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 ملخص

للمرأة في مناطق  اإلقتصاديدور برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولّي في التمكين  عّرفتاستهدفت هذه الدراسة
من السيدات المستفيدات من كون مجتمع الدراسة ت.%25وهي المناطق التي تَزيدُ فيها نسبة الفقِر عن ، األردنفي  جيوب الفقر

سلوب البحث تمت الدراسة باستخدام أوزارة للنساء اللواتي يقطُّن مناطق جيوب الفقر، الالمشاريع اإلنتاجية الُمقدّمة من 
المؤسسات المنفذة  قوائم سيدة مستفيدة، تم سحبها باستخدام العينة العشوائية المنتظمة من) 162(وبلغ حجم عينة الدراسة ،الكمي

للمرأة من حيث تحسسين مستوى الدخل اإلقتصاديهمت في تحقيق التمكين أن البرامج المنفذة أس إلىوتوصلت الدراسة  .للبرامج
قدرة على اتخاذ القرار والتملك ال المرأةومنحت ،ةاألسرللمرأة ووالسكنية  وتحسين الظروف المعيشية والغذائية والصحية 

عدم  إلىسرتها والمجتمع، ودلت النتائج ومكانتها في أ المرأةموال والعقاروانعكس ذلك بدوره على وحيازة األوإبداء الرأي 
فروق  بينما وجدت ةاألسرتعزى لمتغير العمر والمستوى التعليمي ودخل  اإلقتصاديحصائية للتمكين وجود فروق ذات داللة إ

وقد نوهت الدراسة إلى بعض  .لصالح النساء األراملجاء ذلك زواجية ذات داللة احصائية للتمكين تعزى لمتغير الحالة ال
ادية واألهداف في مناطق جيوب الفقر في قائمة أولويات السياسات اإلقتص المرأةوضع قضايا تمكين التي من شأنهات ياوصالت

. في مناطق جيوب الفقر  المرأةوبرامج التمكين اإلقتصادي، للتخفيف من معاناة  المزيد من مشاريعتبني و التنمويّة للحكومة،
 .وتفعيل االستراتيجيات المعنيّة بالحد من الفقر

  ، وزارة التخطيط والتعاون الدوليمناطق جيوب الفقرللمرأة ،  اإلقتصاديالتمكين : المفتاحيةكلمات ال

Abstract 

The study aims to identify the role of the programs of the Ministry of Planning and 
International Cooperation in the pockets of poverty in Jordan where the percentage of poverty 
exceeds 25%. The study population consisted of women who benefit from productive projects 
that the ministry offers for those who live in areas of poverty. The study utilized quantitative 
research methods. The study sample consisted of 162 women beneficiaries who were selected 
through systematic random sampling from the lists of the institutions that implement the 
programs.  The main findings of the study were that the implemented programs contributed to 
achieving economic empowerment of women by improving the level of income, enhancing the 
living, nutritional, health and housing conditions for women and their families. The programs 
also empowered women in making decisions, ownership, expression of opinions, possession of 
money and assets which in turn was reflected on women's role and status in their families and 
society. The study found outcomes indicated the presence of variables with statistical 
connotations for economic empowerment which were attributed to the difference in age, level of 
education, and family income. There were also variables with statistical connotations for 
empowerment which were attributed to marital status which were in favor of windowed women. 
The study pointed to some recommendations that would put the issues of empowering women in 
the list of priorities of economic policies and development goals of the government, and adopt 
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more economic empowerment projects and programs to alleviate the suffering of women in 
pockets of poverty.  

Keywords: economic empowerment of women, pockets of poverty, Ministry of Planning and 
International Cooperation 

 المقدمة

المحليّة، نتيجة وعلى جميع االصعدة الدوليّة  اقتصادياًأمراً ذا بال، ولهذا فقد حظي باهتمام كبير المرأةتمكين  يعد
القضاء على كافة اشكال التمييز القائم على اساس والسعي نحو  لتزايد االهتمام العالمّي في ترسيخ حقوق اإلنسان

توزيع السلطة بين النساء عادة ،وإلقوةمن أجل احداث التغيير االيجابي في عالقات ا ،النوع االجتماعي
ً ،والرجال المعيقات واالستفادة من الفرص المتاحة والوصول للموارد ورأس  إللغاءسعيا

باعتبارها السمةً المميزةً والحساسة في تنظيِم المجتمعات والتحكمبهما،والقدرةعلىاتخاذالقراراتوالخياراتالواعية، المال
  .بمختلف اهدافها التنمية المستدامة تحقيق إلىالرامية الحديثة والمعاصرة، 

يتطلُب وجودَ نهجٍ منظم يشمل إجراءات تغييريّة وتحويلية في البرامج التي تطبق  المرأةن تمكين أ وتأسيساً على
التغيير الفكري  إلىتؤدي ئية والعمليات في المجتمعاتومما يُحدث تغييراً في المنظومة البنا ،الُمستضعفة المرأةعلى 

للرجل، والذي يمكن أن يحدَث بوجود استراتيجيات وسياسيات ممنهجة تنطلق منها أنشطة  المرأةالسائد عن تبعية 
االهتمامعلى مختلف  تأسيساً على ذلك كله برز.وبرامج ال تخالف كثيراً األسلوب المجتمعّي الذي تعيش فيه تلك النساء،

ى عوالتي تسللمرأة  اإلقتصاديعمل على تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بالتمكين المستوياتالمحليةواإلقليمية بال
  .ة اإلجمالية اإلقتصاديالقدرةالتنافسيةوتعزيزللمرأة   اإلقتصاديتحسين الدخل  إلىبطريقة وبأخرى 

كجزء من  المرأةوجهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي برامجها نحو العمل على تمكين وفي ضوء ذلك     
ة لسكان مناطق جيوب الفقر اإلقتصاديوتحسين الظروف المعيشية و ،العملية التنموية المساهمة في تخفيف حدة الفقر

وذلك من خالل تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي، وزيادة الوعي والتدريب والتأهيل 
ة واالجتماعية المباشرة وغير المباشرة للفقراء في تلك إلقتصادياوتوفير فرص عمل لزيادة الدخل وتحقيق الفائدة 

  .المناطق

الوزارة على تصميم البرنامج بصورة تكاملية تأخذ بعين االعتبار الواقع  ونشير في هذا الصدد إلى حرص
اطنين في تلك وتصميم التدخالت الالزمة لتلبية احتياجات وأولويات المو ،واالجتماعي للمناطق المستهدفة اإلقتصادي

واالجتماعي والخدمي، مع الحرص على تطوير آليات الستهداف الفئات  اإلقتصاديالمناطق والنهوض بواقعهم 
لفرص التنمية  ز وصول هذه الفئاتوتعزي امجفي االستفادة من تدخالت البر) والشباب المرأةالفقراء، (األكثر حاجة 

نقطة اإلنطالق في أي سياسة أو استراتيجية تنموية ناجحة هي  واضحاً للجميع ودون أدنى شك، أن اذ بات،ةاإلقتصادي
والتسريع في إدماجها في عمليات  المرأةبالظروف المحيطة ب رتقاءعلى االالعمل 

  1999Arab(Organization for Agricultural Development(التنمية

  

دوِر وزارة التخطيط والتعاون الدولّي في مناطق جيوب الفقر الدراسة بهدف تسليط الضوء على  وقد جاءت هذه
ً واجتماعيّا يةاألردنالمرأةمن خالل برامجها في  تمكين  الوقوف على دور وزارة التخطيط في  حيث ان ،اقتصاديّا

  .لوزارة والمؤسسات العاملة في نطاقهاالبحثية للمرأة في مناطق جيوب الفقر من االولويات ل اإلقتصاديالتمكين 

  الدراسة إلىمدخل : اوالً          

 مشكلة الدراسة 

النهوض  ويقصد بتمكين المرأة، من المواضيع المستهدفة لغايات تحقيق التنمية المستدامة المرأةيعد تمكين       
تحيط  بها، والتمتع بحريتها ووجودها كإنسانه ة واالجتماعية التي اإلقتصاديومساعدتها على التحرر من القيود  هابواقع

وشعورها باالستقاللية النفسيّة  ،لها حقوق وعليها واجبات، وزيادة القدرة على اكتشاف ذاتها وزيادة ثقتها بنفسها
ن والماديّة، بحيث تستطيع توظيف قدراتها المهنية والفنية في إنشاء المشاريع وإيجاد عمل خاص بها، يقوم بانتزاعها م

دائرة الفقر ومحاربة جميع أشكال التمييز ضدها، وتحرير ما  بداخلها من قدرات ومهارات تستطيع  من خاللها 
 .حياة كريمة إلىالسيطرة على شؤون حياتها، و اتخاذ القرارات التي تخّصها وأسرتها ومجتمعهاوصوالً بها 



 

2 
 

ً يستهدفاجراء استراتيجيإاإلقتصاديالتمكين  ويعد  والتي بلغت ،في األردن المرأةشكلة الفقر لدى لتخفيف من ما
التي أربابها من  األسر، كما بلغت نسبة الفقر لدى %6.9مقارنة مع  نسبة الفقر لدى الذكور والتي بلغت  % 7.4 نسبتها

  .)  Department of Statistics،(2012لألسر التي أربابها من الذكور% 9.5وذلك مقابل % 0.9 اإلناث 

للمرأة في مناطق  اإلقتصاديفي التمكين  دور وزارة التخطيط والتعاون الدوليّ  هذه الدراسة لبحثلذا جاءت 
المنفذة من قبل مؤسسات المجتمع المدنّي في ى مساهمة برامج ومشاريع الوزارة جيوب الفقر، وذلك من خالل بحث مد

 أثرومعرفة  وبناء قدراتها المرأةإنجازات وزارة التخطيط في مجال النهوض ب إلى، والتعّرف اقتصاديّاً  المرأةمكين ت
 .للمرأة اإلقتصادية في التمكين اإلقتصاديو االجتماعيةبعض المتغيرات 

 : تساؤالت الدراسة

ه -1
  اقتصادياً في مناطق جيوب الفقر؟ المرأةهمت برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولّي في تمكين ل أس

ه -2
لمتغيرات لكل من اتعزى اإلقتصاديللتمكين  )α≥0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةل هناك 

العمر، والمستوى التعليمي، والحالة االجتماعية، ومتوسط الدخل قبل المشروع، ومتوسط الدخل بعد : التالية 
 ؟المشروع

 :أهمية الدراسة 

طق جيوب الفقر، في مناللمرأة اإلقتصاديالدراسة من خالِل تسليط الضوء على مظاهر التمكين هذه أهمية  تتبدى
تطوير برامج وسياسات جلوذلك من أ، معالجة فقرهافي  للمرأةاإلقتصادياإليجابّي للتمكين  ثراأل التعرف علىبهدف

ً واقتصادياً،  المرأةوخطط استراتيجية تعمل على النهوض ب  اإلقتصادياء ُصنّاع القرار بواقع التمكين أثرواجتماعيا
  .وتمكينها اقتصاديا  المرأةالتي تحد من مشكلة فقر سياسات البرامج و الللمرأة، للمساهمة في تطوير 

