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تمكين المرأة النوبية وعالقته بقدرتها على  الجمعيات األهلية فىدور 

 إتخاذ القرارات 

   د/ شيماء عبدالسالـ عبد الواحد الجوهرى              لبىػػػػػػػش ؤادػػػػػػػػػػػػػػػف اءػػػػػػػػػػػػػوف/ د .أ   
 أسماء صالح أحمد محمد إدريس /أ

 ملخص البحث:

دور يهػػػدؼ البحػػػث الحػػػالي بصػػػإلى رليسػػػيلى إلػػػى الةشػػػؼ عػػػف طبيعػػػل العالقػػػل بػػػيف       
تمةػػيف إقتصػػادىك تمةػػيف ) بمحػػاورا الربعػػل الجمعيػػات الهليػػل فػػي تمةػػيف المػػرأة ال وبيػػل

 اوالقػػػدرة علػػػى إتقػػػػاذ القػػػرارات بمحاورهػػػػ ك تمةػػػيف صػػػػحىك تمةػػػيف معلومػػػػاتى إجتمػػػاعى
لػدى )تربيل ورعايل الب ػاءك العالقػات السػريل وامجتماعيػلك المػور امقتصػاديل  الثالثل 

 دليػؿ سػتمارة البيا ػات العامػلكإ)ى فػ تػى تتمثػؿأدوات البحػث وال وتػـ إعػداد كعي ػل البحػث
 تمةػػيف فػػى الهليػػل الجمعيػػات دور إسػػتبياف كالهليػػل بالجمعيػػات القػػاص الحالػػل دراسػػل
  وبيػل مػرأةا  052على عي ػل قوامهػا )  القدرة على إتقاذ القرارات إستبياف كال وبيل المرأة
بطريقل غرضيل عمديل على أف يةف  تـ إقتيارهف الهليل الجمعيات مف ستإيداتالم   مف

ولديهف على القؿ طإؿ  قتصاديل مقتلإلا  جتماعيل و إمستويات  مفمف محافظل أسواف و 
دراسػػل الحالػػلك وةػػاف مػػف أهػػـ مػػ هف التحليلػػي و  إتبػػا البحػػث المػػ هف الوصػػإى وقػػد كواحػػد

الجمعيات الهليػل فػى تمةػيف المػرأة ال وبيػل  الوزاف ال سبيل لمحاور دور قتالؼإ ال تالف
لػػدى عي ػػل البحػػث حيػػث تبػػيف أف محػػػور التمةػػيف امقتصػػادى جػػاء فػػى المرتبػػل الولػػػى 

لرابعػل والقيػرة ب سػبل % ك بي ما جاء محور التمةيف المعلوماتى فى المرتبل ا07ب سبل )
لػدى  القدرة على إتقاذ القراراتالوزاف ال سبيل لمحاور  قتالؼإتضح اك ةما % 0.32)

المتعلقػل بالعالقػات السػريل  القرارات إتقاذ على محور القدرةعي ل البحث حيث تبيف أف 
% ك  534.ب سػبل ) الولػىجػاء فػى المرتبػل ال وبيل عي ل البحػث  ةالمرأ لدى جتماعيلوام

فػػى المرتبػػل قتصػػاديل المتعلقػػل بػػالمور ام القػػرارات إتقػػاذ علػػى بي مػػا جػػاء محػػور القػػدرة
  2322) ع ػد مسػتوى دةلػل اً إحصػالي دالػلفػروؽ  تجدو  ةما  % ك239. سبل )ب القيرة
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بمحػػػاورا الجمعيػػػات الهليػػػل فػػػى تمةػػػيف المػػػرأة ال وبيػػػل  دور بػػػيف أفػػػراد عي ػػػل البحػػػث فػػػى
ك سػتوى التعليمػى للمػرأةك سػف المػرأةالم )الحالػل امجتماعيػل للمػرأةكيػرات متغلل تبعػًا ربعال

 دالػػػلفػػػروؽ  تجػػػدةمػػػا و ءك متوسػػػط الػػػدقؿ الشػػػهرى ل سػػػرة ك عمػػػؿ المػػػرأةك عػػػدد الب ػػػا
القػػػدرة علػػػى إتقػػػاذ فػػػي بػػػيف أفػػػراد عي ػػػل البحػػػث   2322) ع ػػػد مسػػػتوى دةلػػػل اً إحصػػػالي
للمػػرأةك المسػػتوى التعليمػػى  )الحالػػل امجتماعيػػلمتغيػػرات لالثالثػػل تبعػػًا  ابمحاورهػػ القػػرارات

 ةػػذلؾ  ػػاءك متوسػػط الػػدقؿ الشػػهرى ل سػػرة كك عمػػؿ المػػرأةك عػػدد البللمػػرأةك سػػف المػػرأة
دور الجمعيػػػات الهليػػػل فػػػى تمةػػػيف المػػػرأة ال وبيػػػل بػػػيف موجبػػػل رتباطيػػػل اجػػػدت عالقػػػل و  

ع ػػػػد مسػػػػتوى دةلػػػػل الػػػػثالث  ابمحاورهػػػػ والقػػػػدرة علػػػػى إتقػػػػاذ القػػػػراراتل ربعػػػػبمحػػػػاورا ال
ي المتغيػػر الةثػػر تػػ ثيرًا فػػي تإسػػير التبػػايف فػػي القػػدرة تعليمػػال مسػػتويوةػػاف ال  ك2322)

 3  %84)عي ل البحث ب سبللدى على إتقاذ القرارات 

ع يل م مثلل فى وزارة التضامف تضافر ةافل الجهات المبضرورة  :اتتوصى الباحث
ت ميل المشروعات المتوسطل والصغيرة جهاز جتماعى والمجلس القومى للمرأة و ام

ل لتذليؿ ةافوجميا م ظمات المجتما المد ى والجمعيات الهليل  ومت اهيل الصغر
ؿ قدرتها على جتماعيل لتمةيف المرأة بةافل القطاعات وصقالعقبات الماليل وامداريل وام

 3 إتقاذ قرارات رشيدة
القدرة عمى إتخاذ  –تمكين المرأة النوبية  –الجمعيات األىمية : الكممات المفتاحية   

 .القرارات
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 167 

 2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :مشكمة البحثمقدمة و 
إحتلت ال وبل مةا ل قاصل فى حياة مصر والمصرييف قديمًا وحديثًا باعتبارها      

مثؿ البوابل الج وبيل تضـ جماعل بشريل مصريل تتسـ بالصالل والحضارة العريقلك وت  
عمومًا ت قسـ إلى جزليف جزء م ها فى ج وب  وال وبل  ك0222) اهد باباك  لمصر

هما الشالؿ الثا ى مصر )ال وبل السإلى ك وجزء فى شماؿ السوداف )ال وبل العليا ك يإصل
فى  الرض مف القطعل هذا على طلؽي   ك وقد ةاف(7002)سامى على،  ع د وادى حلإا

شتقاؽ اسـ ثيوبياك وا  السودافك اوشك تاسيتىك العصور القديمل العديد مف السماء مثؿ ة
قاسوت  بو  ال وبل ة يزاؿ غير يقي ى حتى اآلف سواء ةاف تا بو )أرض الذهب  أو

 (7076، )مهاب درويش)بالد الذهب 3 

وال وبل المصريل تسة ها ثالث قبالؿ وهى الة وزك والعليقات أو العقيالتك الإاديجا      
ب قسامها الثالث إلى أربعل وأربعوف قريل تقا على )ال وبل ك وت قسـ ال وبل المصريل 
ما يتسـ به  ىمح المجتما ال وبالومف أهـ م  ك0222جا بى  هر ال يؿ )ماهر زةىك 

فال وبيوف مف المجموعات المميزة بلغتهـ  صالل والتمسؾ الشديد بالجذوركمف ال
شهدها التاريخ ل ياستطاعوا ب اء حضارة عريق وقدك القاصل بهـ وعاداتهـ وتقاليدهـ

   0228ك  أو سلك ورؤى قير)مصطإى  ب ةمله3

حدث  ىوالترحيؿ الذ مشةالت ةالتهجير عدة مف التاريخ عبر ال وبييف عا ى ولقد     
 كحتى وقت ا الحالى السدالقزاف و صليل بمياا لهـ جراء الإيضا ات وغمر أوطا هـ ال

حتياجات ا وتحليؿ دراسل أف إلى القرار تقاذإ ودعـ المعلومات لمرةز تقرير ويشير
جتماعيل مطالب أ ها أوضحت ال وبييف ومطالب    3وت مويل وقا و يل إقتصاديل وا 

  0228ك  أو سلك ورؤى قيرك )مصطإى  0220ةوثر ق اوىك )
عا ى م ها  ف أةثر المشةالت التى ي    ب0222) عثمافدراسل الشيماء  وقد أةدت     

 المشارةل3 البطالل والتهميش وصعوباتال وبييف عمومًا تتمثؿ فى 
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المستمر على  والت ةيد الت ميل مإاهيـ تغير مف الم بثؽ العالمى امهتماـ إطار وفي     
 م ظمل م اهف قالؿ مف المرأة بت ميل تصاعد امهتماـ عملياتها البعد امجتماعى في

الإعالل فام ساف هو تلؾ الت ميل التى تست د على الع صر البشرى وطاقاته  وم قططلك
ذا ةا ت المرأة تمثؿ  صؼ هذا الطاقل البشريل فإف عدـ تمةيف  أساس عمليل الت ميلك وا 
المرأة وتهميشها يعد هدرًا فى الإاعليل ام سا يل ويعوؽ الت ميل فى المجتما3 )أميرة زايد 

  .022 ك )م ور  جـك 0225ك 
اة امقتصاديل وامجتماعيل والسياسيل ولقد أصبح دور المرأة فى المشارةل فى الحي     

واردًا وضروريًا وقاصل أف دور المرأة فى أى مجتما يعد أحد المقاييس التى تعبر عف 
جتماعيل   موا وتطوراك بؿ إف مشارةل المرأة فى العمؿ يعةس حرةل إقتصاديل وا 

ضيل وسياسيل فى مةو ات ال شاط القومى ةلهك لذا فقد زاد امهتماـ والتوجه  حو ق
تمةيف المرأة التى أصبحت أحد الولويات على جدوؿ أعماؿ دوؿ العالـ فى بدايل القرف 
الحادى والعشريفك فاستحوذت قضايا المرأة وموقعها ووضعها حيز ةبير مف  الهداؼ 

 ك )يسرى 0227 ام ماليل ل لإيل الثالثل التى وضعتها المـ المتحدة )سحر أبو راضىك
امستثمار فى مجاؿ تمةيف المرأة وب اء قدراتها الت مويل يعد أضمف ف  ك0222سعد اهللك 

سبؿ الت ميل امقتصاديل وامجتماعيل قاصل ما تطور المجتمعات وتعقد المشةالت 
وذلؾ لتحقيؽ  وت وع الحاجات ام سا يل وتزايد امهتماـ بالم ظمات غير الحةوميل

  0229طلعت السروجى ك الت ميل المستدامل3 )
 رصاصك و هاد  0202 ورهاف على وآقروف )وقد أةدت دراسل ةؿ مف      

على ضرورة مساهمل مؤسسات المجتما المد ى فى دمف المرأة فى   0229)
عطالها التسهيالت الم اسبل التى تمة ها ام تاجيل وتوفير فرص التدريب وا   المشروعات

زالل المعوقات وأةدت على ضرورة مساعدة هذا ا كمف أداء دورها الت موى لمؤسسات وا 
 التى تواجهها لةى تتمةف مف مساعدة المرأة3

لتزاـ وةإاءة فى       لذلؾ أصبحت الحاجل ملحل إلى قطاع آقر يةوف أةثر مرو ل وا 
العمؿ الت موى وة تحرةه بواعث الربح ب ى شةؿك ومف ه ا تظهر أهميل الجمعيات 

جمعيات الهليل تعتبر رةيزة أساسيل الهليل فى تقديـ المساعدة للمرأةك حيث أف ال
للت ميل المستدامل وتقوـ بدورًا رليسيًا فى تقطيط وتقديـ القدمات امجتماعيل 
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فهى تعتبر شريؾ للم ظمات الحةوميل فى تحقيؽ  كبالمجتما المصرىوامقتصاديل 
شراةهـ فى عمليات الت ميل3 إشباع وسد احتياجات الفرا   0222ك الزيادى)داليا د وا 

قتصاديل وا  يشهد المجتما المصرى فى اآلو ل القيرة تطورات سياسيل و و       جتماعيل ا 
وثقافيلك ت امى على أثرها الدور الذى تؤديه الجمعيات الهليل فى قدمل وت ميل 

قتصاديل وديمجرافيلك ولذلؾ تزايد لإراغ الذى ترةته الدولل لسباب إالمجتما لملئ ا
ة بالم ظمات الهليلك ويعزى هذا امهتماـ للدور المتوقا أف امهتماـ فى الس وات القير 

المعاصرك ام سا ى تقوـ به هذا الم ظمات  تيجل لبعض التطورات فى المجتما 
وبصإل قاصل دورها الم موؿ فى توسيا  طاؽ المشارةل الشعبيل فى عمليل الت ميلك 

وى وحاسـ فى ت ميل وهو دور حيوفى تعميؽ الطابا الديمقراطى للمجتما المعاصرك 
المجتما المصرىك الذى تقؼ اممةا ات الماديل أماـ طموحاتهك ومف ثـ فهو يحتاج 
لتضافر ةافل الجهودك واستثمار ةؿ الموارد المتاحل بم ظمات المجتما سواء ةا ت 

  0222حةوميل أو أهليل مف أجؿ تحقيؽ الت ميل المستدامل3 )سيد عبدالجليؿك 
ةإحدى  ةرأالم تمةيف مإهـوى تب  الهليل حديثًا إلى تجهت الجمعياتوا     
ستراتيجيات التى ترتةز على ب اء الإردك وت ميل قدراته على التعليـ الذاتى المستمر اة

ومالحقل واستيعاب المعارؼ المتجددة واةتساب المهارات المتقدمل بامعتماد على 
استراتيجيل التمةيف التى تستهدؼ ت ميل المرأةك لةى تصبح أةثر اعتمادًا على  إسها فى 

لها الإرصل للمشارةل فى ص ا القرارات المتعلقل بحياتهاك  وتتاحمواجهل مشةالتهاك 
وتحمؿ مسلوليل امدارة والت إيذ والتمويؿ لمشروعات وبرامف هذا الجمعيل والمساهمل فى 

 ميل المجتما الشاملل والمستدامل3 تحقيؽ ت 
   0227ال صرك  ك )مدحت أبو 0227ك أمجد المإتىك )أميف شبير    
جتماعيًا ةاف مف أبرز وحرى ب ا أف        شير إلى أف تمةيف المرأة إقتصاديًا وا 

حيث تـ إ شاء  0222  لس ل 92التةليإات الصادر بش  ها القرار الجمهورى رقـ )
المجلس القومى للمرأةك وهذا يدؿ على أف مدقؿ إدماج ومشارةل المرأة فى برامف 

ست د أيضًا أمقتصادى و الت ميل فى المجتما يرتةز على محور أساسى وهو التمةيف ا
وع صرًا داعمًا للت ميل فى البالد3    ماعى وةالهما يعتبر مةماًل لآلقر على التمةيف امجت

  0220)المجلس القومى للمرأةك 
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تقاذ القرار مف أثرى وأبرز الموضوعات       ومف  احيل أقرى تعتبر عمليل ص ا وا 
اآلو ل القيرة لةو ها تؤثر فى حياة التى شغلت باؿ الةثير مف العلماء والباحثيف فى 

 ك فإتقاذ .022ك مقتلؼ المجتمعات )م اؿ محمودفى ير الفراد والم ظمات بشةؿ ةب
القرار عمليل شالةل المحاور تمس الحاضر وتغير الواقا وتمتد ب ثرها إلى المستقبؿك 

ل ع د وهو مف العمليات السلوةيل التى يواجهها الإرد فى شتى جوا ب حياته اليومي
يار واستقداـ أفضؿ وسيلل للوصوؿ تمواجهته لموقؼ ما أو مشةلل ما تتطلب م ه اق

البديؿ الفضؿ مف بيف بدالؿ عدة  إلى مواجهل هذا الموقؼ أو المشةلل وذلؾ باقتيار
لذا إهتـ العلماء بإهـ عمليل إتقاذ القرار لمساعدة الفراد للوصوؿ إلى القدرة على إتقاذ 

   0229)وفاء شلبى وآقروفك ك  0222)عواطؼ عبدالرحيـك  القرار المثؿ3
ويشير البعض إلى أف عمليل إتقاذ القرار ما هى إة وسيلل لتحقيؽ الهداؼ وحؿ      

وت ش  هذا المشةالت مف وجود فجوة بيف  كالمشةالت والتى هى أساس العمليل امداريل
الوضا الراهف والوضا الذى ي بغى الوصوؿ إليهك وع د حؿ المشةلل بالوصوؿ إلى 

 الوضا المستهدؼ أو الحالل المرغوبل يتحقؽ بذلؾ الهدؼ الم شود3 
  .022ك سهير  ورك لطإى)فاتف 
درات الفراد على أف ت ميل قإلى   0229وقد أشارت دراسل إيماف أبو الغيط )     

عد مطلبًا وغايل ةبد وأف يتـ تحقيقهاك فى ظؿ ت وع وتعدد المشةالت إتقاذ القرارات ي  
 صر الملئ بالمتغيرات والتعقيدات3التى يقابلها الفراد بصإل مستمرة قاصل فى هذا الع

ويتوقؼ  جاح المرأة إلى حد ةبير على قدرتها على إتقاذ القرارات بإاعليل فهى      
وهى تقوـ بالعديد مف الدوار المرةبل التى تتطلب م ها إتقاذ  كالزوجل والـ والعاملل

قرارات رشيدة فى ةافل المواقؼ الحياتيل التى تمر بهاك وتحمؿ مسلوليل أدوارها بةإاءة 
عاليل حتى تتمةف مف تحقيؽ ال جاح فى إدارة شلوف أسرتهاك وامرتقاء بمستوى 

  0224 جاة مليبارىك ك حمدافا3 )سماح معيشتهاك وبلوغ أهدافه
  أف مشارةل المرأة الإعالل فى ص ا 0222وفى هذا الصدد يؤةد يسرى سعداهلل )     

تقاذ القرار يتيح لها  طاؽ واسا مف الإرص والقيارات والبدالؿك ويسعى لرفا قدراتها  وا 
لت إيذ والمشارةل القياديل وامداريل فى إتقاذ القرار وتعزيز القدرة على التقطيط وا
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والمساواة ما الرجؿ فى دفا عجلل الت ميل وتسليحها بجميا الع اصر لداء دورها 
 وتحقيؽ رفاهيتها ةعضو مشارؾ فى الت ميل3 

وعالقته بالمتغيرات الديموجرافيل  إتقاذ القرارالتي ت اولت  وعلى صعيد الدراسات     
و جاة  حمدافسماح و ك  Sultana, 2011فقد أةدت دراسل ةؿ مف ) لدى المرأةك
  أف إرتإاع المستوى التعليمى للمرأة أحد 0228مإتاح بالحاج )و   ك0224مليبارى )

 3المرأة على إتقاذ القرار السليـ القصالص الشقصيل الهامل التى تزيد مف قدرة
ايدة وع إيماف توفيؽك  Acharya et al., 2010)مف  ةؿ ةما أظهرت دراسل     
  أ ه ةلما ارتإا الم ح ى العمرى للمرأة ةلما زادت قدرتها على إتقاذ 0222) محمد

 القرارات3
 ك Sultana, 2011 ك )0229ةما توصلت دراسل ةؿ مف الحسي ى ريحاف )     

  إلى أف المرأة العاملل أةثر قدرة 0202وشادى الةإار ل )  ك0228ومإتاح بالحاج )
 العاملل3على إتقاذ القرار مف  ظيرتها غير 

ل  بمقتلؼ القطاعات السياسيل هتماـ بتمةيف أهؿ ال وبعلى ما تقدـ فإف ام وب اءً      
 ل ظريل وفقاً  وذلؾ لمصرك العليا المصلحل فى مباشرةً  صبقتصاديل يوامجتماعيل وام

تمثؿ  عادة المرةزيل للدولل الطرفيل الحدود التى ت ص على أف م اطؽ  والمحيط المرةز
 ك لذلؾ ةاف مف الضرورى 0220ةوثر ق اوىك ) الوط ى ال سيف فى الضعؼ الحلقل

التطرؽ إلى دور الجمعيات الهليل لل هوض بهذا الإلل بمجتمع ا وةسيما المرأة ال وبيل 
قتص مف دور فعاؿ  فى  اديًا وصحيًا ومعلوماتيًا لما لهوضرورة تمةي ها إجتماعيًا وا 

حياة أسرتها وفى المجتما ةةؿ إتقاذ قرارات رشيدة تؤثر فى دعمها وصقؿ قدرتها على 
 ىفكرة البحث الحال ثعُتبومن ىنا  ؛لت ميل المستدامللبإعتبارها أحد الرةالز الساسيل 

دور الجمعيات األىمية فى تمكين المرأة النوبية وعالقتو بقدرتيا عمى  لمتعرف عمى
 التساؤالت التالية:وذلك من خالل اإلجابة عمى  إتخاذ القرارات

القدمات التى تقدمها الجمعيات الهليل محؿ الدراسل المع يل بالمرأة ال وبيل فى ما  -2
 المجتما السوا ى ؟

لمحاور دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل عي ل  الوزاف ال سبيل ما -0
 ؟ أسواف بمحافظلالبحث 
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لمحاور القدرة على إتقاذ القرارات لدى المرأة ال وبيل عي ل البحث الوزاف ال سبيل  ما -.
 أسواف؟ بمحافظل

هؿ توجد فروؽ ذات دةلل إحصاليل فى دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة  -4
ك تمةيف صحىك ا )تمةيف إقتصادىك تمةيف إجتماعىال وبيل عي ل البحث ومحاور 

امجتماعيل للمرأةك المستوى الحالل ) تمةيف معلوماتى  وفقًا لمتغيرات الدراسل
ك متوسط الدقؿ الشهرى المرأةك عمؿ المرأةك عدد الب اءسف ك التعليمى للمرأة

 ؟   ل سرة
هؿ توجد فروؽ ذات دةلل إحصاليل فى القدرة على إتقاذ القرارات ومحاورها )تربيل  -5

يل  لدى المرأة ورعايل الب اءك العالقات السريل وامجتماعيلك المور امقتصاد
الحالل امجتماعيل للمرأةك المستوى ال وبيل عي ل البحث وفقًا لمتغيرات الدراسل )

متوسط الدقؿ الشهرى  التعليمى للمرأةك سف المرأةك عمؿ المرأةك عدد الب اءك
 ؟  ل سرة

دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة  ما طبيعل العالقل بيف محاور إستبياف -6
 ؟ عي ل البحثلدي  القدرة على إتقاذ القراراتإستبياف ومحاور ال وبيل 

القدرة على إتقاذ ما المتغير التابا  المتغيرات المستقللهؿ تقتلؼ  سبل مشارةل  -7
 ؟ودرجل امرتباط  حدارطبقًا لوزاف معامالت اة القرارات

