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  الملخص

يتبلور الهدف الرئيسي للدراسة في تحديد احتياجات المجموعات المستهدفة من الرجال 

والشباب والسيدات والشابات إلى المعلومات الزراعية وغير الزراعيـة فـي القـرى الفقيـرة     

  .مساعدة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المنشودةالمختارة لل

مـن  % ٥٠قرية فقيـرة يمثلـون    ٢٥تم إجراء هذه الدراسة في ولتحقيق هذا الهدف،   

وتقع هذه القـرى فـي   . إجمالي القرى الفقيرة التي تم اختيارها في المرحلة األولى من الدراسة

واإلسـماعيلية، والفيـوم، وأسـيوط،     كفر الشيخ، والدقهلية، والبحيـرة، : ست محافظات هي

  .باإلضافة إلى منطقة النوبارية

واشتملت الدراسة على أربع عينات تمثل فئات المبحوثين الرجال، والشباب، والسيدات، 

وبذلك بلغ حجم كـل  . والشابات حيث تم اختيار عشرة من كل فئة في كل قرية من قرى الدراسة

 ٢٥٠مبحوثـا مـن الشـباب، و     ٢٥٠ن الرجال، و مبحوثا م ٢٥٠عينة من عينات الدراسة 

  .  مبحوثة من الشابات ٢٥٠مبحوثة من السيدات، و 

وتم تصميم ست استمارات للبحث منها أربع استمارات لفئات المبحوثين األربع كأدوات 

لجمع البيانات بالمقابلة الشخصية، واستمارتين لجمع البيانات بالمقابلة الجماعية لكال من 

وتضمنت استمارات البحث األسئلة الكفيلة بالحصول على البيانات المتعلقة . السيداتالرجال و

  :بكل مما يأتي

 .الصفات الشخصية للمبحوثين •

مقترحات توفير فرص عمل لألبناء خارج النطاق الحكومي، والصعوبات التـي تواجـه    •

 .تنفيذ تلك المقترحات، وأساليب التغلب عليها

 .القرية في تعليم أبنائهم، ومقترحات التغلب عليهاالصعوبات التي تواجه أهل  •

الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الخامات المتاحة بالقرية، وأنسـب األعمـال التـي     •

 .يمكن للشباب العاطلين والشابات العاطالت القيام بها



  

  

متوسطات المساحة واإلنتاجية للمحاصيل الزراعية الهامة في منطقة الدراسة، واألنشطة  •

مزرعية والمنزلية التي تقوم بها المبحوثات، والعمليات الزراعية التي يقمن بالمشاركة ال

في أدائها، وصعوبات القيام بالنشاط الزراعي ومقترحـات التغلـب عليهـا، ومصـادر     

الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وصعوبات الحصول عليها ومقترحات التغلب 

المنتجات الزراعية، وصـعوبات التسـويق ومقترحـات    عليها، والنظم السائدة لتسويق 

التغلب عليها، ومصادر تمويل النشاط الزراعي، وصعوبات الحصول على ذلك التمويـل  

ومقترحات التغلب عليها، والمخالفات الزراعية الشائعة، واألعمـال الخاصـة بتجهيـز    

 .وحفظ وتخزين بعض المنتجات الزراعية

نها أفراد القرية، والقائمون على عالجها، وأساليب تعامل األمراض الشائعة التي يعاني م •

 .الريفيين معها

األمراض الشائعة التي تصيب الحيوانات في القرية، والقائمون على عالجها، وأسـاليب   •

 .التعامل معها

الجمعيات األهلية الموجودة بالقرى المدروسة، والمعلومات المطلوبـة للتعامـل معهـا،     •

 .أو صعوبات التعامل مع هذه الجمعيات، ومقترحات التغلب عليهاوأسباب عدم التعامل 

 .الممارسات الشائعة التي تؤدي إلى تلوث البيئة في القرية •

 .مصادر المعلومات المفضلة لدى أهل القري •

 .األنشطة التي تساعد في تحسين الدخل •

تم الحصول إمكان االتصال بشبكة اإلنترنت من المنزل أو من خارجه، والمعلومات التي ي •

عليها نتيجة ذلك االتصال، والمعلومات المفضلة على شبكة اإلنترنت والتي تساعد فـي  

 .التنمية الزراعية والريفية

 .   التعرض للبرامج الزراعية التليفزيونية، واإلذاعية، والصحف والمجالت •

سط عدد أنواع المعلومات التي يحتاجها الريفيون من المنظمات الحكومية واألهلية، ومتو •

 .مرات الزيارة في الشهر لتلك المنظمات، ومشكالت االتصال ببعضها

 .األنشطة التي يقوم بها الريفيون لقضاء وقت الفراغ في القرية •

 .المشكالت الهامة التي يعاني منها سكان القرية ومقترحات التغلب عليها •



  

  

 .األماكن المفضلة بالقرية لوضع جهاز حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنت •

وتم  جمع البيانات الميدانية باستخدام االستبيان بالمقابلة الشخصية، وكـذلك بالمقابلـة   

كما تم عقد أربعة عشر مقابلة جماعية بواقع مقابلتين . ٢٠٠٥الجماعية خالل شهر يوليو عام 

جماعيتين بكل قرية من القرى المختارة البالغ عددها سبع قرى لتمثل منطقة الدراسـة؛ وذلـك   

  . مؤشرات نتائج الدراسة على المجموعات المستهدفة من الرجال والنساءلعرض 

قرية كفر المشارقة بمحافظة كفر الشيخ، وقرية القباب الصـغرى  : والقرى المختارة هي

بمحافظة الدقهلية، وقرية القرنين بمحافظة البحيرة، وقرية العدل بمنطقـة النوباريـة، وقريـة    

  .وقرية شدموه بمحافظة الفيوم، وقرية األنصار بمحافظة أسيوط البناهوه بمحافظة اإلسماعيلية،

وتم تفريغ البيانات، وجدولتها، ومراجعة االستجابات عن كل سؤال، وتعديل صـياغتها،  

هـذا وقـد اسـتخدم التكـرار والنسـب المئويـة       . والتأكد من عدم تكرارها أو تداخل معانيها

  .والمتوسطات لعرض بيانات هذه الدراسة

  :أهم النتائج في النقاط التالية وتتلخص

يقترح المبحوثون المستهدفون توفير فرص عمل لألبناء خارج النطاق الحكـومي مـن    •

خالل القيام بتسمين المواشي، وتربية الدواجن، وصيانة السيارات والآلالت الزراعيـة،  

وتمليك األرض الزراعية، وتصنيع األثاث، وإنتاج عسـل النحـل، وتفصـيل المالبـس     

شغال اإلبرة، وتصنيع منتجات األلبان، وتصنيع المنتجات الغذائيـة، والتـدريس فـي    وأ

وأفادوا بأن الصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المقترحات تتعلق بعدم . فصول محو األمية

توفر اإلمكانات المادية، وصعوبة الحصول على القروض، وعدم توفر المكان المناسـب  

لخبرة العملية، وارتفاع أسعار الفائدة علـى القـروض،   إلقامة المشروع، وعدم توفر ا

وذكروا عدة أساليب للتغلب على هذه الصعوبات تتلخص في تقـديم  . وصعوبة التسويق

قروض ذات فائدة منخفضة، وتوفير فرص التدريب، وتسهيل إجراءات ترخيص األرض، 

 .وإقامة جمعية متخصصة للتسويق



  

  

جه أهل القرية في تعليم أبنائهم تتركز في عـدم  ذكر المبحوثون أن الصعوبات التي توا •

توفر المدارس اإلعدادية والثانوية، وضعف اإلمكانات المادية، وارتفاع قيمة المصروفات 

الدراسية، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وانخفاض مستوى التعليم، وعدم كفاية 

الطـرق المؤديـة    أعداد المدرسين، وصعوبة وصول المدرسين للقرية، وعدم مناسـبة 

وللتغلـب  . للقرية، وعمل األوالد لدى الغير باألجر، وعدم رغبة اآلباء في تعليم البنـات 

على هذه الصعوبات، أفادوا بضرورة إنشاء مدارس إعدادية وثانوية، وتخفيض الرسوم 

الدراسية، وتوفير المدرسين األكفاء، وتوفير اإلمكانات التعليمية، وتوفير وسائل النقـل،  

لقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والمتابعة الجيدة للعملية التعليمية، وتوعية وا

 .اآلبائ بأهمية تعليم البنات

تبين أن الصناعات الصغيرة التي يمكن للعاطلين من الشباب والشابات القيام بها اعتمادا  •

وتربيـة  تصنيع منتجات األلبان، وتسمين المواشي، : على الخامات المتاحة بالقرية هي

الدواجن، وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة، وتصـنيع األعـالف، وتصـنيع المنتجـات     

الغذائية، وإقامة ورش للنجارة، وتجفيف وتعبئة المواد الغذائية، وإنتاج عسـل النحـل،   

 .وعمل السجاد والكليم، وصناعة األقفاص والجريد

روعة بالمقارنة بمتوسطات تالحظ تدني متوسطات اإلنتاجية الفدانية من المحاصيل المز •

وكانت أهم األنشطة المزرعية والمنزلية التي تقـوم  . اإلنتاجية على مستوى الجمهورية

تربية الدواجن، وتربية المواشي، وتصنيع منتجات األلبان، : بها السيدات والشابات هي

وخدمة األرض، والزراعة، والتسميد، والري، ومقاةمة اآلفـات، ومقاومـة الحشـائش    

 .يا، والحصاد، والفرز، والتدريج، والتعبئةيدو

نقص مياه الرى، وارتفاع : كانت أهم الصعوبات التي تواجه القيام بالنشاط الزراعي هي •

أسعار األسمدة الكيماوية، وارتفاع أسعار المبيدات، وصعوبة التسويق، وعـدم جـودة   

أسعار السوق، وعدم  التقاوي، وارتفاع أسعار تأجير اآلالت الزراعية، وتحكم التجار فى

كفاية الخدمة اإلرشادية، وسوء حالة الصرف، وارتفاع أسعار التقاوي، وعدم صـالحية  

الطرق، وارتفاع مستوى الماء األرضي، واختالط مياه الري بالصرف الصـحي، وعـدم   

توفر التسوية بالليزر، وعدم توفر العمالة وارتفاع أسـعارها، وعـدم تطهيـر التـرع     

اض أسعار المحاصيل، وعدم تـوفر الجـبس الزراعـي، وصـعوبة     والمصارف، وانخف

 . الحصول على القروض الزراعية



  

  

واقترح المبحوثون للتغلب عليها توفير مياه الري، وخفض أسعار المستلزمات، وتوفير     

اآلالت الزراعية بالجمعية، وتوفير التقاوى الجيدة، وتوفير منافذ التسـويق التعـاونى،   

مصارف، وتوفير األسمدة الكيماوية، وصيانة شبكة الصرف المغطـى،  وتطهير الترع وال

وإنشاء روابط لمستخدمي مياه الرى، وتوفير الجبس الزراعي، ودعم أسعار األسـمدة،  

وزيادة عدد الندوات اإلرشادية بالقرية، وإنشاء سوق تجارى بالقرية، وتيسير الحصول 

ـ  ى القـروض، وتـوفير المرشـد    على القروض الزراعية، وتخفيض أسعار الفائدة عل

الزراعى، ورفع أسعار الحاصالت الزراعية، وتسوية األرض بالليزر، وإقامة مشـاريع  

زراعية فى االراضى الزراعية، وتدريب الشباب على ميكنة العمليات الزراعية، وتـوفير  

  .المبيدات بأسعار مناسبة

فاع أسعار التقاوي، تلخصت صعوبات الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي في ارت •

ونقص كميات المستلزمات، وعدم جودة المستلزمات، وارتفاع أسعار تأجير اآلالت 

الزراعية، وارتفاع أسعار المبيدات، وارتفاع أسعار النقل، وارتفاع أسعار الفائدة على 

واقترحوا للتغلب . القروض، وتحكم التجار فى تسويق المستلزمات، وعدم توفر القروض

عيل دور الجمعيات فى توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وتوفير المبيدات عليها تف

اآلمنة الفعالة، وتوفير التقاوي بالجمعيات التعاونية، وتوفير األسمدة الكيماوية، وتواجد 

المرشد الزراعي، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض، وتوفير اآلالت الزراعية، 

  .لموثوقة، وتوفير القروض بضمانات بسيطةوتجنب التعامل مع المصادر غير ا

تبين أن صعوبات التسويق الزراعي تتبلور في انخفاض أسعار المحاصيل، وتحكم التجار  •

فى أسعار السوق، وارتفاع أسعار نقل الحاصالت الزراعية، وعدم توافر منافذ تسويقية 

لمعلومات كافية، وبعد السوق عن القرية، وارتفاع أسعار العبوات، وعدم توفر ا

التسويقية، وتأخير صرف المستحقات، وعدم صالحيات الطرق، وصعوبات التصدير،   

واقترحوا للتغلب على هذه الصعوبات توفير . ونقص الخبرة فى حفظ المنتجات الزراعية

منافذ التسويق التعاوني، وتوفير وسائل النقل، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية، وتحديد 

بداية الموسم، وإقامة سوق بالقرية، وتوفير العبوات بأسعار  أسعار الحاصالت فى

مناسبة، وتوفير المعلومات التسويقية، وسداد المستحقات فورا، وتعبيد الطرق، وتسهيل 

  .إجراءات التصدير، وتدريب السيدات على تصنيع المنتجات الغذائية



  

  

ات المطلوبـة،  وتتلخص صعوبات التمويل في ارتفاع أسعار الفائـدة، وكثـرة الضـمان    •

وانخفاض قيمة القروض، وتأخر صرف القروض، وبعد البنك عن القرية، ومحاباة كبار 

واقترح المبحوثون للتغلب علـى هـذه الصـعوبات    . الزراع فى الحصول على القروض

تخفيض أسعار الفائدة على القروض، وتيسير إجـراءات الحصـول عليهـا، وتـوفير     

  .قيمة القروض المستلزمات  فى الجمعيات، وزيادة

تبين أن أهم المخالفات الشائعة البناء على األراضي الزراعية، وتكـويم السـباخ أمـام     •

مايو، وحرق قش األرز، وتبوير األراضـي الزراعيـة،    ١٠المنازل، ورى البرسيم بعد 

  .وتجريف األرض الزراعية

ل الحبوب، وكانت أهم األعمال الخاصة بتجهيز المنتجات الزراعية للسوق غربلة محاصي •

والفرز، والتدريج، والتعبئة، وتصنيع منتجات األلبان، والتجفيف، والتخـزين، وتجميـع   

أما األعمال الخاصة بحفظ وتخزين المنتجات الزراعية تركزت في تجفيف بعض . البيض

المنتجات الزراعية، وتعبئة الحبوب، وتعفير القمح للوقايـة مـن الحشـرات، والحفـظ     

تجات األلبان، والحفـظ بـالتمليح، وغربلـة الحبـوب، وتصـنيع      بالتجميد، وتصنيع من

  .المنتجات الغذائية

أمـراض الكلـى،   : أفاد المبحوثون بأن أهم األمراض التي يعاني منها سكان القري هي •

والبلهارسيا، وأمراض الكبد، والحمى، والضغط، والسكر، واألمراض الخبيثة، وأمراض 

ية، والدوسنتاريا، والديدان، ونزالت البرد، والنزالت العيون، واألنيميا، واألمراض الجلد

وتركـزت أسـاليب   . المعوية، وااللتهاب الرئوى لألطفال، والصداع النصـفي، والقلـب  

التعامل مع هذه األمراض في تنفيذ نصائح الطبيب الخاص، والذهاب إلى المستوصـف،  

 .صيدلىوإتباع الوصفات البلدية، والتداوى باألعشاب، وتنفيذ نصائح ال

وكانت أهم األمراض التي تصيب الحيوانات الحمى القالعية، وإسهال المواشى، والتسمم  •

الدموى، واالنتفاخ، والكوكسيديا، واألمراض الجلدية، والكسـاح، والديـدان الكبديـة،    

وكانت أهم أساليب التعامـل مـع هـذه    . والتهاب الضرع، والدرن، واإلجهاض المعدى

طبيب البيطرى الخاص، والوحدة البيطرية، واتبـاع الوصـفات   تنفيذ نصائح الاألمراض 

البلدية، ونظافة الحيوانات، ونظافة الحظائر، وعزل الحيوانات المريضة، وتنفيذ نصائح 

  .الصيدلي البيطري



  

  

اتضح أن أنواع المعلومات المطلوبة للتعامل مع الجمعيات األهلية الموجـودة بالقريـة    •

لزراعية، وأنواع المساعدات المقدمة للشباب، وتنظـيم  إجراءات إقامة المشاريع ا: هي

األسرة، والتوعية الدينية، ومحو األمية، وإرشادات زراعية، وإرشادات صـحية، ودور  

ووظائف الجمعية، وتغذية األطفال، وحماية البيئة، وتسويق المحاصيل، ومعلومات عـن  

الدواجن، ورعاية الطفولـة   حماية البيئة من التلوث، وتعليم الخياطة والتريكو، وتربية

واألمومة، وتصنيع المنتجات الغذائية، وتسمين المواشى، ومعلومـات بيئيـة، وإعـداد    

وتلخصت صعوبات التعامل مع الجمعيات . دراسات الجدوى، ومواعيد تحصين الحيوانات

عدم توافر اإلمكانات المادية، وعدم وضوح أهداف وأنشطة الجمعيات، وبعد األهلية في 

عية عن القرية، وعدم توفر مشروعات كافية بالقرية، وعدم العادلـة فـى توزيـع    الجم

في  الخدمات، وعدم كفاية القروض، وعدم وجود معارض لبيع المنتجات، وضيق المكان

ـ  علـى الفتيـات،    طةالجمعية، وعدم توافر األخصائيين بالجمعية، واقتصار بعض األنش

  .وضعف أنشطة الجمعيات

للتغلب على هذه الصعوبات زيادة موارد الجمعية، وتفعيل دور واقترح المبحوثون 

الجمعية، وتوفير مقر دائم للجمعية، وعدالة توزيع خدمات الجمعية، واإلعالن عن 

أنشطة وأهداف الجمعية، وتوفير فرص التدريب لرفع كفاءة العاملين بالجمعية، وإقامة 

ر وسائل االتصال بالجمعيات،   ندوات لتبصير السكان بأنشطة وخدمات الجمعية، وتوفي

  .وخفض رسوم االشتراك فى الجمعية

تجاور حظائر المواشي لغـرف المعيشـة،   : أهم الممارسات الشائعة الملوثة للبيئة هي •

واستخدام األحطاب والمخلفات الحيوانية كوقود، واإلسـراف فـي اسـتخدام األسـمدة     

لقاء الحيوانات النافقة في المجـاري  والمبيدات، وتكويم السباخ البلدي، أمام المنازل، وإ

المائية، وغسل فوارغ المبيدات وأدوات الرش في المجاري المائية، والتخلص من مياه 

الصرف المنزلية في المجاري المائية، وغسيل األواني والمالبس في التـرع، والتبـول   

ـ   اري والتبرز على جوانب المجاري المائية والطرق، وكسح ترنشات المنازل فـي المج

 .المائية

تبين أن أهم مصادر المعلومات لدى المجموعـات المسـتهدفة فـي القـرى الجيـران       •

واألصدقاء، واألقارب، ورجال الدين، والمرشد الزراعي، والبرامج الزراعية التليفزيونية 



  

  

واإلذاعية، واألطباء الخصوصيون، وطبيب الوحدة الصحية، وطبيب الوحدة البيطريـة،  

 .  ية، والجرائد اليوميةوالمطبوعات الزراع

تسـمين  : أفاد المبحوثون بأن أهم األنشطة التي يمكن القيام بها لتحسين الـدخل هـي   •

الماشية، وتربية الدواجن، وأشغال اإلبرة والتريكو، وإنتـاج عسـل النحـل، وتـدوير     

المخلفات الزراعية، وتربية األغنام والمـاعز، وتصـنيع منتجـات األلبـان، وتصـنيع      

لغذائية، وعمل السجاد والكليم، وإقامة ورش خراطة، وإقامة ورش نجـارة،  المنتجات ا

وصناعة األقفاص والجريد، وصناعة المنظفات، وصناعة الجلـود، وإقامـة المـزارع    

  .السمكية، وصيانة السيارات

أفادت الغالبية العظمى من فئات المبحوثين بأنه ال يتوفر لديهم جهاز حاسب آلي  •

. البية العظمى منهم ال يمكنهم االتصال بشبكة اإلنترنت من المنزلبالمنزل، كما أن الغ

وذكرت األقلية أنهم يتصلون بشبكة اإلنترنت من خارج المنزل عن طريق مقهى 

ويفضل الرجال والشباب المبحوثين الحصول . اإلنترنت، واألصدقاء، والمدرسة، والعمل

ت الزراعية، والمبيدات اآلمنة على معلومات من شبكة اإلنترنت تتعلق بتسويق الحاصال

الفعالة، وأنواع التقاوى الموصى بها، والتوصيات الفنية الزراعية، ومكافحة اآلفات 

الزراعية، وإجراءات القيام بالمشروع الصغير، وعالج أمراض الحيوانات، وتربية 

كن الماشية، وتربية الدواجن، ومعلومات صحية، ومعلومات بيئية، وأسعار األسمدة وأما

أما السيدات والشابات المبحوثات فيفضلن . توفرها، والمحافظة على البيئة من التلوث

الحصول على معلومات تتعلق بالغذاء والتغذية، وإدارة المنزل، ونظافة المنزل، 

والتصنيع الغذائى، والرعاية الصحية، وتنظيم األسرة، وتفصيل المالبس، وأشغال اإلبرة 

  .والتريكو

ون أن أهم البرامج الزراعية التليفزيونية التي يتعرضون لها هـي برنـامج   أفاد المبحوث •

سر األرض، وخير بلدنا، والفقرة الزراعية في برنامج صباح الخير يا مصر، ويوميـات  

أما البرامج الزراعية . فالح، وعالم الحيوان، ومجلة المرأة، وقبلى وبحرى، وريف بلدنا

وأفـادوا بـأن المجـالت    . زارع، وأرض المحروسةبرنامج عزيزي الم اإلذاعية فكانت 

جريدة األهرام، وجريدة األخبار، وجريدة الجمهورية،  :والصحف التي يتعرضون لها هي

ومجلة اإلرشاد الزراعي، وجريدة األسبوع، والنشرات اإلرشادية، وجريدة الوفد، وأخبار 

وجريدة الدستور، وجريدة الرياضة، واألهرام المسائى، والمجلة الزراعية، وجريدة الغد، 



  

  

عقيدتى، وجريدة روز اليوسف، ومجلة األنباء الدولية، وأخبار البحيرة، ومجلة الـدعم  

اإلعالمي، وأضافت السيدات والشابات مجلة نصف الدنيا، ومجلة المرأة، ومجلة حواء، 

 .ومجلة التوحيد اإلسالمي

زراعية بمستلزمات اإلنتاج تتعلق أنواع المعلومات المطلوبة من الجمعية التعاونية ال •

وهناك احتياج إلى معلومات عن التوصيات الفنية . الزراعي، وحلول المشكالت الزراعية

الزراعية من مركز اإلرشاد الزراعي، وهناك احتياج أيضا إلى معلومات عن القروض 

ويحتاج المبحوثون إلى المعلومات . ومستلزمات اإلنتاج الزراعي من بنك القرية

أما جمعية تنمية المجتمع المحلي، فتعتبر مصدرا . ة من مركز الشباب الريفيالرياضي

للمعلومات عن حماية البيئة، والمشروعات الصغيرة، وحلول مشكالت القرية، وفصول 

وتعتبر الوحدة الصحية مصدرا للمعلومات عن طرق . محو األمية، وتنظيم األسرة

أما الوحدة البيطرية، . الطبية، والتطعيم الوقاية والعالج لمختلف األمراض، والتحاليل

فتعتبر مصدرا للمعلومات عن التحصينات البيطرية، وعالج األمراض التي تصيب 

وتوفر اإلدارة الزراعية بالمركز، ومديرية الزراعة بالمحافظة . الماشية والدواجن

ك ويوفر بن. معلومات عن حلول المشكالت الزراعية، ومستلزمات اإلنتاج الزراعي

التنمية واالئتمان على مستوى المركز والمحافظة معلومات عن إجراءات الحصول على 

كما توفر شركات المستلزمات معلومات عن . القروض، ومستلزمات اإلنتاج الزراعي

أسعار تلك المستلزمات، أما جهات التسويق فتوفر معلومات عن أسعار الحاصالت 

 .الزراعية

عاني منها سكان القرى في عدم توفر فرص عمل للشباب، تبلورت أهم المشكالت التي ي •

، وعدم استكمال شـبكة الصـرف   يةوعدم وجود وحدة صحية، وعدم وجود وحدة بيطر

ة الطرق المؤدية للقرية، وعدم وجود شبكة اتصال تليفونية، وعدم بالصحى، وعدم مناس

المتوطنـة،   وجود مدارس إعدادية أو ثانوية، ونقص مياه الشرب، وانتشار األمـراض 

ونقص مياه الرى، وتلوث مياه الشرب، وعـدم تـوفر مصـدر موثـوق فيـه لبيـع       

المستلزمات، وعدم وجود مخبز آلى، وعدم وجود معهد دينى، وعـدم انتظـام التيـار    

الكهربائى، وعدم نظافة القرية، وعدم وجود مركز شباب، وارتفاع أسعار تـأجير اآلالت  

اه الصرف، وصعوبة الحصول على القروض، وارتفاع الزراعية، واختالط مياه الرى بمي

  .نسبة األمية، وعدم توافر الصيدليات، وسوء الصرف، وتسرب البنات من التعليم



  

  

واقترح المبحوثون للتغلب على المشكالت التي يعاني منها سكان القرى إنشـاء وحـدة    •

الصرف  صحية، وإنشاء وحدة بيطرية، وتيسير الحصول على القروض، واستكمال شبكة

الصحى، وإنشاء مركز للشباب، وتوفير فرص عمل للشباب، ورصف الطـرق المؤديـة   

للقرية، وإنشاء شبكة اتصال تليفونية، وتوفير مياه الري، وتوفير وسائل النقل، وإنشاء 

فصول محو أمية، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض، وتوفير الصيدليات، وصـيانة  

الشرب النقية، وإنشاء مكتب بريد، ورفع مستوى الـوعي   شبكة الكهرباء، وتوفير مياه

الصحي، وردم المصارف، وتوفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار معقولة، وإنشاء مشـاغل  

  .للفتيات، وإنشاء جمعيات أهلية للسيدات

: تبين أن األماكن المفضلة بالقرية لوضع جهاز حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنت هـي  •

والمدرسة االبتدائية، والجمعية التعاونية الزراعية، وجمعية تنمية  ب بالقرية،الشبامركز 

دار المناسـبات بالمسـجد،   الوحدة الصحية، وخاص، و المجتمع المحلى، وإنشاء مركز

  .العمدة، ومركز اإلرشاد الزراعى مضيفةو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  المقدمة

  
مصر ومنظمـة األغذيـة   في إطار التعاون بين وزارة الزراعة واستصالح األراضي في   

والزراعة لألمم المتحدة، تم اقتراح مشروع إلنشاء شبكة اتصال التنميـة الزراعيـة والريفيـة    

فـي  " فيركون"تأسيسا على النجاح الذي حققته شبكة اتصال البحث واإلرشاد الزراعي " رادكون"

ت الـذي يـوفره   تحقيق الفائدة لألسر المزرعية ومجتمعاتهم المحلية من خالل نظام المعلومـا 

  .  اإلرشاد الزراعي بالتعاون مع النظام البحثي

لذلك يجب أن يتبنى اإلرشاد الزراعي تفعيل دور الحاسب اآللي فـي نشـر المعلومـات      

وفي هذا . الزراعية والريفية بين السكان الريفيين عامة والفقراء خاصة في المناطق المستهدفة

ولى اختيـار خمسـون قريـة فقيـرة فـي المنـاطق       اإلطار استهدفت الدراسة في مرحلتها األ

المستهدفة، أما المرحلة الثانية من الدراسة فقـد اسـتهدفت تحديـد احتياجـات المجموعـات      

المستهدفة من الرجال والشباب والسيدات والشابات في هذه القرى الفقيـرة إلـى المعلومـات؛    

تلبيـة هـذه االحتياجـات لصـالح     لالستفادة بها في تطوير نظام للمعلومات يتسم بالقدرة على 

المجموعات المستهدفة في القرى الفقيرة، ويساعد على تحقيق التنميـة الزراعيـة والريفيـة    

  . المستهدفة

وعلى ذلك فإن نظام المعلومات المقترح، ال يركز فقط على المعلومات الزراعيـة، بـل   

لحكوميـة واألهليـة فـي    يتضمن المعلومات الصحية، والبيطرية، والبيئية، ودور المنظمـات ا 

التنمية، والمعلومات المرغوب الحصول عليها من شبكة اإلنترنت، والمعلومات الخاصة بتنميـة  

  .      المرأة الريفية وتفعيل مستوى مشاركتها في األعمال التنموية الزراعية والريفية

  :الهدف الرئيسي للدراسة



  

  

المجموعات المستهدفة من الرجال  يتبلور الهدف الرئيسي للدراسة في تحديد احتياجات  

والشباب والسيدات والشابات إلى المعلومات الزراعية وغير الزراعية في القرى الفقيرة 

  .المختارة للمساعدة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المنشودة

  :أهداف الدراسة الفرعية

  :التاليةويمكن تحقيق الهدف الرئيسي للدراسة من خالل األهداف الفرعية   

التعرف على مقترحات المبحوثين المستهدفين لتوفير فرص عمـل لألبنـاء خـارج     -١

النطاق الحكومي، والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المقترحات، وأسـاليب التغلـب   

 .عليها

التعرف على الصعوبات التي تواجه أهل القرية في تعليم أبنائهم، ومقترحاتهم للتغلب  -٢

 .عليها

ناعات الصغيرة التي يمكن للعاطلين من الشباب والشابات القيام بها التعرف على الص -٣

 .اعتمادا على الخامات المتاحة بالقرية

التعرف على الصعوبات التي تواجه المجموعات المسـتهدفة فـي القيـام بالنشـاط      -٤

الزراعي، والحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وتسويق المنتجات الزراعية، 

 .رحاتهم للتغلب على كل من هذه الصعوباتوالتمويل، ومقت

التعرف على األمراض الشائعة التي يعاني منها سكان القرية، وكذلك التـي تصـيب    -٥

 . الحيوانات وأساليب التعامل معها

التعرف على أنواع المعلومات المطلوبة للتعامل مع الجمعيـات األهليـة الموجـودة     -٦

تعامل مع هذه الجمعيـات ومقترحـات   بالقرية، وأسباب عدم التعامل أو صعوبات ال

 .التغلب عليها

تحديد الممارسات الشائعة التي تؤدي إلى تلوث البيئة من وجهة نظر المجموعـات   -٧

 .المستهدفة

تحديد مصادر المعلومات المفضلة لدى المجموعات المستهدفة في القـرى الفقيـرة    -٨

 .لها المدروسة، والبرامج اإلعالمية والصحف والمجالت التي يتعرضون



  

  

التعرف على اإلمكانات الحالية للمجموعات المستهدفة في القرى المدروسة لالتصال  -٩

بشبكة اإلنترنت، والمعلومات التي يفضلون الحصول عليها من هذه الشبكة للمساعدة 

 .في تحقيق التنمية الزراعية والريفية

األهليـة،  التعرف على معدل تردد المجموعات المستهدفة على المنظمات الحكومية و -١٠

 .وأنواع المعلومات التي يحتاجونها من تلك المنظمات، ومشكالت االتصال بها

 .تحديد األنشطة التي يقوم بها الريفيون لقضاء وقت الفراغ بالقرية -١١

تحديد المشكالت الهامة التي يعاني منها سكان القرية، ومقترحات التغلب عليها مـن   -١٢

