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الشكر هلل العمي العظيـ عمى تكفيقو ك تسديده خطام  ثـ الشكر لمكالديف األعزاء عمى 
 ك أحث بالشكر شقيقة ركحي أختي ك تكأمي تربيتيـ كحثيـ لي عمى إتباع طريؽ العمـ

لزكجي الحبيب لدعمو  كتشجيعو لي إلتماـ ىذا العمؿ كأشكر أستاذتي  الشكرسكميشة ك
 التي لـ تبخؿ عميا بشيء منذ اليـك األكؿ لمقائي نتيجة جيماويالكريمة كالمشرفة عمى عممي 
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بالمعمكمات الالزمة كساعدنني بكؿ ما تعرفف كلـ تبخمف عمي بشيء فمكف مني سيداتي كؿ 
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 مقدمة                                 

  ب
 

 مف حيث اإلنساف ةلطالما كانت االنثركبكلكجيا كمنذ بدايتيا مف ابرز العمـك التي اىتمت بدراس
 لممجتمعات االجتماعية الحياة التي تسطر األنظمة مختمؼ دراسة بو المحيطةسمككو كمختمؼ الظكاىر 

 الفركع التي اىتمت أكثر ىذا العمـ كمف بيف أىميةكلكجيا كتنكعت بشكؿ يعكس برثكقد تعددت فركع االف
 بدراسة تنيع التي االقتصادية األنثروبولوجياىك  ة في كسط جماعأك لكحده اإلنساف سمكؾ بدراسة

لتبادالت الفالحية كحاكلت رسـ صكرة لطبيعة ا كالمجتمعات البدائيةالسمكؾ االقتصادم لمجماعات 
أىمية ىذا  كلعؿ ىذا ما يفسر االجتماعية الحياة أكجو بدكرىا عمى أثرت التي االقتصاديةكالممارسات 

 . عمى جكانب حياتوتأثيرىا مدل  كلإلنساف االقتصادية لمسمكؾ المعامالت الفرع كىك فيمو 

 الزراعية األنشطة كممارستيا لمعديد مف ة كالفالحيالبسيطة بالطبيعة المحمية كتتميز مجتمعات الجزائر 
االقتصادية  األنثركبكلكجية كال سيما في مجاؿ األنثركبكلكجيا لمدراسات ة خصببيئة التي تجعميا كالرعكية

 إنساف كشده اىتماـ التقميدية كتعتبر منطقة سيدم عقبة مف أكثر المناطؽ التي تبرز في مجاؿ األنشطة
 لكال الفرديف الجسدية القدرات مراعاة مع أة امرأك بيذه النشاطات كممارستو ليا رجال كاف المنطقةىذه 

 .بشكؿ عاـ الحياةكالنسؽ الثقافي الذم يحكـ 

 لمعنصر النسكم كذلؾ في ة كبيرة مساىـة سيدم عقبة في منطؽالُممارسة التقميدية األنشطة عرفت 
 المرأة ة بمساىمالمعونة لعائمتيف كىك ذات مكضكع دراستنا األسرم دعـ االقتصاد إلى منيف ةمحاكؿ
 التي حاكلنا مف ة سيدي عقبة في منطقة ميدانيةبولوجيورثنأ دراسة األسري في دعم االقتصاد الريفية
 في دعـ الريفية المرأة عمى التساؤؿ العاـ كالذم صيغ عمى النحك التالي كيؼ تساىـ اإلجابةخالليا 

 التي تمارسيا التقميدية ةنشطأل حاكلنا مف خالليا فيـ اأخرل ةسئؿأ ثالثة كتفرعت عنو األسرم؟االقتصاد 
 إلى الدراسة كقد قسمت ىذه األسريةليات االستيالؾ التي تتبعيا كانعكاس ذلؾ عمى مكانتيا آ الريفية المرأة

 :التاليةالفصكؿ 

 كالفرضيات اإلشكالية الجانب ىذا كيتناكؿ المنيجية باإلجراءات المتعمؽ الفصؿ كىك :األولالفصل 
 كالمنيج الدراسة مجاالت عمى كذلؾ تضمف كما كأىدافيا، الدراسة كأىمية المكضكع اختيار كأسباب
. الدراسة في المستخدمة كاألدكات

كحاكلنا مف خاللو األسرة  داخؿ الريفية المرأة بعنكاف كاقع الدراسة كجاء الفصؿ الثاني مف :الفصل الثاني 
 التي المختمفة كالمشكالت الريفية المرأة تتكالىا التي األدكار كمشكالتيا ككذا الريفية ةتبياف خصائص األسر

 .تعانييا



 مقدمة                                 

  ج
 

 كالذم الريفية كالمرأة الريفي األسرم بعنكاف االقتصاد الدراسة كجاء الفصؿ الثالث مف :الفصل الثالث 
نتاجمعاشي ف ما ىك إنتاج  بيسرم كتمييز االقتصاد األاألسرمحاكلنا مف خاللو فيـ االقتصاد   تجارم كا 

 كسعييا في عمميو ترشيد االستيالؾ لألنشطة التقميدية الريفية المرأة كتكضيح ممارسات قكتحديد معايير
 .كاالدخار

 أدرجنا حيث األسرم في دعـ االقتصاد الريفية المرأةمشكالت التي تكاجو اؿ كجاء بعنكاف :الفصل الرابع 
 .المؤسساتية كأخيرا كاالقتصادية كالثقافية االجتماعيةكؿ مف المشكالت 

حاكلنا مف خاللو تحميؿ حيث الدراسة ك نتائجيا  كاف بعنكاف تحميؿ بيانات فرضيات :الفصل الخامس 
 الدراسة كذلؾ عمى ضكء فرضيات أجريناىاالبيانات التي تحصمنا عمييا مف المالحظات كالمقابالت التي 

 كمف ثـ النتائج كالثالثة الثانية األكلى ة بكؿ مف الفرضيالمتعمقة الدراسة نتائج ،كمنو تكصمنا الىالثالث
 .المقدمة كالتكصيات لمدراسة العامة

  كافو مع كضع قائمو المراجع كالمالحؽالدراسة كممخص لما تـ عرضو في الخاتمةكتمييا 
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 :إشكـــــــــــالية الدراســـة-1
اإلصالحية  كالخطط التغيرات مف العديد االستقالؿ بعد ما فترة منذ كخاصة الجزائرم الريؼ  عرؼ

 كاالقتصادية االجتماعية األساسية كالمتطمبات الحاجيات تمبيو إلى كالكصكؿ القطاعات لمصعكد بمختمؼ
 كبيرا اىتماما األخير ىذا عرؼ الزراعي القطاع عمى األكلى بالدرجة يعتمد الجزائرم الريؼ أف بما منيا
 يغطي الذم كاألمثؿ المتاح السبيؿ ككنو أك امرأة رجال ككبيرا صغيرا الريفي المجتمع أفراد طرؼ مف

 .الريفية األسرة طبيعة مع كيتكافؽ المجتمع ىذا حاجيات
 التي األساسية الكحدة كىي كالثقافية االجتماعية األنظمة عرفتيا اجتماعية منشاة أقدـ األسرة تعتبر 
شباع  أفرادىا إمداد عمى تعمؿ  مف الرغـ عمى الريفية كاألسرة الكمالية أك األساسية حاجياتيـكا 

 حاجيات تمبيو إلى األخرل ىي تسعى ظركفيا كاختالؼ الحضارية األسرة عف كاختالفيا خصكصياتيا
 الشائع كمف السف أك الجنس استثناء دكف حاجياتيـ تمبيو إلى أفرادىا كؿ يسعى أخرل بصيغو أك أفرادىا

 العيش مكاسب تحقيؽ في المرأة مساىمة إلغاء يعني ال ىذا أف إال السمطة أبكية أنيا األسرة ىذه عف
 .الجكانب مختمؼ مف األسرة شؤكف تسيير عممية في األساسية المبنة فيي أسرتيا اقتصاديات كدعـ

 كاالقتصادية االجتماعية لمظركؼ نظرا منو البد امرأ أصبح األرياؼ أك الحظر في المرأة خركج إف 
 لمكاجبات أداءىا عمى يقتصر يعد لـ الحياة في المرأة فدكر الريفية أك الحضرية األسر تعيشيا التي

 ذلؾ تعدل بؿ الزكج بشؤكف كاالىتماـ رعايتيـ عمى كالسير األكالد كتربية البيت كتنظيـ ترتيب مف المنزلية
 .األسرم اقتصادىا دعـ في كالمساىمة أسرتيا كتطكير بناء في مساىمتيا إلى

 خاصا طابعا تعرؼ األرياؼ في السائدة الثقافة ظؿ كفي الحضر نساء خالؼ عمى الريفية المرأة 
 ما كىذا بيا تقـك التي المختمفة األعماؿ مف العديد خالؿ مف كذلؾ أسرتيا دعـ في المساىمة مجاؿ في

 كاألنشطة التي تمارسيا المرأة في الريؼ كعده نقاط األعماؿ ىذه طبيعة معرفة كمحاكلة دراسة إلى يأخذنا
كيف تساىم المرأة الريفية في : أخرل كعميو تمحكرت إشكالية دراستنا ىذه حكؿ التساؤؿ الرئيسي التالي

االقتصاد األسري ؟  
: يػندرج تحت ىذا التساؤؿ العديد مف التساؤالت الفرعية المتمثمة في

. كيؼ تساىـ المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم مف خالؿ األنشطة التقميدية؟- 
. كيؼ تساىـ المرأة الريفية في تسيير عممية االستيالؾ داخؿ األسرة؟- 
. كيؼ تؤثر مساىمة المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم عمى مكانتيا داخؿ األسرة؟- 
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 : كلإلجابة عمى األسئمة المطركحة كضعنا مجمكعة مف الفرضيات كالتالي 
: فرضيات الدراســــــة -2

: الفرضية العامة 
 (الزراعي ك الحيكاني)تساىـ المرأة الريفية في االقتصاد األسرم مف خالؿ العمؿ الفالحي 

:  فرضيات الفرعية
: الفرضية األولى

 ةتساىـ المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم مف خالؿ األنشطة التقميدية الفالحية  زراعة تربي
. المكاشي

: الفرضية الثانية
. تساىـ المرأة الريفية في تسيير عممية االستيالؾ داخؿ األسرة مف خالؿ ترشيد االستيالؾ كاالدخار

 :الفرضية الثالثة
. دعـ االقتصاد األسرم مكانتيا داخؿ األسرة  تعزز مساىمة المرأة الريفية في

أىمية الدراسة و مبررات اختيارىا   -3
: تستمد ىذه الدراسة أىميتيا بالنظر إلى عدة اعتبارات عممية ك عممية ك منيا

 تحاكؿ ىذه الدراسة اختراؽ  حدكد الريؼ الجزائرم  ك محاكلة إخضاعو لمبحث األنثركبكلكجي  -1
 .الميداني الذم يكشؼ عف خفاياه خصكصا فيما يتعمؽ بالمرأة الريفية 

 تكتسي ىذه الدراسة مف خالؿ نقص الدراسات األنثركبكلكجية المتعمقة بالمرأة الريفية ك االقتصاد  -2
 .األسرم  

 . أىمية كؿ مف االقتصاد المنزلي ك طريقة تسييره -3
 تعد دراسة لمساىمة المرأة الريفية في االقتصاد األسرم امتدادا الىتمامات لذاتية بكاقع المرأة  -4

 .الريفية في االقتصاد األسرم 
 . مساىمة المرأة الريفية في االقتصاد األسرم ينعكس عمى أسرتيا ك المجتمع عمى حد سكاء -5
 إثراء المكضكع مف خالؿ ىذه الدراسة الحالية ك التي نسعى مف خالليا إعطاء إضافة في ىذا  -6

. المجاؿ نظرا لصعكبة المكضكع
 أىداف لدراسة- 4

 : نسعى مف خالؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ يمكف إجازتيا في 
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. الكشؼ عمى األنشطة التقميدية التي تمارسيا المرأة الريفية لدعـ اقتصادم أسرتيا -1
 .الكشؼ عمى كيفية مساىمة المرأة الريفية في تسيير كاستيالؾ كادخار داخؿ األسرة -2
 .الكشؼ عمى كاقع كدكر المرأة الريفية في دعـ األسرة ماديا -3
 محاكلة الكشؼ عما إذا كانت مساىمة المرأة الريفية في االقتصاد األسرم تعزز مكانتيا داخؿ  -4

. األسرة
  مفاىيم الدراسة -5

 المرأة الريفية :
 لمكصكؿ إلى مفيـك المرأة الريفية كسماتيا،عمينا بداية مف معرفة معنى الريؼ  

: تعريف الريف
الريؼ ىك الخصب كالسعة في المأكؿ ك جمعو أرياؼ ، كالريؼ ما قارب '' جاء في لساف العرب :لغة

الماء مف أرض العرب كقاؿ أبك منصكر الريؼ حيث يككف الخضر كالريؼ أرض فييا زرع خصب ك 
(. 129ص : 1970ابف منظكر، ).رافت الماشية أم رعت الريؼ ك قيؿ كؿ أرض فييا زرع ك نخؿ

حاكؿ العديد مف العمماء تعريؼ الريؼ فيناؾ مف عرفو انطالقا مف حجـ السكاف كتعريؼ :إصطالحا
ذلؾ الذم يشمؿ المدف الصغرل، ك القرل الصغيرة أك :مكتب اإلحصاءات القكمية بالمممكة المتحدة بأنو

  (.78ص : 2009حبيب عالية كآخركف،)آالؼ نسمة 10المشتتة كالتي يقؿ عدد سكانيا عف 

 2008غشت 3ق 1429 المؤرخ في أكؿ شعباف 16-08حسب ما جاء في المادة الثالثة مف القانكف  
المتضمف التكجيو الفالحي حيث أطمؽ عميو مصطمح الفضاء الريفي كىك جزء مف اإلقميـ ،أقؿ بناء 
 ،كيتككف مف مساحات مخصصة لمنشاط الفالحي كنشاط اقتصادم أساسي ككذا المناطؽ الطبيعية

 (.6ص :2008الجريدة الرسمية ،).كالغابات كالقرل
كتعني كماؿ الرجالة أك اإلنسانية، كمف " المركءة"كمصدرىا " مرأ"مف الفعؿ "كممة مشتقة تعريف المرأة لغة 

 (.381ص:2020 ركركؾ خكلة ك لقمكؽ رقية ،).ىنا كاف المرء ىا اإلنساف كالمرأة ىي مؤنث اإلنساف
 (. 269ص:1960رضا أحمد، ).المرأة أنثى المرء كجمعيا عمى غير لفضيا نساء:

المرأة الريفية بأنيا عنصر فاعال في التغيير  منظمة األمم المتحدة تعرؼ :تعريف المرأة الريفية
االقتصادم كاالجتماعي كحماية البيئة كذالؾ لتعدد أدكارىا فيي مراعية كمنتجة كمستثمرة 

 (.381ص:2020ركركؾ خكلة ك لقمكؽ رقية ،).كمستيمكة
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في حيف ترل األستاذة بييجة حسيف أف المرأة الريفية في نظرىا ىي تمؾ المرأة التي تعمؿ بيدىا في مجاؿ 
،كسكاء اشتغمت في الزراعة – أسرتيا – الزراعة سكاء كانت منفردة مستقمة ،أك مشاركة لزكجيا أك أبييا 

المكسمية أك بصفة دائمة كمستأجرة أك مالكة لمساحة قريبة تعمؿ فييا كتعيش منيا ىي كأسرتيا 
،باإلضافة إلى دكرىا شبو المنفرد في محيط األسرة بالنسبة لمثركة الحيكانية كالعمميات اإلنتاجية المرتبطة 

 يامة أحمد ك  عسرم).بيا المرأة ، الريفية بيف األكضاع االقتصادية كالتيميش السياسي
 (.219ص:2020إبراىيـ،

 بينما تـ تعريؼ المرأة الريفية في الدراسة النيائية المقدمة مف المجنة االستشارية لمجمس حقكؽ اإلنساف 
أك تعمؿ غالبا في المناطؽ الزراعية كالساحمية /ىي المرأة التي تقيـ ك:  بشأف المرأة الريفية عمى أنيا 

كالحرجية كيشمؿ ىذا التعريؼ المرأة التي تمارس عماؿ بأجر أك بدكف أجر ،كالتي تقـك بأنشطة منتظمة 
دارة شؤكف األسرة المعيشية  أك مكسمية ،كالتي تزاكؿ عماؿ زراعيا أك غير زراعي ،كتقـك بإعداد الطعاـ ،كا 

الجمعية العامة األمـ المتحدة ).،كرعاية األطفاؿ ،كغير ذلؾ مف األنشطة ،كتعمؿ عمى المكارد الطبيعية
 (. 2ص:2012،

 ىي تمؾ المرأة سكاء كانت فتاة أك زكجة أبف أك أـ أك جدة التي تقطف باألرياؼ ك المرأة الريفيةكمنو فإف 
. تتمتع بخصائص سكاف الريؼ كالتي تساىـ في رعاية شؤكف أسرتيا كتمارس أنشطة تقميدية مختمفة

 األسرة الريفية :
األسرة مف الفعؿ الثالثي َأَسَر أم َقَيَد ك األسرة الذراع الحصينة ك أىؿ الرجؿ : تعريف األسرة لغة

(. 17:،ص2004مجمع المغة العربية،).جماعة يربطيا أمر مشترؾ، جمعيا ُأَسْر –كعشيرتو
األسرة ىي مؤسسة اجتماعية تتشكؿ مف منظكمة بيكلكجية اجتماعية ، كتقـك  :تعريف األسرة اصطالحا

 ، كتتمثؿ في عالقات الزكاج كعالقات الدـ بيف الكالديف كاألبناء كساللة األولى بيولوجية: عمى دعامتيف 
، حيث تنشا عالقات المصاىرة مف خالؿ الزكاج، كيقـك الرباط اجتماعية ثقافيةأما الثانية فيي . األجياؿ 

 (15ص:2015حجازم مصطفى، )الزكجي تبعا لقكانيف األحكاؿ الشخصية حيث يتـ االعتراؼ بيا، 
بأنيا تمؾ األسرة التي تعيش في المجتمع الريفي؛ كليا خصائص قيمية  تعرؼ:أما األسرة الريفية

كما، يمارسكف أفرادىا . كاجتماعية ممتدة لخصائص الريؼ كمميزاتو الخاصة في ىذه البيئة االجتماعية
نكع مف التماسؾ الداخمي فيما بينيـ، بشكؿ خاضع لمقكة الجمعية، بالكقت عينو أثار األنثركبكلكجي 

أنيـ يعتمدكف عمى فالحة األرض كأنيـ ال " ككبركىكمف خصائص الحياة القركية كالتي تتمخص في
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إبراىيـ مصرم  ).يعيشكف منعزليف تمامان كما ىك الحاؿ في التنظيمات العشائرية كالقبائمية
(. 12ص:2018فداء،

يتفاعمكف معا يقطنكف  (الزكاج )ىي جماعة مف األفراد تربط بينيـ قرابة الدـ  األسرة الريفية ك منو فإف
األرياؼ كيعتمدكف في عيشيـ عمى مختمؼ النشاطات التقميدية ك تتميز األسرة الريفية بخصائص 

 .اجتماعية ثقافية سائدة كالتي تميزىا كتميز المجتمع الريفي عف غيره مف المجتمعات األخرل
 االقتصاد األسري: 

االقتصاد مف الَقْصد كىك التكسط كالطمُب األَسّد كيقاؿ ىك عمى قصد أم الرشد كطريؽ  :االقتصاد لغة 
. القصد أم سيؿ كقصد قصده أم نحكه

ىك التكسط بيف األطراؼ كالتفريؽ كقاؿ ابف القيـ أما الفرؽ بيف االقتصاد ك الشح  : االقتصاد اصطالحا- 
العدؿ ك الحكمة فالعدؿ يعتدؿ في المنع ك البذؿ  : ىك أف االقتصاد خمؽ محمكد يتكلد مف خمقيف

حماد ). كبالحكمة يضع كؿ كاحد منيما مكضعو الذم يميؽ بو فيتكلد مف بينيما االقتصاد
(. 72ص:2008نزيو،

ايزيس عاذر :تناكؿ الباحثكف تعريؼ االقتصاد األسرم بكجيات نظر متقاربػة كمػنيـ :أما اإلقتصاد األسري
عمى أنػو العمػـ الذم ييتـ بدراسة اإلنساف كحاجاتو كتطكراتو خالؿ مراحؿ حياتػو مػف :" االقتصاد األسرم 

جيػة ، كدراسة البيئة المحيطة بو كالتعرؼ عمى مكرادىا مف جية أخرل ثـ العمػؿ عمػى سد حاجات 
 .اإلنساف مف المكارد المتاحة

العمـ الذم يعاكف كيػساعد األفػراد عمػى اسػتغالؿ إمكانياتيـ كمكاردىـ البشرية : " كتعرفو سالمة كآخركف 
كالمادية أحسف استغالؿ ، كبأ كبر فائدة ممكنة ، كذلؾ إلشباع حاجاتيـ كرغباتيـ المتعددة المتنكعة ، مما 

 .يرفع مف مستكل معيشة األسػرة كبالتالي تقدـ المجتمع كرفاىيتو 
ىك عمـ الحياة الذم يقـك أساسا عمى االىتماـ باألسر كتكجيو سمكؾ أفرادىا فيما : " كما تـ تعريفو بأنو 

داخؿ أسرتيـ كخارجيا ، ككذلؾ كيفية  مسكف ، كتعامػؿ- ممبس- يقكمكف مف أعماؿ يكمية مف مأكؿ 
إدارة كؿ ىذه األعماؿ عمى الكجو األكمػؿ بما يساعدىـ عمى االرتقاء بمستكل األسرة ، كبالتػالي مػستكل 

 (.45ص:2004منال،  عمرالمدهون ).المجتمػع ككػؿ
مدخكؿ األسرة الذم يعيؿ األسرة كيمبي  ىك الجانب المادم لألسرة أك االقتصاد األسري كمما سبؽ فإف

طمبات كاحتياجات أفرادىا كالذم يساىـ في تحقيقو األفراد المسؤكليف لألسرة أما األب أك األـ أك األكالد 
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البالغيف أك جميعيـ كيتميز االقتصاد األسرم الريفي عف غيره بنكعية النشاطات الُممارسة لتحقيقو إال كىي 
. النشاطات التقميدية مف زراعة كتربية حيكانات 

 االدخار :
مع  (داال  ) (الذاؿ كالتاء  )لكف قمبت كؿ مف  (اْذِتَخاْر  ) کما بينو عمماء المغة في أصمو االدخار لغة-

كفي حديث الضحية ُكُمكا كادَِّخُركا كأصمو اْذَتِخُر ؛  )قاؿ ابف منظكر (ادَِّخاْر  )اإلدغاـ فتحكلت الكممة إلى 
 .فثقمت التاء التي لالفتعاؿ مع الذاؿ ، فقمبت داال ، ك أدغمت فييا الذاؿ األصمية فصارت داال مشددة 

 الذم جاء بمفيـك كاحد يراد بو إخفاء الشيء كاالنتفاع بو االصطالحي مع المعنى المعنى المغوياتحد  -
 .في كقت الحاجة إليو

عبد المطيؼ ).كىك االحتفاظ بجزء مف الدخؿ لممستقبؿ ك االحتفاظ بالشيء لالنتفاع بو كقت الحاجة -
 (.18-17ص ص:2012العبيدم ابراىيـ ،

ىك تكفير جزء مف الماؿ أك المكاد الغذائية أك األشياء الستخداميا ك االنتفاع بيا كقت  االدخار ك منو فإف
 .الحاجة إلييا

 األنشطة التقميدية: 
  : تعريف النشاط- 
 .ج نشاطات كأْنِشَطة: [مفرد]َنشاط -
متكقفة عمى طاقة الكائف الحي كتمتاز بالتمقائية أكثر منيا بيكلكجيَّة كؿ عممية عقمية أك سمككية أك -

 (.08ص:1982 زكي بدكم أحمد،.)باالستجابة
(. 922ص:2004 مجمع المغة العربية ،).ممارسة صادقة لعمؿ مف األعماؿ-

أما النشاطات التقميدية  ىك مجمكع المياـ كالسمككيات كالممارسات الصادقة التي يؤدييا اإلفراد كالتي 
تربية )تمتاز بالصفة التقميدية البسيطة كيمكف حصرىا في الممارسات الفالحية بشقيا الزراعي كالحيكاني 

. كمختمؼ الحرؼ التقميدية (الحيكانات
 ترشيد االستيالك : 

 :الترشيد
اىتدل ك َراِشُد ىك المستقيـ عمى طريؽ الحؽ مع :ُرْشدنا- ترشيد مف الفعؿ الثالثي َرَشدَ :الترشيد لغة- 

التصمب فيو، فيك راشد ك الترشيد يعني حكـ القاضي ببمكغ الرشد ك المقصكد منو بمكغ اإلنساف سف الرشد 
(. 58ص:2008حماد نزيو،). يجيد التصرؼ في سمككو
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يقصد بالترشيد في اإلدارة مزيد مف التقنيف كاالتساؽ كالتنسيؽ داخؿ التنظيـ أك ىك : الترشيد اصطالحا- 
 زكي بدكم ).ذلؾ السمكؾ المكجو نحك تحقيؽ أىداؼ محددة في اإلطار المفركض عميو

(. 346ص:1982أحمد،
 :االستيالك

ىك منى اإلىالؿ فيتعدل يقاؿ اْسَتَيمَؾ الرجؿ الشيء ك أىمكو، تصيير الشيء ىالؾ أك :االستيالؾ لغة- 
(. 37ص:2008حماد نزيو،). كاليالؾ

النشاط الذم يشبع بو اإلنساف حاجاتو ، كيتكقؼ مف االستيالؾ عمى الدخؿ : اصطالحا االستيالؾ- 
 (.83ص:1982 زكي بدكم أحمد،).كالحاجات النفسية كعادات األفراد

 :ترشيد االستيالك
ترشيد االستيالؾ ىك سمكؾ المستيمؾ الرشيد ككيفية تكعيتة في مختمؼ المجاالت ، كىذا المصطمح - 

مرادؼ لالستغالؿ األمثؿ فيحاكؿ الفرد كضع نظاـ استيالكي يخدـ بو عائمة كمف ثـ المجتمع لرفع مستكاه 
(. 8ص:2011عثماف محمد عبد المطيؼ عمي،).الصحي كالثقافي كاالجتماعي

إف الترشيد في معناه العاـ ىك عمؿ أك إجراء يستيدؼ إخضاع ظاىرة ما لمفعؿ كمبادئ السمكؾ السكم - 
كالبعد بيا عف كؿ ما يجافي التكسط كاالعتداؿ ، أما في مجاؿ االستيالؾ فيقصد بالترشيد ضبط 

أحمد  ).مستكيات االستيالؾ كمعدالت متزايدة كجعميا متمشية مع قدرات المجتمع ك مكارده الكمية 
(. 20ص:2002األزىرم منظكر،

كمنو فإف ترشيد االستيالؾ ىك استخداـ كاستغالؿ المكارد المتاحة بالطريقة المثمى مف خالؿ المكازنة 
. كاالعتداؿ في اإلنفاؽ كتجنب اإلسراؼ ك التبذير

 :منيج وأدوات الدراسة -6
يعرؼ المنيج بأنو الطريقة التي يتعيف عمى الباحث أف يمتـز بيا في بحثو حيث يتقيد بإتباع مجمكعة مف 

القكاعد العامة ، التي تييمف عمى سير البحث كيسترشد بيا في سبيؿ الكصكؿ إلى الحمكؿ المالئمة 
العاني داككد عبد ).لممشكمة إف انجاز بحث ما يتطمب بالضركرة اعتماد منيج معيف

(.  16ص:2014القيار،
،اقتضت الضركرة "مساىمة المرأة الريفية في االقتصاد األسرم "ككفؽ التساؤؿ الرئيسي ك المتمحكر حكؿ

منيج الكصفي لمكاقع، كاستنتاج الدالئؿ كالبراىيف مف المشاىدة  كىكالمنيج األثنوغرافي المنيجية اعتماد 
كعرفو سميث كديالمكنت عمى أنو الطريقة التي يتـ مف خالليا كصؼ ثقافة . الفعمية لمظاىرة المدركسة
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مجتمع حيث أشارا إلى أنو الدراسة التي يمكف القياـ بيا أك إجراؤىا في السياؽ أك المكقؼ الطبيعي ، 
حيث يقـك الباحث بجمع البيانات ، أك الكممات ، أك الصكر ، ثـ يحمميا بطريقة استقرائية ، مع التركيز 

ييدؼ البحث االثنكغرافي إلى " ماير كىك ير ماف " كحسب . عمى المعاني التي يذکرىا المشارکكف 
، مف خالؿ دراسة الظاىرة ، اعتمادا " المسككت عنو " أك " المستكر " أك " غير المتكقع " الكشؼ عف 

: عمى مشاركة الباحث المتعمقة لمجتمع الدراسة ك يتميز المنيج االثنكغرافي بػ
. المركنة في الطريقة ك التحميؿ  - 
القدرة عمى كشؼ عف الظكاىر العفكية التي تظير مف خالؿ الممارسات كالسمككات غير المقصكدة - 

. خالؿ إجراء الدراسية

. ييدؼ إلى فيـ السمكؾ اإلنساف دكف تحكـ مقصكد أك غير مقصكد- 

. يتـ في مكافؽ طبيعية بدراسة السمكؾ في سياقو الطبيعي- 

. يقـك عمى دراسة حالة كاحدة لمجتمع صغير أك جماعة معينة- 

. يعتمد عمى المالحظة المباشرة لمباحث- 

. يختبر ما يحدث فعميا دكف االعتماد عمى آراء مسبقة- 

 (.34-33ص ص :2017دىاف مريـ،) .يعتمد عمى جميع مكثؼ لمبيانات تمتد لفترة زمنية قد تطكؿ- 
:  فتتمثؿ فيأدكات جمع البياناتأما 
 ىي حالة يشارؾ فييا المالحظ أك المالحظة في حياة األشخاص المكجكديف :المالحظة بالمعايشة- 

إنيا تتطمب االندماج في . تحت المالحظة كىي مصدر ظيكر األشكاؿ األخرل لممالحظة في عيف المكاف
يعتبر األنثركبكلكجيكف . مجاؿ حياة األشخاص محؿ الدراسة مع مراعاة عدـ تغيير أم شيء في الكضع 

