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 الخالصة

محافظة صالح  فً التعرف على المستوى المعرفً للمرأة الرٌفٌة فً قضاء سامراء استهدفت الدراسة        

التعالرف علالى المسالتوى المعرفالً للمالرأة الرٌفٌالة فالً زراعالة و ،عام الدٌن فً زراعة محصول الطماطة بشكل

تالم اتتٌالار عٌ الة عشالواتٌة ت اسالبٌة مالن زرا   ،االت زراعالة المحصالولمحصول الطماطة فً كل مجال من مجال

تالالم الحصالالول علالالى البٌا الالات مالالالن  .مبحو الالة (011%( وبالالكلأ أصالالبد عالالدد المبحو الالات )08الطماطالالة ب سالالبة )

مالالن السالالتلة تتعلالال  بالالبعل العوامالالل  َاالجالالزء الول عالالدد المبحو الالات بواسالالطة اسالالتمارة اسالالتبٌان وتضالالم ت
إٌالراد  ،سالرة المبحو الةأ الو  عمالل ، سالرةفراد الأعدد  الحالة االجتماعٌة، الدراسً، التحصٌل المستقلة )العمر،

 تضمن مستوى معارف المرأة الرٌفٌة فً مجال زراعالة و الجزء ال ا ً:و ،مصادر المعلومات( ،الدو م الواحد

 ،لمتوٌالالةالتكالالرارات وال سالب ا ،)المالدى اإلحصالاتٌةوتالم اسالتتدام عالالدد مالن الطراتالال    تالا  محصالول الطماطالالة،أ

 ،معادلالة سالبٌرمان بالراون،tاتتبالار  ،سالبٌرمان ألرتبالًمعامل ارتباط ،(personمعامل ارتباط البسٌط  بٌرسون)
، وبٌ الت هالو متوسالط ٌمٌالل إلالى اال تفالالبٌ الت  تالاتا الدراسالة بشالكل عالام  المتعالدد المراحالل(.  حالار موك  اإل

موعالد وطرٌقالة ، لرل والتربالة المحتمالةتهٌتالة ا، )اتتٌالار الصال ف بشالكل واضالد فالً َ تاتا الدراسة ا تفاضا
)ال ضا والج الً  وبٌ ت حسب الهمٌة ال سبٌة أن أعلى قٌمة ضمن مجال، مكافحة اآلفات الزراعٌة(، الزراعة

 )تهٌتة الرل والتربة المحتمة(. واقل قٌمة هً ضمن مجال، والتتزٌن(

 العملٌات الزراعٌة.، المرأة الرٌفٌة، المعرفة كلمات دالة:
 7/00/8102وقبوله  01/7/8102ٌخ تسلم البحث تار

 المقدمة

فكا ت ال ورة التضراء اإلجابالة الصالحٌحة  ،هددت المجاعة فً الستٌ ات من القرن الماضً ج وب أسٌا       

)م ظمة الغكٌة والزراعالة العالمٌالة  لمواجهة أزمة الغكٌة التً أطلت برأسها م ك  صف قرن فواجهها العالم.

FAO، 8101: 3.)  ٌتم الل بمواجهالالة تحالدٌات عدٌالدة تتم الالل فالً إطعالام سالالكان  8111إ  الا  ستشالرف أفالالا  عالام
ومن المتوقع أن ٌتجاوز أعداد سكان العالم التسعة  ،ٌأكلون أك ر وأفضل  وعا وصحً أك ر فً بعل الحٌان

لالٌهم وٌتطلالب ككالل تحالدٌات جدٌالدة ٌفرضالها الم الاد الجدٌالد ع المالزارعٌنوٌارات  سمة لالكلأ تواجاله البشالرٌة مل

حٌالالث تقالالوم  (Di Silva،2015:2) .اقعهالم الجدٌالالدمال هم الصالالمود فالالً وجاله هالالكه التحالالدٌات بشالكل ٌتالالأقلم مالالع و
الزراعة بتوفٌر المواد التام الحزمة للصال اعة وبالكلأ أصالبد تطالوٌر و تحالدٌث الزراعالة مهمالة حتمٌالة تفرضالها 

الوصالالول إلالالى الت مٌالالة الرٌفٌالالة المسالالتدامة وعالالن طرٌقهالالا ٌالالتم  ،متطلبالات الحٌالالاة لتالالامٌن الوالالكاء والكسالالاء للسالالكان

 َ(.و ظالالرا لهمٌالالة اإلرشالالاد الزراعالالً فالالً حٌالالاة المالالزارعٌن ل الاله ٌعتبالالر مصالالدرا01: 8108،للزرا .)قشالالطة
وان هكه الهمٌة  تٌجة التطور السرٌع فً التك ولوجٌالا  ،كما و وعا المزار للتجدٌد ووسٌلة للتحسٌن فً إ تا  

رز أهمٌالة اإلرشالاد الزراعالً ل اله ٌشالكل العمالود الفقالري و الوسالٌلة المهمالة بالٌن ومن ه ا تب ،و البحاث العلمٌة