 .وجهة نظر المجموعات المستهدفة

لى األماكن المفضلة بالقرية لوضع جهاز حاسـب آلـي متصـل بشـبكة     التعرف ع -١٣

 . اإلنترنت

  الطريقة البحثية
من إجمالي القرى الفقيرة التي % ٥٠قرية فقيرة يمثلون  ٢٥تم إجراء هذه الدراسة في   

وتقع هذه القرى في ست محافظات ومنطقة . تم اختيارها في المرحلة األولى من الدراسة

  :و موضح في البيان التاليالنوبارية كما ه

 القرية المركز اإلداري المحافظة

 كفر الطايفة كفر الشيخ كفر الشيخ
 كفر المنشي كفر الشيخ 
 بلشاشة كفر الشيخ 
 حليس كفر الشيخ  
 البنا الحامول 
 زيدان الحامول 
 القرن الحامول  

 الكرما دكرنس الدقهلية

 أبو هواش أبو حمص البحيرة
 زاوية الشركة طاميرأبو الم 
 نوبار أبو المطامير  



  

  

 الحمراء وادي النطرون 

 سعد زغلول أبو المطامير النوبارية
 طه حسين أبو المطامير 

 طوسون اإلسماعيلية اإلسماعيلية
 األخارسة القنطرة غرب 

 معجون إطسا الفيوم

 الربع يوسف الصديق الفيوم

 سراوة منفلوط أسيوط
 اكوم بوه منفلوط 
 نزلة رميح منفلوط 
 بني صالح القوصية  
 أبو خرص أبو تيج 
 دير ريفا أسيوط 
  جزيرة بهيج  أبنوب 

  

واشتملت الدراسة على أربع عينات تمثل فئات المبحوثين الرجال، والشباب، والسيدات، 

 وبذلك بلغ حجم كـل . والشابات حيث تم اختيار عشرة من كل فئة في كل قرية من قرى الدراسة

 ٢٥٠مبحوثـا مـن الشـباب، و     ٢٥٠مبحوثا من الرجال، و  ٢٥٠عينة من عينات الدراسة 

  .  مبحوثة من الشابات ٢٥٠مبحوثة من السيدات، و 

وتم تصميم ست استمارات للبحث منها أربع استمارات لفئات المبحوثين األربع كأدوات 

بالمقابلة الجماعية لكال من لجمع البيانات بالمقابلة الشخصية، واستمارتين لجمع البيانات 

وتضمنت استمارات البحث األسئلة الكفيلة بالحصول على البيانات المتعلقة . الرجال والسيدات

  :بكل مما يأتي

 .الصفات الشخصية للمبحوثين •

مقترحات توفير فرص عمل لألبناء خارج النطاق الحكومي، والصعوبات التـي تواجـه    •

 .غلب عليهاتنفيذ تلك المقترحات، وأساليب الت



  

  

 .الصعوبات التي تواجه أهل القرية في تعليم أبنائهم، ومقترحات التغلب عليها •

الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الخامات المتاحة بالقرية، وأنسـب األعمـال التـي     •

 .يمكن للشباب العاطلين والشابات العاطالت القيام بها

لهامة في منطقة الدراسة، واألنشطة متوسطات المساحة واإلنتاجية للمحاصيل الزراعية ا •

المزرعية والمنزلية التي تقوم بها المبحوثات، والعمليات الزراعية التي يقمن بالمشاركة 

في أدائها، وصعوبات القيام بالنشاط الزراعي ومقترحـات التغلـب عليهـا، ومصـادر     

لتغلب الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وصعوبات الحصول عليها ومقترحات ا

عليها، والنظم السائدة لتسويق المنتجات الزراعية، وصـعوبات التسـويق ومقترحـات    

التغلب عليها، ومصادر تمويل النشاط الزراعي، وصعوبات الحصول على ذلك التمويـل  

ومقترحات التغلب عليها، والمخالفات الزراعية الشائعة، واألعمـال الخاصـة بتجهيـز    

 .راعيةوحفظ وتخزين بعض المنتجات الز

األمراض الشائعة التي يعاني منها أفراد القرية، والقائمون على عالجها، وأساليب تعامل  •

 .الريفيين معها

األمراض الشائعة التي تصيب الحيوانات في القرية، والقائمون على عالجها، وأسـاليب   •

 .التعامل معها

ـ  • ة للتعامـل معهـا،   الجمعيات األهلية الموجودة بالقرى المدروسة، والمعلومات المطلوب

 .وأسباب عدم التعامل أو صعوبات التعامل مع هذه الجمعيات، ومقترحات التغلب عليها

 .الممارسات الشائعة التي تؤدي إلى تلوث البيئة في القرية •

 .مصادر المعلومات المفضلة لدى أهل القري •

 .األنشطة التي تساعد في تحسين الدخل •

منزل أو من خارجه، والمعلومات التي يتم الحصول إمكان االتصال بشبكة اإلنترنت من ال •

عليها نتيجة ذلك االتصال، والمعلومات المفضلة على شبكة اإلنترنت والتي تساعد فـي  

 .التنمية الزراعية والريفية

 .   التعرض للبرامج الزراعية التليفزيونية، واإلذاعية، والصحف والمجالت •



  

  

من المنظمات الحكومية واألهلية، ومتوسط عدد أنواع المعلومات التي يحتاجها الريفيون  •

 .مرات الزيارة في الشهر لتلك المنظمات، ومشكالت االتصال ببعضها

 .األنشطة التي يقوم بها الريفيون لقضاء وقت الفراغ في القرية •

 .المشكالت الهامة التي يعاني منها سكان القرية ومقترحات التغلب عليها •

 .ع جهاز حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنتاألماكن المفضلة بالقرية لوض •

  

وتم  جمع البيانات الميدانية باستخدام االستبيان بالمقابلة الشخصية، وكـذلك بالمقابلـة   

باحثا مـن   ١٢٥وقام بجمع البيانات الميدانية . ٢٠٠٥الجماعية خالل شهر يوليو عام 

لى تـدريب عشـرة   المعهد حيث تم تدريبهم على ملء استمارات البحث، هذا باإلضافة إ

  .باحثين للقيام بمتابعة ومراجعة جمع البيانات الميدانية في قرى الدراسة

هذا وقد تم عقد أربعة عشر مقابلة جماعية بواقع مقابلتين جماعيتين بكـل قريـة مـن    

القرى المختارة البالغ عددها سبع قرى لتمثل منطقة الدراسة؛ وذلك لعرض مؤشـرات  

  . عات المستهدفة من الرجال والنساءنتائج الدراسة على المجمو

قرية كفر المشارقة بمحافظة كفر الشيخ، وقرية القباب الصـغرى  : والقرى المختارة هي

بمحافظة الدقهلية، وقرية القرنين بمحافظة البحيرة، وقرية العدل بمنطقـة النوباريـة،   

رية األنصـار  وقرية البناهوه بمحافظة اإلسماعيلية، وقرية شدموه بمحافظة الفيوم، وق

  .بمحافظة أسيوط

وقبل البدء في تفريغ البيانات وجدولتها، تم مراجعتها نهائيا، والخروج بمؤشرات عامة 

  .لالستجابات عن األسئلة التي تضمنتها استمارات الدراسة

وتم تفريغ البيانات، وجدولتها، ومراجعة االستجابات عن كل سؤال، وتعديل صـياغتها،  

  .رها أو تداخل معانيهاوالتأكد من عدم تكرا

  .هذا وقد استخدم التكرار والنسب المئوية والمتوسطات لعرض بيانات هذه الدراسة

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  النتائج ومناقشتها

  الصفات الشخصية للمبحوثين: أوال

يتضمن هذا الجزء استعراضا للبيانات المتعلقة بالصفات الشخصية للمبحـوثين الرجـال     

ت من حيث حاالتهم العمرية، ومستوى تعليمهم، ونوع العمـل الـذين   والنساء والشباب والشابا

  .يقومون به، وعدد أفراد أسرهم، ومستوى تعليم أفراد أسرهم، وحجم حيازاتهم المزرعية

  :الحالة العمرية -١

من الرجال المبحوثين تقل % ١٨.٤أن ) ١(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

 ٤٠تتراوح أعمارهم بين % ٦٦ي المبحوثين الرجال بنسبة سنة، وأن ثلث ٤٠أعمارهم عن 

منهم يقعون في فئة السن الكبير حيث تتراوح % ٢٠.٨سنة، وأن  ٦٠سنة إلى أقل من 

  . سنة فأكثر ٧٠سنة إلى  ٦٠أعمارهم بين 

إلى أن غالبية الشـباب المبحـوثين بنسـبة    ) ٢(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

 ٢٥تتراوح أعمارهم بين % ٣٢سنة، وأن حوالي ثلثهم بنسبة  ٢٥هم عن تقل أعمار% ٥٣.٦

من % ١٤.٤سنة فأكثر  ٣٠سنة، بينما تصل نسبة من تصل أعمارهم إلى  ٣٠سنة إلى أقل من 

  .الشباب المبحوثين

أن غالبية السـيدات المبحوثــات بنسـبة    ) ٣(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

% ٣٨سنة، كما تتراوح أعمار حوالي ثلث المبحوثات بنسـبة   ٤٠تقل أعمارهم عن % ٥٦.٨

سـنة   ٦٠سنة، أما فئة كبار السن الالتي تتراوح أعمارهم بـين   ٦٠سنة إلى أقل من  ٤٠بين 

  %.٥.٢سنة فأكثر فقد بلغت نسبتهم  ٧٠إلى 

% ٥٤.٨أن غالبية الشابات المبحوثات بنسبة ) ٤(وبينت البيانات الواردة بالجدول رقم   

سنة إلى أقـل   ٢٠بين % ٣٢.٨سنة، بينما تراوحت أعمار ثلثهم بنسبة  ٢٠قل أعمارهم عن ت

  .سنة فأكثر ٢٥فقد بلغت أعمارهم % ١٢.٤سنة، أما األقلية بنسبة  ٢٥من 

  

  

  



  

  

  

  :مستوى التعليم -٢

% ٥٠أن غالبية الرجال المبحوثين بنسـبة  ) ٥(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

يعتبر مستوى تعليمهم متوسطا، ويعتبر % ٣٢عليمهم منخفضا، أما الثلث بنسبة يعتبر مستوى ت

  . من الرجال المبحوثين% ١٨مستوى التعليم مرتفعا لدى 

من الشـباب المبحـوثين ذوي   % ٢٠.٨أن ) ٦(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

هم متوسطا، كما يعتبـر  يعتبر مستوى تعليم% ٥٦.٨مستوى تعليم منخفض، أما الغالبية بنسبة 

  .من الشباب المبحوثين% ٢٢.٨مستوى التعليم مرتفعا لدى 

أن غالبيـة السـيدات المبحوثـات بنسـبة     ) ٧(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

% ٣٢.٨يعتبر مستوى تعليمهم منخفضا، بينما كان مسـتوى تعلـيم ثلـثهم بنسـبة     % ٦٢.٢

  .ن مستوى تعليمهم مرتفعافكا% ٤.٨متوسطا، أما األقلية بنسبة 

من الشـابات المبحوثـات ذوي   % ٢٩.٦أن ) ٨(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

متوسطا، كمـا يعتبـر   % ٥٢.٨مستوى تعليم منخفض، بينما كان مستوى تعليم الغالبية بنسبة 

  .من الشابات المبحوثات% ١٧.٦مستوى التعليم مرتفعا لدى 

  

  :نوع العمل -٣

% ٦٥.٤أن غالبية الرجال المبحوثين بنسـبة  ) ٩(بيانات الواردة بالجدول رقم أشارت ال  

يعملون في وظائف حكوميـة، واألقليـة   % ٢٦.٦يعملون كمزارعين، وأن حوالي الربع بنسبة 

في األعمال الزراعيـة  % ٣.٦يعملون في التجارة، كما تعمل األقلية أيضا بنسبة % ٢.٤بنسبة 

  .والحرفية

، أن حوالي ثلث الشباب المبحوثين بنسبة )١٠(نات الواردة بالجدول رقم وتبين من البيا  

، ويعمـل  %٣٩.٨ال يعملون، أما غالبية الذين يعملون كمزارعين فقد بلغت نسـبتهم  % ٢٩.٤

في التجـارة، أمـا   % ٢.٤منهم في وظائف حكومية، بينما تعمل األقلية بنسبة % ١٢.٢أيضا 

  .الشباب المبحوثين من% ٧.٤الحرفيون فقد بلغت نسبتهم 



  

  

أن الغالبية العظمى من السيدات المبحوثات ) ١١(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

مـنهم، وتعمـل األقليـة    % ١٣.٥ربات بيوت، وتبلغ نسبة من تعمل في الزراعة % ٧٤بنسبة 

 في وظائف حكومية، كما تعمل في التجارة واألعمال الحرفيـة نسب ضـئيلة بلغـت  % ٨بنسبة 

  . على الترتيب% ٠.٨، و%٣.٧

أن الغالبيـة العظمـى مـن الشـابات     ) ١٢(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقـم    

ال يعملن ويقمن بواجباتهن كربات بيوت ريفيـات، وتعمـل األقليـة    % ٧٩.٢المبحوثات بنسبة 

 ، أمـا %١٢.٦في وظائف حكومية، كما تعمل في األعمال الزراعية نسبة بلغـت  % ٧.٤بنسبة 

  .من الشابات المبحوثات% ٠.٨من يعملن في التجارة فقد بلغت نسبتهم 

  

  :عدد أفراد األسرة -٤

% ٢٥.٢أن ربع الرجال المبحوثين بنسـبة  ) ١٣(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم 

إلى أسر متوسطة العـدد، أمـا   % ٥١.٦ينتمون إلى أسر صغيرة العدد، وينتمي الغالبية بنسبة 

  %.٢٣.٢وثين الذين ينتمون إلى أسر كبيرة العدد فقد بلغت نسبتهم الرجال المبح

أن حوالي ثلث السيدات المبحوثات بنسبة ) ١٤(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

ينتمون إلى أسر متوسطة % ٥١.٢ينتمون إلى أسر صغيرة العدد، أما الغالبية بنسبة % ٣١.٦

  %.١٧.٢حوثات الالتي ينتمون إلى األسر كبيرة العدد العدد، بينما بلغت نسبة السيدات المب

  

  :مستوى تعليم أفراد األسرة -٥

أن حوالي ثلث الرجال المبحوثين بنسـبة  ) ١٥(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

% ٥٨ينتمون إلى أسر مستوى تعليم أفرادها يعتبر منخفضا، أمـا الغالبيـة بنسـبة    % ٣٥.٢

إلـى  % ٦.٨عليم أفرادها يعتبر متوسطا، بينما تنتمي األقلية بنسـبة  ينتمون إلى أسر مستوى ت

  .أسر مستوى تعليم أفرادها مرتفعا



  

  

أن ما يقرب من نصف السيدات المبحوثـات  ) ١٦(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

مـن  % ٥٠ينتمون إلى أسر مستوى تعليم أفراد أسرها منخفضا، كما تنتمـي  % ٤٥.٢بنسبة 

% ٤.٨المبحوثات إلى أسر مستوى تعليم أفراد أسرها متوسطا، أمـا األقليـة بنسـبة    السيدات 

  .تنتمي إلى أسر مستوى تعليم أفرادها مرتفعا

  :حجم الحيازة المزرعية -٦

أن نسبة الرجال المبحوثين الذين تقل حجـم  ) ١٧(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

، كما تراوح حجم الحيازة المزرعية بين فدانين %٤١.٢حيازاتهم المزرعية عن فدانين قد بلغت 

، وتراوح حجم الحيازة المزرعية بين %٣٤إلى أقل من أربعة أفدنة لدى ثلث المبحوثين بنسبة 

  %.    ٢٤.٨أربعة أفدنة وخمسة أفدنة فأكثر لدى حوالي ربع الرجال المبحوثين بنسبة 

من الشباب المبحوثين ال توجد % ١٢أن ) ١٨(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

لديهم حيازة مزرعية، أما المبحوثين الذين تقل حجم حيازاتهم المزرعية عن فدانين فقد بلغـت  

، بينما تراوحت حجم الحيازة المزرعية بين فدانين إلى أقل من أربعة أفدنة لدى %٣٧.٢نسبتهم 

حيازة المزرعية بين أربعة أفدنة ، كما تراوحت حجم ال%٢٨ما يزيد عن ربع المبحوثين بنسبة 

  %.٢٢.٨إلى خمسة أفدنة فأكثر لدى ما يقرب من ربع الشباب المبحوثين بنسبة 

أن ما يقرب من ربع السـيدات المبحوثـات   ) ١٩(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

تقل % ٤١.٦ليس لديهن حيازة مزرعية، وأن حوالي خمسي المبحوثات بنسبة % ٢٣.٢بنسبة 

حجم حيازاتهن المزرعية عن فدانين، بينما تراوحت حجم الحيازة المزرعية بين فدانين إلى أقل 

فقد % ١٣.٢، أما األقلية بنسبة %٢٢من أربعة أفدنة لدى ما يقرب من ربع المبحوثين بنسبة 

  .تراوحت حجم حيازاتهن المزرعية بين أربعة أفدنة إلى خمسة أفدنة فأكثر

  

  ناء خارج النطاق الحكوميفرص عمل األب: ثانيا

يتضمن هذا الجزء من الدراسة عرضا للبيانات المتعلقة بمقترحات الرجـال والسـيدات     

والشباب والشابات الريفيات لتوفير فرص عمل لألبناء خارج النطاق الحكومي، والصعوبات التي 

  .يمكن أن تواجه تنفيذ تلك المقترحات، وأساليب التغلب عليها

  



  

  

  فير فرص عمل لألبناء خارج النطاق الحكوميمقترحات تو -١

أن هناك إثنين وعشرين مقترحا مـن جانـب   ) ٢٠(أفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

الرجال المبحوثين لتوفير فرص عمل لألبنـاء خارج النطـاق الحكومي بنسب تراوحـت بـين   

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٢٤، و %٠.٤

، %)١٤.٨(، وصيانة اآلالت الزراعيـة  %)١٧.٦(، وتربية الدواجن %)٢٤(ين المواشي تسم

، وتيسير الحصول علـى قـروض إلقامـة المشـروعات     %)١٤.٤(وتمليك األراضي الزراعية 

، وتفصيل المالبـس  %)٦.٤(، وإنتاج عسل النحل %)٧.٦(، وتصنيع األثاث %)١٢(الصغيرة 

، %)٤(، والقيام باألعمال التجاريـة  %)٤.٤(جات األلبان ، وتصنيع منت%)٦.٤(وأشغال اإلبرة 

، وإنشاء مكتب لالتصاالت %)٢.٨(، وتصنيع األعالف %)٣.٢(وتعبئة وتغليف المواد الغذائية 

، وتربية دودة الحريــر %)١.٢(، وتصنيع البالط والرخام %)١.٦(، وأعمال البناء %)١.٦(

، وفتح مستودع بوتاجاز %)٠.٨(بييض األرز ، وت%)٠.٨(، وتصنيع السجاد والكليم %)٠.٨(

، وتربيـة  %)٠.٤(، وتصوير المستندات %)٠.٤(، وبيع مستلزمات اإلنتاج الزراعي %)٠.٨(

  %).٠.٤(األغنام والماعز 

  

أن هناك ثالثة وعشرين مقترحا من جانب ) ٢١(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

ناء خارج النطاق الحكـومي بنسـب تراوحـت بـين     الشباب المبحوثين لتوفير فرص عمل لألب

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٢٢.٤، و %١.٤



  

  

، وتسميـن المواشـي %)٢٢.٤(تيسير الحصول على قروض إلقامة المشروعـات الصغيـرة 

، %)١٤.٨(، وصـيانة السـيارات واآلالت الزراعيـة    %)١٨.٨(، وتربية الدواجن %)٢٠.٤(

، وتصـنيع  %)١٢(، وتفصيل المالبس وأشـغال اإلبـرة   %)١٣.٦(األراضي الزراعية  وتمليك

، وتعبئـة  %)٧.٦(، وإنتاج عسل النحـل  %)٩.٢(، وتصنيع منتجات األلبان %)١١.٢(األثاث 

، القيـام  %)٣.٦(، وتصنيع األعـالف  %)٤(، وتبييض األرز %)٤.٤(وتغليف المواد الغذائية 

، وتصنيع السجاد والكليــــم %)٢.٨(عاية األغنام والماعز ، ور%)٢.٨(باألعمال التجارية 

، وإنشـاء مـزارع   %)١.٢(، وإنشاء مكتب لالتصاالت %)٢(، وتصنيع منتجات غذائية %)٢(

، %)٠.٨(، وتمليك عربات نصـف نقـل   %)٠.٨(، وصيانة أجهزة كهربائية %)١.٢(سمكية 

وإقامـة حضانـة أطفــال ، %)٠.٤(، وإنشاء مطحن للحبوب %)٠.٤(وإنشاء ورش خراطة 

  %). ٠.٤(، وإنشاء مكتب لتحفيظ القرآن %)٠.٤(

  

أن هناك ستة عشر مقترحا مـن جانـب   ) ٢٢(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

السيدات المبحوثات لتوفير فرص عمل لألبناء خارج النطاق الحكومي بنسـب تراوحـت بـين    

  :بها تنازليا كما يليوهذه المقترحات يمكن ترتي%. ٢٠.٨، و %١.٢

، و وتفصيل المالبـس  %)٢٠.٨(تيسير الحصول على قروض إلقامة المشروعـات الصغيـرة 

، وتربيــة الدواجـن %)١٠.٤(، وإقامــة محالت تجاريــة %)١٠.٨(وأشغـال اإلبـرة 

، %)٧.٦(، وصـيانة السـيارات واآلالت الزراعيـة    %)٨.٨(، وتسميـن المواشـي %)٩.٦(

، والعمل باليومية لـدى  %)٦(، وتمليك األراضي الزراعية %)٧.٢(نتجات الغذائية وتصنيع الم

، وتصـنيع  %)٣.٢(، وتصـنيع األعـالف   %)٤.٤(، وإنشاء مكتب لالتصاالت %)٥.٦(الغير 

، وإنشـاء  %)١.٦(، وإنتاج عسـل النحـل   %)٢.٤(، وتصنيع األثاث %)٢.٨(منتجات األلبان 

  %). ١.٢(الماعز ، وتربية األغنام و%)١.٢(المخابز 

أن هناك ثمانية عشر مقترحا مـن جانـب   ) ٢٣(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

الشابات المبحوثات لتوفير فرص عمل لألبنـاء خارج النطـاق الحكومي بنسب تراوحت بـين  

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٩.٦، و %٠.٨



  

  

، وتيسير الحصول على قروض إلقامة المشـروعات  %)٣٩.٦(برة وتفصيل المالبس وأشغال اإل

، وتصـنيع  %)٨(، وإقامة محـالت تجاريـة   %)١٢.٤(، وتربية الدواجن %)٢٣.٢(الصغيرة 

، %)٦.٤(، وتمليـك األرض الزراعيـة   %)٦.٨(، وتسمين العجـول  %)٧.٦(منتجات غذائية 

، وإنشاء مركـز  %)٥.٢(ان ، وتصنيع منتجات األلب%)٦.٤(والتدريس في فصول محو األمية 

، %)٢.٨(، وإنشاء مكتب لالتصاالت %)٢.٨(، وتربية األغنام والماعز %)٣.٦(للحاسب اآللي 

، وإنتـاج عسل النحـل  %)٢(، وتصنيع السجاد والكليـم %)٢(وإقامـة دار حضانة لألطفـال 

والعمـل  ، %)٠.٨(، وصيانة السيارات واآلالت الزراعيـة  %)١.٢(، وتصنيع األثاث %)١.٦(

  %). ٠.٨(باألجر لدى الغير 

  

  الصعوبات التي تواجه تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج النطاق الحكومي -٢

أن هناك تسع صعوبات يمكن أن تواجه ) ٢٤(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

لرجال المبحوثين  تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج النطاق الحكومي من جانب ا

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٤٠.٨، و %٠.٨بنسب تراوحت بين 

، وعـدم تـوفر   %)٢٥.٢(، وصعوبة الحصول على القروض %)٤٠.٨(عدم توفر رأس المال 

، وارتفـاع  %)١٢(، وعدم توفر الخبـرة العمليـة   %)١٥.٦(المكان المناسب إلقامة المشروع 

، وعـدم دقـة دراسـات    %)٢.٨(، وندرة وسائل النقـل  %)٨.٨(على القروض  أسعار الفائدة

  %).٠.٨(، وندرة توفر خطوط التليفون %)١.٢(، والخوف من الضرائب %)٢(الجدوى 

  

أن هناك ثمان صعوبات يمكـن أن تواجـه   ) ٢٥(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

نطاق الحكومي من جانب الشباب المبحـوثين   تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج ال

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٥٤.٤، و %٢بنسب تراوحت بين 

، وعـدم تـوفر   %)٣٨.٤(، وصعوبة الحصول على القروض %)٥٤.٤(عدم توفر رأس المال 

وارتفـاع   ،%)١٩.٢(، وعدم توفر الخبرة العملية %)٣٠.٨(المكان المناسب إلقامة المشروع 

، وعدم دقة دراسات الجدوى %)٧.٢(، وصعوبة التسويق %)٩.٢(أسعار الفائدة على القروض 

  %). ٢(، والخوف من الضرائب %)٤(



  

  

أن هناك تسع صعوبات يمكـن أن تواجـه   ) ٢٦(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

انب السيدات المبحوثات   تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج النطاق الحكومي من ج

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٥٤، و %٠.٨بنسب تراوحت بين 

، وعدم %)١٤.٨(، وعدم توفر المكان المناسب إلقامة المشروع %)٥٤(عدم توفر رأس المال 

،وارتفـاع أسـعار   %)١٠(، وصعوبة الحصول على القـروض  %)١١.٦(توفر الخبرة العملية 

، وإصابة الحيوانات باألمــراض %)٤.٤(، وصعوبة التسويق %)٤.٨(دة على القروض الفائ

  %). ٠.٨(، وانتشار األمية %)٠.٨(، وعدم دقة دراسات الجدوى %)١.٢(

أن هناك ست صعوبات يمكن أن تواجه تنفيذ ) ٢٧(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

طاق الحكومي من جانب الشابات المبحوثات   مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج الن

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٦٥.٢، و %١.٢بنسب تراوحت بين 

، وعـدم تـوفر المكـان    %)٢٨(، وعدم توفر الخبرة العملية %)٦٥.٢(عدم توفر رأس المال 

وصـعوبة  ، %)١٦.٨(، وصعوبة الحصول علـى القـروض   %)٢٠(المناسب إلقامة المشروع 

  %). ١.٢(، وعدم دقة دراسات الجدوى %)٥.٢(التسويق 

  

أساليب التغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج  -٣

  النطاق الحكومي

أن هناك تسعة أساليب للتغلب على ) ٢٨(تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج النطاق  الصعوبات التي يمكن أن تواجه

وهذه األساليب  %. ٦٧.٢، و %٠.٨الحكومي من جانب الرجال المبحوثين بنسب تراوحت بين 

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وتسهيل %)١٣.٢(، وتوفير فرص التدريب %)٦٧.٢(تقديم قروض ذات فائدة منخفضة 

، وتشجيع الجمعيات األهلية على إقامة المشروعات الصغيرة )%١٠(إجراءات ترخيص األرض 

، %)٢.٨(، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)٤(، وإقامة منافذ لتسويق المنتجات %)٤.٨(

، وتوفير السالالت واألعالف لمشروعـات اإلنتاج الحيواني %)٢.٨(وتمليك األراضي الزراعية 

  %).٠.٨(، وتخفيض الضرائب على المشروعات %)١.٦(



  

  

أن هناك ثالثة عشر أسلوبا للتغلب على ) ٢٩(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم 

الصعوبات التي يمكن أن تواجه تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج النطاق 

وهذه األساليب  %. ٨٠، و %٠.٨الحكومي من جانب الشباب المبحوثين بنسب تراوحت بين 

  :ا كما يلييمكن ترتيبها تنازلي

، وتيسير إجراءات %)٢٦.٨(، وتوفير فرص التدريب %)٨٠(تقديم قروض ذات فائدة منخفضة 

، وتوفير %)٣.٦(، وتمليك األراضي الزراعية %)١٨(التصاريح إلقامة المشروعات الصغيرة 

، وتشجيع الجمعيات األهلية على %)٢.٨(السالالت واألعالف لمشروعـات اإلنتاج الحيواني 

، وتوفير منافذ %)١.٦(، وتحسين جودة الخدمات اإلرشادية %)٢(المشروعات الصغيرة إقامة 

، وتوفير %)١.٢(، وتخفيض الضرائب على المشروعات %)١.٦(لتسويق المنتجات الزراعية 

، وانتظام التيـار الكهربائــي %)٠.٨(، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)٠.٨(وسائل النقل 

  %). ٠.٨(ت التليفونية ، وتوفير االتصاال%)٠.٨(

أن هناك ثمان أساليب للتغلب على ) ٣٠(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

الصعوبات التي يمكن أن تواجه تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج النطاق 

وهذه األساليب  %. ٥٢، و %٠.٨الحكومي من جانب السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :ترتيبها تنازليا كما يلي يمكن

، وتيسير إجراءات %)٢٦.٨(، وتوفير فرص التدريب %)٨٠(تقديم قروض ذات فائدة منخفضة 

، وتوفير %)٣.٦(، وتمليك األراضي الزراعية %)١٨(التصاريح إلقامة المشروعات الصغيرة 

هلية على ، وتشجيع الجمعيات األ%)٢.٨(السالالت واألعالف لمشروعـات اإلنتاج الحيواني 

، وتوفير منافذ %)١.٦(، وتحسين جودة الخدمات اإلرشادية %)٢(إقامة المشروعات الصغيرة 

، وتوفير %)١.٢(، وتخفيض الضرائب على المشروعات %)١.٦(لتسويق المنتجات الزراعية 

، وانتظام التيـار الكهربائــي %)٠.٨(، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)٠.٨(وسائل النقل 

  %). ٠.٨(وتوفير االتصاالت التليفونية  ،%)٠.٨(

أن هناك ثمانية أساليب للتغلب على ) ٣٠(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم 

الصعوبات التي يمكن أن تواجه تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج النطاق 

ه األساليب  وهذ%. ٥٢، و %٠.٨الحكومي من جانب السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي



  

  

، وتسهيل  %)١٣.٦(، وتوفير فرص التدريب %)٥٢(تقديم قروض ذات فائدة منخفضة 

، وتشجيع %)٤.٨(، وإقامة جمعية متخصصة للتسويق %)١١.٢(إجراءات ترخيص األرض 

راعيــــة ، تمليـك األراضي الز%)٢.٨(الجمعيات األهلية على إقامة المشروعات الصغيرة 

، وتوفير وسائل %)٢.٨(، وتوفير السالالت واألعالف لمشروعـات اإلنتاج الحيواني %)٣.٦(

  %). ٠.٨(، وإنشاء فصول لمحو األمية %)١.٢(، والعمل باألجر لدى الغير %)٢.٤(النقل 

عن وجود سبعة أساليب للتغلب على ) ٣١(وعبرت البيانات الواردة بالجدول رقم 

مكن أن تواجه تنفيذ مقترحات توفير فرص العمل لألبناء خارج النطاق الصعوبات التي ي

وهذه األساليب  %. ٦٧.٦، و %٠.٨الحكومي من جانب الشابات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وتسهيل  %)٢٦.٤(، وتوفير فرص التدريب %)٦٧.٦(تقديم قروض ذات فائدة منخفضة 

، وتشجيع الجمعيات األهلية على إقامة المشروعات الصغيرة %)١٢(خيص األرض إجراءات تر

،   %)١.٢(، واالهتمام بدراسات الجدوى %)٢.٤(، وإقامة جمعية متخصصة للتسويق %)٣.٢(

  %). ٠.٨(وتوفير وسائل النقل 

  

