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  إهـداء
  

إلى من هم أغلى من حياتي ،إلى من كان رضاؤهما زادا في                 

  ..وعطاؤهما نبع نجاحي  ودعاؤهما نورا في طريقي، حياتي،

  أمي وأبي

   إلى...كانت نبراسا لي في حياتيإلى زوجتي الغالية التي 

 …والدي األحباءأ

   في طريقيأضاء لي شمعةإلى كل من يسر لي عقبة أو 

   المتواضعلجهدأهدي هذا اإليهم جميعا 

  

  

  محمود محمد أحمد الجوراني
                                            



أ 

  

  

  

  

  

  
  إقرار

  
 وأنها نتيجة أبحاثيأقرأنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير 

الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل 

  .أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  :التوقيع

  

  )محمود محمد أحمد الجوراني ( 

  

  م2006/1/24: التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  



ب 

   وعرفانشكر

  
 هوتعالى عليإن الباحث ليسجد هللا حمدا وشكرا على مامنحه وما منعه عرفانا بفضله سبحانه 

  . هذا البحثإنجازبتوفيقه إلى 

  

يقدم الباحث خالص الشكر والتقدير للدكتور مجدي الدقيقي ومنسق البرنامج الدكتور زياد قنام 

 قسم التنمية الريفية ولجميع العاملين - جامعة القدس- ية الدراسات العلياوباقي أعضاء كل

  . من مساعدة وعون وإرشاد للباحثهوالعامالت في البرنامج على جميع ما قدمو

  

 من تلقى العلم على يديه طوال لامتنانه لكوال يسع البحث إال أن يقدم وافر شكره وعظيم 

 / رالدكتو  لألستاذ البحث الفرصة ليسجل شكره وتقديرهوينتهز .المراحل التعليمية المختلفة

 ما بذله من جهود مضنية ىلرسالة الماجستير علحاتم عايش الشنطي بصفته المشرف األول 

 الباحث بالعديد من المراجع العلمية التي وإمدادساعدت على خروج البحث في تلك الصورة 

  . بحثهإنجازيسرت له استكمال دراسته وأسهمت في 

  

كلية  - رئيس قسم علم االجتماع  د إبراهيم حمد محمد حمد.أوأخص بالشكر الممتحن الداخلي 

  . جامعة األزهر بغزة–اآلداب 

  

 كلية الزراعة وكيل–د إبراهيم إبراهيم ريحان .أ وأقدم خالص الشكر للممتحن الخارجي 

  . جمهورية مصر العربية–جامعة عين شمس  -للدراسات العليا

  

الباحث عظيم شكره وامتنانه لمدير وكوادر وأعضاء جمعية التنمية الزراعية على كما يقدم  

  . الشأنةما قدموه من جهد وتوجيهات ونصائح وخدمات عظيم

  

بيانات وسجالت أفادت وال يفوت الباحث أن يسجل شكره لوزارة الزراعة على ماقدمته من 

  .الباحث كثيرا

  

 لمديرة وأعضاء مركز شؤون المرأة بغزة على ويتقدم الباحث بكل معاني الشكر الخالص

   .العون الصادق وتقديمهم كل ما يلزم الستكمال البحث



ج 

  التعريفات

  
 –مرأة تقوم بعمليات اإلنتاج الزراعي بمحافظات قطاع غزة اويقصد به كل : المبحوثة1- 

  .فلسطين وقت إجراء البحث

  

  . يقيمون معها في منزلها وهو عدد أفراد أسرة المبحوثة الذين:حجم األسرة2- 

  

  . هي المرأة التي تسكن المناطق الريفية وتعمل بحرفة الزراعة:المرأة الريفية 3-

  

 أسرة المبحوثة من أدوات ومعدات تتطلبها ه وهو مجموع ما تمتلك:ملكية األجهزة المنزلية4- 

  .الحياة اليومية

  

عدد الهيئات والمنظمات واألفراد  ويقصد بها في هذا البحث :مصادر المعلومات الزراعية5- 

والطرق والوسائل التي تستقي منها المبحوثة مختلف المعارف الزراعية النباتية والحيوانية 

  .وغيرها

  

  .ويقصد به الوظائف التي تقوم بها المرأة الريفية في األسرة وخارجها:الدور6- 

  

ول إلى خالصة بعد الفصل في تضارب عن طريق إصدار في الموضوع أو الوص:القرار7- 

  )Clark, 1977.(تروي

  

   يقصد بها مشاركة المرأة الريفية في عمليات اإلنتاج النباتي والحيواني  :المساهمة8- 

  

ويقصد بها مشاركة المرأة الريفية ألسرتها في اتخاذ القرارات االجتماعية :المشاركة9- 

  . واالقتصادية

  

 مشاركة المرأة الريفية في ةهذه الدراسة درجويقصد بها في :اتخاذ القرارات األسرية 10-

  . اتخاذ القرارات التي تتعلق بشئون األسرة

  



د 

 مشاركة المرأة الريفية في ةويقصد بها في هذه الدراسة درج :اتخاذ القرارات المزرعة11- 

  .اتخاذ القرارات التي تتعلق بشئون المزرعة النباتية أو الحيوانية



ه 

  ملخص الدراسة  

  
أة الريفية جانبا هاما مؤثرا في المجتمع لما تقوم به كعنصر إنتاجي بجانب الدور تمثل المر

وهنا يبرز دور المرأة في تنمية االقتصاد . الذي تقوم به في بناء األسرة والنهوض بها

الفلسطيني كجزء من التنمية الزراعية واالقتصادية واالجتماعية وال سيما في هذه المرحلة 

  .اع غزة بركود اقتصادي حادالذي يعاني فيه قط

  

 تلعبه المرأة الريفية في قطاع غزة بات من الضروري إجراء العديد ي الذونظرا ألهمية الدور

  .للتعرف على هذا الدور في مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية المختلفةمن الدراسات 

الجوانب المتعلقة بالنواحي وقد استهدفت الدراسة الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في بعض 

  :االقتصادية واالجتماعية المختلفة في قطاع غزة ومن أهداف الدراسة

   

التعرف على السمات والخصائص الشخصية والديموغرافية للمرأة الريفية الفلسطينية في  - 

  .قطاع غزة

  .زةللمرأة الريفية في قطاع غوالسمات االقتصادية التعرف على الخصائص االجتماعية  - 

  . طبيعة مصادر المعلومات للمرأة الريفيةمعرفة - 

 ومدى وصور  األسرية والمزرعيةالتعرف على مشاركة المرأة الريفية في اتخاذ القرارات - 

  . بقطاع غزةالمشاركة االجتماعية في المشاريع الزراعية

  .اني واإلنتاج الحيوالتعرف على مساهمة المرأة الريفية في مجال اإلنتاج النباتي - 

راجـع فـروض البحـث       ( وتم التحقق منها   ولتحقيق أهداف الدراسة صيغت فروض البحث     

  .)5،ص
  
 الوصفي التحليلي بتعابير كميـة وكيفيـة ألن          األسلوب  في هذه الدراسة منهج    تاستخدموقد   

معظم الدراسات التي تتعلق بالمجاالت اإلنسانية تستخدم هذا النوع لصعوبة استخدام المـنهج             

  :وقد استخدمت األدوات التالية  في البحوث اإلنسانيةالتجريبي

نظرا لطبيعة البيانات التي يتخذ بعضها بأنها من النوع المتقطع الستخدام مقاييس طبيعية فـي      

الحصول عليها وقد استخدم من أساليب التحليل اإلحصائي الختبار صحة فـروض الدراسـة              

  .ةات، والنسب المئوية، االستمار، المتوسطات الحسابية، التكراراختيار مربع كاي

  



و 

وقد تناولت الدراسة عمل مسح اجتماعي لدراسة الحالة االجتماعية واالقتصادية باستخدام 

 امرأة ريفية اختيروا عشوائيا من مراكز تتردد عليها 150استمارة االستبيان وتضمنت العينة 

 والختبار  للجنوبية75شمالية و استمارة للمنطقة ال75المرأة الريفية والذي قسم إلى منطقتين 

قسمت أفراد العينة حسب العوامل المستغلة . فروض صحة الدراسة باستخدام مربع كاي

 قسمت بعض العوامل مثل المشاركة في اتخاذ القرارات إلى فئتين دالمدروسة إلى فئات، وق

ت من خالل وذلك بتقسيم المشاركة إلى ربيعيا. مرتفعي المشاركة، ومنخفضي المشاركة: هما

  . حسب مشاركتهاىوذلك بعد إعطاء كل مبحوثة درجة عل .البيانات التي ظهرت لدينا

 عدد مقس. أما بالنسبة للعمر والمستوى التعليمي والمستوى المعيشي استخدمت األرقام الخام

  . أفراد10 أفراد، أكثر من 10- 5 أفراد، من5أفراد األسرة إلى فئات أقل من 

  . سنة45، أكثر من 45- 30 سنة، من 30ى فئات أقل من وأيضا قسم العمر إل

  

  :المساهمة في عمليات اإلنتاج النباتي

 وأعطيت لكل عمليات اإلنتاج النباتي المساهمة في إجراء ات المبحوثات عديمتاستبعد

ثم قسمت المساهمة إلى  عمليات اإلنتاج النباتي درجات على حسب مساهمتها في ةمبحوث

  :فئتين هما

مساهمة وذلك 17-8 مساهمة ، ومنخفضي المساهمة من 17 المساهمة أكثر من مرتفعي

  .بتقسيم المساهمة الزراعية إلى ربيعيات من خالل البيانات التي ظهرت لدينا

  

  :المساهمة في عمليات اإلنتاج الحيواني

وأعطيت لكل  عمليات اإلنتاج الحيواني المساهمة في إجراء ات المبحوثات عديمتاستبعد

ثم قسمت المساهمة إلى  عمليات اإلنتاج الحيواني درجات على حسب مساهمتها في ةوثمبح

  :فئتين هما

 مساهمات وذلك 6-3 ، ومنخفضي المساهمة من ات مساهم6مرتفعي المساهمة أكثر من 

  .بتقسيم المساهمة الزراعية إلى ربيعيات من خالل البيانات التي ظهرت لدينا

  

  :لمتحصل عليها فيما يليويمكن تلخيص أهم النتائج ا

  

  سنة وهي متوسطة العمر45- 31أن الفئة العمرية السائدة بين المبحوثات الواقعة في الفئة 

فالتعليم الثانوي أخذ نسبة  أن نسبة التعليم مرتفعة .من إجمالي العينة% 60.7 نسبتها تبلغ

وأن نسبة  .بينما نسبة األميات كانت منخفضة جدامن إجمالي العينة، % 45.3بلغت كبيرة 



ز 

كبيرة من الريفيات التي شملتهم الدراسة كن ينتمين إلى أسرة كبيرة الحجم يتراوح عدد 

 .من إجمالي عينة البحث% 68.7 وبلغت في العينة  أفراد10- 5أفرادها بين 

  

بناء سكنها من الباطون و%. 83.3وأثبتت النتائج أن أغلبية العينة كانت تملك مساكنها بمعل 

ومصادر مياه الشرب أكثر من نصف العينة %.33.3ثم يليه األسبست بمعدل % 56.7بمعدل 

ومصادر الطاقة الغالبية العظمى هي % 34يليها مياه اآلبار% 62.7من مياه البلدية بمعدل 

 %97.3 ووسيلة اإلضاءة الغالبية العظمى هي الكهرباء بمعدل% 68.7الغاز الطبيعي مانسبته

 . العينةيمن إجمال
 

وأوضحت النتائج أن الغالبية العظمى من الريفيات يعملن في المزارع المنفصلة عن المنزل 

وأوضحت النتائج أن الغالبية العظمى من الريفيات يعملن  . العينةيمن إجمال% 57.3بمعدل

 . العينةيمن إجمال %69.3بعمالة دائمة مع األسرة والتي بلغت نسبته
 

 النتائج في تعدد مصادر المعلومات أن المسائل االجتماعية واإلنسانية تلجأ المرأة الريفية ومن

والمسائل الزراعية في األغلب إلى المرشد الزراعي .على األغلب إلى الزوج والوالدة

  .والزوج

  

ومن النتائج األساسية للبحث أن نسبة مساهمة المرأة الريفية في اإلنتاج الحيواني 

  . من المساهمين بنسب منخفضة29.6من المساهمات بنسب مرتفعة و% 70.4بلغت

بينما منخفضي % 74.4وان نسبة المساهمات بنسب مرتفعة في اإلنتاج النباتي بلغت نسبته 

أوضحت الدراسة بأن نسبة المشاركة االجتماعية .  العينةيمن إجمال %25.6المساهمة بلغت 

 . العينةيمن إجمال رتفعي المشاركةم% 69منها % 96بلغت إجمالي المشاركة 

  

استخدام مربع  وعند دراسة العالقات االرتباطية بين العوامل المختلفة في الدراسة تبين لنا من

   ).22.4( كاي واختبار المعنوية وجدت النتائج كما في جدول رقم 

  

 أهمية تخطيط وتنفيذ مشروعات زراعية نسوية بهدف من أهم التوصيات في البحث هي

االستخدام األمثل للموارد واإلمكانيات المتاحة للمرأة الريفية وإكسابها مهارات زراعية خاصة 

ومن أمثل ذلك التصنيع البيئي لبعض المنتجات الزراعية وبخامات متوفرة محليا مثل صناعة 

  .األلبان واألجبان ومشتقاتها



ح 

  

زراعية وخصوصا الحيوانية  في مختلف المناشط الط وتنفيذ برامج إرشادية للريفيات تخطي- 

منها بهدف زيادة الحصيلة المعرفية وتمكينها من االرتفاع بمستوى أدائها ومساهمتها في 

  .مختلف األنشطة الزراعية

  

لمجتمع بما  اتخاذ اإلجراءات التشريعية والتنفيذية التي تساعد على رفع مكانة المرأة في ا- 

 المجتمع بما يؤدي إلى زيادة دورها في  فييؤدي إلى زيادة دورها كشريك كامل للرجل

  .خدمة األسرة وتنمية المجتمع ككل

االهتمام المستمر بعمل كادر نسائي من المرشدات الزراعيات يتولى مهمة اإلرشاد للمرأة - 

  .مما يزيد من قدراتهن االقناعية والتأثيرية ويحقق الفاعلية من أي عمل إرشادي

  

وية الزراعية وغير الزراعية بغرض زيادة دخل المرأة     تشجيع المشروعات الصغيرة النس- 

  .الريفية

  



ط 

  
Abstract 

 

This research has mainly aimed at identifying the factors Social role and 

Economic role for the womens in Gaza Strip – Palestine. 

Generally, the research focuses on some main objectives: 

1- Recognizing the most important Social and Economic characteristics 

of the rural womens in Gaza strip. 

2- Studying of sources of information to the rural womens in severale 

sides . 

3- Studying  the rural womens participation of plant production and 

animal production. 

4- Studying  the rural womens participation of the family and agricultural 

decisions. 

 

This research includes sex chapters. The first one is an introduction to the 

research problem, objectives and justifications. The second chapter 

presented the reviwes,  and third chapter presented the previos researchsp. 

The fourth chapter presented the study methodology which includes the 

terms of the study, the study geographical and human domains, the study 

universe and sample, the study variables, data collection tools, as well as, 

the used statistical tools. 

The fifth chapter concerned with the research results and their discussion. 

Finall the sexth chapter presented the study summary and 

recommendations. 

 

The study was in conducted in Gaza Strip . A complete random sample 

consists of 150 rural womens representing 5% of the total rural womens 

based on the statistics of palstin Agricultural relief  committees. 



ي 

 

Aquestionnaire was used for collecting the study data from the sample 

farmers by using personal interview techniques. The data collection was 

taken place from July to december 2003.  

Statistical Analysis of data was accomplished by using  

Percentages, frequencies,table,ci- square test, , Arithmetic Mean. 

 

To study the relationship between the the rural womens participation of 

plant production, animal production, the family , agricultural 

decisions, the Social  participation with: 

1- Age. 

2- Educational status. 

3- Family member. 

4- Kind of work. 

5- plant production. 

6- animal production. 

 

The study has reached several important findings which can be 

summarized as follows: 

1- The research results clarify that the womens, ages are among (31–45) 

years.  

2- The results clarify the numbers of the womens,family members are 

among (5-10) individuals. 

3- The Educational rate among sample is high, while secondary education 

grow up  the rate of un educated women was very low. 

4- The result of The research clarify that majority of the sample were the 

owner of thier hauses ,which built  from concrete then aspestos.  

5- The research results clarify that the womens drinking water resources 

is depends an municipitty resource( 94%) then on awl. 



ك 

6- The results clarify thate the major energy resources is natural gaz 68%. 

7- The results clarify thate the lighting resource is electricity 97.3%. 

8- The research results clarify that majority of rural women are working 

in aseperate farms of thier hauses 57.3%. 

9- The results clarify the rural women has afarming machines 

10-  The research results clarify that majority of rural women are working 

in aperminent  and continuas method with thier families 69.3%. 

11- From several information resources which were studied revealed that 

in the social and humantarian issues the rural women discusing these 

issues with  her husband then mother. But in the agricultural issues she 

moves to the agricultural guider then husband. 
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  مقدمة البحث:الفصل األول

_______________________________________________  
   تقديم1.1

  
في معظم الدول وحتى عهد قريب كانت تتسم مشاركة المرأة في مختلف مجاالت النشاط التنمـوي                

س لي و  حيث كانت النظرة لها ليست في صالح انضمامها إلى قوة العمل االقتصادي            .بالضعف الشديد 

 والجسماني يجعلهـا غيـر   يولكن بحجة أن تركيبها الفسيولوج  .العوامل الثقافية السائدة آنذاك   لنتيجة  

  .عل والتعامل مع التقنيات الحديثةقادرة على التفا

  

ـ                الـساحة   ىوبظهور النهضة النسائية في الدول المتقدمة استطاعت المرأة أن تفـرض نفـسها عل

المجتمع الريفي  حيث أن    و. ة خاصة والريفي بصورة عامة    االقتصادية في القطاع الزراعي بصور    

 وتقوم النساء بوجـه خـاص بنـصف         ،)1983: بيومي( سكان الوطن العربي   نيشكل نسبة كبيرة م   

مجلـة  (من األغذية في معظم البلدان النامية      % 80-60 ما بين    ن األغذية، وينتج  ناإلنتاج العالمي م  

  ).2002: جذور

  

من مجموع القوى   % 30 تشكل حوالي     حيث ا ملحوظا في المجال الزراعي    تلعب المرأة الريفية دور   

يعملن كعمـال لألسـرة     % 58.1 ،)2000: تقرير وزارة الزراعة  ( فلسطين يالعاملة في الزراعة ف   

  ).1998: وزارة الشئون االجتماعية(غير مدفوعي األجر 

  

مـن  % 77 مناطق أخرى    من أجر الرجل وفي   % 49ويبلغ معدل األجر اليومي للمرأة في الزراعة        

باإلضافة ). 2000: تقرير وزارة الزراعة  (  شيكل للرجل  45و  شيكل للمرأة  35 لأجر الرجل، بمعد  
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تقسيم العمل حسب الجنس بين الرجل      األعمال حيث تستوجب    إلى عمل أسري موسمي وغيرها من       

  .والمرأة

  

شرائع الـسماوية وتؤيـده     وفي عصرنا هذا أصبحت مشاركة المرأة في جهود التنمية حقا توجبه ال           

وبطبيعة الحال فإنه بقدر اهتمام الدولة بمـشاركة        .الكثير من القرارات واالتفاقيات والمواثيق الدولية     

كمنجبة،ومنتجة، ومواطنة وتحقيق التوازن بين هذه األدوار الثالثة  تتحد          ،المرأة في عمليات التنمية   

  .قوتها ونهضتها

  

من خطورة الخلط بـين التنميـة الريفيـة والتنميـة           وقد حذر كثير من خبراء التنمية       

الزراعية ألن مثل هذا الخلط يحصر نطاق جهود التنمية في نطاق ضـيق ويـصرف               

ورغم االستيعاب الكامل لهذه الحقيقة إال أن التنميـة         . النظر عن قضايا أخرى أساسية    

حـور مـن    الزراعية ستظل القلب النابض لعملية التنمية الريفية وستظل تشكل أهـم م           

   ). Coombs.p.h.:1970 ,p134( محاورها 

  
كل ما سبق من األهميـة وجـب   نظرا لو، ونظرا لقلة الدراسات التي تهتم بالمرأة الفلسطينية الريفية  

 سكان العـالم    ن الخصائص الشخصية للمرأة الريفية التي تمثل هذا العدد الكبير م          ىعلينا التعرف عل  

اعية واالقتصادية ومساهماتها في المجال اإلنتـاجي النبـاتي          التعرف على خصائصها االجتم    كوكذل

 زيادة الـدخول    يكما أنها من خالل نشاطها اإلنتاجي تساهم بطرق مباشر وغير مباشر ف           .والحيواني

 وللمرأة الريفية دور هام ولكنه غير مباشر في التأثير على زوجها فـي اتخـاذ القـرارات                  ،الريفية

ك رفض المزارعون األمريكيون لزراعة محصول الذرة الهجين ألنـه         األسرية والمزرعية ومثال ذل   

ومـن ذلـك    ). 1975: إيزيس نوار (لم يحظ بقبول زوجات المزارعين في صناعة الخبز والفطائر          

  .يبرز دور خطير من شأنه التأثير في التنمية الزراعية ككل

  

 القرار بالمرأة الريفية،    ستمرار هذا النقص من الدراسات سيضعف جانب اهتمام أصحاب        ونظرا ال  

حيث وصلت نسبة المرأة الريفية إلى إجمـالي        . ل به وكقوة كامنة ال تستغ     نالتي تمثل عددا ال يستها    

وهذه النسبة  ). 1978: المنظمة العربية للعلوم اإلدارية   % (70عدد النساء في الدول العربية حوالي       

  . ال يمكن إغفالها في أي من برامج التنمية
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 للمرأة الريفية الفلسطينية في     يتنا هذه سنقوم بتحديد ووصف الدور االجتماعي واالقتصاد       وفي دراس 

وهي محاولـة لتحديـد األدوار      .  أكثر األدوار حيوية للمرأة في الدول النامية       اباعتباره،  قطاع غزة 

المباشرة والغير مباشرة إللقاء الضوء والتعرف على هذه األدوار من خـالل تناولنـا لمؤشـرات                

والكثير من القضايا المتعلقة بالموضوع لوضعها في االعتبار عند بنـاء أي            . ودالالت هذه األدوار  

  .برنامج إرشادي يستهدف التنمية الريفية
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  لبحثيةمشكلة ا ال2.1

  
. بدأ االهتمام في الفترة األخيرة سواء عالميا وقوميا وعربيا بدور المرأة وبخاصة المرأة الريفيـة               

 بل كأمر جـوهري فـي التنميـة       .  من قضايا حقوق اإلنسان    ةم ليس باعتبارها قضي   ومبعث االهتما 

  .وتغيير المجتمعات

  

 مساهمتها في اإلنتاج الزراعي كمـا تـشهد بـه           ةوبالرغم من األهمية العددية للمرأة الريفية ونسب      

ات ومشاركتها في الكثير من القـرار      وبالرغم من دورها األسري ودورها المزرعي     ،  اإلحصائيات

ومساهمتها في دخل األسرة سواء بالعمل الدائم مع األسرة أو بالعمل المؤقت مع األسرة               .مع أسرتها 

  .أو بالعمل الدائم بأجر خارج نطاق األسرة

  

أو بخجل توجه بعض    . إال أن الدراسات في مجتمعنا الفلسطيني كانت توجه اهتماماتها لرب األسرة          

بينما مازال دور المرأة الريفية رغم تعـدده وتعقيـده          .  الريفية الدراسات للمرأة وتكاد تنعدم للمرأة    

 هذه الدراسة لرسم الدور االجتماعي واالقتصادي       لذا وجه الباحث  . نفه غموض الوصف والتحليل   يكت

وتحديد مشاركتها في اتخاذ القـرارات األسـرية        .الذي تلعبه المرأة الريفية في محافظات قطاع غزة       

 الزراعيـة النباتيـة     تومساهماتها في المجاال  .االجتماعية بمداها وصورها  والمشاركة  . والمزرعية  

ودراسة العالقات بين المـشاركات والمـساهمات وربطهـا باألعمـار            .منها والحيوانية والداجنة  

وتوضع هذه األدوار المباشرة والغيـر مباشـرة فـي          . والمستويات التعليمية والمستويات المعيشية   

  .برنامج إرشادي يستهدف التنمية الزراعيةاالعتبار عند بناء أي 

  

  بحث مبررات ال3.1

  
 وحقوقهـا المختلفـة      الفلسطينية  نادرة في مجال المرأة الريفية      التحليلية ال زالت الدراسات الوصفية   

ووجود فجـوات واسـعة بـين       ،  التي يجب أن تتمتع بها كما تتمتع بها غيرها من النساء والرجال           

 بهذه الدراسـة    ام الباحث لذلك ق .ة الريفية وأدوارها االجتماعية واالقتصادية    الدراسات الريفية والمرأ  

وألن المراة مشارك أساسـي فـي دخـل األسـرة           . الريفية في فلسطين   التنميةثري دراسات   يلكي  

يع والبـرامج اإلرشـادية     وألن المـشار  . سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشـر        ،واقتصادها

 لـذلك . التي تعمل بها المؤسسات ال ترتكز علـى الدراسـات العلميـة         ت واالستراتيجيا والسياسات
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حقها تقديرا لجهدها وبذلها    ها   لكي نعطي  أجريت هذه الدراسة لتحديد األدوار المنوطة بالمرأة الريفية       

  .وعطاءها المنقطع النظير على جميع األصعدة

  

  لبحثأهداف ا 4.1
  

فـي قطـاع     الفلسطينية   صادي للمرأة الريفية   الدور االجتماعي واالقت   تضمن هذا البحث دراسة   ي

  -:إليهااولت هذه الدراسة الوصول ح البحثية التي األهدافوفيما يلي  غزة

التعرف على السمات والخصائص الشخصية والديموغرافية للمرأة الريفية الفلسطينية في قطاع            -1

  .غزة

  .ةالتعرف على الخصائص االجتماعية للمرأة الريفية في قطاع غز -2

  .التعرف على السمات االقتصادية للمرأة الريفية في قطاع غزة -3

  . طبيعة مصادر المعلومات للمرأة الريفية معرفة-4

  . بقطاع غزة األسرية والمزرعيةالتعرف على مشاركة المرأة الريفية في اتخاذ القرارات -5

مشاريع الزراعية بقطـاع    لمرأة الريفية في ال   ل  االجتماعية مشاركةمدى وصور ال  التعرف على    -6

  .غزة

  .التعرف على مساهمة المرأة الريفية في مجال اإلنتاج النباتي -7

  .التعرف على مساهمة المرأة الريفية في مجال اإلنتاج الحيواني -8
  

  بحثأسئلة ال5.1  
  

 واألهـداف  مشكلة البحـث     أساسية والتي تعكس بصفة     اآلتية البحثية   األسئلةلقد تم صياغة عدد من      

سؤال البحث الرئيسي في  ما الدور االجتماعي         صياغةجل ذلك تم    أ ومن   .قبلالتي تم صياغتها من     

واالقتصادي للمرأة الريفية الفلسطينية في قطاع غزة ؟ وقد تمخضت أسئلة فرعية كثيرة عن السؤال               

  :الرئيسي وهي كما يلي

  

 واالقتـصادية للمـرأة     ما هي السمات والخصائص الشخصية والديموغرافية واالجتماعيـة       1- 

  .الريفية الفلسطينية

  

  .ما هي مصادر المعلومات للمرأة الريفية الفلسطينية2- 
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  .ما مدى وصور المشاركة االجتماعية للمرأة الريفية في المشاريع الزراعية3- 

  

  . ما مدى قدرة المرأة الريفية على اتخاذ القرارات األسرية والمزرعية4-

  

  .رأة الريفية في اإلنتاج النباتي والحيواني والداجنيكيف وكم تساهم الم5- 

  

  بحثفرضيات ال 6.1
  

 ومن هذا المنطلق ووفقاً   ،   البحث العلمي   منهجية  لتوجيه  ضرورياً صياغة الفروض يعد مطلباً   

  :التاليةالفروض البحثية  ن هذه الدراسة تختبرإ البحث فألهداف

  