الواضح في الدراسات الميدانيّة التي ناقشت دور وزارة التخطيط والتعاون  النقصيؤَمل من هذه الدراسة أن تسد
باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تنفيذ البرامج والمشاريع  ،اقتصادياً في مناطق جيوب الفقر  المرأةالدولّي في   تمكين 

  .التنموية

  :وتعريفاتها اإلجرائية مفاهيم الدراسة

من مستوى اقتصادي أدنى لمستوى اقتصادي أعلى، بحيث  المرأةعملية انتقال هو: للمـرأة اإلقتصاديالتمكيـن 
فرة االمتو ةاإلقتصاديوالموارد والخيارات  باإلمكانياتتصبح ذات قدرات، وامكانيات في السيطرة، والتحكم 

القرارات  اتخاذوالمتاحهُ، مما يكسبها استقاللية مالية، واستقاللية بشخصيتها وذاتها، بحيث تصبح قادرةً على 
  .التي تواجهها ة واالجتماعية ،وحل المشكالتاإلقتصادي

السيدات اللواتي أستفدن من المشاريع اإلنتاجية المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون : السيدات المستفيدات
جمعية مراكز اإلنماء اإلجتماعّي، مؤسسة نهر (والتي شملت  ،الدولي والُمنفذة من قبل موسسات المجتمع المدني

  .واللواتي يَقُطن في مناطق جيوب الفقر)  ياألردن، موسسة نور الحسين، الصندوق الهاشمي ناألرد

مسح نفقات ودخل  إلى، باالستناد حديدها كمناطق جيوب للفقرهي المناطق التي تَّم ت: مناطـق جيوب الفقر
 .) Department of Statistics،(2012 .2008عام  ةاألسر

  :اإلطار النظري: ثانياً 

  للمرأة اإلقتصاديالتمكين 

مواكبة عملية استراتيجيةومهارةتنظيميّة، تعنى بالتطوير والتحسين المستمر، وهو ما يتطلب يمتاز التمكين بأنّه
 AlSoudi, Musa ،2013(.ضهالتغيرات التي تقوم البيئة الداخلية والخارجية للمنظمات بفرا

Ahmed(،وأمكانيات ومهارات متعدّده كالقدرة على تزويده بقدرات  تعمل التيخضوع الفرد للبرامج التمكينية، وذلكب
القرارات المصيريًة واالستراتيجيًة في شؤون حياته وشؤون أسرته، بحيث تكون ضمن نطاق  ةاتخاذ وصناع على

  .ومحددات، ولم يتم تفعيلها نتيجة لوجود عدة معيقات انت موجودة لديه اصالً ولكنها لم تستغلقدرات ك
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ع في حرية االختيار والحركة، والزيادة في جاء تعريف التمكين، بأنه التوس التمكين القانوني للفقراءوفي دليل 
ممارسة حياتهم، بحيث يصبح الناس قادرين على وارد والقرارات، التي قد تؤثرفي قدرات األفراد والسيطرة على الم

 .)AnotherAwad and ،2013(نامى ثقتهم بأنفسهم وتت تزداد سيطرتهم على حياتهماالختيارات الحقيقية، ف

  

أن تمكين ، ) United Nations Development Program، 2010(برنامج األمم المتحدة االنمائي  وقد بيَن
الُمناسبة والتي قد تشمل تشجيعالعماللالئقوالمنتِج وتوفير  ةاإلقتصادييتضمن عملية تأمين الفرص اإلقتصاديالمرأة

، وتشمل )فرصاالستخداموالتوظيفالذاتيوالريادية بشكل أوسع، وكذلك العمل على تحسينفرص وطرقالوصولللتمويل
فيالميراث، والملّكية،وحريةالتصرفباألرض المرأةتحسين حقوق(كذلكالوضعالقانونيوالحقوقي للمرأة والذي يتضمن 

ة، كتطويرآليات اإلقتصاديالتعبير، والدمجوالمشاركةفيعمليةصنعالقرارات ، وكذلك )والملكية
  .)فيالهيئات المعنية فيصنعالقرار المرأةمناسبةلتعزيزمشاركة

اً وذاك من االستراتيجيات جتماعيهااتمكينأة هو األساس والمنطلق في للمر اإلقتصاديأّن التمكين  والجدير بالذكر
على إحداث ُحزمة من  يعمل اإلقتصادي، حيث ان التمكين المرأةمنها في بناء خطط وبرامج تنمية  إلفادةالتي تمت ا

وقد تَّم تعريف ، ) Ayoub،2010.(في إيجاد مصدر دخل خاص لها المرأةتدعم  ، مالية أو غير مالية الخدمات
ة اإلقتصاديفي محاور االستراتيجيّة الوطنيّة، بأّنها مدى زيادة الفُرص للمرأة من خالل ما تَّم ذكرْه  اإلقتصاديالتمكين 

يضمن لها بيئة العمل المرنة والتي تعمل على تها االجتماعيّة والثقافيّة،والمتاحة للمرأة، مما يعمل على تطوير اتجاها
في مجاالت متعددَه،  المرأةوالعمل، وكذلك قبول انخراط  ةاألسرفي  المرأةمساعدتها لتوائم ما بين مسؤوليات الرجل و

  )Al suof،2007. (ةاإلقتصاديوالعمل على ايجاد البيئة التشريعية المالئمة لمشاركة اوسع للمرأة في النشاطات 

لمرحلة التمكين  ومحاولة الوصول بها للمرأة محور حيوّي للنهوض بواقعهااإلقتصاديلذلك فإن التمكين 
ً وت المرأةاإلجتماعي ذلك ألن دعم وضعها االجتماعي  ملك دخالً مستقالً لها، ستتمكن بكل تأكيد منالممكنه اقتصاديا

هم في دعم الرخاء لألسرة و المجتمع، ويجعل منها إمرأُة تتمتع باستقالليتها، اخل البيت، أوفي المجتمع، مما يسسواء د
صنع القرارات  في المجتمعات، وزيادة قدرتها في على غيرها، مما يزيد من حجم مشاركتهاوأقّل تبعيةً واعتماداً 

-National Committee for Women's Affairs,2012). وخارجها ةاألسرداخل  ةاألسرالُمتعلقّة بشؤون 
2013  ) 

 

 للمرأة اإلقتصاديمؤشرات التمكين 

كمية وكيفية، ففي جانب ما يسمى بمؤشراتقياسكمية للمرأة مؤشرات قياس  اإلقتصاديالتمكينتضمنت مؤشرات  
، وأوضاعالمسكن، ةاألسر، ونوعيةلباسةاألسر، وانعكاسهعلىتحسيننوعيةطعامةألسرزيادةدخال: فقد تضمنت ما يلي

وفيقرارعدداألطفال، فيقرارتعليماألطفال المرأة، وزيادةمشاركةالمرأةوةاألسرواقتناءسلعمعمرةجديدة،وتحسن فيصحة
الخاصة مثل األمواألو الذهب المرأة، وعلىزيادةمدخراتالمرأةالدخل كذلك علىتسجيلملكيةخاصةباسم أثروانعكاس

)2010،Ayoub(.  

مستوى البطالة، ومستوى اإلنشطة (ة والتي تتضمن قياس اإلقتصاديوقد تشمل المؤشرات كذلك، المساهمة 
ً والتي تشمل ة، والدخل المتأتي من دخاإلقتصادي نوعية المشاركة (ولها سوق العمل، والفرص المتاحهَ اقتصاديا
 تي يشغلندخل الرجل، وعدد النساء اللوا إلىالمرأة، نسبة دخل المرأةة للمرأة، نوعية الوظيفة التي تشغلها اإلقتصادي

الفرص الوظيفيّة في القطاع (، وأيضاً المشاركة في اتخاذ القرار والتي تقاس من خالل)وظائف إدارية مرتفعهَ 
في تحديد  المرأةغير الرسمّي، وكذلك مدى مشاركة في هياكل اتخاذ القرار الرسمّي و المرأةالخاص، مدى مشاركة 

مؤشر التعليم من المؤشرات المهمة في قياس التمكين  ، كما يعتبر)السياسات التي تؤثر في المجتمع بكافة فئاته
للتطوير الذاتي للمرأة علمياً، ونسبة التعليم للنساء،  المتاحةنوعية التعليم، الفرص (للمرأة من خالل قياس  اإلقتصادي

، )الجامعة في المدرسة أو المرأةوعدد اللواتي يتلقين التعليم بمختلف المراحل، وكذلك معدل السنوات التي تقضيها 
العناية الصحية، تحديد وتنظيم النسل، (همة كذلك، بحيث شمل قياس وأخيراً جاء مؤشر الصحة من المؤشرات المُ 

  ) ,Baba،2012() والعناية الطبية النفسية كذلك

  

  المرأةعلى اإلقتصاديالتمكين  آثار
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، تعمل على تزويدها بالمهارات واإلمكانيات المميزة، المرأةواضحة المعالم على  اً اقتصاديةآثاريحمل التمكين 
ً نمط يكسبهامما  باألمان  وتعزيز احساسهااحساسها باالستقالل الذاتي، واالعتماد على النفس،  اً من خاللمناً آمعيشي ا

زيادة و،),Al-Kharouf،  2010(، وفتح فرص عمل جديدة وإتاحةالفرصةوالخيارات لهااإلقتصادياالجتماعي و
بها، وهذا تحقيقدخل خاص القروض البنكية، سعياً منها نحوواللجوء لإلستفادة من،علىتسهيالتائتمانيةالحصولفي هافرص

تسهم في ، و)الزراعية، والزراعية الصناعية، وغيرها(زيادة مشاركتهافيتنظيموإدارةالمشروعات المختلفة  إلىقد يؤدي
  . بيع منتجاتها وصناعاتها الصغيرة يلتسه

يادة االستفادة من المهارات التدريبية، قد يزودها بمهارات التسويق والتواصل مع المجتمع الذي تعيش وإن ز
يمكنها من خلق روحالمنافسة  لسوق، وكل ذلك فيه، مما يعمل على تحسين عالقاتها وتواصلها مع معارفها واصحاب ا

  )Al-Kharouf, l،  2010(لديهافيسوقالعمل

، والقدرة على  بها، والتحكم في تلك المواردمن الحصولعلىدخلخاص هامكنالمتاح للمرأة تالفرص كما إن زيادة
واإلجتماعية،  ةاإلقتصادية، مما يعني امتالكها حرية التحكم والسيطرة في جميع أمور حياتها اإلقتصادياتخاذالقرارات 

تساٍو ومواٍز مع الرجل في إتخاذ مختلف رث وتعليم وغيرها، وزيادة قوة التنافس والمشاركة، وبشكل ممن ملكية وإ
ايمانها بإهمية وجودها في النطاق العام باالضافة ويعمق ، يةاألسرو ةاإلقتصاديواالجتماعيةوالقرارات السياسية 