أكؿ مف مارس المالحظة بالمشاركة مف خالؿ عيشيـ في كسط المجمكعات البشرية بغية دراستيا عف 
 (.158ص:2004أنجرس مكريس، ).قرب
كتتمثؿ في استخداـ استمارة متككنة مف مجمكعة مف األسئمة مكضكعة بدقة حكؿ : المقابمة الموجية - 

مكضكع معيف ، كتشمؿ االستمارة كذلؾ اإلجابات محتممة بت يمكف ممؤىا بسرعة كتفريعيا في جداكؿ 
كعمى الباحث أف يقرأ كؿ سؤاؿ أماـ الشحص المراد دراستو ثـ تسجيؿ إجابتو بكضع عالمات أماـ إحدل 

ىذه الطريقة غير شائعة في الدراسات الخاصة بالمجتمعات الريفية البدائية ، ككنيا . اإلجابات المكتكبة 
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تثير شككؾ األفراد لعدـ تعكدىـ عمييا كخاصة كأنو في الغالب ال يعرؼ القراءة كالكتابة ك لـ يسبؽ أف 
(. 36ص:2017دىاف مريـ،).قابمو شخص ما كأخد يسجؿ أقكالو

. يتكقؼ نجاح الدراسة الحقمية إلى حد بعيد عمى حسف اختيار اإلخبارييف كالتعاكف معيـ  : اإلخباريون-
يعرؼ كؿ مف جريؾ بايمي كجيمس بيكلي اإلخبارييف أنيـ األشخاص الذيف يسمحكف لمباحث الميداني 

بإجراء المقابمة معيـ ، أك يسمحكف لو بمالحظة سمككاتيـ ، يسمكف اإلخبارييف ، كىـ يقدمكف عكنا كبيرا 
محمد حسف )كىذه الكسيمة ال مناص منيا   لمحصكؿ عمى المعمكمات عف ثقافة مجتمع ما. لمباحث 
 فاإلخباريكف ىـ أبناء المجتمع المحمي الذم يعمد إليو الباحث في إجراء . (116ص:1998الغامرم،

 .دراستو الحقمية ، باعتبارىـ عارفيف بجميع أحكاؿ المنطقة
 :مجاالت الدراسة -7

إف مجاالت الدراسة تعبر عف الحيز اإليككلكجي اإلنساني الذم تجرل فيو دراسة ما كىك ذك أبعاد ثالثة 
. تتمثؿ في المجاؿ المكاني كالبشرم كالزمني

 نقصد بالمجاؿ البشرم مجتمع البحث الذم ستطبؽ عميو الدراسة ، كلككف مكضكع :المجال البشري- 
البحث ييتـ بمساىمة المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم ، تـ األخذ بعينة قصدية كالتي تعرؼ عمى 
أنيا العينة التي يقـك فييا الباحث باختيار مفرداتيا بطريقة تحكمية ال مجاؿ فييا لمصدفة ، كىذا إلدراكو 
المسبؽ كمعرفتو الجيدة المجتمع البحث كلعناصره اليامة كالتي تمثمو تمثيال صحيحا ، كبالتالي ال يجد 

حيث اقتصرت ىذه الدراسة عمى عدد محدكد مف المبحكثات .صعكبة في سحب مفرداتيا بطريقة مباشرة 
مبحكثة تنكعت األنشطة التي يمارسنيا بتنكع أعمارىف كحاالتيف االجتماعية  (15)حيث بمغ عددىف 

 .كالتعميمة كالمينية كاشتركف في أنيف تنتميف لنفس الحيز المكاني أال كىك أرياؼ منطقة سيدم عقبة
يعتبر اختيار مكاف الدراسة يتعمؽ أساسا بإشكالية الدراسة المطركحة التي تسعى إلى  :المجال المكاني- 

كلذلؾ كاف متكجبا عمينا اختيار منطقة . الكشؼ عف مساىمة المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم
 ممارسة النساء الريفيات الستمرارتتالءـ مع مكضكع الدراسة، فكقع االختيار عمى منطقة سيدم عقبة 

لمختمؼ األنشطة التقميدية لدييـ كسبب ىذا االختيار راجع إلى المعرفة المسبقة لمجتمع البحث الذم 
. يسمح لنا بسيكلة التحرؾ كاختراؽ بعض الحكاجز المعرقمة

منطقة الزاب أعتبر مجاؿ الدراسة إقميـ ألحدل دكائر كالية بسكرة كىي دائرة سيدم عقبة الكاقعة  باؿ
لحتكائيا عمى  (محاصيؿ التمر)الشرقي كىي منطقة سيمية تسكدىا زراعة لمخضراكات كالمحاصيؿ زراعية 

( 9ص :2018 الثقافة لكالية بسكرة،قطاع)كاحات شاسعة كىي  منطقة تتميز بإرتفاع درجة الحارة بيا  



 اإلطــــــار الــمـنـــيــــجـــــي لــــــــدراســــــــة      الفصل األول                               

14 
 

-  شتمة - سيدم عقبة :تضـ دائرة سيدم عقبة البمديات التالية  . كمـ 254.10تحتؿ مساحة قدرىا 
 الذم يربط مقر كالية بسكرة 83عيف الناقة كما تتمثؿ في منطقة عبكر لمطريؽ الكطني رقـ - الحكش 

  . كمـ 18- بكؿ مف كالية تبسة ك كالية خنشمة كتبعد عمى مقر الكالية بسكرة 
  :و يحد مدينة سيدي عقبة من جميع الجيات

 .مف الشماؿ الشرقي بمدية مشكنش- 
 . مف الشماؿ بمدية شتمة- 
.  مف الغرب بمدية بسكرة- 
 .الشرؽ بمدية عيف ناقة- 
 .الجنكب الغربي بمدية أكماشمف - 
 (76. 2019الدين،  عز مروة و بلكحل منصوري). مف الجنكب بمدية الحكش- 

: كىذا ما تكضحو الخريطة التالية 

 
 موقع سيدي عقبة و حدودىا:(1)الشكل رقم 

 https://www.google.com/maps/place/Sidi+Okba :المصدر
 تحددت بداية ىذه الدراسة منذ إعالف عناكيف مذكرات التخرج الطمبة الدفعة ، فكانت :المجال الزماني-

المرحمة األكلى مف شير نكفمبر إلى غاية شير جانفي نظرة شمكلية كمحاكلة لتجميع اكبر عدد مف 
لمخكض في عممية البحث بعد ىذه المرحمة بدأت  المالحظات كمحاكلة معرفة المنيجية كاألدكات المناسبة

مرحمة العمؿ النظرم المجد إلى غاية شيرم فيفرم كمارس لتبدأ الدراسة الميدانية ك إجراء المقابالت مع 
 .المبحكثات 

: صعوبات الدراسة- 8 
: كاجيتنا العديد مف الصعكبات في دراستنا ليذا المكضكع نذكر البعض منيا فيما يمي

https://www.google.com/maps/place/Sidi+Okba
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نقص المراجع المتعمقة بالمكضع في كتب االنثركبكلكجيا كخاصة المكاضيع المتعمقة باالقتصاد  -
 .األسرم

 .صعكبة التنقؿ لألرياؼ لمقابمة المبحكثات -
قناعيف لخكض غمار الكالـ معنا -  .صعكبة كسب ثقة المبحكثات كا 
حساسية المكضكع كصعكبة استنطاؽ المبحكثات  كالتكائيف لعدـ اإلفصاح عف كيفية تسيير استيالؾ  -

 .الدخؿ كالمساىمة في إثرائو

  الدراسات السابقة-9

  بالحاج مميكة تمثمت ىذه الدراسة في مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير لمباحثة :الدراسة األولى  
مساىمة المرأة الريفية في تنمية المجتمع المحمي دراسة : تحت عنكاف 2011 - 2010 :بتاريخ 

 .ميدانية بريف تممسان
: تساؤالت الدراسة

ىؿ تساىـ المرأة الريفية في التنمية كفؽ مناخ الذم يتيحو المجتمع بمؤسساتو ك نظمو ،ثقافية ك برامجو ك 
استراتيجياتو التنمكية إلظيار مياراتيا ك كفاءاتيا لتحقيؽ إضافة غير مسبكقة في مجاالت االقتصادية 

. ك تصبح بتمؾ طاقة منتجة ك مساىمة فعالة في تنمية المجتمع المحمى ؟....العممية ك السياسية 
: فرضيات الدراسة 

التغيرات االجتماعية ك االقتصادية مف برامج جكارية ك استراتيجيات كطنية لمتنمية قادرة عمى فتح  -
الباب ك المجاالت ك إتاحة الفرص أماـ المرأة الريفية لمعمؿ ك االندماج في المجتمع كالمشاركة في 

 .تنميتو
البناء االجتماعي ك النظـ االجتماعية ك الثقافية التقميدية ماثمة أماـ حرية المرأة الريفية ك انحصار  -

 .فرص اإلبداع لدييا
: منيج الدراسة  

. التاريخي، التجريبي
: أدوات جمع البيانات

. الكثائؽ التاريخية ، المالحظة، المقابمة، اإلستمارة، دراسة حالة
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:  نتائج الدراسة
 . المساىمة في التنمية االجتماعية كالتنشئة ك التعميـ كالتربية -
 . المساىمة في التنمية الثقافية كترسيخ الديف في نفكس األطفاؿ كالحفاظ عمى المكركث الثقافي -
 .المساىمة في التنمية االقتصادية مف حالؿ العمؿ بنكعيو اإلنتاج االقتصادم كلخدماتي -
  رانيا فايز تمثمت ىذه الدراسة في مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير لمباحثة :الدراسة الثانية

دراسة : المرأة وتنويع مصادر دخل األسرة الريفية  : تحت عنكاف  2001 : بتاريخ اسماعيل سميم 
 .محافظة مأدبا - ميدانية في قرى بني حميدة 

 :مصطمحات الدراسة
 دخؿ األسرة  -
 تنكيع مصادر الدخؿ  -
 نفقات األسرة  -
 رب األسرة  -
  مكانة المرأة االجتماعية -

: مناىج وأدوات الدراسة 
. استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ك المنيج التحميمي أما أدكات جمع البيانات فتتمثؿ في اإلستبانة

: فرضيات الدراسة 

ىنالؾ فركؽ دالة إحصائية بحسب مكانة المرأة االجتماعية بيف النساء العامالت كالنساء غير -1
.  العامالت في قرل جبؿ بني حميدة 

ىنالؾ فركؽ دالة إحصائية بحسب مكانة المرأة االجتماعية بيف النساء العامالت في مشركع بني - 2
. حميدة لمنسيج كالعامالت في مجاالت أخرل كبيف النساء غير العامالت في قرل جبؿ بني حميدة 

ىنالؾ فركؽ دالة إحصائية بحسب مكانة المرأة االجتماعية في قرل جبؿ بني حميدة بحسب متغيرات -3
. دخؿ األسرة ، كالمستكل التعميمي كالعمر 

ىنالؾ فركؽ دالة إحصائية بحسب مكانة المرأة االجتماعية غير العاممة في قرل جبؿ بني حميدة  -3
.  بحسب متغيرات دخؿ األسرة ك المستكل التعميمي ك العمر 
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ىنالؾ فركؽ دالة إحصائية بحسب مكانة المرأة االجتماعية العاممة في قرل جبؿ بني حميدة بحسب  -4
 .متغيرات دخؿ األسرة ، كالمستكل التعميمي ، كالعمر كقيمة مساىمة المرأة في دخؿ األسرة 

 ىنالؾ فركؽ دالة إحصائيا بحسب مكانة المرأة االجتماعية العاممة في مشركع نساء بني حميدة  -5
لمنسيج في قرل جبؿ بني حميدة بحسب متغيرات دخؿ األسرة ، كالمستكل التعميمي ، ك العمر كقيمة 

 .مساىمة المرأة في دخؿ األسرة 
: نتائج الدراسة 

أف مساىمة المرأة العاممة في ميزانية األسرة ك تحمميا لممسؤكلية فييا يعزز مف مكانتيا ك تقدير زكجيا - 
كأكالدىا ليا مف ناحية ، ك اختالطيا ك تعامميا مع اآلخريف اكسبيا درجة عالية مف الثقة بنفسيا ك 

  .بقراراتيا ، باإلضافة إلى الكعي ك قكة الشخصية

أف الغالبية العظمى مف النساء العامالت في المشركع يعممف بمينة الغزؿ ك النسيج ، التي تؤدييا المرأة - 
في منزليا دكف التزاـ بأكقات محددة لمدكاـ ، ك غالبا ما تؤدم المرأة عمميا بعد االنتياء مف ميماتيا 

ككاجباتيا المنزلية لذلؾ نجد أف مكانتيا أعمى ألنيا تساعد زكجيا في ميزانية األسرة ك ال تيمؿ شؤكف 
. بيتيا ، بؿ تحسف مف مستكاىـ المعيشي ، ك بالتالي فاف عمميا في المشركع ال يؤثر عمى حياتيا األسرية

كمما زاد الدخؿ زادت مكانة المرأة ، حيث يصبح حؿ المشكالت التي تكاجو األسرة أكثر قابمية مع ازدياد -
. الدخؿ ، إضافة إلى تكفير االستقرار النفسي ك الجك العائمي 

ظركؼ العمؿ  % 74أف طبيعة العمؿ لمنساء العامالت في مشركع بني حميدة ك الذم يقدر بنسبة -
. لدييف متشابية كخصائصيف متشابية باإلضافة إلى تجانس مجتمع العامالت ك ترابطو

كجكد عنصر المقارنة بيف غير العاممة ك مثيالتيا المكاتي يماثمنيا في السف ك الظركؼ األسرية مف - 
 .العامالت 

أف معظـ العامالت في المشركع يؤديف عمال كاحدا ك ىك النسيج بكافة مراحمو ، باإلضافة إلى أف - 
نضيؼ إلى . الغالبية العظمى مف الكظائؼ كالميف المكجكدة في المشركع ال تتطمب مستكل تعميميا عاليا 

ذلؾ أيضا أف المقياس الذم يتـ عمى أساسو تكظيؼ العامالت في المشركع ىك الكفاءة ك اإلنتاجية بغض 
. النظر عف عدؿ العاممة
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  نصيف شيماء منيتمثمت ىذه الدراسة في مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير لمباحثة:الدراسة الثالثة  
خصائص المرأة الريفية في قضاء المقدادية دراسة في جغرافية  : تحت عنكاف  2020 :بتاريخ 
 .السكان

 :مصطمحات الدراسة 
 مرأة الريفية  -
 الريؼ  -
 التنمية  -
 الريفية  -
تمكيف المرأة   -

: مناىج وأدوات الدراسة 
. استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ك المنيج التحميمي أما أدكات جمع البيانات فتتمثؿ في االستبياف

: تساؤالت الدراسة

ىؿ تتبايف - ؟ (1997-2010 -2019) ما خصائص المرأة الريفية في قضاء المقدادية لمسنكات - 
خصائص المرأة الريفية في قضاء المقدادية زمانية بيف سنة كأخرل ؟ كمكانيا بيف كحدة إدارية كأخرل ؟  

طبيعة المشكالت التي تعاني منيا المرأة الريفية في قضاء المقدادية ؟ - 

ما الكسائؿ المستخدمة لتنمية كتمكيف المرأة الريفية في قضاء المقدادية ؟ - 

: فرضيات الدراسة 

أف خصائص المرأة الريفية في قضاء المقدادية تتمثؿ بالتكزيع الجغرافي ليذه الخصائص مف حيث  - 
-2010 -2019) التكزيع العددم كالنسبي كالبيئي كالديمكغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية لمسنكات 

1997.) 

إف خصائص المرأة الريفية في قضاء المقدادية تتبايف زمانيا بيف سنة كأخرل عمى كفؽ تغيرات جغرافية - 
كديمكغرافية كاجتماعية كاقتصادية كطبيعة المشكالت التي تعاني منيا المرأة الريفية كمحاكلة النيكض 

 .بكاقعيا في سبيؿ تنميتيا 
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: نتائج الدراسة 

كيرجع  (1997-2010 -2019 )تزايد أعداد المرأة الريفية في عمـك ريؼ قضاء المقدادية لمسنكات - 
. ذلؾ نتيجة لمزيادة الطبيعية مف ناحية فضال عف عامؿ اليجرة مف ناحية أخرل 

كشفت الدراسة عف تبايف تكزيع حجـ األسرة في عمـك ريؼ قضاء المقدادية مكانية بحسب الكحدات - 
أفراد األسر الكبيرة الحجـ كيعكد السبب في ذلؾ  اإلدارية حيث سجمت أعمى معدؿ ليا في مركز القضاء 

. إلى ميؿ السكاف الريفييف لألسر الكبيرة الحجـ 
يتضح مف الدراسة أف لمعادات كالتقاليد تأثير فاعال في عدـ مكاصمة المرأة الريفية التعميميا فضال عف - 

 .عدـ مساىمتيا في العمؿ مما يشكؿ عائقا أماـ تنمية كتمكيف المرأة الريفية 
أظيرت الدراسة أف أغمب عمميات االختيار الزكاجي في ريؼ أعضاء المقدادية تتـ بيف األقارب بحكـ - 

األعراؼ كالتقاليد السائدة في الريؼ العراقي التي تميؿ إلى الزكاج مف األقارب لمعرفة األسر بعضيا 
. البعض اآلخر
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: خصائص األسرة الريفية-1
: تتنكع ك تتعدد خصائص األسرة الريفية فمنيا االجتماعي الثقافي كمنيا ما ىك اقتصادم

: خصائص اجتماعية ثقافية
تتميز األسرة الريفية ك كثرة مكاليدىا ك تحتفي األسرة بصفة خاصة بمكاليدىا  :كبر حجم األسرة الريفية-

: العكامؿ التالية الذككر ترجع أسباب كثرة المكاليد في األسرة إلى
 يعتبر أىؿ الريؼ أف كبر حجـ األسرة عامؿ مدعـ لعزكتيا كقكتيا. 
 تنظر األسرة إلى أبنائيا كمصدر لمدخؿ أكثر منيـ باب لمتكمفة . 
 مكقؼ الزكجة الضعيؼ تحت التيديد الدائـ المستمر بحؽ الرجؿ في الزكاج بأكثر مف كاحدة. 
  عدـ إلماـ الفالحيف بكسائؿ تنظيـ النسؿ. 

كيتباىى الفالحكف عادة بمغاالتيـ في ىذه الناحية كقد .  الفالح العربي معركؼ بإكرامو لمضيؼ:لكرما-
كال يحب الفالح أف يتيـ أك . تمادل الفالحكف أحيانا في إكراميـ لضيكفيـ إلى درجة اإلضرار بماليتيـ

 .يكصؼ بالبخؿ فيك إحدل الصفات الكريمة في األسرة الريفية السائدة

.  يتميز الريفيكف بيذه الصفة ، حيث كمما يقؿ العمـ تزداد أىمية الخبرة في الحياة العامة :احترام السن-
كلذا فإف ىذه المجتمعات التي يقؿ فييا انتشار العمـ مجتمعات تقدر كبار السف الذيف ىـ بحكـ سنيـ 
تجاربيـ في الحياة ما يعينيـ عمى القيادة كالنصح كالتكجيو كيعتبر أم احتداد أك مناقشة أك إىانة مف 

 .صغار السف لكبارىـ مخالفة خطيرة تقابؿ بالنقد الشديد 

قد ال يككف الفالح نفسو جريئا أك شجاعا كلكنو يحتـر كيقدر كال شؾ الجرأة : احترام القوة والشجاعة- 
حتى لقد لكحظ أف معاممة الفالحيف لكبار المجرميف الذيف يشتيركف . كالشجاعة إذا تكفرت في أم فرد

ص ص :فؤاد أحمد عمي) ..بالجرأة المتناىية منيا قدر مف االحتراـ ال تستند إلى مجرد الخكؼ منيـ كحده
79-78.) 
 أىؿ الريؼ عاطفيكف إلى درجة كبيرة، فيـ ال يتحكمكف في عكاطفيـ كامؿ المدف مثال :التأثر العاطفي- 

كمف المعركؼ عف أىؿ الريؼ العربي أنيـ يندفعكف في غضبيـ أك حزنيـ أك ضحكيـ دكف تحكـ كاضح 
 . كالعكاطؼ لدييـ تشتعؿ ك تخبك دكف اتزاف كاضح . في إخفاء ىذه العكاطؼ

عطائيا "  مف أىـ ما يميز األسرة الريفية ىك تعمقيـ العاطفي الشديد باألرض :التمسك باألرض -  كا 
عاشة ، كتأميف لممستقبؿ ، كما تضفي عمييـ المكانة  أىمية عظمى لما تمثمو لدييـ مف مصدر رزؽ كا 
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االجتماعية ، كيعتبر إىماؿ األرض أك بيعيا خركجا عف العرؼ السائد كالقيـ الريفية المكركثة ، كما أف 
. ممكية األرض مرتبطة بالذككر

 .(رئاسة األسرة)، فاألب صاحب السمطة العميا كما يظير فييا عامؿ األسرة الريفية ذات سمطة أبوية-
 كالتي تجمع األبكيف كأبنائيما المتزكجيف كأحفادىـ، كتمتد لتشمؿ بعض يسودىا نظام األسرة المركبة- 

 (.85ص:2010عمركف  ىجيرة ،) .األقارب
 :قمة الخبرة والنظرة المحدودة

إف نظرة الريفي لمحياة مكجية دائما نحك الماضي الذم يساعده عمى التغمب عمى الصعكبات  مزكدا إياه 
بطرؽ التفكير كالتصرؼ عمى طريقة أسالفو كأجداده الذم يرل فييـ القدكة المثالية التي يجب السير عمى 

 .نيجيا دكف مراعاة التغيرات التي تطرأ عمى مجتمعو الريفي
ىذا مف جانب، مف جانب آخر الريفي نظرتو نحك األفؽ البعيد محدكدة فيك يعيش مف أجؿ اليـك نفسو، 
فطمكحو صغير جدا يرضيو القميؿ كال يتطمع إلى المستقبؿ البعيد، نتيجة قمة معارفو حكؿ العالـ المحيط 

ىذه النقطة ربما تنطبؽ عمى الريؼ في القديـ لكف في اآلكنة األخيرة ، ال يمكف تجاىؿ دكر كسائؿ . بو
االتصاؿ في انفتاح سكاف الريؼ عمى العالـ الخارجي،  فالجماعات الريفية كالتي تعتبر بمعزؿ عف 

كما يمكف أف . المراكز الحضرية ال يمكف أف تككف بعيدة أك معزكلة عف تأثير التيارات الثقافية الحديثة
 (.85ص:2011خبرارة نبيمة ،). تحدثو مف تنمية اجتماعية كثقافية داخؿ ىذا المجتمع

إنيا  الكسيمة االجتماعية التي يتـ بكاسطتيا تحديد العالقات االجتماعية فيي : قوة العالقات القرابية 
تخضع ك كأم نظاـ اجتماعي مجمكعة مف القكاعد ك المبادئ  ك لمتعبير عف مدل قكة العالقات القرابية 
في المجتمع الريفي البد لنا مف مالحظة األسر في الريؼ ، كالتي في الغالب أسر كبيرة ك ممتدة محافظة 

عمى ركابطيا القرابية ، فيـ ينحدركف مف سمؼ مشترؾ كغالبا ما تشكؿ ىذه األسر عشائر ، فمجمكع 
 محمد بكمديف).العشائر التي ىي مجمكع األسر الكبيرة ذات االنتماء المشترؾ ، حيث تشكؿ لنا قبيمة

(. 03ص:2016،دحماني
تعتبر العادات كالتقاليد مف مصادر التشريع في األسرة الريفية البداية كعادة  : التمسك بالعادات والتقاليد- 

ما سمككيات أفراده ، كيعتبر الخركج عنيا بمثابة الخركج عف المجتمع في حد ذاتو  ، حيث تمارس 
العادات كالتقاليد قيرا عمى الفرد يتجنب الصادـ معيا يتخذىا عرفا كقانكنا يكرثو لمجيؿ الذم بعده جيمو ، 

. كيظؿ جميع المجتمع ، كتزداد قكتيما في الريؼ
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تعتبر األسرة متعددة الزكجات شكال مف أشكاؿ األسرة الريفية ، كىي األسرة التي تتككف  : تعدد الزوجات
مف زكج كاحد كأكثر مف زكجة كاحدة ، باإلضافة إلى األطفاؿ ، كالزكاج يشترط الشرعية التي تكتسب مف 
خالؿ اإلجماع بالمكافقة ، كالبد أف يككف لمزكج أكثر مف زكجة كاحدة نفس الكقت ال عمى فترات متباعدة 
بقاء اإلرث في يدىا ، عکس الزكاج الخارجي  ، كتتسـ العائمة بالزكاج الداخمي ، كىذا لتمتيف رابطة الدـ كا 

 (.117ص:2018جدعكف زينة،).الذم بيف عمى مصالح اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية قاىرة
 الريؼ جماعات أكلية تتميز بالعالقة الكطيدة بيف أفرادىا أم بعالقة الكجو لمكجو كالمجتمعات :الثقافة

فالريؽ محدكد االتصاؿ لتشابو . الريفية محدكدة في اتصاالتيا أم أكثر عزلة مف المجتمعات الحضرية
ىذه العزلة النسبية . الميف ك بساطة الحياة الريفية التي تحد مكضكعات االتصاؿ كال تعمؿ عمى تنكيعيا

كىذا االتصاؿ المحدكد قد أدل إلى أف يعاصر أسمكب المعيشة في الريؼ أىميا لقركف طكيمة كزاد مف 
ارتباط األفراد بأسمكبيـ المعيشي لذلؾ فإف الثقافة الريفية مف النكع المقدس أم بطيء التغيير المرتبط 

 . بعقائد الناس كتقاليدىـ 
إف طبيعة عمؿ سكاف الريؼ نجعميـ أكثر قربا مف الشعكر بقكة اهلل سبحانو كتعالى ، فتمؾ  : التدين_ 

الذرة التي تتحكؿ إلى نبات ، كىذه الكائنات الحية مف حشرات ك نباتات التي تعيش حكليـ ، كالجك 
نضيؼ إلى ذلؾ أف . كالشمس كالقمر كالككاكب كؿ ىذه األشياء المحيطة بيـ نذكرىـ باهلل سبحانو كتعالى 

المزارع يشعر دائما كأكثر مف أم قاـ بمينة أخرل بحاجة إلى مساعدة اهلل لو في عممو ، فالفالح يقـك 
بكاجبو ك لكنو ال يستطيع أف يضمف حصكلو فربما أصابتو حشرة أك مرض أك ربما أصابو الجفاؼ أك 

كىذا التديف القكل بيف سكاف المجتمع الريفي يرتبط بانتشار االتكالية بينيـ كاالعتقاد كاإليماف .. الصقيع 
. العميؽ بالقضاء ك القدر

يعتمد الضبط االجتماعي ، أم ضبط سمكؾ األفراد في حدكد المعايير كالقيـ  : الضبط االجتماعي-  
المتعارؼ عمييا في المجتمع ، عمى نكعيف مف الضبط أحدىما داخمي  يعتمد عمى رقابة الفرد نفسو عمى 

كالضبط . سمككو كتصرفاتو كاآلخر خارجي يعتمد عمى رقابة اآلخريف لسمككو كمنعو مف االنحراؼ 
الداخمي يعتمد أكثر ما يعتمد عمى ما نسميو الضمير كعمى شخصية الفرد نفسو أما الضبط الخارجي فيك 

كالضبط االجتماعي السائد في . إما ضبط اجتماعی يتمثؿ في حالة رقابة األسرة أك األصدقاء أك الجيراف
فالتديف المعركؼ عف أىؿ الريؼ يقكل مف ىذا النكع مف الضبط . القرية أقكل مف النكع الداخمي

االجتماعي 
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حيث يتـ أداء األعماؿ بكسائؿ بسيطة كمحدكدة التطكر ، كىذا ما  : عدم نتوع الوسائل التكنولوجية
يجعؿ المجيكد العضمي يشكؿ محكر أداء العممية ، كىك ما يجعميا عممية معتمدة في جزء كبير منيا 

لكحؿ ).عمى عمؿ الرجؿ كانعداميا في بعض المنازؿ مما يعيؽ بعض أدكار التي تقـك بيا المرأة الريفية 
(. 43ص:2009خديجة ،

 أدوات الزراعة واألثاث المنزلي
تتميز األدكات الزراعية التقميدية التي كانت تستخدميا األسرة الريفية بالبساطة كال تحتاج إلى ميارات 

خاصة في استخداميا، لكنيا في المقابؿ كانت تتطمب بذؿ جيد كبير مف قبؿ الفالحيف كتستغرؽ كقتا 
طكيال في العمؿ مع مشاركة الحيكانات لإلنساف في العمؿ الزراعي كمف ىذه األدكات التقميدية نجد 

المحراث الخشبي عمى شكؿ خط مستقيـ، يجره حيكاف أك حيكانيف، كيقكدىما فالح كاحد ينثر البذكر، كما 
.  تستخدـ الحيكانات أيضا كغالبا ما تككف األحمرة في عممية الدرس، كعممية نقؿ المحاصيؿ

ك قد .أما عممية الحصاد فيستخدـ فييا المنجؿ كيتعاكف في ىذه العممية عدة رجاؿ في شكؿ جماعي
عرفت األدكات نكعا مف التطكر فقد أصبح السكاف الريفيكف يستخدمكف الجرارات في حرث األراضي 

كالحاصدات في جني المحاصيؿ كتـ االستغناء تقريبا عمى الحيكانات في ىاتيف العمميتيف، بينما ال تزاؿ 
األدكات األخرل الدائمة االستعماؿ مكجكدة كالفأس كالدلك في استخراج المياه مف اآلبار، كالبعض اآلخر 

المضخات، كمما يحسب ليذه اآلالت الحديثة ىك اختصارىا لمكقت كالجيد، بعدما كاف الفالحكف  يستخدـ
 .يستغمكف كقت طكيال كيبذلكف جيدا كبيرا في الحرث كالحصاد

أما األثاث فيك كذلؾ يمتاز بالبساطة كالقمة كعدـ التنكع كينحصر في بعض األكتاد الخشبية التي تعمؽ 
عمييا المالبس كالصناديؽ الحديدية كالخشبية لحفظ األشياء، بينما تستخدـ الحصير كاألغطية الصكفية 

التقميدية المعبأة بالغاز أك المازكت في  في النـك كاألكاني الفخارية كاألطباؽ الخشبية في األكؿ كالفكانيس
 .اإلضاءة