  .في اإلنتاج النباتي والعمر  الريفية مساهمة المرأةال توجد عالقة بين -1

  . في اإلنتاج النباتي والمستوى التعليمي الريفية مساهمة المرأةال توجد عالقة بين -2 

  . في اإلنتاج النباتي وعدد أفراد األسرة الريفية مساهمة المرأةال توجد عالقة بين -3

 . العمالة في اإلنتاج النباتي ونوعالريفية مساهمة المرأة ال توجد عالقة بين -4

  . في اإلنتاج الحيواني والعمرالريفية  مساهمة المرأةال توجد عالقة بين -5

  . في اإلنتاج الحيواني والمستوى التعليميالريفية  مساهمة المرأةال توجد عالقة بين -6

  . في اإلنتاج الحيواني وعدد أفراد األسرةالريفية مساهمة المرأة ال توجد عالقة بين -7

  . في اإلنتاج الحيواني ونوع العمالةالريفية  مساهمة المرأة عالقة بينال توجد  -8

  .والعمراألسرية  في اتخاذ القرارات الريفيةال توجد عالقة بين مشاركة المرأة  -9

 والمستوى  األسرية في اتخاذ القراراتالريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة -10

  .التعليمي

وعدد أفراد   األسرية في اتخاذ القراراتالريفية شاركة المرأةال توجد عالقة بين م -11

  .األسرة

  . األسرية نوع العمالة في اتخاذ القراراتالريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة -12

  .والعمرالمزرعية  في اتخاذ القرارات الريفيةال توجد عالقة بين مشاركة المرأة  -13

 والمستوى  المزرعية في اتخاذ القراراتالريفية  المرأةال توجد عالقة بين مشاركة -14

  .التعليمي

وعدد أفراد   المزرعية في اتخاذ القراراتالريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة -15

  .األسرة
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  . المزرعية نوع العمالة في اتخاذ القراراتالريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة -16

المساهمة في واألسرية  في اتخاذ القرارات الريفية ن مشاركة المرأةال توجد عالقة بي -17

  .اإلنتاج النباتي

 األسرية والمساهمة في  في اتخاذ القراراتالريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة -18

 .اإلنتاج الحيواني

ساهمة في الموالمزرعية  في اتخاذ القرارات الريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة -19

 .اإلنتاج النباتي

 المزرعية والمساهمة في  في اتخاذ القراراتالريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة -20

  .اإلنتاج الحيواني

  .إبداء الرأي والنصح مع العمرال توجد عالقة بين  -21

  .إبداء الرأي والنصح مع المستوى التعليميال توجد عالقة بين  -22

 . والعمرالريفية لمرأةل ة االجتماعيمشاركةمدى القة بين ال توجد عال -23

  . والعمرالريفية لمرأةل ة االجتماعيمشاركةصور الال توجد عالقة بين  -24

 .والمستوى التعليمي ة االجتماعيمشاركةمدى الال توجد عالقة بين  -25

  .والمستوى التعليمي ة االجتماعيمشاركةصور الال توجد عالقة بين  -26

 .وعدد أفراد األسرة الريفية لمرأةل ة االجتماعيمشاركةمدى الال توجد عالقة بين  -27

  .وعدد أفراد األسرة الريفية لمرأةل ة االجتماعيمشاركةصور الال توجد عالقة بين  -28

  .الحيوانياإلنتاج و الريفيةلمرأة ل ة االجتماعيمشاركةمدى الال توجد عالقة بين  -29

  .واإلنتاج النباتي الريفية لمرأةل ة االجتماعيمشاركةمدى الين ال توجد عالقة ب -30

  . واإلنتاج النباتيالريفيةلمرأة ل ة االجتماعيمشاركةصور الال توجد عالقة بين  -31

  . واإلنتاج الحيوانيالريفيةلمرأة ل ة االجتماعيمشاركةصور الال توجد عالقة بين  -32

  .واإلنتاج النباتي الريفية لمرأةل  ككلةاعي االجتممشاركةالال توجد عالقة بين  -33

  .واإلنتاج الحيواني الريفية لمرأةل  ككلة االجتماعيمشاركة الال توجد عالقة بين -34

  

  استعراض عام لفصول البحث7.1 

  
والتي بلغت خمس فصول دراسية أولى هذه الفصول تم          بحث لفصول ال   وسريع وفي استعراض عام  

تي تضمنت مقدمة ومشكلة البحـث والمبـررات واألسـئلة البحثيـة            فيها توضيح خطة البحث وال    
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ـ             . باإلضافة لفرضيات البحث    ثثم تناولنا الفصل الثاني والذي ناقشنا فيـه اإلطـار النظـري للبح

  .ثواألبحاث المتعلقة بالبح

وتم في الفصل الثالث تناول خطوات البحث من خالل عينة البحث والـشاملة والمجـاالت الثالثـة                 

المكاني والزماني والبشري ومنهجية البحـث وأدوات البحـث وطـرق جمـع المعلومـات             للبحث  

وتنـاول  . والفصل الرابع تناول عرض ومناقشة نتائج البحـث       .وأساليب التحليل اإلحصائي وأدواته   

  . حول مشكلة البحث والتوصياتتالفصل الخامس استنتاجا

  

  بحثمحددات ال 8.1
  

ن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ال يمكن تعميمها على مستوى           من األهمية بمكان اإلشارة إلى أ     

والذي يقع في الحدود الجغرافية لمنطقة الدراسة ويعود ذلـك إلـى            . أكثر من إطار مجتمع الدراسة    

  .في قطاع غزةجزءا منها  ة التي تمثل المرأة الريفي وتماثل مجتمع الدراسةصغر حجم العينة

  

مجتمع الريفي في قطاع غزة مع المخيمات الفلسطينية والمـدن ونظـرا            ويعزى ذلك أيضا تداخل ال    

ولذلك لجأنا إلى التجمعـات     . لصغر مساحة قطاع غزة وبالتالي قرب القرى من المخيمات و المدن          

  . النسائية التي تهتم وتعمل مع المرأة الريفية وطبقنا عليها الدراسة والنواديوالمراكز

  

 األهداف وللتحقق من هذه     ، البحث أهداف إلىلوسائل في سبيل الوصول     تم استخدام العديد من ا    وقد  

  .بالمقابلة الشخصيةفقد تم استخدام االستبيان 
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة1.2  
  

د خطوة هامة عند تصميم البحث وكل باحث يعمـل          مما ال شك فيه أن التوصل إلى إطار نظري يع         

على تحديد جوانب الظاهرة التي يقوم باختبارها في بحثه بقدر استطاعته، وذلك انطالقا من إطـار                

 إلى أفضل سبل معالجة تلك الجوانب ، وبالتـالي يـستطيع الباحـث أن يجـد                 هنظري محكم يوجه  

ـ        التفسيرات المنطقية للنتائج المتوصل إليها من خال        هـذا يـذكر     يل هـذا اإلطـار النظـري وف

 والقضايا  تأن اإلطار النظري يضم كل الموضوعات والفروض والتعريفا       ) 593،ص1983:محمد(

النظرية التي تمس جوانب المشكلة بصورة مباشرة وغير مباشرة ويقتضي ذلـك مـن الباحـث أن                 

ننا بعون اهللا تعالى سوف     ولهذا فإ  .يحيط بكل ما كتب أو نشر عن موضوع دراسته من أبحاث سابقة           

  .البحثهذا األبحاث المتعلقة ب والنظرياتبعض  مراجعة إلىنتطرق في هذا الفصل 

  

ناميـة   في الدول ال   لتنميةإال أن بحوث ا     في برامج التنمية الزراعية،    ادوار المرأة بالرغم من أهمية    ف

 أن ندرس بعـض المفـاهيم       لم تعطى أهمية كبيرة لدراسات المرأة الريفية ولفهم هذه األدوار يجب          

  .بدالالت لفظية ورقمية
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  اإلطار النظري 2.2

  

  مفهوم الدور 1.2.2

  
 هـي   ةعلى أن المكانة االجتماعي   ) 242،ص1987:وجامع(،  )67،ص1973:صبري(يتفق كل من    

المرتبة التي يضع أفراد الجماعة أو أعضاء الجهاز فردا منهم في موقف معين، ويمكن القول بأنـه                 

ل العالقة االجتماعية القوية واالتصال الوثيق ونظام المكافأة والعقاب الذي يميز هذه العالقة             من خال 

  .يتعلم الطفل المهارة الالزمة للقيام بدوره في الحياة

  

 يتمثل في مكانة الفرد     هأنه عند تحليل الدور إلى جانب بنائي فإن        ) 67،ص1973:صبري( ويضيف  

 النسق وكل مكانة يصاحبها مجموعة من األنـشطة متوقعـة مـن             في سلم التدرج االجتماعي داخل    

الفرد، أما الجانب الوظيفي له فيتمثل في األنشطة التي يقوم بها األشخاص في مواقف معينة حـسب           

  :المكانة له شروط- الخاص بالدوريونمط الفعل االجتماع. مكانتهم 

  

  . أداة تيسيرية للفعل االجتماعيروهو يعتب: الموقع - 

 .حيث نجد أن حجم النسق يختلف بالنسبة لحجم مكوناته: الحجم - 

 . يعتبر أداة تيسيرية للفعل االجتماعياوهو أيض:   الوقت - 

  

هما بعد السيطرة وبعد تقسيم العمل، فبعـد         )137، ص 1980:الساعاتي(وللدور بعدان رئيسيان    

عمـل فيتمثـل أو     أما بعد تقـسيم ال    . السيطرة يتمثل في اتخاذ القرارات في شتى شئون األسرة        

 يقوم بها كل من الزوجين في محيطهما، وكـال البعـدين وثيـق              ي ألوان النشاط الت   يينحصر ف 

  .الصلة باآلخر

  

  ):1982:عبد القادر(ويذكر 

  
 أنه يوجد عالقة بين الدور والمكانة ، فالدور ديناميكي من أعلى المكانات إلـى أسـفلها أو العكس،أمـا                  " 

  المستقراالجتماعي ولذلك فهي تمثل الجانب  ألن المكانات ثابتة في التدريج المكانة فهي ثابتة ال تنتقل

  المكانة، أما الدور فإنه ينتقل حسب المكانات سواء إلى عليا أو دنيا لذلك يمثل - من مفهوم الدور

  وبالنظر إلى األسرة نجد أن لكل عضو. المكانة-الدور الجانب الديناميكي أو المتغير من مفهوم الدور

  يتوقع منه أن يرعى أسرته وأن يخلص لها أن: فيها دور معين نتوقعه، فدور األب في األسرة مثال
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  ". ينفق عليها  ويعمل لحمايتها 

  

أن الـدور يحـدد بـالحقوق        ) 12-11 ،ص ص  1978-1977:صادق وعبـد الهـادي    (ويعرف  

اد اآلخـرين مـن     والواجبات التي ترتبط بمركز معين فإن ذلك يساعد على تنظيم توقعـات األفـر             

الشخص الذي يشغل مركزا معينا كما يمكن الفرد نفسه من تحديد توقعاتـه مـن األفـراد  الـذين                    

  .يتعاملون معه بحكم مركزه الذي يشغله

  

  ):1995:مختار(ومن كتاب 

  
ـ                "  ا يرى لنتون أن الدور يمثل الجانب الدينامي للمكانة وأن الفرد يكلف اجتماعيا بمكانة يشغلها في عالقاته

بغيرها من المكانات األخرى وعندما يضع عناصر المكانة من الحقوق والواجبات موضع التنفيذ فإنه حينئذ               

ويرى زنانيكي أن الدور االجتماعي يعتبر نسقا اجتماعيا ديناميا يتضمن أربعـة مكونـات              . يمارس دورا 

  :متفاعلة معا وهي

  .ملون مع الدوروهي مجموعة األشخاص الذين يتعا:  الدائرة االجتماعية-

  .أي خصائص صاحب الدور البدنية والسيكولوجية المتعلقة بالمركز الذي يشغله:  ذات القائم بالدور-

  . في دائرته االجتماعيةهوهذا يعني مساهمت:  الوظائف االجتماعية للقائم بالدور-

ه كـشيء متـضمن فـي       بمعنى المسموحات والممنوعات الموكله إلي    :  المكانة االجتماعية للقائم بالدور    -

  . "مركزه

  

   تعدد مصادر المعلومات 2.2.2

  
الشخص أو المؤسسة التـي تنـشئ       "المصدر على أنه    ) 125،ص1969:روجرز وسفيننج   (عرف  

  ".الفكرة الجديدة المراد توصيلها إلى شخص أو مجموعة أشخاص آخرين

  

 لدرجـة انفتاحهـا     أن مصادر المعلومات  يمكن أن تقسم تبعا       ): 137،ص1962:روجرز(وقد ذكر   

المصادر الكونية أو المنفتحة على العالم الخارجي أي        : على العالم الخارجي إلى فئتين أوالهما هي        

أما ثانيتهما فهي المصادر المحلية أي      .المصادر الخارجة عن البيئة أو من خارج التنظيم االجتماعي        

  .مصادر موجودة بالبيئة أو من داخل التنظيم االجتماعي

  

قنـوات  : المصادر الشخـصية إلـى      ) 132-125،ص ص 1969: روجرز وسفيننج   ( قسم   وأيضا

 لاالتصال الشخصية غير المحلية مثل المرشد الزراعي مـن خـارج القريـة، وقنـوات االتـصا                
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وقسما المصادر الجماهيريـة إلـى قنـوات االتـصال          . الشخصية المحلية مثل األقارب والجيران    

  .يون، وقنوات االتصال الجماهيرية المحلية مثل جريدة القريةالجماهيرية مثل الراديو والتلفز

  

  مفهوم المشاركة 3.2.2

  
يعتبر مفهوم المشاركة من المفاهيم االجتماعية متعددة األبعاد والجوانـب الرتباطهـا بعديـد مـن         

  . سواء كان ذلك في الدول النامية أو المتقدمة–المجاالت التنموية من جانب 

  

   ) (Uphoff & others:1979,p5 ويتفق 

  
في أنه ال يوجد تعريف موحد ومتفق عليه حول  مفهوم المشاركة ويعزى ذلك إلى تعدد صور المشاركة                  " 

 علماء النفس واالجتماع  ينظروا إلى المشاركة على أنهـا           لوتعدد الجهات البحثية  المهتمة بالمشاركة مث      

نظر علماء السياسة على أن المشاركة عملية التوجيه        المشاركة في التفاعل داخل الجماعة والمجتمع ،بينما ي       

 متأثرا  ن كاتب في تعرضه لمفهوم المشاركة يكو      و القرارات  باإلضافة إلى أن كل باحث أ        ذالسياسي واتخا 

  ". يعتنقها مجتمعه يبظروف التطور والفلسفة الت

  

 رشيد  فع وتصر  أنها بمثابة سلوك وا    ىحيث يعرف المشاركة عل   ) 40،ص:1980عياد  (ويؤكد هذا   

) 14،ص1978:ملوخية  (ويعرفها  .تنبع من فلسفة يؤمن بها الفرد كإيمانه بالجماعة التي ينتسب إليها          

  :بأنها

  
تلك العملية التي يساهم  من خاللها السكان الريفيون تطوعا في توجيه واستغالل مواردهم  المحلية أثناء                 " 

لك أثنـاء التخطـيط أو التنفيـذ أو التقيـيم لألنـشطة        مواجهتهم للمشكالت المجتمعية المحلية سواء كان ذ      

والمشاريع التنموية الستيفاء ومقابلة االحتياجات األهلية أو في أسلوب مواجهـة المـشكالت المجتمعيـة               

المحلية، وقد تكون المشاركة بالرأي أو المشورة الفنية  أي اإلسهام في اتخاذ القرارات بالعمـل أو بـذل                   

  ".الجهد أو بالمال

  

  ):40،ص1980: عبد العال(ما يذكر ك

  
انه نتيجة لتعدد المجاالت التي تدخل فيها المشاركة كمفهوم أدى إلى اختالف محاور التركيز التي يركز                "

فيها كل باحث على مفهومه للمشاركة فمنهم من يرى أن المشاركة هي إسهام تطوعي ،والـبعض اآلخـر                  

 اندماج عاطفي وذهني وأخيرا يرى الـبعض        اآلخر يرى أنه   ا ضيرى أنها تأثير في اتخاذ القرارات والبع      

  ". أنها نشاط عام ومتنوع
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 تطوعا في أعمال التنمية بالرأي أو بالجهد أو بالتمويـل أو            نوتعرف المشاركة بأنها إسهام المواطني    

  ).1978 :شوقي)(1983 :عبد اهللا(بمحاولة التأثير على متخذي القرار في المجتمع المحلي

المشاركة بأنها إسهام السكان المحليين في صنع القرارات المجتمعية المحلية من خـالل             كما تعرف   

 :العزبـي (العمل معا في برامج وأنشطة مجتمعية محلية تستهدف مقابلة احتياجاتهم وحل مشكالتهم             

1995.(   

  

تعلقة ببرامج  كما أنها العملية التي تشارك من خاللها السكان الريفيين تطوعا في اتخاذ القرارات الم             

التنميــة ومــشاريعها والمــشاركة فــي إعــداد البــرامج واإلشــراف عليهــا والرقابــة علهــا   

zoghby,Elhydary: 1987 ) El- (.  

  

 على بناء العالقات االجتماعية وزيادة فعاليتها حيث يعمل على تكوين           ةوتعمل المشاركة الغير رسمي   

باعتبار أن المجتمع مثلث   Kamper,framco )   نقال عن-1986 :عالم( االتجاهات لدى األفراد

كما يلـزم أن تكـون      )  االقتصادية   - االجتماعية -السياسية(األطراف تربطه النواحي الثالثة اآلتية      

المشاركة أفقية ورأسية،وأن يكون اتخاذ القرار جماعيا أن يعكس التخطيط حاجات األفراد ورغباتهم             

ين في مشاريع التنمية أحد األسس الهامـة لنجـاح هـذه            ويعتبر اشتراك الريفي   ) 1983 :غريب( 

   ).1989:الصبار،سالم( المشاريع، ودليال على اقتناعهم بأهميتها في تحسين ظروفهم 

  

  :وبلغت األرقام نتحدث عن المرأة ما يلي

وزارة  ( %58.1تشكل نسبة النساء العامالت في الزراعـة        . تلعب المرأة دورا سائدا في الزراعة     

من العرض في سوق العمل الزراعـي       % 70  ويقدر أنها تسهم بنحو       )1998:  االجتماعية الشئون

وثلثا هذا العرض غير مدفوع األجر أساسا ألنه عمـل اسـري وموسـمي فـي        . م1981في عام   

ـ       .الغالب :  هـشام عورتـاني   (  بـه بـشكل كـاف      اوإسهام المرأة في القطاع الزراعي غير معترف

  .) 49،ص1993
 

من النساء في قوة العمل الالتي يعملن       % 57.5م أن   1984-1983جري في العام    وقد أظهر مسح أ   

: فيـشان (فـي قطـاع غـزة     % 13من قوة العمل في الضفة الغربية،       % 50في الزراعة يشكلن    

  ).11-10،ص1989
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من مجموع السكان في األراضي الفلسطينية وقد دلت اإلحصاءات         % 14.6النساء الريفيات يشكلن    

 الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني      (ل الزراعي في فلسطين تقوم به النساء      من العم % 65أن

2000 (.  

 الصادر عن برنامج الدراسات التنمية في       )2002 : تقرير التنمية البشرية    (وقد دلت اإلحصاءات في   

   :جامعة بير زيت

  
ريـف الفلـسطيني والبـالغ    من اصل عدد السكان في ال% 9.2أن نسبة األسر الريفية التي تعيلها نساء تبلغ      "

من إجمالي السكان الفلسطينيين وعلى الرغم من الدور الكبير التي تقوم به النـساء الريفيـات فـإن       % 28.5

يعملن كأعضاء أسرة غير مدفوعات األجر مما يعني انه ال يتم احتساب  ما تنتجه النساء من الدخل                  % 48.2

القوى العاملة المشاركة مما يترتب عليه تهميش لدورها  في          وهذا يعني أن القوى العاملة النسائية هي خارج         

   ."العملية اإلنتاجية الرسمية
  

بينمـا بلغـت    % 10.7نود اإلشارة إلى أن نسبة النساء الريفيات اللواتي يعملن لحسابهن تبلغ            

المهن األوليـة  : يتوزعن على المهن التالية% 41.1نسبة النساء الريفيات اللواتي يعملن بأجر   

لحرف والزراعة والحرجة والصيد والخدمات والتسويق باإلضـافة للفتيـات والمختـصات            ا

دراسة ريتـا   كما بينت   . )1997: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   (وأعمال السكرتارية 

فقط من النساء صاحبات حق في األرض يطالبن بحقهن فـي األرض            % 10 إلى أن    جماعين

 النساء ال يطـالبن بحقهـن فـي األرض وال باإلنتـاج             من% 70من خالل المحاكم ، بينما      

  ).15،ص2002: مجلة المزارع( الزراعي الناتج

  

  الخصائص الشخصية والديمغرافية للمرأة الريفية الفلسطينية 4.2.2

  
يتميز الريف الفلسطيني مثل غيره من المواقع الريفية في العالم بارتفاع معدالت المواليد وارتفـاع               

 المـستوى الغـذائي وانتـشار       األطفال وانخفاض ت العامة، وارتفاع معدالت وفيات      معدالت الوفيا 

 :محاضـرات فـي اإلدارة والتنميـة      (األمراض وسوء التغذيـة وانخفـاض المـستوى الـصحي         

  ).33،ص1993

  

 76.5أغلبية المبحوثات يعملن بقطاع الخدمات االجتماعية والشخصية حيث تمثل ذلك فيما نـسبته              

% 66.2 النساء تتراوح ما بين الثالثون واألربعون عاما ونسبتهم          رالدراسة أعما  من إجمالي عينة  %

تقل أعمـارهم عـن     % 17.57 مقابل   %19 عاما تمثل نسبة   أربعينما يزيد عن    ومن إجمالي العينة    
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 من إجمالي   %65.25ونسبة المتزوجات في العينةبلغت   ).52،ص2002 :شكري صابر (ثالثون عاما 

 أغلبيـة   )57،ص2002 :شكري صـابر  (مطلقات%10.75مقابل  % 19.75 العينة ونسبة العازبات  

من  %41.25 ما يعادلها حيث تبلغ نسبته       أوالعينة تحمل ما يعرف بالمؤهل المتوسط الثانوية العامة         

وتقرأ وتكتـب   % 0فوق مؤهل جامعي ونسبة األمية       % 2.5تحمل مؤهل جامعي    %39اإلجمالي و   

  .)58،ص2002 :شكري صابر(% 12إعدادي % 1.75ابتدائية % 3.5

  

 ويـذهب   %.9.75وسكن حكومي % 30إيجار  % 60.25أغلبية المبحوثات لديهن سكن ملك بنسبة       

ــردوك( ــة) 47 ،ص1960:مي ــرة الزواجي ــى أن األس ــة إل ــاالنووي ــي يعرفه ــل  (  والت بي

ـ             ) 15ص1960:وفوجيل  ةعلى أنها وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة يرتبطـان بطريقـة منظم

أن األسـرة الممتـدة مـن        و ، الوقت الحالي  ي مع أطفالهما تكاد اآلن تمثل الشكل السائد ف        اجتماعيا

  .وأصبحت األسرة النووية هي النمط السائد.األقارب ظاهرة أخذت تميل إلى االنحدار

  

  الخصائص االجتماعية للمرأة الريفية 5.2.2

  
محاضرات فـي اإلدارة    ( كتاب   من الخصائص االجتماعية للمرأة الريفية هو ما توضحها دراسة في         

  :نبأ)34، ص1993: والتنمية

  
الريف الفلسطيني يتسم من ناحية اجتماعية وثقافية بانخفاض مستوى المعيـشة لـيس علـى المـستوى                 "

االقتصادي فقط وعدم توفر خدمات الرعاية والرفاهية االجتماعية وتعثر سير الحراك والتقـدم والتطـور               

 في الريف الفلسطيني وانخفاض نسبة التعليم والتدريب باإلضافة         ة نسبة األمي   كما نالحظ ارتفاع   ياالجتماع

 وانتشار  ي المهني والتكنولوج  بإلى انتهاج أساليب قديمة وتقليدية في التعليم والتدريب وقلت مراكز التدري          

مـن   تشغيل األحداث وانخفاض المركز االجتماعي للمرأة وقلة انخراطها في العمل الجمـاهيري و             ةظاهر

 واالقتصادية المتوسطة وكبر الطبقـة الـدنيا        ةسمات الريف الفلسطيني أيضا صغر حجم الطبقة االجتماعي       

بالذات والتحكم الزائد للعادات والتقاليد االجتماعية في السلوك اليومي وسيادة العالقات االجتماعية األوليـة              

 الذي ينتمـي إليـه الفـرد أو         ي االجتماع البسيطة والمباشرة واقتصارها غالبا على داخل النسق أو الجهاز        

األسرة وجمود الوحدات البنائية التي تسودها عادة الحياة االجتماعية العشائرية أو شبه العـشائرية وعـدم                

تمكنها من االندماج في حياة المجتمع العام ومن السمات االجتماعية الثقافية للريف الفلسطيني أيضا عـدم                

 على األفكار والتكنولوجيا الجديدة والتحفظ في كل ما هو جديد أو غريب مـن               القدرة على االنفتاح الفكري   

خارج الريف والمجتمع المحلي وصعوبة التعاطف مع األدوار االجتماعية الجديدة وبالتالي صعوبة تقبـل               

  ".اقتراحات أو مبادرات تأتي من خارج الريف
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تهاج األساليب القديمة والتقليدية في التعليم      علما بأن المجتمع الريفي الفلسطيني قد اختلف من حيث ان         

 الدراسية موحدة في جميع أنحاء الوطن وأصـبح المجتمـع قريـة             جوالتدريب كما ورد ألن المناه    

 سواء على   صغيرة نتيجة لتقدم وسائل اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة فأصبحت الوسائل جديدة وحديثة          

  .   مستوى التدريب أو التعليم
  

  صائص االقتصادية للمرأة الريفيةالخ 6.2.2

  
محاضرات في اإلدارة   ( والتي توضحها دراسة في  كتاب        الخصائص االقتصادية للمرأة الريفية   ومن  

  :بأنه)34،ص1993والتنمية 

  

من السمات االقتصادية للريف الفلسطيني عدم كفاية الموارد الطبيعية وعدم استغاللها بشكل امثل في حالة               "

س األموال وسوء التصرف بها وعدم استثمارها بشكل سليم وموجه نحو تنمية الريف             توفرها ونقص رؤو  

والمواقع األخرى المجاورة له واالندماج الزائد في نشاطات زراعية وما يتعلق بها من نشاطات ومن هـذه           

طالـة   وارتفـاع نـسبة الب     ةالسمات استخدام أساليب االقتصاد المتوازن بين القطاعات واالتجاهات المختلف        

الفعلية والمقنعة وانخفاض الدخل القومي وعدم عدالة توزيعه وانخفاض مستوى الـدخل الفـردي وعـدم                

إمكانية إشباع احتياجات الفرد األساسية ناهيك عن الكمالية ويترتب على ذلك بالطبع الكثير مـن الـسمات                 

 أنماط اإلنفاق نحـو     مواستخدااألخرى مثل قلة المدخرات أو حتى انعدامها وتضاؤل التوجه نحو االستثمار            

السلع االستهالكية كالمأكل والملبس وغير ذلك ويتسم الريف الفلسطيني بضيق األسواق الداخلية والخارجية             

والتوجيه نحو االستيراد أكثر من التصدير مما يؤدي إلى خلل في الميزان التجاري كما أن عدم توفر النظم                  

كلي على الخارج من خالل المعونات أو غيرها يعتبر من الـسمات            المصرفية واالعتماد االقتصادي شبه ال    

  ". االقتصادية األساسية للريف الفلسطيني

  

  مشاركة المرأة  7.2.2

  
تقدر دائرة اإلحصاء المركزية بان معدل مشاركة المرأة في القوى العاملـة للـسكان الـذين تبلـغ                  

في قطاع غزة وتظل مشاركة المرأة      % 13.5في الضفة الغربية    % 6.4 عام   15 من   أكثرأعمارهم  

في سوق العمل الرسمي مرتبطة باألزمات االقتصادية أي يتم التعامـل معهـا باعتبارهـا جـيش                 

  .احتياطي يستثمر وقت األزمات

  

