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دراسة  –الریفیة في مجال الصناعات الغذائیة وعالقتھ ببعض المتغیرات  المرأةمعارف مستوى 
  محافظة نینوى/ میدانیة في قریتي الشریخان والقبة 

  زھیر الحافظ أسماءیلة                               لزكي حسن ال
  العراقجامعة الموصل ، / كلیة الزراعة والغابات / الزراعي  اإلرشادقسم 

  

  الخالصة
یھدف ھذا البحث في األساس إلtى تقtدیر مسtتوى معtارف المtرأة الریفیtة فtي مجtال الصtناعات 

واالختالف بtین مسtتوى معtارف المtرأة الریفیtة وفقtا لtبعض المتغیtرات وإیجtاد االغذائیة وتحدید العالقة 
ttرأة الریفیttارف المttتوى معttى مسttة علttتقلة المدروسttرات المسttع المتغیttأثیر جمیtناعات تttال الصttي مجttة ف

محافظة نینtوى ، وتtم /الغذائیة تكون مجتمع البحث من جمیع النساء الریفیات في قریتي الشریخان والقبة
باسtتخدام اسtتمارة  تtم جمtع البیانtات %١٠امtرأة ریفیtة بنسtبة  ١٥٠اختیار عینة عشوائیة بسیطة بحجم 

في ذلك المجال تضtمن الجtزء األول منھtا استبیان أعدت خصیصا لتقدیر مستوى معارف المرأة الریفیة 
قیاس المتغیرات المستقلة ، بینما تضمن الجزء الثاني اختبار لقیاس مستوى معارف النساء الریفیtات فtي 

تصtنیع معجtون الطماطtة : فقtرة موزعtة علtى خمسtة مجtاالت  ١٦مجال الصناعات الغذائیة تكون مtن 
tنیع المربیttان وتصtنیع األلبtنیع وتصttات وتصtوب ،  التالمخلttنیع الحبtدق وتصttار صtم اختبttد تtاألداةوق 

باسttتخدام طریقتttي الصttدق الظttاھري وصttدق المحتttوى كمttا اسttتخرج معامttل الثبttات بطریقttة التجزئttة 
" بیرسtون"قtوة تمییtز الفقtرات ومعامtل ارتبtاط إیجtادكمtا تtم  ٠,٨٥٧قیمة معامل الثبات  تالنصفیة فبلغ

من النسtاء  %٨٣.٣٣النتائج ان  وأوضحتمتعدد المراحل  وتحلیل االنحدار" كروسكال والس"واختبار 
 المtرأةالنتtائج ان مسtتوى معtارف  أوضtحتكمtا  تمیtل إلtى االرتفtاعالریفیات تمتلكن معارف متوسtطة 

 ألسtرةالعمtر والمسtتوى التعلیمtي : بكل مtن  معنویة الریفیة في مجال الصناعات الغذائیة لیس لھ عالقة
العtاملین بالصtناعات الغذائیtة وان  األسtرة إفtرادالمبحوثة وعدد  ألسرةسابق المبحوثة والجانب العملي ال

مستوى معارفھا في ذلك المجال لھ عالقة معنویة طردیة فقط مع المسtتوى التعلیمtي للمبحوثtة ومسtتوى 
  .المعیشة وعدد مصادر المعلومات المعتمدة في مجال الصناعات الغذائیة 

  

  المقدمة 
لجمیtع  الرشtیدفي عملیة التنمیة الحقیقیة ، فالتنمیة الحقیقیة ھtي االسtتغالل دورا ھاما  للمرأةان 

المعوقttات التttي  األمttرالمttوارد البشttریة والمادیttة ، وان المعوقttات التttي تعتttرض سttبیلھا ھttي فttي واقttع 
الریفیttة العربیttة  والمttرأة؛ تعتttرض مجتمعttات العttالم الثالttث بصttفة عامttة والعttالم العربttي بصttفة خاصttة 

بالطریقttة التقلیدیttة التttي تبعttد كثیttرا عttن ) المنزلیttة والصttناعات الغذائیttة األعمttال(الكثیttرة عمالھttاأتttؤدي 
بمھtارة اكتسtبتھا بالممارسtة والمtران فtي  األعمالالریفیة تلك  المرأةالتكنولوجیة الحدیثة وتؤدي  األسس

یكtون ھtذا الtدور فعtاال ان  أردنtا وإذامي الذي تكون قد حصلت علیھ في صtغرھا ، یعلتحدود مستواھا ال
؛ ثtم  األولtىاالقتصtادي فtي المرتبtة  اإلنتtاجفي عملیtة  األساسیةالریفیة المتطلبات  للمرأةوفر نفالبد ان 

العیسtى (للتعلیم والتدریب في المرتبة الثانیtة  أمامھاالفرص  إتاحةتنمیة القدرات التي تمتلكھا عن طریق 
ابع الزراعtي ، فtان الغالبیtة العظمtى مtن النسtاء النشtیطات التي یغلب علیھا الط األقطاروفي ) ١٩٨٨، 

اقتصttادیا یعملttن فttي القطttاع الزراعttي ، ویمكttن تفسttیر ذلttك بttالقول ان قسttما كبیttرا مttن السttكان العttرب 
سttلیم (فttي المزرعttة  زوجھttاالریفیttة بمسttاعدة  المttرأةیقیمttون فttي الریttف ومttن الناحیttة التقلیدیttة تقttوم 

كونھtا نصtف المجتمtع الtذي  أھمیةمن حیث معارفھا من  المرأةدراسة  أھمیة وتأتي) ١٩٩٩،  وآخرون
الزغtل (ة االجتماعیة المبكرة والالحقtة تنشئالذي تلعبھ في عملیة ال األساسيالدور  أھمیةتعیش فیھ ومن 

فttي مجttاالت التنمیttة المختلفttة مttن ناحیttة وضttعف  المttرأةالttدور الttذي تقttوم بttھ  أھمیttةومttع ) ١٩٩٢، 
 أدائھttاالضttعف فttي  أوجttھ، فالبttد مttن التعttرف علttى  أخttرىتلttك المجttاالت مttن ناحیttة معلوماتھttا حttول 

