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دور القائدات الريفيات ىف تشجيع الفتيات على إقامة املشروعات الصغرية ىف بعض قرى حمافظىت
اإلسكندرية والبحرية

ليلى أنور طلبة أمحد ،صفاء أمحد فهيم البندارى1

امللخص العرىب
إستهدفت الدراسة التعرف على دور القائدات الريفيات ىف تشججيع

الفتيججات علججى إقامججة املشججروعات الصججغرية م ج لججلي ا ججداف التاليججة:

التعججرف علججى بعججض لصججائص املبحججاملتح ودور املبحججاملت ىف تشجججيع

الفتيججات إلقامججة املشججروعاتح والعاامججا الججىت تىفججهج ىف تشجججيع الفتيججات

علججى إقام ججة املش ججروعات الصججغرية .ومت مج ججع البي ججاعت م ج عين ججة ر ججية

قاامهجا  411مبحاثجة مج بعجض قجرى حمجافظىت اإلسجكندرية والبحجرية عج
طريق اإلستبيان ابملقابلة الشخصية .

وكانت أ ج النتائج مايلى:
 أ ج ا نشطة جلذب الفتيات ملعرفة أمهيجة املشجروعات كانجت ا لجغاياليدوية والصناعات الغذائية.

 أ ج ججج الطج ججري اإلرلج ججادية الج ججىت هك ج ج اإلسج ججتعانة ج ججا ج ججى العلقج ججاتالشخصيةح والزايرات املنزليةح واإلجتماع أبحد املنازيح وفيلج فيديا

ملشروع عجحح ومعرض لتىفايق املنتجات.

 أ ججج املىفججاعدات الججىت هك ج تقججدهها كانججت مىفججاعدات فنيججة ابملشججارةوالت ججدري ح ومادي ججة جبم ججع الت عجججات ومىف ججامهات ا ججا ح وإداري ججة
ابلتدري على التعاما مع ا جهزة اإلدارية والبنكية .

 ا س ججباب ال ججىت تش جججع الفتي ججات عل ججى إقام ججة املش ججروعات ججى رف ججعمىفججتاى املعيشججةح وحتقيججق الججذات واإلسججتقرارح وإكتىفججاب مهججاراتح

والشجعار ابلققججة ىف الجنف ح والقججدرة علجى إ جاذ القجراراتح ومىفججاعدة
ا بناء.

1معهد حبوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية -فرع اإلسكندرية
استالم البحث يف 01يناير  ،2102املوافقة على النشر يف 21فرباير 2102

املقدمجة واملشكلة البحقية
ميث ل ل عم ل ل امل ل لرأك الريفي ل للة ليمل للة قب ل ل ك ن ل ل يعت ل للرب الوعل للاء النال ل ل
ملمارسللاو والرباو الناللاء الريفيللاو عللرب ا جيللا  ،إال أن اجلهللود ال ل
تب ل لنقل التكنولوجيللا للمزللا الزراعللى والريفللى ال تيللة امللرأك الريفيللة
قأحد اجلماعاو املاتهدفة( ،عبد العا  ،دمحم حان.)2112،
وعلى الرغم من مشارقة الريفياو ىف ا نشطة اإللتصادية ,واحللر
اليدوية ,والصناعاو املنزلية ال ال تتطلب مهاراو حرفية عاليلة ،وتقلام
ابملنز وبدون أجر ،إال أن ه ه ا نشطة ال حتاب ضلمن أرللام القلوى
العاملللة ،وبنةللرك والعيللة للملرأك الريفيللة هلللد أن للا تواجللد حقيقللى داا ل
القللوى العاملللة حيللث أألللا اللارس ا نشللطة الزراعيللة ال ل تنللت ابملنللز ،
ابإلضللافة إلدارك املنللز ،إال أن الاللاحة لللو مللن أى تكنولوجيللا راعيللة
موجهة للملرأك ،وأدى هل ا إهت يمليو دورهلا نتيزلة إلحلال ا سلاليب
ال تتطلب مهاراو وارباو مل تتعرض ا النااء الريفياو.
ولد أوضحت العديد ملن الدراسلاو ىف اللدو الناميلة تيلار دور
املل لرأك الريفي للة نتيز للة الع للاداو والتقالي للد والق لليم واملك للو و املعرفي للة الل ل
ظلت جامدك لفرتك طويلة مما ساهم ىف تيار دورها ىف اجملتمة الريفى،
(رحيللان ،إب لراهيم ،)2111،قمللا تب ل مللن الدراسللاو ىف الللدو الناميللة
أن امل لرأك تواج ل ابلعديللد مللن التحللدتو والصللعوابو واملعولللاو والقيللود
الل ل تقلل ل م للن ل للدرايا وإمكانياي للا عل للى املا للا ة ىف تنمي للة جمتمعه للا،
(اجلنزيه للى .)2112 ،وم للن أه للم هل ل ه القي للود قث للرك ا عب للاء املنزلي للة،
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والقل لليم اإلجتماعيل للة والتقاليل للد ال ل ل تعل للوه مشل للارقتها ىف ا نشل للطة ال ل ل
تتطلب اخلروج من املنز ( ،عبد املقصود.)2112 ،

مشكالو حتد من إنتشارها مثل علدم وجلود تلدريب مناسلب ،وإرتفلاع
أسعار املواد اخلام الال مة( ،أبو حليمة ،ودمحم.)0...،

وتؤقلد الدراسللاو إرتفللاع البطالللة ىف الريلر عللن احليللر ،قمللا تللزداد
بل اإل ث فكانلت( )%22مقابل ( )%5.1للل قور ،قملا تتمرقلز ىف
فئاو العمر املبكرك ال تق عن ثالث عاما(،العزىب وأملا.)2113،،
قمللا تب ل إرتفللاع ناللبة البطالللة ب ل ناللاء الوج ل البحللرى ()%25.5
عنهل ل ل ل للا ىف الوج ل ل ل ل ل القبلل ل ل ل للى (( ،)%0..1رمل ل ل ل للزى )2112،ووفقل ل ل ل للا"
لتعداد( )2111فإن نالبة اإل ث( )%01ملن إالاهت القلوى العامللة،
( )%23مللنهم ىف احليللر )%03( ،ىف الريللر ،وه ل ا يش ل إل فللاض
مشارقة املرأك بصفة عامة والريفية بصفة ااصة ،وأن نالبة البطلا للة بل
الشباب( )%02( ،)%05منهم من الل قور%32 ،ملن اإل ث .ل ا
جي للب اإلهتم للام ابحل للد م للن البطال للة الريفي للة بص للفة عام للة وبل ل الفتي للاو
الريفيللاو بصللفة ااصللة ،ن اإلرتقللاء واللتوى أداء الريفيللاو ىف ايللة
ا م ل ل للور احلياتي ل ل للة لي ل ل للمان ما ل ل للا تهن ىف عملي ل ل للاو التنمي ل ل للة أص ل ل للب
مطلبل ل ل للا"أساسل ل ل لليا" ،وه ل ل ل ل ا يتطلل ل ل للب إدماجهل ل ل للا ىف التنميل ل ل للة الشل ل ل للاملة،
(اجلنزيهى.)2112،

