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 دور المرأة في تحسين القيمة المضافة لمنتجات األلبان في محافظة السويداء من سورية

 (1)كنان فواز كمال الدين*

 الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. إدارة بحوث 1)
 (.Kenana76@gmail.com)*للمراسلة: د. كنان فواز كمال الدين. البريد اإللكتروني: 

 15/03/2016تاريخ القبول:    17/11/2015تاريخ االستالم: 

 

 الملخص:
تحديدد دور المدر ة فدي تصدنيم المنتجدات اللبنيدة، ودراسدة تدتغير المتقيدرات االقتصدادية واالجتماعيدة المد غرة فدي  البحث إلى ف  د  ه  

قرارهددا لتصددنيم هددنت المنتجددات، وتحديددد الفيمددة المدددافة التددي تحدددغها المربيددة نتيجددة عمليددة تصددنيم منتجددات ا لبددان، فددي محاف دددة 
يددت دراسددة ميدانيحددة تحليليحددة لتصددنيم مربيددات ا بفددار لمنتجددات ا لبددان، با تيددار عينددة السددويدا ، سددورية. ولتحفيددق  هددداف البحددث  جر 

. 2014مربيددة  بفددار، باالسددتناد إلددى اسددتمارة اسددتبيان  عدددت  صيصددال  خددراا البحددث ونلدد   دد ل عددا   192بلددح حجمهددا طبفيددة 
% مدن 100قدل مدن منتجدات ا لبدان، كمدا تبدين  ن % من مربيات ا بفدار يفمدن بتصدنيم مندتج واحدد علدى ا 82.3 ن  النتائج بيحنت

دددمن، 72.2% مدددنهن تصدددنعن الجدددبن، 98.7المصدددنعات لمنتجدددات ا لبدددان تصدددنعن اللدددبن واللبندددة، النسدددا   % 66.5% تصدددنعن السح
المتمغددل بتصددنيم  بددين المتقيدددر التددابمسددلبيحة وجددود ع قددة معنويددة   هددرت النتددائج و  % تصددنعن الشددنكلي ،46.8تصددنعن الكشدد ، و

للمبحوغة، عمل المبحوغة  ارج المندزل،  المستوى التعليميوبين كل من المتقيرات المستفلة المتمغلة بكل من  ،المر ة لمنتجات ا لبان
يجابيددة مددم كددل مددن المتقيددرات المسددتفلة المتمغلددة بكددل مددن حجدد   سددرة المبحوغددة، الددوعي االقتصدداد  للمبحوغددة، كمددا  سددعر الحليددإ، واب

 17.4ل.س بالنسدبة للدبن الرائددإ،  10كدح مدن الحليدإ بلقدت  1رت النتدائج  ن الفيمدة المددافة التدي تحددغها المدر ة مدن تصدنيم   هد
ل.س للكشدددد  الدددن  حفددددق  علدددى ربدددد  نتيجددددة  81.4ل.س للشددددنكلي ، و 10.3ل.س للسدددمن،  9.2ل.س للجددددبن،  8ل.س للبندددة، 

 تصنيم الحليإ له. 

 فية، منتجات ا لبان، الفيمة المدافة.المر ة الريالكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة:
دورال هامال في تحفيق ا من القنائي ودع  عملية  ،يلعإ الفطاع الزراعي )بشفيه النباتي والحيواني( في الجمهورية العربية السورية

ويعمل على تشقيل الفطاعات  ،المحلية ن هنا الفطاع يوفر المواد ا ولية للصناعات الزراعية إن  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية
البد من (. و 2007)المركز الوطني للسياسات الزراعية،  مغل التسويق والنفل وتجارة المد  ت الزراعية وم رجاتها ،ا  رى

تزيد قيمته على عن إنتاج جديد، ها والطاقات البشرية نات المهارات الفنية والفدرات اإلدارية، ليسفر تفاعلالت الصناعية است دا  اآل
التي دحى بها المجتمم في سبيل إنتاج الناتج الجديد. وعلى نل ، فإن الفرق بين قيمة اإلنتاج الجديد وقيمة  الوسيطةقيمة السلم 

 دت على قيمة السلم الوسيطة، بمفتدى العملية اإلنتاجيةاهو ما يعبر عنه بالفيمة المدافة،    الفيمة التي ز  الوسيطةالسلم 
لكغير من المنتجات النهائية التي  ةكغير من المنتجات النباتية والحيوانية هي عبارة عن سلم وسيطال ن وبما (. 1977،)النجفي

وعلى اعتبار  ن فئة كبيرة من المزارعين ه  من  صحاإ ، تعمل عليها الفوى اآللية والبشرية بهدف الحصول على منتج جديد
صقيرة  نشطة إنتاجية منزلية  بإقامة صناعات خنائية كبيرة، وبالتالي تتوجه مغل هنت الفئة إلىالحيازات الصقيرة التي ال تسم  له  
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وخالبا  ،إنتاجه  المحلي مند ل تفود الى  لق قيمه مدافة جديدت الى موارده  المحدودة إما بتحفيق االكتفا  الناتي،  و بزيادة ال
حيث تعتبر الزراعة  ه  قطاع للعمالة النسائية في  ،بتخلبية ا نشطةالمنزلية اإلنتاجية تفو  المر ة في مع   هنت المشروعات ما 

كغير من البلدان وال سيما في  فريفيا و سيا، وتفيد التفديرات  ن النسا  الريفيات ينتجن  كغر من نصف ا خنية المزروعة وي زن ما 
ج القنائي في جنوإ  سيا وجنوإ شرق  سيا)مكتإ العمل % من اإلنتا60% من المواد القنائية، فيما ينتجن ويجهزن 80يفارإ 
ت د  و ، (2011)الصقير،  %32.24ون رال لكون نسبة كبيرة من النسا  في سوريا تعمل في الفطاع الزراعي (، 2005الدولي، 
ة التسويق كبير في عملي ل% من العمليات الزراعية من تعشيإ وترقيم وحصاد وقطاف وتوديإ، ويتدا ل دورها بشك70حوالي 

تعتبر مسئولة بالكامل عن العناية بالحيوانات والدواجن باستغنا  عملية الرعي حيث يفو   كما % من الحاالت، 0.5حيث تمغل 
ورعاية  تن يف من المنزل في الكامل دورها ت د  تزال الها ، إدافة إلى  ن(2006)صب ،  %37النكور بهنت المهمة بنسبة 

التي تعد من  ه  ا عمال التي تفو  بها المر ة في المناطق الريفية  والفيا  بعمليات التصنيم القنائي ال بز واعداد االطفال
 هميتها في توفير القنا  لألسرة في مواس  خير مواس  إنتاجه، وتسويق الفائا للحصول على د ل (، ن رال 2009)الزخبي،

مكانية صناعة ا خنية بما يتوافق وا دوات  إدافي لرفم المستوى االقتصاد  لألسرة الريفية، ون افة ا خنية المصنعة منزليال، واب
الم تلفة للعائ ت الريفية بعكس اإلنتاج الصناعي الكبير. ومن  ه  الصناعات القنائية بالنسبة للمر ة الريفية صناعة ا لبان 

 (.2005باج، )وردة وكر  ومشتفاتها والت ليل والت مير والمربيات وحف  ا خنية بالتجفيف
 بها تفو  ا نشطة من  رآ نوع مركز ا را لحفوق اإلنسان  ن هنا ( الصادر عن 2002حول الف حة المصرية )نكر تفرير 

