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مساهمة المبادرة الزراعية في تحسين واقع المرأة الريفية في محافظتي بابل وكربالء المقدسة
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استاذ

وسن وديع اسكندر
مدرس مساعد
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المستخمص
هدف البحث التعرف عمى واقع االقراض الزراعي المقدم لمنساء الريفيات في اطار المبادرة الزراعية في محافظتي بابل وكربالء المقدسة
لالعوام  2014 -2010ومستوى استفادتهن من القروض الزراعية ،فضآل عن المشكالت التي تواجه المقترضات في مجال االقراض

الزراعي .جمعت البيانات من النساء الريفيات في محافظتي بابل وكربالء المقدسة لالعوام  2014 -2010والبالغ عددهن 100
مقترضة وشكمن نسبة  % 14.3من مجموع الحاصالت عمى القرض الزراعي والبالغ عددهن  700مقترضة بوساطة االستبانة والمقابمة
الشخصية لمفترة مابين  .2015/4 /10 – 2015 /2/25استخدم مقياس بتقدير رباعي لقياس مستوى استفادة النساء الريفيات من

القروض الزراعية تكون من  22فقرة موزعة عمى  5محاور هي ( سموكيآ ،تقنيآ ،انتاجيآ ،اقتصاديآ ،اجتماعيآ) .وخمص البحث الى ان
متوسط مبالغ القروض الزراعية المخصصة لمنساء الريفيات في اطار المبادرة الزراعية لالعوام  2014 -2010لصناديق االقراض

التخصصية :المكننة الزراعية ،صغار الفالحين ،خدمة البساتين ،الثروة الحيوانية ،المشاريع الكبرى هو 4.85مميار دينار /سنة ،وايضآ

بمغ متوسط مبالغ القروض الزراعية الممنوحة لممقترضات 1.27مميار دينار /سنة .وايضآ اظهرت نتائج البحث ان صندوق المشاريع

الكبرى حصل عمى اعمى نسبة من المبالغ المخصصة من القروض الزراعية بنسبة  %66.6 -55.5واقل نسبة جاءت لصندوق الثروة
الحيوانية  .%6 -5وتوصل البحث ايضآ الى ان المعدل الموزون لممشكالت التي تواجه المقترضات في اطار المبادرة الزراعية هو

( )4 -1.36درجة وعمى وزن مئوي تراوح مابين ( .%)100 -34وايضآ خمص البحث الى ان مايقارب نصف المقترضات جاءت درجة
مستوى أستفادهن من مشاريع القروض الزرعية قميمة ،بالرغم من التوجه والدعم االيجابي لبرنامج المبادرة الزراعية ،وعميه توصي الباحثة

بأهمية تفعيل نظام المتابعة والتقويم لمبرنامج والوقوف عمى ماتحققه مشاريع المبادرة الزراعية واعتمادها كمدخالت لصانعي الق اررات
المتعمقة بتطوير هذا البرنامج.

كممات مفتاحية :المرأة الريفية ،استبانة ،ارشاد زراعي.
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ABSTRACT
The aim of this research is to identify agricultural loans reality of rural woman in the field
;Agricultural Initiation in Babylon, Holy Karbala for the period 2010- 2014 and level Benefit from it
and to determine problems of rural woman Borrowers. Data were collected from 100 rural woman
Borrowers was about 14.3 from 700 rural woman during 25- 2-2015 unite l0- 4-2015 through
questionnaire and interview. The four dimensional standard has been used to measure the degree of
Benefit from it of rural woman from Agricultural Initiation, That included 22articlesd distributed on5
axes. The results showed that Averages of agricultural loans in 2010- 2014 is 4.85 M.ID /year. The
results also showed weighted arithmetic mean for problems of rural woman (1.36-4) degree on weight
percentile (34-100)%. and Satisfaction level of Benefit from agricultural loans is A small group The
research recommends Activating the Monitoring and evaluation System of Program Agricultural
Initiation.
Key word :rural woman ,questionnaire ,extension ,agricultural.
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والعشرون الذي عقد في جوىانسبرغ -افريقيا لعام ،2004

المقدمة

والتي اجمعت عمى ضرورة القضاء عمى التميز والعنف ضد

تعد المرأة الريفية الركيزة االساس في مسيرة التنمية الريفية

المراة ،ومساواتيا مع الرجل في الحصول عمى الخدمات

وأحد العناصر الميمة في عمميات االنتاج الزراعي ،فيي

تشكل نصف المجتمع الريفي ،وتتعدد االدوارالتي تقوم بيا

االجتماعية االساس بما فييا التعميم والصحة واالجرعن العمل

المرأة الريفية سواء عمى مستوى المزرعة او المنزل ،فيي

الواحد ( ،)1فضآل عن أشراك المرأة الريفية في تخطيط وتنفيذ
البرامج والمشروعات الزراعية وتقديم التسييالت االقراضية

مسؤولة عن تربية االطفال ورعايتيم وأدارة شؤون المنزل

والتسويقية ليا وتطوير دور االرشاد الزراعي النسوي في

وبالوقت نفسو والى جانب دورىا كأم وزوجة تقوم بعمميا خارج

المنزل جنبآ الى جنب مع الرجل بل وكانت مياميا االنتاجية

المناطق الريفية مع التركيز عمى االنشطة المدرة لمدخل

الزراعية تفوق ميام الرجل عن طريق االدوا ارلتي تمارسيا في

واالقتصاد المنزلي( .)12واكدت ستراتيجية و ازرة الزراعة

واالصالح الزراعي المقترحة لتنمية المرأة الريفية في سوريا

مزرعة العائمة اومزرعة الغير( .)1وتصل نسبة مساىمة المرأة

اىمية تدريب المرأة الريفية عمى عممية الحصول عمى

في االعمال الزراعية من العزق والحرث والغربمة والترقيع
وتحضين النباتات (الشتول) الى %70و%80

القروض المصرفية لتمويل المشاريع االنتاجية الصغيرة

في تربية

(الدواجن واالبقار واالغنام والماعز) في عمميات الحالبة

والمتوسطة المدرة لمدخل

والرعي وتنظيف الحظائروالعناية بالمواليد وحتى الرعاية

%30عمى االقل من القروض المصرفية لممراة الريفية (.)13
ان دور المرأة الريفية في التنمية الريفية البشرية والزراعية

الصحية ،فضآلعن مسؤوليتيا في االمن الغذائي واالسري

يتأثر بعدة عوامل منيا العمر والتحصيل الدراسي والحالة

مثل :تخزين الحبوب في وقت الحصاد وتنقيتيا من الشوائب
وأيضآ تخزينيا في االماكن المناسبة لمحفاظ عمييا من التمف

االجتماعية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الذي يعيش

وضمان التخزين السميم ( .)14وفي الوطن العربي بمغت

فيو المرأة الريفية ،فضآل عن دور البنى التحيتية الزراعية

واالرشادية والتجييزية والتسويقية والخدمية في رفع مستوى

نسبة مشاركة المرأة الريفية في العمل الزراعي اكثر من%70

المراة الريفية في مجال عمميا الزراعي النباتي والحيواني .فقد

( ،)1وىي مسؤولة عن انتاج مايقارب  %80 -60من
االغذية في الدول النامية ( ،)5وان زيادة االنتاجية الزراعية