خطط تنمویة وبرامج تستھدف تزویدھا بالمعtارف الصtحیحة  أساسھاللمجال الذي تقوم بھ كي تبنى على 
ان ھtذا الجھtاز موجtھ للرجtل  إالفي منطقة البحث  إرشاديفبالرغم من وجود جھاز ) ٢٠٠١دروش ، (

ریفیttة ،  امttرأةرجttل ریفttي ، (الریفیttة  لألسttرةالمعلومttات  إیصttالھttو  اإلرشttادن ان دور فttي حttی: فقttط 
الtدور الtذي تقtوم بtھ  أھمtل اإلرشtاديمتكاملtة وعلیtھ فtان الجھtاز  إنتاجیtةبوصtفھا وحtدة ) شباب ریفtي

  . موجھ لھا  إرشاديالریفیة وال یوجد أي نشاط  المرأة
  

  مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
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فttي مجttال الریفیttة  المttرأةدراسttات سttابقة تناولttت دراسttة مسttتوى معttارف  عttدة أجریttتوقttد 
للنسttاء الریفیttات فttي  اإلرشttادیةحttول االحتیاجttات ) ١٩٩٥(دراسttة البttدري: الصttناعات الغذائیttة منھttا 

الزراعیttة فttي  اإلرشttادیةانخفttاض االحتیاجttات  قضttاء المحمودیttة ، واھttم النتttائج التttي تttم التوصttل لھttا
الزراعیtة  اإلرشtادیةوارتفtاع االحتیاجtات ) الحیواني والتصtنیع الغtذائي(المجال النباتي مقارنة بالمجالین

كمtا تبtین ان ھنtاك عالقtة معنویtة ،  في تصنیع الجبن ومعجون الطماطة بالنسبة لمجال التصنیع الغذائي
دراسttة العباسttي لزراعیttة وبعttض الخصttائص الذاتیttة والموضttوعیة كttذلك ا اإلرشttادیةبttین االحتیاجttات 

وتشtیر  ىنینtومحافظة /الریفیة في قریة یارمجة للمرأةحول مستوى المعارف الزراعیة ) ٢٠٠٣(وسلیم 
مtنھن % ٧٥الزراعیtة المختلفtة وان  األعمtالمtن النسtاء الریفیtات تمارسtن % ٨٧ان إلtىنتائج البحtث 

ttي متوسttتوى معرفttاالت ذوات مسttي المجttدد فttةط یتحttات :  اآلتیttة الحیوانttة وتربیttناعات الغذائیttالص
وزراعة الخضروات كذلك كشفت الدراسة عن وجود اختالفات ذات داللة معنویtة بtین متوسtط معtارف 

ورغبttة المبحوثttات  األسttرة إفttرادالمسttتوى التعلیمttي وعttدد : اآلتیttةالمبحوثttات وكttل مttن المتغیttرات 
  : یأتيالبحث الحالي بما  أھدافبالتدریب وتتحدد 

مسtتوى معtارف النسtاء الریفیtات فtي مجttال الصtناعات الغذائیtة ویtتم تحقیtق ھtذا الھtدف مttن تقtدیر  -١
  :  اآلتیةالفرعیة  األھدافخالل 

  .الریفیات في مجال الصناعات الغذائیة بشكل عام  ءمعارف النساتقدیر مستوى  -أ
  . أولویتھاب ترتیب فقرات مجال الصناعات الغذائیة حس -ب
العمtر : اآلتیtةالریفیtة وفقtا للمتغیtرات  المtرأةمستوى معارف  فيواالختالف اتحدید عالقة االرتباط  -٢

 ألسttرةالمبحوثttة والجانttب العملttي السttابق  ألسttرةوالمسttتوى التعلیمttي للمبحوثttة والمسttتوى التعلیمttي 
الغذائیtة وعtدد مصtادر المعلومtات العtاملین بالصtناعات  األسtرة إفرادالمبحوثة ومستوى المعیشة وعدد 

  .المعتمدة في مجال الصناعات الغذائیة 
الریفیttة فttي مجttال  المttرأةجمیttع المتغیttرات المسttتقلة المدروسttة علttى مسttتوى معttارف  تttأثیر إیجttاد -٣

  .الصناعات الغذائیة 
  

  مواد البحث وطرائقھ
نینtوى  ةمحافظt/ لقبtة فtي قریتtي الشtریخان وایتكون مجتمع البحث من جمیع النسtاء الریفیtات 

، والtدواجن وزارعtات للخضtروات  األبقtارعلما ان جمیع النساء الریفیات في المنطقة ھن مtن مربیtات 
 ١٥٠عینtة عشtوائیة بسtیطة منھtا بحجtم عائلtة وتtم اختیtار  ١٥٠٢عدد العوائل في القtریتین  إجماليان 

عائلtة وتtم * ٢٩٤ي قریtة الشtریخان بلغ عدد العوائtل فt اذ )مبحوثة من كل عائلة% (١٠مبحوثة بنسبة 
العوائtل  عtددفtي قریtة القبtة فقtد بلtغ  أمtا، %) ١٠(مبحوثة بنسtبة  ٣٠منھا بحجم عشوائیة ار عینة یاخت

وبھtذا  %١٠مبحوثtة أي بنسtبة  ١٢٠عائلة وتم اختیار عینة عشوائیة بسیطة منھtا بحجtم ** ١٢٠٨فیھا 
  .)١الجدول ( مبحوثة ١٥٠بلغت العینة 

  
  یبین حجم العینة والنسبة المئویة المستحصلة من مجتمع البحث) : ١(جدول ال

  عدد المبحوثات بالعینة  عدد العوائل في القریة  القریة
  ٣٠  ٢٩٤  الشریخان

  ١٢٠  ١٢٠٨  القبة
  ١٥٠  ١٥٠٢  المجموع

  .ھیزات الغذائیة وكالة التج إلىشریخان باالستناد مختار قریة ال* 
  .وكاالت للتجھیزات الغذائیة  أربعة إلى مختار قریة القبة باالستناد** 
  

لجمع البیانات من النساء الریفیtات تكونtت  أداة أعدادولغرض جمع البیانات الخاصة بالبحث تم 
فھtو عبtارة عtن  األداةالجزء الثاني من  أمایتكون من متغیرات شخصیة واتصالیة ،  األول: من جزئین 