 ال اصة الماشية وهو االول مصدرت  من اللبن ببيم المر ة تفو  الريف من المناطق بعا ففي باللبن اإلتجار وهو في الريف المر ة
 فرز بعد ونل  الحدرية المناطق بعا في لبيعه الطريفة  بهنت بيعه يستطيعون ال ممن   رين ف حين من اللبن شرا   و بها

 لألسرة. االقتصادية االوداعإدارة  في  ساسي دور للعإ ما ي هلها وهو منتجاته بعا وتصنيم

من سلطنة عمان عا  ة في منطفة الباطنة التفرير النهائي لمشروع االستق ل ا مغل لمنتجات ا لبان عند المر ة الريفي   هرو 
وعملية تصنيم الحليإ ما يتراوح بين ساعة واحدة وغ ث ساعات  الح بة ن المر ة الريفية تستقرق من الوقت في عملية  2007

والتي يتراوح عددها ما بين بفرتين  ،ونصف    بمتوسط ساعتين في اليو ، وهنا يعتمد على عدد ا بفار الحلوإ التي تحلبها المربية
% ففط من المربيات يفمن ببيم الحليإ بشكله ال ا ، حيث ل  يتجاوز متوسط العائد 20، كما بين المصدر نفسه  ن اتبفر  7إلى 

السمن ، ويعتبر بيعه بعد تصنيعهفي حالة لاير  22مم متوسط عائد يومي يفدر بنحو مفارنةففط رياالت عمانية 10الماد  اليومي 
، في حين بإنتاج الزبدةمن هنت النسا  % 36اقتصاديال، بينما تفو  نحو % من المربيات 45المنتج الرئيس الن  تعتمد عليه هو 
 .% منهن اللبن والجبن20تنتج 

تسم في دراسة تفصيلية لدور المر ة الريفية في  نشطة اإلنتاج الحيواني من   ل تجزئته إلى  (2008، كمال الدين) ودحت 
 %.78.7% وفي عملية تصنيم الحليإ 77.1 ة لألبفارب نشطة  ن نسبة مساهمة المر ة بصورة دائمة في عملية الح 

ان فاا مستوى وعي المبحوغات الريفيات في مجال االلتزا  بالشروط الصحية في مجال  (2011، ناجي وعلوان)استنتجت و 
مستوى وعي النسا   بين - 0.01 معنوية على مستوى -باط معنوية موجبة تصنيم الجبن المحلي، كما بينت  ن هنا  ع قة ارت

المستوى التعليمي، ال برة العملية، التعرا و العمر المتمغلة بجميم المتقيرات المستفلة و الريفيات في مجال تصنيم الجبن المحلي 
، 0.48، 0.81، 0.67 المواففة لهنت الع قات وقد بلقت معام ت االرتباط البسيط ،حج  الحيازة الحيوانيةو  لمصادر المعلومات

 على التوالي.لكل منها 0.59، 0.52
كل من العوامل ل ن من مصر  تنمية الصناعات القنائية الريفية في محاف ة الشرقيةحول في دراسة ( 2012، صال )  هرت و 

ة موجبة االتجات على مستوى إدارة الماد ( آغارال طرديح المستفلة المتمغلة في )العمر، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، العائد 
الصناعات القنائية الريفية المنزلية، كما  ودحت النتائج وجود فروق معنوية في مستوى وجود المشك ت اإلنتاجية في مجال 

 . تلفةالصناعات القنائية الريفية المنزلية وففال لمستوى إدارة الصناعات القنائية الريفية بمراحلها الم
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حففْت قيمة مدافة من تصنيم ترابحة، حيُث لمنتجات ا لبان تعتبر عملية  ن عمليَّة التَّصنيم المنزلي ( 2013،  دريس)نت بيح 
ِلْيإ ا خنا  ِإلى  ْن تفاوتْت بفيمتها، حيُث كانِت ا على ، شنكلي وال سمنةوال فريشةوال لبنةوال جينوال بنمنتجات اللح  في حالة واب

 3واللبن بمتوسط ل.س/ كح،  7.6 بمتوسطجبن الل.س/ كح، غُ َّ ِ  10.1 يليها اللبنة بمتوسطل.س/ كح،  12.3 متوسطالسمنة ب
 1.8بينما احتلت الفريشة المرتبة ا  يرة من حيث الفيمة المدافة الناتجة بمتوسط  ل.س/ كح، 2.5 بمتوسطفريشة والل.س/ كح، 
 ل.س/ كح.

 مشكلة البحث:

إهماال كبيرال في التعدادات واإلحصا ات الرسمية للعمل  السورية والتصنيم القنائي المنزلي وال سيما في ا ريافالقى اإلنتاج 
واإلنتاج، وعلى اعتبار  ن هنا اإلنتاج يشكل جز  ا كبر من  نشطة المر ة الريفية، فإن إهماله  دى إلى  فا معدالت مساهمة 

التي  ي مفهومه الشائم دمم ا عمال المنزليةفالمنزلي عادة ما يتدا ل د اإلنتاجحيث  ن ة، العمالة النسائية في اإلحصا ات الرسمي
هنا إجحافال لدور المر ة كمنتجة ومصنعة لهنت المنتجات وبالتالي اسهامهال في تحفيق ا من القنائي ، ويعد المر ة بوجه عا  تفو  بها

لتسليط الدو  على  همية ومن هنا جا ت هنت الدراسة لألسرة من جهة، واسهامها في توليد د ل إدافي لألسرة من جهة   رى. 
القنائي وبوجه ال صوص في مجال تصنيم منتجات ا لبان من حليإ  دور المر ة الريفية في عملية اإلنتاج والتصنيم المنزلي

تفيي  على طريق  ك طوة جادةا بفار، وما يحففه هن اإلنتاج من د ل ورب  إدافي على مستوى ا سرة واالقتصاد المحلي عمومال، 
مدافة إنتاجية وتسويفية تنبغق من من   ل ما تحدغه المر ة من قيمة ، وجه النشاط االقتصاد  العامةدور المر ة في م تلف 

 تصنيعالمنتجات الزراعية.عملية 

 :أهداف البحث
يتركز الهدف العا  لهنت الدراسة بالتعرف على اإلنتاج والتصنيم المنزلي للمر ة الريفية لمنتجات ا لبان المشتفة من حليإ ا بفار، 

 ل:عملية تصنيم منتجات ا لبان، ويمكن تحفيق نل  من    في محاف ة السويدا ، وما ُتحدغه المر ة من قيمة مدافة نتيجة
 .تحديد االهمية النسبية لمربيات االبفار لتصنيم منتجات الحليإ الم تلفة -1
 دراسة بعا المتقيرات االقتصادية واالجتماعية الم غرة على قرار مربيات ا بفار لتصنيم منتجات ا لبان. -2
 .ومشتفاتهتحليل الفيمة المدافة لتصنيم الحليإ  -3
 مساهمة االيرادات الناتجة من التصنيم في تحسين د ل االسرة.تحديد مدى  -4

 :فرضية البحث
تفو  الفردية ا ساسية للبحث على  نه ال توجد فروق نات داللة إحصائية بين المتقير التابم المتمغل بفرار المر ة العاملة في مجال 

بالفيا  بتصنيم هنت المنتجات وبين بعا المتقيرات االقتصادية واالجتماعية المتعلفة بها من تربية ا بفار وتصنيم المنتجات اللبنية 
العمر، والمستوى التعليمي، وجود مهنة  ارج المنزل ) جهة وبهنا النشاط االقتصاد  لتربية ا بفار من جهة   رى، المتمغلة بكل من

لوعي االقتصاد ، الفدرة على ات ان الفرار في المنزل، حج  قطيم ا بفار سنة، ا 15 والمزرعة، حج  ا سرة، عدد اإلناث فوق عمر
 (.الحلوإ، سعرالحليإ، وكمية الحليإ المنتجة