 :داف البحثأه

دور الجمعيات األهلية فى تمكين يهدف هذا البحث بصفة رئيسية إلى دراسة      

 وذلك من خالل: المرأة النوبية وعالقته بقدرتها على إتخاذ القرارات 

 بالمرأة المع يل الدراسل محؿ الهليل الجمعيات تقدمها التى على القدمات التعرؼ -2
 3السوا ى المجتما فى ال وبيل

فى تمةيف المرأة الهليل لمحاور دور الجمعيات  الوزاف ال سبيل على التعرؼ -0
  3أسواف بمحافظلعي ل البحث  ال وبيل

لمحاور القدرة على إتقاذ القرارات لدى المرأة ال وبيل الوزاف ال سبيل  على التعرؼ -.
 3أسواف بمحافظلعي ل البحث 
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 البحث عي ل ال وبيل المرأة تمةيف فى الهليل الجمعيات دور فى الإروؽ عف الةشؼ -4
 وفقاً   معلوماتى تمةيف صحىك تمةيف إجتماعىك تمةيفك إقتصادى تمةيف) ومحاورا
 المرأةك سف للمرأةك التعليمى المستوى للمرأةك امجتماعيل الحالل) الدراسل لمتغيرات

  3 ل سرة الشهرى الدقؿ متوسط الب اءك عدد المرأةك عمؿ
 الب اءك ورعايل تربيل) ومحاورها القرارات إتقاذ على القدرة فى الإروؽ عف الةشؼ -5

 البحث عي ل ال وبيل المرأة لدى  المور امقتصاديل وامجتماعيلك السريل العالقات
 سف للمرأةك التعليمى المستوى كللمرأة امجتماعيل الحالل) الدراسل لمتغيرات وفقاً 

  3ل سرة الشهرى الدقؿ متوسط الب اءك عدد المرأةك عمؿ المرأةك
 ال وبيل المرأة تمةيف فى الهليل الجمعيات دور بيف العالقل طبيعل عف الةشؼ -6

 3عي ل البحثلدي  القرارات إتقاذ على والقدرة
 إتقاذ على القدرة التابا المتغير على المستقلل المتغيرات ت ثير على التعرؼ -7

 3امرتباط ودرجل ام حدار معامالت لوزاف طبقاً  القرارات
 :أهمية البحث

 : فى تسهم أهمية البحث الحالى     

 تعمؿ والتى أسواف محافظل فى الهليل الجمعيات بعض دور على الضوء لقىي   -2
 وعيها وزيادة معيشتها مستوى تحسيف فى فتسهـ ال وبيل للمرأة القدمات تقديـ على

 3الإعالل مشارةتهاتحسيف و 
مسعى فردى  ارةز على قضيل تمةيف المرأة مف قالؿ الجمعيات الهليل بصإتهي   -0

لحل لتقدـ ورقى المجتمعات ورفعل الوطاف ومجتمعى هاـ ل هضل المرأة وضرورة م  
 وشموقها فى ضوء الت ميل المستدامل3 

قتلؼ القطاعات إثراء وصقؿ قدرة المرأة على إتقاذ قرارات رشيدة عبر تمةي ها بم   -.
زيز التمثيؿ تعامقتصاديل وامجتماعيل والتة ولوجيل والبيليل والتى مف ش  ها 

 مستقباًل3 ز ص ا القراراتةمرا ىف ىال سال
 بإلقاء وذلؾ والمؤسسات الم زؿ إدارة تقصص مةتبل لىإ إضافل الدراسل تةوف قد -4

 المرأة تمةيف فى الهليل الجمعيات دور وهو  سبياً  موضوع شالؾ على الضوء
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 لت ميل الهامل الموضوعات ة حد القرارات إتقاذ على بقدرتها وعالقته ال وبيل
 3المجتما

 

 :البحثفروض 

 يفترض البحث الحالى ما يمى:
 ال وبيل المرأة تمةيف فى الهليل الجمعيات دور فى إحصاليل دةلل ذات فروؽ توجد -2

تمةيف  صحىك تمةيف إجتماعىك تمةيفك إقتصادى تمةيف) ومحاورا البحث عي ل
 التعليمى المستوى كللمرأة امجتماعيل الحالل) الدراسل لمتغيرات وفقاً   معلوماتى

  3ل سرة الشهرى الدقؿ متوسط الب اءك عدد المرأةك عمؿ المرأةك سف كللمرأة
 ال وبيل المرأة لدى القرارات إتقاذ على القدرة فى إحصاليل دةلل ذات فروؽ توجد -0

 وامجتماعيلك السريل العالقات الب اءك ورعايل تربيل) هار ومحاو  البحث عي ل
 المستوى كللمرأة امجتماعيل الحالل) الدراسل لمتغيرات وفقاً   المور امقتصاديل

 الشهرى الدقؿ متوسط الب اءك عدد المرأةك عمؿ المرأةك سف كللمرأة التعليمى
  3ل سرة

 والقدرة ال وبيل المرأة تمةيف فى الهليل دور الجمعيات بيف رتباطيلا عالقل توجد -.
 3البحث عي ل لدىالقرارات  إتقاذ على

القدرة على إتقاذ مستقلل ما المتغير التابا المتغيرات ال مشارةل  سبل تقتلؼ -4
 3    ودرجل امرتباط طبقًا لوزاف معامالت اة حدار القرارات
 :البحثى األسموب

 : Research Methodologyأواًل: منيج البحث
يتبا هذا البحث الم هف الوصإى التحليلى  الذى يعتمد على معلومات ةافيل ودقيقل      

عػػف ظػػاهرة أو موضػػوع محػػدد قػػالؿ فتػػرة زم يػػل معلومػػل للوصػػوؿ إلػػى  تػػالف عمليػػل يػػتـ 
تإسػػيرها بطريقػػل موضػػوعيلك وة يقتصػػر المػػ هف الوصػػإى علػػى جمػػا البيا ػػات وتصػػ يإها 

درًا مػػػف التإسػػػير لهػػػذا ال تػػػالف ثػػػـ الوصػػػوؿ إلػػػى وتبويبهػػػا وتحليلهػػػا بػػػؿ يتضػػػمف أيضػػػًا قػػػ
تعميمػػػات بشػػػ ف الظػػػاهرة موضػػػوع الدراسػػػلك ويعتمػػػد هػػػذا المػػػ هف فػػػى جمػػػا المعلومػػػات 
والبيا ػػػػػػات القاصػػػػػػل بالبحػػػػػػث علػػػػػػى العديػػػػػػد مػػػػػػف الدوات وهػػػػػػى  المالحظػػػػػػلك المقابلػػػػػػلك 

ك  ك )يػػػػو س ملػػػػيح0229امقتبػػػػاراتك امسػػػػتبا اتك المقػػػػاييس المتدرجػػػػل  )محمػػػػد علػػػػىك 
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إلػػػػى جا ػػػػب دراسػػػػل الحالػػػػل حيػػػػث تعتبػػػػر ضػػػػرورة لػػػػدعـ  ك 0202عبدالصػػػػمد العسػػػػولىك 
المعطيات والبيا ات التى  توصؿ إليها بصدد موضوع دور الجمعيات الهليل فى تمةيف 

حيػػث يسػػاعد مػػ هف دراسػػل الحالػػل فػػى جمػػا البيا ػػات ودراسػػتها برسػػـ صػػورة ةليػػل المػػرأةك 
العمؽ والتإصيؿ فػى جمػا البيا ػات وتحليلهػا مػا تعػدد لتلؾ الحاللك وهو يتميز بالترةيز و 

سػتقالص دةلتهػػا3 المصػادر والمعلومػاتك  ومػف ثػـ يتسػ ى ل ػػا جمػا الحقػالؽ وتإسػيرها وا 
  0222)صالح الشويرخك 

  :حات العممية والمفاىيم اإلجرائيةالمصطم :ثانياً 
 األهلية الجمعيات :Non - Governmental Organizations 

  ظمهػػاي الػػربح تسػػتهدؼ ة تطوعيػػل مجموعػػات أ هػػا علػػى الهليػػل الجمعيػػات ت عػػرؼ     
 أشػػقاص يقودهػػا معي ػػل مهػػاـ حػػوؿ عملهػػا ويتمحػػور دولػػى محلػػى أسػػاس علػػى مواط ػػوف

 والوظػػػػالؼ القػػػػدمات مػػػف مت وعػػػػل طالإػػػل تػػػػؤدى وهػػػػى المشػػػترةل امهتمامػػػػات ذوى مػػػف
  0228 ق ديؿك أما ى3 )ام سا يل
ب  هػػا ةػػػؿ جماعػػػل  0229 للسػػػ   249)رقػػػـ  الجمعيػػػات الهليػػل قػػػا وف هػػاعرفبي ما     

ذات ت ظػػيـ تهػػدؼ إلػػى المسػػاهمل فػػى ت ميػػل الإػػرد والمجتمػػا وتحقيػػؽ متطلباتػػه وتعظػػيـ 
ك المسػػتدامل دوف أف تهػػدؼ إلػػى الػػربحقدراتػػه علػػى المشػػارةل فػػى الحيػػاة العامػػل والت ميػػل 

ويتـ ت سيسها وفقًا لحةاـ هذا القا وفك وتتػ لؼ بحػد أد ػى مػف عشػرة أشػقاص طبيعيػيف 
  0229)الجريدة الرسميلك أو اعتبارييف أو م هما معًا3 

 بغػرض  شػ ت أهليػل قطاعػات   إجرائيـًا بننيـا األىميـة الجمعيـات اتعرف الباحثـتو      
 مشػػػةالتها حػػػؿ علػػػى ومسػػػاعدتها بهػػػا لل هػػػوض وتسػػػعى ال وبيػػػل للمػػػرأة القػػػدمات تقػػػديـ

قتصادياً  إجتماعياً  وتمةي ها  3 ومعلوماتياً  وصحياً  وا 
 النوبية المرأة تمكين: Empowerment of Nubian Woman  

ي عػػرؼ تمةػػيف المػػرأة ب  ػػػه عمليػػل مرةبػػل تع ػػى بإيجػػػاد القبػػرات واممةا ػػات الماديػػػل      
والإ يل التى ة توفرها الت شلل امجتماعيل التقليديل للمرأة إلى جا ب قلؽ تصػورات ذاتيػل 
للمػػرأة عػػف  إسػػها ت طػػوى علػػى الثقػػل وشػػجاعل إتقػػاذ القػػرار والػػرأى الصػػالب فضػػاًل عػػف 

  0220 كالمشهدا ىللمجتما ضدها3 )فهيمل  تغير ال ظرة التقليديل
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  إلػى تعريػؼ تمةػيف المػرأة ب  ػه 0202وهيإاء المبيريػؾ ) التميمىبي ما ذهبت  دى      
قتصػاديًا وتعزيػز دورهػا ثقافيػًا وسياسػيًا وا  تلؾ التحوةت التػى تسػاهـ فػى  مػو وعػى المػرأة 

ررههػػػا مػػػف التبعيػػػل وامعتمػػػاد علػػػى الغيػػػر بمػػػا يسػػػاهـ فػػػى زيػػػادة جتماعيػػػًا ومعرفيػػػا وتحوا  
 مشارةتها اميجابيل فى ت ميل المجتما3 

 التػػى وامجػػراءات السياسػػات  إجرائيــًا بننــوالنوبيــة  المــرأة تمكــين اتعــرف الباحثــتو      
 ال وبيػػل المػػرأة وقػػدرات إمػػداد ودعػػـ إمةا ػػات شػػ  ها مػػف والتػػى الهليػػل الجمعيػػات تتبعهػػا

 التػػى ت مة هػػا مػػف امسػػتقالؿ والػػتحةـ فػػى مواردهػػا ةافػػل حقوقهػػا علػػى وتضػػمف حصػػولها
ويشمل  ك المجتمعى بشةؿ فعػاؿ بدورها القياـ على القاصل بحياتها ويساعدها والقرارات
 الامكلللُه - لممـــرأة اإلجتمـــاعى التمكـــين -لممـــرأة اإلقتصـــاد  التمكينمحـــاور  أربعـــة

 .(لممرأة المعموماتى التمكين – لبمةأة الصحً
  Women's Economic Empowerment :لبمةأة اإلقاصبدي الامكُه -
ي عرؼ التمةيف امقتصادى للمػرأة ب  ػه عمليػل إ تقػاؿ المػرأة مػف مسػتوى إقتصػادى        

مةا يػػات فػػى السػػيطرة  أد ػػى إلػػى مسػػتوى إقتصػػادى أعلػػىك بحيػػث تصػػبح ذات قػػدراتك وا 
 امقتصػػػػاديل المتاحػػػػلك ممػػػػا يةسػػػػبها اسػػػػتقالليل ماليػػػػلكوالػػػػتحةـ فػػػػى المػػػػوارد والقيػػػػارات 

ةالت التػػى بشقصػيتها وذاتهػػاك وتصػبح قػػادرة علػى إتقػػاذ القػراراتك وحػػؿ المشػ واسػتقالؿ
  0229أمؿ العوادةك ك مريـ ها ىتواجهها3 )

عمػػؿ ةمػػا ع ػػرؼ ب  ػػه امػػتالؾ المػػرأة المهػػارات والقػػدرات الالزمػػل التػػى تمة هػػا مػػف ال     
 (Luttrell et al., 2009)والحصوؿ على الدقؿ المستقؿ3 

 ال وبيػػل حصػػوؿ المػػرأة  إجرائيــًا بننــو لممــرأة اإلقتصــاد  التمكــين اتعــرف الباحثــتو      
والقدرة علػى ت ميتهػا وفقػًا لرؤيتهػا  كواممةا يات الماديل ومدى وفرتها على الموارد الماليل

 3المادى  امستقالؿ وتحقيؽ وأم اً  ةإاءةً معيشتها  مستوى لتحسيف
 

 Women's social empowerment  :لبمةأة اإلجامباً الامكُه -

 تحظػى بحيػث المجتمػا تغييػر  حػو قطػوات إتقػاذ ب  ػه امجتمػاعى التمةػيف ي عػرؼ     
 3بامستقالؿ الذاتى الشعور وتحقؽ ت اسبها التى امجتماعيل بالمةا ل المرأة فيه

2012) Pettit,     
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 المػػػرأة مسػػػاعدة إلػػػى تهػػػدؼ التػػػى العمليػػػل ب  ػػػه  0202) القري ػػػى رفعػػػل يعرفػػػه ةمػػػا     
تاحل حساسػها حاجاتهػا إشػباع فػى سػاعدهات   التى الإرص مف القصى الحد وا   بمةا تهػا وا 
 أسػاليب  تقػاءا  و  قياراتهػا فػى وحريتهػا مجتمعهػا تجػاا تؤديػه الػذى الواجػب وأهميػل ودورها
 إتقػاذ سػهولل إلػى تػؤدى التى امجتماعيل والمسا دة والت ييد الدعـ على وحصولها عملها

 3  حياتها فى تؤثر التى القرارات
 ال وبيػل المػرأة قػدرة زيػادة" إجرائيـًا بننـو لممـرأة اإلجتماعى التمكين اتعرف الباحثتو      
 وأداء المجتمعيػػل بالمشػػارةل وقيامهػػا وواجباتهػػاك حقوقهػػا ومعرفػػل المسػػلوليلك تحمػػؿ علػػى
 3وفاعليل  بةإاءة والمجتمعى السرى دورها

 

 Women's health empowerment: لبمةأة الصحً الامكُه -

تاحل المرأة حصوؿ عرؼ التمةيف الصحى للمرأة ب  ه ي        على رعايل شاملل للصحلك وا 
 المجاؿ أمامها لممارسل حقها فى القيار ام جابى القالـ على المعرفل3

  0229)إيماف بلوط ك 
مػػف إجػػراء الإحوصػػات أو العالجػػات الطبيػػل الالزمػػل  مػػرأةف التمة ػػب  ػػه  ةمػػا ع ػػرؼ     

  0202 ك ور اميماف عيد) 3وحالتها الصحيل لوضعها
إلػػى  ال وبيػل المػػرأة وصػوؿ" إجرائيـًا بننــو لممــرأة الصــحى التمكـين اتعـرف الباحثــتو      

 العامػػػػل الصػػػػحل علػػػػى الحإػػػػاظ بؿبس ػػػػ قػػػػدمات الرعايػػػػل الصػػػػحيل ورفػػػػا مسػػػػتوى الػػػػوعى
  3  موملل جابيل واموالتحةـ بالصحل ا والوبلل المراض ومةافحل

 
 

 Informational empowerment of women: لبمةأة المعبىمبتً الامكُه -

وم حها  فى اةتساب مقتلؼ المهارات المرأة حؽ ب  ه المعلوماتى التمةيف ي عرؼ     
 3والتة ولوجيل العلميل العصر مستجدات ما اميجابى التعامؿ تمة ها مف التى الدوات

  0225 كزايد أميرة) 
حتياجاتػه المعلوماتيػل وقدرتػه علػى تحديػد المعلومػات ة لإػردمعرفػل اب  ه  ةما ع رؼ     

متطلػػػب للمشػػػارةل  وأ ػػػهك قيػػػلالوتحصػػػيلها وتقييمهػػػا وت ظيمهػػػا واسػػػتقدامها بإاعليػػػل وأق
          سػاف للػتعلـ مػدى الحيػاة3مالإاعلل في مجتما المعلومات وهو جزء أساسي مػف حقػوؽ ا

  0225ك فاطمل الزيات)
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  ال وبيػػػل إمػػػداد المػػرأة" إجرائيـــًا بننــو لممــرأة المعمومـــاتى التمكــين اتعــرف الباحثـــتو      
لإل قػػػػػراط ومواةبػػػػػل التطػػػػػورات  والقبػػػػػرات التػػػػػى تؤهلهػػػػػا المهػػػػػارات المعلوماتيػػػػػل بمقتلػػػػػؼ 

 م ها  لإلستإادة والمعلوماتامتصاةت  التة ولوجيل وقاصل فى مجاؿ
  

  القذرة ابً إتخبر القةارا: Ability of Decision Making 
 Cutةلمػل ةتي يػل مع اهػا القطػا أو الإصػؿ )   ب  هػاDecisionت عرؼ ةلمل قػرار )     
Off   بمع ى تغليب أحد الجػا بيف علػى اآلقػرك ويعػرؼ القػرار فػى اللغػل العربيػل ب  ػه مػا

   0202ك مراد)ها ى الرأى مف الحةـ فى مس لل ما3 قر عليه 
درؾ فػى مواجهػل موقػؼ أو ب  ها عمليل تإةير م ػ رفت القدرة على إتقاذ القراروقد ع       

مشػػػػةلل ةقتيػػػػار أ سػػػػب الوسػػػػالؿ أو أفضػػػػؿ الحلػػػػوؿ التػػػػى تػػػػؤدى إلػػػػى أهػػػػداؼ واضػػػػحل 
 ومحددة تت اسب ما قيـ الإرد ومعاييرا ةما تت اسب ما حدود مواردا البشريل والماديل3 

            0229 كوفاء شلبى وآقروف) 
قتيػار وتب ػى إةما ت عرؼ القدرة على إتقاذ القرارات ب  ها العمليل التػى يػتـ بموجبهػا      

قتيار إست ادًا إلى الحلوؿ البديللك وتتـ عمليل اة حؿ معيف لمشةلل ما مف بيف عددًا مف
وتحت ت ثير عوامػؿ وضػغوط تقذ القرار تحقيقه ضمف قيود وشروط محددة ريد م  هدؼ ي  

  0202 كوسرى)فاطمل الدمتباي ل3 
قػدرة المػرأة ال وبيػل علػى "  إجرائيـًا بننـوإتخاذ القرارات القدرة عمى  اتعرف الباحثتو      

إقتيػار البػديؿ المثػؿ مػف بػيف البػدالؿ المتاحػل لتسػتطيا تحقيػؽ أهػدافها وأهػداؼ أسػػرتها 
ثالثــة محــاور شــمل تو  كالحيػػاةم اسػػبل للمشػػاةؿ التػػى تواجههػػا فػػى  إلػػى حلػػوؿ والوصػػوؿ

 3اإلقتصادية(  تربية ورعاية األبناء، العالقات األسرية واإلجتماعية، األمور
 

   Raising and caring for children تربية ورعاية األبناء: -

مارسها مجموعل التصرفات العمليل والقوليل التي ي   ب  ها ورعايل الب اءتربيل العرؼ ت        
زمػػل سػػتعداداته الالإراشػػد بإرادتػػه  حػػػو صػػغيرك بهػػدؼ مسػػاعدته فػػي اةتمػػاؿ  مػػوا وتإػػتح 

عػد ممارسل ال شػاطات وتحقيػؽ الغايػات التػي ي   ىفوتوجيه قدراتػهك ليػتمةف مف امستقالؿ 
  0222 كحلبى عبد المجيد) 3توجيهات القرآف والس ل لها بعد البلػوغك فػي ضػوء 
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لب ػالهـ تػوفير متطلبػات ال مػو  ىوالػداف فػيتبعهػا ال ىالسلوةيات التعرؼ ب  ها ةما ت       
صػػػودة أو غيػػػر مقصػػػودة تةػػػوف مقهػػػذا السػػػلوةيات وقػػػد  كً جتماعيػػػاإ تهـوت شػػػل هـتطبػػػيعو 

 وتوجيه سلوةهـ3  تهـتشةيؿ شقصيو ب اء ال مو السليـ ل  ىإل ىبحيث تؤد
  ٢١٠٢ كبشير)فايز   

 بننيـا جرائياً إ األبناء ورعاية تربية إتخاذ القرارات فىالقدرة عمى  اتعرف الباحثتو      

 أب الهػػػا برعايػػػل يتعلػػػؽ فيمػػػا السػػػليمل بالطريقػػػل القػػػرارات إتقػػػاذ علػػػى ال وبيػػػل المػػػرأة قػػػدرة 
ةسػػػػابهـ لهػػػـك والعقلػػػػى الجسػػػمى ال مػػػػو متطلبػػػات ةافػػػػل وتػػػوفير  القالقيػػػػل السػػػلوةيات وا 

  ػػػػدماجلال تػػػػؤهلهـ التػػػػى وتقاليػػػػدا وعاداتػػػػه المجتمػػػػا وقػػػػيـوفقػػػػًا للػػػػديف  السػػػػليمل والتربويػػػػل
 3فيه  الجيد والتإاعؿ

 

 Family and social relationshipsالعالقات األسرية واإلجتماعية:  -

ؾ العالقػل التػي تقػوـ بػيف أدوار الػزوج ب  ها تل عرؼ العالقات السريل وامجتماعيلت       
تػػػصاةت والتإػػػاعالت طبيعػػػل ام أيضػػاً  ايقصػػد بهػػجػػل والب ػػاء بمػػا تحػػددا السػػرةك و والزو 

الػػزوجك وبػػيف التػػي تقػػا بػػيف الزوجػػل و  العالقػػػلةك وقارجهػػا تػػػي تقػػػا بػػػيف أعػػػضاء السػػػرةال
وت طػػػػوي هػػػػذا وبػػػيف السػػػرة والمحػػػيط القػػػارجى  كالب ػػػاء واآلبػػػاءك وبػػػيف الب ػػػاء أ إسػػػهـ

دوار أورمػػوز سػػلوةيل وةالميػػل و  العالقػػػات علػػػى الإعػػػؿ ورد الإعػػػؿ ومجموعػػػل ممارسػػات
  0228)على العبيدك  3جتماعيلإ