  

  تعليم األبنـــاء: ثالثا

ل المبحـوثين، والسـيدات   يتناول هذا الجزء من الدراسة الصعوبات التي تواجه الرجـا   

  .والشابات المبحوثات في تعليم أبنائهم، ومقترحاتهم للتغلب عليها

  الصعوبات التي تواجه أهل القرية في تعليم أبنائهم -١

أن هناك اثنى عشر صعوبة تواجه أهل القرية ) ٣٢(أفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

%. ٣٦.٤، و %٢.٤حوثين بنسب تراوحـت بـين   في تعليم أبنائهم من وجهة نظر الرجال المب

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي



  

  

، وضعــف اإلمكانــات   %)٣٦.٤(عدم تـوفر المـدارس اإلعداديـة والثانويـة بالقريـة      

، وانتشـار ظـاهرة   %)٢٣.٢(، وارتفاع قيمة المصروفات الدراسية %)٢٧.٦(الماديــــة 

، وعـدم كفايـة أعـداد    %)٢٢.٨(خفاض مستوى التعليم ، وان%)٢٢.٨(الدروس الخصوصية 

، وعدم مناسبة الطرق المؤديـة  %)١٢(، وصعوبة وصول المدرسين للقرية %)١٤(المدرسين 

، وعدم توفــر االتصاالت التليفونيـة %)٥.٦(، وعدم وجود معهـد أزهـري %)١٠(للقرية 

ع نسبة األميـة بين اآلبــاء ، وارتفـا%)٣.٢(، وانشغال األوالد بالعمل المـزرعي %)٣.٦(

)٢.٤    .(%  

أن هناك ثمان صعوبات تواجه أهل القرية ) ٣٣(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم 

%. ٤٣.٦، و %٦في تعليم أبنائهم من وجهة نظر السيدات المبحوثات بنسب تراوحـت بـين   

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وعدم توفر المدارس اإلعدادية والثانوية بالقرية %)٤٣.٦(فات الدراسية ارتفاع قيمة المصرو

، وانخفاض مستـوى التعليـــم %)٢٧.٦(، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية %)٣٦.٤(

، %)٨.٨(، وعدم كفاية أعداد المدرسـين  %)٩.٢(، وعمل األوالد لدى الغير باألجر %)١٣.٧(

  %).  ٦(، وعدم رغبة اآلباء في تعليم األبناء %)٧.٦(وعدم مناسبة الطرق المؤدية للقرية 

أن هناك عشر صعوبات تواجه أهل القرية ) ٣٤(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم 

%. ٤٨.٨، و %٤.٤في تعليم أبنائهم من وجهة نظر الشابات المبحوثات بنسب تراوحت بـين  

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وعدم توفر المدارس اإلعدادية والثاوية بالقريـة  %)٤٨.٨(قيمة المصروفات الدراسية ارتفاع 

، وانخفـــاض مستـوى التعليـــم %)١٨(، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية %)٣٢(

، وعمل األوالد لدى الغير باألجــر %)١٢.٤(، وعدم رغبة اآلباء في تعليم األبناء %)١٦.٨(

، وعـدم  %)٦(، وعدم توفر وسائل النقـل  %)٨.٨(عداد المدرسين ، وعدم كفاية أ%)١٠.٨(

  %). ٤.٤(صالحية الطرق المؤدية للقرية 

  

  مقترحات التغلب على الصعوبات التي تواجه أهل القرية في تعليم أبنائهم -٢



  

  

أن هناك تسعة مقترحـات للتغلـب علـى    ) ٣٥(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم 

هل القرية في تعليم أبنائهم من وجهة نظر الرجال المبحـوثين بنسـب   الصعوبات التي تواجه أ

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٧.٢، و %٤تراوحت بين 

، وتـوفير  %)٢٦.٨(، وتخفيض الرسوم المدرسـية  %)٣٧.٢(إنشاء مدارس إعدادية وثانوية 

، وتوفيـر وسائـل النقـل %)١١.٦(ية ، وتوفير اإلمكانات التعليم%)١٤.٨(المدرسين األكفاء 

، والمتابعـة الجيـدة للعمليـة    %)٨.٤(، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية %)٨.٤(

  %).٤(، وإنشاء معهد أزهري %)٧.٦(، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)٨(التعليمية 

 أن هناك عشر مقترحات للتغلـب علـى  ) ٣٦(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم 

الصعوبات التي تواجه أهل القرية في تعليم أبنائهم من وجهة نظر السيدات المبحوثـات بنسـب  

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٣.٢، و %٠.٨تراوحـت بيــن 

، وتـوفير  %)٢٣.٦(، وتخفيض الرسوم المدرسـية  %)٣٣.٢(إنشاء مدارس إعدادية وثانوية 

، وتوفيــر  %)١٤(، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية %)١٥.٦(المدرسين األكفاء 

، و ورصف الطرق المؤدية للقرية %)٦(، وتوفير اإلمكانات التعليمية %)٧.٢(وسائـل النقـل 

، وتوعية اآلباء بأهميـة تعلـيم البنـات    %)٣.٦(، والمتابعة الجيدة للعملية التعليمية %)٥.٢(

  %).٠.٨(، وإنشاء معهد أزهري %)٣.٦(

أن هناك تسعة مقترحـات للتغلـب علـى    ) ٣٧(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم    

الصعوبات التي تواجه أهل القرية في تعليم أبنائهم من وجهة نظر الشابات المبحوثـات بنسـب  

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٠.٤، و %٣.٦تراوحـت بيــن 

، وتـوفير  %)٢٦(، وتخفيض الرسـوم المدرسـية   %)٣٠.٤(وية إنشاء مدارس إعدادية وثان

، والقضـاء علـى   %)١٠.٨(، وتوعية اآلباء بأهمية تعليم البنات %)١٠.٨(المدرسين األكفاء 

، والمتابعـة الجيـدة   %)٦(، وتوفيـر وسائـل النقــل  %)٧.٢(ظاهرة الدروس الخصوصية 

، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)٣.٦(ية ، وتوفير اإلمكانات التعليم%)٥.٦(للعملية التعليمية 

)٣.٦ .(%  

  

  الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الخامات المتاحة بالقرية: رابعا



  

  

يستعرض هذا الجزء من الدراسة البيانات المتعلقة بالصناعات الصغيرة التي تعتمد على   

ك السيدات والشـابات  الخامات المتاحة بالقرية من وجهة نظر الرجال والشباب المبحوثين، وكذل

المبحوثات، وأنسب األعمال التي يمكن للشباب العاطلين والشابات العاطالت القيام بها من وجهة 

  .نظر الرجال والسيدات في المقابالت الجماعية

    الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الخامات المتاحة بالقرية -١

ناك ثمانية عشر صناعة صغيرة يمكـن  أن ه) ٣٨(أفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

أن يقوم بها أهل القرية اعتمادا على الخامات المتاحة بها من وجهة نظر الرجـال المبحـوثين   

وهذه الصناعات الصغيرة يمكن ترتيبهـا تنازليـا وفقـا    %. ٤٦، و %٠.٨بنسب تراوحت بين 

  :لنسب ذكرها كما يلي

، %)٢٤.٨(، وتربيـة الـدواجن   %)٢٥.٦(، وتسمين المواشي %)٤٦(تصنيع منتجات األلبان 

، وتصنيع المنتجـات  %)١٤.٨(، وتصنيع األعالف %)١٩.٦(وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة 

، %)١٠(، وتجفيف وتعبئة المواد الغذائية %)١٠.٤(، وإقامة ورش للنجارة %)١٣.٢(الغذائية 

يع األقفاص والجريد ، وتصن%)٤(، وتصنيع المخبوزات والحلويات %)٨.٨(وإنتاج عسل النحل 

، وتربيـة دودة  %)٣.٢(، وإنشاء معاصـر للبـذور   %)٣.٦(، وتصنيع السجاد والكليم %)٤(

، وطحـن الحبــوب %)١.٦(، وصناعة الصابـون %)١.٦(، وصناعة الطوب %)٢(الحرير 

  %). ٠.٨(، وإقامة المزارع السمكية %)١.٦(

ك ثالثة وعشرين صناعة صـغيرة  أن هنا) ٣٩(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

يمكن أن يقوم بها أهل القرية اعتمادا على الخامات المتاحة بهـا مـن وجهـة نظـر الشـباب       

وهذه الصناعات الصغيرة يمكـن ترتيبهـا   %. ٤٣.٢، و %٠.٨المبحوثين بنسب تراوحت بين 

  :تنازليا وفقا لنسب ذكرها كما يلي



  

  

،  %)٢٠.٨(، وتسمين المواشي %)٢٧.٦(واجن ، وتربية الد%)٤٣.٢(تصنيع منتجات األلبان 

، وأعمـال  %)١٤.٨(، وتصنيع المنتجات الغذائيـة  %)١٧.٢(وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة 

، إقامة ورش %)١٢.٨(، وإنتاج عسل النحل %)١٣.٢(، وتصنيع األعالف %)١٣.٢(النجارة 

، %)٨.٨(عسـل النحـل   ، وإنتاج %)١٠(، وتجفيف وتعبئة المواد الغذائية %)١٠.٤(للنجارة 

، وإقامـة ورش  %)٨.٤(، وتجفيف وتعبئة المواد الغذائية %)٨.٨(وتصنيع األقفاص والجريد 

، وطحـن  %)٥.٢(، وتدوير المخلفات المزرعيـة  %)٦.٤(، وتبييض األرز %)٧.٢(للصيانة 

، وتصنيع %)٣.٢(، وتربية األغنام والماعز %)٤.٨(، وإنشاء معاصر للبذور %)٤.٨(الحبوب 

، %)٢(، وصناعة الصابون %)٢.٤(، وتصنيع السجاد والكليم %)٣.٢(مخبوزات والحلويات ال

، وتربيـة  %)٠.٨(، ودباغة الجلود %)١.٢(، وإنشاء مصنع للبالط %)١.٢(وصناعة الحبال 

  %). ٠.٨(دودة الحرير 

أن هناك سبعة عشر صناعة صغيرة يمكن ) ٤٠(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم 

وم بها أهل القرية اعتمادا على الخامات المتاحة بها من وجهة نظر السيدات المبحوثـات  أن يق

وهذه الصناعات الصغيرة يمكن ترتيبها تنازليا وفقـا  %. ٣٧.٢، و %٠.٨بنسب تراوحت بين 

  :لنسب ذكرها كما يلي

، وتربيـة  %)٢٨.٤(، وتفصيل المالبـس وأشـغال اإلبـرة    %)٣٧.٢(تصنيع منتجات األلبان 

، وتصنيع المنتجات الغذائيــة %)١٨.٤(، وتجفيف وتعبئة المواد الغذائية %)٢٧.٢(دواجن ال

، وتصنيع المخبوزات %)٦(، وتصنيع األقفاص والجريد %)١٥.٦(، وتسمين المواشي %)١٨(

، وتدويـر المخلفـات المزرعيــــة %)٣.٦(، وتصنيع السجاد والكليم %)٤.٨(والحلويات 

، وأعمـال النجــارة %)٢(، وصناعـة الصابــون %)٣.٢(النحل ، وإنتاج عسل %)٣.٦(

، وإنشـاء مطحـن   %)١.٢(، وتربية دودة الحرير %)١.٢(، وتربية األغنام والماعز %)١.٢(

  %). ٠.٨(، وتبييض األرز %)٠.٨(للحبوب 

  

أن هناك خمسة عشر صناعة صغيرة يمكن ) ٤١(وعبرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

ها أهل القرية اعتمادا على الخامات المتاحة بها من وجهة نظر الشـابات المبحوثـات   أن يقوم ب

وهذه الصناعات الصغيرة يمكن ترتيبها تنازليا وفقـا  %. ٤٢.٤، و %٠.٨بنسب تراوحت بين 

  :لنسب ذكرها كما يلي



  

  

 تربيـة ، و%)٢٧.٢( المالبـس وأشـغال اإلبـرة    تفصيل، و%)٤٢.٤( منتجات األلبان تصنيع

 ةــالغذائيوتعبئة المواد  تجفيف، و%)١٨.٤( غذائيةالمنتجات ال تصنيع، و%)٢٢.٤( نالدواج

 تصـنيع ، و%)٧.٦( األقفـاص والجريـد   تصنيع، و%)١٠.٨( المواشي تسمين، و%)١١.٢(

 لـل النحـعس اجــإنت، و%)٤.٤( السجاد والكليم صناعة، و%)٤.٤( المخبوزات والحلويات

 زـام والماعـاألغن ةـتربي، و%)٢( األرز تبيض، و%)٤( ةالمخلفات المزرعي تدوير، و%)٤(

  %).٠.٨( النجارة أعمال، و%)٠.٨( الصابون صناعة، و%)١.٢(

أن هناك إحدى عشر مشـروعا صـغيرا   ) ٤٢(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

 يمكن أن يقوم بها أهل القرية اعتمادا على الخامات المتاحة بهـا مـن وجهـة نظـر الرجـال     

وهذه المشروعات الصغيرة يمكن ترتيبها تنازليا وفقا لنسب . المبحوثين في المقابالت الجماعية

   :ذكرها كما يلي

، وتصنيع منتجات غذائيـة، وصـناعة   نتربية الماشية، وتصنيع منتجات األلبان، وتربية الدواج

ـ  ناعة األقفـاص  األعالف، وإنتاج عسل النحل، وأعمال النجارة، وصيانة اآلالت الزراعية، وص

  .والجريد، وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة، ومطاحن للحبوب

أن هناك ثالثـة عشـر مشـروعا    ) ٤٣(البيانات الواردة بالجدول رقم هذا وقد أظهرت   

صغيرا يمكن أن يقوم بها أهل القرية اعتمادا على الخامات المتاحة بها من وجهة نظر السيدات 

وهذه المشروعات الصغيرة يمكن ترتيبها تنازليا وفقا لنسب . يةالمبحوثات في المقابالت الجماع

   :ذكرها كما يلي

، وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة، وتصنيع منتجات األلبان، وتصنيع المنتجـات  نتربية الدواج

الغذائية، وتسمين المواشي، وعمل األقفاص والجريد، وعمل الحلويـات والمخبـوزات، وعمـل    

ألعالف، وعمل السجاد والكليم، وتربية دودة الحريـر، وتبيـيض األرز،   المكرميات، وصناعة ا

  .وصناعة الصابون

  

أنسب األعمال التي يمكن للشباب العاطلين والشابات العاطالت القيام بها من وجهـة نظـر    -٢

  .الرجال والسيدات في المقابالت الجماعية



  

  

ئوية للشباب العـاطلين قـد   أن النسبة الم) ٤٤(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

فأكثر من وجهة نظر الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية بالقرى المدروسـة  % ٨٠بلغت 

بمحافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والبحيـرة، والفيوم، بينمـا تـراوحت هذه النسبـة بيــن  

ذه النسـبة  في القرى المدروسة بمحافظتي اإلسماعيلية وأسيوط، كما تراوحت ه% ٨٠-%٦٠

  .في القرى المدروسة بمنطقة النوبارية% ٦٠-%٤٠بين 

وذكر الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية إثنى عشر عمال يمكن للشباب العاطلين القيـام  

  ):٤٦جدول رقم (وهذه األعمال مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي . بها

آلالت الزراعية، وامتالك األرض الزراعية، وتصـنيع  تربية الدواجن، وتربية الماشية، وصيانة ا

منتجات األلبان، وأعمال النجارة، وأعمال الخراطة، وإنتاج عسل النحـل، وقيـادة السـيارات،    

  .وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة، وتعبئة المواد الغذائية، والتدريس فى فصول محو األمية

ن النسبة المئوية للشابات العـاطالت قـد   أ) ٤٥(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

فأكثر من وجهة نظر السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية بالقرى المدروسة % ٨٠بلغت 

بينمـا تـراوحت هذه النسبـة . بمحافظات الدقهلية، واإلسماعيلية، والفيوم، ومنطقة النوبارية

  . ، والبحيرة، وأسيوطفي القرى المدروسة بمحافظات كفر الشيخ% ٨٠-%٦٠بيـن 

وذكر الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية إثنى عشر عمال يمكن للشباب العاطلين القيـام  

  ):٤٦جدول رقم (وهذه األعمال مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي . بها

ة، وتصـنيع  تربية الدواجن، وتربية الماشية، وصيانة اآلالت الزراعية، وامتالك األرض الزراعي

منتجات األلبان، وأعمال النجارة، وأعمال الخراطة، وإنتاج عسل النحـل، وقيـادة السـيارات،    

  .وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة، وتعبئة المواد الغذائية، والتدريس فى فصول محو األمية

 وأفادت السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية أن هناك إحدى عشر عمال مناسـبا يمكـن  

جـدول  (وهذه األعمال مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلـي  . للشابات العاطالت القيام بهن

  ):٤٧رقم 

تفصيل المالبس وأشغال اإلبرة، وتصنيع منتجات األلبان، وتربية الدواجن، وتعبئة المواد 

شية، الغذائية، وإنتاج عسل النحل، وحفظ الخضراوات، وعمل السجاد والكليم، وتربية الما

  .وصناعة األقفاص والجريد، وتصنيع الحلويات، والتدريس فى فصول محو األمية



  

  

  

  النشاط الزراعي: خامسا

هذا الجزء من الدراسة عرضا لمتوسطات المسـاحة واإلنتاجيـة للمحاصـيل    يتضمن   

الزراعية الهامة في منطقة البحث، واألنشطة المزرعية والمنزلية التـي تقـوم بهـا السـيدات     

ات المبحوثات، والعمليات الزراعية التي يقمن بالمشاركة في أدائها، والصـعوبات التـي   والشاب

كما يتناول هذا . تواجه الريفيين والريفيات في القيام بالنشاط الزراعي ومقترحاتهم للتغلب عليها

الجزء مصادر الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي، والصعوبات التـي تواجـه الـريفيين    

ات في الحصول على تلك المستلزمات ومقترحاتهم للتغلب عليها، والنظم السائدة لتسويق والريفي

الحاصالت الزراعية، والصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعيـة ومقترحـات التغلـب    

ويشتمل هذا الجزء أيضا على مصادر تمويل النشـاط  . عليها من وجهة نظر الريفيين والريفيات

ات الحصول على التمويل الالزم للنشـاط الزراعـي، ومقترحـات الـريفيين     الزراعي، وصعوب

والريفيات للتغلب عليها، والمخالفات الزراعية الشائعة لدى الزراع بالقرية، واألعمال الخاصـة  

بتجهيز بعض المنتجات الزراعية للسوق، وكذلك األعمال الخاصة بحفظ وتخزين بعض المنتجات 

  .الزراعية

  مساحة واإلنتاجية للمحاصيل الزراعية الهامة في منطقة البحثمتوسطات ال -١

أن الرجال المبحوثين يقومون بزراعة عدة ) ٤٨(أفادت البيانات الواردة بالجدول رقم      

محاصيل زراعية هامة في القرى الفقيرة المدروسة حيث يتراوح متوسط المساحة التي يقومون 

ظ تدني متوسطات اإلنتاجية الفدانية من المحاصيل وقد تالح. فدان ١.٨-٠.٧بزراعتها بين 

وفيما يلي بيانا بالمحاصيل . المزروعة بالمقارنة بمتوسطات اإلنتاجية على مستوى الجمهورية

  :المزروعة ومتوسطات إنتاجيتها للفدان

، الذرة الـرفيعـــة )أردب ١٣.٢(، القمـح )أردب ١٢.٩(، الذرة الشاميـة )طن٣.٩(األرز 

، )قنطار ٦.٤(، القطن )أردب ٢.٣(، السمسم )أردب ١٤.٧(، الفول السودانى )دبأر ١١.٢(

 ٤.٧(، البرسيم )طن ١٩(، بنجر السكر )طن ١(، عباد الشمس )أردب ٨.٨(الفول البلدى 

، )طن ١.٢(، الكوسة )طن ٢.٩(، الباذنجان )طن ٣.١(، الفلفل )طن ٨.٣(، الطماطم )حشات

  ).طن ٥.٣(، الكرنب )طن ٣.٥(، الخيار )طن ٦.٧(البطيخ 



  

  

أن الشباب المبحوثين يقومون بزراعة ) ٤٩(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم 

عدة محاصيل زراعية هامة في القرى الفقيرة المدروسة حيث يتراوح متوسط المساحة التي 

وقد تالحظ تدني متوسطات اإلنتاجية الفدانية من . فدان ٣-٠.٦يقومون بزراعتها بين 

وفيما يلي بيانا . حاصيل المزروعة بالمقارنة بمتوسطات اإلنتاجية على مستوى الجمهوريةالم

  :بالمحاصيل المزروعة ومتوسطات إنتاجيتها للفدان

، الفــول البلـدى )أردب ١٤.٣(، الذرة الشاميـة )طن ٣.٢(، األرز )قنطار ٦.٥(القطــن 

، )أردب ١٢.٨(، الفول السودانى )حشات ٤.٣(أردب، البرسيم  ١٤.٨(، القمح )أردب ٩.٢(

، )طن ٥.٢(، الطماطم )طن ٢٠.٩(بنجر السكر ، )أردب ١٠.١(الرفيعة ، الذرة )طن ٥(البصل 

  ).طن ٢.٢(، الكوسة )طن ٣.٤(، الفاصوليا )طن ٧(البطيخ 

  

  األنشطة المزرعية والمنزلية التي تقوم بها السيدات والشابات المبحوثات -٢

أن هناك عشرون نشاطا مزرعيـا ومنزليـا   ) ٥٠(دة بالجدول رقم أفادت البيانات الوار  

وهذه األنشـطة يمكـن   %. ٤٥.٦، و %٢.٤تقوم بها السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :ترتيبها تنازليا وفقا لنسب ذكرها كما يلي

، والزراعـــة %)١٨.٨(، والحصاد %)١٩.٢(، وتربية المواشى %)٤٥.٦(تربية الدواجن 

، ومقاومة %)٨.٨(، والفرز %)١٠.٤(، والتعبئة %)١٤(وتصنيع منتجات األلبان  ،%)١٦.٨(

، والعزيــق %)٦.٤(، والخبيز %)٦.٤(، وتسويق بعض المنتجات الزراعية %)٨(الحشائش 

، وتخـزين  %)٤.٨(، والتسميد %)٤.٨(، وتجفيف الخضراوات %)٥.٢(، والتدريج %)٥.٦(

، %)٣.٢(، والشـتل  %)٤(المخلـالت والمربـات   عمل ، و%)٤.٤(، والرى %)٤.٨(الحبوب 

  %).٢.٤(، ومقاومة اآلفات الزراعية %)٣.٢(وتربية األغنام والماعز 

  

أن هناك سـبعة عشـر نشـاطا مزرعيـا     ) ٥١(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم 

وهذه األنشـطة  %. ٣٥.٢، و %١.٢ومنزليا تقوم بها الشابات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :ن ترتيبها تنازليا وفقا لنسب ذكرها كما يلييمك



  

  

، والحصـــاد )١٤.٤(، والزراعـة %)٢٢.٨(، وتسمين المواشى %)٣٥.٢  (تربية الدواجن 

، %)٥.٢(، والتعبئـة  %)٦(، ومقاومة الحشـائش  %)٧.٦(، وتصنيع منتجات األلبان )١١.٦(

، وحلب المواشـــي  )%٤.٤(، وعمل المخلالت والمربات %)٤.٨(، والفرز %)٥.٢(والخبيز 

، %)٢.٨(، والتسـميد  %)٢.٨(، وتخزين الحبـوب  %)٣.٦(، وتربية األغنام والماعز %)٤(

، %)١.٦(، وتسـويق بعـض المنتجـات الزراعيـة     %)٢.٤(وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة 

  %).١.٢(والتدريج 

  

  العمليات الزراعية التي تشارك الريفيات المبحوثات في أدائها  -٣ 

أن هناك إحدى عشر عملية زراعية تشارك ) ٥٢(البيانات الواردة بالجدول رقم أوضحت   

وهذه العمليات الزراعية %. ٤٩.٢، و %٢٢في أدائها السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :يمكن ترتيبها تنازليا وفقا لنسب المشاركة في أدائها كما يلي

، والفــــرز %)٤١.٦(ائش يدوياً ، ومقاومة الحش%)٤٧.٢(، والتعبئة %)٤٩.٢(الحصاد 

، ومقاومة اآلفات %)٣١.٦(، والزراعة %)٣٣.٢(، والتسميد %)٣٦.٨(، والتدريج %)٤١.٢(

  %).٢٢(، والرى %)٢٦(، ومقاومة الحشائش كيماوياً %)٢٧.٦(، وخدمة األرض %)٢٨(

ي أدائها أن هذه العمليات الزراعية تشارك ف) ٥٣(البيانات الواردة بالجدول رقم وأفادت   

  وهذه العمليات الزراعية يمكن %. ٤٥.٢، و %١٣.٢الشابات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :ترتيبها تنازليا وفقا لنسب المشاركة في أدائها كما يلي

، %)٤٠(، والتعبئـة  %)٤٠(، والفرز %)٤٤.٨(، والحصاد %)٤٥.٢(مقاومة الحشائش يدويا 

، والزراعـــة %)٢٧.٢(، وخدمة األرض %)٢٧.٦(، ومقاومة اآلفات %)٣٢.٤(والتدريج 

  %).١٣.٢(، والري %)٢٢.٨(، ومقاومة الحشائش كيماويا %)٢٥.٢(، والتسميد %)٢٥.٦(

  

  

  الصعوبات التي تواجه الريفيين والريفيات في القيام بالنشاط الزراعي -٤



  

  

جال أن هناك تسعة عشر صعوبة تواجه الر) ٥٤(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه %. ٥٧.٦، و %١.٦المبحوثين في القيام بالنشاط الزراعي بنسب تراوحت بين 

    : الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، ونقص %)٤٥.٦(، وارتفاع أسعار المبيدات الجيدة %)٥٧.٦(ارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية 

، وارتفاع أسعار تأجير اآلالت %)٢٥.٦(، وإرتفاع أسعار التقاوى الجيدة %)٣٦.٤(مياه الرى 

، وانتشــار اإلصابة باآلفات %)١٠.٨(، وعدم الثقة فى المبيدات والتقاوى %)١٦(الزراعية 

، %)٧.٢(، وارتفاع أجور العمالة الزراعية %)٧.٦(، وخلط مياه الرى بمياه الصرف %)٨.٤(

، %)٤.٤(تسـويق  ، وصعوبة ال%)٤.٨(، وسوء حالة الصرف %)٦(وارتفاع تكلفة مياه الرى 

، وعدم تطهير التـرع  %)٢.٨(، واحتكار التجار للسوق %)٤(وعدم كفاية الخدمات اإلرشادية 

، وصعوبة الحصـول على القـروض %)٢(، وانخفاض أسعار المحاصيل %)٢.٤(والمصارف 

  %).١.٦(، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض %)٢(

أن هناك تسعة عشر صعوبة تواجه  )٥٥(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه %. ٤٦.٤، و %١.٢الشباب المبحوثين في القيام بالنشاط الزراعي بنسب تراوحت بين 

    : الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، ونقص %)٣٧.٦(، وارتفاع أسعار المبيدات الجيدة %)٤٦.٤(ارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية 

، وارتفاع أسعار تأجير اآلالت %)٢٢.٤(تفاع أسعار التقاوى الجيدة ، وإر%)٣٣.٦(مياه الرى 

، وارتفـاع أجـور العمالـة    %)٧.٦(، وعدم الثقة فى المبيدات والتقـاوى  %)٧.٦(الزراعية 

، وخلط مياه الري بمياه الصـرف %)٤.٨(، وعدم كفاية الخدمات اإلرشادية %)٥.٦(الزراعية 

، وانخفــاض أسعــار المحاصيـــــل %)٤.٤(، وانتشــار اإلصابة باآلفات %)٤.٨(

، وارتفـاع تكلفـة    %)٢.٨(، وسوء حالة الصرف %)٢.٨(، وضعف خصوبة التربة %)٤.٤(

، وعدم قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها في توفيــــر المستلـزمات %)٢.٨(الرى 

للســـــوق ، واحتكـار التجـار %)٢.٤(، وصعوبة الحصـول على القـروض %)٢.٨(

، وعدم تطهير التــرع والمصـارف %)١.٢(، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض %)١.٢(

)١.٢ .(%  

  



  

  

أن هناك ثالثة عشر صعوبة تواجه ) ٥٦(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه %. ٢٦، و %١.٢السيدات المبحوثات في القيام بالنشاط الزراعي بنسب تراوحت بين 

    : ت يمكن ترتيبها تنازليا كما يليالصعوبا

، ونقـص  %)٢٠.٨(، وارتفاع أسعار المبيدات الجيدة %)٢٦(ارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية 

، وإرتفاع أسعار التقاوى الجيــدة %)١١.٢(، وانتشار اإلصابة باآلفات %)١٣.٦(مياه الرى 

فـى المبيـدات والتقـاوى    ، وعدم الثقـة  %)٧.٦(، وارتفاع أجور العمالة الزراعية %)٩.٢(

، %)٤.٨(، وانخفاض أسعار المحاصيــل  %)٥.٦(، وارتفاع أجور العمالة الزراعية %)٧.٦(

، وعـدم كفايـة   %)٣.٢(، وانتشار الحشـائش  %)٤.٨(وارتفاع أسعار تأجير اآلالت الزراعية 

، وصعوبـة التسـويق  %)٢.٨(، وخلط مياه الري بمياه الصـرف %)٣.٢(الخدمات اإلرشادية 

  %).   ١.٢(، وسوء الصرف %)١.٦(

أن هناك سبعة عشر صعوبة تواجه الشابات   ) ٥٧(وبينت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه الصعوبات %. ١٨، و %٠.٨المبحوثات في القيام بالنشاط الزراعي بنسب تراوحت بين 

    : يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وارتفـاع أسـعار   %)١٤.٨(األسـمدة الكيماويـة   ، وارتفاع أسعار %)١٨(نقص مياه الري 

، وارتفـاع أسـعار التقـاوي    %)٩.٢(، وانتشار اإلصابة باألمراض %)١٢.٤(المبيدات الجيدة 

، وارتفاع أسـعار تـأجير اآلالت   %)٧.٦(، وارتفاع أجور العمالة الزراعية %)٨.٤(الجيــدة 

الخدمـات اإلرشاديـــــة ، وعدم كفايـة %)٤.٨(، وانتشار الحشائش %)٥.٢(الزراعية 

، %)٢(، وعدم قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها فـي تـوفير المسـتلزمات    %)٢.٨(

، وســوء حالـة   %)١.٢(، وصعوبة الحصـول علـى القـروض    %)٢(وصعوبـة التسويق 

، وعدم تطهير الترع والمصــارف %)١.٢(، وارتفاع تكلفة مياه الري %)١.٢(الصـــرف 

  ). ٠.٨(، وضعف خصوبة التربة %)٤.٨(نخفاض أسعار المحاصيـل الزراعية ، وا%)١.٢(

وذكر الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية تسعة عشـر صـعوبة تواجـه القيـام       

  ):٥٨جدول رقم (وهذه الصعوبات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي . بالنشاط الزراعي



  

  

سمدة الكيماوية، وارتفاع أسعار المبيدات، وصعوبة نقص مياه الرى، وارتفاع أسعار األ

التسويق، وعدم جودة التقاوي، وارتفاع أسعار تأجير اآلالت الزراعية، وتحكم التجار فى أسعار 

السوق، وعدم كفاية الخدمة اإلرشادية، وسوء حالة الصرف، وارتفاع أسعار التقاوي، وعدم 

واختالط مياه الري بالصرف الصحي، وعدم  صالحية الطرق، وارتفاع مستوى الماء األرضي،

توفر التسوية بالليزر، وعدم توفر العمالة وارتفاع أسعارها، وعدم تطهير الترع والمصارف، 

