املشكالت االجتماعية الىت تعاىن منها زوجات الصيادين بقرية برج الربلس ىف حمافظة كفر الشيخ
ملياء سعد احلسيىن ،عالم دمحم طنطاوى1

اا أ الزوج ييجه هلا ألفاظ ا جار ته ( ،)٪.0وأخت ا كتا أكثتر األبعتاد

امللخص العرىب
يستتته ه اتتلا الالتتر التعتتره علتتا املشتتكالت االجتماعيتتة التتىت

تعاىن منها زوجتات الصتيادين بقريتة بترج التربلس ىف حمافظتة كفرالشتيخ ،و

األمهية النساية لكت مشتكلة ،والعالقتة بتا املتات ات املستتقلة امل روستة
ٍ
مشكلة ٍٍ من املشكالت امل روسة0
وك
ولتلقيت اتتلأل األات اه مت اختيتتار عينتة عشتتيا ية بلتتم قيامهتتا 050

ماليثتتة متتن زوجتتات الصتتيادين بقريتتة بتترج ال تربلس .و مت مجتتل الايتتا ت

خ تتاله ى تتهررب و تتيفمرب وديس تتمرب م تتن ع تتا  1000ابملقابل تتة الشخص تتية

ابستتتخ ا استتتمار استتتايا  ،واستتتخ مع بعتتل األستتالية ا صتتا ية
وات تتا التيزيعت تتات التكراريت تتة ،وال رجت تتة املتيس ت ت ة ،واملتيس ت ت ا ست تتاىب
امل تترج  ،ومعامت ت الثا تتات ل تتاعل املتات ت ات املركا تتة ،ومع تتاملا االرتا تتا
الاسي  ،واالحن ار املتع د ،وذلك لشرح وتفس النتا ج.

ومتثلع أام النتا ج الالثية فيما يلا:
أوالا :أمكتتن ترتيتتة أاتتم املشتتكالت االجتماعيتتة التتىت تعتتاىن منهتتا زوجتتات
الصتتيادين املالتتي ت ترتيا تا تنازلي تا وفق تا للمتيس ت املتترج علتتا النلتتي
التت تتاى :مشت تتكلة الفقت تتر( )2001درجت تتة ،تالات تتا مشت تتكلة ات تتي املست تتكن

()10.2درجت تتة ,مث مشت تتكلة ت ترا األدوار( )1055درجت تتة ,ىف الرتتيت تتة
الثالر ،تالاا مشكلة غياب الزوج عن املنزه( )1020درجة ،مث مشتكلة
العن ت ت ت ت ت األست ت ت ت تتررب ( )1002درجت ت ت ت تتة ،وأخ ت ت ت ت ت ا مشت ت ت ت تتكلة ا الفت ت ت ت تتات
الزوجية()00.2درجة.

ويتا :وج أ أكثر األبعاد الىت تعاىن منها زوجات الصتيادين املالتي ت
فيمتتا يتعل ت مشتتكلة الفقتتر اتتا ستترعة وفتتاذ مصتتروه الايتتع( ،)٪..

وكاوع أكثر األبعاد معا

فيما يتعل مشكلة اتي املستكن اتا أنتن

يضربن أوالدان بساة وب و ساة ( ،)٪.0بينما كاوع أكثر األبعتاد
معا فيما يتعل مشكلة را األدوار اا

عيبة التيفي با طلاتات

ال تتزوج وطلا تتات األوالد(  .)٪..أم تتا أكثتتر األبعتتاد معتتا فيم تتا يتعلت ت

مشتتكلة غيتتاب التتزوج عتتن املنتتزه لفتترتات طييلتتة فهتتا ع ت وجتتيد متتن
أتخل املاليثة برأيه ىف ىئي األسر يتر يتايتة التزوج ىف الالت ملت

طييلتتة ( .)٪21ىف تتا كتتا أكثتتر أبعتتاد مشتتكلة العنت األستتررب معتتا

1معهد حبوث اإلرشاد الزراعى -قسم حبوث اجملتمع لريفى
ستالم البحث يف11مارس  ،2212املوافقة على النشر يف 22مارس 2212

معا فيما يتعل مشكلة ا الفات الزوجية اا وجيد خالفتات بيتنهن

وبا أقارب الزوج (.)٪00

لثت تا :أ املتا ت ات املستتتقلة امل روستتة تشتترح وتفستتر تتياى ،٪1.02
 ٪020. ،٪200 ،%0200 ،٪0005 ،٪02م ت تتن التا ت تتاين الكل ت تتا ىف

درجتتة معتتا املالتتي ت متتن مشتتكالت الفقتتر ،والعنت األستتررب ،واتتي

املستتكن ،وا الفتتات الزوجيتتة ،وغيتتاب التتزوج ،ومشتتكلة ترا األدوار

بنفس الرتتية.

رابع ت تا :وج ت أ متا ت الياتتل ال اقتتا امل ت رس يستتهم نستتهاما معنتتي ا ىف

مجي تتل املش تتكالت الس تتع امل روس تتة ,بينم تتا كاو تتع مش تتكلىت ا الف تتات

الزوجيتتة ،والعنت األستتررب أكثتتر أتثترا متات ستتابقة زواج التتزوج ،ىف تتا

كتا متات مستتا ة املستكن أكثتتر أتثت ا ىف مشتتكالت الفقتر ،وا الفتتات
الزوجية ،واي املسكن.

املق متتة واملشكلة الالثيتة
متثل املرأة ىف أى جمتمعع صفعه اعاا اجملتمعع ،ولعاا لعير أقعدور أى
جمتمع أن يقرر إمهاهلا والتغاضى عن وزهنا وأتثرياا ،وللمرأة أدورااعا الع
تنفرد هبا حبكم الطبيعة وأيضاً أدواراا الع تشعارف فيهعا الرمعل معن أمعل
استمرار اجملتمع وتقدمه ورفاايته.
وتعتععا املعرأة الريفيععة مععن أاععم ففععام اجملتمععع فهععى مععن يععة التعععداد
متثل أثثر من صفه صساء مفعر(()%35اجلهعاز املرثعزى للتعبفعة العامعة
واإل فاء.)2222 ،
تزايع ععد اماتمع ععام ةقضع ععام امل ع عرأة ةفع ععفة عام ع ععة و دواراع ععا ومكاصتهع ععا
والعوامععل الع تععىثر علععى لععة ةفععفة دا ععة ،وقععد عقععدم العديععد مععن
النععدوام واملعىمترام ىف تلععه اجلواصععع اممتماعيععة والتعليميععة والثقافيععة
والفععحية للمعرأة ،وأهععر أن املشععكالم الع تعععام منهععا املعرأة الريفيععة ىف
الععدوا الناميععة دا ععة مفععر أشععد وطع ة مععن املشععكالم الع تعععام منهععا
املعرأة عمومعاً ،وأن معلععم العاام املهففععة للنهععوف ةملعرأة الريفيععة اععى
ةعرام تقليديععة م تقاةععل ا تياماعععا الفعليععة رعععم اتفععا معلععم البحععوث

جملة اإلسكندرية للتبادا العلمى ( -جملد 55العدد )1يناير– مارس 2212

عل ع ععى ثث ع ععرة وتع ع ععدد ااعم ع ععاا الع ع ع تق ع ععوم امل ع ععرأة الريفي ع ععة هب ع ععا وض ع ععهامة
املسفوليام ال تقع على عاتقها (مامع.)3 :1212 ،
ولقععد أمريععع العديععد مععن الدراسععام علععى املشععكالم اممتماعيععة
ىف مف ععر واصطلق ععع ث ععل منه ععا م ععن منطلع ع تل ععه فق ععد رث ععزم ةعع ع
الدراسععام علععى تنععاوا مشععكلة امتماعيععة وا ععدة أو عععدد ععدود مععن
املشكالم ومن ااه الدراسام ال تناولع مشكلة وا دة
دراسة ) ،Hammer (2007ودارسة
Sleskova et
) ،and Julkunen (2006ودراسعة
 ،Axelssonودراس ع ع ع ع ع ع ععة
) ، al.(2006ودراس ع ع ع ع ع ع ععة )(2005
الدما ع ع ع ع ع ع ععى( )2221ودراس ع ع ع ع ع ع ععة ال ع ع ع ع ع ع ععدمهومى( )2222ودراس ع ع ع ع ع ع ععة
محععاد( )2222عععن البطالة،وثععالة دراسعة )،Dietz et al (2008
 ،Kleinjanودراسع ع ع ع ع ع ععة
et
ودراس ع ع ع ع ع ععة )al.(2008
) ،Herbert and Schia Ffino (2007ودراس ع ععة ام ع ععام
دروي ع ع ع ع ع ع ( ،)2222ودراس ع ع ع ع ع ععة ن ع ع ع ع ع ععان امح ع ع ع ع ع ععد(،)2222ودراس ع ع ع ع ع ععة
امصف ععارى( )2225ع ععن الت ععددل ،وث ععالة دراس ععة)،Azar (2007
ودراسعة ) ،Thelander (2006ودراسعة)،Okobi (2002ودراسعة رععر
سل( ،)2225ودراسة الفيفل (.)1222
Malmberg