عػػرؼ القػػدرة علػػى إتقػػاذ القػػرارات فػػى العالقػػات السػػريل وامجتماعيػػل ب  هػػا القػػدرة وت       
 كداقػػػؿ السػػػرة وقارجهػػػا لقػػػل بالعالقػػػات والتإػػػاعالتالقػػػرارات الصػػػالبل المتععلػػػى إتقػػػاذ 

 كالتصػرؼ السػليـ وحسػـ المواقػؼو  والتى تتعلؽ بالقدرة على الةإايل وحسف تػدبير المػور
إعػـ بػ جواء وقلػؽ جػو عػاللى مسػتقر وم   كساعد السرة على تحقيػؽ أهػدافهاالذى ي  المر 

وقادر على مواجهل مشةالت الحياة والوصوؿ إلى حالل مػف الرضػا فػى  كالمودة والرحمل
   0224 ك جاة مليبارى كحمداف سماح)3 اعيلوامجتم الحياة السريل

ى العالقــات األســرية واإلجتماعيــة عــرف الباحثــات القــدرة عمــى إتخــاذ القــرارات فــوت     
قػػػدرة المػػرأة ال وبيػػػل علػػػى إتقػػػاذ القػػرارات السػػػليمل التػػػى تتعلػػػؽ بالعالقػػػات جرائيـــًا بننيـــا "إ

والتإاعالت بيف أفراد السرة وت ظيـ الدوار بداقلها وتوفير جو أسػرى قػالـ علػى المحبػل 
والمػػػودة ويتحقػػػؽ فيػػػه امسػػػتقرار والسػػػعادة والرضػػػاك وةػػػذلؾ قػػػدرتها علػػػى إتقػػػاذ القػػػرارات 
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ة بػالمجتما المحػيط وقػدرتها علػى التواصػؿ الجيػد وتةػويف المتعلقل بت ظيـ عالقػات السػر 
 عالقات إجتماعيل جيدة 3

 

 economic mattersاألموراإلقتصادية:  -
ب  هػا قػدرة  ربػل السػرة علػى تقطػػيط قتصػاديل امالقػرارات إتقػاذ عػرؼ القػدرة علػى ت       

ى دقػؿ السػرة العي ػ وت ظيـ ب ود ام إاؽ المقتلإل وسلوةها تجاا الزمات الماليلك وزيادة
وشػػػػػػػراء الجهػػػػػػػزة والدوات الم زليػػػػػػػل وشػػػػػػػراء السػػػػػػػلا وال قػػػػػػػدىك وامدقػػػػػػػار وامسػػػػػػػتثمارك 

  الموسػميل3 امستهالةيلك وةذلؾ سلوةها  حو ال واحى الترفيهيل والترويحيل السػبوعيل أو
  2999)وفاء شلبىك 

قتيػار وامعػداد مواقػؼ اةثؿ لمواردهػا المتاحػل فػى ستغالؿ الماةب  ها  ةما ع رفت     
الفػػػػػػراد قػػػػػػا فيهػػػػػػا يمثػػػػػػؿ والصػػػػػػيا ل ومعالجػػػػػػل القطػػػػػػاء التػػػػػػى سػػػػػػتقداـ الوالشػػػػػػراء واة
ه سػةف بمحتوياتػمك سواء ةا ػت تلػؾ المػوارد مرتبطػل بالطعػاـ أو الملػبس أو الةمستهلةيف
جهػػػػزة وذلػػػػؾ لإل تإػػػػاع بهػػػػا لقصػػػػى درجػػػػل ممة ػػػػل وعػػػػدـ أدوات و أثػػػػاث و أمػػػػف  المقتلإػػػػل

  0224ك  جاة مليبارىحمدافك سماح )3 ها بتقليؿ الإاقد م ها بقدر اممةافامسراؼ في
 ا إجرائيًا بنني اإلقتصاديةالقدرة عمى إتخاذ القرارات فى األمور  اتعرف الباحثتو      

قدرة المرأة ال وبيل على إتباع السلوب العلمى فػى إتقػاذ القػرارات التػى تػرتبط بعمليػات  "
السػػرة بمػػا يحقػػؽ  الػػدقؿ وتوزيعػػه بالطريقػػل الجيػػدة علػػى مصػػروفاتالشػػراء والػػتحةـ فػػى 

 يحقؽ لهـ الماف امقتصادى3  و حتياجاتهـ أهدافهـ ويشبا ا
 

 :Research Boundaries: حدود البحث ثالثا  

  ــ مػػف تػػـ اقتيػػار عي ػػل البحػػث  : Geographic Boundaryالنطــاق الجاراف
 . بمحافظل أسواف الدراسلستإيدات مف الجمعيات الهليل محؿ الم  

  النطاق البشريHuman Boundary : نتيعينة البحث من مجموعتتكون: 
 مػػػف المسػػػتإيدات مػػػف  وبيػػػل مػػرأةا  52) مػػػف تةو ػػػت :عينـــة الدراســـة االســـتطالعية -

 بطريقػػػل قتيارهػػػاا ويػػػتـ مقتلإػػػل عمريػػػل فلػػػات مػػػف الدراسػػػل محػػػؿ الهليػػػل الجمعيػػػات
بحيػػث يتػػوافر فػػيهـ قصػػالص العي ػػل الساسػػيل للبحػػث وذلػػؾ لتق ػػيف  غرضػػيل عمديػػل
 أدوات الدراسل3 
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  وبيػل مػرأةا  052) علػىالساسػيل  البحػث عي ػل شػتملتا: األساسـية الدراسة عينة -
)الجيػػػػؿ الجديػػػػد لت ميػػػػل المجتمػػػػاك ت ميػػػػل  الهليػػػػل الجمعيػػػػات مػػػػف المسػػػػتإيدات مػػػػف

ال ساليل بقتػلك ت ميػل المجتمػا المحلػى بغػرب المجتما المحلى بالةرور بحرىك أبشر 
سهيؿ قبلىك غػرب أسػواف لت ميػل المجتمػا بػالغالةبك ت ميػل المجتمػا بجزيػرة أسػواف 

هػػػػاجر لت ميػػػػل المجتمػػػػا  تػػػػـ  قبلػػػػىك ت ميػػػػل المجتمػػػػا المحلػػػػى بغػػػػرب سػػػػهيؿ بحػػػػرىك
 ولػػديهف مقتلإػػل عمريػػل فلػػات مػػف أف يةػػف قتيػػارهف بطريقػػل غرضػػيل عمديػػل علػػىا

  3قتصاديل مقتلإلا  جتماعيل و إمف مستويات  فوأف ية كقؿ طإؿ واحدعلى ال
  النطــاق الزمنــTime Boundary : تػػـ تطبيػػؽ أدوات ومقػػاييس الدراسػػل الحاليػػل

 3 ـ0202فترة  مايو ويو يو قالؿ عي ل البحث  ال وبيل المرأةعلي 
   :البحث رابعًا: أدوات

 :اشتملت أدوات البحث على      
 إعداد الباحثات   )                     إستمارة البيا ات العامل3                  -2
 إعداد الباحثات   )                3دليؿ دراسل الحالل القاص بالجمعيات الهليل -0
                                             )إعداد الباحثات        3ال وبيل المرأة تمةيف فى الهليل الجمعيات دور إستبياف -.
 )إعداد الباحثات                  3          القدرة على إتقاذ القرارات إستبياف -4
تػػـ إعػػداد إسػػتمارة البيا ػػات العامػػل بهػػدؼ الحصػػوؿ علػػى  :إســتمارة البيانــات العامــة -2

بعػػػػض المعلومػػػػات التػػػػي ت إيػػػػد فػػػػي إمةا يػػػػل تحديػػػػد بعػػػػض القصػػػػالص امجتماعيػػػػل 
 موضا البحث وقد شملت على: المرأة ال وبيلوامقتصاديل لدى 
 42لقؿ مف 2.مف /  س ل 2.أقؿ مف )السف  بيا ات قاصل بػ البيانات الديموجرافية:

)تعمػػؿ/ة  العمػػؿ ك مطلقػػل أرملػػلك كمتزوجػػل)الحالػػل امجتماعيػػل   كفػػ ةثر سػػ ل 42سػػ ل/
 4لب ػاء )أقػؿ مػػف اك مرتإػا ك عػدد ى التعليمػى للمػرأة )مػ قإضك متوسػػطالمسػتو  تعمػؿ ك

 أقػؿالػدقؿ الشػهرى ل سػرة )مػ قإض و ك أب ػاء فػ ةثر  7/ أب ػاء 7قؿ مف ل 4أب اء/ مف 
 كج يػػه 222.> ج يػػه 0222كمتوسػػط  ج يػػه 0222>  ج يػػه 2522ك ج يػػه 2522مػف

  3 5222أةثر مف كج يه 5222>ج يه  4222ك مرتإا ج يه 4222> ج يه 3222
 لدراسػػل الحالػػل القاصػػ إعػػدادتػػـ  :دليــل دراســة الحالــة الخــاي بالجمعيــات األىميــة -0

مػػػف قػػػالؿ إجػػػراء مقابلػػػل مػػػا ةػػػؿ مػػػدير مػػػف مػػػدراء الجمعيػػػات بالجمعيػػػات الهليػػػل 
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 المعلومػػػاتالبيا ػػػات و  بهػػػدؼ الحصػػػوؿ علػػػى بعػػػض البحػػػثمحػػػؿ الهليػػػل الثما يػػػل 
 : على توقد شملمف تلؾ الجمعيات الهليل  المقدمل والقدمات

بيا ػػػػات عامػػػػل عػػػػف الجمعيػػػػل )إسػػػػـ الجمعيػػػػلك سػػػػ ل إ شػػػػاء الجمعيػػػػلك مقػػػػر وع ػػػػواف  - أ
الجمعيلك عدد أعضاء الجمعيلك  ظاـ امدارة بالجمعيلك الوزارة التابعل لهػا الجمعيػلك 

 التمويؿ بالجمعيل 3مصادر 
مجموعل مف القدمات التى يمةف أف تقدمها الجمعيػل )قػدمات إقتصػاديلك قػدمات   - ب

حيلك قػدمات معلوماتيػل واستشػاريل ك والتػى تسػهـ فػى تمةػيف إجتماعيلك قدمات صػ
المرأة والتى حصلف عليها الباحثات مف الدراسات السابقل والمقابالت الشقصيل وتػـ 

 عبارات وتتضمف هذا القدمات: وضعها فى صورة مجموعل 

تػػدور حػػوؿ إقامػػل  ةعبػػار   22علػػى ) القػػدمات اهػػذ تشػػتملا الخدددمات اإلقتصددادية: :أوالً 
الجمعيل لورش عمؿ ودورات تدريبيل لمشروعات والتدريب علػى الحػرؼ اليدويػلك وتػوفير 

تاحػػػػل القػػػػروض القامػػػػات والدوات الالزمػػػػل مقامػػػػل المشػػػػروعات وتسػػػػويؽ  م تجاتهػػػػا  وا 
 قتصاديل تت وع حسب متطلبات السوؽ3الميسرةك وتقديـ أ شطل إ

ت ظػيـ  ة تػدور حػوؿعبػار   22علػى ) القدمات اهذ تشتملا :: الخدمات اإلجتماعيةثانيا  
قامتهػػا مشػػروعات ل تطػػوير التعلػػيـ وفصػػوؿ لمحػػو الجمعيػػل لحإػػالت وأ شػػطل ترفيهيػػلك وا 

قامتها  التعبيػر والتػ ثير فػى اآلقػريفك  والقػدرة علػى دوات لت ميل مهارات القيػادة الميلك وا 
قامتها ل شطل وألعاب رياضيل يشارؾ فيها أب اء السيدات3  وا 

ات تػدور حػوؿ ت ظػيـ عبػار   22علػى ) القػدمات اهػذ تشػتملا : الخدمات الصدحية:اً لثاث
ك وتوفيرهػػػا مرةػػػز لإلسػػػعافات الوليػػػلالجمعيػػػل لقوافػػػؿ طبيػػػل للإحػػػص والعػػػالج المجػػػا ىك 

لػػدورات و ػدوات للتوعيػػل بمػرض سػػرطاف الثػدى وةيإيػػل الوقايػل م ػػه وامةتشػػاؼ وتقػديمها 
لػػهك ودورات و ػػدوات للتوعيػػل ب سػػباب ا تشػػار المػػراض والوبلػػل وةيإيػػل الوقايػػل  المبةػػر
 ك وأيضًا  دوات للتوعيل بمقاطر الزواج المبةر وأسباب الوفيات فى الحمؿ والوةدة3م ها
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ات عبػار   22علػى ) القػدمات اهػذ تشػتملا :واالستشدارية : الخدمات المعلوماتيةرابعا  
جػػػػراء دراسػػػػات الجػػػػدوى للمشػػػػروعات قيػػػػاـ الجمعيػػػػل بمسػػػػاعدة المػػػػرأة فػػػػى إتػػػػدور حػػػػوؿ 

سػػػػػتإادة م هػػػػػاك وتػػػػػوفير بيا ػػػػػات للمػػػػػرأة اةالصػػػػػغيرةك وتوفيرهػػػػػا لجهػػػػػزة ةمبيػػػػػوتر يمةػػػػػف 
متقصصػػػيف ووجػػػود  كومعلومػػػات عػػػف متطلبػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ فػػػى الصػػػ اعات المقتلإػػػل

بةيإيل التسويؽ مف ك وقياـ الجمعيل بتوعيل المرأة لجمعيل على مستوى عالى مف القبرةبا
تاحػػل  ظػػاـ لتلقػػى المقترحػػات والشػػةاوى القاصػػل بالعقبػػات والتحػػديات قػػالؿ ام تر ػػت ك وا 

 المصاحبل لت سيس المشروع3

 :دور الجمعيات األىمية فى تمكين المرأة النوبية إستبيان -3
التعرؼ على دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة بهدؼ  إعداد امستبيافتـ      

الذى  ىلسابقل وفي إطار المإهوـ امجرالوذلؾ في ضوء القراءات والدراسات اال وبيلك 
  48) الذى تةوف فى شةله ال هالى مف تـ صياغل عبارات امستبياف ه الباحثاتك وضع

 :يل وهىمحاور رليس أربعلعبارة موزعل على 
لقياس الدور الذى عبارة   20) شتمؿ هذا المحور علىا :قتصاد التمكين اإل :أوالً 

تلعبه الجمعيات الهليل فى تقديـ القدمات التى تساعد المرأة على تحسيف مستواها 
 امقتصادى 3 

دور عبارة تدور حوؿ   20) شتمؿ هذا المحور علىا :جتماعىالتمكين اإل :ثانياً 
 دماج فى المجتما والمساهمل فى حؿ الهليل فى مساعدة المرأة على اةالجمعيات 

 3 مشةالته ومعرفل حقوقها وواجباتها تجاا المجتما والسرة
  عبارة تقيس القدمات الصحيل 20) شتمؿ هذا المحور علىا :التمكين الصحىثالثًا: 

 على العيش بصحل أفضؿ3التى تقدمها الجمعيات الهليل للمرأة ال وبيلك والتى تساعدها 
لتقيس جهود عبارة   20شتمؿ هذا المحور على )ا :التمكين المعموماتى رابعًا: 

الجمعيات الهليل فى توفير المعلومات الالزمل للمرأة ال وبيل التى تساعدها فى تحقيؽ 
 أهدافها3
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عبارة تتـ   48فى شةله ال هالى على ) شتمؿ هذا امستبيافا :ستبيانتصحيح اإل
وقد ةاف تصحيح  ة ك -أحيا اً  –اةستجابل عليها وفؽ اةقتيار مف ثالث بدالؿ ) عـ

لعبارات ل على الترتيب وذلؾ  2ك 0ك .) متدرج متصؿ ثالثى العبارات وفقًا مستبياف
ستبياف الترتيب للعبارات سالبل    على.ك 0ك 2متدرج متصؿ ) موجبل الصياغلك وا 

الجمعيات الهليل عف دورها فى عليها  حصؿتوبذلؾ تةوف أعلى درجل  كالصياغل
  483  وأقؿ درجل هى )244) تمةيف المرأة ال وبيل

التحقق من صدق  ىف ىاعتمد البحث الحال :حساب صدق اإلستبيان
 :عمى طريقتين validityاإلستبيان

  validity Content)  :صدق المحتو  )أ 
 دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل للت ةد مف صدؽ محتوى إستبياف     

تـ عرضه في صورته الوليل على عدد مف الساتذة المحةميف أعضاء هيلل التدريس 
القدمل  –)التربيل ال وعيل  بةلياتإدارة العماؿ ومجاؿ  في مجاؿ إدارة الم زؿك

كالم يو أسواف  اتجامعب  التجارة –جتماعيل ام وذلؾ للتعرؼ على  ا وحلواف والإيـو
وسالمل  مف حيث دقل الصياغل اللغويل لمإردات المقياسك امستبياف ىآرالهـ ف

وةإايل العبارات لتحقيؽ الهدؼ الذي وضا مف أجلهك وم اسبل التقدير الذي  المضموفك
تإاؽ بيف حةـ وقد تـ حساب  سبل امم    25حةميف )وبلغ عدد الم   وضا لةؿ عبارةك

وتراوحت  سبل تةرار إتإاؽ المحةميف  بارة مف عبارات امستبيافالمحةميف على ةؿ ع
حةموف بعض المالحظات %  وقد أبدى الم  222إلى .903على العبارات ما بيف )

قد تـ إجراء بعض التعديالت على صياغل بعض و العلميل التي أقذت بها الباحثاتك 
 لصدؽ المحتوى3  العباراتك وبذلؾ يةوف قد قضا امستبياف

 (Internal Consistency:  ىتساق الداخمصدق اإل   ب( 
دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة  مستبياف ىتساؽ الداقللحساب صدؽ ام     
مف مراة  وبيل ا  52) ستطالعيل بلغ عددهااعلى عي ل  تـ تطبيؽ امستبياف ال وبيل

إحصاليًا لحساب معامؿ وبعد رصد ال تالف تمت معالجتها  كستإيدات مف الجمعياتالم
   يوضح ذلؾ:2)رقـ الدرجل الةليل  وجدوؿ  - اةرتباط بيرسوف بيف )عبارات امستبياف
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 دور الجمعيات األىمية فى تمكين المرأة النوبية ( قيم معامالت االرتباط لعبارات إستبيان1جدول  
  52=  (ن   

 رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

1 23767** 2. 23740** 05 23845** .7 236.2* 
2 23625* 24 23902** 06 239.2** .8 23808** 
3 23854** 25 23728** 07 23627* .9 23729** 
4 23798** 26 238.6** 08 23708** 42 23628* 
5 23925** 27 23779** 09 2387.** 42 23945** 
6 23727** 28 23620* .2 23759** 40 23884** 
7 23804** 29 2364.* .2 23926** 4. 23796** 
8 2394.** 02 23609* .0 23827** 44 238.0** 
9 23885** 02 23955** .. 23760** 45 23775** 
12 236.8* 00 2382.** .4 23857** 46 23904** 
11 237.7** 0. 23899** .5 2392.** 47 23748** 
12 23864** 04 23780** .6 237.6** 48 23869** 

  2.25* دال عند مستوي داللو                                         2.21دال عند مستوي داللو ** 

دالػػل إحصػػاليًا  ارتبػػاط عبػػارات امسػػتبياف ت  أف قػػيـ معػػامال2) يتضػػح مػػف جػػدوؿ     
 2325دالػيف ع ػد مسػتوى دةلػل  واعبػارات ةػا   5)ك فيمػا عػدا 2322ع د مسػتوى دةلػل 

سػتقدامه اب اتويسمح للباحثػك والدرجل الةليل له مما يدؿ على تجا س عبارات امستبياف
 3 ىالحال فبحثه ىف

   : Reliabilityحساب ثبات اإلستبيان
 دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل تـ حساب الثبات مستبياف     

ك وباستقداـ طريقل التجزلل ال صإيل Alpha Cronbachباستقداـ طريقل ألإا ةرو باخ 
Split- half سبيرماف براوف التجزلل ال صإيل باستقداـ معامؿ وتـ التصحيح مف أثر ك

Spearman-Brown ك جيتمافGuttman يوضح ذلؾ:التالى   0رقـ ) والجدوؿ 
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 دور الجمعيات األىمية فى تمكين المرأة النوبية ( قيم معامالت الثبات إلستبيان2جدول  
دور الجمعيات األىمية فى 

 تمكين المرأة النوبية
 جيتمان بروان نسبيرما      التجزئة النصفية ألفا كرونباخ

 2.735 2.779 2.713 2.743 قتصاد التمكين اإل
 2.821 2.866 2.822 2.837 جتماعىاإلالتمكين 
 2.924 2.946 2.882 2.915 الصحىالتمكين 

 2.752 2.792 2.734 2.761 التمكين المعموماتى
 2.794 2.837 2.775 2.829 ككل  اإلستبيان 

قترابها ة 2322 معامالت اةرتباط دالل ع د مستوى  أف قيـ 0يتضح مف جدوؿ )     
مةا يل معلى ثبات ا مف الواحد الصحيح مما يدؿ ستبياف وصالحيته للتطبيؽ وا 
 إستقدامه في الدراسل الحاليل3

 :  القدرة عمى إتخاذ القرارات إستبيان -4
المػػػرأة لػػػدى  القػػػدرة علػػػى إتقػػػاذ القػػػراراتبهػػػدؼ قيػػػاس مسػػػتوى  تػػػـ إعػػػداد امسػػػتبياف     
الػػذى  ىامجرالػػلسػػابقل وفػػي إطػػار المإهػػـو وذلػػؾ فػػي ضػػوء القػػراءات والدراسػػات ا ال وبيػػل

  48الذى تةوف فى شةله ال هالى مف ) وضعته الباحثاتك تـ صياغل عبارات امستبياف
  :ةاآلتى محاورعبارة قبريل موزعل على ثالثل 

قدرة المرأة تدور حوؿ  ةعبار   28على ) المحورهذا شتمؿ ا :تربية ورعاية األبناءأواًل: 
ةسابهـ السلوةيات القالقيل ال وبيل على إتقاذ القرارات المتعلقل  برعايل أب الها وا 

 3والتربويل السليمل
 حوؿ تدور ةعبار   28) على المحورشتمؿ هذا ا :جتماعيةالعالقات األسرية واإل ثانيًا:

على إتخاذ القرارات الخاصة بالعالقات والتفاعالت داخل أسرتها ال وبيل قدرة المرأة 

 وخارج األسرة فى المجتمع المحيط بها.
قدرة المرأة حوؿ تدور  ةعبار   20) على المحورهذا شتمؿ ا :قتصاديةاألمور اإل ثالثًا:

 3على إتخاذ القرارات فيما يتعلق بأمور الشراء وتوزيع الدخل والتحكم فيه
عبارة تتحدد   48فى شةله ال هالى على ) شتمؿ هذا امستبيافا: ستبيانتصحيح اإل

تصحيح عبارات وتـ ة   -أحيا اً  –اةستجابل عليها وفؽ اةقتيار مف ثالث بدالؿ ) عـ 
لعبارات موجبل لعلى الترتيب   2ك 0ك .متصؿ متدرج ) ثالثى على إستبياف امستبياف
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ستبياف لعبارات سالبل لعلى الترتيب   .ك 0ك 2متصؿ متدرج ) الثىث الصياغلك وا 
القدرة على إتقاذ فى  المرأة ال وبيلحصؿ عليها تةوف أعلى درجل وبذلؾ ت كالصياغل
  483  وأقؿ درجل هى )244هى )القرارات 