وانخفاض أسعار المحاصيل، وعدم توفر الجبس الزراعي، وصعوبة الحصول على القروض 

  .الزراعية

الصعوبات التي تواجه القيـام   وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عن  

بالنشاط الزراعي، أفادوا بأن هناك سبعة عشر صعوبة مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 

  ):٥٩جدول رقم (

انخفاض أسعار المحاصيل، ارتفاع أسعار تأجير اآلالت الزراعية، وارتفـاع أسـعار التقـاوي،    

اق عن القرية، وارتفـاع نسـبة الفائـدة علـى     وارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية، وبعد األسو

القروض، ونقص مياه الرى، وخلط مياه الري بالصرف، وعدم توفر العمالة الزراعية، وضـعف  

خصوبة التربة، وعدم توفر وسائل المواصالت، وصعوبة الحصول على القروض، وعدم وجـود  

وعـدم تطهيـر التـرع    مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية، وعدم جودة مستلزمات اإلنتـاج،  

  .والمصارف، وضعف الخدمة اإلرشادية، وانتشار اإلصابة باألمراض

  

  مقترحات التغلب على الصعوبات التي تواجه القيام بالنشاط الزراعي -٥

أن هناك أربعة عشر مقترحا للتغلـب علـى   ) ٦٠(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

، %٢في القيام بالنشاط الزراعي بنسب تراوحت بـين  الصعوبات التي تواجه الرجال المبحوثين 

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٣.٦و



  

  

، وتـوفير  %)٢٩.٢(، وتوفير األسمدة الكيماوية بأسعار مناسـبة  %)٣٣.٦( توفير مياه الري 

في توفير  ، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية%)٢٤(المبيدات الصالحة بأسعار مناسبة 

، وتـوفير اآلالت  %)١٨.٨(، وتوفير التقاوي المنتقاة بأسعار مناسـبة  %)١٩.٢(المستلزمات 

، وتيسير الحصول على القـروض  %)٩.٢(، ورفع جودة الخدمات اإلرشادية %)٩.٦(الزراعية 

، وتوفير منافـذ التسـويق   %)٦.٤(، وتطهير الترع والمصارف %)٨(بأسعار فائدة منخفضة 

، %)٢.٤(، وإتباع طرق الـرى المطـور   %)٢.٨(، ورفع أسعار المحاصيل %)٥.٦(التعاوني 

  %).٢(، وتحسين وصيانة التربة %)٢(ورصف الطرق المؤدية للقرية 

أن هناك ثالثة عش مقترحا للتغلب علـى  ) ٦١(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

، %٢الزراعي بنسب تراوحت بـين   الصعوبات التي تواجه الشباب المبحوثين في القيام بالنشاط

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٩.٢و 

، وتوفير المبيدات الصالحة بأسعـار مناسبة %)٣٩.٢(توفير األسمدة الكيماوية بأسعار مناسبة 

، %)٢٠.٤(، وتوفير التقاوي المنتقاة بأسعار مناسـبة  %)٢٦(، وتوفير مياه الري %)٢٧.٦(

، وتيسـير الحصـول علـى    %)١٣.٦(دور التعاونيات الزراعية في توفير المستلزمات وتفعيل 

، وتوفير %)٨.٨(، ورفع جودة الخدمات اإلرشادية %)١١.٦(القروض بأسعار فائدة منخفضة 

، واسـتخدام طـرق الـري    %)٣.٦(، وتوفير منافذ التسويق التعـاوني  %)٨(اآلالت الزراعية 

، وتحسين حالة الصـرف الـزراعــي %)٢.٤(والمصارف ، وتطهير الترع %)٢.٨(المطور 

  %).٢(، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية %)٢.٤(

أن هناك اثنى عشر مقترحا للتغلب علـى  ) ٦٢(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

الصعوبات التي تواجه السيدات المبحوثات في القيام بالنشاط الزراعي بنسب تراوحـت بيــن   

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ١٩.٦، و %١.٢

، وتوفير األسمدة الكيماوية بأسعـار مناسبة %)١٩.٦(توفير المبيدات الصالحة بأسعار مناسبة 

، وتوفير %)٨.٨(، وتوفير اآلالت الزراعية %)٩.٢(، ورفع جودة الخدمات اإلرشادية %)١٨(

، وتفعيل دور الجمعيـات  %)٧.٢(تقاة بأسعار مناسبة ، وتوفير التقاوى المن%)٧.٢(مياه الرى 

فائـدة   ر، وتيسير الحصول علـى القـروض بأسـعا   %)٥.٢(الزراعية في توفير المستلزمات 

، وتطهير التـرع والمصــارف %)١.٦(، وتوفير منافذ التسويق التعاوني %)٢.٤(منخفضة 

  %).١.٢(الة الزراعية ، وتوفير العم%)١.٢(، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية %)١.٦(



  

  

أن هناك عشر مقترحات للتغلـب علـى   ) ٦٣(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

الصعوبات التي تواجه الشابات المبحوثات في القيام بالنشاط الزراعي بنسب تراوحـت بيــن   

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ١٤.٤، و %٠.٨

، وتـوفير  %)١٢(، وتـوفير ميـاه الـرى    %)١٤.٤(لحة بأسعار مناسبة توفير المبيدات الصا

، وتحسين جودة %)١٠(، وتوفير اآلالت الزراعية %)١٠.٤(األسمدة الكيماوية بأسعار مناسبة 

، %)٦(، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية فى توفير المسـتلزمات  %)٨.٤(الخدمات اإلرشادية 

، وتطهيـر التـرع والمصارف %)٤.٨(فائدة منخفضة  روتيسير الحصول على القروض بأسعا

  %).٠.٨(، وإتباع طرق الري المطور %)٢(، وإقامة سوق لتسويق المنتجات %)٢.٤(

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عن مقترحاتهم للتغلب على صعوبات   

تبة تنازليـا وفقـا لتكـرار    القيام بالنشاط الزراعي، أفادوا بأن هناك إحدى وعشرين مقترحا مر

  ):٦٤جدول رقم (ذكرها كما يلي 

توفير مياه الري، وخفض أسعار المستلزمات، وتـوفير اآلالت الزراعيـة بالجمعيـة، وتـوفير     

التقاوى الجيدة، وتوفير منافذ التسويق التعاونى، وتطهير الترع والمصارف، وتـوفير األسـمدة   

إنشاء روابط لمستخدمي مياه الرى، وتوفير الجبس الكيماوية، وصيانة شبكة الصرف المغطى، و

الزراعي، ودعم أسعار األسمدة، وزيادة عدد الندوات اإلرشادية بالقرية، وإنشاء سوق تجـارى  

بالقرية، وتيسير الحصول على القروض الزراعية، وتخفيض أسعار الفائـدة علـى القـروض،    

ة، وتسوية األرض بـالليزر، وإقامـة   وتوفير المرشد الزراعى، ورفع أسعار الحاصالت الزراعي

مشاريع زراعية فى االراضى الزراعية، وتدريب الشباب على ميكنة العمليات الزراعية، وتوفير 

  .المبيدات بأسعار مناسبة

هذا وقد اقترحت السيدات المبحوثات خمسة عشر مقترحا للتغلب على الصعوبات التـي    

رحات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرهـا كمـا يلـي    وهذه المقت. تواجه القيام بالنشاط الزراعي

  ):٦٥جدول رقم (



  

  

تفعيل دور الجمعيات التعاونية فى توفير مستلزمات اإلنتاج، وتوفير مياه الرى، وتيسير الحصول 

على القروض، وتدريب المراة على عمليات ما بعد الحصاد، وتخفيض أسعار مستلزمات اإلنتاج، 

لريفية، وتوفير مرشدة  زراعية، ورفع أجر المرأة الريفية العاملة فـى  المرأة ا ةواالهتمام بتنمي

الزراعة، وإنشاء سوق تجارى بالمنطقة، وإقامة مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية، وتطهيـر  

الترع والمصارف، ومراقبة جودة األسمدة والمبيدات، وإنشاء شبكة الصرف المغطى، وتـوفير  

  .ة، ورفع أسعار المحاصيلالرعاية البيطرية بأسعار رمزي

  

  مصادر الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي -٦

% ٤٩.٦أن غالبية الرجال المبحوثين بنسبة ) ٦٦(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

يحصلون على التقاوي أو الشتالت من المصادر التعاونية أو القطاع الخاص، بينما يحصل عليها 

كما يحصل غـالبيتهم علـى األسـمدة    %. ٣٦.٤كثر من الثلث بنسبة من المصادر الحكومية أ

على الترتيـب،  % ٤٦.٤، و %٤٦.٨الكيماوية من القطاع الخاص أو المصادر التعاونية بنسبة 

وتعتمـد  . من المصـادر الحكوميـة  % ٣٥.٣ويحصل على تلك األسمدة أكثر من الثلث بنسبة 

حصول على المبيدات، ويحصل أكثر من الربع على القطاع الخاص في ال% ٦٦.٤الغالبية بنسبة 

تعتمـد علـى   % ١٣.٦على المبيدات من المصادر التعاونية، أما األقلية بنسبة % ٢٨.٨بنسبة 

وفيما يتصل باآلالت الزراعية، يعتبـر القطـاع   . المصادر الحكومية في الحصول على المبيدات

فـي الحصـول   % ٦٠.٨بنسـبة   الخاص المصدر األساسي الذي يعتمد عليه غالبية المبحوثين

عليها، بينما تعتمد األقلية على المصادر الحكومية والتعاونية في الحصول على اآلالت الزراعية 

على % ٦٢ويحصل غالبية الرجال المبحوثين أيضا بنسبة . على الترتيب% ٢، و %٥.٢بنسبة 

ادر التي يندر االعتماد األعالف من القطاع الخاص، وتعد المصادر الحكومية والتعاونية من المص

على القطـاع الخـاص فـي    % ٤٦.٨وتعتمد الغالبية بنسبة . عليها في الحصول على األعالف

الحصول على مستلزمات الري، ويندر اعتماد المبحوثين في الحصول على تلك المستلزمات من 

يعتمدون على ويتبين مما سبق، أن غالبية الرجال المبحوثين .  المصادر الحكومية أو التعاونية

  .القطاع الخاص في الحصول على كافة مستلزمات اإلنتاج الزراعي

  



  

  

أن غالبية الشباب المبحوثين يحصلون على ) ٦٧(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

على % ٥٥.٦، و %٥٧.٢التقاوي أو الشتالت من المصادر التعاونية أو القطاع الخاص بنسبة 

كما يحصـل  %. ٢٢.٤من المصادر الحكومية أقل من الربع بنسبة  الترتيب، بينما يحصل عليها

، %٥٢.٤غالبيتهم على األسمدة الكيماوية من القطاع الخاص أو المصادر التعاونية بنسبـــة  

من المصادر % ٢٤.٤على الترتيب، ويحصل على تلك األسمدة حوالي الربع بنسبة % ٤٧.٦و 

لى القطاع الخاص في الحصول علـى المبيـدات،   ع% ٦٨.٨وتعتمد الغالبية بنسبة . الحكومية

على المبيدات من المصادر التعاونية، أما األقليــة بنسـبة   % ٣٤ويحصل حوالي الثلث بنسبة 

وفيمـا يتصـل بـاآلالت    . تعتمد على المصادر الحكومية في الحصول علـى المبيـدات  % ٩.٦

غالبية المبحوثيـن بنسـبة   الزراعية، يعتبر القطاع الخاص المصدر األساسي الذي يعتمد عليه

في الحصول عليها، بينما تعتمد األقلية على المصادر الحكومية والتعاونية في الحصـول  % ٦٢

ويحصل غالبية الرجال المبحـوثين  . على الترتيب% ٤.٤، و %٤على اآلالت الزراعية بنسبة 

والتعاونية من على األعالف من القطاع الخاص، وتعد المصادر الحكومية % ٦٣.٢أيضا بنسبة 

% ٥٢.٨وتعتمد الغالبية بنسـبة  . المصادر التي يندر االعتماد عليها في الحصول على األعالف

على القطاع الخاص في الحصول على مستلزمات الري، ويندر اعتماد المبحوثين في الحصـول  

الرجال  ويتبين مما سبق، أن غالبية.  على تلك المستلزمات من المصادر الحكومية أو التعاونية

  .المبحوثين يعتمدون على القطاع الخاص في الحصول على كافة مستلزمات اإلنتاج الزراعي

  

  صعوبات الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي -٧

أن هناك عشر صعوبات تواجه الرجال ) ٦٨(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

%. ٤٨، و %١.٦بنسب تراوحت بين  المبحوثين في الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وارتفاع أسـعار  %)٤٨(عدم قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها فى توفير المستلزمات 

، وارتفاع أسعـار التقـــاوي  %)٣٤(، وارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية %)٣٥.٦(المبيدات 

، وعدم توفر اإلمكانـات الماديـــة %)١٧.٢(لثقة فى جودة المستلزمات ، وعدم ا%)٣٣.٦(

، %)٣.٦(، وتحكم التجار فى أسعار السوق %)٦.٨(، وصعوبة الحصول على القروض %)٨(

  %).١.٦(، وارتفاع أسعار األعالف %)٢.٤(وارتفاع تكاليف النقل 



  

  

  

شر صعوبة تواجه الشباب أن هناك إثنى ع) ٦٩(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

%. ٤٨، و %٢المبحوثين في الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي بنسب تراوحت بين 

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وارتفاع أسـعار  %)٤٨(عدم قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها فى توفير المستلزمات 

، وارتفاع أسعـار المبيـدات %)٢٦.٨(رتفاع أسعار التقاوي ، وا%)٢٩.٢(األسمدة الكيماوية 

، %)٨.٨(، وتحكم التجار في السوق %)١٢.٨(، وعدم الثقة فى جودة المستلزمات %)١٩.٦(

، وارتفـاع  %)٦.٤(، وعدم توفر اإلمكانات المادية %)٦٠٤(وصعوبة الحصول على القروض 

، وبعد المسـافة عـن   %)٤.٤(ليف النقل ، وارتفاع تكا%)٥.٢(أسعار تأجير اآلالت الزراعية 

  %).٢(، وارتفاع أسعار األعالف %)٢.٨(مصادر المستلزمات 

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عن الصعوبات التي تـواجههم فـي     

الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي، أفادوا بأن هناك تسع صعوبات مرتبة تنازليـا وفقـا   

  ):٧٠جدول رقم (ا كما يلي لتكرار ذكره

ارتفاع أسعار التقاوي، نقص كميات المستلزمات، وعدم جودة المستلزمات، وارتفاع أسعار 

تأجير اآلالت الزراعية، وارتفاع أسعار المبيدات، وارتفاع أسعار النقل، وارتفاع أسعار الفائدة 

  .ضعلى القروض، وتحكم التجار فى تسويق المستلزمات، وعدم توفر القرو

  

  مقترحات التغلب على صعوبات الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي -٨

أن هناك سـتة مقترحـات للتغلـب علـى     ) ٧١(أظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

الصعوبات التي تواجه الرجال المبحوثين في الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي بنسـب  

  :حات يمكن ترتيبها تنازليا كما يليوهذه المقتر%. ٦٣.٢، و%٨تراوحت بين 

، وتوفير األسمدة )٦٣.٢(قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها فى توفير المستلزمات 

، %)٢٢(، وتوفير المبيدات الصالحة بأسعار مناسبة %)٢٣.٢(الكيماوية بأسعار مناسبة 

الفائـدة على القـروض ، وتخفيض أسعـار %)١٦.٨(وتوفير التقاوى المنتقاه بأسعار مناسبة 

  %).٨، وتيسير الحصول على القروض %)٨(



  

  

  

أن هناك سبعة مقترحات للتغلـب علـى   ) ٧٢(لبيانات الواردة بالجدول رقم وأوضحت ا  

الصعوبات التي تواجه الشباب المبحوثين في الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي بنسـب  

  :ن ترتيبها تنازليا كما يليوهذه المقترحات يمك%. ٦٥.٢، و%٧.٢تراوحت بين 

، وتـوفير األسـمدة   %)٦٥.٢(قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها فى توفير المستلزمات 

، %)٢٤.٤(، وتوفير المبيدات الصالحة بأسـعار مناسـبة   %)٢٦.٨(الكيماوية بأسعار مناسبة 

على القـروض  ، وتيسيـر الحصـول%)٢٢.٤(وتوفير التقاوي المنتقاة بأسعــار مناسبـة 

  %).٧.٢(، وتوفير اآلالت الزراعية %)٨(، وخفض أسعار الفائدة على القروض %)١٠.٨(

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعيـة عـن مقترحـاتهم للتغلـب علـى        

الصعوبات التي تواجههم في الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي، أفادوا بأن هناك تسـعة  

  ):٧٣جدول رقم (تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي  مقترحات مرتبة

تفعيل دور الجمعيات فى توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وتوفير المبيدات اآلمنة الفعالة، 

وتوفير التقاوي بالجمعيات التعاونية، وتوفير األسمدة الكيماوية، وتواجد المرشد الزراعي، 

وفير اآلالت الزراعية، وتجنب التعامل مع المصادر وتخفيض أسعار الفائدة على القروض، وت

  .غير الموثوقة، وتوفير القروض بضمانات بسيطة

  

  نظم تسويق الحاصالت الزراعية -٩

أن هناك ثمانية نظم يتبعها الرجال ) ٧٤(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه النظم  %. ٧٥.٢، و %٢.٤المبحوثين لتسويق الحاصالت الزراعية بنسب تراوحت بين 

    :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وبنـك  %)١٩.٦(، والمصـانع  %)٢٨.٤(، والجمعية التعاونية الزراعيـة  %)٧٥.٢(التجار 

، وسوق القريـــة  %)١٢.٤(، وشركات القطاع الخاص %)١٨.٨(التنمية واالئتمان الزراعى 

  .%)٢.٤(، والمصدرون %)٨(، وأسواق الجملة المركزية %)٨.٨(



  

  

أن هناك تسعة نظم يتبعها الشباب  ) ٧٥(البيانات الواردة بالجدول رقم وأظهرت 

وهذه النظم  %. ٦٤.٤، و %١.٦المبحوثين لتسويق الحاصالت الزراعية بنسب تراوحت بين 

    :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

ك التنميـة  ، وبن%)١٨.٤(، والمصانع %)٢٤(، والجمعية التعاونية الزراعية %)٦٤.٤(التجار 

، وأسواق الجملة المركزية %)١١.٦(، وشركات القطاع الخاص %)١٢.٤(واالئتمان الزراعى 

  %).١.٦(، والمصدرون %)٣.٦(، ووزارة التموين %)٥.٢(، وسوق القرية %)٥.٦(

  

  الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية -١٠

ثمان صـعوبات تواجـه الرجـال    أن هناك ) ٧٦(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهـذه  %. ٣٢.٤، و %٣.٦المبحوثين عند تسويق المنتجات الزراعية بنسب تراوحـت بـين   

  :الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وعدم توافر %)٢٧.٢(، وانخفاض أسعار المحاصيل %)٣٢.٤( قتحكم التجار فى أسعار السو

، وعدم تـوافر أسـواق   %)١١.٢(تكاليف النقل  ، وارتفاع%)١١.٢(منافذ التسويق التعاوني 

، وصعوبة إجراءات التسويق %)٦.٤(، وعدم ثبات أسعار المحاصيل %)٩.٦(قريبة من القرية 

  %).٣.٦(، وارتفاع أسعار العبوات %)٦.٤(

أن هناك تسع صـعوبات تواجـه الشـباب    ) ٧٧(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم 

وهـذه  %. ٢٨، و %٢.٨جات الزراعية بنسـب تراوحـت بـين    المبحوثين عند تسويق المنت

  :الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وارتفـاع  %)٢٦.٨(، وانخفاض أسـعار المحاصـيل   %)٢٨(تحكم التجار فى أسعار السوق 

، وبعد األسواق عـن  %)١١.٢(، وعدم توافر منافذ التسويق التعاوني %)١٣.٦(تكاليف النقل 

، %)٥.٦(، وعدم ثبات أسعار المحاصـيل  %)٦(وصعوبة إجراءات التسويق ، %)٧.٢(القرية 

  %).٢.٨(، وعدم توافر المعلومات التسويقية %)٣.٢(وعدم صالحية الطرق المؤدية للقرية 

أن هناك ست صعوبات تواجه السيدات  ) ٧٨(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه %. ٢٣.٦، و %٤.٨نسب تراوحت بين المبحوثات عند تسويق المنتجات الزراعية ب

  :الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي



  

  

، وارتفاع تكـاليف  %)٢٠.٤(، وبعد األسواق عن القرية %)٢٣.٦(انخفاض أسعار المحاصيل 

، وصعـوبة إجراءات التسويـــق %)١٢.٤(، وتحكم التجار فى أسعار السوق %)١٤(النقل 

  %).٤.٨(حاصيل ، وعدم ثبات أسعار الم%)٥.٦(

أن هناك خمس صعوبات تواجه الشابات   ) ٧٩(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه %. ٢٠.٤، و %٨.٤المبحوثات عند تسويق المنتجات الزراعية بنسب تراوحت بين 

  :الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وارتفاع تكـاليف  %)١٦.٨(رية ، وبعد األسواق عن الق%)٢٠.٤(انخفاض أسعار المحاصيل 

، وصعـوبة إجـراءات التسويق %)١٠.٨(، وتحكم التجار فى أسعار  السوق %)١٦.٤(النقل 

)٨.٤.(%  

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عن الصعوبات التي تـواجههم عنـد     

وفقا لتكرار ذكرها كما تسويق منتجاتهم الزراعية، أفادوا بأن هناك عشر صعوبات مرتبة تنازليا 

  ):٨٠جدول رقم (يلي 

انخفاض أسعار المحاصيل، وتحكم التجار فى أسعار السوق، وارتفاع أسـعار نقـل الحاصـالت    

الزراعية، وعدم توافر منافذ تسويقية كافية، وبعد السوق عن القرية، وارتفاع أسعار العبـوات،  

ات، وعـدم صـالحيات الطـرق،    وعدم توفر المعلومات التسويقية، وتأخير صـرف المسـتحق  

  .وصعوبات التصدير

هذا وقد ذكرت السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية تسع صعوبات تواجههم عند   

وهـذه الصعـوبات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرهـا كمـا يلـي    . تسويق منتجاتهن الزراعية

  ):٨١جدول رقم (

وانخفاض أسعار الحاصالت الزراعية، وتحكـم  بعد السوق عن القرية، وعدم توفر وسائل نقل، 

التجار فى السوق، وعدم توافر منافذ التسويق التعاوني، ونقص الخبرة فـى حفـظ المنتجـات    

  .الزراعية، وعدم توافر المعلومات التسويقية، وعدم صالحية الطرق، وعدم ثبات األسعار

  

  مقترحات التغلب على صعوبات تسويق المنتجات الزراعية -١١



  

  

أن هناك سـتة مقترحـات للتغلـب علـى     ) ٨٢(ظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم أ  

الصعوبات التي تواجه الرجال المبحوثين عند تسويق منتجاتهم الزراعية بنسب تراوحـت بـين   

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٤٦.٨، و%١.٦

، ورفع أسعار %)١٣.٦(فى أسعار السوق ، والتحكم %)٤٦.٨(توفير منافذ التسويق التعاونى 

، %)٥.٢(، وتوفير المعلومات التسـويقية  %)٦.٤(، وتوفير وسائل النقل %)٦.٨(المحاصيل 

  %).١.٦(وتوفير العبوات المناسبة 

أن هناك ثمانية مقترحـات للتغلـب علـى    ) ٨٣(البيانات الواردة بالجدول رقم وأفادت   

ين عند تسويق منتجاتهم الزراعية بنسب تراوحت بيــن  الصعوبات التي تواجه الشباب المبحوث

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٤٠.٤، و%٢

، %)١٣.٦(، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية %)٤٠.٤(توفير منافذ التسويق التعاونى 

ل النقل ، وتوفير وسائ%)٨(، وتوفير المعلومات التسويقية %)٩.٦(والتحكم فى أسعار السوق 

، وتيسير %)٢(، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)٢.٤(، وتيسير إجراءات التصدير %)٧.٢(

  %).٢(الحصول على القروض 

أن هناك خمسة مقترحات للتغلـب علـى   ) ٨٤(البيانات الواردة بالجدول رقم وأظهرت   

راوحت بيـن الصعوبات التي تواجه السيدات المبحوثات عند تسويق منتجاتهن الزراعية بنسب ت

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٠.٤، و%٢.٤

، وتوفير %)١٣.٦(، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية %)٣٠.٤(توفير منافذ التسويق التعاونى 

، وتوفيـر الثالجـات لحفظ %)٨(، والتحكم فى أسعار السوق %)١١.٦(وسائل النقل 

  %).٢.٤(المحاصيل 

أن هناك سبعة مقترحات للتغلب على ) ٨٥(يانات الواردة بالجدول رقم وتبين من الب  

الصعوبات التي تواجه الشابات المبحوثات عند تسويق منتجاتهن الزراعية بنسب تراوحت بيـن 

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٢٤.٨، و%١.٢

، وتوفير %)١٠.٨(محاصيل الزراعية ، ورفع أسعار ال%)٢٤.٨(توفير منافذ التسويق التعاونى 

، وتوفير المعلومـات التسويقيــة %)٢.٤(، والتحكم فى أسعار السوق %)٧.٦(وسائل النقل 

  %).١.٢(، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)١.٢(، وتوفير الثالجات لحفظ المحاصيل %)٢(



  

  

لى الصعوبات وذكر الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عشر مقترحات للتغلب ع  

وهذه المقترحات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها . التي تواجههم عند تسويق منجاتهم الزراعية

  ):٨٦جدول رقم (كما يلي 

توفير منافذ التسويق التعاوني، وتوفير وسائل النقل، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية، وتحديد 

قرية، وتوفير العبوات بأسعار مناسبة، أسعار الحاصالت فى بداية الموسم، وإقامة سوق بال

وتوفير المعلومات التسويقية، وسداد المستحقات فورا، وتعبيد الطرق، وتسهيل إجراءات 

  .التصدير

وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عـن مقترحـاتهن للتغلـب علـى       

ن هنـاك عشـر مقترحـات    الصعوبات التي تواجههم عند تسويق منتجاتهن الزراعية، أفادوا بأ

  ):٨٧جدول رقم (مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 

توفير وسائل النقل، وتوفير منافذ التسويق التعاونى، ورفع أسعار الحاصالت الزراعية، وتدريب 

المربـات، وتعبيـد الطـرق،     لالسيدات على تصنيع منتجات األلبان، وتدريب السيدات على عم

ت التسويقية، وتوفير القروض باسعار منخفضة، وتدريب السيدات على تصنيع وتوفير المعلوما

  .المنتجات الغذائية، وتحديد أسعار الحاصالت فى بداية الموسم

  

  مصادر تمويل النشاط الزراعي -١٢

أن هناك أربعة مصادر يعتمد عليها الرجال ) ٨٨(تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه المصادر  %. ٦٠.٤، و%١٣.٢المبحوثين لتمويل نشاطهم الزراعي بنسب تراوحت بيـن 

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

وذكـر الشـباب   %). ١٣.٢(، تعاوني %)٣٧.٦(، خاص %)٤٢(، بنك القرية %)٦٠.٤(ذاتي 

، بنك القرية %)٥٩.٢(ذاتي ): ٨٩جدول رقم (ما يلي المبحوثين هذه المصادر بنفس الترتيب ك

  %).١١.٢(، تعاوني %)٢٩.٢(، خاص %)٣٨(

  

  صعوبات الحصول على التمويل الالزم للنشاط الزراعي -١٣



  

  

أن هناك ثالث صعوبات تواجه الرجال ) ٩٠(تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

، %٣.٦ط الزراعي بنسب تــراوحت بيـن المبحوثين في حصولهم على التمويل الالزم للنشا

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٧.٦و 

، وصعوبة إجراءات الحصـول على القــروض %)٣٧.٦(ارتفاع أسعار الفائدة على القروض 

وذكر الشباب المبحوثين أن هذه الصعوبات %). ٣.٦(، وانخفاض قيمة القرض %)٣٣.٢(

، %٤صولهم على التمويـل الالزم للنشاط الزراعي بنسب تراوحـت بين تواجههم أيضا في ح

  :وهذه الصعوبات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%). ٣٢.٨و

، وارتفاع أسعار الفائدة على القـــروض %)٣٢.٨(صعوبة إجراءات الحصول على القروض 

  %).٤(، وانخفاض قيمة القرض %)٢٧.٦(

مقابالت الجماعية عن الصعوبات التي تـواجههم فـي   وبسؤال الرجال المبحوثين في ال  

الحصول على التمويل الالزم للنشاط الزراعي، أفادوا بأن هناك ست صعوبات مرتبة تنازليا وفقا 

  ):٩٢جدول رقم (لتكرار ذكرها كما يلي 

ارتفاع أسعار الفائدة، وكثرة الضمانات المطلوبة، وانخفاض قيمة القروض، وتأخر صرف 

  .عد البنك عن القرية، ومحاباة كبار الزراع فى الحصول على القروضالقروض، وب

  

  مقترحات التغلب على صعوبات الحصول على التمويل الالزم للنشاط الزراعي -١٤

أن هناك سـتة مقترحـات للتغلـب علـى     ) ٩٣(أظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

التمويل الـالزم للنشـاط الزراعـي      الصعوبات التي تواجه الرجال المبحوثين في حصولهم على

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٢.٤، و%٢بنسب تراوحت بين 

، وتيسيـر إجراءات الحصـول على القروض %)٣٢.٤(تخفيض أسعار الفائدة على القروض 

شر ، ون%)٦.٨(، وقيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها في صرف المستلزمات %)٣٢(

  %).٢(، وزيادة قيمة القرض %)٢.٨(، وخفض قيمة قسط السداد %)٢.٨(الوعي اإلقتراضي 

أن هناك أربعة مقترحات للتغلب على ) ٩٤( الواردة بالجدول رقم وأفادت البيانات   

الصعوبات التي تواجه الشباب المبحوثين في حصولهم على التمويل الالزم للنشاط الزراعي  

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٢.٤، و%٦.٤بنسب تراوحت بين 



  

  

، وتيسير إجراءات الحصـول على القـروض %)٣٢.٤(تخفيض أسعار الفائدة على القروض 

  %).٦.٤(، وصرف مستلزمات اإلنتاج باألجل %)١١.٢(، وتوفير القروض %)٢٧.٢(

اتهم للتغلب على وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عن مقترح  

الصعوبات التي تواجههم في الحصول على التمويل الالزم للنشاط الزراعي، أفادوا بأن هناك 

    ):٩٥جدول رقم (أربعة مقترحات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 

تخفيض أسعار الفائدة على القروض، وتيسير إجراءات الحصـول علـى القـروض، وتـوفير     

  .الجمعيات، وزيادة قيمة القروض المستلزمات  فى

  

  المخالفات الزراعية الشائعة لدى الزراع في القرية -١٥

أن هناك ثمان مخالفات زراعية شائعة لدى ) ٩٦(أظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه %. ٤٧.٦، و %٦.٤الزراع في القرية ذكرها الرجال المبحوثين بنسب تراوحت بين 

  :ة يمكن ترتيبها تنازليا كما يليالمخالفات الزراعي

، وحرق قـش  %)١٨.٨(، وتجريف األرض الزراعية %)٤٧.٦(البناء على األراضي الزراعية 

مايو  ١٠، ورى البرسيـم بعـد %)١٥.٢(، وتكويـم السبـاخ أمام المنـازل %)١٦.٨(األرز 

المصـرح بهـا ، وزراعة األرز فى األماكن غير %)٨(، وإلقاء مياه الصرف فى الترع %)١٢(