فقرة موزعة على تصtنیع معجtون الطماطtة وتصtنیع ) ١٦(اختبار لقیاس مستوى المعارف والذي شمل 
  .وتصنیع الحبوب  المخلالتوتصنیع المربیات وتصنیع  األلبان

، ) ١( أمیtة: درجtة لكtل مسtتوى تعلیمtي وكtاالتي  بإعطtاء كوتم تحدید المستوى التعلیمي للمبحوثة وذل
المبحوثtة  ألسtرةسtتوى التعلیمtي ، ان الم) ١١(، ثالث متوسط ) ... ٣(ابتدائي  أول، ) ٢(وتقرا وتكتب 
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مttع درجttة ) بنttین وبنttات( لttألوالددرجttة لكttل مسttتوى تعلیمttي مttع جمttع الttدرجات  بإعطttاءفttتم قیاسttھ 
:  كtاألتيالمسtتوى المعیشtي فtتم قیاسtھ  أماالمستوى التعلیمي للزوج للحصول على درجة ھذا المتغیر ، 

تصttمیم : ، تصttمیم الttدار ) ١( أخttرى، ) ٢( األقttارب، سttكن مttع ) ٣( إیجttار، ) ٤(ملttك : حیttازة الttدار 
درجة واحدة لكل من محتویtات الtدار مtن  إعطاءتم : ، محتویات الدار ) ٢(، تصمیم غربي ) ١(شرقي 
، ثالجttة ، مجمttدة ، غسttالة ،  ءھttواماكینttة خیاطttة ، تلفزیttون ، طبttاê غttازي ، مبttردة :  اآلتیttة األدوات

، ) ٣(، تعاقtد ) ٤(ملtك : الزراعیة  لألرضیازة العائلة ستالیت ، مكیف ھواء ، فیدیو ، ھاتف ، نوع ح
:  اآلتیttة اإلنتttاجامttتالك العائلttة لوسttائل ،) ٠(، خالئttف جمیttع مttا ذكttر )١(میttة یو أجttرة، ) ٢( إیجttار

مصtادر المعلومtات المعتمtدة فtي مجtال  أمtا، ) ١(، مضخة ماء ) ٢(، باذرة ) ٣(، ساحبة ) ٤(حاصدة 
البttرامج التلفزیونیttة : ا بعttدد المصttادر المعتمttدة فttي ذلttك المجttال وھttي الصttناعات الغذائیttة تttم قیاسttھ

 األھtttللتجھیtttزات الزراعیtttة ، الtttدائرة الزراعیtttة ، االزراعیtttة ، وكیtttل  اإلذاعیtttةالزراعیtttة ، البtttرامج 
، جانtب )١(زراعtي جانtب :  كtاألتيالمبحوثtة فtتم قیاسtھ  ألسtرةالجانب العملtي السtابق  أما. والجیران 

  ) .٢(غیر زراعي 
أما الجزء الثاني من األداة فتكون من اختبtار لقیtاس مسtتوى معtارف المtرأة الریفیtة فtي مجtال 

 ظttاھريصtدق الال، وتtم التأكtد مtن ) لالختبtار بصttیغتھ األولیtة(فقtرة  ٢٥الصtناعات الغذائیtة ، ویشtمل 
ابtات وكttذلك لالسtتمارة بعرضtھا علtى عtدد مttن أسtاتذة قسtم الصtناعات الغذائیtة فttي كلیtة الزراعtة والغ

وتم تطبیق االختبار القبلي على عینtة عشtوائیة . أساتذة من قسم العلوم التربویة والنفسیة في كلیة التربیة 
، وقtد تttم ) مبحوثtة مtن قریtة القبtة ٢٠مبحوثtات مtن قریtة الشttریخان و ١٠(مبحوثtة  ٣٠بسtیطة بحجtم 

درجة لكل فقtرة  إعطاءرجة ، حیث تم د ٢٥استبعادھا من العینة النھائیة للبحث ثم تصحیح االختبار من 
بطریقttة التجزئttة  معامttل الثبttات إیجttادصttحیحة وصttفرا لكttل فقttرة خاطئttة ، وبعttد تصttحیح االختبttار تttم 

معادلة سبیرمان براون ثم استخرجت صالحیتھا بجذر معامtل الثبtات فكانtت قیمtة النصفیة ثم التصحیح ب
وھttذ稗 النتttائج تttدل علttى ثبttات وصttالحیة  ٠.٩٢٥معامttل الصttالحیة فقttد بلttغ  أمttا ٠.٨٥٧معامttل الثبttات 

عtدلت الفقtرات التtي تراوحtت  إذ،  األداةالقtوة التمییزیtة لفقtرات  إیجادعالیین لفقرات المجال ، كذلك تم 
، كttذلك تttم إیجttاد معامttل  ٠.٢٠التttي تقttل قیمتھttا عttن  وحttذفت الفقttرات ٠.٢٩-٠.٢٠قttوة تمییزھttا بttین 

ت الفقرات السtھلة جtدا والصtعبة جtدا التtي وقعtت خtارج المtدى حذف إذ، ) ٢الجدول  ( صعوبة الفقرات
فقttرة اختباریttة جمیعھttا مttن نttوع  ١٦وبالتttالي بلttغ عttدد فقttرات االختبttار بصttیغتھ النھائیttة  ٠.٨٠-٠.٢٠

  .بدائل تم اختیار احدھا من قبل المبحوثة  ٣على كل فقرة  لإلجابةاختیار من متعدد ، وكان عدد البدائل 
  

  جات الصعوبة لفقرات االختبار وقوتھا التمییزیة در) : ٢(جدول ال
  صعوبة الفقرة  قوة تمییز الفقرة  رقم الفقرة  صعوبة الفقرة  قوة تمییز الفقرة  رقم الفقرة

٠.٥٦  ٠.٣٣  ١٤  ٠.٥٣  ٠.٤  ١  
٢ º  ١٥  ٠.٨٣  ٠.٣٣  *º  ٠.٠٠  ٠.٠٠  
٣  *º  ١٦  ٠.٠٣  ٠.٠٦  *º  ٠.٩٦  ٠.٠٦  