اكدت دراسة اعدتيا المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ان

النباتية اوالحيوانية وتحسين نوعيتيا ،ورفع دخل االسرة
الريفية،

واستدامة

الموارد

الزراعية

(االرض،

لالسرة الريفية

وتخصيص

انخفاض المستوى التعميمي لالناث بصفة عامة والريفيات

منين بصفة خاصة ،جعل دورىا محدود لمغاية ومتناثر في

المياه،

التنمية الريفية البشرية والزراعية ( .)1المرأة الريفية في العراق

البيئة..الخ) ،وتحقيق االمن الغذائي والقضاء عمى العجز

التختمف عن نظيراتيا في بمدان العالم فيي تشكل نصف

الغذائي في العديد من الدول العربية ومنيا العراق ،يستمزم

حصول المرأة كمثيالىا في الحضر وأسوة بالرجل عمى جميع

المجتمع الريفي والذي يشكل  %30من سكان العراق (،)10

الخدمات الصحية والتعميمية واالجتماعية بشكل عام

وىي تمثل احدى الموارد البشرية العاممة في القطاع الزراعي

بشقيو النباتي والحيواني ،وتعد مرتكزآ أساس لتطويرالعنصر

والخدمات الزراعية ومنيا االرشادية بشكل خاص ،مما يعزز

البشري الريفي والزراعة في الريف العراقي ( .)3وأن نسبة

دورىا في زيادة االنتاج وتحسين نوعيتو .لذا قدمت الكثير من

المؤتمرات الدولية والعالمية مجموعة توصيات ومقترحات

عمل المراة الريفية في الجانب الزراعي بشقيو النياتي

لتحسين واقع المراة الريفية في العالم منيا :مؤتمر الدولي

والحيواني تكاد تكون أكبر مما تشكمو نسبة عمل الرجال في

الريف العراقي ( ،)4وتصل نسبة مشاركتيا في النشاط

لحقوق االنسان الذي عقد في فيينا عام  ،1993مؤتمراالمم

الزراعي بشقيو النباتي والحيواني  %60 -40سواء في

المتحدة العالمي الرابع لممراة الريفية في العاصمة الصينية

مزرعة العائمة أو كأجيرة في المزارع االخرى ( .)2ويمثل

بكين لعام  ،1995مؤتمرالعام الثالث لمجمعيات التعاونية في
االتجاىات االساسية لالىداف العامة لمخطة الخمسية لمتنمية

تطوير االيدي العاممة في القطاع الزراعي لكال الجنسين

لالعوام ( )2005-2001في اليمن ،مؤتمراالقميمي الثالث

احدى االتجاىات االساس في تطوير القطاع الزراعي في
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البمد ،والتي تتطمب وجود ستراتيجيات شاممة تيدف الى

 .5صندوق المشاريع الكبرى :يمول ىذا الصندوق كافة

مستوى البمد ،ومن ىنا اطمقت الحكومة العراقية برنامج
حكومي في عام  2008بأسم المبادرة الزراعية كاتجاه وطني

يزيد مقدار القرض المطموب فييا عن ( )250مميون دينار،
اذ يشمل مشاريع انشاء المعامل الساندة لمقطاع الزراعي

لتطوير االنتاج الزراعي في العراق بشقيو النباتي والحيواني،

والصناعات التحويمية ذات العالقة بالقطاع الزراعي ،وتم

تطويرمجاالت القطاع الزراعي بشقيو النباتي والحيواني وعمى

االغراض الزراعية المشمولة بقروض المبادرة الزراعية التي

سعيآ منيا الى دعم جيود اصالح الواقع الز ارعي وايقاف

نخصيص مبمغ  100مميون دينار النجاز مشاريع ىذا

تدىوره ( .)7ولممبادرة الزراعية دورآ ميمآ في دعم القطاع

الصندوق ( .)9( )16وفي عام 2012

وكخطوة جادة

الزراعي ومعالجة مشكالتو االساس من خالل ادخال التقانات

لتطويرودعم وتمكين المرأة الريفية العراقية في ادوارىا في

والوسائل واالساليب الزراعية الحديثة ،واالىتمام بالثروة

المجال الزراعي بشقيو النباتي والحيواني ،تم انشاء صندوق

الحيوانية عبر دعم مشاريع انتاجيا وحمايتيا وتحسينيا وانتاج

خاص لممراة الريفية بيدف تحسين وتطوير النشاط الزراعي

اعالفيا وتحفيز المصانع ذات العالقة باالنتاج الحيواني،
فضالعن دعم التعميم الزراعي بكافو مراحمو من خالل ارسال

االساس الذي تعمل فيو المراة الريفية ،ونشر مستجدات

والتقانات الزراعية في عمميا المزرعي ،فضآل عن تحسين

البعثات والزماالت الدراسية الخاصة بالقطاع االروائي

مستوى دخل االسرة الريفية ،وزيادة االنتاجية واالنتاج كمآ

والزراعي والبيئة الى استراليا ( .)16ومن اجل تحقيق

ونوعآ .وباشر ىذا الصندوق في العمل عام  2013ولعدد

االىداف الموضوعة لممبادرة الزراعية تم تأسيس عدد من

محدود جدا من محافظات البمد .وكان لمصناديق االقراضية

الصناديق االقراضية التخصصية في عام  2008والتي تقع
ادارتيا عمى عاتق المصرف الزراعي والذي يعد المؤسسة

التخصصية التي تأسست في عام  2008دور كبير في توزيع

القروض الزراعية لممرأة الريفية وبواقع  8000 -5000امراة

المالية الوحيدة عن تمويل السياسة الزراعية في البمد ()9

ريفية سنويا عمى مستوى البمد ومنيا محافظات البحث بابل

وىي:

وكربالء المقدسة .لذا جاء البحث الحالي ليجيب عن

 .1صندوق صغار الفالحين :يدعم ىذا الصندوق تمويل

التساؤالت االتية ،ما واقع االقراض الزراعي المقدم لمنساء

خضر شتوية وصيفية ،زراعة العمف االخضر ،انشاء وتأىيل

لالعوام  2014 -2010ومستوى استفادتين منو ،ما

البيوت البالستيكية ،وان المبمغ المخصص لتمويل مشاريع

المشكالت التي تواجو النساء الريفيات المقترضات في مجال

ىذا الصندوق 20مميون دوالر.

تنفيذ مشاريع القروض الزراعية.

الريفيات في اطار المبادرة الزراعية في محافظتي البحث

االغراض الز ارعية ومنيا :زراعة محاصيل حقمية ،زراعة

مواد وطرائق البحث:

 .2صندوق الثروة الحيوانية :يشمل ىذا الصندوق عمى

انشاء وتأىيل وتشغيل مشاريع دجاج فروج المحم ،دجاج بيض

استخدم المنيج الوصفي في اجراء البحث ،وأختيرت

المائدة ،مشاريع الثروة السمكية ،اذ تم تخصيص لتمويل

مشاريع ىذا الصندوق مبمغ  40مميون دوالر.

محافظتي بابل وكربالء المقدسة منطقة الجراء البحث .وشمل

مجتمع البحث جميع النساء الريفيات المقترضات في اطار

 .3صندوق المكننة الزراعية :تأسس ىذا الصندوق لمساعدة

المبادرة الزراعية في محافظتي البحث لالعوام - 2010

الفالحين والمزارعين في اقتناء حاصدات وساحبات واجيزة

الري بالرش والتنقيط

 2014وضمن صناديق االقتراض التخصصية ىي (المكننة

وحفر االربار االرتوازية ،اذ تم

الزراعية ،صغار الفالحين ،خدمة البساتين ،الثروة الحيوانية،

تخصيص مبمغ  40مميون دوالر صندوق المكننة الزراعية

المشاريع الكبرى) والبالغ عددىن 700مقترضة توزعن بواقع

لتنفيذ مشاريع ىذا الصندوق.

( )335في محافظة بابل و( )365في محافظة كربالء

 .4صندوق خدمة البساتين :يشتمل ىذا الصندوق انشاء

المقدسة .واختيرت عينة عشوائية تناسبية من النساء الريفيات
المقترضات في اطار المبادرة الزراعية في محافظتي البحث

بساتين النخيل والفواكو المروية بالتنقيط ،وخصص  30مميون

لالعوام  2014- 2010وبنسبة  %14.3والبالغ مقدارىا

دوالر صندوق خدمة البساتين لخدمة اغراض ىذا الصندوق.
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100مقترضة من مجموع النساء الريفيات المقترضات،

 .2التعرف عمى واقع توزيع لمنساء الريفيات المتقدمات

وتوزعن بواقع ( )48مقترضة في محافظة بابل بنسبة

والحاصالت عمى القروض الزراعية في اطار المبادرة

 %14.3و( )52مقترضة في محافظة كربالء المقدسة بنسبة

الزراعية لالعوام .2014 -2010

% 14.2وكما ىو موضح في الجدول .1

 .3التعرف عمى بعض خصائص المقترضات وىي :العمر،
التحصيل الدراسي ،الحالة االجتماعية ،نوع النشاط المزاول.