ـــــ ىعتمـــــد البحـــــث الحـــــال: احســـــاب صـــــدق اإلســـــتبيان  ـــــق مـــــن صـــــدق  ىف التحق
 :عمى طريقتين validityاإلستبيان

 validity Content)  : أ( صدق المحتو 
تـ عرضه في صورته  القدرة على إتقاذ القرارات للت ةد مف صدؽ محتوى إستبياف     

حةميف أعضاء هيلل التدريس في مجاؿ إدارة الم زؿك الوليل على عدد مف الساتذة الم  
أسواف  اتجامعب  التجارة – التربيل ال وعيل -)التربيل ومجاؿ التربيل وعلـ ال إس بةليات

مف حيث دقل الصياغل  مستبيافك وذلؾ للتعرؼ على آرالهـ في اا وحلواف والإيوـالم يو 
 محور تماء العبارات المتضم ل في ةؿ او  وسالمل المضموفك اللغويل لمإردات المقياسك

وبلغ  وضا مف أجلهك ىلتحقيؽ الهدؼ الذ محورلهك وةإايل العبارات الواردة في ةؿ 
تإاؽ بيف المحةميف على ةؿ عبارة حةـ وقد تـ حساب  سبل ام  م  25عدد المحةميف )

وتراوحت  سبل تةرار إتإاؽ المحةميف على العبارات ما بيف  مف عبارات امستبياف
حةموف بعض المالحظات العلميل التي أقذت بها وقد أبدى الم   ك% 222إلى  .903)

قد تـ إجراء بعض التعديالت على صياغل بعض العباراتك وبذلؾ يةوف قد ك و الباحثات
 قضا لصدؽ المحتوى3

 (Internal Consistency ): ىالداخمتساق صدق اإل    ب
تػػػـ تطبيػػػؽ  القػػػدرة علػػػى إتقػػاذ القػػػرارات تسػػػاؽ الػػداقلي مسػػػتبيافلحسػػاب صػػػدؽ ام     

ك وبعػػػد رصػػػد ال تػػػالف تمػػػت   امػػػرأة  وبيػػػل52قوامهػػػا )علػػػى عي ػػػل اسػػػتطالعيل  امسػػػتبياف
الدرجػػل  -عبػػارات امسػػتبيافمعالجتهػػا إحصػػاليًا لحسػػاب معامػػؿ اةرتبػػاط بيرسػػوف بػػيف )

  :يوضح ذلؾ  .  وجدوؿ )الةليل
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  52=  ن( القدرة عمى إتخاذ القرارات ( قيم معامالت االرتباط لعبارات إستبيان3جدول  
 رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

1 23644* 13 23769** 25 236.5* .7 23758** 
2 2362.* 14 2380.** 26 23897** 38 23640* 
3 23952** 15 23948** 27 23745** 39 23809** 
4 23828** 16 23726** 28 2390.** 42 23764** 
5 23754** 17 2388.** 29 23786** 41 2360.* 
6 23820** 18 23607* 32 23842** 42 23880** 
7 23789** 19 23866** 31 23627* 43 23947** 
8 23924** 22 23909** 32 239.4** 44 237.5** 
9 23876** 21 23824** 33 23705** 45 23629* 
12 237.2** 22 23725** 34 23829** 46 23856** 
11 2385.** 23 238.4** 35 23927** 47 23728** 
12 23928** 24 2395.** 36 23874** 48 23926** 

  2.25* دال عند مستوي داللو                                          2.21** دال عند مستوي داللو 

دالػػل إحصػػاليًا  ارتبػػاط عبػػارات امسػػتبياف ت  أف قػػيـ معػػامال.يتضػػح مػػف جػػدوؿ )      
 2325دالػيف ع ػد مسػتوى دةلػل  واةػا  عبػارات  8)يمػا عػدا ف ك2322ل ع د مسػتوى دةلػ

سػتقدامه اويسمح للباحثػات ب كوالدرجل الةليل له على تجا س عبارات امستبيافما يدؿ م
 الحالي3 البحث ىف

  Reliability: حساب ثبات اإلستبيان
باستقداـ طريقل ألإا  القدرة على إتقاذ القرارات تـ حساب الثبات مستبياف      

وتـ  Split- halfك وباستقداـ طريقل التجزلل ال صإيل Alpha Cronbachةرو باخ 
- Spearmanسبيرماف براوف التجزلل ال صإيل باستقداـ معامؿ التصحيح مف أثر 

Brown ك جيتمافGuttman ( يوضح ذلؾ:4والجدوؿ التالي رقـ   
 

 القدرة عمى إتخاذ القرارات  ( قيم معامالت الثبات إلستبيان4جدول  
 جيتمان بروان نسبيرما      النصفيةالتجزئة  ألفا كرونباخ القدرة عمى إتخاذ القرارات

 .2378 23806 23764 23792 تربية ورعاية األبناء
 23850 23892 23852 23864 جتماعيةالعالقات األسرية واإل

 .2389 239.4 23872 23927 قتصاديةاألمور اإل
 23824 23855 23794 8053 ككل  اإلستبيان 
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قترابها مف م 2322دةلل   أف قيـ اةرتباط دالل ع د مستوى 4يتضح مف جدوؿ )     
مةا يل ستواحد الصحيح مما يدؿ على ثبات امال ستقدامه ابياف وصالحيته للتطبيؽ وا 

 في الدراسل الحاليل3
 :المعالجات اإلحصائية

بر ػامف الحاسػب بعد جما البيا ات وتإريغها تمت المعالجل امحصػاليل باسػتقداـ      
 Package For Social Sciences Program (S.P.S.S) Statisticalلػى اآل

وذلػؾ مجػػراء التحلػيالت امحصػػاليل اآلتيػل: حسػػاب التةػرارات وال سػػب الملويػل لمتغيػػرات 
 Alphaةرو بػػاخ  الدراسػػلك حسػػاب معػػامالت الثبػػات لمقػػاييس الدراسػػل بطريقػػل ألإػػا

Cornbach  والتجزلل ال صإيلGuttman  ومعادلػل التصػحيحSpearman Brawn ك
تحليػؿ و درجل اةرتبػاط بػيف متغيػرات الدراسػلك لحساب   Personومعامؿ ارتباط بيرسوف

ك واسػػتقداـ F. testباسػػتقداـ اقتبػػار )ؼ   One Way Anovaالتبػػايف الحػػادي 
  للمقار ػػػات المتعػػػػددة للتعػػػرؼ علػػػػى دةلػػػل الإػػػػروؽ بػػػيف المتوسػػػػطاتك L.S.Dاقتبػػػار )

  Multiple regression analysis المتعػدد ام حػدار وتحليػؿ  كT.testواقتبػار ت  
 3 ( Step wise)ستقداـ القطوة المتدرجل إلى الماـبا

 تحميميا وتفسيرىا: :النتائج
  :ة: نتائج وصف العينأوالً 

  :5فيما يمى وصف شامل لعينة البحث بالجدول  : وصف عينة البحث -2
 

 252= قتصادية حيث  ن(جتماعية واإلوفقًا لمخصائي اإل البحث( التوزيع النسبى لعينة 5دول  ج

النسبة  العدد السن 
 المئوية

الىسى    المستو  التعميم  لممرأة  
 المئىَ 

 03أقل من 

 سنة
30 

بتدائية حاصلة علي الشهادة اإل منخفض 2.52%

 فؤقل
20 

252% 

ألقل من  03من 

 سنة 03
53. 

02% 
 03 حاصلة علي الشهادة اإلعدادية

5050% 

 22 سنة فؤكثر 03
حاصلة على الشهادة الثانوية  متوسط 0252%

 وما يعادلها
00 

5.53% 
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حاصلة على شهادة فوق  % 100 250 المجموع

 المتوسط )بعد الثانوية(
.5 

2350% 

الحالة 

 جتماعيةاإل
 العدد

النسبة 

 المئوية

 مرتفع
 22 حاصلة على الشهادة الجامعية

0.53% 

 550 متزوجة
 حاصلة على شهادات عليا 0.52%

 . )ماجستير أو دكتوراه(
252% 

 % 100 250 المجموع %03 .. أرملة

 32 مطلقة
لألســــــرة   متوســــــط الــــــدخل الشــــــير  2052%

 وبالجني
النسبة  العدد

 المئوية
 %5.53 02 جنيه 5.33من أقل منخفض % 100 250 المجموع

النسبة  العدد  العمل
 المئوية

 من أقل إلى جنيه 5.33 من

 جنيه 2333
00 

5052% 

 505 تعمل
 من أقل إلى جنيه 2333 من متوسط  250%.

 جنيه 0333
02 5252% 

 552 ال تعمل
 من أقل إلى جنيه 0333 من 0.53%

 جنيه 0333
02 5.53% 

 من أقل إلى جنيه 0333 من مرتفع  % 100 250 المجموع

 جنيه 333.
.3 23% 

النسبة  العدد عدد األبناء 
 المئوية

 %5350 05 فؤكثر جنيه 333. 

 % 122 252 المجموع  %00 .2 أبناء 0أقل من 
قل من أل 0من 

 أبناء .
532 

0052%  

 %2252 .. أبناء فؤكثر .

 % 122 252 المجموع 

 لعمريػلاللإلػل  ت تمػى   أف أعلى  سبل مف أفراد عي ل البحػث 5) تضح مف الجدوؿا     
 سػػػ ل 2.فلػػػل أقػػػؿ مػػػف مػػػف  ةا ػػػتبي مػػػا أقػػػؿ  سػػػبل  ك% 038.ب سػػػبل ) سػػػ ل فػػػ ةثر 42

 المتزوجاتمف  ةا تأف أعلى  سبل مف أفراد عي ل البحث تبيف % ك ةما 0530ب سبل )
 تضػػحاو % ك 0438) ب سػػبل فلػػل المطلقػػاتمػػف  فهػػى% ك بي مػػا أقػػؿ  سػػبل 4530ب سػػبل )
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ب سػػبل  العػػامالت ال سػػاءمػػف  ةا ػػتعي ػػل البحػػث أف أعلػػى  سػػبل مػػف  الجػػدوؿأيضػػاً مػػف 
تضػح ةػذلؾ أف أةبػر  سػبل او  ك% 4736) غير العػامالت  سبلبي ما بلغت  ك% 5034)

أمػا أقػػؿ  سػػبل  % ك4.30ب سػػبل ) أب ػاء 7لقػؿ مػػف  4مػػف  لػديهامػف أفػػراد عي ػل البحػػث 
أف أعلى  سبل مف  الجدوؿ ةما أظهر% ك 0038ب سبل )أب اء ف ةثر  7 لديهاممف  ىفه

أمػا ك  %536.مػف الحاصػالت علػى الشػهادة الجامعيػل ب سػبل ) ةا ػتالبحث  لعي أفراد 
)ماجسػػػػػػتير أو دةتػػػػػػوراا   مػػػػػػف الحاصػػػػػػالت علػػػػػػى شػػػػػػهادات عليػػػػػػا فةا ػػػػػػتأقػػػػػػؿ  سػػػػػػبل 

المرتإػػا لإلػػل الػػدقؿ  ت تمػػىأف أغلػػب أفػػراد عي ػػل البحػػث  وتبػػيف أيضػػاً   ك% 028ب سػػبل)
ممػف  ىك أمػا أقػؿ  سػبل فهػ% 02) ب سػبل  ج يػه 5222 مف أقؿ إلى ج يه 4222) مف

 ب سػػػػبل  ج يػػػػه 0222 مػػػػف أقػػػػؿ إلػػػػى ج يػػػه 2522 مػػػػف)المرتإػػػػا دقؿ ي تسػػػبوف لإلػػػػل الػػػػ
(4303 % 

لبمةأة الىىبُ  اُى  األ بُ   بلخذمب  الاً تقذمهب  ال معُب  بالىابئج الخبا   -2

 : الىحث

 ( أوجه النشاط والخدمات التى تقدمها  الجمعيات األهلية للمرأة النوبية عينة البحث3)جدول 

 2=  )ن( 

 م
 قتصاديةالخدمات اإل

 المجموع ال نعم

 النسبة% العدد
العد

 د
 النسبة% العدد النسبة%

تقيم الجمعية ورش عمل ودورات تدريبية  5

 لمشروعات توفر مصدر دخل دائم
2 533% - - 2 533% 

توفر الجمعية المواد واألدوات الالزمة إلقامة  2

 المشروعات
. 2.5.% 5 525.% 2 533% 

تقيم الجمعية المعارض وتيسر طرق أخرى لتسويق  0

 منتجات المشروع
2 533% - - 2 533% 

تقدم الجمعية المساعدات المالية فى حالة الحاجة  0

 إليها
2 533% - - 2 533% 

استخراج معاش الضمان تساعد الجمعية على  .

 اإلجتماعى
0 .3% 0 .3% 2 533% 
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 %533 2 %.2 2 %.. 3 تتيح الجمعية القروض الميسرة إلقامة المشروعات 3

على التوعية والتوجيه لفرص العمل الجمعية تعمل  .

 المتاحة فى المجتمع
. 2.5.% 5 525.% 2 533% 

توفر الجمعية برامج وندوات للتوعية بالموارد  2

 البيئية المتاحة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها
2 533% - - 2 533% 

 %533 2 - - %533 2 ة مشغل للتدريب على الحرف اليدويةتوفر الجمعي 2

5

3 

قتصادية تتنوع حسب متطلبات نشطة إأتقدم الجمعية 

 السوق
. 2.5.% 5 525.% 2 533% 

5

5 

 تقدم الجمعية المساعدات العينية للمحتاجين فى

 األعياد والمناسبات الخاصة
. 2.5.% 5 525.% 2 533% 

 

 جتماعيةالخدمات اإل

 المجموع ال  نعم 

 % النسبة العدد
العد

 د

 النسبة

% 

العد

 د
 % النسبة

 %533 2 %.525 5 %.2.5 . نشطة ترفيهيةأتنظم الجمعية حفالت و 5

تقوم الجمعية بعمل مشروعات لتطوير التعليم  2

ثره أهمية التعليم وؤاألمية وتوعى بوفصول لمحو 

 فى الحياة

0 .3% 0 .3% 2 533% 

تتيح الجمعية فرصة التعامل مع اآلخرين فى جميع  0

 المجاالت
. 2.5.% 5 525.% 2 533% 

ن تشارك المرأة أتنظم الجمعية ندوات وتحرص على  0

يها إلكسابها مهارات القيادة والقدرة على أفيها بر

 فى اآلخرينالتعبير والتؤثير 

. 2.5.% 5 525.% 2 533% 

تساعد الجمعية على مواجهة العادات والتقاليد التى  .

 تعوق مشاركة المرأة اإلجتماعية
2 533% - - 2 533% 

تقيم الجمعية أنشطة وألعاب رياضية يشارك فيها  3

 أبناء السيدات
0 .050% 0 2.53% 2 533% 

ة وتكريمها عند تحقيقها أتقوم الجمعية بتشجيع المر .

 دعم ثقتها بنفسهالنجاح فى مشروعها 
3 ..% 2 2.% 2 533% 

 %533 2 %.525 5 %.2.5 .شخاص جدد أفرصة للتعرف على  تتيح الجمعية 2
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 جتماعية سواء داخلها أو خارجهاوتكوين عالقات إ

جتماعى ألعضاء الجمعية تقيم الجمعية نادى ثقافى إ 2

 وأهالى المنطقة
0 0.5.% . 325.% 2 533% 

تنظم الجمعية رحالت ثقافية وترفيهية ألعضاء  53

 الجمعية
. 325.% 0 0.5.% 2 533% 

 %533 2 %.2 2 %.. 3 طفالتوفر الجمعية حضانة لرعاية األ 55

 الصحية الخدمات 

 

 المجموع ال نعم

العد % النسبة العدد

 د

 النسبة

% 

العد

 د

 % النسبة

 %533 2 - - %533 2 قوافل طبية للفحص والعالج المجانىتنظم الجمعية  5

ولية يعمل على أسعافات إيتوفر بالجمعية مركز  2

 خدمة أهالى المنطقة
. 325.% 0 0.5.% 2 533% 

تقدم الجمعية المساعدات لعمل عمليات بالمجان  0

 للمحتاجين
0 0.5.% . 325.% 2 533% 

 %533 2 %.0.5 0 %.325 . القادرينتوفر الجمعية األدوية والعالج لغير  0

تقيم الجمعية دورات وندوات للتوعية بمرض  .

 كتشاف المبكران الثدى وكيفية الوقاية منه واالسرط

 له

. 325.% 0 0.5.% 2 533% 

 %533 2 %.325 . %.0.5 0 الصحى التؤمين بطاقة استخراج فى الجمعية تساعد 3

 بؤسعار الطبية التحاليل إجراء على الجمعية تساعد .

 رمزية

3 ..% 2 2.% 2 533% 

 المبكر الزواج بمخاطر للتوعية ندوات الجمعية تقدم 2

 والوالدة الحمل فى الوفيات وأسباب

. 325.% 0 0.5.% 2 533% 

 انتشار بؤسباب للتوعية وندوات دورات الجمعية تقيم 2

 ومنع منها الوقاية وكيفية واألوبئة األمراض

 انتشارها

. .350% 5 525.% 2 533% 

 والصحة األسرة لتنظيم قوافل الجمعية تنظم 53

 اإلنجابية

. 325.% 0 0.5.% 2 533% 

 المجموع ال  نعم   
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العد % النسبة العدد واالستشاريةالخدمات المعلوماتية 

 د

 النسبة

% 

العد

 د

 % النسبة

جراء دراسات الجدوى إتساعد الجمعية على  5

 للمشروعات الصغيرة
. 325.% 0 0.5.% 2 533% 

خر بآنترنت لتزويد المستفيدين الدى الجمعية شبكة  0

 المستجدات والمعلومات
3 ..% 2 2.% 2 533% 

توفر الجمعية بيانات ومعلومات عن متطلبات سوق  0

 العمل فى الصناعات المختلفة
3 ..% 2 2.% 2 533% 

تقوم الجمعية بعمل كتيبات لنشر المعلومات  .

 بالخدمات التى تقدمهاوالتوعية 
2 2.% 3 ..% 2 533% 

جهزة كمبيوتر يمكن استخدامها فى أتوفر الجمعية  3

 تخزين المعلومات بسهولة
3 ..% 2 2.% 2 533% 

 %533 2 %.2 2 %.. 3 نترنتجمعية بكيفية التسويق من خالل االتوعى ال .

راء المتخصصين من الخارج ؤتستفيد الجمعية ب 2

 المشروعاتلتطوير 
0 .3% 0 .3% 2 533% 

توفر الجمعية نظام لتلقى المقترحات والشكاوى  2

الخاصة بالعقبات والتحديات المصاحبة لتؤسيس 

 المشروع

. 325.% 0 0.5.% 2 533% 

إرشادية لمعرفة تقدم الجمعية برامج توعوية و 53

ستمراريته ازمة لنجاح المشروع والنصائح الال

 ن تإدى إلفشالهأوتفادى األخطاء التى يمكن 

. 325.% 0 0.5.% 2 533% 

يوجد بالجمعية متخصصين على مستوى عالى من  55

ستشارتهم إليجاد حلول مناسبة االخبرة يمكن 

 للمشكالت التى تواجه المشروع

2 533% - - 2 533% 

ات الهليػل  سػتجابات مػدراء الجمعيػطبقػًا ة  6يتضح مػف ال تػالف الػواردة بالجػدوؿ )     
سػتمارة القاصػل بالقػدمات التػى تقػدمها أف أةثػر القػدمات امعلػى الثما يل محؿ البحػث 

امقتصػػػاديل التػػػػى تقػػػػدمها الجمعيػػػػات هػػػػى )تقػػػػيـ الجمعيػػػػل  ورش عمػػػػؿ ودورات تدريبيػػػػل 
لمشروعات توفر مصدر دقؿ دالـك تقيـ الجمعيل المعارض وتيسر طرؽ أقػرى لتسػويؽ 

تجػػػػات المشػػػػروعك تقػػػػدـ الجمعيػػػػل المسػػػػاعدات الماليػػػػل فػػػػى حالػػػػل الحاجػػػػل إليهػػػػاك تػػػػوفر م 
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الجمعيػػل بػػرامف و ػػدوات للتوعيػػل بػػالموارد البيليػػل المتاحػػل وةيإيػػل تحقيػػؽ أقصػػى اسػػتإادة 
%ك 222م هاك تػوفر الجمعيػل مشػغؿ للتػدريب علػى الحػرؼ اليدويػل  حيػث ةا ػت ب سػبل 

خذهلة تجالا ذ الحً جقذهها الجوعيات هحلل الححل   ة كاًث أقل الخذهات اإلقحصاديبي مػا 

ةمػا تبػيف أف أعلػى  %،5:بٌالحة الجوعية  للً اتلحخشام هعلال النلواى اإلعحولا ً  
)تتػيح الجمعيػل الححل  ىلً  سبل مف القدمات امجتماعيل التػى تقػدمها الجمعيػات محػؿ 

مواجهػل العػادات فرصل التعامؿ ما اآلقريف فى جميا المجاةتك تساعد الجمعيػل علػى 
رؼ علػػػى والتقاليػػػد التػػػى تعػػػوؽ مشػػػارةل المػػػرأة امجتماعيػػػلك تتػػػيح الجمعيػػػل فرصػػػل للتعػػػ

بلغػت ال سػػبل  سػػواء داقلهػا أو قارجهػا  حيػػثجتماعيػل أشػقاص جػدد وتةػػويف عالقػات إ
 البحػػث أقػػؿ القػػدمات امجتماعيػػل التػػى تقػػدمها الجمعيػػات محػػؿ%ك  بي مػػا ةا ػػت 222

حيث  جتماعى لعضاء الجمعيل وأهالى الم طقل  ادى ثقافى إهى قدمل )تقيـ الجمعيل 
تضػػػػػح ةػػػػػذلؾ أف أةثػػػػػر القػػػػػدمات الصػػػػػحيل التػػػػػى تقػػػػػػدمها ا%ك و 735. جػػػػػاءت ب سػػػػػبل

الجمعيػػػػات الهليػػػػل محػػػػؿ البحػػػػث هػػػػى )تػػػػ ظـ الجمعيػػػػل قوافػػػػؿ طبيػػػػل للإحػػػػص والعػػػػالج 
لك تػوفر سعافات أوليػل يعمػؿ علػى قدمػل أهػالى الم طقػإالمجا ىك يتوفر بالجمعيل مرةز 

الجمعيػػل الدويػػل والعػػالج لغيػػر القػػادريفك تقػػيـ الجمعيػػل دورات و ػػدوات للتوعيػػل ب سػػباب 
ا تشػػػػار المػػػػراض والوبلػػػػل وةيإيػػػػل الوقايػػػػل م هػػػػا وم ػػػػا ا تشػػػػارها  والتػػػػى بلغػػػػت  سػػػػبتها 

)تقػػػدـ الجمعيػػػل المسػػػاعدات لعمػػػؿ  هػػػىكاًلللث أقلللل الخلللذهات الصلللحية بي مػػػا  %ك222
فك تػػ ظـ الجمعيػػل قوافػػؿ لت ظػػيـ السػػرة والصػػحل ام جابيػػل  عمليػػات بالمجػػاف للمحتػػاجي

الترررى تقررردمها واالستشرررارية أن أكثرررر الخررردمات المعلوماتيرررة %ك ةمػػػا تبػػػيف  52 سػػػبل ب