  ه:طرائقالبحث و مواد 
 البيانات ومصدرها:

 اعتمد البحث على نوعين من المصادر لقرا جمم البيانات: 
 .بالمودوع الصلة والتفارير والدراسات ناتمصادر غانوية: والتي تتمغل في المراجم واإلحصا ات 

مصادر  ولية: اعتمد البحث على  سلوإ المس  الميداني لجمم البيانات ا ولية من النسا  الريفيات المربيات لألبفار في محاف ة 
 ا بفار . باست دا  استمارة استبيان تدمنت بعا ال صائص االجتماعية واالقتصادية لمربيات2014السويدا    ل عا  

والحليإ، التي يفترا  نها ت غر في قرار المربية لتصنيم منتجات ا لبان، كما تدمنت تكاليف إنتاج هنت المنتجات وايراداتها 
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س مال،  دوات، فائدة ر  كح من الحليإ. التكاليف غابتة )اهت   معدات و 1لتحديد الفيمة المدافة التي تحدغها المربية من تصنيم 
 اجية،  اتر، مل ، حوائج، وقود، ...الخ ت) المواد المست دمة في التصنيم التي تست د  لمرة واحدة في الدورة االن..الخ( متقيرة 

 :اإلحصائي التحليل
ت  است دا  بعا  ساليإ التحليل الوصفي )التكرارات والنسإ المئوية؛ ونل  لوصف استجابات  فراد عينة الدراسة، المتوسط 

كل متقير من متقيرات الدراسة، واالنحرافات المعيارية لفياس درجة التشتت المطلق لفي  اإلجابات عن الحسابي لمعرفة مستوى 
لتحديد تتغير المتقيرات االقتصادية واالجتماعية على  االنحدار المنطفي الغنائي وسطها الحسابي(، و ساليإ التحليل الكمي )تحليل

 نواع االنحدار الن  يست د  عندما يكون المتقير التابم غنائي حيث ت  تفسي   وهو  حدلتصنيم منتجات ا لبان،  قرار المربية
بينما يمكن  ن تكون المتقيرات المربيات إلى فئتين )فئة تفو  بتصنيم منتجات ا لبان، فئة ال تفو  بتصنيم هنت المنتجات(، 

 .(Pampel and Fred, 2000)المستفلة بتشكال م تلفة )غنائية، مصنفة، مستمرة،..( 
 ما بالنسبة لفياس مدى غبات المفاييس المست دمة )الوعي االقتصاد ، الفدرة على ات ان الفرار في ا سرة( ففد ت  است دا  معامل 

وتدل معام ت الغبات هنت المكونة للمفياس للتتكد من مدى التناسق الدا لي للعبارات  Cronbach Alphaالغبات كرونباخ  لفا 
مرتفعلا للغبات  ا مر الن  يعني معدالل  %60بصورة عامة بمعامل غبات جيد إنا كانت  على من النسبة المفبولة  على تمتم ا داة

 .والن  يبين قدرة ا داة في تحفيق  خراا الدراسة
باالعتماد  ولتحديد الفيمة المدافة: ت  حساإ كل من تكاليف مواد تصنيم منتجات ا لبان، وكلفة الحليإ المست د  في إنتاجها

 .على سعر الحليإ في السوق

 :عينة البحث
ا بفار و  وبالتالي يشكل مربي، في ا سر العاملة في مجال تربية ا بفار ن رال لكون وحدة التحليل ا ساسية للبحث هي ربة ا سرة

لنل  ت  تحديد حج  العينة بنا  على عدد مربي في مناطق محاف ة السويدا  )السويدا ، شهبا ، صل د( إطار المجتمم المدروس، 
 من   ل الفانون اآلتي . و مربي 3250ا بفار في المحاف ة المدروسة والبالح 

𝑛 =
𝑁

1 + N (e)²
 

 (.Yamane.1967) : درجة ال طت المسموح بهe: حج  المجتمم المدروسN، : حج  العينةnحيث

𝑛 =
3250

1 + 3250 ∗ (0.07)²
= 192       

( مناطق، 3والبالح عددها ) المعاينة الطبفية قس  المجتمم المدروس اعتمادال على المناطق اإلدارية في المحاف ةوباالعتماد على 
ومن غ  ت  توزيم العينة  قرية، 14% من الفرى، ومن غ  يكون عدد الفرى المدروسة 10قرية، ا تير  143وبلح عدد الفرى فيها 

 .مربي ا بفار في كل منطفةعلى مناطق الدراسة نسبة وتناسإ مم عدد 

 النتائج والمناقشة:
يعتبر العمر من العوامل الش صية الهامة التي برزت في كغير من الدراسات كإحدى العوامل الم غرة على  (:X1عمر المبحوثة )

الممغلة عدد السنوات  است د  المتقير هنا قي  ولحساإ (،2008)كمال الدين، ا نشطة الزراعية واإلنتاجية  دور المر ة في م تلف
انحراف سنة، و  44.2سنة وبمتوسط قدرت  66-19المدى الفعلي  فراد العينة  تراوحكم شر رقمي لعمرها حيث  المبحوغة لسن

 (.1) كما هو مود  في الجدول المدى إلى غ ث فئاتوبتفسي  ، 10معيار  
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 فئات العمرل. توزع المبحوثات تبعًا 1الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

19-34 32 16.7 

35-50 101 52.6 

51-66 59 30.7 

 100 192 المجموع

.2014، السويدا  المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة  
وفي هنت الفترة يفترا  ،سنة 50-35% من عينة الدراسة هن من المبحوغات اللواتي تتراوح  عماره  بين 50 من يتبين  ن  كغر

 فيما يتعلق باإلنتاج المنزلي والمزرعي. ن تكون المبحوغة قادرة على ات ان الفرار 

يعتبر المستوى التعليمي صفة ش صية، ويشير إلى ما وصل إليه الفرد من تعلي  مدرسي، وهو  :(X2) المستوى التعليمي للمبحوثة
درا  وتفدير الفرد لكغير من وفي هنا الدراسة ت  تفسي  المستوى التعليمي ، (1996)شيخ،  ا مور الحياتية ي غر في معرفة واب

 (.2إلى ست مراحل تعليمية كما هو مود  في الجدول )بحوغات للم
. توزع المبحوثات تبعًا للمستوى التعليمي2الجدول   

 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 13 25 أمي

 22.4 43 التعليم االبتدائي

 30.2 58 التعليم اإلعدادي

 17.7 34 التعليم الثانوي

 12.5 24 تعليم متوسط

 4.2 8 التعليم الجامعي وما فوق

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
في حين تن فا نسبة فئة  ،%30لألبفار وتفدر بحوالي يتد   ن فئة التعلي  اإلعداد  تح ى بتكبر نسبة من النسا  المربيات 

 .ففط %4المربيات الحائزات على التعلي  الجامعي إلى حوالي 
قيس هنا المتقير بعدد  فراد ا سرة النين يفيمون مم المبحوغة إقامة دائمة ويعتمدون على نفس الموارد، (:(X3 حجم األسرة للمبحوثة

وبتفسي  المبحوغات تبعال لحج  ا سرة ، 3.1  فرد، وانحراف معيار  7.6فرد، وبمتوسط  16-2ا سرة  تراوح المدى الفعلي لعدد  فرادو 
 (.3)  في الجدول كما هو مودح متدرجة تصاعديحال إلى  ربم فئات 

 . توزع المبحوثات تبعًا لحجم األسرة3 الجدول
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 30.7 59 أسرة صغيرة    2-5