مـن  % 41.9والرجـال   % 58.1 النساء تشكل    :أن)1998:وزارة الشئون االجتماعية  (وتأكد دراسة 

  .الزراعةأفراد العائلة العاملين بدون أجر في 
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تشكل النـساء   و. في قطاع غزة  % 12من القوى العاملة غير الزراعية منها       % 16تشكل النساء    و

في قطـاع غـزة وتقـع       % 65.5من العاملين في االقتصاد غير الرسمي في الضفة الغربية          % 55

يم معظم نشاطات النساء في االقتصاد غير الرسمي في اإلنتاج والتجارة على نطاق محدود وفي تقد              

  .الخدمات مثل الخدمة في البيوت وتصفيف الشعر ورعاية األطفال

   

 وقد بينت أحد الدراسات الشاملة لتقدير ساعات العمل ذات القيمة السوقية وغير السوقية لألنـشطة               

من عبأ العمـل    % 53االقتصادية بما فيها العمل المنزلي لكل من المرأة والرجل بأن المرأة تتحمل             

فقط من مجموع وقت العمل للنساء لـه قيمـة محـسوبة     % 34للرجل و % 47ة مقابل   للبلدان النامي 

ـ   ت ( من مجموع وقت الرجل الذي ينفق في جميع األنشطة االقتـصادية          % 76مقابل    ةقريـر التنمي

  ).1995 :البشرية
 

 م بأن مجموع المخرجات العالمية الغير مرئية غير محـسوبة           1995وقد أكد تقرير التنمية البشرية      

% 45 تريليون دوالر تنتجها النساء وتأكد اإلحصائيات الفلسطينية بأن          11 تريليون دوالر و   16بلغ  ت

معدل ساعات العمـل     و  األجر نمدفوعيمن النساء العامالت في الزراعة يعملن كعمال لألسرة غير          

  .)1995: تقرير التنمية البشرية( ساعة للرجل38 ساعة مقابل 40األسبوعية للمرأة 

  

النسبة لمشاركة النساء في النشاطات االقتصادية غير الرسمية التي ال تسجل ضمن حـسابات               أما ب 

مـن مجمـوع    % 65الدخل القومي الفلسطيني تبلغ نسبة النساء العامالت في القطاع الغير رسمي            

  .)1998: وحدة الدراسات جامعة بيرزيت (العاملين في هذا القطاع

  

   ككلنتاج الزراعيمساهمات المرأة في مجال اإل 8.2.2

  
 منظمة األغذية والزراعة    (طبقا لتقديرات  على المستوى العالمي  % 50 من   أكثرتنتج المرأة الريفية    

 وفي عدد كبير من الدول النامية هناك اتجاه يعـرف باسـم             ) FAOم  1995 :التابعة لألمم المتحدة  

ة التي اتبعتهـا معظـم الـدول        الزراعة النسائية وعزز هذا النوع من الزراعة السياسات االقتصادي        

 إلـى    حساب القطاع الزراعي الذي أدى بـدوره       ىالنامية من تنمية قطاعي الصناعة والخدمات عل      

 الذكور إلى المناطق الحضرية بحثا عن فرص أفضل للعمل تـاركين الزراعـة بمـسئوليتها                هجرة

  .للنساء
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الزراعة إال أن المتاح من البيانـات        ورغم قصور البيانات المتعلقة بنسبة مساهمة النساء في قطاع          

المدعمة بالدراسات الميدانية تشير إلى تعدد وتنوع األدوار التي تقوم بها المرأة في القطاع الزراعي               

ما بين فالحة األرض رعاية وصيانة واستغالل الغابات وصيد األسماك وتربية ورعاية الحيوانـات              

  .والدواجن

  

ات االستكفاء الذاتي لمواجهة المتطلبات الغذائية لألسرة بل يمتد          وال يقتصر دور المرأة على زراع     

دورها إلى الزراعات التجارية التي تستهدف تحقيق عوائد نقدية تختلف األدوار التي تلعبها المـرأة               

من دولة إلى أخرى طبقا للثقافات السائدة فقد تكون تكاملية بين كل مـن الرجـل والمـرأة حيـث                    

م المهام فيما بينهم وفي حاالت أخرى قد تحدد مهام ومسؤوليات متباينة لكـل              يشتركوا سويا أو تقس   

من الرجل والمرأة فالرجل يبرز دوره في الزراعات التجارية والحيازات كبيرة الحجم بينما المـرأة               

يتعاظم دورها في اتجاه اإلنتاج الغذائي الموجه لألسرة حتى في الزراعات التجارية فإنه لها دور ال                

ر خاصة في مرحلة غرس النباتات ونثر البذور ففي الصحراء األفريقية تساهم المـرأة بنـسبة                ينك

  . في إنتاج الغذاء سواء المخصص لالستهالك العائلي أو للبيع% 80-60تتراوح بين 

  

  :وفي مسوحات أجريت لكل من 

  

 مـساهمة   أنمبابوي وجد   ،السودان،تنزانيا،زياناميبيبنما ، بوركينافاسو،الكونغو،موريتانيا،المغرب ،   

في الكونغو  % 80في السودان إلى    % 30النساء في إنتاج الغذاء المخصص لألسرة يتراوح ما بين          

فـي  % 48بينما تراوحت نسبة النساء في القوى العاملة النشطة اقتصاديا بقطـاع الزراعـة بـين                

  .) FAO )  :1994.من الكونغو% 73بوركينافاسو ، 

  

ـ    احتياجات المواطنين    وإشباعاالقتصادية واالجتماعية هو تلبية     ولما كان هدف التنمية       حفـإن أنج

السياسات واالستثمارات هي التي تحقق للمواطنين أقصى استفادة من الموارد والطاقات ولن يتسنى             

   ).1987 :ملوخية(ضمان استدامة التنمية دون مشاركة المرأة الريفية 
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  عي النباتيمساهمة المرأة في اإلنتاج الزرا 9.2.2

  
: أحمـد عمـر   (اإلنتاج الزراعي كان وال يزال قاعدة كل تطـور حـضاري واسـتقرار بـشري              

 مليون امرأة ريفية في أفريقيـا       63 وبنظرة سريعة إلى سكان العالم يتضح أن هناك          )1،ص1978

كما إن التطور الذي يحدث في المجتمع  والتحول التدريجي من العمـل  .)p12: Mounder(وحدها

من جملة اإلناث أصبحت تحتل المرتبة الثانية في األهمية         % 43عة كمهنة أساسية يعمل فيها      بالزرا

 وال شك أن التحول من الزراعة إلى المجاالت األخرى سيؤدي إلى تغيـر كبيـر فـي                  1969عام  

المنظمـة األفريقيـة لإلنعـاش      ( األوضاع االجتماعية للمرأة بالريف بجانبيه االيجـابي والـسلبي        

  .)78،ص:1975الريفي

  

 المرأة الريفية العربية وإن كانت تشارك في العمل كقوة          نأ) 20،ص1978:أبو شعير   (وقد ذكرت 

عند ذويها أو     الكبيرة منها تعمل بدون أجر سواء      ة أنها غير مستقلة اقتصاديا، فالنسب     عاملة ريفية إال  

د ذلـك إلـى طبيعـة     ويعو1966عام % 39 هذا النوع من العمل في مصر يمثل     عند الغير، فمثال  

  .عالقات وصيغ االستثمار الزراعي في الريف والمفاهيم االجتماعية السائدة فيه

  

وللمرأة الريفية دور هام في اإلنتاج المزرعي تشهد به اإلحصاءات فـي المجتمعـات المتطـورة                

 د زراعية، وق   تقوم كعاملة  كبخاصة الدول النامية تقوم المرأة بإنتاج المواد الزراعية والحيوانية، كذل         

من النساء العـامالت يعملـن فـي الزراعـة،     % 49.9أثبتت الدراسات اإلحصائية في مصر مثال  

وإلى جانب ذلك فهنـاك كثيـر مـن النـساء        % 49وفي أفريقيا   % 37وفي لبنان   % 78.6السودان

من هـذا يتـضح   . )95،ص1977: منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (القرويات يملكن أرضا 

  .ية إسهام المرأة في العمل الزراعي بجانب الرجل واألسرة الريفية عامةأهم

  

يتضح دور المرأة الريفية في اإلنتاج النباتي من التقارير والدراسات والنتائج البحثيـة مـا أجـرى                 

بيوغسالفيا عن األعمال التي تقوم بها المرأة الريفية ومقارنتها بنصيب الرجل في هذه األعمال فقـد          

بينما النسبة المئوية لنـصيب     % 85.84 النسبة المئوية لنصيب الرجل في أعمال الحقل هي          وجد ان 

  .)19،ص1975: إيزيس نوار( %41.16المرأة في األعمال المنزلية والحقلية 

  

 تقوم بعبء كبير في األعمال الحقليـة وال         ةويتضح من هذه الدراسة أن المرأة الريفية اليوغسالفي        

ية تقوم بعبء أكبر فهي منشأة أجيال ومديرة للمنزل وتساعد زوجها في الحقل             شك أن المرأة المصر   
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وتعمل ببعض الصناعات الريفية وفي تسويق المحاصيل مما أدى إلى إرهاقها وتـدهور صـحتها               

  ).80،ص1975:المنظمة األفريقية لإلنعاش الريفي( ووقوعها فريسة لكثير من األمراض

   

من نساء القريـة    % 25أنه في بعض القرى في مصر تقوم        .)95،ص1977: الفاروقي( ولقد ذكر   

منهن يعملن في الزراعة اآلليـة      % 6يقمن باستغالل األراضي الزراعية بدون مساعدة الرجال وأن         

، 1978:اسـتيرو  ،دأبو الـسعو  ( من الرجال المزارعين ولقد وجد      % 25 الزراعية مقابل    ةوالميكن

فيات ال يساهمن في عمليـة الحـرث إمـا بمفـردهن أو             المبحوثات الري أن أقل من ثلثي      ) 37ص

% 49.8،% 46.7 بلغت النسبة المئوية لمساهمات في عينـة البحـث           دباالشتراك مع اآلخرين، وق   

 الدراسة أيضا أن نسبة المساهمات في وضـع البـذرة           ج نتائ حمساهمة في عملية التخطيط، وتوض    

تي الترقيع والزراعة ،ووصلت النسبة المئوية      ،وتقاربت النسبة المئوية للمساهمات في عملي     % 52.5

 أوضحت نتائج الدراسة أيـضا      ا، كم %49وعملية العزيق   % 55.2للمساهمات في عملية الخف إلى    

أن إسهام المرأة عموما في عمليتي الحصاد وتعبئة المحصول قد فاق إسهامها في جميع العمليـات                

  .الزراعية األخرى والمتصلة باإلنتاج النباتي

  

  مساهمة المرأة في اإلنتاج الزراعي الحيواني 10.2.2

  
الحيواني ،فقد أوضحت الدراسات أن المرأة اليوغسالفية بلغ نصيبها         أما عن دور المرأة في اإلنتاج       

: إيزيس نـوار   (%57.75بينما بلغت النسبة المئوية لنصيب الرجل       % 42.25في العناية بالحيوان    

  .)19، ص1975

  

  أن مساهمة المرأة في مصر في عمليات رعايـة           )47،ص1978:استيرو و دأبو السعو ( وقد ذكر    

كذلك أوضحت النتائج أن مساهمة المـرأة        على التوالي، % 20،% 22.9وعالج الحيوان لم تتجاوز     

مـن  % 85 أثبتت الدراسات أن حـوالي       ا، كم %67.3في عملية الحليب مرتفعة وقد بلغت حوالي        

تشكل المرأة الريفية المصرية أكثر من نصف عدد النساء فـي           . بتربية الدواجن  ربات البيوت يقمن  

ولذلك فهـي   %) 49(من جهة، ومن جهة أخرى إلى نصف عدد أفراد سكان الريف            %) 56(مصر

 ( رصيد ضخم وهائل من القوى البشرية يمكن أن تلعب دورا هاما في دفع عجلة التنميـة الريفيـة                 

  .)74، ص1992: وهبة
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بينما النسبة المئوية   % 13.83ت أن نصيب الرجل في الصناعات الريفية هي         تبين من نتائج الدراسا   

 أبـو الـسعود      (أوضـح .)19، ص 1975: إيـزيس نـوار    (لنصيب المرأة في الصناعات الريفية    

أن نسبة المساهمات في التصنيع الزراعي المنزلـي زادت قلـيال عـن             . )47، ص 1978:واستيرو

ع األلبان وجد أن حوالي ثلثي ربات البيـوت فـي الوجـه              لتصني ةفي الوجه القبلي، وبالنسب   % 50

البحري كان لهن نشاط في هذا المجال في حاالت عينة الوجه القبلـي إلـى أقـل مـن النـصف                     

45.65.%  
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   الدراسات السابقة3.2

  
اسات السابقة التي أمكن للباحث اإلطالع عليها في مجال المرأة الريفيـة،            رنتعرض هنا لعدد من الد    

   منها للوصول ألهداف البحثدوف نستفيوالتي س

  

  ): 1980(  دراسة عفاف ميخائيل جبران فهمي 1.3.2

  
العمليات اإلنتاجيـة   : تهدفت هذه الدراسة التعرف على مساهمة المرأة الريفية في المجاالت اآلتية          اس

األنـشطة  الزراعية في مجاالت اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني والـصناعات الزراعيـة المنزلية،          

العامة التي تتم في القرية ، تغذية األسرة ،دخل األسرة والتعرف على العالقة بين درجة مـشاركة                 

السن والحالـة التعليميـة حيـازة       : ةالمرأة لزوجها في القرارات  الزراعية وكل من العوامل التالي         

نتاج النباتي والمساهمة   األرض الزراعية ومدة الزواج والمساهمة في العمليات الزراعية المتعلقة باإل         

  .في أنشطة اإلنتاج الحيواني

  

توجد عالقة بين درجة مشاركة المرأة الريفيـة        :  ولتحقيق أهداف الدراسة وضعت الفروض اآلتية     

لزوجها في اتخاذ القرارات الزراعية وكل من السن والحالة التعليمية وحيازة األرض ومدة الزواج،              

مرأة الريفية لزوجها في اتخاذ القرارات الزراعية ومساهمتها فـي          توجد عالقة بين درجة مشاركة ال     

  . العمليات الزراعية المتصلة باإلنتاج النباتي والحيواني

  

 بالمقابلة الشخصية ألفراد العينة اختيرت من قريـة جزيـرة           تاستخدم االستبيان كأداة لجمع البيانا    

من إجمالي عدد الحائزين    % 15نتظمة بواقع   محمد التابعة لمركز إمبابة بالجيزة بطريقة عشوائية م       

  . سيدة120حائز من سجالت الحائزين بالجمعية التعاونية الزراعية وبلغ عددها النهائي )807(

  

 والختبار الفروض اإلحصائية استخدم مربع كاى للتعرف على العالقة بين درجة مشاركة المـرأة              

سن والحالة التعليمية حيازة األرض الزراعيـة       ال(لزوجها في القرارات الزراعية وكل من العوامل        

ومدة الزواج والمساهمة في العمليات الزراعية المتعلقة باإلنتاج النباتي والمساهمة في أنشطة اإلنتاج             

  ).الحيواني
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  : ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يتعلق بالبيانات الوصفية

  

  : اإلنتاج النباتي

لتي تتطلب جهد عضلي كالحرث كانت نسبة المساهمة منخفضة والعمليات التـي            وجد أن العمليات ا   

تتطلب اشتراك جماعي كالحصاد والتعبئة والنقل كانت نسبة المـساهمة مرتفعـة مقارنـة بجميـع                

 التي تحتاج الر قدرات فنية كرش المبيـدات مـثال كانـت المـساهمة               تالعمليات األخرى والعمليا  

  .تفعة قليالباالشتراك مع اآلخرين مر

  

  :اإلنتاج الحيواني

أوضحت النتائج أن العمليات أكل وسقي المواشي وتنظيف الزريبة وجمع الحليب والرعايـة أثنـاء               

الوالدة مساهمة مرتفعة مقارنة بالعمليات األخرى أما عمليات الذهاب بالحيوانـات إلـى الوحـدات               

  .البيطرية منخفضة

  

  :الدواجن

س العينة يقمن بتربية الدواجن ونصف العينة تقوم بالتربية لألغراض          أوضحت النتائج أن أربع أخما    

  المنزلية

  

  :تصنيع منتجات األلبان
  .أوضحت النتائج أن أربع أخماس العينة يقمن بنشاطات في مجال تصنيع األلبان

  

  :التسويق

  . الزراعيةأوضحت النتائج أن ربع العينة وما يزيد قليال عن الثلث كان لها نشاط تسويقي للمنتجات

 المرأة لزوجها   ةويمكن تلخيص نتائج التحليل اإلحصائي بأن توجد عالقة معنوية بين درجة مشارك           

توجد عالقة معنوية بين درجة       والتعليم ومدة الزواج ونوع األسرة وال      نفي القرارات الزراعية والس   

في األنشطة المتعلقـة     المرأة لزوجها في القرارات الزراعية وحيازة األراضي ومساهمتها          ةمشارك

  .باإلنتاج النباتي والحيواني
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  :)1987(  زغلول هويدا مصطفى دراسة2.3.2

  
 التي تقوم به المرأة الريفية فـي بعـض الجوانـب المتعلقـة بـالنواحي                راستهدفت الدراسة الدو  

ة التعرف   واالجتماعية المختلفة كل من القرى المستحدثة والتقليدية كذلك تناولت الدراس          ةاالقتصادي

على مدى االرتباط بين بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية ومدى مـساهمة المـرأة فـي               

  .األنشطة المختلفة

  

 مسح اجتماعي لدراسة الحالة االجتماعية واالقتصادية باستخدام اسـتمارة          لوقد تناولت الدراسة عم   

يروا عشوائيا من سكان ثـالث       امرأة ريفية اخت   200االستبيان بالمقابلة الشخصية وتضمنت العينة      

  .قرى مصرية هي بني مجدول والمناش بمحافظة الجيزة وعمر مكرم بمحافظة البحيرة

  

  :ويمكن تلخيص أهم النتائج

الغالبية العظمى من أفراد العينة أميات وأكثر من نصف العينة تراوحت أعمارهن            أثبتت النتائج أن    

ات التي شملتهم الدراسة كن ينتمين إلى أسرة كبيرة          عاما كما أن نسبة كبيرة من الريفي       40-20بين

بالنسبة للمساهمة في العمليات الزراعية أوضـحت   و. أشخاص8-4الحجم يتراوح عدد أفرادها بين    

النتائج أنها كانت تقوم بمعظم العمليات الزراعية فيما عدا الحرث والتزحيف والتخطيط ،اختلفـت              

 بالحصاد ونقل وتخزين المحاصيل من أكثر       ةيات الخاص مدى المساهمة حسب طبيعتها ،كانت العمل     

أظهرت النتائج أن المراة تقوم بالعديد من األنـشطة المرتبطـة            .العمليات التي شاركت فيها المرأة    

  . الحيواني والداجنيباإلنتاج

  

كما تبـين أن    .  األسر التي تملك حيوانات اشتركن في صناعة منتجات األلبان         وأوضحت النتائج أن  

بالنـسبة للتـسويق     و .همة المراة في بعض الصناعات الغذائية اختلفت حسب نوع الصناعات         مسا

وجدت أن نسبة كبيرة من السيدات اشتركن في التسويق للمنتجات واختلفت المساهمة فـي القـرى                

بالنسبة لمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات فإن غالبية المبحوثات اشتركن في القرارات             و .المختلفة

اصة بتربية األطفال كما اشتركن في بعض القرارات المتعلقـة باإلنتـاج النبـاتي والحيـواني                الخ

  .والداجني

 .كانت العالقة بين الحالة التعليمية للمرأة ومساهمها في بعض األعمال االقتصادية عالقة عكـسية             

نتـاج  وجدت عالقة معنوية جدا بين حجم األسرة ومساهمة المرأة فـي القـرارات الخاصـة باإل               

  .الحيواني
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  :)1992(ة أبو حليم وفاء أحمد دراسة3.3.2

  
د الزراعي في تطوير المرأة الريفيـة       شاراإل استهدف هذا البحث بصورة أساسية التعرف على دور       

وتنحصر أهم وسائل تحقيق الهدف في التعرف على الخصائص الشخـصية والمهنيـة للمرشـدات               

وم بها المرشدات في مجاالت العمل مع المراة الريفيـة          الزراعيات وتحديد األدوار التي يجب أن تق      

التعرف على الخصائص االجتماعية والشخصية واالقتصادية واالتـصالية للريفيـات المبحوثـات            

  .والتعرف على مستوى معرفة المرأة الريفية

  

 وقد أجريت هذه الدراسة على مرحلتين األولى تحديد األدوار وفقا لخبراء في هـذا المجـال وهـم                 

خمسة عشر من أساتذة اإلرشاد الزراعي بكليات الزراعة والمرحلة الثانية فقد تم تصميم استمارتي              

 مرشدة زراعية والثانية لجمـع      150استبيان األولى لجمع البيانات البحثية من المرشدات وعددهن         

مج التنمية   مبحوثة ومكان البحث القرى المطبق بها برا       300البيانات البحثية من الريفيات وعددهن      

 الغربية، ومركز المنصورة وطلخا     ةالريفية بأربعة مراكز هم مركز طنطا، والمحلة الكبرى بمحافظ        

وقد استخدمت عدة أساليب إحصائية كالنسب المئويـة والمتوسـطات الحـسابية            . بمحافظة الدقهلية 

ي كما وقـد اسـتخدم      ومعامل االرتباط البسيط والتحليل االنحداري المتعدد واالنحدار الجزئي القياس        

  .أسلوب التحليل االنحداري المتعدد التدريجي

  

  :نتائج الدراسةوفيما يلي ملخص ألهم 

المـستوى   وأن   . سنة 50من الريفيات المبحوثات تقل أعمارهن عن       % 91.6أوضحت الدراسة أن    

  المبحوثات علـى   من% 17.3،حصلت  % 51ات المبحوثات   التعليمي بلغت نسبة األمية بين الريفي     

وتبـين مـن    %.82بلغت نسبة المبحوثـات المتزوجـات       كما  .الثانوية العامة أو مؤهل علمي عالي     

يمارسـن العمـل     %35.3 ن، مـنه  %51النساء الريفيات يعملن كربات بيوت متفرغات       الدراسة  

 ألسر مركبـة،    %27إلى أسر بسيطة،      المبحوثات ينتمين  من%73 أنأوضحت الدراسة   .الزراعي

يتمـتعن بمـستوى    % 83  أيضا أن  أوضحت النتائج و.   أفراد 5اد األسرة إلى     متوسط عدد أفر   غبل

  .معيشي ما بين المرتفع والمتوسط

-تركزت مصادر المعرفة التي تستقي منها الريفيات معارفهن في مختلف المجـاالت مـن األهـل               

                                .                                           التلفزيون- المرشدة الزراعية–األقارب 
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  : )1986( حسنين ليلى محمد  دراسة 4.3.2

  
 على طبيعـة األدوار الحاليـة       ف الخصائص المميزة للمرأة الريفية والتعر     د الدراسة تحدي  تاستهدف

وقد .تصادي األسري التي تؤديها المرأة الريفية في كل من المجال االجتماعي األسري والمجال االق           

  .تم إزاء ذلك اختيار عزب نوبار في ناحية خورشيد بمحافظة اإلسكندرية منطقة لهذه الدراسة

  

 700وقد تم تحيد الشاملة في جميع الزوجات بعزب العبيد وشوقي والجزيري البالغ عددهن حوالي               

مـن  % 62ي زوجة مزارع يمـثلن حـوال      234 حوالي قرابة    ةزوجة يتوزعن وفقا لمهنة الزراع    

أما العينة تم تحديدها فـي      .من الشاملة % 38 زوجة غير مزارع يمثلن حوالي       266الشاملة وقرابة   

من الشاملة تم اختيارهن بطريقة العينة النسبية العشوائية البسيطة فانطوت          % 21 زوجة يمثلن    150

لحسابي وقد استخدمت النسب المئوية والمتوسط ا     . زوجة غير مزارع   67 زوجة مزارع و   83على  

 الدالالت التـي    فواالنحراف المعياري ومعامل االرتباط البسيط كأساليب إحصائية الستجالء مختل        

  .تنطوي عليها البيانات البحثية

  

  :ويمكن تلخيص أهم النتائج

بـانحراف معيـاري قـدره      % 34.96متوسط عمـر المبحوثـات حـوالي        وأوضحت النتائج أن    

مـستوى نظافـة    و%.50.6 أفراد فـأكثر بلغـت       6ة  حجم األسر %.89.2نسبة األمية   و%.12.96

  %.73.5المسكن متوسطة أو رديئة حوالي 
 
أتضح أن األزواج عامة يأتون في المرتبة األولى كصناع للقرارات األسرية ويأتي التعاون بـين               و

الزوج والزوجة في المرتبة الثانية في اتخاذ تلك القرارات في حين تأتي الزوجة منفردة في المرتبة                

الثالثة ومع هذا قد أوضحت النتائج انخفاض نسبة الزوجات الالتي تمكن من تحديد المسئول عـن                

، تعلـيم األبنـاء     %41، تنظيم األسـرة     %42اتخاذ القرار داخل أسرهن فيما يتعلق بزواج األبناء         

18.%  

  

 .يم المرأةارتباط مساهمة المرأة في اتخاذ القرارات بعدد أفراد األسرة وتعلوأوضحت النتائج أن 

يلجـأن فـي    % 28،  %66مسؤولية تربية األطفال يتحملها الزوج والزوجة معا بنسبة حوالي          وأن  

 زوجات المزارعين يشاركن في      من %49وتبين من الدراسة أن     .تربية أطفالهن للتلفزيون والراديو   

  .العمل المزرعي غالبية العام
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 الزوجات في مجال اإلنتـاج الحيـواني وهـي          وتبين أن هناك أربع عمليات تقوم بها غالبية هؤالء        

تربيـة دجـاج،    ب من الزوجـات  % 69تنظيف الحظائر والحيوانات وتقديم العلف والحليب كما تقوم       

  .حمام% 14أوز، % 18أرانب، % 31
  

  :)1991(محمد زينب علي  دراسة 5.3.2

  
حدثة الـثالث   استهدفت الدراسة التعرف على آراء المبحوثات مستخدمات كل من األفكـار المـست            

موضوع الدراسة فيما يتعلق بمصادر المعلومات عن األفكار المستحدثة الثالث، ونوعها وأهميتهـا             

وأسباب االقتناع بمصادر المعلومات عن كل من األفكار المـستحثة الـثالث            . في آراء المبحوثات  

ثرة علـى درجـة     وتحديد العوامل المـؤ   .التعرف على طبيعة االستفادة من استخدام األفكار الثالث       

  .استفادة المبحوثات

  

 الشخصية وتم جمع البيانات من عينـة        ة تصميم دراسة استبيان بالمقابل    م ولتحقيق أهداف الدراسة ت   

مبحوثة لكل فكرة  من األفكار المستحدثة الثالث تم اختيارها عمديا مـن             70 ، ة مبحوث 210حجمها  

ار المستحدثة وبطريقـة المعاينـة العـشوائية        المراكز والقرى األكثر شيوعا في استخدام تلك األفك       

  .1989/1990المنتظمة من سجالت التعداد الزراعي لعام 

  

 بعد االختيار المبـدئي     ك، وذل 1990 هذا وقد تم جمع البيانات في األشهر الثالث األخيرة من عام            

خاصة أعـدت   وعقب جمع االستبيان تم تفريغ بياناته في جداول         . لالستمارة والتأكد من صالحيتها   

لهذا الغرض، حيث أعطيت إجابات المبحوثات قيما رقمية تتناسب مع المـستهدف قياسـه بحـسب                

 تم تحليل البيانات بواسـطة الحاسـب اآللـي حيـث            غ التفري بطبيعة واتجاه أسئلة االستبيان، وعق    

  البـسيط وأسـلوب    ط المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتبـا       ساستخدمت مقايي 

 المتعدد المتدرج الصاعد واختبار ف وذلك سواء في بناء المقياس الشامل لمفهوم االستفادة              راالنحدا

أو في اختبار صحة الفروض اإلحصائية للدراسة عالوة على استخدام اختبار مربع كـاي وتحليـل                

  .التباين

   

  :التحليل اإلحصائي إلى النتائج التاليةنتائج وتشير 

 كانت هي المصادر التي احتلت المراتب األولى كمصادر للمعلومـات    أن الجيران واألقارب   - 