على مستوى عالى مػف  يوجد بالجمعيل متقصصيف) هىالجمعيات األهلية محل البحث 
تواجػػه المشػػروع  ب سػػبل ستشػػارتهـ ميجػػاد حلػػوؿ م اسػػبل للمشػػةالت التػػى القبػػرة يمةػػف ا

التى تقدمها الجمعيات محؿ البحػث  واةستشاريل وأف أقؿ القدمات المعلوماتيل %ك222
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ت والتوعيػػػل بالقػػػدمات التػػػى لجمعيػػػل بعمػػػؿ ةتيبػػػات ل شػػػر المعلومػػػاقدمػػػل )تقػػػـو اهػػػى 
 %053تقدمها  ب سبل 

الوزن النسبى لمحاور دور الجمعيات األىمية فى تمكين المرأة النوبية،  -3
 .عينة البحثالنوبية  المراةلد   ومحاور القدرة عمى اتخاذ القرارات

 
 

 

  عينة البحث دور الجمعيات األىمية فى تمكين المرأة النوبية لمحاور ى( الوزن النسب7جدول  
 252=  (ن 

 الرتبة النسبة المئوية% الوزن النسب  دور الجمعيات األىمية فى تمكين المرأة النوبية
قتصاد  التمكين اإل  .20 07%  الولى 
جتماعىالتمكين اإل  082 043.%  الثالثل 

%0536 095 التمكين الصحى   الثا يل 
%0.32 066 التمكين المعموماتى   الرابعل 

%222 2254 المجموع   

لمحاور دور  الولىجاء فى المرتبل  التمةيف امقتصادىأف   7) تبيف مف جدوؿ     
يليه فى المرتبل الثا يل  ك% 07المرأة ال وبيل ب سبل )الجمعيات الهليل فى تمةيف 

 سبل ب% ك وي تى فى المرتبل الثالثل التمةيف بالصحى .043التمةيف امجتماعى ب سبل )
وهذا  ك% 0.32% ك وأقيرًا فى المرتبل الرابعل التمةيف المعلوماتى ب سبل )0536)

 في الت مويل المؤسسات ر  التى أةدت على أف دو .022يقتلؼ ما دراسل م ور  جـ )
ك التمةيف التعليمىك التمةيف اةجتماعى التمةيف :المرأة جاء على ال سؽ التالى تمةيف

 امقتصادىك التمةيف السياسىك التمةيف الصحى3
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 عينة البحث النوبية المراةلد   لمحاور القدرة عمى إتخاذ القرارات ى( الوزن النسب8جدول  
  252=  ( ن 

القدرة عمى إتخاذ القراراتمحاور   الرتبة النسبة المئوية% الوزن النسب  
 الثا يل 34.. 077 تربية ورعاية األبناء

جتماعيةالعالقات األسرية واإل  الولى 534. 092 
قتصادية األمور اإل  الثالثل 239. 054 

%222 800 المجموع   

بالعالقػػػات السػػػريل المتعلقػػػل  القػػػرارات إتقػػػاذ علػػػى القػػػدرةأف   8) تبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ     
تليهػا القػدرة % ك 534.ب سبل ) الولىفى المرتبل  تجاءال وبيل  المراة لدى جتماعيلوام

وأقيػرًا فػى المرتبػل % ك 34..تربيل ورعايل الب اء ب سػبل )بالمتعلقل على إتقاذ القرارات 
 % 2393. سبل )بقتصاديل المتعلقل بالمور ام القرارات إتقاذ على الثالثل القدرة

 :ثانيًا: النتائج ف  ضوء فروض البحث
حصائية فى دور الجمعيات األىمية فى تمكين توجد فروق ذات داللة إالفرض األول: 

، تمكين ه  تمكين إقتصاد ، تمكين إجتماعىالمرأة النوبية عينة البحث بمحاور 
اإلجتماعية  الحالة  سن المرأة،عموماتى( وفقًا لمتايرات الدراسة صحى، تمكين م

، متوسط الدخل الشير  أة، عمل المرأة، عدد األبناءلممرأة، المستو  التعميمى لممر 
  -وللتحقؽ مف صحل هذا الإرض تـ: لألسرة(.

المػرأة بيف متوسػطات درجػات  للوقوؼ على دةلل الإروؽ T.Testإجراء اقتبار  ت   -
 تبعػػاً المػػرأة ال وبيػػل تمةػػيف ى دور الجمعيػػات الهليػػل فػػعي ػػل البحػػث علػػي محػػاور  ال وبيػػل
  253 ةما هو موضح بالجدوؿ ) عمؿ المرأة ) الدراسل لمتغير

للوقػػوؼ علػػى دةلػػل الإػػروؽ بػػيف   F. Testإجػػراء تحليػػؿ التبػػايف ميجػػاد قيمػػل  ؼ  -
 وةؿ متغير مف متغيرات الدراسل3دور الجمعيات الهليل فى التمةيف  محاور إستبياف

 للوقػوؼ علػى دةلػل الإػروؽ بػيف متوسػطات درجػات إسػتبياف  L.S.D) إجراء اقتبػار -
عي ػل البحػث تبعػًا لمتغيػرات الدراسػل ةمػا  دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل

  293-28 ك27-26 ك24-.2 ك20-22 ك22 -9هو موضح بالجداوؿ مف )
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دور الجمعيات  محاورعينة البحث عمى  أفراد بين متوسطات درجات تحميل التباين(  9 دول  ج
 252ن( =لسن المرأة  وفقًا فى تمكين المرأة النوبية  األىمية

دور 
الجمعيات 
األىمية فى 
 التمكين

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

التمكين 

 اإلقتصادى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

>9=>99<= 
8;6:=9<6; 

71774173 

7764737 

7 
79< 

774777 2322 
 

 <79 9<96=9;:9 المجموع 
التمكين 

 اإلجتماعى 
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

657>;9<65 
75:><98<8 

77724777 

274730 

7 
79< 

674172 2322 

 <79 8=995<=85 المجموع 
التمكين 

 الصحى
 بيف المجموعات 

 داقؿ المجموعات 
>:679865 
8:;589:9: 

71764777 

7774777 

7 
79< 

774336 2322 

 <79 ::=9:66:9 المجموع 
التمكين 

 المعلوماتى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

>:6;9<7: 
755589=6; 

71724767 

204321 

7 
79< 

724177 2322 

 <79 759:96:<7  المجموع

حصػاليل بػيف أفػراد عي ػل البحػث أف ه اؾ فروقًا ذات دةلػل إ  9) مف الجدوؿيتضح      
فػػى محػػاور إسػػتبياف دور الجمعيػػات الهليػػل فػػػى تمةػػيف المػػرأة ال وبيػػل تبعػػًا لسػػف المػػػرأة 

تجػػاا الدةلػػل تػػـ إجػػراء اقتبػػار ولبيػػاف إ ك2322 ؼ  دالػػل ع ػػد مسػػتوى حيػػث ةا ػػت قيمػػل 
(L.S.D يلى بياف بذلؾ3  للمقار ات المتعددة وفيما 
 

دور الجمعيات  عينة البحث عمى محاور أفراد داللة الفروق بين متوسطات درجات( 12جدول  
  252 ن( = لسن المرأةوفقًا فى تمكين المرأة النوبية  األىمية

 جتماعىاإلالتمكين محور  التمكين اإلقتصاد محور 

 السن

 32أقل من 
 سنة 

 32.551م = 

ألقل من  32من 
 سنة  42

 28.263م = 

سنة  42
 فنكثر 

 21.456م= 

 سنة  32أقل من 

 32.297م = 

ألقل من  32من 
 سنة  42

 24.123م = 

 سنة فنكثر  42

 16.758م = 
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 03أقل من 

   -   - سنة

ألقل  03من 

  - **25520  - *03488 سنة 03من 

 - **.500. **5.5.02 - **63627 **93295 سنة فؤكثر 03

 التمكين المعموماتىمحور  التمكين الصحى محور 

 السن

 32أقل من 
 سنة 

 31.193م = 

ألقل من  32من 
 سنة 42

 29.252م = 

سنة  42
فنكثر م = 
22.227 

 سنة  32أقل من 

 33.237م = 

ألقل من  32من 
سنة م =  42

25.612 

 سنة فنكثر  42

 18.753م = 

 03أقل من 

 سنة
-   -   

ألقل  03من 

 سنة 03من 
74777* -  14771** -  

 - **64271 **774727 - **64277 **24366 سنة فنكثر 42

 **2322                                                                                  *2325 

  أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إحصاليل ع د مستوى دةلل 22) يتبيف مف جدوؿ     
دور  عي ل البحث على جميا محاور إستبيافأفراد   فى متوسطات درجات 2322)

ك تمةيف )تمةيف إقتصادىك تمةيف إجتماعى الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل
ات الإلل العمريل أقؿ ذال وبيل  المرأةلصالح لسف المرأة وفقًا صحىك تمةيف معلوماتى  

المرأة تحت سف الثالثيف تةوف أةثر إقباًة  وترجا الباحثات ذلؾ إلى أف كس ل 2.مف 
ك صحل أفضؿ مف  ظيرتها الةبر عمراً على الحياة وحبًا للعمؿ وقدرة على ام تاج وب

 ةوف لديها مجاؿ للقياـط العالليل لديها أقؿك وبالتالى يوقد تةوف المسلوليات والضغو 
 ب دوار جديدة والمشارةل فى أ شطل متعددة ورغبل وشغؼ فى تعلـ ةؿ ما هو مستحدثك

عها لبذؿ جهد أةبر ء فى جميا  واحى الحياةك مما يدفوتتطلا إلى تحقيؽ التقدـ وامرتقا
حتى تستإيد مف البرامف وال شطل التى تقدمها الجمعيات الهليل لتمةي هاك وهذا يتإؽ 

التى  (Margaret & Kala, 2013) ك 0227) السيوؼلل دراسل  ةؿ مف  بيما 
برامف التمةيف التى تقدمها الم ظمات غير الحةوميل للمرأة تت ثر  فاعليل تؤةد أف مستوى
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 ال ساء للمستإيدات لصالح جتماعيلوام قتصاديلوام الديموغرافيل القصالص ببعض
  التى أةدت Rahman & Sultana, 2012الشاباتك بي ما يقتلؼ ذلؾ ما دراسل )

المؤسسلك وعلى ال قيض تمامًا ت إى دراسل تماـ  رواد مف القؿ هف أف ال ساء الشابات
المؤسسات مف قالؿ  قتصادياً ر المرأة على  تمةي ها إثر لعمجود أ  و 0224)الدراغمة 
  3ال سويل

 

دور الجمعيات عينة البحث عمى محاور أفراد درجات ( تحميل التباين بين متوسطات 11دول  ج
 252ن( = لممرأة جتماعية لمحالة اإلوفقًا األىمية فى تمكين المرأة النوبية 

دور 
الجمعيات 
األىمية فى 
 التمكين

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

التمكين 

 اإلقتصادى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

27114777 

761314767 

70224677 

7724311 

7 
79< 

714777 2322 
 

 <79 773174702 المجموع 

التمكين 

 اإلجتماعى 
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

707674061 

776774377 

70204777 

374176 

7 
79< 

774737 2322 

 <79 772774073 المجموع 

التمكين 

 الصحى
 بيف المجموعات 

 داقؿ المجموعات 
33774777 

767724667 

73104666 

7014020 

7 
79< 

764770 2322 

 <79 767234337 المجموع 

التمكين 

 المعلوماتى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

37234277 

777724370 

77374377 

7124673 

7 
79< 

774177 2322 

 <79 777024117  المجموع

حصاليل بيف أفراد عي ل أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إ  22) يتضح مف الجدوؿ     
ًا للحالل البحث فى محاور إستبياف دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل تبع
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تجاا الدةلل تـ ولبياف إك 2322 ؼ  دالل ع د مستوى جتماعيل حيث ةا ت قيمل ام
 المتعددة وفيما يلى بياف بذلؾ3  للمقار ات L.S.Dإجراء اقتبار )

 

دور الجمعيات  عينة البحث عمى محاور أفراد داللة الفروق بين متوسطات درجات( 12جدول  
  252 ن( = لممرأة جتماعيةلمحالة اإلوفقًا فى تمكين المرأة النوبية  األىمية
 جتماعىاإلالتمكين محور  التمكين اإلقتصاد محور 

الحالة 

 جتماعيةاإل

 متزوجة 

 .2.553م = 

 أرملة 

 005232م = 

 مطلقة 

 005252م= 

 متزوجة 

 5.5003م = 

 أرملة 

 .23532م = 

 مطلقة 

 0555.2م=

   -   - متزوجة

  - **.2552  - **..255 أرملة

 - **05.02 **505.22 - 350.3 **.2523 مطلقة

 التمكين المعموماتىمحور  التمكين الصحى محور 

الحالة 

 جتماعيةاإل

 متزوجة 

 5.5.23م = 

 أرملة 

 025222م = 

 مطلقة 

م = 

2.5550 

 متزوجة 

 205222م = 

 أرملة 

 225.25م = 

 مطلقة 

 035002م= 

   -   - متزوجة

  - **5002.  - **5.5320 أرملة

 - **..352 **505220 - **3..5. **.505. مطلقة

 **2322                                                                                  *2325 

  أف ه ػػػاؾ فروقػػػًا ذات دةلػػػل إحصػػػاليل ع ػػػد مسػػػتوى دةلػػػل 20) يتبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ     
دور  عي ػػػل البحػػػث علػػػى جميػػػا محػػػاور إسػػػتبيافأفػػػراد   فػػػى متوسػػػطات درجػػػات 2322)

ك تمةػيف )تمةػيف إقتصػادىك تمةػيف إجتمػاعى الجمعيات الهليل فى تمةػيف المػرأة ال وبيػل
رملػػل فػػى محػػورى التمةػػيف لسػػف المػػرأة لصػػالح المػػرأة الوفقػػًا صػػحىك تمةػػيف معلومػػاتى  

الوللللشأم الو لقللللة  للللً هحللللىسي الحو لللليي اإلعحوللللا ً  والصػػػػحىك ولصػػػالحامقتصػػػادى 

عيػؿ المرأة الرملػل أو المطلقػل تعتبػر هػى الم   ؾ إلى أفوترجا الباحثات ذل كوالوعلىهاجً
ثقػػؿ ةاهلهػػا بالعديػػد مػػف الضػػغوط فػػى غيػػاب الػػزوج سػػواء بسػػبب الطػػالؽ أو الوفػػاة ممػػا ي
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فى ظؿ عف تدبير أمورها وأمور أب الها  المسلولل الوحيدةهى و  كجتماعيلامقتصاديل وام
جاهدة لتطور مػف  إسػها وتسػتغؿ ةػؿ فتسعى وـك ظروؼ الحياة الصعبل التى  عيشها الي

عي هػػػػا علػػػػى مجابهػػػػل الضػػػػغوطات المتراةمػػػػل لتػػػػ ميف متطلبػػػػات فرصػػػػل مػػػػف شػػػػ  ها أف ت  
ؿ مما يسهـ بشػةؿ فعػاستإادة م ها لإل الجمعيات الهليلواحتياجات أب الها فتلتحؽ بدور 
 فى تمةيف هذا الإلل مف ال ساء3

دور الجمعيات عينة البحث عمى محاور أفراد درجات ( تحميل التباين بين متوسطات (  13 دول  ج
 252ن( =لممستو  التعميمى لممرأة  وفقًا  األىمية فى تمكين المرأة النوبية

دور 
الجمعيات 
األىمية فى 
 التمكين

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

التمكين 

 اإلقتصادى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

707374267 

701074772 

77764777 

274277 

7 
79< 

355023 2322 
 

 <79 703314777 المجموع 

التمكين 

 اإلجتماعى 
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

36734777 

772664773 

72774177 

7774067 

7 
79< 

035520 2322 

 <79 777374117 المجموع 

التمكين 

 الصحى
 بيف المجموعات 

 داقؿ المجموعات 
707774670 

772074777 

77014207 

224767 

7 
79< 

..52.3 2322 

 <79 770764267 المجموع 

التمكين 

 المعلوماتى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

32614727 

712604771 

73774677 

7774137 

7 
79< 

005.03 2322 

 <79 711714677  المجموع

حصػػػاليل بػػػيف أفػػػراد عي ػػػل أف ه ػػػاؾ فروقػػػًا ذات دةلػػػل إ  .2) يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ      
البحث فى محاور إستبياف دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل تبعًا للمسػتوى 
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 جػػػااإتولبيػػػاف  ك2322 دةلػػػل حيػػػث ةا ػػػت قيمػػػل  ؼ  دالػػػل ع ػػػد مسػػػتوى التعليمػػػى للمػػػرأة
   للمقار ات المتعددة وفيما يلى بياف بذلؾL.S.D3الدةلل تـ إجراء اقتبار )

 

دور الجمعيات  عينة البحث عمى محاور أفراد داللة الفروق بين متوسطات درجات( 14جدول  
  252 ن( = لممستو  التعميمى لممرأةوفقًا فى تمكين المرأة النوبية  األىمية
 جتماعىاإلالتمكين محور  التمكين اإلقتصاد محور 

المستوى 

التعليمى 

 للمرأة

 منخفض

 025225م = 

 متوسط 

 2.5350م = 

 مرتفع

م = 

525002 

 منخفض

 .03503م = 

 متوسط 

 225523م = 

 مرتفع

 .23500م= 

   -   - منخفض

  - *.2555  - **.523. متوسط

 - **5.00. **252.2 - **3..5. **505.00 مرتفع

 التمكين المعموماتىمحور  التمكين الصحى محور 
المستوى 

التعليمى 

 للمرأة

 منخفض

 005022م = 

 متوسط 

 2052.0م = 

 مرتفع

 .5.522م= 

 منخفض

 005002م = 

 متوسط 

 235552م = 

 مرتفع

 525.30م= 

   -   - منخفض

  - **25050  - **535000 متوسط

 - **.3535 **505222 - **.25.2 **5255.5 مرتفع

 **2322                                                                                  *2325 

  أف ه ػػػاؾ فروقػػػًا ذات دةلػػػل إحصػػػاليل ع ػػػد مسػػػتوى دةلػػػل 24) يتبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ     
دور  عي ػػػل البحػػػث علػػػى جميػػػا محػػػاور إسػػػتبيافأفػػػراد   فػػػى متوسػػػطات درجػػػات 2322)

)تمةػيف إقتصػادىك تمةػيف إجتمػاعىك تمةػيف  الجمعيات الهليل فى تمةػيف المػرأة ال وبيػل
ح ذوات المستوى التعليمػى لصال للمستوى التعليمى للمرأةوفقًا صحىك تمةيف معلوماتى  

المستوى التعليمى الم قإض  اتالمرأة ال وبيل ذ وترجا الباحثات ذلؾ إلى أف الم قإضك
علػى لػديها مف  قص المعرفل والمعلومات التى تزيد مف وط ة المشةالت الحياتيػل  تعا ى

للػتعلـ  بؿ الجمعيات الهليل تسػعى جاهػدةيد العوف مف ق مد لهاوحي ما ت   كةافل الصعدة
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فػػى المشػػروعات التػػى تزيػػد مػػف وعيهػػا وتثقإهػػا  والمشػػارةل كواةتسػػاب القبػػرات المت وعػػل
ممػا يزيػد مػف  كح أمامها السبؿ لإرص عمؿ م اسػبل لهػاوتإت المادى وتحسف مف وضعها

جتماعيػػػػًا  إقتصػػػػادياً  القػػػػدرة والةإػػػػاءة الذاتيػػػػلك ويمة هػػػػاشػػػػعور ب ثقتهػػػػا ب إسػػػػها ويعطيهػػػػا وا 
التػى أشػارت   Abdel Mowla, 2009)وهػذا يقتلػؼ مػا دراسػل  وصػحيًا ومعلوماتيػًاك

وعلػػػى  مةي هػػػا إقتصػػػاديًاكثػػػر فػػػى تإلػػػى أف إرتإػػػاع المسػػػتوى التعليمػػػى للمػػػرأة لػػػه أةبػػػر ال
أف المستوى التعليمػى للمػرأة ة يػؤثر   0224)الدراغمة ال قيض تمامًا تؤةد دراسل تماـ 
 3 سويل فى تمةيف المرأة اقتصادياً قدـ مف المؤسسات الإطالقًا على فاعليل التدريب الم  

 

دور ر عينة البحث عمى محاو أفراد ( الفروق بين متوسطات درجات استجابات 15جدول  
 252=  ن( عمل المرأةوفقًا لالجمعيات األىمية فى تمكين المرأة النوبية 

دور الجمعيات األىمية 
 فى التمكين

عمل 
 المرأة

المتوسط 
 الحساب 
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستو  
 الداللة

 التمكين

 اإلقتصادى

 تعمل

 ال تعمل

774671 

774777 

74770 

74737 

 التى تعمل 774377

 التمكين

 اإلجتماعى

 تعمل

 ال تعمل

774776 

704222 

74771 

74772 

 التى ال تعمل 34771

 التمكين

 الصحى

 تعمل

 ال تعمل

724262 

704737 

74007 

74777 

 التى ال تعمل 774717

 التمكين

 المعلوماتى

 تعمل

 ال تعمل

774377 

774727 

74337 

74707 

 التى ال تعمل 704777

أف ه ػػاؾ فروقػػًا ذات دةلػػل إحصػػاليل ع ػػد مسػػتوى دةلػػل   25) الجػػدوؿيتبػػيف مػػف      
دور الجمعيػات  عي ػل البحػث علػى محػاور إسػتبيافأفراد   فى متوسطات درجات 2322)

)تمةػػيف إجتمػػاعىك تمةػػيف صػػحىك تمةػػيف معلومػػاتى   الهليػػل فػػى تمةػػيف المػػرأة ال وبيػػل
أف المػػػرأة غيػػػر وترجػػػا الباحثػػػات ذلػػػؾ إلػػػى  لعمػػػؿ المػػػرأة  لصػػػالح غيػػػر العػػػامالتكوفقػػػًا 

العاملل فى حاجل أةثر إلى تةػويف عالقػات جديػدة بػالمجتما وتإعيػؿ دورهػا امجتمػاعىك 
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ةما أ ها أةثر إحتياج إلى القدمات الصحيل التى تقػدمها الجمعيػل  ظػرًا م قإػاض دقػؿ 
ومعرفػػػل ةيإيػػػل  أسػػػرتها أو قلػػػل وعيهػػػاك وتػػػزداد حاجتهػػػا أيضػػػًا إلػػػى التوعيػػػل المعلوماتيػػػل

حتةاةػػًا أف المػػرأة غيػػر العاملػػل تةػػوف أقػػؿ إاسػػتقداـ وسػػالؿ التة ولوجيػػا الحديثػػلك حيػػث 
 بالتة ولوجيا والمعلومات بعةس المػرأة العاملػل التػى مػف الممةػف أف يإػرض عليهػا عملهػا

 3استقداـ التة ولوجيا
  فػػػػى 2322فػػػػروؽ ذات دةلػػػػل إحصػػػػاليل ع ػػػػد مسػػػػتوى دةلػػػػل ) ةمػػػػا تبػػػػيف وجػػػػود     

 إسػتبيافقتصػادى بام التمةػيف عي ل البحػث علػى محػورالمرأة ال وبيل متوسطات درجات 
 لصػػػالح العػػػامالتك لعمػػػؿ المػػػرأةوفقػػػًا المػػػرأة ال وبيػػػل تمةػػػيف دور الجمعيػػػات الهليػػػل فػػػى 
فضػؿ وهػى لػديها معرفػل أ تةوف أةثر  شاطًاك أف المرأة العامللوترجا الباحثات ذلؾ إلى 

ك وتتميػػػز بإتسػػػاع مػػػدارةها وبعػػػد  ظرهػػػاك وقػػػدرتها علػػػى ى المعلومػػػاتبةيإيػػػل الوصػػػوؿ إلػػػ
قبػػػػرات متعػػػػددة ا أ هػػػػا أتيحػػػت لهػػػػا الإرصػػػػل لتةػػػويف تحديػػػد أهػػػػدافها بدقػػػػل ووضػػػوحك ةمػػػػ

تعرضت لها بحةـ إحتةاةها الدالـ بالمجتماك وتزداد لديها الرغبل فى إشباع الحاجل إلػى 
لػػىك وبالتػػالى تةػػوف ومسػػتوى إقتصػػادى أعالتميػػز والتقػػديرك والوصػػوؿ إلػػى  جػػاح أةبػػر 

وهػػذا يتإػػؽ مػػا  عداد واسػػتجابل لمحػػاوةت التمةػػيف امقتصػػادىك تاجيػػل وأةثػػر اسػػتأةثػػر إ
المػرأة لػه دور ةبيػر فػى  ت أف عمػؿدالتػى أةػ  (Margaret & Kala, 2013دراسػل 

 قتصاديًا3تمةي ها إ
 

دور الجمعيات عينة البحث عمى محاور أفراد درجات ( تحميل التباين بين متوسطات ( 16جدول  
 252ن( = لعدد األبناء  وفقاً  األىمية فى تمكين المرأة النوبية

دور 
الجمعيات 
األىمية فى 
 التمكين

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

التمكين 

 اإلقتصادى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

33704102 

762774327 

73604777 

7024677 

7 
79< 

774671 2322 
 

 <79 761774637 المجموع 

التمكين 

 اإلجتماعى 
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

27134723 

777174706 

77234737 

7774261 

7 
79< 

774117 2322 
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 <79 703704737 المجموع 

التمكين 

 الصحى
 بيف المجموعات 

 داقؿ المجموعات 
31214776 

737714167 

72374162 

7734767 

7 
79< 

774077 2322 

 <79 737774700 المجموع 

التمكين 

 المعلوماتى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

37734676 

777174200 

71134272 

7734717 

7 
79< 

774776 2322 

 <79 770774776  المجموع

حصاليل بيف أفراد عي ل أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إ  26) يتضح مف الجدوؿ     
البحث فى محاور إستبياف دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل تبعًا لعدد 

تجاا الدةلل تـ إجراء ك ولبياف إ2322الب اء حيث ةا ت قيمل  ؼ  دالل ع د مستوى 
 للمقار ات المتعددة وفيما يلى بياف بذلؾL.S.D  3اقتبار )

 

دور الجمعيات  عينة البحث عمى محاور أفراد داللة الفروق بين متوسطات درجات( 17جدول  
  252 ن( = لعدد األبناء وفقاً فى تمكين المرأة النوبية  األىمية

 جتماعىاإلالتمكين محور  التمكين اإلقتصاد محور 

 عدد األبناء
 أبناء 0أقل من 

 ..5252م = 

 .قل من أل 0من 

 أبناء

 2.5550م = 

 أبناء فؤكثر  .