عن مشكلة الفساد .أما مشكلة وقع الفراغ فقد تناولتها دراسام
ش ع ع ع ع ع ع ع ععحاتة( ،)2221ودراس ع ع ع ع ع ع ع ععة الش ع ع ع ع ع ع ع ععثرى ( ،)2221ودراس ع ع ع ع ع ع ع ععة
عم ع عران( .)1222أم ع ععا الدراس ع ععام الع ع ع تناول ع ععع أثث ع ععر م ع ععن مش ع ععكلة
امتماعيععة دراس ععة رععا امل ععدا ( ،)2222ودراسععة ععبحى(،)2222
ودراس ععة البن ععدارى( ،)2222ودراس ععة عع عراى( ،)2222ودراس ععة ليل ععى
دمحم( ،)2222ىف ع ع ععل رثع ع ععزم دراسع ع ععام أدع ع ععرى علع ع ععى املشع ع ععكالم
اممتماعيععة عامععة ولكععن لععدى ففععة امتماعيععة ايععزة ثععاملرأة الريفيععة ومنهععا
دراس ع ععة أم ع ععوره اةوطال ع ععع( ،)2221ودراس ع ععة تيس ع ععري ةزين ع ععه(،)2222
ودراسة اناء عبعدالعاا( ،)1222ودراسعة عبعدالال وردعرون(.)2212
أو رثع ععزم علع ععى الشع ععباة مثع ععل دراسع ععة عبع ععدالقادر( ،)2222ودراسع ععة
ااماص ع ععة العام ع ععة ملنت ع ععدى التنمي ع ععة البشع ع عرية(.)2222أو دراس ع ععام ع ع ععن
مش ععكالم ااس ععرة مث ععل دراس ععة ا ععدى الي ععل( ،)2222ودراس ععة إ ععان
عبدالرمحن()2225ودراسة مرمي رى( .)2225
ورعم ادتالف أاداف الدراسام املعاثورة وتبعاين أطراعا التفعورية.
فإهنعا تكفععى مسععتنتامج أن ذيعع اععاه الدراسععام س ععتم ةدراسععة املعرأة ىف
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جمتمعام الفيد على الرعم من تعدد أدواراا ووقوفهعا ااصعع الرمعل ىف
ذيع ععع ااعمع ععاا الفع ععيدية ةإلضع ععافة إ ااعمع ععاا املنزليع ععة .وصل ع عراً لقلع ععة
الدراسام أو اصعدامها ىف ااا اجملعاا يعث اتسعمع املعرأة ىف جمتمععام
الفيد خبفو ية معينة اصطالقاً من دفو ية جمتمعع الفعيد .ومعن اعاا
املنطل ع قامععع الدراسععة احلاليععة للتعععرف علععى املشععكالم الر يسععية ال ع
تعام منها املرأة ىف جمتمعام الفيدوثالة التعرف على اامهية النسبية
لكل مشكلة من املشكالم ال تعام منها زومام الفيادين.
أا اه الالر:
- 1التعرف على درمة معا ة املبحواثم معن مشعكالم الفقعر ،وضعي
املسععكن ،و عراأل اادوار ،وعيععاة ال ععزومج عععن املنععزا لف ع ة طويلععة،
والعنه ااسرى ،واخلالفام الزومية أنطقة الدراسة.
- 2التعععرف علععى علععى اامهيععة النسععبية ةكععل مشععكلة مععن املشععكالم
السع املدروسة ال تعام منها املبحواثم أنطقة الدراسة.
- 5التعرف على املتغريام املرتبطة لكل مشكلة من املشعكالم السعع
املدروسة ال تعام منها املبحواثم.
- 2حتديع ععد املتغ ع عريام اشع ععددة لكع ععل مشع ععكلة مع ععن املشع ععكالم السع ععع
املدروسة ال تعام منها املبحواثم.
االستعراض املرجعا:
مععن الفعععوةة أكععان وضععع تعريععه ععدد للمشععكلة اممتماعيععة إم
اصه عند ياعة تعريه للمشكلة اممتماعية جيع مراععاة أن للمشعكلة
اممتماعي ع ععة وم ع ععود مس ع ععتقل متمي ع ععز ع ع ععن عريا ع ععا م ع ععن أع ع عواار احلي ع ععاة
اممتماعية(عبدالاله.)2502211 ،
وتعرفهعا سعناء اخلعوا ( )212 :1222علعى أهنعا عبعارة ععن أععرف
مىثر ىف عدد ثبري من الناس ةطريقة عري مرعوةعة ،وأصعه كعن عمعل شع
ما ةش هنا دالا الفعل اممتماعى اجلمعى.
ثم ععا يعرفه ععا عي ععث وس عععد( )25 :2225عل ععى أهن ععا موق ععه يتطل ععع
معاجلععة إ ععال ية ويععنفم ع ععن أععروف اجملتمععع أو البيفععة اممتماعيععة أو
يتحع ععتم مع ع ععه ئميع ععع الوسع ععا ل اممتماعيع ععة ملوامهت ع عه وحتسع ععينه واع ععا ن
النا يتان تتالقيان ومتتزمان ىف أعلع اا يان.
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وىف الدراسععة احلاليععة ينلععر إ املشععكلة اممتماعيععة علععى اهنععا وضععع
امتماعى ترى املرأة الفيدية أصة قعد يعىثر علعى ياععا اممتماعيعة أتثعرياً
عري مرعوة.
ويعتا الفقر من أام املشكالم اممتماعية ال عام منها اجملتمعع
املفرى لف ام طويلة معن العزمن .وتعاثر ابعة الليثعى(ععري مبعل التعاريخ:
 )1أن مععن املعتععاد تعريععه الفقععر علععى اصععه عععدم ثفايععة الععددل واععاا مععا
يطل عليه فقر الددل ،ويعرف فقر الددل " صه سوء توزيع الددل أو
ععدم ثفايععة أو ععدم تعوازن احلامعام امقتفععادية معع املعوارد املتا عة عنععد
مس ععتوى ععدد م ععن ال ععددل أو أن اإلصف ععا م يكف ععى لتلبي ععة احلام ععام
الضرورية.
وي ععرى عب ععد اجلع عواد( )12 :1221أن ااس ععرة الفق ععرية ا ععى الع ع م
يكفععى ددلهععا للحفععوا علععى الضععرورمم ااساسععية الالزمععة للحفععا
على املستوى الال للحياة.
وتشري الدراسام واإل فعاءام احلديثعة إ أن أثثعر ففعام اجملتمعع
معععا ة مععن أععاارة الفقععر اععى املعرأة ،لععة اهنععا ااقععل لعاً مععن التعلععيم
واى ااقل تعدريباً وأتاعيالً ومعن ص تفعبق ااقعل لعاً معن فعر العمعل
واحلفوا على أمر ،ومن انا ةعدأم أعاارة أتصيعث الفقعر(تيسعري قاسعم،
.)22 :2222
ويعرف العنه ضد املرأة على أصه "أى اعتداء ضعد املعرأة مبعىن علعى
أسععاس اجلععنر والععاى قععد يتسععبع ىف إ ععداث إيععااء أو أس مسععدى أو
منسى أو صفسى للمرأة ويشمل أيضاً التهديد هباا امعتداء أو الضغط
أو احلرمععان التعسععفى للحععرمم س عواء ععدث ىف إطععار احليععاة العامععة أو
اخلا عة أى أن العنععه املومعه ضععد املعرأة لععه أشعكاا ثععالث اعى :العنععه
اجلسدى ،والعنه النفسى ،والعنه اجلنسى (مرثز اإلعالميام العرةية،
.)212 :2225
ومعن الشععا ع أن العنععه ضععد املعرأة اععدث ىف املنععاط الفقععرية ولععدى
الففام عري املتعلمة ةلرعم من أن العنعه اعدث ىف ذيعع املنعاط وةعل
ذيع الففام.
وتععاثر اععدى دليفععة( )121 :2222أن عيععاة الععزومج عععن املنععزا
يلقى أعبعاءً ثثعرية وعديعدة علعى الزومعة س تعهعداا معن قبعل ،ويعىثر علعى
ةناء ااسرة وعلى تغيري عالقام أفراداا وتغيري قيمهم وإئاااعم.

وت ععاثر دصي ععا إراعي ععل( )2222أن ان ععاف عالق ععة طردي ععة ة ععل متت ععع
الفععرد ةحل ع ىف سععكن مال ععم وأمععن ،ومععدى الععدور الععاى تعكسععه تلععة
العالقععة علععى اخلريطععة اممتماعيععة وامقتفععادية والتنمويععة ومععن انععا تنبععع
أمهيععة التعزام اجملتمععع ةتع مل محايععة اععاا احلع  ،ثمععا تععاثر أصععه ةفععفة عامععة
يععىدى السععكن عععري املال ععم أو الضععي للعديععد مععن املسععاو امقتفععادية
واممتماعي ع ععة والف ع ععحية والبيفيع ععة لأصس ع ععان ومنهع ععا امل ع عرأة فمع ععن النا ي ع ععة
امقتفععادية يععىثر ضععي املسععكن علععى صشععاطام امل عرأة امقتفععادية وال ع
تعتمد عليها ىف حتفيل ددل ااسرة.
ويعععرف أدم ( " )53 :2222عراأل الععدور لععدى امل عرأة إزاء أدا هععا
لدوراا ثزومة أو ث م أو صتيفة لتعدد أدواراا ةففتها عاملة إ ماصع
ثوهنا زومة وأماً وةلتا تتعدد التوقعام واملطالع مع إ ساسها ةععدم
إستطاعتها حتقي املطالع أو امستفاةة ملهتله التوقعام".
ويععاثر (1972, p. 473) Hallأن املعرأة العاملععة معرضععة للفعراأل
ةععل اادوار أثثععر اععا تتعععرف للف عراأل ىف الععدور الوا ععد ،وأن الضععغو
املتعععددة ال ع توامههععا امل عرأة مععن الن عوا ى اممتماعيععة يسععبع هلععا زمدة
القل والتوتر ،واإل با وسوء التكيه واضطراةته.
وتاثر حتية عبد العاا( :)223 :1223أن احلياة الزوميعة م للعو اعا
قععد يعك ععر ععفواا ويعرقععل إتزاهنععا ،و لععة ان ال ععزوامج ،ش ع صه ش ع ن أيععة
عالقة إصساصية طويلعة املعدى ،قعد م تسعتطيع أن تشع طريع احليعاة دون
أن تفععادفها ةعع املشععكالم الع مععن شع هنا أن حتععبط عز ععة الععزومل
ىف مسرية ياعما الزومية".
الفروض الالثية:
ولتحقي ادىف الدراسة الثالث والراةع مت ياعة الفروف التالية:
- 1توم ععد عالق ععة معنوي ععة ة ععل درم ععة املع ععا ة م ععن ث ععل م ععن املش ععكالم
السع املدروسة واملتغريام املستقلة اا د عشر.
- 2تومع ععد عالقع ععة معنويع ععة ةع ععل املتغ ع عريام املسع ععتقلة املدروسع ععة جمتمعع ععه،
ودرمة املعا ة من املشكالم اممتماعية الستة املدروسة.
- 5تسهم ثعل معن املتغعريام املسعتقلة املدروسعة إسعهاماً معنعومً فريعداً ىف
تفسععري التبععاين الكلععى ىف درمععة املعععا ة مععن املشععكالم اممتماعيععة
السع املدروسة.
األسليب الالثتا:
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ىاملة وعينة الالر:
أمري ععع ا ععاه الدراس ععة ىف افل ععة ثفرالش ععيخ ،ي ععث يق ععع البح ععر
ااةي املتوسط وحبعرية املنزلعة علعى احلعدود الشعمالية معن اشافلعة .ومعن
انا ومعد جمتمعع عيدى ىف املنطقعة الشعمالية ةشافلعة يرتكعز ىف منطقعة
ة عرمج ال عالر ال ع تعت ععا م ععن أش ععهر من ععاط الف ععيد ىف اشافل ععة وأثثرا ععا
إصتامية( ايفة الثعروة السعمكية .)2211،ومت ادتيعار عينعة عشعوا ية ةلع
قوامها  132من زومام الفيادين ،وقعد مت تفعميم اسعتمارة مقاةلعة مت
ادتباراععا مبععد ياً لتفععبق أداه ععاحلة جلمععع البيععا م .وذعععع البيععا م
دالا شهرى صوفما وديسعما ععام  2211ةواسعطة فريع معن معامعى
البيععا م املععدرةل علععى اععاا الغععرف عععن طري ع املقاةلععة الشهفععية مععع
أفراد العينة.
قياس املتا ات الالثية:
تشتمل املتغريام البحثيعة للدراسعة علعى أ عد عشعر متغعريا مسعتقال،
وس ععتة متغع عريام ةع ععة تع ععا ع ععن املش ععكالم ال ع تع ععام منه ععا زوم ععام
الفيادين موضوأل ااا البحث وقد مت قياسها ثاآلتى:
- 1تعل ععيم املبحوث ععة :وق ععير ةع ععدد س ععنوام التعل ععيم الع ع أدع ععا املبحوث ععة
ةنف ع ععا وث ع ععان متوس ع ععط تعليمه ع ععا  5112س ع ععنة ةعع ع عراف معي ع ععارى
 2123سنة
 2ال-سععن :مت قياسععه ةس عىاا املبحوثععة عععن السععن اقععرة سععنة ميالديععة
وقع إمراء البحث وثان متوسط أعمار املبحواثم  53132سعنة
ةعراف معيارى قدره  11121سنة.
- 5تعلععيم الععزومج :قععير ةعععدد سععنوام التعلععيم ال ع أداععا زومج املبحوثععة
ةنفععا وثععان متوسععط تعل ععيم الععزومج  2121سععنة ةع عراف معيععارى
قدرة  2112سنة.
- 2سععاةقة زوامج الععزومج :مت قياسععها ةسعىاا املبحوثععة عععن مععا إ ا ثععان قععد
سعب لزومهععا العزوامج دععرى وثاصعع اإلمععاةم صععم أو م وأعطيععع
اإلماةم أرقام ترميزية  ،1فر على ال تيع.
 - 3ف ععم ااس ععرة :مت قياس ععه ةسع عىاا املبحوث ععة ع ععن ع ععدد أفع عراد أس ععرعا
الاين يقيمون معاً ويعتمعدون علعى صفعر املعوارد وةلع متوسعط ععدد
أفراد ااسرة ة 112فرداً ةعراف معيارى قدره  2122فرداً.
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 - 2فععم عمالععة الفععيد :قععير ةعععدد أفعراد ااسععرة الععاين يتهععاون مععن
الفعيد مهنعة ر سععيه وةلع متوسعط فععم عمعاا الفعيد  2112فععرداً
ةٍ راف معيارى قدره  1152فرداً .
 2م-سععا ة املسععكن :قععير ىلذععا مسععا ة املسععكن امسععرى ةمل ع
املرةع،وةل ع ع ع املتوسع ع ععط احلسع ع ععاى ملسع ع ععا ة املسع ع ععكن 221222م2
واعراف معيارى قدره 22123م.2
 1م-سععتوى مسععكن ااسععرة :مت قياسععه أقيععاس يتكععون مععن واصيععة ةنععود
تعا عن الة املسكن ومكو ته ودفا فه .ومت ذع درمعام ثعل
مبحوثة للحفوا على الدرمة الكلية ملستوى مسعكن ااسعرة وةلع
متوسععط درمععام مس ععتوى املسععكن لعينععة البحععث  12122درمععة
ةعراف معيارى قدره  1122درمة.
 - 2يعازة اامهعزة املنزليععة :مت قياسعه ىلذععا ععدد اامهععزة املنزليعة الع
متتلكهععا أسععرة املبحوثععة ،وأعطيععع اامهععزة درمععام سععع قيمتهععا
التسععويقية ومت ذععع الععدرمام للحفععوا علععى الدرمععة الكليععة حليععازة
اامه ععزة املنزلي ععة وث ععان املتوس ععط احلس ععاى ل ععدرمام املبح ععواثم ىف
العين ع ععة البحثي ع ععة  15112درم ع ععة ةعع ع عراف معي ع ععارى ق ع ععدره 2125
درمة.
- 12الوضع الطبقى املدرف :مت قياسه ةسىاا املبحوثعة ععن الطبقعة الع
ترى أن أسرعا تنتمع إليهعا وثاصعع اإلمعاةم التاليعة الطبقعة العليعا،
والطبقععة املتوسععطة ،والطبقععة الععدصيا وأعطيععع اإلمععاةم أرقععام رتبيععه
 1 ،2 ،5على ال تيع.
- 11درمععة موافقععة الععزومج علععى العمععل :مت قياسععها ةسعىاا املبحوثععة عععن
مععا إ ا ثععان زومهععا موافع علععى عملهععا ،وثاصععع اإلمععاةم مواف ع ،
سيان ،معارف وأعطيع اإلماةم أرقام  1 ،2 ،5على ال تيع.
- 12املعا ة من املشكالم اممتماعية :ومت قياسه ةستة مقعايير ثعل
منهععا يع ععا ع ععن درمععة املعععا ة م ععن املشععكالم اممتماعيععة الس عع
املدروسة على النحو التايل:
أ -املع ععا ة م ععن الفق ععر :مت قياس ععه ةتس عععة ةن ععود وثاص ععع اإلم ععاةم ا ععى
دا م عاً ،وأ ي ععا  ،و دراً ،وم .ومت إعط ععاء تل ععة اإلم ععاةم درم ععام
1،2،5،2علععى ال تيععع .وحبسععاة معامععل ثبععام املقيععاس فكععان
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معام ععل الف ععا  21121وةن ععاء علي ععة مت ذ ععع درم ععام البن ععود التس عععة
للحفوا على الدرمة الكلية للمعا ة من الفقر.

