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 .خلصالم                                    
تنمية مهارات  واثره على  معرفة التدريب اإلرشادي  رضبغأجريت هذه الدراسة بمحلية فور برنقا عام   

وكذلك  التعرف علي نوع األنشطة التي يقدمها التدريب االرشادى للمرأة والتى من خاللها  المرأة الريفية .
اكسابها مهارات ومعارف  جديدة.  ثم لمرأة من خالل ل يتم التعرف على اثر التدريب في زيادة الدخل

والمعوقات التي تواجه التدريب االرشادى.  تلخصت مشكلة البحث فى ان المرأة الريفية  معرفة المشاكل
تعانى من مشكالت عدة تتعلق بنقص المعرفة ومهارات سبل كسب العيش لزيادة دخلها وبالتالى تحسين 

يمثل مجتمع س اثر التدريب االرشادى على تنمية المرأة.  مستوى معيشة اسرتها وعليه قام الباحث بقيا
اتها التجارة والزراعة والرعي ومهن اخري لتنمية مهار  مارستى تالدراسة المرأة الريفية بمحلية فوربرنقا ال

من المرأة الريفية بالمنطقة وجمعت البيانات  ة. أجريت هذه الدراسة علي أربعين مبحوثتهاوزيادة دخل أسر 
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كن مختلفة من منطقة الدراسة . وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية نسبة لتشابه صفات العينة من في اما
استخدم  الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  حيث النواحي الثقافية واالجتماعية والمعيشية.

جمع البيانات والمعلومات وتم وذلك عن طريق دراسة الحالة في محلية فوربرنقا .تم تصميم استبيانة كأداة ل
تحليلها عبر هذه االستبانة. وايضا قام الباحث باجراء بعض المقابالت الشخصية مع ذوي و جمع البيانات 

االختصاص لجمع معلومات خاصة بالبحث وتحليلها .باستخدم الجداول التكرارية والنسب المئوية تم 
وتوصلت الدراسة إلى العديد من .ي التحليليتفسير البيانات التي جمعت عن طريق االحصاء الوصف

ن أنشطة مدرة للدخل بجانب النشاط الزراعي لزيادة دخله سنيمار  اتمن المبحوث %42النتائج أهمها:أن 
 لنيمث الئىال اتتدريبًا إضافيًا على األنشطة المدرة للدخل وقد توصلت الدراسة أن المبحوث ينوهؤالء تلق

 –تصنيع غذائي  على كثير من األنشطة المدرة للدخل منها: نفئات المرأة الريفية بمنطقة الدراسة تدرب
وأن  نوكسبوا مهارات تجريبية ومعارف وخبرات عالية لزيادة دخله –إسعافات أولية  –صناعات يدوية 

حكومية والمنظمات في دورات تدريبية أقيمت بواسطة المؤسسات ال ناشترك اتمن المبحوث %75حوالي 
المعيشية. وتبين من خالل نتائج الدراسة أن غالبية  ناإلنتاجية وتحسين أوضاعه ناإلنسانية لرفع كفاءته

ن الطريقة العملية والنظرية معًا مما ساعده ندورات تدريبية اتبع ينتلق الئىوال %62.5بنسبة  اتالمبحوث
 .نودخلهن إنتاجه عمليًا لزيادة ينهعلى فهم التدريب وتطبيق ما تلق

التدريب االرشادى، الٍمرأة الريفية، التنمية ، التنمية الريفية، مهارت المرأة ‘ الكلمات المفتاحية: التدريب
 .الريفية، معارف المرأة الريفية

 
Abstract.                                                 

 
This study was conducted in Forbaranga Locality in West Darfur- Sudan, in 
order to know the extension training and its role of on development of   rural 
women skills. As well as to identify the type of activities provided by the 
guidance of training to rural women through which the impact of training in 
increasing the income of women recognized by providing them with new skills 
and knowledge.  And to know challenges and problems facing extension 
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training. The problems of study concluded that the rural women suffering of 
various problems related to lack of knowledge and livelihoods skills to increase 
their income to improve living standers for their families, for that regards the 
researcher measured the impact of extension training on rural women 

development.                                                                                  
The community of the study represents rural women in Forbaranga locality 
who engaged in trading, agriculture, pastoralism and other occupations to 
develop their skills and increase their families' income. This study was 
conducted on forty (40) rural women in the region and the data collected in 
different places in the study area. The sample was randomly selected because 
of the similarity of the characteristics of the sample in terms of cultural, social, 
and living aspects. In this study, the researcher used the descriptive and 
analytical approach by means of a case study in the locality of Forbaranga. A 
questionnaire was designed as a tool to collect data and information and the 
data was collected and analyzed through it. The researcher also conducted 
some personal interviews with the local authorities to collect and analyze 

information related to the research.                                                    
 

By using iterative tables and percentages, the data collected were interpreted 
by analytical descriptive statistics. The study reached many results, the most 
important of which were that: 42% of the respondents practice income-
generating activities besides agricultural activity to increase their income and 
these received additional trainings in income-generating activities such Food 
processing, Handicrafts, First Aid and gained experimental skills, knowledge, 
and high experience to increase their income. Also, about 75% of the 
respondents participated in training courses held by government institutions 
and humanitarian organizations to raise their productive efficiency and improve 
their living conditions. The results of the study showed that most of the 
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respondents (62.5%) who received training courses followed the practical and 
theoretical method together, which helped them to understand the training and 
apply what they received in practice to increase their production and income. 
 