للنطاق الخاص،  مما يؤدي إلدماجها واشتراكها في التنظيمات النسائية كالجمعيات بنوعيها، والمؤسسات النسائية 
في المجتمع، وزيادة مشاركتها في اللجان العامة ولجان النساء، وزيادة نسبة  ابات العمالية والمهنيةوالنقالمتعددة 

اً في المجالس البرلمانية، ن تصبح وزيرة او نائب، كأاشغالها في الوظائف اإلدارية والمهنية والمناصب العليا االخرى
من  فرصة اثبات وجودها كمواطنة فاعلة مرشحة تارة ومنتخبة تارة وفي المجالس المحلية التابعة للبلديات، مما يزيد أ

 )Arab Organization for Agricultural Development،1999(أخرى 

، وذلك نتيجة ارتفاع المستوى التعليمي  المرأةعلى  المميزة والتي تظهر بصورة جلية اإلجتماعية ثاراآلمن و
المراحل  إلىالدماجها في البرامج التعليمية كبرامج محو اإلمية، والزامها في التعليم ما بعد مرحلة االبتدائي وصوالً 

، وكذلك يعمل التمكين على تحسين اإلناثمنعاً لتذكير التعليم على حساب  ةاألسرالتعليمية العليا، وتدعيم برامج تعليم 
، فكرية للموروثات الثقافية السائدةوالفكري للمرأة ومحيطها األجتماعي، وذلك من خالل التنقية ال وتنمية المناخ الثقافي

وتحسين وتحديث الصورة النمطية الذهنية للمرأة عن ذاتها ونظرتها للحياة األفضل، وذلك في ظل ظروف تطور 
في ما يتعلق بالصحة األنجابية والحالة العالم المعاصر، وكنتيجة حساسة ومميزة لتغيير النمط التفكيري للمرأة، 

الحصول  ثرة المواليد، مما يشي بإمكانيةوالحد من ك ،وفي قرارات تنظيم النسل واالستشارات الزواجية ،الصحية
في مختلف الجوانب الصحية والثقافية والبيئية، نتيجة  المرأةعلى فرص معيشة فضلى ومثالية، ويأتي رفع وعي 

والتي تقدم خدمات صحية وبيئية وثقافية، بحيث تصبح قادرة على أتخاذ  ،لمراكز التدريبيةالدماجها في برامج ا
القرارات المتعلقة باإلنجاب خاصة في سن المراهقة، وكيفية الوقاية من األمراض الجنسية أوالممارسات الجنسية غير 

ت والخدمات الصحية، وزيادة القدرة على فادة من كافة الفرص المتاحة لحصولها على المشورة والمعلوماواإل ،اآلمنة
 Arab Organization for Agricultural،1999(تحضير الغذاء الصحي الوالدها كما ونوعاً 

Development( ،وكرامتها كانسانة، على استعادة حريتها  المرأةزيادة قدرة  هم بطريقة وبأخرى فيكل ذلك يس
محيط الحيوي الداخلي والخارجي الذي تعيش فيه، وتوسيع مجاالت تعمل على إعادة ترتيب عالقاتها مع ال وبذلك

ترميم الجزء األعظم من التشوهات اإلجتماعية  جتماعية والفكرية والثقافية، وهذا بال شك قد يساعدها فيحرياتها اإل
ن، األخريلها بإعادة صياغة العالقات واألدوار األجتماعية مع  ووضعها، ويسمح المرأةالتي تمحورت على واقع 

تشكل مسار تصحيحي للعالقات التقليدية القائمة ما بين النساء وبين مختلف ي كاألب، اوالزوج، اواألبن، وبذلك
  . طراف تتسم باالحترام والوقاراأل

  والمجتمع  ةاألسرالتمكين على مستوى  آثار

اً ذات بصمات مميزه على مستوى آثار، فإن للتمكين كذلك المرأةاً اجتماعية واقتصادية على آثاركما ان للتمكين 
معيشي لمستوى المن تحسين ليترتب عليه  وما، ةألسرزيادةدخالمن خالل  عادةً  تظهر وهيوالمجتمع،  ةاألسر

في عمليات  المرأةلتلك المرحلة نتيجة لمشاركة  ةاألسر، وقد تصل لألسرة، لتحقق مرحلة معيشية آمنة ومستقرة
من حيث الجودة  حسين المستوى الغذائي لألسرة ت للدخل، مما يؤثر وبشكل واضح في ةاإلنتاج، وانشاء مشاريع مدر

ومما ،  ,Ayoub)، 2010(جديدة وتحسينأوضاعالمسكن، واقتناءسلعمعمرة ةاألسرونوعيةلباسوكمية االستهالك، 
يؤثر على مستوى المجتمع إن التمكين قد يكون مصدراً حيويا لألمن الغذائي لألسر المستفيده، والذي يتم من خالل 

تجارية أو خدمية وغيرها،  سواء كانت زراعية أو حرفية أو ،المرأةاإلنتاج الحاصل من المشاريع التي تقوم بها 



 

5 
 

تعدد مصادر الدخل  إلى، األمر الذي قد يعود الدخل األضافي لالسرةللمجتمع و بذلك ما يسمى األكتفاء الذاتي فيتحقق
 Arab Organization for Agricultural،1999(ةاألسروعدم اإلعتماد على معيل واحد في 

Development(، بحيث يتم تعزيز وانعاش لآلمن الغذائي،  األسرتقليل الفجوة الغذائية ما بين  إلىكل ذلك قد يؤدي
  .اإلنمائية األلفية لألهدافوذلك تحقيقاً 

نسبة  انخفاضااليجابي في ثراأل افي البرامج التنموية التمكينية، قد يكون له المرأةمن جانب أخر فإن مشاركة و
واإلجتماعي وكذلك بمستوى العمل من الناحية  اإلقتصاديوالنهوض، بمستوى وواقع المجتمع  البطالة في المجتمع

سن في ارتفاع قد يؤثر التمكين للمرأة  عمالة فاعلة ومنتجة في المجتمعات والمالية واألجتماعية بحيث يؤدي لوجود 
 Arab،1999(.(أطفالها على وه السلبية سواء عليها أآثارالزواج وذلك نتيجة وعيها بخطورة الزواج المبكر و

Organization for Agricultural Development(، انشاء جمعيات ومؤسسات  إلىوقد يؤدي التمكين
 المرأةوواقعها وتدعو النساء للمشاركة فيها، كأسلوب سليم لالخذ بيد  المرأةومنظمات حكومية وغير حكومية تعنى ب

  . نحو تمكين من نوع اخر وهو التمكين السياسي

  

  أهمية التمكين

وسيلة لتحرير تفكيك  الرأسمالية هو الن أمن اصحاب الفكر الماركسي  شاراليه ما أتعود للعل أهمية التمكين 
جاء نتيجة ظهور الملكية الخاصة والتي عملت على عدم المساواة  المرأةن قمع ، حيث يعتبر ذلك التيار أالمرأة

 المرأة، بحيث انها من أهم  اسباب قهر المرأةة، وخلق عالقات اجتماعية غير صحية وسليمة بين الرجل واإلقتصادي
  )Abdul jawad، 2011( في السياقات االجتماعية الحالية وأضطهادها

انبثقت من الفكرة ماركس وأنجلز بطرحها، والتي  ترجمة فعلية لألفكار التي قام المرأةتمكين كما يمكن اعتبار 
ولكن من تطور الملكية الخاصة  ،لم ينبع من األفكار الموجودة في عقول الرجال المرأةأن اضطهاد  التي  تتحدث عن

لم ينفصل عن النضال  المرأةومعها ظهور مجتمع قائم على الطبقات، اي انهما قد اكدا ان النضال من أجل تحرير 
أن تطور  وإنجلز يؤكدان بل النضال من أجل  ترسيخ مبدأ االشتراكية،  فإن ماركس  ،إلنهاء المجتمع الطبقي بكامله

خاصة في حياة النساء، حيث تم حدث تغيرات كبيرة في حياة البشر قد أ ،ه على نظام المصنعالرأسمالية الذي تم بناؤ
 2011(.أعادة النساء لالنتاج االجتماعي بعد ان تم أستبعادهن منه بشكل تدريجي وذلك مع تطور المجتمع الطبقي

،Abdul(  

،  والتي لم يتم السيطرة عليها من قبل ، لذلك فأنه المرأةاخراج القوة الكامنة من داخل  إلىكما يدعو  ماركس 
خرى باستقالل النساء وزيادة نظيمات جماعية منظمة وممنهجة، فإن ذلك يسهم بطريقة وأحين تمتلك النساء العامالت ت

أسلوب حياتهن  ذلك وبصورة كبيرة في، بحيث يؤثر قدراتهن لنيل حقوقهن في ظل المجتمعات الرأسمالية المسيطرة
والبيت، معتمدات على ارباب أسرهن بشكل تام، وبذلك  ةاألسرعلى ابقاء ادوارهن األنتاجية ضمنالقديم والذي تركز 

، قد انتهى بتلك الصورة من المرأةيؤكد ماركس وإنجلز أن المنطلق المادي للعائلة، والذي كان اساساً إلضطهاد 
  .ِالمرأةالذي هو أجراء فعلي وحقيقي لتحرير كون في الدراسة من خالل التمكين لتي ت،  واالمرأةتحرير 

لمفاهيم واإلفكار والتي صراعالإلستفادة من البرامج التمكينية، في ضوء  المرأةن نفسر لجوء وفقا لذلك، يمكن أ
، والذي يترتب عليه المرأةن فرض النمط التقليدي لحياة جانب نجد أتفرض نفسها بقوة السيطرة والسلطة، فمن 

لتأدية ولواقعها،واضعاف قدرتها، والزامها بضرورة البقاء في المنزل ووجودها  االنتاجي والتشاركي تهميش لدورها
ً ا اي، دون إعطائهالدور االنجابي والرعائي من حقوقها البسيطة كانسانة، من تعليم، وحرية وكرامة، كل ذلك سيدفع  ا

از في طوابير النساء اللواتي يبحثن عن ذاتهن، الجتي راع الذي خلق لها المشكالت لتقفذلك الص بها للخروج عن
 المرأةاختراق معترك االنماط الحديثة، والتي نادت بها جميع حركات النهوض ب تلك المعيقات السلطوية بغية

طبيقها من خالل لى تواستعادة حقوقها المسلوبة، وقد قامت الحكومات بالتخطيط ودعم تلك المطالب والعمل ع
  ) ,Abdul Jawad، 2011(برامجها التمكينية

 لتقليدهايعود فاده من البرامج التمكينية لإل المرأةلجوء  فأن، )التقليد والمحاكاة( نظرية التعلم االجنماعي وبحسب 
النساء اللواتي يتشابهن بالخصائص والمميزات السائدة لديهن، مع توافق البيئة بينهن، وكيف انهن يسعين 

برغبة  ا من المستويات، ويشعرهاةوالسياسية وغيرهاإلقتصاديجاهدات،لتحسين مستوياتهن المعيشية االجتماعيةو
السيدات اللواتي يقفن امامها بمشهد  تلكالتجارب الناجحه، والدخول في معترك النجاح والتطور،  جامحة في تقليد تلك

