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مستوى معارف المرأة الریفیة في مجال تربیة الحیوانات وعالقتھ ببعض المتغیرات دراسة میدانیة 

  *محافظة نینوى / یخان والقبةرفي قریتي الش

  أسماء زھیر الحافظ  زكي حسن اللیلة
  جامعة الموصل، العراق/ كلیة الزراعة والغابات / الزراعي اإلرشاد قسم 

  
  الخالصة

uuث فuuذا البحuuدف ھuuاسي یھuuى األسuuد إلuuة  تحدیuuال تربیuuي مجuuة فuuرأة الریفیuuارف المuuتوى معuuمس
بعuuض فuuي مجuuال تربیuuة الحیوانuuات وعالقuuة بuuین مسuuتوى معuuارف المuuرأة الریفیuuة الوتحدیuuد  ، الحیوانuuات
وجملuuة  مسuuتوى معuuارف المuuرأة الریفیuuة فuuي مجuuال تربیuuة الحیوانuuات وتحدیuuد العالقuuة بuuین ، المتغیuuرات

محافظuة  / یḿان وال巴بuةرن مجتمع البحث من جمیع النساء الریفیات في قریتuي الشuتكو .العوامل المست巴لة
باسuuتḿدام اسuuتمارة  %١٠ امuuرأة ریفیuuة بنسuuبة ١٥٠ حجuuمبة عشuuوائیة بسuuیطة ینuuم اḿتیuuار عتuuو ،نینuuوى

الجزء األول منھuا  تضمن. لت巴دیر مستوى معارف المرأة الریفیة في ذلك المجال ḿصیصاً  أعدتاستبیان 
بینما تضمن الجزء الثاني اḿتبار ل巴یاس مستوى معuارف النسuاء الریفیuات فuي  ،تغیرات المست巴لةمقیاس ال

وقuد تuم اḿتبuار صuدق . فu巴رة موزعuة علuى مجuالین دواجuن وأبu巴ار ٢٦مجال تربیة الحیوانات تكuون مuن 
یuة إذ عرضت على الḿبراء في قسuم االرشuاد الزراعuي فuي كل ي الصدق الظاھريی巴تاألداة باستḿدام طر

اذ عرضuت  وصuدق المحتuوى الزراعة والغابات وكذلك قسم العلوم التربویة والنفسuویة فuي كلیuة التربیuة
كمuا اسuتḿرج على الḿبراء في قسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراعة والغابات وكلیuة الطuب البیطuري ، 

وتuم تحلیuل  ،امuل صuعوبتھابات بطری巴ة التجزئة النصفیة كما تuم إیجuاد قuوة تمییuز الفu巴رات ومعثمعامل ال
مuuن النسuuاء الریفیuuات  %٨٧وكانuuت أھuuم النتuuائج ان   عuuدد مuuن الوسuuائل االحصuuائیة ، باسuuتḿدام تالبیانuuا

ت النتائج إن مستوى معارف المرأة الریفیuة فuي مجuال حكما أوض. تمتلكن معارف متوسطة أو منḿفضة
العuاملین بتربیuة الحیوانuات وعuدد  ألسuرةا إفuرادلھ عالقة معنویuة طردیuة فu巴ط مuع عuدد تربیة الحیوانات 

  .مصادر المعلومات المعتمدة في ذلك المجال
  

  المقدمة 
فالتنمیuة الح巴ی巴یuة ھuي االسuتغالل الرشuید لجمیuع  ،في عملیة التنمیة الح巴ی巴یة ھاماً  دوراً للمرأة  إن

معوقuuات التuuي ال األمuuرھuuي فuuي واقuuع  اھلسuuبیوان المعوقuuات التuuي تعتuuرض  ،المuuوارد البشuuریة والمادیuuة
 :والعuuالم العربuuي بصuuفة ḿاصuuة ومuuن بuuین تلuuك المعوقuuات ةالثالuuث بصuuفة عامuu متعتuuرض مجتمعuuات العuuال

والمuرأة الریفیuة  .بعuض مuن جوانبھuا تأكیuدالمعوقات النفسیة واالجتماعیة والتي ال ننكر دور المuرأة فuي 
) الحu巴ل وإعمuالوالعنایuة بuالحیوان  المنزلیة والصuناعات الریفیuة اإلعمال(الكثیرة  إعمالھاالعربیة تؤدي 