Keywords: Training.  Extension Training, Rural Women, Development, 

Rural Development, Rural Women's Skill, Rural Women's Knowledge  
  

 مشكلة البحث:ـ  (1-1)
تعتبر المرأة عنصرا فعاال في االرتقاء بدخل األسرة ولذلك فان  تنمية المرأة الريفية يؤدي 

تعاني من مشكالت كثيرة لتحقيق األهداف القومية واالقتصادية. وقد ظلت المرأه الريفية 
منها الفقر وتدني االنتاج واالنتاجية .ايضًا المرأه الريفية تعاني من تدني مستواها 
التعليمي وقلة المهارات األزمة لزيادة دخلها لتحسين مستوي معيشة أسرتها. ولقد الحظ 

لزيادة  الباحث أن المرأة بمنطقة فوربرنقا تحتاج إلى رفع مهاراتها العملية والتعليمية
ب أن تنال قدر من االهتمام من الجهات جإنتاجها لتحسين مستواها المعيشي ولذلك ي

ذات االختصاص لتدريبها ورفع مستوى أداءها وتحسين ظروفها المعيشية.وقد لخصت 
التدريب االرشادى على تنمية  دورمشكلة البحث في سؤال بحثي كبير وهو: ما هو 

 المرأة الريفية؟
 أهمية البحث :  1-2

المرأه تشكل نصف المجتمع وتشكل القوه االساسية في الكثير من العمليات االنتاجية 
تنشئة االطفال. والتدريب يساعد المرأه الريفية علي و عاية ر  والتنموية و يعتمد عليها في

اكتسابها خبرات ومعارف جديدة ويساعدها علي االعتماد الذاتي للنهوض واالرتقاء 
 اها العلمي والعملي لزيادة الدخل وتحسين الوضع المعيشي السرتها. بمستو 
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  -أهداف البحث: 1-3
 التعرف علي نوع األنشطة التي يقدمها التدريب االرشادى للمرأة.  -
 التدريب في زيادة دخل المرأة واكسابها مهارات ومعارف  جديدة.   دورمعرفة  -
 جه التدريب.  امعرفة المشاكل والمعوقات التي تو  -
التعرف علي اثر التدريب في زيادة االعتماد علي مساهمة المرأه الريفية والشباب  -

 الريفي في مشروعات التنمية المحلية. 
 البحث : اسئلة  1-4

 مستوي االقتصادي واالجتماعي للمرأه الريفية. الالتدريب له اثر في تحسين هل  -
 خبرات علمية وعمليةالريفية  التدريب االرشادي له اثر في اكتساب المرأه هل  -

 .  لرفع كفاءتها االنتاجية وتحسين مستوى معيشة اسرتها الريفية
والتى من  ةالتدريب له اثر في اكتساب المرأه الريفية مهارات ومعارف جديدهل  -

 .خاللها تستطيع االستفادة منها لزيادة دخلها
 لنظرى االطار ا 2-1
دورا مهما في تطوير العاملين في القطاع الزراعي وذلك بما  االرشادى يلعب التدريب  

يحقق من تطوير  مهارات وخبرات العنصر البشرى ألداء دوره بكفاءة عالية ومؤثرة في 
والتدريب  يهدف  إلي إحداث تغيرات في الفرد والجماعة وذلك  ،اإلنتاجيةالكفاءة رفع 

م  وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم بما يجعلهم الئقين لشغل وظائفهم بكفاءة بزيادة معلوماته
 وإنتاجية عالية. 

تعتبر المرأة عنصر فعال في االرتقاء بدخل األسرة والدعوة لإلسراع بتنمية المرأة الريفية 
بات يؤدي لتحقيق األهداف القومية والمساهمة في النهضة االقتصادية من خالل سيرها 

 رادو اإلنتاجية إال أنها تعاني من مشكلة الفقر وتدني اإلنتاجية نسبة لال في العمليات



 

6 

يجب أن تنال قدر من  لذلك.و الريفية المرأة في المجتمعات اي تقوم بهتال المتعددة 
االهتمام والتقدير وتعزيز دورها من خالل توفير التمويل الالزم وضمان  مشاركتها في 
األنشطة اإلنتاجية المدرة للدخل وذلك لتحقيق األمن واالستقرار وتمكينها من االعتماد 

العملية  علي نفسها. وفيما يتعلق بالمرأة الريفية فان  مستواها التعليمي متدني ومهاراتها
(. 2006منخفضة ومن الضروري إعادة النظر في تحسين وضع المرأة الريفية. عبدهللا,)

