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*نینوىمحافظة / االحتیاجات المعرفیة للنساء الریفیات في مجال تربیة األغنام في ناحیة الكویر 

أسماء زھیر الحافظعامل فاضل العباسي
جامعة الموصل، العراق/ كلیة الزراعة والغابات / ةالزراعیاإلرشاد ونقل التقنیات قسم 

الخالصة

. االختالفات في ھذه االحتیاجات وفقاً لبعض المتغیرات
عائلة١٤٣٠٠/ 
١٢٧بلغ عددھا متعددة المراحل 

ار صد. ١٨الریفیات تكون من  ق األداة وقد تم اختب
–

٠.٩٤
% ٧٥.٥٩وأ. –باستخدام المتوسط الحسابي واختبار مان 

.، كما تضمن البحث بعض االستنتاجات والتوصیاتالمعلومات

المقدمة
اعي الزرتلعب المرأة دوراً ھاماً في عملیة اإلنتاج 

، )١٩٩٥الریماوي وآخرون، (أو ألغراض تجاریة 
. للمرأة المتطلبات

)١٩٨٨العیسى، (ثم تنمیتھا 
لزغل، ( ). ١٩٩٢ا

)١٩٩٥یماوي وآخرون، الر(

)El-Mourid و
Shideed،لذلك البد من التعرف على احتی)٢٠٠٦

ومع أھمیة الدور الذي تقوم بھ المرأة الریفیة ف، )٢٠٠١شمس الدین، (

٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢/٨/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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لذلك المجال الذي تقوم بھ وبالتالي معارفھا في ذلك المجال كي تبنى على أساسھا خطط 
إلى تزویدھا بالمعارف الصحیحة، 

.
) ١٩٩٥(دراسة البدري : االحتیاجات المعرفیة للمرأة الریفیة منھا

لم ا
 .)١٩٩٨ (

٥٢.٢ %
٢٨.٩ %

) ٢٠٠٤(.% ١٨.٩و

% ٥٧.٢حیث تبین أن 
: لتباین في مستوى المعارف التقنیة لعینة الدراسة یعود إلى ثمانِ متغیرات وھيمن ا% ٤١.٨

:بحث الحالي بما یأتيوتتحدد أھداف ال. للزوج وعمر الزوج وعدد أبناء المستفیدة ومھنة الزوج
١ . :

.األغنام وتغذیة األغنام وحظائر األغنام وأمراض األغناموشراء ھوحجمالقطیع نوع 
.ة األغنام في كل مجال معرفي وفي كل فقرةالمعرفیة للمرأة الریفیة في تربیاالحتیاجات تحدید درجة . ٢
٣ . :

.األغنام، نوع العائلة، عدد ساعات العمل الیومي بتربیة األغنامالمعتمدة في تربیة 

مواد البحث وطرائقھ
 ّ فظة / تكو لماً أن محا ، ع

سیجالة وم: وتضم الناحیة القرى اآلتیة. األغناماتالنساء الریفیات في المنطقة ھن من مربی
عودرمناوه وكبران وھویرة وشرائ

١٤٣٠٠
و٥٠) سیجالة، درمناوه، شرائع(عشوائیة ھي 

% ٤٥٠١٥و٣٥٠
٦٧و٥٢و٨

.امرأة ریفیة١٢٧ن معینة البحث مكونة تصبحأوبالتالي 
: استمارة استبیان 

االستمارة أما الجزء الثاني من واقتصادیة واتصالیة، 
األغنام شفقرة، ٣٢: شمل  اء  فقرة، ٥ر

لحمالن فقرة، ٢فقرة، أمراض األغنام ٢فقرة، حظائر األغنام ٢تغذیة األغنام  نة ا . فقرة٢حضا
تكتب ١:  قرأ و ، أول ٢، ت

٨.... ، ٤، ثاني ابتدائي ٣ابتدائي 
: األغنام بإعطاء درجة واحدة لكل مصدر من المصادر اآلتیة