 اإلعمuالالریفیuة تلuك  ةالمuرأالحدیثuة وتuؤدي  ةالتكنولوجیu األسuس بالطری巴ة الت巴لیدیة التي تبعد كثیuرا عuن
 ؛اكتسبھا بالممارسة والمران في حدود مستواھا العلمي الذي تكون قد حصuلت علیuھ فuي صuغرھا بمھارة

 اإلنتuاجفuي عملیuة  األساسuیةنوفر للمرأة الریفیuة المتطلبuات  نأالبد ف فعاالً  یكون ھذا الدور نأ أردنا وإذا
 نأویمكuن  ،مھمuة ةوث巴افیu ةاالقتصuادي لuھ دالالت اجتماعیuالتu巴دم  نأ إذ ،األولuىاالقتصادي في المرتبuة 

دورھuا فuي  أھمیuةالفعuال وتأكیuد  اإلنتuاجنح巴ق ذلك عن طریق تغییر نظuرة المuرأة لuذاتھا وقuدراتھا علuى 
uuق المجتمuuن طریuuدرات عuu巴ك الuuة تلuuم تنمیuuة ع ثuuرص إتاحuuاأالفuuو  مامھuuدریب ومحuuیم والتuuاللتعلuuي  أمیتھuuف

 ،واإلعالمیuةوھنا تصبح المسؤولیة اجتماعیة تسuھم فیھuا المؤسسuات التعلیمیuة والتربویuة  ،المرتبة الثانیة
دة منھuuا واضuuحة لالسuuتفا وسیاسuuاتلuuن نuuتمكن مuuن االسuuتفادة مuuن طاقuuات المuuرأة دون وضuuع ḿطuuط  وأننuuا

ن الغالبیuة إفu ،التuي یغلuب علیھuا الطuابع الزراعuي األقطuاروفuي . )١٩٨٨ ،العیس(ضمن التنمیة الشاملة 
النسuاء  إجمuالي إلuىتھن بتبلuغ نسu إذ ،لزراعuيایعملن في ال巴طuاع  اقتصادیاً العظمى من النساء النشیطات 

ن العuرب ی巴یمuون فuي الریuف وان من السكا كبیراً  قسماً  نأ بال巴ولویمكن تفسیر ذلك  %٩٢.٢النشیطات 
 ،المزرعuةبمسuاعدة زوجھuا فuي  المuرأةومuن الناحیuة الت巴لیدیuة تu巴وم  ،السuائد األسuريالمزارع من النuوع 

 ، وآuuḿرونسuuلیم (عuuن طریuuق الممارسuuة والḿبuuرة  إال العمuuل الزراعuuي ال یتطلuuب تعلیمuuاً  إنعuuن  فضuuالً 
. كونھا نصف المجتمع الذي تعuی蔼 فیuھ أھمیة دراسة المرأة من حیث معارفھا من أھمیة وتأتي .)١٩٩٩

                                                 
  .بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني* 

  ٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ   ٢٥/٤/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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) ١٩٩٢ ، الزغuل(الذي تلعبھ في عملیة التنشئة االجتماعیة المبكرة والالح巴ة  األساسيالدور  ةأھمیومن 
حuول  فuي مجuاالت التنمیuة المḿتلفuة مuن ناحیuة وضuعف معلوماتھuا المرأةالدور الذي ت巴وم بھ  أھمیةومع 

للمجuال  أدائھuاالت巴صuیر فuي  أوالضuعف  أوجuھبuد مuن التعuرف علuى فال ،أuḿرىتلك المجاالت من ناحیuة 
 ،ḿطuuط تنمویuuة وبuuرامج تسuuتھدف تزویuuدھا بالمعuuارف الصuuحیحة أساسuuھا لuuىعالuuذي تuu巴وم بuuھ كuuي تبنuuى 