ونة ل ل لرا ن الدولل ل للة تب ل ل ل جهل ل للودا قب ل ل ل ك ملال ل للاندك امل ل ل لرأك الريفيل ل للة
وتشلزيعها علللى إلامللة املشلروعاو الصللري ك ملللا لا مللن دور فعللا ومللؤثر
ىف التنميللة اإلجتماعيللة واإللتصللادية،ونةرا إل دتد البطالللة ب ل الفتيللاو
الريفياو،فإن ميكن تشزيعهن على إقتااب مهاراو تدريبية جديدك،
ابإلضل للافة ن تكلفل للة املشل للروعاو تكل للون منخفيل للة إلعتمادهل للا علل للى
اإلمكانيللاو املتاحللة ،والعم ل ىف املنللز  ،واإلدارك ال اتيللة ،وه ل ا ياللاعد
على إلامة مشروعاو صري ك تاهم ىف حتقيل اجلهلود التنمويلة الشلاملة،
(حايب.)2111،

مم للا س للب يتبل ل وج للود فز للوك نوعي للة ىف ا نش للطة اإلرش للادية ترج للة
لوج ل للود فز ل لواو ىف التعل ل لليم وال ل لربام اإلرش ل للادية ،ابإلض ل للافة للع ل للاداو
والتقاليد وا عباء املنزليلة الل حتلد ملن مشلارقة امللرأك الريفيلة ىف ا نشلطة
اإلرشللادية .ولتيلليي هل ه الفزللوك البللد مللن اإلهتمللام بنشللر الللوعى ب ل
أف لراد اجملتمللة ،والتأقيللد علللى أ يللة دور امل لرأك الريفيللة ىف التنميللة الريفيللة،
وتوجي ل البح للوث ملعرف للة إحتياج للاو امل لرأك ،وإنت للاج أس للاليب ما للتحدثة
تناسللب إحتياجايللا لتاللاعدها علللى تللوف اجلهللد والولللت ,واشلليا مللة
سياسة اإلصالح اإللتصادى ،فقد إهتمت الدولة ابملشروعاو الصلري ك
للحد من البطالة ب الشباب الريفى ألا ا قثر مالءملة لم حيلث ال
حتتللاج إهت اللربك فنيللة عاليللة أو أسللاليب معقللدك ،ب ل تعتمللد علللى اجلهللد
ال ل اتى و للا ي للؤدى إل ف للاض التك للالير واملن للت النه للا ى ،وبل ل له فه للى
تتالءم مة لدرايم وميكن إنتشارها ىف املناط احمليطلة وتالويقها عسلعار
منخفية.
ه ل ل ا ولل للد تب ل ل مل للن الدراسل للاو وجل للود درجل للة عاليل للة مل للن ممارسل للة
الريفي للاو للص للناعاو الريفي للة الزراعي للة واملنزلي للة عل للى ال للرغم م للن وج للود

وعلى الرغم من ذله فلإن العديلد ملن الدراسلاو تشل إهت إحزلام
الكثل مللن الفتيللاو الريفيللاو عللن املشللروعاو الصللري ك ملعللرفتهن بفشل
بعللا املشللارية الصللري ك ،وتعللرض أصللحاةا للماللاءلة القانونيللة لعزللزهم
عل ل للن سل ل للداد القل ل للروض .ولل ل للد أوضل ل للحت بعل ل للا الدراسل ل للاو إ فل ل للاض
اإلجتاهاو اإلجيابية حنو املشروعاو الصري ك لدى الريفياو .قما بينت
(توفي ل ل  )0..1،أن أقث للر م للن ثلث للى املبح للو و ( )%30إجتاه للاين
حماي ل للدك للمش ل للروعاو الص ل للري ك ،وأن ( )%20م ل للنهن ذوى إجتاه ل للاو
سلبية ،ىف ح قانت إجيابية لدى أل من نصر املبحو و(.)%21
قمللا أقللدو(حالليب )2111،أن اإلجتاهللاو احملايللدك للريفيللاو حنللو
املش للروعاو الص للري ك قان للت ( ،)%31.1والا لللبية ( ،)%01وإجيابي للة
وبل له تةهلر ضلرورك
للدى ألل ملن نصلر العينلة (.)%21.1
اإلهتم ل للام بتفعي ل ل ل ال ل للدور اإلرش ل للادى ىف ه ل ل ل ا اجمل ل للا للتوعي ل للة ع يل ل للة
املشروعاو الصري ك وفا ديا لألسرك واجملتملة ،قماجيلب اإلهتملام بتلوف
ف ل للرد للت ل للدريب عل ل للى بع ل للا امله ل للاراو املرتبط ل للة ابملش ل للارية الص ل للري ك،
ومااعدك الفتياو على إاتيار املشلروع املناسلب وعللى إاتيلار مصلادر
التموي امليمونة وامليارك ح ياود اإلطمئنلان بل الفتيلاو وأسلرهن،
وي ل للزداد اإللب ل للا عل ل للى تل ل لله املش ل للروعاو ،وم ل للن حي ل للة أا ل للرى ميك ل للن
اإلستعانة ابملؤسااو الدينيلة ىف التقريلب بل النلاس للزتدك التعامل ملة
اآلا ل لرين واإلس للهام ىف نشل للر ال للوعى ب ل ل ا ف ل لراد و للا يا للهم ىف توجي ل ل
الالوك اإلجتماعى( ,على ،سحر.)2111 ،
ونة لرا ن اإلناللان هللو حمللور التنميللة ،فللإن ذللله ياللتلزم اإلهتمللام
بتفعيل ل دور اإلرش للاد الزراع للى م للن ا للال اإلهتم للام اتي للار وت للدريب
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وتنمي للة القي للاداو النا للا ية الريفي للة أل للن ا قث للر ل للدرك ىف التعام ل م للة
الريفي ل للاو ىف نقل ل ل وتوص ل للي املع ل للار واملمارس ل للاو املفي ل للدك ىف ح ل للدود
اجملتمع للاو الل ل ينتم للون إليه للا ،وذل لله م للن ا للال اإلس للتخدام ا مثل ل
لطره اإلتصا اإلرشادى ا قثر للدرك وفاعليلة( ,طلبلة .)2110 ،ملة
ضل للرورك اإلهتمل للام ابلقل للدراو اإلتصل للالية للقيل للاداو الريفيل للة واملتمثلل للة ىف
القللدرك علللى إلنللاع اآلارين،واملدوامللة علللى اإلتصللا ابملرشللدك الزراعيللة،
والق للدرك عل للى ع للرض ا فك للار بطريق للة مبا للطة ومقنع للة ،قم للا جي للب أن
تتمت للة هل ل ه القي للاداو ب للبعا الق للدراو اإلرش للادية املتمثل للة ىف اإللتن للاع
برس ل للالة اإلرش ل للاد الزراع ل للى ،واإللتن ل للاع اب فك ل للار واملعلوم ل للاو اجلدي ل للدك،
واإلمللام اب نشللطة الل اارسللها ،والللوعى وشلكالو القرية،والقللدرك علللى
تعل لليم النفا،واإلس للتعداد لتعل لليم الريل ل  ،والق للدرك عل للى تطبيل ل ا فك للار
اجلديد ،والقدرك عللى اإلبتكلار واإلبلداع ىف طلره التعامل ملة اآلالرين.
ومماال شه في فإن القياداو الواعية املدربة هى القاعدك ا ساسلية الل
يرتكللز عليهللا اإلرشللاد الزراعللى ىف توصللي رسللا ل املرغوبللة إهت عللدد قبل
من اهوره املاتهد ىف ضوء إمكانيات البشرية واملادية املتاحة( ,طل ،
.)2111
ولللد إهتمللت ه ل ه الدراسللة ابلتعللر علللى دور القا للداو الريفيللاو
ىف تشزية الفتياو على إلامة املشروعاو الصلري ك .ويعلر اللدور نل
س لللوك ف للرد حيتل ل وض للعا معين للا أو جمموع للة م للن ا دل للة الل ل توجل ل هل ل ا
الا لللوك ،وأن هل ل ا ال للدور ه للو جمموع للة م للن الق لليم واملع للاي الل ل حت للدد
الالوك املتولة من شخص مع إستنادأ إهت اصا صل الفردية،ويتيل
من ذله أن للدور مكلون أساسل لا الاللوك وشخيلية الفلرد ،وأن
ه ل ا الالللوك حترق ل احلاجللاو والقلليم واملعللاي ( ،عبللد اجل لواد.)0..1،
قما يعر الدور ن الة ا فعا والواجباو ال يتولعهلا اجملتملة ملن
منةماتل وأفلراده ممللن يشللريلون مكانللة إجتماعيللة ىف موالللر معينللة( ،أبللو
العطللا .)0..1،قمللا أن الللدور يعتللرب رللوذج يرقللز حللو بعللا احلقللوه
والواجبل للاو وي ل لرتب بوض ل للة حم ل للدد للمكانل للة داا ل ل ااع ل للة أو مول ل للر
إجتمل للاعى مع ل ل ( ،عل للوض )2111،نقل للال عل للن غيل للث .قمل للا يعل للر
(عللوض )2111،الللدور نقللال عللن رونللرتى علللى أن ل سلللوك إجتمللاعى
متولة من أشخاد يشريلون مراقز معينة ىف اجملتمة.
لل له إهتمللت هل ه الدراسللة ابلتعللر علللى القا للداو الريفيلاو ىف
بع للا ل للرى حم للافة اإلس للكندرية والبحل ل ك أل للن ا قث للر ل للدرك عل للى