أي جهود توجه من قبل المنظمة لمساعدة العاملين فيها علي  ويشمل مفهوم التدريب
التكيف لوظائفهم ويهتم التدريب باكتساب المعلومات واالتجاهات والمهارات ويوجه 

الف مستوياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية )عبد المقصود لجميع العاملين علي اخت
ف التدريب ايضا بانه التنمية المستمرة والمنظمة للمعلومات ر م( . وقد ع1988،

والمهارات واالتجاهات التي تساعد األفراد في جميع مستويات علي تحقيق مصلحتهم 
 (. 2004ومصلحة المنظمة التي يعملون فيها )صالح و الطنوبي و عزمي، 

( 2012تأتي أهمية التدريب في كونه مدخال علميا يزيد من فاعلية اإلفراد وقد أورد )نبيل ،و
ان التدريب يساعد علي دفع كفاءة النوعية في مجال االهتمام التربوي التخصصي .واكتساب 
المعلومات والمهارات الوظيفية الالزمة  وايضا إحداث تغيرات ايجابية في سلوكهم 

هم وفي عالقتهم بالعمل والعاملين نحو االفضل واكتساب المعرفة الجديدة وتنمية واتجاهات
قدراتهم ومهارتهم وتأثير في اتجاهاتهم وتعديل افكارهم وسلوكهم كما ان التدريب االرشادى 
يساعد فى تطوير العادات واألساليب التي يستخدمونها للنجاح والتفوق في العمل وزيادة 

 تفاع مستوي األداء .وتطوير المعارف وار 
 م( أن للتدريب أنواع عديدة منها:1988وقد ذكر )عبدا لمقصود,
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 التدريب السابق للخدمة:  -1
هو عبارة عن التدريب األكاديمي اي التعليم المنتظم للمواد العلمية الزراعية والطرق والقواعد 
االرشادية التي تسبق الحصول علي الوظيفية والتي عادة ما تقدم في الجامعات والمعاهد 

 والمدارس الزراعية. 
 التدريب عند بدء الخدمة:  -2
رشادي للعاملين الجدد عند االستالم العمل وقبل ويقصد به التدريب الذي يوفره الجهاز اال 

ممارستهم الفعلية لمهام وظائفهم في هذا النوع من التدريب يعطي العامل المعلومات 
 والمهارات التي يحتاج اليها لكي يكون مرشدآ فعاآل.

 التدريب إثناء الخدمة: -3
وهو ذلك النوع من التدريب الذي يعطي االنعاش وتجديد معارف ومهارات العاملين وتنمية 

 قدراتهم علي تنفيذ البرامج اإلرشادية المختلفة 
 التدريب العلوي : 4

 كليات بالجامعات.الوهو الذي يعطي للحصول علي درجات علمية اعلي عادة في 
 مفهوم التنمية الريفية: 2-2
جموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود االهالي مع هي عبارة عن م  

السلطات العامة من اجل تحسين مستوي الحياة من النواحي االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية في المجتمعات القومية والمحلية واخراج هذة المجتمعات من عزلتها لتشارك ايجابيا 

م(.و المعنى الحرفى للتنمية 1995م البالد .)الحفيان، في الحياة القومية ولتساهم في تقد
ر نحو االحسن وتنمية راس ييشير إلي الزيادة والنمو وغالبا ما يشير هذا المعني الي التغي

والتطوير ايضآ معني  من معاني  ،المال تعني زيادة مطرده وضمان وجودة باالستثمار مثال
التنمية النه يهدف الي الوصول للغاية القصوي من التنمية الي االحسن واالكبر واالقوي 
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بهذا المعني تهدف التنمية الي ن و وهو ما يعني االرتقاء إلي افضل واحسن مما هو عليه اال
جره الثور كاحد وسائل زيادة االنتاج وذلك بتطوير وسائل االنتاج مثآل من المحراث الذي ي

االنتاج الزراعي التراكتور ومن الساقية أو الشادوف الي الوابور وغيرها وهدف التنمية 
االول  هااالساسي هو ازالة الفقر وتحسين الصورة القائمة ,اي ان التنمية تجعل االنسان هدف

عبارة عن  بأنهاوقد عرفت األمم المتحدة للتنمية الريفية م(. 1995ر  )الحفيان، يمن التغي
جهود  مع السلطات العاملة من المجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد 

اجل تحسين مستوى الحياة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات 
تشارك ايجابيا في الحياة القومية لالقومية والمحلية واخراج هذه المجتمعات من عزلتها 

هو تحسين  والمقصود بتنمية المرأه الريفية، م (2006ساهم في تقدم البالد. ) عبدهللا، وت
مداركها  اوضاعها االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع التركيز علي تنمية قدرتها وتوسيع