 ھلتصuحیح معروفu اإلنسuانوحسuب ولكنھuا تسuتḿدم مuن uḿالل  معلومuات أو تنuاابیھuي لیسuت  فالمعرفة
uuھومفھوم )蔼ن ،)٢٠٠١ ،دروuuالرغم مuuاز  فبuuود جھuuاديوجuuاز  إرشuuذا الجھuuث إالّ أن ھuuة البحuu巴ي منطuuف

امuرأة  ،رجuل ریفuي(الریفیuة  لألسuرةالمعلومات  إیصالھو موجھ للرجل ف巴ط، في حین إن دور اإلرشاد 
الدور الuذي تu巴وم  أھمل اإلرشادين الجھاز إوعلیھ ف ،متكاملة إنتاجیةبوصفھا وحدة ) اب ریفيبش ،ریفیة

التuي تu巴وم  عمuالاأل أھuموبذلك تم التركیuز علuى . موجھ لھا إرشاديیوجد أي نشاط  بھ المرأة الریفیة وال
عuuدة دراسuuات سuuاب巴ة  أجریuuتدورھuuا بشuuكل كفuuوء وقuuد  یمكنھuuا مuuن أداء سuuلیماً  إعuuداداً بھuuا المuuرأة الریفیuuة 

حuول المسuتوى المعرفuي ) ١٩٨٠( دراسuة عثمuان: المuرأة الریفیuة منھuا معuارفتناولت دراسuة مسuتوى 
 إنالنتuuائج  أظھuuرتوقuuد حمuuام العلیuuل فuuي مجuuال تربیuuة الuuدواجن، / ة الریفیuuة فuuي قریuuة قبuuر العبuuد للمuuرأ
مuنھن ذوات مسuتوى متوسuط % ٦٩.٨ن إو. ذوات مسuتوى مuنḿفض المعuارف اتبحوثمالمن  %١٧.٥

بuuین  معنویuuةھنuuاك عالقuuة  إنوتبuuین  ،مuuنھن ذوات مسuuتوى مرتفuuع المعuuارف% ١٢.٧المعuuارف بینمuuا 
 رض مuuن التربیuuةغuuممارسuuة النشuuاط وال ةوقuuو األسuuرةحجuuم : اآلتیuuةرف وكuuل مuuن العوامuuل مسuuتوى المعuuا

العمuر : عدم وجuود عالقuة معنویuة بuین مسuتوى المعuارف وكuل مuن العوامuلتبین بینما  ،ومستوى التعلیم
حuول ) ١٩٩٥( لبuدرياكuذلك دراسuة  .عة البuرامج الزراعیuة فuي التلفuازومتاب واألقاربوزیارة الجیران 

ھuم النتuائج التuي تuم التوصuل لھuا انḿفuاض أوحتیاجات اإلرشادیة للنساء الریفیات في قضاء المحمودیة اال
الزراعیuة فuي  اإلرشuادیةوارتفuاع االحتیاجuات  ،الزراعیة للنساء الریفیuات عمومuاً  اإلرشادیةاالحتیاجات 

الزراعیuة  اإلرشادیة تالحتیاجااوارتفاع  ،)الحیواني والتصنیع الغذائي( الینمجمجال النباتي م巴ارنة بالال
 تاالحتیاجuuابuuین  معنویuuةوان ھنuuاك عالقuuة ، بالنسuuبة لجوانuuب المجuuال الحیuuواني األبuu巴ارفuuي جانuuب تربیuuة 

) ٢٠٠٣(كuuذلك دراسuuة العباسuuي وسuuلیم . الزراعیuuة وبعuuض الḿصuuائص الذاتیuuة والموضuuوعیة اإلرشuuادیة
وتشuیر نتuائج البحuث  ،محافظة نینuوى/  رمجةیا قریةحول مستوى المعارف الزراعیة للمرأة الریفیة في 

الزراعیuة المḿتلفuة السuیما ذوات مسuتوى معرفuuي  عمuالاألمارسuن تمuن النسuاء الریفیuات % ٨٧ نإلuى أ
وكuذلك . الḿضuراواتیة وتربیة الحیوانuات وزراعuة ئالصناعات الغذا: اآلتیةمتوسط یتحدد في المجاالت 