إقتااب ثقة أهاهت القرية وابلتاهت حتققن النزاح ىف الدور ال ى ميكن
أن تقم للن ب ل ىف إلن للاع وتش للزية الفتي للاو وأس للرهن عل للى لي للام الفتي للاو
عحللد املشللروعاو الصللري ك ،أو املشللارقة ىف مشللروع صللري مللة جمموعللة
من الفتياو ،وياهم ىف تدك دا ا سلرك وحتال مالتوى معيشلتها،
ابإلضللافة إلقاللاب الفتيللاو للخ لرباو واملهللاراو الفنيللة وحتقي ل ال ل او
واإلس للتقرار ،وإم للداد الفتي للاو ابلق للدرك عل للى إ للاذ القل لراراو ا ام للة ىف
حي للاين و للا يا للهم ىف حتقيل ل الرفاهي للة لألس للر الريفي للة واجملتمع للاو الل ل
ينتمون إليها.
أ داف الدراسة:
 -0التعر على بعا اخلصا ص املميزك للمبحو و.
 -2التعللر علللى الللدور ال ل ى ميكللن أن تقللوم ب ل املبحللو و لتشللزية
الفتياو على إلامة املشروعاو الصري ك.
 -3التع للر عل للى ملراء املبح للو و ىف بع للا ا س للباب الل ل تا للهم ىف
هلاح إلناع الفتياو على إلامة املشروعاو الصري ك.
 -2التع للر عل للى أه للم املش للكالو ال ل ل تع للوه إلب للا الفتي للاو عل للى
املشروعاو الصري ك.
أمهية الدراسة:
تكمللن ا يللة الفعليللة للمشللروعاو الصللري ك فيمللا ميكللن أن حتقق ل
مللن حتاللن الةللرو اإلجتماعيللة واإللتصللادية لألسللر الريفيللة مللن اللال
إجي ل للاد ف ل للرد العم ل ل ل املناس ل للبة لبنل ل للاين و ل للا ي ل ل لتالءم م ل للة اإلمكانيل ل للاو
املتاح للة،وهى بل ل له تا للهم ىف حل ل مش للكلة البطال للة م للن حي للة ،وىف
إسللتريال الطالللاو البش لرية واإلمكانيللاو املاديللة والبيئيللة املتاحللة وللايعود
علللى ا سللرك واجملتمللة ابخلل والرفاهيللة،وابلتاهت إمكانيللة املاللا ة ىف سللد
اإلحتياجاو اجملتمعية ،قما تفيلد الدراسلة ىف التعلر عللى اللدور الل ى
ميكللن أن تق للوم ب ل لا للداو ال لرأى الريفي للاو ىف تش للزية الفتي للاو عل للى
تنمي ل للة ل ل للدراين ومه ل للاراين ،والل ل ل ف ل للرد لت ل للدريبهن عل ل للى اجمل ل للاالو
املختلفة.
وىف ضللوء النتللا ال ل توصلللت إليهللا الدراسللة ميكللن وضللة ال لربام
اإلرشادية والتدريبية ال يد إلقااب القا داو الريفياو للمهاراو
والقللدراو الال مللة ل لليمكن اإلس للتفادك ةللن قحلقللة وص ل ب ل اإلرش للاد
الزراعللى وب ل الريفيللاو لتوصللي املعللار واملعلومللاو للن وماللاعدين
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عل ل للى إاتي ل للار املش ل للروعاو املناس ل للبة لق ل للدراين وإمكاني ل للاين ىف ح ل للدود
اجملتمعاو ال ينتمون إليها.
ومما ال شه في أن اإلهتملام ابلقا لداو الريفيلاو يرجلة إهت دقيلد
العديل للد مل للن الدراسل للاو إهت تل للد ،مكانل للة ا نشل للطة اإلرشل للادية الفنيل للة
(املاللاعداو الفنيللة الزراعيللة) املوجهللة للم لرأك الريفيللة لعللدم وضللة الناللاء
الريفياو بصفة أساسية ضمن اجلماعاو املالتهدفة ابللربام اإلرشلادية
التنموي للة نة ل لرا إل ف للاض أع للداد املرش للداو الزراعي للاو امل للدرابو عل للى
اإلتصللا والتعام ل م للة الريفيللاو لتوص للي ال لربام التدريبيللة واإلرشللادية
للن ،ابإلضللافة إلسللتحالة اإلسللتعانة ابملرشللدين الللزراعي الرجللا للقيللام
ةل ا الللدور نتيزللة للعللاداو والتقاليللد والقلليم الاللا دك ىف املنللاط الريفيللة
وال حتو دون ذلله ،لل ا جيلب إهتملام اإلجهلزك املعنيلة ةل ه الفئلة ملن
الريفيللاو وإعللدادها وتللدريبها وتنميللة لللدرايا ومهارايللا لتكللون عللو ىف
اإلتصا ابلريفياو ىف حدود اجملتمعاو ال ينتمون إليها.
اإلسلاب البحقى
أجريت الدراسة على عينة غرضية من القا داو الريفياو،وإلاتيلار
عين للة الدراس للة ا إاتي للار عين للة غرض للية م للن س للزالو اجلمعي للة الزراعي للة
بناللبة %21مللن احلللا زاو و وجللاو احلللا زين بلل لوامهللا  20.ريفيللة،
وا سلؤا ن علن الاليداو الالتللى تلزلأن إلليهن ل ستشلارك ىف اجملللاالو
املختلفللة ال ل يللم ا سللرك ،وا إعتبللار ق ل سلليدك تلزللأ إليهللا أقثللر مللن
إثنت من الريفياو ل ستشارك هى (لا دك ريفيلة) .وبنلاء عليل ا حتديلد
 022لا للدك ريفيللة مللن أربعللة لللرى م للن حمللافة اإلسللكندرية والبح ل ك
مو عة قما يلى:
حمافة للة اإلس للكندرية :م للن لري للة القرادح للة ورش لليد( 3.لا للدك ريفي للة)،
وملن لريلة املنشللية البحريلة ابملعملورك( 21لا للدك ريفيلة).وحمافةلة البحل ك:
مللن لريللة صللف العنللب ورقللز قللوم محللادك ( 21لا للدك ريفيللة) ،ومللن لريللة
احلرم ل ل ورق للز إيت للاى الب للارود( 33لا للدك ريفي للة) وا إس للتيفاء البي للا و
امليدانيل ل للة سل ل للتخدام اإلسل ل للتبيان ابملقابلل ل للة الشخصل ل للية للمبحل ل للو و ىف
منللا ن ,ولللد تيللمن اإلسللتبيان بعللا اخلصللا ص املميللزك للمبح للو و
وهى :العمر ،واحلالة التعليميلة ،والتعلرض لوسلا اإلتصلا اجلملاه ى،
واإلنفتاح احليرى ،وعدد مصادر املعلوماو ،ومالتوى املعيشلة ،وعلدد
الللدوراو التدريبيللة ،وطللره اإلتصللا اإلرشللادى .قمللا تيللمن اإلسللتبيان
اللدور الل ى ميكلن أن تقللوم بل املبحلو و لتشللزية الفتيلاو علللى إلامللة
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أحد املشروعاو الصري ك ،ابإلضافة إهت ملراء املبحو و ىف العوامل الل
تاللهم ىف إلنللاع الفتيللاو علللى إلامللة أحللد املشللروعاو الصللري ك ,وأا ل ا
أهم املشاق ال تعوه الفتياو عن إلامة أحد املشروعاو الصري ك.