أستهدمع العديد من اادوام اإل فا ية ىف حتليل البيا م منها
التك عرارام العدديععة ،والنسععبية ،واملتوسععط احلسععاى ،وامع عراف املعيععارى
لو ععه البيععا م ثمععا اسععتهدمع الدرمععة املتوسععطة ،واملتوسععط املععرمق
ملعرفة اامهية النسبية لكل ةنعد معن ةنعود املشعكلة ومعرفعة اامهيعة النسعبية
للمشععكالم الع تعععام منهعا زومععام الفععيادين ،ومعامععل الثبععام(ألفععا)
 ،Reliability Coefficientةإلضععافة إ معععاملى اإلرتبععا البسععيط
وامعدار اخلطى املتعدد.

ة  -املعع ععا ة مع ععن ضع ععي املسع ععكن :ومت قياسع ععه ةسع ععبعة ةنع ععود و ثاصع ععع
اإلم ع ععاةم اع ع ععى دا م ع ع عاً ،وأ يع ع ععا  ،و دراً ،وم .ومت إعط ع ععاء تلع ع ععة
اإلم ععاةم درم ععام 1،2،5،2عل ععى ال تي ععع  .وحبس ععاة معام ععل
ثبع ععام املقيع ععاس فك ع ععان معامع ععل الفع ععا 21222وةنع ععاء علي ع ععه مت ذع ععع
درمععام البنععود السععبعة للحفععوا علععى الدرمععة الكليععة للمعععا ة مععن
ضي املسكن.

وتا ج ال راسة

مج -املعا ة من راأل اادوار :مت قياسعه ةتسععة ةنعود وثاصعع اإلمعاةم
ا ع ععى دا م ع ع عاً ،وأ ي ع ععا  ،و دراً ،وم .ومت إعطع ع ععاء تل ع ععة اإلمع ع ععاةم
درمام 1،2،5،2علعى ال تيعع .وحبسعاة معامعل ثبعام املقيعاس
فك ععان معام ععل الف ععا  2.98.وةن ععاء علي ععة مت ذ ععع درم ععام البن ععود
التسعة للحفوا على الدرمة الكلية للمعا ة من راأل اادوار.

فيما يلعى ععرف لنتعا الدراسعة ويقسعم الععرف إ قسعمل يععرف
القسم ااوا توزيعع إمعاةم املبحعواثم علعى ةنعود املععا ة علعى ثعل معن
املشكالم ٍ
اممتماعيه السع املدروسة.
امرتباطيعة و ٍ
ويعرف القسم الثام العالقام ٍ
امعداريعة ةعل املتغعريام
املستقلة وثل من مقايير املعا ة من املشكالم ٍ
اممتماعية.

د -املعا ة من عياة الزومج عن املنزا :ومت قياسعه ةسعبعة ةنعود و ثاصعع
اإلم ع ععاةم اع ع ععى دا م ع ع عاً ،وأ يع ع ععا  ،و دراً ،وم .ومت إعط ع ععاء تلع ع ععة
اإلم ععاةم درم ععام 1،2،5،2عل ععى ال تي ععع  .وحبس ععاة معام ععل
ثبع ععام املقيع ععاس فكع ععان معامع ععل الفع ععا  21221وةنع ععاء عليع ععه مت ذع ععع
درمععام البنععود السععبعة للحفععوا علععى الدرمععة الكليععة للمعععا ة مععن
عياة الزومج عن املنزا.
ه -املعع ععا ة مع ععن العنع ععه ااسع ععرى :ومت قياسع ععه خبمسع ععة ةنع ععود و ثاصع ععع
اإلم ع ععاةم اع ع ععى دا م ع ع عاً ،وأ يع ع ععا  ،و دراً ،وم .ومت إعط ع ععاء تلع ع ععة
اإلم ععاةم درم ععام 1،2،5،2عل ععى ال تي ععع .وحبس ععاة معام ععل
ثبع ععام املقيع ععاس فكع ععان معامع ععل الفع ععا  21211وةنع ععاء عليع ععه مت ذع ععع
درمام البنعود اخلمسعة للحفعوا علعى الدرمعة الكليعة للمععا ة معن
العنه ااسرى.
و -املع ععا ة م ععن اخلالف ععام الزومي ععة :ومت قياس ععه خبمس ععة عش ععر ةن ععداً و
ثاصع اإلماةم اى دا ماً ،وأ يا  ،و دراً ،وم .ومت إعطعاء تلعة
اإلم ععاةم درم ععام 1،2،5،2عل ععى ال تي ععع .وحبس ععاة معام ععل
ثبع ععام املقيع ععاس فكع ععان معامع ععل الفع ععا  21212وةنع ععاء عليع ععة مت ذع ععع
درم ع ععام البن ع ععود اخلمس ع ععة عش ع ععر للحف ع ععوا عل ع ععى الدرم ع ععة الكلي ع ععة
للمعا ة من اخلالفام الزومية.
األدوات ا صا ية املستخ مة:

أوالا :تيزي تتل نج تتاابت املال تتي ت عل تتا بن تتيد املع تتا عل تتا كت ت م تتن
املشكالت ٍ
االجتماعية
 -0مشكلة املعا من الفقتر:
يوضععق مععدوا( )1أةعععاد مشععكلة الفقععر ال ع تعععام منهععا زومععام
الف ععيادين ي ععث أأه ععرم النت ععا أن  %22م ععن املبح ععواثم يع عرين أن
مفروف البيع ةينفا ةسعرعة صلعراً مرتفعاأل ااسععار وثثعرة ام تيامعام
ثمععا أن العمععل عععري اثةععع ،وأن عوا  %22مععن املبحععواثم يعرين أن
مفاريه دروس ااومد ئعلنا م صقعدر علعى شعراء أثعالم صفسعنا فيهعا
و لعة يتفع معع طبيععة املعرأة املفعرية والتضعحية معن أمعل أةنا هعا ،وتععرى
ع ع عوا %25م ع ععن املبح ع ععواثم أهن ع ععن م يق ع ععدرن عل ع ععى شع ع عراء أش ع ععياء و
امععام ىف صفسععهن ةسععبع قلععة الععددل ،وارتفععاأل ااسعععار ومفععاريه
ااومد ،وأن عوا  %12مععن املبح ععواثم ي عرين عععدم ش عراء ثس ععوة ىف
ااعيعاد لكعل أفعراد ااسعرة يعث إن الزومعة اعى الع تضعحى معن أمعل
شع عراء ثس ععوة اومدا ععا .ثم ععا ت ععرى  %22م ععن املبح ععواثم أن عي ععارام
ااومد ع ععري ثافي ععة ،وأص ععه م ععا يق ععارة  %22م ععنهن يىث ععدن عل ععى ع ععدم
القععدرة علععى دفععع فععاتورة الكهععرةء وامليععاه ىف مواعي عداا ،وأن  %22مععن
املبح ععواثم يىث ععدن عل ععى ع ععدم الق ععدرة عل ععى تغطي ععة مف ععاريه املدرس ععة
لألومد ،وأصعه معا يقعارة معن  %12معن املبحعواثم يعاثرن ععدم جماملعة
ااقارة ةسبع قلة املاا ،وأن وا  %22من املبحواثم أفعدن ععدم
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املشععارثة ىف املناس ععبام العا لي ععة صل عراً اهنععن م ععتلكن مالة ععر مناس ععبة
للهرومج.
وةلنلر إ املتوسط املرمق يتبل من مدوا( )1أن البنعود اخلا عة
أشع ععكلة الفقع ععر كع ععن تقسع ععيمها إ ثع ععالث ففع ععام تضع ععم الففع ععة ااو
مش ع ععكلتل حت ع ععتالن ااولوي ع ععة الك ع ععاى ومه ع ععا ((ع ع ععدم ثفاي ع ععة مف ع ععروف
البيع))(( ،عدم القدرة على شعراء أشعياء و امعام ىف صفسعهن)) ةدرمعة
متوسطة  5132 ،5122على ال تيعع ،وانعاف ثالثعة ةنعود أدعرى حتتعل
)) ((
أولوي ععة متوس ععطة وا ععى ((ع ععدم جمامل ععة ااق ععارة ةس ععبع قل ععة امل ععاا ،
ومفاريه دروس ااومد ئعلنا م صقدر على شراء أثالم صفسنا فيهعا
)) (( ،وعدم شراء ثسوة ىف ااعياد لكل أفراد ااسرة )) ةدرمة متوسطة
 5122 ،5112 ،5122عل عى ال تيععع ،ةينمععا انععاف أرةعععة ةنععود حتتععل
أولوية منهفضعة واعى ((ععدم القعدرة علعى دفعع فعاتورة الكهعرةء وامليعاه))،
(( وعدم املشارثة ىف املناسبام العا لية اهنن م عتلكن مالةعر مناسعبة
للهرومج )) (( ،وعيعارام ااومد ععري ثافيعة ))(( ،ععدم القعدرة علعى تغطيعة
مفاريه املدرسة لألومد)) ةدرمعة متوسعطة ،2132 ،2122 ،2112
 2121درمة على ال تيع.
 -1مشكلة املعا من اي املسكن:
أأهعرم البيععا م العواردة ةجلععدوا( )2أن عععو  %22مععن زومععام
الفعيادين أفعراد العينععة أشعر أن ضععي املسععكن جيعلهعن يضعرةن أومداععن
ةسبع وةدون سبع ،ثما يشرين وا  %22من املبحعواثم أهنعن م
ئععدن مكععان ىف البيععع تس ع يق فيععه ةع ع الوقععع صل عراً لضععي السععكن
الاى م يتععدى فعرتل معع ومعود أثثعر معن عا لعة ىف البيعع الوا عد،
ويىثععدن  %32مععن املبحععواثم أهنععن لععرمن ااومد دععارمج البيععع اصععه
يستطيع رة ااسعرة أو الشعها املعري أن يسع يق ،ويعرى
ضي
عوا %35معن املبحععواثم أن العزومج جيلععر علعى القهععوة ويع ف البيععع
اصعه م جيعد مكعان يسع يق فيعه ،ثمعا أن  %22معن زومعام الفعيادين
ياثرن أصة م يومد مكان ىف البيع لزن فيعه ةعع مسعتلزمام املعيشعة

وااشععياء اادععرى ،فض عالً عععن أن عوا  %23مععن املبحععواثم ثععرن
أص ععه م يوم ععد مك ععان ف ععا مل ععاثراة ااومد ىف البي ععع و ل ععة لض ععي
السععكن اععا قععد يععىثر علععى مسععتوى حتفععيل التالميععا سععلبيا ،ثمععا أشععرن
 %22مع ععن املبحع ععواثم أهنع ععن م تسع ععتطيعن استضع ععافه ةع ع ع ااقع ععارة
والناس لعدم ومود مكان مناسع جللوسهم.
وةلنلر إ املتوسط املرمق يتضق من مدوا( )2أن البنود
اخلا ة أشكلة ضي املسكن كن تقسيمها إ ثالثة ففام تضم
الففة ااو مشكلة وا دة فقط واى((عدم ومود مكان ىف البيع
لتهزين فيه ةع مستلزمام املعيشة وأشياء أدرى)) تعام منها
املبحواثم ةدرمة عالية  %5115درمة ،ةينما اناف ثالثة مشكالم
تعام منها املبحواثم ةدرمة متوسطة واى(( م يستطيعن استضافة
ةع من ااقارة والناس لعدم ومود مكان مناسع جللوسهم)) ((،وم
ئدن مكان ىف البيع يس ان فيه ةع الوقع))((،وم جيدن مكان
فا ملااثرة ااومد ىف البيع)) ةدرمة متوسطة ،2121 ،2113
 2122درمة على ال تيع ،واناف ثالثة ةنود حتتل أولوية منهفضة
واى(( ضي املسكن جيعلهن يضرةن أومدان ةسبع وةدون
سبع))((،وخيرمن ااومد دارمج البيع اصه ضي ))،
((وملوس الزومج على القهوة وي ف البيع اصه م جيد مكان يس يق
فيه)) ةدرمة متوسطة 2121 2122 ،2123درمة على ال تيع(( .وم
جيدن مكان فا ملااثرة ااومد ىف البيع)) ةدرمة متوسطة
 2122 ،2121 ،2113درمة على ال تيع ،واناف ثالثة ةنود حتتل
أولوية منهفضة واى((ضي املسكن جيعلهن يضرةن أومدان ةسبع
وةدون سبع))((،وخيرمن ااومد دارمج البيع اصه ضي ))((،وملوس
الزومج على القهوة وي ف البيع اصه م جيد مكان يس يق فيه)) ةدرمة
متوسطة 2121 ،2122 ،2123درمة على ال تيع.

ج وه رقم .0النساة املئيية واألمهية النساية لانيد مشكلة معا زوجات الصيادين من الفقر
الانيد

 -1مفروف البيع ةيهلا ةسرعة
 -2ةيكون صفسة ىف امام تش يها وما ةتقدري
 -5عدم جماملة اارقاة ةسبع قلة املاا
 -2فلوس دروس ااومد ةتهلينا م صش ى أثالم صفسنا فيها
 -3عدم شراء ثسوة ىف ااعياد لكل أفراد ااسرة

درجة املعا

52

عالية
%
1212
22
3315
3215
2515

متيس ة
%
1212
1215
2212
1212
5212

منخفضة
%
1..
2
112
515
112

ال تيج
%
515
212
1115
2212
1215

ال رجة
املتيس ة
5122
5132
5122
5112
5122

الرتتية
1
2
5
2
3
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 -2عدم القدرة على دفع فاتورة الكهرةء واملياه ىف موعداا
 -2عدم املشارثة ىف املناسبام العا لية علشان معندثي مالةر مناسبة للهرومج
 -1عيارام امومد عري ثافية
 -2عدم القدرة على تغطية مفاريه املدرسة لألومد

52
5215
2212
2215

5215
1112
5212
22

215
215
1212
1212

2112
5212
21
52

2112
2122
2132
2121

2
2
1
2

ج وه رقم .1النساة املئيية واألمهية النساية لانيد مشكلة معا زوجات الصيادين من اي املسكن
الا تتنيد

درجة املعاوت ت تتا

 -1ما في مكان ىف البيع لزم فيه احلامام اللى أصع عايرااا
 -2م تستضيفى د اصه ما في مكان مناسع
 -5م ئدى مكان ىف البيع تس اى فيه شوية
 -2ما في مكان فا ملااثرة ااومد ىف البيع
 -3ضي املسكن ةيهليكى تضرى ااومد على الفاضى واملليان
 -2ةتهرمى ااومد ةره البيع اصه ضي
 -2زومة ةيطلع على القهوة ويطف من البيع اصه م جيد مكان ير

عالية

متيس ة

منخفضة

ال تيج

2212
3212
2112
3115
5115
51
2112

1
1212
1515
215
2212
12
1215

515
2
315
212
2
2
215

22
5212
52..
5212
22
22
2212

%

فيه شويه.

 -2مشكلة املعا من را األدوار:
فيمععا يتعلع هبععاه املشععكلة يتضععق أن عوا  %22مععن املبحععواثم
يعععاصل مععن عععوةة التوفي ع ةععل طلبععام الععزومج وطلبععام ااومد ،ثمععا
أش ععرن  %32م ععن املبح ععواثم عععوةة التوفيع ع ة ععل ش ععغل البي ععع وةي ععع
السع ععمة ،وتع ععاثر  %32مع ععن املبحع ععواثم أن قلع ععة عدددد ع ععالم ةيع ععع
اار ععاف ىف القري ععة يس ععبع هل ععا جمه ععوداً ىف ةي ععع الس ععمة ،وت ععاثر ع عوا
 %22مععن املبحععواثم أن أععروف العمععل ىف البيععع منعععتهن مععن متاةعععة
مااثرة ااومد ورعايتهم ويرمع لعة للعروف املعيشعة املرثبعة ىف ااسعرة
وصل ع عراً لضع ععي السع ععكن وقلع ععة الع ععددل ،ثمع ععا تىثع ععد ع عوا  %22مع ععن
املبح ععواثم أن إرا ععاقهن ىف العم ععل ئعله ععن عف ععبيام ىف التعام ععل م ععع
ااومد .وت ع ععرى ع ع عوا  %22م ع ععن املبح ع ععواثم أن ض ع ععغو احلي ع ععاة م
تعطهععن فر ععة لله ععرومج وفس ععحة ااومد و ل ععة لعععدة أس ععباة منه ععا أن
القريععة م يومععد هبععا مكععان للفسععحة ،وثثععرة املتاعععع اليوميععة ،والعععي ىف
أسععرة مرثبععة أو اتععدة جيعلهععا أقععل ريععة ىف التفععرف ،ثمععا أشععرن عوا
 %25مععن املبحععواثم التقفععري ىف أداء الوامععع عععو اااععل واا ععدقاء
ةسععبع اصشععغاهلن ىف العمععل ،ثمععا تععرى عوا  %22مععن املبحععواثم ةعععد
السو عن مكان عيد السعمة يسعبع هلعا مشعكلة ثبعرية ىف ةيعع السعمة،

%

%

%

ثم ععا تىث ععد ع عوا  %25م ععن املبح ععواثم ا تك ععار ثب ععار التف ععار لبي ععع
السمة لعدم ومود منافا لبيع ااراف مدوا(.)5
وةلنلععر للمتوسععط املععرمق يتبععل مععن مععدوا( )5أصععه كععن تقسععيم
معا م املبحواثم من مشكالم عراأل اادوار إ ثالثعة ففعام ااو
املرتفع ععة وا ععى((إرا ععاقهن ىف العم ععل جيعله ععن عف ععبيام ىف التعام ععل م ععع
ااومد))((،والتقفع ععري ىف أداء الوامع ععع عع ععو اااع ععل واا ع ععدقاء ةسع ععبع
اصشغاهلن ىف العمل))((،وا تكعار ثبعار التفعار لبيعع السعمة لععدم ومعود
منافا لبيع ااراف))ةدرمعة متوسعطة  ،2122 ،2122و 2122درمعة،
والفف ععة الثاصي ععة ا ععى املتوس ععطة(( وتض ععم ض ععغو احليع عاة م تعطه ععن فر ععة
لله ععرومج وفس ععحة ااومد)) ((،وةع ععد الس ععو ع ععن مك ععان ععيد الس ععمة
يس ععبع هل ععن مش ععكلة ثب ععرية ىف ةي ععع الس ععمة))((،و عععوةة التوفيع ع ة ععل
طلب ع ععام ال ع ععزومج وطلب ع ععام ااومد))ةدرم ع ععة متوس ع ععطة ،2132 ،2132
2131درمععة ،أمععا الففععة الثالثععة واععى املنهفضععة وتضععم((أععروف العمععل ىف
البيع منعنتهن من متاةععة معااثرة ااومد ورععايتهم )) ((،وقلعه ععدد عالم
)) ((
ةي ععع اار ععاف ىف القري ععة يس ععبع هل ععن جمه ععود ثب ععري ىف ةي ععع الس ععمة ،
و ع عععوةة التوفي ع ع ةع ععل شع ععغل البيع ععع وةيع ععع السع ععمة))ةدرمع ععة متوسع ععطة
 2122 ،212 ،2122درمة على ال تيع.

