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دور المرأة في تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات المنزلية والصناعات 
 التقميدية المحمية

 (1) ونسرين إدريس  (1)*ختام إدريس

         .سورية، مركز بحوث حمص، الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية(. 1)
   (Vera_naya@yahoo.com. البريد اإللكتروني: دريسد. ختام إ)*لممراسمة: 

 11/1/9191تاريخ القبول:    19/11/9119تاريخ االستالم: 

 الممخص
عمى مختمف الجوانب المتعمقة باألوضاع االجتماعية السورية إلى دراسة أثر األزمة البحث  ىدف

، وذلك باالعتماد عمى استمارة بالتصنيع المنزليالسورية قرار المرأة  فيواالقتصادية والثقافية المؤثرة 
نساء الريفيات المتزوجات في أسر زراعية متضررة من جراء األزمة في المناطق الريفية ملاستبيان موجية 

تم االعتماد عمى األسموب ، 9117امرأة لعام  (151باختيار عينة بمغ حجميا )  حمصالتابعة لمحافظة 
الوصفي لتحميل البيانات وتم استخدام مربع كاي ومعامل جاما وكرامر لدراسة عالقات االرتباط واالنحدار 

دور لمقياس  إعداد بعد أن تم المؤثرة في قرار المرأة بالتصنيع المنزلي غيراتالمتحديد أىم تل الترتيبي
المرأة في تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات المنزلية والصناعات التقميدية المحمية من 

أظيرت النتائج وجود عالقة ، محاور ( 4تكون من ) ،والدراسات السابقة  ذات العالقة خالل األدبيات
لمحيازات الحيوانية والزراعية، وعدد  المرأةة واالنفتاح الثقافي ومدى ممكي لمعملالدافع معنوية إيجابية بين 

وسمبية مع مستوى معيشة ىذه األسر،  دخل األسرة السوريةودور المرأة في تحسين  14اإلناث بعمر 
 أنيا كما .واالجتماعي االقتصادي دورىا وتفعيل تمكينيا في واضحاً  أثراً  الريفية لمرأةلعمل ا أن واستنتج

 .المعيشي الوضع تحسين في أسيمت وبالتالي األسرة دخل من زادت
 التمكين، التصنيع المنزلي، االنحدار الترتيبي. الريفية، رأةالم:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
 إلى تسعى التي المؤتمرات العالمية في أو األبحاث مراكز صعيد عمى سواء الحياتية، المجاالت شتى في كبيرة أىمية المرأة لدور إن

 يعتبر طاقاتيا من المجتمع حرمان مثل الرجل، وبالتالي مثميا وقدرات طاقات ولدييا المجتمع نصف تمثل فيي ، المرأة بقضايا االىتمام
 . (9111الشاممة )تيم والنادي،  ُلفرص التنمية المجتمعية أخرى ناحية من وتبديد القدرات، ليذه وىدر تبديد

 ممارسة عمى وتحرص وتمتزم بواجباتيا، دورىا، حقيقة تدرك التي فالمرأة ، المجتمع في المرأة دور أىمية في يجادل أن أحد يستطيع وال
 مستوى عمى الحضاري، الركب ومالحقة والرقي التقدم مزيد من إلى بو يدفع بالغًا، تأثيراً  وطنيا في الحياة حركة في تؤثر إنما حقوقيا،

 نسائو مساىمة المجتمع، تقدم مؤشرات بين من أن عمى الدراسات، من العديد وتؤكد، (9119)عبود،  أجمع والعالم المجتمعات العربية
 بجانب مشاركة المرأة عمى جيودىا في تعتمد أن البد تنموية، خطة أي أن ترى آراء ىناك بل واالقتصادي، النشاط االجتماعي في

 مجيوداتو في اقتصاره إلى بال شك يعزى ، العربي مجتمعنا تخمف فإن لذلك المجتمع، في البشرية القوى نصف بوصفيا الرجل،
 تتمكن ولم ، تخمفيا في المرأة (، فظمت9111الدور )مميكة،  ىذا ألىمية ومستبعداً  المرأة لدور ميمشاً  الرجل، قوى عمى التنموية

 لالرتقاء تيدف متكاممة، عممية التنمية عممية إن من الزمان، طويمة لحقب واالجتماعية االقتصادية أزماتيا تجاوز من المجتمعات
 صورة محو شأنو من القيم فنسق المجتمع، فئات كل خططيا في تستوعب أن ولذلك ينبغي ، فئات بين تمييز دون البشري بالعنصر

 في الحركات المشاركة اإليجابية، الواعية الذكية المثقفة المرأة صورة وٕاحالل وسياسيًا، واقتصادياً  واجتماعياً  المتخمفة ثقافياً  السمبية، المرأة
 لمفرد، االجتماعي والدور لمعمل واإلنتاجية، االجتماعي اإلطار يتضح المجتمعي، الوعي من بالمزيد أنو كما محميا، المختمفة التنموية
، (9111)دويكات، ع المجتم فئات لجميع البشرية توظيف، القدرات في تفريق دونما التنموية، السياسات أىداف تحقيق بذلك فيسيل

 من فوق فما (50%) نسبتو ما فييا المرأة سجمت دول 7 ىناك 2005 عام الصادر المتحدة األمم في اإلحصاء جياز بيانات تشير
 وغانا (منيا كل في  51%) مولدوفا, الموحدة التنزانية الجميورية منيا، كل في  (52 %) بنين وكمبوديا العاممة وىي القوى مجموع
 معظميا تركزت البالغين من العاممة القوى بين من 45-50%دولة 79 في المرأة سجمت بينما منيا، كل في  50%) ومنغوليا ومالوي

 أدنى سجمت التي الدول أما .%19 -11بين  ما نسبة سجمت دولة 19 وفي .األوروبية األسيوية الدول من والعديد الجنوبية أمريكا في
 الدول في فتركز الباقي أما (16 %) والباكستان (28%) تركيا بينيا من كان دولة12 -28%  بين ما) دولة 11 عددىا بمغ فقد النسب
 (13%) قطر (14 %) فمسطين(15 %) األردن (18%) عمان  (21%)ةسوري (22%) مصر (27%) المغرب :وىي العربية

 العالمية النسبة من أدنى الرسمي السورية في االقتصاد المرأة مشاركة نسبة أن عمى يدل فيو شيء عمى دل إن %(، وىذا19والجزائر)
 (.9119العالم )المنظمة العربية لمتنمية الزراعية،  في العاممة القوى بثمث تقّدر التي

 ،لم يشّذ المجتمع السوري في مراحل تطوره االقتصادي عن باقي المجتمعات، ذلك من جية مروره بكافة األنماط واألشكال االقتصادية
ىذا ال ينفي وجود مفارقة جديرة باالىتمام، أال وىي تعايش أكثر من شكل اقتصادي في ذات المحظة وفي ذات النمط االقتصادي لكن 

 السائد، وىذا ما نشيد بعض من تجمياتو حتى المحظة.
اإلنتاجية التي تمارسيا األسرة  أو االقتصاد الريفي الذي يرتبط عضويًا بجممة العمميات« االقتصاد المنزلي»ما نقصده ىنا بالتحديد ىو 

وتحديدًا المرأة التي كان ليا الدور األبرز في رسم معالم تطور ىذا الشكل من اإلنتاج، الذي يقوم عمى التشارك والتعاون ضمن األسرة 
ّدان من تجميات نمط وخارجيا، ويجب التنويو بأن االقتصاد المنزلي واالقتصاد الريفي القائمين عمى عمل النساء عمى نحو كبير، ويع
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االقتصاد الرعوي الزراعي والحرفي البرجوازي، ومن الممكن أن يكون توظيف المساحات الفارغة إلنتاج بعض الخضروات وتربية بعض 
 اإلنتاج في أساسياً  دوراً  النساء (.وعمومًا تؤدي9111الحيوانات والطيور لسد بعض من حاجات األسرة، بعضًا من تجمياتو )العتيبي، 

 المحمي الناتج نمو ( من(32%وسطياً  فييا الزراعة تمثل التي المنخفض الدخل بمدان منيا ال سيما النامية، البمدان في الزراعي
 الزراعية، العمل قوة أغمبية البمدان ىذه النساء في وتشكل .الريفية المناطق في فقرائيا %( من71ويعمل نحو) يعيش والتي اإلجمالي،

 معظم وقاعدة االقتصادي، النمو محرك البمدان في ىذه الزراعي اإلنتاج محميًا، ويعتبر تستيمك التي األغذية معظمينتجن  الالتي وىن
 األسري والرفاه الغذائي األمن تحقيق في رئيسية وعناصر االقتصادية بل التنمية في أساسية عوامل يجعمين مما المعيشة الريفية، سبل

 .(9115 الريفية )أبو نحمة، في المناطق
  مشكمة  البحث: 

يعاني المواطن السوري في األراضي السورية من ظروف سياسية غير مستقرة بسبب األزمة السورية الراىنة، مما أثر عمى الوضع  -
 االقتصادي واالجتماعي في سورية.