 م(1993كسابها سلوك جيد ) العادلى ،اوذلك بتعليمها لمعرفة المهارات و 
فالنمو ، ق بين النمو االقتصادي و التنمية االقتصاديةم( الفر 1988)افريت،  وذكر 

زياده المتواصلة فى الدخل الحقيقي للفرد الواحد عن طريق تحسين وسائل الاالقصادي يعني 
مل على تغييرات اقتصاديه كثيرة ينتج عنها النمو تاالنتاج اما التنميه االقتصاديه فتش

بزياده اإلنتاج وزيادة اإلنتاج التحدث اال االقتصادي ،إذن فالنمو االقتصادي ال يحدث اال
بالتنمية االقتصادية التي تعني ادخال تحسينات في تحسين التقنيه االنتاجيه او تحسين 

م( 1995أورد )الحفيان,وكما  الخدمات والبنيات االساسيه التى تساعد على تحسين االنتاج. 
 أن أهداف التنمية تشمل:

 /تحقيق زيادة اإلنتاج.1
 .توازن بين المدينه والقريه والتوازن االجتماعي واالقتصادي /خلق2
 ./توفير ظروف معيشيه مناسبه لكل مجموعه من السكان3
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 ./النهوض بكل النشاطات االقتصاديه4
 .تمويل االقتصاديل/تحيقق جزء من رأس المال ل5
 ./تركيز البنيات االساسيه6
 /توفير الخدمات االساسيه .7
 ه الريفيه:متطلبات التنمي 2-3

 إصالح األراضي:
يه فالح االراضي كليا مع التنميه الريصهو المؤشر فيما يتعلق بالتغيير البناء لذلك يتعلق ا

 .مناطق الريفيهالراضي فى لالو هذه ضروره لتؤكد الملكيه العادله 
 البنيات االساسيه:

واستغالل  يات التحتيهالبد للحكومه و المجتمعات المحليه ان تلعب دورا مهما في تطوير البن
الموارد المتاحة ،استغالل الموارد المتاحه او االستخدام االمثل للموارد المتاحه هو مطلب 

 طلبات التنميه الريفيه اذ بدونه اليمكن ألي بلد ان ينهض وينمو.تاساسي من م
 نظم االداره والتحكم:

التنميه في المناطق الريفيه  من اجل بقاء العديد من النشاطات التنمويه وزياده المنفعه من
  م(2006لتحكم .)عبدهللا، لبسيطه واجهزه  ةمن الضروري تنميه ادار 

 دور المرأة في التنمية الريفية:                           2-4
مختلف مجاالت النشاط  فىفي معظم الدول وحتى عهد قريب كانت تتسم مشاركة المرأة 

التنموي بالضعف الشديد وكانت النظره اليها ال تسعى لصالح انضمامها الي قوة العمل 
وبظهور النهضة النسائية في األمم المتقدمة استطاعت المرأة ان تفرض نفسها  .االقتصادي

علي الساحة االقتصادية .أن المراة هي التي اكتشفت الزراعة حيث كانت في الزمان 
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لماضي تقوم باالضافة الي اعمالها المنزلية والعائلية المعتادة بنشاط جمع والتقاط ا
 م(2001الثمار.)ريحان واخرون 

 م( أن محددات عمل المرأة تشمل اآلتي:2006وقد أورد )عبدهللا، 
 المحددات الثقافية : -1

النساء للعمل في  كان الرجل البدائي ياخذ االعمال التي تناسبه ويترك ما تبقي للمرأة خرجت
 المصانع من اجل المشاركة في النفقات المنزلية وتقوم بتربية ابناءها.

 المحددات الدينية :-2
المرأة في االسالم لها مكانتها الخاصة التي تتناسب بنيتها فهي تقوم بتربية االبناء واالهتمام 

 بالزوج وادارة شؤون البيت.
 المحددات التعليمية: -3
إتاحة التعليم للمرأة يعتبر مبدأ إسالمي أصيل حيث كن يجلسن إلي النبي )ص(ويتعلمن  

 إلي اهلهن كداعيات ,فتعليم المرأة يساعد في العملية التنموية.لنشره منه أمور دينهن 
 المحددات السياسية : -4

 فالسياسة الحكومية هي التي تؤثر على  انشطة المرأة سلبآ او ايجابآ.
 ل غير المرئي:                           العام -5

 مجتمع المزارعيالالنساء المنتجات الزراعيات غير مرئيات في 
 الخطط والبرامج لتطوير تنميه المرأة الريفية: 2-5

م( أن الخطط والبرامج لتطوير تنمية المرأة الريفية تتلخص في 1998وقد أوردت )الحسن، 
 اآلتي:

 واالجتماعية التي تساعد المرأة على المشاركة واالستفادة من  ةتحسين األوضاع القانوني
 الوعي الصحي.و مشاريع التنمية وزيادة اإلنتاج الغذائي 
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 ات االتصال بين قرات للمرأه في مختلف الوزارات التخصصيه في الواليات وخلق حلاإنشاء اد
 فيه .أجهزه الحكومه واالجهزه الطوعيه العامله في مجال تنميه المرأه الري