ج وه رقم .2النساة املئيية واألمهية النساية لانيد مشكلة معا زوجات الصيادين من را األدوار
الا تتنيد

درجة املعاو تتا

 -1عوةة التوفي ةل طلبام الزومج وطلبام ااومد
 -2عوةة التوفي ةل شغل البيع وةيع السمة
 -5قلة عدد الم ةيع ااراف ىف القرية يسبع لكى جمهود ىف ةيع السمة
 -2أروف العمل ىف البيع منعتة من متاةعة مااثرة ااومد ورعايتهم

ال رجة
املتيس ة
5115
2113
2121
2122
2123
2122
2121

الرتتية
1
2
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2
3
2
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%
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 -3إرااقة ىف العمل جيعلة عفبية ىف التعامل مع ااومد
 -2عملة م عاطيكى فر ة لرمى وتفسحى ااومد
 -2التقفري ىف أداء الوامع عو ااال واا دقاء ةسبع اصشغالة ىف العمل
 -1ةعد السو عن مكان يد السمة يسبع لكى مشكلة ثبرية لبيع السمة
 -2ا تكار ثبار التفار لبيع السمة لعدم ومود منافا لبيع ااراف

 -0مشكلة املعا من غياب الزوج عن املنزه لفرتات طييلة:
أوض ع ع ععحع البيع ع ع ععا م ال ع ع ع عواردة اع ع ع ععدوا( )2أن ع ع ع ععو  %22مع ع ع ععن
املبحععواثم يععاثرن أن أزومهععن يتغيععري ىف البحععرية وم ئععدن أ ععد أتدععا
رأيه ىف شفون ااسرة ،ويىثد  %21من املبحواثم اإل ساس ةلو عدة
والض ععي ةس ععبع عي ععاة ال ععزومج فع ع ام طويل ععة ىف البح ععرية ،ثم ععا ععد أن
صفه املبحواثم أثعدن أن أزوامهعن دا معاً دعارمج البيعع و م يهتمعون
هبن و لة يرمع إ أن معلم وقتهم يقضوصه ىف البحرية أو على القهوة
ثما أهنم يكوصوا مسفولل عن أسرام ةلكامل ولير زوماعم وأومداعم
فقط ثما أن قلة الددل وعدم ثباته جيعل العزومج دا معاً عفعك ،ثمعا أصعه
ما يقرة من  %23من املبحواثم ترن أن الزومج يفضل قاعدة املقااى
مععع أ ععحاةه عععن ومععوده ةملن ععزا و يرمععع لععة لض ععي املسععكن ،وقلععة
الع ععددل لع ععدى ااسع ععرة وأصع ععه م جيع ععد ةع ععديل هلع ععا لقضع ععاء ةع ع ع الوقع ععع،
ةإلضافة إ أن ةع من الفيادين أ حاة أمزمة فهم يفضلون ااا
املكععان ،ثمععا يععرى عوا  %32مععن املبحععواثم ومععود الععزومج ىف البيععع
فع ة طويلععة يسععبع هلععن مشععاثل ثثععرية و لععة لقلععة الشععغل وعععدم ومععود

2112
2212
5315
52
2212

22
215
22
22
12

212
212
12
212
112
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2212
5215
2212
5215
5212

2122
2132
2122
2132
2122

1
2
2
3
5

ددعل ،ثمعا يىثعدن  %32معن املبحعواثم أن العزومج مشعغوا العه ععن
مفاحلهن و لة يرمعع إ أن معلعم ااسعر ىف البحعرية يكوصعوا ىف أسعرة
ات ععدة أو مرثب ععة ،ثم ععا أش ععرن م ععا يق ععرة م ععن  %22م ععن املبح ععواثم أن
أومدا ععن يتسع عرةن م ععن املدرس ععة ةس ععبع عي ععاة أزوامه ععن وا ععاه صس ععبة
ليسع ععع ع ععغرية ةلنسع ععبة لتسع ععرة ااومد مع ععن املدرسع ععة ثمع ععا أن ااومد
يتسرةون من املدرسة ليساعدوا أة هم ىف الفيد ىف البحرية.
ةلنلر إ املتوسط املرمق يتضق من مدوا( )2أن البنود اخلا عة
أشكلة عياة الزومج عن املنزا لف ام طويلعة كعن تقسعيمها إ ثالثعة
ففععام تضععم الففععة امو ال ع حتتععل ااولويععة الكععاى ةععل البنععود اخلا ععة
أش ععكلة عي ععاة ال ععزومج ةن ععداً وا ععداً ا ععو((اإل س ععاس ةلو ععدة والض ععي
ةس ععبع عي ععاة ال ععزومج)) ةدرم ععة متوس ععطة  2122درم ععة ،وان ععاف ةن ععدان
اععتالن أولويععة متوسععطة ومهععا((تغيععع اازوامج ىف البحععرية وم ئععدن أ ععد
أتد ععا رأي ععه ىف ش ععفون ااس ععرة))(( ،وم ععود ال ععزومج ىف البيع عع فع ع ة طويل ععة
يس ع ع ععببلة مش ع ع ععاثل))ةدرم ع ع ععة متوس ع ع ععطة  2122 ،2132درم ع ع ععة عل ع ع ععى
ال تيع ،ةينما اناف أرةعة ةنود حتتل أولولية منهفضة واى

ج وه رقم .0النساة املئيية واألمهية النساية لانيد مشكلة معا زوجات الصيادين من غياب الزوج عن املنزه لفرتات طييلة
الات تتنيد

درجة املعاو ت تتا

 -1زومة ةيتغيع ىف البحرية ومتالقي د أتداى رأيه ىف شفون ااسرة.
 -2اإل ساس ةلو دة والضي ةسبع عياة الزومج ف ة طويلة ىف البحرية
 -5زومة دا ماً دارمج البيع ومبيهتم ةكى
 -2زومة يفضل قاعدة املقااى مع أ حاةه عن وموده ةملنزا
 -3ومود الزومج ىف البيع ف ة طويلة يسبع لكى مشاثل ثبرية
 -2زومة مشغوا اله عن مفاحلكم
 -2ااطفاا يتسرةون من املدرسة ةسبع عياة الزومج

((ااطفاا يتسرةون من املدرسعة ةسعبع عيعاة العزومج)) ((،اصشعغاا العزومج
(( الزومج
اله عن أسرته))(( ،الزومج دا ماً دارمج البيع وم يهتم هبا))،
يفضععل قاعععدة املقععااى مععع أ ععحاةه عععن ومععوده ةملنععزا)) ةدرمععة متوسععطة
 1123 ،1122 ،2112 ،2121درمة على ال تيع.
 -5مشكلة املعا من العن األسررب:

عالية

متيس ة

منخفضة

ال تيج

5212
2215
1212
1215
5515
1215
22

22
1215
12
12
1212
2515
1215

1215
1112
1215
1115
215
212
315

21
22
32
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2212
21
3112
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%
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%

ال رجة
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2112

الرتتية
2
1
2
2
5
3
2

أأه ع ع ععرم النت ع ع ععا ثمع ع ع ععا ىف م ع ع ععدوا( )3أن ع ع ع عوا  %21مع ع ع ععن
املبحععواثم يععاثرن أن الععزومج خي عرمج ألفععا مار ععة للزومععة أمععام أومدمهععا
ويرمع لة إ قلة الددل ،وعدم العمل ىف ةع ااوقام ،ويىثد ما
يقعرة معن  %23معن املبحعواثم أن الععزومج سعاعام ةيمعد يعده علععيهن،
ثمععا تععرى عوا  %21مععن املبحععواثم أن الععزومج ةيقععوا ألفععا رمععة
أم ععام أال ععه و ل ععة أن معل ععم ااس ععر ىف منطق ععة الدراس ععة تك ععون أس ععر
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املبحواثم عدم ع أال الزومج يكون أساس ىف اخلالفام العا لية،
ثما يرى وا  %21من املبحواثم أن الزومج ةيغري عليهن وااا
جيعل اخلالفام قا مة ،ثما د أن ما يقرة من  %22من املبحواثم
أن تددل أال الزومج ىف ياة الزومج او سبع اخلالفام العا لية ،ثما
يرى  %11من املبحواثم أن تددل أال الزومة يسبع مشاثل
أيضاً ،ثما يىثد ما يقرة  %25من املبحواثم أن ومود أ حاة
وأ دقاء الزومج وتددلهم ىف ياته معل اخلالفام مومودة و لة ان
معلم الفيادين مشغولل حبياعم الضيقة وثل وا د ىف اله ،ثما
يىثد وا  %32من زومام الفيادين عدم اعطاء رية للزومة من
قبل زومها يسبع مشاثل ،ويرى  %22من املبحواثم أن عريعن
على أزوامهن اى سبع اخلالفام العا لية ،ثما أفدن  %52من
املبحواثم أهنن يتشاورن مع اامهام ىف أمور البيع واى صسبة
متوسطة وااا يىثد عدم ومود دالفام ةل املبحوثة وأالها ،ثما
ياثرن وا  %13من املبحواثم أن التشامر مع اارقاة ةسبع
املرياث ،ثما ثرن  %21من املبحواثم التشامر مع ااقارة ةسبع
لعع ااطفاا.