بينما في المقابؿ نجد لدل بعض العائالت األخرل الغنية، التمفاز كالثالجة كاألكاني النحاسية،كتختمؼ 
العاـ، كبيذا نجد  كدخميا العائالت األخرل في استخداـ ىذه األنكاع مف األثاث حسب قدرتيا االقتصادية
المكاشي كغيرىا،  األثاث التقميدم في الريؼ يستمد مف البيئة المحمية كاألخشاب كالحجر كصكؼ
الحاجات الضركرية كصرؼ  كبساطتو مرتبطة بمجمكع القيـ كالنظرة إلى الحياة التي ال تتعدل سكل تحقيؽ

 (33-32ص ص :2011خبرارة نبيمة ،). النظر عف الكماليات بما فييا تأثيث المنزؿ باألنكاع الحديثة
 



  األسرة داخل الريفية المرأة                                           واقع:الثاني  الفصل

25 
 

 المسكن والزي
كانت األسرة الريفية قديما تعيش في  بيكتا عمى أساس الجماعة ففييا غرؼ كمف ثـ مخازف كحظائر 
لمحيكانات، فالييكمة العمرانية تمبي حاجة النشاط الذم يقـك بو الشخص، كالذم كاف يعتمد أساسا عمى 

 .الزراعة كتربية المكاشي كالدكاجف كغيرىا
يعتمدكف اعتمادا تاما عمى البيئة المحمية فالغالبية العظمى مف " كفي بناء ىذه البيكت كاف الريفيكف 

المساكف تبنى بالطكب المبف الذم يصنع مف الطمي المخمكط بالتبف كبعض األخشاب أك بالحجارة 
كالطيف، مع أسقؼ خشبية أك بالقرميد ككاف مظيرىا الخارجي يشكؿ شبو منحرؼ أك أشكاؿ منحية أما 

 .مف ناحية الحجـ فيك مرتبط بحجـ العائمة كبمساحة األرض التي يممكيا
أما إذا انتقمنا لمحديث عف المالبس التقميدية التي يرتدييا السكاف الريفيكف عمكما فيي تتميز بالبساطة 

كالشكؿ الفضفاض فرجاؿ في فصؿ الشتاء يرتدكف مالبس ذات ألكاف داكنة كمنسكجة مف الصكؼ مثؿ ، 
كفي الصيؼ مالبس بيضاء مثؿ ك السراكيؿ الفضفاضة كما يغطكف شعر رأسيـ بعمامات كفيما يخص 

ك أما الزينة فكانت بالذىب أك الفضة في . النساء فيف يرتديف عمكما مالبس طكيمة تغطي كافة الجسـ 
. الرقبة كاألذنيف

 سكاف الريؼ يصبكف اىتماميـ األكبر عمى العمؿ فالممبس لديو شيء يستر الجسـ كيقيو حر الصيؼ 
(. 31ص :2011خبرارة نبيمة ،). كبرد الشتاء

 أساليب طيي وتناول الطعام- 
كاف الطعاـ قديما األرياؼ يطيى عمى األخشاب بإضافة إلى ثالث أك أربعة  صخكر عؿ شكؿ مربع 

كيكضع في الكسط الحطب كتشعؿ النار فييا ك يتـ الطيي عمييا، كعندما يجيز يقدـ الطعاـ أكال لمذككر 
، أك يتـ الفصؿ بيف الكبار كالصغار عند (الطعاـ )ثـ تأكؿ النساء بعد التأكد أكال مف اكتفاء الرجاؿ منو 

تقديـ األكؿ، كىذا يرجع إلى شكؿ الذىنيات الريفية التي ترل أف الرجاؿ أكلى بالطعاـ مف النساء كاألطفاؿ 
 .ألنيـ مصدر الرزؽ كالماؿ كاألقدر بدنيا عمى العمؿ مف النساء كاألطفاؿ

لكف ما يالحظ في الكقت الحاضر ىك تغير ىذه الطرؽ كاألساليب حيث نجد مف خالؿ الكاقع المعاش، 
سكاف الريؼ يطيكف طعاميـ عمى األفراف كمكاقد النار الحديثة، كمع تقمص حجـ العائالت تدريجيا أصبح 
اآلباء يجتمعكف مع زكجاتيـ كأكالدىـ عمى مائدة كاحدة عند تناكؿ الطعاـ كال يفرؽ بيف األنثى كالذكر أك 

 (.34-33ص ص:2011خبرارة نبيمة ،).صغير السف ككبير السف في ىذا المجاؿ
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: الخصائص االقتصادية 
حيث يشكؿ العمؿ الزراعي القيمة العميا ، كما يقـك التخصص أساسا عمى  : بساطة تقسيم العمل- 

عاممي العمر كالجنس ، حيث تككؿ لمرجؿ األعماؿ اإلنتاجية التي تمارس خارج المنزؿ ، بينما تختص 
المرأة بأداء األعماؿ المنزلية كتربية األبناء ، كذلؾ بسبب التقاليد السائدة التي تحرص عمى مالزمة المرأة 

(. 45ص:2009لكحؿ خديجة ،)لمبيت 
 إف الزراعة ىي التي تكسب الحياة الريفية الكثير مف خصائصيا المميزة ، غمبية العمل الزراعي- 

كينطكم العمؿ الزراعي عمى الزراعة كتربية الحيكانات كاألبقار كاألغناـ كالماعز بغرض االستعماؿ في 
المأكؿ كالمشرب كتصنيع المالبس كاألغراض األخرل أك لبيعيا أك بيع منتجاتيا لمحصكؿ عمى بقية 

(. 115ص:2018جدعكف زينة، ).احتياجات األسرة ، كيتسـ العمؿ في الريؼ بالطابع العائمي
فيناؾ مكاسـ يعمؿ . الزراعة مينة يعرؼ عنيا عدـ انتظاـ ساعات العمؿ بيا: وقت العمل والبطالة- 

فييا المزارع ليال كنيارا بينا تكجد مكاسـ أخرل ال يزيد عمؿ المزارع فييا عف مجرد اإلشراؼ عمى بعض 
 .العمميات البسيطة أك االنتظار دكف عمؿ

سبؽ أف ذكرنا أف ساكف الريؼ يقـك بحكـ مينتو بالحصكؿ عمى معمكمات كخبرات كميارات :  الخبرة-
كالكاقع أف اتصاؿ الفالح بالطبيعة كالنكاحي البيكلكجية يكسبو خبرة كبيرة في . عديدة تتصؿ بمياديف شتی 

ىذه النكاحي، إال أف ساكف الريؼ بعيد عف المظاىر الحضارية المنتشرة في المدف مما يجعؿ خبرتو في 
. النكاحي المادية كالمظاىر الحضارية ضعيفة كىي الخبرة الغنية عند سكاف المدف 

المينة الغالبة في لدل سكاف الريؼ ىي الزراعية  بطبيعة الحاؿ، ك الزراعة مينة متكاممة  : المينة- 
الكاقع أف مينة الزراعة ىي مينة . تتطمب معمكمات كخبرات كميارات كاسعة إذا قارناىا بأية مينة أخرل

فالفالح يقـك بأعماؿ الزراعة النباتية كالزراعة الحيكانية كما أنو يقـك بجميع . مركبة أكثر مف مينة كاحدة
فؤاد أحمد ).مراحؿ العمؿ في الزراعة النباتية مثال يقـك المزارع بعمميات مقاكمة اآلفات، التسميد، التسكيؽ

(.  78-77ص ص :عمي

 :مشكالت األسرة الريفية  -2

 :كتمثؿ مشكالت األسرة الريفية في

 : كتتمثؿ فيما يمي:المشكالت االقتصادية
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ك كثرة اإلنجاب   نتيجة البطالة المكسمية كاعتماد دخؿ الفالح عمى دخؿ كحيد ىك الزراعةقمة الدخل-
 .مما يستكجب إنفاؽ أكثر

.  رأس ماؿ الفالح يتمثؿ في األرض كاألدكات: ندرة رأس المال-

كالماشية ككذا   كذلؾ نتيجة الطرؽ التقميدية في الزراعة كفي تربية الحيكانات كالدكاجفضعف اإلنتاج- 
 .تغذيتيا

التصديرية يجعؿ  عدـ تنكيع المحاصيؿ كاعتمادىا عمى المحاصيؿ : االعتماد عمى محاصيل معينة- 
 .الفالح تحت كطأة المنافسة كالمضاربة في األسكاؽ

تاحة فرص العمؿ : فرص العمل محدودة-  كذلؾ نتيجة عدـ تناسب زيادة السكاف كزيادة مكارد اإلنتاج كا 
 .كالتدريب عمى بعض الميف التي يعتمد عمييا الريؼ مف المدينة

 :المشكالت الثقافية إجتماعية - 

 .األسر لدييـ يعد الجيؿ كاألمية حاجز أماـ تثقيؼ الريفييف كعدـ تككف صكرة كاضحة عف مشاكؿ-

نتيجة زيادة السكاف التي ال تتناسب طرديا مع نمك حجـ القرية مع عدـ كجكد  :مشكمة اإلسكان الريفي
عمركف ىجيرة  ).عمى مستكل الطرؽ القديمة ليذا انتشرت السكنات العشكائية كغير مخططة تحديد

 (1105ص :2017،

عمى مصادر القكة االقتصادية كالسياسية في المجتمع الريفي، حيث لكحظ في  :مشكمة سيطرة األميين- 
فأنيـ يحتمكف مكانة  دارسة عممية أف الذيف يممككف الثركات كالمشركعات االقتصادية ىـ األمييف كبالتالي

 .مرمكقة داخؿ التنظيمات السياسية

فإف الفقر الذم يعيش األسر الريفية  منذ عصكر :و انعدام المرافق الصحية  ضعف المستوى الصحي
طكيمة جعؿ المستكل الصحي لمريؼ منخفضا باإلضافة إلى ما ينمك في البيئة الريفية مف أسباب 

ىماؿ الحككمات  األمراض المتكطنة كانعداـ الكعي الصحي عند الفالح كاعتباره النظافة مف الكماليات، كا 
الجزائرم مما  العناية بصحة الريفييف، أدل كؿ ذلؾ إلى أف تصبح األمراض مشكمة دائمة لممجتمع الريفي

 .جعؿ نسبة الكفيات فيو مف النسب العالية في العالـ
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عاداتو كتقاليده،   حيث ال نقصد العادات كالتقاليد عمى اإلطالؽ فمكؿ مجتمع:العادات والتقاليد السالبة- أ
التطكر كيعتبر معكقا  كالتي تعتبر جزءا مف تراثو الثقافي كلكف ىناؾ مف التقاليد كالعادات ما يحد مف

اإلسراؼ كالمبالغة في المناسبات كاألفراح كالمآتـ، التمسؾ ببعض األمثاؿ  :لمتنمية كعمى سبيؿ المثاؿ
إصرؼ ما في الجيب يأتيؾ ما في : "تشجع عمى السمبية كالتكاكؿ كعمى سبيؿ المثاؿ الشعبية التي

مما يفترض في الطبيب عدـ الخبرة إلى  ".أسأؿ مجرب كال تسأؿ طبيب"مما يحطـ مبدأ االدخار ".الغيب
 .الطبي جانب العمـ كيشجع عدـ اإلقباؿ عمى العالج

سكء فيـ بعض تعاليـ   كانعداـ التأثير المتبادؿ بيف األفرادسيطرة األسرة وشدة المراقبة االجتماعية- ب
الديف خصكصا فيـ ا يتعمؽ بتنظيـ األسرة كعدـ اإلقباؿ عمى كسائمو أك مقاكمتيا، كما يتصؿ بأمكر 

 .الزكاج بأكثر مف كاحدة، أك الزكاج المبكر، كالطالؽ

فقدان الريف . المختمفة التمسؾ بالقديـ كعدـ اإلقباؿ عمى الجديد كالحديث كالتغير في مجاالت الحياة- 
كخاصة ىجرة المتعمميف   تجديده كنتيجة حتمية لميجرة المستمرة مف الريؼ إلى المدينة،لعناصر
 (94ص:2010عمركف ىجيرة ، )كقت .كالمثقفيف

: في حيف قسميا مجمكعة مف الباحثيف كالتالي 

سكء العالقات بيف الزكجيف كاألبناء، مشكالت المرأة العاممة كتعدد الزكجات : مشكالت االجتماعية- 
 .كاليجرة كالطالؽ

سكء التكافؽ العاطفي بيف األفراد ك الغيرة كالخيانة ك النزاع عمى سمطة داخؿ : المشكالت النفسية- 
 .األسرة

 . عدـ كفاية الدخؿ أك سكء التصرؼ فيو، انخفاض المستكل االقتصادم لألسرة:المشكالت االقتصادية- 

 تنافر الميكؿ الشخصية ك القيـ بيف الزكجيف أحكاؿ اختالؼ ثقافة أك تعميـ كؿ :المشكالت الثقافية- 
. منيما

.  مثؿ مرض احد إفراد األسرة بمرض مزمف أك إعاقة:المشكالت الصحية- 

.  تبيف مستكل الذكاء بيف الزكجيف أك إصابة أحد أفراد األسرة بضعؼ العقؿ:المشكالت العقمية- 
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 مثؿ ارتكاب الفحشاء كالقصر في معاممو الزكج لزكجتو أك األبناء التنكر لمقيـ :المشكالت األخالقية- 
االجتماعية ك األخالقية في معاممتيـ كعدـ الصدؽ أك الصراحة أك اإلخالص في العالقة الزكجية 

حسيب ىياـ ك  المنعـ عبد محمد).كاالنحراؼ كالتشرد كالسكء كالتسكؿ ارتكاب الجرائـ
(. 219ص:2010آخركف،

: أدوار المرأة الريفية -3

تعتبر المرأة الريفية النكاة األساسية داخؿ األسرة الريفية فيي تقـك بنشاطات عديدة متنكعة حتى كلك فاقت 
طاقتيا الجسمانية ، فمف المعركؼ أنو طبقا لمعادات كالتقاليد السائدة في الريؼ أف الفتاة تتزكج في سف 

مبكرة كتحمؿ في سف مبكرة أيضا، يتكالى الحمؿ كاإلنجاب تتأثر صحتيا تأثيرا سيئا كىي إلى جانب ذلؾ 
فيمي )تقـك بمفردىا أك تشترؾ مع غيرىا مف اإلناث في أسرتيا في أداء عمميات كثيرة مختمفة األنماط 

: منيا ما ىك تقميدم كمنيا ما ىك غير تقميدم نفصؿ فيو كالتالي  (21ص :2004سامية ،

 التقميدياألدوار :  

 تقـك بو خاصة فئة النساء المتقدميف في السف كيندرج في األعماؿ ذات الشكؿ التقميدم مف أشكاؿ
الصناعات الصغيرة التي تزكد المجتمع بمتطمبات المعيشة كتقـك عمى استغالؿ مكارد البيئة باالعتماد 

 :ىناؾ مف قسميا إلى.عمى الخبرات المتكارثة

إنجاب األطفاؿ ، كما يقع عمى :   احتكت عمى العديد مف النشاطات نذكر منيا:الممارسات المنزلية
تحدد المستكم  عاتقيا العبء األكبر في رعاية األبناء ك تنشئتيـ  كبناء المبنة البشرية لممجتمع، فيي بذلؾ

ك قد احتكت الممارسات  (8ص :2020عرابي محفكظ  ك بمعيدم كماؿ، )المعيشي ك الرفاىي لألسرة
 تحضير الطعاـ ، تحضير الكقكد ، تكفير المياه ، تنظيؼ كترتيب المنزؿ ، الخبز ، شراء : المنزلية عمى

المستمزمات ، غسؿ المالبس ، رعاية األطفاؿ كنظافتيـ ، حياكة كرتؽ المالبس ، صناعة المنتجات 
 (.87ص:2004فيمي سامية ،)المنزلية ،القياـ بمتطمبات الزكج ، القياـ برعاية الكالديف

إف دكر المرأة الريفية في اإلنتاج الزراعي ىك أكبر مما تعرضو اإلحصائيات : اإلنتاج الزراعي النباتي
المنزلي غير النقدم، كقد أكضحت الدراسات التي قاـ بيا عمماء االجتماع  الرسمية ألنو يتعمؽ باالقتصاد

الساعات العممية المنقضية في الزراعة اإلفريقية  كالتنمية الريفية في إفريقيا أف النساء يساىمف بثمثي
الزراعي بصفة  التقميدية، كما يساىمف بثالثة أخماس الساعات العممية المنقضية في نشاط التسكيؽ
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ك نجد مف بيف النشاطات التي تمارسيا المرأة . (8ص :2020عرابي محفكظ  ك بمعيدم كماؿ، )خاصة
محتكم أدكار اإلناث في العمميات الخاصة برعاية الحيكانات كتشمؿ ست عمميات : الريفية التالي 
بذر البذكر ، حرث األرض ، تعمبة المحصكؿ كتخزينو ، انتقاء اآلفات الزراعية ، رش : تفصيمية ىي 

 .المبيدات ،تسميد األرض 

تعتبر تربية الحيكانات نشاطا فالحيا تقـك بو المرأة إما في حيز مغمؽ في : اإلنتاج الزراعي الحيواني- 
منزؿ أسرتيا ، أك في حيز مفتكح مف خالؿ قياميا بالرعي في المراعي كالحقكؿ المخصصة لذلؾ الغرض 

يتـ االستعانة بالحظائر التربية الدجاج ، األرانب : حيث تشمؿ مجاالت تربية الحيكانات المجاؿ المغمؽ . 
أم تربية الحيكانات في اليكاء الطمؽ ، كاألغناـ : كالمجاؿ المفتكح . الخ ... ، أك تحديد التربية النحؿ 

إذ ىذه . كاألبقار يندرج مع نشاط تربية الحيكانات قياـ المرأة بحمبيا ، كصناعة األجباف ، كقص صكفيا 
. المنتجات تدر عمييا دخال يكميا أك أسبكعيا يمكنيا مف سد حاجة أسرتيا ، كتحسيف مستكاىا المعيشي 

 اكتسبت المرأة الريفية منذ نشأتيا العديد مف الميارات داخؿ سقؼ أسرتيا ، كلعؿ أىميا : المجال الحرفي 
الحرؼ اليدكية التي تقـك بيا النسكة داخؿ المنزؿ كصنع السجاد ، كالتطريز، كالنسيج كصناعات الفخارية 

 (.231ص :2021مخمكؼ عمر،) .،كغير ذلؾ
، أشغاؿ  (النجكم  )دردشة ،  ككقت كالكقت الخامؿ ، راحة المشاركة في األنشطة االجتماعية التطوعية

إشراؼ عمي المنزؿ ، مريضة ، حضكر المأتـ ، تعميـ الحياكة ، زيارة أقارب ، يدكية كفنية ، صالة 
المشاركة في األفراح ، عيادة المرضى القرأف ، مشاىدة تميفزيكف ، أعماؿ تريكك ، زيارة الجيراف ، القراءة 

. النزىة، زيارة األكلياء ، ، زيارة القبكر 
 ك التي تتمثؿ في  تحضير المنتجات داخؿ المنزؿ ك البيع ك الشراء :أدوار المرأة في عمميات التسويقية

 (.88ص:2004فيمي سامية ،) .داخؿ المنزؿ ك البيع ك الشراء في سكؽ
 كيقـك بو الجيؿ الجديد مف النساء كيتمثؿ فيما يمي:  العمل غير التقميدي: 

 . المجمس الشعبي البمدم، مراقبة التعميـ، إدارة المراكز الصحية كالمستشفيات:اإلدارة المحمية- 

 . التعميـ، التككيف الميني، الطب كما يتعمؽ بو:العمل التقني- 

 . كتعاكنيات اإلنتاج، التسكيؽ كأمالؾ الدكلةالمنظمات ذات رؤوس األموال العمومية- 

 (.9ص :2020عرابي محفكظ  ك بمعيدم كماؿ، . )العمل في المؤسسات المحمية والعمومية والخاصة-
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 النشاطات التي تقـك بيا المرأة :التقاليد و العادات الدينية بإحياء بالمناسبات المتعمقة النشاطات -
المناسبات المحتفؿ بيا،فإذا كانت ىذه المناسبات ىي عبارة عف حفالت  الريفية تختمؼ كذلؾ حسب

لألكالد ،أك خطبة أك غيرىا ، فاف المرأة تتييأ ليا منذ فترة طكيمة ك تكرس معظـ كقتيا  أعراس، ختاف
 (التكيزة)كجيكدىا ك أمكاليا حتى يجتاز ىذا اليـك في أحسف الظركؼ ، ك تقـك النساء بالتعاكف معيا 

كانت ىذه المناسبات مشتركة أم يحتفؿ بيا الجميع كالمناسبات الدينية كالمكلد النبكم ، االحتفاؿ 
(. 69ص :2012 لكشف نسيمة ،). بعاشكراء ك شير رمضاف  الكريـ ك باألعياد

 يناير أك صـك  التقاليد فتتمثؿ في العادات الخاصة بالمنطقة مثؿ االحتفاؿ  ك العادات أما مناسبات إحياء
 رمضاف إلى مف شير األكؿ ليكمو الطفمة أك الطفؿ رمضاف صـك مف شير األكؿ ليكمو الطفمة أك الطفؿ
 (.72ص:2012 لكشف نسيمة ،). غير ذلؾ.رمضاف رھش مف األكؿ ليكمو الطفمة أك الطفؿ صـك

: مشاكل المرأة الريفية   4-

سنحاكؿ التركيز عمى أىـ المشكالت التي تكاجة المرأة الريفية في القياـ بأدكارىا سكاء داخؿ األسرة أك 
: خارجيا  كالتي تتمثؿ فيما يمي

 :المشكالت األسرية االجتماعية لممرأة الريفية 

  تعتبر المشكالت األسرية مف أخطر المشاكؿ التي تعاني منيا المرأة العاممة، فعمميا لساعات طكيمة يخؿ 
 :بكاجباتيا األسرية الممقاة عمى عاتقيا، كالتي تتمثؿ أساسا فيما يمي

فالمرأة العاممة ليست فقط ممزمة بكاجبات أسرية بؿ كظيفية أيضا : تناقض الواجبات المنزلية والمينية- 
الكاجبيف، مما يؤدم إلى فقدانيا التركيز عمى الجانبيف كتشتيت أفكارىا، كالنتيجة  ىذا ما يجعؿ تعارض

لمسؤكلية المخاطرة أك إىماليا أحد الجانبيف، ضؼ إلى  تككف تعرض أحد الكاجبيف إلى الخطر أك تحمميا
اجتماعية كالعادات كالتقاليد،  ذلؾ اإلرىاؽ الجسدم كالنفسي، فكؿ ىذا سينتج لنا نساء تتخمى عف رمكز

 .كغيرىا، فتككف عرضة لمتفكؾ كالتحمؿ كعدـ االستقرار...العالقات القرابية كاألسرية

تعاني المرأة العاممة مف اإلىماؿ ألطفاليا فعمميا لساعات طكيمة يعرض الطفؿ إلى : تربية األطفال- 
 .إلخ...كالتنشئة اإلىماؿ كسكء التربية
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 تناقض الكاجبات كتربية األطفاؿ، اإلرىاؽ، فقداف التركيز، الممؿ، التعب، كميا :تأزم الحياة الزوجية- 
قدرة المرأة العاممة عمى تقديـ العناية الكاممة كالمطمكبة لمزكج كاألطفاؿ مما يؤدم  أسباب تؤدم إلى عدـ
 .إلى تأـز الحياة الزكجية

 إف الثقافة الذككرية تحد الحياة االجتماعية لممرأة، كما تمنع المرأة مف الخركج :المجتمع الذكوري
لكف اليـك كمع دخكؿ عصر التصنيع تأخذ المرأة حظيا مف الحياة في العمؿ  كاالحتكاؾ بالرجؿ قديما،

عرابي محفكظ  ك بمعيدم  ). العراقيؿ التي تكاجييا االقتصادم كاإلدارم خاصة في المدينة، كذلؾ رغـ
 (.7ص :2020كماؿ،

تنعكس فائدة الطرؽ الجيدة عمى كافة أكجو حياة المكاطنيف فيي تساعد عمى نقؿ :  سوء المواصالت-
. أساليب الحياة المتطكرة مف الحضر إلى الريؼ كما تساعد عمى االستثمار األفضؿ لمجيد كالكقت

كالتي تساىـ كثيرا في عرقمة : مشاكؿ متعمقة بالثقافة كالعادات كالتقاليد السائدة في األكساط الريفية _ 
. كمنع خركج المرأة مف بيتيا بشكؿ مستمر كممارسة أعماؿ التجارة كغيرىا

كما تمثؿ سدان   حيث تمثؿ حاجزا بيف العقؿ كقدرة استيعاب ما ىك مفيد مف المعمكمات لتطكيره،:األمية-
أماـ الشعكب يمنعيا مف مكاكبة ركب الحضارة كىي تعتبر المشكؿ األساس لمختمؼ المشاكؿ التي تعانييا 

 (56ص:2014بركات طارؽ ، )المرأة الريفية 

 قد يبدك مف المثير الحديث عف العنؼ األسرم مف خالؿ ما تبينو الباحثة الدراسات في :لعنف األسري - 
ىذا الشأف التي كشفت الكضع المأساكم لممرأة الريفية التي تعاني مف شتى أنكاع العنؼ بانعكاساتو 

  النفسية كاالجتماعية عمييا كمنيا الزكاج المبكر ، الضرب ، العنؼ المفظي

 خصكصا إذا تعمؽ األمر بالريؼ فنجد الرجؿ ىك مف يتكلى العمؿ ك التمييز في تقسيم الوظائف- 
.  يقسمو غالبا ما يككؿ لممرأة أعماؿ ككظائؼ شاقة 

الذم ال يزاؿ ذككريا ك الخكؼ مف مكاجية المكركث الثقافي في الريؼ ك تنظر : الخوف من المجتمع- 
الدراسات االنثركبكلكجيا الحديثة في الريؼ بأنيا تشكؿ عائؽ أماـ عمميات التغيير االجتماعي التي تيدؼ 

. إلى تفكيؾ البنى التقميدية 
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 يعتبر الفقر في المناطؽ الريفية مؤنثا ك تنعكس نتائجو عمى المرأة فإف كانت األسرة الريفية :الفقر- 
اف كاف صعب المناؿ ،كما تحـر مف .تعاني الفقر فالمرأة سكاء كانت زكجة أما أك أختا  تحـر مف الطعاـ

 (.125ص:2018جدعكف زينة، ).الرعاية الصحية ، خصكصا إذا كاف السكف غير مالئـ

  :المشكالت المينية

 : كالتي تتمثؿ أساسا فيما يمي

 إف العالـ في تككر مستمر كمتسارع ككؿ دكلة تسعى لمحاؽ بالركب :تدني إنتاجية المرأة العاممة- 
التكنكلكجي، ىذا ما جعؿ الدكؿ دائمة التجديد في كسائؿ استراتيجيات العمؿ كاإلنتاج  الحضارم كالتقدـ

عائؽ أماـ تككينيا المستمر عمى ىذا التجديد خاصة بالنسبة  كاالستثمار، لكف المرأة كظركفيا يشكالف
 .لممرأة الريفية

 إف غياب المرأة عف العمؿ المستمر أك المتقطع نتيجة ألكضاعيا أك بيئتيا :مواظبة المرأة عمى العمل- 
نتاجيتيا الخاصة يؤثر سمبا عمى  .مينتيا كا 

 إف العالقة السيئة بيف المرأة العاممة كاإلدارة أك المسؤكليف الذيف ال يراعكف :عالقة العاممة باإلدارة- 
ممارسة الضغكط كالعقكبات لمبقاء في العمؿ كمزاكلتو، كعدـ إعطاء الحكافز  ظركفيا، كذلؾ مف خالؿ

 .كاإلبداع كالمكافآت المعنكية كالمادية لتحفيزىا عمى العمؿ

 تمثؿ ىذه النقطة العقبة األساسية لتقدـ المرأة كخركجيا لمعمؿ مما يؤدم إلى :تدني المستوى التعميمي- 
(. 8ص :2020عرابي محفكظ  ك بمعيدم كماؿ، ). مساىمتيا  جمكدىا كعدـ

  تصطدـ النساء الريفيات الراغبات في مزاكلة أنشطتيف بالعديد مف المعكقات:إشكالية التمويل- 
الزراعة أّف "حيث أظير تقرير . كالنقائص التي تجعؿ عمميف صعبا، كعمى رأسيا يأتي مشكؿ التمكيؿ
إمكانات الكصكؿ إلى المدخالت  العديد مف النساء في المجتمعات الريفية يعانيف بكجو خاص مف نقص
تجعميف يقبمف عمى االستثمار، نظرا  كالمكارد اإلنتاجية كالخدمات، كما أنيف يعانيف مف نقص الحكافز التي

 .يممكف مف أصكؿ  ألنيف أشد ضعفا، كأكثر تعرضا نسبيا لممخاطر بسبب قمة ما

 كالكظيفة الالئؽ العمؿ بيف كثيقة عالقة ىناؾ أف الدكلية العمؿ منظمة ترل :التكوين ضعف إشكالية- ب
 لمحصكؿ أقرب فيـ كبالتالي لإلنتاج، كأكثر أفضؿ بشكؿ مؤىمكف جيدنا المدربكف العماؿ أفّ  حيث الالئقة،
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 معارفيا عمى المرأة تعتمد ما غالبا حيث  . عادلة كبأجكر مناسبة ظركؼ في كممارستو العمؿ، عمى
 مستمرا تككينا كتحتاج متطكرة، التي باتت الفالحية األنشطة لمزاكلة بالممارسة، اكتسبتيا التي التقميدية
 .كنكعا كما االنتاج زيادة بيدؼ

 بؿ الخاص، لمشركعيا تأسيسيا بالضركرة الريفية المرأة عمؿ يعني ال :الريفي العمل مناصب محدودية -
. عميو تحصؿ أجر مقابؿ في آخركف، يديركىا التي التقميدية الحرؼ ككرشات الفالحة قطاع ذلؾ يشمؿ
 النمك خالؿ مف الئقة جكدة كذات كافية، كظائؼ خمؽ مف البد الئؽ لعمؿ المرأة كصكؿ كبغرض لذا،

 مف مفرط بعدد خطر مطالبتيا مف الريفية المرأة لمكظائؼ الكافي المناصب عدد يحمي حيث. االقتصادم
 (.232ص :2021مخمكؼ عمر،) .جماعي بشكؿ مصالحيـ عف كالتعبير التنظيـ كيمؾ العمؿ، ساعات

 كالتدريبية التككيف نقص بسبب األعماؿ لممارسة الالزمة كالكفاءات الميارات كانعداـ األمية انتشار -
 . كالتعميـ

 . المخاطرة كتحمؿ كالمثابرة التحدم ركح انخفاض- 

 كقمش عبد اهلل ).التكزيع شبكات كغياب األسكاؽ عف بسبب البعد كتكزيعيا المنتجات التسكيؽ صعكبة- 
 (.72ص:2019،خنتار نكاؿ