. ب البیطري، األھل والجیران، المرشد الزراعيالزراعیة، الدائرة الزراعیة، الطبی
١٢بالرقم 

یاس مستوى معارف أما الجزء الثاني من األداة فتكون من اختبار لق.تستغرقھا المرأة الریفیة في تربیة األغنام
محتوى ا). (فقرة ٢٣المرأة الریفیة في تربیة األغنام، وشمل  ل

وصل/ /  لم امعة ا ، ج
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ة ذلك 
٣٠٢٠٠٩)(،

االختبار تم ترتیب درجات االختبار تنازلیاً وتقسیم الدرجات إلى نصفین؛ مجموعة علیا ومجموعة دنیا، بعدھا 
لغت مسابیة لكال المجموعتین وتاستخرجت المتوسطات الح وب

% ١الجدولیة عند مستوى tدرجة وھي أكبر من قیمة ١١.٦٥المحسوبة tقیمة 
المنخفض، القدرة على التمییز بین كال المجموعتین ذوات المستوى المعرفي العالي وذوات المستوى المعرفي 

-كودربات االختبار وذلك بتطبیق معادلة ثكما تم إیجاد ). ٢٠٠٠عبدالحفیظ وباھي، (أي أن االختبار صادق 
والذي ٠.٩٤٠.٩٦لألداة 

یدل على الثبات العالي لالختبار وإن الفقرات جیدة ویمكن
٠.٢٩-٠.٢٠

٠.٢٠قیمتھا عن 
٠.٨٠١٨-٠.٢٠دى التي وقعت خارج الم

٣
٢٠٠٩–رة آذار قبل المبحوثة، وبعد 

.زیع غیر طبیعيوذلك لكون البیانات موزعة تو) ٢٠٠٤عبدالمنعم، (

١٨
.اجات المعرفیة لكل مجال ولكل فقرة معرفیةكذلك الحال مع االحتی

النتائج والمناقشة
یتبین من :تحدید درجة االحتیاجات المعرفیة للمرأة الریفیة بتربیة األغنام في كافة المجاالت بشكل عام. أوالً 

% ٧٥.٥٩أن نسبة ) ١(الجدول 
من % ١٠.٢٣وشكلت نسبة ذوات االحتیاجات المعرفیة المرتفعة % ١٤.١٧حتیاجات المعرفیة المنخفضة اال

.مجموع المبحوثات

توزیع المبحوثات وفقاً الحتیاجاتھن المعرفیة بمجال تربیة األغنام): ١(الجدول 
%العدد*الفئات

١٨١٤.١٧٣درجة٦-١منخفضة 
٩٦٧٥.٥٩٠درجة١٢-٧متوسطة 

١٣١٠.٢٣٧درجة١٨-١٣فعة مرت
%١٢٧١٠٠المجموع

.٢.٥٣١، االنحراف القیاسي ٩.٠٦٣والمتوسط الحسابي ١٥وأعلى قیمة ٤أقل قیمة * 

١٢-٧)١(یتبین من الجدول 
اضي و)١٩٩٥(البدري العظمى بالمقارنة مع بقیة الفئات وتختلف ھذه النتی الق

.)٢٠٠٤(و) ١٩٩٨(

.متطلبات الواقع الجدید
:تحدید االحتیاجات المعرفیة للمرأة الریفیة بتربیة ا. ثانیاً 

) ٢(یتضح من الجدول 

.متلكن معارف جیدة في ذلك المجال، وھذا یدل على أن النساء الریفیات یمجال حظائر األغنام
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ترتیب مجاالت وفقرات االختبار حسب المتوسط الحسابي لالحتیاجات المعرفیة للنساء الریفیات): ٢(الجدول 
المتوسط الحسابيالمجاالت