لمتغیuuر  ات وفuu巴اً ثuuبحوممعنویuuة بuuین متوسuuط معuuارف ال ذات داللuuة اتالدراسuuة عuuن وجuuود اḿتالفuu تكشuuف
وكuل مuن المتغیuرات  اتبحوثuمالمتوسuط معuارف  معنویuة بuینت ذات داللuة وعدم وجuود اḿتالفuا. العمر
البحuث الحuالي  أھدافوتتحدد . بالتدریب اتبحوثمالورغبة  األسرة فرادأالمستوى التعلیمي وعدد : اآلتیة

  :بما یأتي
ویتم تح巴یق ھuذا الھuدف مuن uḿالل . رف النساء الریفیات في مجال تربیة الحیواناتت巴دیر مستوى معا. ١

 :اآلتیةالفرعیة  األھداف
  .مستوى معارف النساء الریفیات في مجال تربیة الحیوانات بشكل عام تحدید  .أ

  .أولویتھاترتیب ف巴رات مجال تربیة الحیوانات حسب . ب
العمuuر والمسuuتوى التعلیمuuي : اآلتیuuةلمتغیuuرات واأة الریفیuuة بuuین مسuuتوى معuuارف المuuر تحدیuuد العالقuuة. ٢

المبحوثة ومسuتوى المعیشuة  ألسرةالمبحوثة والجانب العملي السابق  ألسرةللمبحوثة والمستوى التعلیمي 
العuuاملین بتربیuuة الحیوانuuات وعuuدد مصuuادر المعلومuuات المعتمuuدة فuuي مجuuال تربیuuة  األسuuرة فuuرادأوعuuدد 

 .الحیوانات
وجملuة العوامuل المسuت巴لة  مستوى معارف المرأة الریفیة في مجال تربیة الحیوانات العالقة بینتحدید . ٣
. 

  
  مواد البحث وطرائقھ

محافظuة نینuوى  / ل巴بuةاو نالشuریḿایتكون مجتمع البحث من جمیع النسuاء الریفیuات فuي قریتuي 
 ،واجن وزارعuات للḿضuراواتوالuد األبu巴ارجمیع النساء الریفیات في المنط巴ة ھن مuن مربیuات  نأ علماً 
عائلuة وتuم اḿتیuار عینuة عشuوائیة بسuیطة منھuا بحجuم  ١٥٠٢ عدد العوائuل فuي الu巴ریتین إجمالي نأ علماً 
* ٢٩٤ریḿان حیuث بلuغ عuدد العوائuل فuي قریuة الشu ،)مبحوثة من كل عائلة(% ١٠مبحوثة بنسبة  ١٥٠

العوائuل فیھuا في قریة ال巴بة ف巴د بلغ عuدد  ماأ ،%٢٠مبحوثة بنسبة  ٣٠عائلة وتم اḿتیار عینة منھا بحجم 



  ٢٠١١ )٣(العدد ) ٣٩(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین
 

 ٣

وكمuuا  %٨٠مبحوثuuة أي نسuuبة  ١٢٠بسuuیطة منھuuا بحجuuم عائلuuة وتuuم اḿتیuuار عینuuة عشuuوائیة ** ١٢٠٨
  .)١(موضح بالجدول

من النساء الریفیuات تكونuت  تالḿاصة بالبحث تم إعداد أداة لجمع البیانا تولغرض جمع البیانا
أما الجuزء الثuاني مuن األداة فھuو عبuارة عuن  ،ت شḿصیة واتصالیةاألول یتكون من متغیرا: نمن جزئیی

 ،فuu巴رة موزعuuة علuuى تربیuuة الuuدواجن وتربیuuة األبuu巴ار ١٩اḿتبuuار ل巴یuuاس مسuuتوى المعuuارف والuuذي شuuمل 
uuبة لتربیuuة ةبالنسuuاط اآلتیuu巴ى النuuز علuuم التركیuuدواجن تuuحي : الuuع الصuuدواجن والوضuuزة للuuق المجھuuالعالئ

العالئق المجھuزة لألبu巴ار وأمuراض األبu巴ار : ألب巴ار فتم التركیز على الن巴اط اآلتیةللدواجن، أما في تربیة ا
والحلیuuب والصuuحة العامuuة وتuuم تحدیuuد المسuuتوى التعلیمuuي للمبحوثuuة وذلuuك بإعطuuاء درجuuة لكuuل مسuuتوى 