 44.3 85 أسرة متوسطة     6-9

 20.8 40 أسرة كبيرة 10-13

 4.2 8 أسرة كبيرة جدًا 14-16

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
 .الحج  يتد   ن فئة المبحوغات نوات ا سرة متوسطة الحج  هي الفئة ا كبر تليها فئة ا سرة صقيرة

إناث  7-1سنة ومافوق  15تراوح عدد اإلناث في ا سر بعمر  :(X4) سنة وما فوق في أسر المبحوثات 15عدد اإلناث بعمر 
 (.4كما هو مود  في الجدول ) هنا المتقير، ومن   ل تفسي  المبحوغات تبعال ل1.6، وانحراف معيار  3.2بمتوسط قدرت 

سنة وما فوق 15لعدد اإلناث في األسرة بعمر . توزع المبحوثات تبعًا 4الجدول   
 النسبة المئوية التكرار الفئات

1-2 66 34.4 

3-4 84 43.7 

5-7 42 21.9 

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
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، وهنا يشير إلى توفر العمالة سنة15يزيد عن ناث بعمرمن اإل2 كغر من % من  سر المبحوغات تتدمن 65من   كغريتد   ن 
 النسائية الفادرة على اإلنتاج والتصنيم القنائي المنزليدمن ا سرة.

ا ولى هي فئة  إلى فئتينتبعال لهنا المتقير  ت  توزيم المبحوغات (:X5ومزرعة األسرة ) للمبحوثة خارج المنزوجود مهنة ل
 ارج المنزل ومزرعة ا سرة، على النحو  الغانية هي فئة اللواتي يعملن ارج المنزل ومزرعة ا سرة، و اللواتي ال يعملن  مبحوغاتال

 .(5)المود  في الجدول 
 . توزع المبحوثات تبعًا لوجود مهنة خارج المنزل ومزرعة األسرة5الجدول 

 النسبة المئوية التكرار البند

التعمل خارج المنزل ومزرعة  مبحوثات

 األسرة
152 79.2 

مبحوثات تعمل خارج المنزل ومزرعة 

 األسرة
40 20.8 

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
 %، في حين  ن79ن النسبة ا كبر من المبحوغات ال تعمل  ارج المنزل ومزرعة ا سرة بنسبة تفدر بحوالي  يتد  من الجدول 

من  %88 حوالي خالبية المبحوغات العام ت  ارج المنزل ومزرعة المبحوغات يعملن دمن الفطاع العا  وبنسبة تصل إلى
 .إجمالي المبحوغات العام ت  ارج المزرعة

س ال المبحوغة عن اتجاهها بنود بالنسبة للوعي االقتصاد ، وت   5من يتكون ت  قياسه بمفياس  :((X6الوعي االقتصادي للمبحوثة 
فتوزعت إجابات  ،التواليعلى  3،2،1 ا وزانمن   ل غ غة مستويات )سلبي، حياد ، ايجابي( و عطيْت من هنت البنود 

 (.6المبحوغات على النحو المود  في الجدول )
 . توزع المبحوثات تبعًا التجاههن من عبارات الوعي االقتصادي6الجدول 

 البند
 اتجاه ايجابي-3 حيادي-2 سلبياتجاه -1

 % التكرار % التكرار % التكرار

 28.6 55 33.9 65 37.5 72 تأسيس مشروع خاص

 8.3 16 24.5 47 67.2 129 الحصول على قرض

 43.2 83 35.4 68 21.4 41 العمل للحصول على دخل

 50.5 97 34.9 67 14.6 28 تمليك المرأة

االقتصادية المشاركة في النشاطات 

 التنموية
138 71.9 37 19.3 17 8.9 

 .2014المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة السويدا ، 
 دليو % 73.3، نحو Cronbach Alphaكرونباخ  لفا بلح معامل الغبات لمفياس الوعي االقتصاد  باست دا  معامل الغبات 

مما يدل على ص حية المفياس الست دامه في  ،%60المفبولة  النسبة من  على كونه جيد غبات بمعاملهنا المتقير  تمتم علىناه
تراوح لي، وبنا  على نل  ت  جمم بنود المفياس ال مسة للحصول على الدرجة الكلية للوعي االقتصاد  لكل مبحوغة،  خراا البحث
إلى غ ث فئات المجال الن ر  وبتفسي   ،15-5بين ن ر تراوح المجال الفي حين  ،15-6للوعي االقتصاد  بين  المجال الفعلي

 (.7)في الجدول مود  كما 
 . توزع المبحوثات تبعًا لدرجة الوعي االقتصادي7الجدول 

 النسبة المئوية التـكرار الفئات

 43.2 83 )مسـتوى منخفض(     8 - 5

 46.4 89 )مسـتوى متوسط(    12 - 9

 10.4 20 )مسـتوى مرتفـع(   15 -13

 100 192 المجموع

 .2014المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة السويدا ، 
 .%46.4من الجدول يتد   ن الفئة نات المستوى المتوسط من الوعي االقتصاد  للمبحوغات تمغل  على نسبة 
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تمغل قرارات  سرية بنود  5من يتكونمن   ل مفياس ت  تحديدت  (:X7)قدرة المبحوثة على اتخاذ القرارات األسرية والمزرعية 
و عطيْت  ،(دعيف، متوسط، جيدمستويات ) غ ثمن   ل مستوى مشاركتها في هنت الفرارات س ال المبحوغة عن ، وت  ومنزلية
 (.8فتوزعت اإلجابات على النحو المود  في الجدول ) ،التواليعلى  3،2،1ا وزان 

 تبعًا للقدرة على اتخاذ القرارات األسرية والمنزلية . توزع المبحوثات8الجدول 
 البند

 جيد متوسط ضعيف

 % التكرار % التكرار % التكرار

 56.8 109 37.5 72 5.7 11 قرارات الشراء المتعلقة بالمنزل والمزرعة

 26.6 51 41.1 79 32.3 62 قرارات زواج األبناء والبنات

 17.2 33 46.4 89 36.5 70 قرارات تعليم األبناء والبنات

 24.5 47 44.3 85 31.3 60 قرارات تخصيص الدخل 

 26.1 50 28.1 54 45.8 88 قرارات التصرف بموارد المنزل والمزرعة

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
%، وهو 61.1نحو  Cronbach Alphaكرونباخ  لفا بلح معامل الغبات لمفياس الفدرة على ات ان الفرار باست دا  معامل الغبات 

وبنا  على نل  ت  جمم بنود المفياس ال مسة ، %60المفبولة  النسبة من  على كونه جيد غبات بمعاملهنا المتقير  تمتم على دلي
لفدرة المر ة على ات ان الفرار تراوح المجال ليعلى ات ان الفرارات المنزلية وا سرية،  كل مبحوغةفدرة للحصول على الدرجة الكلية ل

في الجدول مود  كما  متدرجة تصاعديال  إلى غ ث فئاتالمجال الن ر  وبتفسي   ،15-5بين  المجال الن ر وكنل   ،15-5بين 
(9.) 