  انشاء وتقويه المجموعات النسويه العامله في مجال االنتاج الزراعي واالعمال اليدويه
  .والصناعيه الصغيره مثل الزيوت والصابون والصناعات الغذائيه

  ة.اعاده تنظيم التعليم العام بحيث يشتمل على برامج تنميه المرأ  
  في  اعاده تنظيم االجهزة االشرافيه واعاده تأهيل المراكز االجتماعيه وتقويتها للقيام بدور ما

 %80ان المرأه السودانيه تمثل حسب االحصائيات حوالي ، تدريب نساء الريف وتأصيلها 
من العماله الزراعيه خاصه في القطاع التقليدي وذلك بتزايد ظروف العجزه الرجال بسب 

 .رب تأثير الح

 نبذة عن منطقة الدراسة : 3-1
 38-22تقع محلية فوربرنقا في الجزء الجنوبي من والية غرب دارفور بين خطي طول  

حدها دولة تشاد ومن تشماآل ومن الناحية الجنوبية الغربية  22-4شرقآ ودائرتي عرض 
ة هبيال ,وتبلغ الناحية الشرقية والية وسط دارفور محلية قارسال ومن الناحية الشمالية محلي

تتميز المحلية بالموارد الزراعية والثروه الحيوانية و كيلومتر تقريبآ  650مساحة المحلية حوالي 
الضخمة وتعتبر من اهم المحليات اقتصاديآ بالوالية ,ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 

ا (. واألنشطة التي يمارسه2008نسمة  كما ورد في اإلحصاء السكاني للعام ) 98000
 .م(2017الرعي. )عبدالماجد،–الزراعة –سكان  المنطقة هي التجارة 

 :مجتمع البحث 3-2
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التجارة والزراعة والرعي  والتى تمارس يمثل مجتمع الدراسة المرأة الريفية بمحلية فوربرنقا  
تها الريفية لمقابلة احتياجات الحياة اليومية وزيادة دخل أسر  اومهن اخري لتنمية مهاراته

 .وتحقيق رفاهية االسرة على المدى المتوسط والبعيد
 ( عينة البحث:3-3)
من المرأة الريفية بالمنطقة وجمعت البيانات في  ةأجريت هذه الدراسة علي أربعين مبحوث 

 اماكن مختلفة من منطقة الدراسة .
 ( طريقة اختيار العينة:3-4)

نسبة لتجانس المجتمع من  Random Sampleاستخدم الباحث العينة العشوائية البسيطة 
حيث غرض الدراسة المتعلقة بالمرأة الريفية وتم اعتماد  اسلوب العينة العشوائية المنتظمة 
عن طريق السحب العشوائى المباشر للعينة باستخدام جداول االرقام العشوائية .وقد عمل 

وارق )قصاصات( الباحث بتسلسل جمع عناصر المجتمع وكتابة االرقام على قطع من اال
من ثم خلطت هذه االوراق  ومن ثم  تم اختبار وحدات العينة وحدة فوحدة بطريقة متماثلة 

بين المجموعة كلها. وبعد الحصول على ارقام وحدات العينة تم تحديد وحدات المجتمع التى 
ى الذ تحمل االرقام المختارة وحصل الباحث على العينة المراد اختيارها من هذا المجتمع

 يتشابه من النواحي الثقافية واالجتماعية والمعيشية.
 ( منهجية البحث:                                  3-5)

استخدم  الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك عن طريق دراسة الحالة 
 في محلية فوربرنقا .

 (  أدوات جمع البيانات 3-6) 
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الباحث بتصميم استبيانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات وتم جمع االستبيانات  : حيث قام 
البيانات تحليلها عبر هذه االستبانة. قام الباحث باجراء بعض المقابالت الشخصية مع ذوي 

 االختصاص لجمع معلومات خاصة بالبحث وتحليلها .
ثم تفسير البيانات استخدم الجداول التكرارية والنسب المئوية ( طرق تحليل العينة : 3-7) 

 التي جمعت عن طريق االحصاء الوصفي التحليلي .
 ( المشاكل التي واجهت الباحث:3-8) 
 اتصعوبة استجابة المبحوث-
 صعوبة السفر )عدم وفرة المواصالت( ووعورة الطريق-
                                           االوضاع االمنية الغير مستقرة -

 قشةالتحليل والمنا 4-1

 -حسب العمر: ثات( التوزيع التكراري والنسبة للمبحو1-4الجدول )

 النسبة% التكرار العمر

15-25 13 32,5 

26-35 14 35 

36-45 10 25 

 7,5 3 فما فوق 46

 100 40 المجموع

   2021المصدر: المسح الميداني                                    

ما بين  نتتراوح أعماره % 67.5ثاتمعظم المبحو ( إن 1-4تشير نتائج الجدول)
لحضور  ينيسع الئى المن النساء  سنة وهي نسبة عالية وتمثل الشباب  15-35