أوالدىا وتحمل نفقاتيم، بعد أن أخذت الحرب منيا سبع سنوات عمر األزمة السورية والمرأة السورية تعاني وتقاوم بكل ما لدييا لتربية  -
ففي كل بيت ىناك قصص  زوجيا أو اختطف أو عاد إلييا مصابًا غير قادر عمى العمل، فمم تترك الحرب خيارًا لممرأة سوى العمل.

 .وحكايات عن نساء صمدن رغم ظروف الحياة الصعبة والحرب الدائمة وغياب المعيل
ر المرأة في عممية اإلنتاج والتصنيع المنزلي لمنتجات األلبان والمربيات والدبس والزبيب والبرغل وصناعة لتسميط الضوء عمى دو  - 

 الخبز العربي وغيرىا، وما يحققو ىذا اإلنتاج من دخل وربح إضافي عمى مستوى اقتصاد األسرة.
ية التحديات االقتصادية التي فرضتيا األزمة السورية، كخطوة عمى طريق تقييم دور المرأة في مختمف أوجو األنشطة االقتصادية لمواج 

  من خالل ما تحدثو المرأة من قيمة مضافة إنتاجية وتسويقية تنبثق من عممية تصنيع المنتجات الزراعية.
دية الجوانب المتعمقة باألوضاع االجتماعية واالقتصابعض  ييدف البحث بصفة عامة إلى دراسة أثر األزمة عمى  أهداف البحث:

والثقافية لممرأة السورية وتصنيعيا لممنتجات الغذائية، وتحميل أثر بعض المتغيرات الحالية نتيجة األوضاع الراىنة المؤثرة عمى قرار 
 المرأة بالتصنيع المنزلي، ويتم تحقيق اليدف العام من خالل تحقيق األىداف الفرعية:

 لممجتمع المدروس، واعتبارىا متغيرات أو عوامل الدراسة المستقمة والمؤثرة. دراسة الخصائص االجتماعية واالقتصادية والثقافية -
 قرار المرأة لتصنيع المنتجات الغذائية، تبيان وتوصيف األغذية المصنعة. تحديد الدوافع المؤثرة عمى -
 زلية والصناعات التقميدية المحمية.بناء مقياس لتحديد مستويات دور المرأة في تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات المن -
 النساء المعيالت ألسرىن. ومستويات دور المدروسة، المتغيرات بعض بين العالقة طبيعة عمى التعرف -
 تفسير التباين الكمي لمستويات دور في مجتمعة االرتباطية العالقة ذات المدروسة المستقمة لممتغيرات النسبي اإلسيام تحديد درجة -

 المعيالت ألسرىن.النساء 
جميع النساء مجتمع الدراسة ليكون عمى موضوع البحث وأىدافو والفرضيات المسيرة لو، تم اعتماد  : بناءً المعاينةوحدة عينة البحث: 

 ينةالمعاالريفيات المتزوجات في أسر زراعية متضررة من جراء األزمة في المناطق الريفية التابعة لمحافظة حمص، وبالتالي فإن وحدة 
في ىذا البحث ىي المرأة الريفية ضمن إطار األسرة الريفية المكونة من مجموعة من األفراد المترابطين في عالقات محددة ويعيشون في 
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انطمقت الدراسة في استخراج عينة البحث من مبادئ . أي لدييم إنفاق مشترك وعيش مشتركمسكن واحد ويشكمون وحدة معيشية مستقمة 
اختيار في اختيار مناطق البحث بشكل عمدي بحيث تمثل مجتمع الدراسة، وبشكل عشوائي أساسية تخدم أغراض البحث باالعتماد 

 .9117عام خالل  . ونفذ البحث وجمع البياناتامرأة 151بمغ حجم العينة  قدو  .تم اختيارىاضمن كل منطقة  تمثيل عينة النساءو 
انطمقت االستمارة من أساس نظري يحقق الترابط بين المنيج العممي في االستقصاء والواقع االجتماعي لممرأة مجال : تصميم االستمارة

البحث واحتوت االستمارة أسئمة محددة تشير إلى خصائص المرأة صاحبة المشروع كما تشمل أسئمة توضح مالمح مجتمعية ألسرة ىذه 
وأسئمة لتوصيف عمل المرأة المدر لمدخل وعن األثر االقتصادي الذي تركو  ،أة وما يحمل في طياتو من معالم اقتصادية واجتماعيةالمر 

 عمى المرأة وأسرتيا.
 الخبرة ذوي من المحكمين عدد عمى بعرضيا الباحث قام صدقيا من ولمتحقق األولية بصورتيا البحث أداة إعداد بعد ة:األدا صدق

 أشاروا وقد ،ومتغيراتوالبحث  مالءمتيا ألىداف ومدى ،االستبيانالستمارة  المكونة األسئمة محتوى صدق من التأكد بيدف واالختصاص
 فقراتيا. بعض وتعديل البحث أداة إلى صالحية

 (1.76)تو قيم بمغت وقد ((Chronbach Alpha ألفا كرونباخ معامل ىذا البحث باستخدام ثبات معامل تم استخراج لقد :اةاألد ثبات
 وىي قيمة جيدة. 

تمممممممم اعتمممممممماد أسممممممماليب التحميمممممممل االحصمممممممائي الوصمممممممفي باالعتمممممممماد عممممممممى الجمممممممداول التكراريمممممممة والنسمممممممب المئويمممممممة  األسلللللللموي البحثلللللللي:
، كممممممما تممممممم اسممممممتخدام مربممممممع كمممممماي لمعرفممممممة إذا كممممممان ىنمممممماك اسممممممتقالل بالعالقممممممة ممممممما بممممممين متغيممممممرين أو أكثممممممر فممممممي مجتمممممممع والمتوسممممممطات

لدراسمممممة  Cramer'sv measure معاممممممللدراسمممممة العالقمممممة بمممممين المتغيمممممرات الرتبيمممممة و  Gammaومعاممممممل ارتبممممماط جامممممما  الدراسمممممة،
 سمية.العالقة بين المتغيرات اإل

 التي الحاالت في يستخدم: وىو نوع من االنحدار الذي عمى دور المرأة المستقمةالعوامل أثر تم استخدام االنحدار الترتيبي لدراسة و 
التغييرات التي تحدث  بآثار يستخدم لمتنبؤ، و أو إسمي ترتيبي مستوى ىي المستقمة ترتيبي والمتغيرات متغير التابع المتغير فييا يكون

في  عند االنتقال من فئة إلى أخرى احتمااًل  األكثر ىي االستجابة تكون أي متى. المستقمة المتغيرات تتغير عندما التابع، المتغير في
 .المتغيرات المستقمة