القرارات المنزلية والمزرعية درجة اتخاذ. توزع المبحوثات تبعًا ل9جدول ال  
 النسبة المئوية التـكرار الفئات

 27.6 53 )مسـتوى منخفض(     8 - 5

 60.4 116 )مسـتوى متوسط(    12 - 9

 12 23 )مسـتوى مرتفـع(   15 -13

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
من الجدول يتد   ن الفئة نات المستوى المتوسط من قدرة المر ة على ات ان الفرارات المتعلفة با سرة والمزرعة تمغل  على نسبة 

60.4 .% 
% من إجمالي عدد 72.5تبين  ن عدد ا بفار الحلوإ في مزارع  سر المبحوغات تمغل حوالي : (X8حجم قطيع األبقار الحلوب )

 3.5وبمتوسط  على مستوى المزرعة، بفرة 11-1يهمنا في هنت الدراسة( بين ما تراوح عدد ا بفار الحلوإ )ا بفار، في حين 
 (.10، وبتفسي  حج  قطيم ا بفار الحلوإ إلى غ ث فئات كما في الجدول )2بفرة/المزرعة، وانحراف معيار  
 ود في مزارع أسرهن. توزع المبحوثات تبعًا لحجم قطيع األبقار الحلوب الموج10الجدول 

 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 77.6 149 المزرعة( بقرة/ 4-1قطيع صغير )

 18.8 36 (المزرعة بقرة/ 8-5قطيع متوسط )

 3.6 7 (المزرعة بقرة/ 11-9قطيع كبير)

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا لمصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة ا
 %، لدى  سرهن قطيم صقير من ا بفار الحلوإ.77.6يتبين من الجدول  ن خالبية المبحوغات، وبنسبة تصل إلى 

 لف كح سنويال على مستوى المزرعة  40 لف كح و 3تراوحت الكمية المنتجة من الحليإ بين  (:X9متوسط كمية الحليب المنتجة )
كح/سنويال،  12330.7عمومال، ونل  تبعال لحج  قطيم ا بفار الحلوإ في المزرعة الواحدة، وبلح متوسط الكمية المنتجة من الحليإ 

وإ الواحدة في السنة، وبتوزيم المبحوغات تبعال لكمية الحليإ التي كح للبفرة الحل 3502، وبمعدل 6925.7وبانحراف معيار  قدرت 
 (.11تنتجها  بفار المزرعة كما هو مود  في الجدول )
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 . توزع المبحوثات تبعًا لكمية الحليب المنتجة لقطيع األبقار الحلوب الموجود في مزارع أسرهن11الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 64.1 123 كغ 3000-12250

 25.5 49 كغ 12251-21500

 7.8 15 كغ 21501-30750

 2.6 5 كغ 30751-40000

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا  المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة
حليإ ا بفار على مستوى المزرعة، كما تبين  ن المبحوغات تتركز في الفئة ا ولى ا قل انتاجال من خالبية يتد  من الجدول  ن 

 (.1اتجاهات التصرف في هنا اإلنتاج تتوزع على النحو المود  في الشكل )

 
 . متوسط إنتاج الحليب الكلي واتجاهات التصرف فيه على مستوى المزرعة.1الشكل 

تفو  المبحوغات بتصنعها وتطويرها إلى منتجات % من اإلنتاج الكلي 65.4يتد  من الشكل  ن خالبية كميات الحليإ وبنسبة 
 %.28.3%، والمسوق بشكله ال ا  بنسبة 6.3  رى، بينما تتوزع النسبة المتبفية بين االسته   المنزلي بشكله ال ا  بنسبة 

 62-48ا تلف سعر الحليإ من منطفة إلى   رى، ومن مربية إلى   رى تبعال لجهة التسويق، ليتراوح بين  (:X10) سعر الحليب
ل.س/كح، وبتفسي  المبحوغات تبعال إلجابته  حول سعر  4ل.س/كح، وبانحراف معيار  قدر بنحو  58.7ل.س/كح، بمتوسط 

 .(12الحليإ كما هو مود  في الجدول )
 ات تبعًا إلجابتهم حول سعر حليب األبقار. توزع المبحوث12الجدول 

 النسبة المئوية % التـكرار فئات سعر الحليب

 19.2 37 ل.س/كغ 48-53

 44.8 86 ل.س/كغ 54-58

 36 69 ل.س/كغ 59-62

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا  المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة
هو ، و تصنيم المبحوغة لمنتجات الحليإالمتمغل بفرار المتقير التابم ت  اعتماد  :Yمنتجات األلبانل المبحوثاتالمتغير التابع: تصنيع 
 لبان( حيث تصنف المبحوغات وفق هنا التابم إلى مبحوغات تفو  بتصنيم منتجات ا Dummy Variableمتقير تصنيفي غنائي )

(Y=1 ومبحوغات ال تفو  بتصنيم منتجات ،)ا لبان (Y=0 ويتوزع هنا المتقير في عينة المبحوغات على النحو المود  في .)
 (.13الجدول )

 األلبان لعملية تصنيع المنتجاتتوزع المبحوثات تبعًا  .13الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئات

 158 82.3 (Y=1) تقوم بتصنيع منتجات األلبان

 34 17.7 (Y=0) ال تقوم بتصنيع منتجات األلبان

 100 192 المجموع

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
 تفو  بتصنيم الحليإ إلى منتج واحد على ا قل.% 82.3يتد  من الجدول  ن خالبية المبحوغات وبنسبة 

من   ل إد ال المتقيرات المستفلة والتي افترا  ن يكون لها تتغير على  العوامل المؤثرة على تصنيع المبحوثة لمنتجات األلبان:
)العمر، المستوى التعليمي، وجود مهنة، حج  ا سرة، عدد اإلناث فوق المتقير التابم المتمغل بتصنيم المبحوغات لمنتجات ا لبان 

 الحليإكمية قطيم ا بفار الحلوإ، سعر الحليإ، فدرة على ات ان الفرار في المنزل، حج  السنة، الوعي االقتصاد ،  15عمر 
- Stepwiseباست دا  طريفة ) (Y)في نمونج االنحدار المنطفي الغنائي لتابم تصنيم المبحوغات لمنتجات الحليإالمنتجة(، 

%6.3 
%28.3 

%65.4 

 (كغ)االستهالك المنزلي للحليب الخام 

 (كغ)الكمية المسوقة للحليب الخام

 (كغ)الكمية المصنعة من الحليب 
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Backward WALD إد ال جميم المتقيرات معال في ال طوة ا ولى، ومن غ  استبعاد متقير واحد في كل   ساس( التي تفو  على
بحيث يت  فيها استبعاد متقير ما وففال للفيمة التفديرات الفصوى لألرجحية في كل مرحلة،   ساس طوة وفق ترتيإ معين يرتكز على 

، لة، كونها استبعدت جميم المتقيرات المستفلة خير المعنوية(، فكانت ال طوة ا  يرة مفبو WALD) ا تباراإلحصائية الناتجة عن 
وجود فروق معنوية بين الفي  عد  ، الن    هر (Hosmer and Lemeshowولتفدير مدى كفا ة النمونج ت  است دا  ا تبار )

( =0.360Sigبمستوى داللة )( 4.374)والفي  المشاهدة، حيث تدنت قيمة مربم كا  إلى  (Y)المتنبئ بها لتابم تصنيم المنتجات 
بحالة تصنيم المبحوغات   بن   إلى حد خير مفبول معنويال. وبالتالي كان الموديل الناتج متناسبال مم البيانات المشاهدة وقادرال على الت

، باالعتماد منتجاتل%( من الفي  المشاهدة لتابم تصنيم المبحوغات ل93.8النمونج التنب  بنسبة )لمنتجات ا لبان، وقد استطاع هنا 
 (.14الجدول ) كما هو مود  في على متقيراته التنبئية

 . قياس المقدرة التنبئية للنموذج المستخدم والموافق لتابع تصنيع المبحوثات لمنتجات األلبان14الجدول 

 الحاالت )التكرارات(

 التكرارات التنبئية

 اإلجمالي
نسبة الصحة 

)%( 

ال تقوم بتصنيع 

األلبان منتجات 

(0) 

تقوم بتصنيع منتجات 

 (1األلبان )

التكرارات 

 المشاهدة

 79.4 34 7 27 (0ال تقوم بتصنيع منتجات األلبان )