جدول  .1توزيع مجتمع وعينة البحث
د
1
2

اىَحبفظخ
ثبثو
مشثالء اىَقذسخ
اىَدَىع

اىَدزَغ
335
365
700

اىؼُْخ
48
52
100

 .4التعرف عمى مستوى استفادتين من القروض الزراعية:

%
48
52
100

مستوى استفادة النساء الريفيات من القروض الزراعية في

جدول .2مجاالت وفقرات أستفادة النساء الريفيات من

مجال المبادرة الزراعية ىي (سموكيآ ،تقنيآ ،انتاجيآ ،اقتصاديآ،

حددت اثنان وعشرون فقرة موزعة عمى خمسة

اجتماعيآ) وكما موضح في الجدول ( ،)2وعمى مدرج مكون

قروض المبادرة الزراعية

د
1

اىَدبه
سيىمُآ

2

رقُْآ

اىفقشاد
 .1اضبفخ ٍؼيىٍبد خذَذح فٍ ٍدبه ّشبطل اىضساػٍ.
 .2اضبفخ ٍهبساد خذَذح فٍ ٍدبه ّشبطل اىضساػٍ .
 . 3اىحصىه ػيً اىزذسَت اىدُذ ػيً اىزقبّبد واالالد
واىَنْْخ اىضساػُخ .
 .4االطالع ػيً اىَسزدذاد اىضساػُخ اىحُىَخ  ،اىزقُْخ ،
اىنَُبئُخ .
.1ادخبه رقبّبد صساػُخ خذَذح ىيؼَو اىَضسػيٍ (رقبّيبد سٌ
،سبحجبد ،ثزوس...اىخ).
.2رطىَش اىزقبّبد اىضساػُخ اىَسزخذٍخ .
 .3رىفُش ٍذخالد رقبّبد ٍششوع اىقشوض اىضساػُخ .

3

اّزبخُآ

4

اقزصبدَآ

5

اخزَبػُآ

 .1ادخبه ّشبط صساػٍ خذَذ ىَضسػخ اىؼبئيخ .
 .2رطىَش ّشبط صساػٍ قذٌَ .
.3رىسُغ اىَسبحبد اىَضسوػخ .
.4صَبدح ػذد وحذاد االّزبج (شدشح  ،حُىاُ ).
.5صَبدح االّزبج اىضساػٍ وّىػُزه .
 .6دػييٌ اييابس اىفالحييُِ ٍييِ خيياله اّشييبء ٍشييبسَغ اّزبخُييخ
ااُشح .
 -1صَبدح دخو االسشح اىشَفُخ.
 -2صَبدح االَشاداد ٍقبثو اىزنبىُف.
.3رىفُش فشص ػَو الفشاد االسشح .
.4فيييزف افيييبغ ػَيييو عُيييش اىضساػُيييخ ىيَيييشاح اىشَفُيييخ وافيييشاد
اسشرهب(اْبػبد عزائُخ  ،حشفُخ.
.5اسزقالىُخ اىَشاح اىشَفُخ اقزصبدَآ.
 .6قذسح اىَشاح اىشَفُخ فٍ اداسح ٍشبسَغ اّزبخُخ صساػُخ .
1رحسُِ ٍسزىي اىزؼيٍَُ ىيَشاح واىفزبح اىشَفُخ.
 .2اىزىػُخ اىصحُخ ثالٍشاض اىَْزششح فٍ اىشَف.
 .3اىَشبسمخ فٍ اىقشاساد االسشَخ .

من اربعة عبارت ىي (استفادة كبيرة ،استفادة متوسطة،
استفادة قميمة ،التوجد استفادة) ،وحددت ليا االوزات االتية
عمى التوالي .1 ،2 ،3 ،4 :واعد ىذا المقياس عمى ضوء:
 .1االدبيات والدراسات السابقة في مجال المرأة الريفية.

 .2اراء مجموعة من المختصين في مجال االرشاد الزراعي
واالقتصاد الزراعي.
حددت عشرون فقرة موزعة عمى خمسة محاور ىي (مشكالت
مصرفية ،مشكالت ارشادية ،مشكالت تجييزية ،مشكالت

تسويقية ،مشكالت خاصة بالمقترضات) لدراسة المشكالت
التي تواجو النساء الريفيات في مجال االقراض الزراعي

وعمى مدرج مكون من اربعة عبارت ىي ىي :كثيرة االىمية،
متوسطة االىمية ،قميمة االىمية ،غير موجودة ،وحددت ليا

االوزان االتية عمى التوالي 1 ،2 ،3 ،4 :وبوسط مرجح

يتراوح مابين ( )4 -1.36درجة وكما ىو موضح في
الجدول.3
جمعت البيانات بواسطة االستبانة ومن عينة البحث البالغ
عددىا  100مبحوثة من النساء الريفيات المقترضات بتاريخ

/4 /10 -2015 /2/25

وحددت اربعة محاور لدراسة واقع االقراض الزراعي لمنساء

مبحوثات في شعبة زراعة بغداد  /الرصافة في محافظة بغداد

بابل وكربالء المقدسة لالعوام من  2014 -2010وىي:

بتاريخ 2015/2/1وقيس الثبات بأستخدام طريقة التجزئة

.1التعرف عمى واقع توزيع مبالغ القروض الزراعية

النصفية وباستعمال معادلة  personلمحصول عمى االرتباط

المخصصة والممنوحة لمنساء الريفيات في اطار المبادرة

الزراعية-2010

2014

وضمن

، 2015واجري اختبار اولي

 Pre-testعمى استبانة البحث عمى عينة مكونة من 10

الريفيات في اطار المبادرة الزراعية في محافظتي البحث

صناديق

لدراسة

بين درجات نصفي االختبار بمغ قيمة الثبات عمى فقرات

االقتراض

مكونات االستبانة  0.85درجة.

التخصصية ىي (المكننة الزراعية ،صغار الفالحين ،خدمة
البساتين ،الثروة الحيوانية ،المشاريع الكبرى).
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خذوه  . 3اىَشنالد اىزٍ رىاخه اىْسبء اىشَفُبد فٍ ٍدبه