تممم إعممداد مقيمماس  دور المممرأة فممي تحسممين دخممل األسممرة السممورية مممن خممالل الزراعممات المنزليممة والصممناعات التقميديممة المحميممة مممن خممالل 
 التالي( ، وكما مبين في الجدول  عبارة 14محاور ( و) 4قة، تكون من )األدبيات والدراسات السابقة  ذات العال
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( بناء مقياس دور المرأة في تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات المنزلية والصناعات التقميدية المحمية1الجدول )  
 مجموع الفقرات الفقرات المحاور المقياس

دور المرأة في 
تحسين دخل األسرة 
السورية من خالل 
الزراعات المنزلية 

والصناعات 
 التقميدية المحمية

في المساىمة 
 زيادة

 دخل أفراد األسرة

 لك طارئ أمر أي حدوث عند تستخدمييا مبالغ مالية أية ادخار عميو تحصمين الذي ساىم العائد
 ألسرتك. أو

4 
 األسرة لباس ألفراد  عميو في تأمين  تحصمين الذي ساىم العائد
فواتير  -تدفئة-تنظيفتحصمين في تأمين المصاريف المعيشية) من مواد  الذي ساىم العائد

 وغيرىا(
 -عميو في تأمين المصروف الشخصي ألفراد أسرتك )مصاريف تنقل تحصمين الذي ساىم العائد

 مصاريف جيب...(

 في المساىمة
 المستوى تحسين

 لألسرة الصحي

 الغذاء والطعام الكافي ألفراد أسرتكتأمين   عميو تحصمين الذي ساىم العائد

1 
قبل  متاحة من تكن لم ألسرتك الطعام من أنواع توفير في ساىم عميو تحصمين الذي ساىم العائد

 )تحسين نوعية الطعام(
 أو أحد أنت سواء الييا احتجت وأدوية عالج مصاريف توفير عميو تحصمين الذي ساىم العائد

 أسرتك أفراد من

 في المساىمة
 المستوى تحسين

 التعميمي

 بين أعمارىم تتراوح الذين أحد األطفال أو كل يمتحق أن في  عميو تحصمين الذي ساىم العائد
 سنة. ( 15-6)

 في عدم ترك أفراد أسرتك  لجامعاتيم.  عميو تحصمين الذي ساىم العائد 4
 لباس وكتاب مدرسي )سنويًا( -دورات -تأمين أقساط

 )شيريًا(آجار منزل لمطالب الدارسين بمناطق أخرى إن وجودوا 
 في المساىمة

 مستوى تحسين
 األسرة سكن

 تحصمين عميو في ترميم وٕاصالح لممنزل وتجييزاتو الذي ساىم العائد
 في انتقالك أنت وأسرتك إلى سكن أفضل عميو تحصمين الذي ساىم العائد 1

 اسرتكعميو في تأمين أية مفروشات وأدوات منزلية تحتاجيا  تحصمين الذي ساىم العائد 
 14 مجموع العبارات محاور 4 

 المصدر: حسبت من بيانات االستبيان لمعينة المدروسة.
لدور المرأة في زيادة الدخل أسر  الكمية الدرجة عن وضع بعضيا من مقياس مكون من أربع مستويات وبعضيا ثالث واثنان، و لمتعبير

التائية في معايرة وتكوين المتغير المركب وذلك الختالف وحدات القياس المستخدمة المبحوثات، تم استخدام الدرجات  المعيالت النساء
في قياس المتغيرات البسيطة التي تتكون منيا تمك المتغيرات المركبة، وذلك بتحويل قيم المتغيرات البسيطة إلى درجات معيارية قياسية 

عيارية إلى درجات تائية بمتوسط حسابي خمسين وانحراف معياري ذات متوسط حسابي وانحراف معياري واحد ثم تحويل الدرجات الم
 جيدة قيمة وىي ) 1.69 (المعامل ىذا قيمة بمغت حيث (α)كرونباخ  وذلك  بطريقة المقياس، ىذا ثبات معامل تقدير تم عشرة، وقد

 تعبر عن اتساق محاور وفقرات المقياس
  النتائج:

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية:
 عمى دور العوامل المؤثرة  كإحدى الدراسات من كثير في برزت التي اليامة الشخصية العوامل من العمر يعتبرالمبحوثة: عمر -1

المدى النظري  تراوح سن لممبحوثة، حيث ألقرب المطمق بالرقم قياسو واإلنتاجية واالقتصادية، وتم الزراعية األنشطة مختمف في المرأة
 متدرجة فئات ثالث إلى وبتقسيم المدى ،(10.15 ) قدره  معياري وانحراف ( ،41.19بمغ ) حسابي وبمتوسط ( سنة59-99بين )
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 -17( بعبارة أخرى ممكن القول أن نسبة المواتي تتراوح أعمارىن بين )44-17بين ) العمرية بالفئة العينة انحسار تبين تصاعديًا، 
لمرأة بيذا العمر تشعر بحاجة لدخل إضافي وال سيما أن أوالدىا كبروا بعض ( عام شكمن نصف العينة، وقد يعود مرد ذلك إلى أن ا44

 الشيء وازدادت متطمباتيم فتكون الحاجة ممحة لمبحث عن مصدر دخل إضافي.
 أعمارهن فئات حسي المبحوثات توزع (:1جدول )ال

 اننطبت انتكرار فئبث انعمر

 9922 63 (63 -92مىخفض )

 7.22 23 (33-62متىصط )

 9322 .3 (79-37مرتفع )

 (.7112محافظة حمص ) الميداني، االستقصاءع واق من وحسبت جمعت المصدر:
يعد التعميم دالة اجتماعية وأداة فعالة من أدوات التنمية في المجتمع عامة والمجتمع الريفي خاصة،   المستوى التعميمي لممبحوثات: -7

وبما أن المرأة نصف المجتمع فيي تؤثر من خالليا بصورة مباشرة كفرد نافع فيو، أو بصورة غير مباشرة من خالل األسرة التي تكونيا 
اإلناث األىمية الكبيرة في تنمية المجتمع  الريفي و تطويره خالل المراحل التاريخية المختمفة ، أو التي تعيش فييا ، و ليذا كان لتعميم 

تم  .ولقد حققت سورية تقدما كبيرًا في مجال التعميم خالل العقود الثالثة المنصرمة ، و أحرزت اإلناث فييا تقدما فائقا في مجال التعميم،
المدارس، حيث أشارت نتائج الدراسة الميدانية بخصوص  في التي قضينيا التعميم نواتس عدد حسب فئات خمس إلى تقسيم المبحوثات

في البنية التعميمية ألفراد العينة المبحوثة إلى انخفاض كبير في نسبة النساء الغير متعممات، في حين تركز تقريبًا ثمث العينة تقريبًا 
حساب بقية المراحل وىذا بحد ذاتو يعتبر تطور إيجابي مقارنة بما ىو سائد  مرحمة التعميم األساسي حمقة ثانية أي شكمت بروزًا عمى

باألذىان عن اتساع قاعدة  األميات بين النساء الريفيات عمى حساب الفئات األخرى، تمييا مرحمة التعميم األساسي حمقة أولى بنسبة 
التي تترك الدراسة مع نياية ىذه المرحمة كبيرة بالنسبة لمنساء  (% من أفراد العينة البحثية، ومع ذلك فإن زيادة نسبة ىذه الفئة98.7)

عمومًا ولمريفيات خصوصًا ألنو سيمحقو تدني في نسبة النساء في اإلعدادي والثانوي، والنسبة تكاد تكون معدومة بالنسبة لمنساء 
 الجامعيات.