٠.٨٨٩تغذیة األغنام
٠.٥٤٣األغنام بعد الرعيإلرواء الوقت المناسب 

٠.٤٥٦الشروط الصحیة لمكونات علیقة األغنام
٠.٥١٩حضانة الحمالن

٠.٥٢٧الشروط الواجب مراعاتھا في حظیرة األغنام
٠.٥١٩ضرورة بقاء األمھات مع حمالنھا في الحظیرة

٠.٥١٩أمراض األغنام
٠.٥٦٦اإلجراءات الوقائیة من مختلف األمراض

٠.٤٠٩ا بالنفاخكیفیة معالجة األغنام عند إصابتھ
٠.٥٠٦القطیعاختیار نوع

٠.٤٦٤كیفیة اختیار القطیع إلنتاج حمالن تسویق
٠.٤٢٥معرفة نوع األغنام إلنتاج الصوف الناعم

٠.٥٦٦خصائص النوع المختار إلنتاج الحلیب الوفیر
٠.٤٩٣شراء األغنام

٠.٥١٩ربحالحیوانات والالعالقة بین نسبة رأس المال المستغلة لشراء 
٠.٥٠٣الموعد المثالي لشراء الحمالن

٠.٥٠٣الشروط الواجب توفرھا في الكباش عند الشراء
٠.٤٨٠نوع األغنام المعروضة للبیع بعد موسم فطام الحمالن

٠.٤٠٩العمر المثالي للكباش عند الشراء
٠.٤٦٤حجم القطیع

٠.٤٨٨الحجم المثالي لتأسیس قطیع األغنام
٠.٤٦٤العالقة بین حجم القطیع والقدرة على اإلنتاج

٠.٤٥٦حظائر األغنام
٠.٥٥١المساحة المثالیة لحظیرة تربیة األغنام

٠.٤٥٦نوع أرضیة الحظیرة

)٢ (
() بعد الرعياألغنامإلرواء الوقت المناسب (

في مجال ) () 
وفقرة ) (

لعالق( لحجم () ا ا
في ) () 

.والمعلومات في تلك الفقراتوھذا یدل على أن النساء الریفیات یفتقرن إلى المعارف . مجال حظائر األغنام
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بعض المتغیراتوفقاً لتحدید االختالفات في االحتیاجات المعرفیة . ثالثاً 
قل عمر ٦٥) ٣(أظھرت النتائج في الجدول :العمر. ١ ٢٠سنة وأ

. ١٢.٢١وبانحراف قیاسي ٣٩.٠١٦مقداره 
نة فقد ٥١% ٦٦.١٤سنة؛ حیث بلغت ٥١-٢٧الفئة العمریة المتوسطة  س

نسبة ٢٧%١٨.١١بلغت نسبتھا  نة  مجموع % ١٥.٧٤س من 
وعند اختبار االخت. المبحوثات المشموالت بالدراسة

وھي غیر معنویة عند مستوى ٠.٩٤المحسوبة Hالعمر تم استخدام اختبار كروسكال والس حیث بلغت قیمة 
٢٠٠٤() ١٩٩٥(%. ٥(

.باعتبارھا مصدر العیش الرئیسي لھن
:المستوى التعلیمي. ٢

نسب) أمیة، تقرأ وتكتب(التعلیمي المنخفض والذي یمثل  غت  ل أول (% ٦٢.٢تھن إذ ب
نساء % ٢٥.١٩نسبة )  %١٢.٥٩ونسبة ال

)(التعلیمي المرتفع نسبیاً 
Hالف مستویاتھن التعلیمیة، إذ بلغت قیمة المعرفیة للنساء الریفیات باخت

)١٩٩٥(% ٥عند مستوى معنویة ٢.١٩
)٢٠٠٤(ومجدي
.لتعلیم القراءة والكتابة ویھمل جانب تربیة األغنامالتعلیم