(. ومالن 3: 8106،وآتالرونوهكا بدورة ٌشكل الساس فً الت مٌة الرٌفٌالة.)اللحام  ،المزارعٌن والبحث العلمً
للوالالكاء  تالحل الالدور المهالم الالكي ٌقالوم باله القطالا  الزراعالً وفالً التزاٌالد السالكا ً المسالتمر والحاجالة المتزاٌالدة

والدواء والكساء وغٌرها من االحتٌاجات الضرورٌة للسكان كان ال بد إن  قوم بجمٌع الجهود من أجل إحالداث 

و ستطٌع إن  عرف الت مٌة الزراعٌة بأ ها عملٌة التحالول مالن طالر  اإل تالا  التقلٌدٌالة إلالى  ،ت مٌة زراعٌة حقٌقٌة
زراعٌالة وتجالارب تأكٌدٌالة وممارسالات تطبٌقٌالالة ث علمٌالة ووم بتأكٌالدها  تالالاتا أبحالاطالر  اإل تالا  الحدٌ الة التالً تقال

وكلالالأ مالالن تالالحل اسالالالتعمال مالالدتحت اإل تالالا  الزراعالالالً  ، اجحالالة تالالإدي إلالالى إحالالالداث توٌالالرات تق ٌالالة مرغوبالالالة

ومالالن تالالحل إدتالالال  ،المسالالتحد ة آو المتطالالورة وم هالالا الصالال اف والسالالحالت و ظالالم الالالري والسالالمدة والمبٌالالدات

-13: 8116 ،وآتالرونراعٌة مفٌدة م هالا الالدورة الزراعٌالة الم لالى. )صالالد وتطبٌ  أسالٌب وتق ٌات إ تاجٌة ز

أما فً ما ٌتص زراعة محاصٌل التضر فٌجب تهٌتة الظروف الم لى ل موها للحصول على محصالول  (.16

 َمهمالالا َاقتصالالادٌا َوبالالكلأ  سالالتطٌع القالول أن التضالالر تالالإدي دورا (.6: 8107،كي  وعٌالة جٌالالدة )العالالحف
الرتٌسالة لقسالم البسالت ة التالً تالدر الالربد الالوفٌر علالى المالزارعٌن أكا مالا تمالت الع اٌالة بهالا حٌث تعالد مالن الفالرو  

وتحتالوي التضالر علالى  ،وإعطاتها أهمٌة كافٌة وبكلأ تعد زراعة التضر قطاعالا هامالا فالً االقتصالاد الزراعالً

ة مالالالن المركبالالات ال شالالالوٌة والبروتٌ ٌالالالة والالالده ٌات والحالالالوامل العضالالالوٌة والفٌتامٌ الالالات وكالالكلأ علالالالى مجموعالالال

 

 البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث الول
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( و ستطٌع القول 82-87: 0424،)المحمدي مالع اصر المهمة فً ب اء جسم اإل سان م ل الكالسٌوم والبوتاسٌو
حٌالالث تعالالد الطماطالالة مالالن  ،أن المحاصالالٌل البسالالت ٌة مالالن أهالالم الجالالزاء التالالً تالالدتل فالالً الوالالكاء الٌالالومً ل  سالالان

تٌسالالالالة والمهمالالالالة فالالالالً وإحالالالالدى محاصالالالالٌل التضالالالالر الر ،محاصالالالالٌل التضالالالالر الواسالالالالعة اال تشالالالالار فالالالالً العالالالالالم

ولهمٌتها االقتصادٌة فهً من أك ر المحاصٌل الم تشرة فً العالم فتالزر  فالً ( 4-6: 8112،العرا .)محمود

(.و ظالرا لهمٌالة محصالالول الطماطالة باعتبالاره مالالن Cuartero، 1999:83بٌتالات متعالددة ومتتلفالة مالالن العالالم )
والتالً تكالاد ال تتلالو الماتالدة م هالا وتاصالة فالً المحاصٌل المهمة والتالً ٌسالتتدمها السالكان لحسالتهحأ الٌالومً 

وبمالا أن المالرأة الرٌفٌالة هالً التالً تقالوم بمعظالم اإلعمالال الزراعٌالة المتعلقالة بزراعاله  ،العرا  وعلى مدار الس ة

محصول الطماطة جاءت فكرة البحث للوقوف على المستوى المعرفً لل ساء الرٌفٌات فً مجالال زراعالة هالكا 

ل البحالث اإلجابالة علالالى التسالاإالت :مالا المسالتوى المعرفالالً للمالرأة الرٌفٌالة فالالً المحصالول المهالم وعمومالا ٌحالالاو

مالا المسالتوى المعرفالً و ،قضاء سامراء فالً محافظالة صالح  الالدٌن فالً زراعالة محصالول الطماطالة بشالكل عالام

للمرأة الرٌفٌة فً قضاء سامراء فً محافظة صالح  الالدٌن فالً زراعالة محصالول الطماطالة فالً كالل مجالال مالن 