 96.8 158 153 5 (1تقوم بتصنيع منتجات األلبان )

 93.8 192 160 32 اإلجمالي

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
المبحوغدات لمنتجددات  ( متقيدرات مسدتفلة تد غر تددتغيرال معنويدال علدى تدابم تصدنيم5بة للعوامدل المد غرة ففدد   هددرت النتدائج وجدود )سد مدا بالن

 ن جميدم الغوابدت ال اصدة بدالمتقيرات التنبئيدة فدي الموديدل  Wald حيدث بديحن ا تبدار ،(15كمدا هدو مودد  فدي الجددول ) (Y)لبدانا 
، بينمددا %(، وبالتددالي هددي نات تددتغير معنددو  علددى احتمددال تصددنيم المبحوغددات لمنتجددات ا لبددان1% و5الغفددة )معنويددة دددمن مجددالي 

 كانت المتقيرات المستفلة المفرودة ا  رى خير م غرة.
 مستوى العينةعلى تصنيع المرأة لمنتجات الحليب على العوامل المؤثرة . 15جدول ال

 الرمز العامل المؤثر )المتغير المستقل(
 قيمة المعامل

 β)الثابت( 

 اختبار والد
Wald 

 

(β )EXP=e
B 

)أرجحية حدوث 
 التبني(

احتمال حدوث 

 (%)التبني 

  المتغيرات المؤثرة سلبيًا على القيام بعملية التصنيع

 X2 -1.065 3.985* 0.345 25.7 المستوى التعليمي للمبحوثة 

 Dummy Variable X5 -1.867 3.701* 0.155 13.4( 0,1)مهنة المبحوثة  

 X10 -2.322 11.828** 0.098 8.92 سعر الحليب 

المتغيرات المؤثرة ايجابيا على القيام بعملية 
 التصنيع 

 

 X3 0.836 10.843** 2.308 69.7 حجم األسرة 

 X6 0.485 4.522* 1.624 61.9 الوعي االقتصادي للمبحوثة 

 0β 2.099 (Constantالثابت ) 

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
 (  0، دا ل المنزل = 1%، مهنة المبحوغة ) ارج المنزل= 5معنو  عند مستوى داللة  *%، 1معنو  عند مستوى داللة  **

عندما تكون جميدم المتقيدرات التنبئيدة قيا  المبحوغة بتصنيم منتجات الحليإ ( عن الفيمة المتوقعة  رجحية Constantيعبر الغابت )
وحدددات لوخاريتميددة تفددو  بفيدداس المفدددرة التنبئيددة للمتقيددرات المسددتفلة للتنبدد  بلوخدداريت   رجحيددة  (Bتمغددل الغوابددت ) مسدداوية للصددفر، بينمددا

التددي سددوف يددت   صددنيمصددان فددي لوخدداريت   رجحيددة حدددوث التحيددث يعبددر كددل منهددا عددن مفدددار الزيددادة  و النف(، Y=1) التصددنيمحدددوث 
 التنب  بها مم زيادة  و نفصان العامل المستفل الموافق له، ونل  بعدد إبفدا  جميدم العوامدل المسدتفلة ا  درى غابتدة، وتشدير إشدارة الغابدت

مغلدة بفدي  لوخاريتميددة لدنل  مدن الصدعإ تفسدديرها . وبمددا  ن هدنت الغوابدت مالتدابمإلدى طبيعدة واتجدات الع قدة بددين المتقيدر التنبئدي ومتقيدر 
نتيجددة زيددادة  الفيددا  بعمليددة التصددنيم (Odds Ratioتعبددر كددل منهددا عددن نسددبة  رجحيددة ) (eBخالبددال، لددنل  تدد  تحويلهددا إلددى قددي   سددية )
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للمتقيدرات المسدتفلة المواففدة لهدا، العامل المستفل الموافق بمفدار وحدة واحدة. وتمكن نسإ ا رجحية  يدال مدن تحديدد ا هميدة النسدبية 
( عددن نفصددان هددنت 1، بينمددا تعبددر النسددإ ا قددل مددن )عمليددة التصددنيم ( عددن زيددادة  رجحيددة حدددوث1حيددث تعبددر النسددبة ا كبددر مددن )

شددير ، وتالفيدا  عمليدة التبندي( فهدي تعبدر عدن ددعف تددتغير العامدل التنبئدي الموافدق علدى  رجحيدة 1ا رجحيدة،  مدا النسدإ الفريبدة مدن )
( علدى 17النسبة المساوية للواحد إلى انعدا  هدنا التدتغير، وتبعدال لدنل  يمكدن تفسدير  غدر جميدم المتقيدرات المسدتفلة الدواردة فدي الجددول )

 النحو التالي:
ية نات من المتقيرات التنبئإن كل من المتقيرات المستفلة المستوى التعليمي للمبحوغة، عمل المبحوغة  ارج المنزل، سعر الحليإ  -
تتغير المعنو  السلبي على  رجحية قيا  المبحوث بتصنيم منتجات الحليإ، حيث  ن زيادة المستوى التعليمي بمفدار درجة واحدة ال

( مرة، وبالتالي إنفاص في احتمال عملية 0.35)مرحلة تعليمية( ي د  إلى إنفاص  رجحية تصنيم المبحوغة لمنتجات ا لبان إلى )
فإن  رجحية عمل المبحوغة  ارج المنزل  ما بالنسبة لمتقير %( شريطة بفا  العوامل الم غرة ا  رى غابتة. 25.7تصنيعها إلى )

( مرة مفارنة بالمبحوغات اللواتي 0.155حدوث عملية التصنيم لدى المبحوغات اللواتي يمارسن عمل  ارج المنزل تن فا إلى )
%( شريطة بفا  العوامل 13.4احتمال تصنيم المر ة لمنتجات الحليإ بشكل كبير إلى )وبالتالي إنفاص  اليمارسن عمل  ارج المنزل،

مرة عند  (0.09سعر الحليإ فإن  رجحية تصنيم المبحوغة لمنتجات الحليإ تن فا إلى )الم غرة ا  رى غابتة.  ما بالنسبة للمتقير 
شريطة بفا  %( 8.92م المبحوغة لمنتجات الحليإ إلى )وبالتالي إنفاص احتمال تصني ل.س/كح، 1ارتفاع سعر الحليإ بمفدار 
 العوامل الم غرة ا  رى غابتة.

تتغير معنو  إيجابي على  رجحية قيا  المر ة بعملية التصنيم لمنتجات إن كل من حج  ا سرة، الوعي االقتصاد  للمبحوغة، نات  -
( مرة، 2.31يادة  رجحية قيا  المر ة بتصنيم منتجات الحليإ إلى )الحليإ، حيث  ن  زيادة حج  ا سرة بمفدار فرد واحد ي د  إلى ز 

عند بفا  العوامل %( ففط عن احتمال عد  التصنيم، ونل  19.7   بزيادة قدرها ) %(،69.7وبالتالي زيادة احتمال التصنيم إلى )
ي د  إلى زيادة  رجحية نا المتقير درجة واحدة .  ما بالنسبة للمتقير الوعي االقتصاد  للمبحوغة فإن زيادة هالمستفلة ا  رى غابتة

%( ففط 11.9%(،    بزيادة قدرها )61.9)( مرة، وبالتالي زيادة احتمال التبني إلى 1.62قيا  المر ة بتصنيم منتجات الحليإ إلى )
 عند بفا  العوامل المستفلة ا  رى غابتة.عن احتمال عد  قيا  المر ة بتصنيم الحليإ، ونل  