الكبرى وبمتوسط مقداره 4.85مميار دينار /سنة و بواقع

االقشاض اىضساعي

 15.100مميار دينار في محافظة بابل بنسبة % 62.2

اىَدبه
ٍشنالد
ٍصشفُخ

ٍشنالد
اسشبدَخ

ٍشنالد
ردهُضَخ

ٍشنالد
رسىَقُخ

ٍشنالد
خباخ
ثبىَقزشضبد

وبمتوسط 3.02مميار دينار /سنة و 9.150مميار دينار في

اىَشنالد
-1قصش فزشح رسذَذ اقسبط ٍجبىغ اىقشوض اىضساػُخ
-2قييييخ ٍجيييبىغ اىقيييشوض اىضساػُيييخ ٍقبسّيييخ ثزنيييبىُف رْفُيييز
اىَشبسَغ اىضساػُخ
 -3مثيييشح االخيييشاءاد واىَسزَسييينبد واىزمٍُْيييبد اىَطيىثيييخ
ىيزسدُو ػيً قشض اىضساػٍ
-4اىزييبخُش فييٍ اخييشاءاد رىصَييغ اواييشق ٍجييبىغ اىقييشوض
اىضساػُخ
-5عُييبة ٍشييبسمخ اىَقزشضييبد فييٍ رحذَييذ ٍىاضييُغ قييشوض
اىَجبدسح اىضساػُخ
-1عُبة اىزذسَت ػيً اىزقبّبد اىضساػُخ اىحذَثخ اىَسيزخذٍخ
فٍ ٍشبسَغ اىَجبدسحاىضساػُخ ىيَسزفُذاد
-2قيييخ االّشييطخ االسشييبدَخ اىَْفييزح ىيَييش ح اىشَفُييخ فييٍ ٍدييبه
اىَجبدسح اىضساػُخ
-3ضييؼف دوساالسشييبد اىضساػييٍ فييٍ ّقييو حبخييبد وٍشيينالد
اىَش ح اىشَفُخ اىً اىدهبد اىَؼُْخ ثبىقشوض اىضساػُخ
عُبة اىصُبّخ ىيَنبئِ واالالد اىضساػُخ
-1اسرفبع اسؼبس اىَسزيضٍبد
-2قيخ اىنَُيبد اىَدهيضح ىزْفُيز ٍشيبسَغ اىَجيبدسح اىضساػُيخ(
ثزوس ،اسَذح  ،رقبّبد ..اىخ )
-3ػذً رىفشهب فٍ اىىقذ اىَطيىة
-1سؼخ اّزشيبس اىسييؼخ  /اىَْيزح اىَسيزىسدح ٍقبسّيخ ثبىسييؼخ
اىَحيُخ
ّ-2خفبض اسؼبس ششاء اىَْزدبد اىضساػٍ
-3قيييخ اىَسسسييبد واىشييشمبد اىحنىٍُييخ واالهيُييخ اىَسييىقخ
ىيَْزدبد اىضساػُخ اىْبردخ ٍِ ٍشبسَغ اىَجبدسح اىضساػُخ
-1اسزفبدح اىَقزشضبد ثدضء قيُو ٍِ دخو ٍشبسَغ اىَجيبدسح
اىضساػُخ
-2رييييمخش اىَقزشضييييبد ػييييِ رسذَذاقسييييبط ٍجييييبىغ اىقييييشوض
اىضساػُخ
-3مثيييشح اىَشييينالد اىضساػُيييخ اىزيييٍ رىاخيييه رْفُيييز ٍشيييبسَغ
اىَجبدسح اىضساػُخ (حشاثخٍ ،نبفحخ حششاد
-4ػذً وخىد ٍصبّغ رحىَيُيخ ىالسيزفبدح ٍيِ اىْيبرح اىثيبّىٌ
ٍِ اىَْزىج اىضساػٍ
-5اسيزحىار سة اىؼبئيييخ اواحييذ افشادهيب ػيييً ٍجييبىغ اىقييشوض
اىضساػُخ

محافظة كربالء المقدسة بنسبة  % 37.7وبمتوسط مقداره
 1.83مميار دينار /سنة كما ىو موضح في الجدول. 4

 .2ظير ان  %66.6 -55.5من المبالغ المخصصة من
القروض الزراعية في اطار المبادرة الزراعية جرى تخصيصيا
لصندوق المشاريع الكبرى والذي يشتمل عمى مشاريع انشاء
المعامل الساندة لمقطاع الزراعي والصناعات التحويمية ذات

العالقة بالقطاع الزراعي ،ومايقارب  %30من باقي تمك
الصناديق (المكننة الزراعية ،صغار

المبالغ توزعت عمى

الفالحين ،خدمة البساتين ،الثروة الحيوانية).
 .3ظير ان  %6 -5من المبالغ المخصصة من القروض
الزراعية في اطار المبادرة الزراعية جرى تخصيصيا

لصندوق الثروة الحيوانية و يشتمل ىذا الصندوق عمى انشاء
وتأىيل وتشغيل مشاريع دجاج فروج المحم ،دجاج بيض
المائدة ،مشاريع الثروة السمكية.
جدول .4توزيع مبالغ القروض الزراعية عمى صناديق
االقراض التخصصية

د

اىَحبفظخ

اىصْذوغ

1

ثبثو

اىَجبىغ اىَخصصخ فٍ

%

اطبس اىَجبدسح اىضساػُخ

النتائج والمناقشة

ٍيُبس دَْبس

اىَنْْخ اىضساػُخ

2.05

16.5

لمنساء الريفيات في اطار المبادرة الزراعية في محافظتي

اابس اىفالحُِ

0.09

5.9

اىثشوح اىحُىاُّخ

0.08

5.2

لالعوام 2014 -2010ومستوى

خذٍخ اىجسبرُِ

0.09

5.9

اىَشبسَغ اىنجُشح

10

66.6

15.100

100

1.15

12.5

الهدف االول /التعرف عمى واقع االقراض الزراعي المقدم
بابل وكربالء المقدسة

استفادتين منو.

اىَدَىع

المحور االول :توزيع القروض الزراعية المخصصة

2

والممنوحة لمنساء الريفيات في اطار المبادرة الزراعية في

مشثالء

اىَنْْخ اىضساػُخ

اىَقذسخ

محافظتي بابل وكربالء المقدسة لالعوام .2014 -2010
اوآل .توزيع مبالغ القروض الزراعية المخصصة لمنساء
الريفيات في اطار المبادرة الزراعية

اابس اىفالحُِ

1

11.1

اىثشوح اىحُىاُّخ

0.05

5.4

خذٍخ اىجسبرُِ

1.05

16.2

اىَشبسَغ اىنجُشح

5

55.5

9.150

100

 .1بمغ اجمالي المبالغ المخصصة لصناديق االقراض

اىَدَىع

التخصصية في اطار المبادرة الزراعية في محافظتي البحث

يستنتج من الجدول:4

عمى صناديق االقتراض التخصصية ىي :المكننة الزراعية،

الوضع االقتصادي في البمد وتخصيصو اعمى النسب من

لالعوام  2014 -2010ىي  24.250مميار دينار موزعة

 .1بالرغم من اىمية صندوق المشاريع الكبرى في تعزيز

صغار الفالحين ،خدمة البساتين ،الثروة الحيوانية ،المشاريع

مبالغ القروض الزراعية االانيا لم تصرف بشكل كامل ،وقد
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يرجع ذلك الى ضخم المبالغ المطموبة لتنفيذ مشاريع ىذا

دينار في محافظة كربالء المقدسة بنسبة  % 49.9وبمتوسط

الصندوق من انشاء المعامل الساندة لمقطاع الزراعي

 600مميون دينار /سنة كما ىو موضح في الجدول. 5

والصناعات التحويمية ذات العالقة بالقطاع الزراعي.

 .2بمغ اجمالي المبالغ الممنوحة عمى النساء الريفيات
في تنمية

المقترضات في اطار المبادرة الزراعية عينة البحث والبالغ

 .2بالرغم من اىمية صندوق الثروة الحيوانية

وتطوير الثروة الحيوانية في البمد بأنوعيا (دواجن ،ابقار،

عددىن  100مقترضة ىي 2.87مميار دينار موزعة عمى

اسماك...الخ) ومساىمتيا في سد الحاجة الغذائية لممجتمع

محافظتي البحث بمتوسط مقداره  0. 57مميار دينار /سنة

اال ان حصول ىذا الصندوق عمى النسبة االقل من المبالغ

وبواقع 1.06مميار دينار في محافظة بابل بنسبة %57.7

المخصصة لمنساء الريفيات يعد عائق في سد الفجوة الغذائية

وبمتوسط 0.32مميار دينار /سنة و1.27مميار دينار في

التي يعاني منيا البمد خاصة في الجانب الحيواني.

محافظة كربالء المقدسة بنسبة % 44.2بمتوسط 0.25

مميار دينار /سنة كما ىو موضح في الجدول.6

ثانيآ  .توزيع مبالغ القروض الزراعية الممنوحة لمنساء
الريفيات في اطار المبادرة الزراعية

 .1بمغ اجمالي المبالغ الممنوحة

 .3تراوحت حدود القروض الزراعية الممنوحة عمى النساء
الريفيات المقترضات في اطار المبادرة الزراعية وضمن

لصناديق االقراض

صناديق االقراض التخصصية مابين 1000 -2مميون دينار،

التخصصية في اطار المبادرة الزراعية في محافظتي البحث

وجاءت اعالىا ضمن صندوق المشاريع الكبرى بحدود 250

لالعوام  2014 -2010ىي6.350 .مميار دينار موزعة

– 1000مميون دينار وادناىا لصندوق صغار الفالحين

عمى محافظتي البحث وبمتوسط مقداره 1.27مميار دينار

بحدود 50-2مميون دينار.