اتععدة وعليععه أن توميععه الفععا رمععة يعتععا شع عععادى ،ثمععا أن صفععه
املبحععواثم ي ععاثرن أن اجل عريان يس ععمعن الشععفار ةي ععنهن وةععل أزوامه ععن
ةستمرار ،ثما د أن  %52معن املبحعواثم يقعولن أن سعاعام العزومج
يسععبع هلععن أس مسععدى ةلضععرة ةسععبع أععروف البيفععة الال ععى يعملععن
فيها ،وثالة ةسبع اللروف املادية الفعبة.
يتضععق مععن مععدوا( )3أن البنععود اخلا ععة أشععكلة العنععه ااسععرى
كع ععن تقسع ععيمها إ ثع ععالث ففع ععام يع ععث حتتع ععل الففع ععة امو ااولويع ععة
الكععاى وتضععم ةنععداً وا ععداً واععو(( الععزومج ةيقععوا ألفععا مار ععة)) ةدرمععة
((
متوسععطة  2122درمععة ،تليهععا الففععة املتوسععطة وتضععم ثالثععة ةنععود اععى
يسمع اجلريان الشفار ةل الزومج والزومعة)) ((،العزومج خيعرمج ألفعا رمعة
أمععام أالععه)) ((،الععزومج سععاعام ةيمععد يععده علععى الزومععة)) ةدرمععة متوسععطة
 1121 ،2111 ،2112درمععة علععى ال تيععع ،ةينمععا انععاف ةنععداً وا ععد
اتععل الففععة املنهفضععة واععو((سععاعام الععزومج يسععبع أس مسععدى للزومععة
للتعدى عليها ةلضرة ))ةدرمة متوسطة  1125درمة.
 -.مشكلة املعا من ا الفات الزوجية:
أأهرم النتا ادوا( )2أن اناف  %22من املبحواثم قد
أفدن ومود دالفام ةينهن وةل أقارة الزومج و لة لال تكاف
املباشر ال الزومج يث تومد دالفام يومية عادية لومودان ىف
العا لة ،و يىثد  %12من املبحواثم أصه تومد دالفام ةينهن وةل
أقارهبن و لة لعدم ام تكاف املباشر الها ،ثما يرى وا %32
من املبحواثم أصه تومد مشاثل ثبرية ةينهن وةل الزومج ةسبع ترةية
ااومد ،ثما يشري  %21من املبحواثم أن الزومج ةيحع املشاثل
وةيدق على ثل ثبرية و غرية وااا يرمع لقلة الددل ،ويىثد لة أن
وا  %13من املبحواثم أن مفاريه املعيشة املرتفعة معلع
احلياة عبة اا يسبع مشاثل ثبرية ،ثما يشري وا  %53من

يتضعق مععن معدوا( )2أن انععاف ةسعة ةنععود حتتعل أولويععة ثبعرية ةععل
البنود اخلا ة أشكلة اخلالفام الزوميعة واعى((مفعاريه املعيشعة ععبة
ا ععا يس ععبع مش ععاثل ثب ععرية)) " ،ال ععزومج ةيغ ععري عل ععى الزوم ععة وا ععاا مع ععل
اخلالفام قا مة" " ،وتومد مشكاا ثبرية ةينها وةل الزومج ةسبع ترةية
امومد"(( ،وعععدم إعط ععاء ريععة هل ععا مععن قب ععل ال ععزومج يس ععبع مش ععاثل))،
((الع ععزومج ةيحع ععع املشع ععاثل وةيع ععدق علع ععى ثع ععل ثبع ععرية و ع ععغرية)) ةدرمع ععة
متوسع ع ع ع ععطة  2112 ،2122 ،2121 ،2151 ،5121درمع ع ع ع ععة علع ع ع ع ععى
ال تيع ،واناف ةسة ةنود أدرى حتتل أولوية

ج وه رقم  .5النساة املئيية واألمهية النساية لانيد مشكلة معا زوجات الصيادين من العن األسررب
درجة املعاو ت تتا

الات تتنيد
 -1زومة ةيومهلة الفا مار ة أمام ااومد
 -2زومة ساعام ةيمد يده عليكى
 -5زومة ةيومهلة الفا رمة أمام أالععه
 -2يسمع اجلريان املشاثل ةينة وةل زومة ةستمرار
 -3ساعام زومة يسبع لكى أس مسدى ةلضرة

عالية

متيس ة

منخفضة

ال تيج

5212
1212
2212
2212
12

2115
22
1515
1515
215

215
1
1212
12
1212

5112
3315
3115
32
22

%

%

%

%

ال رجة
املتيس ة
2122
1121
2111
2112
1125

الرتتية
1
2
5
2
3
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ج وه رقم  ..النسة املئيية واألمهية النساية لانيد مشكلة معا زوجات الصيادين من ا الفات الزوجية
درجة املعاو ت ت تتا

الات تتنيد

 -1مفاريه املعيشة معلع احلياة عبة اا يسبع مشاثل ثبرية
 -2زومة ةيغري عليكى وااا معل اخلالفام قا مة
 -5تومد مشاثل ثبرية ةينة وةل زومة ةسبع ترةية امومد
 -2عدم إعطاء رية لكى من قبل زومة يسبع مشاثل
 -3زومة ةيحع املشاثل وةيدق على ثل ثبرية و غرية
 -2تددل أال الزومج ىف ياة زومة اى سبع اخلالفام ةينة وةينه
 -2عريتة على زومة اى سبع اخلالفام العا لية
 -1ومود دالفام ةينكم وةل أرقاة زومة
 -2التشامر مع ااقارة ةسبع لعع ااطفاا
 -12عدم بة اال زومة يكون أساس ىف اخلالفام العا لية
 -11ةتشاورى أمة ىف أمور ةيتة
 -12ومود أ حاة وأ دقاء لزومة وتددلهم ىف ياته معل اخلالفام مومودة
 -15تددل أالة يسبع مشاثل
 -12التشامر مع ااقارة ةسبع املرياث
 -13ومود دالفام ةينكم وةل أقارةة

متوسطة واى(( تددل أال الزومج ىف ياة زومة اى سبع اخلالفام
ةينكمع ععا)) (( ،الغع ععرية عليع ععة اع ععى سع ععبع اخلالفع ععام العا ليع ععة ))((،وومع ععود
دالفععام ةيععنهن وةععل أقععارة الععزومج))(( ،والتشععامر مععع ااقععارة ةسععبع
لعع ااطفاا ))((،وعدم بهعا ااعل العزومج يكعون أسعاس ىف اخلالفعام
العا ليع ععة))ةدرمع ععة متوسع ععطة 1122 ،1122 ،1122 ،2122 ،2122
درم ععة عل ععى ال تي ععع ،ةينم ععا ان ععاف ةس ععة ةن ععود حتت ععل أولوي ععة منهفض ععة
((تععددل اا ععحاة
واععى((التشععاور مععع أمهععا ىف أمععور ةيتهععا ))،
وأ دقاء الزومج ىف ياعما تكون سبع ىف ومود دالفام)) ((،وتددل
أاععل الزومععة يسععبع مشععاثل))((،والتشععامر مععع أقععارة الزومععة ةسععبع
املرياث))(( ،وومود دالفام ةينها وةل أقارة الزومة)) ةدرمعة متوسعطة
 115 ،1152 ،1152 ،1131 ،1122درمة على ال تيع.

عالية

متيس ة

منخفضة

ال تيج

22
21
22
2212
22
1215
1112
1315
12
1212
1212
215
2
1
212

12
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2212
1212
1212
1212
1212
1215
1315
1115
1312
12
215
2
212

212
1115
1212
1515
315
1212
1212
312
12
1115
1
512
212
212
212

1315
5212
2212
2515
32
3115
32
22
3112
2212
22
2215
12
1315
12

%

%

%

%

ال رجة
املتيس ة
5121
2151
2121
2122
2112
2122
2122
1122
1122
1122
1122
1131
1152
1152
115

ج وه .2األمهية النساية للمشكالت الىت تعاىن منها زوجات الصيادين من قة ال راسة
 -1مشكلة الفقر
 -2مشكلة ضي املسكن
 -5مشكلة راأل اادوار
 -2مشكلة عياة الزومج عن املنزا
 -3مشكلة العنه
 -2مشكلة اخلالفام الزومية

مت ساة املتوسط املرمق ةقسمة املتوسط احلساى على عدد البنود لكل مشكلة.

1
2
5
2
3
2
2
1
2
12
11
12
15
12
13

واادععرى الع حتتععل أولويععة أقععل فقععد اسععتهدم املتوسععط احلسععاى املععرمق
(ةقس ععمة املتوس ععط احلس ععاى عل ععى ع ععدد البن ععود الع ع يتك ععون منه ععا ث ععل
مشكلة) وةستعراف النتا العواردة اعدوا( )2فقعد اتضعق أن مشعكلة
الفق ععر ق ععد م ععاءم ىف املرتب ععة ااو أتوس ععط س ععاى مق ععداره 22121
درمة ،ويليها ىف ال تيع مشكلة ضي املسكن أتوسط ساى مقداره
 11121درمة ،ىف ل ماءم مشكلة راأل اادوار ىف املرتبة الثالثعة
أتوسععط سععاى مقععداره  25122درمععة ،ويليهععا مشععكلة عيععاة الععزومج
عععن املنععزا ىف املرتبععة الراةعععة أتوسععط سععاى مقععداره  12122درمععة ،
ويليه ععا مشع ععكلة العنع ععه ااسع ععرى ىف املرتب ععة اخلامسع ععة أتوسع ععط سع ععاى
 12125درمععة ،ىف ععل مععاءم مشععكلة اخلالفععام الزوميععة ىف املرتبععة
السادسة واادرية أتوسط

للتعععرف علععى اامهيععة النسععبية للمعععا ة مععن املشععكالم اممتماعيععة
املدروس ععة ال ع تع ععام منه ععا زوم ععام الف ععيادين ال ع حتت ععل أولوي ععة ث ععاى
املشكت تتالت

الرتتية

املتيس ا ساىب
22121
11121
25122
12122
12125
22122

املتيس املرج
5122
2122
2133
2151
2121
1125

الرتتية
1
2
5
2
3
2

س ع ع ععاى ق ع ع ععدره  22122درم ع ع ععة ،وةلع ع ع ع املتوس ع ع ععط احلس ع ع ععاى امل ع ع ععرمق
للمش ع ع ع ع ع ع ععكالم الس ع ع ع ع ع ع ععتة ،2121 ،2151 ،2133 ،2122 ،5122
 1125درمة على ال تيع.
وةالة يتضق أن مشكلة الفقر ىف جمتمعام الفيد أتتعى ىف املرتبعة
ااو صلراً ان ااه اجملتمعام م تعمل إم ىف مهنة الفعيد وم يومعد
لديهم ددل إضاىف إم من دعالا الفعيد وأن أعلعع الفعيادين يعملعون
ةام ععر عل ععى مراث ععع الف ععيد ،ثم ععا أن الف ععيد يتوق ععه ىف فع ع ة معين ععة
فيتوقععه الععددل .اععاا ةإلضععافة إ أن ةع ع رمععاا ااعمععاا يعملععون
على ئفيعه البحعرية فيقعه الفعيد فيقعل العددل .ويليهعا مشعكلة ضعي
املسكن صلراً لقلة املسعا ة  ،و اففعاف العددل للمسعاعدة ىف التوسعع
الرأس ع ععى ،ص يليه ع ععا مش ع ععكلة ع ع عراأل اادوار النائ ع ععة ع ع ععن ةي ع ععع اار ع ععاف
ةإلض ععافة إ ترةي ععة ااومد وش ععغل املن ععزا ،ومس ععاعدة ال ععزومج ىف إع ععداد
مسععتلزمام الفععيد ،قبععل وةعععد الفععيد ص مععاءم مشععكلة عيععاة الععزومج
عععن املنععزا ،ومشععكلة العنععه ااسععرى ،ومشععكلة اخلالفععام الزوميععة ىف
املرتبام اادعرية واعاا منطقعى صلعراً لقلعة العددل واصشعغاا الفعيادين ىف
احلف ععوا عل ععى ال ععددل وأن الزوم ععة تل ععتمر لزومه ععا الع ععار وتعط ععى ل ععه
مارام ن العنه ومشكلة اخلالفام الزوميعة ةسعبع اففعاف العددل
وعدم استمراره ىف ف ام معينة من السنة.
وصسعتنت اعا سععب أن أثثعر املشععكالم أمهيعة وحتتععل مرتبعة أو اععى
مشعكلة الفقعر يععث أن املشعكالم اخلمعر الباقيععة ىف مضعموهنا ت تععع
علععى الفقععر ،فععإ ا عوجلععع اععاه املشععكلة فإصععه مععن الطبيعععى أن حتععد مععن
املش ععاثل ااد ععرى أى إ ا حتس ععن ال ععددل وارتف ععع مس ععتوى املعيش ععة ف ععإن
املشاثل اادرى سوف حتل ان معلم اعاه املشعاثل إن س يكعن ثلهعا
تع ع عرتبط ةلن ع ع عوا ى امقتف ع ععادية ،ةإلض ع ععافة إ ل ع ععة أن ترتي ع ععع ا ع ععاه
املشاثل ماء منطقى وثما او متوقع يث أتتعى مشعكلة الفقعر أومً ص
ضعي املسععكن ص عراأل اادوار ص عيععاة العزومج عععن املنعزا  ،ص العنععه،
ص اخلالفام الزوميعة .ويتضعق أيضعاً معن الععرف السعاة أن العددل اعو
املتغري اشورى الاى يىثر ىف ذيعع املشعاثل اصعه اعو العاى يسعبع اعاه
املشععاثل وعليععه كععن التو ععية ةلعمععل علععى رفععع ددععوا الفععيادين عععن
طري ع إددععاا ععرف ومهععن مديععدة ةإلضععافة إ تعلععيم النسععاء ععرف
ثمفدر ددعل أدعرى تزيعد معن ددعوهلن ملسعاعدة أزوامهعن ع كعن
أن عد من ااه املشاثل إن س صستطع أن صقضى عليها.