أعلى ٤لقد ظھر :عدد سنوات العمل بتربیة األغنام. ٣ ات و نو س
٣٥عدد 

% ٢١.٢٥ت غ%٢٥٦٥.٣٥-٨المتوسطة 
نسبة ٢٥ نة  % ١٣.٣٨س

. الدراسة
H٠.٣٦٤

٥ %
.عرفة في ھذا المجالاألغنام لم تغیر من معارفھا في ھذا المجال وتبین مدى حاجتھا للم

٤ .:
. ٥.٨٦٣وبانحراف قیاسي ٨.٦٢٩بمتوسط حسابي ١رأس وأقل عدد ٢٤المبحوثة 

١٤-٣
٣، بینما شكلت الفئة القلیلة أقل من %١٢.٥٩نسبتھا رأس؛ فبلغت ١٤أما الفئة الكبیرة أكثر من ،%٧٦.٣٧

%١١.٨١رأس نسبة 
محسوبة Hباختالف عدد األغنام ال ل ا

٦.٢١٥%

.بھا وتربیتھا لتالفي الخسارة المادیة المتوقعة في حالة عدم اھتمامھا ومعرفتھا بتربیتھا
٥:عدد مصادر المعلومات المعتمدة في تربیة األغنام. ٥

١٢.٢٠٤
١.٠٤٩مقداره 

%٤٢.٥١فما فوق حیث بلغت ٣ضمن فئة المصادر الكثیرة 
% ٣٣.٨٥م المتوسطة للمصادر المعتمدة في مجال تربیة األغنا

٢٣.٦٢%
H محسوبة ل ا

سبب ذلك أن كثرة المصادر التي تتعرض لھا المرأة الریفیة وقد یكون ،%٥ستوى وھي معنویة عند م٠.٦٥
.تخلف لھا المزید من الحاجة لتلقي معارف أكثر

االختالفات في االحتیاجات المعرفیة باختالف بعض المتغیرات): ٣(الجدول 
Pقیمة Zقیمة Hقیمة متوسط الوسیط%العددالعوامل
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للمعنویةالرتبة
العمر

٢٠١٥.٧٤٨٩٦٤سنة٢٧أقل من 
٨٤٦٦.١٤٢٩٦٥.٨٠.٩٤٠.٦٢٤سنة٥١-٢٧

٢٣١٨.١١٠٩٥٧.٥سنة٥١أكثر من 
المستوى التعلیمي

٧٩٦٢.٢٠٥٩٦١.٨درجة٣أقل من 
٣٢٢٥.١٩٧٩٦٣.٣٢.١٩٠.٣٣درجة٤-٣

١٦١٢.٥٩٨١٠٧٦.٥درجة٤أكثر من 
تربیة األغنامعدد سنوات العمل ب

٢٧٢١.٢٦٠٩٦٣.٩سنة٨أقل من 
٨٣٦٥.٣٥٤٩٦٦.٤٢.٠٢٠.٣٦٤سنة٢٥-٨

١٧١٣.٣٨٦٨٥٢.٦سنة٢٥أكثر من 
عدد األغنام التي تمتلكھا أسرة المبحوثة

١٥١١.٨١١١٠٧٣.٥رأس٣أقل من 
٠.٠٤٥*٩٦٧٥.٥٩٠٩٦٥.٩٦.٢١رأس١٤-٣

١٦١٢.٥٩٩٨٤٣.٨رأس١٤أكثر من 
عدد مصادر المعلومات المعتمدة في تربیة األغنام

٣٠٢٣.٦٢٢٩٦٣.٥مصدر) ١(
٠.٠٤٣*٤٣٣٣.٨٦٠٩٦٠.٧٠.٦٥مصدر) ٢(
٥٤٤٢.٥١٨٩٦٤.٠مصادر فما فوق) ٣(