سنويآ و بواقع  3.300مميار دينار في محافظة بابل بنسبة

 .4ان مبالغ القروض الزراعية الممنوحة لمنساء الريفيات

 %50وبمتوسط  600مميون دينار /سنة و3.050مميار

كانت اكبر في محافظة بابل عنيا في محافظة

المقدسة بنسبة.% 28.5

كربالء

جدول . 5توزيع المبالغ الممنوحة لمنساء الريفيات من القروض الزراعي ضمن اطار المبادرة الزراعية 2014 -2010
د
1

اىصْذوغ

اىَحبفظخ

اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجُشح

ثبثو

اىَدَىع
2

اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجشي

مشثالء اىَقذسخ

اىَدَىع

%

ٍجبىغ اىََْىحخ ىيْسبء اىشَفُبد ٍ /يُىُ
دَْبس
0.75
4.50
0.03
0.03
1.500
3.300
0.65
0.09
0.35
0.02
0.95
3.50

22.7
13.6
9
9
45.4
100
21.3
29.5
11.4
6.5
31.1
100

حذود ٍجبىغ اىقشوض اىضساػُخ /
ٍيُىُ دَْبس
180 -5
50 -2
50 -5
125 -5
1000 -350
100 -5
50-2
80 -5
125-5
1000 -250
-

جدول .6توزيع المبالغ الممنوحة لمنساء الريفيات من القروض الزراعي ضمن اطار المبادرة الزراعية (عينة البحث)
د
1

2

اىَحبفظخ
ثبثو

اىَدَىع
مشثالء اىَقذسخ

اىَدَىع

اىصْذوغ
اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجُشح
اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجشي

ٍجبىغ اىََْىحخ ىيْسبء اىشَفُبد
ٍ /يُىُ دَْبس
250
150
100
150
950
1.06
200
250
125
45
650
1.27

1533

%
15.6
9.3
6.5
9.3
59.3
100
15.7
19.6
9.8
3.5
51.1
100

حذود ٍجبىغ اىقشوض اىضساػُخ /
ٍيُىُ دَْبس
150 -5
80 -2
50 -5
100 -5
1000 -250
100 -5
50-2
50 -5
50-5
1000 -250
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دونم ،وبمغت انتاجية محصول الطماطة في محافظة بابل

من الجدول 6 ، 5يستنتج االتي:

لمعام  2014ىي  /20653طن اما في محافظة كربالء

 .1ان نسبة المبالغ المخصصة لصناديق االقراض

المقدسة بمغت االنتاجية لنفس المحصول والعام ذاتو

التخصصية في اطار المبادرة الزراعية ىي اقل مما ىي

ممنوحة فعميآ ،وىذا قد يرجع الى عدة اسباب من اىميا

/11184طن (.)11

ضعف الخطة المصرفية في توزيع القروض الزراعية عمى
صناديق االقراض التخصصية ،فضآل عن عدم تحويل المبالغ

المحور الثاني .توزيع النساء الريفيات المتقدمات والحاصالت
عمى القرض الزراعي في اطار المبادرة الزراعية في

المخصصة لكل صندوق من و ازرة المالية باعدادىا واوقاتيا

محافظتي بابل وكربالء المقدسة لالعوام 2014 -2010

الزراعية.

في اطار المبادرة الزراعية

 .2ان حدود القروض الزراعية الموزعة لكل صندوق من

 .1بمغ مجموع النساء الريفيات المتقدمات عمى الطمب عمى

قميمة جدا ،والتغطي اجمالي

القرض الزراعي في محافظتي البحث  21.965مقترضة

المحددة ،مما يعيق تحقيق االغراض االساس لممبادرة

صناديق االقراض الزراعية

اوآل /توزيع النساء الريفيات المتقدمات عمى القرض الزراعي

موزعة عمى صناديق االقراض التخصصية ،وبواقع ()9415

تكاليف تنفيذ مشاريع الصناديق التخصصية الخمسة والتي
تتنوع مجاالتيا مابين النباتي والحيواني والمكننة الزراعية.

في محافظة بابل وبنسبة  %42.8و ( )12550في محافظة

 .3ان حصول محافظة بابل عمى الحصة االعمى من مبالغ

كربالء المقدسة وبنسبة  %57.1كما ىو موضح في الجدول

القروض الزراعية مقارنة بمحافظة كربالء المقدسة ،وقد يرجع

.7

ذلك الى ان محافظة بابل تشتير بتوسع المساحة المزروعة

 .2ظير ان اعمى نسبة من المتقدمات عمى طمب القرض

العراقية  -قسم االحصاء الزراعي لالعوام ،2014-2010

تراوحت من  % 58.2واقميا نسبة جاءت ضمن صندوق

بمغت المساحة المزروعة من محصول الحنطة لعام

المشاريع الكبرى وبنسبة  %2.6ويمييا صندوق المكننة

من المحاصيل الزراعية وحسب احصائيات و ازرة الزراعة
اذ

الزراعي جاءت ضمن صندوق الثروة الحيوانية وبنسبة

الزراعية بنسبة .%4.9

 2012في محافظة بابل  331381دونم في حين بمغت

المساحة المزروعة من نفس المحصول ولمعام ذاتو 199676

جدول . 7توزيع النساء الريفيات المتقدمات في الطمب عمى القرض الزراعي في اطار المبادرة الزراعية
د

اىَحبفظخ

اىصْذوغ

1

ثبثو

اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجشي

2

مشثالء اىَقذسخ

اىَدَىع
اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجشي
اىَدَىع

يستنتج من الجدول:7

ػذد اىَزقذٍبد ػيً طيت ىقشوض اىضساػُخ/
اٍشاح سَفُخ
465
2500
5500
700
150
9415
650
4000
7000
650
250
12550

%
4،9
26،5
58،2
7،4
2،6
100
5.1
31.8
55.7
5.1
1.9
100

المال المطموب لتربيتيا (امكان تربيتيا في المنزل) ،وايضا

.1ان اعمى نسبة من المتقدمات في الطمب عمى القروض

جاءت اقل نسبة منين ضمن صندوق المشاريع الكبرى لما

الزراعية جاءت في االغراض الزراعية الحيوانية والذي يؤكد

تحتاجو تحقيق مشاريع اواغراض ىذا الصندوق (حيوانية او

اتجاه اورغبة النساء الريفيات في تبني المشاريع الثروة

نباتية) من راس مال كبير وادارة وتنظيم عالي.

الحيوانية بأنواعيا ،وقد يرجع ذلك الى سيولة تربية الحيوانات

 .2عمى الرغم من ان اعمى نسبة من المتقدمات في الطمب
عمى القروض الزراعية جاءت في المجال الحيواني ،األنو

المزرعة وسرعة انتاجيا وضمان ربحيا ،فضال عن قمة راس
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االقل نسبة منين حصمن عمى المبالغ المخصصة لصناديق

 .1بمغ مجموع النساء الريفيات الحاصالت عمى القرض

االقراض التخصصية ،وقد يرجع ذلك الى عدم وجود توازن

الزراعي في محافظتي البحث

700مقترضة موزعة عمى

في الخطط المصرفية في توزيع القروض الزراعية مع اعداد

صناديق االقراض التخصصية ،بواقع ( )335في محافظة

المتقدمات في الطمب عميو ومجاالت واغراض المتقدمة من

بابل وبنسبة  %47.8و( )365في محافظة كربالء المقدسة

اجميا.