تصل فوق  نأعماره %7.5.ونسبة  نتحسين مستوي دخلههن لالتدريب لزيادة إنتاج
 .جدا عامآ وهي نسبة ضئيلة 46
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 -حسب المستوي التعليمي: اتنسبة للمبحوثال( التوزيع التكراري و2-4الجدول)

 النسبة% التكرار المستوي التعليمي

 37,5 15 أمي

 10 4 أساس

 15 6 خلوة

 25 10 ثانوي

 12,5 5 جامعي

 100 40 المجموع

 م.2021المصدر: المسح الميداني                                       

 ينتلق %25وتليهم نسبة  اتأميي %37.5( أن نسبة 2-4يوضح نتائج الجدول ) 
التعليم بمراحل الثانوية وقد تبين من نتائج الدراسة أن مستوى األمية كبير وسط 

المتقدم الخاص باالنشطة  للتدريب اإلرشادي نمما يؤثر سلبآ في استيعابه اتالمبحوث
 دخل األسرة .لزيادة اإلنتاجية  نعمليا لرفع كفاءته هوتطبيق المدرة للدخل

 حسب الحالة االجتماعية: ات(التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث3-4الجدول )

 النسبة% التكرار الحالة االجتماعية

 27.5 11 ةعازب

 47.5 19 ةمتزوج

 15 4 ةمطلق

 12.5 5 ةارمل

 2.5 1 ةمنفصل

 100 40 المجموع

 م.2021المصدر : المسح الميداني  

تليها غير  %47.5تمثل  ات( ان نسبة المتزوج3-4اشارت نتائج الجدول ) 
لذلك اسر  نأكثر استقرار وله  اتالمتزوجات فالمبحوث %27.5ن نسبتهو  اتالمتزوج
 . نلتحسين مستوي معيشته نلي حضور التدريب  لزيادة مهاراتهيسعين ا
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 حسب المهنة: ات(التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث 4-4الجدول)

 النسبة% التكرار المهنة

 5 2 ربة المنزل

 15 6 ةموظف

 2,5 1 ةعامل

 50 20 ةمزارع

 5 2 ةتاجر

 22,5 9 ةطالب

 100 40 المجموع

 م2021المصدر: المسح الميداني                  

 اتمزارع اتمن المبحوث %50(أن نسبة 4-4توضح نتائج الجدول) 
ن كربات ليعم اتفقط  من المبحوث %5بينما نسبة  الباتمن الط%22.5وتليهم

المنازل مما يعني ان المراة في المنطقة هي مرأة عاملة  تسعي إلى زيادة دخل األسرة 
 وتحسين مستواها المعيشي.

 حسب حجم األسرة: ات( التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث5-4الجدول )

 النسبة% التكرار حجم األسرة

1-5 14 35  

6-10 21 52,5 

11-15 5 12,5 

 100 40 المجموع

 م.2021المصدر :المسح الميداني   -

يتراوح بين و كبيرة  نأحجام أسره اتمن المبحوث%65( إن 5-4تدل نتائج الجدول )
عمال إضافية ومهارات إنتاجية عالية لمقابلة الى ا  فرد وهذه األسر تحتاج6-15

متطلبات الحياة اليومية وعبر التدريب سوف تتحسن مستوياتهم وكفاءتهم اإلنتاجية 
 .                     المعيشية للوصول الى رفاهية االسرةمما يساعدهم علي تطوير أساليب حياتهم 
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 األنشطة المدرة للدخل :حسب  اتالتوزيع التكراري والنسبة للمبحوث( 6-4الجدول )

 النسبة% التكرار نشاط مدر للدخل

 42,5 17 يوجد 

 57,5 23 ال يوجد 

 100 40 المجموع

 م.2021المصدر:المسح الميداني  

انشطة ن لم يمارس اتمن المبحوث %57.5(ان نسبة 6-4توضح نتائج الجدول ) 
انشطة اخري مدرة  نمارس  %42.5وان نسبة  ةالزراعة مدرة للدخل بجانب مهن

تدريبًا  ينتلق تبين ان المستجيبات للدخل بجانب النشاط الزراعي لزيادة الدخل و 
 اضافيآ علي األنشطة المدرة للدخل.

 هن(التوزيع التكراري والنسبة حسب االشتراك في دورات التدريبية لرفع مهارات7-4الجدول )

 االنتاجية:

 النسبة% التكرار التنميةمهارات في مجال 

 75 30  نشارك

 25 10 نشاركلم ي

 100 40 المجموع

 م.2021المصدر :المسح الميداني 

في الدورات ن اشترك اتمن المبحوث%75(ان نسبة 7-4اشارت نتائج الجدول)
التدريبية التي قام بها الجهاز اإلرشادي وبعض المنظمات العاملة بالمنطقة لرفع 

لم  % 25المعيشية .بينما ن ضاعهو االنتاجية وتحسين  ا نوكفاءته نمهاراته
 في دورات تدريبية. نيشترك