 التعميمي المستوى حسي المبحوثات ( توزع7جدول )ال
 اننطبت انتكرار انفئبث

 4 6 غُر متعهمت

 28.7 43 تعهُم أصاصٍ)حهقت أونً(

 32 48 تعهُم أصاصٍ )حهقت ثاوُت(

 19.3 29 ثاوىَت

 12.7 19 معهذ

 3.5 5 جامعُت

 (.9117محافظة حمص ) الميداني، االستقصاءع واق من وحسبت جمعت المصدر:
: تعتبر األسرة الخمية الرئيسية لبناء المجتمع وىي أيضًا مؤسسة اإلنسان األولى التي تسمو بو عم سواه، لذلك حجم األسرة ونوعها -3

فقد تم دراسة األسرة من حيث الحجم والنوع ألن ىذا يعطي عدة تفسيرات، وألنو من المعروف أن التجمعات التي تسود داخل التجمعات 
بة وىذا يعني سيادة الوحدات العائمية التي تضم أكثر من أسرة صغيرة أو أكثر من جيل واحد وقد الريفية تأخذ شكل أسرة ممتدة أو مرك

تصل إلى جيمين أكثر، ولكن حاليًا فإن طبيعة الحياة االجتماعية والثقافية بدأت تتغير وتتبدل وأصبح الريف لصيق جدًا بالحضر وال 
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لسائدة أو الوحيدة في ىذه المجتمعات، فانعكس ذلك عمى نمط األسرة الممتدة إلى سيما النشاط االقتصادي الذي لم تعد الزراعية ىي ا
نمط األسر البسيطة، وىذا التحول بنمط األسر مازال نقطة جدل بين الجيل القديم والحديث فزوجات ىذه المرحمة يرفضون العيش مع 

بسبب قيم الوالء العائمي وبسببالظروف والعالقات االقتصادية أىل الزوج بينما اآلباء واألميات يرون أن إقامة الولد وزوجتو ضروري 
(%.بمغ مجموع عدد األوالد في العينة 16.7(% أسر بسيطة في حين بمغت نسبة األسر مركبة )61.1القائمة باألسرة، حيث تبين أن )

 حسب األسر تقسيم ولدى أفراد (3) قدره (  بمتوسط9-1األوالد ) لعدد النظري المدى ( تراوح961( وذكور )981( فرد إناث )546)
نسبة ( أوالد، وبمغ 3-1% أسرىم صغيرة يتراوح عدد أوالدىا ما بين ) (50) أن تبين تصاعدًيا متدرجة فئات األوالد إلى ثالث عدد

 (% أسرىم كبيرة.                                16(%، ونسبة )14( أقراد )6-4عدد أفرادىا )األسر التي بمغ 
 أوالدهن عدد حسي المبحوثات ( توزع3جدول )ال

 اننطبت انتكرار انفئبث

 50 75 (3-1صغُرة )

 34 51 (6-4متىصطت )

 16 24 (2-2مرتفعت )

 (.7112محافظة حمص ) الميداني، االستقصاءع واق من وحسبت جمعت المصدر:
من المؤشرات اليامة التي يمكن االستناد غمييا في قياس أو توقع  : إن الحالة التعميمية ألفراد األسرةالحالة التعميمية ألفراد األسرة -5

مدى استعداد األسرة لتطوير نشاطيا االقتصادي ودرجة تقبل أي ظرف من الظروف قد تتعرض لو األسرة من تطوير وضعيا المعيشي 
 واإليفاء بالحدود الدنيا لمستمزماتيا.
 التعميمية لألوالد ودورها االقتصادي( توزيع العينة وفقًا لمحالة 4جدول )ال

 انمجمىع جنص انفرد انذور االقتصبدٌ نهفرد

 أنثً ركر

 127 46 81 أصغر مه خمش صىىاث مضتىي تعهُم انفرد غُر معُم

 163 74 89 تعهُم أصاصٍ حهقت أونً

 136 114 22 تعهُم أصاصٍ حهقت ثاوُت

 29 27 2 ثاوىٌ

 1 1 0 معهذ

 2 2 0 جامعٍ

 458 264 194 انمجمىع

 2 0 2 تعهُم أصاصٍ حهقت ثاوُت مضتىي تعهُم انفرد معُم

 35 10 25 ثاوىٌ

 45 9 36 معهذ

 6 1 5 جامعٍ

 88 20 68 انمجمىع

 أنثى، تراوح( 123وما فوق ) سنة 14 بعمر األسر في اإلناث عدد تراوح :المبحوثات أسر في فوق وما سنة 14 بعمر اإلناث عدد -6
المتغير  لينا تبعاً  المبحوثات تقسيم  (، ومن خالل1.94( بانحراف معياري قدره )91-14سنة  وما فوق ) 14اإلناث بعمر  لعدد المدى

 كما ىو موضح في الجدول التالي:
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 فوق وما سنة 14 بعمر األسرة في اإلناث لعدد تبعاً  المبحوثات ( توزع5جدول )ال
 اننطبت انتكرار انفئبث

 18 27 نُش نذَها بىاث .

1-9 85 56.67 

6-3 38 25.33 

 (.7112محافظة حمص ) الميداني، االستقصاءع واق من وحسبت جمعت المصدر:
(% من النساء لم يعممن أي أعمال منزلية 79.6تبين من خالل االستقصاء الميداني أن ) الحالة العممية لممبحوثة قبل األزمة: -8

( من النساء كانوا يقومون بأعمال منزلية مزرعية )كتصنيع األلبان واألجبان وغيرىا من األعمال األخرى(، 97.4زراعية، في حين أن )
 وكانت داعمة لمدخل األسري.

تبين من خالل نتائج البحث وجود عدد من أعمال أزواج المبحوثات يزاولون عماًل آخر يأخذ من وقتيم مصادر الدخل قبل األزمة  -9
وجيدىم وتفكيرىم ويؤثر في دخميم، باإلضافة إلى عمميم في الزراعة، وقد تم تقسيم العينة المدروسة  إلى فئتين: فئة تعمل في الزراعة 

عسكرية(  –ماًل آخر باإلضافة لعمميم في الزراعة سواًء كان  وظيفة حكومية )مدنية فقط، والفئة األخرى من المبحوثين يمارسون ع
 واألعمال الحرة.

 (: توزع أفراد العينة المدروسة حسي المهنة.6جدول )ال
 % انتكرار انمهنت  

 .6 37 مزارعىن فقط
 12232 92 مىظفىن حكىمُىن مذوُىن

 33 33 عضكرَىن

 2266 11 أعمال حرة

 ..1 .17 انمجمىع 

 (.9117محافظة حمص ) الميداني، االستقصاءع واق من وحسبت جمعت المصدر:
%( تعمل في أعمال أخرى إلى جانب مينة 55%( بينما الغالبية المتبقية أي)45بمغت نسبة  المبحوثين الذين يعممون في الزراعة فقط )

حيث اشتممت عمى ثالثة مصادر رئيسة و ىي: الزراعة، وتربية الحيوانات والعمل  الزراعة، لقد تنوعت مصادر الدخل لدى المبحوثين
خارج المزرعة في )وظيفة حكومية أو خاصة( ،لكن الزراعة احتمت المرتبة األولى من حيث إسياميا في دخل المزارعين، حيث نالحظ 

%( فقط من 19.67%(، بينما نجد أن )81-%41ت )%( من أفراد العينة المدروسة بمغ75.11أن نسبة مساىمة الزراعة في دخل )
%( فقط من المبحوثين 58%( عمى تربية الحيوانات، كما تبين أن )81-%41أفراد العينة المدروسة يعتمدون في تأمين دخوليم بنسبة )

 %( من دخوليم.111-%81يعتمدون عمى مصادر الدخل الحكومية في تأمين ما مقداره )
 المصادر المختمفة في دخل المزارعين. (: نسي مساهمة7جدول )ال

 مصبدر انذخم انحكىمُت تربُت انحُىانبث مطبهمت انسراعت مقذار انمطبهمت

 % انتكرار % انتكرار % انتكرار

. -9.% 13 2266 19 2 99 13232 

91 - 3.% 16 2232 27 36266 11 2266 

31 -  3.% 22 79 12 19232 73 62266 

31 -  2.% 67 96266 17 1. 61 9.232 

21 -1..% 1. 3232 2 3 6. 9. 