 لمحصول.مجاالت زراعة ا

 أهمية البحث:

ٌعطالً هالالكا البحالث صالالورة واضالحة عالالن المسالتوى المعرفالالً العالام لمعرفالالة المالرأة الرٌفٌالالة بالتوصالٌات العلمٌالالة 

مما ٌسهل على الجهزة اإلرشالادٌة وصال ع البالراما وال شالطة اإلرشالادٌة الحزمالة  ،المتعلقة بمحصول الطماطة

تفادة مالن  تالاتا هالكا البحالث واسالت تاجاته وتوصالٌاته فالً ٌمكن االس ،لمعالجة ال قص المعرفً وفً كل المجاالت
 تتطٌط البراما التدرٌبٌة للمرأة الرٌفٌة فً مجال زراعة محصول الطماطة.

 أهداف البحث:

التعرف على المستوى المعرفالً للمالرأة الرٌفٌالة فالً قضالاء سالامراء فالً محافظالة صالح  الالدٌن فالً زراعالة  -0
 محصول الطماطة بشكل عام.

ى المستوى المعرفالً للمالرأة الرٌفٌالة فالً قضالاء سالامراء فالً محافظالة صالح  الالدٌن فالً زراعالة التعرف عل -8
 محصول الطماطة فً كل مجال من مجاالت زراعة المحصول.

 مواد البحث وطرائقه

م اسالب إلجالراءات البحالث تحقٌ  أهداف البحث حٌالث ٌعالد مال ها اتبعت الباح ة الم ها الوصفً لورل        

لكالً ٌسالاعد صالف ظالواهر أو أوضالا  قاتمالة بالالواقع وٌمتالاز بأ اله ٌرصالده الواقالع ً هالو ووهدف الم ها الوصالف

حٌالث ٌقالوم بتصال ٌف البٌا الات  (.013: 8101،)الفاضالل عمستقبح فً توٌٌر الظروف التً تتحكم فً هالكا الواقال
 تالالالاتا مالالن اجالالالل اسالالالتتحص دالالتهالالا والوصالالالول إلالالالى ال ،ومعالجتهالالا وتحلٌلهالالالا تحلالالالٌح  دقٌقالالا  وتبٌالالالٌن االقتالالالران

اعتمالالدت م طقالة إجالالراء البحالث فالالً  (.0408113 ،رشالٌد) لوافٌالة والدقٌقالالة عالن وموضالالو  البحالثوالتعمٌمالات ا

(كالم 081)ـمحافظة صح  الدٌن فً قضاء سامراء، التً تقع على الضفة الشالرقٌة ل هالر دجلالة وتبعالد بمالا ٌقاربال
 حٌث شمل مجتمع البحث: ،شمال العاصمة بوداد

والتالً تقالع فالً قضالاء ( شالعب زراعٌالة 3والبالال  عالددهما ) ٌة زراعة صح  الالدٌنشعب الزراعة التابعة لمدٌر
 سامراء.

*شالعبة  ( * مالزار 237راء والبال  عددهم )عدد زرا  الطماطة التابعٌن إلى الشعب الزراعٌة فً قضاء سام

 (0كما موضد فً جدول )ل التطة بالرغم من وجود مزارعٌن زراعة سامراء لم تدت
 

 .عام بشكل  ٌ وى محافظة فً الزراعٌة التقا ات  قل عملٌة فً لدورهم تبعا المبحو ٌن ٌعتوز (0) الجدول
Table (1) Distribution of respondents according to their role in the transfer of 

agricultural technologies in the Nineveh  province in general       

Categories(Numeric value) The number Percentage Average of role 

Low (71- 046) 18 88.10 134.9 

Medium (041 – 816) 004 11.88 807.16 

High (811 – 366) 43 87.87 828.34 

Total 830 011٪  

43.324  =S.d  807.4  = ̅ 
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 :عٌ ة البحث

ة التالابعٌن فالً الشالعب الزراعٌالة فالً قضالاء سالامراء وب سالبة تم اتتٌار عٌ ة عشواتٌة ت اسبٌة مالن زرا  الطماطال

 (.011%( وبكلأ أصبد عدد المبحو ات )08)
 :أداة البحث

قامت الباح الة بجمالع عالدد مالن الكتالب الزراعٌالة التالً تتالص إ تالا  التضالر بصالورة عامالة ومحصالول الطماطالة 

وبزٌالارات مالن  ،ل وال الا ًبصورة تاصة حٌالث تالم االسالتعان بعالدد مالن الكتالب إل تالا  التضالروات بجالزأٌن الو

( وبكلأ تم التعرف على م طقة إجراء البحث وتم إجراء عالدد مالن اللقالاءات مالع 31/6/8102_  1/6/8102)
المزارعات بواسطة أعضاء الجمعٌات الفححٌة فً الم طقة وتبٌن إن المزارعالات ٌقمالن بزراعالة مجموعالة مالن 

 ستبا ه تاصة للمرأة الرٌفٌة.محاصٌل التضر ومن م ها محصول الطماطة حٌث تم إعداد ا

 تم قٌاس العوامل المستقلة  قٌاس متوٌرات البحث:

 تم القٌاس بعدد س وات عمر المبحو ة وقت جمع البٌا ات. العمر:-أ

 ،كلٌالالة ،معهالد ،إعدادٌالالة ،متوسالطة ،ابتداتٌالالة ،تقالالرا وتكتالب ،)أمٌالة تالم القٌالالاس مالن تالالحل التحصالٌل الدراسالالً:-ب

 (.2،7،4،1،6،3،8،0التالٌة على التوالً) شهادة علٌا( ووضع لها القٌم
وضالع لهالا القالالٌم مطلقالة( و ،أرملالة ،متزوجالة ،)بالاكر تالم القٌالاس مالن تالحل البالداتل اآلتٌالالة الحالالة االجتماعٌالة:-ت

 (6،3،8،0التالٌة على التوالً)
 عدد إفراد السرة: تم القٌاس بعدد اإلفراد التً تكون م ها أسرة المبحو ة.-ث

 (.0،8وتم وضع القٌم ) غٌر زراعً( ،)زراعً تم القٌاس بالبداتل مبحو ة الرتٌس: و  عمل أسرة ال- 
 تم القٌاس من تحل القٌم التً تعطٌها المبحو ة. الدتل الس وي:- 

 (.0،8،3إٌجار( وتم وضع القٌم) ،عقد ،)ملأ تم القٌاس حسب البداتل  و  الملكٌة:-د

على  المزار مصادر للمعلومات ٌحصل من تحلها  4تحل  تم القٌاس هكا المتوٌر من مصادر المعلومات:-د
ال اتصالل( تالم وضالع  ، الادرا ،أحٌا الا ،المعلومات التاصة بمحصول الطماطة حٌث كا ت درجة االتصالال )داتمالا

 (.3،8،0،1القٌم على التوالً)
ل فٌالة مالن تالحتم القٌالاس لمسالتوى معالارف المالرأة الرٌ الطماطة:ف المرأة الرٌفٌة لزراعة وإ تا  مستوى معار

وتالم قٌالاس الهمٌالالة  3-8كالل فقالرة عالالدد مالن البالداتل تتالالراو   إمالالاموضالعت فقالرة توزعالت علالالى المجالاالت و 61
حٌالث كا الت  ،ال سبٌة من تحل عرل المجاالت على تبراء قسم البست ة ووضع درجة حسب أهمٌة كل مجالال

 ،هٌتة الرل والتربالة المحتمالة)ت ( وكا ت ضمن المجال ال ا 80ً( أعلى قٌمة  ظرٌة هً )011الدرجة من )

 )عملٌات تدمة المحصول( ( كا ت ضمن المجال التامس4وان اقل قٌمة  ظرٌة)

 .الت ظٌم مجال فً الزراعٌة التقا ات  قل عملٌة فً لدورهم وفقا المبحو ٌن توزٌع ٌوضد (8) الجدول
Table (2) Distribution of respondents according to their role in the transfer of 

agricultural technologies in the field of regulation. 

Categories(Numeric value) The number Percentage Average of role 

Low (00- 81) 11 80.41 04.48 

Medium (84 – 61) 002 10.0. 33.64 

High (60 – 11) 43 87.87 64.14 

Total 830 011%  

4.403 =S.d  30.62  = ̅    

معامالل  ،المتوسالط الحسالابً ،التكالرارات وال سالب المتوٌالة ،)المالدى وتم اسالتتدام عالدد مالن الطراتال  اإلحصالاتٌة

 مالوك   ،معادلة سالبٌرمان بالراون ،tاتتبار  ،سبٌرمان ألرتبًمعامل ارتباط  ،(personبٌرسون)ارتباط البسٌط 
 المتوسط الموزون(.  ،المتعدد المراحل را حدااإل

 ناقشةالنتائج والم

فالً التعرف على المستوى المعرفً للمرأة الرٌفٌة فً قضاء سامراء فً محافظة صالح  الالدٌن  :الهدف الول

 .زراعة محصول الطماطة بشكل عام
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تبٌن أن أعلى قٌمة تعبر عن المستوى المعرفً للمرأة الرٌفٌالة فالً زراعالة محصالول الطماطالة بشالكل عالام هالً 

( 04.68( واال حالراف القٌاسالً هالو )11.63المتوسط الحسالابً هالً )( وكا ت قٌمة 1( واقل قٌمه هً )010)

 (3حٌث تم توزٌع المبحو ات باستتدام قا ون المدى إلى  حث فتات كما فً الجدول )

 .التتطٌط مجال فً الزراعٌة التقا ات  قل عملٌة فً لدورهم وفقا المبحو ٌن توزٌع ٌوضد (3) الجدول
Table (3) Distribution of respondents according to their role in the transfer of 

agricultural technologies in planning field. 