 حسب الدافع الشتراك في التدريب : ات( التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث8-4الجدول)

 النسبة% التكرار الدافع لالشتراك في التدريب

 40 16 كسب معارف جديدة

 37,5 15 تطوير مهارة

 17,5 7 للتعارف فرصة

 5 2 ملئ أوقات الفراغ

 100 40 المجموع
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 م.2021المصدر: المسح الميداني  

ات  من الالئى حضرن من المبحوث% 40(ان نسبة 8-4تشير نتائج الجدول)
االساسي لحضور الدورات التدريبية هو كسب معارف  ندافعه الدورات التدريبية

االنتاجية بينما  نر مهاراتهيلتطو  ينيسع اتمن المبحوث %37.5نسبة  وجديدة 
 من التدريب هو مليء أوقات الفراغ فقط . غرضهنكان  %5نسبة ضئيلة وتمثل

 

 : حسب نوع النشاط المقدم للمبحوثات( التوزيع التكراري والنسبة  9-4الجدول)

 النسبة% التكرار نوع النشاط المقدم

 10 4 تصنيع غذائي

 32,5 13 اسعافات اولية

 37,5 15 يدويةصناعات 

 20 8 مخبوزات ومعجنات 

 100 40 المجموع

 م.2021المصدر :المسح الميداني  

التدريب  حضرن   وثاتمن المبح %37.5( ان نسبة 9-4توضح نتائج الجدول ) 
ذلك بتوفير االدوات  نوقد علل نالخاص بانشطة الصناعات اليدوية لزيادة انتاجه

ق يتسو  وانرخيصة  هى ايضابالمنطقة و  نشطة اليدويةاالوالمعدات الخاصة ب
 . الريفية المنتجات اليدوية اسرع ويدر دخآل وفيرًا لألسرة

 -حسب الفائدة من التدريب: ات( التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث10-4الجدول)

 النسبة% التكرار الفائدة من التدريب

 32,5 13 اكتساب خبرة

 20 8 اكتساب مهارة

 30 12 اكتساب معرفة

 17 7 زيادة الدخل

 100 40 المجموع

 م2021المصدر: المسح الميداني  
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ن انه نأكد اتمن المبحوث %32.5( أن نسبة 10-4توضح نتائج الجدول )  
للدورات التدريبية الخاصة بالمشاريع  نخبرات جديدة من خالل حضوره ناكتسب

مهارات ومعارف جديدة  بن اكتس اتمن المبحوث% 30و %20المدرة للدخل بينما
قيم بواسطة الجهات التدريب الذي اخاصة باالنشطة المدرة للدخل من خالل حضور 

وجهات غير حكومية  االخرى  مؤسسات الحكوميةالرشاد الزراعي و الالحكومية وا
 المنطقة.بأخرى والتي تشمل منظمات انسانية دولية و المنظمات المحلية 

 حسب الطرق المتبعة في التدريب: اتالتكراري والنسبة للمبحوث( التوزيع 11-4الجدول )

 %النسبة التكرار الطرق المتبعة في التدريب

 15 6 نظري

 25,5 9 عملي

 62,5 25 نظري وعملي

 100 40 المجموع

 م2021المصدر : المسح الميداني  

ان الطريقة التي اتبعت في  اتمن المبحوث%62.5تشير نتائج الجدول أن نسبة   
هي الطريقة النظرية والعملية ن عملية التدريب من قبل الجهات التي قامت بتدريبه

 .اج والدخلتالنعمليآ لزيادة ا ينهعلى فهم التدريب وتطبيق ما تلق نمعآ مما ساعده
 

 حسب فترة التدريب: ثات( التوزيع التكراري والنسبة للمبحو12-4الجدول)

 %النسبة التكرار التدريبفترة 

 52,5 21 كافية

 37,5 15 قصيرة

 10 4 قصيرة جدا

 100 40 المجموع

 م2021 -المصدر:المسح الميداني 

هن فترة تدريب ان  اتمن المبحوث%52.5( إن نسبة 12-4تشير نتائج الجدول )  
أن فترة التدريب كانت قصيرة وقصيرة جدآ  توضح %37.5كانت كافية و  نسبة 
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دورات تدريبية للهن حوجة كبيرة بالمنطقة نساء ال ات منوهذا يدل علي أن المبحوث
اإلنتاجية علمًا بأن نسبة األمية وسط النساء  ن لفترة زمنية طويلة وكافية لرفع مهاراته

 بالمنطقة عالية .
 حسب مدي االستفادة من التدريب:ات ( التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث4-13) 

 النسبة% التكرار االستفادة من التدريبمدي 

 47,5 19 كبيرة

 22,5 9 متوسطة

 30 12 قليلة

 100 40 المجموع

 م2021المصدر : المسح الميداني 

من التدريب بصورة كبيرة دن استف  %47,5( أن نسبة 13-5تشير نتائج الجدول )
حتياجات ال مناسبةأن مادة التدريب و وهذا يدل علي كفاءة التدريب والمدربين 