النتائج واملناقشة
أوال :وصف عينة الدراسة:
يتي ل ل ل مل ل للن البيل ل للا و ال ل ل لواردك ل ل للدو ( )0أن أقثل ل للر مل ل للن ثلثل ل للى
املبحل للو و( )%13.2ىف الفئ ل للة العمريل للة م ل للن( 13- 31س ل للنة) ،وأن
( )%32.5م ل للنهن ذوى تعل ل لليم إبت ل للدا ى وإع ل للدادى ،ىف حل ل ل قان ل للت
( )%31.1مللنهن ذوى تعللليم متوس ل وعللاهت ،قمللا أن مللا يقللرب مللن
ثالث ل ل ل للة أرابع املبح ل ل ل للو و ( )%53.1تتعرض ل ل ل للن لوس ل ل ل للا اإلتص ل ل ل للا
اجلم للاه ى بدرج للة متوسللطة ومرتفع للة ،وأن ( )%51.5مللنهن تتم للتعن
نفتللاح حي للرى متوس ل ومرتفللة ،ىف ح ل قانللت غالبيللة املبحللو و(
 )%12تتعرضن لعدد من مصادر اإلتصا ترتواح من(  -2أقثر ملن
 5مص ل ل للادر) ،قم ل ل للا تبل ل ل ل م ل ل للن نف ل ل للا اجل ل ل للدو أن ( )%.1.3م ل ل للن
املبحللو و تللتمعن واللتوى معيشللى متوس ل ومرتفللة ،وأن ()%20.1
مللنهن فق ل حصلللن علللى دوراو تدريبيللة ،قمللا أن ( )%51.2مللنهن
تعرضللن لط للره اإلتصللا اإلرشللادى وه للى ال للزتراو املنزليللة ،والتللدريب،
واإلجتماعاو.
ملنيججا :دور املبحججاملت ىف تشجججيع الفتيججات علججى إقامججة املشججروعات
الصغرية:

*قي ججامل املبح ججاملت ب ججبعض ا نش ججطة الفني ججة وا عم ججاي اليدوي ججة ال ججىت
جتذب الفتيات:

يوض جلدو ( )2بعلا ا عملا اليدويلة الل ميكلن للمبحلو و
القيام بتنفي ها ،وتنةيم معرض بفناءإحدى امللدارس القريبلة أو ابلوحلدك
احملليللة ،ودعللوك ا سللر الريفيللة للتعللر علللى بعللا املنتزللاو ال ل ميكللن
اإلس للتفادك ة للا ىف عم ل مش للروع صللري من للت والقي للام ابلتا للوي ب للنفا
الطريقة ،وقانت أهم تله ا نشطة مرتبة تنا ليا وفقا يتها من وجهة
نة ل ل ل ل ل للر املبح ل ل ل ل ل للو و قم ل ل ل ل ل للا يل ل ل ل ل ل للى :أش ل ل ل ل ل للريا اإلب ل ل ل ل ل للرك (،)%.5..
والرتيك ل للو( ،)%55.1وتفص ل للي مالب ل للا ا طف ل للا ( ،)%11وعمل ل ل
مكرميللاو ( ،)%13.2وعم ل شللن يللد ( ،)%15.1وتفصللي الللزى
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ليلي انورطلبة امحد ،صفاء امحد فهيم البنداري :دور القا داو الريفياو ىف تشزية الفتياو على إلامة املشروعاو الصري ك ...

املدرسى ( ،)%11.3مث فطا ر ومعزناو ،وصلصة طملاطم ،وعصلا ر
ومرابو بنابة ( )%35.1( ،)%2..3( ،)%12.1على التواهت.
وتعكللا البيللا و للدو ( )2الاللابقة الللدور ال ل ى ميكللن أن تقللوم ب ل
املبحللو و جل ل ب الفتي للاو لرريللة ه ل ه ا عمللا واإلس للتفادك منهللا ىف ش للري

أول للاو الف لراا ،ابإلض للافة إهت اإلس للتفادك م للن تا للويقها ب للنفا الطريق للة لي للدر
عليهن داال ياهم ىف تلبية إحتياجاين ,وحتا ماتوى معيشة ا سر ال
ينتمون إليها.

جدوي .4تازيع املبحاملت وفقا للخصائص املدروسة
اخلصائص

ن =411
العدد

%

 عمر املبحو و ابلانواو:أل من 31
11 - 31
أقثر من 11
 احلالة التعليمية:أمية
تقرأ وتكتب
تعليم إبتدا ى
تعليم إعدادى
تعليم نوى
تعليم جامعى

.
.0
22

1.3
13.2
31.1

31
01
02
33
30
03

22.3
02.1
..5
23.1
20.1
..1

 التعرض لوسا اإلتصا اجلماه ى :درجة منخفا (ال من ) 3 متوس ( ) 1 – 3 -مرتفة ( ) 1 - 1

31
1.
35

21.2
25..
21.5

 اإلنفتاح احليرى :درجةمنخفا () 2- 0
متوس () 2- 3
مرتفة () 1- 1

31
51
32

22.3
12.0
23.1

اخلصائص
 عدد مصادر املعلوماو:أل من 2
5-2
أقثر من 5
 ماتوى املعيشة :درجةمنخفا ( أل من ) 1
متوس ( ) 01 - 1
مرتفة (أقثر من ) 01

21
.5
20

01
15.2
02.1

02
.1
31

..5
11
22.3

 عدد الدوراو التدريبية ال حصلت عليها:مل حتص على دوراو
مرك واحدك
مرت

51.2 003
01.5 22
2..
5

 طره اإلتصا اإلرشادى ال تعرضت اترك منزلية من املشرفة اإلجتماعية
تدريب مة املرشدك الزراعية
إجتماع ىف الوحدك احمللية
مل تتعرض

جدوي  .2تازيع املبحاملت وفقا لألنشطة وا عماي الىت هك القيامل ا
ا نشطة وا عماي
أشريا إبرك
أعما تريكو
تفصي مالبا لألطفا
عم مكرمياو
عم شن يد اماو بايطة
تفصي الزى املدرسى
فطا ر ومعزناو
صلصة طماطم
عصا ر ومرابو

* حابت النابة املئوية ابلنابة لعدد املبحو و ولدره  022مبحوثة .