 011 051 011 051 011 051 انمجمىع

 (.7112محافظة حمص ) الميداني، االستقصاءع واق من وحسبت جمعت المصدر:
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( ل.س  15117.7( ل.س بخطأ معياري )280660.67بمغ متوسط الدخل الشيري لألسر في العينة )الدخل السنوي لألسرة:  -2
( ل.س، تمييا األسر التي يتراوح دخميا 951111 -911111( أن تقريبًا نصف أسر العينة يتراوح دخميا السنوي )7الجدول أن )ويبين 

( ل.س فكانت األدنى. بينما بمغت نسبة 111111-951111( ل.س. أما األسر التي دخميا )911111 -151111السنوي بين )
 ل.س. 151111األسر التي يقل دخميا أقل من 

 ( توزيع أفراد العينة تبعًا لمدخل الشهري تبعًا ألسر المبحوثات8جدول )ال
 اننطبت % انتكرار انذخم انشهرٌ نألضرة )ل.ش(

 11.33 17 151111أقل من 
151111- 911111 25 16.67 
911111-951111 73 48.67 
951111-111111 15 10 
 13.33 20 1111111أكثر من 
 (.9117محافظة حمص ) الميداني، االستقصاءع واق من وحسبت جمعت المصدر:

بينت نتائج البحث أن ممكية الحيازات ألسر المبحوثات، حيث تبين أن األسر كالتالي: أسر تممك المزرعة وبمغت الممكية الزراعية:  -8
اقتصرت عمى الحديقة المنزلية أو ما (%، أما بقية األسر 17.61(% وأسر ما تزال الممكية باسم الوالد وبمغت نسبتيا )19.17نسبتو )

 (%41.1تسمى الحاكورة )
وعمومًا ممكية األرض في الريف وىي أىم وسيمة من وسائل اإلنتاج الريفي متركزة في يد الرجل لدرجة أن بعض الريفيين )إن لم نقل 

لذي يبدو أنو سائدًا في الريف والمتمثل غالبيتيم( ال يورثون نسائيم األرض أو أي ممتمكات أخرى، وذلك نتيجة لمعرف االجتماعي ا
 بعدم توريث النساء األرض الزراعية وكراىية ىذا التوريث واستيجانو اجتماعيًا حتى في حاالت الضرورة.

 الريفي، وىو عمل نسائي المجتمعات في الممكية ومؤشرات أنماط من يتجزأ جزء ال الحيوانية الثروة ممكية تعتبرالممكية الحيوانية:  -9
( رؤوس ماعز وبقرة واحدة وعدد البأس 5( رؤوس أغنام و)11بامتياز، وأشارت الدراسة الميدانية إلى أن ممكية األسرة من ال يتجاوز )

 ( دجاجة لمتأمين البيض لألسرة أو حتى لمبيع،.15بو من الدجاج )
 تعيش الذي المحمى في المجتمع لألسرة واالجتماعي االقتصادي الوضع تعكس التي المؤشرات أحد ىو : األسرة معيشة مستوى -11
المنزلية ووسائل النقل.  األجيزة ممكية بالمسكن، األساسية المرافق المسكن، درجة توافر وحالة بنود ممكية ثالثة إلى قياسو وأستند، فيو

 بالمنزل، ممكية األساسية المرافق افرتو  تم إعطاء الدرجات لنوع المنزل وحالتو ،إعطاء درجات لمغرف حسب عددىا في المنزل ،درجة
المنزلية، ووسائل النقل وبحسب ممكية كل أسرة لتمك األدوات والوسائل جمعت درجاتو وصنف بحسب تمك الدرجات إلى أسر  األجيزة

 كل معايرة تم فقد مبحوثة، بكل الخاص المعيشة مستوى عن المعبرة اإلجمالية الدرجة جيد( ولحساب –متوسط  –ذات )مستوى متدن
 متغير عن لتعبر التائية ىذه األرقام جمعت ثم منيا، لكل التائية المعيارية الدرجات حسبت حيث حده، عمى الفرعية من المتغيرات

 الجدول في ىو وارد كما فئات ثالث إلى المدى (. وبتقسيم0.64لممقياس ) )ألفا)الثبات  معامل قيمة بمغت المعيشة،وقد مستوى
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 توزع أفراد العينة حسي مستوى المعيشة (9جدول )ال
 اننطبت انمئىَت% انتكرار انفئبث

 42.7 64 (37-61)متذوُت( ) 

 30 37 (31-33)متىصطت( ) 

 27.3 31 (27-31)جُذة( ) 

 100 150 انمجمىع

 (.9117محافظة حمص ) الميداني، االستقصاءع واق من وحسبت جمعت المصدر:
 بيانات من يتضح حيث المعيشة، مستوى لمتغير  وفقاً  المبحوثات المعيالت  والنسبي لمنساء العددي ( التوزيع8) جدول ويوضح
 في يقعن منين  (%11) أن حين في المتدني، المعيشي المستوى فئة يقعن في المبحوثات المعيالت النساء من % (49.7) أن الجدول

 الجيد المعيشي المستوى فئة في يقعن المبحوثات النساء (% من97.1وأن ) المتوسط، المعيشي المستوى فئة
في كل مجتمع غالبًا ما توجد مجموعة من المؤسسات الحكومية التي تقدم جممة من الخدمات  المشاركة في األنشطة اإلرشادية: -11

يشاركون  المواتي نسبة بمغت اإلرشادية، حين ال يشاركون بالنشاطات المبحوثات من (%56) ألىالي المجتمع، بينت النتائج  وجود
(% مبررين بذلك انشغاليم بأعمالين 18.7(% وانخفضت نسبة المواتي  يشاركون بشكل مستمر )دائمًا( )95.1بشكل متقطع )أحيانأ( )

 .اإلرشادي النشاط تنفيذ وقت الزراعية والمنزلية 
تمفة، وتم قياس ىذا المتغير بسؤال المبحوث عن ويقصد بيا درجة تعرض المبحوثة لمصادر المعمومات المخ االنفتاح الثقافي: -19

( 1،9،1،4( مصادر، وأعطيت درجات )7المصادر التي يحصل منيا عمي معموماتو ودرجة تعرضو لكل مصدر والبالغ عددىا )
و الثقافي. ومن إلجابات )دائما، أحيانًا، نادرًا، ال( وجمعت الدرجات التي حصمت عمييا المبحوثة واستخدمت كمؤشر يعكس درجة انفتاح

( أن الخبرة الموروثة عن األىل والتجربة الذاتية ىي 19خالل استبيان آراء المبحوثات عن مصادر معموماتيم تبين من نتائج الجدول )
المصدر األىم لمعموماتيم، وكانت المصادر األخرى ىي االنترنيت ولكن من خالل سؤاليم تبين ليس كل المبحوثات يعرفن استخدام 

 رنيت ولكن من خالل أبنائيم.االنت
 ( األهمية النسبية لمصادر المعمومات10جدول)ال

 ال انبُبن
 

 نادراً 
 

 دائماً  أحياناً 
 

 انمجمىع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
الخبرة الموروثة عن األهل 

 والتجربة الذاتية
15 23.3 37 24.7 48 32 30 20 373 

 368 18 27 30 45 31.3 47 20.7 31 األقاري واألصدقاء والجيران
 349 6 9 44.7 67 25.3 38 24 36 مشاهدة البرامج التمفزيونية

 340 12 18 34 51 22.7 34 31.3 47 البرامج اإلذاعية الزراعية
 332 8.7 11 14 51 97.1 41 11 45 الوحدة اإلرشادية

 320 9.3 14 31.3 47 22.7 34 36.7 55 الصحف والمجالت
 333 6.7 10 38 57 26 39 29.3 44 أخري

 (.9116المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة حمص )
درجة(، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثالث فئات كما يمي:  96-7وتراوح المدى النظري لمدرجة الكمية لمتعرض لمصادر المعمومات بين )

درجة(،  98-99درجة(، ذوى انفتاح ثقافي مرتفع ) 91-14درجات(، ذوى انفتاح متوسط ) 14 -7منخفض ) ثقافيانفتاح ذوى 
(% 28.7(% منخفض،و)35.3( و)11(% ذوو انفتاح ثقافي متوسط، جدول )61.1أظيرت النتائج أن أكثر من ثمث عينة البحث )