٠.٦  ٠.٤  ١٧  ٠.٣٦  ٠.٣٣  ٤  
٠.٧  ٠.٣٣  ١٨  ٠.٤٣  ٠.٣٣  ٥  

٦  *º  ٠.٣٦  ٠.٤٦  ١٩  ٠.٩٦  ٠.٠٦  
٠.٧  ٠.٤٦  ٢٠  ٠.٣٦  ٠.٣٣  ٧  
٠.٧٦  ٠.٢  *  ٢١  ٠.٦٦  ٠.٤  ٨  
٠.٣٦  ٠.٣٣  ٢٢  ٠.٧٦  ٠.٣٣  ٩  
٢٣  ٠.٧٦  ٠.٣٣  ١٠ º  ٠.٨٣  ٠.٣٣  
٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ١١  *º  ٠.٩٦  ٠.٠٦  
٠.٨  ٠.٤  ٢٥  ٠.٦٣  ٠.٣٣  ١٢  

١٣  *º  ٠.٠٦  ٠.٠٠        
  .تمییزھا  ضعف قوةالفقرات المحذوفة بسبب * 
º  الفقرات المحذوفة بسبب عدم مالئمة درجة صعوبتھا.  
  

بشكلھا النھائي جمعت بیانات البحtث ، وتtم تصtحیح الفقtرات باالعتمtاد  أداة البحثوبعد اكتمال 
عرضت الفقرات مtرة ثانیtة  إذعلى الفقرات المتبقیة بعد الحذف ) ٢٥(على توزیع الدرجة الكلیة للمجال 



  مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X  

  ISSN:2224-9796 (Online)  ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
 

 ٥

 ألجtلمتخصصین في مجال الصناعات الغذائیtة عیtنھم الtذین عرضtت علtیھم االسtتمارة ال األساتذةعلى 
لكtل فقtرة وزن نسtبي  وأعطtىفقtرة ) ١٦(صدق المحتوى ، فوزع كل منھم الدرجة الكلیة للمجال علtى 

ت النتttائج كمttا المتخصصttین لكttل فقttرة فكانtt األسttاتذةبعttدھا اخttذ متوسttط الttدرجات المشttار لھttا مttن قبttل 
وتttم تحلیttل البیانttات باسttتخدام النسttب المئویttة واالنحttراف المعیttاري والمتوسttط ) ٣(ول موضttح بالجttد

واختبار كروسtكال والtس ونمtوذج االنحtدار المتعtدد ) بیرسون(الحسابي والوزن المئوي ومعامل ارتباط
 المراحل كما تم تحدید المستوى المعرفي وذلك بجمع الدرجات المختلفة لكtل مبحوثtة ولمختلtف الفقtرات

.  
  
  النسبیة لكل فقرة من فقرات مجال الصناعات الغذائیة  األوزان) : ٣(جدول ال

رقم 
  الفقرة

وزن 
  الفقرة

رقم 
  الفقرة

وزن 
  الفقرة

رقم 
  الفقرة

وزن 
  الفقرة

رقم 
  الفقرة

وزن 
  الفقرة

١.٤  ١٣  ١.٤  ٩  ٢  ٥  ١.٢  ١  
١.٦  ١٤  ٢  ١٠  ١.٢  ٦  ١.٢  ٢  
١.٨  ١٥  ١.٤  ١١  ١.٨  ٧  ١.٨  ٣  
١.٢  ١٦  ١.٦  ١٢  ١.٤  ٨  ٢  ٤  

                                                                                                       
  مناقشةلالنتائج وا

وتيم تحقیيق ھيذا الھيدف : تقدیر مستوى معارف النساء الریفیات في مجيال الصيناعات الغذائیية :  أوال
  :  اآلتیةالفرعیة  األھدافمن خالل 

تtم قیtاس المسtتوى : قدیر مستوى معارف النساء الریفیات في مجال الصناعات الغذائیة بشtكل عtام ت -١
المعرفtي للنسtاء الریفیtات فtي ھtذا المجtال وذلtك بجمtع القtیم الرقمیtة التtي حصtلت علیھtا المبحوثtة مtن 

 )٢٤( رفقیمtة رقمیtة لمسtتوى المعtا أعلtىوقtد بلغtت  بأكملtھالصحیحة علtى فقtرات االختبtار  إجاباتھا
درجة ، وقد صtنفت المبحوثtات وفقtا  ١٤.٣١درجة بمتوسط مقدار稗 ) ١٠(واقل قیمة لمستوى المعارف 

ثtالث فئtات باالعتمtاد علtى المtدى النظtري وطtول  إلtىلمستوى معارفھن في مجال الصناعات الغذائیة 
نخفض ، مtن المبحوثtات ذوات مسtتوى معرفtي مt% ١٦.٦٦ان نسtبة) ٤(وكما موضح بالجدول : الفئة 

مttن المبحوثttات % ٢٧.٣٣مttن المبحوثttات ذوات مسttتوى معرفttي متوسttط ، وان نسttبة %٥٦وان نسttبة 
  .ذوات مستوى معرفي مرتفع من مجموع المبحوثات 

  
  یبین توزیع المبحوثات وفقا لمستویاتھن المعرفیة بمجال الصناعات الغذائیة  :)٤(جدول ال

  %  العدد  *الفئات 
  ١٦.٦٦  ٢٥  منخفضة) ١٤-١٠(
  ٥٦  ٨٤  متوسطة) ١٩-١٥(
  ٢٧.٣٣  ٤١  مرتفعة) ٢٤-٢٠(

  %١٠٠  ١٥٠  المجموع
  ٦٤.٨٧= ، الوزن المئوي  ١٤.٣١= المتوسط الحسابي * 
  

ان فئttة ذوات المسttتوى المعرفttي المتوسttط قttد شttكلت الغالبیttة العظمttى ) ٤(مttن الجttدول یتبttین 
وتتفttق مttع مttا ) ١٩٩٥(البttدري  یttھإلمttع بقیttة الفئttات ، وھttذ稗 النتیجttة تختلttف مttع مttا توصttلت بالمقارنttة 
ان مسtttتوى معtttارف النسtttاء ) ٤(، وكtttذلك یتبtttین مtttن الجtttدول ) ٢٠٠٣(العباسtttي وسtttلیم  إلیtttھتوصtttل 