م = 

2253.. 

 أبناء0أقل من 

 525000م = 

قل من أل 0من 

 أبناء .

 225202م = 

 أبناء فؤكثر  .

م = 

0350.3 

أقل من 

 أبناء0
-   -   

قل أل 0من 

 أبناء .من 
25203** -  535022** -  

 - 35.52 **.53523 - *25.00 **555023 أبناء فؤكثر .

 التمكين المعموماتى محور  التمكين الصحى محور 

 عدد األبناء
 أبناء0أقل من 

 5.5002م = 

 .قل من أل 0من 

 أبناء

 525.02م = 

 أبناء فؤكثر   .

 225230م= 

 أبناء0أقل من 

 2552.5م = 

قل من أل 0من 

 أبناء  .

 035533م = 

 أبناء فؤكثر  .

م=  

025022 
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أقل من 

 أبناء0
-   -   

قل أل 0من 

 أبناء .من 
2522.* -  2505.** -  

 - *25532 **..5350 - **25520 **555025 أبناء فؤكثر .

 **2322                                                                                  *2325 

  أف ه ػػػاؾ فروقػػػًا ذات دةلػػػل إحصػػػاليل ع ػػػد مسػػػتوى دةلػػػل 27) يتبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ     
دور  عي ػػػل البحػػػث علػػػى جميػػػا محػػػاور إسػػػتبيافأفػػػراد   فػػػى متوسػػػطات درجػػػات 2322)

)تمةػيف إقتصػادىك تمةػيف إجتمػاعىك تمةػيف  الجمعيات الهليل فى تمةػيف المػرأة ال وبيػل
 كأب ػػاء فػػ ةثر 7ديها لػػ تػػىالمػػرأة ال عػػدد الب ػػاء لصػػالحلوفقػػًا صػػحىك تمةػػيف معلومػػاتى  

إلى أف زيادة عدد الب ػاء تزيػد معهػا الضػغوط امقتصػاديلك وتػزداد وترجا الباحثات ذلؾ 
المتطلبػػػػات الساسػػػػيل التػػػػى ةبػػػػد مػػػػف توفيرهػػػػا لفػػػػراد السػػػػرةك ممػػػػا يػػػػدفا المػػػػرأة للسػػػػعى 
للحصػػػوؿ علػػػى مصػػػادر جديػػػدة للػػػدقؿك ومحاولػػػل ام ػػػدماج أةثػػػر فػػػى المجتمػػػا لتحقيػػػؽ 

ادة مف القدمات التى تقدمها م ظماته فى جميا المجاةتك والتى مف ش  ها أقصى استإ
أف تساعدها علػى التػوفير فػى ال إقػات وتإػتح أمامهػا مجػاةت واسػعل لتحسػيف أوضػاعها 

جتماعيًا وصحيًا ومعلوماتيًا3  إقتصاديًا وا 
 

دور الجمعيات عينة البحث عمى محاور أفراد درجات تحميل التباين بين متوسطات ( 18جدول  
 252ن( =  لدخل الشير  لألسرةمتوسط ال وفقاً  األىمية فى تمكين المرأة النوبية

دور 
الجمعيات 
األىمية فى 
 التمكين

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

التمكين 

 اإلقتصادى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

33704102 

762774327 

73604777 

7024677 

7 
79< 

774671 2322 
 

 <79 761774637 المجموع 

 بيف المجموعات التمكين 
 داقؿ المجموعات

27134723 77234737 7 
79< 

774117 2322 
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 7774261 777174706 اإلجتماعى 

 <79 703704737 المجموع 

التمكين 

 الصحى
 بيف المجموعات 

 داقؿ المجموعات 
31214776 

737714167 

72374162 

7734767 

7 
79< 

774077 2322 

 <79 737774700 المجموع 

التمكين 

 المعلوماتى
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

37734676 

777174200 

71134272 

7734717 

7 
79< 

774776 2322 

 <79 770774776  المجموع

حصاليل بيف أفراد عي ل أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إ  28) يتضح مف الجدوؿ     
متوسط البحث فى محاور إستبياف دور الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل تبعًا ل

تجاا ولبياف إك 2322 ؼ  دالل ع د مستوى لدقؿ الشهرى ل سرة حيث ةا ت قيمل ا
 للمقار ات المتعددة وفيما يلى بياف بذلؾL.S.D  3الدةلل تـ إجراء اقتبار )

 

دور الجمعيات  عينة البحث عمى محاور أفراد داللة الفروق بين متوسطات درجات( 19جدول  
  252 ن( =لدخل الشير  لألسرة  متوسط ال وفقاً فى تمكين المرأة النوبية  األىمية

 جتماعىاإلالتمكين محور  التمكين اإلقتصاد محور 
الدخل 
الشير  
  لألسرة  

 منخفض 

 774077م = 

 متوسط 

 734237م = 

 مرتفع

 774076م= 

 منخفض 

 774777م = 

 متوسط 

 724277م = 

 مرتفع

 764773م= 

   -   - منخفض

  - **74777  - **74777 متوسط

 - *74717 **64236 - **74277 **34312 مرتفع

 التمكين المعموماتى محور  التمكين الصحى  محور 
الدخل 
الشير  
  لألسرة  

 منخفض 

 774007م = 

 متوسط 

 714670م = 

 مرتفع

 704707م= 

 منخفض 

 714267م = 

 متوسط 

 774770م = 

 مرتفع

 764721م= 
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   -   - منخفض

  - *74677  - **14717 متوسط

 - **24277 **774717 - **14771 **774132 مرتفع

 **2322                                                                                  *2325 
  أف ه ػػػاؾ فروقػػػًا ذات دةلػػػل إحصػػػاليل ع ػػػد مسػػػتوى دةلػػػل 29) يتبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ     

دور  عي ػػػل البحػػػث علػػػى جميػػػا محػػػاور إسػػػتبيافأفػػػراد   فػػػى متوسػػػطات درجػػػات 2322)
)تمةػيف إقتصػادىك تمةػيف إجتمػاعىك تمةػيف  الجمعيات الهليل فى تمةػيف المػرأة ال وبيػل

الشػػهرى لصػػالح المػػرأة بالسػػرة م قإضػػل لػػدقؿ السػػرة وفقػػًا صػػحىك تمةػػيف معلومػػاتى  
دى إلػػػػى أف محدوديػػػل الػػػدقؿ وتػػػػد ى المسػػػتوى امقتصػػػػاوترجػػػا الباحثػػػػات ذلػػػؾ  الػػػدقؿك

تجاههػػػا لإلسػػػتإادة مػػػف البػػػرامف والقػػػدمات التػػػى تقػػػدمها ا  ل سػػػرة يزيػػػد مػػػف حاجػػػل المػػػرأة و 
شػػباع الجمعيػات الهليػػل فػى جميػػا المجػاةتك حتػػى تسػتطيا مواجهػػل ضػغوط ال حيػػاةك وا 

التػى  (Margaret & Kala, 2013)دراسػل  يقتلػؼ ذلػؾ مػاحاجػات أفػراد أسػرتهاك و 
 ل سرة3  أةدت أف تمةيف المرأة بالم ظمات غير الحةوميل يزيد بإرتإاع الدقؿ الشهرى

 وبذلك تتحقق صحة الفرض األول.     
 

 لد  القرارات إتخاذ عمى القدرة فى إحصائية داللة ذات فروق توجدرض الثانى: الف
 األسرية العالقات األبناء، ورعاية تربية ومحاورىا  البحث عينة النوبية المرأة

 لممرأة، اإلجتماعية الحالة  الدراسة لمتايرات وفقاً ( األمور اإلقتصادية واإلجتماعية،
 الدخل متوسط األبناء، عدد المرأة، عمل المرأة، سن لممرأة، التعميمى المستو 
  -ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم:، (لألسرة الشير 

 أفرادللوقوؼ على دةلل الإروؽ بيف متوسطات درجات  T.Testإجراء اقتبار  ت   -
ةما  )عمؿ المرأة  لمتغيرات الدراسل تبعاً القدرة على إتقاذ القرارات  فىعي ل البحث 

  063وؿ )هو موضح بالجد
القدرة  محاور إجراء تحليؿ التبايف ميجاد قيمل  ؼ  للوقوؼ على دةلل الإروؽ بيف -

 وةؿ متغير مف متغيرات الدراسل3  على إتقاذ القرارات
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  للوقوؼ على دةلل الإروؽ بيف متوسطات درجات محاور L.S.Dإجراء اقتبار) -
عي ل البحث تبعًا لمتغيرات الدراسل ةما المرأة ال وبيل  ىلد القدرة على إتقاذ القرارات

  23.-09 ك08-07 ك05-04 ك.0-00 ك02–02ؿ مف )واهو موضح بالجد
 

القدرة عمى  عينة البحث عمى محاور  أفراد( تحميل التباين بين متوسطات درجات 22جدول  
 252 ن( = النوبية لسن المرأةوفقًا  إتخاذ القرارات

القدرة عمى إتخاذ 
  القرارات 

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

 بيف المجموعات  األبناء ورعاية تربية
 داقؿ المجموعات

9666.282 

32042.617 

4833.141 

129.727 

2 

247 

37.256 0.01 

 249 41708.899 المجموع 

ــــــات  األســــــرية العالق
 واإلجتماعية

 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

10138.900 

23010.508 

5069.450 

93.160 

2 

247 

54.417 0.01 

 249 33149.408 المجموع 

 قتصادية األمور اإل
 

 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات 

9435.283 

37505.074 

4717.641 

151.842 

2 

247 

31.069 0.01 

 249 46940.357 المجموع 

 أفراد  أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إحصاليل بيف إستجابات 02يتضح مف الجدوؿ )      
حيث ةا ت  لسف المرأة ال وبيلوفقًا  القدرة على إتقاذ القراراتعي ل البحث على محاور 

  L.S.Dتجاا الدةلل تـ إجراء اقتبار)إولبياف  ك2322  ؼ  دالل ع د مستوى قيمل

 للمقار ات المتعددة وفيما يلي بياف بذلؾ3
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القدرة عمى عينة البحث عمى محاور  أفرادداللة الفروق بين متوسطات درجات ( 21جدول  
 252 ن( = النوبية لسن المرأةوفقًا  إتخاذ القرارات

 واإلجتماعية األسرية محور العالقات  األبناء ورعاية تربيةمحور 
 سن المرأة
 

 سى  30أقل مه 

 35.034ا = 

ألقل مه  30مه 

 سى  40

 37.716ا= 

 سى  فأكثة 40

 48.357ا=

 سى   30أقل مه 

 34.416ا = 

ألقل  30مه 

 سى   40مه 

 43.377ا = 

 سى  فأكثة  40

 52.220ا= 

 30أقل مه 

 سى 
-   -   

 30مه 

مه  ألقل

 سى  40

2.682* -  8.961** -  

سى   40

 فأكثة
13.323** 10.641** - 17.804** 8.843** - 

  قتصاديةاإل األمورمحور 
 سن المرأة
 

 سى   30أقل مه 

 24.183ا = 

ألقل مه  30مه 

 سى   40

 31.205ا = 

 سى  فأكثة  40

 33.337ا = 

 

 30أقل مه 

 سى 
-   

 30مه 

ألقل مه 

 سى  40

7.022** -  

سى   40

 فأكثة
9.154** 2.132* - 

 **2322                                                                     *2325 

 ه ػػاؾ فروقػػًا ذات دةلػػل إحصػػاليل ع ػػد مسػػتوى دةلػػلأف   02) يتبػػيف مػػف جػػدوؿ     
القدرة على إتقػاذ محاور على عي ل البحث  أفرادبيف متوسطات إستجابات   2322)

وترجػا  سػ ل فػ ةثرك 42ذوات الإلػل العمريػل لصػالح لسف المرأة ال وبيل وفقًا  القرارات
ك ةلمػػا زادت قبراتهػػاإلػػى أ ػػه ةلمػػا  إرتإػػا الم ح ػػى العمػػرى  للمػػرأة  الباحثػػات ذلػػؾ 

 وحػؿ المشػةالتكأةثر حةمل وأقدر علػى إتقػاذ القػرارات وتقيػيـ المواقػؼك  وأصبحت
التػى أةػدت أ ػه ةلمػا زاد عمػر   Acharya et al., 2010)وهػذا يتإػؽ مػا دراسػل 

 المرأة ةلما زادت قدرتها على إتقاذ القرارات3
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القدرة عمى إتخاذ عينة البحث عمى محاور  أفراد( تحميل التباين بين متوسطات درجات 22جدول  
 252 ن( =  النوبية جتماعية لممرأةلمحالة اإلوفقًا  القرارات

القدرة عمى إتخاذ 
  القرارات 

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 
squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

 ورعايـــــــــة تربيـــــــــة
 األبناء

 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

33774076 

761774666 

73674702 

7024772 

7 

771 

774216 2322 

 773 766674627 المجموع 

 األســــرية العالقــــات
 واإلجتماعية

 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

707774327 

707764773 

77664337 

274777 

7 

771 

674777 2322 

 773 707704777 المجموع 

 قتصادية األمور اإل
 

 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات 

21774277 

762774071 

77674306 

7024620 

7 

771 

704777 2322 

 773 777614270 المجموع 

 أفراد  أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إحصاليل بيف إستجابات 00يتضح مف الجدوؿ )     
حيث جتماعيل للمرأة للحالل اموفقًا  القراراتالقدرة على إتقاذ عي ل البحث على محاور 

  L.S.Dتجاا الدةلل تـ إجراء اقتبار)إولبياف  ك2322 ؼ  دالل ع د مستوى ةا ت قيمل

 للمقار ات المتعددة وفيما يلي بياف بذلؾ3
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القدرة عمى إتخاذ عينة البحث عمى محاور  أفرادداللة الفروق بين متوسطات درجات ( 23جدول  
  252 ن( = النوبية جتماعية لممرأةلمحالة اإلوفقًا  القرارات

 واإلجتماعية األسرية محور العالقات األبناء ورعاية تربيةمحور 

الحالة 
 جتماعيةاإل

 متزوجة 

 774677م = 

 أرملة 

 774707م = 

 مطلقة 

 774771م= 

 متزوجة 

 714177م = 

 أرملة 

 724770م = 

 مطلقة 

 714776م = 

   -   - متزوجة

  - **34777  - **24777 أرملة

 - **774707 **704776 - **24216 **714721 مطلقة

  قتصاديةاإل األمورمحور 

الحالة 
 جتماعيةاإل

 متزوجة 

 ...005م = 

 أرملة 

 225530م= 

 مطلقة 

 2352.2م= 

 

   - متزوجة

  - **350.2 أرملة

 - **5200. **505223 مطلقة

 **2322                                               2325* 
 أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إحصاليل ع د مستوى دةلل  .0) تبيف مف جدوؿ     

القدرة على إتقاذ محاور على عي ل البحث  أفراد  بيف متوسطات إستجابات 2322)
وترجا الباحثات  المتزوجاتكلصالح  جتماعيلللحالل اموفقًا القرارات لدى المرأة ال وبيل 

أف المرأة المتزوجل حياتها أةثر استقرارًا مف المطلقل أو الرمللك حيث يشارةها ذلؾ إلى 
زوجها فى المسلوليل ومواجهل المشةالت التى تتعرض لها السرةك بامضافل إلى ةوف 

ملل أو ك بعةس المرأة الر الوؿ عف توفير الدقؿ الساسى ل سرة الزوج هو المسلوؿ
جتماعيلك وذلؾ بسبب العباء التى  قتصاديل وا  المطلقل فهى تعا ى مف ضغوط  إسيل وا 
تقا على ةاهلهاك فهى تواجه أزمات ومصاعب الحياة بمإردها وهى المسلوؿ الوحيد 
عف إعالل  إسها وأسرتهاك ليس ذلؾ فقط بؿ يزيد على ذلؾ  ظرة المجتما لها والقيود 

ؿ العادات والتقاليد السالدة فى المجتما والتى مف ش  ها أف إرض عليها مف قبيالتى ت  
ةبؿ دوافعها وتشؿ مجهوداتها و شاطهاك وت شعرها بالضعؼ تهدـ ثقل المرأة ب إسها وت  



 

 277 

 2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أماـ الظروؼ امقتصاديل وامجتماعيل الصعبل وبالتالى يؤثر ذلؾ على حريتها وقدرتها 
 3 رارات التى تقصها وتقص أب الهاعلى إتقاذ الق

 
القدرة عمى  إتخاذ عينة البحث عمى محاور  أفراد( تحميل التباين بين متوسطات درجات 24جدول  

 252 ن( =لممستو  التعميمى لممرأة النوبية وفقًا  القرارات
القدرة عمى إتخاذ 

  القرارات 
 مجموع  مصدر التباين

 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

 ورعايـــــــــة تربيـــــــــة
 األبناء

 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

656=<9<;= 
777>:9>;6 

:5>89==9 
>597;< 

0 
047 

764777 2322 

 049 <7>89=879 المجموع 
 األســــرية العالقــــات

 واإلجتماعية
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

=96>9;:< 
86=589;>> 

975>9=7> 
67=9<;5 

0 
047 

774637 2322 

 049 ;:9577898 المجموع 
 قتصادية األمور اإل

 
 بيف المجموعات 

 داقؿ المجموعات 
>67:96;= 
7789:987: 

9:;79:=9 
>599;< 

0 
047 

704777 2322 

 049 8<599>869 المجموع 
 أفراد  أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إحصاليل بيف إستجابات 04يتضح مف الجدوؿ )     

 للمستوى التعليمى للمرأة ال وبيلوفقًا  القدرة على إتقاذ القراراتعي ل البحث على محاور 
تجاا الدةلل تـ إجراء إولبياف  ك2322  ؼ  دالل ع د مستوى حيث ةا ت قيمل

 بذلؾ3للمقار ات المتعددة وفيما يلي بياف   L.S.Dاقتبار)
 

القدرة عمى إتخاذ عينة البحث عمى محاور  أفراد( داللة الفروق بين متوسطات درجات 25جدول  
  252 ن( =لممستو  التعميمى لممرأة النوبية وفقًا  القرارات

 واإلجتماعية األسرية محور العالقات األبناء ورعاية تربيةمحور 
المستو  
التعميمى 
 لممرأة

 منخفض
 :87975م = 

 متوسط 
 6=>9<8م= 

 مرتفع
 59666:م= 

 منخفض
 9676=8م = 

 متوسط 
 959889م= 

 مرتفع
 :6976:م = 

   -   - منخفض

  - *79768  - **;>:9> متوسط
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 - **6==659 **9<6895 - **659885 **;5<9>6 مرتفع

  قتصاديةاإل األمورمحور 
المستو  
التعميمى 
 لممرأة

 منخفض
 ;8>9=6م = 

 متوسط 
 ><;9;7م = 

 مرتفع
 899656م= 

 

   - منخفض

  - **6;<9> متوسط

 - **9959> **:;6:98 مرتفع

 **2322                                                         *2325 

 أف ه ػػػاؾ فروقػػػًا ذات دةلػػػل إحصػػػاليل ع ػػػد مسػػػتوى دةلػػػل  05) يتبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ
القػػدرة علػػى إتقػػاذ محػػاور علػػى عي ػػل البحػػث  أفػػرادبػػيف متوسػػطات إسػػتجابات   2322)

 ح ذوات المسػػتوى التعليمػػى المرتإػػاكللمسػػتوى التعليمػػى للمػػرأة ال وبيػػل لصػػالوفقػػًا  القػػرارات
أف المرأة ذات المستوى التعليمى المرتإا تتميػز بسػعل معارفهػا وترجا الباحثات ذلؾ إلى 

مػػى يزيػػد مػػف قػػدرتها علػػى ترتيػػب وتعػػدد قبراتهػػا ومهاراتهػػاك وارتإػػاع مسػػتوى المػػرأة التعلي
أفةارهػػػػا ويمة هػػػػا مػػػػف التإةيػػػػر ب سػػػػلوب علمػػػػى مػػػػف أجػػػػؿ الوصػػػػوؿ إلػػػػى حلػػػػوؿ سػػػػليمل 