 التخطيط بجدكل كاإليماف الكعي انعداـ إلى ذلؾ كيرجع: التخطيط في العممية باألساليب األخذ عدم
 التخطيط حاؿ في أنو ىك الكاقع ىذا صعكبة مف يزيد كمما المجتمع، أك األسرة أك الفرد بمستكل الخاص

 (56ص:2014بركاث طارق ،) .جمكد حالة في األحياف مف كثير في تظؿ الخطط فإف
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 :القتصاد األسري الريفي بين اإلنتاج المعاشي واإلنتاج التجاريا-1

ذلؾ النمط مف االقتصاد الذم يضـ األنشطة التي ليس ليا عالقة : يعرؼ االقتصاد المعيشي بأنو 
مباشرة باقتصاد السكؽ ، بمعنى أنو يضـ كافة أنشطة إعادة اإلنتاج التي ال تدخؿ منتجاتيا بشكؿ مباشر 

كيكجد ىذا القطاع مف االقتصاد في اقتصاد أم مجتمع بصرؼ النظر عف . إلى دائرة التبادؿ التجارم 
كلكف ىناؾ فركؽ بيف المجتمعات كداخؿ المجتمع الكاحد في الدرجة التي يكجد . درجة التقدـ االقتصادم 

بيا القطاع المعيشي مف االقتصاد ، فيك أكبر اتساعا في المجتمعات المتخمفة منيا في المجتمعات التي 
حققت درجة عالية مف النمك، كىك أكبر اتساعا في االقتصاد الريفي منو في االقتصاد الحضرم ، كيعتقد 

بعض الباحثيف أف االقتصاد المعيشي االقتصاد المسيطر في القطاع الريفي مف اقتصاد المجتمعات 
المتخمفة كيتـ اإلنتاج المعيشي في الكحدة اإلنتاجية المكتفية ذاتية كالتي يستيمؾ معظـ إنتاجيا في داخميا 
كدكف أف يباع أم جزء منو في السكؽ كدكف أف تحتاج الكحدة المنتجة كالمستيمكة إلى شراء أم سمع أك 

إف اإلنتاج المعيشي الخالص يتميز بغياب التبادؿ التجارم كالنقدم كمية ، كما . خدمات مف خارج نطاقيا
أف كحدة اإلنتاج المعيشي تكشؼ عف عالقة كثيقة بيف المنزؿ كالحقؿ أك بيف اإلنتاج االستيالؾ غير أف 
مفيـك اإلنتاج المعيشي إذا ما أخذ بيذا المعنى السابؽ فإنو ال يشير إال إلى نمط مثالي ، بمعنى أنو غير 
مكجكد في الكاقع ، فقمما نصادؼ اليـك فالحا ينتج الستيالؾ أسرتو فقط دكف أف يدخؿ في عالقات مع 

كفي ضكء ىذا ، فإف االقتصاد المعيشي ال يمكف أف يفيـ إال في ضكء . كلك عمى نطاؽ محدكد السكؽ
.  عالقتو باالقتصاد التجارم

فإذا ما تأممنا المجتمعات الزراعية في بمداف العالـ الثالث لكجدنا أف اقتصاد السكؽ التجارم قد اخترؽ 
. أكثر القرل انعزاال كبدأ الفالحكف يتحكلكف مف إنتاج الحاصالت المعيشية إلى إنتاج الحاصالت النقدية

 .( 179ص:2009 ك أخركف،الجكىرم محمد)

كلكف ىذا التكسع في اإلنتاج التجارم النقدم لـ يحكؿ المجتمعات الزراعية إلى مجتمعات إنتاج تجارم 
خالص ، فقد ظؿ االقتصاد المعيشي متمفصال اقتصاد السكؽ ،كيصبح الفرؽ بيف كحدة إنتاجية كأخرل 

إننا ال نممس في الكاقع كحدة إنتاجية . ىك فرؽ في درجة اتساع نطاؽ اإلنتاج المعيشي أك اإلنتاج التجارم
فأفقر الكحدات اإلنتاجية كأكثرىا اعتمادا عمى . معيشية خالصة كما ال تممس كحدة إنتاجية تجارية خالصة

عمالة األسرة المأجكرة كغير المأجكرة ليا تعامالت اقتصادية مع السكؽ ، كما أف أغنی األسر كأشدىا 
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اتصاال بالسكؽ ال تستغني بحاؿ عف جانب مف العمالة غير المأجكرة األعضاء األسرة كىك نمط العمالة 
الذم يميز اقتصاد المعيشة ، كيتضح ىذا االختالط بيف تخطي نمطي  اإلنتاج المعيشي كالتجارم في 
اقتصاديات ريؼ العالـ الثالث حيث المساحات الصغيرة مف األرض ، كحيث تستخدـ األساليب التقنية 

المتخمفة في العممية اإلنتاجية كحيث االعتماد عمى العمؿ غير المأجكر ألعضاء األسرة في فالحة 
األرض ، بؿ إننا قد تجد أف اإلنتاج التجارم ىك عنصر ثانكم في العممية اإلنتاجية في كثير مف 

كلقد صكر كمفتف كارتف العالقة بيف اإلنتاج المعيشي كاإلنتاج . الكحدات اإلنتاجية في ريؼ العالـ الثالث 
التجارم في ضكء متصؿ پيدا مف اإلنتاج المعيشي الخالص كينتيي عد اإلنتاج التجارم الخالص ، كعمى 
ىذا المتصؿ يمكف أف نتصكر نقطة كسط يطمؽ عمييا اإلنتاج شبو العشي ، كباإلمكاف تصنيؼ الكحدات 
اإلنتاجية عبر ىذا المتصؿ بحيث تقع الكحدات التي يسيطر فييا اإلنتاج المعيشي عمى النصؼ األكؿ 

إف مثؿ ىذا التصكر . مف المتصؿ تمؾ في مبير فييا اإلنتاج التجارم عمى النصؼ الثاني مف المتصؿ 
 :لمعالقة بيف اإلنتاج المعيشي كاإلنتاج التجارم يمكننا

مف أف ننظر إلى كؿ مف اإلنتاج المعيشي كاإلنتاج التجارم الخالصيف عمى أنيما يمثالف نمطيف  : أكال
 .متطرفيف ال يكجداف في الكاقع

 .أف نتصكر كؿ الكحدات اإلنتاجية عمى أنيا خميط مف اإلنتاج المعيشي كاإلنتاج التجارم:  ثانية

أف نتمكف مف الفصؿ عمى المستكل التحميمي بيف األسر األقرب إلى اإلنتاج المعيشي كاألسر : ثالثا
  .األقرب إلى اإلنتاج تجارم

أف األسرة التي تعتمد عمى العمؿ غير المأجكر ألعضائيا كتكجو إنتاجيا نحك سد - مثال - كاف نعتبر 
الحاجات األساسية لألسرة نككف أقرب إلى اإلنتاج المعيشي، في حيف أف األسرة التي تعتمد عمى العمؿ 

 .المأجكر ك يتجو إنتاجيا نحك االستيالؾ كتراكـ رأس الماؿ أقرب إلى اإلنتاج التجارم

كاتصؿ ىذا الجدؿ تحديد . كلكف إمكانية فصؿ بيف ما ىك معيشي كما ىك تجارم قد أثارت بعض الجدؿ
. المعايير التي يمكف في ضكئيا أف تفصؿ بيف ما ىك معيشي كما ىك تجارم في االقتصاد الريفي

 .(180-181 ص ص:2009 ك آخركف،الجكىرم محمد)

 :معايير االقتصاد الريفي -2

 :  عمى خمسة معايير فرعية ىي المعايير االقتصاديةتشتمؿ 
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معدؿ بيع المنتجات الزراعية، فكمما استيمؾ الفالح جزءا كبيرا مف منتجاتو دكف بيعيا في السكؽ كمما - 
كاف منتجا معيشيا، كيمكف أف يشير معدؿ ما يبيعو في السكؽ إلى درجة انخراطو في ىذا النكع مف 

 . اإلنتاج

معدؿ االعتماد عمى العمؿ المأجكر في ضكء الحجـ الكمي لمعمؿ المستخدـ في الزراعة ، ككذلؾ -  
فالفالح . معدؿ اإلنفاؽ عمى مدخالت اإلنتاج في ضكء كؿ المدخالت المستخدمة في العممية اإلنتاجية 

ذا ما قمؿ مف اإلنفاؽ عمى مدخالت  يككف منتج معيشية إذا ما اعتمد أكثر عمى العمؿ غير المأجكر ، كا 
اإلنتاج ، بحيث تككف ىذه المدخالت بما فييا العمؿ نفسو مدخالت تكفرىا الكحدة المعيشية نفسيا دكف أف 
تعتمد كثيرا عمى المدخالت التي تشترم أك تؤجر ، كيككف الفالح أبعد عف اإلنتاج المعيشي إذا ما اعتمد 

ذا ما كانت معظـ مدخالت إنتاجو تعتمد عمى اإلنفاؽ النقدم   . أكثر عمى العمؿ المأجكر ، كا 

مستكل التكنكلكجيا المستخدمة ، حيث تستخدـ التكنكلكجيا البسيطة في اإلنتاج المعيشي ، كتستخدـ - 
 التكنكلكجيا المتقدمة نسبيا في اإلنتاج التجارم

مستكل الدخؿ كالمعيشة ، فكمما قؿ العائد كانخفض مستكل المعيشة ، كمما كاف اإلنتاج الزراعي أقرب - 
. عندما يرتفع العائد كبالتالي مستكل المعيشة إلى اإلنتاج المعيشي ك العکس

حرية االختيار بشاف بدائؿ اإلنتاج كالسمع ، حيث نجد أف الفالح األقرب مف إلى اإلنتاج المعيشي ال -
 كبشاف السمع ،يمتمؾ إال فرصة محدكدة لمغاية بشأف االختيار بيف األساليب الممكنة الستغالؿ األرض

المتاحة في السكؽ بعكس الفالح األقرب إلى اإلنتاج التجارم الذم تككف فرص االختبار المفتكحة أمامو 
 .(187-186 صص :2009 ك آخركف،الجكىرم محمد).اأكثر اتساع

 :،كتضـ أربعة معايير فرعية ىياالجتماعية الثقافية المعاييرفي 

كجكد عكامؿ غير اقتصادية في اتخاذ القرار ، ففي حالة سيطرة االقتصاد المعيشي فإف العكامؿ - 
االقتصادية ال تككف حاسمة في اتخاذ القرار المتصؿ باإلنتاج كاستخداـ العمؿ مثؿ العكامؿ الثقافية 

تككف ليا األىمية - كالركابط القرابية عمى سبيؿ المثاؿ- كاالجتماعية ، فيذه العكامؿ االجتماعية الثقافية 
القصكل في اختيار نكعية المحاصيؿ التي تزرع كتكزيع عائد اإلنتاج الزراعي أما اإلنتاج التجارم فإنو 

 .يعرؼ القرارات التي تسيطر عمييا العكامؿ االقتصادية الخاصة بتكاليؼ اإلنتاج كالعائد 



 الريفية        المرأة و الريفي ألسري                                  االقتصاد :الثالث  الفصل

39 
 

درجة االتصاؿ بالعالـ الخارجي ، فكمما كاف الفالح أكثر انفتاحا عمى العالـ ك أكثر احتكاكا بو كمما - 
كفي ىذه الحالة يصبح الفالحكف الذيف ينتجكف لممعيشة ىـ أكلئؾ الفالحيف . ابتعد عف اإلنتاج المعيشي 

 . الذم ال يغادركف القرية كثيرة كيتحدد عالميـ بعالـ القرية الذم يعيشكف فيو 

طبيعة العالقات االجتماعية ، حيث تنتشر العالقات كالركابط الشخصية بيف الفالحيف العامميف في - 
 .نطاؽ االقتصاد المعيشي بينما تختفي ىذه الركابط اك تضعؼ مع االقتصاد التجارم 

البعد السيككلكجي المتصؿ بالدافعية كالعقمية الخاصة بالفالح ، ففي نطاؽ اإلنتاج المعيشي ال نجد إال - 
دافعية منخفضة كعقمية محدكدة يطمؽ عمييا البعض عقمية االقتصاد المعيشي أما في اإلنتاج التجارم فإف 

 .( 187ص :2009 ك آخركف،الجكىرم محمد). الدافعية لمعمؿ ك اإلنتاج تقكم ك تزداد العقمية اتساعا

كتتصؿ المجمكعة الثالثة مف المعايير بمستكل التنمية  التي كصمت إليو الكحدة اإلنتاجية كتفترض ىذه - 
المعايير أف الفالحيف المرتبطكف باإلنتاج المعيشي أكثر اعتماد عمى األساليب التقميدية المستقرة في 
التغير ، إال أف ىذا التغير كاف بطيئا ، بحيث تجد أف الفالحيف الذيف يعيشكف عند مستكل االقتصاد 
المعيشي ما يزالكف يرتبطكف ارتباطا كثيقا باألساليب التقميدية في اإلنتاج ، كيستخدـ الباحثكف الذيف 

يدرسكف اإلنتاج المعيشي كفقا لدرجة التغير يستخدمكف معايير عديدة لقياس درجة التغير لعؿ أىميا قياس 
 .يةالتغيرات في ناتج األرض أك قياس معدؿ اإلنتاج

كالنقد األساسي الذم يمكف أف يكجو إلى ىذه المعايير أنيا كضعت الفركؽ بيف األسر ذات اإلنتاج 
المعيشي كاألسر ذات اإلنتاج التجارم في ثنائيات، كما أف بعض المعايير التي تركز عمييا ليا طابع 

كتخؼ حدة النقد المتصؿ بالثنائية عندما يركز البعض عمى تحكيؿ . سيككلكجي بحيث يصعب قياسيا
العالقة بيف طرفي الثنائية إلى متصؿ مع تأكيد حقيقة أننا ال يمكف أف نعثر في الكاقع عمى أشكاؿ لإلنتاج 
المعيشي الخالص أك اإلنتاج التجارم الخالص ، كلكف يبقى النقد المتصؿ بالمعايير الذاتية قائمة ، فكؿ 

المعايير المتصمة بسيككلكجية الفالح كعقميتو معايير نائية ال يمكف في الكاقع الفعمي أف نحدد األسس التي 
ىذا فضال عف أف تحديد السيككلكجية كالعقمية مسألة نسبية فما ينظر إليو عمى أنو رشيد ك . تقـك عمييا 

كفضال عف . عقالني مف كجية نظر معينة قد يعتبر ال عقالنية مف كجية نظر أخرل كالعكس بالعكس 
ال يمكف - ذلؾ فإف ىناؾ بعض المعايير األخرل مثؿ مستكل التكنكلكجيا كالمعايير االجتماعية الثقافية 

اعتبارىا معايير عامة ، ففي سياؽ المجتمع العربي عمى سبيؿ المثاؿ قد نجد فالحا يزرع لمسكؽ ، كلكنو 
ال يستخدـ تكنكلكجيا متقدمة بالضركرة ، كما أف اإلنتاج التجارم ال يعني بالضركرة التحمؿ مف الركابط 
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كبناء عمى ىذا النقد فال يبقى لنا مف ىذه المعايير إال بعض المعايير المكضكعية . القرابية ك الثقافية 
 .كمستكل االستيالؾ كنمط العمؿ المستخدـ 

كلقد أضيؼ بعد آخر ىاـ ليذيف البعديف مف خالؿ أحد البحكث ، كيتصؿ ىذا البعد بشكؿ تنظيـ الكحدة 
المنتجة في عالقتيا باإلنتاج المعيشي أك اإلنتاج التجارم بمعنی ىؿ تتخذ الكحدة المنتجة شكؿ األسرة أـ 

  .ككيؼ تتكزع أنماط الكحدات المنتجة عمى أنماط النشاط االقتصادم  شكال مغايرة لمشكؿ األسرم

كلقد قدـ ىذا اإلسياـ شييرك ناکاجيما ، حيث ذىب إلى أف كؿ إشكاؿ الكحدات اإلنتاجية يمكف أف 
: تصنؼ كفقا لمعياريف

بمعنى نسبة ما يستيمؾ مف اإلنتاج أك نسبة ما يباع مف  )درجة اإلنتاج المعيشي أك التجارم - 1
 .  (اإلنتاج

إلى أم مدل تعتبر الكحدة اإلنتاجية أسرة أك غير أسرة ، معنى ىؿ ىي أسرة أـ مجمكعة مف العماؿ -2
المأجكريف ، كفي ضكء ىذيف المعياريف يمكننا أف نقيـ متصال ذات بعديف يرتبط البعد األكؿ بنسبة 

. اإلنتاج المستيمؾ أك المباع في السكؽ ، كيرتبط البعد الثاني بشكؿ العمؿ المستخدـ في اإلنتاج 
 .( 188-189 صص:2009 كآخركف ،الجكىرم محمد)

 :المرأة الريفية و ممارسة األنشطة التقميدية  -3

 العربية الدكؿ بعض في المبذكلة كالجيكد السياسات كتعثر العربي الكطف في الغذائية األزمة حدة تزايد أف
 إدراؾ زيادة إلى أدل قد كاالستيالؾ اإلنتاج مف الفرد نصيب كانخفاض الفردم الكضع تفاقـ مف لمحد
 لتحقيؽ الزراعي العمؿ كخاصة المختمفة االقتصادية النشاطات ممارسة في الريفية لممرأة الحيكم الدكر
  : يمي كما الريفية لممرأة االقتصادية النشاطات أىـ تحديد كيمكف . لممجتمع الغذائي األمف

 في أك لألسرة النباتي اإلنتاج مجاؿ في سكاء مستقمة بادكار كالمرأة الرجؿ يطمع ال:  أنشطة الزراعية - 
نما الحقمية المحاصيؿ إنتاج  كاف ، الزراعي العمؿ يتطمبيا التي كاألنشطة الفعاليات في متكاممة أدكارىـ كا 

 المرأة تطمع العربية الدكؿ معظـ كفي . المرأة أك الرجؿ الدكر سيؤدم مف تحدد التي النشاط خصكصية
 مسؤكلية بينما ، كالخضركات الحقمية المحاصيؿ بإنتاج الصمة ذات النكاحي بجميع تتعمؽ حيكية بادكار
 كالحارثة األرض تعديؿ مثؿ ، جسمانيا جيدا تتطمب التي الشاقة اإلشغاؿ بجانب تقع الريفي الرجؿ
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حسيف ).مساعدة ثانكية بأعماؿ تتخصص الريفية كالمرأة كغيرىا لمزراعة كتييئتيا غيرىا ك لمزراعة كتييئتيا
 (.73ص:2010الجادرم عدناف كمزاحـ ماىر عمي،

 ، الزراعة عممية ، التفريد ، التشتيؿ :التالي  الريفية المرأة كنجد مف بيف األعماؿ الثانكية التي تقـك بيا 
 ، الزراعية األرض تحضير ، البذار تحضير ، التبف جمع الشتكؿ، تحضير ، تنظيؼ األحكاض، الترقيع
 اإلنتاج القمع ،تعبئة أك القطاؼ أك الحصاد ،  التسميد ، األعالؼ لتحضير السماد نقؿ ، الدريس عممية

 (.10ص:2013نصرا رؤل،) .العبكات في اإلنتاج تعبئة ، الرم ، األمراض مكافحة ، السيارات في

 حرث األرض  باألنشطة الزراعية الخاصة بالحديقة المنزلية مف بينيا  تقـكأغمب النساء الريفيات كما أف
،   لغرس البصؿ ،ك زراعتيا   ك كذلؾ النباتات مف الخضركاتغيرىا  ك البزيالءالطماطـ، البطاطا ، الثـك

 (66ص:2012لكشف نسيمة ،).  سكقيا  كالتي تجعؿ مف ىذه الحديقةالطبية 

 كتتأثر الحيكانات تربية مجاؿ في متعددة أدكارا الريفية المرأة تؤدم : (الحيوانات رعاية)أنشطة رعوية - 
 األسرية المشركعات في المرأة إسياـ كيرتبط ، السائدة كاالجتماعية الثقافية بالعكامؿ عامة األدكار ىذه

 النساء كتقـك القطاع ىذا في التسكيقية كأنشطتيا الشخصية باستثماراتيا كثيقا ارتباطا الحيكاني لإلنتاج
 ضمف كالدكاجف الحيكانات رعاية تككف ما كغالبا ، كالماعز كاألبقار كالعجكؿ األغناـ بتربية الريفيات
حسيف الجادرم  ). مختمفة إشكاال الحيكانات بتربية المتصمة األعماؿ كتتخذ تسكنيا التي الدار مساحة

 (.73ص:2010عدناف كمزاحـ ماىر عمي،

 تحضير ، البيض جمع الحيكانات، حالبة األعالؼ، تقديـ :مف بيف األعماؿ التي تقـك بيا الريفيات نجد
  .الصكؼ جز ، الحيكانات رعى ، الحقؿ مف األعالؼ جمع ، تنظيؼ حظائر الحيكانات ، األعالؼ
 (.84ص:2013نصرا رؤل،)الصحية الرعاية كحتى كالتسكيؽ الكالدة عمى كاإلشراؼ بالمكاليد كالعناية

 البيض كأخذ كتغذيتيا كتربيتيا عمييا كالحصكؿ بشرائيا تقـك التي كىي الداجنة الطيكر المرأة تمتمؾ كما
 ليا تكفر إذ االجتماعية المرأة مكانة تدعـ أنيا عف فضالن  لألسرة، الغذائي األمف تعتبر الطيكر كىذه منيا
 ليا دخؿ تكفير جانب إلى اجتماعية مجاالت مف بالتزاماتيا الكفاء مف تمكنيا ككسيمة شخصي دخؿ

 ذلؾ ك السمكي اإلنتاج في الرجؿ المرأة تشارؾ ك . أسرتيا كحياة حياتيا في عميو تعتمد أف تستطيع
بف عمي أمينة  ).األسماؾ تجارة عممية عمى الرجاؿ يسيطر العادة كفي كصيانتيا الصيد شباؾ بصناعة

 (29ص:2016،
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 أسرتيا، سقؼ داخؿ الميارات مف العديد نشأتيا منذ الريفية المرأة تكتسب:  أنشطة حرفية تقميدية - 
المتمثمة في الصناعات الفردية كالصناعات  المنزؿ داخؿ النسكة بيا تقـك التي أىّميا الحرؼ التقميدية كلعؿ

 ، تقريبا العربية الدكؿ كافة في الريفية المرأة بيا تقـك التي المياـ ابرز مف الغذائية ىذه األخيرة تعتبر
 المستكل مف يعزز إضافي دخؿ عمى لمحصكؿ الفائض كتسكيؽ لألسرة الغذاء تكفير ألىمية كذلؾ

 مثؿ ، األلباف منتجات تصنيع ىي الريفية لممرأة بالنسبة الصناعات أىـ كمف ، الريفية لألسرة االقتصادم
 أساليب باختالؼ فيو تبذؿ التي الجيكد تختمؼ كالذم الخبز صناعة كذلؾ ، كالجبف كالزبد المخمر المبف

 كىذه يدكيا بطحنو النساء تقـك القمح لطحف معامؿ فييا تتكفر ال التي األماكف ففي ، إعداده كطرؽ
 . المنزلي لالستيالؾ كالخضر الفكاكو تحضير في أيضا الريفية المرأة كتشارؾ كبيرا جيدا تتطمب العممية

 كمشركعات الفردية الصناعات في الريفيات النساء إسياـ مدل فيتبايف الفردية أما بالمسبة لمصناعات
 كالخيزراف الجمدية كالصناعات كالسجاد الحصير صناعة مثؿ ، لألسرة الكمي الدخؿ لدعـ شخصية
 الغذائية المؤف تكفير في ميمة مساىمة الحاالت جميع في تشكؿ المشركعات ىذه إف ، الخ... كالفخارية 

 الرجؿ كغير الف ، لألسرة األغذية إنتاج في الفعمية المشاركة عف األىمية في تقؿ ال أنيا بحيث ، لألسرة
 الغذائية األسرة احتياجات تكاليؼ تغطية ميداف في متكاممة مسؤكليات يتحمالف كالمرأة الغذائية

 (.74ص:2010حسيف الجادرم عدناف كمزاحـ ماىر عمي،).منيا

 :المرأة الريفية وترشيد االستيالك واإلدخار-4

- تحديد األىداؼ التخطيط التنفيذ  )بمراحمو المختمفة إدارة شؤكف األسرة اليكمية   الريفية المرأةتنتيج 
إلنجاز مسئكلياتيا المنزلية المختمفة كالتي تتعمؽ بأكجو حياة األسرة كفي سبيؿ ذلؾ تقدـ ما لدييا  (التقييـ 

شباعمف مكارد سكاء بشرية أك غير بشرية لتحقيؽ حاجات أفراد األسرة   رغباتيـ سكاء في إدارة الغذاء أك كا 
 صغيرة صناعات في مجاالتو المختمفة أك القياـ ب أك االدخار  أك ترشيد االستيالؾالممبسالمسكف أك 

 .لزيادة الدخؿ لألسرة

 كعدـ المتاحة األسرة لممكارد األمثؿ يعتبر ترشيد االستيالؾ النكاة الداعمة القتصاد األسرم فيك االستغالؿ
 زيادة كبالتالي الماؿ تكفير بغرض ذلؾ المكارد استخداـ حسف مع الفاقد كتقميؿ استخداميا في اإلسراؼ
 أك لمغذاء سكاء االستخداـ في الترشيد كعدـ كاإلسراؼ لممكارد اإلىدار عممية مف الناتج لألسرة الدخؿ
 كؿ استخداـ حسف مف ينتج لألسرة الحؿ تكفير بغية المياه أك الكيرباء أك اإلضاءة أك المسكف أك الممبس
 (3ص:2011عثماف محمد عبد المطيؼ عمي،).النشاطات المنزلية المكارد ىذه مف مكرد
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 الجزء كتحدد األسرة لميزانية خطة تضع الغالب في فيي ، االستيالؾ ترشيد مسؤكلية البيت ربة يقع عاتؽ
 الغذائية المكاد ىذه بعض أف مراعية  المقرر المبمغ حدكد في الالزمة االستيالكية المكاد بشراء الخاص
 كال لبيعيا الخاصة األماكف في تتكفر معينة خاصة تخزيف ظركؼ ليا غيرىا ك كالدقيؽ كاألرز كالسكر
 إلى يؤدم قد كبيرة بكميات شراىا فإف لذلؾ مناسبة كتيكية كرطكبة حرارة درجة مثؿ المنزؿ في تتكفر
 .  لالستيالؾ ترشيدا مناسبة بكميات شراؤىا يعتبر بينما لألسرة مادية خسارة

 كأف يمتمككف ما في اإلسراؼ كعدـ كالتقدير التعاكف عمى األسرة أفراد تدريب في ميـ دكر األسرة ربة
مزاىرة أيمف ك ) .اإلقفاؿ محكمة غير المياه صنابير فيترككف الماء استيالؾ بعضيـ يسيء

 (.78ص: 2002آخركف،

 ال التي الغرؼ في الكيربائية المصابيح إطفاء طريؽ عف بيا الترشيد يمكف إذ الكيرباء استيالؾ كذلؾ
 ينبغي التي اليامة األمكر كمف. أك الغسالة استعماؿ ككذلؾ بذلؾ القياـ عمى األسرة أفراد كتعكيد تستعمؿ
 كالضركرية اليامة بالطمبات االكتفاء - يمي ما االستيالؾ بترشيد كالتبصير التعريؼ عند بيا األخذ

 .  ذلؾ دكف عما كاالستغناء كالمفيدة

 فائدة ليـ تحقؽ ال المنتجات مف أنكاع استيالؾ مف اإلكثار عدـ عمى كتعكيدىـ األسرة أفراد تعاكف- 
  .داع بدكف كالكيرباء الماء استيالؾ كعدـ

 رككب مف بدال المكاصالت كسائؿ مثؿ العامة المؤسسات تقدميا التي المجانية الخدمات استغالؿ- 
.  كىكذا لمعمؿ الخاصة السيارة استعماؿ أك تكسي

.  المنزؿ لصيانة يدفع ما تكفير في األسرة أفراد كقدرات ميارات استغالؿ- 

 نكعية مف يمـز ما كشراء كثيرا األسرة تكمؼ التي المظاىر عف كالبعد المعيشة مستكل تبسيط محاكلة -
 (.79ص :2002مزاىرة أيمف ك آخركف،).رخيص كسعر جيدة

 : الموارد بعض استخدام ترشيد

 مف يحد بما الكيربائية الطاقة لمكارد األمثؿ االستيالؾ يعني  :الكيربائية الطاقة استيالك ترشيد- 
 مف المستخدمة كالمعدات األجيزة بكفاءة المساس أك إنتاجيتيـ أك مستخدمييا براحة المساس دكف إىدارىا
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 قنديؿ سميرة أحمد)االستيالؾ قطاعات مختمؼ في رشيدة حكيمة كتدابير أساليب اعتماد خالؿ
 (468ص:2018كآخركف،

 :التالية الخطكات إتباع ينبغي لترشيد استيالؾ الكيرباء

 .النيار في استخداميا مف كالتقميؿ ، ليال اإلضاءة ترؾ عدـ عمى الحرص- 

 . مجتمعيف المعيشة غرفة في التجمع عمى األبناء تعكيد- 

 الكقت مثؿ استعماؿ مضخات المياه اختصار عمى كالحرص طكيمة لمدة الكيربائية األجيزة تشغيؿ عدـ- 
 (.175-176ص ص:2004بف محمد الرماني زيد، )

 نسبة كتقميؿ المناسبة األغراض في الشرب المياه كالرشيد األمثؿ االستخداـ ىك  :المياه استيالك ترشيد
 حمدأ)االستخداـ ترشيد نحك الضركرة كممارساتيف غير كفي الخاطئ باالستخداـ كالمتسربة الميدرة المياه

 (468ص:2018ك آخركف، قنديؿ سميرة

  . استعماليا مف االنتياء بعد جيدة الصنابير قفؿ- 

  .الماء مف كبيرة كميات فقد في يتسبب ال حتى مباشر عطؿ أك تمؼ أم إصالح- 

بف محمد الرماني  )  .األسبكعي أك اليكمي التنظيؼ عمميات عند اإلمكاف قدر االقتصاد- 
 (.176ص:2004زيد،