Categories(Numeric value) The number Percentage Average of role 

Low (04- 37) 11 83.20 87.34 

Medium (32 – 14) 006 64.31 64.61 

High (41 – 20) 48 84.26 42.84 

Total 830 011%  

01.17 =S.d   61.64 = ̅ 

( أن الفتة المتوسطة تم ل أك ر من  صف المبحو ات أي أن المسالتوى المعرفالً للمبحو الات 3ٌوضد الجدول )

( وان أعلالى قٌمالة لمعالدل المسالتوى 64.14معالدل المسالتوى المعرفالً لهالن كالان ) وان ،هالو متوسالط بشالكل عالام

 (.27.30متها )المعرفً تقع ضمن الفتة العالٌة وكا ت قٌ
: التعرف على المستوى المعرفً للمرأة الرٌفٌة فً قضاء سامراء فً محافظة صح  الالدٌن فالً الهدف ال ا ً

 :كل مجال من مجاالت زراعة المحصولزراعة محصول الطماطة فً 

: تبٌن أن أعلى قٌمالة تعبالر عالن المسالتوى المعرفالً فالً زرا  محصالول الطماطالة المجال الول اتتٌار الص ف

وكا الت قٌمالة المتوسالط الحسالابً هالً  ( واقالل قٌماله هالً )صالفر(04للمبحو ات فً مجال اتتٌالار الصال ف هالً )

( حٌالث تالم توزٌالع المبحو الات باسالتتدام قالا ون المالدى إلالى  الحث فتالات 6.22( واال حراف القٌاسً هو )2.24)

 (6كما فً الجدول )

 الت مجال فً الزراعٌة التقا ات ل ق عملٌة فً لدورهم وفقا المبحو ٌن توزٌع ٌوضد (6) الجدول
Table (4) Distribution of respondents according to their role in the transfer of 

agricultural technologies in the field of implementation field. 

Categories(Numeric value) The number Percentage Average of role 

Low (04- 66) 67 81.31 30.20 

Medium (61 – 71) 033 17.17 14.14 

High (70 – 44) 10 88.12 72.2 

Total 830 011%  

04.47 =S.d  14.21 = ̅ 

 الالً إن فالالً مجالالال اتتٌالالار الصالال ف هالالً م تفضالالة بشالالكل عالالام وهالالكا ٌع( أن ال سالالبة العلالالى 6ٌوضالالد الجالالدول )
مال تفل وهالكا قالالد ٌرجالع إلالى عالدة عوامالل م هالالا قلالة التبالرة فالً مجالال اتتٌالالار  المسالتوى المعرفالً للمبحو الات

 المستوى المعرفً للمبحو ات.الص اف أو العمر وغٌرها من العوامل التً تإ ر بشكل مباشر فً 

ً زرا  : تبالالٌن أن أعلالالى قٌمالالة تعبالر عالالن المسالالتوى المعرفالالً فالال ً تهٌتالالة الرل والتربالالة المحتمالةالمجالال ال الالا

( وكا الت قٌمالة 1واقالل قٌماله هالً )( 80الرل والتربة المحتمالة هالً )فً تهٌتة محصول الطماطة للمبحو ات 

( حٌالث تالم توزٌالع المبحو الات باسالتتدام قالا ون 1.41هالو ) ( واال حراف القٌاسال4.17ً) المتوسط الحسابً هً

 (1المدى إلى  حث فتات كما فً الجدول )
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 .المتابعة مجال فً الزراعٌة التقا ات  قل عملٌة فً لدورهم وفقا   المبحو ٌن توزٌع ٌوضد (1) الجدول
Table (5) Distribution of respondents according to their role in the process of 

transfer of agricultural technologies in the field of follow-up field . 

Categories(Numeric value) The number Percentage Average of role 

Low (03- 84) 12 81.00 80.80 

Medium (31 – 64) 011 61.4. 32.22 

High (67 – 43) 42 84.44 18.60 

Total 830 011%  

08.67 =S.d  32.11 = ̅ 

( أن ال سالب فالً مجالال تهٌتالة الرل والتربالة المحتمالة تتالراو  مالن متوسالطة إلالى م تفضالة 1) ٌوضد الجالدول
معرفً فً مجال تهٌتة الرل والتربة المحتمة متوسالط ٌمٌالل إلالى اال تفالال وهالكا وهكا ٌع ً أن المستوى ال

ٌع ً أن أغلبٌة المبحو ات ت قصهن المعرفة والتبرة الحزمة فً كٌفٌالة تهٌتالة الرل واتتٌالار التربالة الم اسالبة 

 .كا المجالال شطة اإلرشادٌة فً هلزراعة محصول الطماطة وهكا قد ٌرجع إلى قلة الدورات التدرٌبٌة و

زراعالة محصالول  : تبٌن أن أعلى قٌمة تعبالر عالن المسالتوى المعرفالً فالًمجال ال الث موعد وطرٌقه الزراعةال

وكا الالت قٌمالالة المتوسالالط  واقالل قٌمالاله هالالً )صالفر(( 01الطماطالة للمبحو الالات فالالً موعالد وطرٌقالاله الزراعالالة هالالً )

ات باستتدام قالا ون المالدى إلالى ( حٌث تم توزٌع المبحو 6،18( واال حراف القٌاسً هو )4،28)الحسابً هً 

 (4 حث فتات كما فً الجدول )

 .التقوٌم مجال فً التقا ات  قل عملٌة فً لدورهم وفقا المبحو ٌن توزٌع ٌوضد (4) الجدول
Table (6) Distribution of respondents according to their role in the transfer of 

technologies in the field of evaluation field.  