مػػور للمشػػةالت التػػى تواجههػػاك ويزيػػد مػػف قػػدرتها علػػى ال قػػد والتحليػػؿ وتةػػوف  ظرتهػػا ل 
تةػػوف أةثػػر قػػدرة علػػى إتقػػاذ المقتلإػػل للمواقػػؼك وبالتػػالى  أةثػػر عقال يػػلك وتػػدرؾ البعػػاد

 أحمػدوآيػات   0229وهػذا يقتلػؼ مػا دراسػل ةػؿ مػف الحسػي ى ريحػاف )ارات صالبلك قر 
  الػذيف أةػػدوا علػى أف مسػتوى تعلػيـ ربػػل السػرة ة يػؤثر فػػى 0225) المسػتةاوىيمػاف ا  و 

 قدرتها على إتقاذ للقرارات3
 

 القدرة عمىعينة البحث عمى محاور  أفراد( الفروق بين متوسطات درجات استجابات 26جدول  
      252 ن( =لعمل المرأة النوبية  وفقًا  إتخاذ القرارات

الماىسط  الجنس  القدرة عمى إتخاذ القرارات 

 الحسببٍ

Mean 

االوحةاف 

 المعُبرٌ

Stander. D 

 قُم 

"   " 
 مستو  
 الداللة

 تعمل تربية ورعاية األبناء

 ال تعمل

9=98:< 
859;7< 

:97<6 
8989: 

التى  8;;769

 تعمل

 6=696: تعملالعالقات األسرية 
8<9<8: 

99>>: 
89;6: 

التى   ;9:5=6
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 تعمل ال تعمل واإلجتماعية

 تعمل األمور اإلقتصادية

 ال تعمل

879>6> 
75968: 

8979< 
7957: 

التى  6;6698

 تعمل

 وجود فروؽ ذات دةلل إحصاليل ع د مستوى دةلل  06) تبيف مف الجدوؿ     
جميا محاور القدرة على إتقاذ عي ل البحث على  أفراد  بيف متوسطات درجات 2322)

تبعًا  (المور امقتصاديل وامجتماعيلك السريل العالقات الب اءك ورعايل تربيل) القرارات
أف عمؿ المرأة يحقؽ وترجا الباحثات ذلؾ إلى  ،لصالح العامالت لعمؿ المرأة ال وبيل

زز مف قدرتها على على السرة مما يعلها امستقالؿ المادى والمشارةل فى ام إاؽ 
دالرة عالقاتها امجتماعيل وتستطيا تبادؿ إتقاذ القراراتك ةما أف المرأة العاملل تتسا 

يرفا ها الحياتيلك ةما أف عمؿ المرأة المعلومات والقبرات ما غيرها مما يزيد مف قبرات
يدًا مف الثقل والقوة فى مةا تها وشعورها بالةإاءة والقدرة على ام جاز ويم حها مز مف 

وتتإؽ هذا  كمواجهل المشةالت التى تعترضها ويؤثر فى قراراتها المتقذة بشةؿ إيجابى
 محمد وعبير علىشرين  ك Acharya et al., 2010) مف ؿال تيجل ما دراسل ة

الذيف أةدوا أف المرأة العاملل أةثر قدرة على إتقاذ القرارات مف  ظيرتها غير ( 7077)
 العاملل3
القدرة عمى إتخاذ عينة البحث عمى محاور  أفراد( تحميل التباين بين متوسطات درجات 27  جدول 

 252 ن( =لعدد األبناء وفقًا  القرارات
القدرة عمى إتخاذ 

  القرارات 
 مجموع  مصدر التباين

 المربعات
Sum of 

squares 

 متوسط المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

 بيف المجموعات  األبناء ورعاية تربية
 داقؿ المجموعات

>7<>9:86 
96;5796:< 

9;8>9<;; 
6;=9985 

0 
047 

7<9:9< 2322 

 049 ==;69==5: المجموع 
ــــــات  األســــــرية العالق
 واإلجتماعية

 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

>95797=7 
8=8999<;> 

9<569696 
6::9797 

0 
047 

8597=8 2322 

 049 95:6>9>>9 المجموع 
 قتصادية األمور اإل

 
 بيف المجموعات 

 داقؿ المجموعات 
><6<99<9 
85>7=95=7 

9=:=9<8< 
67:976: 

0 
047 

8=9=58 2322 

 049 ;::9:9;95 المجموع 
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 أفراد  أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إحصاليل بيف إستجابات 07يتضح مف الجدوؿ )      
ةا ت قيمل  حيث  لعدد الب اءوفقًا  القدرة على إتقاذ القراراتعي ل البحث على محاور 

للمقار ات   L.S.D) تجاا الدةلل تـ إجراء اقتبارإولبياف  ك2322  ؼ  دالل ع د مستوى
 المتعددة وفيما يلي بياف بذلؾ3

 

القدرة عمى إتخاذ عينة البحث عمى محاور  أفراد( داللة الفروق بين متوسطات درجات 28جدول  
  252 ن( =لعدد األبناء وفقًا  القرارات

 واإلجتماعية األسرية محور العالقات األبناء ورعاية تربيةمحور 

 أبناء  4أقل من  عدد األبناء

 98:6;9م = 

قل من أل 0من 

 أبناء .
 8:9796م = 

 أبناء فؤكثر  7 

م = 
899==8 

 أبناء 4أقل من 

 98:7;9م = 

قل من أل 0من 

  أبناء .

 8:9:75م= 

 أبناء 7 

  فؤكثر 

 889588م = 

 0أقل من 

   - أبناء
-   

ألقل  0من 

  - **669665 أبناء .من 
659=87** -  

 أبناء فؤكثر .
6699;=** 598:= - 

68986>** 799=<* - 

  قتصاديةاإل األمورمحور 

 أبناء 4أقل من  عدد األبناء

 96<869م = 

ألقل من  0من 

 أبناء .
 789856م = 

 أبناء فؤكثر  7 

 :76957م= 

 

 0أقل من 

   - أبناء

قل أل 0من 

  - **95;9= أبناء .من 

 أبناء فؤكثر .
659>6;** 797<;* - 

 **2322                                                         *2325 
 فروقًا ذات دةلل إحصاليل ع د مستوى دةللأف ه اؾ   08) مف جدوؿيتبيف       
القدرة على إتقاذ محاور على عي ل البحث  أفرادبيف متوسطات إستجابات   2322)

ذلؾ إلى وترجا الباحثات  أب اءك 4مف لديهف أقؿ مف لصالح  لعدد الب اءوفقًا  القرارات
أ ه ةلما قؿ عدد الب اء ةلما قلت الضغوط السريل التى تواجهها المرأة عمومًاك حيث 
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أف زيادة عدد الب اء يتبعه زيادة ومضاعإل فى المجهود والمسلوليات ويزيد مف العباء 
التى تقا على عاتؽ المرأة سواء فى تربيتهـك أو توفير متطلباتهـ المتعددة والمقتلإلك أو 

وبالتالى تصبح عمليل إتقاذ  كا يتعلؽ بالعالقات على مستوى السرة أو قارجهافيم
  0220الزهرا ى ) وهذا يتإؽ ما دراسل  ورة يست بالعمليل السهلل بال سبل لهاكالقرار ل

التى أةدت أ ه ةلما قؿ حجـ السرة ةلما زادت درجل مشارةل الزوجل فى إتقاذ القرارات 
 السريل3

  
القدرة عمى إتخاذ عينة البحث عمى محاور  أفرادالتباين بين متوسطات درجات ( تحميل 29  

 252لدخل الشير  لألسرة  ن( =متوسط اوفقًا ل القرارات
القدرة عمى إتخاذ 

  القرارات 
 مجموع  مصدر التباين

 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستو  
 الداللة

 ورعايـــــــــة تربيـــــــــة
 األبناء

 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

657;895>7 
765=<96=< 

:6869:9; 
=:98<8 

0 
047 

;5965< 2322 

 049 <>868:597 المجموع 
 األســــرية العالقــــات

 واإلجتماعية
 بيف المجموعات 
 داقؿ المجموعات

=:6=968: 
855989;<> 

97:>95;= 
6769;89 

0 
047 

8:956: 2322 

 049 69=69;:=8 المجموع 
 قتصادية األمور اإل

 
 بيف المجموعات 

 داقؿ المجموعات 
658=99<:8 
6>96<96:= 

:6>798<< 
<=9;67 

0 
047 

;;95:6 2322 

 049 66<569=<7 المجموع 
 أفراد  أف ه اؾ فروقًا ذات دةلل إحصاليل بيف إستجابات 09يتضح مف الجدوؿ )     

لدقؿ الشهرى ل سرة متوسط اوفقًا ل القدرة على إتقاذ القراراتعي ل البحث على محاور 
 تجاا الدةلل تـ إجراء اقتبارإولبياف  ك2322حيث ةا ت قيمل  ؼ  دالل ع د مستوى

(L.S.D  3للمقار ات المتعددة وفيما يلي بياف بذلؾ 
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القدرة عمى إتخاذ عينة البحث عمى محاور  أفراد( داللة الفروق بين متوسطات درجات 32جدول  
  252لدخل الشير  لألسرة  ن( =لمتوسط اوفقًا  القرارات

 واإلجتماعية األسرية العالقات األبناء ورعاية تربيةمحور 
لدخل ا

الشير  
 لألسرة

 منخفض 

 :;7:95م = 

 متوسط 

 8>8797م = 

 مرتفع

 96<9<9م= 

 منخفض 

 859698م = 

 متوسط 

 =;8797م= 

 مرتفع

 7<9999م = 

   -   - منخفض

  - *:7967  - **=975> متوسط

 - **679779 **<69989 - **=;;9>6 **;>=799 مرتفع

  قتصاديةاإل األمورمحور 
لدخل ا

الشير  
 لألسرة

 منخفض 

 7;98>6م = 

 متوسط 

 6<:7:9م = 

 مرتفع

 5=8999م= 

 

   - منخفض

  - **<977= متوسط

 - **<==9= **=966>6 مرتفع

 **2322                                                         *2325 

 أف ه ػػػاؾ فروقػػػًا ذات دةلػػػل إحصػػػاليل ع ػػػد مسػػػتوى دةلػػػل  2.) يتبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ
القػػدرة علػػى إتقػػاذ محػػاور علػػى عي ػػل البحػػث  أفػػرادبػػيف متوسػػطات إسػػتجابات   2322)

 لصػالح المػرأة بالسػرة ذات الػدقؿ المرتإػاك ل سػرة لدقؿ الشػهرىمتوسط اوفقًا ل القرارات
ةلمػا زاد الػدقؿ السػرى ةلمػا قلػت المشػةالت الماليػل التػى  هذلؾ إلى أ وترجا الباحثات 

س عطػى مسػاحل ة بػ ك ممػا ي  تػ عةس علػى  ػواحى الحيػاة المقتلإػلتواجهها السرة والتػى 
 كالمطروحػػػل للمشػػػةالت التػػػى تواجههػػػابهػػػا فػػػى التإةيػػػر والدراسػػػل لةافػػػل البػػػدالؿ والحلػػػوؿ 

وهػػػػذا يتإػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػا دراسػػػػل مػػػػف  دورا علػػػػى إتقػػػػاذ القػػػػرارات الصػػػػالبلكوذلػػػػؾ يسػػػػاعد بػػػػ
(Acharya et al., 2010 الذيف توصلوا إلى أف .022) محمد وعبير علىشريف  ك  

  على إتقاذ القرارات3 قدرةو  مهارةربات السر التى لديها دقؿ مرتإا ةف أةثر 
 وبذلك تتحقق صحة الفرض الثانى.     
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رتىبطُ  بُه دورال معُب  األ بُ  فً تمكُه المةأة :  تىجذ ا ق  االفةض الثبلث

 الىىبُ  و القذرة ابً إتخبر القةارا .
 

معبمل اإلرتىبط بُه دورال معُب  األ بُ  فً تمكُه المةأة الىىبُ  والقذرة ابً إتخبر  (31) جذو 

 القةارا  

 إتخاذ القراراتالقدرة عمى 
 

دور ال معُب  األ بُ  محاور 

 فً تمكُه المةأة الىىبُ 

تةبُ  

ورابَ  

 األبىبء

الع قب  

األسةَ  

 واإلجامباُ 

األمىر 

 قاصبدَ اإل

القدرة عمى  إستبيان
 إتخاذ القرارات

 ككل

 **0.775 *0.604 **0.954 **0.767 الامكُه اإلقاصبدي

 **0.861 **0.943 **0.716 *0.635 الامكُه اإلجامباً

 **0.807 **0.837 *0.642 **0.852 الامكُه الصحً

 **0.708 **0.896 *0.613 **0.913 الامكُه المعبىمبتً

دور ال معُب  األ بُ   إساىُبن

 فً تمكُه المةأة الىىبُ  ككل
0.798** 0.887** 0.736** 0.822** 

  وجود عالقل ارتباطيل موجبل بيف إستبياف دور الجمعيات 2.يتضح مف الجدوؿ )     
ستبياف القدرة على إتقاذ القرارات ةةؿ ع د  الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل ةةؿ وا 

ال وبيل يمثؿ قاعدة  ذلؾ إلى أف تمةيف المرأةوترجا الباحثات ك 2322مستوى دةلل 
 جد أف التمةيف امقتصادى للمرأة يعمؿ على توفير حقيقل متقاذ قرارات رشيدة حيث 

إتح أبواب جديدة أمامها لزيادة دقلها مف قالؿ مساعدتها يو  اممةا ات الماديل لهاك
على عمؿ مشروع صغير أو توفير فرصل عمؿ م اسبل لها أو تدريبها وتطوير مهاراتها 

لها ولسرتهاك ويزيد مف حقؽ الماف امقتصادى وت هيلها للعمؿ فى قطاع معيفك مما ي  
ثقتها فى ذاتها وفى قدرتها على إتقاذ القراراتك ويقلؿ مف العقبات الماديل التى تواجهها 

شباع احتياجات أسرتها المتع ددة والمت وعلك بامضافل إلى ع د إتقاذ قرارات ام إاؽ وا 
جتماعل والثقافيل ي ةسبها العديد مف القبرات ام  قراطها بهذا الجمعيات الهليلأف ا

مشةالتها   مى لديها المهارات العقليل التى يتطلبها إتقاذ القرار لحؿوالمعلوماتيل  التى ت  
ةما أف  توعيل المرأة بةيإيل الحإاظ على الصحل وةيإيل الوقايل  ب ساليب علميل مبتةرةك

يل مف المراض يعطيها راحل  إسيل وقوة بد يل وذه يل تعي ها على تحمؿ المسلول
والصمود أماـ المشةالت التى تواجهها وتزيد مف قدرتها على استيعاب المواقؼ 

 وآقروف راسل ةؿ مف إيماف عبداوهذا يتإؽ ما دلترةيز للوصوؿ إلى قرارات سليملك وا
الذيف أةدوا أف تمةيف المرأة مف قالؿ مشاريا وبرامف  ,Zafar) 2016)  ك 0224)
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ادة ودعـ مشارةتها فى ص ا القرارات المتعلقل الم ظمات غير الحةوميل أدى إلى زي
 .وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث 3بالسرة والب اء

 

 القدرةمستقمة مع المتاير التابع ال المتايراتتختمف نسبة مشاركة : الفرض الرابع
 .ودرجة اإلرتباط نحدارطبقًا ألوزان معامالت اإل القرارات  إتخاذ عمى

 -الفشض جن ?وللححقق هي صحة ىزا 

حااب األىوية الٌاحية باتحخذام هعاهل اإلًحذاس تالخ ىم الوحذسعة إلً األهام   -

  879للعىاهل الوؤثشم  لً القذسم  لً إجخار القشاسات كوا ىى هىضح بالجذول ت

 

 ( Step wise )( معامالت االنحدار باستخدام الخطوة المتدرجة إلى األمام 32جدول  
المتايــــر 
 التابع 

معبمل  الماغُةا  المساقب  

 االرتىبط

R 

 

وسى  

 المشبرك 

R
2

 

 

 قيمة
 الداللة (ف  

معامل 
 االنحدار

B 

 قيمة
 الداللة   ت(

القدرة 
عمى 
إتخاذ 
 القرارات
 

 2.21 12.519 2.724 2.21 156.738 2.848 2.921 ىتعميمال مستويال
 2.21 9.592 2.619 2.21 91.961 2.767 2.876 السن
 2.21 8.123 2.542 2.21 65.659 2.721 2.837 العمل

 2.21 6.526 2.433 2.21 42.588 2.623 2.777 عدد األبناء

  أف المستوى التعليمى هو أةثر العوامؿ ت ثيرًا على قدرة 0.يتضح مف الجدوؿ )     
%ك مما يع ى أف المستوى 8438المرأة ال وبيل على إتقاذ القرارات حيث جاء ب سبل 

ولى المتغيرات التى أثرت على قدرتها على إتقاذ القراراتك التعليمى للمرأة ال وبيل مف أ  
ك يليه فى المرتبل الثالثل متغير %7637ثـ ي تى فى المرتبل الثا يل متغير السف ب سبل 

%ك وترجا .623%ك وأقيرًا فى المرتبل الرابعل عدد الب اء ب سبل 7232العمؿ ب سبل 
لى أف تعليـ المرأة مف أهـ العوامؿ التى تؤثر على شقصيتها فهو يزيد الباحثات ذلؾ إ

مف ثقتها ب إسها ويعزز ثقافتها ووعيهاك ةما أ ه يةسبها معارؼ ومهارات جديدة وقلإيل 
واسعل مف المعلومات تستطيا إستقدامها وامستعا ل بها فى الوقت الم اسبك ةما يزيد 

عد عف السطحيل فى إصدار م تبااك ويبعدها ةؿ البمف قدرتها على الترةيز وامدراؾ وا
حيث تةوف  ظرتها ل مور ثاقبل متعمقلك وتستطيا مواجهل مشةالتها الحةاـك 

بامعتماد على ذاتهاك مستقدمل أسلوب تإةير علمى ي مة ها مف إتقاذ قرارات صالبل 
تالؼ  سبل إق  التى أثبتت 0224و جاة مليبارى ) حمدافوهذا يتإؽ ما دراسل سماح 
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فراد العي ل وةا ت أةثر العوامؿ مشارةل العوامؿ المؤثرة على إتقاذ القرارات الحياتيل ل
 تحقق صحة الفرض الرابع.توبذلك  3عمر الزوجل هالمؤثرة التعليـ يلي

 

 :ملخص النتائج

أةثر القدمات امقتصاديل التى تقدمها الجمعيات الهليل هى )تقيـ الجمعيل ورش  -2
تدريبيل لمشروعات توفر مصدر دقؿ دالـك تقيـ الجمعيل المعارض  عمؿ ودورات

وتيسر طرؽ أقرى لتسويؽ م تجات المشروعك تقدـ الجمعيل المساعدات الماليل فى 
حالل الحاجل إليهاك توفر الجمعيل برامف و دوات للتوعيل بالموارد البيليل المتاحل 

غؿ للتدريب على الحرؼ وةيإيل تحقيؽ أقصى استإادة م هاك توفر الجمعيل مش
% ك ةما تبيف أف أعلى  سبل مف القدمات امجتماعيل التى 222اليدويل  ب سبل )

تقدمها الجمعيات محؿ البحث هى )تتيح الجمعيل فرصل التعامؿ ما اآلقريف فى 
تعوؽ مشارةل  جميا المجاةتك تساعد الجمعيل على مواجهل العادات والتقاليد التى

رؼ على أشقاص جدد وتةويف فرصل للتع تتيح الجمعيل المرأة امجتماعيلك
تضح ةذلؾ أف % ك وا222قلها أو قارجها  ب سبل )سواء داجتماعيل عالقات إ

)ت ظـ ا الجمعيات الهليل محؿ البحث هى أةثر القدمات الصحيل التى تقدمه
سعافات إالجمعيل قوافؿ طبيل للإحص والعالج المجا ىك يتوفر بالجمعيل مرةز 

أوليل يعمؿ على قدمل أهالى الم طقلك توفر الجمعيل الدويل والعالج لغير 
 تشار المراض والوبلل إالقادريفك تقيـ الجمعيل دورات و دوات للتوعيل ب سباب 

% ك ةما تبيف أف أةثر القدمات 222 تشارها  ب سبل )إوةيإيل الوقايل م ها وم ا 
 الجمعيات الهليل محؿ البحث هى قدمل دمهاالتى تقواةستشاريل المعلوماتيل 

ستشارتهـ ميجاد إ)يوجد بالجمعيل متقصصيف على مستوى عالى مف القبرة يمةف 
 % 2223حلوؿ م اسبل للمشةالت التى تواجه المشروع  ب سبل )

الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل لدى  تقتلؼ الوزاف ال سبيل لمحاور دور -0
حيث تبيف أف محور التمةيف امقتصادى جاء فى المرتبل الولى ب سبل عي ل البحث 

% ك بي ما جاء محور التمةيف المعلوماتى فى المرتبل الرابعل والقيرة ب سبل 07)
(0.323 % 
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لدى عي ل البحث حيث  القدرة على إتقاذ القراراتالوزاف ال سبيل لمحاور  تقتلؼ -.
 جتماعيلالسريل وام المتعلقل بالعالقات راتالقرا إتقاذ على محور القدرةتبيف أف 

بي ما % ك 534.ب سبل ) الولىفى المرتبل  تجاءال وبيل عي ل البحث  ةالمرأ لدى
فى المرتبل قتصاديل المتعلقل بالمور ام القرارات إتقاذ على جاء محور القدرة

 % 2393. سبل )القيرة ب
بيف أفراد عي ل البحث   2322) لوجود فروؽ ذات دةلل إحصاليل ع د مستوى دةل -4

متغيرات لل تبعًا ربعبمحاورا الالجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل  دور في
ك متوسط لحالل امجتماعيلك المستوى التعليمىك السفك عمؿ المرأةك عدد الب اء)ا

 الدقؿ الشهرى ل سرة 3
بيف أفراد عي ل البحث   2322) وجود فروؽ ذات دةلل إحصاليل ع د مستوى دةلل -5

)الحالل امجتماعيلك متغيرات لالثالثل تبعًا  ابمحاوره القدرة على إتقاذ القراراتفي 
متوسط الدقؿ الشهرى  ك عمؿ المرأةك عدد الب اءكك السفالمستوى التعليمى

 ل سرة 3
الجمعيات الهليل فى تمةيف المرأة ال وبيل  دوربيف موجبل رتباطيل اوجدت عالقل  -6

 3 2322والقدرة على إتقاذ القرارات ع د مستوى دةلل )ل ربعبمحاورا ال
القدرة على إتقاذ مستقلل ما المتغير التابا المتغيرات التقتلؼ  سبل مشارةل  -7

المتغير الةثر ت ثيرًا في تإسير التبايف  ىتعليمال ىمستو القرارات حيث ةاف متغير ال
  3%84)في القدرة على إتقاذ القرارات لدى عي ل البحث ب سبل 

 

 :توصيات البحث 

 : الجمعيات األىميةب: توصيات خاصة أوالً 
مرأة وقدراتها توفير فرص عمؿ تت اسب ما إمةا يات اللأف تسعى الجمعيات الهليل  -2

وذلؾ مف قالؿ تقديـ القطط والمشاريا الماللمل لها قتصاديل لمواجهل الضغوط ام
 بالتسويؽ للم تف3 وتدريبها عليها بةافل مراحلها بدءًا مف التص يا وا  تهاءً 