: أساليب ترشيد استيالؾ مياه الرم نجدك مف بيف 

  .تسكية األرض الزراعية-

. إتباع طريقة الرم بالرش-

   . الصيانة الدكرية لشبكات الرم-

(.  األعشاب أك بقايا النباتات)تغطية سطح التربة بمادة تقمع التبخر مف سطح التربة-

 .(246ص:2010،حميـ كشاش باسـ.)استخداـ بدائؿ المياه العذبة في الرم-
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 كالعممية كالعقمية الجسمية احتياجاتيـ مع يتفؽ بما األسرة ألفراد الغذاء تكفير  :الغذاء استخدام ترشيد-  
 فيما الرشيدة القرارات ،كاتخاذ كمكاردىا األسرة إلمكانيات مناسبا الغذاء عمى اإلنفاؽ يككف أف عمى ،

ك  قنديؿ سميرة حمدأ). كحفظيا كتناكليا إعدادىا ككيفية كمياتيا كتحديد األغذية باختيار يتعمؽ
 (468ص:2018آخركف،

 :  مراعاة ينبغي االستيالؾ كلترشيد

 . بنفسو كغذاء طعاـ مف إليو يحتاج ما بشراء المستيمؾ قياـ- 

  . عشكائية الشراء كعدـ األغذية مف فعال المستيمؾ إليو يحتاج لما التخطيط- 

بف محمد الرماني  ). السعر فركقات مف لالستفادة أغذية محؿ مف أكثر بيف األسعار مقارنة- 
 (.177ص:2004زيد،

 عمى دخميا مف كبيرة أك صغيرة جزءا كاف سكاء األسرة تنفقو ما كاف ميما المالبس استيالؾ ترشيد
 لجميع مناسب مالبس دكالب إلنشاء الشراء كممارسات بالمالبس كمعرفة تخطيطو يتطمب فيك الممبس
 :  مراعاة ينبغي مناسب مالبس بدكالب كلالحتفاظ. محددة ميزانية خالؿ مف األسرة أعضاء

  . العاـ طيمة المالبس مف األسرة مف عضك كؿ احتياج تحديد- 

 . الجديدة المالبس مف الالزمة االحتياجات تحديد- 

 .  األسرة دخؿ مع تتناسب ك التكاليؼ لكي الجديدة المالبس مف نكع كؿ تكمفة تقدير - 

. التخفيضات مكاسـ مف االستفادة- 

بف محمد الرماني  )  .األسرة الدخؿ نقدية مبالغ لتكفير ذاتية األسرة مالبس بخياطة االىتماـ- 
 (.177:ص:2004زيد،

 عند إال إنفاقو كعدـ الفرد أك األسرة دخؿ مف جزء تكفير كما تعتمد المرأة الريفية عمى االدخار  بمعنى
 جزء ادخار إلى كيطمحكف بؿ عادة يميمكف كالناس الدخؿ مف مستيمؾ غير جزء أنو أم القصكل الحاجة

 :التالية  المختمفة اإلنفاؽ أبكاب في تنحصر كالتي االدخار ىذا ألىمية نظرا مدخكليـ مف
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مثؿ المرض أك تعطؿ جياز عمؿ  ( األسكد اليـك األبيض القرش ) المفاجئة الضركرية النفقات مكاجية -
 .ضركرم

 الكبر سف في التقاعد أك االجتماعي الضماف براتب يتمتعكف ال الذيف الشيخكخة كخاصة مرحمة تأميف- 
. البطالة أك الصحي العجز حالة في أك

 سندا يعتبر أف يمكف قميال كاف ميما تكقير أك ميراث مف الكالداف يتركو فما دراستيـ في األكالد مساعدة- 
. حيائيـ في ليـ

 دكف طارئ أم يكاجو أف يستطيع فإنو قميؿ ماؿ مف الشخص ادخر ميما ألنو النفسي االطمئناف تكفير -
 .االستجداء أك االستدانة إلى المجكء

شباع تحقيؽ-  مزاىرة أيمف ك ). الخ.. .شقة أك سيارة امتالؾ مثؿ معيشتيا مستكل كرفع األسرة حاجات كا 
 (.76ص: 2002آخركف،

البشر ك أسمكب مف أساليب االدخار بالنسبة  معيشة تدبير ضركريات مف الغذاء كحفظ ك يعد تخزيف
 لكنيا بسيطة تصنيعية خطكات الحاالت مف كثير في كحفظو الطعاـ تخزيف كيتطمب. لممرأة الريفية

 عممية يستدعي عالية تخزينية قدرة لو بمدم سمف إلى التخزيف تحتمؿ ال التي الزبدة فتحكيؿ ضركرية
ضافة تطبيخ  -لبنة إلى ثـ لبف إلى الحميب تحكيؿ أف كما ، البرية األعشاب ك السميد مثؿ المكاد بعض كا 
 ك الممح إضافة فيتطمب جميد إلى المبنة تحكيؿ أما ، الماء- شخؿ كنزع ركبة غمي يتطمب -مصفي لبف

 محمكؿ في التطبيخ ك ، التقطيع ، التنظيؼ الخضار كبعض الفاكية حفظ كيستدعي . الشديد التجفيؼ
شكاىيف  ). المخمالت تحضير حالة في مركز ممحي محمكؿ أك ، المربيات تجييز حالة مكثؼ سكرم
 (.2018خير،

  استعممت أرياؼ ففي ، األكلية الغذائية المكاد لسالمة أساسية خطكة التخزيف ككسيمة مكاف اختيار كبعد
 فكىات ككانت ، كالزيت البمدم السمف حفظ أجؿ مف عازلة بمادة الداخؿ مف مطمية الفخار مف جرار
 الزيكت أكسدة يسبب الذم اليكاء كصكؿ منع في يفيد كاف ذلؾ كلعؿ ، جيد بشكؿ كتغمؽ تطيف الجرار

کكارة  مجمع الككاير في تحفظ فكانت البقكليات ك الحبكب أما . الحشرات كصكؿ لمنع ككذلؾ كالدىكف
 الجافة المناطؽ في أما ، الغرفة كاجيات إحدل عمى بالتبف يتمكضع ممزكج طيف مف بناء أك قاطع كىي

 في يحفظ فكاف البمد السمف أما ، أرضية مطامير تسمى حفر في الحبكب يخزنكف الناس كاف فقد كالبكادم
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 مدخمو عمى يبني جبؿ في كيؼ ىك المصف مصف ك مجمع مصنات داخؿ التنؾ مف عبكات أك جرار
 الزيتكف بزيت بفركو العدس يحفظكف ككانكا ، لمتيكية صغيرة فتحة لو كتترؾ كالطيف الحجارة مف حائط
 تسكس لمنع كافية الطريقة ىذه ككانت القماش مف أكياس في حفظو قبؿ ثالث أك ساعتيف مدة كالممح
 الطريؼ كمف ، - السكف - بالرماد يحفظكنيا فكانكا البندكرة بذكر مثؿ الرىيفة النباتات بذكر أما ، العدس

 بالدر إصابتو لمنع التيف أشجار أكرؽ فييا كيضعكف خشبية صناديؽ في الطحيف يحفظكف كانكا الناس أف
 (2018شكاىيف خير، ) .الطحيف حشرة

 في حفظيا بتخزينيا ، كالتجميد كالتدخيف كالتجفيؼ التمميح مثؿ مختمفة بطرؽ المحـك فيتـ  حفظ أما
 قبؿ غسميا عدـ مع يـك ۲۱-15 لمدة مئكية صفر درجة عمى بالتبريد كحفظيا ، كتجميدىا الفريزر
محمد عبد الرحماف عبد المنعـ ).  المحفكظة المحـك تخزيف مدة تزيد أال يجب كما ، الفريزر في تجميدىا

 (8998 ص:2008ك آخركف،

كما أنيا تعتمد التخزيف ليس فقط في المكاد الغذائية إنما تعتمده في أمكر عدة مف بينيا المالبس 
 . كالمفركشات األكاني لتفادم تمفيا
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 المشكالت والمعوقات االجتماعية- 1

بأف مينة كاالعتقاد ىنالؾ العديد مف األسباب كراء ارتفاع نسبة األمية في ريؼ : ارتفاع نسبة األمية_ 
. حتاج لمتعميـ باإلضافة إلى صعكبة تقديـ خدمات التعميـ لممجتمعات الريفية النائية كالفقيرة تالزراعة ال

كمما الشؾ فيو فإف تدني مستكل التعميـ يؤثر سمبا عمى مستكل الكعي كالتدريب كعمى الثقة في النفس 
كعمى التفاعؿ مع بث الكعي الصحي كالبيئي كىذا ينعكس في المحصمة النيائية عمى تدني في مستكل 

كيعكد ارتفاع نسبة األمية كسط النساء الريفيات إلى ككف ىذه الظاىرة لـ تصبح بعد جزءا مف . اإلنتاج
 المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (قضايا المرأة الريفية كلـ تدرج ضمف مفيـك التنمية المستدامة ليا

فاألمية تشؿ قدرة المرأة الريفية في مجاالت عديدة ك بطرؽ عديدة فمثال تؤدم األمية . (41ص:1999،
لدل المرأة الريفية إلى الحرماف مف الحصكؿ عمى تسييالت االئتمانية ك فرص العمؿ ك ضعؼ المشاركة 

 (.17ص :2012جمعية العامة لألمـ المتحدة ،).في اتخاذ القرار

 تختمؼ عممية التنشئة في كثير مف البمداف :عادة التمييز في التنشئة االجتماعية وفق الجنس - 
العربية بيف تنشئة البنت كالصبي ، فطمكحات األىؿ كالمجتمع بالنسبة لتقبؿ كال الجنسيف تختمؼ اختالفا 
جذرية استنادا لعامؿ الجنس كتنحاز لمذكر حتى لك كانت الفتاة تتميز عف أخييا ببعض الصفات البارزة 

 .مثؿ الذكاء كالجرأة كأم مؤىالت اجتماعية أخرل 

ىذه النظرة جاءت نتيجة لمتنشئة االجتماعية لمجنسيف  : لدورىا نظرة الرجل التقميدية لممرأة وقمة إدراكو- 
كالتي عمى أساسيا تـ تكزيع األدكار االجتماعية كاالقتصادية بيف الجنسيف كنتج عف ىذه النظرة كتكزيع 
األدكار تداعيات كثيرة أدت إلى تيميش دكر المرأة كحرمانيا مف التمتع بحقكقيا االجتماعية كالمشاركة 

 .(42ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (  .بفعالية في اتخاذ القرارات

تأخذ ىذه األدكار كالمسئكليات زمنا كجيدا مف المرأة : األدوار والمسئوليات الموكمة لممرأة وفقا لمنوع- 
خاصة في قياميا بجمب الماء كحطب الكقكد كالعمؿ الحقمي في الزراعة كرعاية األطفاؿ كاالىتماـ 

بالمرضى المسنيف كاالشتغاؿ بالضركريات األخرل ، األمر الذم أدل إلى تقميؿ الزمف المتاح كالكافي 
. لألنشطة اليادفة إلى تنمية المرأة  

مقركنة مع ضعؼ الخدمات الصحية كالتربكية ضعف الوعي الصحي والبيئي لدى المرأة الريفية  -
كمسؤكليات األمكمة كالرعاية األطفاؿ ، إضافة إلى أعباء المرأة اآلخر كالتي أقعدتيا عف المشاركة بفعالية 
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 تتمتع المرأة الريفيت  ال ،.(43ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.في األنشطة اإلنتاجية

 ابييشك ظركؼ ظؿ في الريفية المرأة تعمؿ ما  ك كثيرنااألمىمت الحامل كالحك في إجازة المرأة بحقىق
بسبب  األماف انعداـ إلى باإلضافة كالجسدم المفظي كاإليذاء الجنسي، كالتحرش لساعات إضافية، العمؿ

جمعية ). سلبا على صحتها الجسميت أو النفسيت  الخطرة مما يؤثر المكاد مف كغيرىا لممبيدات التعرض
 (.16ص :2012العامة لألمـ المتحدة ،

 لدل المرأة الريفية كبدائية األساليب التي تستخدميا في إدارة شؤكف :ضعف المستوى الفني والثقافي - 
حياتيا المتنكعة مثؿ اإلنتاج الزراعي كالصناعات القائمة عميو رغما عف أف العديد مف الدراسات أثبتت أف 

المرأة الريفية دءكبة كتتمتع بذكاء فطرم في استيعاب الجديد كممارستو بميارة ككفاءة عالية عندما تتاح 
فالتقصير ىنا يقع عمى قمة التدريب كاإلرشاد . الفرصة كيتـ إقناعيا بأىميتيا كعنصر بشرم منتج 

 .كالتكجيو

 المرأة كضعؼ االتصاؿ مع الييئات التنمية كصعكبة الكصكؿ :قمة الخدمات المتاحة بشكل مباشر - 
ألصحاب القرار كالمخططيف لمتنمية كيشمؿ ذلؾ خدمات اإلرشاد كالحصكؿ عمى القركض التي قد تتطمب 

 .(44ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة ( .تكفر األرض كضمانة العاممة في لمقركض

ال تتيح ليا الخركج كالمشاركة في نشاطات :  كثرة األعباء العائمية التي تثقل كاىل المرأة الريفية- 
تعميمية ، فاإلنجاب كتربية األطفاؿ كالعمؿ المنزلي يؤثر عمى تقسيـ العمؿ بيف المرأة كالرجؿ كيشجع عمى 

. اقتصار عمؿ المرأة عمى نشاطات زراعية محدكدة 

دارة المنزؿ كنظافتو :تدني مستوى الوعي في مجاالت رعاية األطفال  -  .   كالرعاية الصحية لألسرة كا 

 االعتقاد أف الشريعة اإلسالمية تعطي القكامة لمرجؿ :اإلسالمية  الفيم غير الصحيح لتعاليم الشريعة- 
في كافة شؤكف الحياة عمى الرغـ مف أف اإلسالـ يعترؼ بحؽ الذمة المالية المنفصمة لممرأة عف زكجيا 
كأكالدىا كأخكاتيا كبالتالي يعطييا حؽ إدارة أمكاليا كالتصرؼ فييا كىك ما يعتبر اعترافات دينية كاضحة 

برجاحة عقميا كرشد تصرفيا ، ككثيرا ما يشبو المجتمع المرأة التي تشارؾ في األمكر العامة لممجتمع 
.  المحمي بالرجاؿ ككأف صفة المكاطنة الصالحة كقؼ عمى جنس الرجاؿ دكف الجنس اآلخر 
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مف حيث انخفاض األجكر ك ارتفاع ساعات العمؿ ، حرماف المرأة مف التمتع : سوء شروط العمل - 
بثمار جيدىا بشكؿ كاؼ عند قياميا بنشاطات إنتاجية حيث يترؾ أمر التصرؼ فييا بشكؿ عاـ لرب 

 .األسرة 

 طبيعة العالقات كالظكاىر االجتماعية السائدة في الريؼ كالناتجة مف التنشئة :شخصية المرأة الريفية- 
االجتماعية أدت إلى نكع مف التكزيع الطبقي ألداء األدكار التي تجعؿ المرأة كأنيا إنساف ثانكم في البناء 

 المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (..األسرل كأضعؼ أىميتيا كثقتيا بنفسيا كقدرتيا عمى تطكير ذاتيا
 .(45-44ص ص :1999،

 كأيضا في عدـ مالئمة بعض القيـ :تفضيل الذكر عمى األنثى في التعميم والعمل والعالج والميراث - 
الصحية في الغذاء ، كالزالت صكرة المرأة في بعض مفردات التعميـ كاإلعالـ ترجع لمقكلة أف الزكاج 
كاألمكمة ىما اليدفاف الرئيسياف ألم أنثى ، تكضح الدراسة في الكطف العربي خاصة المغرب الذككرة 

أما األنكثة فيي تبعية كسمطة اجتماعية خاصة ، . تعني القكة، االحتالؿ ، السيادة كالسمطة االجتماعية 
كمف ثمة يتـ إعداد البنات كاألكالد منذ نشأتيـ عمى ىذه األدكار ، كتبقى السمطة االقتصادية كتكزيع العمؿ 

 المنظمة (.مف مياـ الرجؿ ، أما دكر المرأة فمتصؿ باألساس بإدارة شؤكف البيت ككؿ ما يتعمؽ بالمئكنة
 .(45ص:1999،العربية  لتنمية الزراعة 

 االىتماـ نحك باالتجاه يتعمؽ فيما ، الريفيات النساء بعض بيا يتميز صفة كىي : والسمبية التواكمية -
 كالشعكر إيجابية في التنمية تتطمبة ما مع تتعارض السمة كىذه الخاصة كشؤكنيـ مجتمعيـ بشؤكف
 .بالعمؿ

 المختمفة، أف الدكؿ في باألخص الريفية المجتمعات تعاني التي المشاكؿ أحد كىي: بالعجز الشعور- 
 يضعؼ كىذا المجتمعات مف غيرىا بو تعمؿ الذم القدر بنفس تعمؿ أف عمى بالعجز الريفية المرأة شعكر
 (.513ص :2017عنكف نادية، كاظـ ). المجتمعات بيذه النساء عمى االعتماد صكر مف

ك  الحيكاني ك النباتي الزراعي اإلنتاج في الريفية المرة بو تقـك الذم البارز الدكر مف بالرغـ  :الفقر-
مف   معاناة المجتمع أنيا أكثر فئات إال ، مباشرة كغير مباشرة بطرؽ األسرة الغذاء تكفير في المساىمة

 المكارد عمى الحصكؿ في المحدكدة فرصيف إلى الريفيات النساء بيف الفقر تركز في الزيادة كترجع  .الفقر
 ك التعميـ ككذلؾ ، التكنكلكجيا ك الزراعية المحالت ك كالمياه األرض سيما كال فييا كالتحكـ اإلنتاجية
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 الذم النشاط الزراعي في المرأة نشاط تأثر جانب إلى . التسكيؽ ك ك االقتراض كالتدريب ارشد خدمات
 (. 18ص:2002كفاء، ناشر محمد الكاحد عبد ).زراعة مف خالؿ بو تسيـ

 في قميمة كبنسبة النامية المجتمعات في بكثرة منتشرة ظاىرة :المرأة الريفية ضد الموجو العنف ظاىرة-
 بمداف جميع تشمؿ عالمية ظاىرة تمثؿ بيذا كىي حريتيا كسمب المرأة لحؽ انتياؾ كىي ، المتقدمة الدكؿ
 حؽ في مييف يرتكب أك مؤذ أك عدائي عمؿ أم بأنو " المرأة ضد العنؼ التخطيط كزارة كتعرؼ، العالـ
 التعسفي الحرماف أك التيديد أشكاؿ مف شكؿ أم تحت يكقعيا أك جسديا أك نفسيا أذل ليا كيسبب المرأة
 .كالخاصة العامة الحريات مف

 يتمتع حيث اآلخركف األسرة أفراد ثـ األب يميو الزكج ىي المرأة الريفية  ضد مصادر العنؼ أىـ كاف
 عمييا نفكذه كفرص المرأة عمى السمطة ىذه يعزز الذم األمر كسمطة بمكانة األبكية المجتمعات في الرجؿ
 إذ األسرم الكسط مف تبدأ أف يتكجب المرأة ضد العنؼ مناىضة أية كأف العنؼ استخدامو خالؿ مف

 العنؼ أشكاؿ كتتعدد الزكجية بيت إلى العنؼ يرافقيا ثـ كاألـ كاألشقاء األب مف لمعنؼ المرأة تتعرض
 كاالجتماعي كالصحي الجنسي كالعنؼ ، كالجسدم النفسي كالعنؼ األسرم العنؼ مف المرأة الريفية  ضد

 ضعؼ كمنيا المرأة ضد العنؼ حمؼ كامنة أسباب ىنالؾ المرأة ضد العنؼ أشكاؿ جانب كالى ، كالمفظي
 مف الصعبة المعيشية كالظركؼ كالتعنيؼ الضرب في الشرعي الحؽ استخداـ في الفيـ كسكء الديني الكازع
 لمقيـ. المرأة عمى أثره يرجع ما المعيشة مستكل عمى سمبا تعكس كالتي الرجؿ يعيشيا التي كالبطالة الفقر

 كتفضيؿ ، شانيا مف كالتقميؿ لممرأة النمطية الصكرة تشكيؿ في دكرة األسرية كالتنشئة كالتقاليد كالعادات
 تحدد كالتقاليد العادات عف فضال ، اإلناث حساب عمى األسرية سمطتيـ كتكريس اإلناث عمى الذككر
محي نصيؼ ).طبيعي أمر لو تتعرض التي العنؼ أف المرأة تؤمف تجعؿ التي االجتماعية األدكار
 (.128-127ص ص :2020شيماء،

  :المشكالت والمعوقات الثقافية 2-

تتبايف المشكالت كالمعكقات الثقافية التي تكاجو المرأة الريفية بتنكع األدكار التي تقـك بيا كالتي تستكجب 
 :نذكر مف منيا. معالجتيا كتذليميا بغية زيادة مشاركة كفاعمية المرأة الريفية عمى أحسف كجو

 المرأة اكتسبتيا التي المجتمع لثقافة يرجع كىذا النساء غالبية عمى پسيطر شعكر: الفشل من الخوف-
 كالسيما ، بيا القياـ تستطيع ال المرأة بأمكر القياـ عمى قادر الرجؿ بأف تفيد كالتي ، لبناتيا كستنقميا
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في أم  البدء قبؿ كثيرا تتردد نجد لذلؾ . كالخسارة كالربح باألمكاؿ العالقة ذات كالمياـ األمكر
 (.136ص :2010أيكب رائدة ،).مشركع

 الشابات تكاجو التي التحديات مف العديد كراء الكامنة األسباب:الثقافية السمبية  والتوقعات المعايير-
حياتيف فالمعايير الثقافية  جكانب مف العديد تتخمؿ التي السمبية الثقافية كالتكقعات المعايير ىي الريفيات

 مكضكع التعميـ ك مزاكلة الدراسة  بما في ذلؾ  يعيشكا أف يجب ىي التي تحدد ماذا يجب أف يككف ككيؼ
 في الرأم عف كالتعبير ، كالزكاج ، العمؿ في ،كتحدد األدكار التي تمارسيا المرأة  المدرسة في المدارس 

 العديد أف كيعتبركف ، اجتماعية تنشئة نتاج كالرجاؿ النساء مف كؿ. العامة كالرفاىية كاالستقاللية ، األسرة
 يتبناىا التي - السمبية السمككيات إف. لألشياء النظاـ الطبيعي ىي الجنسيف بيف المساكاة عدـ أكجو مف

ا أكثر كالزكج ، كاآلباء ، المجتمع  .األجياؿ عبر كتستمر ، الريفية المجتمعات في ترسخن

( Food and Agriculture Organization of the United Nation ,2019 :p19) 

نتيجة الرتفاع األمية بيف النساء الريفيات كنتيجة لالنقطاع عف العالـ خارج القرل : ثقافة المرأة مغمقة - 
بسبب صعكبة االتصاؿ أك لقرارات عائمية تؤدم لحرماف الفتاة مف مكاصمة التعميـ أك االنخراط في البرامج 
اإلرشادية ، إضافة إلى بعد أك عدـ كجكد المدارس في الريؼ مما يككف سببا في زيادة أمية الفتاة كانغالؽ 
ثقافتيا إذ ال يسمح المجتمع بإيداع الفتاة إلى أحد األقارب في حالة التعميـ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمذككر 

 . كذلؾ لكجكد المعتقدات المكركثة التي تحد مف حركة المرأة في العمؿ خارج المنزؿ 

يترتب عمى ىذيف المفيكميف تقسيـ األدكار المجتمعية : الريفيةمفيوم الذكورة واألنوثة في الثقافة - 
كبالتالي يصبح المجتمع ذككرم أم . لألنثى كالذكر ، فالذككرة تعنی القكة كالسيادة كالسمطة كاالمتالؾ 

كيستمر الحاؿ عمى ما ىك عميو . تسكد فيو مفاىيـ سيادة الذكر عمى األنثى كصفات األنكثة كأدكارىا 
فالعالقة بيف الذكر كاألنثى عالقة - كمع عدـ قدرة األضعؼ عمى التغيير . ليناسب فرض سيطرة األقكل 

ىي الكضع السميـ كتنطبع شخصية كؿ منيما بما اكتسباه مف المجتمع كيؤدياف أدكارىما « السيطرة » 
كبالطبع ىذا الدكر يرسـ منذ نعكمة األظفار فمثال تمعب . بصكرة تمقائية كفؽ ما يتكقع منيما أف يؤديانو 

أنو رجؿ  )األسرة مع الذكر بطريقة أكثر خشكنة عف المعب مع البنات في نفس العمر كحجتيـ في ذلؾ 
كيكجو الرجؿ نحك ألعاب تناسب صفات الذككرة في المجتمع فيك قيادم كفارس كىك مقمد أبيو  (يتحمؿ 

كطاىية كمنظفة لممنزؿ كممبية لطمبات مقمدة ألميا كجدتيا كيجب أف تككف عركس  البنت فييكجده ، أما 
 .(47-46ص ص:1999،المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.محكر رغبة الجميع بيا
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تعتبر العادات كالتقاليد السائدة في الريؼ مف المكركثات : العادات والتقاليد التي تحد من مشاركتيا - 
التي ترتبط بالثقافات كاألجناس كالديانات كاإلرث الحضارم كالتاريخي كالمغة المستخدمة كالبيئة ، كلذلؾ 

كليس مف الحكمة في . تختمؼ العادات كالتقاليد كتتبايف حتى داخؿ القطر الكاحد تبعا لالختالفات السابقة 
شيء كال مف الحقيقة أف تدمغ جميع العادات كالتقاليد كتكصؼ بالتخمؼ كالتبعية كعدـ الجدكل، فيناؾ 

كثير مف العادات الحميدة خاصة في دكؿ المنطقة كالتي يجب أف نعض عمييا بالنكاجذ كأف نحافظ عمييا 
غير أف الذم يعنينا في ىذا السياؽ ىك تمؾ العادات كالتقاليد التي تقـك عمى . كإرث اجتماعي ثميف 

قاعدة مف الجيؿ كعدـ الكعي كالتي تؤثر عمى كينكنة اإلنساف ككرامتو كالتي ذكرىا اهلل في كتابو العزيز ، 
كعمى الرغـ مف . كما تعكؽ مف مشاركتو في تعمير األرض التي أكرثيا اهلل لإلنساف ليعمرىا كينيض بيا 

أف المرأة قد تمتعت بكثير مف الحقكؽ القانكنية كالسياسية كاالجتماعية إال أف الفجكة ما تزاؿ كبيرة بيف 
االعتراؼ الشكمي القانكني كالممارسة كالتمتع بالحقكؽ كالحريات األساسية ، كىذه الفجكة ىي التي تبرز 

 (.48ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.دائما عند الحديث عف حقكؽ المرأة

 :   المشكالت والمعوقات اإلقتصادية3-

حيث الريفيات  تكاجو التي الرئيسية المشكمة ىي المالية المشكمة أف الدراسة مف لكحظ :المالية المشكمة- 
 بسبب األمكاؿ كنقص. تعزيز القياـ باألعماؿ مف يمنعيـ الماؿ رأس كفاية عدـتتمثؿ ىذه المشكمة في 

 . مالية مؤسسة مف قرض عمى الحصكؿ المنخفض كمشكمة نتيجة لدخميف مدخراتيا انخفاض

 كيالحظ. الريفيات األعماؿ النساء تكاجو أخرل رئيسية مشكمة ىي التسكيؽ مشاكؿ: التسويق مشكمة- 
 كمف. السكؽ أبحاث كغياب التنقؿ قيكد بسبب السكؽ ك حكؿ الكافية المعرفة اكتساب مف يتمكنكا لـ أنيـ
 College Chabua and). مناسب مبيعات مركز كغياب تسكيقية مرافؽ كجكد عدـ ذلؾ أمثمة

Moheswar Rajkhowa,2020 :p 6)  

 كأف المرأة القركية بطبيعتيا فالحة كحرفية في مجتمع يسكد فيو نمط اإلنتاج المعيشي ليست ليا دراية 
كاسعة في ميداف التسكيؽ، ففي جؿ األحياف ال تضطمع المرأة نفسيا بتسكيؽ منتجاتيا، كما أف تحديدىا 

كمف جية أخرل فإف ارتفاع اليكامش التسكيقية كتدىكر نصيب . تكمفة اإلنتاج عادة ما بغيب قكة عمميا
 (خاصة الحرفية  )المرأة المنتجة مف األسعار السكقية لمنتجاتيا كالمنافسة الحادة التي تعانييا منتكجاتيا 

كجيميا متطمبات المستيمؾ في غياب اآلليات اإلعالمية الضركرية يحؿ بكثير مف المردكدية االقتصادية 
 .لمعمؿ النسكم
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 فيك مرتبط أساسا بانخفاض مستكل دخكليف ، ىذا التفاعؿ بيف :ضعف االدخار لدى النساء الريفيات - 
النتيجة كالسبب غالبا ما يجعؿ المرأة خارج آليات االستثمار ألف مستكل دخميا المنخفض يؤدم إلى 

كما ذكر أف تدني . انخفاض االدخار الذم يؤدم إلى انخفاض حجـ االستثمار الذم يحد مف نمك الدخؿ 
نسبة استفادة النساء مف القركض إما لعدـ تكفر الضمانات أك التعقيد المسطرة اإلدارية أك بكؿ بساطة 

لجيمف إمكانية الحصكؿ عمى ىذه القركض ، يرسخ ىذا التفاعؿ كيساىـ في إذكاء دكامة ضعؼ الدخؿ ، 
. (50ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.ضعؼ االستثمار

 في الماىرة العمالة نقص بسبب. المرتفعة كاألجكر الماىرة العمالة نقص في تتمثؿ :العمالة مشكمة- 
. عالية ميارات ذكم عماؿ عمى العثكر عمى قادرات غير الريفية المناطؽ في معظـ النساء فإف منطقتيـ،

ا المرتفعة األجكر مشكمة تنشأ قد  . المختمفة السمع أسعار مستكل في العاـ االرتفاع بسبب أيضن

 التي الميمة العكامؿ مف التعميـ كمستكل كالمعرفة التقنية التغييرات بأحدث المعرفة تعتبر: فنية مشكمة- 
 المتغيرة التكنكلكجيا إلى لمكصكؿ لمغاية محدكدة بفرص الريفيات النساء رائدات تتمتع. األعماؿ عمى تؤثر
 كالخدمات التدريب مرافؽ إلى االفتقار ىك آخر سبب. التعميـ جكدة رداءة ككذلؾ مستكاىف انخفاض بسبب

  (College Chabua and Moheswar Rajkhowa,2020 :p 6 ) .الريفية المناطؽ في اإلرشادية

 أدل إلى ضعؼ :ضعف الميارة اإلنتاجية وعدم مالئمة التكنولوجيا االحتياجات المرأة المزارعة - 
. الحاجة إلى مساىمة النساء في مجاؿ العمؿ 