 .مرتفع
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 عموماتهم( توزيع أفراد العينة تبعا لمصادر م11جدول رقم )ال
 اننطبت انتكرار انتعرض نمصبدر انمعهىمبث

 35.3 53 ( درجت01 -7) منخفط  تعرض

 36 54 درجت (14-21) متىضط تعرض

 28.7 43 درجت (22-28) مرتفع تعرض

 100 150 انمجمىع

 (.7112المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة حمص )
 تم وقد وكذلك لعمميا، معيشتيا لمستوى بالنسبة واالرتقاء التقدم من مزيد إلنجاز المبحوثة استعداد درجة بو يقصد :االحرازي الدافع-13

 أقوم أن ويجب الحاجة الماسة لمورد الدخل، :بما يمي العبارات ىذه اختصت وقد لممبحوثة عبارات7 توجيو خالل من المتغير ىذا قياس
حتى أستطيع  إثبات الذات، ال أحرم أوالدي من حق التعمم )صاحبة القرار في تعميم أوالدي(، نيار حتى ليل أعمل دخمي، لتحسين بعمل

حتى ال يتدخل أحد بشؤون أسرتي )صاحبة القرار في حياتي األسرية(، حرية التصرف  مواجية جميع المشاكل في حياتي األسرية،
( إلجابات )موافق 1،9،1،4وأعطيت درجات ) االعتماد عمى الذات(، بدخمي الخاص وتوزيع ميزانية األسرة )االستقاللية االقتصادية و 

جدُا، موافق، غير موافق، غير موافق إطالقًا( وجمعت الدرجات التي حصمت عمييا المبحوثات واستخدمت كمؤشر يعكس مستوى الدافع 
  االحرازي.

 ( توزيع أفراد العينة تبعا لدوافعهم12جدول رقم )
 اننطبت انتكرار  انمعهىمبثانتعرض نمصبدر 

 9226 44 ( درجت16 -2) مىخفض  مضتىي

 6626 .7 درجت (14-21) متىصط مضتىي

 6226 73 درجت (22-28) مرتفع مضتىي

 100 150 انمجمىع

 (.9117المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني، محافظة حمص )
حسمابي  بمتوسمط درجة، ٨٢ مقداره أقصى درجات، وحد 7 قدره أدنى حد بين ما المبحوثات المعيالت لمنساء االحرازي الدافع مستوى تراوح

 )( التوزيمع ويوضمح الجمدول (%61.4لمقيماس المدافع االحمرازي ) الثبمات معاممل ، وبممح.درجمة1.9 بممغ معيماري وانحمراف درجمة، 91.11
 لنسماءا ممن (%29.3) أن الجمدول بيانمات يتضمح ممن حيمث حمرازي،اال المدافع لمتغيمر وفقماً  المبحوثمات المعميالت لمنسماء والنسمبي العمددي

 المدافع ممن متوسمط مسمتوى لمديين منين  (%11.1)  نحو أن حين في الدافع االحرازي، من منخفض مستوى لديين المبحوثات المعيالت
 .االحرازي الدافع من مرتفع مستوى لديين المبحوثات المعيالت من السيدات (%17.1) وأن االحرازي،

 التصنيع المنزلي
 المدخل ىمو كمان عممل المبحوثمة محمل بحثنما  إذا مما سمؤالنا خمالل ممن عمينما تحصمنا التي اإلجابات عن :أمامصادر دخل األسرة الحالي

بأن عممين من التصنيع المنزلي لمنتجاتيم الزراعية والحيوانية، ىو المصدر  (% من المبحوثات41.1ألسر المبحوثات فأجابت ) الوحيد
باإلضمافة لمتصمنيع المنزلمي لممنتجمات الزراعيمة وقمد  أسمرىن دخمل فمي تسماىم أخمرى مصمادر الوحيمد لممدخل، أمما النسماء الباقيمات لمدييم

 استخدمنا نموذج االستجابات المتعددة.
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 تبعًا لمصادر الدخل ( توزيع المبحوثات13الجدول )
 نطبت انحبالث االضتجبببث مصبدر انذخم

 انىضبت انتكرار

 %100.0 %29.8 88 بُع مىتجاث انتصىُع انمىزنٍ انزراعُت 

 %61.4 %18.3 54 بُع مىتجاث انتصىُع انمىزنٍ انحُىاوُت

 %17.0 %5.1 15 انعمم انمأجىر نذي انغُر )انفاعم(

 %20.5 %6.1 18 انذونت )مىصمٍ(انعمم انمأجىر نذي 

 %60.2 %18.0 53 انراتب انتقاعذٌ نهزوج

 %44.3 %13.2 39 مضاعذاث )معىواث(

 %12.5 %3.7 11 مغتربُه

دروس خصىصُت ألبىاء انقرَت)مه قبم 

 األبىاء(

17 5.8% 19.3% 

 %335.2 %100.0 295 انمجمىع

 المدروسة.المصدر: حسبت من بيانات االستبيان لمعينة 
وما يجدر ذكره أن عمل المرأة بالصناعات المنزلية المدر لمدخل ىو المصدر األساسي لمدخل مع اشتراك بعض المصادر ولكن بشكل 

مرأة ثانوي، وىذا ما يعزز مقولة التمكين االقتصادي لممرأة يعود بالتمكين االقتصادي لكل أفراد األسرة، مع العمم أن في العينة تقريبًا ال
 لمعيمة ألسرتيا ليس لدييا إمكانات تعميمية، ربما ىي الخبرة الركيزة الداعمة إلعالة أسرتيا.ا

 المرأة خارج عمل عن الناتج فالدخل اليومية، الحياة أعباء تحمل في وتشارك األسرة ميزانية في العاممة المرأة تسيمالصناعات المنزلية: 
أحيانًا، أما عن الصناعات  لألسرة الرفاىية الحاجات بعض وتأمين لألسرة الضرورية المعيشية بالحاجات لموفاء أساسياً  أصبح المنزل

المنزلية التي تصنعيا النساء المعيالت ألسرىن، وذلك حسب ما ىو مزروع لدييم وطبعًا ىذا يتدرج حسب المواسم الزراعة وىي من ما 
الحديقة المنزلية المحيطة بالمنزل حيث تقوم بتقديم كافة عمميات الخدمة ليا، تزرعو في حيازة األسرة الزراعية والحالة األعظم في من 

 وىي موضحة في الجدول التالي:
 ( الصناعات واألعمال المنزلية التي تقوم بهن النساء المعيالت ألسرهن14الجدول )

 تصنيع سمن تصنيع مربيات )تضم جميع أنواع الفواكه إضافة إلى دبس العني(
 تصنيع جبن تجفيف خضار )جميع أنواع الخضار المزرعة لدى المبحوثة(

 تصنيع لبنة المخمالت إضافة إلى خل التفاح وخل العنب(
 تصنيع لبن جمع األعشاب الطبية

 دبس فميفمة ودبس بنورة تصنيع شنكميش
 الباذنجان المسموق والجاىز لممكدوس تصنيع قريشة

 المكدوس الجاىز فريكة
 بيع الموز المكسر برغل

 المصدر: حسبت من بيانات االستبيان لمعينة المدروسة.
 بناء مقياس دور المرأة في تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات المنزلية والصناعات التقميدية المحمية:

تم تصنيف مقياس دور المرأة في تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات المنزلية والصناعات التقميدية المحمية إلى ثالثة 
 مستويات 
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 المرأة في تحسين دخل األسرة (: مستويات مقياس دور15الجدول رقم )
 النسبة التجميعية النسبة المئوية التكرار دور المرأة في تحسن الدخل