نوع العائلة
٣٨٢٩.٩٢٠١٠٧٢.٧٣٠.٠٢٧١.٩٦بسیطة
٨٩٧٠.٠٨٠٩٦٢.٦٦مركبة

د ساعات العمل الیومیة بتربیة األغنامعد
٩٩٧٧.٩٥٢٩٦٤.٨یوم/ساعة٣أقل من 

٠.٠١٥**١٥١١.٨١١٩٦٥٠.٥٩یوم/ساعة٥-٣
١٣١٠.٢٣٦٨٥٦.٧یوم/ساعة٥أكثر من 

%.١تشیر إلى القیمة المعنویة عند مستوى %. (**) ٥تشیر إلى القیمة المعنویة عند مستوى (*) 

% ٧٠.٠٨:لعائلةنوع ا. ٦
% ٢٩.٩٢ضمن فئة العوائل المركبة، وإن نسبة 

ار مان وتني، إذ بلغت اختالفات معنویة ضمن فئة االحتیاجات المعرفیة باختالف نوع عائالتھن باستخدام اختب
%١.٩٦٥الجدولیة Zوھي أقل من قیمة ٠.٠٢٧المحسوبة Zقیمة 

النوویة الصغیرة إذا كانت لدیھا الفرصة واإلمكانیة ال
. المعلومات، كذلك الحال مع األسرة الكبیرة المتعددة األسر النوویة

.المعلومات التي تخص رعایتھا لألغنام بغض النظر عن كون عائلتھا بسیطة أم مركبة
٧ .:

١ساعة وأقل قیمة رقمیة ١١المرأة الریفیة في رعایة األغنام خالل الیوم ھي 
٣.٢١٢٣.٠٠٥
المعرف

%١وھي معنویة عند مستوى ٠.٥٩المحسوبة Hكروسكال والس، حیث بلغت قیمة 

.الحاجة الكبیرة لتلقي معارف ومعلومات أكثر لتوسیع مداركھا في ھذا الوقت
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االستنتاجات
إن معظم النساء الریفیات في منطقة الدراسة یفتقرن. ١

.المعرفة العلمیة وحاجتھن لالطالع على معلومات جدیدة تنمي فھم وإدراك عمیق في مجال عملھن
٢ .

.ى المزید من المعلومات والتقنیات الجدیدة في ھذه المجاالتاألغنام وإنھن بحاجة لالطالع عل
٣ .

.نامبتربیة األغ
التوصیات

١ .
.صحیة متنقلة بالمنطقة قید البحث لتوسیع مدارك النساء الریفیات في مجال تربیة األغنام

٢ .

.یجب أن تغذى األغنام بالعالئق المركزة وبقایا المحاصیل ویمكن أن توجھ للرعي في المراعي التقلیدیة
توجیھ برامج تعلیمیة تخص ت. ٣

.معین لعرض تلك البرامج بحیث تكون مناسبة ألوقات الفراغ لدى الریفیات في تلك المنطقة

KNOWLEDGE NEEDS FOR RURAL WOMEN IN THE ASPECT OF
SHEEP BREEDING IN GWAIR DISTRICT / NINEVEH GOVERNORATE

Aamel F. Al-Abbassi Asma' Z. Al-Hafidh
College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
The objectives of this research were to determine the knowledge needs of

rural women in sheep breeding, and to determine the differences of these needs
according to some variables. The research population consisted of all rural women
in Al-Quair district/ Nineveh Governorate. A random Sample of 127 rural women
was selected, and data were collected through questionnaire consisted of tow parts,
the first was to measure the independent variables, while the second part consisted
of 18 items from which distributed to seven dimensions of sheep breeding. Content
validity and comparison of extreme groups were used, also, reliability was tested by
using Kuder-Richardson estimates, which was 0.94. Item analysis was used, and
data were analyzed by using means, mann-whitney test, and Kruskal-Wallis test.
The results showed that 75.59% of the respondents have medium knowledge needs
and the highest need was is sheep nutrition domain and the lowest need was in
sheep barns. The results also showed no significant differences in knowledge needs
according to age, educational level, working years in sheep breeding, type of
family, while there were significant differences according to number of owned
sheep and number of daily working hours in sheep breeding and number of
information sources. The research included some conclusions and
recommendations.
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