، أمuا المسuتوى )١١(، ثالuث متوسuط ...، )٣(، أول ابتuدائي )٢(، ت巴رأ وتكتب )١(أمیة  :تعلیمي وكاآلتي
  لتعلیمuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuي ألسuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuرة المبحوثuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuة فuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuتم قیاسuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuھا

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

  %  بالعینة المبحوثاتعدد   عدد العوائل في ال巴ریة  ال巴ریة

  ٢٠  ٣٠  ٢٩٤  نالشریḿا
  ٨٠  ١٢٠  ١٢٠٨  ال巴بة

  ١٠٠  ١٥٠  ١٥٠٢  المجموع
  .وكالة التجھیزات الغذائیة إلىباالستناد  نالشریḿا ةمḿتار قری   *
  .وكاالت للتجھیزات الغذائیة أربعة إلىال巴بة باالستناد  ةمḿتار قری **

  
مع درجة المستوى التعلیمuي ) بنین وبنات( لألوالددرجة لكل مستوى تعلیمي مع جمع الدرجات  بإعطاء

 ملuك: حیuازة الuدار :تيكuاآلفuتم قیاسuھ  يالمعیشuالمسuتوى  إمuا ،للزوج للحصول على درجة ھuذا المتغیuر
 تصuمیم غربuي، )١( تصمیم شuرقي: تصمیم الدار، )١( أḿرى، )٢( األقاربسكن مع ، )٣( إیجار، )٤(
 ،ḿیاطuة ةماكین: اآلتیة األدواتدرجة واحدة لكل من محتویات الدار من  إعطاءتم : محتویات الدار، )٢(

نuوع  ،ھuاتف ،ودییuف ،مكیف ھواء ،تستالی ،غسالة ،مجمدة ،ثالجة ،مبردة ھواء ،طباخ غازي ،تلفزیون
 uḿالف جمیuع مuا ،)١( یومیuة أجuرة ،)٢( إیجuار ،)٣( تعاقuد ،)٤( ملuك: الزراعیة لألرضحیازة العائلة 

 ،)١( مضḿuة مuاء )٢( باذرة ،)٣(ساحبة  ،)٤( حاصدة :اآلتیة اإلنتاجامتالك العائلة لوسائل ، )٠( ذكره
ة الحیوانuات فuتم قیاسuھا بعuدد المصuادر المعتمuدة فuي ذلuك مصادر المعلومات المعتمدة في مجال تربی ماأ

 ،وكیuل التجھیuزات الزراعیuة ،الزراعیuة اإلذاعیuة بuرامجلا ،البuرامج التلفزیونیuة الزراعیuة: المجال وھuي
فuتم  المبحوثuة ألسuرةق بالجانuب العملuي السuا مuاأ. والجیuران األھuل ،البیطuري یuبالطب ،الدائرة الزراعیة

فتكuuون مuuن  األداةالجuuزء الثuuاني مuuن  مuuا، أ)٢( جانuuب غیuuر زراعuuي ،)١( نuuب زراعuuيجا: تيكuuاآلقیاسuuھ 
ار بuلالḿت(فu巴رة  ٢٦ویشuمل  ،ار ل巴یuاس مسuتوى معuارف المuرأة الریفیuة فuي مجuال تربیuة الحیوانuاتباḿت

قسuم الثuروة  أسuاتذةم التأكد من صuدق المحتuوى لالسuتمارة بعرضuھا علuى عuدد مuن وت ،)األولیة تھبصیغ
م التأكد من صدقھا الظاھري بعرضuھا علuى تذلك فضالً عن  ،من كلیة الطب البیطري وأساتذةة الحیوانی
علuوم التربویuuة المuن قسuم  أسuاتذةوكuذلك والغابuات الزراعuي فuي كلیuة الزراعuuة  اإلرشuادمuن قسuم  أسuاتذة

 ١٠(مبحوثuة  ٣٠عینة عشوائیة بسuیطة بحجuم وتم تطبیق االḿتبار ال巴بلي على . والنفسیة في كلیة التربیة
للبحuث  ةالعینuة النھائیuعادھا مuن بوقد تuم اسuت، )ة ال巴بةیمبحوثة من قر ٢٠و نیḿاالشرمن قریة  تمبحوثا