 المتدربين. 
 مدى مساهمة التدريب في تنمية مهارات المرأة  ب ات(التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث4-14)

مدى مساهمة التدريب في تنمية 

 مهارات المرأة 

 النسبة% التكرار

 5 2 كبيرة جدا

 37,5 15 كبيرة

 45 18 متوسطة

 12,5 5 قليلة نوع ما

 100 40 المجموع

 م2021المصدر مسح الميداني  

أن التدريب  نأكد اتمن المبحوث %45( أن نسبة 14-5أوضحت نتائج الجدول ) 
 اتمن المبحوث %37,5نسبة  وبصورة متوسطة  نعلى تنمية مهاراتهن ساعده

بصورة كبيرة وهذا يدل علي أن التدريب ساعد المرأة  نان التدريب ساعده ن ذكر 
 بصورة متوسطة لرفع مهاراتها وكفاءتها اإلنتاجية.
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حسب تطبيق المعارف المكتسبة من خالل  ات( التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث4-15)

 التدريب :

تطبيق المعارف المكتسبة من 

 خالل التدريب

 النسبة التكرار

 %85 34 نعم

 %15 6 ال

 %100 40 المجموع

 م2021المصدر: المسح الميداني                                 

بتطبيق ما  قمن اتمن المبحوث %85( ان نسبة 15-5أوضحت نتائج الجدول )
 اتمن الدور  اتمن خالل التدريب وهذا يدل علي مدي استفادة المبحوثنه تعلم

 .المعيشي اهنورفع مستو ن زيادة دخلهلنه علي تطبيق ما تعلم نالتدريبية وجديته
حسب العالقة بين التدريب وزيادة دخل المرأة ات ( التوزيع التكراري والنسبة للمبحوث4-16)

 الريفية:

العالقة بين التدريب وزيادة دخل 

 المرأة الريفية

 النسبة% التكرار

 7,5 3 كبيرة جدا

 20 8 كبيرة

 55 22 متوسطة

 17,5 7 قليلة

 100 40 المجموع

 .م2021المصدر : المسح الميداني                          

 

إلي إن  رن اش بحوثاتمن الم %27,5( أن نسبة 16-5أشارت نتائج الجدول) 
بنسب تتفاوت بين كبيرة وكبيرة جدا  نمن دخله من التدريب زاد نهتعلمما تطبيق 

زاد  ينهللتدريب الذي تلق نإن تطبيقهن أكد %55نسبة لن يمثالئى ال اتبينما المبحوث
فقط من  %17,5نسبة متوسطة ونسبة ب نوحسن مستوي معيشته نمن دخله

من التدريب وهذا  نهبتطبيق ما تعلم منزاد بنسبة قليلة عندما ق نأن دخله اتالمبحوث
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. ومن خالل الدراسة تم حصر بعض نقد يرجع إلي عوامل شخصية خاصة به
 تتمثل في اآلتي:و أثناء وبعد التدريب   اتمبحوثالمشاكل والتحديات التي واجهت ال

 عدم كفاية الدورات التدريبية الخاصة بالصناعات الغذائية لزيادة دخلهم.-
 أن توقيت التدريب غير مناسب.-
 ن األماكن التي يتم فيها التدريب غير مالئمة وال تتوفر فيها اإلمكانيات الالزمة.ا-
بالبرامج التدريبية وعدم كفايتها إلعداد  عدم توفر األجهزة والمعدات الخاصة-

 المتدربين.
هناك بعض المشاكل األسرية التي تتعلق بالمتزوجات والتي تشمل عدم القدرة على -

 التوفيق بين التدريب واألعمال المنزلية األخرى.
 التوصيات :

 تترواح % 52,5بنسبة  افراد اسرة المبحوثات حجم لقد توصلت الدراسة الى ان
عمال إضافية ومهارات إنتاجية ا  الى وهذه األسر تحتاج فرد 15 -6بين  اعمارهم 

يوصى الباحث باجراء دراسات مستقبلية  لذلك  عالية لمقابلة متطلبات الحياة اليومية
سبل كسب العيش لالسر الريفية لمعرفة الطرق واالدوات و  بالتدريخاصة بعالقة 

وكفاءتهم اإلنتاجية مما يساعدهم علي تطوير  ن مستوياتهميتحس فى التى تساعد
ذلك يوصى الباحث ان على المنظمات وك . لزيادة الدخلأساليب حياتهم ومهنتهم 

العاملة بالمنطقة التركيز على اقامة دورات التدريب الخاصة بانشطة الصناعات 
النشطة اليدوية لزيادة انتاج االسر الريفية نسبة لتوفر االدوات والمعدات الخاصة با

رخيصة يسهل الحصول  اتضح من خالل نتائج الدراسة انهااليدوية بالمنطقة وكذلك 
 . الريفيةتسويق المنتجات اليدوية اسرع ويدر دخآل وفيرًا لألسرةو  عليها 
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