  .من األفكار المستحدثة الثالث من المبحوثات
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أتضح من نتائج الدراسة أهمية المصادر غير الرسمية وانخفاض أهمية المصادر الرسـمية              - 

 .كمصادر للمعلومات من األفكار المستحدثة الثالث

  

  :)1990 ( واكد  شيرين ماهر دراسة6.3.2

  
استهدفت هذه الدراسة بصفة أساسية دراسة دور المرأة البدوية في التنمية الريفيـة بقـرى واحـة                 

بمحافظـة  ) بقرية بغـداد     تالتقليدية وقد تمثلت بقرية باريس والمستحدثة وتمثل       ( االخارجة بنوعيه 

ئص االجتماعيـة   التعرف على الخـصا   :الوادي الجديد، واقتدى ذلك تحقيق األهداف الفرعية التالية       

واالقتصادية المميزة للمرأة الواحية والتعرف على مستوى مساهمة المرأة الواحيـة فيمـا يتعلـق               

العمليات الزراعية، الصناعات البيئية والغذائيـة، الـشئون المنزليـة ،اتخـاذ            ( بالمجاالت اآلتية   

باطية بين مساهمة المرأة    دراسة طبيعة العالقات االرت   .القرارات في األسرة، والوعي بتنظيم األسرة     

العمليات الزراعية، الصناعات البيئية والغذائية، الشئون المنزلية ،اتخاذ القرارات فـي           ( الواحية و 

  .األسرة، والوعي بتنظيم األسرة

  

 مبحوثـة وقـد     250وقد تم تجميع البيانات باستخدام استمارة االستبيان بالمقابلة الشخـصية مـن             

ية واألدوات اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة على النسب المئويـة           اقتصرت األساليب التحليل  

  .والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومربع كاى واالرتباط البسيط واالنحدار المتعدد

  

  :ويمكن تلخيص أهم النتائج

ت هناك عالقة مغزوية بين مساهمة المرأة الواحية في العمليات الزراعية وكل مـن المتغيـرا              أن  

توجد عالقات ارتباطية عكسية مغزوية بـين       و).الحالة التعليمية للمبحوثات  -العمر( المستقلة التالية 

الحالـة  -العمـر ( مساهمة المرأة الواحية في العمليات الزراعية وكل من المتغيرات المستقلة التالية          

  ).التعليمية للمبحوثات

احية في الصناعات الغذائية والبيئية وكـل       توجد عالقات ارتباطية مغزوية بين مساهمة المرأة الو       و

  ).الحالة التعليمية للمبحوثات-العمر( من المتغيرات المستقلة التالية

  

توجد عالقات ارتباطية عكسية مغزوية بين مساهمة المرأة الواحية في الصناعات الغذائية والبيئية             و

  ).الحالة التعليمية للمبحوثات(والمتغير المستقل 
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 مغزوية بين مساهمة المرأة الواحية في اتخاذ القـرارات فـي األسـرة وكـل مـن                  توجد عالقة و

  ). الحالة التعليمية للمبحوثات-دخل األسرة( المتغيرات المستقلة التالية
 
توجد عالقة ارتباطية طردية مغزوية بين مساهمة المرأة الواحية في اتخاذ القرارات في األسـرة               و

  ).العمر-دخل األسرة( اليةوكل من المتغيرات المستقلة الت
  
توجد عالقة ارتباطية عكسية مغزوية بين مساهمة المرأة الواحية في اتخاذ القرارات في األسـرة               و

  .  المستقل السعة األسريةوالمتغير

  

  :)1996( الكعباري  زينب أمين محمد دراسة7.3.2

  
ماعية التي قد توجد بـين      استهدفت هذه الدراسة التعرف على االختالفات في بعض الجوانب االجت         

ـ                 ةاألسر الريفية التي خرجت الزوجة فيها للعمل واألسر التي لم تخرج الزوجة فيها للعمل والمتمثل

التاريخ القيادي لألسرة، القرابة ألصحاب       األسرة في المنظمات،   أفرادعضوية   :في الجوانب التالية  

األسرية، اتخاذ القرارات األسرية، التركيب      والمراكز المرموقة، المعايير األسرية، األدوار       ةالسلط

  .المهني األسري، الضبط األسري، األهداف األسرية، سمعة األسرة

  

 قـد   يوهدفت الدراسة إلى التعرف على االختالفات في بعض الجوانب االجتماعية واالقتصادية الت           

حالة الـسكن المعيـشية،     :توجد بين النوعين من األسر السابقة الذكر والمتمثلة في الجوانب التالية          

  .عية، الحيازة الحيوانية، حيازة األجهزة والمعداتروالحيازة المز

  

 استخدام التصميم شبه التجريبي بالقياس البعدي على عينتين للحصول على           ىتعتمد هذه الدراسة عل   

 وقـد تـم   .بيانات تتعلق بأوضاع األسرة اجتماعيا واقتصاديا في حالة خروج الزوجة للعمل وعدمه           

كمـا  .   وإجراء اختبار قبلي لها في إحدى قرى محافظـة البحيـرة            تتصميم استبيان لجمع البيانا   

  مركز شبراخيت  –ولقانة بمحافظة البحيرة     وجمعت البيانات الخاصة بالبحث من قريتي محلة بشر       

 100على مدى شهر ونصف عن طريق المقابلة الشخصية مع أفراد العينتين البالغة  كـل منهـا                  

  .زوجة
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ولتحليل البيانات ومناقشتها  تم اختبار الفروض عن طريق استخدام مربع كاي  الختبـار معنويـة                

الفروض، كما استخدم اختبار ت لمعرفة معنوية الفروق بين المتوسطات للمتغيرات التي تم قياسها              

  .باإلضافة إلى عرض جدولي بالتكرارات والنسب المئوية .بمقاييس فترية أيضا

  

  :يص أهم نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات فيما يليويمكن تلخ

  عوامل ذات فروق معنوية بين العينتين: أوال

  

عضوية أفراد األسـرة فـي      : أظهرت النتائج أن هناك فروقا معنوية بين العينتين بالنسبة لكل من            

عـايير  ، الم ة والمراكـز المرموقـة    التاريخ القيادي لألسرة، القرابة ألصحاب الـسلط       المنظمات،

األسرية، األدوار األسرية، اتخاذ القرارات األسرية، التركيب المهني األسري، الـضبط األسـري،       

  .األهداف األسرية، سمعة األسرة

  

   بين العينتينةعوامل ذات فروق غير معنوي: ثانيا

ية، حالة السكن المعيـش   : أظهرت النتائج أن هناك فروقا غير معنوية بين العينتين بالنسبة لكل من             

  .عية، الحيازة الحيوانية، حيازة األجهزة والمعداتروالحيازة المز

  

  :)1993( الجزار  عزة عبد الكريم عبد الحميد دراسة8.3.2

  
 خالل مرحلتـي الحمـل      ا على تقييم دور المرأة تجاه رعايتها لنفسه       فوتستهدف هذه الدراسة التعر   

معلوماتها  وممارستها في مجال رعايـة       والرضاعة وأيضا رعايتها ألطفالها عن طريق قياس مدى         

 في قريتين أحداهما في الوجه البحري وهي قرية شرنوب مركز دمنهـور             كاألمومة والطفولة وذل  

  .بمحافظة البحيرة واألخرى في الوجه القبلي وهي قرية الشناوية مركز ناصر بمحافظة بني سويف

  

 سيدة في كل قرية من األمهـات      100ة بواقع   وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظم       

 بسجل الوحدة والالتي لديهن عدد طفل على األقـل فـي            تالمترددات على الوحدة الصحية والمقيدا    

 سيدة وقد استخدم االستبيان بالمقابلـة الشخـصية         200وبذا بلغ إجمالي العينة     .سن ما قبل المدرسة   

  .راسةكأداة رئيسية لجمع البيانات الالزمة لهذه الد
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  :ويمكن تلخيص أهم النتائج التي أسفر عنها البحث ما يلي

مـن األمهـات     %23أن  ، و  سنة 40 -25تراوحت أعمار األمهات التي شاركن في الدراسة بين         

أغلبيـة األمهـات    ، و  سنة 35-25كن من الفئة العمرية     % 42، و سنة25-20تراوحت أعمارهن   

  . أفراد أو أكثر في المسكن8 نصف األمهات لديهن حوالي، وأميات في القرية يعملن في الزراعة

  

  :)1988 ( رجاء حامد شلبي دراسة9.3.2

  

 %. 80وتشير الدراسة إلى أن عمل المرأة في مجال العمليات الزراعية أصبح يمثل حوالي 

والمالحظة الغريبة أنه رغم هذا الدور الكبير للمرأة في المناطق الريفية في عملية التنمية، وخاصة               

في العمليات الزراعية إال أن معظم هذه األعمال التي تقوم بها المرأة الريفية تدخل ضـمن العمـل                  

دون أجر نقدي مباشر، وتدخل في نطاق القطاع غير الرسمي، والذي لم يحظَ في الوطن العربـي                 

 مـن   بدراسات وافية حتى اآلن، ويرجع إهمال دور المرأة الريفية في العمليات الزراعية وغيرهـا             

مجاالت النشاط االقتصادي في الريف إلى النظرة العربية الضيقة لإلنتاج واألنشطة اإلنتاجية، والتي             

  .ال تدخل في نطاق األنشطة االقتصادية، َأي نشاط ال يرتبط بعملية التبادل بشكل نقدي

   

منطقة إلى أخرى   وتشير األرقام إلى أن مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي في العالم تختلف من               

من إجمالي ساعات العمل في إفريقيا عموما،       % 44ومن دولة إلى أخرى، حيث تعمل المرأة حوالي         

وذلك راجع لعملها الرئيسي في الزراعة والخدمات، كما أن المرأة في إفريقيا ال تسهم سوى بنـسبة                 

مساهمة المرأة أقّل كثيرا    من إجمالي ساعات العمل في الصناعة، أما في أمريكا الالتينية فإن            % 17

من إجمالي ساعات العمل، وأن أكبر مساهمة لها في قطاع الخـدمات،            % 28حيث ال تتجاوز نسبة     

من مجموع ساعات العمل، وتتساوى مـساهمتها فـي         % 36أما في آسيا فإن المرأة تسهم بحوالي        

  .الصناعة والخدمات والزراعة مع مساهمة الرجل

  

جريت لمعرفة مدى مساهمة المرأة العربية في النشاط االقتصادي أن حوالي            أثبتت الدراسات التي أ   

من إجمالي األيدي العاملة النسائية في الريف العربي يعملن في الزراعة لحـساب أسـرهن               % 60

، وفي تونس إلـى     %84العربية بدون أجر، وأن هذه النسبة ترتفع في دول مثل المغرب لتصل إلى              

من النساء العامالت في القطاعين الريفي والحضري       % 40ما يقرب من    ، أما في سوريا فإن      74%

  .عامالت بدون أجر مباشر
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وفي الدول العربية خاصة تختلف عنها فـي البلـدان        طبيعة عمل المرأة في الدول النامية عامة        إن

 يمكنها  الصناعية، والتي تتوفر لدى المرأة فيها األجهزة التي تسهل عليها األعمال الشاقة، وأيضا            

شراء سلع استهالكية وخدمات تتضمن بالفعل الكثير من مراحل اإلعداد السابقة التي يتعين علـى               

  .المرأة العربية أن تؤديها بنفسها فيما يعرف بالتصنيع المنزلي والصناعات اليدوية

  

 المـرأة    ولذلك تشير دراسة أكاديمية أجريت بالتعاون مع جامعة الدول العربية أن معدل مـشاركة             

إذا ُأِخـذَ فـي   % 70 تصل إلى حـوالي  – وخاصة في الريف –العربية في األنشطة االقتصادية     

الحسبان كل األعمال التي تقوم بها المرأة العربية سواء بأجر مباشر أو بأجر غير مباشر يـذهب                 

  .لصالح األسرة كلها

  

  ):2003 (الصالحيفؤاد دراسة  3.210.

   
ه الدراسة بالكشف عن أوضاع المرأة الريفية خاصة في قضايا الصحة           يتمحور الهدف الرئيسي لهذ   

اإلنجابية وتنظيم األسرة والنوع االجتماعي ويعني ذلك جمع بيانات ومعلومات واقعية عن أوضـاع              

  : المرأة الريفية في إطار مفهوم النوع االجتماعي،  من خالل

  . الخصائص التعليمية واالجتماعية واالقتصادية  -

  .  ور المرأة الريفية في النشاط االجتماعي واالقتصاديد  -

   .وضع المرأة الريفية في تركيب األسرة وتحديد أدوارها ومكانتها االجتماعية  -

  . دور المرأة الريفية في المجال العام داخل المجتمع الريفي  -

   . المرأة الريفية بقضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرةمدى معرفة  -

   .احتياجات المرأة الريفية ومدى وعيها بقضايا النوع االجتماعي  -

        

       25شملت الدراسة جميع محافظات الجمهورية حيث تم اختيار قريتين من كـل محافظـة وتـم تحديـد                    

  .مفردة كعينة للدراسة الميدانية1000من كل قرية بإجمالي  مبحوثة

       

   :الخصائص العامة للمرأة الريفية

فاع نسبة األمية فـي     ويرتبط بذلك ارت   % 79لقد عكست الخصائص التعليمية ارتفاع نسبة األمية إلى             

الذي تعيش فيه المرأة الريفية، كما يرتبط بالوضع االقتـصادي والمعيـشي              أو العائلي  الوسط األسري 
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النساء يعملن ربـات    حيث غالبية النساء واألسر تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للدخل وان غالبية             

  .بيوت وفي أنشطة تقليدية

  

 فارتفـاع   – الجدير بالذكر أن هناك تداخل وترابط بين مجمل الخصائص التي تتصف بها المرأة الريفيـة                

ويـرتبط بـه    % 80.9يرتبط به ارتفاع نسبة النساء الالتي يعملن فقط ربات بيوت           % 79نسبة األمية   

إن  سـنة    45-40 سنة واستمرار اإلنجاب حتى سـن        19-15ر  استمرار الزواج المبكر للنساء في عم     

المرأة الريفية تنظر إلى أهمية تعليم الذكور دون اإلناث فالنساء الالتي يوافقن على استمرار تعليم الفتاة                

الستمرار تعليم الولد، والالتي ينظرن إلى أن معاملة البنت تختلف          % 65.7مقابل  % 28.8في الجامعة   

ولما كانت المراحل العمرية األولى للطفل ذات أهمية في تنشئته فإن وعـي             % 59.4 عن معاملة الولد  

   .الولد والفتاة يبدأ بالتشكل في هذه المرحلة

  

  ):1997(دراسة محمد غانم الحفني ومحمد يوسف شلبي  3.211.

  
تي  في العمل الزراعـي الحيـواني والنبـا        استهدفت هذه الدراسة تقدير مساهمة الزوجات الريفيات      

والتعرف على أهم المتغيرات المستقلة المؤثرة على درجة المساهمة في العمل الزراعي وعالقاتهـا              

االرتباطية بالمتغير التابع ودراسة العالقة بين المتغيرات المستقلة كٍل على حدا وبين درجة مساهمة              

 مقـدار هـذه      متغيرا مـستقال وبـين     13وذلك بدراسة العالقة بين     . الزوجات في العمل الزراعي   

ولتحقيق األهداف البحثية تم جمع البيانات الميدانية من عينة عـشوائية بلـغ             . المساهمة كمتغير تابع  

 جمعيتين زراعيتـين بمنطقـة      ءمن إجمالي زوجات الزراع أعضا    % 10 زوجة تمثل    142قوامها  

  .المعمورة باإلسكندرية

  

 الريفيـات المبحوثـات بمعـدالت       من الزوجـات  % 70.4وقد أسفرت النتائج البحثية عن مساهمة       

 من الدراسة مشاركة معظم الزوجات في       نمتوسطة أو مرتفعة مع أسرهن في العمل الزراعي وتبي        

األعمال الزراعية الحيوانية ولدراسة العالقة بين المتغيرات المستقلة بمساهمة المبحوثات في العمل            

الرتباط البسيط واختبار االنحدار المتعدد     الزراعي تم إجراء نوعين من االختبارات اإلحصائية هما ا        

  .التدريجي

 المـستوى  د ومن أهم النتائج التي توصل لها الباحث هي وجود عالقات ارتباطية موجبة معنوية عن         

 بين كل من االنفتاح الحضاري للزوجة ومشاركة الزوجة في القـرارات األسـرية              0.01االحتمالي  

لقيادية للزوجة وحجم األسرة وبين مساهمة الزوجات الريفيات        والمشاركة الشعبية للزوجة والمكانة ا    
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في العمل الزراعي، كما أوضحت النتائج وجود عالقات ارتباطية سلبية معنويـة عنـد المـستوى                

 بين كل من المستوى التعليمي للزوجة والدخل المزرعي السنوي لألسرة والحيـازة    0.01االحتمالي  

ابع، وكذلك وجـود عالقـات سـلبية معنويـة عنـد المـستوى              األرضية لألسرة وبين المتغير الت    

 بين عمر الزوج والمتغير التابع بينما لم تظهر الدراسة أية عالقة بين كل من عمـر                 0.05االحتمالي

الزوجة والخبرة الزراعية للزوجة ومدة الحياة الزوجية والحيازة الحيوانية لألسرة وبـين المتغيـر              

  .التابع

ة العالقات اآلتية وذلك باستخدام التحليل االنحداري المتعدد التدريجي فـي           وأوضحت النتائج معنوي  

العاقة بين درجة مساهمة الزوجات الريفيات في العمل الزراعي وكل من عمـر الـزوج  وحجـم                  

، 0.05األسرة والمستوى التعليمي والمكانة القيادية والمشاركة الشعبية بمستوى احتمال على التوالي            

0.01 ،0.01 ،0.01 ،0.01.   

  

   ):1982(  دراسة ماجدة محمد قطب 12.3.2

  
أجريت هذه الدراسة عن الجوانب االجتماعية لمشاركة المواطنين في برامج التنميـة الريفيـة فـي                

 فالمجتمع المصري بقية أم خفاف مركز البدرشين في محافظ الجيزة وقد استهدفت الدراسة التعـر              

 التنمية الريفية وأشكالها ودوافعها وأسباب عدم مـشاركتهم         على درجة مشاركة الريفيين في برامج     

باإلضافة إلى التعرف على معوقات تنفيذ مشروعات الجهود الذاتية والحلول المقترحة للتغلب عليها             

باإلضافة إلى دراسة العالقة بين درجة مشاركة الريفيين في مـشروعات الجهـود الذاتيـة وبـين                 

ـ    و. مجموعة من الصفات المختلفة     نقد استخدم االستبيان بالمقابلة الشخصية كأداة لجمع البيانـات م

  . مبحوث300عينة عشوائية عددها 

  

 بين األفراد في حين تبـين       اوأوضحت النتائج أن المشاركة المالية هي أكثر أشكال المشاركة انتشار         

 البحث أيـضا    لوتوص. أن الدافع الديني واالقتصادي أقوى الدوافع للمشاركة يليها الدافع االجتماعي         

إلى وجود عالقة معنوية بين درجة مشاركة الريفيين في مشروعات الجهود الذاتية وبين كـل مـن                 

   .   السن والدخل والحالة التعليمية وإدراك مشكالت المجتمع المحلي
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  :)2002 ( 60مجلة النبأ العدد- دراسة محمد آدم13.3.2

  
 :اسات عن إليك بعض نتائج در في بحث عن العراقو

 سنة بينمـا    59-15من النساء في الريف هن في أعمار تتراوح بين          % 78: (التركيب السكاني ) أ

وهذا معناه أن المرأة الريفية قـوة       % 4فأكثرهن ال يشكلن سوى     % 60اللواتي تزيد أعمارهن عن     

ع والخـدمات   بشرية فعالة تسهم في العمل واإلنتاج معاً وقد أثبتت مجاالت التعليم والعمل والتـشري             

من القوة العاملة النسائية في الريف هن مشتغالت وغالباً ما يكون العمل في             % 93 أن   1980عام  

  ).المجال الزراعي

  

بشكل عـام وهـي     % 76إن نسبة األمية في األوساط النسائية الريفية تبلغ         : التركيب التعليمي ) ب

 ونؤكد علـى مـا      39-35-34-30في كل من فئات السن      % 91 و 19-15في فئة السن    % 61

جاء في البحث بأن هذه النسبة مؤشر خطر ألوضاع المرأة الريفية وتظهر آثاره واضحة في جميع                

 األمر الذي يدفع المسؤولين إلى االهتمام الجدي بمحو األمية للنساء الريفيات عبر وضع              ،المجاالت

  .برامج تنفيذية تتناسب والواقع وتتفق مع االحتياجات

  

  :يتميز الزواج في الريف بظاهرتين أساسيتين: لزواجيالتركيب ا) ج

   سنة14-10من المتزوجات تتراوح أعمارهن بين % 3:  ظاهرة الزواج المبكر-1

-20من الفتيات بين العمر     % 37 سنة و  19-15من الفتيات بين العمر     % 81:  غالء المهور  -2

  . سنة غير متزوجات بسبب غالء المهور22

  

إن العمل الزراعي للمرأة الريفية هو جزء ال يتجزأ من عملهـا اليـومي              :لعملالمرأة الريفية وا  ) د

من نساء الريف المشتغالت بعملهن بالزراعة والرعي ولكن قلمـا تـستقل             % 96.87كربة منزل   

من النساء الريفيات ليس لديهن أي إطالع علـى الوسـائل           % 82.19المرأة الريفية مادياً إذ هنالك      

  .ائل الترفيه والتسليةالصحية الخدمات ووس

  

  :النتائج الممكن أن نستخلصها عن وضع المرأة الريفية تتلخص في النقاط التالية

  . إن المرأة الريفية تساهم في التنمية بشكل ملموس-1

  . مردود مساهمة المرأة الريفية يبقى منخفضاً نتيجة مستواها العلمي والعملي-2
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 إذا كانت تعمل في الوظائف اإلدارية كمعلمة أو غيـر ذلـك،    قلما تعمل المرأة الريفية بأجر إال  -3

وفي بعض األحيان لدى مزارع الدولة أو الجمعيات التعاونية والتي في الحقيقة ال تشكل إال نـسبة                 

 .ضئيلة من عموم العامالت

  

  ):2002 (غزة-دراسة مسحية لمركز شؤون المرأة14.3.2 

  
وشرح . بها المرأة مدفوعة األجر وغير مدفوعة األجر       استهدفت الدراسة عرض األنشطة التي تقوم     

 احتياجات النـساء لتحـسين      دالوقت التي تساهم به المرأة في أدوار اإلنتاج وإعادة اإلنتاج، وتحدي          

  .دخلهن االقتصادي

  

ولتحقيق هذه األهداف قد تم تجميع البيانات باستخدام استمارة االستبيان بالمقابلة الشخـصية وتـم               

 بيت تم اختيار امرأة منطبق عليها شروط الدراسة من حيـث الـسن              70امرأة من كل    427اختيار  

( اعتمدت دراسة السكان على ثالث مناطق وهي        . والعمل التي تقوم به المرأة وموقعها في األسرة       

  . سنة40-18على النساء التي تتراوح أعمارهن بين ) بيت الهيا والزوايدة وعبسان الكبيرة 

  

  :هم النتائجويمكن تلخيص أ

تتراوح عـدد   % 54. بدون زواج %  16 وأن   .من النساء متزوجات   % 81أن    أوضحت النتائج 

يتراوح عدد األفراد في    % 32 ، فرد في األسرة   12أكثر من   % 14 ، فرد 11-6أفراد األسرة بين    

مـن  % 10 ،تعمل بشكل فردي في الزراعة    )  امرأة 428(من العينة   % 27 ، فرد 5-1األسرة بين   

 فـي   نمن هؤالء النـساء يعملـو     % 87 بدون أجر    %90ء النساء العامالت يدفع لهم أجر،       هؤال

مـن هـؤالء    % 61يعملون بأرض مستأجرة    % 9 ،يعملون لدى الغير  % 4مزارعهم المملوكة لهم    

من النساء يقمن بإعداد    %44. تصدر للخارج % 9النساء يبعن إنتاجهن الزراعي للمستهلك المحلي و      

يقمن بإعداد وتجهيز األرض للزراعـة فـي        % 29.5 ،اعة في بداية كل عام    وتجهيز األرض للزر  

إعداد وتجهيز األرض   % 61 ،من النساء يقمن بتسويق اإلنتاج الزراعي محليا      % 55فصل الشتاء   

من النساء العامالت في    % 70تعبئة الثمار   % 62جمع الثمار   % 90غرس األشتال   % 43للزراعة  

  .لمنتجات الزراعية ويختلف باختالف المناطقالمجال الزراعي يقمن بتسويق ا
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  : اإلنتاج الحيوانيوتوصلت النتائج في مجال

من % 6 ،)تربية الحيوانات الداجنة  (تعمل بشكل فردي  )  سيدة 427(من حجم العينة    %  35بينت أن   

  .بدون أجر% 94 ،مجموع النساء يعملن بأجر
 

  : اإلنتاج الغذائيوأوضحت النتائج في مجال

 من النساء يعملن في مجال اإلنتاج الغذائي ولكنه غير مدفوع األجر ويـشمل منتجـات                %93أن  

  . والتعليب والتجفيف والتفريز–والمخلالت ) جبنة -لبنة-لبن-حليب( الحليب 

  

  :لحرف اليدويةا وأوضحت النتائج في مجال

% 18خدمات  بالمقارنة بال % 62 مصنوعات يدوية    ،فقط يعملن في مجال الحرف اليدوية     % 43أن  

 .إنتاج غذائي% 2،

  

   )م2000(  تقرير وزارة الزراعة الفلسطينية15.3.2

  

ومعـدالت النـشاط   .من الناتج المحلي اإلجمالي% 40تدر الزراعة في فلسطين    نتائج التقرير ومن  

وتشكل ). للرجال  % 14.5للنساء،  % 28.3( الزراعة ضعف معدالت الرجل    االقتصادي للمرأة في  

ومن النساء العامالت متزوجـات ويـشكلن       . مجموع القوى العاملة في الزراعة    من  % 30النساء  

وتقريبا نـصف النـساء العـامالت فـي         . من نسب األمية بين القوى العاملة في الزراعة       % 53

  .يعملن كعمال أسرة غير مدفوعي األجر%) 45(الزراعة
 

من % 77وفي مناطق أخرى  من أجر الرجل    %) 79(ويبلغ معدل األجر اليومي للمرأة في الزراعة        

 40(ومعدل ساعات العمل األسبوعي للمرأة      . شيكل للرجل  45 شيكل للمرأة و   35أجر الرجل بمعدل    

ومعدالت محو األمية بين النساء الريفيـات       .  ساعة 38أعلى من معدل ساعات عمل الرجل       ) ساعة

. راعية ال توجـد   والمدارس الز % 15وتبلغ نسبة النساء في كليات الزراعة       %. 91والرجال  % 72

ومعظم األسـر   .  أفراد فأكثر  9من األسر في الريف بها      % 31.75ومعدل حجم العائلة الريفية يبلغ      

ومن األسر الريفية تحمل فيها النساء مياه للشرب والطبخ مـن           %). 90(الريفية تملك بيتها الخاص     

ال تملـك موقـد غـاز،       ومن األسر الريفية    . من األسر الريفية تصلها كهرباء    % 97بئر أو غيره،    

ال يملكـن   % 27بدون ثالجـات،    % 27ال يوجد لديها تدفئة مركزية،      % 99ال تملك غسالة،    43%

ومعدل حياة  . سنة 22 سنة وعند الشباب     18وسن الزواج عند الفتيات الريفيات      . مغاسل بمياه جارية  

  . سنة70 سنة وللرجل 73.5المرأة الفلسطينية يبلغ 
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  الخالصة4.2  
ض اإلطار النظري واألبحاث المتعلقة بالبحث اتضح أن المرأة الريفية مهضومة الحق بعد استعرا

ليس فقط في إطار حياتها في المجتمع الفلسطيني ولكن أيضا في األبحاث التي تهتم وتدرس أدوارها 

واحتياجاتها على الورق ومعظم األبحاث الفلسطينية تدرس على استحياء وضع المرأة ككل دون 

.استها للمرأة الريفيةتخصيص در
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  األسلوب البحثي: ثالث  الفصل ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة 1.3
  