  %).٦.٤(، وتبوير األرض الزراعية %)٧.٦(

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عن المخالفات الزراعية الشائعة لدى   

الزراع في القرية، أفادوا بأن هناك ست مخالفات زراعية مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كمـا  

  ):٩٧جدول رقم (يلي 

مايو، وحرق  ١٠ي الزراعية، وتكويم السباخ أمام المنازل، ورى البرسيم بعد البناء على األراض

  .قش األرز، وتبوير األراضي الزراعية، وتجريف األرض الزراعية

  

  األعمال الخاصة بتجهيز بعض المنتجات الزراعية للسوق -١٦

عض أن هناك تسعة أنشطة خاصة بتجهيز ب) ٩٨(البيانات الواردة بالجدول رقم أشارت   

%. ٣٤، و %١.٦المنتجات الزراعية للسوق ذكرتها السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :وهذه األنشطة يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي



  

  

، %)١٠(، والتـدريج  %)١٤.٨(، وغربلة الحبـوب  %)٢٣.٢(، والفرز %)٣٤(تعبئة الحبوب 

، وتنظيـف  %)٣.٢(يـف  ، والتجف%)٤.٤(، وتجميع البيض %)٩.٢(وتصنيع منتجات األلبان 

  %).١.٦(، وطحن الحبوب %)٢.٤(الخضراوات 

أن هناك ثمانية أنشطة خاصة بتجهيز بعض ) ٩٩(البيانات الواردة بالجدول رقم وأفادت   

%. ٤١.٦، و %١.٢المنتجات الزراعية للسوق ذكرتها الشابات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :وهذه األنشطة يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وتصـنيع  %)١٠.٤(، والتـدريج  %)١٢.٨(، والغربلة %)١٩.٦(، والفرز %)٤١.٦(التعبئة 

، وطحـن الحبــوب  %)٢(، وتجميـع البيـض %)٦.٨(، والتجفيف %)٨.٤(منتجات األلبان 

)١.٢.(%  

وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عن األنشطة التي يقمن بها لتجهيز   

زراعية للسوق، أفادوا بأن هناك ثمانية أنشطة مرتبة تنازليـا وفقـا لتكـرار    بعض المنتجات ال

  ):١٠٠جدول رقم (ذكرها كما يلي 

غربلة محاصيل الحبوب، والفرز، والتدريج، والتعبئة، وتصنيع منتجـات األلبـان، والتجفيـف،    

  .والتخزين، وتجميع البيض

  

  يةاألعمال الخاصة بحفظ وتخزين بعض المنتجات الزراع -١٧

أن هناك تسعة أنشطة خاصة بحفظ ) ١٠١(أظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

، %٢وتخزين بعض المنتجات الزراعية للسوق ذكرتها السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :وهذه األنشطة يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%). ٤٤و 

، وتعبئـة الحبـوب %)٤٠.٤(، ومعاملـة الحبوب لحفظهـا من التسـوس %)٤٤(التجفيف 

، %)٧.٦(، والغربلة %)١٤(، وتجهيز مكان التخزين %)١٤.٨(، والحفظ بالتجميد %)٣٣.٢(

  %).٢(، وطحن الحبوب %)٣.٢(، وتصنيع منتجات األلبان %)٧.٢(والحفظ بالتمليح 

أن هناك عشرة أنشطة خاصـة بحفـظ   ) ١٠٢(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

عض المنتجات الزراعية للسوق ذكرتها الشابات المبحوثـات بنسب تراوحـت بيــن   وتخزين ب

  :وهذه األنشطة يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٩.٢، و %٢.٨



  

  

، %)٢٠(، وتعبئة الحبوب %)٣٦(، والتجفيف %)٣٩.٢(معاملة الحبوب لحفظها من التسوس 

، %)١٠(، والحفظ بالتمليح %)١٢.٤(، وتجهيز مكان التخزين %)١٦(وحفظ الفواكه بالتجميد 

، %)٣.٦(، وتصنيع منتجـات األلبـان   %)٤.٨(، وتصنيع المنتجات الغذائية %)٨.٨(والغربلة 

  %).٢.٨(والفرز 

وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عن األنشطة التي يقمن بها لحفـظ  

نشطة مرتبة تنازليا وفقـا لتكـرار   وتخزين بعض المنتجات الزراعية، أفادوا بأن هناك ثمانية أ

  ):١٠٣جدول رقم (ذكرها كما يلي 

تجفيف بعض المنتجات الزراعية، وتعبئة الحبوب، وتعفير القمح للوقاية من الحشرات، والحفظ 

بالتجميد، وتصنيع منتجات األلبان، والحفظ بالتمليح، وغربلـة الحبـوب، وتصـنيع المنتجـات     

  .الغذائية

  عة التي يعاني منها أفراد القريةاألمراض الشائ: سادسا

يتضمن هذا الجزء البيانات المتعلقة باألمراض الشائعة التي يعاني منها أفراد القرية   

وكذلك . وفقا لما أقره الرجال والشباب المبحوثين، وأفادت به السيدات والشابات المبحوثات

رفة كل فئة من فئات المبحوثين القائمون على عالج األمراض التي يعاني منها أفراد القرية، ومع

    .   بأساليب التعامل مع هذه األمراض من عدمه

  األمراض الشائعة التي يعاني منها أفراد القرية -١

أن هناك تسعة عشر مرضا شائعا يعاني ) ١٠٤(البيانات الواردة بالجدول رقم أشارت   

وهذه %. ٥٠.٨، و %١.٢منها أفراد القرية ذكرها الرجال المبحوثين بنسب تراوحت بين 

    :األمراض يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، والسكـــر %)٤٠.٤(، وأمراض الكبـد %)٤٣.٦(، وأمراض الكلى %)٥٠.٨(البلهارسيا 

، %)٧.٦( ، ونزالت البرد %)١٠(، واألمراض الجلدية %)١٥.٦(، والحمى %)١٩.٢(

، %)٤.٨(، والضغط %)٥.٢(، والديدان %)٦.٤(، واألنيميا %)٧.٢. (واألورام الخبيثة

، والتهاب المفاصـل %)٣.٦(، والنزالت المعوية %)٤(، والمالريا %)٤(واألمراض الصدرية 

، %)٢.٤(، وارتفاع نسبة األمالح %)٢.٨(، والقلب %)٢.٨(، وأمراض العيون %)٣.٢(

  %).١.٢(والتهاب األعصاب 



  

  

عشر مرضا شائعا يعاني  أن هناك ستة) ١٠٥(البيانات الواردة بالجدول رقم وأفادت   

وهذه %. ٥٣.٦، و %٢منها أفراد القرية ذكرها الشباب المبحوثين بنسب تراوحت بين 

    :األمراض يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، والحمــى %)٣٦.٨(، وأمراض الكلى %)٤٦.٨(، وأمراض الكبـد %)٥٣.٦(البلهارسيـا 

، واألنيميــا  %)٨(األمراض الصدرية ، و%)٩.٢(، ونزالت البرد %)٢٠(، والسكر %)٢١.٢(

، %)٦.٤(، والديـدان  %)٦.٤(، واألمـراض الجلديـة   %)٦.٨(، والنزالت المعوية %)٧.٢(

، وأمـراض  %)٣.٢(، والمالريـا  %)٣.٦(، والقلـب  %)٦(، واألورام الخبيثة %)٦(والضغط 

  %).٢(العيون 

شر مرضا شائعا يعاني أن هناك ثالثة ع) ١٠٦(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم 

وهذه %. ٤٩.٢، و %٨منها أفراد القرية ذكرتها السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بيـن 

  :األمراض يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، %)٢١.٦(، ونزالت البرد %)٢٤(، والحمى %)٣٥.٦(، وأمراض الكبد %)٤٩.٢(البلهارسيا 

، والضغـــط %)١٨.٨(وأمراض الكلى ، %)١٩.٦(، واألمراض الجلدية %)٢٠.٤(والسكر 

، %)٩.٦(، وأمـراض العيـون   %)١٣.٢(، والديدان %)١٥.٢(، والنزالت المعوية %)١٦.٤(

  %).٨(، والتهاب المفاصل %)٩.٢(واألنيميا 

أن هناك ستة عشر مرضا شائعا يعاني ) ١٠٧(البيانات الواردة بالجدول رقم وأظهرت   

وهذه %. ٤٧.٦، و %٢.٨المبحوثات بنسب تراوحت بين منها أفراد القرية ذكرتها الشابات 

      :األمراض يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، %)١٩.٢(، والسـكر  %)٢٨.٨(، وأمـراض الكبـد   %)٣٠(، والحمى %)٤٧.٦(البلهارسيا 

، وأمراض %)١٦(، والنزالت المعوية %)١٧.٦(، واألمراض الجلدية %)١٩.٢(ونزالت البرد 

، واألورام %)٩.٢(، واألنيميـا  %)١٠.٤(، والضـغط  %)١١.٢(يـدان  ، والد%)١٢.٤(الكلى 

، %)٥.٦(، والقلـب  %)٦(، واألمراض الصدرية %)٦.٤(، وأمراض العيون %)٨.٤(الخبيثة 

  %).٢.٨(والتهاب المفاصل 

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عن األمراض الشائعة التـي يعـاني     

دوا بأن هناك خمسة عشر مرضا مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي منها أفراد القرية، أفا

  ):١٠٨جدول رقم (



  

  

أمراض الكلى، والبلهارسيا، وأمراض الكبد، والحمى، والضغط، والسكر، واألمـراض الخبيثـة،   

وأمراض العيون، واألنيميا، واألمراض الجلدية، والدوسـنتاريا، والديـدان، ونـزالت البـرد،     

  .المعوية، وااللتهاب الرئوى لألطفالوالنزالت 

ات      في المقابالت الجماعية حول األمراض الشائعة التي يعاني وبمناقشة السيدات المبحوث

منها أفراد القرية، أفادوا بأن هناك سبعة عشر مرضا مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلـي  

  ):١٠٩(جدول رقم 

الحمى، وأمراض الكلى، واألنيميا، والتهاب المفاصل، أمراض الكبد، والبلهارسيا، والسكر، و

واألمراض الجلدية، واألورام الخبيثة، والصداع النصفي، والديدان، والضغط، والنزالت المعوية، 

  .وأمراض العيون، وااللتهاب الرئوي، ونزالت البرد، والقلب

  

  القائمون على عالج األمراض التي يعني منها أفراد القرية -٢

أن الطبيب الخاص يقوم بصفة ) ١١٣-١١٠(البيانات الواردة بالجداول أرقام  أفادت  

رئيسية على عالج األمراض التي يعاني منها أفراد القرية وفقا لما أقره غالبية الرجال 

، والسيدات المبحوثات بنسبة %٦٦.٨، والشباب المبحوثين بنسبة %٦٤.٨المبحوثين بنسبة 

% ٣٧.٢كما ذكر ثلث المبحوثين بنسب بلغت %. ٤٦.٤نسبة ، والشابات المبحوثات ب%٥٣.٢

للشابات أن الوحدة الصحية تؤدي % ٣٩.٦للسيدات، و% ٣٥.٦للشباب، و % ٣٤.٤للرجال، و

هذا وتؤدي المستشفى المركزي دورا مهما في عالج . دورا رئيسيا في عالج هذه األمراض

% ٣٥.٢للشباب، و% ٢٦.٤للرجال، و% ٣٠األمراض من وجهة نظر المبحوثين بنسبة 

  .للشابات% ٢٩.٦للسيدات، و 

  

    المعرفة بأساليب التعامل مع األمراض التي يعاني منها أفراد القرية -٣

إلى أن غالبية الرجال المبحوثين ) ١١٧-١١٤(أشارت البيانات الواردة بالجداول أرقام   

مل مع األمراض التي يعرفون أساليب التعا% ٥٦، والسيدات المبحوثات بنسبة %٥٧.٢بنسبة 

، ونصف %٥٩.٢كما تبين أن غالبية الشباب المبحوثين بنسبة . يعاني منها أفراد القرية

  .ال يعرفون تلك األساليب% ٥٠الشابات المبحوثات بنسبة 



  

  

  

  أساليب التعامل مع األمراض التي يعاني منها أفراد القرية -٤

أن غالبية المبحوثين العارفين ) ١٢١-١١٨(تبين من البيانات الواردة بالجداول أرقام   

بأساليب التعامل مع األمراض التي يعاني منها أفراد القرية ينفذون نصائح الطبيب بنسبة بلغت 

كما ينفذ نصائح الطبيب أيضا السيدات والشابات . لكال من الرجال والشباب المبحوثين% ٨٥.٣

تتعامل األقلية مع هذه هذا و. على الترتيب% ٧٦.٨، و%٧٧.٩المبحوثات بنسب بلغت 

%. ٨.٤، و%٣.٦األمراض عن طريق إجراء التحاليل الطبية دوريـا بنسب تراوحت بين 

وتتعامل األقلية أيضا فيما عدا الشباب المبحوثين مع تلك األمراض من خالل تنفيذ نصائح 

لغت كما أفاد المبحوثون الرجال والشباب بأنهم يتبعون الوصفات البلدية بنسب ب. الصيدلي

أما المبحوثات من السيدات والشابات يعتمدن على الوصفات . على الترتيب% ٩.٨، و %٤.٩

  . على الترتيب% ١٥.٢، و %١٥البلدية بنسب بلغت 

في المقابالت الجماعية حول أساليب تعامل أهل القرية مع وبمناقشة الرجال المبحوثين   

ن مرتبين تنازليا وفقا لتكرار ذكرهما كما األمراض التي يعانون منها، أفادوا بأن هناك أسلوبي

  .تنفيذ نصائح الطبيب الخاص، وإتباع الوصفات البلدية): ١٢٢جدول رقم (يلي 

وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عن أساليب تعامل أهل القرية مع 

فقا لتكرار ذكرها كما األمراض التي يعانون منها، أفادوا بأن هناك خمسة أساليب مرتبة تنازليا و

  ):١٢٣جدول رقم (يلي 

تنفيذ نصائح الطبيب الخاص، والذهاب إلى المستوصف، وإتباع الوصفات البلديـة، والتـداوى   

  .باألعشاب، وتنفيذ نصائح الصيدلى

  

  األمراض الشائعة التي تصيب الحيوانات في القرية: سابعا

ائعة التي تصيب الحيوانات في يستعرض هذا الجزء البيانات المتعلقة باألمراض الش  

. القرية وفقا لما أقره الرجال والشباب المبحوثين، وأفادت به السيدات والشابات المبحوثات

وكذلك القائمون على عالج أمراض الحيوانات، ومعرفة كل فئة من فئات المبحوثين بأساليب 

  .التعامل مع هذه األمراض من عدمه

  لحيوانات في القريةاألمراض الشائعة التي تصيب ا -١



  

  

أن هناك خمسة عشر مرضا تصيب ) ١٢٤(البيانات الواردة بالجدول رقم أشارت   

وهذه  %. ٧٨، و %٠.٤الحيوانات بالقرية ذكرها الرجال المبحوثين بنسب تراوحت بين 

  :  األمراض يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، واألمـراض  %)١٢(ب الضرع ، والتها%)١٢.٤(، وإسهال المواشى %)٧٨(الحمى القالعية 

، %)٤.٤(، واإلجهاض المعدى %)٦(، والنفاخ %)٧.٢(، والديدان الشريطية %)٩.٢(الجلدية 

، والطاعون %)٢(، وشلل المواشى %)٢(، والدرن %)٣.٦(، والتسمم الدموى %)٤(واألنيميا 

  %).٠.٤(، والكوكسيديا %)٠.٨(، والنيوكاسل %)٠.٨(، والكساح %)١.٦(البقرى 

أن هناك إثنـى عشـر مرضـا تصـيب     ) ١٢٥(البيانات الواردة بالجدول رقم أظهرت و  

وهـذه   %. ٧٥.٢، و %٠.٨الحيوانات بالقرية ذكرها الشباب المبحوثين بنسب تراوحت بـين  

  :األمراض يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، %)١٠.٤(، وإسـهال المواشـى   %)١٤.٨(، واألمراض الجلديـة  %)٧٥.٢(الحمى القالعية 

، والنفـاخ  %)٦.٤(، والتسمم الدموى %)٦.٤(، والديدان الشريطية %)٧.٦(والتهاب الضرع 

، %)٢.٤(، والطـاعون البقـرى   %)٢.٤(، والـدرن  %)٢.٤(، واإلجهاض المعـدى  %)٤.٨(

  %).٠.٨(، والنيوكاسل %)٠.٨(والكوكسيديا 

تصـيب  أن هناك إحدى عشـر مرضـا   ) ١٢٦(البيانات الواردة بالجدول رقم وأظهرت   

وهـذه   %. ٦١.٢، و %١.٢الحيوانات بالقرية ذكرتها السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :األمراض يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، %)١١.٦(، وإسهال المواشى %)١٨.٤(، واألمراض الجلدية %)٦١.٢(الحمى القالعية 

والديدان الشريطيــة ، %)٤.٤(، والتسمم الدموى %)٤.٨(، والتهاب الضرع %)٦(والكساح 

، والنيـوكاسل %)١.٢(، واألنيميـا %)٢(، واإلجهاض المعـدى %)٣.٦(، والنفاخ %)٣.٦(

)١.٢.(%  

أن هنـاك عشـرة أمـراض تصـيب     ) ١٢٧(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهـذه   %. ٥٦.٤، و %٢الحيوانات بالقرية ذكرتها الشابات المبحوثات بنسب تراوحـت بـين   

  :مراض يمكن ترتيبها تنازليا كما يلياأل

، %)١٠.٤(، وإسـهال المواشـى   %)٢٠.٤(، واألمراض الجلديـة  %)٥٦.٤(الحمى القالعية 

، %)٤(، والكسـاح  %)٤.٨(، والنفـاخ  %)٤.٨(، والتهاب الضرع %)٥.٦(والتسمم الدموى 

  %).٢(، والنيوكاسل %)٢.٤(، والدرن %)٣.٦(والديدان الشريطية 



  

  

في المقابالت الجماعية حول األمراض الشائعة التي تصيب ل المبحوثين وبمناقشة الرجا

الحيوانات في القرية، أفادوا بأن هناك إحدى عشر مرضا مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما 

  ):  ١٢٨جدول رقم (يلي 

الحمى القالعية، وإسهال المواشى، والتسمم الدموى، واالنتفاخ، والكوكسيديا، واألمراض 

  .جلدية، والكساح، والديدان الكبدية، والتهاب الضرع، والدرن، واإلجهاض المعدىال

بسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية حول األمراض الشائعة التي تصيب و  

الحيوانات في القرية، أفادوا بأن هناك ثمانية أمراض مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلـي  

  : )١٢٩جدول رقم (

الحمى القالعية، والتهاب الضرع، والتسمم الدموى، وإسهال المواشـى، واألمـراض جلديـة،    

  .والنفاخ، والنيوكاسل، والكوكسيديا

  

  القائمون على عالج أمراض الحيوانات في القرية -٢

أن الطبيب البيطري الخاص يقوم ) ١٣٣-١٣٠(أفادت البيانات الواردة بالجداول أرقام   

ى عالج األمراض التي تصيب الحيوانات في القرية وفقا لما أقره غالبية بصفة رئيسية عل

، والسيدات المبحوثات %٧٧.٦، والشباب المبحوثين بنسبة %٦٩.٦الرجال المبحوثين بنسبة 

كما ذكر حوالي ثلث المبحوثين بنسب بلغت %. ٦٦، والشابات المبحوثات بنسبة %٦٤بنسبة 

للشابات أن الوحدة % ٣٣.٦للسيدات، و% ٣٤.٤للشباب، و % ٣٤للرجال، و% ٤٠.٨

  .  البيطرية تؤدي دورا رئيسيا في عالج هذه األمراض

  

  المعرفة بأساليب التعامل مع األمراض التي تصيب الحيوانات في القرية -٣ 

إلى أن غالبية الرجال المبحوثين  ) ١٣٧-١٣٤(أشارت البيانات الواردة بالجداول أرقام 

يعرفون أساليب التعامل مع األمراض التي تصيب % ٦٠.٨بنسبة والسيدات المبحوثات 

، ونصف الشابات %٥٤.٤كما تبين أن غالبية الشباب المبحوثين بنسبة . الحيوانات بالقرية

  .ال يعرفون تلك األساليب% ٥٠.٤المبحوثات بنسبة 

  



  

  

  أساليب التعامل مع األمراض التي تصيب الحيوانات في القرية -٤

أن غالبية المبحوثين العارفين ) ١٤١-١٣٨(نات الواردة بالجداول أرقام تبين من البيا  

بأساليب التعامل مع األمراض التي تصيب الحيوانات بالفرية يتبعون نصائح الطبيب البيطري 

% ٧٣.٢للشباب المبحوثين، و % ٨١.٦للرجال المبحوثين، و % ٧٦.٣الخاص بنسبة بلغت 

هذا ويتعامل حوالي ربع الرجال . ات المبحوثاتللشاب% ٨٠.٦للسيدات المبحوثات، و 

مع هذه األمراض باستخدام % ٢٤.٢، والسيدات المبحوثات بنسبة %٢٣المبحوثين بنسبة 

ويتعامل أقل من ربع الشباب والشابات مع هذه األمراض باستخدام الوصفات . الوصفات البلدية

فادت األقلية من مختلف فئات وأ. على الترتيب% ١٦.٩، و %١٨.٤البلدية أيضا بنسب بلغت 

المبحوثين بأنها تتعامل مع األمراض التي تصيب الحيوانات عن طريق عزل الحيوانات المريضة 

، والمحافظة على نظافة الحيوانات بنسب تراوحت بين %١٠.٥، و %٥.٩بنسب تراوحت بين 

، والسيدات %٢، والتحصين البيطري وفقا لما ذكره الرجال المبحوثين بنسبة %٦.٤، و %١.٦

، واستشارة الصيدلي البيطري وفقا لما ذكرته السيدات والشابات %٠.٦المبحوثات بنسبة 

كما أفاد المبحوثون الرجال والشباب . على الترتيب% ١.٦، و %١.٩المبحوثات بنسب بلغت 

والسيدات بأنهم يعتمدون على جساس القرية في التعامل مع أمراض الحيوانات بنسب بلغت 

  .  على الترتيب% ٠.٦، و %٠.٩و ،%٠.٧

في المقابالت الجماعية حول أساليب التعامل مع األمراض وبمناقشة الرجال المبحوثين   

التي تصيب الحيوانات بالقرية، أفادوا بأن هناك ثالثة أساليب مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها 

  ):١٤٢جدول رقم (كما يلي 

  .واتباع الوصفات البلدية، والوحدة البيطرية تنفيذ نصائح الطبيب البيطرى الخاص،

وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عن أساليب تعامل أهل القرية مـع  

األمراض التي تصيب الحيوانات، أفادوا بأن هناك سبعة أساليب مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها 

  ):١٤٣جدول رقم (كما يلي 

طرى الخاص، والوحدة البيطرية، واتباع الوصفات البلدية، ونظافة تنفيذ نصائح الطبيب البي

  .الحيوانات، ونظافة الحظائر، وعزل الحيوانات المريضة، وتنفيذ نصائح الصيدلي البيطري

  

   التعامل مع الجمعيات األهلية الموجودة بالقرى: ثامنا



  

  

ت األهلية الموجودة بالقرى، يتضمن هذا الجزء من الدراسة استعراضا للبيانات المتعلقة بالجمعيا

والجمعيات األهلية التي توفر المنفعة ألهل القرية، والمعلومات المطلوبة للتعامل مع هذه 

الجمعيات، والتعامل مع الجمعيات األهلية بالقرى من عدمه، وأسباب عدم التعامل أو صعوبات 

  .التعامل مع الجمعيات األهلية، ومقترحات التغلب على هذه الصعوبات

  

  

  الجمعيات األهلية الموجودة بالقرى المدروسة -١

أن هناك عشر جمعيات أهليـة موجـودة   ) ١٤٤(البيانات الواردة بالجدول رقم أشارت   

وهـذه   %. ١٥.٢، و %٠.٤بالقرى المدروسة ذكرها الرجال المبحوثين بنسب تراوحـت بـين   

  :الجمعيات األهلية يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

في قرى محافظات كفر الشيخ واإلسماعيلية والفيـوم  %) ١٥.٢(ة المجتمع المحلى جمعية تنمي

في قرى محافظـات البحيـرة واإلسـماعيلية    %) ٨.٨(وأسيوط، والجمعية التعاونية الزراعية 

في قرى محافظة الفيـوم، وجمعيـة المسـتقبل    %) ٣.٢(والفيوم وأسيوط، والجمعية الشرعية 

فـي قـرى   %) ٢.٨(النوبارية، وجمعية الثروة الحيوانيـة  في قرى منطقة %) ٢.٨(الخيرية 

في قرى محافظة أسيوط، وجمعية أصدقاء %) ٢.٨(محافظة اإلسماعيلية، والجمعية االستهالكية 

في قرى محافظة %) ١.٢(في قرى محافظة كفر الشيخ، وجمعية كفالة اليتيم %) ١.٦(المرضى 

في قرى محافظة أسيوط، وجمعيـة الزهـور   %)٠.٨(كفر الشيخ، والجمعية الخيرية اإلسالمية 

  .في قرى منطقة النوبارية%) ٠.٤(

أن هناك ثالثة عشر جمعية أهلية موجودة ) ١٤٥(البيانات الواردة بالجدول رقم وأفادت   

وهـذه   %. ١٥.٢، و %٠.٤بالقرى المدروسة ذكرها الشباب المبحوثين بنسب تراوحت بـين  

  :ازليا كما يليالجمعيات األهلية يمكن ترتيبها تن

في قرى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والفيوم %) ١٥.٢(جمعية تنمية المجتمع المحلى 

في قرى محافظات اإلسماعيلية والفيوم %) ٦.٨(وأسيوط، والجمعية التعاونية الزراعية 

%) ٣.٢(في قرى محافظة أسيوط، والجمعية الشرعية %) ٤(وأسيوط، والجمعية االستهالكية 

في قرى محافظة اإلسماعيلية، %) ٢.٨(محافظة الفيوم، وجمعية الثروة الحيوانية في قرى 

%) ٢.٤(في قرى منطقة النوبارية، وجمعية كفالة اليتيم %) ٢.٤(وجمعية المستقبل الخيرية 



  

  

في قرى محافظة %) ١.٦(في قرى محافظتي كفر الشيخ وأسيوط، وجمعية أصدقاء المرضى 

في قرى محافظة أسيوط، وجمعيـة الزهور %) ١.٢(ة اإلسالمية كفر الشيخ، والجمعية الخيري

في قرى محافظة البحيرة، وجمعية (في قرى منطقة النوبارية، وجمعية تحفيظ القرآن %) ٠.٤(

في قرى %) ٠.٤(في قرى محافظة اإلسماعيلية، وجمعية مرضى السكر %) ٠.٤(البيئة 

  .محافظة أسيوط

أن هناك تسع جمعيات أهليـة موجـودة   ) ١٤٦(رقم البيانات الواردة بالجدول وأظهرت 

وهـذه   %. ١٦.٤، و %٠.٤بالقرى المدروسة ذكرتها السيدات المبحوثات بنسب تراوحت بين 

  :الجمعيات األهلية يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

في قرى محافظات كفر الشيخ واإلسماعيلية والفيوم %) ١٦.٤(جمعية تنمية المجتمع المحلى 

في قرى محافظات اإلسماعيلية والفيوم %) ٣.٢(والجمعية التعاونية الزراعية وأسيوط، 

في %) ٢(في قرى محافظة كفر الشيخ، وجمعية البيئة %) ٢.٨(وأسيوط، وجمعية كفالة اليتيم 

في قرى محافظة اإلسماعيلية، %) ١.٦(قرى محافظة اإلسماعيلية، وجمعية الثروة الحيوانية 

في %) ١.٢(في قرى محافظة الفيوم، وجمعية الهناء والكوثر ) %١.٦(والجمعية الشرعية 

في قرى منطقة النوبارية، وجمعية أصدقاء %) ٠.٤(قرى منطقة النوبارية، وجمعية الزهور 

  .في قرى محافظة كفر الشيخ%) ٠.٤(المرضى 

أن هناك تسع جمعيات أهلية موجـودة  ) ١٤٧(البيانات الواردة بالجدول رقم وتبين من   

وهـذه   %. ١٠.٤، و %٠.٤رى المدروسة ذكرتها الشابات المبحوثات بنسب تراوحت بين بالق

  :الجمعيات األهلية يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

في قرى محافظات كفر الشيخ واإلسماعيلية والفيـوم  %) ١٠.٤(جمعية تنمية المجتمع المحلى 

ظتي اإلسـماعيلية والفيـوم،   في قـرى محـاف  %) ٤.٨(وأسيوط، والجمعية التعاونية الزراعية 

%) ٢.٨(في قرى محافظة كفر الشيخ، وجمعية الثروة الحيوانية %) ٢.٨(وجمعية كفالة اليتيم 

في قرى منطقة النوباريـة،  %) ٢.٤(في قرى محافظة اإلسماعيلية، وجمعية المستقبل الخيرية 

فـي قـرى   %) ٠.٨(في قرى منطقة النوبارية، والجمعية الشرعية %) ١.٢(وجمعية الزهور 

%) ٠.٤(في قرى منطقة النوبارية، وجمعية البيئـة  %) ٠.٤(محافظة الفيوم، وجمعية التكامل 

  .في قرى محافظة اإلسماعيلية

  



  

  

  الجمعيات األهلية التي توفر منفعة ألهل القرية -٢

أن هناك ثمان جمعيات أهلية توفر المنفعة ) ١٤٨(البيانات الواردة بالجدول رقم أشارت   

وهذه  %. ١٢.٨، و %٠.٨قرى المدروسة ذكرها الرجال المبحوثين بنسب تراوحت بين ألهل ال

  :الجمعيات األهلية يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

في قرى محافظات كفر الشيخ واإلسماعيلية والفيوم %) ١٢.٨(جمعية تنمية المجتمع المحلى 

ات اإلسماعيلية والفيوم في قرى محافظ%) ٦.٨(وأسيوط، والجمعية التعاونية الزراعية 

في %) ٢(في قرى محافظة الفيوم، والجمعية االستهالكية %) ٣.٢(وأسيوط، الجمعية الشرعية 

في قرى محافظة اإلسماعيلية، %) ١.٦(قرى محافظة أسيوط، وجمعية الثروة الحيوانية 

سالميــة في قرى منطقة النوبارية، والجمعية الخيرية اإل%) ١.٢(وجمعية المستقبل الخيرية 

  .في قرى محافظة أسيوط%) ٠.٨(في قرى محافظة أسيوط، وجمعية تحفيظ القرآن %) ٠.٨(

أن هناك ثالثة عشر جمعية أهليـة تـوفر   ) ١٤٩(البيانات الواردة بالجدول رقم وأفادت 

، %٠.٤المنفعة ألهل القرى المدروسة ذكرهــا الشباب المبحوثيـن بنسـب تراوحـت بيـن 

  :الجمعيات األهلية يمكن ترتيبها تنازليا كما يليوهذه  %. ١١.٦و 

في قرى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والفيوم %) ١١.٦(جمعية تنمية المجتمع المحلى 

في قرى محافظات اإلسماعيلية والفيوم %) ٥.٦(وأسيوط، والجمعية التعاونية الزراعية 

ط، والجمعيــة الشرعيـــة في قرى محافظة أسيو%) ٣.٢(وأسيوط، والجمعية االستهالكية 

في قرى منطقة %) ١.٦(في قرى محافظة الفيوم، وجمعية المستقبل الخيرية %) ٢.٤(

في قرى محافظتي كفر الشيخ وأسيوط، وجمعية %) ١.٦(النوبارية، وجمعية كفالة اليتيم 

في قرى %) ٠.٨(في قرى منطقة النوبارية، وجمعية أصدقاء المرضى %) ٠.٨(الزهور 

في قرى محافظة اإلسماعيلية، %) ٠.٨(كفر الشيخ، وجمعية الثروة الحيوانية محافظة 

في قرى محافظة أسيوط، وجمعيـة تحفيـظ القـــرآن %) ٠.٨(والجمعية الخيرية اإلسالمية 

في قرى محافظة اإلسماعيلية، وجمعية %) ٠.٤(في محافظة البحيرة، وجمعية البيئة %) ٠.٤(