 عمكما الطابع العاـ ىك اعتماد :محدودية التمويل وقمة تجربة المرأة في التعامل مع جيات التمويل - 
كالزاؿ اىتماـ المرأة في حدكد . نشاطات المرأة الريفية عمى مصادرىا كمصادر أسرتيا بشكؿ أساسي 

.  المشركعات التقميدية كالمقبكلة إجتماعية كالمتعارؼ عمييا 

 كمف الجانب اآلخر فإف كثيرا مف الدراسات أشارت إلى أف التقاليد :عدم ممكية األرض وموارد اإلنتاج - 
مثال تكفر  (كالقركض  )كالعرؼ ال يتركاف الفرصة أماـ المرأة لكي ترث كيتطمب الكصكؿ إلى المكارد 

لذلؾ كاف دكر المرأة ينحصر في العمؿ المنزلي أك يتعداه إلى العمؿ في . شرط الممكية لألرض أك عقار
القطاع غير المنظـ الذم تكاجو فيو المرأة العديد مف المشاكؿ كالصعكبات كال يمكف النساء مف الدخكؿ 

 المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.إلى العمؿ المأجكر كالرسمي أك العمؿ لحسابيف الخاص
 .(52ص:1999،
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 ال تممؾ المرأة حؽ القرار بشأف التصرؼ بممتمكات العائمة بينما :عدم أحقية المرأة الريفية اتخاذ القرار- 
أف الكضع االقتصادم لألسرة يمعب دكرا ميما في تعميـ اإلناث فعندما يككف كضع . الرجؿ ىك الذم يقرر

األسرة المادم ضعيؼ تفضؿ العائمة تعميـ الذككر عمى اإلناث كيمكف تحسيف كضع األسرة المادم مف 
 (52ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.خالؿ السماح لممرأة بالخركج لمعمؿ 

 الدكر كضعؼ التدريبية البرامج كنقص اإلرشادية األجيزة كفاءة عدـ عف الناتجة :دقمة خدمات اإلرشا- 
 الكاحد عبد ).مناطؽ عمـك في كالقرل المناطؽ مختمؼ إلى اإلرشادية الرسائؿ كصكؿ عدـ ك اإلعالمي

 (.18ص:2002كفاء، ناشر محمد

ففي  بعض المناطق- عدم امتالك المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج من أراض زراعية وثروة حيوانية في - 
 نجد النساء ال يمتمكف أكثر مف مساحة األراضي الزراعية كذلؾ بالرغـ مف أف التعاليـ بعص المناطؽ

خكانيا كبالتالي يمنحيا الحؽ في  اإلسالمية تعترؼ بالذمة المالية المنفصمة لممرأة عف زكجيا كأكالىا كا 
دارتيا  (.54ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.التصرؼ في أمكاليا كا 

ك  باإلنتاج لممحدكدية باألسكاؽ المحدكدية ىذه كتعكد  :النساء معيا تتعامل التي األسواق محدودية- 
 فيو خبرة كلدييا كمجرب مألكؼ عادة ىك ما إلى تمجا بؿ المشركع بنكعية تغامر ال المرأة نجد إذ ، نكعيتو
 يمبي كال ، المنافسة تستطيع كال كتقميدم محدكد يككف منتجيا لذلؾ ، كالزراعة الحيكاف تربية مثؿ

 (.136ص :2010أيكب رائدة ،). .القرية خارج أسكاؽ كالسيما السكؽ احتياجات

:  المشكالت التشريعية والمؤسسية 4-

ال تكجد لدل الحككمة سياسة إستراتيجية تتبنى تشغيؿ اإلناث كال يكجد إجراءات لتفادم التمييز ضد - 
. النساء 

قمة الخدمات المتاحة لممرأة بشكؿ مباشر كضعؼ االتصاؿ مع الييئات العاممة في التنمية كصعكبة - 
.  الكصكؿ ألصحاب القدرات المخططيف 

تغمب المظاىر االحتفالية عمى نشاطات المؤسسات كالمنظمات النسائية في كثير مف الدكؿ النامية - 
كاستفادتيا مف النشاطات التعميمية كاإلنتاجية مما يدفع النساء الراغبات في التعميـ لمتخمؼ عف المشاركة 

. في النشاطات
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تجاىؿ دكر كاحتياجات المرأة في التخطيط لمتنمية كفي البيانات التي تنشر حكؿ النشاطات اإلنتاجية - 
كال تعتبر المساىمة اإلنتاجية في اإلحصاءات العامة كال تدخؿ النشاطات اإلنتاجية لممرأة في المنزؿ 

. ضمف حسابات اإلنتاج القكمي

: كخالصة القكؿ أف المشكالت كالمعكقات المؤسسية كالتشريعية أسبابيا قد تككف

التنشئة االجتماعية إذ نجد بعض المجتمعات تحجـ عف إشراؾ المرأة في البنيات القاعدية اإلدارية  - 
. كالتشريعية كالسياسية ألسباب تقميدية

 .عدـ إلماـ المرأة بالقكانيف كالتشريعات في مجاالت عمميا - 

 المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.عدـ إستقرار السياسات التمكيمية أثر سمبا عمى المشاريع النسكية- 
 (.55ص:1999،

معظـ القكانيف في الكطف العربي تدعك لممساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كتمنع التمييز عمى أساس العرؼ أك - 
الجنس لكف مف الناحية العممية نجد أف العادات كالتقاليد المكركثة تعطؿ حصكؿ المرأة عمى ىذه المساكاة 

التكامؿ في أركاف العمؿ اإلرشادم الذم تؤديو الييئة اإلرشادية عمى مستكل القطر حيث ترتكز البرامج . 
كاألنشطة اإلرشادية عمى الفالح المنتج بدرجة رئيسية كتغيب األنشطة ذات العالقة بتطكير النساء 
الريفيات المكاتي يتميزف بخصكصية في العمؿ الحقمي الزراعي كاإلنتاجي كالصناعات المنزلية كأداء 

األدكار اإلنمائية كاالجتماعية كأداء األدكار األخرل الميمة لإلنتاج الزراعي عدا البرامج اإلرشادية الزراعية 
اإلذاعية التمفازية التي تخاطب المنتجيف بغض النظر عف الجنس ككذلؾ البرامج اإلنمائية الكطنية التي 

. تيمؿ دكر المرأة في التنمية

قمة الدراسات كاألبحاث التي تتناكؿ شؤكف المرأة الريفية كسبؿ االستفادة مف طاقاتيا بالشكؿ الذم  - 
 .يؤدم إلى تطكير أدكارىا في النشاطات كالمشاريع التنمكية

قمة الدراسات كاألبحاث التي تتناكؿ شؤكف المرأة الريفية كسبؿ االستفادة مف طاقاتيا بالشكؿ الذم يؤدم - 
إلى تطكير أدكارىا في النشاطات كالمشاريع التنمكية الزراعية ، إذ أف معظـ الدراسات تركز في أىدافيا 

.  عمى المرأة الحضرية مع إشارات محدكدة لممرأة الريفية 
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عدـ كجكد ىيكؿ إدارم تنظيمي ، ييتـ بشؤكف المرأة بصكرة مستقمة ك كيتبع إلى إحدل المؤسسات - 
المختصة بشؤكف القطاع الزراعي ذلؾ بيدؼ استثمار ىذه الطاقة البشرية اليائمة في الريؼ في أنشطة 

كمشاريع تنمكية يمكف أف تسيـ في تطكير كاقعيا كتعزيز اقتصاديات األسرة بالرغـ مف كجكد إتحاد عاـ 
. نساء العراؽ 

العمالة في اإلحصاءات الرسمية في معظـ الدكؿ العربية تحتسب عمى األفراد الذيف يعممكف بأجر فقط  - 
في حيف أف المرأة تعمؿ بدكف أجر مدفكع ألف عمميا يحتسب ضمف إطار العمؿ المنزلي ، كىي بذلؾ 

 (.56ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة (.تتعرض إلى ضرر مضاعؼ

ال تعطي األجيزة االقتصادية أىمية اقتصادية ليذا الجيد كعميو فإف إىماؿ احتساب مساىمة النساء -
الريفيات في النشاط الزراعي كقكة عمؿ منتجة غير مدفكعة األجر يحكؿ دكف إمكانية تقكيـ كفاءة ىذا 

.  النشاط بدقة

ضعؼ مشاركة المرأة في إعداد كتنفيذ المشاريع التنمكية اليادفة الخاصة بحماية البيئة كالحد مف - 
التمكث البيئي الناجـ مف مخمفات النشاطات الزراعية كاالستخدامات المختمفة لممخصبات الزراعية 

.  كالمبيدات كطرؽ الرم ككؿ ما يتعمؽ باإلنتاج كاالستيالؾ كاستخداـ المكارد الطبيعية

عدـ كجكد مراکز عممية بحثية بعدد مف دكؿ المنطقة متخصصة تككف مياميا كضع الخطط كالبحكث - 
كالدراسات التي تتناكؿ جكانب مختمفة مف حياة المرأة الريفية كذلؾ لكضع المعالجات لكاقعيا عمى الصعيد 
االجتماعي ، االقتصادم ، الثقافي كالتربكم كافة كبالتالي عدـ تكفر مثؿ ىذه المعمكمات الدقيقة عف كاقع 

المرأة ، يجعؿ عممية التخطيط لزيادة فاعمية مساىمتيا في األنشطة التنمكية عممية معقدة كذات نتائج 
.  محددة 

عدـ كجكد المرأة في مكاقع التخطيط كاتخاذ القرارات كرسـ السياسات فالمخططكف في الغالب رجاال ال - 
. يمتمككف فكرة كاضحة عف حاجات بعض المجتمع اآلخر الذم يخططكف لو

ضعؼ دكر المرأة في المنظمات االجتماعية كمكقؼ الرجؿ السمبي مف المشاركة الفاعمة لممرأة في - 
. التمثيؿ النقابي

جيؿ المرأة كخاصة الريفية بأبسط صكر اإلجراءات الرسمية مثؿ التكثيؽ كاستخراج البطاقات كالسجؿ - 
 (.57ص:1999، المنظمة العربية  لتنمية الزراعة ( ..العقارم كغيره
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 :تحميل بيانات فرضيات الدراسة -1

 أال االنثركبكلكجي لمباحث ميمتيف أداتيف عمى الدراسة لممعمكمات جمعنا كفي دراستنا في عتمدنا
 مكضكعنا خصكصية مع تتماشياف أداتيف أنسب ككنيما الكجية كالمقابمة بالمعايشة المالحظة كىما

 عدد نفسو كىك مقابمة 15 عددىا بمغ التي بالمقابالت كقيامنا مالحظاتنا تسجيؿ كبعد دراستنا كمجتمع
  الدراسة بفرضيات المرتبطة المقابالت نتائج تحميؿ إلى أالف نذىب المبحكثات

 :والفرضية األولى تحميل بيانات الشخصية لممبحوثات 1-1

  تحميل بيانات الشخصية لممبحوثات 1-1-1

 إذ كبيرا اختالفا معيف المقابالت بإجراء قمنا التي المبحكثات سف اختمؼ :السن حيث من 1-1-1-1  
نما الصدفة كليد يكف لـ االختالؼ كىذا سنة 60 سف بمغف قد كأخريات 17 سف في مبحكثات نجد  ىك كا 

 الدراسة نتائج عمى باإليجاب يعكد المبحكثات بيف األعمار كتفاكت اختالؼ أف إذ الباحثة قبؿ مف مقصكد
 اختالؼ يعني السف اختالؼ مبحكثة كؿ كخبرة سف حسب المقابالت أجكبة اختالؼ خالؿ مف كذلؾ

 .األجكبة اختالؼ كمنو الخبرات

 إذ كبيرا اختالفا لممبحكثات التعميمي المستكل يعرؼ لـ :التعميمي المستوى حيث من 1-1-1-2
ذا نسبة اكبر شكمت بحيث ارتفاعا األميات المبحكثات نسبة كعرفت بينيف طفيؼ تفاكت كجكد الحظنا  كا 
 ما كىذا عاـ بشكؿ األرياؼ في االجتماعية التنشئة طبيعة إلى نرجعو فإننا االرتفاع ىذا سبب تفسير أردنا

 الريفية كالمرأة األسرة كمشكالت الريفية األسرة خصائص حيث مف لمدراسة النظرم الجانب في أكردناه
 .الريفية كالمرأة المجتمع أماـ تقؼ التي معكقات أىـ كمف

 تختمؼ أف المرأة في المتمثمة الدراسة لعينات اختيارنا في تعمدنا :العائمية الحالة حيث من 1-1-1-3
 طرؼ مف تؤدل التي النشاطات بمختمؼ اإللماـ اجؿ مف كذلؾ كالحماة الزكجة إلى البنت مف مكانتيف

 القياـ كقبؿ المالحظة كعمميات االستطالعية لمزيارات كنتيجة العائمية حالتيا باختالؼ الريفية المرأة
 العازبات المبحكثات بعض كجكد مع متزكجات اغمبيف ككانت المتعاكنات النساء اختيار تـ بالمقابالت
  .أرممة كاحدة كحالة كالمطمقات

 في مكظفة المبحكثة كانت ما إذا المينية الحالة خالؿ مف كنقصد :المينية الحالة حيث من 1-1-1-4
 دعـ في المكظفة  الريفية المرأة مساىمة مدل معرفة اجؿ مف كذلؾ ثابت شيرم كبمدخكؿ الدكلة إطار
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نما الشيرم بمدخكليا فقط ليس األسرة اقتصاد  التي التقميدية كالممارسات النشاطات مختمؼ بممارسة كا 
 النساء عدد يكف لـ المقابالت معيف أجرينا التي المبحكثات بيف كمف الريفيات النساء اغمب تمارسيا

 الريفيات النساء عدد انخفاض كيعكد مدرسة معممة كاألخرل صيدالنية أحداىف عاممتيف سكل المكظفات
 المرأة خركج كتعتبر بناتيا تعمـ ال التي المجتمع ىذا أفراد لدل المتجذرة القيـ إلى المنزؿ خارج العامالت

 .جدا قميمة المتعممات النساء نسبة نجد إذ مقبكؿ غير أمر لمعمؿ

جابة المبحكثات عنيا نذىب  الف إلى ابعد جمع البيانات مف خالؿ المالحظة بالمعايشة كالمقابالت كا 
طار اإل ما سبؽ في  ضكءتقديـ عرض شامؿ ك عمكمي  إلجابات المبحكثات كمحاكلة تحميميا عمى

: النظرم لمدراسة كمف ىنا نذىب إلى

 :تحميل بيانات الفرضية األولى 1-1-2

 دعم في الريفية المرأة  تساىم: المعنكنة كالتاليلفرضية األكلى لمدراسة  احاكلنا مف خالؿ أسئمة مقابمة
احتكل ىذا حيث  .(المواشي و تربية زراعة )الفالحية  التقميدية األنشطة خالل من األسري االقتصاد

 التي تكاجو إلى المعيقاتنكع األنشطة مف سؤاال كضعت بالترتيب  15المحكر مف المقابمة عمى ما يقارب
 :دائيا ليذه النشاطات كمف ىنا نذىب إلىآثناء أالمرأة الريفية 

أف اغمب النساء الريفيات يمارسف نشاطات زراعية مختمفة تتعدد بيف نشاطات أساسية كأخرل ثانكية -
ىا كأكثرىا نشاطات حقمية أم خركج النساء إلى الحقكؿ كحقكؿ زتتمثؿ في السقاية كجمع المحاصيؿ كفر

النخيؿ كجمع التمكر المتساقطة أسفؿ النخيؿ أك تنظيؼ أحكاض النخيؿ مف األعشاب التي تنمك في 
 ك الفكؿ كفرزىا البزالءقطؼ المحاصيؿ خاصة  كاألسفؿ كزرع الكسبر الدبشة المعدنكس الكرافس فييا 

مف بيف العمميات التي تساعد ك فرز محصكؿ التمكر المكجية لمبيع جمع كأضؼ إلى ذلؾ ،كتجييزىا لمبيع
. التسميد كبيا الرجؿ البذر

 

 صورة توضح محاصيل التمور :(2)الشكل رقم 
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 صورة توضح عممية فرز محاصيل التمور:(3)الشكل رقم 

 

محؿ ككجكد حديقة داخؿ المنزؿ تعتبر بمثابة حقؿ المرأة الصغير  كالحظنا مف خالؿ المالحظة بالمعايشة
شة كمعدنكس كسالطة كبعض األعشاب الطبية ببقالة تزرع فييا البصؿ كالثـك كاألكراؽ الخضراء مف د

. النعناع البسباس كال يكجو محصكلو لمتسكيؽ لصغره بؿ ىك فقط لمطبخ اليكمي

 نجد أف ممكية األرض اـ عائمة إم عائمة الزكج كقؿاؿ الزراعية إلى مضافي األغمب تعكد ممكية األر-  2
لمرأة الريفية كتقـك بتسمميا لزكجيا كتساعد في القياـ بالنشاطات الزراعية بيا في حيف نجد  ؿالزراعية تعكد

أم أنيا ممؾ الزكج ال العائمة أم ال شريؾ لو ، بعض النساء الريفيات  يساىمف في خدمة أراضي أزكاجيف
فييا كما كجدنا أف ىناؾ بعض الريفيات يعممف مع أزكاجيف في مزارع الغير أم أف األرض الزراعية تعكد 
ممكيتيا ألفراد آخريف كيقـك بدفع  أجر  مقابؿ القياـ بالعمؿ بيا سكاء في الزراعة أك تربية الحيكانات كما 

. يكفر ليـ صاحب الممكية منزؿ  بجانب الحقؿ

إف أكقات ممارسة المرأة الريفية النشاط مف طبخ الغداء كالعشاء كتنظيؼ المنزؿ كاغمب ممارساتيا - 
لمنشاط الزراعي تككف في الصباح كتترؾ بعض النشاطات في أكقات الفراغ المسائية كخاصة الفرز ألنيا 

نشاطات يمكف لممرأة الريفية تأجيميا كىنا نجد المرأة الريفية ماىرة في عممية إدارة الكقت مقارنة بكثرة 
 لمنطقة دراستنا ريؼ سيدم ةالمياـ المككمة ليا داخؿ  المنزؿ كخارجو كتماشيا مع الخصكصية المناخي

عقبة كالمتمثمة في ارتفاع درجو الحرارة في المنطقة إذ نجد المرأة الريفية تركز في أنيا تمارس نشاطاتيا 
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في الفترة الصباحية الباكرة في فصؿ الصيؼ بصفة خاصة كبصفة عامة في باقي الفصكؿ كيرتبط 
النشاط الزراعي لممرأة الريفية بفصكؿ السنة كنكعية المحصكؿ حيث يختمؼ النشاط حسب اختالؼ 

جني كفرد محصكؿ الفكؿ نياية  كالمكاسـ فمثال نجد جني كفرد محصكؿ التمكر بداية فصؿ الخريؼ
 .الشتاء ك جني محصكؿ الجمبانة   بداية الربيع

مرأة ريفية ال تمارس ا نجد اـ  الحيكانات كقؿةإف أغمبية النساء الريفيات يمارسف نشاطات تخص تربي -
لنساء الريؼ إذ أف المرأة الريفية المكظفة نشاط يخص تربية الحيكانات كذلؾ يرجع لطبيعة الحالة المينية 

 . ال تجد الكقت لتأدية ىذا النشاط

كىنا نجد أف تربية المرأة الريفية لمحيكانات صفو سائدة في الريؼ بؿ تكاد تككف مف الكاجبات المنزلية 
. لممرأة الريفية

 تيتـ لممرأة الريفية بتربية الدكاجف بأنكاعيا الدجاج ،الديؾ الركمي ، اإلكز، السماف ، كتربية المكاشي كك
تعتبر تربية البقر أك المكاشي مف مياـ المرأة  مف ناحية شربيا كحمبيا كتنظيؼ الحظائر، كتربية األبقار 

 نظرا لككنيا مصدر صحي  كتعتبر عالقتيا بيا شبو مقربةكتكلي المرأة الريفية اىتماـ خاص بالماعز
إضافة إلى ذلؾ نجد أف ىناؾ . لمحميب كمنو نالحظ مدل ثقافة كمعرفة المرأة الريفية في مجاؿ الحيكاني

تربية األرانب ب مف النساء الريفيات مف يقمف

. 

 صورة توضح نشاط تربية الدواجن :(4)الشكل رقم 
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 صورة توضح نشاط تربية األغنام:(5)الشكل رقم 

 

 صورة توضح نشاط تربية الماعز:(6)الشكل رقم 

 

 

 صورة توضح نشاط تربية األبقار:(7)الشكل رقم 
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 صورة توضح نشاط تربية األرانب:(8)الشكل رقم 

ستطيع تقييميا بالجيدة في مجاؿ رعاية الحيكانات فالكثير مف الريفيات  فالمرأة الريفية بمعرفةحضى كما ت
عراض المرضية لدل الحيكانات مثؿ عسر الكالدة حيث تقـك بمساعدة المكاشي بعض األيقمف بمعالجة 

. عمى الكالدة، معالجة اإلسياؿ، معالجة الجركح، معالجة التخمة

 إف الزكج أك االبف األكبر ىك المساعد الرئيسي لممرأة الريفية لمعناية بالحيكانات مف خالؿ جمب األكؿ ك 
مساؾ الحيكانات الصعبة المراس كمساعدة المرأة عمى إمساكيا لحمبيا كترافؽ الفتاة  شراء الشعير لمماشية كا 
كالدتيا أثناء ممارستيا لرعاية الحيكانات كتتعمـ الفتاة عف كالدتيا كؿ تمؾ األنشطة لتمارسيا ىي األخرل 

ك نجد أف اغمب األميات ال يرغبف لبناتيف القياـ بيذه . غياب األـ أك انشغاليا بمياـ أخرلةفي حاؿ
األعماؿ الشاقة بؿ يرغبف أف يدرسف ك يتكظفف مثؿ فتيات المدف كبالنسبة  لممرأة الريفية المطمقة فإف 

 ىف مف فمؿ ؾا النساء الريفيات األرأمااالبف األكبر أك األخ مف يساعدىا عمى القياـ برعاية الحيكانات ، 
ككنيا كبيرة في السف كال زالت بصحة في حاؿ يقمف بكؿ نشاطات الرعاية كحتى الصرح بالماشية خاصة 

. جيدة

سكؽ الجمب )  لتباع إلى السكؽ كؿ يـك خميسالماشيةتباع الحيكانات التي ترعاىا المرأة حيث تؤخذ -
كال تؤخذ كؿ الماشية كلكف يحتفظ باإلناث أك النعجة كرأس ماؿ كتباع الخرفاف الصغيرة ك  (طريؽ سريانة

 .الذككر كيستغؿ ثمنيا لتمبية متطمبات األسرة
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 المنتجات التي حصمف عنيا مف ىذه الحيكانات كالحميب كالجبف ك الزبدة ك الدىاف كالبيض كصكؼ أما
.  لتمبية حاجيات األسرةىي االخرلاألغناـ فتكجو لمبيع 

تمارس اغمب النساء الريفيات الكثير مف الميف حرفية تتميز بالبساطة ألنيا تصنع مف منتكجات متكفرة - 
 :مكف اختصار ىذه الحرؼ في م في الطبيعة

 .صناعة األجباف كاأللباف كالزبدة كالدَّْىافْ  -
 .الزيتكف، الفمفؿ، الدرفمك، كالبفجكخ: تحضير المخمالت كبيعيا منيا -
 .تحضير رُّْب التمر -
 .تحضير مادتي الفريؾ المرمز -
 .(الركينة ،زرير)طحف مادة القمح كغربمتيا كبيعيا -
 .القشبية  ك البرنكس  أغطية :صناعة الصكؼ الصكفية مثؿ  -
 .صناعة القربة الدربككة البندير بجمد الماعز -
 .تجفيؼ الطماطـ الناضجة الحمراء -
 .تحضير أكراؽ الشخشكخة ك الكسكسي بأنكاعو -
 .طحف حجر الكحؿ كبيعو مع اضافة بعض المكاد األخرل لو -
 .تحضير المسمف كالحمكيات االقتصادية -
 .التفصيؿ كالخياطة -
 .خياطة األفرشة ،البساطات  -
 .تشكيؿ الكركشي المالبس ك أفرشة كزينة -
 .صناعة السعؼ -
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 صورة توضح نشاط حرفي تقميدي متمثل في صنع المخمالت:(9)الشكل رقم 

  
 صورة توضح نشاط حرفي تقميدي متمثل في صنع الكحل:(10)الشكل رقم 

 

 صورة توضح نشاط حرفي تقميدي متمثل في خياطة و صناعة لكروشي:(11)الشكل رقم  

 



 الدراسة ونتائجيا  فرضيات بيانات                               تحميل:الخامس   الفصل

69 
 

 

 

 صورة توضح نشاط حرفي تقميدي متمثل في صنع الرب:(12)الشكل رقم 

 

 

 صورة توضح نشاط حرفي تقميدي :(13)الشكل رقم 

 



 الدراسة ونتائجيا  فرضيات بيانات                               تحميل:الخامس   الفصل

70 
 

 

 

 صورة توضح نشاط حرفي تقميدي متمثمل في صناعة االفرشة :(14)الشكل رقم 

 

 

 صورة توضح نشاط حرفي تقميدي متمثمل في صناعة الصوف:(15)الشكل رقم 

ذا ركزنا في جؿ ىذه األنشطة نجد أنيا مختمفة باختالؼ العمر  كاختالؼ خبرات كتتنكع عمى مجاالت  كا 
األفرشة كمنيا يخص ما يخص األدكات  الزينةمتعددة منيا ما يخص التغذية كمنيا ما يخص األلبسة ك

. المنزلية

 الريفية بممارسة الحرؼ التقميدية ألجؿ مساعده رب األسرة في تمبية احتياجات األسرة النساءـ أغمب ك تؽ
ذا ما تيسرت كقكؿ اإلخباريات  ف ممارسة ىاتو النشاطات كذلؾ بسبب التعب عيتكقفف " يفرج ربي"كا 

ف مكاصمة ممارسة ردالمترتب مف ىذه األنشطة ككنيا كميا يدكية كال تحضيف باآلت المساعدة  كليذا  ال م
 .ىذه األنشطة التقميدية
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في حيف أف بعض النساء الريفيات يقكمكف بممارسة ىذا النشاط بشكؿ دائـ  ألنيف يحببف ما يقمف بو 
كيعتبركنو جزء مف حياتيـ كيدعـ مدخكؿ ىذا النشاط اقتصاد أسرىف كالحظنا أف أغمب النشاطات التقميدية 

الحرفية التي تمارسيا ىاتو النسكة ىي الحرؼ التقميدية الغذائية فإنيف  يقمف  بتحضير المكاد الغذائية 
نما تكفير المادة األساسية كىي السميد  كالشخشكخة كبيعيا كىذا النشاط ال يستكجب الكثير مف اآلليات كا 

 .القميؿ مف الكقتككبعض الجيد الجسدم 

رعاية الحيكانات داخؿ منزؿ األسرة الف حظيرة الحيكانات ؾتتـ ممارسة األنشطة التقميدية لممرأة الريفية -
قريبة مف المسكف أما بالنسبة لمنشاط الزراعي فانو يختمؼ مف أسرة ألخرل فبعض النشاطات الزراعية في 

 .الحقؿ كالبعض األخر في المنزؿ كأحياف أخرل في المخازف

" تجتمع النسكة في األكقات التي تككف المحاصؿ بيا جاىزة مف اجؿ التعاكف عمى فرزىا كىذا ما يسمى
 دكف أخذ أجر عمى ز أك العمؿ التطكعي النسبي إذ تجتمع مجمكعة مف النساء لمقياـ بعممية الفر"بالْتِكْيَزه

ذلؾ العمؿ أما بالنسبة لألنشطة الحرفية التقميدية أنيا تقاـ  داخؿ المنزؿ دكف الحاجة إلى الخركج مف 
 عزباء كذات مستكل تعميمي ثانكم تمارس نشاط المبحكثات كانت إحدل ؿ عمى ذلؾمثاكؾالمنزؿ إال نادرا 

تنتقؿ إلى منزؿ احد أقربائيا " ةالبقالك"ك" البراج"ك" المقركض"حرفي كىك تحضير الحمكيات التقميدية 
. لتحضير الحمكيات بسبب عدـ تكفر فرف الطيي في منزؿ كالدييا

ذا  التقميدممدخكؿ النشاطفي أغمب الحاالت يعتبر -   الممارس ىك مدخكؿ مساعد ك غير أساسي كا 
 حاكلنا معرفة سبب عدـ تغطية مداخؿ نشاطات تقميدية الحرفية كتربية الحيكانات التقميدية كبيع منتجاتيا

 فإننا نجد أف ثمف ىذه المنتكجات يساكم تعب كج ىد المرأة كال يعطييا حقيا كفي الحتياجات األسرة
 .الكقت نفسو يعاد بيعو بأسعار جد عالية

 إذ صرحت إحدل تي تمارس نشاط كسكسي ك أكراؽ الشخشكخةال كاؿات المطمؽالنساء حالة  في  إال
نيا تتمقى مساعدات مف المبحكثات المطمقات  أف مدخكؿ ىذا النشاط ال يكفي لتمبية حاجيات األسرة كا 

 .كاألىؿاألقارب 

إف أغمب النساء الريفيات  الالتي يمارسف النشاطات الحرفية التقميدية يستعممكف  المكاد األكلية التي - 
تككف متكفرة في البيئة التي يعشف فييا كمف ىنا نجد أف النشاطات التقميدية ىي كليدة البيئة الريفية كأف 

اغمب النشاطات لممرأة الريفية تعتمد عمى المصادر النباتية المزركعة مثؿ سالؿ مصنكعة مف نبات 
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الحمفة  أك منتجات الحيكانات مف بيع لبيض الدكاجف بيع الحميب كمشتقاتو كالزبدة كالجبف كالكميمة حتى 
 الركينة كالمخمالت كالمكاد الجافة ككذلؾ الحرؼ ،النباتية معجكف التمر كالرب كالفريؾ كالمرمز كالصكؼ

 . كالبندير الدربككة كالقربة"لصنع المبف"المصنكعة مف الجمكد الحيكانات كالشككة 

في أغمب األحياف يككف الرجؿ ىك المسؤكؿ عف عمميتي البيع كالتسكيؽ كمنيـ نصؿ إلى أف الرجؿ 
نما يسعى إلى مساعدتيا مف خالؿ التسكيؽ ليا  الريفي ال يعارض المرأة قي ممارسة نشاطيا الحرفي  كا 