 

Categories(Numeric value) The number Percentage Average of role 

Low (04- 31) 14 81..4 86.36 

Medium (34 – 11) 012 64.7. 64.46 

High (14 – 71) 46 87.71 48 

Total 830 011%  

06.44 =S.d   61.82  = ̅ 

( أن ال سب فً مجال موعد وطرٌقة الزراعة تتراو  من متوسطة إلى م تفضة وهكا ٌع الً 4ٌوضد الجدول )
أن اغلبٌاله  أن المستوى المعرفً فالً مجالال موعالد وطرٌقالة الزراعالة متوسالط ٌمٌالل إلالى اال تفالال وهالكا ٌع الً

المبحو الات ت قصالالهن المعرفالة والتبالالرة الحزمالة فالالً تحدٌالد موعالالد الزراعالة الم اسالالبة وكالكلأ فالالً تحدٌالد طرٌقالالة 

ال شالطة اإلرشالادٌة الزراعة التً ت اسب زراعة محصول الطماطة وهكا قد ٌرجع إلى قلة الدورات التدرٌبٌة و

 .فً هكا المجال

زراعالة محصالول الطماطالة  ى قٌمة تعبر عن المستوى المعرفً فالًالمجال الرابع التسمٌد والري: تبٌن أن أعل

( 2.18) ( وكا الالت قٌمالالة المتوسالط الحسالالابً هالالًواقالالل قٌماله هالالً )صالفر (01والالالري ) فالالً التسالمٌدللمبحو الات 

( حٌالث تالم توزٌالع المبحو الات باسالتتدام قالا ون المالدى إلالى  الحث فتالات كمالا فالً 6.04واال حراف القٌاسً هو )

 (7الجدول )
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 فً الزراعٌٌن الموظفٌن بدور وعحقته العمر لمتوٌر وفقا   فتات الى المبحو ٌن توزٌع ٌوضد (7)الجدول
 .الزراعٌة التقا ات  قل عملٌة

Table (7) The distribution of respondents to categories according to the variable of 

age and its relation to the role of agricultural workers in the transfer of 

agricultural technologies. 

Age categories (year) 
The 

number 
Percentage 

The value of the simple 

correlation coefficient of 

Pearson r 

Low (81-37) 44 68.24 

1.142 Medium (32-11) 23 31.43 

High (10-43) 64 80.80 

Total 830 011%  

01.110  =S.d   60.26 = ̅ 

وهكا ٌع ً أن المستوى المعرفً للمبحو ات فً  عالٌةأن ال سب فً مجال الري والتسمٌد ( 7ٌوضد الجدول )
د عالٌة وهكا ٌدل على أن المبحو ات لدٌهن معارف فً مجالال التسالمٌد والالري وقالد ٌرجالع مجال الري والتسمٌ

سالبب كلالأ إلالى إن المبحو الات ٌعالالرفن أهمٌالة التسالمٌد والالري علالى المحصالالول للحصالول علالى إ تالا  وفٌالر مالالن 
 . لطماطة أكا ما اهتمن بهكا المجالا

زراعالالة  ر عالالن المسالالتوى المعرفالالً فالالًعلالالى قٌمالالة تعبالالأن أ: تبالالٌن جالالال التالالامس عملٌالالات تدمالالة المحصالالولالم

( وكا ت قٌمة واقل قٌمه هً )صفر فأك ر( 1ملٌات تدمة المحصول هً )فً عمحصول الطماطة للمبحو ات 

حٌالث تالم توزٌالع المبحو الات باسالتتدام قالا ون  (3.36( واال حراف القٌاسالً هالو )8،11) المتوسط الحسابً هً

 (:2المدى إلى  حث فتات كما فً الجدول )

 فً الزراعٌٌن الموظفٌن بدور وعحقته التعلٌمً للمستوى وفقا   فتات الى المبحو ٌن توزٌع ٌوضد (2) لالجدو
 الزراعٌة التقا ات  قل عملٌة

Table (8) shows the distribution of respondents according to educational level and 

its relation to the role of agricultural employees in the transfer of 

agricultural technologies. 

Education Classes 
The 

number 
Percentage 

The correlation value of 

the Spearman rs 

Graduate of Agriculture 60 07.7. 