وبنسبة  %52.1وكما موضح في الجدول.8

 .3ان ارتفاع اعداد النساء الريفيات المتقدمات في الطمب

 .2بمغ مجموع النساء الريفيات المقترضات عينة البحث

عمى القرض الزراعي في محافظة بابل عنيا في محافظة

100مقترضة ،توزعن بواقع ( )48مقترضة في محافظة بابل

كربالء المقدسة و قد يرجع ذلك الى ان اعداد النساء الريفيات

وبنسبة  % 14.3من مجموع الحاصالت عميو (مجتمع

في محافظة بابل اعمى منيا في محافظة كربالء المقدسة

البحث) و( )52مقترضة في محافظة كربالء المقدسة وبنسبة

والبالغ عددىن ( )279446امراة في محافظة بابل

، % 14.2كما ىو موضح في الجدول .9

و( )102052امراة في محافظة كربالء المقدسة وحسب و ازرة

 .3ان نسبة النساء الريفيات الحاصالت عمى القرض

التخطيط – قسم االحصاء المركزي– .)10( 2011

الزراعي اقل من المتقدمات في الطمب عميو نسبة تتجاوز

ثانيآ /توزيع النساء الريفيات الحاصالت عمى القرض

 %50في محافظة بابل وكربالء المقدسة عمى حد سواء.

الزراعي في اطار المبادرة الزراعية

جدول  . 8توزيع النساء الريفيات الحاصالت عمى القرض الزراعي

د

اىَحبفظخ

1

ثبثو

2

مشثالء اىَقذسخ

اىصْذوغ
اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجشي
اىَدَىع
اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجشي
اىَدَىع

ػذد اىحباالد ػيً اىقشض اىضساػٍ /اٍشاح
سَفُخ
70
90
104
46
25
335
85
90
105
55
30
365

%
20.8
26.8
31
13.7
7.4
100
23.2
24.6
28.7
15
8.2
100

جدول  . 9توزيع النساء الريفيات الحاصالت عمى القرض الزراعي (عينة البحث)
د

اىَحبفظخ

اىصْذوغ

1

ثبثو

اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجشي

2

مشثالء اىَقذسخ

اىَدَىع
اىَنْْخ اىضساػُخ
اابس اىفالحُِ
اىثشوح اىحُىاُّخ
خذٍخ اىجسبرُِ
اىَشبسَغ اىنجشي
اىَدَىع

ػذد اىحباالد ػيً اىقشض اىضساػٍ (ػُْخ اىجحث
) /اٍشاح سَفُخ
8
18
11
8
3
48
10
15
19
5
3
52

%
16.6
37.5
22.9
16.6
6.2
100
19.2
28.8
36.5
9.6
5.7
100

يستنتج من الجدول .9 ،8ان عدد النساء الريفيات

القروض الزراعية ،اوعدم توفر المبالغ المخصصة لصناديق

الحاصالت عمى القرض الزراعي اقل من عدد المتقدمات في

االقراض الزراعية بشكل كامل وبمايتناسب مع اعداد النساء

الشروط والتامينات المطموبة في معامالت الطمب عمى

االجراءات الروتينية المطموبة في الطمب والحصول عمى تمك

الريفيات المتقدمات لمطمب عمى القرض الزراعي ،فضآل عن

الطمب عميو ،وقد يرجع ذلك الى عدة اسباب منيا عدم توفر
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القروض التي تمنع عدد كبيرمن المتقدمات عمى القروض

العالم والبالغ عددىن  796مميون شخص واغمبين يعيشن في

الزراعية من الحصول عميو ،وبالتالي حرمان شريحة كبيرة

المناطق الريفية ( ،)6وفي الريف العربي تمثل االمية فييا

من النساء الريفيات من تمك القروض ،واضاعة فرص عمل

حوالي  %66من مجموع افراد الفئة العمرية التي تتراوح مابين

كثيرة ومصادر دخل جديدة لين والسرىن.

( )45 – 15سنة والتي تعاني منيا االناث اكثر من

المحور الثالث .التعرف عمى بعض خصائص النساء

الذكور(.)1
 .3الحالة االجتماعية

الريفيات المقترضات في اطار المبادرة الزراعية

ظير ان  %66من النساء الريفيات المقترضات ىن من فئة

 .1العمر :ظير ان  %67من النساء الريفيات المقترضات

االرامل و المطمقات وكما ىو موضح في الجدول .12

ىن ممن تتراوح اعمارىن ( )33 -22سنة وكما ىو موضح

جدول .12توزيع المبحوثات وفقآ لمحالة االجتماعية

في الجدول .10
جدول .10توزيع المبحوثات وفقآ لمعمر
اىفئخ اىؼَشَخ
د
27 -22
1
33 -28
2
39 -34
3
45 -40
4
46فَبفىغ
5
اىَدَىع

اىؼذد
31
36
22
8
3
100

د
1
2
3
4

%
31
36
22
8
3
100

اىحبىخ االخزَبػُخ
ٍزضوخخ
عُش ٍزضوخخ
اسٍيخ
ٍطيقخ
اىَدَىع

%
31
3
41
25
100

اىؼذد
31
3
41
25
100

يستنتج من الجدول . 12التوجو االيجابي لبرنامج المبادرة
الزراعية المستيدفة ذوات الحالة االجتماعية الخاصة (االرممة

يستنتج من الجدول .10ان معظم المقترضات ىن من الفئة

،المطمقة)،

والذي يعد دعم ايجابي ليذه الشريحة وتوفير

العمرية الشابة  ،ويعد عامل ميم في مجال تفعيل وتحقيق

الخدمات االقتصادية وفتح أفاق عمل جديدة

بشقيو النباتي والحيواني في حقل المرأة الريفية

 .4نوع النشاط الزراعي الذي تزاوله المقترضات

ظير ان  %72من النساء الريفيات المقترضات ىن من

ممن يزاولن العمل الزراعي في الجانب الحيواني و%37

اىداف القروض الزراعية  ،وتطوير واقع العمل الزراعي

عممين ،مما يساىم في تأمين دخل مالي ألعالتين وأطفالين.

 .2التحصيل الدراسي

ظير ان نسبة  %42من النساء الريفيات المقترضات ىن

الحاصالت عمى الشيادة االبتدائية والمتوسطة وكما ىو

الجانب النباتي وغياب جانب الصناعات الغذائية وكما ىو

موضح في الجدول .11

موضح في الجدول.13

جدول .11توزيع المبحوثات وفقآ لمتحصيل الدراسي
د
1
2
3
4
5
6
7

اىزحصُو اىذساسٍ
ٍُخ
رقش ورنزت
ثزذائُخ
ٍزىسطخ
اػذادَخ
ٍؼهذ
ميُخ اىضساػخ او اىطت اىجُطشٌ
اىَدَىع

اىؼذد
12
11
42
30
5
2
100

في مجال

جدول .13توزيع المبحوثات وفقآ لمنشاط
اىؼذد
د اىْشبط اىضساػٍ
37
ّجبرٍ
1
42
حُىاٍّ
2
19
ٍشزشك
3
2
حشفٍ
4
اْبػبد عزائُخ
5
100
اىَدَىع

%
12
11
42
30
5
2
100

الزراعي المزاول به
%
37
42
19
2
100

يستنتج الجدول .13ان معظم المقترضات ىن ممن يزاولن

يستنتج من الجدول .11ان معظم المقترضات ىن من

العمل الزراعي في الجانب الحيواني ،مما يستوجب من

المستويات التعميمية تتيح لين القراءة والكتابة وىذا مؤشر

الجيات المسؤولة عن توزيع القروض الزراعية وضع الخطط

أيجابي في تطوير قدرات المقترضات عمى ادارة مشاريع

والبرامج االقراضية عمى وفق النشاطات والحاجات االساس

القروض الزراعية التي حصمين عمييا ،وقد اشارت الدراسات

لممراة الريفية لضمان نجاح مشاريع المبادرة الزراعية.