ومرتفعة بالمرتبة الثانیtة ومنخفضtة  األولىالریفیات في مجال الصناعات الغذائیة ھي متوسطة بالمرتبة 
ي المنطقtة البحثیtة بصtورة عامtة یمtتلكن معtارف الریفیtات فtبالمرتبة الثالثة ؛ وھذا یدل على ان النساء 

دورات تدریبیtة  إقامtة إلtىجیدة في مجال الصناعات الغذائیة أي ان النساء الریفیات في المنطقtة بحاجtة 
رغبttاتھن وتوجیttھ اھتمامttاتھن فttي مجttال الصttناعات  وإشttباعلتنمیttة المعttارف التttي یمتلكنھttا وتنشttیطھا 

  .الغذائیة 
 وأظھtرتفقtرة ،  ١٦تضtمن ھtذا المجtال :  أولویتھtالصناعات الغذائیة حسtب فقرات مجال اترتیب  -٢

نtوع اللtبن المصtنع اعتمtاد (في مستوى المعارف ھtي فقtرة  األولىالنتائج ان الفقرة التي احتلت المرتبة 
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الریفیtة فtي منطقtة البحtث  المtرأةوھtذا یtدل علtى ان  %٨٤بوزن مئوي  )على نوعیة الحلیب المستعمل
  .ة كافیة بكیفیة الحصول على لبن ذا نوعیة جیدة لدیھا معرف

 إلنتtاجالصفات الواجب مراعاتھtا فtي الطماطtة المعtدة (ھي فقرة  األخیرةالفقرة التي احتلت المرتبة  أما
المعرفttة الجیttدة الریفیtة لttیس لtدیھا  المttرأةوھtذا یttدل علtى ان %) ٢٤(بtوزن مئttوي ) معجtون الطماطttة

معجtون الطماطtة وكمtا موضtح  إلنتtاجاالعتبtار فtي الطماطtة المعtدة بنظtر  أخtذھابالشروط التي یجtب 
  ) .٥(بالجدول 

     
  الریفیة في فقرات مجال الصناعات الغذائیة  المرأةمستوى معارف ) : ٥(جدول ال

  رمز الفقرة
الحسابي لمستوى معارف  طالمتوس

  الریفیة في كل فقرة المرأة
القصوى الدرجة 

  للفقرة
الوزن 
版الرتبة  المئو  

  ١  ٨٤  ٢  ١.٦٨  ة اللبن المصنع على نوعیة الحلیب المستعملاعتماد نوعی
  ٢  ٧٧.٣  ١.٢  ٠.٩٢٨  المستعملة في حفظ معجون الطماطة لألوانياالختیاراالمثل 

  ٣  ٧٦.٦  ١.٨  ١.٣٨ االستدالل على نجاح عملیة تصنیع الجبن
  ٤  ٧٥.٣  ١.٦  ١.٢٠٥ الطریقة الصحیحة في تخلیل الفلفل االخضر

  ٥  ٧٤  ١.٤  ١.٠٣٦ الشلغم والشوندر الطریقة الصحیحة في تخلیل
  ٦.٥  ٧٢  ٢  ١.٤٤ كمیة السكر المستعملة في صناعة المربى

  ٦.٥  ٧٢  ١.٤  ١ مدة نقع الزیتون االخضر بالماء مقارنة مع الزیتون االسود
  ٨  ٦٧.٣  ٢  ١.٣٤٦ السبب االساسي في ازدیاد الحموضة في اللبن

  ٩  ٦٥.٣  ١.٦  ١.٠٤ فل عند صناعة الطرشياالس إلىتغطیس الخضرة 
  ١٠  ٦٤.٦  ١.٨  ١.١٦ التتابع الصحیح في صناعة معجون االطماطة

  ١١  ٦٢.٦  ١.٢  ٠.٧٥٢ الطریقة الصحیحة لتصنیع الجبن محلیا
  ١٢  ٦١.٣  ١.٤  ٠.٨٥٨ المربى التتابع الصحیح في صناعة

  ١٣  ٥٨.٦  ١.٢  ٠.٧٠٤ طریقة الحصول على برغل ذو نكھة مرغوبة
  ١٤  ٥٣.٢  ١.٤  ٠.٧٤٦ عیة الفاكھة المختارة في صناعة المربىنو

  ١٥  ٣٥.٣  ١.٨  ٠.٦٣٦ تأثیر وجود السكریات في مكونات خمیرة الخبز
  ١٦  ٢٤  ١.٢  ٠.٢٨٨ الصفات الواجب مراعاتھا في الطماطة المعدة النتاج معجون الطماطة

  
 اآلتیةالریفیة وفقا للمتغیرات  المرأة الختالف بین مستوى معارفاواتحدید العالقة االرتباطیة : ثانیا 

:  
  )٦(الجدول 

الریفیة فtي مجtال الصtناعات  المرأةمعامل االرتباط البسیط بین مستوى معارف  استخدامتم : العمر  -١
ان  إذبtین ان ھtذ稗 القیمtة غیtر معنویtة ، توقtد ) ٠.٠٨٧-( البسtیط الغذائیة والعمtر فبلtغ معامtل االرتبtاط

قة بمستوى معارفھا في مجال الصناعات الغذائیة ، وبذلك نقبل فرضtیة العtدم عمر المبحوثة لیس لھ عال
وقد یعود سبب ذلtك . )١٩٩٥(وھذ稗 النتیجة تختلف مع ما توصلت إلیھ البدري ونرفض الفرضیة البدیلة 

،  أعمtارھنصغیرة یمارسن مختلف الصناعات الغذائیة منذ سن مبكر من  بأعماروھن ان الریفیات  إلى
كبیtرة ذات معtارف متقاربtة فtي ذلtك  أومتوسtطة  أوصtغیرة  أعمtارھنكtون الریفیtات بمختلtف فبذلك ت
  .المجال 

الریفیtة فtي  المtرأةمعامل االرتباط البسtیط بtین مسtتوى معtارف  استخدامتم : التعلیمي للمبحوثة المستوى  -٢
وقtد تبtین ان ) ٠.١٤٥(بسtیط مجال الصناعات الغذائیة والمستوى التعلیمي للمبحوثة ، فبلtغ معامtل االرتبtاط ال