تمثيلي  كبطالت لمسرحية ناجحه تقدم عروضها، وتستثمر مردودها في بناء نفسها واسرتها ومجتمعها، هذا كله يبلور 
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الءالنساء من هؤكاةالنماذج الناجحةوذلك من خاللمحاخريات وتمكين اال المرأةعالقة طردية بين قصص نجاح 
  .)،Al-Haidari,, AbdelRahim,2000(الحضريات اذا صح التعبير

واعطاءها  ،الفرص المتاحه والموارد والخيارات واالقتناع بقوتها وقدرتها على االنجاز المرأةاعطاء  كما أن
ً سيؤدي  -التنشئة االجتماعية الجندرية  بحسب منظري - صة المناسبة للتحدي واثبات الذاتالفر لخلق انسانه حتما

 ) ,Huso،2009(. قادرة على حل جميع مشكالتهافاعلة ناشطة مستقلة بشخصيتها معتزة بذاتها، 

 :الدراسات السابقة 

عالقة بموضوع  عل ابرز ما تمت دراسته وبحثة ولهللمرأة، ول اإلقتصادياهتم الباحثون بقضايا التمكين     
، المرأةمن دراسةلدور المشاريع اإلنتاجية في تمكين )Matsuya, and Abu Kaf، 2003(الدراسة ما قام به 

ً االستبانة ومجموعات النقاش المركزة ودراسة الحالة التي تضمنت شرح مستخدمين لقصص حياة النساء في المشروع  ا
وخاصة  ،اإليجابية للمشاريع اإلنتاجية ثارسيدة ، وقد بينت النتائج اآل 133كأدوات لجمع البيانات، تكونت العينة من 

الذاتّي،  المرأةالذي ينَّص على تعزيز تمكين المشروع الرابع،  والتي كانت متفقه مع هدف المرأةفيما يتعلق بتمكين 
 .ة فيهااإلقتصاديا داخل أسرتها وبشكل عام، خالل مشاركتها وكذلك وضعه

بدراسة دور منظمات المجتمع المدنّي في التغير االجتماعّي، وإظهار ) Al suof،2007(كما قامت نبيلة السيوف 
باعتبارها أداة ية، األردنالمرأةمدى الفاعليّة لبرامج التمكين التي تقوم بتنفيذها بعض تلك المنظمات في تغيير أوضاع 

مستخدمة  منهج المسح االجتماعي في جمع البيانات  ،تغيير، وقد اشتملت الدراسة على  األسلوبين النظرّي والميداني
إن إلى، ومنهج دراسة الحالة كذلك للمنظمات وبرامجها ومشاريعها ، وتوصلت الدراسة المرأةحول المنظمات المعنية ب

أن إقبال واالجتماعّي والقانونّي ، وتبين اإلقتصاديصب اهتمامها على مجاالت التمكين دراستها ين تالمنظمات التي تَمّ 
ن يفوق إقبالها على مجاالت التمكين األخرى، وأن برامج التمكين لها مستوى ُمرتفٌع م اإلقتصاديعلى المجال  المرأة

ة واالجتماعيّة للنساء اإلقتصاديافية ومستوى الفاعلية ببعض الخصائص الديمغر أثر، حيث يت%)80.388( الفاعلية بلغ
 المستفيدات، 

ً  المرأةدور فن التطريز في تمكين : " دراسة بعنوان، )Al-Kharouf،2010(وأجرت الخاروف  " اقتصاديا
زيادة دْخلهن ومساعدة أفراد أسرهن، وتوفير الدعم المادّي  مهنة التطريز أدى إلىأن العمل في إلىدلت نتائج الدراسة و

للتعليم واصبحت بذلك نواة للبدء في مشروع خاص جديد، ناهيك عن زيادة ثقتهن بأنفسهن، واعتمادهن على أنفسهن 
 .يةاألسرلزيادة المشاركة لديهن في القرارات  في الكسب، واإلنفاق، مما أدى

مشروع ازدهار " بدراسة حول  ، ) Al-Kharouf and Al-Hadidi,r،2011(قامت الخاروف والحديدي كما 
إجراء عملية تقييم لمشروع ازدهار  إلىهدفت  وقد)" دراسة تقييمية: (يةاألردنالمرأةالنساء التنموي وعالقته بتمكين 

رضا المشاركات عن الدورات التدريبية وبدرجة مرتفعة ، كما أن  إلىاشارت النتائج ية،واألردنالمرأةودوره في تمكين 
الجمعية قامت بعد تخرجهن من الدورات بتوفير فرص عمل مختلفة، إال أنهن رغبن في تنويع فرص العمل، وفي تغيير 

 ،بناتهم في المشروعمشاركة وعية األهالي بأهمية لذلك تم العمل على ت ،المفاهيم السلبية السائدة والمتمثلة بثقافة العيب
 .همية المشاركة في سوق العمل وبذلك القت فكرة عمل المرأة قبوالًواسعاً في أوساط المجتمعوأ

 International ،2011(وفي دراسة مشتركة قامت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولّي 
Cooperation and World BankMinistry of Planning ( ، قطاع تمويل المشاريع الصغيرة في " بعنوان

من شابات صاحبات المشاريع أعلى ، وقد بينت النتائج أّن نسبة الفتيات ال"دراسة تحليلية من منظور جندري – األردن
أفراد، كذلك تبين ) 6(ألصحاب او صاحبات المشاريع كانت  ةاألسرنسبة الشباب الذكور، وأّن معدل عدد أفراد 

ان ابرزها ك عدة مشكالت إلى، وقد تعرض المستفيدون والمستفيدات اإلناثتويات التعليمية بين الذكور واختالف المس
الجنسين، وقد رّكزت السيدات  بشكل خاص على مشكلة وجود صعوبة سداد القروض، وفد تشابهت المشكالتعند 

الستفادة من القرض، ومشكلة التعامل مع الجانب الربوي في عملية تقديم القروض، وكثرة التعقيدات واالجراءات في ا
 .الموظفين الذكور مما يسبب لهن االحراج، 

همية وضع إطار تشريعي منظم من أجل وضع الضوابط المساعدة لبحث أ) Sallamy,2016(دراسة جاءت 
القيام بدورها بأقل عدد ممكن من للمرأة ، ليتسنى في الجزائر على تنظيم عملية تمكـين المرأة وإعطائها مكانتها

ساهم في المنظم تشريعي الطار اإلوضع  أنتوصلت الدراسة  الحواجز، والمساهمة في التنمية المستدامة لالقتصاديات
تحسين مكانة المرأة وإدماجها االقتصادي بدون حواجز تحول دون ذلك، وانعكس ذلك مـن خالل التعديالت الدستورية 

وما انبثق عنها من قوانين وسياسات والتي جسدت من خالل تبني إسـتراتيجيات وطنية، انعكست  لصالح ترقية المرأة
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على سوق العمل وتحقيق تمكين المرأة لكن ليس بالمستوى المرجوحيث تم توقيع جملة من المعاهدات واالتفاقيات التي 
ات الموقعة في هذا اإلطار، اتفاقية السيداو، تنظم عمل المرأة وتحد من ظاهرة التمييز الممارس ضدها من أهم االتفاقي

الواضح على وضع المرأة في الجزائر الذي انعكس من خالل إدراج تعديالت على الدستور وبعض  ثرالتي كان لها األ
 .القوانين األخـرى على غرار قانون العمل والضمان االجتماعي والتقاعد

ادي واالجتماعي للمرأة المعيلة فى ريف محافظة للتمكين اإلقتص) Moustafa,2017(ت دراسة استهدفو
االجراءات االقتصادية واالجتماعيـة المقدمـة للمـرأة المعيلة بريف محافظة أسيوط، من خالل  إلىالتعرف أسيوط

القروض والمـشروعات االقتـصادية الخاصـة بهـا، والتعرف علي اهم المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة اثناء 
أجري هذا البحث في محافظة أسيوط ، وتم سحب عينة عشوائية بسيطة من النساء المعيالت  .لتلك المشروعاتتنفيذها 

التى % ٦،٧٣مبحوثة، وكان من اهم النتـائج إرتفـاع نسبة المبحوثات  ٢٥٠من تلك القرى المحددة، وبلغ حجـم العينة 
اولة البحث عن فرص عمل من خالل إقامة يعلن أسرهن من المتزوجات ، وهذا يوضح مدى الحاجـه إلـى مح

من إجمالي المبحوثات ال يوجد لديهن أى مشكالت % ٢،٣مشروعات ممولة من القروض بصفة عامة، وأن حوالى 
من إجمالي المبحوثات %  ٨،٩٦تواجهن من تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً بمجتمعاتهن، بينما نجد أن غالبية المبحوثات

 .كالت تواجهن فى تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً بمجتمعاتهنقد أكدن على وجود مش

تمكين " بدراسة حول  ،) Hoque & Itohora،2009(وعلى صعيد الدراسات االجنبية  قام هوج واتوهارا 
 إلى؟ هدفت الدراسة التعّرف "من خالل المشاركة في برنامج القروض الصغيرة ، دراسة حالة في بنغالدش المرأة

طقة امرأة من من) 180(تكونت عينة الدراسة من  الريفية، قد المرأةواقع منظمات القروض الصغيرة في  تمكين 
،  وقد بينت نتائج %) 50(في منظمات غير حكومية أن نسبة النساء النشيطات  رامبور في حي جايباندا ، وتبين

%)   69(قي النسبة   لم يتم تمكينهن فعلياً، وأن ما  نسبته من النساء فقط قد تم تمكينهن،  وبا%  21أن نسبة  : الدراسة 
 إلىمن النساء المتمكنات اعتبرن من النساء الفاعالت في برامج القروض الصغيرة،  ومن جانب أخر فقد دلت النتائج 

جتماعية من الناحية اال المرأةأن  ملكية األراضي ووسائل األعالم  تعتبر من أهم العوامل التي تسهم في تمكين 
وكذلك مدة  ،كيفية التعامل مع القروض الصغيرة وبشكل ذاتي  المرأةة، وأن من العوامل المهمة في تمكين اإلقتصاديو

 .استخدام القروض الصغيرة والمراقبة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية

للمرأة في  اإلقتصاديبتقييم برامج التمكين ، ) Khan,A & Bibi,Z،2011(وفي عمل اخرقام بيبي وخان 
االستبانة، والمالحظة، المقابلة : ، باستخدام االدوات البحثية التالية )مقاطعة من باكستان(منطقة بلوشستان نصير أباد 

في مكتب المشروع، حيث تم استخدام مؤشرات  الموظفين العاملينن من قشات مع مقدمي المعلومات الرئيسيوالمنا
وتخفيض عبء العمل، والقدرة على المشاركة في األنشطة  ،القدرة على بناء القُدرات المجموعة:معينةً للتمكين وهي 