انو بالرغم من تزايد نسبة تعميم المرأة في الوطن العربي في

االونة االخيرة اال انو الزالت النساء تمثل ثمثي االمية في
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الزراعية قميمة ،وقد يعزى الى عدة اسباب اىميا ضعف

المحور الرابع  :التعرف عمى مستوى استفادة النساء

الخدمات االرشادية والتدريبية لممقترضات في جانب ادارة

الريفيات المقترضات في اطار المبادرة الزراعية

مشاريع القروض الزراعية والتي حصمن عمييا من صناديق

ظير ان درجة استفادة النساء الريفيات المقترضات في مجال

االقتراض التخصصية،

المبادرة الزراعية تقدربين ( )88 -22درجة بمتوسط حسابي

فضال عن ضعف متابعة وتقويم

مشاريع القروض الزراعية وتشخيص المشكالت والمعوقات

مقداره ( )45.3درجة عمى وفق مدرج رباعي مكون من اربعة

التي تحول دون نجاحيا او استم ارريتيا وتحديد اسبابيا

عبارات (استفادة كبيرة ،استفادة متوسطة ،استفادة قميمة ،لم

والحمول الكفيمة لمعالجتيا ،وايضا عدم التزام المقترضات

استفد) وباالوزان االتية ( )4 ،3 ،2 ،1عمى التوالي .وقد

بشروط تنفيذ تمك مشاريع القروض الزراعية.

بمغت الدرجة الدنيا لمستوى االستفادة  22درجة والدرجة العميا
 88درجة ،وان  %42من المقترضات جاءت استفادتين من

الهدف الثاني /التعرف عمى المشكالت التي تواجه النساء

جدول .14توزيع المبحوثات عمى وفق استفادتهن لمقروض

الزراعية

القروض الزراعية قميمة وكما ىو موضح في الجدول.14

الريفيات المقترضات في مجال تنفيذ مشاريع القروض

الزراعية في اطار المبادرة الزراعي

د
1
2
3

قٌُ اىفئبد
اىفئبد
44-22
قيُيخ
67-45
ٍزىسطخ
90-68
مجُشح
اىَدَىع

اىؼذد
42
36
22
100

%
42
36
22
100

ا .المشكالت المصرفية

ظير ان اجابات المبحوثات عمى فقرات مجال المشكالت

x
66
42
28
45.3

المصرفية والبالغ عددىا ( )5فقرة ،حصمت عمى وسط مرجح
يقع مابين ( )4 -2.28درجة وبوزن مئوي ( )100 -57كما
ىو موضح في الجدول .15

يستنتج من الجدول .14ان مايقارب نصف النساء الريفيات
المقترضات يوصف مستوى استفادتين من قروض المبادرة

جدول  .15المشكالت المصرفية
د

د

حست االسزَبسح

حست

اىفقشاد

اىىسط

اىىصُ

اىَشخف

اىَئىٌ

االهَُخ
4

100

3

1

مثشح االخشاءاد واىَسزَسنبد واىزمٍُْبد اىَطيىثخ ىيزسدُو ػيً قشض اىضساػٍ

93.7

4

2

اىزبخُش فٍ اخشاءاد رىصَغ اواشق ٍجبىغ اىقشوض اىضساػُخ

3.75

1

3

قصش فزشح رسذَذ اقسبط ٍجبىغ اىقشوض اىضساػُخ

3.52

88

5

4

عُبة ٍشبسمخ اىَقزشضبد فٍ رحذَذ ٍىاضُغ قشوض اىَجبدسح اىضساػُخ

3.15

78.7

2

5

قيخ ٍجبىغ اىقشوض اىضساػُخ ٍقبسّخ ثزنبىُف رْفُز اىَشبسَغ اىضساػُخ

2.28

57

يستنتج من الجدول 15

 .2جاءت فقرة قمة مبالغ القروض الزراعية مقارنة بتكاليف

 .1ان جميع المبحوثات من النساء الريفيات المقترضات في

تنفيذ المشاريع الزراعية بالمرتبة االخيرة مابين فقرات

اطار المبادرة الزراعية اكدن عمى كثرة االجراءات

المشكالت المصرفية ،بوسط مرجح  2.28درجة وبوزن مئوي

والمستمسكات والتأمينات المطموبة لمتسجيل عمى القرض

 ،%57وقد يعود ذلك الى قيام المصرف الزراعي بدراسة

الزراعي ،والتي حصمت عمى المرتبة االولى مابين فقرات

اقتصادية شاممة لتكاليف مشاريع المبادرة الزراعية (نباتية،

المشكالت المصرفية

حيوانية ،مكننة زراعية) عمى حد سواء.

بوسط مرجح  4درجة وبوزن مئوي

 ،%100وقد يعود ذلك الى كثرة عدد المتقدمات في الطمب

 .2المشكالت االرشادية

عمى القروض الزراعية والتي تتجاوز الحد المسموح بو من

ظير ان اجابات المبحوثات عمى فقرات مجال المشكالت

االعداد المقررة لممقترضات في كل محافظات البمد ومنيا

حصمت عمى وسط

االرشادية

محافظتي البحث بابل وكربالء المقدسة.

والبالغ عددىا ()3فقرة ،

مرجح يقع مابين ( )3.66 -2درجة وبوزن مئوي ( -50
 )91.5كما ىو موضح في الجدول .16
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جدول  .16المشكالت االرشادية
د
حست
االسزجبّخ
2

1

1

2

3

3

د
حست االهَُخ

اىفقشاد

اىىسط اىَشخف

اىىصُ اىَئىٌ

قيخ االّشطخ االسشبدَخ اىَْفزح ىيَش ح اىشَفُخ فٍ ٍدبه اىَجبدسح اىضساػُخ
عُبة اىزذسَت ػيً اىزقبّبد اىضساػُخ اىحذَثخ اىَسزخذٍخ فٍ ٍشبسَغ
اىَجبدسحاىضساػُخ ىيَسزفُذاد.
ضؼف دوساالسشبد اىضساػٍ فٍ ّقو حبخبد وٍشنالد اىَش ح اىشَفُخ اىً
اىدهبد اىَؼُْخ ثبىقشوض اىضساػُخ

3.66

91.5

3.25

81.5

2

50

يستنتج من الجدول 16:

 .2جاءت فقرة ضعف دوراالرشاد الزراعي في نقل حاجات

 .1ان معظم المبحوثات اكدن عمى قمة االنشطة االرشادية

ومشكالت المرأة الريفية الى الجيات المعنية بالقروض

المنفذة لممرأة الريفية في مجال المبادرة الزراعية ،والتي جاءت

الزراعية بالمرتبة االخيرة ،بوسط مرجح  2درجة وبوزن مئوي

بوسط

 ،%50وىذا يشير الى عدم وجود تنسيق كافي مابين

بالمرتبة االولى مابين فقرات المشكالت االرشادية

مرجح 3.66درجة وبوزن مئوي  ،%91.5مما يتطمب من

المصرف الزراعي واالجيزة االرشادية.

دائرة االرشاد والتدريب الزراعي والجيات ذات العالقة بتكثيف

 .3المشكالت التجهيزية

البرامج االرشادية والتدريبة المقدمة لمنساء الريفيات في اطار
القروض الزراعية ،لضمان نجاح تنفيذ

ظير ان اجابات المبحوثات عمى فقرات مجال المشكالت

وادارة مشاريع

التجييزية والبالغ عددىا ( )4فقرة ،حصمت عمى وسط مرجح

القروض الزراعية التي حصمن عمييا المقترضات.

يقع مابين ( )3.75- 2.5درجة وبوزن مئوي (-62.5
 )93.7كما ىو موضح في الجدول .17

جدول  .17المشكالت التجهيزية
د
حست االسزجبّخ
3
4
1
5

د
حست االهَُخ
1
2
3
4

اىفقشاد

اىىسط اىَشخف

اىىصُ اىَئىٌ

قيخ اىنَُبد اىَدهضح ىزْفُز ٍشبسَغ اىَجبدسح اىضساػُخ( ثزوس ،اسَذح  ،رقبّبد ..اىخ )
عُبة اىصُبّخ ىيَنبئِ واالالد اىضساػُخ
اسرفبع اسؼبس اىَسزيضٍبد
ػذً رىفشهب فٍ اىىقذ اىَطيىة

3.75
3.21
3.15
2.5

93.7
80.2
78.7
62.5

يستنتج من الجدول17:

اجابات المبحوثات ،بوسط مرجح  2.5درجة وبوزن مئوي

 .1ان معظم المبحوثات اكدن عمى قمة الكميات المجيزة

 ،%62.5وقد يعود ذلك الى انو بالرغم قمة الكميات المجيزة

لتنفيذ مشاريع المبادرة الزراعية (بذور ،اسمدة  ،تقانات،

لتنفيذ مشاريع المبادرة الزراعية االانيا متوفرة خالل فترات

مبيدات ..الخ) ،والتي جاءت بالمرتبة االولى وفق اجابات

متقاربة ضمن الوقت اوالموسم المطموب.