 34.0 34.0 51 منخفض
 64.0 30.0 45 متوسط
 100.0 36.0 54 مرتفع

  100.0 150 المجموع
 المصدر: نتائج تحميل بيانات االستبيان لمعينة المدروسة

 المتغيرات المدروسة بدور المرأة في تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات المنزلية والصناعات التقميدية المحمية: عالقة
 :اإلسمي والترتيبي المستوى عمى المقاسة والمتغيرات المدروسة ألسرهن المعيالت دور النساء بين االقترانية العالقات

 تم تمت دراسة العالقة االقترانية بين الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمنساء المعيالت ألسرىن ودورىن في تحسين الدخل، فقد
 Cramer'sv و Gamma measureكاي ولمعرفة قوة االرتباط تم استخدام معامل  مربع باستخدام ةالعالق ىذه معنوية اختبار إجراء

measure  ( 15،16ويوضح الجدول رقم) دور المرأة تحسين دخل األسرة السورية من خالل  بين المحتممة االقترانية العالقات
 الرتبي. المستوى عمى المقاسة الدراسة ومتغيرات المبحوثات ألسرىن الزراعات المنزلية والصناعات التقميدية المحمية لمنساء المعيالت

 ( التحميل االحصائي لممتغيرات المستقمة المقاسة عمى المستوى الترتيبي المؤثرة في دور المرأة في تحسين دخل أسرهن16الجدول)
 .Approx. Sig قُمت معامم جاما كاٌ مربع قُمت انمتغُراث انمطتقهت

 2.31. 2963. *22312 عمر انمبحىثت

 ...2. 2313. **632633 انمطتىي انتعهُمٍ نهمبحىثت

 0.007 92.92 حجم األضرة

 

0.953 

 ...2. 2227. **392332 االحرازٌ انذافع

 ...2. 2627. **12213 االنفتبح انثقبفٍ

 ...2. 2361. **762.32 ضنت 14 بعمر اإلنبث عذد

 2619. 2117. 927.3 انمشبركت فٍ األنشطت اإلرشبدَت

 ...2. 2723.- **3222.3 معُشت مطتىي

 2936. 2199. 62.16 انذخم انطنىٌ

 2..2. 297. *9.22.3 انحبنت انتعهُمُت ألفراد األضرة

 المصدر: نتائج تحميل بيانات االستبيان لمعينة المدروسة.
(% بين متغير دور المرأة تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات 1االحتمالي ) المستوى عند معنوية اقترانية عالقة توجد

 14 بعمر اإلناث المنزلية والصناعات التقميدية المحمية ومتغيرات)المستوى التعميمي لممبحوثة والدافع االحرازي واالنفتاح الثقافي  وعدد
 عند معنوية فرق جاما، كما أن ىناك بمعامل ( مقاسو 1.611 ،1.775،1.185، 1.414العالقة ) ىذه شدة بمغت سنة( وقد

( بين متغير دور المرأة تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات المنزلية والصناعات التقميدية المحمية وبين عمر 1.15(مستوى
 المبحوثة والحالة التعميمية ألفراد األسرة.

(% بين متغير دور المرأة تحسين دخل األسرة السورية من خالل الزراعات 1االحتمالي ) المستوى عند معنوية اقترانية عالقة توجد
( 1.189، 1.417العالقة ) ىذه شدة بمغت المنزلية والصناعات التقميدية المحمية ومتغيري )ممكية الحيازات الزراعية والحيوانية( وقد

 .كرامر بمعامل مقاسو
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 رات المستقمة المقاسة عمى المستوى األسمي المؤثرة في دور المرأة في تحسين دخل أسرهن( التحميل االحصائي لممتغي12الجدول)
 .Approx. Sig قُمت معامم كرامر فاٌ كاٌ مربع قُمت انمتغُراث انمطتقهت

 2112. 2132. 32922 انذور االقتصبدٌ ألفراد األضرة

 2337. 21.3. 12312 انحبنت انعمهُت نهمبحىثت قبم األزمت

 2.69. 2913. *(6.874) مصبدر انذخم قبم األزمت

 2993. 2131. 92229 نىع األضرة

 ...2. 2622. **(22.699) مهكُت انحُبزاث انحُىانُت

 ...2. 23.2. (**322293) مهكُت انحُبزاث انسراعُت

 .المصدر: نتائج تحميل بيانات االستبيان لمعينة المدروسة
 لممتغيرات المستقمة:تقدير نموذج االنحدار الترتيبي 

 ، فمن معيا المتعامل المتغيرات وكذا المدروسة الظاىرة طبيعة إلى بالنظرالتوضيحية:  المتغيرات بين العالقات تعدد مشكمة فحص
مشكمة  ظيور إلى يؤدي العالقة ووجود مثل ىذه المستقمة، المتغيرات من أكثر أو متغيرين الخطي بين التعدد الوقوع في مشكمة الممكن

 من إحصائية أو عمى باالعتماد التوضيحية المتغيرات بين الخطية العالقات تعدد ولتفادي ذلك تم فحص التقديرات، دقة انخفاض في
 بين االرتباط لتأثير مقياًسا يعد النموذج لكل متغير من المتغيرات المستقمة، وىذا (Tolerance) التباين تضخم معامل إحصائية خالل

 ( وىذا يشير5معامل القدرة عمى االحتمال لممتغير المستقل لجميع المتغيرات المستقمة أقل من)(VIF)   لمستقمة، وكانت قيمةا المتغيرات
 التالي الجدول في المبين النحو عمى الخطي، وذلك االرتباط مشكمة وجود إلى عدم 

 التوضيحية المتغيرات بين العالقات تعدد فحص ( مؤشرات18الجدول )
Coefficients

a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 1.191 840. عمر المبحوثة 1

 1.141 877. الحالة العممية

 1.142 876. حجم عائمة المبحوثة

 1.265 791. االنفتاح الثقافي

 1.109 902. حجم الدخل

 1.298 770. مستوى تعميم المبحوثة

 1.121 892. نوع االسرة

 1.297 771. مستوى المعيشة

 3.135 319. الدافع لمعمل

 1.855 539. مصادر الدخل

 1.155 866. ممكية الحيازات الحيوانية

 3.497 286. ممكية الحيازات الزراعية

 3.115 321. الدور االقتصادي لألوالد

 1.2 833. مستوى تعميم ااألفراد

 3.649 274. 15عدد اإلناث بعمر 

 1.147 872. المشاركة باألنشطة اإلرشادية

 المصدر: نتائج تحميل بيانات االستبيان لمعينة المدروسة.
 قد تقديره الذي سيتم النموذج في المعتمدة التوضيحية المتغيرات لجميع Toleranceإحصائية  قيم أن الجدول السابق من نالحظ

 أن بالنسبة لمتغير حجم األسرة إال االختبار كانت ليذا قيمة أقل أن حيث ، متغيرين بين ارتباط ىناك بأن لإلقرار األعمى الحد تجاوزت
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 أن كما ، المختبرة المتغيرات من أي بين العالقة لتعدد وجود ال فإنو عميو و  1.9في  يتمثل األعمى الحد أن عمى يتفقون اإلحصائيين
ليذه  قيمة أعمى أن حيث ذاتيا النتيجة تؤكد Toleranceإحصائية  معكوس يساوي الذي و (VIF)التباين  تضخم معامل إحصائية

 بمشكمة يتأثر المستقل المتغير أن عمى لمحكم 5 عن تزد والتي المؤشر ليذا القيمة المعيارية من أقل أنو إلى3.649 بمغت  اإلحصائية
 النموذج. متغيرات الموجودة صالحة ألن تكون ممثمة في فإن الخطي، وىذا التعدد

 النساء المعيالت ألسرهن دور عمى المؤثرة ( نتائج نموذج االنحدار التي توضح العوامل19الجدول )

 Estimate Std. Error Wald df Sig. 