ة المعنية، واخيراً القدرة على اإلقتصاديالمؤسسات المالية و إلىة، وكذلك القدرة على الوصول اإلقتصاديوالمجاالت 
، المرأةبينت النتائج ان المشروع قد قدم رؤى حساسة تتعلق بمسألة تمكين ارات بشأن إنفاق الدخل لديهن، وذ القراتخا

ً وبينت كذلك أّن هنالك تحسن بناء القدرات، والحصول على القروض الصغيرة، والمشاركة : في المؤشرات الكميّة مثل  ا
 .اإليجابيّة للمشروع ليست مستدامة ثاركنها بالنهاية أكدت أن اآلة والحد من ِعْبء العمل، ولاإلقتصاديفي األنشطة 

القروض الصغيرة واألمن الغذائي وتمكين " دراسة  بعنوان ، ),Sharmin،  2014(أجرت سيدا، نادية شارمين 
لتحقيق األمن الغذائي لها  المرأةوقد بينت النتائج أّن القروض الصغيرة يمكنها أن تعّزز قدرات " في بنغالديش  المرأة

أنه على الرغم من أّن القروض  ادية واجتماعية متنوعة، كما دلت كذلكاقتص وألسرتها، عن طريق منحها حلوالً 
يمكن أن تثبت نفسها كأداة مفيدة في مكافحة  لتخفيف حدة الفقر، غير أنهاالصغيرة بالتأكيد  ليست بالوصفة السحرية  

  .ذائيالفقر وانعدام األمن الغ

 ً   ة واالجراءاتالطريق: ثالثا

 منهج الدراسة 

ً لهدف الدراسة والوصول  الحقائق والبيانات حول دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمكين  إلىتحقيقا
اقتصادياً في مناطق جيوب الفقر، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام اسلوب البحث الكمي، حيث أن  المرأة

حداث المعاصرة أو الراهنة، وتقدم بيانات عن خصائص معينة في وصف الظواهر أو األ إلىالبحوث الوصفية تسعى 
 2005(خاصة حينما يجري البحث في ميدان ما ألول مرة الواقع، ، وتوفر البحوث الوصفية بيانات  في غاية األهمية،

،ALTal, Said and others ( 

 مجتمع الدراسة -
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تكون مجتمع الدراسة الكلي من السيدات المستفيدات من المشاريع اإلنتاجية المقدمة من برامج وزارة التخطيط 
للعام  ةاألسروالتعاون الدولي واللواتي يقطن مناطق جيوب الفقر، والتي تم تحديدها بناًء على تقرير مسح دخل ونفقات 

محافظة وهي ) 11(منطقه من ضمن ) 32(، والبالغة %25 قر عنت، وهي المناطق التي تزيد فيها نسبة الف2008
دائرة االحصاءات العامة ). (المفرق، معان، العقبة، الكرك، العاصمة، اربد، الزرقاء، البلقاء، جرش، مادبا، الطفيلة(

  .سيدة) 674(بلغ حجم مجتمع الدراسة الكلي  بذلكو)2010ية،األردن

 عينة الدراسة

والتي شملت المشاريع الخدمية  ،السيدات اللواتي أستفدن من برامج المشاريع اإلنتاجيةتم حصر عينة الدراسة من 
تم تنفيذها من قبل مؤسسات شاريع الصغيرة المدرة للدخل ووالتجارية والمهنية والزراعية والصناعية وغيرها من الم

، ومؤسسة األردني، ومؤسسة نهر ناألردجمعية مراكز اإلنماء االجتماعي، والصندوق الهاشمي (وهيئات وطنية وهي 
ن
و
ر
 
ا
ل

ح
س
من السيدات المستفيدات من محور المشاريع اإلنتاجية فقط ، وحسب المعايير التالية % 6وذلك بأخذ نسبة ). ين
السيدات اللواتي يملكن المشروع او يعملن به اي بمعنى واتي مضى على انشاء مشاريعهن سنة أو أكثر، السيدات اللو:

 النهائية وبلغ حجم عينة الدراسة).من اقاربهاأحد و والدها او اي كزوجها أ( ا، اواسم احد اقاربها  هانه مسجل باسم
 :   باستخدام العينة العشوائية المنتظمة من قوائم المؤسسات المنفذة للبرامج على النحو التالي أخذهاسيدة ، تم ) 162(

) 660(بلغ عدد السيدات اللواتي انطبقت عليهن معايير اختيار العينة السابقة ما عدده : مراكز االنماء االجتماعي -
مسافات، حيث كان  توزيع ) 5(سيدة وبمسافة طول تبلغ ) 145(سيدة وباستخدام العينة العشوائية المنتظمة تم سحب
كما هو موزع في الجدول رقم  االجتماعيلجمعية مراكز اإلنماء  أفراد عينة الدراسة في مناطق جيوب الفقر والتابعة

)4 :( 

 توزيع أفراد عينة الدراسة في مناطق جيوب الفقر والتابعة لجمعية مراكز اإلنماء االجتماعي) : 1(جدول رقم 

ا
 لرقم

عدد السيدات  المنطقة
 الكلي

عدد سيدات 
 الدراسة

  28 146 البادية الشمالية1
 27 81 الضليل2
 12 134 الديسة3
 47 143 سحاب4
 22 81 الطيبة5
 12 75 الرويشد6

 

بلغ عدد السيدات اللواتي أستفدن من المشاريع اإلنتاجية واللواتي يتبعن المناطق : ياألردنالصندوق الهاشمي  -
استخدامها فإن عدد السيدات المستفيدات سيدة، ولكن حسب المعايير التي تم ) 91(ي األردنالتابعة للصندوق الهاشمي 

سيدة فقط، لذلك تم شمولهن جميعاً في الدراسة، توزعت ما ) 14( ر الزمني لمشروعهن السنة، بلغواللواتي تجاوز العم
  )الخالدية،رحاب، االغوار الجنوبية، الصالحية ونايفة، دير الكهف، الشونة الجنوبية( التاليةبين المناطق 

  : ة إلفراد العينة فقد جاءت على النحو التالياإلقتصاديبالخصائص اإلجتماعية وفيما يتعلق 

  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص االجتاعية واالقتصادية) 2( الجدول رقم

  النسبة  التكرار المتغير الفرعي المتغير الرئيس
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 العمر

 %3 5 سنة 25اقل من 

 %23 38 35أقل من  -25

 %41 66 سنة 45اقل من - 35

 %25 41 سنة 55اقل من 45-

 %7 12 سنة فاكثر 55

 %100 162 الكلي

 المستوى التعليمي

 %28 46 امي

 %27 43 اساسي

 %38 62 ثانوي

 %6 9 دبلوم

 %1 2 بكالوريوس

 %0 0 ماجستير فما فوق

 %100 162 الكلي

 الحالة االجتماعية

 %5 8 عزباء

 %60 97 متزوجة

 %5 8 مطلقة

 %25 41 ارملة

 %5 8 مهجورة

 %100 162 الكلي

 عدد افراد االسرة

1-4 36 22% 

5-7 81 50% 

 %28 45 فاكثر 8

 %100 162  الكلي

 %72 117 لم يسبق لها العملالحالة العملية قبل 
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 :ة الدراسة

جمع  كأداة  مهمة وفاعلة للدراسة بهدف تم استخدام االستبانة اؤالت الدراسة وتحقيقاً الهدافها،تس بغية اإلجابة عن
، حيث كانت األسئلة من النوع المغلق سؤاالً ) 32(اجزاء مختلفة تضمنت ) 3(المعلومات،  تكونت االستبانة من 

والمتبوع باإلجابات، و تم طرح السؤال ووضع اجاباته بطريقه متسلسلة ومترابطة وذات صلة مباشرة بالسؤال 
 .اأهداف الدراسة وتساؤالته ابة عنالمطروح، محققه بذلك اإلج

 .ة للسيدات المستجيباتاإلقتصاديبعض الخصائص االجتماعية و إلىتضمن التعرف :  الجزء االول 

نتيجة اشتراك  ةاألسرو المرأةالتي ترتبت على  اإلقتصاديوقد تضمن دراسة مظاهر التمكين : الجزء الثاني 
 . ببرامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي المرأة

 صدق األداة -

للتحقق من صدق األداة تم عرض االستبانة على لجنة من المحكمين من أساتذة  قسم علم االجتماع في الجامعة   
محكمين آخرين يحملون درجة الدكتوراه في علم االجتماع ويعملون  إلىية وجامعة البلقاء التطبيقية، باإلضافة األردن

باجراء بعض التعديالت على مقياس االجابات وذلكباستخدام المحكمون وقد اوصى .في منظمات تعنى بمجاالت التمكين
بدال من االجابات المفتوحة، وإن يتم وضعها على شكل ) موافق، موافق بشدة، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( مقياس

 %10 16 متقاعدة تأسيس المشروع

 %10 16 موظفة قطاع عام

 %6 10 موظفة قطاع خاص

تعمل بمشروع خاص او مصلحة 
 خاصة

3 2% 

 %100 162  الكلي

 عمل ضمن المشروع

 %77 124 نعم

 %23 38 ال

 %100 162 الكلي

متوسط الدخل قبل 
 المشروع

 %42 67 دينار 100اقل من 

 %57 93 دينار 200الى اقل  100من 

 %1 2 دينار فاكثر 300

 %100 162  الكلي

متوسط الدخل بعد 
 المشروع

 %10 17 دينار 100اقل من 

 %48 77 دينار 200الى اقل  100من 

 %42 68 دينار فاكثر 300

 %100 162  الكلي
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جوهري في  أثرولما لهذه التوصيات من .جداول، تسهيالً لإلجابة وللتحليل، وغاية الحصول على اجابات دقيقة وواقعية
تحسين شكل االستبانة، ومضمونها، فقد تم أخذها بعين االعتبار، وتم تضمينها في االستبانة، والتي ظهرت في االستبانة 

 .النهائية والمعتمدة

 ثبات األداة

 األداة على بحيث تم تطبيق، ))test – retestاالختبار وإعادة االختبار باستخدامطريقة تم التحقق من ثبات األداة 
بين االختبار  الدّراسة بفاصل زمني مدته أسبوعانمن خارج عيّنة ) 20(، مكونة من )pilot groub(عينة استطالعية 

ها وكذلك تركيبها ة فهم األسئلة وسهولة اإلجابة عناألول واالختبار الثاني، وذلك لمعرفة وجهات النظر واآلراء حول دق
كما تم استخدام طريقة االتساق الداخلي كرونباخ باستخدام معامل ارتباط بيرسون،  اللغوي، وتم حساب معامل الثبات

يالحظ  ثبات معامالت األدوات بقيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية، حيث بلغت قيمة و, )Cronbach Alpha(الفا 
α  وقيمة كرونباخ .  ,91 نة معامالت ثبات االستبا توبلغ، %60بالنسبة لكل محور أعلى من النسبة المقبولة وهي

  اإلقتصاديلمظاهر التمكين 0,90

 التحليل اإلحصائي -

وتحقيق ، لإلجابة عن أسئلة الدراسة )SPSS(تم استخدام برنامج المعالجة اإلحصائية في الدراسات االجتماعية    
إلفراد عينة الدراسة، تم استخراج التكرارات والنسب المئوية : الوصفي االحصاء :أهدافها، باستحدام اساليب 

واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات محاور الدراسة واستخدام معامل ارتباط 
 .بيرسون واختبار كرونباخ الفا للتأكد من ثبات االداه

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : االحصاء االستداللي    
)0.05≤α( فقد تم تطبيق تحليل التباين األحادي ،)One way NOVA  ( الفروق في مجال  عائديهولمعرفة

  .تم استخدام اختبار شيفيه للفروق )ة او االجتماعيةاإلقتصادي(المظاهر

ً برا  تحليل النتائج ومناقشتها: عا

 اقتصادياً في مناطق جيوب الفقر؟ المرأةمساهمة برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمكين ما مدى : اوالً 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة إلجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة 
اقتصادياً في مناطق جيوب الفقر بشكل عام، ولكل مؤشر من  المرأةُمساهمة برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولّي في تمكين 

تلك المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة مساهمة برامج ) 3(ل مؤشرات أداة الدراسة، ويُظهر الجدو
اقتصادياً في مناطق جيوب الفقر مرتبة تنازلياً، حيث تشير بيانات أن درجة  المرأةوزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمكين 

ً في مناطق جيوب  المرأةمساهمة برامج الوزارة في تمكين  ) 3.40(الفقر كانت متوسطةً، إذ بلغ المتوسط الحسابي اقتصاديا
، وجاءت المؤشرات في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )0.64(وبانحراف معيارّي 

)4.44 -2.57.( 

قد حازت على درجة اإلقتصاديمظاهر التمكين من أصل تسعة عشر مؤشرمن  ان سبعة مؤشراً  إلىأشارت النتائج  -
ً  المرأةمرتفعة لدرجة مساهمة الوزارة في تمكين   إلىفي أوّل الرتب، مما يشير ةاألسرتلبية حاجات بحيث جاء مؤشر  ،اقتصاديا

قد باتت تنعم بالعيش الكريم والحياة الهانِئة  ةاألسرالمعيشّي لألسر في تلك المناطق، وإن  محاكاة ومالمسة تلك البرامج للواقع
 ,Ministry of Planning،2011(من خالل تلبية حاجاتها الضروريّة، وتتفق النتيجة تلك مع ما توصلت إليه دراسة 

International Cooperation ( من ان)تلك المشاريع  ة ألناإلقتصاديمن النساء يرغبن في تحسين األوضاع %) 81.7
 مصدر الدخل األساسي والوحيد لكثير من أصحاب وصاحبات المشاريع وأسرهن،  تَُشكلَ 

وانحراف ) 4.29(بمتوسط حسابي بلغ على إدارة المشروعات قدرة ال المرأةاكتساب مؤشر المرتبة الثانية  وقد احتلّ 
القرارات في مختلف الشؤون اإلدارية ، للداللة على اكتسابهن مهارات وقدرات جديدة في اإلدارة واتخاذ )0.67(معياري بلغ 

ً من ان هنالك تحسن) KHAN & BIBI,2011(والمهنية، وتوافق تلك النتيجة ما جاءت به دراسة  في المؤشرات الكمية كبناء  ا
التي ) Al-Kharoufl،2010(ة، والحد من عبء العمل، كما انها تتفق مع دراسة اإلقتصاديالقدرات، والمشاركة في األنشطة 

همت في تطوير مهارتهن الشخصيّة والمساعدة في مواجهة الصعوبات اإلداريّة والتنظيم أسترى أّن مشاركة النساء في التدريب 
أدارة المشاريع  اصبحت تملك مهارة المرأةوالتي أكدت أّن ) Al suof،2007(المالّي لمشاريعهن، كما انها اتفقت مع دراسة 

 .وتنويع المصادر ةاألسرالمعنية في زيادة دخل 
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حيث احتل ذلك المؤشر المرتبة ،ة التي تواجه اسرتهااإلقتصاديواألزمات  على مواجهة المشكالت المرأةقدرة كما زادت 
وبدرجة مرتفعة كذلك، مما يعني أن النساء قد أصبحن )  0.77(وانحراف معياري بلغ) 4.17(الثالثة، وبمتوسط حسابي بلغ 

 هذه ، وتتفقاألسرة التي قد تعاني منها اإلقتصاديسليمة وموضوعيّة، ومواجهة المشكالتقادرات على حل مشاكلهن بصورة 
التي ) ,Ministry of Planning, International Cooperation and World Bank،2011(النتيجة كذلك مع دراسة 

 .متوسطة، بتحسين اوضاعها المالية ونتيجة استفادتها من المشاريع الصغيرة قد أسهمت بصورة مقبولة ولكنها المرأةترى أن 

والذي حاز على متوسط للقدرة الشرائية المرأةامتالك عني واهتم بمدى اما المؤشر الذي احتل المرتبة الرابعة فهو ما  
قد باتت تمتلك مهارات التواصل واالندماج مع مختلف  المرأة، والذي دل أّن )0.81(وانحراف معياري بلغ) 4.08(حسابي بلغ 

 إلىوالتي أكدت على أن افتقار النساء ) Al-Kharouf، 2010(القطاعات التنافسية لإلعمال، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة 
المهارات اإلداريّة الالزمة يجعلهن غير قادرات على المنافسة في قطاعات األعمال غير التقليديّة، ولكن تبلورت تلك المهارات 

في اصة  حرية التصرف في ممتلكاتها الخبعد التحاقهن بتلك البرامج التمكينية، وعلى صعيد أخر ومهم فقد جاء مؤشر زيادة 
همت في خلق حرية من أس، لتؤكد ان تلك البرامج قد )0.85(وانحراف معياري ) 4.01(المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي بلغ 

التصرف في ممتلكاتها الخاصة، وذات استقاللية ماديّة واقتصاديّة، على اصبحت من خاللها قادرة   ،المرأةنوع خاص تتعلق ب
نتيجة تمتعها باالستقالل الذاتي، واالعتماد على النفس، معزّزة بذلك احساسها وشعورها باألمان  اإلقتصاديوتتمتع بالوعي 

يزيد من حرية  اإلقتصاديوالتي ترى أّن التمكين ) ,Al suof،2007(الذي تعيش فيه، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة  اإلقتصادي
التعرف على طرق ترشيد اإلستهالك في الموارد الطبيعيّة مؤشر  في المرتبة السادسة تصرفها بعائدها المالي خاصتها، وجاء

، والذي اكد على تطوير قدرة )780(.، وانحراف معياري بلغ )3.87(وبمتوسط حسابي بلغ ، ...)الماء، الكهرباء(والصناعيّة 
الوعي المعرفي بكل ما يتعلق النساء في معرفة الطرق الترشيدية لالستهالك في مختلف الموارد الطبيعية والصناعية، وزيادة 

التي بينت في دراستها أن  ) Matsuya and Abu Kaf،2003(بشؤون حياتهن وأسرهن، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة 
 فقدالتحسن في أوضاع المسكن المعارف المختلفة، أما ما يخص مؤشر  م المعرفّي لدى السيدات ويشملالتمكين يزيد من الفه
ً ، محقق)1.08(وانحراف معياري)  3.70(عة، وبمتوسط حسابي بلغ جاء في الرتبة الساب للخروج من  األسربذلك فرصة لتلك  ا

المساكن الفقيرة التي ال تشمل المرافق الصحيّة والتهويّة الجيدة المناسبة للفرد، وخلق بيئة سليمة صحيّة قادرة على إيجاد 
ً وعقلياً، يتمتع بحياهَ هانئة   وصحيّة وملبية لجميع احتياجاته، الغذائية، والتعليميّة، والصحيّةشخص سليم وصحيح جسديا

والتي بينت أن غالبية )  Coordinating Body for Social Solidarity،2010( وغيرها، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة
 . بمستوى الدخول لديهم أثرالمساكن في المناطق الفقيرة تت

احتلت الدرجة المتوسطة، لمدى مساهمة وزارة التخطيط والتعاون  اً عشر مؤشر ومن جانب آخر بينت النتائج أّن اثني
 . اقتصادياً في مناطق جيوب الفقر المرأةالدولّي في تمكين 

صوبات وقود (استخدام وسائل تدفئة جديدة : جاءت هذه المؤشرات مرتبة تنازليا بحسب اهميتها على النحو التالي وقد
أصبحت تعيش حياةً مستقرةً وأمنهَ،  األسرأن تلك نتيجة ُمهمة وحساسة، وهي  إلىمما يشير  ،....)طبيعي، صوبات كهرباء

 .متجاوزة الحاجات األساسية للعيش الكريم

في تلك المناطق تعتمدُ على  األسرأن ،)  Coordinating Body for Social Solidarity،2010(أكدت دراسة و
المشتقات البترولية والطبيعية في التدفئة، ولكنها ال تملك سخانات شمسية أو تدفئة كهربائية، مما يؤكد لنا انه ومن خالل 

كهربائيّة  استخدام وسائل بديلة وحديثةوعلى التدفئة   ل تلك الطرق التقليدّيةستبدالمجال الاشتراكهم في تلك البرامج قد فُتَِح لهم ا
 .او شمسيّة

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كالهاتف الخلوي، والكمبيوتر، والتلفزيونات تقبل الحداثة وتغيير التوجه الفكري في 
ً افاق المرأةمما يعني تخطي ، )وغيرها...  ً واسعه للتمتع بميزات الحضار ا على فكرها وصقل  ة والتكنولوجيا وانعكس ذلك ايجابا

ً محدوداً في بعض األحيان، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة شخصيته ا نتيجة النفتاحها على العالم الخارجي، وإن كان انفتاحا
)2007،Haniti and Abdul Razzaq (  يعد من أكثر المؤشرات أهمية في تعرف ممتلكات المنزلية حداثة الأن مستوى في

 .الفقيرة األسرلدى الفقر مستوى

، )1.19(، وانحراف معياري بلغ )3.20(والذي حاز على متوسط حسابي بلغ  صيانة البيت كطالء وتجديد البناء وغيره 
ونتيجة لوجود فائض مادّي لديها من الدخل المتأتي من المشروع، دفع بها للتفكير في تغطية احتياجات  المرأةمما يعني أّن 

 كالصيانة، واالصالح لبيتها،  أخرى، تعدّت االحتياجات األساسية للمعيشة

تملك العقارات إمتالك أموال خاصة بها سواء أموال نقديّة، أو مجوهرات، أو حتى راتبها المستقل، وعلى  المرأةقدرة 
، والتي تأتى نتيجة وجود دخل خاص بها، حيث المرأةوتلكمن النقاط المضيئة في واقع تمكين كشراء بيت أو ارض أو مزرعة، 
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من الناحية االجتماعيّة  المرأةعلى أن من أهم العوامل التي تسهم في تمكين ) .Hoque & Itohora،2009( اكدت دراسة
 .ة هي تحقق مؤشر الملكية النقدية او العينية اإلقتصاديو