في محالت المدينة المجاكرة إما عند محالت األقرباء المتكاجديف في المدينة أك المحالت المتخصصة في 
بيع كؿ المنتكجات حسب طبيعتو أك أفراد يطمبكف ىذه المنتجات مف الرجؿ كلعؿ قبكؿ الرجؿ الريفي 
بعقميتو لممارسة المرأة الريفية لنشاطات السالفة الذكر ما ىك إال أف ىذه النشاطات ال تستدعي خركج 

. المرأة خارج المنزؿ

فإنيف ال يعتمدكف .أما في ما يخص  النساء الممارسة لمخياطة ك تفصيؿ المالبس ك الكركشي ك األفرشة 
عمى التسكيؽ كلكف تطمب النساء الريفيات الشاريات الالتي يعرفف خياطة ثكب أك فراش دكف دخكؿ الرجؿ 

 .في عممية البيع ك الشراء 

 إنو مف الطبيعي أف يسبب النشاط التقميدم حيكاني زراعي حرفي لممرأة الريفية  نكع مف اإلجياد البدني 
ذا ما كازنا بيف  كالفكرم نظرا لكؿ الكاجبات المنزلية كالحقمية كتربية الحيكانات المككمة لممرأة الريفية كا 

إجابات ىذا السؤاؿ السابؽ عف إذا ما كاف ىذا العمؿ دائـ أك مؤقت نجد أف المرأة الريفية امرأة مثابرة 
 أسرتيا برغـ الظركؼ التي تكاجييا  كتسعى عمى الدكاـ إلى دعـ إقتصادحياتياة في كعاممة نشيط

. كالمشكالت التي تكاجييا

ىناؾ مف النساء الريفيات مف ترل أف النشاط التقميدم الذم تمارسو يعرقؿ أداءىا في منزليا كربة أسرة 
 تجد نفسيا مقصرة في جانب مف الجكانب األسرية إما مف ناحية رعاية يةألنيا في تقييميا لنشاطاتيا اليـك

أطفاليا أك زكجيا كحتى عنايتيا بنفسيا مف اجؿ إتماـ النشاط الذم تمارسو كيعكد ذلؾ إلى حرصيا عمى 
تحقيؽ دخؿ يدعـ اقتصاد أسرتيا،في حيف ترل غيرىا مف النساء الريفيات غير ذلؾ أم أف النشاط 

التقميدم الذم تمارسو المرأة الريفية ال يعرقؿ أداءىا في منزليا كربة أسرة كقد يرجع ذلؾ لحسف إدارتيا 
 .لمكقت
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 تحميل بيانات الفرضية الثانية  1-2

 في الريفية المرأة  مساىم:التي تتمحكر حكؿ لمدراسة ثانيةحاكلنا مف خالؿ أسئمة مقابمة لمفرضية اؿ 
 .واالدخار االستيالك ترشيد خالل من األسرة داخل االستيالك عممية تسيير
مف المسؤكؿ عف عممية  كضعت بالترتيب   أسئمة07 احتكل ىذا المحكر مف المقابمة عمى ما يقاربحيث 

بالغة في دعـ االقتصاد األسرة الريفية في منطقة سيدم عقبة نذىب التسيير إلى غاية أىمية االدخار 
 :إلى

بالنسبة لممرأة الريفية المتزكجة فيي ليست المسؤكلة األساسية  عف تسيير عممية االستيالؾ داخؿ األسرة -
نما دائما ترل نفسيا تابع لمرجؿ   فعمى الرغـ ، حيث نجد أف المرأة الريفية ال تنظر إلى نفسيا نظرة القائد كا 

ك المكاد  لمكجبات تنظيميا ة محاكؿ، كؿ األنشطة التقميدية كالحرفية التي تمارسيا كالجيكد التي تبذليامف
نفسيا المسير ك المسؤكؿ عف ماديات األسرة كىذا يرجع كبطبيعة الحاؿ  ال ترل ادخارىا لياك المستيمكة

كىك المجتمع الريفي كىك كما سبؽ كذكرنا أال إلى  خصكصية المجتمع الذم نشأت ك ترعرعت فيو 
 . مف الرجؿ كىي تابع لوةمجتمع ذككرم ترل فيو المرأة نفسيا دائما اقؿ درج

 جبفأعممية االستيالؾ داخؿ األسرة كؿ  المسيرة بطبيعة الحاؿ فيي األرامؿأما بالنسبة النساء الريفيات
 الذيف لـ يبمغطفاؿ األ أنيف مسؤكالت عف ،ك <<... كمف سيككف المسؤكؿ إذا>>  :بصيغة استفيامية
 ات المطمؽكثات قادريف عمى مساعدتيف عمى تسيير مختمؼ شؤكف األسرة أما المبحكسف الرشد كليس

  تسيير عمميتي االستيالؾىف بإمكاف أنيفيعشف تحت رعاية أبائيف كأخكتيف الذككر كليذا ال تريف
  كأف داخؿ األسرةلالستيالؾيرات س ال يعتبرف أنفسيف ـفإنيفكالباحثتاف العازبتاف .  داخؿ األسرةكاالدخار

 . األب دائما بو ما يأمرافا تنفذـبدكرهكىما المسؤكؿ في ذلؾ دائما األب كاألـ 

إف الفتاة الريفية ىي  إذ تتعاكف كؿ مف النساء الريفيات األميات كالفتيات في إعداد الكجبات خالؿ اليـك- 
أكدتو مالحظتنا خالؿ معايشتنا ىذا ما دائما رفيقة كالدتيا كترث كؿ خبراتيا كتقمد جؿ ممارساتيا اليكمية ك

 .لمجتمع الدراسة

 في اليـك الغذاء كالعشاء أما بالنسبة ر كجبتيف كمف خالؿ شرح  المبحكثات تكصمنا إلى انو يتـ تحضي
 لمرجؿ في أياـ العمؿ المكثؼ في الحقكؿ كفي حاؿ تأخره في العمؿ لبعد صالة قلمفطكر فانو يتـ تحضير

كفي اليـك الذم ال يذىب فيو الرجؿ لألعماؿ الحقمية فاف الفطكر ال يككف كجبة " منتصؼ النيار"الظير 
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نما عبارة عف فنجاف مف القيكة    فقط كلعؿ ىذا يعكد إلى أف أىؿ الريؼ يتناكلكف كجبة أك الحميبكاممة كا 
الغداء في كقت المبكر مف الصباح كيتـ ذلؾ ما بيف الساعة التاسعة كالنصؼ إلى العاشرة كالنصؼ 

. صباحا كىذا لعادة النيكض الباكر صباحا

 أشارت بعض األميات أف األطفاؿ ال يرتبطكف بيذا النظاـ ك إنما  يأكمكف كجباتيـ متى شعرك بالجكع ك 
لدراسة منتجة كبالدرجة األكلى ؿ بيف الكجبات كىذا الف البيئة الريفية  أك الركينة ك كثيرا ما يأكمكف التمر

. لكؿ أنكاع التمكر

 اختالفا  اليكمي لالستيالؾألسرتيا الريفية أة مف طرؼ المرةالمحضرة  الكجبات الغذائيةتختمؼ نكعي- 
 أف أم ا ذات اقتصاد فالحي معاشي نسبيالريفية لألسرة ال يعرؼ تنكعا كثيرا الف الريفية لألسرةبسيطا 
 ة فاف طبيعة كفي تحضيرىا لمكجبات اليكميم عميو في معاشيا اليـكعتمد الذم تنتجو تم الفالحاإلنتاج

 . ة المنتجةترتبط المكاد الفالحيالكجبات اليكمية  ة نكعيية ك منو فإف طبيعة كنكعيو الكجبات اليـك

، غداءاؿ ة الكجبات الغذائيأفجد ف لدراسة كقيامنا بالعديد مف المقابالتاك مف خالؿ معايشتنا لمجتمع 
 الزاب ىي ة منطؽأرياؼ في ة الريفيأة تحضرىا المر الغداء كالعشاء التيمابيف حتى الكجبات أكالعشاء 

 ةدشيش،  المرمز ة كما يتكرر منيا طبؽ الشخشكخاألرياؼسر ىذه ق أ مما تنتجة مستمدةكجبات تقميدم
 حساء بأنكاعيا، ةشبك البر، المطمكع ك رخساسةالكسر، العيش ،فيطيزؿ ك ابكميراس ، مرمز كلفريؾ 

 لمعشاء ككميا  لمغداء كأخرل أة بعضيا تحضرىا المرةكس كالمحككؾ ك ىي كجبات مقسـخ المر،الخضار
 .أراضييـ مما تنتجو ة متكفراألساسيةكجبات مكادىا 

 

 (تحضير بوميراس)صورة توضح وجبة غذائية :(16)الشكل رقم 
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 (وجبة كسرة و دشيشة)صورة توضح وجبة غذائية :(17)الشكل رقم 

 

 (وجبة كسرة و بربوشة)صورة توضح وجبة غذائية :(18)الشكل رقم  

 

 (وجبة كسرة)صورة توضح وجبة غذائية :(19)الشكل رقم 
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 الرغـ مف عدـ تنكع الكجبات في عمى أسرتيا في اختيارىا لتحضير الكجبات ة الريفيأةتعتمد المر- 
 عمى تعتمد أم أنياة  المكسمياإلنتاجية ة الكفرأىميا ة عمى معايير خاصىا تعتمد ف أالإالمطبخ الريفي 

 اعتمادىف ة سيدم عقبة في منطؽةحكثات الدراسب ـأكدتو كىذا ما أسرتيا التي تنتجيا ةتكفر المكاد الزراعي
 كالتي تستطيع ة بكثرة تحضير المكاد المتكفرإلى تمجا إذ تخزينو إمكانية المكسمي كمدل اإلنتاجعمى 

 . المجففيف كىكذا األخضر ك كالفكؿ كالمجففة المرمز ك الفريؾ كالبازيالء الخضراءةتخزينيا مثؿ ماد

 في فصؿ سيما ال الغذاء كة كجبة كخاصة كانت ىذه الكجبات مشبعإذا ما ةمعيار الثاني ىك مراعااؿ أما
 التي ات التي تحضرىا فالكجببة لمكجة الريفيالمرأةختيار ال أخر يعتبر الفصؿ كالمناخ معيار إذالشتاء 

إذ التي تحضرىا في الصيؼ  نفسيا الخضر ك الفريؾ كالمحككؾ ليستب ةتحضرىا في الشتاء كشخشكخ
 إلى نصؿ ق الحساء كمف أكمرمزاؿ مع المبف أك ة في فصؿ الصيؼ إلى تحضير أطعمة خفيفة كالكسرتمجأ
 كحتى  ممنيج ىذا تفكير استيالؾأف إال التي تعيشيا ة الريفية الحياة رغـ بساطتيا كبساطة الريفيأة المرأف
 .شكؿ دقيؽ ب لـ يكف إف

 ةخالؿ السفاألسرة  ألفراد المالبس ء كضكحا في اقتناأكثرمختمؼ المجاالت كيككف في كيتجمى ما سبؽ -
 ك لعؿ ما ، القتناء المالبسة الماسة الحاجأكقات في المناسبات كفي إال تككف ة ىذه العمميأف نجد إذ

  عيدأكعيد الفطر ) ة الديني كمناسبة األعياد لألطفاؿدخكؿ المدرسي مناسبة مناسبات ىي باؿنقصده 
ة  عدـ اىتماـ المجتمع الريفي بالمظاىر الخارجيإلى أيضا لمكبار كلعؿ ىذا يعكد ة بالنسب(األضحى
 الحار  الصيؼلفصؿ ة المناسبة الخفيؼ األلبسةفي الشتاء كالدفئ  ة كاالكتفاء فقط بما يمبي حاجكالمباس 

 العالـ العربي عبد الرحماف ابف خمدكف ك أبك عمـ االجتماع إلى المجتمع البدكم ك ىذا ما نممسو في إشارة
 ضركرم ىك بما كاالبتداء تحصيؿ المعاش عمى قاصدا بذلؾ المجتمع الريفي بأنو جماعة اجتمعت لتعاكف

 (134ص :2006بف خمدكف عبد الرحماف ،) .الكمالي قبؿ كبسيط منو

  إذ االدخار كالتخزيفةة منيا إلى عمميفيرتمجأ المرأة الريفية في تعامميا مع المكاد الغذائية كخاصة الك-
 مثؿ ألياـ كالمناسبات الخاصة المخطط لياؿ في سائر األياـ أك تجيزىا الستعمالياتحاكؿ الحفاظ عمييا 

 كمف بيف المكاد  مثؿ مكت أحد أفراد األسرة ،مفاجئةاؿ  المناسبات أكالعرس أكحفؿ الختاف أك غير ذلؾ 
 سيدم عقبةاىتماـ كبيرا لممكاد كالمنتكجات الزراعية الكافرة في منطقة تكلي المدخرة نجد المرأة الريفية 

 عدـ الحاجة إلى شرائيا مف األسكاؽ بثمف باىض ىذه المنتكجات مف السنة ككتحاكؿ ادخارىا ألكبر كقت 
 الفكؿ الجاؼ  ،  البزالء الجافة، الركينة، لمعجف القمح طحف، القمح،معجكف التمر بأنكاعو، التمر :نجد 
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 ما صنع معجكف الطماطـ كصنع اليريسة كتخزينو ك تجفيفيا ،الكيميمةصنع  ،كاألخضر تجفيؼ التيف
  تحضير مخمالت الفمفؿ،تجفيؼ الفمفؿ، تجفيؼ الطماطـ ،تحضير الكسكس بانكاعو كتجفيفو كتخزينو،

 طابع  بيئة ذات كنظرا إلى إف البيئة الريفية،كتخزينيابأنكاعو  تحضير مخمالت الزيتكف ، كتخزينيابأنكاعيا
 كعدـ القدرة  المفاجئ أف مرض الماشيةإال قشيتماإف الفالح الريفي يسعى دائما إلى الحفاظ عمى ؼرعكم 

 يجعؿ الفالح يتخذ قرار ذبحيا بدؿ مف خسرتيا ميتة كاالستفادة مف لحكميا كىنا تظير اعمى عالجو
 إف المرأة الريفية في دعـ اقتصاد أسرتيا مف خالؿ تخزيف ما يمكف تخزينو في المجمد مف لحـك ةمساىـ

 مف يتألؼ كىك. لحـ ىك الخميع  أكلحـ مقدد أك مجفؼ<< قديد >> كجد كتخزيف ما تبقى عمى شكؿ 
  الطريقة عمى كمعد مجفؼ لحـ عف عبارة إنو. الخنزير باستثناء كاف حيكاف أم مف  كدىكف ىبر لحـ

زالة العظـ نزع عبر يصنع التقميدية، كالتجفيؼ بأشعة الشمس أك الفحـ كىك  كالتمميح كالنقع الزكائد كا 
ىيئة الدستكر ).منتشر لدل ثقافات مختمفة حكؿ العالـ كخاصة مجتمعات المغرب العربي

. (2ص :2016الغذائي،

 

 صورة توضح تخزين الفمفل:(20)الشكل رقم 

 

 صورة توضح تجفيف شرائح الطماطم و تخزينيا:(21)الشكل رقم 
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 بإذا حفظ المكاد الغذائية المدخرة أك المخزنة مف طرؼ المرأة الريفية فإنيا ترتبطل آليات النظر إؿكفي -6
 ةبطريؽالمكاد الغذائية  كانت الكيرباء متكفرة في المنطقة الريفية التي تقييـ فييا حيث أف عممية تخزيف ما
 ، الفكؿ،التمرؾ بدرجة كبيرة لممجمد كخاصة في محاكلة الحفاظ عمى المكاد الطازجة  يعكدكصحية منةآ

 الجيات الرسمية في إيصاؿ الكيرباء ت كفي ىذا السياؽ سع، السمف ، الشحـك ك بعض المحـك،البازالء
 إلى اغمب المناطؽ الريفية في سيدم عقبو مما سيؿ عمى الكثير  استعماؿ األجيزة الكيربائية كأىميا

عمى حسف تسير المرأة الريفية  المساعدة ق حفظ المكاد غذائية كتخزينيا كمفعمى الذم ساعد المجمد
 السنة دكف سائر  خالؿاقتصاديات األسرة كتخزيف المكاد المنتجة كخاصة المكسمية منيا كاالعتماد عمييا

 .المجكء إلى شراء المكاد الغذائية المختمفة مف السكؽ بثمف باىض

أغمبيا لتجفيؼ ك التخزيف  فقط تعتمد المرأة   تحتاجأما فيما يخص المكاد التي ال تحتاج المجمد ك التي
 المخزنة مف اجؿ الحفاظ عمييا األغذية عمى بعض المكاد  إضافةفي منطقة سيدم عقبة إلىالريفية  
نماة  يقتصر دكر الممح في استعمالو عمى أضاؼ، ال أشيرىا الممح كلعؿ    تتعدلنكية عمى األكؿ فقط كا 

 ةالزيتكف كالفمفؿ كالمحـ كالكسكسي في عمميؾذلؾ إلى إضافتو بكثرة في المكاد التي تكجو إلى التخزيف 
 .التجفيؼ

بو المرأة في حفظيا الحفظ  الجد فعالة تستعيف  آليات  يعتبر آلية مف الفمفل األسود الغير مطحونكذلؾ 
 عيش كذلؾ ، بكمفكر،لممكاد التي تحضرىا كيستعمؿ بكثرة في تخزيف المحمصة الكسكس بانكاعو بربكش

 ، دخكؿ الحشرات ليا ك تعرضيا لمتمؼلتفادم بكضع حبات مف الفمفؿ األسكد مع حبات الكسكس 
ىي إحدل مشتقات الحميب بعد تجفيفيا يكضع معيا الفمفؿ األسكد ككيستعمؿ أيضا في حفظ مادة الكميمة 

  .ك التسكس لمتمؼ ال تككف عرضة لكي 

 المناخ الحار ك الغني بأشعة الشمس  ذات عقبةسيدم أرياؼ في المرأة الريفية تعتمد:أشعو الشمس
التيف كالخضر كالطماطـ كالفمفؿ إذ تشتير المنطقة بكثرة ؾاستعماؿ ىذه األخيرة في تجفيؼ الفكاكو 
ضافة الممح ليا قاوجةتجفيؼ الطماطـ كالفمفؿ كذلؾ بتسميتيا   كذلؾ بتقطيع الطماطـ إلى شرائح كا 

 التي ال تتكفر فييا الطماطـ  في المكاسـ كتعريضيا لمشمس إلى أف تجؼ كبذلؾ تصبح جاىزة الستخداـ
 .طعما لذيذ خاص عمى مأككالتيـ ك تضفي في 

إف زيادة متطمبات العيش في عصرنا ىذا كمحدكدية الدخؿ لدل األسرة الريفية قد يأخذ األسرة إلى -7
 عندما ةالتديف لسد حاجيات األسرة إال أف عممية التديف ال تقـك بيا المرأة الريفية في منطقة سيدم عقب
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إف عممية االدخار لألمكاؿ أك تخزيف المكاد الغذائية تحتاج  يقـك بيا الرجؿ كذلؾ ألجؿ متطمبات صعبة
.  إلى التديف بصفة ممحة

تحقؽ المرأة الريفية في تسييرىا لعممية االستيالؾ داخؿ األسرة ك تخزينيا لمعديد مف المكاد الغذائية - 8
اكتفاء كتغطية لحاجيات األسرة كيتضح ذلؾ جميا في أكقات الطكارئ كعمى سبيؿ المثاؿ في حاالت 
قامة الجنازة تجد النسكة ما خزنو مف الكسكسي حاضرا لتغطية المناسبة كتقديمو لمحاضريف  .المكت كا 

القتصادية لممرأة الريفية في جانب االدخار كالتخزيف لو أىمية بالغة في دعـ االقتصاد اممارسات اؿإف - 9
  : نذكر منيا األسرة الريفية في منطقة سيدم عقبة

تمر التي مكاجية النفقات الضركرية كالمفاجئة كسد الحاجات اليكمية كالمكسمية لألسرة كالمناسبات - 
 . األسرة  أحد أفراد ككفاةكألمرض كاعمى األسرة في مختمؼ األكقات المفاجأة الطارئة 

شراء ؾفي اقتناء اآلليات الالزمة أك  حاجات األسرة في رفع مستكل المعيشة يشبعيحقؽ االدخار ك- 
 .فالحي لدعـ العمؿ الزراعي لألسرةاؿعتاد شراء اؿ أك شاحنة

 ة خالؿ السفة يساعد عمى تاميف حاجات األطفاؿ الدراسياألمكاؿف ادخار المرأة الريفية لبعض إ -
 . التقاعدأك في ظؿ عدـ االنخراط في التاميف االجتماعي ة خاصاألسرة لمستقبؿ ة المادمةكالتاميف الحاؿ

 لألسرة ة ما تنتجو النشاطات الزراعية االدخار بشقيو ادخار الماؿ نقديا كتخزيف كحفظ المكاد الغذائيإف -
 ةسرتيا كعدـ الخكؼ مف المستقبؿ حاجو االستدافأ كة الريفيلممرأة المحـك يؤمف كيكفر االطمئناف النفسي أك

  .االستجداء

 ، كالمفاجآت لممرض ، كالشيخكخة لممستقبؿ أك كما لخصيا زيد بف محمد الرماني أف اإلدخار  ضماف
 الديكف بعض لسداد ، منزؿ أك ، سيارة لشراء ، لمزكاج ، ضركرية حاجيات لشراء ، سكف لتأميف

 لرعاية ، التأىيؿ إعادة أك الدراسة تكاليؼ لتحمؿ ، الدخؿ لزيادة ، ممتعة إجازة لتمضية ، كالمستحقات
 (.156ص :2004 بف محمد الرماني زيد،) .األكالد مستقبؿ

  :تحميل بيانات الفرضية الثالثة 1-3

 تعزز مساىمة المرأة :المعنكنة كالتالي لمدراسة ثالثةحاكلنا مف خالؿ أسئمة مقابمة لمفرضية اؿ
  .دعم االقتصاد األسري مكانتيا داخل األسرة الريفية في
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عف مدل تأثير مساىمة المرأة  كضعت بالترتيب  أسئمة08احتكل ىذا المحكر مف المقابمة عمى حيث 
: في منطقة سيدم عقبةالريفية في دعـ االقتصاد االسرم عمى مكانتيا داخؿ االسرة 

 أساليب كمختمؼ ة سيدم عقبة في منطؽة الريفيالمرأة التي تمارسيا ة التقميدماألنشطةتساىـ مختمؼ - 1
 األسرة حاجيات ة في تغطيةالمختمؼ<< ية تخزيف المكاد الغذائأكالماؿ  >> االستيالؾ كاالدخار تسييرىا

 ةبعض الحرؼ التقميدمة  الحيكانات كممارسة ك رعاية  الزراعياألنشطةكىذا بما تحققو مف مساعدات في 
 . مف مداخمياةكاالستفاد

 ةمساىـككذلؾ لما تحققو مف دخؿ ة  قبكال كبيرا داخؿ األسرة الريفيأة لممرة التقميدماألنشطة ك تالقي -2
 األنشطة في ة كؿ المياـ عمى عاتؽ الرجؿ كخاصإلقاء كعدـ لألسرةفي رفع كدعـ المستكل االقتصادم 

 .) الحيكاناتة تربية، الزراعي(ة الفالحي

 ة كممارسة النشاطات الفالحي أداء يد بيد مع الرجؿ فيالريفية المرأة كمف كقكؼ سبؽعمى الرغـ مما 2
 إال إمكانيات ليا مف أتيحبما أسرتيا ييا في تحقيؽ متطمبات سع جانبيا كإلى أخرل ية حرؼأنشطة
 إلى القيـ االجتماعية ال تتمقى عبارات شكر كالعرفاف مقابؿ ىذه المساىمات كلعؿ ىذا يعكد أنيا

 ةالريفي

عرفاف ليا مجيكداتيا التي ؾ أسرتيا أفراد منيا مف قبؿ ة ليدايا كحتى البسيطالريفية المرأة  تمقيعتبرمك- 4
 . نادرا حقاأمرا األسرة ىذه أفراد متطمبات تمبية ليا مف اجؿ ذلياتب

 كىك  لتقييـ البدائؿ مف اجؿ انجاز ىدؼ معيفالمستمرة ة مراحؿ العمميإحدل بأنو القرار  إتخاذيعرؼ- 5
 ىة لمكاجة بديؿ حمكؿ  بيفة المفاضؿة ىك عمميأك في مكقؼ معيف ةبيف البدائؿ المتاح المدرؾ االختيار 

( 179 ص :2012،سكينو بف محمكد  ) بينيااألمثؿالحؿ ك  اختيار ة معيفةمشكؿ

 ة السعي في معرؼةمحاكؿك ة الميدانية مف الدراسق مالحظتو كاستبياف تـ  مف خالؿ التعريؼ السابؽ ك مما
 تتكقؼ عمى ة ىذه المشارؾأف نجد فإننا األسرة تشارؾ في اتخاذ القرار داخؿ ة الريفيالمرأةماذا كانت 

 تمعب دكرا األـ الريفية أة  المرأف نجد إذ كالسف كمكانتيا لممرأة ة االجتماعية عامؿ الحاؿأكلياثالث عكامؿ 
 االجتماعية ة االبف كتعتبر الحاؿةزكج ك  اتخاذ القرارات كمناقشتيا مع الرجؿ خالؼ البنتةىاما في عممي

 بينما تستبعد المطمقات في ة اكبر مف تمؾ العازببأىمية تحظى المتزكجة المرأة ةكمـؼ عامؿ ة الريفيلممرأة
 اتخاذ ة في عمى عمميأيضا  سف المرأة ىذا كيؤثر،المجتمع الريفي عف عمميو اتخاذ القرارات كمناقشتيا
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 التجارب التي باختالؼ كذلؾ المرأة ة الخبرات ككعي كحكـة عمى زيادإذ أف تقدـ السف يؤثر بدكرهالقرار 
 مف غيرىا أكثر سديد ككجييا رأم في السف ذات المتقدمة المرأة كمف ىنا نجد الريفية المرأة ةتمر عمى حيا

 . الصغيرات السفأم

 سيدم ة منطؽأرياؼ النساء الريفيات العامالت في القطاع الكظيفي الرسمي انخفاضا كبيرا في ةتعرؼ نسب
 في الشؤكف ةالقرار خاصأخذ  ة في عمميةثات تسعيف جاىدات في المشارؾك مف المبحة ىاتو الفئةعقب

كيجب عمييف مناقشتيا ة داخؿ األسرة القرارات المتخذالمشاركة في  مسؤكالت عف أنيف منيف ا كعياألسرية
 ككؿ ليذا فميا كؿ الحؽ كاألسرية ة  الزكجية العاـةالحيافي  لمرجؿ ة شريؾأة المرأفمع الرجؿ كما تريف 

 . في اخذ القرارات مثميا مثؿ الرجؿ ةفي المشارؾ

فإف  اخذ القرار ة في عممية التقميدماألنشطة كالتي تمارس مختمؼ ة العامؿة الريفيأة المرة لمشارؾةبالنسبأما 
 أةالدعـ االقتصادم الذم تقدمو المر نالحظ أف  كلكفةسرأ إلى ةسرأ نسبي يختمؼ مف نجد ىذا األمر

ة  الزراعي بالجكانب التي تمسة مشاركتيا في اتخاذ مختمؼ القرارات ك خاص في كبيربشكؿ يساىـ لألسرة
 فنجد األخرل فيما يخص القرارات أما بيذه الجكانب ةداء المياـ المتعمؽ أ ككنيا مساىـ فعاؿ فيك الرعكية
 . مكضكع القرارةطبيعمتعمؽ مر أمشاركتيا 

أف ىذه  التقميدية األنشطة مف خالؿ مختمؼ أسرتيا في دعـ اقتصاد ة المساىـة الريفيأةترل المر- 6
 كىذا ما يجعميا األسرة  التي تقدميا فعالو بشكؿ كبير كتمبي العديد مف حاجيات كمتطمبات المساىمة
 في ظؿ الصعكبات التي تكاجييا كتصؼ ةما تقدمو ليا كخاصب ىا مفتخرة  كنجدأسرتيا لكضع ةمطمئف
 قياميف أثناء ا تبذلف جيدا عظيـ أنيف تريف،إذ بالمجاىداتأنفسيف ةعقبسيدم  منطقة في اتالريفيالنساء 

 .تيفأنشط ثمف لذلؾ كىذا ما مةبنشاطاتيف دكف الكسائؿ الالـز

 بنفسيا كفي ىذا السياؽ ثقتيا افتخار ليا كيعزز مدعاة األسرة  في دعـ اقتصاد الريفية أة المرة مساىـإف
 ة خاصة التقميدمة األنشطةلممارسالمرأة ككاف عمؿ  الزماف قديـ  نو مفأ>> :  الخيرأـ ةفتقكؿ السيد

 كيضرب بيا المثؿ في ةبيف النسكة  لجمب االفتخار ليا كتككف رمز لمتفكؽ كالميارعاة منيا مدةالزراعي
 . <<ذلؾ

ية، مف أكثر  التقميداألنشطة الخاص كالممارسات لبعض  ك المكظفات في القطاع العمكميةكتعتبر النسك
 .  ك خارجومنزؿاؿ داخؿيؤدينيا الالتي ىاميف بـنساء المفتخرات 
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 دعـ ألجؿ الرجؿ يدعـ كيقدر المساىمات التي تمارسيا أف الريفية أةكفي الكقت عينو ترل المر- 7
 أماـيعبر عف ذلؾ جيرا أنو ال ك ،إال نساء المدف كتأدية ماال تؤديو جانبو إلى كالكقكؼ األسرةاقتصاد 
 . األرياؼ في السائدة االجتماعية القيـ إلى كيعكد ىذا اآلخريف

 :نتائج عمى ضوء فرضيات الدراسة-2

مف خالؿ الدراسة النظرية كالميدانية كالتحميؿ المعمؽ لبيانات ىذه الدراسة في مساىمو المرأة الريفية في 
 : مف النتائج سنعرضيا لفرضيات الدراسةةدعـ االقتصاد األسرم تكصمنا إلى جمؿ

نتائج الفرضيو األولى  2-1

 مف خالؿ البحث كالتقصي حكؿ التساؤؿ األكؿ الذم صيغو منو الفرضية األكلى كالذم أردنا مف خاللو 
معرفو كيفية مساىمة المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم مف خالؿ األنشطة التقميدية كالذم صيغت 

تساىم المرأة الريفية في دعم االقتصاد األسري من خالل منو الفرضية األكلى كإجابة مؤقتة كالتي كانت 
: كمنو تمكنا مف الكصكؿ إلى النتائج التاليةممارسة األنشطة الفالحية زراعة تربية الحيوانات 

 سيدم ة كشفت الفرضية األكلى عف العديد مف النشاطات الزراعية التي تمارسيا  المرأة الريفية في منطؽ_
عقبة كأكدت عمى مساىمتيا الفعالة في دعـ االقتصاد األسرم الذم يقـك بالدرجة األكلى عمى القطاع 

: الزراعي كتنكعت ىذه النشاطات فيما يمي

 تنظيؼ الحقكؿ .
 جمع المحاصيؿ .
 فرز المحاصيؿ .
 تعبئو كتخزيف المحاصيؿ .
  إعداد حديقة منزليو كالقياـ بكؿ العمميات الزراعية الالزمة ليا. 