  .حافظة أسيوطفي قرى م%) ٠.٤(مرضى السكر 

أن هناك ثمان جمعيـات أهليـة تـوفر    ) ١٥٠(البيانات الواردة بالجدول رقم وأظهرت 

، %٠.٤المنفعة ألهل القرى المدروسة ذكرتهــا السيدات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :وهذه  الجمعيات األهلية يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ١٤.٨و 



  

  

في قرى محافظات كفر الشيخ واإلسماعيلية والفيوم %) ١٤.٨(جمعية تنمية المجتمع المحلى 

في قرى محافظة كفر الشيخ، والجمعية التعاونية %) ٢.٨(وأسيوط، وجمعية كفالة اليتيم 

في %) ٠.٨(في قرى محافظتي اإلسماعيلية وأسيوط، وجمعية الهناء والكوثر %) ٢(الزراعية 

في قرى محافظة كفر الشيخ، %) ٠.٤(قرى منطقة النوبارية، وجمعية أصدقاء المرضى 

في %) ٠.٤(في قرى محافظة البحيرة، وجمعية البيئة %) ٠.٤(وجمعية محو أمية السيدات 

  .في قرى محافظة اإلسماعيلية%) ٠.٤(قرى محافظة اإلسماعيلية، وجمعية الثروة الحيوانية 

هليـة تـوفر   أن هناك ثمان جمعيـات أ ) ١٥١(البيانات الواردة بالجدول رقم وتبين من 

، %٠.٤المنفعة ألهل القرى المدروسة ذكرتهــا الشابات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :وهذه  الجمعيات األهلية يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٧.٦و 

في قرى محافظات كفر الشيخ واإلسـماعيلية والفيـوم   %) ٧.٦(جمعية تنمية المجتمع المحلى 

في قرى منطقة النوبارية، والجمعيـة التعاونيـة   %) ٢.٨(لخيرية وأسيوط، وجمعية المستقبل ا

فـي قـرى   %) ٢.٤(في قرى محافظة اإلسماعيلية، وجمعية كفالة اليتـيم  %) ٢.٨(الزراعية 

في قرى محافظة اإلسـماعيلية، وجمعيـة   %) ٢(محافظة كفر الشيخ، وجمعية الثروة الحيوانية 

في قـرى محافظـة   %) ٠.٨(جمعية الشرعية في قرى منطقة النوبارية، وال%) ١.٢(الزهور 

  .في قرى محافظة اإلسماعيلية%) ٠.٤(الفيوم، وجمعية البيئة 

في المقابالت الجماعية حول الجمعيات األهلية الموجودة وبمناقشة الرجال المبحوثين   

بالقرية أو القرى القريبة منها، أفادوا بأن هناك إحدى عشر جمعية أهلية موزعة على قرى 

  ):١٥٢جدول رقم (اسة كما يلي الدر

جمعية تنمية المجتمع المحلي في قرى محافظات كفر الشيخ واإلسماعيلية والفيوم وأسيوط، 

وجمعية المستقبل الخيرية، وجمعية الزهور للسيدات في قرى منطقة النوبارية، وجمعية كفالة 

الخيرية اإلسالمية، اليتيم، وجمعية أصدقاء المرضى في قرى محافظة كفر الشيخ، والجمعية 

والجمعية التعاونية الزراعية، والجمعية االستهالكية في قرى محافظة أسيوط، وجمعية تحفيظ 

القرآن في قرى محافظة البحيرة، وجمعية الثروة الحيوانية في قرى محافظة اإلسماعيلية، 

  .والجمعية الشرعية في قرى محافظة الفيوم



  

  

ابالت الجماعية عن الجمعيات األهلية الموجودة وبسؤال السيدات المبحوثات في المق  

بالقرية أو بالقرى القريبة منها، ذكروا أربع جمعيات أهلية موزعة على قرى الدراسة كما يلي 

  ):   ١٥٣جدول رقم (

محافظات كفر الشيخ واإلسماعيلية والفيوم وأسيوط، جمعية تنمية المجتمع المحلى في قرى 

النوبارية، وجمعية الثروة الحيوانية في قرى محافظة  جمعية الزهور في قرى منطقةو

  .اإلسماعيلية، والجمعية الشرعية في قرى محافظة الفيوم

  المعلومات المطلوبة للتعامل مع الجمعيات األهلية التي تحقق المنفعة ألهل القرية -٣

أن هناك سبعة أنـواع مـن المعلومـات    ) ١٥٤(البيانات الواردة بالجدول رقم أظهرت 

لمطلوبة للتعامل مع الجمعيات األهلية التي تحقق المنفعة ألهـل القريـة ذكرهـــا الشـباب     ا

وهذه األنواع مـن المعلومـات يمكـن    %. ١٢، و %٠.٨المبحوثين بنسـب تراوحـت بيـن 

   :ترتيبها تنازليا كما يلي

عية ، ومعلومات عن التوصيـات الفنيـة الزرا%)١٢(معلومات عن أهداف الجمعية وخدماتها 

، %)٢.٤(، وإجراءات العضوية بالجمعية %)٤.٢(، ومعلومات عن مستلزمات اإلنتاج %)٤.٨(

، ومعلومـات  %)٠.٨(، ومعلومـات صـحية   %)١.٦(وإجراءات إقامة المشروعات الصغيرة 

  %).٠.٨(بيطرية 

أن هناك تسعة أنـواع مـن المعلومـات    ) ١٥٥(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

تعامل مع الجمعيات األهلية التي تحقق المنفعة ألهل القريـة ذكرتهـــا السـيدات    المطلوبة لل

وهذه األنواع من المعلومـات يمكـن   %. ٦.٨، و %٠.٨المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :ترتيبها تنازليا كما يلي

، ومعلومات عن %)٣.٢(، ومعلومات صحية %)٦.٨(معلومات عن أنشطة الجمعيات وخدماتها 

، وإجـراءات إقامـة   %)٢.٤(، ومعلومـات عـن التصـنيع الغـذائى     %)٢.٨(لدواجن نربية ا

، ومعلومات عـن  %)١.٦(، ومعلومات عن التفصيل وأشغال اإلبرة %)٢(المشروعات الصغيرة 

، وإجـراءات العضـوية   %)١.٢(، ومعلومات عن تنظيم األسـرة  %)١.٢(مستلزمات اإلنتاج 

  %).٠.٨(بالجمعية 



  

  

أن هناك عشرة أنواع مـن المعلومـات   ) ١٥٦(اردة بالجدول رقم وأشارت البيانات الو  

المطلوبة للتعامل مع الجمعيات األهلية التي تحقق المنفعة ألهل القريـة ذكرتهـــا الشـابات     

وهذه األنواع مـن المعلومـات يمكـن    %. ١٠، و %٠.٤المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :ترتيبها تنازليا كما يلي

، %)١.٦(، ومعلومات عن اإلنتاج الحيوانى %)١٠(لجمعيات وخدماتها معلومات عن أنشطة ا

، %)١.٢(، ومعلومات عن التفصيل وأشغال اإلبرة %)١.٢(ومعلومات عن المستلزمات 

، ومعلومات %)٠.٨(، ومعلومات عن حماية البيئة من التلوث %)١.٢(ومعلومات صحية 

، ومعلومات عن تصنيع %)٠.٨( ، وإجراءات إقامة المشروعات الصغيرة%)٠.٨(تسويقية 

  %).٠.٤(، ومعلومات عن تنظيم األسرة %)٠.٤(األلبان 

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعيـة عـن المعلومـات المطلوبـة مـن      

الجمعيات األهلية الموجودة بالقرية أو بالقرى القريبة منها، ذكـروا اثنـى عشـر نوعـا مـن      

  ): ١٥٧جدول رقم (لتكرار ذكرها كما يلي  المعلومات مرتبة تنازليا وفقا

إجراءات إقامة المشاريع الزراعية، وأنواع المساعدات المقدمـة للشـباب، وتنظـيم األسـرة،     

والتوعية الدينية، ومحو األمية، وإرشادات زراعية، وإرشادات صحية، ودور ووظائف الجمعية، 

  .ومات عن حماية البيئة من التلوثوتغذية األطفال، وحماية البيئة، وتسويق المحاصيل، ومعل

في المقابالت الجماعية عن المعلومـات المطلوبـة مـن    وبمناقشة السيدات المبحوثات 

الجمعيات األهلية الموجودة بالقرية أو بالقرى القريبة منها، أفادوا بأن هناك اثنى عشـر نوعـا   

  ): ١٥٨ جدول رقم(من المعلومات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 

إجراءات تشغيل بعض المشروعات اإلنتاجية، وتنظيم األسرة، وتعليم الخياطة والتريكو، وبرامج 

محو األمية، وتربية الدواجن، معلومات صحية، ورعاية الطفولة واألمومة، وتصنيع المنتجـات  

الغذائية، وتسمين المواشى، ومعلومات بيئية، وإعداد دراسات الجـدوى، ومواعيـد تحصـين    

  .لحيواناتا

  

  التعامل مع الجمعيات األهلية بالقرى من عدمه -٤



  

  

أن الغالبية العظمى من الشباب ) ١٦١-١٥٩(تبين من البيانات الواردة بالجداول أرقام   

المبحوثين، والسيدات والشابات المبحوثات لم يتعاملون مع الجمعيات األهلية بالقري بنسب 

وأفادت األقلية بأنهم تعاملوا مع هذه . تيبعلى التر% ٨٤.٨، و%٨٣.٦، و %٧٦.٨بلغت 

كما أشارت . على الترتيب% ٩.٦، و%٩.٦، و%١٨.٨الجمعيات وحققوا نجاحا بنسب بلغت 

، %٤.٤األقلية أيضا إلى أنهم تعاملوا مع تلك الجمعيات ووجـدوا صعـوبات بنســب بلغـت 

  .على الترتيب% ٥.٦، و %٦.٧و

  

  التعامل مع الجمعيات األهليةأسباب عدم التعامل أو صعوبات  -٥

أن هناك أربعة أسباب  لعدم التعامل مع ) ١٦٢(البيانات الواردة بالجدول رقم أظهرت   

%. ٥.٦، و %٢.٨الجمعيات األهلية ذكرهــا الرجال المبحوثين بنسـب تراوحـت بيـن 

  :وهذه األسباب يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وعدم قيـام  %)٤(، وضعف اإلمكانات المادية %)٥.٦( عدم معرفة أهداف وأنشطة الجمعيات

  %).٢.٨(، وبعد المسافة عن القرية %)٤(الجمعية بدورها 

أن هناك أربعة أسباب  لعدم التعامل مـع  ) ١٦٣(البيانات الواردة بالجدول رقم وأفادت   

%. ٤.٤، و %٠.٨الجمعيات األهلية ذكرهــا الشباب المبحوثين بنسـب تراوحــت بيــن   

  :هذه األسباب يمكن ترتيبها تنازليا كما يليو

، ومحاباة أقارب %)٤(، وعدم توفر إمكانات بالجمعية %)٤.٤(عدم المعرفة بخدمات الجمعيات 

  %).٠.٨(، وبعد الجمعية عن القرية %)٣.٢(العاملين بالجمعية 

مل مـع  أن هناك أربعة أسباب  لعدم التعا) ١٦٤(البيانات الواردة بالجدول رقم وأشارت   

%. ٦.٤، و %٢الجمعيات األهلية ذكرتهــا السيدات المبحوثات بنسـب تراوحــت بيــن   

  :وهذه األسباب يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وقلة إمكانات %)٤.٨(، وبعد الجمعية عن القرية %)٦.٤(عدم المعرفة بأنشطة الجمعيات 

  %).٢(، وضعف نشاط الجمعية %)٤.٤(الجمعية 

أن هناك أربعة أسباب  لعدم التعامل مع ) ١٦٥(بيانات الواردة بالجدول رقم وتبين من ال  

%. ٦.٨، و %٣.٢الجمعيات األهلية ذكرتهــا الشابات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيــن  

  :وهذه األسباب يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي



  

  

وضعف إمكانات  ،%)٣.٢(، وبعد الجمعية عن القرية %)٦.٨(عدم المعرفة بأنشطة الجمعيات 

  %).٣.٢(، وعدم وجود وقت فراغ %)٣.٢(الجمعية 

في المقابالت الجماعية عن الصعوبات التي تواجههم عنـد  وبمناقشة الرجال المبحوثين 

التعامل مع الجمعيات األهلية، أفادوا بأن هناك إحدى عشر صعوبة مرتبة تنازليا وفقـا لتكـرار   

  ): ١٦٦جدول رقم (ذكرها كما يلي 

وافر اإلمكانات المادية، وعدم وضوح أهداف وأنشطة الجمعيات، وبعد الجمعية عن القرية، عدم ت

وعدم توفر مشروعات كافية بالقرية، وعدم العادلة فى توزيع الخدمات، وعدم كفاية القـروض،  

في الجمعية، وعـدم تـوافر األخصـائيين     وعدم وجود معارض لبيع المنتجات، وضيق المكان

  .على الفتيات، وضعف أنشطة الجمعيات طةار بعض األنشبالجمعية، واقتص

في المقابالت الجماعية عن الصعوبات التي تواجههم عند وبسؤال السيدات المبحوثات   

التعامل مع الجمعيات األهلية، أفادوا بأن هناك تسع صعوبات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها 

  ):١٦٧جدول رقم (كما يلي 

مشروعات الصغيرة، وعدم معرفة أنشطة الجمعية، وعدم توفر المدربين، ضعف تمويل إقامة ال

والعادات والتقاليد التى تمنع عمل المرأة، وعدم رغبة األزواج فى تعامل السيدات بالجمعيات، 

وضيق مقر الجمعية، وسيطرة العائالت على أنشطة الجمعية، وعدم توفر منافذ تسويقية 

  .عن القرية لمنتجات الجمعية، وبعد المسافة

  

  مقترحات التغلب على صعوبات التعامل مع الجمعيات األهلية -٦

في المقابالت الجماعية حول المقترحات التي يرونها للتغلب بمناقشة الرجال المبحوثين   

على صعوبات التعامل مع الجمعيات األهلية، أفادوا بأن هناك ستة مقترحات مرتبة تنازليا وفقا 

  ):١٦٨جدول رقم (لي لتكرار ذكرها كما ي

زيادة موارد الجمعية، وتفعيل دور الجمعية، وتوفير مقر دائم للجمعية، وعدالة توزيع خدمات 

  .الجمعية، واإلعالن عن أنشطة وأهداف الجمعية، وتوفير فرص التدريب

وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عـن مقترحـاتهن للتغلـب علـى       

الجمعيات األهلية، أفادوا بأن هناك ستة مقترحات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار  صعوبات التعامل مع

  ):١٦٩جدول رقم (ذكرها كما يلي 



  

  

تدعيم الجمعيات األهلية  ماديا، ورفع كفاءة العاملين بالجمعيات، وإقامة ندوات لتبصير السـكان  

ر الجمعية، وخفـض  بأنشطة وخدمات الجمعية، وتوفير وسائل االتصال بالجمعيات، وتوسيع مق

  .رسوم االشتراك فى الجمعية

  

  الممارسات الشائعة التي تؤدي إلى تلوث البيئة في القرية: تاسعا

أن هناك ستة عشر ممارسة شائعة تؤدي ) ١٧٠(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

، %٣٩.٦إلى تلوث البيئة في القرية ذكرهــا الرجال المبحوثيــن بنسـب تراوحـت بيـن 

  :وهذه الممارسات الملوثة للبيئة يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٨٢و 

، واستخدام األحطاب والمخلفات الحيوانية كوقود %)٨٢(تجاور حظائر المواشى لغرف المعيشة 

، واإلسـراف فـى اسـتخدام    %)٧٢.٤(، واإلسراف فى استخدام األسمدة الكيماوية %)٧٣.٦(

ـ   ،%)٧١.٢(المبيدات الكيماوية  ، واسـتخدام  %)٦٥.٦(زل اوتكويم السباخ البلدى امـام المن

، وإلقاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائيــــة  %)٦٥.٦(يروسين فى الطهى كالحطب وال

، وغسل فـوارغ المبيـدات   %)٦٢.٨(، وتخزين السباخ البلدى بالقرب من المنازل %)٦٢.٨(

خلص من ميـاه الصـرف المنزليـة فـى     ، والت%)٥٨.٨(وأدوات الرش فى المجارى المائية 

، والتبـول والتبـرز   %)٥٤.٤(فى الترع  بسوانى والمال، وغسيل األ%)٥٦(المجارى المائية 

، وكسـح  %)٤٧.٢(، وحرق القمامة والطيور الميتـة  %)٤٩.٢(على جوانب المجارى المائية 

، %)٤٥.٦(طرق ، والتبول والتبرز على جوانب ال%)٤٦(ترنشات المنازل فى المجارى المائية 

  %).٣٩.٦(وإلقاء مخلفات المصانع والمزارع فى المجارى المائية 

أن هناك ستة عشر ممارسة شائعة تؤدي ) ١٧١(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

، %٤٩.٦إلى تلوث البيئة في القرية ذكرهــا الشباب المبحوثيــن بنسـب تراوحـت بيـن 

  :وثة للبيئة يمكن ترتيبها تنازليا كما يليوهذه الممارسات المل%. ٨٥.٢و 

، واإلسراف فى استخدام األسمدة الكيماويـة %)٨٥.٢(تجاور حظائر المواشي لغرف المعيشة 

، وتكويم السباخ البلدي أمام %)٧٦.٤(، وتخزين السباخ البلدى بالقرب من المنازل %)٧٦.٤(

، واستخدام األحطـاب  %)٧٤.٨(اوية ، واإلسراف فى استخدام المبيدات الكيم%)٧٤.٨(المنازل 

، وإلقاء الحيوانـات النافقـة في المجـارى المائيــة %)٧٣.٦(والمخلفات الحيوانية كوقود 

، وغسـل فـوارغ المبيـدات    %)٧١.٦(، استخدام الحطب والكيروسين في الطهـي  %)٧٣.٢(



  

  

ـ %)٦٤(وأدوات الرش فى المجارى المائية  ى المجـارى  ، التخلص من مياه الصرف المنزلية ف

، وحرق القمامة والطيـور  %)٦٢.٨(، وغسيل األوانى والمالبس فى الترع %)٦٣.٢(المائية 

، والتبول والتبرز علـى  %)٦٠.٤(، وكسح ترنشات المنازل في المجارى المائية %)٦٢(الميتة 

، وإلقـاء  %)٥٢.٤(، والتبول والتبرز على جوانب الطـرق  %)٥٣.٦( ةجوانب المجارى المائي

  %).٤٩.٦(المصانع والمزارع فى المجارى المائية  مخلفات

أن هناك ستة عشر ممارسة شائعة تؤدي ) ١٧٢(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

، و %٤٠.٨إلى تلوث البيئة في القرية ذكرتهــا السيدات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :ازليا كما يليوهذه الممارسات الملوثة للبيئة يمكن ترتيبها تن%. ٨٢.٨

، واإلسراف فى استخدام األسمـدة الكيماوية %)٨٢.٨(تجاور حظائر المواشي لغرف المعيشة 

، واستخدام األحطاب والمخلفات %)٨٠.٨(، واإلسراف فى استخدام المبيدات الكيماوية %)٨٢(

ـ %)٧١.٦(، وإلقاء الحيوانات النافقة في المجارى المائيـة  %)٧٦(الحيوانية كوقود  رق ، وح

، %)٦٧.٢(، واستخدام الحطب والكيروسـين فـي الطهـي    %)٦٩.٦(القمامة والطيور الميتة 

، وتخزين السبـاخ البلـدى بالقـرب من المنازل %)٦٤.٤(وتكويم السباخ البلدي أمام المنازل 

، وغسـل فـوارغ المبيـدات وأدوات    %)٥٨.٤(، وغسيل األواني والمالبس فى الترع %)٦٢(

، والتخلص من مياه الصرف المنزلية فى المجارى المائية %)٥٦.٨(لمائية الرش فى المجارى ا

، والتبول والتبـرز علـى   %)٤٦.٤( ة، والتبول والتبرز على جوانب المجارى المائي%)٥١.٢(

، %)٤٢(، وإلقاء مخلفات المصانع والمزارع فى المجـارى المائيـة   %)٤٥.٦(جوانب الطرق 

  %).٤٠.٨(لمائية وكسح ترنشات المنازل في المجارى ا

أن هناك ستة عشر ممارسـة شـائعة   ) ١٧٣(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

تؤدي إلى تلوث البيئة في القرية ذكرتهــا الشابات المبحوثات بنســب تراوحــت بيــن    

  :وهذه الممارسات الملوثة للبيئة يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٨٥.٦، و %٣٨.٤

، واإلسراف فى استخدام األسمـدة الكيماوية %)٨٥.٦(لمواشى لغرف المعيشة تجاور حظائر ا

، وحـرق القمامـة   %)٨٠.٤(، واستخدام األحطاب والمخلفات الحيوانيـة كوقـود   %)٨١.٢(

، وإلقـاء  %)٧٧.٦(، واإلسراف فى استخدام المبيـدات الكيماويـة   %)٧٨.٤(والطيور الميتة 

ـ     %)٧٥.٦(ة الحيوانات النافقة فى المجارى المائي زل ا، وتكـويم السـباخ البلـدي أمـام المن

، وغسـل فـوارغ المبيـدات    %)٦٧.٢(فى الطهى  ن، واستخدام الحطب والكيروسي%)٦٧.٢(

، %)٥٦.٨(فى الترع  سوانى والمالب، وغسيل األ%)٦١.٢(وأدوات الرش فى المجارى المائية 



  

  

التبرز على جوانب المجـارى  ، والتبول و%)٥٤.٨(وتخزين السباخ البلدى بالقرب من المنازل 

، والتبـول  %)٤٧.٦(، والتخلص من مياة الصرف المنزلية فى المجارى المائية %)٥٠(المائية 

، وإلقاء مخلفات المصانع والمزارع فى المجارى المائية %)٤٧.٢(والتبرز على جوانب الطرق 

  %).٣٨.٤(، وكسح ترنشات المنازل فى المجارى المائية %)٤٠(

  

  

  

  

  مصادر المعلومات المفضلة لدى فئات المبحوثين بقرى الدراسة: عاشرا

أن هناك خمسة عشر مصدرا للمعلومات ) ١٧٤(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم 

وهذه المصادر  %. ٩٠، و %١٣.٦ذكرها الرجال المبحوثيــن بنسـب تراوحـت بيـن 

  :يمكن ترتيبها تنازليا حسب نسب تفضيلها كما يلي

، والمرشد الزراعى %)٧٩.٦(، ورجال الدين %)٨٦.٨(، واألقارب %)٩٠(واألصدقاء الجيران 

، %)٦٢(، واألطباء الخصوصيون %)٦٩.٢(، والبرامج الزراعية التليفزيونية %)٧٤(

، وطبيب الوحدة %)٤٦.٤(، وطبيب الوحدة البيطرية %)٤٧.٢(والبرامج الزراعية اإلذاعية 

، %)٣٢(، ومسئول الوحدة المحلية %)٤١.٢(إلرشادى ، ومسئول المركز ا%)٤٥.٢(الصحية 

، وجمعيات %)١٧.٦(، والكتب %)١٧.٦(، والمطبوعات الزراعية %)٢١.٤(والجرائد اليومية 

  %).١٣.٦(تنمية المجتمع المحلى 

أن هناك خمسة عشر مصدرا للمعلومات ) ١٧٥(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقم 

وهذه المصادر  %. ٨٩.٢، و %١٣.٦نسـب تراوحـت بيـن ذكرها الشباب المبحوثيــن ب

  :يمكن ترتيبها تنازليا حسب نسب تفضيلها كما يلي

، والمرشـد  %)٨٢.٤(، ورجـال الـدين   %)٨٦.٤(، والجيران واألصدقاء %)٨٩.٢(األقارب 

، والبرامج الزراعيـة التليفزيونيـــة %)٦٤(، واألطباء الخصوصيـون %)٦٤.٨(الزراعى 

، %)٤٣.٢(، والبـرامج الزراعيـة اإلذاعيـة    %)٤٧.٢(وطبيب الوحدة الصحية ، %)٦٣.٦(

، ومسئول المركـز اإلرشـادى %)٣٤(، والجرائد اليومية %)٣٨.٤(وطبيب الوحدة البيطرية 



  

  

، والمطبوعات الزراعية %)٢٧.٢(، والكتـب %)٢٨(، ومسئول الوحـدة المحليـة %)٢٨.٨(

  %).١٣.٦(ى ، وجمعيات تنمية المجتمع المحل%)١٦(

أن هناك خمسة عشر مصدرا للمعلومات ) ١٧٦(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم 

وهذه المصادر  يمكن %. ٨٨.٨، و %١٠ذكرتها السيدات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :ترتيبها تنازليا حسب نسب تفضيلها كما يلي

، %)٧١.٢(الزراعية التليفزيونية ، والبرامج %)٨٨(، والجيران واألصدقاء %)٨٨.٨(األقارب 

، وطبيـب الـوحـدة الصحيــة %)٦٣.٢(، واألطباء الخصوصيون %)٦٦.٤(ورجال الدين 

، %)٤٠.٨(، وطبيـب الوحـدة البيطريـة    %)٥٠.٤، والبرامج الزراعية اإلذاعيـة  %)٥٩.٦(

ـة ، ومسئول الوحدة المحليـ%)١٦.٤(، ومسئول المركز اإلرشادى %)٣٤(والمرشد الزراعى 

، %)١٢(، والمطبوعـات الزراعيـة   %)١٥.٢(، والكتب %)١٥.٦(، والجرائد اليومية %)١٦(

  %).١٠(وجمعيات تنمية المجتمع المحلى 

أن هناك خمسة عشر مصدرا للمعلومات ) ١٧٧(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم 

ادر  يمكن وهذه المص%. ٩٠، و %٩.٢ذكرتها الشابات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :ترتيبها تنازليا حسب نسب تفضيلها كما يلي

، %)٧٧.٦(، والبرامج الزراعية التليفزيونية %)٨٨.٤(، والجيران واألصدقاء %)٩٠(األقارب 

، %)٥٦.٨(، وطبيب الوحدة الصحية %)٦٨(، واألطباء الخصوصيون %)٧٠(ورجال الدين 

، وطبيـب الوحـدة البيطريـة %)٣٦(ية ، والجرائد اليوم%)٥٤(والبرامج الزراعية اإلذاعية 

، ومسئول المركـز اإلرشـادى %)٣٣.٦(، والكتـب %)٣٥.٢(، والمرشـد الزراعى %)٣٦(

، وجمعيات تنمية %)١٥.٦(، ومسئول الوحدة المحلية %)١٦(، والمطبوعات الزراعية %)٢٠(

  %).٩.٢(المجتمع المحلى 

  

  خل بالقريةاألنشطة التي تساعد في تحسين الد: الحادي عشر



  

  

أن هناك إحدى وعشرين نشاطا يقترح ) ١٧٨(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم 

، %٠.٨الشباب المبحوثين القيام بها للمساعدة في تحسين الدخــل بنسـب تراوحـت بيـن 

  :وهذه األنشطة المقترحة يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٢٧.٦و 

، %)٢٠.٨(، واستخدام الحاسب اآللـي  %)٢٦(دواجن ، وتربية ال%)٢٧.٦(تسمين المواشي 

، وإقامـة ورش صناعيـة %)١٣.٦(، وإنتاج عسل النحل %)١٥.٢(وتصنيع منتجات األلبان 

، وأعمال تجاريـة  %)٨.٨(، وتصنيع المنتجات الغذائية %)١١.٢(، وأعمال النجارة %)١١.٦(

، وصيانة األجهـزة  %)٧.٢(ة ، وتدوير المخلفات الزراعي%)٧.٦(، وقيادة السيارات %)٨.٤(

، وإقامـة  %)٥.٦(، وصيانة السـيارات  %)٦(، وصيانة اآلالت الزراعية %)٦.٤(الكهربائية 

، وتفصـيل  %)٣.٢(، وتمليك أرض زراعية %)٣.٦(، وأعمال البناء %)٣.٦(مصنع للمالبس 

، %)٢(، وتربية األغنام والماعز %)٢.٤(، والتدريس فى فصول محو األمية %)٣.٢(المالبس 

  %).٠.٨(التليفونية  توإنشاء مكتب لالتصاال

أن هناك أربعة عشر نشاطا تقترح ) ١٧٩(الواردة بالجدول رقم وتبين من البيانات   

، %٠.٨السيدات المبحوثات القيام بها للمساعدة في تحسين الدخــل بنسـب تراوحـت بيـن 

  :يليوهذه األنشطة المقترحة يمكن ترتيبها تنازليا كما %. ٤٥.٢و

، وتصنيع منتجات %)٤٠.٤(، وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة %)٤٥.٢(تربية الدواجن 

، %)٩.٦(، وتصنيع المنتجات الغذائية %)١٥.٦(، وتسمين المواشي %)٢٣.٦(األلبان 

، وعمـل األقفـاص %)٤(، وإقامـة محـالت تجاريـة %)٦.٤(وتسويق المنتجات الزراعية 

، وعمل السجاد %)٢.٤(، وعمل المخبوزات والحلويات %)٢.٤(، وتصنيع الصابون %)٣.٦(

، وتصنيع %)١.٢(، وإنتاج عسل النحل %)١.٦(، وتربية األغنام والماعز %)٢(والكليم 

  %).٠.٨(األعالف 

أن هناك إثنى عشر نشاطا تقترح ) ١٨٠(الواردة بالجدول رقم وأظهرت البيانات 

، %١.٢تحسين الدخــل بنسـب تراوحـت بيـن الشابات المبحوثات القيام بها للمساعدة في 

  :وهذه األنشطة المقترحة يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٥٤.٤و

، وتصنيع منتجات %)٢٣.٢(، وتربية الدواجن %)٥٤.٤(تفصيل المالبس وأشغال اإلبرة 

، %)١١.٦(، واستخدام الحاسب اآللي %)١٣.٦(، وتصنيع المنتجات الغذائية %)١٤(األلبان 

، وإقامة محـالت تجـــارية %)٤.٨(، وتسويق المنتجات الزراعية %)٦(سمين المواشي وت



  

  

، وعمل السجاد %)٢(، وإنتاج عسل النحل %)٤(، والتدريس في فصول محو األمية %)٤.٤(

  %).١.٢(، وصناعة الجريد واألقفاص %)١.٢(والكليم 

شطة التي يمكن القيام بها في المقابالت الجماعية حول األنوبمناقشة الرجال المبحوثين 

للمساعدة في تحسين الدخل، أفادوا بأن هناك ستة عشر نشاطا مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها 

  ):١٨١جدول رقم (كما يلي 

تسمين الماشية، وتربية الدواجن، أشغال اإلبرة والتريكو، وإنتاج عسل النحل، وتدوير المخلفات 

، وتصنيع منتجات األلبان، وتصنيع المنتجات الغذائية، وعمل الزراعية، وتربية األغنام والماعز

السجاد والكليم، وإقامة ورش خراطة، وإقامة ورش نجـارة، وصـناعة األقفـاص والجريـد،     

  .وصناعة المنظفات، وصناعة الجلود، وإقامة المزارع السمكية، وصيانة السيارات

األنشطة التي يمكن القيام بها في المقابالت الجماعية حول وبسؤال السيدات المبحوثات 

للمساعدة في تحسين الدخل، أفادوا بأن هناك ستة عشر نشاطا مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها 