ن = 411
العدد %

التكرار
020
002
.1
.0
13
10
51
50
12

13
30
21
32

%
.5..
55.1
11.1
13.2
15.1
11.3
12.1
2..3
35.1

31.1
20.1
01.0
23.1

* ط ججري اإلتص ججاي اإلرل ججادى ال ججىت هكج ج اإلس ججتعانة ججا ل تص ججاي
ابلفتيات وفقا مهيتها م وجهة نظر املبحاملت:

يوضل ل ج للدو ( )3أه للم ط للره اإلتص للا اإلرش للادى الل ل ميك للن
للمبحللو و اإلسللتعانة ةللا إللنللاع وتشللزية الفتي للاو علللى إلامللة أحللد
املشروعاو الصري ك ،وقانلت أهلم الطلره مرتبلة تنا ليلا وفقلا يتهلا ملن
وجهة نةر املبحو و قما يلى:
إتفللاه ايللة املبحللو و علللى أ يللة قل مللن :العاللللاو الشخصللية
مة ا سر ،والزتراو املنزلية للفتياو بنالبة( ،)%011يليهلا اإلجتملاع
عح للد املن للا م للة الفتي للاو ( ،)%.2.2وع للرض ف لليلم في للديو ل للبعا
املشللروعاو الناجحللة ( ،)%1...مث عمل معللرض للمنتزللاو اليدويللة
( )%12من املبحو و.
جججدوي .3تازيججع املبحججاملت وفقججا لطججري اإلتصججاي اإلرلججادى الججىت

هك اإلستعانة ا وفقا مهيتها

طري اإلتصاي اإلرلادى
العاللاو الشخصية مة أسر الفتياو
الزتراو املنزلية للفتياو
اإلجتماع عحد املنا مة الفتياو
عرض فيلم فيديو لبعا املشروعاو الناجحة
عم معرض للمنتزاو اليدوية

التكرار
022
022
033
02.
001

%
011
011
.2.2
1..1
12

* حابت النابة املئوية ابلنابة لعدد املبحو و ولدره  022مبحوثة.

وتعك للا البي للا و الا للابقة أ ي للة العالل للاو الشخص للية واإلتص للا
املباشر ابلزتراو املنزلية واللقاءاو املختلفة الناجتة من الثقة املتبادلة ب
ا س للر الريفي للة ىف القري للة ،وتقبل ل النص للا واإلرش للاداو م للن القي للاداو
الريفية املوثوه فيها ،وه ا ينعكا على إمكانية املاا ة الفعليلة ىف أى
من املشارية التنموية ال توفر فرد العم للشباب و تدك دا ا سر
وحتال ل ما للتوى معيش للتهم ،ابإلض للافة اهت إمكاني للة اإلس للتفادك ابملل لوارد
البيئية املتاحة ىف التصنية لاد حاجاو اجملتمة احمللى.
*بعججض املشججروعات الججىت هك ج أن حتقججق عاحججا وعائججدا سججريعا م ج
وجهة نظر املبحاملت:

يوض جدو ( )2ملراء املبحو و ىف بعا املشلارية الل ميكلن أن
حتق هلاحا وعا دا سريعا ليمكن عرضها على الفتياو إللامة أى منهلا
أو املشللارقة ىف مشللروع اللاعى للفتيللاو وقانللت هل ه املشللروعاو مرتبللة
تنا ليا وفقا يتها من وجهة نةر املبحو و قما يلى:

أش ل ل للريا إب ل ل للرك ومف ل ل للار ( ،)%.1وأعم ل ل للا تريك ل ل للو ()%.0.5
،ومالب للا أطف للا ( ،)%10..وعم ل ل مكرمي للاو للزينل للة ()%51.2
،وشللن للالليداو( ،)%13.2ومنتز للاو ألبللان ( )%1..5وتص للنية
خمبلو او ( ، )%12وصللناعاو غ ا يلة ( ،)%21.1وتفصللي واياطللة
( )%25.2وجتهي للز اخلي للرواو للتا للوي ( ،)%31.2و راع للة ع لليو
الريل ل لراب ( ،)%23وتعبئ ل للة الفاقه ل للة للتا ل للوي ( ،)%0..2وجتفي ل للر
اخليل للرواو والفاقهل للة( ،)%05.2وصل للناعة الصل للابون ( ،)%05.2مث
صناعة الاماد من املخلفاو الزراعية (.)%02.1
جدوي .1آراء املبحاملت ىف بعض املشاريع الىت حتقق عاحا وعائدا

سريعا

املشروع
أشريا إبرك ومفار
أعما تريكو
مالبا أطفا
مكرمياو للزينة
شن للايداو
منتزاو ألبان
تصنية خمبو او
صناعاو غ ا ية
تفصي واياطة
جتهيز اخليرواو للتاوي
راعة عيو الريراب
تعبئة الفاقهة للتاوي
جتفير اخليرواو والفاقهة
صناعة الصابون
صناعة الاماد من املخلفاو الزراعية

التكرار
031
032
001
001
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وتعكا البيا و الاابقة بعا املشروعاو الباليطة الل ال حتتلاج
لرأمسا قب ك ،ابإلضافة لاهولة تعلمها وإتقاأللا ابلتلدريب عليهلا ،قملا
أألللا ال حتتللاج قثللر مللن مكللان صللري ابملنللز  ،وال حتتللاج يللدى عاملللة
أو إدارك ىف معةم ا حيان.
أ ج املىفاعدات الىت هك تقدهها للفتيات وفقا مهيتها مج وجهجة

نظر املبحاملت:

يوض ل ل ل جل ل للدو ( )1أهل ل للم املال ل للاعداو ال ل ل ل ميكل ل للن أن تقل ل للدمها
املبحو و للفتيلاو الراغبلاو ىف عمل مشلروعاو صلري ك وفقلا يتهلا
م للن وجه للة نة للرهن ،وقان للت أه للم املا للاعداو ه للى املا للاعداو الفني للة

7

ليلي انورطلبة امحد ،صفاء امحد فهيم البنداري :دور القا داو الريفياو ىف تشزية الفتياو على إلامة املشروعاو الصري ك ...