يتناول هذا الباب تحديداً لألسلوب البحثي الذي تم إتباعه في هـذه الدراسـة مـن حيـث مفـاهيم            

وفروضه ووصف مكان البحـث،     المصطلحات المستخدمة وتعاريفها اإلجرائية، ومتغيرات البحث       

والشاملة والعينة باإلضافة إلى عرض لألسلوب المتبع في تجميـع البيانـات البحثيـة والطـرق                

  .واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تصنيف وتحليل البيانات

  

   الدراسةلمجا2.3   

  
ـ                شتمل مجـال   يقصد بمجال الدراسة ذلك االطار الذي تجري فيه الدراسة، وعلى هـذا األسـاس ي

  .المجال الجغرافي، المجال البشري، المجال الزمني: هي الدراسة على ثالث مجاالت فرعية

  

  :المجال الجغرافي 1.2.3
  

 الذي يحده   قطاع غزة ويقصد به المنطقة التي أجريت بها الدراسة، وقد أجريت الدراسة الحالية في             

شرق الخط األخضر ومن الجنوب الحدود      ساحل البحر األبيض المتوسط من الناحية الغربية ومن ال        

 كمجال جغرافي إلجـراء هـذه الدراسـة         حدد القطاع . المصرية ومن الشمال مدن المجدل واسدود     

  .)خارطة قطاع غزة) 1(انظر مرفق رقم  ( لكونها من المحافظات ذات التعداد السكاني المرتفع
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 كـم  12-6ل جنوب وعرض من  كم شما45 بطول كيلومتر مربع365 تبلغ مساحة قطاع غزة إذ 

غابات ومناطق  % 3.3عبارة عن كثبان رملية،     % 28.8أراٍض زراعية،   % 49 منها   ،شرق غرب 

مـن المـساحة    % 74مشجرة، وتبلغ نسبة األراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية           

 شخص لكـل كيلـو       مليون نسمة، بكثافة تزيد عن ثالثة آالف       1.2الكلية للقطاع يعيش عليه حوالي      

يقطنـون مخيمـات الالجئـين الثمانيـة        % 40منهم     )م2000 جريدة القدس    األفرنجي( متر مربع 

ا نسبته  وهؤالء يشكّلون م  .  دونماً 51.000المنتشرة في أرجاء القطاع، والتي يبلغ مجموع مساحتها         

، ترتفع  2كم/  فرد   5000من الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث، بكثافة سكانية تصل إلى           % 56

  .)50برنامج األمم المتحدة للتنمية ص ( 2كم/  فرد 10.000أحياناً إلى 
 

. ويفتقر القطاع إلى الموارد الطبيعية الكافية في ظل احتالل القسم األكبر من أراضـيه ومياهـه               

ن نقص خدمات البنية التحتية المالئمة المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الـصحي وإدارة             ويعاني م 

 مليـون  3.390بلغـت  2002  نسبة الناتج المحلي في .)8 ص1999إنقاذ الطفل  مؤسسة(.النفايات

 من إجمالي الناتج المحلـي، تبلـغ مـساحة     9.2 %الزراعة من الناتج المحلي بلغتدوالر، نسبة 

 دونـم   50608 دونم أما الزراعـة البعليـة        126703األراضي الزراعية المروية في قطاع غزة       

 ملم والنمط المحـصولي الـسائد هـو         400 – 350ويتراوح معدل سقوط األمطار في القطاع من        

 .:2002) اإلحصاء الفلسطيني زمرك(كهالحمضيات والخضروات والفوا

  

الحدود الـشمالية لقطـاع      وقد قسم القطاع إلي منطقتين بحثيتين هي المنطقة الشمالية التي تمدد من           

غزة وصوال إلى وادي غزة وسط القطاع والمنطقة الثانية هي المنطقة الجنوبية وتمـدد مـن وادي                 

  .غزةقطاع غزة من وسط القطاع حتى الوصول للحدود الجنوبية ل

  

  :)الشاملة وعينة البحث( البشريالمجال  2.2.3 
  

هناك عدم وضوح في قطاع غزة للمرأة الريفية فقد اشتغلت بالزراعة الكثير مـن الـسيدات فـي                  

تحديـد  ل.لذلك لجأنا للمراكز النسائية   . المخيمات وحتى المدن فوجدنا صعوبة في فرز المرأة الريفية        

وقـد كانـت العينـة      .لى المراكز والمؤسسات التي تعني بالمرأة الريفية       التي تتردد ع   المرأة الريفية 

 تم أخذ عينة عـشوائية      .حسب إحصاءات جمعية التنمية الزراعية    )  امرأة ريفية  3063(الشاملة هي   

 وتم االستعانة بمرشدات اإلغاثة الزراعية بقطاع غزة للوصـول          من إجمالي عدد العينة   % 5بواقع  

قائدات المحليات وقد تم جمع البيانات الالزمة من المبحوثات وقد بلغ عـدد     إلى المبحوثات وبعض ال   
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مـن المنـاطق    75 من المناطق الشمالية و    75 مبحوثة موزعات    150المبحوثات الالتي تم مقابلتهن     

  .الجنوبية

  

  :الزمنيالمجال  3.2.3
   

 الميدانية حيـث بلغـت      د بالمجال الزمني الفترة الزمنية التي تمت خاللها عملية جمع البيانات          صيق

 حتى  2003 ابتدأت من شهر فبراير       أشهر تسعةأشهر وقد طالت الفترة الزمنية لجمع البيانات ل        ةثالث

  . بسبب الوضع السياسي واألمني وإغالقات الطرق والحواجز2003شهر نوفمبر 

  

  طريقة جمع البيانات 3.3
  

 )ملحـق  (سـتبيان اة على استخدام استمارة     اعتمدت هذه الدراسة في توفير البيانات الميدانية الالزم       

وتجدر اإلشارة إلي انه قد تم قبل اعتماد صالحية استمارة االستبيان وصياغتها في شكلها النهـائي                

ـ   خمسة    ثالثين مبحوثة  واجري عليها اختبار قبلي عينة مكونة من        فـي المنطقـة     اتعـشر مبحوث

 االستمارة أما بالحذف أو التعديل أو اإلضافة        الشمالية ومثلها في المنطقة الجنوبية لتصحيح مكونات      

 مع الغرض من البحث واختبار فروضه بصورة صحيحة وقد          ويتالءمبما يتناسب مع فهم المبحوثة      

اشتملت االستمارة على العديد من األسئلة والمقاييس الالزمة للحصول على البيانات وبـالمتغيرات             

   التي تم تحديها بناءا على المشكلة البحثية

  

  :التاليوقد صنفت تلك األسئلة على النحو 

   

 وتشتمل على بيانات خاصة بالمبحوثة أو ما يـسمى بالخـصائص الشخـصية              :أساسية بيانات   –أ  

كالسن والحالة التعليمية والمستوى المعيشي والتي تتمثل في السؤال األول والمقـسم إلـى الـثالث                

  .خصائص السابقة

  

  :دراسةالب ـ بيانات تتعلق بمتغيرات 

  ـ:يليوقد قسمت هذه البيانات إلى عدة أقسام استعرضها فيما 

  



 42

 كان السؤال عن تعدد مصادر المعلومات للمبحوثة بسؤال لمن تلجئـي لمعرفـة المعلومـات              1- 

  التالية؟

  .العباراتسألنا عن رأي المبحوثة وموافقتها على بعض 2- 

ر المشاركة في بعض المشاريع التـي       سألنا عن المشاركة االجتماعية هل تشارك أم ال وصو        3- 

  .القريةتقام في 

  .المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية والمزرعية4- 

 .الزراعيةالمساهمة في إنتاج المحاصيل  5-

والذي تضمن سبعة عمليات زراعية هي إعـداد األرض للزراعـة، الزراعـة والـشتل، رعايـة                 

  .ا بعد الحصاد،التسويقالمزروعات ، مقاومة اآلفات ،الحصاد ،عمليات م

 .الحيوانيالمساهمة في اإلنتاج 6- 

والتي تضمنت ستة عمليات هي التربية والرعاية، جمع البيض، جمع الحليـب، عمـل منتجـات                

  .الحليب، جمع العسل، التسويق

  

   منهج الدراسة4.3

  
عظم الدراسات   الوصفي التحليلي بتعابير كمية وكيفية ألن م        األسلوب استخدم في هذه الدراسة منهج    

التي تتعلق بالمجاالت اإلنسانية تستخدم هذا النوع لصعوبة استخدام المنهج التجريبي في البحـوث              

  اإلنسانية 

  

  اإلحصائيأدوات التحليل  5.3
  

نظرا لطبيعة البيانات التي يتخذ بعضها بأنها من النوع المتقطع الستخدام مقـاييس طبيعيـة فـي                 

ساليب التحليل اإلحصائي الختبار صحة فروض الدراسة اختيـار         الحصول عليها وقد استخدم من أ     

  .ة، المتوسطات الحسابية، التكرارات، والنسب المئوية، االستمارمربع كاي

  

   أسلوب التحليل اإلحصائي6.3

  
اعتمد الباحث في تحليل البيانات بالطريقة الوصفية في الجزء األول علـى تفريـغ النتـائج فـي                  

 وإجراء المقارنات على أساس النسب المئوية وفي الجزء الثـاني اسـتخدم             وإيضاح النتائج .جداول
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 ، وفـي    0.05وحسبت معنوي النتائج على مستوى    . مربع كاي الختبار صحة جميع فروض البحث      

  . وقد أشير إلى ذلك0.01حالة المعنوية على مستوى 

  

  طرق تحليل المعلومات 7.3
  

عينة قسمت حسب العوامل المستغلة المدروسـة إلـى          أفراد ال  ومن طرق التعامل مع المعلومات أن     

  :  قسمت بعض العوامل مثل المشاركة في اتخاذ القرارات إلى فئتين همادفئات، وق

وذلك بتقسيم المشاركة إلى ربيعيات من خالل البيانـات         . مرتفعي المشاركة، ومنخفضي المشاركة   

أما بالنـسبة للعمـر      .ب مشاركتها  حس ىوذلك بعد إعطاء كل مبحوثة درجة عل      . التي ظهرت لدينا  

  .والمستوى التعليمي والمستوى المعيشي استخدمت األرقام الخام

  

  . أفراد10 أفراد، أكثر من 10-5 أفراد، من5 عدد أفراد األسرة إلى فئات أقل من مقس

  . سنة45، أكثر من 45-30 سنة، من 30وأيضا قسم العمر إلى فئات أقل من 

  

  :نتاج النباتيالمساهمة في عمليات اإل

ـ     عمليات اإلنتاج النباتي   المساهمة في إجراء     ات المبحوثات عديم  تاستبعد  ة وأعطيت لكـل مبحوث

  : ثم قسمت المساهمة إلى فئتين هماعمليات اإلنتاج النباتيدرجات على حسب مساهمتها في 

م مساهمة وذلـك بتقـسي    17-8 مساهمة ، ومنخفضي المساهمة من       17مرتفعي المساهمة أكثر من     

  .المساهمة الزراعية إلى ربيعيات من خالل البيانات التي ظهرت لدينا

  

  :المساهمة في عمليات اإلنتاج الحيواني

ـ    عمليات اإلنتاج الحيواني   المساهمة في إجراء     ات المبحوثات عديم  تاستبعد  ة وأعطيت لكل مبحوث

  :إلى فئتين هما ثم قسمت المساهمة عمليات اإلنتاج الحيوانيدرجات على حسب مساهمتها في 

مساهمات وذلك بتقـسيم  6 -3 ، ومنخفضي المساهمة من ات مساهم6مرتفعي المساهمة أكثر من 

  .المساهمة الزراعية إلى ربيعيات من خالل البيانات التي ظهرت لدينا
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  النتائج البحثية والمناقشة: رابعالفصل ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مقدمة1.4
  

، حيث   من خالل الدراسة الميدانية       يتضمن هذا الباب عرضا للنتائج البحثية التي تم التوصل إليها         

  : كما يلية بدئا بالخصائص الشخصيقام الباحث بمناقشة تلك النتائج

  

  النتائج البحثية ومناقشتها 2.4
  

  :سيتم عرض النتائج في جداول توضح ذلك

يوضح التوزيع والنسبة المئوية لربات البيوت طبقـا لفئـات الـسن والمنطقـة               )1.4( جدول رقم   

  الجغرافية

  

  المنطقة  فئات العمر

  سنة45أكثر من    سنة45-30   سنة30أقل من 

  المجموع

  الجنوبية        عدد

                    نسبة مئوية

 18  
12%  

44  
29.3%  

13  
8.7%  

75  
50%  

  الشمالية         عدد

                نسبة مئوية    

15  
10%  

47  
31.3%  

13 
8.7%  

75  
50%  

  33  المجموع
22%  

91  
60.7%  

26  
17.3%  

150  
100%  
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 سـنة   45-31يتضح من الجدول السابق أن الفئة العمرية السائدة بين المبحوثات الواقعة في الفئـة               

 سنة وهي   30ئة أقل من    ليها الواقعات في الف   ثم ي  % 60.7وهي متوسطة العمر والتي بلغت نسبتها         

 سنة وهـو    45-31من هذه النسب تتضح أن المرأة الواقعة في الفئة          % 22فئة الشباب والتي بلغت     

 .وفي هذا العمر تكون هي األقدر على إحداث التنمية        .السن التي تكون فيها المرأة في ذروة نشاطها       

المشاركة مع الزوج أو القيـام بهـا         من خالل     سواء ويكون لديها االستعدادات الذاتية إلعالة األسرة     

 وهذا يتفق مع     قوة دافعة نحو المساهمة والمشاركة     لوأيضا ضغوط الحياة الزوجية تمث    .بشكل كامل 

) 1986(وحــسنين ) 1992(وأبوحليمــة ) 1987(وزغلــول )1980(دراســة كــل مــن فهمــي

  . )1991(ومحمد
  

  

لبيوت طبقا للمستوى التعليمي والمنطقة     يوضح التوزيع والنسبة المئوية لربات ا     :  )2.4( جدول رقم   

  الجغرافية

  

  المنطقة  المستوى التعليمي

  أخرى  الثانوية  إعدادي  ابتدائي   تقرأ وتكتب  أمية

  المجموع

  الجنوبية      عدد

          نسبة مئوية

5  
3.3%  

1  
0.7%  

  

3  
2%  

11  
7.3%  

45  
30%  

10  
6.7%  

75  
50%  

  الشمالية      عدد

          نسبة مئوية

9  
6%  

7  
4.7%  

10  
6.7%  

16  
10.7%  

23  
15.3%  

10  
6.7%  

75  
50%  

  14  المجموع
9.3%  

8  
5.3%  

13  
8.7%  

27  
18%  

68  
45.3%  

20  
13.3%  

150  
100%  

  

فقد بلغت نسب التعليم الثانوي أعلى نسبة تعلـيم         .يتضح من الجدول السابق أن نسبة التعليم مرتفعة       

ونسبة األمية كانت منخفـضة جـدا      %   18دادي    من إجمالي العينة  ثم تالها التعليم اإلع       % 45.3

من إجمالي العينة وهذا يعكس ارتفاع نسب التعليم فـي قطـاع غـزة              %  9.3بحيث بلغت نسبتها    

  .وانخفاض نسب األمية

وقد اتضح من هذا الجدول أن نسبة التعليم في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة أعلى من المنـاطق                  

ويعزى ذلك دخول المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي يوجـد           . ثانويالشمالية وذلك في التعليم ال    
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ولكن المناطق الـشمالية أعلـى فـي        .  حسب اإلحصائيات الفلسطينية   بها نسبة عالية من المتعلمات    

  .التعليم اإلعدادي واالبتدائي

  

يتضح من الجدول ارتفاع نسبة التعليم الثانوي ولكن لو نظرنا للتعليم ما بعد الثانوي فـأن النـسبة                  

انخفضت كثيرا مما يوضح نسب التسرب الدراسي لظروف أما مجتمعية كـالزواج ، أو ظـروف                

يتعارض مع مـا    ) 2002(وهذه النتائج تتفق مع دراسة شكري صابر       .اقتصادية كتكاليف الجامعات  

  ).2003(والصالحي)1993(والجزار)1987(وزغلول )1980(له كل من فهميتوصل 

  

 حسب عـدد أفـراد       المبحوثات يوضح التوزيع والنسبة المئوية لربات البيوت     :  )3.4( جدول رقم   

  األسرة والمنطقة الجغرافية

  

  المنطقة  عدد أفراد األسرة

  أفراد10أكثر من    أفراد10-5  أفراد5أقل من

  المجموع

  ية        عددالجنوب

                   نسبة مئوية

2 
1.3%  

51  
34%  

22  
14.7%  

75  
50%  

  الشمالية         عدد

    نسبة مئوية               

6  
4%  

52  
34.7%  

17  
11.3%  

75  
50%  

  8  المجموع
5.3%  

103  
68.7%  

39  
26%  

150  
100%  

   

  

-5سرة هي الواقعة في الفئة مـن     أن أعلى نسبة من أعداد األفراد في األ        يتضح من الجدول السابق   

وهذا يتماشى مع حجم األسرة     %. 26 أفراد البالغة    10، يليها الفئة أكثر من      % 68.7أفراد بلغت   10

) 1992(أبوحليمـة    وهذا يتفق مع ما توصل لـه كـل مـن          . الريفية التي تتميز بكبر حجم األسرة     

  . )1993(والجزار )1991(ومحمد) 1986(وحسنين 
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  : والنسبة المئوية حسب حيازة السكن مع المنطقةيوضح توزيع العينة:  )4.4( جدول رقم 

  

  المنطقة  حيازة السكن

  أخرى  إيجار  ملك

  المجموع

  الجنوبية        عدد

       نسبة مئوية            

65  
43.3%  

9  
6%  

1  
0.7%  

75  
50%  

  الشمالية         عدد

     نسبة مئوية              

60  
40%  

11  
7.3%  

4  
2.7%  

75  
50%  

  125  المجموع
83.3%  

103  
68.7%  

5  
3.3%  

150  
100%  

  

واإليجـار  %. 83.3 من الجدول السابق يتضح أن من يملكون مساكنهم هي النسبة األعلى والبالغة           

من إجمالي عدد المبحوثات، وهذا يتفق مع تقرير وزارة الزراعة الفلسطينية ودراسة            %13.3بلغت  

 ).2002(شكري صابر 

  

  : حسب بناء السكن مع المنطقة  والنسبة المئويةيوضح توزيع العينة:  )5.4(  رقم جدول
 

  المنطقة  بناء السكن

  أخرى  باطون  اسبست  بيت شعر

  المجموع

  الجنوبية        عدد

                    نسبة مئوية

1  
0.7%  

29  
19.3%  

42  
28%  

3  
2%  

75  
50%  

  الشمالية         عدد

   نسبة مئوية                 

2  
1.3%  

21  
14%  

43  
28.7%  

9  
6%  

75  
50%  

  3  المجموع
2%  

50  
33.3%  

85  
56.7%  

12  
8%  

150  
100%  

  

يليهـا  % 56.5ويتضح من الجدول السابق أن معظم بناء مساكن العينة هي الباطون والتي بلغـت               

يجـة  وهذا يوضح التطور العمراني ألهل الريـف نت       . من إجمالي العينة    % 33.3االسبست وبلغت 

وهذا ما يعكس تطور الحياة الريفية وارتفاع المـستوى المعيـشي للريـف             . اختالطهم بأهل المدن  

  ).2000( ، وهذا يتفق مع تقرير وزارة الزراعة الفلسطينيةالفلسطيني في قطاع غزة
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   حسب مصادر مياه الشرب مع المنطقة  والنسبة المئويةتوزيع العينةيوضح :  )6.4( جدول رقم 
 

  ةالمنطق  مصادر مياه الشرب

  أخرى  بلدية  بئر

  المجموع

  الجنوبية        عدد

        نسبة مئوية           

25  
16.7%  

47  
31.3%  

3  
2%  

75  
50%  

  الشمالية         عدد

    نسبة مئوية               

26  
17.3%  

47  
31.3%  

2  
1.3%  

75  
50%  

  51  المجموع
34%  

94  
62.7%  

5  
3.3%  

150  
100%  

  

من إجمـالي    %62.4ن الجدول السابق أعلى نسبة هي مصادر المياه البلدية بلغت نسبتها            ويتضح م 

 فالبلدية هي   ،وهي المصدرين األساسين   .من إجمالي العينة  % 34العينة يليها مياه البئر والتي بلغت       

( ، وهذا يتفق مـع تقريـر وزارة الزراعـة الفلـسطينية    مياه الشرب والبئر يستخدم للري الزراعي  

2000(.  

  

  : حسب مصادر الطاقة مع المنطقة  والنسبة المئويةيوضح توزيع العينة:  )7.4( جدول رقم 
 
 

  المنطقة  مصادر الطاقة

ــابور   غاز بـ

  جاز

  +غاز  حطب 

  حطب

المصادر   أخرى

  الثالثة

وع
جم
الم

  

  الجنوبية      عدد

          نسبة مئوية

52  
34.7%  

3  
2%  

  

5  
3.3%  

13  
8.7%  

1  
0.7%  

1  
0.7%  

75  
50%  

  الشمالية      عدد

          نسبة مئوية

51  
34%  

1  
0.7%  

3  
2%  

20  
13.3%  

    75  
50%  

  103  المجموع
68.7%  

4  
2.7%  

8  
5.3%  

33  
22%  

1  
0.7%  

1  
0.7%  

150  
100%  

 

% 68.4تشير البيانات من الجدول السابق أن مصدر الطاقة الرئيسي هو الغاز والتي بلغت نـسبته                

وهذا مـا يعكـس     . من إجمالي العينة  % 22از والحطب معا ما نسبته      وبلغت الغ .من إجمالي العينة  
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، وهذا يتماشى مع     تطور الحياة الريفية وارتفاع المستوى المعيشي للريف الفلسطيني في قطاع غزة          

 ).2000( تقرير وزارة الزراعة الفلسطينية

  

  :مع المنطقة  حسب وسيلة اإلضاءة  والنسبة المئويةيوضح توزيع العينة :)8.4( جدول رقم 
 
 

  المنطقة    وسيلة اإلضاءة

  المجموع  لمبة جاز  كهرباء

  الجنوبية        عدد

                    نسبة مئوية

71  
47.3%  

4  
2.7%  

75  
50%  

  الشمالية         عدد

                    نسبة مئوية

75  
50%  

  

  

75  
50%  

  146  المجموع
97.3%  

4  
2.7%  

150  
100%  

  

ن الجدول السابق أن وسيلة اإلضاءة الرئيسية هو الكهرباء والتـي بلغـت نـسبته               تشير البيانات م  

مـن إجمـالي    % 2.7وبلغت وسيلة اإلضاءة لمبة الجـاز مـا نـسبته           .من إجمالي العينة  % 97.3

وهذا ما يعكس تطور الحياة الريفية وارتفاع المستوى المعيشي للريف الفلسطيني في قطـاع              .العينة

  ).2000( قرير وزارة الزراعة الفلسطينية، وهذا يتفق مع تغزة

  

   :حسب مكان المزرعة مع المنطقة والنسبة المئوية توزيع العينة يوضح :  )9.4( جدول رقم 
 

  المنطقة  مكان المزرعة

  أخرى  خل المنزل1د  منفصلة عن المنزل

  المجموع

  الجنوبية        عدد

       نسبة مئوية            

41  
27.3%  

32  
21.3%  

2  
1.3%  

75  
50%  

  الشمالية         عدد

     نسبة مئوية              

45  
30%  

29  
19.3%  

1  
0.7%  

75  
50%  

  86  المجموع
57.3%  

61  
40.7%  

3  
2%  

150  
100%  
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 عن المنزل هي األعلى والتي بلغـت  ةيتبين من الجدول السابق أن نسبة العمل في المزارع المنفصل      

من إجمالي العينـة    % 40.7ثم يليها العمل داخل المنزل بنسبة       . ة  من إجمالي العين  % 57.3نسبتها  

  .  الحيازات الزراعية عند المزارعينمهي نسب متقاربة، ما يعكس صغر حج

  

 حسب امتالك األجهزة الكهربائيـة مـع         والنسبة المئوية  توزيع العينة يوضح  :  )10.4( جدول رقم   

 :المنطقة 
 

  المنطقة  األجهزة الكهربائية

  أجهزة أخرى  غسالة  ثالجة   تلفزيون  يوراد

  الجنوبية      عدد

          نسبة مئوية

45  
45%  

55  
44.5%  

  

58  
47.5%  

43  
45.3%  

9  
36%  

  الشمالية      عدد

          نسبة مئوية

55  
55%  

69  
55.6%  

64  
52.5%  

52  
54.7%  

16  
64%  

  100  المجموع
100%  

124  
100%  

122  
100%  

95  
100%  

25  
100%  

  

أن مستوى المعيشة للمنطقة الشمالية أعلى من المنطقة         لنسب المئوية في الجدول السابق    يتضح من ا  

  والتي هي أحد ظواهر المستوى المعيـشي المرتفـع         ألن الذين يمتلكون أجهزة كهربائية     .الجنوبية

 في المنطقة الشمالية وهذا ما يفسره من وجهة نظري هي وجود مدينة غزة والتي تعتبر فـي                  األكثر

وقد يكون أن نسبة العاملين في القطاعات األخرى         عاصمة قطاع غزة ضمن المناطق الشمالية        محل

الغير زراعية أكثر من المناطق الجنوبية ألن دخل الفرد أفضل وقد يكون للكثافة السكانية مؤثرا في                

 .مما عكس عليها تطور الحياةذلك 
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 حسب امتالك المعـدات الزراعيـة مـع         ئوية والنسبة الم  يوضح توزيع العينة  : )11.4(جدول رقم   

 :المنطقة 
 

  المنطقة  المعدات الزراعية

  أخرى  موتور رش   محراث آلي  محراث يدوي

  الجنوبية      عدد

          نسبة مئوية

45 
52.9%  

12  
54.5%  

  

16  
32.7%  

6  
40%  

  الشمالية      عدد

          نسبة مئوية

40 
47.1%  

10  
45.5%  

33  
67.3%  

9  
60%  

 85  مجموعال
100%  

22  
100%  

49  
100%  

15  
100%  

  

 فييتضح من النسب المئوية في الجدول السابق أن نسبة امتالك المعدات الزراعية هي نسبة كبيرة                

 مبحوثة من إجمالي العينة والذين يملكـون        85فالذين يملكون مثال المحراث اليدوي عددهم        .العينة

 مبحوثة من إجمـالي     49ة والذين يملكون موتور الرش     من إجمالي العين    مبحوثة 22المحراث اآللي   

  . وذلك يوضح االهتمام الكبير الذي تبذله المرأة والعائلة في مجال الزراعةأفراد العينة

  

  

  : حسب نوع العمالة مع المنطقة والنسبة المئويةيوضح توزيع العينة:  )12.4( جدول رقم 
                 

  المنطقة  نوع العمالة

  األجرمة دائ  مؤقتة مع األسرة  دائمة مع األسرة

  المجموع

  الجنوبية        عدد

     نسبة مئوية              

55  
36.7%  

16  
10.7%  

4  
2.7%  

75  
50%  

  الشمالية         عدد

     نسبة مئوية              

49  
32.7%  

20  
13.3%  

6  
4%  

75  
50%  

  104  المجموع
69.3%  

36  
24%  

10  
6.7%  

150  
100%  

      

 حيـث   ، نوع العمالة الدائمة مع األسرة أعلى نسبة       ن الواردة في الجدول السابق أ     تيتضح من البيانا  

يليها الدائمـة األجـر بلغـت        %24 المؤقتة مع األسرة بنسبة      امن إجمالي العينة يليه   %69.3بلغت  
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، وعة األجـر  المرأة الريفية معظم أعمالها غير مدفن من إجمالي العينة وهذا يدل على أ   %6.7نسبته

 وهذه النتائج تتفق مع كل مـن وزارة الـشؤون االجتماعيـة             .وأجورها ال تدخل في إجمالي الدخل     

  ).1997( والجهاز المركزي اإلحصائي الفلسطيني )1998(
 

  :توزيع العينة والنسبة المئوية حول مصادر اكتساب المرأة للمعلومات مع المنطقة وفيما يلي 
 

 حسب مصادر المعلومـات فـي حـل          والنسبة المئوية   العينة ع توزي يوضح:  )13.4( جدول رقم   