وي ت تا :العالقت تتات االرتااطيت تتة واالحن اريت تتة بت تتا املتا ت ت ات املست تتتقلة

واملتا ات التابعة:

فيما يلا عرف للعالقام امرتباطيعة وامعداريعة ةعل املتغعريام املسعتقلة
ودرم ع ع ع ع ععة املع ع ع ع ع ععا ة م ع ع ع ع ععن مش ع ع ع ع ععكالم الفق ع ع ع ع ععر ،وض ع ع ع ع ععي املس ع ع ع ع ععكن،
و عراأل اادوار ،وعيععاة الععزومج ،والعنععه ااسععرى ،واخلالفععام الزوميععة
على ال تيع.

 -0الفقتر:
يبععل مععدوا( )1أن قيمععة معامععل امرتبععا ةععل درمععة املعععا ه مععن
الفقععر وسععبعة متغعريام مسععتقلة واععى :السععن ،تعلععيم املبحوثععة ،ومسععتوى
مسع ععكن ااسع ععرة ،و فع ععم عمالع ععة الفع ععيد ،ومسع ععا ة املسع ععكن ،و يع ععازة
اامهزة املنزلية،والوضع الطبقى املدرف قعد ةلغعع ،21222 ،21232
 21521- ،21221- ،21222- ،21122 ،21222علع ع ع ع ع ع ع ع ععىال تيععع وذيعهععا قععيم معنويععة عنععد املسععتوى ام تمععا  2121مععا عععدا
متغع عريام ف ععم عمال ععة الف ععيد ،ومس ععا ة املس ععكن ،و ي ععازة اامه ععزة
املنزلي ععة فه ععى معنوي ععة عن ععد املس ععتوى ام تم ععا  2123وعل ععى اجلاص ععع
اآلد ععر ثش ععفع ةي ععا م صف ععر اجل ععدوا ع ععن ع ععدم معنوي ععة العالق ععة ة ععل
مشكلة الفقر وةقى املتغريام املستقلة املدروسة.
ثما تكشعه النتعا ععن ومعود عالقعة ارتباطيعة ةعل مشعكلة الفقعر
وذيع املتغريام املستقلة اا د عشر يث ةلغع قيمعة(ف) 21331
واععى قيمععة ام دملععة أ فععا ية عنععد املسععتوى ام تمععا  2121ثمععا
تشععري النتععا أن املتغعريام املسععتقلة جمتمعععة تفسععر عوا  %2212مععن
التبععاين الكلععى ىف درمععة املعععا ة مععن مشععكلة الفقععر يععث ةلغععع قيمععة
معامل امرتبا املتععدد ) 21312 (Rوأن قيمعة معامعل التحديعد )(R2
.21222
ثم ععا تش ععري ق ععيم معام ععل امع ععدار اجلز ععى القياس ععى) (Betaأن أا ععم
املتغريام ال تسهم ىف تفسري التباين ىف درمعة املععا ة معن الفقعر اعى:
الوضع الطبقعى املعدرف  ،21222-السعن  ،21123ومسعا ة املسعكن
.21111 -1اي املسكن:
يبل مدوا( )1أن قيمة معامل امرتبا ةل ضي املسكن وتسعة
متغريام مستقلة اعى :السعن ،وتعلعيم املبحوثعة ،وتعلعيم العزومج ،ومسعا ة
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املسععكن ،ومسععتوى مسععكن ااسععرة ،و يععازة اامهععزة املنزليععة ،والوضععع
الطبقع ععى املع ععدرف ،و فع ععم ااسع ععرة ،و فع ععم عمالع ععة الفع ععيد قع ععد ةلغع ععع
- ،21522- ،21522- ،21221- ،21522- ،21213
 21122 ،2.125 ،21522- ،21222على ال تيع وذيعها قعيم
معنوية عنعد املسعتوى ام تمعا  2121معا ععدا متغعريى فعم ااسعرة،
و فععم عمالععة الفععيد معنععومن عنععد املسععتوى ام تمععا  ،2123وعلععى
اجلاصع اادر س تكشه ةيا م صفر اجلدوا على معنوية العالقة ةعل
ضي املسكن وةقى املتغريام املستقلة املدروسة.
ثما تشكه النتعا ععن ومعود عالقعة ارتباطيعة ةعل ضعي املسعكن
وذيع ع ععع املتغ ع ع عريام املسع ع ععتقلة اا ع ع ععد عشع ع ععر يع ع ععث ةلغع ع ععع قيمع ع ععة(ف)
 121232واععى قيمععة ام دملععة إ فععا ية عنععد املسععتوى ام تمععا
 2121ثمععا تشععري النتععا أن املتغ عريام املسععتقلة جمتمعععة تفسععر عوا
 %2213من التبعاين الكلعى ىف درمعة املععا ه معن ضعي املسعكن يعث
ةلغ ععع قيم ععة معام ععل امرتب ععا املتع ععدد) 21222 (Rوأن قيم ععة معام ععل
التحديد).21223 (R2
ثم ععا تش ععري ق ععيم معام ععل امع ععدار اجلز ععى القي ععاس) (Betaأن أا ععم
املتغعريام الع تسععهم ىف تفسععري التبععاين ىف ضععي املسععكن اععى :مسععا ة
املسععكن 21532-ومسععتوى مسععكن ااسععرة  ،21252و فععم ااسععرة
, 21222الوض ععع الطبق ععى امل ععدرف  ،21113-ودرم ععة موافق ععة ال ععزومج
على عمل الزومة .21122
 -2را األدوار:
يبع ععل مع ععدوا( )1أن قيمع ععة معامع ععل امرتبع ععا ةع ععل مشع ععكلة ع عراأل
اادوار وأرةعععة متغ عريام مس ععتقلة اععى  :فععم عمالععة ععيد ،و الوضععع
الطبقى املدرف ،و فم ااسرة ،وتعليم املبحوثة قد ةلغعع - ،21221
 21121- ،21212 ،21222علععى ال تيععع يععث العالقععة معنويععة
عنعد املسععتوى ام تمعا  2121ةلنسععبة ملتغعريى فععم ااسعرة ،وتعلععيم
املبحوثع ععة ،ىف ع ععل ثاصع ععع العالقع ععة معنويع ععة عنع ععد املسع ععتوى ام تمع ععا
 2123ملتغععريى فععم عمالععة الفععيد ،والوضععع الطبقععى املععدرف .وعلععى
اجلاصع اآلدر س تكشه ةيا م صفر اجلدوا على معنوية العالقة ةعل
درمع ععة املعع ععا ه مع ععن ع عراأل اادوار وةقع ععى املتغ ع عريام املسع ععتقلة اادع ععرى
املدروسة.
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ثمععا تكشععه النتععا عععن ومععود عالقععة ارتباطيععة ةععل درمععة املعععا ه
مععن عراأل اادوار وذيععع املتغ عريام املسععتقلة اا ععد عشععر يععث ةلغععع
قيم ععة(ف)  21212وا ععى قيم ععة ام دمل ععة إ ف ععا ية عن ععد املسع ععتوى
ام تمععا  2121ثمععا تشععري النتععا إ أن املتغ عريام املسععتقلة جمتمعععة
تفسععر عوا  %1112مععن التبععاين الكلععى ىف درمععة املعععا ه مععن عراأل
اادوار يث ةلغع قيمة معامل امرتبا املتعدد) 21252 (Rوةلغع
قيمة معامل التحديد ).21112 (R2
ثم ععا تش ععري ق ععيم معام ععل امع ععدار اجلز ععى القياس ععى) (Betaأن أا ععم
املتغ عريام ال ع تسععهم ىف تفسععري التبععاين ىف مشععكلة عراأل اادوار اععى:
الوض ععع الطبق ععى امل ععدرف ،21112-ودرم ععة موافق ععة ال ععزومج عل ععى تعل ععيم
الزومة  21121مدوا(.)1
 -0غياب الزوج فرت طييلة ىف الال :
يبععل مععدوا( )1أن قيمععة معامععل امرتبععا ةععل درمععة املعععا ه مععن
عياة الزومج لف ة طويلة ومتغريى  :تعليم الزومج ،الوضع الطبقعى املعدرف
قععد ةلغععع  21121- ،21122-علععى ال تيععع ومهععا قيمتععان معنويتععان
عند املستوى ام تما  2123 ،2121على التوا  ،وعلى
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اجلاصع اآلدر س تكشه ةيا م صفر اجلدوا على معنوية العالقة ةعل
مش ععكلة عي ععاة ال ععزومج فع ع ة طويل ععة وةق ععى املتغع عريام املس ععتقلة ااد ععرى
املدروسة.
ثمععا تكشععه النتععا عععن ومععود عالقععة ارتباطيععة ةععل درمععة املعععا ه
م ععن عي ععاة ال ععزومج لفع ع ة طويل ععة ىف البح ععرية وذي ععع املتغع عريام املس ععتقلة
اا ععد عشععر يععث ةلغععع قيمععة(ف)  21232واععى قيمععة عععري معنويععة
إ ف ععا ياً عن ععد املس ععتوى ام تم ععا  2123ثم ععا تش ععري النت ععا إ أن
املتغ عريام املسععتقلة جمتمعععة تفسععر عوا  %211مععن التبععاين الكلععى ىف
مشععكلة عي ععاة ال ععزومج ع ععن املن ععزا ي ععث ةلغ ععع قيم ععة معام ععل امرتب ععا
املتعدد ) 21222 (Rوةلغع قيمة معامل التحديد ).21221 (R2
ثم ععا تش ععري ق ععيم معام ععل امع ععدار اجلز ععى القياس ععى ) (Betaاص ععه م
يوم ععد متغ عريام تس ععهم ىف تفس ععري التب ععاين ىف درم ععة املع ععا ه م ععن عي ععاة
الزومج عن املنزا لف ام طويلة ىف البحرية مدوا(.)1
 -5العن األسررب:
يب ععل م ععدوا( )1أن قيم ععة معام ععل امرتب ععا ة ععل العن ععه ااس ععرى
وأرةع ععة متغع عريام مس ععتقلة وا ععى :تعل ععيم املبحوث ععة ،وس ععاةقة زوامج ال ععزومج،
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والوضع الطبقعى املعدرف ،والسعن قعد ةلغعع - ،21222- ،21222-
 21222 ،21223علععى ال تيععع وذيعهععا ق ععيم معنويععة عن ععد املس ععتوى
ام تم ععا  2121م ععا ع ععدا متغ ععري الس ععن فه ععو معن ععوى عن ععد املس ععتوى
اا تم ع ععا  ،2123عل ع ععى اجلاص ع ععع اآلد ع ععر س تكش ع ععه ةي ع ععا م صف ع ععر
اجل ععدوا عل ععى معنوي ععة العالق ععة ة ععل العن ععه ااس ععرى وةق ععى املتغع عريام
املستقلة املدروسة.
ثمععا تكشععه النتععا عععن ومععود عالقععة ارتباطيععة ةععل درمععة املعععا ه
م ععن العن ععه ااس ععرى وذي ععع املتغع عريام املس ععتقلة ام ععد عش ععر ي ععث
ةلغ ع ععع قيم ع ععة(ف)  21325وا ع ععى قيم ع ععة ام دمل ع ععة إ ف ع ععا ية عن ع ععد
املس ععتوى ام تم ععا  2121ثم ععا تش ععري النت ععا أن املتغع عريام املس ععتقلة
جمتمعععة تفس ععر عوا  %12م ععن التبععاين الكلععى ىف درمععة املعععا ه مععن
العنع ععه ااسع ععرى يع ععث ةلغع ععع قيمع ععة معامع ععل امرتبع ععا املتعع ععدد )(R
 21215وأن قيمع ععة معامع ععل التحديع ععد) ،21122 (R2ثمع ععا تشع ععري قع ععيم
معامل امعدار اجلز ى القياسى) (Betaأن أام املتغريام الع تسعهم ىف
تفسععري التبععاين ىف درمععة املعععا ه مععن العنععه ااسععرى اععى :سععاةقة زوامج
الزومج ،21221-والوضع الطبقى املدرف .21111-
 -.ا الفات الزوجية:
يبععل مععدوا( )1أن قيمععة معامععل امرتبععا ةععل درمععة املعععا ه مععن
اخلالفام الزومية ومتغريى فم عمالة الفيد ،والوضع الطبقى املدرف
قععد ةلغععع  21122- ،21212ومهععا قيمتععان معنويتععان عنععد املسععتويل
ام تم ععاليل  2123 ،2121عل ععى ال تي ععع .وعل ععى اجلاص ععع اآلد ععر س
تكشععه ةيععا م صفععر اجلععدوا علععى معنويععة العالقععة ةععل درمععة املعععا ه
من اخلالفام الزومية وةقى املتغريام املستقلة املدروسة.
ثمععا تكشععه النتععا عععن ومععود عالقععة ارتباطيععة ةععل درمععة املعععا ه
م ععن اخلالف ععام الزومي ععة وذي ععع املتغع عريام املس ععتقلة ام ععد عش ععر ي ععث
ةلغ ع ععع قيم ع ععة(ف)  21122وا ع ععى قيم ع ععة ام دمل ع ععة إ ف ع ععا ية عن ع ععد
املستوى ام تما  2121ثمعا تشعري النتعا إ أن املتغعريام املسعتقلة
جمتمععة تفسعر عوا  %1112معن التبعاين الكلعى ىف درمعة املععا ه معن
اخلالفع ععام الزوميع ععة يع ععث ةلغع ععع قيمع ععة معامع ععل امرتبع ععا املتعع ععدد)(R
 21222وأن قيمة معامل التحديد).21112 (R2
ثم ععا تش ععري ق ععيم معام ععل امع ععدار اجلز ععى القياس ععى) (Betaأن أا ععم
املتغعريام الع تسععهم ىف تفسععري التبععاين ىف درمععة املعععا ه مععن اخلالفععام
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الزومية اى :الوضع الطبقى املدرف  ،21222-و يازة اامهزة املنزلية
 ،21222و ف ع ع ععم عمال ع ع ععة الف ع ع ععيد  ،21222ومس ع ع ععا ة املس ع ع ععكن -
 ،21112وساةقة زوامج الزومج  21125-مدوا(.)1
وبناءا علا وتا ج ال راسة ميكن التي ية ما يلا:
- 1العمعل علعى رفعع ددعوا الفعيادين ععن طريع عرف ومهعن مديعدة
ااصععع مهنععة الفععيد ،ةإلضععافة إ تعلععيم النسععاء ععرف ثمفععدر
دد ععل أد ععر تزي ععد م ععن دد ععوهلن ملس ععاعدة أزوامه ععن عل ععى أ ععروف
كن احلد من املشاثل ال يوامهنها.
املعيشة
- 2عمل ةعع املشعروعام التنمويعة ااصعع مهنعة الفعيد لعزمدة ددعوا
ااسععر ةتلععة املنطقععه مثععل مفععنع عععزا وصسععي ،ومشععروأل دياطععة،
مش ععروأل دوام ععن ،مش ععروأل تريك ععو مف ععنع أر ععاف للح ععد م ععن ةعع ع
املشكالم ال تعام منها املبحواثم.
- 5توعي ععة و إرش ععاد ث ععل م ععن ال ععزومج والزوم ععة ىف جمتم ععع الف ععيد ةكيفي ععة
معاملععة ثععل منهمععا اادععر عععن طري ع عقععد صععدوام تثقيفيععة ودينيععه
تفيدمها ىف احلد من اخلالفام الزومية والعنه ااسرى.