(، 15وباالعتماد على معام ت االنحدار للعوامل المستفلة الدا لة في النمونج الم غرة بشكل معنو  والمودحة في الجدول رق  )
 على الشكل التالي:لتصنيم المبحوغات لمنتجات الحليإ يمكن كتابة معادلة االنحدار اللوخاريتمي 

Log (Y/1- Y) =2.099-1.065X2-1.867X5 – 2.322X10+0.836X3 +0.485X6 

 المتقير التابم المتمغل بتصنيم المبحوغة لمنتجات الحليإ. Yحيث 

 تلف كمية الحليإ التي تست دمها المر ة إلنتاج اكح من م تلف منتجات ت: لمنتجات الحليب القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة
لهنا سيت  حساإ الفيمة المدافة لكل منتج من منتجات  الكيلو خرا  من هنت المنتجات، حليإ ا بفار، كما ت تلف تكاليف تصنيم

 .ةالحليإ على حد
% من إجمالي  فراد العينة، 82.3بلقت نسبة النسا  الريفيات المصنعات للبن الرائإ  القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة للبن الرائب:

فإن كمية الحليإ المكافئة كح لبن، وبالتالي  1598كح، و نتجت حوالي  2284وبلح متوسط كمية الحليإ المصنعة إلى لبن رائإ 
كماهو مود  في الجدول ل.س،  2671كح، وبلقت تكاليف التصنيم لكامل اإلنتاج  1.43من اللبن حوالي  للكيلو خرا  الواحد

(15). 
من إجمالي  فراد العينة، وبلح متوسط  %82.3للبنة  بلقت نسبة النسا  الريفيات المصنعاتالقيمة المضافة لتصنيع المبحوثة للبنة: 

من اللبنة  فإن كمية الحليإ المكافئة للكيلو خرا كح لبنة، وبالتالي  635كح، و نتجت حوالي  1902كمية الحليإ المصنعة إلى لبنة 
 (.15كما هو مود  في الجدول )ل.س،  1213كح، وبلح متوسط تكاليف التصنيم لكامل اإلنتاج  3حوالي 
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% من إجمالي  فراد العينة، وبلح 80.7بلقت نسبة النسا  الريفيات المصنعات للجبن  ضافة لتصنيع المبحوثة للجبن:القيمة الم
 فإن كمية الحليإ المكافئة للكيلو خرا كح جبن، وبالتالي  719كح، و نتجت حوالي  3952متوسط كمية الحليإ المصنعة إلى جبن 

 (.16كما هو مود  في الجدول ) ل.س 9504يف التصنيم لكامل اإلنتاج كح، وبلح متوسط تكال 5.5من الجبن حوالي 
% من إجمالي  فراد العينة، وبلح 59.4بلقت نسبة النسا  الريفيات المصنعات للسمن  للسمن:القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة 

فإن كمية الحليإ المكافئة للكياو ي ، وبالتالسمنكح  93كح، و نتجت حوالي  1809 نحو متوسط كمية الحليإ المصنعة إلى السمن
 (.16كما هو مود  في الجدول )ل.س،  4586.8كح، وبلح متوسط تكاليف التصنيم لكامل اإلنتاج  19.5من السمن حوالي خرا 

 % من إجمالي  فراد العينة،38.5لشنكلي  لبلقت نسبة النسا  الريفيات المصنعات  للشنكليش:القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة 
فإن كمية الحليإ المكافئة كح شنكلي ، وبالتالي  70كح، و نتجت حوالي  348وبلح متوسط كمية الحليإ المصنعة إلى الشنكلي  

كما هو مود  في الجدول ل.س،  1175كح، وبلح متوسط تكاليف التصنيم لكامل اإلنتاج  5من الشنكلي  حوالي  للكيلو خرا 
(16). 

من إجمالي  فراد العينة، وبلح  54.7لكش  لبلقت نسبة النسا  الريفيات المصنعات  للكشك:القيمة المضافة لتصنيع المبحوثة 
فإن كمية الحليإ المكافئة للكيلو كح الكش ، وبالتالي  316كح، و نتجت حوالي  397متوسط كمية الحليإ المصنعة إلى الكش  

 . (16) كما هو مود  في الجدولل.س،  20133لح متوسط تكاليف التصنيم لكامل اإلنتاج كح، وب 1.26الكش  حوالي من  خرا 
 . تكلفة وايرادات تصنيع الحليب إلى منتجات أخرى16الجدول 

 الكشك الشنكليش السمن الجبن اللبنة اللبن البند

 397 348 1809 3952 1902 2284 كمية الحليب المصنع إلى المنتج

 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 سعر كيلو الحليب

 23304 20428 106188 231982 111647 134071 كلفة الحليب بسعرها في السوق 

 1.26 5 19.5 5.5 3 1.43 كمية الحليب المكافئة لكمية المنتج

 316 70 93 719 635 1598 كمية المنتج

 240 360 1370 380 230 100 سعر المنتج

 19225 600 2700 5928 900 1100 مواد أخرى 

 225 250 1000 2700 900 1251 تكلفة وقود لغلي الحليب 

 250 195 450 475 150 200 منظفات لألواني المستخدمة 

 433 130 437 400 90 120 اهتالكات في مواد وأواني التصنيع

 20133 1175 4587 9503 1213 2671 إجمالي تكاليف التصنيع 

 63.7 16.8 49.3 13.2 1.9 1.7 المنتجتكلفة تصنيع ا كغ من 

 43437 21603 110775 241485 112860 136742 إجمالي التكاليف 

 137.5 308.6 1191.1 335.9 177.7 85.6 التكلفة الكلية لـ اكغ من المنتج

 75840 25200 127410 273220 146050 159800 إجمالي اإليرادات 

 32403 3597 16635 31735 33190 23058 صافي اإليرادات 

 102.5 51.4 178.9 44.1 52.3 14.4 الربح من تصنيع كيلو غرام من المنتج

 81.4 10.3 9.2 8 17.4 10 القيمة المضافة

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
إن الهدف الرئيس للتصنيم واإلنتاج المنزلي للمبحوغات لهنت المنتجات هو االكتفا  الناتي، وتوفير هنت  تسويق منتجات األلبان:

المنتجات في المنزل  فراد ا سرة بالدرجة ا ولى، في حين هنا ال يمنم المبحوغات في حال وجود فائا من الحليإ، من تصنيم 
ل ا سرة، وت تلف نسإ المبحوغات والكميات التي تفو  بتوجيهها لألسواق هنت المنتجات بهدف تسويفها لتحفيق زيادة في د 

 (. 17با ت ف المنتجات وفوائدها عن ا سرة، كما هو مود  في الجدول )
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 . نسبة المبحوثات التي تقوم بتصنيع منتجات األلبان لتسويقها ونسبة الكمية المسوقة من كل منتج17الجدول 
 المنتج

المبحوثات التي تقوم بتسويق عدد 

 المنتجات

النسبة المئوية للمبحوثات التي تقوم 

 بتصنيع المنتجات لألسواق

نسبة الكمية المسوقة من الكمية الكلية 

 للمنتج %

 81 74 117 اللبن

 59 55 87 اللبنة

 69 58 90 الجبن

 42 43.9 50 السمن

 32 18.9 14 الشنكليش

 78 54.9 57 الكشك

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
% ال يمارسن 81.6وعلى الرخ   ن المبحوغة مس ولة بشكل كامل عن عملية تصنيم منتجات ا لبان، إال  ن خالبية المبحوغات بنسبة 

% منهن تمارس هنا النشاط في 10.8حين  ن حوالي  النشاط التسويفي لهنت المنتجات، ويمارس هنا النشاط  زواجهن و بنائهن، في
% يمارسن هنا النشاط بصورة دائمة. ويعود السبإ في ان فاا ممارسة المبحوغات 7.6بعا ا حيان، ونسبة دئيلة تفدر بنحو 