املتمثل ل ل للة ىف :تق ل ل للد املش ل ل للورك ىف إاتي ل ل للار املش ل ل للروع املناس ل ل للب بنا ل ل للبة
( ،)%.5.2واملال ل للا ة ىف ت ل ل للدريب الفتي ل ل للاو علل ل للى النش ل ل للا ال ل ل للال م
للمشللروع بناللبة( ،)%.0واإلسللتعانة بللبعا املتخصصللاو مللن القريللة
( ،)%11.0وتشل ل ل للزية الفتيل ل ل للاو علل ل ل للى اإلعتمل ل ل للاد علل ل ل للى أنفال ل ل للهن
( ،)%11.5أم للا املال للاعداو املاليل للة فق للد اثلل للت ىف :اإلعتمل للاد علل للى
ما ل ل للا ة أهل ل ل ل القري ل ل للة ( ،)%011واملا ل ل للا ة ىف تا ل ل للوي املنتز ل ل للاو
( ،)%.1.1واملااعدك ىف جتمية الفتياو لعم مشروع ااعى لتقلي
التكالير ( ،)%.0وتوجي الفتياو عللى اجلهلاو الل ميكلن احلصلو
منه للا عل للى ل للروض ( .)%51.1أم للا املا للاعداو اإلداري للة الل ل ميك للن
للمبح للو و تق للدميها للفتي للاو فق للد اثل للت ىف :ت للدريب الفتي للاو عل للى
التعامل مللة اجلهللاو اإلداريللة والبنكيللة ( ،)%12.1وماللاعدك الفتيللاو
ىف تنةلليم العمل ابملشللروع ل سللتفادك ابإلمكانيللاو املتاحللة ()%10.1
وجتمية جهلود الفتيلاو ىف عمل الاعى ملنةم ( ،)%13.1واملالاعدك
ىف إعداد مكان مناسب لتاوي املنتزاو (.)%25..
وتعكل ل للا النتل ل للا ل ل للدو ( )1وج ل ل للود مؤش ل ل لرا طيبل ل للا إلس ل ل للتعداد
املبحو و لتقد قافة املااعداو ال ميكن تقدميها للفتياو الراغباو

جدوي  .5املىفاعدات الىت هك تقدهها للفتيات وفقا مهيتها
أنااع املىفاعدات

املااعداو الفنية:
 تقد املشورك ىف إاتيار املشروع. املاا ة ىف تدريب الفتياو على ا نشطة. اإلستعانة ابملتخصصاو ىف القرية. تشزيعهن عم اإلعتماد على النفا.املااعداو املالية:
 اإلعتماد على ماا ة أه القرية. املاا ة ىف تاوي املنتزاو. املااعدك ىف عم مشروع ااعى لتقلي التكالير. توجي الفتياو للزهاو ال ميكن احلصو منها على لروض.املااعداو اإلدارية:
 تدريب الفتياو للتعام مة اجلهاو اإلدارية والبنكية. املااعدك ىف تنةيم العم ل ستفادك ابإلمكانياو املتاحة. جتمية جهود الفتياو ىف عم ااعى منةم. -املااعدك ىف إعداد مكان مناسب للتاوي .

جدوي .6العااما الىت هك أن تىفهج ىف عاح إقامة الفتيات حجد

املشروعات الصغرية وفقا مهيتها

ىف عم ل مش للروعاو ص للري ك ح ل تقي للى عل للى اخلللو املا لليطر عل للى
ا سللر الريفيللة والفتيللاو مللن النتيزللة الالليئة للحصللو علللى القللروض أو
إلاملة أى مشللروع صللري  ،ميكللن مللن االلل تدك دال ا سللرك وحتال
ماتوى املعيشة.
مللقججا :العاامججا الججىت هك ج أن تىفججهج ىف إقنججاع ا سججر الريفيججة قامججة
بن ججال

ح ججد املش ججروعات الص ججغرية وفق ججا مهيته ججا مجج وجه ججة نظ ججر

املبحاملت:

يوض جدو ( )1أهم العوام ال ميكن أن تاهم ىف هلاح إلامة
الفتياو حد املشروعاو الصري ك مرتبة تنا ليا وفقا يتها ملن وجهلة
نة ل ل للر املبح ل ل للو و قم ل ل للا يل ل ل للى :وج ل ل للود تل ل ل لراب وثق ل ل للة بل ل ل ل ا س ل ل للر ىف
القريل للة( ،)%011وإسل للتعداد الفتيل للاو إلامل للة املشل للروعاو بل للدعم ململ للن
وميار( ،)%.1.1وتقب ا هاهت ملشارقة بناين ىف مشروعاو ااعية
( ،)%12وإس ل ل ل للتعداد ا ه ل ل ل للاهت لتق ل ل ل للد دع ل ل ل للم م ل ل ل للادى (،)%55.1
وإسللتعدادهم ىف املاللا ة لتللدب مكللان مناسللب( ،)%51.0وماللا ة
ا هاهت ىف توف مكان مناسب للتاوي (.)%11.5
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وتعكا ه ك النتا أ ية الرتاب ا سرى ىف القرية والثقة املتبادلة بينهم
وه ل ا ياللهم ىف تعللاون ا هللاهت مللادت وعمليللا ىف املاللاعدك علللى إلامللة أحللد
املش للروعاو الص للري ك خللل ل ف للرد عمل ل مناس للبة لبن للاين ت للدر عل لليهن وعل للى
أسللرهن داللال ياللهم ىف حتا ل ماللتوى حيللاك ا سللر واجملتمللة احمللللى ال ل ى
ينتمون إلي .

*املص ج ججادر ال ج ججىت هكج ج ج أن تلجج ج ج إليه ج ججا الفتي ج ججات للحص ج ججاي عل ج ججى
املىفاعدات املالية وفقا مهيتها م وجهة نظر املبحاملت:

يوض ل ل جل للدو ( )5ملراء املبح للو و فل لليمن تلز للأ إلل لليهم الفتيل للاو
لطلللب املا للاعداو املالي للة مرتب للة تنا لي للا وفقللا يته للا م للن وجه للة نة للر
املبحلو و قملا يللى :تصللدر اللدعم ا سلرى وتعللاون أهل القريلة مقدمللة
ه ل ل ك املصل للادر بنال للبة( ،)%011والشل للئون اإلجتماعيل للة (،)%13.2
واجلمعياو ا هلية ( ،)%32والصلندوه اإلجتملاعى ( )%.فقل ملن
إااهت ا ية من وجهة نةر املبحو و.

جدوي .7املصادر الىت هك أن تلج إليها الفتيجات للحصجاي علجى

املىفاعدات املالية وفقا مهيتها:
مصادر املىفاعدة املالية
الدعم ا سرى
تعاون أه القرية
الشئون اإلجتماعية
اجلمعياو ا هلية
الصندوه اإلجتماعى
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يوض جدو ( )1أن أهم ا سباب الل ميكلن أن تشلزة الفتيلاو
علللى إلام للة أح للد املش للروعاو الص للري ك مرتبللة تنا لي للا وفق للا يته للا م للن
وجهة نةر املبحو و قانت قما يلى:
تدك ال للدا ورف للة ما للتوى معيش للة ا س للرك ( ،)%10.3وحتقيل ل
الل ل ل ل ل او واإلس ل ل ل للتقرار ( ،)%5...وإقتا ل ل ل للاب ال ل ل ل لرباو ومه ل ل ل للاراو
( ،)%15.2والش ل للعور ابلثق ل للة ىف الل ل للنفا ( ،)%15.1يليه ل للا دم ل ل ل
ماللتقب ا سللرك ،وحتمل املاللئولية ىف إ للاذ الق لراراو ا امللة ،وماللاعدك
ا بنللاء ونق ل اخل لرباو للم ماللتقبال ،بناللبة (،)%25.2( ،)%13.1
( )%35.1على التواهت.
جججدوي  .8أسججباب تشجججيع الفتيججات علججى إقامججة أحججد املشججروعات