املتراجتل
أةععو طالععع ،أم ععوره سععن ( :)2221دراسععة اا ععم املشععكالم اممتماعي ععة
ال ع توامععه امل عرأة الريفيععة ىف اجملتمعععام املسععتحدثة أحافلععة ثفرالشععيخ،
رسالة دثتوراه ،ثلية الزراعة ،مامعة ثفرالشيخ.
أدم ،دمحم س ع ععالمه ( :)2222امل ع عرأة ة ع ععل البي ع ععع والعم ع ععل ،طبع ع ععة أو  ،دار
املعارف ،القاارة.
إراعيععل ،دصيععا اامععل ( :)2222السععكن اجلمععاعى ووضععع النسععاء ىف قطععاأل
عزة)(www.amanjordan.org
ااماص ع ععة العامع ععة ملنتع ععدى التنميع ععة البش ع عرية للشع ععباة ( :)2222ا تيامع ععام
ومش ععكالم الش ععباة ىف ض ععوء املتغ عريام العاملي ععة ،دراس ععة ةىري ععة لش ععباة
املنلم ع ععام ع ع ععري احلكوميع ع ععة ةإلس ع ععكندرية ،ذعيع ع ععة الش ع ععبان املسع ع ععيحية
ةإلس ععكندرية ةلتع ععاون م ععع مرث ععز د ععدمام املنلم ععام ع ععري احلكومي ععة،
املكتع اجلامعى احلديث ،اإلسكندرية ،يناير.
امصفععارى ،ةععدر دمحم(، :)2225سععلوف تععددل السععفا ر لععدى طلبععة مامعععة
الكويععع ،دراسععة ىف شهفععية املععددن ،ثليععة العلععوم اممتماعيععة ،مامعععة
الكويع.
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البن ع ع ععدارى ،مف ع ع ععطفى عب ع ع ععد العزي ع ع ععز( :)2222دراسع ع ععة ةعع ع ع ع املشع ع ععكالم
اممتماعي ععة للش ععباة الريف ععى املف ععرى ،رس ععالة مامس ععتري ،ثلي ععة الزراع ععة،
مامعة املنفورة.
اجلهاز املرثزى للتعبفة العامة واإل فاء (.)2222
اخلععو  ،سععناء ( :)1222الععزوامج والعالقععام ااس عرية ،دار املعرفععة اجلامعي ععة،
اإلسكندرية.
الدما ى ,أشعرف علعى عمعر ( :)2221البطالعة ةعل الشعباة الريفعى املعتعلم
والعوامل املرتبطة هبا ,رسالة دثتوراه ,ثلية الزراعة ,مامعة طنطا.
ال ععدمهومى,ا ععام مع ععود عب ععداهلادى ( :)2222اآلاثر اممتماعي ععة لبطال ععة
الشباة الريفى املتعلم أحافلعة املنوفيعة ,رسعالة مامسعتري ,ثليعة الزراععة,
ذاعة اازار.
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SUMMARY

Social Problems Suffered by Fishermen Wives in Borollos Village in
Kafrel-Shiekh Governorate
Lamia Saad Alhusseini, Allam Mohamed Tantawi
most important dimension of the problem of domestic
violence that wives of fishermen suffer from it, is that
the husband says a hurtful words to her (61%). Finally,
the most important dimension of the problem of the
marital disputes that wives of fishermen suffer from it is
the disputes between them and the relatives of the
husband (40%).
Third: The independent variables studied explain about
26.7%, 17%, 44.5%, 18.4%, 7.1%, and 18.9% of the

children for reasons causes or no reasons (60%), and the
more dimensions of problem of conflict of roles that
wives of fishermen respondents suffers from it is the
difficulty of the Syncretizing between the demands of
husband and sons(66%).
The most important dimension of the problem of
husbands absence that wives of fishermen respondents
suffer from it is nonexistenced any one to take his
opinion in the affairs of the family (72 %), while The

2212 ) يناير– مارس1 العدد55 (جملد- جملة اإلسكندرية للتبادا العلمى
Second: The most important dimension of the problem
of poverty that wives of fishermen respondents suffer is
insufficieng of household budget (96%), the dimension
of the problem of tight housing that wives of fishermen
respondents suffer more from it is that they strike their
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total variance in the degree of suffering of the
respondents from the problems of poverty, domestic
violence, tight housing, marital disputes, the absence of
the husband, and the problem of conflict of roles,
respectively.
Fourth: The variable of perceived social class
contributes significantly to all six variables studied.
The two problems of family disputes and domestic
violence were more affected by variable of the previous
marriage of the has band, while the variable of housing
space was more affecting in the problems of poverty,
marital disputes, and tight housing.

This research aims at identifying: the social
problems that wives of fishermen suffer in Borollos
village in Kafrelshiekh governorate, relative importance
of each problem, and the relationship between each of
the independent variables studied and each of their
relevant problems.
To achieve these objectives a random sample
amounted to 150 of fishermen's wives in porollus village
was selected. Data were collected in month November
and December year (2011)by using a questionnaire,
some statistical methods such as: tables of frequency
distribution, mean, the arithmetic weighted mean,
coefficient of reliability for some complex variables,
simple correlation coefficient and multiple regression,
were Used to explain and interpret the results.
The most important research findings are as follows:
First: the most important social problems that wives of
fishermen respondents suffer could be ranked according
to weighted mean from top to down as follows: the
problem of poverty (3.02) degree, followed by the
problem of tight housing (2.67) degree, then the
problem of conflict of roles (2.55) degree, followed by
the problem of the absence of the husband from the
house (2.31) degree, then the problem of domestic
violence (2.08) degree, and finally the problem of
marital disputes(1.93) degree.

