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 ملخص الدراسة باللغة العربية
 أواًل مشكلة الدراسة

فى الدول  خاصة,م القضايا التى نالت إهتمام الجميع فى الوقت الراهن ÷أصبحت قضيةالتنمية من ا
حيث إنصب هذا .النامية التى تعانى من الفقر والجهل والمرض والحرمان ونقص الموارد واإلمكانيات

كما تعد ,إذ يعتبر وسيلتها وهدفها فى نفس الوقت,ر فعال فيهاكعنصاالهتمام على العنصر البشرى 
المرأة الريفية الفقيرة أحد العناصر الفعالة التى تحظى بهذا االهتمام من أجل تحسين أوضاعها 

وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف فإن التنمية ,المعيشية التى ظلت لسنوات طويلة تتصف بالتدنى والفقر
من خالل جمعيات تنمية المجتمع المحلى والتى تزايدت معدالتها فى العقدين تقدم برامجها المتنوعة 

حيث إستهدفت إدماج المرأة الريفية الفقيرة فى العملية التنموية وتعزيز إستفادتها من خدمات وبرامج 
فعالية هذه البرامج فى وبناء على ذلك فإن دراسة ,ومن ثم تحسين نوعية حياتها,هذه الجمعيات

من هنا تحدد ,عية الحياة للمرأة الريفية الفقيرة تعد خطوة على طريق تحقيق التنمية المنشودةتحسين نو 
نوعية الحياة للمرأة الريفية  جمعيات تنمية المجتمع فى تحسين فعالية برامج:"موضوع الدراسة فى

"                                       الفقيرة  
 ثانيًا أهداف الدراسة

:ة الراهنة نحو تحقيق مجموعة من األهداف الرئيسية المتمثلة فيما يلىتسعى الدراس  
 الوقوف على فعالية برامج جمعيات تنمية المجتمع فى تحسين نوعية الحياة للمرأة 

 الريفية الفقيرة
ـ:وينبثق من هذا الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية التالية  

فى تحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية  مية المجتمعالوقوف على فعالية برامج جمعيات تن -أ
.الفقيرة إقتصاديا    

فى تحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية  الوقوف على فعالية برامج جمعيات تنمية المجتمع -ب
.تعليميا  الفقيرة   

فى تحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية  الوقوف على فعالية برامج جمعيات تنمية المجتمع -ج
.صحيا  الفقيرة   

فى تحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية  الوقوف على فعالية برامج جمعيات تنمية المجتمع -د
.اجتماعيا  الفقيرة   



مرأة الريفية الفقيرةمن البرامج الت تقدمها الوقوف على أهم المعوقات التى تحد من إستفادة ال -2
.جمعيات تنمية المجتمع   

حلزيادة فعالية البرامج التى تقدمها جمعيات تنمية المجتمع  فى التوصل إلى تصور مقتر  -3
.تحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية الفقيرة  

 ثالثاً :ـ تساؤالت الدراسة
ـ:تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على مجموعة من التساؤالت الرئيسة التالية  

حياة للمرأة الريفية الفقيرة فى تحسين نوعية ال فعالية برامج جمعيات تنمية المجتمع ما -
؟إقتصاديا    

فى تحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية الفقيرة  فعالية برامج جمعيات تنمية المجتمعما  -ب
 تعليميا ؟

صحيا ؟فى تحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية الفقيرة  فعالية برامج جمعيات تنمية المجتمع ما -ج  
فى تحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية الفقيرة  ة المجتمعفعالية برامج جمعيات تنمي ما -د

 اجتماعيا ؟
ما المعوقات التى تحد من إستفادة المرأة الريفية الفقيرةمن البرامج الت تقدمها جمعيات تنمية  -2

 المجتمع ؟
عية تحسين نو ما التصور المقترح لزيادة فعالية البرامج التى تقدمها جمعيات تنمية المجتمع  فى  -3

؟الحياة للمرأة الريفية الفقير  
 رابعاً : نتائج الدراسة

:أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج الجديرة باالهتمام والمتمثلة فيما يلى  
مج التى تقدمها جمعية تنمية المجتمع فى تحسين الجانب الذاتى للمرأة الريفية ضعف قدرة البرا -1

.الفقيرة اقتصاديا    
تى تقدمها جمعية تنمية المجتمع فى تحسين الجانب الموضوعى للمرأة الريفية قدرة البرامج ال -2

.الفقيرة اقتصاديا    
مج التى تقدمها جمعية تنمية المجتمع فى تحسين الجانب الذاتى للمرأة الريفية الفقيرة من قدرة البرا -3

.الناحية التعليمية  
فى تحسين الجانب الذاتى للمرأة الريفية  مج التى تقدمها جمعية تنمية المجتمعضعف قدرة البرا -4

.الفقيرة تعليميا    



مج التى تقدمها جمعية تنمية المجتمع فى تحسين الجانب الذاتى للمرأة الريفية الفقيرة من قدرة البرا -5
.الناحية الصحية  

الريفية مج التى تقدمها جمعية تنمية المجتمع فى تحسين الجانب الذاتى للمرأة ضعف قدرة البرا -6
.الفقيرة صحيا    

مجموعة من المعوقات التى تحد من إستفادة المرأة الريفية الفقيرة  أسفرت الدراسة عن وجود -7  
 من البرامج الت تقدمها جمعيات تنمية المجتمع

قترحت الدراسة تصور مقترح لزيادة فعالية البرامج التى تقدمها جمعيات تنمية المجتمع  فى  وا 
.ةاة للمرأة الريفية الفقير تحسين نوعية الحي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