  ):١٨٢جدول رقم (كما يلي 

تربية الدواجن، وتصنيع منتجات األلبان، وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة، وتسـمين الماشـية،   

تقليدية، وبيع الخضراوات، وتجفيف الخضراوات، وتربية وأعمال تجارية، وتصنيع أعالف غير 

األغنام والماعز، واستخدام الحاسب اآللي، وتربية دودة القز، وإنتاج عسـل النحـل، وطحـن    

  .الحبوب، وعمل المخلالت، وعمل السجاد والكليم، وصناعة الصابون



  

  

  

  االتصال بشبكة اإلنترنت: الثاني عشر

يانات المتعلقة بتوفر جهاز حاسب آلي بالمنزل من يتضمن هذا الجزء استعراضا للب  

عدمه، وإمكان االتصال بشبكة اإلنترنت عن طريق جهاز الحاسب اآللي بالمنزل، وأماكن 

االتصال بشبكة اإلنترنت خارج المنزل، والمعلومات التي يتم الحصول عليها نتيجة االتصال 

رنت والتي تساعد في التنمية الزراعية بشبكة اإلنترنت، والمعلومات المفضلة على شبكة اإلنت

  .والريفية

  االتصال بشبكة اإلنترنت من جهاز الحاسب اآللي بالمنزل أو خارجه  -١

أن الغالبية العظمى من الرجال ) ١٨٥-١٨٣(أفادت البيانات الواردة بالجداول أرقام 

لغالبية العظمى ال يتوفر لديهم جهاز حاسب آلي بالمنزل، كما أن ا% ٩٥.٦المبحوثين بنسبة 

وذكرت األقلية بنسب . ال يمكنهم االتصال بشبكة اإلنترنت من المنزل% ٩٦.٨منهم بنسبة 

أنهم يتصلون بشبكة اإلنترنت من خارج المنزل عن طريق % ٨.٨، و %٠.٨تراوحت بين 

  .مقهى اإلنترنت، واألصدقاء، والمدرسة، والعمل

أن الغالبية العظمى من الشباب ) ١٩١-١٨٦(وأشارت البيانات الواردة بالجداول أرقام 

ال يتوفر لديهم جهاز حاسب آلي بالمنزل، إال أن حوالي ثلث المبحوثين % ٩٦المبحوثين بنسبة 

أفادوا بأنهم يعرفون كيفية استخدام الحاسب اآللي، بينما ذكر أقل من الخمس % ٣١.٦بنسبة 

نت، واتضح أيضا أن الغالبية أنهم على دراية بكيفية استخدام شبكة اإلنتر% ١٨.٨بنسبة 

ال يمكنهم االتصال بشبكة اإلنترنت من المنزل، وذكرت األقلية % ٩٦.٤العظمى منهم بنسبة 

أنهم يتصلون بشبكة اإلنترنت من خارج المنزل عن طريق % ١٠، و %٠.٤بنسب تراوحت بين 

لمبحوثين هذا ويفضل غالبية الشباب ا. األصدقاء، ومقهى اإلنترنت، والمدرسة، والعمل

استخدامها بمفردهم، بينما يفضل استخدامها في % ٥٣.٢مستخدمي شبكة اإلنترنت بنسبة 

  %. ٤٦.٨وجود الزمالء أقل من نصفهم بنسبة بلغت 



  

  

أن الغالبية العظمى من السيدات ) ١٩٤-١٩٢(وأظهرت البيانات الواردة بالجداول أرقام 

لي بالمنزل، كما أن الغالبية العظمى منهم ال يتوفر لديهن جهاز حاسب آ% ٩٦المبحوثات بنسبة 

وذكرت األقلية بنسب تراوحت . ال يمكنهن االتصال بشبكة اإلنترنت من المنزل% ٩٧.٢بنسبة 

أنهم يتصلون بشبكة اإلنترنت من خارج المنزل عن طريق مقهى % ٦.٤، و %٠.٤بين 

  .لعملاإلنترنت، والمدرسة، واألصدقاء، وجمعية تنمية المجتمع المحلي، وا

أن الغالبية العظمى من ) ١٩٩-١٩٥(وتبين من البيانات الواردة بالجداول أرقام 

ال يتوفر لديهم جهاز حاسب آلي بالمنزل، إال أن أكثر من % ٩٧.٦الشابات المبحوثات بنسبة 

أفادوا بأنهم يعرفون كيفية استخدام الحاسب اآللي، بينما ذكرت % ٣٦.٨ثلث المبحوثات بنسبة 

أنهم على دراية بكيفية استخدام شبكة اإلنترنت، واتضح أيضا أن الغالبية %  ٨نسبة األقلية ب

ال يمكنهم االتصال بشبكة اإلنترنت من المنزل، وذكرت األقلية بنسبة % ٩٦العظمى منهن بنسبة 

  . أنهم يتصلون بشبكة اإلنترنت من خارج المنزل% ٩.٢

في المقابالت الجماعية عن إمكانية  وبسؤال الرجال المبحوثين، والسيدات المبحوثات  

االتصال بشبكة اإلنترنت، عبرت غالبية اآلراء في معظم قرى الدراسة عن صعوبة ذلك 

  ).٢٠١، وجدول رقم ٢٠٠جدول رقم (االتصـال 

  

  أنواع المعلومات التي يتم الحصول عليها نتيجة االتصال بشبكة اإلنترنت -٢

أن هناك سبعة أنواع من المعلومات يتم ) ٢٠٢(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم 

الحصول عليها نتيجة االتصال بشبكة اإلنترنت ذكرها أقلية من الرجال المبحوثين بنسـب 

  :وهذه األنواع من المعلومات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣.٦، و %٠.٨تراوحـت بيـن 

، %)٢.٤(ومات رياضية ، ومعل%)٢.٤(، ومعلومات زراعية %)٣.٦(معلومات سياسية 

، %)١.٢(، ومعلومات دينية %)١.٢(، ومعلومات عن التعليم %)١.٦(ومعلومات ثقافية 

  %).٠.٨(ومعلومات صحية 

أن هناك عشرة أنواع من المعلومات يتم ) ٢٠٣(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم 

اب المبحوثين بنسـب الحصول عليها نتيجة االتصال بشبكة اإلنترنت ذكرها أقلية من الشب

  :وهذه األنواع من المعلومات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٤، و %٠.٤تراوحـت بيـن 

  



  

  

، ومعلومـات  %)٢.٤(، ومعلومـات دينيـة   %)٤(، ومعلومات رياضية %)٤(معلومات ثقافية 

، ومعلومـات  %)١.٦(، ومعلومات سياحية %)١.٦(، ومعلومات عن التعليم %)١.٦(زراعية 

، ومعلومـات  %)٠.٨(، ومعلومـات سياسـية   %)٠.٨(، ومعلومات علميـة  %)٠.٨( صحية

  %). ٠.٤(اقتصادية 

  

  المعلومات المفضلة على شبكة اإلنترنت والتي تساعد في التنمية الزراعية والريفية -٣

أن هناك أربعة عشر نوعا من المعلومات ) ٢٠٤(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

مبحوثين الحصول عليها من شبكة اإلنترنت لتحقيق التنمية الزراعية والريفية  يفضل الرجال ال

وهذه األنواع من المعلومات يمكن ترتيبها %. ١٧.٢، و %٠.٨بنسـب تراوحـت بيـن 

  :تنازليا كما يلي

، والمشـروعات  %)١٤.٤(، وأساليب مقاومـة اآلفـات   %)١٧.٢(حلول المشكالت الزراعية 

، %)٤(، وتسـويق الحاصـالت الزراعيـة    %)٤.٨(اض الحيوانـات  ، وأمر%)٥.٦(الصغيرة 

، %)٢.٨(، والتسـميد  %)٣.٦(، ومصادر المستلزمات المضمونة %)٣.٦(وتسمين المواشى 

، %)١.٦(، ومعلومات صـحية  %)٢(، والتصنيع الغذائى %)٢.٤(وتدوير المخلفات الزراعية 

  %).٠.٨(والرى المطور  ،%)٠.٨(، وحماية البيئة %)٠.٨(وتصنيع منتجات األلبان 

أن هناك عشر أنواع من المعلومات ) ٢٠٥(وأشارت البيانات الواردة بالجدول رقم   

يفضل الشباب المبحوثين الحصول عليها من شبكة اإلنترنت لتحقيق التنمية الزراعية والريفية  

وهذه األنواع من المعلومات يمكن ترتيبها %. ٢٠.٨، و %١.٢بنسـب تراوحـت بيـن 

  :نازليا كما يليت

مشـروعات  ل، وا%)٨(، وأسـاليب مقاومـة اآلفـات    %)٢٠.٨(المعلومات الزراعية الحديثة 

، وتسمين الماشيـة %)٢.٨(، وأسعار المحاصيل %)٥.٦(، ومنافذ التسويق %)٧.٢(الصغيرة 

ــوث %)٢.٤( ــة مــن التل ــة البيئ ــة الدواجـــن %)٢(، وحماي ــراض %)٢(، وتربي ، وأم

  %).١.٢(، وترشيد استهالك المياه %)١.٦(الحيوانـــات 

في المقابالت الجماعية عن أنواع المعلومات التي يفضـلون  وبسؤال الرجال المبحوثين   

معرفتها من شبكة اإلنترنت لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، أفادوا بأن هناك ثالثة عشر نوعا 

    ):٢٠٦ول رقم جد(من المعلومات مرتبة تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 



  

  

تسويق الحاصالت الزراعية، والمبيدات اآلمنة الفعالة، وأنواع التقاوى الموصى بها، 

والتوصيات الفنية الزراعية، ومكافحة اآلفات الزراعية، وإجراءات القيام بالمشروع الصغير، 

وعالج أمراض الحيوانات، وتربية الماشية، وتربية الدواجن، ومعلومات صحية، ومعلومات 

  .بيئية، وأسعار األسمدة وأماكن توفرها، والمحافظة على البيئة من التلوث

أن السيدات المبحوثات يفضلن الحصول ) ٢٠٧(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم 

على ثمانية أنواع من المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت لتحقيق التنمية الزراعية والريفية  

وهذه المعلومات المفضلة يمكن ترتيبها تنازليا %. ٧٠.٤و  ،%٤٦.٤بنسـب تراوحـت بيـن 

  :كما يلي

، والتصنيـع الغـذائى %)٦٩.٢(، والغذاء والتغذية %)٧٠.٤(الرعاية الصحية ألفراد األسرة 

، وتنظيـم األسرة %)٥٩.٦(، وأشغال اإلبرة والتريكو %)٦٢.٨(، وتفصيل المالبس %)٦٦.٨(

  %).٤٦.٤(، وإدارة المنزل %)٤٨.٤(، ونظافة المنزل %)٥٠.٨(

أن الشابات المبحوثات يفضلن الحصول ) ٢٠٨(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم   

على ثمانية أنواع من المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت لتحقيق التنمية الزراعية والريفية  

تنازليا  وهذه المعلومات المفضلة يمكن ترتيبها%. ٦٥.٢، و %٤٤بنسـب تراوحـت بيـن 

  :كما يلي

، وتفصيل %)٦٤.٨(، والغذاء والتغذية %)٦٥.٢(الرعاية الصحية ألفراد األسرة 

، وتنظيـم %)٦٠(، وأشغال اإلبرة والتريكو %)٦٤(، والتصنيع الغذائى %)٦٤.٤(المالبــس 

  %).٤٤(، وإدارة المنزل %)٤٧.٢(، ونظافة المنزل %)٥٠.٨(األســرة 

حول أنواع المعلومات المتعلقة  في المقابالت الجماعيةثات وبمناقشة السيدات المبحو  

أفادوا بأن بتنمية المرأة الريفية المفضل معرفتها من شبكة معلومات التنمية الزراعية والريفية، 

  ): ٢٠٩جدول رقم (هناك ثمانية أنواع من المعلومات يفضلن معرفتها كما يلي 

لمنزل، والتصنيع الغذائى، والرعاية الصحية، وتنظيم الغذاء والتغذية، وإدارة المنزل، ونظافة ا

  .األسرة، وتفصيل المالبس، وأشغال اإلبرة والتريكو

  

  



  

  

  

  التعرض لطرق االتصال الجماهيرية: الثالث عشر

يتضمن هذا الجزء استعراضا للبيانات المتعلقة بتعرض مختلف فئات المبحوثين   

  . واإلذاعية، والصحف والمجالتوالمبحوثات للبرامج الزراعية التليفزيونية، 

  التعرض للبرامج الزراعية التليفزيونية -١

أن غالبية المبحوثين والمبحوثات ) ٢١٣-٢١٠(أفادت البيانات الواردة بالجداول أرقام   

للشباب، % ٨٤.٤للرجال، و% ٧٨.٤بنسب بلغت " سر األرض"يتعرضون للبرنامج التليفزيوني 

ويشاهد الفقرة الزراعية في برنامج صباح الخير يا . اباتللش% ٨٣.٦للسيدات، و % ٧١.٢و 

، %٢٧.٦، وحوالي ربع الشباب المبحوثين بنسبة %٣٣.٦مصر ثلث الرجال المبحوثين بنسبة 

  .على الترتيب % ١٧.٢، و %١٩.٦واقل من خمس السيدات والشابات المبحوثات بنسب بلغت 

خير بلدنا، وأرضنا الطيبة، وجنة بلدنا، : وهي هذا وتشاهد األقلية عدة برامج زراعية تليفزيونية

  .ومساء الخير يا مصر، وقبلي وبحري

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عن البرامج الزراعية التليفزيونية   

التي يتعرض لها سكان القرى، أفادوا بأن هناك ستة برامج يمكن ترتيبها تنازليا وفقا لتكرار 

  ):٢٢٢جدول رقم ( ذكرها كما يلي

سر األرض، والفقرة الزراعية في برنامج صباح الخير يا مصر، وخير بلدنا، وأرضنا الطيبـة،  

  .وقبلي وبحري، وأبطال اإلنتاج

وبمناقشة السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية حول البرامج الزراعية   

ثمانية برامج يمكن ترتيبها تنازليا التليفزيونية التي يتعرض لها سكان القرى، أفادوا بأن هناك 

  ):٢٢٥جدول رقم (وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 

سر األرض، وخير بلدنا، والفقرة الزراعية في برنامج صباح الخير يا مصر، ويوميـات فـالح،   

  .وعالم الحيوان، ومجلة المرأة، وقبلى وبحرى، وريف بلدنا



  

  

  التعرض للبرامج الزراعية اإلذاعية -٢

أن األقلية من الرجال المبحوثين بنسب ) ٢١٤(البيانات الواردة بالجدول رقم  تبين من  

مع أهالي الريف، مع : يستمعون إلى خمسة برامج إذاعية هي% ١.٢، و ٠.٤تراوحت بين 

  .أهالى الريف، وعزيزى المزارع، ويف بلدنا، والمجلة الزراعية، وأرض المحروسة

إلى أربعة % ٠.٨، و %٠.٤ين بنسب تراوحت بين كما يستمع األقلية من الشباب المبحوث

أخبار خفيفة، ومع أهالي الريف، وأرض المحروسة، وجولة في الزراعة : برامج إذاعية هي

وأفادت األقلية من السيدات المبحوثات أن هناك أربعة برامج إذاعية يستمعن ). ٢١٥جدول رقم (

، وأرض المحروسة، والنشرة ريف بلدنا: وهي% ٢.٤، و %٠.٤إليهن بنسب تراوحت بين 

وذكرت نسبة ضئيلة جدا من الشابات ). ٢١٦جدول رقم (الزراعية، وعزيزي المزارع 

عزيزي المزارع، : أنهن يستمعن إلى ثالثة برامج إذاعية هي% ٠.٤المبحوثات تصل إلى 

  ).٢١٧جدول رقم (والنشرة الزراعية، وريف بلدنا 

ت الجماعية عن البرامج الزراعية اإلذاعية التي وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابال  

يستمع إليها أهل القرية، أفادوا بأن برنامج أرض المحروسة يحرص أهل القرية على االستماع 

وذكرت السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية أن أهل القرية ). ٢٢٣جدول رقم (إليه 

  ).٢٢٦جدول رقم (ة يستمعون إلى برنامج عزيزي المزارع، وأرض المحروس

  

  التعرض للصحف والمجالت  -٣

أن األقلية من الرجال المبحوثين ) ٢١٨(أظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم    

وهذه %. ١٠، و %٠.٤يتعرضون إلى خمسة عشر صحيفة أو مجلة بنسـب تراوحـت بيـن 

  :الصحف والمجالت يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وجريـدة  %)٦(، وجريدة األخبـار  %)٨.٨(ومجلة اإلرشاد الزراعى  ،%)١٠(جريدة األهرام 

، ومجلـة  %)٣.٢(، وجريدة التعاون للفالحـين  %)٤(، والكرة والمالعب %)٥.٢(الجمهورية 

، والنشـرات اإلرشاديـة %)٠.٨(، وجريدة الوفد %)١.٦(، والمجلة الزراعية %)٢(الحوادث 

، %)٠.٤(، وجرنال القريـة  %)٠.٤(بك الخاص ، ومجلة طبي%)٠.٤(، وجريدة النبأ %)٠.٨(

  %).٠.٤(، وجريدة األسبوع %)٠.٤(والصحيفة الزراعية 



  

  

أن األقليـة مـن الشـباب المبحـوثين     ) ٢١٩(وأفادت البيانات الواردة بالجدول رقـم    

%. ١٩.٦، و %٠.٤يتعرضون إلى أربعة عشر صحيفة أو مجلة بنسـب تراوحــت بيــن   

  :ترتيبها تنازليا كما يلي وهذه الصحف والمجالت يمكن

، وجريـدة  %)٧.٢(، والكرة والمالعـب  %)١٣.٦(، وجريدة األخبار %)١٩.٦(جريدة األهرام 

، والمجلـة  %)٢(، ومجلة الحـوادث  %)٤.٤(، ومجلة اإلرشاد الزراعى %)٥.٢(لجمهورية ا

، %)٠.٤(، وجريدة االسبوع %)٠.٤(، وجريدة الوفد %)٢(، ومجلة األزهر %)١.٢(الزراعية 

، ومجلـة  %)٠.٤(، وجريدة المساء %)٠.٤(، وجريدة البحيرة لألقاليم %)٠.٤(وجريدة النبأ 

  %).٠.٤(آفاق عربية 

أن األقلية من السيدات المبحوثات  ) ٢٢٠(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه %. ٦.٨، و %٠.٤يتعرضن إلى اثنى عشر صحيفة أو مجلة بنسـب تراوحـت بيـن 

  :ف والمجالت يمكن ترتيبها تنازليا كما يليالصح

، وجريدة %)٣.٦(، وجريدة األخبار %)٥.٦(، وجريدة األهرام %)٦.٨(مجلة اإلرشاد الزراعى 

، %)١.٢(، ومجلـة التصـوف اإلسـالمى    %)١.٦(، والكرة والمالعـب  %)١.٦(لجمهورية ا

، ونشـرات  %)١.٢( ، ومجلة اإلرشاد لألراضـى الجديـدة  %)١.٢(وجريدة التعاون للفالحين 

، ومجلـة  %)٠.٤(، ومجلة نصف الدنيا %)٠.٤(، ومجلة الحوادث %)١.٢(اإلرشاد الزراعى 

  %).٠.٤(الصحيفة الزراعية 

أن األقلية من الشابات المبحوثات  ) ٢٢١(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

وهذه %. ٥.٦ ، و%٠.٤يتعرضن إلى خمسة عشر صحيفة أو مجلة بنسـب تراوحـت بيـن 

  :الصحف والمجالت يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، والكـرة  %)٥.٢(، وجريـدة األخبـار   %)٥.٦(لجمهورية ا، وجريدة %)٥.٦(جريدة األهرام 

، وجريـدة  %)٢(، ومجلـة الحـوادث   %)٢.٤(، ومجلة اإلرشاد الزراعى %)٢.٨(والمالعب 

، %)١.٢(، وجريدة المسـاء  %)١.٢(ون ، ومجلة اإلذاعة والتليفزي%)١.٢(التعاون للفالحين 

، ومجلـة  %)٠.٤(، والمجلة الزراعيـة  %)٠.٤(، وجريدة الوفد %)٠.٨(ومجلة نصف الدنيا 

  %).٠.٤(، وجريدة القناة %)٠.٤(، ومجلة التوحيد %)٠.٤(الموعد 

وبمناقشة الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية حول الصحف والمجالت التي   

القرى، أفادوا بأن هناك سبعة عشر صحيفة أو مجلة يمكن ترتيبها تنازليا  يتعرض لها سكان

  ):٢٢٤جدول رقم (وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 



  

  

جريدة األهرام، وجريدة األخبار، وجريدة الجمهورية، ومجلـة اإلرشـاد الزراعـي، وجريـدة     

المسـائى، والمجلـة    األسبوع، والنشرات اإلرشادية، وجريدة الوفد، وأخبار الرياضة، واألهرام

الزراعية، وجريدة الغد، وجريدة الدستور، وجريدة عقيدتى، وجريـدة روز اليوسـف، ومجلـة    

  .األنباء الدولية، وأخبار البحيرة، ومجلة الدعم اإلعالمي

وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عن الصحف والمجالت التي   

اك إحدى عشر صحيفة أو مجلة يمكن ترتيبها تنازليا يتعرض لها سكان القرى، ذكروا أن هن

  ):٢٢٧جدول رقم (وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 

جريدة األهرام، وجريدة الجمهورية، ومجلة التوحيد االسالمى، وجريدة األخبار، ومجلة اإلرشاد 

وفـد،  الزراعي، والمجلة الرياضية، واألهرام المسائي، ومجلة حواء، ومجلة المرأة، وجريدة ال

  .ومجلة نصف الدنيا

  

  االحتياج إلى المعلومات من المنظمات الحكومية واألهلية: الرابع عشر

شهر /يشتمل هذا الجزء من الدراسة على البيانات المتعلقة بمتوسط عدد مرات الزيارة   

للمنظمات الحكومية واألهلية، والنسب المئوية للمتعاملين مع هذه المنظمات، وأنواع المعلومات 

  .المطلوبة منها، ومشاكل االتصال بتلك المنظمات

  شهر للمنظمات الحكومية واألهلية/متوسط عدد مرات الزيارة -١

أن متوسط عدد مرات زيارة الرجال ) ٢٢٨(تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

ويمكن . مرة في الشهر ٨.١، و ١.٢المبحوثين للمنظمات الحكومية واألهلية يتراوح بين 

  :  ترتيب المنظمات تنازليا وفقا لمتوسط عدد مرات الزيارة في الشهر كما يلي

، والجمعيـة التعاونيـة   )٤.٦(، وجمعية تنمية المجتمـع المحلـى   )٨.١(مركز الشباب الريفي 

، ومركز اإلرشاد )٢.٧(، وشركات مستلزمات اإلنتاج )٢.٨(، وجهات التسويق )٣.٤(الزراعية 

، )٢(، وبنك التنمية واالئتمان بالمحافظـة  )٢(تنمية واالئتمان بالمركز ، وبنك ال)٢.٣(الزراعى 

، واإلدارة الزراعيـة  )١.٧(، والوحدة البيطريـة  )١.٧(، وبنك القرية )١.٨(والوحدة الصحية 

  ).١.٢(، ومديرية الزراعة بالمحافظة )١.٣(بالمركز 



  

  

ات زيارة الشباب  أن متوسط عدد مر) ٢٢٩(البيانات الواردة بالجدول رقم وأفادت   

ويمكن . مرة في الشهر ٨.٦، و ١.٢المبحوثين للمنظمات الحكومية واألهلية يتراوح بين 

  :  ترتيب المنظمات تنازليا وفقا لمتوسط عدد مرات الزيارة في الشهر كما يلي

، وجمعيـة  )٣(، ومركز اإلرشاد الزراعي )٣.٢(، وجهات التسويق )٨.٦(مركز الشباب الريفي 

، وشركات مستلزمـات اإلنتاج )٢.٩(، والجمعية التعاونية الزراعية )٣(لمجتمع المحلى تنمية ا

، وبنك التنمية واالئتمان بالمحافظـة )١.٩(، والوحدة الصحية %)٢(، والوحدة البيطرية )٢.٢(

، واإلدارة الزراعية بالمركــز  )١.٣(، ومديرية الزراعة بالمحافظة )١.٣(، وبنك القرية )١.٥(

  ).١.٢(، وبنك التنمية واالئتمان بالمركز )١.٢(

أن متوسط عدد مرات زيارة السيدات ) ٢٣٠(البيانات الواردة بالجدول رقم وأشارت 

ويمكن ترتيب . مرات في الشهر ٤، و ١المبحوثات للمنظمات الحكومية واألهلية يتراوح بين 

  :  ليالمنظمات تنازليا وفقا لمتوسط عدد مرات الزيارة في الشهر كما ي

، ومركـز اإلرشـاد   )٢.٦(، والوحدة الصحية )٤(، وجهات التسويق )٤(مركز الشباب الريفي 

، )٢(، وبنك التنمية واالئتمان بـالمركز  )٢.٣(، وجمعية تنمية المجتمع المحلى )٢.٥(الزراعى 

، والوحدة البيطريــة )١.٧(، والجمعية التعاونية الزراعية %)٢(وشركات مستلزمات اإلنتاج 

، ومديرية الزراعة بالمحافظــة )١(، وبنك القرية %)١.٥(، واإلدارة الزراعية بالمركز )١.٧(

)١.(  

أن متوسط عدد مرات زيارة الشـابات   ) ٢٣١(البيانات الواردة بالجدول رقم وأوضحت 

ويمكن ترتيب . مرات في الشهر ٨.٥، و ١المبحوثات للمنظمات الحكومية واألهلية يتراوح بين 

  :  ت تنازليا وفقا لمتوسط عدد مرات الزيارة في الشهر كما يليالمنظما

، )٤(، وجهات التسـويق  )٤(، واإلدارة الزراعية بالمركز )٨.٥(جمعية تنمية المجتمع المحلى 

، ومركـز  )٢.٢(، والوحـدة البيطريـة   )٢.٣(، ومركز الشباب الريفي )٢.٥(والوحدة الصحية 

، والجمعيـة التعاونيـة الزراعيــة )١.٨(ات اإلنتاج ، وشركات مستلزم)٢(اإلرشاد الزراعى 

، ومديرية الزراعة بالمحافظة )١(، وبنك التنمية واالئتمان بالمركز )١(، وبنك القرية %)١.٦(

)١.(  

وبسؤال الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية عن النسب المئوية للمتعاملين مع   

ويمكن %. ٥٩.١، و %١٥.٦أن هذه النسب تتراوح بين المنظمات الحكومية واألهلية، أفادوا ب

  ):٢٣٢جدول رقم (ترتيب المنظمات تنازليا وفقا للنسب المئوية للمتعاملين كما يلي 



  

  

، وشركات مستلزمـات اإلنتاج %)٥٣.٣(، وبنك القرية %)٥٩.١(الجمعية التعاونية الزراعية 

التنميـة واالئتمـان بالمركــز ، وبنك %)٤٨.١(، وجمعية تنمية المجتمع المحلى %)٤٨.٢(

، وجهات التسويق %)٤٣.٣(، والوحدة الصحية %)٤٥.٨(، ومركز الشباب الريفي %)٤٥.٩(

، واإلدارة %)٣٣.٩(، ومركـز اإلرشـاد الزراعـى    %)٤٠.٨(، والوحدة البيطرية %)٤٢.١(

الزراعـة   ، ومديرية%)١٧.٢(، وبنك التنمية واالئتمان بالمحافظة %)٣٠.٤(الزراعية بالمركز 

  %).١٥.٦(بالمحافظة 

وبمناقشة السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية حول النسب المئوية للمتعاملين   

%. ٧٩.٥، و %٥.٢مع المنظمات الحكومية واألهلية، أفادوا بأن هذه النسب تتراوح بين 

  ):٢٣٣ل رقم جدو(ويمكن ترتيب المنظمات تنازليا وفقا للنسب المئوية للمتعاملين كما يلي 

، وشركات مستلزمـات اإلنتــــاج %)٦٠.٨(، وجهات التسويق %)٧٩.٥(الوحدة الصحية 

، ومركـز  %)٢٠.٣(، والوحدة البيطريـة  %)٤١(، وجمعية تنمية المجتمع المحلى %)٤٦.٧(

، %)١٦(، ومديرية الزراعة بالمحافظـة  %)١٧.٥(، وبنك القرية %)١٩.٥(اإلرشاد الزراعى 

، %)١٢.٥(، وبنـك التنميـة واالئتمـان بالمحافظـة     %)١٥.٢(ونية الزراعية والجمعية التعا

، ومركـز  %)١٠.٥(، وبنك التنمية واالئتمـان بـالمركز   %)١١.٩(واإلدارة الزراعية بالمركز 

  %).٥.٢(الشباب الريفي 

  

  أنواع المعلومات المطلوبة من المنظمات الحكومية واألهلية -٢



  

  

إلى أنواع المعلومات المطلوبة ) ٢٣٧-٢٣٤(اول أرقام أشارت البيانات الواردة بالجد  

من مختلف المنظمات الحكومية واألهلية وفقا لما أقره الرجال والشباب المبحوثين، والسيدات 

حيث تبين أن أنواع المعلومات المطلوبة من الجمعية التعاونية الزراعية . والشابات المبحوثات

وهناك احتياج إلى معلومات . لول المشكالت الزراعيةتتعلق بمستلزمات اإلنتاج الزراعي، وح

عن التوصيات الفنية الزراعية من مركز اإلرشاد الزراعي، وهناك احتياج أيضا إلى معلومات 

ويحتاجون إلى المعلومات الرياضية . عن القروض ومستلزمات اإلنتاج الزراعي من بنك القرية

جتمع المحلي، فتعتبر مصدرا للمعلومات عن أما جمعية تنمية الم. من مركز الشباب الريفي

حماية البيئة، والمشروعات الصغيرة، وحلول مشكالت القرية، وفصول محو األمية، وتنظيم 

وتعتبر الوحدة الصحية مصدرا للمعلومات عن طرق الوقاية والعالج لمختلف األمراض، . األسرة

بر مصدرا للمعلومات عن التحصينات أما الوحدة البيطرية، فتعت. والتحاليل الطبية، والتطعيم

  .البيطرية، وعالج األمراض التي تصيب الماشية والدواجن

وتوفر اإلدارة الزراعية بالمركز، ومديرية الزراعة بالمحافظة معلومات عن حلول المشكالت 

ويوفر بنك التنمية واالئتمان على مستوى المركز . الزراعية، ومستلزمات اإلنتاج الزراعي

كما . ظة معلومات عن إجراءات الحصول على القروض، ومستلزمات اإلنتاج الزراعيوالمحاف

توفر شركات المستلزمات معلومات عن أسعار تلك المستلزمات، أما جهات التسويق فتوفر 

  .     معلومات عن أسعار الحاصالت الزراعية

ة عن أنواع وبسؤال الرجال المبحوثين، والسيدات المبحوثات في المقابالت الجماعي  

المعلومات المطلوبة من المنظمات الحكومية واألهلية، أقروا أنواع المعلومات السابق اإلشارة 

  ).٢٣٩، و رقم ٢٣٨جدول رقم (إليها 

  

  مشاكل االتصال بالمنظمات الحكومية واألهلية  -٣



  

  

أن هناك عدة مشكالت تواجه ) ٢٤٣-٢٤٠(أفادت البيانات الواردة بالجداول أرقام   

لية من الرجال والشباب المبحوثين، وكذلك السيدات والشابات المبحوثات في اتصالهم األق

حيث تبين أن مشكالت االتصال بالجمعية التعاونية الزراعية . بالمنظمات الحكومية واألهلية

تتلخص في عدم تواجد المسئولين معظم الوقت، وعدم توفر مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