المبحوثات مابين فقرات المشكالت التجييزية ،بوسط مرجح

 .4المشكالت التسويقية

وجود خطط تصنيعية كافية لتجييز المقترضات بالمواد

التسويقية والبالغ عددىا ( )3فقرة  ،حصمت عمى وسط

والمستمزمات المطموبة لتنفيذ مشاريع المبادرة الزراعية.

مرجح يقع مابين ( )3.10 -2درجة وبوزن مئوي (-50

 3.75درجة وبوزن مئوي  ،%93.7وقد يعود ذلك الى عدم

ظير ان اجابات المبحوثات عمى فقرات مجال المشكالت

 .2جاءت فقرة عدم توفر المستمزمات المطموبة لتنفيذ مشاريع

 )77.5كما ىو موضح في الجدول .18

المبادرة الزراعية في الوقت المطموب بالمرتبة االخيرة وفق

جدول  .18المشكالت التسويقية
د
حست
االسزجبّخ
1
2
3

د
حست االهَُخ

اىفقشاد

اىىسط اىَشخف

اىىصُ اىَئىٌ

1
3
2

سؼخ اّزشبس اىسيؼخ  /اىَْزح اىَسزىسدح ٍقبسّخ ثبىسيؼخ اىَحيُخ
اّخفبض اسؼبس ششاء اىَْزدبد اىضساػٍ
قيييخ اىَسسسييبد واىشييشمبد اىحنىٍُييخ واالهيُييخ اىَسييىقخ ىيَْزدييبد اىضساػُييخ
اىْبردخ ٍِ ٍشبسَغ اىَجبدسح اىضساػُخ

3.10
2.25
2

77.5
56.2
50
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يستنتج من الجدول: 18

 .2جاءت فقرة قمة المؤسسات والشركات الحكومية واالىمية

 .1جاءت فقرة سعة انتشار السمعة /المنتج المستوردة مقارنة

المسوقة لممنتجات الزراعية الناتجة من مشاريع المبادرة

بالسمعة المحمية عمى المرتبة االولى مابين فقرات المشكالت

الزراعية بالمرتبة االخيرة وفق اجابات المبحوثات ،بوسط

التسويقية بوسط مرجح  3.10درجة وبوزن مئوي ،%77.5

مرجح  2درجة وبوزن مئوي  ،%50مما يعني غياب البنى

وىذا مااكدتو دراسات وبحوث محمية منيا دراسة رحيمة أن

التحتية المسؤولة عن تسويق المنتجات الناتجة من مشاريع

العراق يستورد  %80من أستيالكو الغذائي ( ،)15مما

المبادرة الزراعية لممقترضين ومنيم النساء الريفيات.

يتطمب من و ازرة الزراعة والجيات ذات العالقة بتشجيع
المنتوج المحمي من خالل تقديم الدعم الكافي لممزارعين ومنيا

 .5مشكالت خاصة بالمقترضات

ظير ان اجابات المبحوثات عمى فقرات مجال مشكالت

توزيع القروض الزراعية عمى اكبر عدد ممكن منيم وتوفير

خاصة بالمقترضات والبالغ عددىا ( )5فقرة  ،حصمت عمى

مستمزمات تنفيذ مشاريعيا.

وسط مرجح يقع مابين ( )4-1.3درجة وبوزن مئوي (-34
 )100كما ىو موضح في الجدول .19
جدول  .19مشكالت خاصة بالمقترضات
اىفقشاد

د
د
حست االسزجبّخ حست االهَُخ
مثيييشح اىَشييينالد اىضساػُيييخ اىزيييٍ رىاخيييه رْفُيييز ٍشيييبسَغ اىَجيييبدسح اىضساػُيييخ
1
3
(حشاثخٍ ،نبفحخ حششاد)
اسزحىار سة اىؼبئيخ اواحذ افشادهب ػيً ٍجبىغ اىقشوض اىضساػُخ
2
4
اسزفبدح اىَقزشضبد ثدضء قيُو ٍِ دخو ٍشبسَغ اىَجبدسح اىضساػُخ
4
5
رمخش اىَقزشضبد ػِ رسذَذاقسبط ٍجبىغ اىقشوض اىضساػُخ
5
2
ػيييذً وخيييىد ٍصيييبّغ رحىَيُيييخ ىالسيييزفبدح ٍيييِ اىْيييبرح اىثيييبّىٌ ٍيييِ اىَْزيييىج
اىضساػٍ

يستنتج من الجدول 19:

اىىسط اىَشخف

اىىصُ اىَئىٌ

4

100

3.50
3
2.45
1.36

87.5
75
61.2
34

 %واقل نسبة جاءت لصندوق الثروة الحيوانية وبنسبة -5

 .1ان جميع المبحوثات اكدن عمى فقرة كثرة المشكالت

 ،%6وأن مجال الثروة الحيوانية احتل المرتبة االولى في

الزراعية التي تواجو تنفيذ مشاريع المبادرة الزراعية (حراثة،

توزيع المقترضات

المتقدمات والحاصالت عمى القرض

مكافحة حشرات) ،والتي حصمت عمى المرتبة االولى مابين

الز ارعي في اطار المبادرة الزراعية ويميو صندوق صغار

فقرات مشكالت الخاصة بالمقترضات ،بوسط مرجح 4درجة

الفالحين ،وان معظم المقترضات ىن من الفئة الشابة،

وبوزن مئوي  ،%100وىذا يشير الى خطورة ىذه المشكمة

ويجيدن القراءة والكتابة ،واغمبين يعممن في المجال الزراعي

عمى نجاح واستم اررية مشاريع المبادرة الزراعية ،ممايتطمب

الحيواني ،فضآل عن أن معظمين من الحالة االجتماعية

من و ازرة الزراعة والجيات ذات العالقة وضع خطط زراعية

الخاصة (ارامل ،مطمقات) ،وان اعمى متوسط مرجح جاء

عممية لمقضاء عمى المشكالت الزراعية .

لممشكالت المصرفية ( )4-2.28درجة وايضآ المشكالت

 .2جاءت فقرة عدم وجود مصانع تحويمية لالستفادة من

الخاصة المقترضات بوسط مرجح ( )4 -1.36درجة ،اما

اجابات المبحوثات ،بوسط مرجح  1.3درجة وبوزن مئوي

مجاالت مشكالت التي تواجو النساء الريفيات في تنفيذ

محدودية االنتاجية الزراعية

مشاريع المبادرة الزراعية بوسط مرجح ( )3.10 -2درجة،

الزراعية الناتجة من مشاريع المبادرة الزراعية والتي قد تغطي

وأن مايقارب نصف المقترضات جاءت درجة مستوى

توصل البحث الحالي :أن متوسط مبالغ القروض الزراعية

التوجو والدعم االيجابي لمقروض الزراعية ،وعميو توصي

الممنوحة لمنساء الريفيات المقترضات 1.27مميار دينار/

وعميو توصي الباحثة بأىمية تفعيل نظام المتابعة والتقويم

سنة ،وحصل صندوق المشاريع الكبرى اعمى نسبة من المبالغ

لبرنامج المبادرة الزراعية والوقوف عمى ماتحققو

مشاريع

المخصصة والممنوحة لمنساء الريفيات بنسبة 66.6 -55.5

المبادرة الزراعية واعتمادىا كمدخالت لصانعي الق اررات

الناتج الثانوي من المنتوج الزراعي بالمرتبة االخيرة ووفق

 ،%34وقد يعود ذلك الى

المشكالت التسويقية حصمت عمى المرتبة االخيرة مابين

أستفادىن من مشاريع القروض الزرعية ضعيفة ،بالرغم من

جزء قميل من االسواق المحمية.
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