 للنشاط التسويفي إلى بعد ا سواق المستهدفة عن الفرية، إدافة إلى  سباإ   رى العادات والتفاليد.
 يرادات الناتجة من تصنيع المبحوثة لمنتجات األلبان لدخل األسرة:أهمية اإل

ت  حسابه على  ساس الد ل اإلجمالي  سر المبحوغات المصنعات لمنتجات ا لبان والمتكون من م تلف المهن دخل األسرة: 
 لف  300الزراعية وخير الزراعية ومن م تلف المصادر والموارد وو ائف، وا جور لعفارات وآليات. فتراوحت د ول ا سر بين 

 لف ل.س، ومن   ل توزيم  191.068ال، وانحراف معيار  ل.س/ا سرة/سنوي 573 لف ل.س، وبمتوسط  1300ل.س و
 (. 18المبحوغات تبعلا لد ول ا سر كما في الجدول رق  )

 . توزع المبحوثات المصنعات لمنتجات األلبان تبعًا لفئات الدخل األسري18الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 54.4 86 ألف ل.س دخل ضعيف 300-550

 30.4 48 ألف ل.س دخل متوسط 551-800

 10.8 17 ألف ل.س دخل جيد 801-1050

 4.4 7 ألف ل.س دخل جيد جدًا 1051-1300

 100 158 المجموع

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
الددد ل الدددعيف     ن  كغددر مددن نصددف المبحوغددات يتددد  مددن الجدددول  ن  كغددر مددن نصددف المبحوغددات تصددنفن  سددرهن مددن نو  
 الممارسات لهنا النشاط )تصنيم منتجات الحليإ( هن من ا سر دعيفة الد ل

ت  حسابه على  ساس  ن جميم منتجات ا لبان التي تفو  المر ة بإنتاجها سيت  تسويفها دخل المبحوثة من منتجات األلبان: 
ل.س/ سنويال،  372148ل.س و 11180تراوح د ل المبحوغات من تصنيم هنت المنتجات بين )المسوقة، والمستهلكة منزليُا(، حيث 

ومن   ل توزيم المبحوغات تبعلا لد ولهن من  لف، 74 لف ل.س/ سنويال وبانحراف معيار  حوالي  114وبمتوسط يفدر بحوالي 
 (. 19تصنيم منتجات ا لبان كما في الجدول رق  )

 المبحوثات تبعًا لدخولهن من تصنيع منتجات األلبان. توزع 19الجدول 
 النسبة المئوية % التـكرار الفئــات

 56.3 89 ل.س  11180-101422

 29.1 46 ل.س  101423-191664

 10.8 17 ل.س  191665-281906

 3.8 6 ل.س  281907-372148

 100 158 المجموع

 .2014، السويدا المصدر: جمعت وحسبت من واقم االستفصا  الميداني، محاف ة 
% من متوسط د ل  سرهن وهي نسبة ال يستهان بها 20وبالتالي فإن متوسط د ل المبحوغة من تصنيم منتجات ا لبان يشكل نحو 

نتاج المر ة الريفية ف نتاج منزلي واحد من صناعات واب  ي  سرتها.ن رال لكونها تمغل صناعة واب
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 االستنتاجات:
تبين من   ل الدراسة وجود مجموعة من العوامل التي ت غر على قرار المر ة بتصنيم منتجات ا لبان بعدها نو تتغير إيجابي 
)حج  ا سرة، الوعي االقتصاد ( وآ ر نو تتغير سلبي )المستوى التعليمي للمر ة، عمل المر ة  ارج المنزل، سعر الحليإ(، كما 

 ر و ن عملية تصنيم آيم المر ة لمنتجات ا لبان ُيحدث قيمة مدافة للحليإ ت تلف من منتج إلى  ودحت الدراسة  ن عملية تصن
 المر ة لهنت المنتجات يحفق د ل إدافي لألسرة.

 :توصي الدراسة
ات توجيه وزيادة استهداف الفروا لشريحة النسا  خير المتعلمات وخير العام ت،  ن خالبية المصنعات هن من خير المتعلم-1

 .لما يحففه هنا اإلنتاج من د ل إدافي  سر هنت الشريحة وخير العام ت
 التركيز على صناعة الكش  تليها صناعة اللبنة كونها الصناعة ا كغر ربحال للمر ة الريفية وتحفق عائد مجز .-2

 المراجع:
رسالة  .ا خنا  العواس في المنطفة الوسطى دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج وتسويق اللح  والحليإ من(. 2013ادريس،  تا  )

 صفحة. 132، سورية، قس  االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة حلإ. دكتورات
(. واقم المر ة الريفية المشتقلة بالزراعة في سوق العمل محليال ودوليال، وقائم الم تمر العربي الرابم 2011الصقير، كريمة محمد )
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 اإلدارة االجتماعي )الجندر( في النوع  بعاد إدماج مشروع دمن الزراعية العلمية للبحوث العامة (. الهيئة2009سميرة ) الزخبي،

 سورية. دمشق، GEWAMED المتوسط. منطفة في المائية للموارد المتكاملة
 دمشق، سورية. وزارة الزراعة واإلص ح الزراعي،(. تفرير التجارة الزراعية السورية، 2007المركز الوطني للسياسات الزراعية )

 (. الفاموس االقتصاد ، بقداد، العراق.1977النجفي، حسن )
 32عند المر ة الريفية. سلطنة عمان، (. التفرير النهائي لمشروع االستق ل ا مغل لمنتجات ا لبان 2007دائرة المر ة الريفية )

 صفحة.
(. دراسددة بعددا العوامددل االجتماعيددة واالقتصددادية المرتبطددة بتبنددي  سددلوإ الزراعددة المحميددة بددين زراع 1996شدديخ، درويدد  جمعددة )

صدر منطفة الشريط الساحلي في الجمهورية العربية السدورية. رسدالة دكتدورات. كليدة الزراعدة، جامعدة عدين شدمس، جمهوريدة م
 العربية.
. دور المدددر ة فدددي الزراعدددة وقددددايا تمدددايز الجنسدددين فدددي سدددوريا. المركدددز الدددوطني للسياسدددات الزراعيدددة، وزارة (2006صدددب ، سدددميرة )
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Abstract: 

This research aimed to identify the proportion of female breeders of cows, who make dairy 

products, and study the effect of socio- economic variables affecting the women’s decision in 

making these products, and to determine the value-added, which is caused by the female breeders 

that due to the dairy products process, in Sweida, Syria. A stratified sample sized of 192 cow 

breeders was selected, based on a field questionnaire during 2014. The results showed that 82.3 % 

of cows’ breeders make one product at least of dairy products. The results also showed that 100% of 

them make yoghurt and labna, 98.7% make cheese, 72.2 % make ghee, 66.5 % make kishk, and 

46.8 % make Aelchencklish. The results, also clarified significant negative relations between the 

dependent variable, which was a dummy variable represented by the women's decision of making 

dairy products, and each of the independent variables involving, the educational level of a woman, 

having another job outside the house, price of milk. While there was a positive relations with each 

of the independent variables including, the families’ size, and economic awareness. Results also 

showed that the value-added, which is caused by women from making 1 kg of milk, is accounted to 

10sp for yoghurt, 17.4sp of labna, 8sp for cheese, 9.2sp for ghee, 10.3sp Aelchencklish , and 81.4sp 

of the kishk, which achieved the highest profit as a result of making of milk. 

Key words: Rural woman, Dairy Products, Value added. 
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