الصغرية وفقا مهيتها

ا سباب
 املشارقة ىف رفة ماتوى معيشة ا سرك . حتقي ال او واإلستقرار . إقتااب اخلرباو واملهاراو . الشعور ابلثقة ىف النفا . دم ماتقب ا سرك . القدرك على حتم املائولية وإ اذ القراراو -مااعدك ا بناء ونق اخلرباو إليهم .
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وتعك للا هل ل ك النت للا وج للود العدي للد م للن املش للزعاو عل للى إلام للة
املش ل للروعاو الص ل للري ك ،لل ل ل ا جي ل للب تنمي ل للة هل ل ل ك اجلوان ل للب ىف الفتي ل للاو
وتش للزيعهن عل للى إلام للة أح للد املش للروعاو الص للري ك املناس للبة لة للروفهن
ولدراين ،أو املشارقة مة جمموعة من الفتياو ىف عم مشلروع مشلرتك
ميكل للنهن مل للن االل ل ل حتقي ل ل طموحل للاين ورغبل للاين ىف حتقي ل ل مال للتوى
معيشى أفي .

تعكلا هل ك النتلا تفيلي املبحلو و لللدعم ا سلرى والعلا لى ،ودعلم
أه القرية ولو وبال متواضعة ىف مااعدك بناين ىف إلامة أحد

رابعا :أ ج املشكلت الىت هك أن تعاي إقباي الفتيات على إقامجة

املشللروعاو الصللري ك جتنبللا للتعام ل مللة أى جهللاو أاللرى وللا ىف ذللله مللن

يوض ل ج للدو ( ).أه للم املش للكالو ال ل ميك للن أن تش للك عا ق للا
دون إلبللا الفتيللاو علللى إلامللة أحللد املشللروعاو الصللري ك مرتبللة تنا ليللا
وفقا يتها من وجهة نةر املبحو و قما يلى:

خم للاطر ىف حال للة فشل ل املش للروع وتعث للر الا للداد ،ولل ل له جي للب تا للهي
القروض وبشرو ملمنة وميارك ح تطمئن ا سلر وتقبل الفتيلاو عللى
املشارقة ىف أحد املشروعاو الصري ك.
* ا س ج ججباب ال ج ججىت هكج ج ج أن تش ج جججع الفتي ج ججات عل ج ججى إقام ج ججة أح ج ججد
املشروعات الصغرية وفقا مهيتها م وجهة نظر املبحاملت:

أحد املشروعات الصغرية وفقا مهيتها م وجهة نظر املبحاملت:

اخلل ل للو مل ل للن الفش ل ل ل ىف حالل ل للة القل ل للروض للعزل ل للز عل ل للن الال ل للداد
( ،)%01.1وع ل ل ل للدم وج ل ل ل للود اخل ل ل ل للربك بتص ل ل ل للنية املنتز ل ل ل للاو املختلف ل ل ل للة
(، )%01.0وعدم توافر اإلمكانياو املاديلة( ،)%03.1وعلدم املعرفلة

جملة اإلسكندرية للتباد العلمى ( -جملد  33العدد )0يناير -مارس 2102

واخل ل ل ل ل للربك دارك املش ل ل ل ل للروعاو( ،)%02.0وعل ل ل ل ل للدم وج ل ل ل ل للود مكل ل ل ل ل للان
مناسب( ،)%%01.1وصعوبة احلصو على امللواد اخللام (،)%..1
وإنقط للاع الكهل لرابء يا للبب تل للر الريل ل اء ( ،)%1.1وص للعوبة التا للوي
( ،)%5.1وعدم موافقة ا ه واوفهم (.)%1.1
جججدوي .9املشججكلت الججىت تعججاي إقبججاي الفتيججات علججى املشججروعات

الصغرية وفقا مهيتها

املشكلت
اخلو من الفش وتعثر سداد القروض.
عدم وجود اربك بتصنية املنتزاو.
عدم توافر اإلمكانياو املادية.
عدم املعرفة واخلربك دارك املشروعاو
عدم وجود مكان مناسب.
صعوبة احلصو على املواد اخلام.
إنقطاع الكهرابء بابب تلر الري اء.
صعوبة التاو ي .
عدم موافقة ا ه واوفهم .
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وتعكا ه ك النتا وجود بعا املشكال و ال لد تعوه إلبلا
الفتيللاو علللى إلامللة أحللد املشللروعاو الصللري ك أ هللا مللن وجهللة نةللر
املبحللو و ،أن ل ىف حالللة احلصللو علللى لللرض باللي هللو اخلللو مللن
الفش ل وتعثللر الاللداد ،ممللا لللد يعرضللهن للماللاءلة القانونيللة والعقوبللة،
ا م ل للر الل ل ل ى حيت ل للاج إهت تك ل للاتر اجله ل للود احلكومي ل للة وا هلي ل للة لتيال ل ل
القروض البايطة ،ويكون الاداد بعد فلرتك مسلاح مناسلبة يكلون اإلنتلاج
بللدأ ي للؤتى اب للارك ،ابإلض للافة لع للدم وج للود اخل للربك ىف اجمل للاالو التص للنيعية،
وهل ل ا يا للتلزم تك للاتر جه للود املتخصصل ل واجلمعي للاو ا هلي للة لعق للد
دوراو تدريبيل للة ابلتعل للاون مل للة القا ل للداو الريفيل للاو ىف القل للرى لتل للدريب
الفتي ل للاو الراغب ل للاو ىف إلام ل للة أح ل للد املش ل للروعاو الص ل للري ك عل ل للى إدراك
املش للروع ،ابإلض للافة لي للرورك مت للابعتهن للتع للر عل للى الص للعوابو الل ل
تواج املشروع ومااعدين ىف حلها .قما جيب تكاتر وتعاون ا هل
لتل للوف مك ل للان مناسل للب لعم ل ل املشل للروع يك ل للون لريل للب م ل للن الفتي ل للاو،
ابإلض للافة لتل للدب مك للان مناسل للب لتال للوي املنتز للاو املصل للنعة واملعل للدك
للتاوي .
التاصيات
تاصى الدراسة مبا يلى:
 االهتمللام ابلتعللر علللى القيللاداو الناللا ية وتللدريبهن لالسللتعانة ةللنقحلقللة لالتصللا ب ل ا جهللزك االرشللادية والريفيللاو ,وذللله نة لرا
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لقلة عدد املرشلداو الزراعيلاو الل ميكلن االسلتعانة ةلن ىف العمل
االرشادى.
 اإلهتم ل للام بت ل للدريب القا ل للداو الريفي ل للاو ىف جم ل للاالو العم ل ل ل م ل للةالريفيل ل للاو ,واقال ل للاةن املهل ل للاراو املرتبطل ل للة ابملشل ل للروعاو الصل ل للري ك
ملااعدك الفتياو الريفياو.
 إهتم ل للام وس ل للا اإلع ل للالم املختلف ل للةابلربام املوجه ل للة للمل ل لرأك الريفي ل للةلتوعيتهللا وتنميللة مهارايللا مللن اللال نشللر ثقافللة العمل احلللر وأ يتل
لألسرك واجملتمة.
 ض للرورك ت للوف مص للادر ال للدعم امل للادى للمش للروعاو الص للري ك بش للروملمنة وميارك ملااعدك الراغب ىف عمل املشلروعاو الصلري ك بعيلدا
عن اخلو من مل ر الفش ودا الاداد.