Location 

 543. 1 370. 837. 509. عمر المبحوثة

 708. 1 140. 911. 341. الحالة العممية

 194. 1 1.690 660. 858. حجم عائمة المبحوثة

 018. 1 5.635 741. 1.759 االنفتاح الثقافي

 285. 1 1.145 582. -622.- حجم الدخل

 146. 1 2.110 358. -520.- مستوى تعميم المبحوثة

 245. 1 1.354 1.118 1.301 نوع االسرة

 001. 1 11.709 1.144 3.915 الدافع لمعمل

 710. 1 138. 862. -321.- مصادر الدخل

 000. 1 21.303 1.623 -5.711- مسنوى المعيشة

 052. 1 3.778 1.217 2.366 ممكية الحيازات الحيوانية

 008. 1 6.930 1.033 2.718 ممكية الحيازات الزراعية

 490. 1 477. 1.283 886. لدور االقتصادي لألوالدا

 387. 1 748. 358. 309. مضتىي تعهُم ااألفراد

 000. 1 13.442 1.772 6.496 17اإلواث بعمر عذد 

انمشاركت باألوشطت 

 اإلرشادَت

.058 .486 .014 1 .906 

 المصدر: نتائج تحميل بيانات االستبيان لمعينة المدروسة.
 لمنموذج R2( قيمة 71الجدول )

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .846 
Nagelkerke .953 

McFadden .854 

Link function: Logit. 

( يوضح لنا ما 91( لمنموذج يمثل اختبار لقوة النموذج أو حجم تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع، والجدول رقم )R2ألن )
المتغير  أن ( بمعنى0.953، حيث بمغت ) Nagelkerke R2تفسره المتغيرات المستقمة من المتغير التابع باالعتماد عمى إحصائية  

 .عالية تنبؤية قوة لو النموذج أن إلى تشير نسبة (% وىي95.1ب ) المقدر  االنحدار نموذج المستقمة في بالمتغيرات تفسيره تم التابع
 اختبار صحة النموذج:

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 328.734    
Final 47.849 280.886 16 .000 

Link function: Logit. 
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( والتي تبين أن الموديل الذي تدخل فيو المتغيرات التوضيحية أفضل من الموديل بحالتو sig=0.000يبين الجدول قيمة المعنوية )
 الصفرية.

  جودة التوفيق
Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 32475.770 282 .000 
Deviance 47.849 282 1.000 

Link function: Logit. 

 بل أقرب لمواحد الصحيح. 1.15االختبارات تؤكد جودة التوفيق لمبيانات ألن قيم االحتمال المصاحبة كميا أكبر من كل 
 تفسير نتائج جدول االنحدار:

من )العمر، الحالة العممية، حجم  كل   بين دالة احصائياً  عالقة من ىناك أنو ليس (19أكدت نتائج االنحدار الترتيبي في الجدول رقم )
العائمة ونوع العائمة، حجم ومصادر الدخل، والحالة التعميمية لممرأة وألفراد أسرتيا، والدور االقتصادي لألوالد، ومدى مشاركتيا في 

افع االحرازي واالنفتاح الد مع، في حين كانت العالقة دالة احصائيًا )1.15أكبر من  sig األنشطة اإلرشادية( عمى العامل التابع ألن 
 وما فوق، مستوى المعيشة(. 14الثقافي ومدى ممكيتيا لمحيازات الحيوانية والزراعية، وعدد اإلناث بعمر 

ومافوق يؤثر إيجابًا  14أي أن بين الدافع االحرازي واالنفتاح الثقافي ومدى ممكيتيا لمحيازات الحيوانية والزراعية، وعدد اإلناث بعمر 
وىذا يعني أن التغير بمقدار وحدة واحدة )أي التحول إلى مستوى أعمى( من ، أةرأة، ومستوى المعيشة يؤثر سمبًا في دور المر في دور الم

التغير بمقدار وحدة واحدة من متغير ، وأن مرة( 1.915متغير الدافع لمعمل )يزيد احتمال انتقال دور المرأة لممستوى األعمى بمقدار 
 مرة. 1.759أن التحول إلى مستوى أعمى( يزيد احتمال انتقال دور المرأة لممستوى األعمى بمقدار  االنفتاح الثقافي) أي

إن التغير بمقدار وحدة واحدة من متغير ممكية الحيازات الحيوانية )أي االنتقال من اليمتمك إلى يمتمك( ) يزيد من احتمال زيادة دور  -
 رة(م2.366 المرأة في تحسين دخل األسرة بمقدار

إن التغير بمقدار وحدة واحدة من متغير ممكية الحيازات الزراعية )أي االنتقال من اليمتمك إلى يمتمك( )يزيد من احتمال زيادة دور  -
 مرة(2.718 المرأة في تحسين دخل األسرة

 مرأة لممستوى األعمى بمقداروما فوق يزيد احتمال انتقال دور ال 14إن التغير بمقدار وحدة واحدة من متغير عدد اإلناث بعمر  -
 مرة( 6.496

أما متغير المستوى المعيشي كمما ارتفع من متدني إلى متوسط أو إلى جيد سوف يقمل من احتمال حاجة المرأة لمعمل بالتصنيع ودورىا 
 في تحسين دخل أسرتيا. طبعًا مع ثبات المتغيرات األخرى.

 التوصيات:
 من بو، تقوم الذي العمل بأىمية ذاتيا المرأة وتوعية ومكانتيا ألىميتيا المجتمع الريفي توعية خالل من ، المرأة مكانة رفع عمى العمل-

 .تنموية ودورات برامج خالل
 بيا، خاص ودخل عمل فرصة ليا يولد بيا خاص مشروع القروض، إلقامة عمى الحصول من وتمكينيا الريفية، المرأة عمل تشجيع-

 برامج إقامة خالل من إلدارة مشروعيا الالزمة واإلدارية الفنية المعمومات من وتمكنيا بنفسيا ثقتيا وتعزيز تحفيز المرأة عمى والعمل
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 العمل مع المرأة يجب فإنو المبحوثات، لدى الدخل انخفاض من الدراسة نتائج أوضحتو ما ضوء وخصوصًا في .بذلك خاصة تدريبية
 ليا وألسرتيا. المعيشي المستوى لتحسين لمدخل المدرة الصغيرة المشروعات إقامة عمى الريفية

مجال التصنيع  في أدائيا كفاءة الدورات التدريبية لرفع وٕاعداد الريفية لممرأة الموجية واإلرشادية التنموية البرامج بإعداد االىتمام ضرورة-
 وٕاضافي ألسرىن.ىذا العمل من دخل أساسي  يحففو المنزلي لمنتجات )الحيوانية والنباتي( لما

توجيو مراكز البحوث إلجراء مزيد من الدراسات والبحوث االجتماعية التي تستقصي أوضاع النساء الريفيات، وتحدد السبل الكفيمة -
االرتقاء بواقعين إلى األفضل في جميع مجاالت الحياة من نقالت نوعية وارتقاء ينيض بالمجتمع بجميع فئاتو اقتصاديًا واجتماعيًا في 

 ظل الظروف الراىنة.
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Abstract 

The objective of the research is to study the impact of the Syrian crisis on 

various aspects related to the social, economic and cultural conditions affecting 

women’s decision on food processing at home. Primary data were collected 

using a questionnaire for rural married women in agricultural families affected 

by the crisis in Homs Governorate during 2017. The sample size was (150). The 

research employed descriptive analysis, Chi Square, Gamma and Kramer 

coefficient to study the correlation relationships. In addition, ordinal regression 

was used to determine the most important variables affecting the decision of 

women on food processing. An index, of the role of women in improving 

household income through domestic agriculture and local traditional industries, 

was built using literature review and previous relevant studies. The results 

showed that (34%) of women have a low role and (30%) have an average role 

while (36%) have a high role in improving the income of their families,   as  

showed significant positive relations between women`s motivation for work 

and cultural openness, the extent to which women own land and animals, the 

number of females aged 14 within the family and the role of women in 

improving the household income. This relationship was negative with standard 

of living of these families. It was concluded that women`s work had a good 

impact on empowerment of rural women and activating their economic and 

social role.  In addition, it increased household income improving the standard 

of living. 

Keyword: Rural woman, Empowerment, domestic food processing, ordinal 

regression. 
 