أظيرت الفرضية أف النشاطات الزراعية الحقمية أك غير الحقمية التي تقـك بيا المرأة الريفية ال يتكقؼ _
عمى ممكيتيا لألرض التي تخدميا كلكف المرأة الريفية في منطقو سيدم عقبو تقـك بالعديد مف النشاطات 
الزراعية في حقكؿ الغير إما باستئجار زكجيا لألرض أك العمؿ بنظاـ الخماسة أك العمؿ عند المالكيف 

. األصمييف لألرض كاإلقامة في منزؿ يكفره صاحب األرض
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 المرأة الريفية تجيد رعاية مختمؼ أنكاع الحيكانات األليفة كخاصة إف تكصمنا مف خالؿ ىذه الفرضية _
الدكاجف الماعز كالمكاشي كاألبقار كاألرانب كالكالب كالقطط تتكلى مسؤكلية إطعاميا كتنظيؼ مراقدىا 

كاالىتماـ بصغارىا كمعاممة منتجات ىذه الحيكانات كتحضيرىا إما لمبيع أك االستيالؾ، كتحضى المرأة 
 جيدة، ثقافة بيطرية تقميدية" عمى الرغـ مف ككف أكثرىف أميات أك ذات مستكل تعميمي متدني"الريفية 

كذلؾ مف خالؿ معالجة العديد مف الحاالت المرضية لمحيكانات معالجة منزلية دكف الحاجة إلى الطبيب 
. البيطرم أك مساعدة الحيكانات عمى الكالدة أك عالج اإلسياؿ التخمة كبعض األمراض الجمدية لمحيكانات

 ككما سبؽ كذكرنا أف المرأة الريفية ىي المسؤكؿ عف رعاية الحيكانات كمعاممة منتجاتيـ، كفي ىذا _
الصدد كشفت الفرضية عف بعض الممارسات التي تقـك بيا المرأة الريفية مف تحضير ليذه المنتكجات 
: كتكجييا لمبيع كالتي تحقؽ مف خالليا مدخكال ماديا يساعد كيدعـ األسرة كمف بيف أبرز ىذه الممارسات

 تحكيؿ الحميب إلى لبف كتكجييو لمبيع .
 المتحصؿ عمييا مف عمميو تحكيؿ الحميب الى لبف كبيعياةاالستفادة مف الزبد  .
 بيع بيض الدكاجف دجاج السماف ديؾ ركمي .
 بيع الدجاج أك ما يسمى دجاج عرب .
 تييئو بعض الخرفاف كالكباش لمبيع .
 بيع األرانب. 

 أظيرت الفرضية مساىمة المرأة الريفية في دعـ اقتصادم أسرتيا مف خالؿ العديد مف الممارسات _
الحرفية التقميدية كالتي كرثنيا عف أمياتيف كتعممنيا مف بعضيف البعض كحتى التي تعممنيا مف بعض 
القريبات كالمقيمات في المدف كشكمت مداخيؿ ىذه النشاطات الحرفية التقميدية بابا كاسعا إلثراء كدعـ 

. مدخكؿ األسرة كاقتصادىا

 كمف خالؿ الكشؼ عف مجمؿ نشاطات التقميدية التي تمارسيا المرأة الريفية في منطقة سيدم عقبة _
كالتي تساىـ مف خالليا في تحصيؿ أك المساعدة عمى تحصيؿ دعـ مادم يعيؿ األسرة تكصمنا إلى أف 

 لدل جميع األسر السيما التي يتكفر بيا األب ككنو أساسيامداخيؿ ىذه النشاطات ال يعتبر مدخكال 
المسؤكؿ األكؿ كالفعمي الذم يضمف اقتصاد االسره كما تقدمو المرأة مف إنما ىك مجرد مساعدة، ىذا 
باستثناء أسر النساء المطمقات كاألرامؿ إذ ال يحضيف بأم مدخكؿ سكل ما تنتجو أيدييف اك مايقدمو 

. األىؿ مف مساعدة
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تكاجو المرأة الريفية الممارسة لمنشاطات الفالحية كالحرفية العديد مف المشكالت التي تعيؽ أداءىا كتحد _
 : مجمكعو مف المشاكؿ تتمخص في ما يميإلىمف إنتاجيتيا كتقتؿ إبداعيا كمف خالؿ دراستنا تكصمنا 

 نظرا لبساطة المرأة الريفية ككفاءتيا في أداء النشاطات التي :االعتماد عمى العمل اليدوي 
تمارسيا نجد أنيا تبدؿ جيد كبير ككقت أطكؿ في أداء ما ىك مككؿ ليا مف مياـ العتمادىا عمى 

. العمؿ اليدكم دكف االستعانة بآالت أك بدائؿ مساعدة
 الالزمة خاصة لمف يمارسف الحرؼ التقميدية:صعوبة تحصيل المواد األولية  .
 كتثميف األسعار لبيع منتجاتيـ:عدم المعرفة في مجال التسويق  .
 يحرص عمى سالمتيف أك تاميف يضمف تعكيضيف في حاالت تضررىف:العمل دون تكوين  .

 كىذا مف بالتويزةأظيرت الدراسة مساىمة المرأة الريفية في العديد مف األعماؿ التطكعية أك ما يسمى _
الممارسات الشائعة في األرياؼ كمف السمات التي يتصؼ بيا أىؿ الريؼ كذلؾ مف اجؿ تبادؿ 

نياء األعماؿ الالزمة كخاصة في حالة تضخـ كتراكـ األعماؿ . المساعدات كا 

 16كشفت الفرضية عف مدل إتقاف المرأة الريفية إلدارة كقتيا كحسف استغاللو كحسف استغالؿ أكثر مف _
ساعة في اليـك في القياـ بالعديد مف النشاطات تختمؼ كتتنكع بيف الكاجبات المنزلية كتنشئو األطفاؿ 

كاالىتماـ بيـ كبجميع أفراد األسرة كممارسة النشاطات الزراعية كرعاية الحيكانات كتعدل ذلؾ إلى ممارسة 
بعض النشاطات الحرفية كالفنية التقميدية 

 كمنو أكدت ىذه النتائج المتعمقة بالتساؤؿ األكؿ عف صحة الفرضية األكلى كذلؾ باتضاح ممارسة المرأة 
النشاطات الفالحية لدعـ اقتصاد األسرة إضافة إلى النشاطات الحرفية التقميدية التي تكصمنا ليا مف خالؿ 

جادتيا لمعديد مف الحرؼ التقميدية  .الدراسة الميدانية لممكضكع كالتي أكضحت ممارسة المرأة الريفية كا 

نتائج الفرضيو الثانية  2-2

 مف خالؿ التساؤؿ الذم صيغت منو الفرضية الثانية كالذم حاكلنا مف خاللو معرفة كيفية تسيير المرأة 
تساىم المرأة الريفية في الريفية عمميو االستيالؾ داخؿ األسرة كمنو تمت صياغة الفرضية الثانية التالية 

ر كبيذا أسفرت ىذه الفرضية تسيير عممية االستيالك داخل األسرة من خالل ترشيد االستيالك واالدخا
: إلى النتائج التالية
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 انو عمى الرغـ مف تكلي المرأة الريفية العديد مف المسؤكليات كعممية التنشئة لألطفاؿ الفرضية أظيرت _
كاالىتماـ بشؤكف الزكج كالكاجبات المنزلية باإلضافة إلى مساىمتيا بالعديد مف النشاطات التقميدية لدعـ 

الدكنية التي ينظر بيا الرجؿ ليا ’ اقتصاد األسرة ال تعتبر المرأة في الريؼ فردا قياديا كذلؾ بسبب النظر
كتبعيتيا لو في كؿ األمكر كالقرارات كىذا ما يثبت ما سبؽ كتناكلنا في الجزء النظرم لمدراسة انظر 

. الصفحة

 تسعى المرأة الريفية خالؿ اليكميف ال ترشيد عدد الكجبات التي تحضرىا كذلؾ مع محاكلو االىتماـ باف _
تككف الكجبات مشبعة في ذات الكقت غنية كصحية مع مراعاة كقت الكجبة صباح ظير أك ليؿ كتماشيا 

. مع  فصكؿ السنة

 انو ليس مف الممكف أف نطمؽ عمى المجتمع الريفي لمنطقو سيدم عقبو انو مجتمع ذك اقتصاد معاشي 
إال انو ذك اقتصاد إنتاجي معاشي نسبيا لذا تعتمد اسر ىذا المجتمع عمى ما ينتجكنو  في حياتيـ اليكمية 
المعاشية أم يستيمككف ما يسد حاجتيـ كيكجيكف الباقي لمبيع كيعتمدكف في استيالكيـ اليكمي لمختؼ 
المكاد الغذائية عمى األكثر كفره كاألقؿ سعرا كذلؾ حسب المكاسـ الزراعية كالمحاصيؿ األكثر كفره كعمى 

. ما يصمح لمتخزيف

 تتميز المالبس لدل المجتمع الريفي لمنطقو سيدم عقبو بككنيا صكفيو ثقيمة لالكتفاء مف البرد في _
الشتاء أك خفيفة فضفاضة لتجنب حرارة الصيؼ أم أنيا لسد الحاجة ال لمتظاىر كيقتصر شرائيا عمى 
. المناسبات الالزمة ليا كال حاجو لشراء الكثير منيا كىذا ككسيمة لعدـ التبذير كترشيد استيالؾ المالبس

 كشفنا مف خالؿ الفرضية الثانية ليذه الدراسة أف المرأة الريفية تعتمد عمى عمميو االدخار بصفة دائمة _
كتحث الرجؿ عمى ذلؾ مف اجؿ االستعداد لألكقات الصعبة كما تعتمد عمى عمميو تخزيف المكاد الغذائية 

التي تعدىا بمنتجات الحيكانات أك ما يتـ تحصيمو مف المحاصيؿ الزراعية  كتككف ىذه العممية لممكاد 
القابمة لمتخزيف إما بالمجمد إذا تكفرت الكيرباء بالمنطقة أك بالتجفيؼ إذا لـ تتكفر كذلؾ باالستعانة باليات 

.... بسيطة كتقميديو كمف بينيا أشعو الشمس الممح الفمفؿ األحمر كاألسكد

 أكضحت نتائج بيانات ىذه الفرضية عدـ اعتماد المرأة الريفية عمى التديف لسد حاجيات األسرة كاالبتعاد _
عف أم نكع لمتديف كاالقتراض كذلؾ مف اجؿ حماية األسرة مف الكقكع في حمقة المديكنية كالتي يصعب 

. الخركج منيا في ظؿ عدـ كجكد راتب شيرم ثابت مع ترؾ التديف لكقت الحاجة الماسة
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أسفرت النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثاني عف صحة الفرضية الثانية كذلؾ بما كشفت عنو مف مساىمات 
المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم في االدخار كالذم يجمع بيف ادخار األمكاؿ كتخزيف المكاد 

الغذائية المختمفة كسعييا في ترشيد عمميو االستيالؾ مف استيالؾ كاقتناء ما يمـز دكف الحاجة إلى التبذير 
. أك اإلسراؼ كيمكف قكؿ أف االدخار كالتخزيف يعتبر مف آليات ترشيد االستيالؾ

 نتائج الفرضية الثالثة 2-3

تعزز مساىمة :حاكلنا مف خالؿ تحميؿ كمناقشة بيانات الفرضية الثالثة التي صيغت عمى النحك التالي 
:  صياغة جممة مف النتائج تمثمت فيالمرأة الريفية في دعم االقتصاد األسري مكانتيا داخل األسرة

 أظيرت ىذه الفرضية نجاح ك فاعمية مساىمة المرأة في دعـ االقتصاد األسرم مف خالؿ النشاطات _
التقميدية التي تمارسيا كحسف ترشيدىا لعممية االستيالؾ كالقدرة عمى التصدم لمختمؼ المكاقؼ كاألزمات 

.  كمختمؼ المناسبات المخطط ليا أك المفاجئة

 كشفت الفرضية إف ممارسة المرأة الريفية لمنشاطات التقميدية مف اجؿ دعـ اقتصاد األسرة كتمبية طمباتيا _
 .يالقي قبكال بيف أفرادىا كذلؾ لما يؤمنو مف مداخيؿ مساعدة كفعالة

عمى الرغـ مما سبؽ ال تحضى المرأة الريفية بالشكر كالعرفاف الالزميف لما تقدمو مف مساعدات مادية  _
زالتيا لمكثير مف المتاعب التي لكالىا ال كقعت عمى عاتؽ الرجؿ ك أثقمت كاىمو حتى كاف كانت  لألسرة كا 

ذا ما حاكلنا  عمى حساب جيدىا كتعبيا، ىذا كال تتمقى أم نكع مف اليدايا ك ال حتى البسيطة منيا كا 
تفسير ىذا فإنو يعكد إلى طبيعة المجتمع الريفي لمنطقة الدراسة الذم يرل أف المياـ المككمة لممرأة كالتي 

نما ىك كاجب كالتزاـ . تؤدييا أك تقدميا لمساعدة الرجؿ ليست أمرا يستحؽ الشكر أك التبجيؿ كا 

 كشافو الفرضية أف المرأة الريفية كميما قدمت مف مساىمات لدعـ االقتصاد األسرم مف خالؿ ممارسة _
مختمؼ النشاطات ال تتمتع بالمشاركة في عممية اتخاذ القرارات في األسرة كمف ىنا نستنتج أف مساىمة 
المرأة الريفية ميما حققت مف مداخيؿ ال تحقؽ ليا مكانة تسمح ليا بأخذ القرارات في األسرة كخاصة 

.  القرارات المصيرية في الكقت ذاتو

 يتضح بصكرة جمية سعي المرأة الريفية المثقفة كالعاممة إلى المشاركة في عممية اخذ القرار كمحاكلة _
المشاركة في الحياة العامة مثميا مثؿ الرجؿ كلعؿ ىذا البحث عف المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في ظؿ 
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 يعد ( 22أنظر الصفحة) التي سبؽ كذكرناىا في اإلطار النظرم ليذه الدراسةاألسرة الريفية خصائص 
. أمرا صعبا يحتاج إلى الكثير مف الجيد كاإلقناع

 تعد مساىمة المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم مف خالؿ مختمؼ الممارسات التقميدية أداة لرفع _
معنكياتيا كتعزيز ثقتيا بنفسيا أماـ زكجيا كأفراد أسرتيا كمعارفيا ككشفنا مف خالؿ ىذه الفرضيو تقدير 
نما ىي مساىمات جبارة في  الرجؿ الريفي لمجيكدات المرأة الريفية التي ال نستطيع كصفيا بالبسيطة كا 
ظؿ نقص اإلمكانيات في األرياؼ إال أف ىذا التقدير ينقصو اإلفصاح عنو كيعتبر ىذا الكتماف كعدـ 

. التعبير عف تقديره كشكره لممرأة كليد ثقافة تحكميا القيـ االجتماعية الريفية

 كمنو أكدت ىذه النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثالث عف صحة الفرضية الثالثة كذلؾ باف مساىمة المرأة 
الريفية في دعـ االقتصاد األسرم تعزز مكانتيا داخؿ األسرة كذلؾ عمى الرغـ مف عدـ إظيار أفراد 

أسرتيا ما يجب مف االحتراـ كالتقدير كالشكر كفي نفس السياؽ تكضح أف عدـ تمقي المرأة الريفية لتعزيز 
لمتقدير كالشكر ىك مف اجؿ عدـ إعطائيا مكاف عالية تظيرىا في صكره أك مركز أقكل مف الرجؿ كتقيدىا 

. في مكاف اقؿ درجة تمزميا بالتبعية لمرجؿ

 النتائج العامة لدراسة- 3

مما سبؽ كبناء عف النتائج المتعمقة بفرضيات دراستنا كالتي سعينا مف خالليا إلى اإللماـ بكيفية مساىمة 
المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم كالتي اعتمدنا في مراحؿ البحث عف المعمكمات عمى المنيج 

اإلثنكغرافي بأدكاتو المختمفة كحسب طبيعة الدراسة كطبيعة التخصص أال كىك األنثركبكلكجيا كمنو فقد 
: تكصمنا إلى العديد مف النتائج كىي كالتالي

 كشفت النتائج المتعمقة بكؿ مف الفرضية األكلى كالثانية كالثالثة عمى نجاح منيجية البحث _
األنثركبكلكجي المتبعة كاختيار المنيج االثنكغرافي كحسف اختيار األدكات الالزمة لجمع المعمكمات 

كتناسبيا مع خصكصية المكضكع كالتي سمحت برسـ دراسة كصفية تحميمية لكيفية مساىمة المرأة الريفية 
 .في دعـ االقتصاد األسرم في منطقة سيدم عقبة

 تساىـ المرأة الريفية مساىمة جبارة داخؿ األسرة كذلؾ بتأديتيا العديد مف األنشطة كالتي نضع عمى _
كأيضا قياميا  (...الزكج، أـ الزكج، كالد الزكج)رأسيا قياميا برعاية كتنشئة األطفاؿ كاالىتماـ بأفراد األسرة 

كلعؿ إلزامية ممارسة المرأة الريفية ليذه المياـ جعمتو  (...عمميات الطبخ، التنظيؼ،)بالكاجبات المنزلية 
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أمرا ركتينيا ال يحتسب في مساىماتيا داخؿ األسرة إال أف ىذه المياـ تأخذ الكثير مف التعب كالجيد 
. كالكقت مف المرأة

 أظيرت الدراسة كيفية مساىمة المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم الريفي مف خالؿ ممارسة _
 :مجمكعة مف األنشطة التقميدية كالتي حاكلنا تقسيميا إلى

 كتمثمت في ممارسة المرأة العديد مف النشاطات الزراعية كالتي تساعد مف :األنشطة الزراعية 
خالليا الرجؿ كتزيح العديد مف األعماؿ عف ظيره كالتي تحقؽ مف خالليا مدخكؿ مادم كخاصة في ظؿ 

 . اعتماد اقتصاد األسرة عمى مداخيؿ المحاصيؿ الزراعية
 كتمثمت في ممارسة المرأة لرعاية مختمؼ فصائؿ الحيكانات كاالستفادة منيا إما :األنشطة الرعوية 

مف خالؿ بيعيا أك بيع منتجاتيا كاحتمت الدكاجف بأنكاعيا المكانة األكلى مف بيف الحيكانات التي ترعاىا 
المرأة الريفية في منطقة سيدم عقبة كتميزت باتساع مجاؿ معرفتيا بتربيتيا، ىذا كتساىـ المرأة في رعاية 

العديد مف الحيكانات األخرل كالماعز كالمكاشي كاألبقار كاألرانب كتعتبر رعاية ىذه الحيكانات مكسب 
لتكفير حاجات متطمبات األسرة مف خالؿ بيعيا أك بيع منتجاتيا إلى جانب االعتماد عمييا في تاميف 

 .غذاء األسرة اليكمي
  كتعتبر مف أىـ مكاسب المرأة الريفية في منطقة سيدم عقبة التي تتكارثيا :النشاطات الحرفية 

الفتيات عف أمياتيف أك تكتسبنيا بالتعميـ كىي نشاطات تمارسيا المرأة الريفية يكميا لغرض التركيح 
 .كلتحقيؽ ىدؼ مادم يساعد كيدعـ دخؿ كاالقتصاد األسرة

 أسفرت الدراسة عف اعتماد المرأة الريفية في منطقة سيدم عقبة في عممية تسيير االستيالؾ عمى _
عامميف جد ميميف في الحياة االقتصادية لممجتمع الريفي أكليما ترشيد االستيالؾ كعمميتي االدخار 

. (المجمد)كتخزيف ما تكفره بكثرة مف المكاد الغذائية مف خالؿ آليات حفظ تقميدية أك حديثة 

 كشفت الدراسة عف مدل تأثير مساىمة المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم عمى مكانتيا داخؿ _
األسرة كذلؾ بجعميا تحظى بالكثير مف االحتراـ كالتقدير كتعزيز ثقتيا بنفسيا كثقة اآلخريف بيا عمى الرغـ 

. مف عدـ إظيار ذلؾ بشكؿ عمني
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 أظيرت الدراسة أف مساىمة المرأة الريفية في دعـ االقتصاد األسرم مف خالؿ ممارسة مختمؼ _
 كاف أمالنشاطات يعتبر مف أكلكيات الكفاء األسرم كىك مف متطمبات كأدكار المرأة في الحياة األسرية 

 .مكقعيا أـ أخت زكجة بنت في أرياؼ سيدم عقبة

كنادرا ما تشكك المرأة الريفية مف المياـ كالكاجبات المنزلية المككمة ليا أك النشاطات التي تمارسيا كتعتبرىا 
ذا حدث كفشمت في قياميا بكاجباتيا المنزلية أك  كاجبا أساسيا بؿ أكثر مف ذلؾ فأنيا فخكرة بما تمارسو كا 
نشاطاتيا المختمفة فإف ذلؾ يقمؿ مف مكانتيا في نظر الرجؿ كالنساء المحيطيف بيا، كتستمد المرأة الريفية 

الكثيرة مف الطمأنينة في حياتيا مف نجاحيا في تأدية كاجباتيا المختمفة كممارسة مختمؼ النشاطات 
. التقميدية التي تساىـ بدكرىا في دعـ اقتصاد أسرتيا
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يوضح مساىمة المرأة الريفية في دعم االقتصاد األسري ومدى تأثير ذلك عمى : (22)الشكل رقم 
 مكانتيا األسرية 

 

 األنشطة

 الزراعية

تربية و رعاية 
   الحيوانات

 الحرف

 التقميدية

 ترشيد االستيالك

 و االدخار

تنظيف الحقول - 

فرز و تخزين - 
المحاصيل 

إعداد حديقة - 
 لالستيالكالمنزلية 

 اليومي

 الدواجن- 

 الماعز- 

 المواشي- 

 األبقار- 

 األرانب- 

 الخياطة- 

 الكروشي- 

 الطبخ التقميدي- 

إعداد مشتقات - 
الحميب و 
 المخمالت

اعداد أدوات - 
 الزينة

 السعف- 

اإلستيالك شراء - 
الحاجات 

 الضرورية فقط

 اإلدخار األموال- 

تخزين المواد _ 
الغذائية المتوفرة 

 بكثرة

 

 

تعزيز مكانة مساىمة المرأة الريفية في دعم االقتصاد األسري مكانتيا داخل 
 األسرة  
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ك مف خالؿ ىذه الدراسة يمكف الخركج بجممة مف االقتراحات التي تساىـ في ترقية ك تفعيؿ دكر المرأة 
 :الريفية في دعـ االقتصاد األسرم

 القضاء عمى األمية لدل المرأة الريفية ك قد يككف ذلؾ مف خالؿ إنشاء مدارس لتعميـ الكبار أك في 
 .تكفير معممات في المساجد

 بيئة تحسيف كالتنسيؽ التسكيقي ، الفني ، المالي الدعـ في تتحدد كالتي العمؿ ككسائؿ الدعـ تكفير 
 أك كالتنظيمية اإلدارية سكاء الريفيةالمرأة  لنشاط المعيقة العكامؿ كؿ إزالة كالمقصكد منيا األعماؿ

 .كاألمنية كالقانكنية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية االجتماعية

تشجيع كاالبتكار المبادرة ركح ك تشجيع النشاطات ممارسة في لمراغبيف كاألفكار االستشارات  تقديـ 
 الريفية المناطؽ في المكاف كتكعية األمية مف الحد عمى العمؿ الميني كالتككيف التعمـ عمى الريفية المرأة

 .كالتككيف التعمـ عمى كتدريبيـ

كاالتصاؿ الطرقات كشبكة كالمياه كالغاز كالكيرباء الحياة لتحسيف الضركرية الخدمات  كتكفير. 

 فرص كتكسيع القركض عمى لحصكليا التسييالت كتكفير الخاص، لمحساب المرأة عمؿ تشجيع 
 .كاإلنتاج مخاطر االستثمار لتقميؿ اإلجراءات إتخاذ ليا، المتاحة اإلقراض

العمؿ ظركؼ كتكفير العامالت، لمنساء المينية كالصحة السالمة لضماف الالزمة اإلجراءات  اتخاذ 
. ذلؾ لتحقيؽ المالئمة

كالحرؼ التقميدية الزراعية المنتجات لتنكيع الريفية المنظمات ك الجمعيات لممرأة كدعـ تحفيز.  

 المجتمع دخؿ كلزيادة لألسرة الدخؿ لزيادةبكؿ مجاالتو  االستيالكي بالترشيد القياـ. 

 كالصالح االستقرار لألسرة بتعزز مما لألبناء دينية تنشئة في كالمرأة الرجؿ بيف كتكامؿ تعاكف تعزيز 
.  التفكؾ أك التشتت كعدـ

 كشريؾ المجتمع كرقي تنمية عمى إيجابا ينعكس الذم القرار صنع في كتمكينيا المرأة قدرات تعزيز 
. كاألسرم الريفي المحمي مجتمعيا بناء في مساند
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 يجب عمى الرجؿ الريفي االعتراؼ بدكر المرأة الريفية ك االفتخار بيا ك تقديـ ليا عبارات الشكر ك 
 .  العرفاف لما تبذلو مف جيكد جبارة لدعـ االقتصاد األسرم ك الحفاظ عمى األسرة
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في الختاـ كمف خالؿ ىذه الدراسة حاكلنا إعطاء صكرة كاممة حكؿ مساىمة المرأة الريفية في دعـ 
 .االقتصاد األسرم

ككحكصمة ليذه الدراسة نجد أف اغمب النساء الريفيات ليف إسياـ أساسي ك كبير في دعـ االقتصاد 
األسرم بكؿ ما لدييف مف إمكانيات سكاء كانت كبيرة أك متكسطة أك صغيرة، كمف خالؿ النشاطات 

أك األنشطة الحرفية منيا ك اعتماد آليات لدعـ  (تربية الحيكانات )باختالفيا سكاء الزراعية أك الحيكانية 
االقتصاد األسرم ك المتمثمة في ترشيد االستيالؾ في الغذاء أك المباس أك غير ذلؾ  ك االدخار بشقيو 

 .سكاء ادخار الماؿ أك تخزيف المكاد الغذائية إلعادة استيالكيا في غير مكاسميا
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 بالمغة العربية ممخص -1

 الذم تجسده األسرم تعد مف ابرز تمثالت الكفاء األسرم في دعـ االقتصاد الريفية المرأة ة مساىـإف 
 المساىمة كتعتبر ىذه المختمفة التقميدية كذلؾ مف خالؿ ممارسو جممو مف االنشطو الريفية المرأة

 كالبحث في اختالفاتيا كتحقيقيا لمكاسب مساعده لدعـ االقتصاد الدراسةكالممارسات ظاىره محفزه عمى 
 لمنطقو سيدم عقبو في دعـ الريفية المرأة عمى مساىمو الدراسة كقد القينا الضكء في ىذه األسرم

 في دعـ الريفية المرأة كيؼ تساىـ : التي تمحكرت حكؿاإلشكالية كعممنا عمى معالجو األسرماالقتصاد 
 األسرم؟االقتصاد 

 منيا ما األنشطة  التقميدية مف ة تمارس مجمكعالريفية أة المرأف إلى كتكصمنا مف خالؿ البحث كالتحميؿ 
 ة بترشيد عمميأة كتقـك المرة بسيطة الحيكانات كممارسو حرؼ تقميدمكمنيا ماىك ترعكم تربيةىك زراعي 
 حفظ معينو آليات مع اعتماد بكثرة المتكفرة الغذائية ما تيسر مف الماؿ كتخزيف المكاد كادخاراالستيالؾ 

 المرأة كتعكد مساىمو األسرمفي تسييرىا لعمميو االستيالؾ داخؿ االسره كذلؾ سعيا منيا لدعـ اقتصادىا 
 تعزز مكانتيا داخؿ االسره كتمنحيا أنيا كذلؾ باإليجاب عمى مكانتيا األسرم في دعميا لالقتصاد الريفية

 . ذلؾ عمناة االسرأفراد إظيار بالنفس كاالحتراـ عمى الرغـ مف عدـ الثقةالكثير مف 

 مف التعب الكثير الريفية أة التي تمارسيا المرالتقميدية تسبب النشاطات اإلنسافككأم نشاط يقـك بو  
 . ممارساتيا كقياميا بياأثناء الكثير مف المشاكؿ إلى ليا كتتعرض كاإلجياد

عطائيا الريفية أة المرة انو يجب تقدير مساىـإال ال يسعنا القكؿ األخير كفي   حقيا الالـز في ظؿ كا 
درجناىا في  أالظركؼ الغير المالئمة التي تعمؿ فييا كذلؾ ما حكلنا تكضيحو مف خالؿ التكصيات التي

 .الدراسة ىذه ةنيام

 

English summary 

 

Summary The contribution of rural women in supporting the family economy is 

one of the most prominent representations of family loyalty embodied by rural 

women through the practice of a number of different traditional activities. This 

contribution and practices are considered a stimulating phenomenon to study 



    الممخصات

 
 

and research in their differences and achieve auxiliary gains to support the 

family economy. In this study, we shed light on the contribution of rural women 

to the Sidi Aqaba region in supporting the family economy, and we worked on 

addressing the problem that revolved around: How do rural women contribute to 

supporting the family economy? Through research and analysis, we found that 

rural women practice a range of traditional activities, some of which are 

agricultural, some are pastoral, animal husbandry, and the practice of simple 

traditional crafts. Consumption within the family in an effort to support its 

family economy. The contribution of rural women to their support for the family 

economy is positively affecting their position, as it enhances their position 

within the family and gives them a lot of self-confidence and respect, despite the 

fact that family members do not show this in public Like any human activity, the 

traditional activities practiced by rural women cause a lot of fatigue and stress to 

them, and they are exposed to many problems during their practices and 

performance. In the end, we can only say that the contribution of rural women 

must be appreciated and given their due right in light of the inappropriate 

conditions in which they work, and that is what we have clarified through the 

recommendations that we included at the end of this study. 

 