مع وتتفق تلك النتيجة ) 1.08(وانحراف معياري بلغ ) 3.14(وبمتوسط حسابي بلغ لوسائل النقل  المرأةزيادة استخدام  -
 .التي بينت أّن التمكين قد زاد في استخدام النساء لوسائل النقل)Al-Kharouf, l and Al-Hadidi،2011(دراسة 

للحصول على قروضمما رفع من  التسهيالت االئتمانيةوقد زادت المقدرة لدى النساء في تقديم الضمانات لالستفادة من 
جابية ظهرت بسبب وجود دخل خاص بالسيدة والمتأتي من مؤشر قدرتها على الحصول على القروض وهي نتيجة إي

مشروعها، أو نتيجة قيام الزوج برهن راتبه ككفالة تسمح لها باالستفادة من القروض وغيرها، والذي يُعطي مؤشراً اجتماعياً 
ويستحق الدعم،  وتتفق  هي شخٌص فاعُل ومنتجُ  المرأةجيداً يبين حجم القناعة التي تولدت لدى الرجال بأهمية المشروع، وبأن 

في الوصول  المرأةوالتي أكدت أّن برامج التمكين زادت من حريّة ) Al suof, Nabila،2007((تلك النتيجة مع دراسة 
  للموارد المادية والفنية، 

صيانة المرافق الصحية و زيادتها في ( والتي تضمنت المرأةوفيما يتعلق بالمؤشرات المتعلقة بالسكن الذي تقطنه  -
 المرأةالمؤشرات تعكس االكتفاء النفسي والمادي الذي وصلت اليه  فهذه، )،)بناء جديد(، وزيادة عدد الغرف في المسكن البيت

وزيادة الوعي لديها بأهمية تحسين ظروفها واحوالها المعيشية وتغيير نظرتها المستقبلية، والذي ترتب عليه خلق شعور محفز 
الخاروف (لديها بضرورة تامين نفسها وأوالدها من المجهول، وتلك النتيجة توافقت مع ما وصلت إليه دراسة 

ؤدي بهن لتحسين اوضاعهن وظروفهن المعيشية لهن السيدات ت أّن زيادة الوعي لدى والتي أكدت) 2011والحديدي،
بخصوص ) Coordinating Body for Social Solidarity،2010((ألسرتهن، وقد أكدت تلك النتيجة ما جاء في دراسة و

نسبة بلغت تعيش في غرفتين، وان أغلب المساكن تكون مملوكة وب%) 41,5(الفقيرة وبنسبة  األسرعدد الغرف حيث أن ّغالبية 
، بأّن السيدات ونتيجة عملهن بالمشروع قد قمن بتوسعة )2010الخاروف،(، وقد اتفقت  النتيجة ايضا مع دراسة %)61(

  .مساكنهن

 اقتصادياً في مناطق جيوب الفقر المرأةمساهمة برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمكين ) 3(جدول رقم 

 الفقرة الرقم
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرت
 بة

درجة 
 المساهمة

ةاألسرتلبية حاجات  5  مرتفعة 1 1.55 4.44 
 مرتفعة 2 0.67 4.29 اعطاءك القدرة على إدارة 19

 مرتفعة 3 0.77 4.17 القدرة على مواجهة المشاكل 6
 مرتفعة 4 0.81 4.08 امتالك القدرة الشرائية 4
 مرتفعة 5 0.85 4.01 حرية التصرف في ممتلكاتك الخاصة 3

 مرتفعة 6 0.78 3.87التعرف على طرق ترشيد االستهالك في الموارد الطبيعية  18

 مرتفعة 7 1.08 3.70 تحسن إوضاع المسكن 9
 متوسطة 8 1.09 3.50 استخدام وسائل تدفئة جديدة 17
 متوسطة 9 1.09 3.41 استخدام وسائل تكنولوجيا حديثة 16
 متوسطة 10 1.19 3.20 صيانة البيت مثل طالء وغيره 12

نقدية، ومجوهرات،( امتالك أموال خاصة بها  2  متوسطة 11 1.18 3.19 
 متوسطة 12 1.08 3.14 استخدام وسائل نقل 15

 متوسطة 13 1.05 3.09 الحصول على تسهيالت ائتمانية 7
 متوسطة 14 1.14 3.05 صيانة المرافق الصحية مثل الحمامات أو 14

 متوسطة 15 1.05 2.88 الحصول على قروض 8
)بيت، أرض، مزرعة (الملكية عقار  1  متوسطة 16 1.10 2.69 (

 متوسطة 17 1.09 2.68 زيادة المرافق الصحية في البيت 13
 متوسطة 18 1.11 2.59 زيادة عدد الغرف في المسكن 11
 متوسطة 19 1.11 2.57 السكن ملكا بعد ان كان إيجاراً  10

 متوسطة 0.64 3.40 الدرجة الكلية
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تُعزى  اإلقتصاديللتمكين )α≥0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة هل يوجد : ثانياً 
، ومتوسط الدخل قبل ةاألسرالعمر، والمستوى التعليميي، والحالة اإلجتماعيّة، وعدد افراد (لمتغيرات 

 ).المشروع، ومتوسط الدخل بعد المشروع

 العمر :  أوالً 

لمعرفة اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لمظاهر التمكين اإلقتصادي تعزى لمتغير العمر تم حساب 
 ، ) 4( كما يظهر الجدولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريّة 

 والتي تعزى لمتغير العمر اإلقتصاديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتمكين ) 4(الجدول 

االنحراف المتوسط  العدد العمر جالالم

مظاهر 
 اإلقتصاديالتمكين 

 0.58 3.65 5 سنة 25اقل من 
 0.58 3.45 38                             35أقل من  -25
 0.68 3.47 66 45أقل من  -35
 0.68 3.18 41 55أقل من  -45

 0.40 3.51 12 سنة فاكثر 55
 0.64 3.40 162 المجموع

 

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمظاهر )  4(يتبين من الجدول 
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية التمكين اإلقتصادي في ضوء متغير العمر، 

النتائج   حيث أشارت،)،)One way ANOVA(التباين األحادي تم تطبيق تحليل ) α≥0.05(عند مستوى داللة 
تُعزى لمتغير العمر استنادا  اإلقتصاديللتمكين ) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى
بحسب جدول  )0.145(وبمستوى داللة ) 1.735(ة اإلقتصاديقيمة ف المحسوبة إذ بلغت في مجال المظاهر  إلى

يعني أن المرأة تحتاج إلى التمكين بمختلف فئاتها العمرية وقد يعكس ذلك تدني المستوى المعيشي  مما .)5(
 .في مناطق جيوب الفقرللسيدات 

 تعزى لمتغير العمر اإلقتصاديتحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق للتمكين ):5(الجدول 

مجموع  0مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس
ط 

 المربعات

مستو قيمة ف
 ى الداللة

مظاهر 
التمكين 

 اإلقتصادي

0.14 0.701.735 4 2.827 بين المجموعات
  0.40 157 63.960داخل 

    161 66.788 المجموع
  

 المستوى التعليمي  -:ثانياً 

لمعرفة اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لمظاهر التمكين اإلقتصادي تعزى لمتغير المستوى -
 ).6(كما يظهر في الجدول  اإلقتصاديتم حساب المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة للتمكين التعليمي 

والتي تعزى لمتغير المستوى  اإلقتصاديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتمكين ) :6(الجدول 
 التعليمي

المتوسط  العدد المستوى التعليمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مظاهر التمكين 
 اإلقتصادي

 0.67 3.30 46 أُّمي
 0.72 3.31 43 اساسي
 0.52 3.56 62 ثانوي
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 0.86 3.28 9 دبلوم
 0.32 3.44 2 بكالوريوس
 0.64 3.40 162 المجموع

 

تم  ) α≥0.05(ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه )One way ANOVA(تطبيق تحليل التباين األحادي 

للتمكين ) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى، حيث تشير النتائج )7(الجدول 
 اإلقتصاديالمحسوبة إذ بلغت في مجال المظهر ) ف(قيمة  إلىتعزى لمتغير المستوى التعليمي استناداّ  اإلقتصادي

ناهيك ة مما يعني أن المرأة تحتاج الى التمكين بمختلف مستوياتها التعليمي، )0.192(وبمستوى داللة ) 1.544(
 .عن أن المستوى التعليمي للمرأة في مناطق جيوب الفقر منخفض

والتي تُعزى لمتغير المستوى  اإلقتصاديتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق للتمكين ): 7(الجدول 
 التعليمي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

مظاهر 
 اإلقتصاديالتمكين 

 0.192 1.544 0.632 4 2.528بين 
   0.409 157 64.260داخل 

    161 66.788 المجموع
 

 : الحالة اإلجتماعية -ثالثا

لمعرفة اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لمظاهر التمكين اإلقتصادي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 
 ، ) 8(حساب المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة كما يظهر في الجدول تم 

تعزى لمتغير الحالة  اإلقتصاديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتمكين ): 8(الجدول 
 االجتماعية

االنحراف المتوسط  العدد الحالة االجتماعية المجال

مظاهر التمكين 
 اإلقتصادي

 0.60 3.49 8 عزباء
 0.54 3.50 97 متزوجة
 0.64 3.47 8 مطلقة
 0.75 3.56 41 ارملة

 0.90 3.11 8 مهجورة
 0.64 3.40 162 المجموع

 

تم  ) α≥0.05(ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة  -
، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه )One way ANOVA(األحادي تطبيق تحليل التباين 

 اإلقتصاديللتمكين ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى  إلى، حيث تُشير النتائج  )9(الجدول 
 ).0.018(بمستوى داللة ) 3.066(المحسوبة إذ بلغت  ) ف(قيمة  إلىتُعزى لمتغير الحالة اإلجتماعيّة استنادا 

 تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية اإلقتصاديتحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق للتمكين ): 9(الجدول 

مصدر  المجال
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

* 3.066 1.210 4 4.838بين مظاهر 
   0.395 157 61.949داخل 
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    161 66.788 المجموعالتمكين 
 

ً لمتغير الحالة اإلجتماعيّة تم استخدام اختبار اإلقتصاديولمعرفة عائديّة الفروق  لمجال المظاهر  - ة تبعا
المرأة األرملة والتي من المؤكد انها تحتاج أّن الفرق جاء لصالح ) 10( للفروق، حيث يظهر من الجدول) شيفيه(

 ً  .للتمكين أكثر من غيرها فهي تعيل أسرة وتقوم بدور االب واالم معا

 تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية اإلقتصادياختبار شيفيه للفروق للتمكين ): 10(الجدول 

الفئة الحالة 
 اإلجتماعية

المتو
سط 

 الحسابي

 مهجورة مطلقة عزباء متزوجة ارملة
3.56 3.50 3.49 3.47 3.11 

 *0.45 0.09 0.07 0.06 - 3.56 ارملة
 *0.39 0.03 0.01 -  3.50 متزوجة
 *0.38 0.02 -   3.49 عزباء
 *0.36 -    3.47 مطلقة