أما . مسئولة عن تنمية المرأة الريفية بالجمعية، وبعد المسافة عن القرية بالجمعية، وعدم توفر

مشكالت االتصال ببنك القرية تتبلور في صعوبة إجراءات الحصول على القروض، وارتفاع 

واتضح أيضا أن ندرة تواجد المسئولين بجمعية تنمية . أسعار الفائدة، وبعد المسافة عن القرية

المعرفة بأنشطتها، وبعد المسافة بينها وبين القرية يشكل أهم مشكالت المجتمع المحلي، وعدم 

وتتلخص مشكالت االتصال بالوحدة الصحية في عدم توفر األدوية، وندرة تواجد . االتصال بها

وتبين أن أهم مشكالت االتصال . األطباء، وعدم توفر طبيبات للسيدات، وبعد المسافة عن القرية

اط، وضيق المساحة، وعدم كفاءة األجهزة الرياضية، وعدم وجود بمركز الشباب ضعف النش

هذا ويعتبر انخفاض أسعار الحاصالت . مكان مخصص للسيدات، وبعد المسافة عن القرية

الزراعية، واحتكار التجار للسوق، وصعوبة التعامل معهم، وارتفاع تكاليف النقل من أهم 

      .المشكالت التي تواجه االتصال بجهات التسويق

وبمناقشة الرجال المبحوثين، والسيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية حول   

مشكالت االتصال بالمنظمات الحكومية واألهلية، أفادوا بمجموعة المشكالت السابق اإلشارة 

  ).٢٤٥، و رقم ٢٤٤جدول رقم (إليها 

  

  

  

  

  أنشطة قضاء وقت الفراغ: الخامس عشر

أن هناك عشرة أنشطة لقضاء وقت ) ٢٤٦(الجدول رقم الواردة بأوضحت البيانات 

وهذه األنشطة  %. ٣٤.٨، و%٢.٤الفراغ ذكرها الرجال المبحوثين بنسـب تراوحـت بيـن 

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي



  

  

، واالجتماع باألصـدقاء فـي   %)٢٤(، وزيارة األقارب %)٣٤.٨( ةمشاهدة البرامج التليفزيوني

، واالجتماع مع )٨.٨(، والجلوس على المقهى %)١٠(سة الرياضة ، وممار%)١٥.٢(المنزل 

، وحضور %)٤(، وزيارة مركز الشباب الريفى %)٥.٢(، وفض المنازعات %)٨(أفراد األسرة 

  %).٢.٤(، وتالوة القرآن %)٢.٨(الدروس الدينية فى المساجد 

ضاء وقت أن هناك عشرة أنشطة لق) ٢٤٧(الواردة بالجدول رقم أشارت البيانات و  

وهذه األنشطة  %. ٦٧.٢، و%٢الفراغ ذكرها الشباب المبحوثين بنسـب تراوحـت بيـن 

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، والجلوس فى %)٢٨.٤( ة، ومشاهدة البرامج التليفزيوني%)٦٧.٢(ممارسة األنشطة الرياضة 

وزيـارة مركـز    ،%)٧.٢(، ومقاهي االنترنـت  %)٧.٦(، وزيارة األقارب %)٢٧.٦(المقهى 

، وصيـد األسمــاك  %)٣.٢(، وتالوة القرآن %)٥.٦(، وقراءة الجرائد %)٦(الشباب الريفى 

  %).٢(الدينية بالمساجد  ت، وحضور الندوا%)٢(

أن هناك تسعة أنشطة لقضاء وقت ) ٢٤٨(الواردة بالجدول رقم أوضحت البيانات و  

وهذه األنشطة  %. ٤٨.٤، و%٤.٤ـن الفراغ ذكرتها السيدات المبحوثات بنسـب تراوحـت بي

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، والجلوس مع %)٢٢.٨(، وزيارة األقارب واألصدقاء %)٤٨.٤( ةمشاهدة البرامج التليفزيوني

، %)١٣.٦(، وتفصيل المالبس وأشغال اإلبرة %)١٦.٤(، وتربية الدواجن %)٢١.٢(األصدقاء 

، %)٦.٤(، وتـالوة القـرآن   %)٦.٨(ع منتجات األلبان ، وتصني%)٨(وقراءة الكتب والجرائد 

  %).٤.٤(ورعاية الماشية 

أن هناك ثمانية أنشطة لقضاء وقت ) ٢٤٩(الواردة بالجدول رقم البيانات وتبين من 

وهذه األنشطة  %. ٥٧.٦، و%٢.٨الفراغ ذكرتها الشابات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وتفصيل المالبس %)٢٣.٦(، وزيارة األهل والجيران %)٥٧.٦( ةاهدة البرامج التليفزيونيمش

، واالستماع للبرامج اإلذاعيــة %)١٤.٤(، وقراءة الكتب والمجالت %)١٩.٢(وأشغال اإلبرة 

، وتربيـــة الدواجــن %)٦(، وحضور الندوات الدينية %)٦.٤(، وتالوة القرآن %)٧.٢(

)٢.٨.(%  

  



  

  

المشكالت الهامة التي يعاني منها سكان القرية ومقترحات التغلب : س عشرالساد

  عليها

  المشكالت الهامة التي يعاني منها سكان القرية -١

أن هناك ثالثة وثالثين مشكلة يعاني منها ) ٢٥٠(الواردة بالجدول رقم أشارت البيانات 

وهذه %. ٤٥.٢، و%٠.٨سكان القرية ذكرها الرجال المبحوثين بنسـب تراوحـت بيـن 

  :المشكالت يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وعدم %)٢٩.٢(، وعدم استكمال شبكة الصرف الصحى %)٤٥.٢(انتشار البطالة بين الشباب 

، وعدم وجود وحـدة بيطريــــة %)٢١.٢(، ونقص مياه الرى %)٢٦(وجود وحدة صحية 

، وعدم وجـود مركز شـباب  %)١٨(، وعدم وجود وحدة مدارس إعدادية أو ثانوية %)١٨.٤(

، وعدم انتظام التيــار الكهربائي %)١١.٦(، وعدم مناسبة الطرق المؤدية للقرية %)١٣.٢(

، %)١٠(، وعدم وجود شـبكة اتصـال تليفونيـة    %)١٠.٨( ، ونقص مياه الشرب %)١١.٢(

ر وسائل ، وعدم توف%)٩.٦(، وعدم نظافة القرية %)٩.٦(وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج ٢

، %)٥.٢(، وتلـوث ميـاه الشـرب    %)٧.٢(، وعدم توفر المخابز اآللية %)٨.٤(المواصالت 

، وارتفاع  أسعار %)٤.٤(، وانتشار األمراض المتوطنة %)٥.٢(الصرف الزراعي  ةوعدم كفاء

، وعدم وجود معهـد دينـــى %)٣.٢(، وتلوث الترع بمياه الصرف الصحى %)٣.٦(الفائدة 

، وعـدم  %)٢.٨(، وعدم وجود مكتب بريد %)٢.٨(كفاية الخدمات اإلرشادية ، وعدم %)٣.٢(

، وانتشار ظاهرة %)٢(، وانخفاض أسعار المحاصيل %)٢.٨(وجود أماكن لقضاء وقت الفراغ 

، وصـعوبة الحصـول علـى    %)١.٦(، ونقص عدد المدرسين %)١.٦(الدروس الخصوصية 

، %)١.٢(، وعدم تـوافر األطبـاء   %)١.٦(، وعدم توافر المنافذ التسويقية %)١.٦(القروض 

، وعدم وجود بنك قرية %)٠.٨(، وعدم توافر الصيدليات %)١.٢(وعدم وجود حضانة لألطفال 

)٠.٨.(%  

  

أن هناك أربعين مشكلة يعاني منها سكان ) ٢٥١(الواردة بالجدول رقم وأفادت البيانات 

وهذه المشكالت %. ٤١.٦، و%٠.٤القرية ذكرها الشباب المبحوثين بنسـب تراوحـت بيـن 

  :يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي



  

  

، %)٣٠.٨(، وعدم استكمال شـبكة الصـرف الصـحى    %)٤١.٦(انتشار البطالة بين الشباب 

، ونقص ميـاه الشــــرب %)٢٦.٨(، وعدم وجود وحدة صحية %)٣٠(ونقص مياه الرى 

ق المؤديـة للقريــة ، وعدم مناسبـة الطـر%)٢٢.٤(، وعدم وجود مركز شباب %)٢٢.٨(

، وعدم انتظام التيـار الكهربــائى %)١٥.٦(، وعدم وجود شبكة اتصال تليفونية %)١٧.٢(

، وعدم %)١١.٢(، وعدم توفر وسائل النقل %)١٤.٨(، وعدم وجود وحدة بيطرية %)١٥.٢(

، وعـدم نظافـة   %)١٠.٤(، وتلوث مياه الشـرب  %)١٠.٤(وجود مدارس إعدادية أو ثانوية 

، %)٧.٢(، وارتفاع أسعار المسـتلزمات  %)٩.٢(، انتشار األمراض المتوطنة %)١٠( ةالقري

، وانخفاض الوعي الصحـي %)٤.٨(، وارتفاع نسبة األمية %)٦.٤(وعدم وجود مخابز آلية 

، وعـدم  %)٢.٤(، وعدم كفاءة الصرف المغطـى  %)٢.٨(، وعدم وجود مكتب بريد %)٣.٢(

، وعدم توفر أماكن لقضاء وقت الفـراغ  %)٢(فر األدوية ، وعدم توا%)٢.٤(وجود معهد دينى 

، وانتشار ظـاهرة  %)٢(، وعدم وجود جمعية تعاونية زراعية %)٢(، وتلوث مياه الرى %)٢(

، وعدم كفاية الخـدمات  %)١.٢(، وعدم وجود جمعية استهالكية %)١.٦(الدروس الخصوصية 

، وعدم توفر األطباء بالوحـدة  %)١.٢( ، وارتفاع كثافة التالميذ فى الفصول%)١.٢(اإلرشادية 

، وارتفـاع  %)٠.٨(، وبعد أماكن التسويق %)٠.٨(، وعدم توافر الصيدليات %)٠.٨(الصحية 

، وتحكم التجـار  %)٠.٨(، وانخفاض أسعار المحاصيل %)٠.٨(أسعار تأجير  اآلالت الزراعية 

م وجـود مركـز   ، وعـد %)٠.٨(، وعدم توفر مستودع للبوتاجاز %)٠.٨(فى أسعار السوق 

، وعدم وجود نقطـة إطفاء %)٠.٨(، وصعوبة الحصول على القروض %)٠.٨(للحاسب اآللى 

)٠.٤.(%  

أن هناك ستة وعشرين مشكلة يعاني ) ٢٥٢(الواردة بالجدول رقم وأوضحت البيانات 

%. ٤٦.٨، و%٠.٨منها سكان القرية ذكرتها السيدات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :ت يمكن ترتيبها تنازليا كما يليوهذه المشكال

، وعدم %)٣٤.٨(، وعدم استكمال شبكة الصرف الصحى %)٤٦.٨(انتشار البطالة بين الشباب 

، وعـدم  %)٢٢.٨(، وعدم وجود مدارس إعداديـة أو ثانويـة   %)٢٤.٤(وجود وحدة صحية 

، )%١٦.٨(، ونقص مياه الشـرب  %)١٨(، وعدم توفر وسائل النقل %)١٨.٨( ةنظافة القري

، وعدم انتظام %)٩.٦. (الطرق المؤدية للقرية بة، وعدم مناس%)١٢(وعدم وجود مخابز آلية 

، وعدم وجود مكان مخصص للسـوق %)٩.٦(، وتلوث مياه الشرب %)٩.٦(التيار الكهربائى 

، ونقص ميـاه  %)٨.٨(، وعدم توافر الصيدليات %)٨.٨(، وعدم وجود مركز شباب %)٨.٨(



  

  

، ونقص الوعى %)٢.٨(، وانتشار األمية %)٣.٦(ر األمراض المتوطنة ، وانتشا%)٣.٦(الرى 

، %)١.٢(، وعدم وجود حضانة لألطفـال  %)١.٦(، وعدم وجود معهد دينى %)٢.٨(الصحى 

، %)١.٢(، وعدم وجود جمعية تنميـة مجتمـع   %)١.٢(وعدم وجود جمعية تعاونية زراعية 

، وعـدم تـوافر   %)٠.٨(ل للفتيـات  ، وعدم توفر مشاغ%)٠.٨(وعدم كفاءة الصرف المغطى 

  %).٠.٨(األطباء بالوحدة الصحية 

أن هناك ثمان وعشرين مشكلة يعاني ) ٢٥٣(الواردة بالجدول رقم وتبين من البيانات 

%. ٤٠.٨، و%٠.٨منها سكان القرية ذكرتها الشابات المبحوثات بنسـب تراوحـت بيـن 

  :وهذه المشكالت يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي

، وعدم اسـتكمال  %)٢٦.٨(، وعدم وجود وحدة صحية %)٤٠.٨(نتشار البطالة بين الشباب ا

، وعدم وجود مدارس إعدادية %)٢٥.٢(، وعدم نظافة القرية %)٢٦.٨(شبكة الصرف الصحى 

، %)١٤.٨(، وعدم توفر وسـائل النقـل   %)١٧.٦(، ونقص مياه الشرب %)٢٤.٤(أو ثانوية 

، وعـدم  %)١٠.٨(، وعدم وجود وحدة بيطرية %)١٢.٤(قرية وعدم مناسبة الطرق المؤدية لل

، وبعـد األسـواق عـن    %)٨.٨(، وعدم انتظام التيار الكهربائى %)١٠.٤(وجود مركز شباب 

، ونقـص الـوعى   %)٦.٨(، وانتشار األميـة  %)٧.٦(، وتلوث مياه الشرب %)٧.٦(القرية 

، وعدم وجود %)٢.٨( آلى مخبز توفر، وعدم %)٣.٦(، وعدم توافر الصيدليات %)٤(الصحى 

، وارتفاع أسعـار المستلزمــات %)٢(، وعدم توفر مشاغل للفتيات %)٢.٤(حضانة لألطفال 

، وعـدم وجـود جمعيـة    %)٢(، وضعف الخدمات التعليميـة  %)٢(، ونقص مياه الرى %)٢(

ليم ، وتسرب الفتيـات من التع%)١.٦(، وعدم السماح للبنات بالتعليم %)١.٦(تعاونية زراعية 

، وعـدم وجـود   %)٠.٨(، وعدم وجود مكان مخصص للسيدات فى مركـز الشـباب   %)١.٢(

  %).٠.٨(طبيبات 

وبمناقشة الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية حول المشكالت الهامة التي يعـاني    

منها سكان القرية، أفادوا بأن هناك ثالثة وعشرين مشكلة يمكن ترتيبها تنازليا وفقـا لتكـرار   

    ):٢٥٤جدول رقم (رها كما يلي ذك

، وعـدم  يـة عدم توفر فرص عمل للشباب، وعدم وجود وحدة صحية، وعدم وجود وحدة بيطر

ة الطرق المؤدية للقرية، وعدم وجود شبكة اتصال باستكمال شبكة الصرف الصحى، وعدم مناس

مـراض  تليفونية، وعدم وجود مدارس إعدادية أو ثانوية، ونقص مياه الشـرب، وانتشـار األ  

المتوطنة، ونقص مياه الرى، وتلوث مياه الشرب، وعدم تـوفر مصـدر موثـوق فيـه لبيـع      



  

  

المستلزمات، وعدم وجود مخبز آلى، وعدم وجود معهد دينى، وعدم انتظام التيار الكهربـائى،  

وعدم نظافة القرية، وعدم وجود مركز شباب، وارتفاع أسعار تأجير اآلالت الزراعية، واخـتالط  

ى بمياه الصرف، وصعوبة الحصول على القروض، وارتفاع نسبة األمية، وعدم تـوافر  مياه الر

  .الصيدليات، وسوء الصرف

وبسؤال السيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عن المشكالت الهامة التي يعاني 

ر منها سكان القرية، أفادوا بأن هناك إحدى وعشرين مشكلة يمكن ترتيبها تنازليا وفقا لتكرا

  ):٢٥٥جدول رقم (ذكرها كما يلي 

ـ عدم وجود مدارس إعدادية أو ثانوية، و ة الطـرق  بعدم توفر فرص عمل للشباب، وعدم مناس

شـبكة   وجـود  المؤدية للقرية، وعدم وجود وحدة صحية، وعدم وجود وحدة بيطرية، وعـدم 

جود جمعيات عدم وعدم وجود شبكة اتصال تليفونية، ورتفاع نسبة األمية، والصرف الصحى، وا

غيـاب الـوعى   نقص مياه الشرب، وتلوث مياه الشـرب، و أهلية، وعدم توفر وسائل النقل، و

البيئى، وانتشار األمراض المتوطنة، وعدم وجود صيدليات، وعدم تطهير التـرع والمصـارف،   

تسرب البنات من التعليم، وعدم توفر األطبـاء، وعـدم نظافـة    عدم انتظام التيار الكهربائى، وو

  .رية، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصيةالق

  

  مقترحات التغلب على مشكالت القرية -٢

أن هناك ستة وعشرين مقترحا للتغلب ) ٢٥٦(الواردة بالجدول رقم أشارت البيانات 

على المشكالت الني يعاني منها سكان القرية ذكرها الرجال المبحوثين بنسـب تراوحـت بيـن 

  :ات يمكن ترتيبها تنازليا كما يليوهذه المقترح%. ٣٦.٤، و%١.٢

، واسـتكمال  %)٣٤.٨(، وتوفير قروض ميسرة للشـباب  %)٣٦.٤(توفير فرص عمل للشباب 

، وتوفير ميـاه الشـرب النقيــة %)٢٨(، وتوفير مياة الرى %)٣٢(شبكة الصرف الصحى 

، ومتابعة %)٢١.٦(، وإنشاء وحدة صحية %)٢٢.٨(، وإنشاء شبكة صرف مغطى %)٢٥.٢(

، %)١٦.٤(، ورفع أسعار المحاصيل %)١٧.٢(، وتوفير وسائل النقل %)١٨(العملية التعليمية 

، وإنشـاء مـدارس   %)١٥.٦(، ورصف الطرق المؤدية للقريـة  %)١٦(وإنشاء مركز شباب 

، %)١٤(، وتوفير المستلزمات بالجمعيـات التعاونيـة الزراعيـة    %)١٤.٤(إعدادية أو ثانوية 

، وصيانة شـبكة  %)١٣.٢(، وإنشاء وحدة بيطرية %)١٣.٦(لحاصالت وتوفير منافذ لتسويق ا



  

  

، وإنشـاء شـبكة اتصـال    %)١٠.٨(، وإنشاء جمعية تنمية مجتمع محلى %)١٣.٢(الكهرباء 

، وتيسير استخراج تصاريـح البنـــاء %)٦.٨(، والتوعية بتنظيم األسرة %)٨.٨(تليفونية 

، وإنشاء معهد دينى %)٥.٢(ع والمصارف ، وتطهير التر%)٦(، وإنشاء مخابز آلية %)٦.٨(

  %).١.٢(، وإنشاء فصول لمحو األمية %)٣.٦(، ووضع صناديق لتجميع القمامة %)٣.٦(

أن هناك تسعة وعشرين مقترحا للتغلب ) ٢٥٧(الواردة بالجدول رقم البيانات وأفادت 

تراوحـت بيـن  على المشكالت الني يعاني منها سكان القرية ذكرها الشباب المبحوثين بنسـب

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٤٣.٦، و%١.٢

، وإنشـاء وحـدة صحيــة %)٣٤(، وتوفير مياة الرى %)٤٣.٦(توفير فرص عمل للشباب 

، %)٢٥.٢(، وإنشاء شبكة الصرف الصحى %)٢٩.٦(، وتوفير مياة الشرب النقية %)٢٩.٦(

، %)١٩.٢(، ورصـف الطـرق المؤديـة للقريـة     %)٢٠.٤(وتوفير منافذ لتسويق الحاصالت 

، وإنشاء مركـز شباب %)١٨.٨(ليك أراضى للشباب م، وت%)١٩.٢(وصيانة شبكة الكهرباء 

، وتـوفير المسـتلزمات بالجمعيـات    %)١٤(، وإنشاء مدارس إعدادية أو ثانويـة  %)١٨.٤(

قـروض ميسـرة   ، وتـوفير  %)١٣.٦(، وإنشاء وحدة بيطرية %)١٣.٦(التعاونية الزراعية 

، %)١٣.٢(، وتوفير وسائل النقل %)١٣.٦(، ورفع كفاءة العملية التعليمية %)١٣.٦(للشباب 

، وتحسـين الخـدمات   %)١٣.٢(، ونشر الوعى الصحى %)١٣.٢(وتطهير الترع والمصارف 

، %)٨.٤(، ورفع أسعار المحاصيل %)٩.٢(، وإنشاء شبكة اتصال تليفونية %)١١.٢(الصحية 

، وإنشـاء  %)٦.٤(، وتوفير صناديق لجمع القمامـة  %)٧.٦(الصرف المغطى  وتحسين كفاءة

، %)٥.٢(، وإنشاء جمعية تنميـة مجتمـع محلـى    %)٦.٤(مركز تدريب مهنى لتأهيل الشباب 

، وإنشاء فصـول محـو أميـة  %)٣.٢(، وتوفير اآلالت الزراعية %)٤.٨(وإنشاء مخابز آلية 

  %).١.٢(، وإنشاء معهد دينى %)٣.٢(

أن هناك سبعة وعشرين مقترحا للتغلب ) ٢٥٨(الواردة بالجدول رقم البيانات ضحت وأو

على المشكالت الني يعاني منها سكان القرية ذكرتها السيدات المبحوثات بنسـب تراوحـت 

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٤٨.٤، و%٤بيـن 

، وإنشاء وحدة %)٢٨.٨(الصرف الصحى  ، وإنشاء شبكة%)٤٨.٤(توفير فرص عمل للشباب 

، ورفع كفاءة العملية التعليميــــة %)٢٦.٨(، وتوفير مياة الشرب النقية %)٢٦.٨(صحية 

، وإنشاء مدارس إعداديـة أو ثانويــة %)٢٢.٨(، ورفع كفاءة الصرف الزراعى %)٢٥.٢(

مة مشـروعات  ، وتوفير قروض للشباب إلقا%)١٧.٦(، ووضع صناديق لجمع القمامة %)١٨(



  

  

، وتوفيــر وسائـل النقـــل %)١٥.٢(، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)١٧.٢(صغيرة 

، وإنشـاء  %)١١.٦(، وتوفير الرعاية الصحية %)١٣.٦(، وإنشاء مشاغل للفتيات %)١٥.٢(

، وتـوفير  %)١٠(، وإنشاء مخبز آلي %)١٠(، وإنشاء مركز شباب %)١٠.٤(وحدة بيطرية 

، وإنشاء شبكة التيــار الكهربى %)٨.٤(وإنشاء شبكة اتصال تليفونية ، %)٩.٦(مياه الرى 

، وإنشاء جمعيـة تنميـة مجتمـع محلـى %)٧.٦(، وتخصيص مكان لسوق القرية %)٨.٤(

، وإنشـاء  %)٦(، وإنشاء مصنع لمنتجات األلبـان  %)٦.٨(، وتوفير سيارات إسعاف %)٧.٦(

، وإنشاء جمعية تعاونيـة زراعية %)٤.٨(مكافحة الحشرات والقوارض ، و%)٥.٢(صيدليات 

  %).٤(، وإنشاء مركز تدريب مهنى للشباب %)٤.٨(

أن هناك أربعة وعشرين مقترحا للتغلب ) ٢٥٩(وتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم   

على المشكالت الني يعاني منها سكان القرية ذكرتها الشابات المبحوثات بنســب تراوحــت   

  :وهذه المقترحات يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٣٤.٤، و%٣.٢بيـن 

، واسـتكمال شـبكة   %)٢٨(، وتوفير فرص عمل للشباب %)٣٤.٤(توفير مياة الشرب النقية 

،  %)٢٢.٨(، وتوفير مياة الـرى  %)٢٣.٦(، وإنشاء وحدة صحية %)٢٦.٤(الصرف الصحى 

، وتوفير %)٢١.٢(انوية ، وإنشاء مدارس إعدادية أو ث%)٢٢(ووضع صناديق لجمع القمامة 

، وتوفير قـروض للشـباب إلقامـة    %)١٨.٤(، وإنشاء وحدة بيطرية %)١٩.٢(وسائل النقل 

، وتوعية اآلباء بأهمية تعلـيم  %)١٤.٤(، وإنشاء مركز للشباب %)١٦.٤(مشروعات صغيرة 

، %)٨.٤(، وإنشاء مخابز آليـة  %)١١.٦(، ورصف الطرق المؤدية للقرية %)١٣.٢(البنات 

، وإنشـاء جمعيـة   %)٧.٦(، وتوفير منافذ لتسويق الحاصـالت  %)٨(اء مشاغل للفتيات وإنش

، وتطهير التـرع والمصارف %)٦.٨(، وإنشاء شبكة اتصال تليفونية %)٧.٢(تعاونية زراعية 

، وإنشـاء  %)٤.٤(، وزيادة الـوعى الصـحى   %)٤.٤(مية ، وإنشاء فصول لمحو األ%)٦.٨(

، ومكافحة الحشـرات والقــــوارض %)٣.٦(صيدليات  ، وإنشاء%)٣.٦(حضانة لألطفال 

)٣.٢.(%  

  

  

وبمناقشة الرجال المبحوثين في المقابالت الجماعية حـول مقترحـات التغلـب علـى     

المشكالت الهامة التي يعاني منها سكان القرية، أفادوا بأن هناك تسعة عشـر مقترحـا يمكـن    

  ):٢٦٠ل رقم جدو(ترتيبها تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 



  

  

إنشاء وحدة صحية، وإنشاء وحدة بيطرية، وتيسير الحصول على القروض، واستكمال شبكة 

الصرف الصحى، وإنشاء مركز للشباب، وتوفير فرص عمل للشباب، ورصف الطرق المؤدية 

للقرية، وإنشاء شبكة اتصال تليفونية، وتوفير مياه الري، وتوفير وسائل النقل، وإنشاء فصول 

ية، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض، وتوفير الصيدليات، وصيانة شبكة الكهرباء، محو أم

وتوفير مياه الشرب النقية، وإنشاء مكتب بريد، ورفع مستوى الوعي الصحي، وردم المصارف، 

  .وتوفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار معقولة

ت التغلب على المقابالت الجماعية حول مقترحاوبسؤال السيدات المبحوثات في   

المشكالت الهامة التي يعاني منها سكان القرية، أفادوا بأن هناك سبعة عشر مقترحا يمكن 

  ):٢٦١جدول رقم (ترتيبها تنازليا وفقا لتكرار ذكرها كما يلي 

إنشاء وحدة صحية، وإنشاء وحدة بيطرية، وإنشاء مدارس إعدادية أو ثانوية، وإنشاء شـبكة  

ق المؤدية للقرية، وإنشاء شبكة اتصال تليفونية، وتـوفير ميـاه   الصرف الصحى، ورصف الطر

الشرب النقية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتخصيص مكان لسوق القرية، وتـوفير سـيارات   

إسعاف، ووضع صناديق لتجميع القمامة، وإنشاء فصول محو أمية، وتوفير القوافـل الصـحية   

ر الترع والمصارف، وإنشاء مشـاغل للفتيـات،   العالجية، وإقامة مشروع للنقل الداخلي، وتطهي

  .وإنشاء جمعيات أهلية للسيدات
  

األماكن المفضلة بالقرية لوضع جهاز حاسب آلي متصل بشبكة : السابع عشر

  اإلنترنت
أن هناك عشـرة أمـاكن بالقريـة يمكـن     ) ٢٦٢(أفادت البيانات الواردة بالجدول رقم   

كة اإلنترنت ذكرها الرجـال المبحـوثين بنسـب    استخدامها لوضع جهاز حاسب آلي متصل بشب

  :وهذه األماكن يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٢٨.٤، و %١.٢تراوحت بين 

، وجمعية تنمية المجتمع المحلى %)٢٢.٤(، والمدرسة االبتدائية )٢٨.٤(مركز الشباب بالقرية 

، %)١٠.٨(راعيـة  ، والجمعية التعاونيـة الز %)١١.٢(، ومركز اإلرشاد الزراعى %)١٦.٤(

، %)٣.٢(، وإنشاء مركـز خـاص   %)٣.٢(، ودوار العمدة %)٥.٢(ودار المناسبات بالمسجد 

  %).١.٢(، والكنيسة %)١.٢(والوحدة الصحية 



  

  

أن هناك تسعة أمـاكن بالقريـة يمكـن    ) ٢٦٣(البيانات الواردة بالجدول رقم وأشارت  

رها الشـباب المبحـوثين بنسـب    استخدامها لوضع جهاز حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنت ذك

  :وهذه األماكن يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي%. ٢٨.٤، و %١.٢تراوحت بين 

، والجمعية التعاونية الزراعية %)٢٢.٨(، والمدرسة االبتدائية %)٢٨.٤(مركز الشباب بالقرية 

 ، وإنشاء مركـز خــاص %)٤(، ودوار العمدة %)٨.٨(، ومركز اإلرشاد الزراعى %)١٩.٦(

  %).١.٢(، والكنيسة %)١.٢(، والوحدة الصحية %)٣.٢(، ودار المناسبات بالمسجد %)٣.٦(

أن هناك تسعة أماكن بالقريـة يمكـن   ) ٢٦٤(وأوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم 

استخدامها لوضع جهاز حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنت ذكرتها السيدات المبحوثـات بنسـب   

  :وهذه األماكن يمكن ترتيبها تنازليا كما يلي %.٣٦، و %١.٢تراوحت بين 

، وتخصيص مكان للسيدات %)١٥.٢(، والجمعية التعاونية الزراعية %)٣٦(المدرسة االبتدائية 

، %)٦.٨(، ودوار العمدة %)٩.٦(، ودار المناسبات بالمسجد %)١٢.٤(بمركز الشباب الريفى 

، %)٢(، ومركز اإلرشاد الزراعـى  )%٣.٢(، والكنيسة %)٦(وجمعية تنمية المجتمع المحلى 

  %).١.٢(والوحدة الصحية 

أن هناك تسعة أمـاكن بالقريـة يمكـن    ) ٢٦٥(وأظهرت البيانات الواردة بالجدول رقم 

استخدامها لوضع جهاز حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنت ذكرتها الشابات المبحوثـات بنسـب   

  :تنازليا كما يلي وهذه األماكن يمكن ترتيبها%. ٣١.٦، و %٢تراوحت بين 

، %)٢٦.٢(لشـباب  اللفتيات بمركـز  مناسب  ، وتخصيص مكان%)٣١.٦(المدرسة االبتدائية 

، ودار %)٧.٦(، وجمعيـة تنميـة المجتمـع المحلـى     %)٧.٦(والجمعية التعاونية الزراعية 

، %)٤(، وإنشاء مركز خاص %)٤.٨(، ومركز اإلرشاد الزراعى %)٧.٦(المناسبات بالمسجد 

  %).٢(، ودوار العمدة %)٣.٢(ة والكنيس

وبسؤال الرجال المبحوثين، والسيدات المبحوثات في المقابالت الجماعية عـن األمـاكن     

المفضلة بالقرية لوضع جهاز حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنت، اقترحوا تسعة أمـاكن يمكـن   

  ):٢٦٧، و ٢٦٦جدول رقم (استخدامها في هذا الغرض وهي كما يلي 

بالقرية، والمدرسة االبتدائية، والجمعية التعاونيـة الزراعيـة، وجمعيـة تنميـة      بالشبامركز 

 مضـيفة دار المناسبات بالمسجد، والوحدة الصحية، وخاص، و المجتمع المحلى، وإنشاء مركز

  .العمدة، ومركز اإلرشاد الزراعى