  المشاكل االجتماعية التي تواجه الريفيات مع المنطقة
  

  المشاكل االجتماعية

ــائل   المجموع وس

  اإلعالم

ــد  المرش

  الزراعي

األصدقاء 

  والجيران

 المنطقة  والدتها  حماتها  الزوج  األقارب

73  
49.7%  

2  
1.4%  

1  
0.7%  

6  
4.1%  

7  
4.8%  

23  
15.6%  

  24  
23.1%  

الجنوبية      عـدد  

  نسبة مئوية
74  

50.3%  
2  

1.4%  
6  

4.1%  
5  

3.4%  
2  

1.4%  
30  

20.4%  
9 

6.1%  
20  

13.6%  
الــشمالية     عــدد  

  نسبة مئوية
147  
100%  

4  
2.7%  

7  
4.8%  

11  
7.5%  

9  
6.1%  

53  
36.1%  

9 
6.1%  

54  
36.7%  

  موعالمج

  
ـ  %36.1 ، % 36.7جتماعية فكانت النـسبة األعلـى        في حل مشاكلها اال     الريفية تلجأ المرأة   ىعل

  .التوالي لوالدتها ثم الزوج
    

 حسب مصادر المعلومـات فـي تربيـة         والنسبة المئوية   العينة عيوضح توزي : )14.4( جدول رقم   

  وتنشئة األطفال مع المنطقة
  

 تربية وتنشئة األطفال

ــائل   المجموع وس

  اإلعالم

ــد  المرش

  الزراعي

األصدقاء 

  والجيران

  المنطقة  والدتها  حماتها  الزوج  األقارب

75  
50.3%  

6  
4%  

3  
2%  

4  
2.7%  

  36  
24.2%  

5 
3.4%  

21  
14.1%  

الجنوبية      عـدد  

  نسبة مئوية
74  

49.7%  
2  

1.3%  
4  

2.7%  
2  

1.3%  
2  

1.3%  
22  

14.8%  
15 

10.1%  
27  

18.1%  
شمالية     عــدد  الــ

  نسبة مئوية
149  
100%  

8  
5.4%  

7  
4.7%  

6  
4%  

2  
1.3%  

58  
38.9%  

20 
13.4%  

48  
32.2%  

  المجموع
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ة األطفال النسبة األعلى لزوجها والتـي       ئ لتربية وتنش  من الجدول السابق نجد أن المرأة الريفية تلجأ       

  .وذلك من إجمالي العينة% 32.2يليها مباشرة والدتها  % 38.9بلغت 
 

 حسب مصادر المعلومـات فـي حـل         والنسبة المئوية   العينة عيوضح توزي :  )15.4( جدول رقم   

  لتي تخص الزراعة المنزلية واإلنتاج النباتي مع المنطقةا تواجه المرأة الريفية يالمشاكل  الت

  
   النباتيجالزراعة المنزلية واإلنتا

ــائل   المجموع وس

  عالماإل

ــد  المرش

  الزراعي

األصدقاء 

  والجيران

 المنطقة  والدتها  حماتها  الزوج  األقارب

69  
48.3%  

2  
1.4%  

43  
30.1%  

6  
4.2%  

4  
2.8%  

11  
7.7%  

1 
0.7%  

2  
1.4%  

الجنوبية      عـدد  

  نسبة مئوية
74  

51.7%  
1  

0.7%  
43  

30.1%  
5  

3.5%  
1  

0.7%  
15  

10.5%  
3 

2.1%  
6  

4.2%  
    عــدد  الــشمالية 

  نسبة مئوية
143  
100%  

3  
2.1%  

86  
60.1%  

11 
7.7%  

5  
3.5%  

26  
18.2%  

4 
2.8%  

8  
5.6%  

  المجموع

 
 كـأعلى   الزراعة المنزلية واإلنتاج النباتي منها     تلجأ في    المرأة الريفية  من الجدول السابق نالحظ أن    

 .من إجمالي العينة%18.2نسبة ثم يليها الزوج ب % 60.1نسبة للمرشد الزراعي 

  

 حسب مصادر المعلومـات فـي حـل         والنسبة المئوية  العينة   عيوضح توزي :  )16.4( جدول رقم   

   تواجه المرأة الريفية التي تخص تربية األبقار واألغنام مع المنطقةيالمشاكل الت
 

  تربية األبقار واألغنام

ــائل   المجموع وس

  اإلعالم

ــد  المرش

  الزراعي

األصدقاء 

  والجيران

 المنطقة  والدتها  حماتها  الزوج  األقارب

58  
44.3%  

  24  
18.3%  

10  
7.6%  

3  
2.3%  

13  
9.9%  

5 
3.8%  

3  
2.3%  

الجنوبية      عـدد  

  نسبة مئوية
73  

55.7%  
1  

0.8%  
38  
29%  

6  
4.6%  

5  
3.8%  

12  
9.2%  

5 
3.8%  

6  
4.6%  

الــشمالية     عــدد  

  نسبة مئوية
131  
100%  

1  
0.8%  

62  
47.3%  

16  
12.2%  

8  
6.1%  

25  
19.1%  

10 
7.6%  

9  
6.9%  

  المجموع

 
ـ       من المالحظ في الجدول السابق أن المرأة الريفية تلجأ ل           يمصدر المعلومات في حل المـشاكل الت

 47.3ي  في هذه الحالة كأعلى نسبة للمرشد الزراع       تلجأ التي تخص تربية األبقار واألغنام       هاتواجه
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مـن  %12.2من إجمالي العينة يليها األصدقاء والجيـران بنـسبة        %19.1ثم يليها الزوج بنسبة     % 

  .إجمالي العينة
 

 حسب مصادر المعلومـات فـي حـل         والنسبة المئوية  العينة   عيوضح توزي :  )17.4( جدول رقم   

  طقة تواجه المرأة الريفية التي تخص تربية الطيور والدواجن مع المنيالمشاكل الت
 

 تربية الطيور والدواجن

ــائل   المجموع وس

  اإلعالم

ــد  المرش

  الزراعي

األصدقاء 

  والجيران

 المنطقة  والدتها  حماتها  الزوج  األقارب

64  
46.7%  

1  
0.7%  

25  
18.2%  

9  
6.6%  

1  
0.7%  

7  
5.1%  

10 
7.3%  

11  
8%  

الجنوبية      عـدد  

  نسبة مئوية
73  

53.3%  
2  

1.5%  
26  
19%  

14  
10.2%  

6  
4.4%  

9  
6.6%  

8 
5.8%  

8  
5.8%  

الــشمالية     عــدد  

  نسبة مئوية
137  
100%  

3  
2.2%  

51  
37.2%  

23  
16.8%  

7  
5.1%  

16  
11.7%  

18 
13.1%  

19  
13.9%  

  المجموع

 
  التي تخص تربيـة    ها تواجه ي حل المشاكل الت   فيتلجأ   المرأة الريفية  نالحظ في الجدول السابق أن    

ـ      %  37.3 كأعلى نسبة للمرشد الزراعي      الطيور والدواجن  تها دويليها تقريبا بصورة متساوية وال

ـ           % 13.1،  % 13.9وحماتها على التوالي      دنالحظ هنا الفروق في النسب المئوية مـا بـين المرش

  .الزراعي وبين الحماة والوالدة والزوج وباقي المصادر مع غياب شبه الكامل لوسائل اإلعالم

  

 حسب مصادر المعلومات فـي كيفيـة        والنسبة المئوية  العينة   عيوضح توزي :  )18.4( دول رقم   ج

  تصنيع  منتجات األلبان مع المنطقة
  

 تصنيع  منتجات األلبان

ــائل   المجموع وس

  اإلعالم

ــد  المرش

  الزراعي

األصدقاء 

  والجيران

 المنطقة  والدتها  حماتها  الزوج  األقارب

56  
44.1%  

  24  
18.9%  

6  
4.7%  

5  
3.9%  

3  
2.4%  

6 
4.7%  

12  
9.4%  

الجنوبية      عـدد  

  نسبة مئوية
71  

55.9%  
3  

2.4%  
23  

18.1%  
9  

7.1%  
5  

3.9%  
10  
7.9%  

9 
7.1%  

12  
9.4%  

الــشمالية     عــدد  

  نسبة مئوية
127  
100%  

3  
2.4%  

47  
37%  

15  
11.8%  

10  
7.9%  

13  
10.2%  

15 
11.8%  

24  
18.9%  

  المجموع

 



 55

تها بنـسبة   دثم يليها وال   % 37 في هذه الحالة كأعلى نسبة للمرشد الزراعي         المرأة الريفية  تلجأ

 ومن ثم األصدقاء والجيران والزوج، يبدو أن الزوج الريفي أيضا قد            من إجمالي العينة  18.9%

  .الم المالحظ هو ضعف وسائل اإلعنورث من أجداده صناعة الجبن واأللبان ولك
  
 

   )19.4( جدول رقم 

 حسب مصادر المعلومات في كيفية تصنيع المربى والعـصائر          والنسبة المئوية   العينة عيوضح توزي 

  مع المنطقة
 

 تصنيع المربى والعصائر

ــائل   المجموع وس

  اإلعالم

ــد  المرش

  الزراعي

األصدقاء 

  والجيران

 المنطقة  والدتها  حماتها  الزوج  األقارب

61  
45.5%  

3  
2.2%  

25  
18.7%  

9  
6.7%  

1  
0.7%  

4  
3%  

6 
4.5%  

13  
9.7%  

الجنوبية      عـدد  

  نسبة مئوية
73  

54.5%  
3  

2.2%  
19  

14.2%  
10  
7.5%  

6  
4.5%  

6  
4.5%  

5 
3.5%  

24  
17.9%  

الــشمالية     عــدد  

  نسبة مئوية
134  
100%  

6  
4.5%  

44  
32.8%  

19  
14.2%  

7  
5.2%  

10  
7.5%  

11 
8.2%  

37  
27.6%  

  المجموع

 
ثـم يليهـا     % 32.8 كأعلى نسبة للمرشد الزراعـي       تصنيع مربى العصائر   في   المرأة الريفية  تلجأ

 نالحظ هنا أن مجاالت الصناعات البيتية تأخذها من المرشد          من إجمالي العينة  %27.6تها بنسبة   دوال

 يظهر نشاط المرشدين الزراعيين، ومن      الزراعي عبر دورات تدريبية في التصنيع الغذائي وهذا ما        

  .الطبيعي أن يلي المرشد الزراعي الوالدة فهي الخبرات المكتسبة من األجداد
  

  :تعقيب

من الجداول السابقة يتضح أن مصادر المعرفة بالنسبة للمرأة الريفية في األمور االجتماعيـة تلجـأ                

اعية فإنها تلجأ إلى المرشد الزراعي وقد       ولكن في األمور الزر   . إلى الوالدة والزوج بصورة أساسية    

 أو غيـر مباشـرة للمرشـد         هي التي تلجـأ بـصورة مباشـرة        أن المرأة الريفية أو أسرتها    يكون  

. ومن الجداول السابقة نرى غياب دور األعالم في االهتمام بأمور المرأة وحتى األسـرة             .الزراعي

  ).1991(،ومحمد )1992(وهذا يتفق مع ما توصلت إليه أبوحليمة 
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 حسب المساهمة في اإلنتاج النباتي مـع        والنسبة المئوية  يوضح توزيع العينة  :  )20.4( جدول رقم   

  :المنطقة 

  

  المنطقة    اإلنتاج النباتي

  المجموع  مرتفعي المساهمة  منخفضي المساهمة

  الجنوبية        عدد

                    نسبة مئوية

18  
14%  

44  
34.1%  

62  
48.1%  

  الية         عددالشم

                    نسبة مئوية

15  
11.6%  

52  
40.3%  

67  
51.9%  

  33  المجموع
25.6%  

96  
74.4%  

129  
100%  

 

% 74.4والتي بلغت النباتي  يوضح الجدول السابق نسبة المساهمة العالية للمرأة الريفية في اإلنتاج           

ود اختالفات بين المـساهمة     ومن هذا الجدول توضح عدم وج     % 25.6ومنخفضي المساهمة بلغت    

   .وذلك يوضح تجانس المنطقتين وتشابههم في الخصائص.في المنطقتين الشمالية والجنوبية

الحفنـي و شـلبي      و غزة،-مسحية لمركز شؤون المرأة    دراسةوهذا يتفق مع ما توصل له كل من         

   ).1980( و فهمي )1987(وزغلول )1986(وحسنين )1988( وشلبي)1997(
  

حسب المساهمة في اإلنتاج الحيواني مع       والنسبة المئوية يوضح توزيع العينة    :  )21.4( جدول رقم   

  :المنطقة 

  

  المنطقة    اإلنتاج الحيواني

  المجموع  مرتفعي المساهمة  منخفضي المساهمة

  الجنوبية        عدد

                    نسبة مئوية

20  
16%  

42  
33.6%  

62  
49.6%  

  الشمالية         عدد

                    نسبة مئوية

17  
13.6%  

46  
36.8%  

63  
50.4%  

  37  المجموع
29.6%  

88  
70.4%  

125  
100%  
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 والتـي   الحيـواني يوضح الجدول السابق نسبة المساهمة العالية للمـرأة الريفيـة فـي اإلنتـاج               

ومن هذا الجدول توضح عدم وجود اختالفـات        % 29.6ومنخفضي المساهمة بلغت    % 70.4بلغت

وذلك يوضح تجانس المنطقتـين وتـشابههم فـي         . المساهمة في المنطقتين الشمالية والجنوبية    بين  

  .الخصائص

الحفني و شـلبي     و غزة،-مسحية لمركز شؤون المرأة    دراسة وهذا يتفق مع ما توصل له كل من         

   ).1980( و فهمي )1987(وزغلول )1986(وحسنين )1988( وشلبي)1997(

  

 ومشاركة المبحوثات في األنشطة االجتماعيـة       ةى مساهم  العوامل المؤثرة عل   3.4  

  واالقتصادية

  

  :مقدمة1.3.4

  
 من خـالل    ةالعوامل المؤثرة على المساهمة والمشاركة في األنشطة االجتماعية واالقتصادي        لدراسة  

 ومشاركة المبحوثات في األنشطة االجتماعيـة       ة والمؤثرة على مساهم   دراستنا للعالقات االرتباطية  

وتم تناول هذه العالقـات      في ضوء االعتقاد بأنها أكثر العالقات ارتباطا بمجال البحث           تصاديةواالق

 تم التوصل إليهـا فـي هـذا         يوتحليلها بواسطة ارتباط مربع كاي واآلتي عرض ألهم النتائج الت         

  .الصدد

  

 ومشاركة المبحوثات في األنشطة     ةمساهمو بين المتغيرات   االرتباطية العالقات 2.3.4

  :الجتماعية واالقتصاديةا

  
  .رفي اإلنتاج النباتي والعمالريفية ال توجد عالقة بين مساهمة المرأة  -1

  : العينة حسب أعمارهن إلى ثالث فئاتدوالختبار هذا الفرض قسمت أعمار المبحوثات أفرا

  ).  سنة45أكثر من ( كبار العمر-) سنة45-30(  متوسطي العمر-) سنة30أقل من (صغار العمر

 اإلنتاج النباتي متوسـطي العمـر       ييتبين من النتائج أن النسبة المئوية لألفراد مرتفعي المساهمة ف         

فـي  %)14.7( وهي أقل كثيرا عن مثيالتها منخفضي المساهمة في اإلنتاج النبـاتي            %)45 ( تكان

ي أكثـر   وه% )13.2(وكانت النسبة المئوية ألفراد العينة مرتفعي المساهمة كبار العمر          .نفس الفئة 

بينما تقاربت النسبة بين    % ) 3.1( بلغت         ثمن مثيالتها منخفضي المساهمة في اإلنتاج النباتي حي       
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ويتضح من ذلك أن العمر له أثر كبير فـي المـساهمة            .فئتي المساهمة بالنسب لألفراد صغار العمر     

معنويـة علـى     وجد أنها غيـر      1.230وباختبار معنوية العالقة باستخدام مربع كاي وجدت قيمتها       

 توجد عالقة بـين المـساهمة فـي اإلنتـاج النبـاتي              ومن ذلك فأننا نقبل الفرض ال      0.01مستوى

والنتائج السابقة تتفق مع ما هو متوقع من المرأة الريفية المتوسطة العمر صغار العمر فهي               .والعمر

هويـدا  (راسـة   وهـذه النتـائج تتوافـق مـع د        . فترة النشاط والحيوية للمساهمة بالحياة الزراعية     

  ).1997: الحفني وشلبي(و) 1990: شيرين واكد(وتتعارض مع كل من ) 1987:زغلول

  

  . في اإلنتاج النباتي و المستوى التعليميالريفية ال توجد عالقة بين مساهمة المرأة -2

 فرق معنوي بين المستوى التعليمي واإلنتاج النباتي ويتضح أيضا أن           د أنه ال توج   النتائجيتضح من   

أما منخفضي المساهمة فقـد      % 35.7نسبة مرتفعي المساهمة من الثانوية العامة أو ما يعادلها هي           

وأيضا مجموع نسب التعليم ككل في مرتفعي المساهمة في اإلنتاج          .وهو فرق كبير   % 10.1بلغت  

 ويتـضح مـن     %).25.6(وهي نسبة عالية مقارنة بمنخفضي المساهمة البالغة        %) 74.4(النباتي

 .ق أن ارتفاع نسبة المساهمة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمستوى التعليمي المرتفعالساب
 وجد أنها غير معنوية ومن ذلـك        2.574وباختبار معنوية العالقة باستخدام مربع كاي وجدت قيمتها       

وليس معنى  .  توجد عالقة بين المساهمة في اإلنتاج النباتي والمستوى التعليمي         فأننا نقبل الفرض ال   

 وجود عالقة بينهما أنه ال يوجد تأثير للتعليم في المساهمة ولكن حسب النسب المئويـة يوجـد                  عدم

 التعليمي والمساهمة في اإلنتاج النباتي النتائج السابقة تتفق مع ما هو متوقع من              ىتأثير كبير للمستو  

) 1987:زغلـول هويدا  (وهذه النتائج تتوافق مع دراسة       . من المساهمة  االمرأة من الوعي ما يمكنه    

  ).1997: الحفني وشلبي(و) 1990: شيرين واكد(وتتعارض مع كل من 

  

  .ال توجد عالقة بين مساهمة المرأة في اإلنتاج النباتي وعدد أفراد األسرة -3

  . أفراد10 أفراد،أكثر من 10-5 أفراد، من 5قسمت عدد أفراد العينة إلى ثالث فئات ، فئة أقل من 

 أفراد في مرتفعي المساهمة فـي       10-5حوثات الواقعة في الفئة من      ببة الم  أن نس  النتائجيتضح من   

وهي نسبة عالية مقارنة بنسبة عدد أفراد األسرة المنعدمة في المساهمة           % 52.7اإلنتاج النباتي هي    

وتقاربت النسب بين المبحوثات الواقعة في الفئة أكثر مـن          % 16.3والتي بلغت   .في اإلنتاج النباتي  

  %.8.6وبلغت في منعدمي المساهمة% 17.8ي مرتفعي المساهمة وبلغت  أفراد ف10

 وهي قيمة غير معنوية وأنـه ال يوجـد          1.254ونجد من خالل اختبار مربع كاي  الذي بلغ قيمته           

  .تأثير معنوي أو عالقة بين مساهمة المرأة في اإلنتاج النباتي وعدد أفراد األسرة

نه ال توجد عالقة بين مساهمة المرأة في اإلنتاج النباتي          أي نقبل الفرض الصفري الذي ينص علي أ       

  .وعدد أفراد األسرة
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  . في اإلنتاج النباتي ونوع العمالةالريفية  ال توجد عالقة بين مساهمة المرأة -4

 مع األسرة في المساهمة في اإلنتـاج النبـاتي مرتفعـي            ة أن نسبة العمالة الدائم    النتائجيتضح من   

وهي نسبة عالية مقارنة بنـسبة      . من نفس الفئة  % 18.6المؤقتة مع األسرة    % 50.4المساهمة هي   

العمالة المنعدمة المساهمة في اإلنتاج النباتي والتي بلغت للعمالة الدائمة مع األسرة والمؤقتـة مـع                

  .  التواليىعل%6.2، %18.6األسرة 

ة أنـه ال يوجـد تـأثير        وهي قيمة غير معنوي   0.814 الذي بلغ قيمته     و من خالل اختبار مربع كاي     

معنوي أو عالقة بين نوع العمالة في المساهمة في اإلنتاج النباتي أي نقبل الفرض الصفري الـذي                 

  .ينص علي أنه ال توجد عالقة  بين نوع العمالة والمساهمة في اإلنتاج النباتي

  

  .ر في اإلنتاج الحيواني والعمالريفية ال توجد عالقة بين مساهمة المرأة -5

  : العينة حسب أعمارهن إلى ثالث فئاتدختبار هذا الفرض قسمت أعمار المبحوثات أفراوال

  ). سنة45أكثر من ( كبار العمر-) سنة45-30(  متوسطي العمر-) سنة30أقل من (صغار العمر

 اإلنتاج الحيواني متوسطي العمـر      ي أن النسبة المئوية لألفراد مرتفعي المساهمة ف       النتائجيتبين من   

في %)20( وهي أقل كثيرا عن مثيالتها منخفضي المساهمة في اإلنتاج الحيواني           %) 41.6  (تكان

وهي أكثر من   %)12.8(وكانت النسبة المئوية ألفراد العينة مرتفعي المساهمة كبار العمر          .نفس الفئة 

بينما تقاربت النـسبة بـين      % ) 4.8( بلغت   ثمثيالتها منخفضي المساهمة في اإلنتاج الحيواني حي      

ويتضح من ذلك أن العمر له أثر كبير فـي المـساهمة            .فئتي المساهمة بالنسب لألفراد صغار العمر     

 وجد أنها غير معنوية ومن ذلـك        0.892وباختبار معنوية العالقة باستخدام مربع كاي وجدت قيمتها       

غيـر  وليـست ألنهـا     . توجد عالقة بين المساهمة في اإلنتاج الحيواني والعمر        فأننا نقبل الفرض ال   

معنوية فإنه ال يوجد تأثير فمن خالل النتائج السابقة والنسب فإنه يتفق مع ما هو متوقع من المـرأة                   

الريفية المتوسطة العمـر صـغار العمـر فهـي فتـرة النـشاط والحيويـة للمـساهمة بالحيـاة                    

وهذه . لةواالستعداد الذاتي لتحمل المسؤولية في المساهمة لتحسين الوضع االقتصادي للعائ         .الزراعية

  ). 1990: شيرين واكد( النتائج تتعارض مع دراسة

  

  .ي في اإلنتاج الحيواني والمستوى التعليمالريفية ال توجد عالقة بين مساهمة المرأة -6

وهـي  % 32 أن نسبة مرتفعي المساهمة من الثانوية العامة أو ما يعادلها هـي               من النتائج  ويتضح

وأيضا مجموع نسب التعليم ككل فـي        %.10.7ة فقد بلغت    منخفضي المساهم ب نسبة عالية مقارنة  

وهي نسبة عالية مقارنة بمنخفـضي المـساهمة        %) 70.4(حيوانيمرتفعي المساهمة في اإلنتاج ال    

ويتضح من السابق أن ارتفاع نسبة المساهمة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمـستوى            %). 29.6(البالغة  

 .التعليمي المرتفع
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 وجد أنها غير معنوية ومن ذلك       3.782 قة باستخدام مربع كاي وجدت قيمتها     وباختبار معنوية العال  

ولـيس  . ي والمستوى التعليمـي   حيوان توجد عالقة بين المساهمة في اإلنتاج ال       فأننا نقبل الفرض ال   

معنى عدم وجود عالقة بينهما أنه ال يوجد تأثير للتعليم في المساهمة ولكن حسب النـسب المئويـة                  

النتائج السابقة تتفق مع ما هـو    وي  حيوان التعليمي والمساهمة في اإلنتاج ال     ىبير للمستو يوجد تأثير ك  

: شـيرين واكـد   (تتعارض النتائج مع دراسة      .متوقع من المرأة من الوعي ما يمكنهم من المساهمة        

1990.(  

   

  . في اإلنتاج الحيواني وعدد أفراد األسرةالريفية ال توجد عالقة بين مساهمة المرأة -7

  . أفراد10 أفراد،أكثر من 10-5 أفراد، من 5قسمت عدد أفراد العينة إلى ثالث فئات ، فئة أقل من 

 أفراد في مرتفعي المساهمة فـي       10-5حوثات الواقعة في الفئة من      ب أن نسبة الم   النتائجيتضح من   

مـة فـي    وهي نسبة عالية مقارنة بنسبة عدد أفـراد األسـرة المنعد          % 49.6اإلنتاج الحيواني هي    

وتقاربت النسب بين المبحوثات الواقعة في الفئـة        % 20والتي بلغت   .المساهمة في اإلنتاج الحيواني   

  %.7.2وبلغت في منعدمي المساهمة% 17.6أفراد في مرتفعي المساهمة وبلغت 10أكثر من 

أثير  وهي قيمة غير معنوية وأنه ال يوجد ت        0.626ونجد من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

  .معنوي أو عالقة بين مساهمة المرأة في اإلنتاج الحيواني وعدد أفراد األسرة

أي نقبل الفرض الصفري الذي ينص علي أنه ال توجد عالقة بين مـساهمة المـرأة فـي اإلنتـاج                    

  ).1987:هويدا زغلول(وهذه النتائج تتعارض مع دراسة  .الحيواني وعدد أفراد األسرة

  
  . مساهمة المرأة في اإلنتاج الحيواني ونوع العمالةال توجد عالقة بين -8

 مع األسرة في المساهمة في اإلنتاج الحيـواني مرتفعـي           ة أن نسبة العمالة الدائم    النتائجيتضح من   

من نفس الفئة و هي نسبة عالية مقارنة بنـسبة          % 22.4المؤقتة مع األسرة    % 43.2المساهمة هي   

اج الحيواني هي والتي بلغت للعمالة الدائمة مع األسرة والمؤقتـة           العمالة المنعدمة المساهمة في اإلنت    

  . على التوالي%3.2، %24.8مع األسرة 

 أنـه ال    0.05وهي قيمة معنوية عند مـستوى       6.497ومن خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته         

ال نقبل الفرض   يوجد تأثير معنوي أو عالقة بين نوع العمالة في المساهمة في اإلنتاج الحيواني أي               

  .الصفري الذي ينص علي أنه ال توجد عالقة بين نوع العمالة والمساهمة في اإلنتاج الحيواني
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  .التوجد عالقة بين المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية والعمر -9

  :والختبار هذا الفرض قسمت أعمار المبحوثات أفراد العينة حسب أعمارهن إلى ثالث فئات

 ). سـنة  45أكثر من   ( كبار العمر  -) سنة 45-30(  متوسطي العمر  -) سنة 30أقل من   (صغار العمر 

% 19.3 أن نسبة العمر المحدودة في المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية هـي              النتائجيتضح من   

و هي نسبة عالية مقارنة بنسبة العمر المنعدمة في المشاركة في اتخاذ القـرارات  % 40والمتوسطة  

   .األسرية

  وهي قيمة غير معنويـة أي  أنـه ال يوجـد              5.525من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته         و

عالقة بين العمر والمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية أي نقبل الفرض الصفري الذي ينص علي               

 وهذه النتـائج تتوافـق مـع   . أنه ال توجد عالقة  بين العمر والمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية     

  ).1997: الحفني وشلبي(دراسة 

  

  .ال توجد عالقة بين درجة المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية والمستوى التعليمي -10

% 36 أن نسبة التعليم المحدودة في المشاركة في اتخاذ القرارات  األسرية هـي               النتائجيتضح من   

دمة فـي المـشاركة فـي اتخـاذ         و هي نسبة عالية مقارنة بنسبة التعليم المنع       % 62.7والمتوسطة  

   .القرارات األسرية

  وهي قيمة غير معنوية أي  أنـه ال يوجـد             8.223ومن خالل اختبار مربع كاي  الذي بلغ قيمته          

عالقة بين المستوى التعليمي والمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية أي نقبل الفرض الصفري الذي              

وهذه . التعليمي والمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية     ينص علي أنه ال توجد عالقة  بين المستوى          

ليلـى  ( وتتعارض هذه النتائج مع دراسة كل من      ) 1997: الحفني وشلبي (النتائج تتوافق مع دراسة     

  ).1990: شيرين واكد(و ) 1986:حسنين

   