** 1.814- 

Graduate Diploma of 

Agriculture 
31 01.01 

Bachelor of Agriculture 081 10.41 

Higher Agricultural 

Certificate 
31 01.01 

Total 830 011٪ 

ف دل علالى ان  سالبة معالالار( أن ال سالب فالً مجالالال عملٌالات تدمالة المحصالول عالٌالة وهالالكا ٌال2ٌوضالد الجالدول )
عالٌة وٌرجع السبب إلى أن المبحو ات ٌقمن بعملٌات التدمالة مالن عالز  وترقٌالع وتعشالٌب با فسالهن المبحو ات 

 .جعل  سبتهن فً هكا المجال عالٌة وهكا ٌكون لدٌهن تبرة متراكمة مما

زراعة محصول  : تبٌن أن أعلى قٌمة تعبر عن المستوى المعرفً فًل السادس مكافحة اآلفات الزراعٌةالمجا

وكا الالت قٌمالالة  واقالالل قٌمالاله هالالً )صالالفر(فالالأك ر(  01ٌالالات تدمالالة المحصالالول هالالً )فالالً عملالطماطالالة للمبحو الالات 

( حٌالث تالم توزٌالع المبحو الات باسالتتدام قالا ون 6.46( واال حراف القٌاسالً هالو )7.62)المتوسط الحسابً هً 

 (4المدى إلى  حث فتات كما فً الجدول )
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متوٌر التتصص الدراسً وعحقته بدور الموظفٌن الزراعٌٌن ل وفقا   الى فتات المبحو ٌن توزٌع (4) الجدول
 فً عملٌة  قل التقا ات الزراعٌة.

Table (9) The distribution of respondents to categories according to the variable of 

study specialization and its relation to the role of agricultural employees in 

the transfer of agricultural technologies. 

Specialization categories 
The 

number 
Percentage 

The correlation value 

of the Spearman rs 

Specialist in agricultural 

extension 

10 88.12  

** 1.874- 

Not specialized in 

agricultural extension 

021 77.48 

Total 830 011٪ 

بالٌن عالٌالة إلالى متوسالطة وهالكا ٌع الً ان جالدا ( أن ال سالب فالً مجالال المكافحالة هالً متقاربالة 4ٌوضد الجالدول )
 بأهمٌالة المكافحالة المبحو الاتمعرفالة قد ٌرجع السبب إلالى الى متوسط هو مرتفع المستوى المعرفً للمبحو ات 

 فً اإل تا  الزراعً. فً القضاء على اآلفات الزراعٌة مما ٌودي إلى الزٌادة 

المجال السابع ال ضا والج ً والتتزٌن: تبٌن إن أعلى قٌمة تعبر عن المستوى المعرفً فً زراعة محصالول 

وكا ت قٌمة المتوسالط  قل قٌمه هً )صفر(وافأك ر(  4ا والج ً والتتزٌن هً )فً ال ض لطماطة للمبحو اتا

( حٌث تم توزٌع المبحو ات باستتدام قالا ون المالدى إلالى 3.38( واال حراف القٌاسً هو )1.26)الحسابً هً 

 (01 حث فتات كما فً الجدول )
 

ل الى فتات وعحقته بدور الموظفٌن الزراعٌٌن فً عملٌة  ق لل شأة وفقا   المبحو ٌن توزٌع (01) الجدول
 التقا ات الزراعٌة

Table (10) Distribution of respondents according to their origin to categories and 

their relation to the role of agricultural employees in the transfer of 

agricultural technologies. 

Creation 
The 

number 
Percentage 

The correlation value of the 

Spearman rs 

rural 46 87.71  

**1.073 Urban 047 78.2. 

Total 830 011% 

 

زٌن هً عالٌة إلى م تفضة وهكا ٌدل على أن ( إن ال سب فً مجال ال ضا والج ً والتت01ٌوضد الجدول )
المستوى المعرفً للمبحو ات فً هكا المجال عالٌالة وهالكا ٌالدل علالى أن المبحو الات تك الر معالرفتهن فالً مجالال 

 الج ً وال ضا والتتزٌن  ظرا لتبرتهن الواسعة هكا المجال. 

 االستنتاجات

 فالً زراعالة محصالول الطماطالة فالً قضالاء سالامراءبٌ ت  تاتا الدراسة أن المستوى المعرفً للمرأة الرٌفٌة -0
 ست تا من كلأ وجالود حاجالة ملحالة الالى  ،هو متوسط ٌمٌل الى اال تفالفً محافظة صح  الدٌن بشكل عام 

 .تهن فً مجال زراعة محصول الطماطةزٌادة معلومامستوى المعرفً لل ساء الرٌفٌات وزٌادة ال

مالرأة الرٌفٌالة فالً مجالاالت زراعالة محصالول الطماطالة ا تفالل  تاتا الدراسة أن المستوى المعرفالً للبٌ ت  -8
مكافحالة اآلفالات  ،موعالد وطرٌقالة الزراعالة ،تهٌتالة الرل والتربالة المحتمالة ،بشالكل واضالد فً)اتتٌالار الصال ف

واقالل قٌمالة ،وبٌ الت حسالب الهمٌالة ال سالبٌة أن أعلالى قٌمالة ضالمن مجال)ال ضالا والج الً والتتزٌن( ،الزراعٌة(

 سالت تا مالن كلالأ وجالود حاجالة لزٌالادة معلومالات ومعالالارف  ،والتربالة المحتمالة( هالً ضالمن مجال)تهٌتالة الرل

 المبحو ات فً هكه المجاالت.
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 التوصيات

فالً محافظالة صالح  الالدٌن ٌة وتوجٌه جهود الجهاز اإلرشادي توصً الباح ة باالهتمام التاص بالمرأة الرٌف-0
 بتوعٌتها بشكل عام.