ان المسttتوى التعلیمttي للمبحوثttة لttھ عالقttة بمسttتوى  إذ، ) ٠.٠٥(ھttذ稗 القیمttة معنویttة عنttد مسttتوى معنویttة 
وھtذ稗 النتیجtة تختلtف مtع مtا توصtلت إلیtھ البtدري معارفھا في مجال الصناعات الغذائیة وھذ稗 العالقtة طردیtة 

رضttیة ونقبttل الف موبttذلك نttرفض فرضttیة العttد) ٢٠٠٣(وتتفttق مttع مttا توصttل إلیttھ العباسttي وسttلیم ) ١٩٩٥(
فtي الشtروط  المtرأةزیادة معtارف  إلىكلما ازداد یؤدي  المرأةان تعلیم  إلىسبب ذلك وقد یعود ،  البدیلtة

زیtادة  إلtىاختالطھtا بقریناتھtا ممtا یtؤدي  إلى، حیث ان تعلیمھا یؤدي األغذیةالصحیة لتحضیر مختلف 
  .ي البحث عن طرق جدیدة لتطویر مختلف الصناعات الغذائیة في منازلھن الوعي واالھتمام والرغبة ف

 المtرأةمعامل االرتباط البسیط بtین مسtتوى معtارف  استخدامتم : المبحوثة  ألسرةالمستوى التعلیمي  -٣
فبلtttغ معامtttل االرتبtttاط البسtttیط  ألسtttرتھاالریفیtttة فtttي مجtttال الصtttناعات الغذائیtttة والمسtttتوى التعلیمtttي 

المبحوثtة لtیس لtھ عالقtة  ألسtرةان المستوى التعلیمtي  إذان ھذ稗 القیمة غیر معنویة ین وقد تب) ٠.٠٧٤(
وھttذ稗 النتیجttة تختلttف مttھ مttا توصttلت إلیttھ البttدري بمسttتوى معارفھttا فttي مجttال الصttناعات الغذائیttة 

ان تعلtیم  إلtى، وبذلك نقبل فرضtیة العtدم ونtرفض الفرضtیة البدیلtة وقtد یعtود السtبب فtي ذلtك )١٩٩٥(
المبحوثة لھ عالقة بزیادة وعیھا وتنبیھھا لمواضیع مختلفة ال تتركtز بصtورة خاصtة علtى تعلیمھtا  أسرة

  .صغار السن  أومن الذكور  أوالدھاكان معظم  إذالمختلف الصناعات الغذائیة وخصوصا 
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الریفیtة  المtرأةتم التعرف على التباین فtي مسtتوى معtارف : المبحوثة  ألسرةالجانب العملي السابق  -٤
 مtان وتنtيوذلك باستعمال اختبار  ألسرتھاي مجال الصناعات الغذائیة باختالف الجانب العملي السابق ف

ضtیة العtدم وبذلك نقبل فر ( %٥عند مستوى  الجدولیة) Z(المحسوبة اقل من قیمة ) Z(ان قیمة  وتبین 
الریفیtة  المtرأةف مسtتوى معtار ن، وھذا یعني عدم وجود اختالفات معنویة بtی)ونرفض الفرضیة البدیلة

ان  إلtىوقtد یعtود سtبب ذلtك ،  ألسtرتھافي مجال الصtناعات الغذائیtة بtاختالف الجانtب العملtي السtابق 
غیttر زراعttي قttد تttتعلم تصttنیع  أمزراعttي  ألسttرتھاالریفیttة سttواء كttان الجانttب العملttي السttابق  المttرأة
غtذاء وتقدیمtھ لعائلتھtا فتtتعلم مtن ال إعtدادعtن ، فھtي مسtؤولة  أخطائھtاتtتعلم مtن  أو أقرانھامن  األغذیة

  .الغذاء  إعدادمحاوالتھا المتكررة في 
  

یبین العالقة اواالختالف في مستوى معارف المرأة الریفیة في مجtال الصtناعات الغذائیtة ) : ٦(الجدول 
  وفقا لبعض المتغیرات المستقلة 

  االنحراف المعیار版  المتوسط الحسابي  Zقیمة   )r(قیمة ارتباط بیرسون   %  العدد  المتغیرات
  العمر

          ٤٩.٤  ٧٤  سنة) ٣٦-١٧(
  ١٣.٤٦  ٧٣.٧٧٣    ٠.٠٨٧-  ٣٧.٣  ٥٦  سنة) ٥٦-٣٧(
          ١٣.٣  ٢٠  سنة) ٧٦-٥٧(

  المستوى التعلیمي للمبحوثة
          ٣٠.٧  ٤٦  أمیة

  ٣.٣٠٤  ٥    *٠.١٤٥  ١٢  ١٨  تقرا وتكتب
          ٥٢.٦  ٧٩  ابتدائیة
          ٤.٧  ٧  متوسطة

  سرة المبحوثةالمستوى التعلیمي أل
          ٧٢  ١٠٨  متدن) ٤٤-١(

  ٢٨.٢١  ٣٣.٥٦    ٠.٠٧٤  ٢٠  ٣٠  متوسط) ٨٨-٤٥(
          ٨  ١٢  مرتفع) ١٣٢-٨٩(

  الجانب العلمي السابق ألسرة المبحوثة
      ٠,٤٥    ٧٦  ١١٤  زراعي

          ٢٤  ٣٦  غیر زراعي
  مستوى المعیشة

          ٥٥.٣  ٨٣  متدن)١٧-١٥(
  ٥.٨١  ١٨.٥٦    **٠.٢٤٧  ٢٨.٧  ٤٣  متوسط)٢٥-١٨(
          ١٦  ٢٤  مرتفع)٣٣-٢٦(

  عدد أفراد األسرة العاملین بالصناعات الغذائیة
          ٩٢.٦  ١٣٩  فاقل) ٤(

)١.٣٤  ٢.٥٢    ٠.١١٢  ٤.٧  ٧  )٩-٥  
          ٢.٧  ٤  فأكثر) ١٠(

  عدد مصادر المعلومات المعتمدة في مجال الصناعات الغذائیة
          ٧٦  ١١٤  فاقل) ٣(