    .ال توجد عالقة بين درجة المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية وعدد أفراد األسرة -11

  . أفراد10 أفراد،أكثر من 10-5 أفراد، من 5قسمت عدد أفراد العينة إلى ثالث فئات ، فئة أقل من 

 أن نسبة التعليم المحدودة في المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية في الفئة مـن               النتائجيتضح من   

األسـرة  و هي نسبة عالية مقارنة بنسبة عدد أفراد         % 42.7والمتوسطة  % 24.7 أفراد هي    5-10

  .  أفراد المنعدمة في المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية10-5والواقعة في الفئة 

 وهي قيمة غير معنوية أي  أنه ال يوجد عالقة           7.285ومن خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته         

ينص بين عدد أفراد األسرة والمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية أي نقبل الفرض الصفري الذي               

وتتعارض . علي أنه ال توجد عالقة  بين عدد أفراد األسرة والمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية               

  ). 1990: شيرين واكد(و ) 1986:ليلى حسنين( هذه النتائج مع دراسة كل من
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  .ال توجد عالقة بين درجة المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية ونوع العمالة -12

% 36نسبة العمالة المحدودة في المشاركة في اتخاذ القرارات األسـرية هـي              أن   النتائجيتضح من   

و هي نسبة عالية مقارنة بنسبة العمالة المنعدمة فـي المـشاركة فـي اتخـاذ                % 62.7والمتوسطة  

  .القرارات األسرية

أنـه  0.01  وهي قيمة معنوية عند مستوى        30.411و من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

تأثير معنوي أو عالقة بين نوع العمالة في المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية أي نـرفض                يوجد  

الفرض الصفري الذي علي أنه ال توجد عالقة بين نوع العمالة والمشاركة فـي اتخـاذ القـرارات                  

  .األسرية

  

  .التوجد عالقة بين المشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية والعمر  -13

  :الفرض قسمت أعمار المبحوثات أفراد العينة حسب أعمارهن إلى ثالث فئاتوالختبار هذا 

   ). سنة45أكثر من ( كبار العمر-) سنة45-30(  متوسطي العمر-) سنة30أقل من (صغار العمر

% 58.7 أن نسبة العمر المحدودة في المشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية هي             النتائجيتضح من   

سبة عالية مقارنة بنسبة العمر المنعدمة في المشاركة في اتخاذ القـرارات  و هي ن% 36والمتوسطة  

  المزرعية 

  وهي قيمة غير معنوية أي  أنه ال يوجد           3.579ونجد من خالل اختبار مربع كاي  الذي بلغ قيمته           

عالقة بين العمر والمشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية أي نقبل الفرض الصفري الـذي يـنص                

وتتعـارض هـذه    . ركة في اتخاذ القرارات المزرعيـة        ال توجد عالقة  بين العمر والمشا       علي أنه 

  ).1980: عفاف فهمي(النتائج مع دراسة 
  

  .ال توجد عالقة بين درجة المشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية والمستوى التعليمي -14

ذ القـرارات  المزرعيـة هـي         أن نسبة التعليم المحدودة في المشاركة في اتخـا         النتائجيتضح من   

و هي نسبة عالية مقارنة بنسبة التعليم المنعدمة في المشاركة في اتخـاذ             % 36والمتوسطة  % 58.7

  القرارات المزرعية 

  وهي قيمة غير معنوية أي  أنه ال يوجد           7.317من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته         ونجد  

 اتخاذ القرارات المزرعية أي نقبل الفـرض الـصفري          عالقة بين المستوى التعليمي والمشاركة في     

 .الذي ينص علي أنه ال توجد عالقة  بين المستوى التعليمي والمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية               
  ).1980: عفاف فهمي(وتتعارض هذه النتائج مع دراسة 
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   .راد األسرةال توجد عالقة بين درجة المشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية وعدد أف -15

  . أفراد10 من ر أفراد، أكث10-5 أفراد، من 5قسمت عدد أفراد العينة إلى ثالث فئات، فئة أقل من 

 و مشاركة في اتخاذ القرارات المزرعيـة فـي          5 أن عدد أفراد األسرة األقل من        النتائجيتضح من   

وهي نسب متقاربـة    %  0.7وأما في المتوسطة    % 4.7الحالة المنعدمة ال يوجد أما في المحدودة        

وكذلك في المحدودة والمتوسطة المتعلقة بأفراد األسرة في اتخاذ القرارات ويتضح من خالل اختبار              

 معنوية أنه ال يوجد تأثير معنوي لعدد أفراد األسرة في           ر وهي غي  2.993مربع كاي الذي بلغ قيمته      

دد أفراد األسرة واتخاذ القـرارات      المشاركة في اتخاذ القرارات المزرعة أي أنة توجد عالقة بين ع          

المزرعية وهذا ال يعني أنه ال يوجد تأثير لعدد أفراد األسرة في المشاركة فـي اتخـاذ القـرارت                   

وهي نسبة عالية مقارنة بالمنعدمة ولكن ال        % 94.7المتوسطة والمحدودة أنها ضعيفة بل هي تبلغ        

  ).1980: عفاف فهمي(النتائج مع دراسة وتتعارض هذه  .يوجد تأثير أي كالهما مستقل عن اآلخر

  

  .ال توجد عالقة بين درجة المشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية ونوع العمالة -16

 أن نوع العمالة الدائمة مع األسرة هي أكثر مشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية               النتائجيتضح من   

 مقارنة  بنوع العمالة الدائمة مع األسرة        وهي نسبة مرتفعة  %  68وأن نسبتها المحدودة والمتوسطة     

ويتضح من خالل اختبار مربع  كاي الذي بلغ          %  1.3منعدمة المشاركة في اتخاذ القرارات وهي       

 أنه يوجد تأثير معنوي لنوع العمالة في المشاركة في اتخـاذ            0.05 وهي معنوية عند     9.562قيمته  

لعمالة والمشاركة قي اتخاذ القرارات المزرعيـة       القرارات المزرعة أي أنة توجد عالقة بين نوع ا        

 إلى أن األسرة الريفية تتميز بالتعاون والجو الحميمي وانه يوجد شراكة في العمـل               كوقد يعزى ذل  

ألن المرأة جزء حيوي في المشاركة فـي تلـك          . مما يجعلها تشارك في اتخاذ القرارات المزرعية      

  .القرارات

  

  .كة في اتخاذ القرارات األسرية والمساهمة في اإلنتاج النباتيال توجد عالقة بين المشار -17

اإلنتـاج   المساهمة فـي عمليـات       ات والختبار هذا الفرض استبعدت المبحوثات أفراد العينة عديم       

 مرتفعـي   –منخفضي المـساهمة    (همن في العمليات الزراعية إلى فئتين       اتي س ال ثم قسمت ال   النباتي

  .)المساهمة

اإلنتـاج النبـاتي    عمليـات    أن النسبة المئوية للمبحوثات مرتفعي المساهمة فـي          النتائجيتضح من   

ومتوسطي المشاركة فـي اتخـاذ القـرارات        % 14ومنخفضي المساهمة من نفس الفئة      % 49.6

ويتضح من خـالل     .األسرية وهي نسب عالية مقارنة بمثيالتها منعدمة المساهمة في اإلنتاج النباتي          

 وهي غير معنوية أي أنه ال يوجد عالقة بين المشاركة في            4.046بلغ قيمته   اختبار مربع كاي الذي     

  . اتخاذ القرارات األسرية والمساهمة في اإلنتاج النباتي
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 في اتخاذ القرارات األسـرية والمـساهمة فـي           الريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة      -18

  .اإلنتاج الحيواني

عمليـات اإلنتـاج     المساهمة فـي     اتثات أفراد العينة عديم   والختبار هذا الفرض استبعدت المبحو    

 مرتفعـي  –منخفضي المساهمة (ثم قسمت الالتي ساهمن في العمليات الزراعية إلى فئتين      الحيواني

  .) المساهمة

اإلنتـاج  عمليـات    أن النسبة المئوية للمبحوثات مرتفعي المساهمة فـي إجـراء            النتائجيتضح من   

ومتوسـطي المـشاركة فـي اتخـاذ       % 16 المساهمة من نفس الفئة      ومنخفضي %44.8 الحيواني

   .القرارات األسرية وهي نسب عالية مقارنة بمثيالتها منعدمة المساهمة في اإلنتاج الحيواني

 وهي غير معنويـة أي أنـه ال يوجـد           1.593ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

  .  األسرية والمساهمة في اإلنتاج الحيوانيعالقة بين المشاركة في اتخاذ القرارات

  
 في اتخاذ القرارات المزرعية والمـساهمة فـي          الريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة      -19

  .اإلنتاج النباتي

 عمليات اإلنتاج  المساهمة في إجراء     اتوالختبار هذا الفرض استبعدت المبحوثات أفراد العينة عديم        

 –منخفـضي المـساهمة     ( النباتي إلى فئتين     اإلنتاجتي ساهمن في عمليات      ثم قسمت الال   منالنباتي  

 أن النسبة المئوية للمبحوثات مرتفعي المساهمة فـي إجـراء           النتائجيتضح من   ) مرتفعي المساهمة 

 ومتوسطي المشاركة في    %7.8ومنخفضي المساهمة من نفس الفئة      % 27.1عمليات اإلنتاج النباتي  

  .ة وهي نسب عالية مقارنة بمثيالتها منعدمة المساهمة في اإلنتاج النباتياتخاذ القرارات المزرعي

 وهي غير معنوية أي أنـه ال يوجـد          0.855ويتضح من خالل اختبار مربع  كاي الذي بلغ قيمته           

وتتوافـق هـذه    . عالقة بين المشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية والمساهمة في اإلنتاج النبـاتي           

  ).1980:  عفاف فهمي(النتائج مع دراسة
  

 في اتخاذ القرارات المزرعية والمـساهمة فـي          الريفية ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة      -20

     .اإلنتاج الحيواني

عمليـات اإلنتـاج     المساهمة فـي     اتوالختبار هذا الفرض استبعدت المبحوثات أفراد العينة عديم       

 –منخفـضي المـساهمة     ( إلى فئتين     الحيواني عمليات اإلنتاج  ثم قسمت الالتي ساهمن في       الحيواني

  .) مرتفعي المساهمة

اإلنتـاج  عمليـات    أن النسبة المئوية للمبحوثات مرتفعي المساهمة فـي إجـراء            النتائجيتضح من   

ومتوسطي المشاركة في اتخاذ القرارات      %8.8 ومنخفضي المساهمة من نفس الفئة    % 24الحيواني

  .ثيالتها منعدمة المساهمة في اإلنتاج الحيوانيالمزرعية وهي نسب عالية مقارنة بم
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 وهي غير معنوية أي أنـه ال يوجـد          0.531ويتضح من خالل اختبار مربع  كاي الذي بلغ قيمته           

وتتوافـق هـذه    . عالقة بين المشاركة في اتخاذ القرارات المزرعية والمساهمة في اإلنتاج الحيواني          

  ).1980: عفاف فهمي(النتائج مع دراسة 

  
  .ال توجد عالقة بين إبداء الرأي والنصح مع العمر -21

  : العينة حسب أعمارهن إلى ثالث فئاتدوالختبار هذا الفرض قسمت أعمار المبحوثات أفرا

  ). سنة45أكثر من ( كبار العمر-) سنة45-30(  متوسطي العمر-) سنة30أقل من (صغار العمر

وهـي  %90ي درجة موافقتهم عالية بلغت نسبتها       الت  أن النسبة المئوية للمبحوثات    النتائجيتضح من   

وتمثلت نسب الموافقة العالية في الفئـة العمريـة          نسبة عالية مقارنة بالغير موافقة والموافقة لحد ما       

    .%45-30المتوسطة العمر 

 وهي غير معنويـة أي أنـه ال توجـد           1.928ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

  .  الرأي والنصح مع العمرعالقة بين إبداء

ولكن من النسب المئوية ظهر تأثير كبير للعمر في إبداء الرأي والنصح ويعزى ذلك إلى الخبرة في                 

  .45-30الحياة عند الفئة 

  
  .ال توجد عالقة بين إبداء الرأي والنصح مع المستوى التعليمي -22

وافقتهم عالية كان المـستوى التعليمـي       التي درجة م    أن النسبة المئوية للمبحوثات    النتائجيتضح من   

  .%41.3 والموافقة لحد ما بلغتةأيضا عالي مقارنة بالغير موافق

 أي أنه ال توجد عالقة بين       ةغير معنوي  6.647 كاي الذي بلغ قيمته      ويتضح من خالل اختبار مربع    

تأثيرا كبيـرا   إبداء الرأي والنصح مع المستوى التعليمي ولكن من النسب المئوية التي ظهرت وجد              

ويعزى ذلك إلى أن النصح يحتاج إلى عقول متعلمة باإلضافة إلى           .الرأي والنصح   إبداء ىللتعليم عل 

  .الخبرة والذي يتمثل في الفئة المتعلمة

  

  .ال توجد عالقة بين مدى المشاركة االجتماعية للمرأة والعمر -23

  :سب أعمارهن إلى ثالث فئاتوالختبار هذا الفرض قسمت أعمار المبحوثات أفراد العينة ح

  ). سنة45أكثر من ( كبار العمر-)نة س45-30(  متوسطي العمر-) سنة30أقل من (صغار العمر

وهـي  %90التي درجة موافقتهم عالية بلغت نسبتها         أن النسبة المئوية للمبحوثات    النتائجيتضح من   

لموافقة العالية في الفئـة العمريـة       وتمثلت نسب ا   نسبة عالية مقارنة بالغير موافقة والموافقة لحد ما       

   .%45-30المتوسطة العمر 
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 وهي غير معنوية أي أنـه ال توجـد          1.928ويتضح من خالل اختبار مربع  كاي الذي بلغ قيمته           

ولكن من النسب المئوية ظهر تأثير كبير للعمر في إبداء          . عالقة بين إبداء الرأي والنصح مع العمر      

  .45-30 الخبرة في الحياة عند الفئة الرأي والنصح ويعزى ذلك إلى

  

 .ال توجد عالقة بين صور المشاركة االجتماعية للمرأة والعمر -24

  :والختبار هذا الفرض قسمت أعمار المبحوثات أفراد العينة حسب أعمارهن إلى ثالث فئات

 .) سـنة  45أكثر من   ( كبار العمر  -) سنة 45-30(  متوسطي العمر  -) سنة 30أقل من   (صغار العمر 

 سنة كانت صـور المـشاركة       30يتضح من النتائج أن النسبة المئوية للمبحوثات في الفئة أقل من            

-30بينما الفئـة ال   % .11.8وهي النسبة األعلى لهذه الفئة      ) كالهما(االجتماعية الجهد والمال معا     

 وكانت نـسب المـشاركة    % 10.4 سنة كانت المشاركة بالجهد متساوي مع المال بلغت نسبته           45

وفي الفئة أكثـر مـن      . األعلى في هذه الفئة حتى وباقي الفئات هي المشاركة بكالهما المال والجهد           

 سنة كانت النسبة األكبر في هذه الفئة المشاركة بكالهما الجهـد والمـال وبلغـت مـا نـسبته                  45

11.1.%  

 توجـد    وهي غير معنوية أي أنـه ال       2.020 ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

ولكن من النسب المئوية ظهر أنه ال تأثير للعمر في          . عالقة بين صور المشاركة االجتماعية والعمر     

المشاركة االجتماعية وصورها ويعزى ذلك ألن المشاركة في المشاريع التي تهم القرية ال يتقاعص              

ا هو متوقع من    أي فرد من أفراد األسرة عن المشاركة فيها بأي صورة من صور المشاركة وهذا م              

  . المرأة الريفية

  
   .ال توجد عالقة بين مدى المشاركة االجتماعية للمرأة الريفية والمستوى التعليمي -25

يتضح من النتائج أن النسبة المئوية للمبحوثات في الثانوية العامة مثلت أكبـر نـسبة فـي مـدى                   

ة عاليـة مقارنـة بقليلـي       أحيانا وهي نـسب   % 16.7دائما  و  % 26.4المشاركة االجتماعية بلغت  

  .أحيانا% 4.2دائما و% 9.7المشاركة ثم تالها التعليم اإلعدادي في مدي المشاركة والتي بلغت 

 وهي غير معنوية أي أنه ال توجـد         10.037 ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

سب المئوية ظهر أن هنـاك      ولكن من الن  . عالقة بين مدى المشاركة االجتماعية والمستوى التعليمي      

ويعزى ذلك إلى أن الفئة المتعلمة هي فئة ايجابية في          . تأثير للتعليم في المشاركة االجتماعية ومداها     

  .المجتمعات وهي التي تعتبر كقيادة محلية ومؤثرة في المجتمع
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  .والمستوى التعليميالريفية ال توجد عالقة بين صور المشاركة االجتماعية للمرأة  -26

 كانت صور المشاركة االجتماعية     التعليم الثانوي  أن النسبة المئوية للمبحوثات في       النتائجيتضح من   

 كانت المـشاركة    وفي نفس الفئة  % .25وهي النسبة األعلى لهذه الفئة      ) كالهما(الجهد والمال معا    

لفئـة حتـى    وكانت نسب المشاركة األعلى في هذه ا      % 11.8نسبته   مع المال بلغت     قارببالجهد مت 

ونالحظ من النـسب فـي الجـدول أن صـور           . وباقي الفئات هي المشاركة بكالهما المال والجهد      

  .المشاركة بكالهما المال والجهد كانت أعلى نسب في المستوى التعليمي المرتفع

 أي  0.05 على مـستوى     وهي معنوية 19.096 ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

. المـستوى التعليمـي    ال توجد عالقة بين صور المشاركة االجتماعيـة و         رض القائل نا نرفض الف  أن

إلى أن الفئة المتعلمة هي فئة ايجابية في المجتمعات وهي التي تعتبر كقيـادة محليـة                ويعزى ذلك   

  .ومؤثرة في المجتمع

  
  .ة وعدد أفراد األسر الريفيةال توجد عالقة بين مدى المشاركة االجتماعية للمرأة -27

  . أفراد10 من ر أفراد، أكث10-5 أفراد، من 5قسمت عدد أفراد العينة إلى ثالث فئات، فئة أقل من 

 أفراد وبلغت نـسبة     10-5 أن نسبة المشاركة االجتماعية األعلى مثلتها الفئة من          النتائجويتضح من   

 أفراد بنـسبة    10من  من إجمالي العينة ثم تالها األفراد التي تقع في الفئة األكثر            % 68.8المشاركة

25.7.%  

وهي غير معنوية أي أننا نقبل  الفرض        3.265ربع كاي الذي بلغ قيمته      ويتضح من خالل اختبار م    

  .القائل ال توجد عالقة بين صور المشاركة االجتماعية والمستوى التعليمي

  

  .ةوعدد أفراد األسرالريفية ال توجد عالقة بين صور المشاركة االجتماعية للمرأة  -28

  . أفراد10 من ر أفراد، أكث10-5 أفراد، من 5قسمت عدد أفراد العينة إلى ثالث فئات، فئة أقل من

 أفـراد   10-5ويتضح من الجدول السابق أن صور المشاركة في كالهما مثلت أعلى نسب في الفئة               

فراد  أ 10والفئة أكثر من     %.12.5 وبالجهد    %13.9ومثلت المشاركة بالمال    % 42.4بلغت نسبتها   

وتساوت المشاركة بالمال والجهـد بنـسبة       % 17.4مثلت أعلى نسبة بالمشاركة في كالهما وبلغت        

4.2 .%  

وهي غير معنوية أي أننا نقبل  الفرض        5.489ربع كاي الذي بلغ قيمته      ويتضح من خالل اختبار م    

  .القائل ال توجد عالقة بين صور المشاركة االجتماعية وعدد أفراد األسرة
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 . توجد عالقة بين مدى المشاركة االجتماعية و المساهمة في اإلنتاج الحيوانيال -29

عمليات اإلنتاج   المساهمة في إجراء     اتوالختبار هذا الفرض استبعدت المبحوثات أفراد العينة عديم       

 –منخفـضي المـساهمة     ( إلى فئتين    عمليات اإلنتاج الحيواني   ثم قسمت الالتي ساهمن في       الحيواني

  .) المساهمةمرتفعي 

  أن النسبة المئوية للمبحوثات مرتفعي المساهمة فـي إجـراء عمليـات اإلنتـاج              النتائجيتضح من   

أي هناك تباعد بين المرتفعي المساهمة ومنخفضي       % 27.5ومنخفضي المساهمة   %72.5 الحيواني

رنة بمدى  وهي نسبة عالية مقا   % 44.2 المشاركة الدائمة في مرتفعي المساهمة       ىوبلغ مد . المساهمة

  . من إجمالي العينة%15.8 بلغت يالمشاركة الدائمة منخفضي المساهمة الت

 وهي غير معنويـة أي أنـه ال يوجـد           5.558ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

 ال  وبذلك نقبل الفرض القائـل    .الحيوانيعالقة بين مدى المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج         

  .الحيوانيقة بين مدى المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج يوجد عال

  

  .ال توجد عالقة بين مدى المشاركة االجتماعية و المساهمة في اإلنتاج النباتي -30

 النباتي  عمليات اإلنتاج  المساهمة في    اتفراد العينة عديم  والختبار هذا الفرض استبعدت المبحوثات أ     

 مرتفعـي   –منخفضي المساهمة   ( إلى فئتين    عمليات اإلنتاج النباتي  في   ثم قسمت الالتي ساهمن      من

  .المساهمة

 أن النسبة المئوية للمبحوثات مرتفعي المساهمة في إجراء عمليات اإلنتاج النبـاتي       النتائجيتضح من   

أي هناك تباعد بـين المرتفعـي المـساهمة ومنخفـضي           % 23.8ومنخفضي المساهمة % 76.2

وهي نسبة عالية مقارنة بمدى     % 43.7لمشاركة الدائمة في مرتفعي المساهمة       ا ىوبلغ مد . المساهمة

  %.14.3 بلغت يالمشاركة الدائمة منخفضي المساهمة الت

 وهي غير معنويـة أي أنـه ال يوجـد           1.510ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

  وبناءا عليه نقبل الفرض القائل     .نباتيعالقة بين مدى المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج ال        

ويتضح من ذلـك أن     . ال يوجد عالقة بين مدى المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج النباتي          

  .المساهمة ال تؤثر في مدى المشاركة االجتماعية

  

  .ال توجد عالقة بين صور المشاركة االجتماعية و المساهمة في اإلنتاج النباتي -31

النباتي عمليات اإلنتاج    المساهمة في    ات هذا الفرض استبعدت المبحوثات أفراد العينة عديم       والختبار

 مرتفعـي   –منخفضي المساهمة   ( إلى فئتين    عمليات اإلنتاج النباتي   ثم قسمت الالتي ساهمن في       من

  .المساهمة
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ـ         أن النسبة المئوية للمبحوثات      النتائجيتضح من    مرتفعـي  ي  الالتي شاركن بالمال والجهـد معـا ف

  و %14.3الفئـة في نفس   ومنخفضي المساهمة   % 46اإلنتاج النباتي    المساهمة في إجراء عمليات   

ومنخفـضي  % 15.1مرتفعي المساهمة في إجراء عمليات اإلنتاج النباتي        الالتي شاركن بالمال في     

ـ الالتي شاركن بالجهد في مرتفعي المساهمة في إجـراء           و %4.8في نفس الفئة  المساهمة   ات عملي

هناك تباعـد بـين المرتفعـي       . %4.8في نفس الفئة  ومنخفضي المساهمة   % 15.1اإلنتاج النباتي   

وهـي نـسبة    وبين المشاركة بكالهما عن المال فقط أو الجهد فقط          المساهمة ومنخفضي المساهمة    

  . وصور المشاركة االجتماعيةعالية مقارنة منخفضي المساهمة

 وهي غير معنويـة أي أنـه ال يوجـد           0.002 بلغ قيمته    ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي      

وبناءا عليـه نقبـل الفـرض      .  المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج النباتي      صورعالقة بين   

ويتضح من ذلك   . المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج النباتي      صور ال يوجد عالقة بين      القائل

  .اركة االجتماعيةأن المساهمة ال تؤثر في صور المش

  

  .ال توجد عالقة بين صور المشاركة االجتماعية و المساهمة في اإلنتاج الحيواني -32

عمليـات اإلنتـاج     المساهمة فـي     اتوالختبار هذا الفرض استبعدت المبحوثات أفراد العينة عديم       

 –ي المساهمة   منخفض( إلى فئتين    عمليات اإلنتاج الحيواني   ثم قسمت الالتي ساهمن في       من الحيواني

  .)مرتفعي المساهمة

مرتفعـي  الالتي شاركن بالمال والجهـد معـا فـي           أن النسبة المئوية للمبحوثات      النتائجيتضح من   

فـي نفـس    ومنخفضي المساهمة   47.5% الحيوانياإلنتاج  -المساهمة في إجراء العمليات الزراعية    

% 12.5 الحيـواني اإلنتـاج    عملياتمرتفعي المساهمة في    الالتي شاركن بالمال في      و%15الفئة

الالتي شاركن بالجهد في مرتفعي المساهمة في إجراء         و % 4.2في نفس الفئة  ومنخفضي المساهمة   

هنـاك تباعـد بـين      . %8.3في نفس الفئة  ومنخفضي المساهمة    %12.5لحيواني  عمليات اإلنتاج ا  

وهي قط أو الجهد فقط     وبين المشاركة بكالهما عن المال ف     المرتفعي المساهمة ومنخفضي المساهمة     

  . وصور المشاركة االجتماعيةنسبة عالية مقارنة منخفضي المساهمة

 وهي غير معنويـة أي أنـه ال يوجـد           2.483ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

وبناءا عليه نقبل الفـرض     . الحيواني المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج       صورعالقة بين   

ويتضح من  . الحيواني المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج       صورال يوجد عالقة بين      القائل

  .ذلك أن المساهمة في اإلنتاج الحيواني ال تؤثر في صور المشاركة االجتماعية
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  .ال توجد عالقة بين المشاركة االجتماعية ككل و المساهمة في اإلنتاج النباتي -33

 المساهمة في إجراء عمليات اإلنتاج      اتبعدت المبحوثات أفراد العينة عديم    والختبار هذا الفرض است   

 –منخفـضي المـساهمة     ( إلى فئتين    عمليات اإلنتاج النباتي  ثم قسمت الالتي ساهمن في       من   النباتي

  ).مرتفعي المساهمة

مة فـي    في المشاركة االجتماعية في مرتفعي المساه       أن النسبة المئوية للمبحوثات    النتائجيتضح من   

وهي نـسبة    .%23.3في نفس الفئة    ومنخفضي المساهمة   % 74.4 عمليات اإلنتاج النباتي  إجراء  

  .عالية بمقارنة المبحوثات التي لم تشارك في المشاريع

 أي أنه   0.01 عند مستوى     وهي معنوية  8.935ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

وبناءا عليه نـرفض الفـرض      .  والمساهمة في اإلنتاج النباتي    يوجد عالقة بين المشاركة االجتماعية    

ويتـضح مـن    .  المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج النباتي      صور ال يوجد عالقة بين      القائل

  .ذلك أن المساهمة لها تأثير كبير على المشاركة االجتماعية

  

  .في اإلنتاج الحيوانيال توجد عالقة بين المشاركة االجتماعية ككل و المساهمة  -34

عمليات اإلنتاج   المساهمة في إجراء     اتوالختبار هذا الفرض استبعدت المبحوثات أفراد العينة عديم       

 –منخفضي المساهمة   ( إلى فئتين    عمليات اإلنتاج الحيواني   ثم قسمت الالتي ساهمن في       من الحيواني

  .)مرتفعي المساهمة

مرتفعي المساهمة فـي     في المشاركة االجتماعية في      حوثات أن النسبة المئوية للمب    النتائجيتضح من   

وهي نسبة  . %26.4في نفس الفئة    ومنخفضي المساهمة   % 69.6 عمليات اإلنتاج الحيواني  إجراء  

  .عالية بمقارنة المبحوثات التي لم تشارك في المشاريع

 أي أنه   0.01 عند مستوى     وهي معنوية  6.349ويتضح من خالل اختبار مربع كاي الذي بلغ قيمته          

وبناءا عليه نرفض الفـرض  . الحيوانييوجد عالقة بين المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج    

ويتضح من ذلك أن    . الحيواني ال يوجد عالقة بين المشاركة االجتماعية والمساهمة في اإلنتاج           القائل