 .لكuل فu巴رة ḿاطئuة وصuفراً درجة لكل ف巴رة صحیحة  إعطاءحیث تم  ،درجة ٢٦ثم تصحیح االḿتبار من 
یة وإیجuاد العالقuة بuین الفu巴رات معامuل الثبuات باسuتḿدام التجزئuة النصuف إیجuادوبعد تصحیح االḿتبuار تuم 

ونظuراً لكuuون تبuuاین  ،صuuف االḿتبuuارثبuات نممثلuuة لالفردیuة والزوجیuuة باسuتḿدام معامuuل ارتبuuاط بیرسuون 
ثuuم  لھuuا عملیuuة التصuuحیح باسuuتḿدام معادلuuة سuuبیرمان بuuراون أجریuuتنصuuفي االḿتبuuار متuu巴اربین لuuذلك 

معامuل الصuالحیة فu巴د  مuاأ ٠.٩٢٣ الثبuات استḿرجت صالحیتھا بجذر معامل الثبات فكانت قیمة معامuل
الuu巴وة  إیجuuادكuuذلك تuuم  ،وھuuذه النتuuائج تuuدل علuuى ثبuuات وصuuالحیة عuuالیین لفuu巴رات المجuuال، ٠.٩٦٠ بلuuغ

وحuذفت الفu巴رات  ٠.٢٩-٠.٢٠ عدلت الف巴رات التي تراوحت قوة تمییزھا بین إذ ،األداةالتمییزیة لف巴رات 
حuذفت  إذ ،)٢( عامل صuعوبة الفu巴رات كمuا موضuح بالجuدولم إیجادكذلك تم  ٠.٢٠قیمتھا عن ت巴ل التي 

وبالتuuالي بلuuغ عuuدد فuu巴رات  ٠.٨٠-٠.٢٠التuuي وقعuuت uuḿارج المuuدى  جuuداً والصuuعبة  الفuu巴رات السuuھلة جuuداً 
وكuuان عuuدد البuuدائل  ،جمیعھuuا مuuن نuuوع اḿتیuuار مuuن متعuuدد ةفuu巴رة اḿتباریuu ١٩ االḿتبuuار بصuuیغتھ النھائیuuة
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وبعد اكتمال االستمارة بشuكلھا النھuائي  .ةالمبحوثاḿتیار احدھا من قبل  بدائل تم ٣على كل ف巴رة  لإلجابة
علuuى ) ٢٦(وتuم تصuuحیح الفuu巴رات باالعتمuاد علuuى توزیuuع الدرجuة الكلیuuة للمجuuال  ،جمعuت بیانuuات البحuuث

الف巴رات المتب巴یة بعد الحذف إذ عرضت الف巴رات مرة ثانیة على األساتذة المتḿصصuین فuي مجuال الثuروة 
فuوزع كuل مuنھم الدرجuة الكلیuة  ،عینھم الذین عرضت علیھم االسuتمارة ألجuل صuدق المحتuوىالحیوانیة 

ف巴رة وأعطى لكل ف巴رة وزن نسبي بعدھا أuḿذ متوسuط الuدرجات المشuار لھuا  ١٩درجة على  ٢٦للمجال 
  ).٣(من قبل األساتذة المتḿصصین لكل ف巴رة فكانت النتائج كما موضح بالجدول 

  عوبة لف巴رات االḿتبار وقوتھا التمییزیةدرجات الص): ٢(الجدول 
  صعوبة الف巴رة  قوة تمییز الف巴رة  رقم الف巴رة  صعوبة الف巴رة  قوة تمییز الف巴رة  رقم الف巴رة