املجراججع
أبو العطلا ،طلاهر دمحم ،دراسلة حتليليلة للدور اإلرشلاد الزراعلى ىف تالوي بعلا
احملاص للي الزراعي للة ىف حمافة للة القليوبي للة ،رس للالة دقت للوراه ,قلي للة الزراع للة-
جامعة الزلا ي  ،فرع بنها .0..1 ،
أبوحليم ل للة ،وفل للاء ,ودمحم إب ل لراهيم ،دراسل للة بعل للا اجلوانل للب املتعلقل للة ومارسل للة
الريفيللاو للصللناعاو الريفيللة الصللري ك ابلللوجه البحللرى والقبلللى ،معهللد
حبللوث اإلرشللاد الزراعللى والتنميللة الريفيللة ،مرقللز البحللوث الزراعيللة ،نشللرك
حبثية رلم .2390...
اجلنزيه للى ،ه للدى دمحم ،املل لرأك الريفي للة وحت للدتو التنمي للة ،املش للاق واحلل للو ،
الوالللة واملللأمو  ،قليللة الزراعللة ،وجامعللة القللاهرك ،املللؤار الاللادس ل رشللاد
الزراع للى وتنمي للة املل لرأك الريفي للة ،املرق للز املص للرى ال للدوهت للزراع للة ابل للدلى،
القاهرك.2112،
اجلهل ل للا املرق ل للزى للتعبئ ل للة واإلحص ل للاء ،التع ل للداد الع ل للام للا ل للكان واإلس ل للكان
واملنشآو ،النتا النها ية.2111 ،
العزىب ،دمحم ،وعبد املنعم ،أما ،،البطالة وبعا املتري او املتعلقة ةا ىف رير
وحيل للر اهوريل للة مصل للر العربيل للة ،جملل للة املنصل للورك للعلل للوم الزراعيل للة ،جملل للد
( ،)21العدد (.2113 ،)1
توفي  ،سه لويا ،إجتاه الريفيلاو حنلو بعلا املشلروعاو الزراعيلة الصلري ك،
معهللد حبللوث اإلرشللاد الزراعللى والتنميللة الريفيللة ،نشللرك حبثيللة رلللم ،0.2
.0..1

ليلي انورطلبة امحد ،صفاء امحد فهيم البنداري :دور القا داو الريفياو ىف تشزية الفتياو على إلامة املشروعاو الصري ك ...

حايب ،هيام عبد امللنعم ،إجتاهلاو الفتيلاو الريفيلاو حنلو إلاملة مشلروعاو
صل للري ك واملتري ل ل او املرتبط ل للة ةل ل لا ىف بع ل للا ل ل للرى حم ل للافة اإلس ل للكندرية
والبح ل ل ك ،جمل ل للة اإلس ل للكندرية للتب ل للاد العلمل للى ،جملل للد  ،2.العل للدد ،3
.2111
رمزى ،هد ،امللرأك واإلعلالم ىف علامل متريل  ،القلاهرك ،اللدار املصلرية اللبنانيلة،
.2112
رحيلان ،إبلراهيم إبلراهيم ،مشلروع تنميلة التكنولوجيللاو الباليطة املاللتخدمة ىف
مشروعاو املرأك الريفية ،اجلمعية العلمية املرقزيلة للتنميلة احملليلة واإللليميلة
املتكامللة ابإلشلرتاك ملة و ارك الشللئون اإلجتماعيلة ،اإلدارك العاملة لشللئون
املرأك.2111 ،
طلبللة ،ليلللى ،ا ثللر املعللرىف إلسللتخدام الفيللديو قوسلليلة تعليميللة لتنميللة الللوعى
الصحى والبيئى لقا داو الرأى الريفيلاو ىف بعلا للرى حمافةلة املنوفيلة،
جملة اإلسكندرية للتباد العلمى ،جملد  ،22العدد 2110 ،2
ط  ،عبد الريفار عبد الريفلار ،حماضلراو ىف اإلعلالم الزراعلى لطليلة الدراسلاو
العلي ل للا ،لا ل للم اإلرش ل للاد الزراعل للى ،قلي ل للة الزراعل للة ،جامع ل للة اإلس ل للكندرية،
.2111
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عبل للد اجل ل لواد ،سل للامى أمحل للد ،دور املنةمل للاو الريفيل للة ىف العم ل ل اإلرشل للادى
وحافة للة القليوبية،رس للالة دقت للوراك ،قلي للة الزراع للة ,جامع للة الزل للا ي  ،ف للرع
بنها.0..3 ،
عبل للد العل للا  ،دمحم حال للن ،النال للاء الريفيل للاو واحلاجل للة إهت املعلومل للاو الفنيل للة
والتكنولوجيللة املال مللة لألنشللطة املزرعيللة واملنزليللة ،قليللة الزراعللة ،جامعللة
القللاهرك ،امل للؤار الا للادس ل رش للاد الزراعللى وتنمي للة امل لرأك الريفي للة ،املرق للز
املصرى الدوهت للزراعة ابلدلى ،القاهرك.2112 ،
عبللد املقصللود ،ةزللت ،الفزللوك النوعيللة وحتا ل فعاليللة اإلرشللاد الزراعللى ىف
جما املرأك الريفيلة ،امللؤار الالادس ل رشلاد الزراعلى وتنميلة امللرأك الريفيلة،
املرقز الدوهت للزراعة ابلدلى ،القاهرك .2112 ,
عل للى ،س للحر القط للب ،النش للأك ا سل لرية والعن للر ض للد املل لرأك ،دراس للة ميداني للة
مقارنة وحافةة املنوفية ،قلية اآلداب ،جامعة املنوفية.2111 ،
ع ل للوض ،عبل للد العزيل للز عبل للد احلميل للد ،دور اإلرشل للاد الزراعل للى ىف محايل للة البيئل للة
وصل ل لليانتها م ل للن النل ل للوث بل ل ل راع ومرش ل للدى ش ل للعبة اجلبل ل ل ا اي ل ل للر
ابجلماه يل للة الليبيل للة رسل للالة دقتل للوراه ،قليل للة راع ل للة سل للااب ابشل للا ،جامعل للة
اإلسكندرية .2111 ،

SUMMARY

The Role of Rural Women Leaders in Promotion of Girls to Set Up Small
Projects in Some Villages of Alexandria and Behaira Governorates
Laila Tolba and Safaa Faheem

This research aimed to Study the role of the rural
women Leaders in promotion of girls to set up
projects, through the Following sub goals:
1-Determining of some of the characteristics of the
respondents.
2- Identify the role of the respondents in encouraging
girls to set up small projects.
3- Identify the causes that contribute to persuade girls
on establishment of small enterprises.
Data were Collected From a purposive sample
consisted of 144 respondents from some villages of
Alexandria and Behaira Governorates, through
personal interview questionnaire. The most important
results are as follows:-

extension
methods that can be used to persuade
girls on the establishment of small enterprises.
- Technical training, family participating, and
administrative training, were important helps that can
be offered to them.
- The causes that encourage the girls to establish small
project are: the desire to raise there standard of living,
personal achievement, settlement, cleverness having,
Self confidence, developing the decision making
ability and helping their sons.

.

- Hand made and food industries were the most
attractive activities to the girls.
- Personal relationships, home visits, home meetings,
video films for successful projects and shows for
marketing of products were the important