)٠.٧٣  ١.٤٨    **٠.١٧١  ٢٢.٦  ٣٤  )٧-٤  
          ١.٤  ٢  فأكثر) ٨(

  %٥تشیر إلى ان القیمة معنویة عند مستوى احتمال (*) 
  %١تشیر إلى ان القیمة معنویة عند مستوى احتمال (**) 

  
الریفیttة فttي مجttال  المttرأةالبسttیط بttین مسttتوى معttارف تttم  معامttل االرتبttاط : مسttتوى المعیشttة  -٥

ان ھtذ稗 وقtد تبtین  ٠.٢٤٧فبلغ معامtل االرتبtاط البسtیط  ، استخدام الصناعات الغذائیة ومستوى معیشتھا
لtھ عالقtة بمسtتوى معارفھtا ان مسtتوى معیشtة المبحوثtة  إذ،  ٠.٠١القیمة معنویة عند مستوى معنویtة 

وھttذ稗 النتیجttة تختلttف مttا توصttلت إلیttھ البttدري  فttي مجttال الصttناعات الغذائیttة وھttذ稗 عالقttة طردیttة ،
قبtل الفرضtیة البدیلtة ، وقtد یكtون سtبب ذلtك ھtو ان المسtتوى وبذلك نرفض فرضtیة العtدم ون )١٩٩٥(

وتقلیtل  إعtدادھاوالتعرف على فائدتھا وطریقtة  األغذیةشراء مختلف  إمكانیةالمعیشي كلما ارتفع زادت 
  .التحضیر  أثناءالخسارة في قیمتھا الغذائیة والحفاظ على لذتھا 

معامtل االرتبtاط البسtیط بtین مسtتوى  اسtتخدام تtم: األسtرة العtاملین بالصtناعات الغذائیtة  أفرادعدد  -٦
ل ، معارف المرأة الریفیة في مجال الصناعات الغذائیة وعدد مصادر المعلومات المعتمدة في ذلك المجtا

وھtذ稗 النتیجtة تختلtف مtع مtا وقد تبtین ان ھtذ稗 القیمtة غیtر معنویtة  ٠.١١٢فبلغ معامل االرتباط البسیط 
، إذ ان عttدد إفttراد األسttرة العttاملین بالصttناعات الغذائیttة لttیس لttھ )٢٠٠٣(توصttل الیttھ العباسttي وسttلیم 

عالقة بمستوى معارفھا في ذلك المجال ، وبذلك نقبل فرضیة العدم ونرفض الفرضtیة البدیلtة وقtد یعtود 
سبب ذلك إلى ان النساء العامالت بالصناعات الغذائیtة قtد ال یكtون دورھtن تصtنیع غtذائي بشtكل كامtل 
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ورھن المساعدة فقط وبذلك ال یكون لدیھن األولویات الالزمtة لرفtع مسtتوى معtارفھن أي انھ قد یكون د
 .في مجال الصناعات الغذائیة بالقدر المطلوب 

معامtل االرتبtاط البسtیط بtین  اسtتخدامتtم : الغذائیtة عدد مصادر المعلومات المعتمدة في مجال الصناعات  -٧
الغذائیttة وعttدد مصttادر المعلومttات المعتمttدة فttي ذلttك الریفیttة فttي مجttال الصttناعات  المttرأةمسttتوى معttارف 

ان  إذ، ٠.٠٥معنویة عنtد مسtتوى معنویtة  وقد تبین ان ھذ稗 القیمة ٠.١٧١جال فبلغ معامل االرتباط البسیط الم
الریفیttة فttي مجttال  المttرأةعttدد مصttادر المعلومttات المعتمttدة فttي ذلttك المجttال لttھ عالقttة بمسttتوى معttارف 

 稗ة الصناعات الغذائیة وھذtة طردیtدري العالقtھ البtلت إلیtا توصtف مtة تختلtالنتیج 稗ذtذلك ) ١٩٩٥(وھtوب ،
كلمtا ازداد عtدد مصtادر المعلومtات انtھ  إلىوقد یعود سبب ذلك . نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة 

ھنالttك فیكttون تنttوع المعttارف الخاصttة بttذلك المجttال ،  إمكانیttةالمعتمttدة فttي الصttناعات الغذائیttة كلمttا ازدادت 
 .فوائد稗 ومحدداتھ ومتطلباتھ : ھذا المجال  أبعادعلى  أوسعاطالع 

  -:اآلتیة األولویاتوقد تبین ان االعتماد على مصادر المعلومات في ذلك المجال كان وفق 
  % .٩٣.٧والجیران بنسبة  األھل -١
 % .٢١.٨البرامج التلفزیونیة الزراعیة بنسبة  -٢
 % .١٨.٧ الزراعیة بنسبة اإلذاعیةالبرامج  -٣

إیجاد تأثیر جمیع المتغیرات المستقلة المدروسة على مستوى معارف المرأة الریفیية فيي مجيال : ثالثا 
  :الصناعات الغذائیة 

 Stepwise Regression(وألجtل تحقیtق ذلtك تtم اسtتخدام تحلیtل االنحtدار متعtدد المراحtل 
Analysis (ن والذي یحدد أكثر العوامل المستقلة ذات التأثیر المtار أحسtابع ویختtل التtى العامtوي علtعن

  : المعادالت التي توضح تلك العوامل ، وكما موضح بالمعادلة التالیة 
The regression equation is =  
 
y = 37.26 + 0.28 X6 + 1.06 X3 + 0.122 X4 + 5.1 X5  

  
علیمtttي والمسttتوى الت) X6(مسttتوى المعیشttة : وكمttا موضttح بالمعادلttة ان المتغیttرات اآلتیtttة 

) X5(والجانب العلمي السابق ألسرة المبحوثة) X4(والمستوى التعلیمي ألسرة المبحوثة ) X3(للمبحوثة 
  : ، قد تمكنت من دخول معادلة االنحدار الخطي ، في حین ان المتغیرات اآلتیة 

ت لھttذ稗 لیسtt إذفttي دخttول المعادلttة  أخفقttتالعttاملین بالصttناعات الغذائیttة قttد  األسttرة فttرادأر وعttدد مttالع
= معامtل تحدیtد % (٣٠.٩قدرة تنبؤیة تذكر ، وقد فسرت العوامل مجتمعة نسبة  أیة األخیرةالمتغیرات 