  .اعيةالمساهمة في اإلنتاج الحيواني لها تأثير كبير على المشاركة االجتم
 

  :التالي ملخص لنتائج اختبار مربع كاي لفرضيات الدراسة)22.4(ويعرض هذا الجدول جدول رقم
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  )22.4(جدول رقم

  

درجــات   الفرضيات

  الحرية

قيمة مربع  

  كاي

  المعنوية

 مساهمة المرأة في اإلنتاج النباتي      ال توجد عالقة بين    -1

  .والعمر

  غير معنوية  1.230  2

 مساهمة المرأة في اإلنتاج النباتي      بينال توجد عالقة     -2

  .والمستوى التعليمي

  غير معنوية  2.574  5

 مساهمة المرأة في اإلنتاج النباتي      ال توجد عالقة بين    -3

  .وعدد أفراد األسرة

  غير معنوية  1.254  2

 مساهمة المرأة في اإلنتاج النباتي      ال توجد عالقة بين    -4

  .نوع العمالةو

  غير معنوية  0.814  2

 مـساهمة المـرأة فـي اإلنتـاج         ال توجد عالقة بين    -5

  .الحيواني والعمر

  غير معنوية  0.892  2

 مـساهمة المـرأة فـي اإلنتـاج         ال توجد عالقة بين    -6

  .الحيواني والمستوى التعليمي

  غير معنوية  3.782  5

 مـساهمة المـرأة فـي اإلنتـاج         ال توجد عالقة بين    -7

  .الحيواني وعدد أفراد األسرة

  غير معنوية  0.626  2

 مـساهمة المـرأة فـي اإلنتـاج         ال توجد عالقة بين    -8

  .الحيواني ونوع العمالة

معنوية عند    6.497  2
0.05  

ال توجد عالقة بين مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات          -9

  .والعمراألسرية 

  غير معنوية  5.525  4

ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ             -10

  . والمستوى التعليميسرية األالقرارات

  غير معنوية  8.223  10

ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ             -11

  .وعدد أفراد األسرة  األسريةالقرارات

  غير معنوية  7.285  4

ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ             -12

  . األسرية نوع العمالةالقرارات

معنوية عند    30.411  4
0.01  

  غير معنوية  3.579  4جد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ           ال تو  -13
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  .والعمرالمزرعية القرارات 

ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ             -14

  . والمستوى التعليمي المزرعيةالقرارات

  غير معنوية  7.317  10

ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ             -15

  .د األسرةوعدد أفرا  المزرعةالقرارات

  غير معنوية  2.993  4

ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ             -16

  .نوع العمالة و المزرعيةالقرارات

معنوية عند    9.562  4
0.05  

ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ             -17

  .المساهمة في اإلنتاج النباتيواألسرية القرارات 

  غير معنوية  4.046  2

عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ          ال توجد    -18

  . األسرية والمساهمة في اإلنتاج الحيوانيالقرارات

  غير معنوية  1.593  2

ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخـاذ             -19

  .المساهمة في اإلنتاج النباتيو المزرعية القرارات

  غير معنوية  0.885  2

ـ            -20 اذ ال توجد عالقة بين مـشاركة المـرأة فـي اتخ

  . المزرعية والمساهمة في اإلنتاج الحيوانيالقرارات

  غير معنوية  0.531  2

  غير معنوية  1.928  4  .إبداء الرأي والنصح مع العمرال توجد عالقة بين  -21

إبـداء الـرأي والنـصح مـع        ال توجد عالقة بين      -22

  .المستوى التعليمي

  غير معنوية  6.647  10

لمرأة ل ة االجتماعي اركةمشمدى ال ال توجد عالقة بين      -23

  .والعمر

  غير معنوية  3.833  4

ـ  مـشاركة صور ال ال توجد عالقة بين      -24  ة االجتماعي

  .لمرأة والعمرل

  غير معنوية  2.020  4

ـ  مـشاركة مـدى ال  ال توجد عالقة بين      -25  ة االجتماعي

  .والمستوى التعليمي

  غير معنوية  10.037  10

ـ  اال مـشاركة صور ال ال توجد عالقة بين      -26  ةجتماعي

  .والمستوى التعليمي

معنوية عند    19.096  10
0.05  

لمرأة ل ة االجتماعي مشاركةمدى ال ال توجد عالقة بين      -27

  .وعدد أفراد األسرة

  غير معنوية  3.265  4

ـ  مـشاركة صور ال ال توجد عالقة بين      -28   غير معنوية  5.489  4 ة االجتماعي
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  .وعدد أفراد األسرةلمرأة ل

لمرأة ل ة االجتماعي مشاركةمدى ال  بين   ال توجد عالقة   -29

  .واإلنتاج الحيواني

  غير معنوية  5.558  2

لمرأة ل ة االجتماعي مشاركةمدى ال ال توجد عالقة بين      -30

  .واإلنتاج النباتي

  غير معنوية  1.510  2

ـ  مـشاركة صور ال ال توجد عالقة بين      -31  ة االجتماعي

  .واإلنتاج النباتيلمرأة ل

  غير معنوية  0.002  2

ـ  مـشاركة صور ال ال توجد عالقة بين      -32  ة االجتماعي

  .واإلنتاج الحيوانيلمرأة ل

  غير معنوية  2.483  2

لمرأة ل  ككل ة االجتماعي مشاركةالال توجد عالقة بين      -33

  .واإلنتاج النباتي

معنوية عند    8.935  1
0.01  

لمرأة ل  ككل ة االجتماعي مشاركةالال توجد عالقة بين      -34

  .انيواإلنتاج الحيو

معنوية عند    6.349  1
0.01  

  

  



 74

  

  

  

  

  

  

  

  توصيات الدراسة: الفصل الخامس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة 1.5 

  

   لذلكال بد لنا في نهاية البحث أن نخرج بتوصيات وحلول لبعض مشاكل المرأة الريفية الفلسطينية

 تنمية المـرأة الريفيـة     يمكن االستفادة منها في      هذه الدراسة، والتي  ليعرض هذا الفصل التوصيات     

  .  قطاع غزةب الفلسطينية

   

  استنتاجات حول مشكلة البحث 2.5

  
من المالحظ أن دور المرأة الريفية يكتنفه بعض غموض الوصف والتحليل وفي هذا البحـث قـام                 

 في القوى العاملة إال     بالرغم من النسبة التي تمثلها المرأة الريفية       ف .الباحث ببعض الوصف والتحليل   

 ه بالفعل رغم الوجود العددي للريفيات إال أن أدوارها غير واضحة          أنه ومن خالل البحث تأكد لنا أن      

هي من ذات العوائـد لغيـر المـرأة       معظم األدوار واألعمال التي تقوم بها داخل منزلها وخارجه        و

 العمل األسري أو العمـل      فية سواء  ومن المالحظ أن معظم عمل المرأة الري        بطريقة مباشرة  الريفية

 فهو عمل أسري دائم بمعنى آخر أن العوائد والمردودات غيـر محـسوبة فـي اإلنتـاج                  المزرعي

 كما تحدثنا عـن قلـة       . متخذ القرارات  واألرباح والذي يجني هذا الدور هو في الغالب رب األسرة         

ـ   في   فإننا  المعنية بالمرأة الريفية   األبحاث المحلية في المشكلة البحثية     ـ    دهذا البحث ق  ى تعرفنـا عل

 للمرأة الريفية الفلسطينية في قطاع غزة وقد تمت اإلجابـة علـى             ةراألدوار المباشرة والغير مباش   

   .جميع أسئلة البحث الرئيسية والفرعية
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   التوصيات3.5 

  
راسة مـا   بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج وما الحظه الباحث أثناء جمع البيانات توصي الد               

  :يلي

 أهمية تخطيط وتنفيذ مشروعات زراعية نسوية بهدف االستخدام األمثل للموارد واإلمكانيـات             -1

المتاحة للمرأة الريفية وإكسابها مهارات زراعية خاصة ومن أمثل ذلك التـصنيع البيئـي لـبعض                

  .االمنتجات الزراعية وبخامات متوفرة محليا مثل صناعة األلبان واألجبان ومشتقاته

  

 تخطيط وتنفيذ برامج إرشادية للريفيات في مختلف المناشط الزراعية وخصوصا الحيوانية منها             -2

بهدف زيادة الحصيلة المعرفية وتمكينها من االرتفاع بمستوى أدائهـا ومـساهمتها فـي مختلـف                

  .األنشطة الزراعية

  

 المرأة في المجتمع بما يؤدي       اتخاذ اإلجراءات التشريعية والتنفيذية التي تساعد على رفع مكانة         -3

إلى زيادة دورها كشريك كامل للرجل  في المجتمع بما يؤدي إلى زيادة دورها  في خدمة األسـرة           

  .وتنمية المجتمع ككل

  

 االهتمام المستمر بعمل كادر نسائي من المرشدات الزراعيات يتولى مهمة اإلرشاد للمرأة ممـا       -4

  .رية ويحقق الفاعلية من أي عمل إرشادييزيد من قدراتهن االقناعية والتأثي

  

  . أوصي الباحثين بضرورة البحث في األدوار السياسية وتفعيل دور المرأة الريفية السياسي-5

  

  . تشجيع وسائل اإلعالم على دعم المرأة الريفية-6

  

 ربط الجهاز اإلرشادي للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة ببعضها الـبعض وربطهـا             -7

 .مركز البحث العلميأيضا ب

  

 أوصي المرأة الريفية بضرورة تمسكها بحقوقها والدفاع عنها في جميع المحافل الوطنية عن -8

  .طريق عمل مجموعات ضاغطة على أصحاب القرار
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  المراجع
 

  :المراجع العربية:أوال

  

-يفـي محاضرات علم االجتماع وعلم االجتمـاع الر      :  )1969 (.ز. ح،   والخولي . خ ،أبو السعود 

  .معهد الدراسات التعاونية الزراعية

  

دور المرأة العربية في التنمية الريفية ، المؤتمر العربي الرابع لـإلدارة             ):  1978.(أبو شعير، ل  

  .المحلية، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الدول العربية، طنجة

  

  .اهرةالق- أوفست للطباعة-اإلرشاد الزراعي ):  1978.(ع. أحمد، م

  

  .علم االجتماع الريفي، مكتبة القاهرة الحديثة): 1966.( ف. أحمد،ع

  

  . الدار القومية للطباعة والنشر،القاهرة،-االجتماع العائلي):  1966. (الخشاب، م

  

  .القاهرة-دار المعارف-اإلرشاد الزراعي ودوره في تطوير الريف): 1968.( ز. الخولي،ح

  

           -منظمة األغذية والزراعة لألمـم المتحـدة      - األسرية وتنظيم األسرة   التربية): 1977.( الشنواني،ه

  .القاهرة

  

–اإلرشاد الزراعي في المجتمعات الريفيـة المـستحدثة         ): 1994. (ف. ،ميوالشاذل. ا. أ.العادلي

  .القاهرة-المؤسسة المصرية الستزراع وتنمية األراضي

  

تاج الزراعي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة        دور المرأة في اإلن   ):  1977.(الفاروقي،  س  

  . القاهرة-المرأة الريفية والتخطيط لحياة عائلية أفضل-المكتب اإلقليمي للشرق األدنى–

  

  

-االقتصاد المنزلي ودوره في تنمية المرأة في المجتمعات الريفية المستحدثة         ):  1975. (ايزيس، ن 

  .الطبعة األولى-نمية األراضيالمؤسسة المصرية العامة الستزراع وت
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المكتـب  : اإلسكندرية. تنمية المجتمعات الريفية وجهود الخدمة االجتماعية     ): 1983. (ا. بيومي، م 

  .الجامعي الحديث

  

  .مقدمة في علم االجتماع، كلية الزراعة،جامعة اإلسكندرية): 1987. (ن. جامع، م

  

  .بة النهضة العربية، القاهرةالتنظيم اإلداري،مكت): 1960.(و فرانك ش.ف.جون، م

  

  .األفكار المستحدثة وكيف تنتشر،ترجمة سامي ناشد،عالم الكتب ، القاهرة):  1962.(ا. م.روجرز 

  

دراسات فـي علـم االجتمـاع الريفي،مـذكرات غيـر منـشورة، كليـة               ): 1973. (صبري، م 

  .الزراعة،جامعة عين شمس

  

 40ع جامعة القـاهرة، دار المعرفـة الجامعيـة،        التخطيط لتنمية المجتم  ) :  1995.(ع. مختار، ع 

  .04830163شارع سوتير االزاريطة،ت 

  

  .سيكولوجية المرأة، الجامعة السورية):  1958.( هيماني ج

  

ديناميات الجماعة في إطار البيئة الريفية،مشروع تحسين التربة والميـاه          ):  1992. (ا.ج. وهبة، ا 

  .يبالمتكامل لمحافظة الدقهلية، قسم التدر

  

  النشرات البحثية :ثانيا

  

دراسة حول دور الشباب والمرأة في التنمية الريفية مـع          ):  1978.( و استيروا ف  . ابوالسعود خ 

 الـشرق   نالتركيز على إنتاج واستهالك المواد الغذائية اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة لـشئو           

  .القاهرة-األدنى

  

  ). أبيبلت(ينيات واالنتفاضة، نيوأوتلوكالنساء الفلسط:  م1989 زفيشمان، تمو.أ
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بعض المتغيرات المؤثرة على درجة مـساهمة الزوجـات         ): 1997.( ي. وشلبي م .غ. الحنفي، م 

الريفيات في العمل الزراعي ، معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية بجمهوريـة مـصر               

  ).173(العربية ، نشرة بحثية رقم 

  

 4-1القـاهرة، –النـدوة الدوليـة عـن المـرأة الريفيـة والتنميـة             : )1980. (ح. الساعاتي، س 

  .ديسمبر،مركز بحوث الشرق األوسط،جامعة عين شمس

  

  .تحليلية دراسة ميدانيةمنظور النوع االجتماعي  قضايا المرأة الريفية من:  )2003(. الصالحي ف

  

مـرأة العربيـة فـي التنميـة        دورال: 1978العربية،جامعة الدول   - للعلوم اإلدارية  ةالمنظمة العربي 

  .المؤتمر العربي الرابع لإلدارة المحلية طنجة-الريفية

  

دور المرأة في المشاركة الشعبية في التنمية        ): 1975(المنظمة األفريقية اآلسيوية لإلنعاش الريفي،    

  . اإلسكندرية يونيو-الحلقة الدراسية الثالثة–الريفية 

  

ساتها على وضعية المرأة الفلسطينية دراسة ميدانية عـل         االنتفاضة وانعكا ): 2002 .( ص ،شكري

  . مركز شؤون المرأة،عينة ممثلة لألداء المهني في قطاع غزة

  

اتجاهات الزراع نحو العمل اإلرشادي الزراعي بإحدى قرى مركـز بـيال            ): 1988.(ح. شلبي،ر

مـصر والـبالد    بمحافظة كفر الشيخ، بحث منشور في مؤتمر االقتصاد والتنمية الزراعيـة فـي              

  . كلية الزراعة جامعة المنصورة-العربية

  

العمل الميداني في الريف، المركز الدولي للتربية األساسـية فـي العـالم العربـي،               . :  ح، عمار

  .سرمس سالليان،بدون سنة نشر

  

برنامج األمم المتحدة للتنمية، القطاع الزراعي في الـضفة  ) :  1993 تشرين أول    12.( عورتاني ه 

  .ربية وقطاع غزة، جنيفالغ

  

حول تقيـيم   (تقرير ورشة عمل    ): 1998(مشروع التعاون بين وزارة الشئون االجتماعية واليونيفام،      

  . م1/3/1998-28/2من -)مشروع تنمية قدرات المرأة الريادية
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  . أجور نقدية أم تنمية حقيقية..  المرأة العربيةدراسة عن ):  2003.(مغاوري، ش

  

المـرأة الريفيـة    : 1977المكتب اإلقليمي للشرق األدنى،   –والزراعة لألمم المتحدة     األغذيةمنظمة  

  . القاهرة-والتخطيط لحياة عائلية أفضل

  

تقرير البحـث الـسريع بالمـشاركة       (:  1999مؤسسة إنقاذ الطفل، وكالة التنمية البريطانية، يوليو      

  .، غزة)رن في جباليا والشابورة في رفحلمشروع البنية التحتية وبرنامج التوعية البيئية لمنطقتي الج

  

 كتاب إشكاليات العمل النقـابي فـي   ـدراسة بعنوان المرأة في العمل النقابي  ): 1999.(هواش س

  .فلسطين، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، رام اهللا

  

  رسائل الدكتوراة: ثالثا

  

 –كلية الزراعـة    ) المرأة الريفية دور اإلرشاد الزراعي في تطوير       ( ): 1992. ( أ .و،  ةأبو حليم 

  .جامعة طنطا
  

دراسة االحتياجات التدريبية اإلرشادية للمرأة الريفية في مجاالت التنمية         ) : 1986( . م . ل ،حسنين

  .جامعة اإلسكندرية - كلية الزراعة –األسرية بمنطقة غرب نوبار في محافظة اإلسكندرية 

  

–لي في البرامج االرشادية في جمهورية مصر العربية         اشتراك األها ) : 1980 .(ح. عبد العال، م  

  .جامعة القاهرة-كلية الزراعة

  

  . التغيرات المعاصرة في األسرة الريفية، كلية الزراعة، جامعة األزهر):1982.( أ.عبد القادر، م

  

دراسة لبعض العوامل المؤثرة على استفادة المرأة الريفية من رساالت          ):  1991.(  ع .محمد ز 

جامعة عين شـمس  - كلية الزراعة-قسم االقتصاد الزراعي . دية زراعية بمحافظة القليوبية   إرشا

. 
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  رسائل الماجستير: رابعا

  

اقتصاد منزلي ،كلية    عن دور المرأة الريفية في مجال األمومة والطفولة،       :  )1993.( ع .الجزار ع 

  .الزراعة ،جامعة القاهرة

  

ة بين خروج المرأة للعمل وبعض المتغيرات االجتماعيـة         دراسة للعالق  ):  1996 .(أ. الكعباري ز 

  .جامعة القاهرة–واالقتصادية  في األسرة الريفية بقريتين  بمحافظة البحيرة، كلية الزراعة 

  

  .  جامعة القاهرة، كلية الزراعة،دور المرأة في التنمية الريفية ): 1987.(  م.ه زغلول

  

ة في تطوير العمل االرشادي الزراعـي بمصر،مـساهمة         دور المرأة الريفي   ): 1980(م  . فهمي ع 

  .اقتصاد منزلي ،كلية الزراعة ،جامعة القاهرة المرأة الريفية في األعمال والقرارات الزراعية،

  

دراسة للجوانب االجتماعية لمشاركة المواطنين في برامج التنمية الريفيـة            ): 1982.( م. قطب، م 

  . جامعة القاهرة -في المجتمع المصري، كلية الزراعة
 

بعض العوامل الجمعية والمجتمعية المحليـة والمـؤثرة علـى درجـة             ):  1987.( م. ملوخية ،ا 

  .المشاركة الشعبية  القروية ، كلية الزراعة ، جامعة اإلسكندرية

  

 دراسة دور المرأة البدوية في التنمية الريفية في بعـض القـرى واحـة                ): 1990.(  م .واكد ش 

  .جامعة اإلسكندرية- الزراعةكلية-قسم االقتصاد المنزلي. افظة الوادي الجديدالخارجة بمح

  

  

  محاضرات جامعية: خامسا

  

محاضرات في تنظيم المجتمع لطالب المعاهـد العليـا    ): 1997.(  وعبد الهادي، م  . م .صادق، ن 

  .للخدمة االجتماعية،غير منشورة

  

 الكتـاب   معـرض ): 1993(آب-القـدس -يعربالملتقى الفكري ال  -محاضرات في اإلدارة والتنمية   

 .5/12/1992-2من -التنموي
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  مواد غير منشورة: سادسا

  

، القاهرة، دار   )تحديات وخيارات المرأة الفلسطينية في الضفة والقطاع      (برنامج األمم المتحدة للتنمية،   

  .دون تاريخ بنور،

  

 تتعلق بالنوع االجتماعي     عن تحليل أوضاع وخطة عمل     ):2000(تقرير وزارة الزراعة الفلسطينية   

  .الزراعة بفلسطينفي 

  

دراسة مسحية للوضع االجتمـاعي واالقتـصادي للمـرأة الريفيـة           ): 2002(مركز شؤون المرأة    

  . في المناطق الريفية في قطاع غزةالفلسطينية

  

  المجالت والصحف: سابعا

   

عطيـات اإلحـصائية فـي      مساهمة المرأة في التنمية االقتصادية على ضوء الم        ): 2002.(  آدم م 

  .60 العدد - مجلة النبأ -التخطيط 

  

  .7/6/2000 جريدة القدس، بتاريخ  ): 2000( .اإلفرنجي ع

  

-مجلة تنمية المجتمع،مؤسسة فريد ريبش ايرث     -مشاركة العاملين في االدارة   -): 1980. (عياد، ع 

  .1980السنة الرابعة ) 1(العدد 

  

  .ه1423م ربيع أول 2002 األولى السنة-4العدد-مجلة الجذور الزراعية

  

  .لي في الناصرة واإلغاثة الزراعية الصادرة عن جمعية األها:)2002تموز (مجلة المزارع 
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  :مصادر البيانات الثانوية والسجلية:ثامنا

  

  .1995قرير التنمية البشرية ت
 

  .جامعة بيرزيت– الصادر عن برنامج دراسات التنمية 2002 ةتقرير التنمية البشري

  

  .1997التعداد العام لسكان والمساكن والمنشآت-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

  .2001،2000قاعدة بيانات المسح الصحي-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  

 الطبعة األولى 26 سلسلة الدراسات – الحق في التنمية –المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 
2001  

 .1998 الدراسات وحدة  -جامعة بيرزيت 

  

  .جمعية التنمية الزراعية

  

  FAO.م 1995، 1994منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة عام 

  

  مواقع انترنت: تاسعا
 

   العالمية والزراعة منظمة األغذية-1
http://www Fao.org 25/4/2004  

  

  موقع اسالم اون الين-2
http://www.islam-online.net4/4/2004   

  

   مركز المعلومات الوطني الفلسطيني-3
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  :صية للمبحوثاتالخصائص الشخ /  أوال

  :العمر -1

الثانويـة أو    (  )اعدادي     (  )ابتدائي     (  )تقرأ وتكتب      (  )أمية     (  ) :المستوى التعليمي  -2

  . ما يعادلها 

  .أخرى تذكر   (  )

   : المستــوى المعيشـي   -3

  (    ) .عدد أفراد األسرة   -   

  .  تذكرأخرى (  )ايجار   (  )ملك   (  ) : حيازة السكن- 

  . أخرى تذكر (  )بطون   (  )اسبست   (  )بيت شعر   (  ) : بناء السكن

  . أخرى تذكر (  )بلدية   (   )بئر   (  ) :  مصادر مياه الشرب

  . أخرى تذكر (  )حطب   (  )بابور جاز   (  )غاز   (  ) : مصادر الطاقة

  . تذكرأخرى  (  )لمبة جاز   (  )كهرباء  (  ) : وسيلة االضاءة

  . أخرى تذكر (  )داخل المنزل   (  )منفصلة عن المنزل   ( ) : مكان المزرعة

  . أخرى تذكر (  )غسالة   (  )ثالجة   (  )تلفزيون   (  )راديو   (  ) : المقتنيات المنزلية

  . أخرى تذكر (  )موتور رش   (  )محراث آلي   (  )محراث يدوي   (  ) : المقتنيات الزراعية

  . دائمة االجر (  )مؤقتة مع االسرة   (  )دائمة مع االسرة   (  ) :  العمالةنوع

  

  إجمالي الدخـل السنـوي
  

 مصادر الدخل العائد السنوي بالشيكل

 إنتاج حيواني 
 إنتاج نباتي 
 إنتاج دواجن 
 معاش حكومي 

  
  



 88

  

   :ليةلمن تلتجئي لمعرفة المعلومات التا  :تعدد مصادر المعلومات / ثانيا
  

وسائل 

  اإلعالم

المرشد 

  الزراعي

 األصدقاء

  والجيران

  مصدر المعلومات          والدتها  حماتها  الزوج األقارب

  المجاالت
              

  المشاكل االجتماعية
              

  تربية وتنشئة األطفال
 المنزلية الزراعة              

   النباتيجواإلنتا
  واألغنام األبقارتربية               
  ية الطيور والدواجنترب              
  األلبانتصنيع منتجات               
  تصنيع المربى والعصائر              
  أخرى تذكر              

  

  

  
  :ةـارات التاليـما رأيك في العب  / ثالثا

  
موافقة   موافقة

  لحد ما

غيــر 

  موافقة

  الموافقة                                                

  العبارات 

  .ر من سيدات القريةلحل مشاكلهنيلجأ لي كثي      

لدي االستعداد التام لتقديم النصح ألي سيدة في القرية إذا طلبت مني                  

  .ذلك

  .أعتقد بأن كثير من السيدات الالتي نصحتهن عملوا بنصيحتي      

  .أعتقد أن نصائحي لآلخرين أفادتهن كثيرا في حياتهن      

  .أعتز دائما بأني أعيش في هذه القرية      

  .في أي مشروع في القرية أشجع زوجي بالتبرع بالمال والجهد      
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  :هل تشاركي في أي من المشروعات التالية /   المشاركة االجتماعية :رابعا

  

  :نعم  ، في حالة نعم أكملي الجدول (  )ال   (  )                              

  مدى المشاركة    صور المشاركة

الجهد   المال  كالهما   نادرا  أحيانا دائما

   المشاركة                                              

  النشاط        -  المشروع
   البرك المائيةفتطهير وتنظي            
  التصنيع الريفي الغذائي المنزلي            
  المشاريع الزراعية النباتية            
  المشاريع المائية            
   الحيوانياإلنتاجمشاريع             
  إنشاء دور لرعاية األطفال            
   والسيداتتعقد دورات تدريبية للفتيا            
  مساعدة األسر المحتاجة            
            

تدعيم العالقات االجتماعية بين نساء المجتمع      

  الريفي
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  :ما مدى مشاركتك في اتخاذ القرارات التالية :المشاركة في اتخاذ القرارات/  اً خامس

      

    درجة المساهمة

  منعدمة  محدودة  متوسطة

  المساهمة                           

  القرارات            

      
  األسريةالقرارات ) أ

   الذكوراألبناءتعليم       
  اإلناث األبناءتعليم       
  زواج البنات       
   المنزليةاألجهزةشراء       
  سفر الزوج للعمل خارج القرية      
  األسرةر جزء من دخل ادخا      
   تذكرأخرىقرارات       
      

  القرارات المزرعية) ب
  شراء أرض زراعية جديدة      
  شراء آلة زراعية جديدة      
  تربية طيور وحيوانات      
  بيع اللبن ومنتجاته      
  زراعة محصول جديد      
  زراعة أكثر من محصول في السنة      
  تسويق وبيع المحصول      
  ى تذكرقرارات أخر      
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  :في انتاج بعض المحاصيل الزراعيةنسبة مساهمة النساء  /  سادسا
  

  زهور  خضروات  أشجار مثمرة  محاصيل حقلية
فراول

  ة
  متنوعات

ــح  قمـ

  وشعير
  متنوعات

لوزيا

  ت

حمضيا

  ت
  خيار  بندورة  باذنجان  كوسة  متنوعات  زيتون

  المحصول     

  

  العمل

 االرض  اعداد                          

   عةللزرا

ــة                            الزراعــ

   والشتل

ــة                            رعايـــ

   المزروعات

  مقاومة اآلفات                          

  الحصاد                          

عمليات ما بعد                             

  الحصاد

                          
  التسويق

  

  .المتنوعات وهي ما تبقى غير مكتوب من الخضروات واالشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية* 
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  : الحيوانياإلنتاج مجال فينسبة مساهمة النساء /   سابعا
  

  الطيور الداجنة :أوال

  

  الحيوان             دواجن أرانب *طيور أخرى نحل

 العمل
 التربية والرعاية    
 جمع البيض    
 التسويق    
 جمع العسل    

  

  .الطيور األخرى ويقصد بها البط والوز والحبش والحمام 

  

  

  

  

  الماشية:ثانيا 

  

  الحيوان            أبقار أغنام ماعز  جمال

 العمل
 التربية والرعاية    
 جمع الحليب    
 عمل منتجات الحليب    
  التسويق    
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