ليل والدوليل أف تتجه الجمعيات الهليل بشةؿ جاد للتعاقد ما مقتلؼ الجهات المح -0
 3يحإظ لها ةرامتهادرة للدقؿ للمرأة بما ـز مقامل مشاريا م  لتوفير التمويؿ الال
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أف تعمؿ الجمعيات الهليل على  شر الوعى بحقوؽ المرأة وتدعيـ مةا تها فى  -.
المجتما والت ةيد على قضيل تمةيف المرأة لل هوض بالمجتما ةةؿك وذلؾ مف قالؿ 

ستعا تها بقبراء فى التمةيف ومحاضريف التوعويل وال دوات التى تقيمها واالحمالت 
 ء فى هذا ال دوات3 متقصصيف وةؼء لإللقا

ضرورة تحقيؽ التعاوف والت سيؽ بيف ةافل الجمعيات الهليل المع يل بالمرأة وتةوي ها  -4
ـ وتحديد الإلات الةثر رابطل تستطيا مف قاللها م اقشل المشةالت التى تواجهه

 لتمةيف3لللقدمات ووضا أهداؼ واستراتيجيات مشترةل متةاملل ومستدامل  احتياجاً 
جمعيات الهليل لتطبيؽ أفضؿ اةستراتيجيات المستحدثل والقاصل أف تسعى ال -5

 .  بتمةيف المرأة على المستوى الدولى وامقليمى لل هوض بالمرأة بةافل القطاعات

 :  جتماعىالتضامن اإل: توصيات خاصة بوزارة ثانياً 
تقديـ المساعدات والتسهيالت والدعـ للجمعيات الهليل لتإعيؿ دورها ومساعدتها  -2

 للتغلب على العقبات التى تةبؿ جهودها3 
عدـ امقتصار فى توزيا الم ح على الجمعيات الةبيرة وتوجيه امهتماـ والدعـ  -0

للجمعيات الصغيرة المبتدأة لمسا دتها للوقوؼ على أوؿ طريؽ العمؿ الت موى 
 إاعؿ3ال

جتماعات دوريل ما ممثليف عف الجمعيات الهليل لم اقشل المشةالت وطرح عقد إ -.
 ـز لتإعيؿ مشروعات ت ميل المرأة3تقديـ الدعـ المادى والمع وى الالحلوؿ و 

إ شاء ص دوؽ قاص بدعـ مشاريا تمةيف المرأة التى تقدمها الجمعيات الهليل  -4
واللجوء إلى رجاؿ الديف والشقصيات وامعالف ع ه فى وسالؿ امعالـ المقتلإل 
 المجتمعيل المؤثرة للتشجيا على التبرع فيه3

زمل لضماف ةيف المرأة وتقديـ التدريبات الالامشراؼ على الجمعيات العاملل فى تم -5
 تإعيؿ دورها ةمطلب أساسى للت ميل المستدامل3

التى تعوؽ عمؿ  ضرورة قياـ الوزارة والحةومل والسلطل التشريعيل بتعديؿ التشريعات -6
 الجمعيات الهليل وتإرض عليها قيود ورقابل تسلطيل تعوؽ عملها3 
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 مجال إدارة المنزل والمؤسسات:  ى: توصيات خاصة بالمتخصصين فثالثاً 
متقصصى إدارة الم زؿ والمؤسسات مف القريجيف وأعضاء هيلل  دور تإعيؿ -2

التدريس عف طريؽ عقد المحاضرات وال دوات التثقيإيل والدورات التدريبيل لتوعيل 
رشاد  تمةي ها على ةافل الصعدة وضرورة تإعيؿ دورها فى ب هميل المرأة وا 

 المشارةل فى إتقاذ القرارات السريل3
 بوسائل اإلعالم:: توصيات خاصة رابعاً 

لتوعيل ةافل  فلات المجتما  وقصوصًا المرأة وضا برامف توعيل مةثإل ومدروسل  -1
بقضيل تمةيف المرأة عبر الجمعيات والمؤسسات عالـ المت وعل عبر وسالؿ ام

جتماعيل والصحيل والمعلوماتيل والقا و يل قتصاديل وامالهليل بةافل القطاعات ام
 لل هوض بالمجتما3

ثقافل المشارةل المجتمعيل والتطوع بيف فلات المجتما لتقويل دور الجمعيات   شر  -2
 3دعمها بالقوى البشريل ذات القبرةو 
 ع ــــــــراجــــــالم

 

 :: المراجع العربيةأوال  
 

  : الموسوعل العربيل للمجتما المد ىك الهيلل المصريل العامل للةتابك القاهرة02283أما ى ق ديؿ ) -2
 : امتجاهات الحديثل فى تمةيف المرأة لت ميل المجتماك 0225عبدالسالـ عبدالمجيد زايد )أميرة  -0

 673دراسات عربيل فى التربيل وعلـ ال إسك رابطل التربوييف العربك العدد 
 : دور الم ظمات غير الحةوميل فى تمةيف 0227أميف شالش شبيرك أمجد محمد حسف المإتى ) -.

مطبقل على برامف التمةيف فى جمعيل عايشل لحمايل المرأة والطإؿك  المرأة الإلسطي يل: دراسل
أعماؿ المؤتمر العلمى الدولى: المرأة الإلسطي يل ب اء وأدوار فى ظؿ التحدياتك الجامعل 

 3 2امسالميلك غزةك المجلد 
ل  : إدارة مورد المعرف0225آيات عبدالم عـ الديسطى أحمدك إيماف عبدا السيد المستةاوى ) -4

تقاذ القرارات السريلك مجلل امسة دريل للتبادؿ العلمىك المجلد عالقته بقدرة ربل السرة على إو 
 43ك العدد 6.

تقاذ القرار فى السرة فى أة فى إ : دور المر 0222إيماف صدقى توفيؽك عايدة السيد محمد ) -5
العامل ك السةاف: بحوث ودراساتك الجهاز المرةزى المصرى للتعبلل 2008ك 2005عامى 

 803مرةز البحاث والدراسات السةا يلك العدد  –وامحصاء 
 : تمةيف المرأة العربيل:  موذج المرأة اللب ا يلك أوراؽ ثقافيل: مجلل 0229إيماف عبدال بى بلوط ) -6

 23اآلداب والعلـو ام سا يلك ال اشر: د محمد أميف الض اوىك المجلد 
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 : دور الجمعيات 0224و يسك عاليل حلمى حبيب ) إيماف عبدالوهاب محمد عبداك ساميل قدرى -7
الهليل وتمةيف المرأة الإقيرة اقتصاديًا واجتماعيًاك مجلل البحث العلمى فى اآلدابك ةليل الب ات 

  253ك العدد 0لآلداب والعلـو والتربيلك جامعل عيف شمسك المجلد 
 فى وراء المعرفل ما استراتيجيات على قالـ مقترح بر امف فاعليل :  0229) الغيط أبو إيماف على -8

 امقتصاد بةليل المعلمات لدى الطالبات القرار تقاذا  و  ال اقد والتإةير التدريسى الداء مهارات ت ميل
 3الزهر التربيلك جامعل ةليل كدةتوراا رسالل الم زلىك

مةيف  : فاعليل التدريب المقدـ مف المؤسسات ال سويل فى ت0224تماـ جميؿ عمر الدراغمل ) -9
ك ةليل الدراسات الل ماجستيرالمرأة الإلسطي يل إقتصاديًا مف وجهل  ظر المستإيدات أ إسهفك رس

 العلياك جامعل ال جاح الوط يلك  ابلس3
ك 0229لس ل  249 : قا وف ت ظيـ ممارسل العمؿ الهلى قا وف رقـ  0229الجريدة الرسميل ) -22

 3ك الس ل الثا يل والستوفك مصر..العدد 
تقاذ القرارت إ : قروج المرأة للعمؿ وعالقته ب سلوب 0229الحسي ى رجب بالؿ ريحاف ) -22

الدولى الوؿ ك ةليل التربيل ال وعيلك  –والعالقات السريلك المؤتمر العلمى الس وى )العربى الرابا 
 43جامعل الم صورةك المجلد 

ك المعا ل فى تحقيؽ الت ميل البشريلدور الجمعيات الهليل  : 0222داليا عادؿ رمضاف الزيادى ) -20
 3.المجلل العلميل لإلقتصاد والتجارةك ةليل التجارةك جامعل عيف شمسك العدد 

: 02.2 : مؤشرات التمةيف امجتماعى للمرأة فى ظؿ رؤيل المملةل 0202رفعل على القري ى ) -.2
لك المؤسسل العربيل دراسل تطبيقيل على عضوات مجلس الشورىك المجلل العربيل للعلـو امجتماعي

 283ك العدد 2لإلستشارات العلميل وت ميل الموارد البشريلك المجلد 
 : مقتصر تاريخ ال وبل وتعريؼ بلغتهاك دار العلـو لل شر والتوزياك 0228سامى جمعل على ) -24

 3القاهرة
 : دور مؤسسات التربيل فى تمةيف المرأة المصريل: رؤيل  0227سحر محمد   أبو راضى ) -25

 2223ك العدد 08راقيلك مجلل ةليل التربيلك ةليل التربيلك جامعل ب هاك المجلد إستش
تقاذ عالقل التإةير اميجابى بإ : 0224سماح محمد سامى حمدافك  جاة عبداهلل مليبارى ) -26

 53.القرارات الحياتيل لدى المرأة السعوديلك مجلل بحوث التربيل ال وعيلك جامعل الم صورةك العدد 
 : الشراةل المجتمعيل بيف المدارس والجمعيات الهليل فى مصر 0222جليؿ )سيد عبدال -27

 3)المدارس الإ يل  موذجًا ك دار اليقيف لل شر والتوزياك القاهرة
تقاذ القرارات ة الإلسطي يل العاملل ودورها فى إ : المرأ0202شادى رمضاف محمد الةإار ل ) -28

ام سا يل وامجتماعيلك جامعل القدس المإتوحلك السريلك مجلل جامعل القدس المإتوحل للبحوث 
 503العدد 

لمجتمعيل  : المشارةل السياسيل وا.022شريف جالؿ محإوظ محمدك عبير عبدا محمد على ) -29
 دريل للبحوث الزراعيلك جامعل سةك مجلل امتقاذها للقرارات السريللربل السرة وعالقتها بإ

 03ك العدد 58سة دريلك المجلد ام
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 عي ل على دراسل ال وبيل الشقصيل مالمح فى التغير :  0222)عبدالعزيز عثماف  على ماءالشي -02
عشر: الشقصيل المصريل فى  الثا ى الس وى الةبرىك المؤتمر القاهرة فى المقيميف  ال وبييف مف

  3والج اليلك القاهرة امجتماعيل للبحوث القومى مايو ك المرةز 05- .0عالـ متغيرك فى الإترة )
 : م هف دراسل الحالل واستعماةته فى اللغويات التطبيقيلك 0222صالح بف  اصر الشويرخ ) -02

 03ك العدد .2علـو اللغلك دار غريب للطباعل وال شر والتوزياك المجلد 
 ك مةتبل ال جلو2 : رأس الماؿ امجتماعىك المجلد 0229طلعت مصطإى السروجى ) -00

 3المصريلك القاهرة
ك ك دار المعرفلالتربيل امسالميل ل وةد م هجًا وهػدفًا وأسػلوباً   :0222) ىحلب هعبد المجيد طعم -.0

 3بيروتالطبعل الولىك 
- جتماعي على العالقات السريل مقاطر مواقا التواصؿ ام : 0228على محمد العبيدى ) -04

 الوؿ3العدد  كبغداد ك مجلل قرطاس المعرفلكجمهوريل العراؽك اً السرة العراقيل  موذج
تقاذ القرارات إ : دراسل أثر مشارةل الطإاؿ فى 0222عواطؼ محمود عيسى عبدالرحيـ ) -05

 3ك ةليل امقتصاد الم زلىك جامعل الم وفيلك رسالل دةتورااالسريل على تإةيرهـ امبتةارى
 : امدارة العلميل لشلوف السرةك دار القلـ .022فاتف مصطإى ةماؿ لطإىك سهير فؤاد  ور ) -06

 3لل شر والتوزياك دبى
تقاذ القرار دات العقؿ وعالقتها بالقدرة على إ : عا0202فاطمل ب ت على بف  اصر الدوسرى ) -07

لدى طالبات ةليل التربيل بجامعل الميرة  ورةك مجلل العلـو التربويل والدراسات ام سا يل: سلسلل 
سات العليا والبحث العلمىك جامعل تعز اآلداب والعلـو التربويل وام سا يل والتطبيقيلك دالرة الدرا

 93فرع التربلك العدد 
بر امف تدريبي قالـ على مهارات التإةير ال اقد التمييزيل لت ميل  : 0225)لزيات ا فاطمل محمود -08

 مجلل دراسات عربيل في التربيل وعلـ ال إس كالوعي المعلوماتي لدى طالب الدراسات العليا
ASEP 60العدد  ك. 

 كزهرالتمرد وعالقته ب ساليب المعاملل الوالديل لدى طلبل جامعل ال : ٢١٠٢شير )فايز قضر ب -09
 3جامعل اةزهرك غزة كرسالل ماجستيرك ةليل التربيل

تمةيف المرأة البرامف والمعوقات: رؤيل  : سياسات 0220فهيمل ةريـ رزيف المشهدا ى ) -2.
 883قيل للعلـو التربويل وال إسيلك العدد جتماعيلك مجلل العلـو التربويل وال إسيلك الجمعيل العراإ
 : قدمات الرعايل امجتماعيل ةمدقؿ لتحسيف  وعيل حياة  0220ةوثر أحمد محمد ق اوى ) -2.

سةاف القرى ال وبيل بمرةز  صر ال وبل بمحافظل أسوافك مجلل دراسات فى القدمل امجتماعيل 
 3..ك العدد 20حلوافك المجلد والعلـو ام سا يلك ةليل القدمل امجتماعيلك جامعل 

 3  : هةذا تةلـ ال وبيوف )موسوعل  وبيل ك ال اشر: ماهر زةى المحامى0222ماهر أحمد زةى ) -0.

ك المؤتمر الثالث للمجلس القومى للمرأة المرأة وتحديث المجتما : 0220المجلس القومى للمرأة ) -..
 يا3مارسك مرةز سوزاف مبارؾ للإ وف واآلدابك جامعل الم  26 -25

 : م اهف البحث العلمىك دار الةتبك الطبعل الثالثلك 0229محمد سرحاف على المحمودى ) -4.
 3الجمهوريل اليم يلك ص عاء
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 : إدارة وت ميل الموارد البشريلك امتجاهات المعاصرةك مجموعل 0227مدحت محمد أبو ال صر) -5.
 3ال يؿ العربيل ك القاهرة

 : دور وزارة التقطيط والتعاوف الدولى فى 0229مريـ ب ى ها ىك أمؿ سالـ حس ى العوادة ) -6.
التمةيف امقتصادى للمرأة: دراسل ميدا يل فى م اطؽ جيوب الإقر فى الردفك مجلل جامعل ال جاح 

 73ك العدد ..العلـو ام سا يلك جامعل ال جاح الوط يلك المجلد -ل بحاث 
توظيؼ القزؼ فى ص ا حلى  :  0228مصطإى عبدا محمد قيرك رؤى  أحمد  حسف أو سل ) -7.

مستوحاة مف  التراث ال وبىك مجلل العلـو ام سا يلك جامعل السوداف للعلـو والتة ولوجيا المجلد 
 3.ك العدد 29

قؿ السرى وعالقته بالمشارةل فى  : مساهمل المرأة العاملل بالد0228مإتاح على بالحاج ) -8.
مف ال ساء العامالتك مجلل ةليل اآلدابك جامعل تقاذ القرارات السريل: دراسل ميدا يل على عي ل إ

 3مصراتل
 3 : أساسيات فى علـ امدارةك المةتب الجامعى الحديثك امسة دريل.022م اؿ طلعت محمود ) -9.
لسطي يل: دراسل  : دور المؤسسات الت مويل فى تمةيف المرأة الإ.022م ور عد اف محمد  جـ ) -42

الس ويل فى ضوء معايير التمةيف ومؤشراتهاك مجلل الجامعل ستراتيجيل والتقارير تحليليل للقطط اة
امسالميل للدراسات التربويل وال إسيلك شلوف البحث العلمى والدراسات العلياك الجامعل امسالميل 

 3.ك العدد 02بغزةك المجلد 
 3 : تاريخ وآثار ال وبلك مةتبل امسة دريلك امسة دريل0226مهاب درويش ) -42
 : الزقارؼ ال وبيل فى العمارة وأطباؽ القوصك وعد لل شر والتوزياك الطبعل 0222 اهد بابا ) -40

 3الثا يلك القاهرة
 : م ظمات المجتما المد ى والتغيير امجتماعى: دراسل مدى 0227 بيلل فايز أحمد السيوؼ ) -.4

 ك ةليل الدراسات العلياكك رسالل دةتوراة 0225-2989فاعليل برامف تمةيف المرأة الرد يل )
 3الجامعل الرد يل

 : دور برامف التعليـ 0202 دى ب ت عبداهلل بف سعود التميمىك هيإاء ب ت فهد المبيريؾ ) -44
المستمر فى تمةيف المرأة فى ضوء التجارب الدوليلك آفاؽ جديدة فى تعليـ الةبارك مرةز تعليـ 

 3 08الةبارك جامعل عيف شمسك العدد 
وعالقتها بتمةيف المرأة الريإيل امداريل وام تاجيل   : الةإاءة0229 هاد على بدوى رصاص ) -45
قتصاديًا فى ضوء ممارسات الت ميل المستداملك مجلل البحوث فى مجاةت التربيل ال وعيلك ةليل إ

 003التربيل ال وعيلك جامعل الم ياك العدد 
استضافل اةز استراتيجيل التمةيف ةآليل لمساعدة مر  : 0202 ور اميماف أشرؼ محمد عيد ) -46

ك ٤٥العدد ك جتماعيلدراسات في القدمل ام ك مجللل علي تحقيؽ أهدافهاإوتوجيه المرأة المع 
 3الجزء الثالث

بدرجل مشارةل الزوجل لزوجها   : امستقرار السرى وعالقته0220 ورة مسإر عطيل الزها ى ) -47
 043عدد مصرك ال -تقاذ القرارات بمحافظل جدةك مجلل بحوث التربيل ال وعيل فى إ
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 ورهاف محمد علىك إلهاـ عبدالعزيز محمدك ه اء أحمد شوقىك رشا عبداهلل عبدالرازؽك م اؿ  -48
 : المف المجتمعى وعالقته بواقا التمةيف 0202مرسى الدسوقىك م ار مرسى الدسوقى )

امقتصادى وامجتماعى للمرأة السعوديل فى ضوء الت ميل المستدامل: دراسل وصإيل جامعل الطالؼ 
 3 2ك العدد8 موذجًاك مجلل الإ وف والعلـو التطبيقيلك ةليل الإ وف التطبيقيلك جامعل دمياطك المجلد 

لى  :  مذجل العالقات السببيل بيف الذةاء ام إعا0202ها ى فؤاد سيد محمد سليماف مراد ) -49
بويلك ةليل تقاذ القرار لدى عي ل مف طالب الجامعلك المجلل التر والتحيز المعرفى والقدرة على إ
 763التربيلك جامعل سوهاجك المجلد 

 : إدراؾ الزوج لدورا فى المسلوليات السريل وعالقته بدافعيل الزوجل 2999وفاء فؤاد شلبى ) -52
 253لإل جازك المجلل المصريل لإلقتصاد الم زلىك ةليل امقتصاد الم زلىك جامعل حلوافك العدد 

بديرك م ار عبدالرحمف قضرك رشا عبدالعاطى راغب وفاء فؤاد شلبىك إي اس ماهر الحسي ى  -52
 3 : إدارة الموارد فى ظؿ متغيرات العصرك مةتبل ال جاحك القاهرة 0229)
 : مقياس تمةيف المرأة المعيللك مجلل دراسات فى القدمل  0222يسرى شعباف سعداهلل ) -50

 23.ك العدد 0المجلد  امجتماعيل والعلـو ام سا يلك ةليل القدمل امجتماعيلك جامعل حلوافك
 : الم هف الوصإى التحليلى فى مجاؿ البحث العلمىك 0202يو س مليحك عبدالصمد العسولى ) -.5

 093مجلل الم ارة للدراسات القا و يل وامداريلك ال اشر: رضواف الع بىك العدد 
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\The Role of Non - Governmental Organizations in the Empowerment of 

Nubian Woman and its relation to her Ability of Decisions - Making  

 

Dr. Wafaa Fouad Shalaby. 

Dr. Shimaa Abd Elsalam Abd Elwahed Elgohary   9  

Asmaa Saleh Ahmed Mohamed Idris9 

Abstract: 

     The current research aims mainly to reveal the nature of the relationship 

between The Role of Non -Governmental Organizations in the Empowerment 

of Nubian Woman with its four axes (Economic Empowerment, Social 

Empowerment, Health Empowerment, Information Empowerment) and her 

ability of Decisions - Making in its three dimensions (Education and care of 

children, family and social relations, economic matters) sample, the research 

sample, The research tools were prepared, namely (general data form, NGO 

Case Study Guide, The Role of Non - Governmental Organizations in the 

Empowerment of Nubian Woman Questionnaire, ability of Decisions - 

Making scale) On a sample consisting of (250) Nubian woman benefiting 

from NGOs, they were selected in an intentional way from Aswan 

Governorate from the countryside and urban and from different social and 

economic levels. The research followed the descriptive and analytical 

approach and Case guide One of the most important results was the 

difference in the relative weights of the axes of the role of NGOs in 

empowering Nubian women among the research sample, as it was found that 

the economic empowerment axis came first with a percentage of (27%), 

while the information empowerment axis came in the fourth and last rank 

with a percentage of (23.1%), It was also clear that the relative weights of the 

axes of ability of Decisions - Making in the research sample differed, as it 

was found that the axis of the ability to make decisions related to family and 

social care among the Nubian women, the research sample, came first with a 

percentage of (35.4%), while the axis of the ability to make decisions related 

to matters economic ratio (30.9%). Also, there were statistically significant 

differences at the level of significance (0.01) among the members of the 

research sample in the role of NGOs in empowering Nubian women in its 

four axes, according to the variables (women's social status, women's 

educational level, women's age, women's work, number of children, average 

monthly income of the family). Also, there were statistically significant 

differences at the level of significance (0.01) among the members of the 

research sample in the Ability of Decisions - Making in its three axes 

according to the variables(women's social status, women's educational level, 

women's age, women's work, number of children, average monthly income of 

the family) It also found a positive correlation between the role of NGOs in 

empowering Nubian women with its four axes and the ability of Decisions - 

Making at the level of significance (0.01), and the educational level was the 
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most influential variable in explaining the variation in ability of Decisions - 

Making in the research sample by 84%    . 

    The researcher recommend: It is necessary to unite all concerned parties 

represented in the Ministry of Social Solidarity, the National Council for 

Women, the Medium, Small and Micro Enterprise Development Agency, and 

NGOs to overcome all financial, administrative and social obstacles to 

empower women in all sectors and refine their ability to make rational 

decisions. 

     9  

Keywords: Non -  Governmental Organizations NGOsت - Empowerment 

of Nubian Woman Nubian Woman - Ability of Decisions - Making
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