) ٠.٠١(وھي قیمة جوھریة رغم صغرھا ، حیث ان النموذج كان معنوي عنtد مسtتوى معنویtة ) ٣٠.٩
للمغیtرات  حصtائیةاإلمن ھذا نالحظ ضعف القدرة التنبؤیtة للمتغیtرات المسtتقلة المدروسtة رغtم الداللtة 

بمقدار وحدة واحدة مع ثبtوت ) X6(ویبین النموذج ان زیادة مستوى المعیشة . التي ظھرت في المعادلة 
) X3(، وان زیtادة المسtتوى التعلیمtي للمبحوثtة  ٠.٢٨بمقtدار ) y(زیادة قیمة  إلىبقیة المتغیرات تؤدي 

وان زیttادة  ١.٠٦بمقttدار ) y(دة قیمttة زیttا إلttىبمقttدار وحttدة واحttدة مttع ثبttوت بقیttة المتغیttرات تttؤدي 
زیtادة  إلtىبمقدار وحدة واحدة مع ثبوت بقیة المتغیtرات تtؤدي ) X4(المبحوثة  ألسرةالمستوى التعلیمي 

غیtر  إلtىمtن زارعtي  )X5(المبحوثtة  ألسtرةوان تغیر الجانب العملي السابق  ٠.١٢٢بمقدار ) y(قیمة 
  . ٥.١بمقدار ) y(ادة قیمة زی إلىبقیة المتغیرات تؤدي زارعي مع ثبوت 

مtع بعtض نتtائج البحtوث السtابقة واختلفtت مtع الtبعض اتفقtت نتtائج البحtث مما سtبق یتبtین ان 
 آخtر، وذلك الختالف الظروف االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة للنساء الریفیات من مجتمع إلtى  اآلخر

مجtال الصtناعات الغذائیtة فtي قریتtي  وقد أوضحت نتائج البحث ان مستوى معارف المرأة الریفیة في. 
من حجtم العینtة یمtتلكن معtارف متوسtطة إلtى %) ٨٣.٣٣(ان  إذالشریخان والقبة جید بصورة عامة ، 

مستوى معارف النسtاء الریفیtات فtي ذلtك المجtال ووجtود حاجtة كبیtرة  ارتفاعمرتفعة ، نستنج من ذلك 
ھttذا المجttال مttن خttالل اطالعھttن علttى  السttتغالل ھttذ稗 المعttارف وتنمیttة قttدراتھن ومعلومttاتھن فttي

یtة فtي مجtال زراعtة كما أوضtحت النتtائج ان مسtتوى معtارف المtرأة الریف .المستجدات في ھذا المجال
المبحوثtة  ألسرةالعمر والمستوى التعلیمي :  اآلتیةبالعوامل عالقة ارتباطیة معنویة  الخضروات لیس لھ

العtاملین بالصtناعات الغذائیtة وان مسtتوى  األسtرة أفtرادالمبحوثة وعtدد  ألسرةوالجانب العملي السابق 
في ذلك المجال لھ عالقة معنویtة طردیtة فقtط مtع المسtتوى التعلیمtي للمبحوثtة ومسtتوى  المرأةمعارف 

نسttتنتج مtن ذلttك انtھ كلمttا  .المعیشtة وعttدد مصtادر المعلومttات المعتمtدة فttي مجtال الصttناعات الغذائیtة 
فtي ذلtك المجtال  رفع المستوى المعرفي للمبحوثtة إلىذلك  أدىة المبحوثة ازداد المستوى التعلیمي ألسر

زیtادة المسtتوى المعرفtي للمبحوثtة فtي ذلtك  إلtىذلtك  أدىوانھ كلما ارتفع المسtتوى المعیشtي للمبحوثtة 
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كمtا أوضtحت  .كذلك الحال مع عدد مصادر المعلومات المعتمدة في مجال الصناعات الغذائیة ، المجال 
: التالیtة  األولویtاتن المصادر المعلوماتیة لمعارف المtرأة الریفیtة فtي ذلtك المجtال كانtت وفtق النتائج ا

نستنتج مtن ذلtك ضtرورة . الزراعیة  اإلذاعیةالبرامج البرامج التلفزیونیة الزراعیة ، والجیران ،  األھل
 أھمیtة علtى والتأكیtدھ الریفیة وعtدم تجاھلt للمرأةوالجیران بنظر االعتبار كمصدر معلوماتي  األھلاخذ 

  لذا نوصي  .المصدر لزیادة المعلومات في ھذا المجال  الدور الذي یلعبھ ھذا
دورات تدریبیtة للنسtاء الریفیtات فtي قریتtي الشtریخان والقبtة تھtتم بتقtدیم دروس منزلیtة ودروس  إقامة

ن یسtتعمل أمشtوقة كt وأسtالیبتثقیفیة وتدریبیة في الطھي لمختلف الصناعات الغذائیة باسtتعمال وسtائل 
اللواتي یعتمدن في معارفھن على المشtاھدة فقtط  ألولئكجھاز الفیدیو كاسیت والصور المطبوعة السیما 
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ABSTRACT 

The present study aims basically at an assessing of the knowledge of 
rural women in food industries domain. The research also aims at specifying 
the relationship or differences between rural woman knowledge and the 
independent related variables. Women in the two villages of Al-Shraikhan and 
Qubba in Nineveh governorate. Random sample representing 10% data were 
collected by using questionnaire (a test method) prepared specially to asses the 
knowledge of rural women in this domain, the first part consists of independent 
variables, while the second consists a test to measure rural women knowledge 
level in food industries domain which consists (16) items regarding with 
different food industries . After testing its validity, reliability was measured 
using half spilt half method. Data then were analysized by using statistical 
tools: Mean, person coefficient, Man -wittny, and Stepwise Regression. The 
results showed that 83.33% of rural women have middle to high level 
knowledge, the results also showed that the knowledge level of the respodens 
in food industries domain was not related to: age, family level of education, 
family previous work, and number of family members working in food 
industries. The level of the respodens, standard of living, and sources of 
information depended on in that particular domain. 
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