 -     3.11 مهجورة
  0.05( الفرق دال احصائياً عند مستوى ( 

 ً  : قبل تأسيس المشروع ةاألسرمتوسط دخل  --:رابعا

لمعرفة اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لمظاهر التمكين اإلقتصادي تعزى لمتغير متوسط الدخل قبل 
 ، )11(تم حساب المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة كما يظهر الجدول  تأسيس المشروع

تُعزى لمتغير متوسط دخل  اإلقتصاديلمعياريّة للتمكين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا): 11(الجدول 
 قبل تأسيس المشروع ةاألسر

قبل  ةاألسرمتوسط دخل  المجال
 تأسيس المشروع

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مظاهر 
التمكين 

 اإلقتصادي

 0.67 3.33 68 دينار 100اقل من 
 0.63 3.47 91اقل من  إلى 100من 

 0.30 2.95 3 دينار فاكثر 300
 0.65 3.40 162 المجموع

 

تم  ) α≥0.05(ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات، ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه )One way ANOVA(تطبيق تحليل التباين األحادي 

للتمكين ) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى  إلى، حيث أشارت النتائج  )12(الجدول 
المحسوبة إذ بلغت في ) ف(قيمة  إلىقبل تأسيس المشروع استناداً  ةاألسرتُعزى لمتغير متوسط دخل  اإلقتصادي

 ).0.238(وبمستوى داللة بلغ ) 1.447(ة بلغت اإلقتصاديمجال المظاهر 

تُعزى لمتغير متوسط دخل  اإلقتصاديتحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق للتمكين ): 12( الجدول
 قبل تأسيس المشروع ةاألسر

مستو قيمة فمتوسط درجات مجموع  مصدر التباين المجال

مظاهر 
التمكين 

 اإلقتصادي

0.23 1.447 0.601 2 1.201بين 
   0.415 159 65.586داخل 

    161 66.787 المجموع
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 ً  : بعد تأسيس المشروع ةاألسرمتوسط دخل : سادسا

تُعزى لمتغيّر متوسط دخل  اإلقتصاديتم حساب المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة للتمكين  -
 ، )13(بعد تأسيس المشروع، وكما يظهر في الجدول  ةاألسر

تُعزى لمتغير متوسط دخل  اإلقتصاديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريّة للتمكين ): 13(الجدول 
 بعد تأسيس المشروع ةاألسر

االنحراف المتوسط البعد تأسيس  ةاألسرمتوسط دخل المجا

مظاه
ر التمكين 
 اإلقتصادي

 0.63 13.16 دينار 100اقل من 
 0.67 3.30 77 دينار 200اقل من  إلى 100من 

 0.57 3.58 68 دينار فاكثر 300
 0.64 13.40 المجموع

 

تم  ) α≥0.05(ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه )One way ANOVA(تحليل التباين األحادي تطبيق 

 اإلقتصاديللتمكين ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى، وتشير النتائج )14(الجدول 
سوبة إذ بلغت في مجال المح) ف( قيمة  إلىبعد تأسيس المشروع استنادا  ةاألسرتُعزى لمتغير متوسط دخل 

 ،)0.006(وبمستوى داللة )  5.243(المحسوبة إذ بلغت )ف ( قيمة  إلىة استنادا اإلقتصاديالمظاهر 

 ةاألسرتُعزى لمتغير متوسط دخل  اإلقتصاديتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق للتمكين ): 14(الجدول 
 بعد تأسيس المشروع

االنحراف المتوسط  العددبعد تأسيس  ةاألسرمتوسط دخل  المجال

مظاهر 
التمكين 

 اإلقتصادي

 0.63 3.16 17 دينار 100اقل من 
 0.67 3.30 77 دينار 200اقل من  إلى 100من 

 0.57 3.58 68 دينار فاكثر 300
 0.64 3.40 162 المجموع

 

بعد تأسيس  ةاألسرة تبعاً لمتغير متوسط دخل اإلقتصاديولمعرفة عائدية الفروق في مجال المظاهر  -
، يظهر أن الفرق جاء لصالح )15(للفروق وكما هو موضح في الجدول ) شيفيه(المشروع،  تم استخدام اختبار 

وهذ ما يؤكد على أهمية تنفيذ البرامج  ) .دينار 100اقل من (، عند مقارنتهم مع فئة )دينار فاكثر 300(فئة 
 .التنموية في مناطق جيوب الفقر لما لها من دور هام في تحسين دخل األسرة والمشاريع

بعد تأسيس  ةاألسرتعزى لمتغير متوسط دخل  اإلقتصادياختبار شيفيه للفروق للتمكين ): 15(الجدول 
 المشروع

بعد  ةاألسرالفئة متوسط دخل 
 تأسيس المشروعية

الم
توسط 
 الحسابي

اقل  100من  300
3.58 3.30 3.16 

 0.42* 0.28 -3.5 دينار فاكثر 300
 0.14 -  3.30اقل من  إلى 100من 

  3.16 دينار 100اقل من 
  0.05( الفرق دال احصائياً عند مستوى ( 

  :نتائج الدراسة
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اقتصاديًا في مناطق  المرأةكان لبرامج وزارة التخطيط والتعاون الدولّي، الدوَر الفعّال والمؤثّر في تمكين   -
 : جيوب الفقر، حيث  تمثّلت  الجوانَب االيجابيّةَ التي انعكست عليها وعلى أسرتها  بالوقائع اآلتية 

ً مميزاً تمثل فيتلك البرامج حققت   - يّة إحساسها باالستقالل الذاتّي، واالعتماد على تنمللمرأة دوراً حيويا
، من خالل اكتسابها مهارات ، وقدرات اإلقتصاديالنفس، وتقويّة وتعزيز اإلحساس لديها باآلمان االجتماعّي و

  جديدة في اإلدارة ، واتخاذ القرارات ، وفي مختلف الشؤون اإلدارية والِمهنيّة والشخصيّة،

سليمة وموضوعيّة، واالجتماعية بصورة  مشاكلها ومشاكل أسرتها الماديّة غدت المرأة قادرة على حل -
مهارات التواصل  ات المستفيدات يمتلكن، كما باتت السيداألسرة التي قد تعاني منها اإلقتصاديومواجهة المشكالت

 .ة الشرائيّةة ارتفاع القدرعمال غير التقليديّة ، والتمتع بميزماج مع القطاعات التنافسيّة ، لألواالند

بحيث أصبحت قادرة على التصرف في ممتلكاتها  للمرأة إطار من الحرية على خلقالبرامج    عملت -
الخاصة، وذات استقالليّة ماديّة ،واقتصاديّة، فضالً عن تمتعها بدرجة عالية من الوعي واإلدراك ، نتيجة 

 اإلقتصاديززةً بذلك إحساسها وشعورها باألمان اعتمادها على نفسها،  واكتسابها شعور االستقالل الذاتّي، مع
 .الذي تعيشه، مما زاد من حرية تصرفها بالعائد المادّي الذي تمتلكه

كما أّن تلك البرامج ، قد ساعدت في رفع اإلدراك المعرفّي لدى السيدات عن الطرق الترشيديّة   -
 .لالستهالك في مختلف الموارد الطبيعيّة والصناعيّة

الفرصة الجيدة  األسر، مما حقق لتلك المرأةو ةاألسربرامج كذلك في تحسن أوضاع المسكن لدى ت الأثر -
لتطوير مساكنهم القديمة، والتي قد ال تشملها المرافق الصحيّة األساسيّة، والتهويّة الجيدة، مما خلق بيئة صحيّة 

 ً   . قادرة على إيجاد شخص سليم ، وُمعافى جسديّاً وعقليّا

دافعا لها، ذلك كان ها لحرية االستقالل المالّي، ف، وامتالكالمرأةلدى  اإلقتصاديزيادة الشعور باألمان  -
لالدخار المالّي، أو شراء مقتنيات أخرى كالمجوهرات أو غيرها، والحصول على عقار خاص بها نتيجة وجود 

 .ُحرمت منها ألسباب ماديّة واجتماعيّةدخلها الخاص ، وكذلك زيادة القدرة على استخدام وسائل النقل ،التي 

فادة الخيارات للسيدات المستفيدات لإلساعدت البرامج كذلك في فتح فرص عمل جديدة وإتاحة الفرصة و -
  فادة من القروض البنكيّة، ى تسهيالت ائتمانيّة وفُرَص اإلفرَص الحصوِل علوارد الماديّة والفنيّة، فاتسعت من الم

تُعزى لمتغير العمر  اإلقتصادي، للتمكين )α≥0.05(داللة إحصائيّة عند مستوى  وجد فروق ذاتال ت -
  .بحاجة للتمكين في مختلف مراحلها العمرية المرأةن أ إلىاستنادًا

تُعزى لمتغير المستوى  اإلقتصاديللتمكين )  α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى  -
  .اإلقتصاديسيما ان العينة المبحوثة غالبيتها من ذوات التعليم المنخفض مما يعني انهن بحاجة للتمكين  التعليميّ 

ة تُعزى لمتغير الحالة اإلجتماعيّ ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى إلىتشير النتائج 
  . من النساء المتزوجات او العازباتكبر االرملة فهي من تحتاج التمكين بدرجة ا المرأةوجاءت النتائج لصالح 

 :التوصيات 

 : تمخضت الدراسة عن توصيات تستهدف ايجاد الحلول لما يقف حائالً دون تمكين المرأة

   في مناطق جيوب الفقر في قائمة أولويات السياسات  المرأةضرورة وضع قضايا تمكين
 .ة واألهداف التنمويّة للحكومةاإلقتصادي

   واالجتماعي لما لها من مردود اإلقتصاديتبني المزيد من مشروعات وبرامج التمكين ،
 .في مناطق جيوب الفقر  المرأةمحسوس في التخفيف من معاناة 

  تفعيل االستراتيجيات المعنيّة بالحد من الفقر، من خالل تنفيذ البرامج والمشاريع  الفاعلة والتي
 . دفة، والشركاء في التنمية ، من المؤسسات المحلية واإلقليميّة والدوليّة كذلكتشمل المجتمعات ،والفئات المسته

  العمل على زيادة وتفعيل مهارات التدريب في مناطق جيوب الفقر، والتي تعمل على  تنمية
التصال ا القيادات النسائيّة، بحيث يتم التركيز على التدريبات المعنيّة بالمهارات اإلداريّة والِمهنيّة، ومهارات

 .وتعزيز ثقتها بنفسها ووجودها المرأةوقضايا التنميّة، والنوع االجتماعّي ومفهوم التمكين، وكذلك تحفيز 
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  والقانونّي، كالتوعية اإلقتصادياالجتماعي، و المرأةإيجاد برامج توعويّة هادفة تمس واقع ،
حقوقها اإلنسانيّة من حق الحياة والكرامة القانونيّة بحقوقها وواجباتها، ووضعها في المجتمع، والتركيز على 

الواضح في التخفيف من مظاهر العنف ضدها وانخفاض المستوى التعليمّي بين  ثروالتعليم، مما قد يكون له األ
  . النساء في تلك المناطق
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