اعٌات على ارل الواقع من اجل تدمالة وتطالوٌر المالرأة الرٌفٌالة توصً الباح ة بتفعٌل دور المرشدات الزر-8
 فً مجال اإل تا  الزراعً وتاصة فً محصول الطماطة.

أقامالة و ،توصً الباح ة برفع المستوى المعرفً فً مجالال تهٌتالة الرل والتربالة المحتمالة واتتٌالار الصال ف-3
 .ات و دوات تاصة باإلرشاد الزراعًدور

 

The knowledge Level of Rural Women in the Field of Tomato Cultivation in 

the District of Samarra of Salahaddin Province 

Marwa Ahmed Taha Al – Asoudi                        Ali Ahmed Ghadib 
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/ University of Tikrit 

Email: ma5053974@gmail.com 

 

Abstract 

       The study aimed to identify the level of knowledge of rural women in the 

Samarra district in Saladin province in the cultivation of the tomato crop in general , 

and to identify the level of knowledge of rural women in the cultivation of the 

tomato crop in each field of crop cultivation, 12%). The number of respondents was 

100. The data were obtained from the questionnaire. The first part included a 

number of questions related to some independent factors (age, educational 

attainment, marital status, number of family members, type of household work، 
Donum aloe, And the second part: the level of knowledge of rural women in the 

field of cultivating and producing the tomato crop. A number of statistical methods 

were used (range، frequencies and percentages، correlation coefficient, t, the 

Spearman Brown equation، the multi-phase desolate model). The results of the 
study were shown in general Is the average tendency to decline, The results of the 

study showed a significant decrease in the selection of varieties, soil composition، 

appropriate soil, date and methods of agriculture، control of agricultural pests، 
relative importance, geography, storage and less value in soil and soil composition. 

Keywords: knowledge, rural women, agricultural processes. 
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 المصادر

 جامعالة / والوابالات الزراعالة كلٌالة ،الحالدات  وه دسة البست ة علم مبادئ ،(8107) ،إسماعٌل ها ً أٌاد ،العحف
 الموصل.

دار الحامالد  ،(، كتالاب غاٌالات لمالدٌر العصالري للمإسسالات اإلدارٌالة والتربوٌالة8101) الفاضل، محمد محمالود،
 االردن. ،لل شر والتوزٌع

البر الاما اإلرشالالادي  ،(8106) ،مصالطفى بركالالات وولٌالد عرسالالان وٌا الا سالالعادةاللحالام وآتالالرون، محمالد سالالعٌد و
وزارة  ،ًالمشالالرو  اإلقلٌمالالً الزراعالالً الالالد مارك ،لمحصالالول الب الالدورة داتالالل الالالدفاٌات فالالً فلسالالطٌن

 .السلطة الوط ٌة الفلسطٌ ٌة ،الزراعة

كلٌالالة  ،جامعالالة بوالالداد ،طبالالع بمطالالابع التعلالالٌم العالالالً ،الزراعالالة المحمٌالالة ،(0424) ،فاضالالل مصالاللد ،المحمالالدي
 . الزراعة

دار صالالالفاء لل شالالالر  ،0ط ،االحصالالالاء الوصالالالفً والتطبٌقالالالً والحٌالالالوي ،(8113) ،محمالالالد حسالالالٌن محمالالالد ،رشالالالٌد
 االردن. ،عمان ،والتوزٌع

mailto:ma5053974@gmail.com
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اإلرشالاد الزراعالً  ،(8116محمالد عمالر الط الوبً، سالهٌل محمالد عزمالً، ) ،وآترون، صالبري مصالطفى صالد
 مصر.  ،الطبعة الولى، مركز اإلسك درٌة للكتاب ،أساسٌاته وتطبٌقاته

 القاهرة ،دار ال دى للطباعة ،اإلرشاد الزراعً رإٌة جدٌدة ،(8108) ،عبد الحلٌم عباس ،قشطة

 القاهرة. ،مكتبة اال جلو لل شر ،البحث العلمً فً العلوم السلوكٌة ،(8112) ،جودت شاكر ،محمود

تشجٌع االبتكالار  ،والزراعة فً العالم حال الغكٌة ،(8101) ،(FAOم ظمة الغكٌة والزراعة لألمم المتحدة)
 والت افسٌة فً الزراعة بٌرو.

Cuartero, J. and R. Fernandez-Munoz. (1999). Tomato and Salinity. Sci. 

Horticulture P 83. 

Di Silva 2015, José Graziano da Silva، Director-General of the United Nations 

Food, and Agriculture Organization، Innovation in Family Farming. 
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