٠.٥  ٠.٣٣  ١٤  ٠.٧٦  ٠.٤  ١  
٠.٤٦  ٠.٤  ١٥  ٠.٣٦  ٠.٤٦  ٢  
٠.٥  ٠.٣٣  ١٦  ٠.٤٣  ٠.٣٣  ٣  
٠.٤٦  ٠.٢٦  *١٧  ٠.٤٦  ٠.٢٦  *٤  
٠.٧٦  ٠.٣٣  ١٨  ٠.٦  ٠.١٣  *٥  
٠.٨  ٠.٤  ١٩  ٠.٦٣  ٠.٤  ٦  
٠.٣٦  ٠.٣٣  ٢٠  ٠.٨  ٠.١٣  *٧  
٠.٥٦  ٢١  ٢١  ٠.٣٦  ٠.٣٣  ٨  
٠.٧٦  ٠.٣٣  ٢٢  ٠.٣  ٠.٣٣  ٩  
٠.٦٣  ٠.٠٦  *٢٣  ٠.٥٦  ٠.٤٦  ١٠  
٠.٨  ٠.٤  ٢٤  ٠.٥٣  ٠.٤  ١١  
٠.٣  ٠.٣٣  ٢٥  ٠.٥٦  ٠.٠٦  *١٢  
٢٦  ٠.٥  ٠.٣٣  ١٣*o  ٠.١٣  ٠.٢٦  

  .ذوفة بسبب ضعف قوة تمییزھاالف巴رات المح *
o رات المحذوف巴اة بسبب عدم مالئمة درجة صعوبتھالف.  
  

  النسبیة لكل ف巴رة من الف巴رات مجال تربیة الحیوانات األوزان): ٣(جدول ال
رقم 
  الف巴رة

وزن 
  الف巴رة

رقم 
  الف巴رة

وزن 
  الف巴رة

رقم 
  الف巴رة

وزن 
  الف巴رة

رقم 
  الف巴رة

وزن 
  الف巴رة

رقم 
  الف巴رة

وزن 
  الف巴رة

١  ١٧  ١.٨  ١٣  ١.٤  ٩  ١.٢  ٥  ١.٨  ١  
١  ١٨  ١  ١٤  ١  ١٠  ١.٢  ٦  ١  ٢  
١  ١٩  ١.٨  ١٥  ١  ١١  ١.٨  ٧  ٢  ٣  
١.٢  ١٦  ١.٨  ١٢  ١  ٨  ٢  ٤      

  

وتم تحلیل البیانات باستḿدام النسب المئویة واالنحuراف المعیuاري والمتوسuط الحسuابي والuوزن 
ومعامuل الصuuالحیة ومعامuل صuعوبة الفuu巴رة " اونمسuبیر"ومعادلuة  "بیرسuuون"المئuوي ومعامuل  ارتبuاط 

ونمuوذج االنحuدار المتعuدد ) معملuي ال أحuاديتحلیuل تبuاین (والuس  لكروسuكا رواḿتبا الف巴رةوقوة تمییز 
  .كما تم تحدید المستوى المعرفي وذلك بجمع الدرجات المḿتلفة لكل مبحوثة ولمḿتلف الف巴رات .الراحل

  
  النتائج والمناقشة

تح巴یuق ھuذا الھuدف مuن وتuم  :تقدیر مستوى مع�ارف النس�اء الریفی�ات ف�ي مج�ال تربی�ة الحیوان�ات .أوالً 
  :اآلتیةالفرعیة  األھدافḿالل 

تuم قیuاس المسuتوى  :تقدیر مستوى معارف النساء الریفیات ف�ي مج�ال تربی�ة الحیوان�ات بش�كل ع�ام. ١
مuن  ةالمبحوثuجمuع الu巴یم الرقمیuة التuي حصuلت علیھuا بالمعرفي للنسuاء الریفیuات فuي ذلuك المجuال وذلuك 

 ٢٠قیمuuة رقمیuuة لمسuuتوى المعuuارف  أعلuuىوقuuد بلغuuت  .بأكملuuھار بuuتالصuuحیحة علuuى فuu巴رات االḿ إجاباتھuuا
وقuد صuنفت المبحوثuات  ،درجuة ١٣.٩٩ درجuة بمتوسuط مu巴داره ٩ قuل قیمuة لمسuتوى المعuارفأدرجة و

وطuول النظuري ثالث فئات باالعتماد على المuدى  إلىفي مجال تربیة الحیوانات  معارفھنلمستوى  وف巴اً 
مuن المبحوثuات ذوات مسuتوى معرفuي مuنḿفض، % ٢٣.٣٣أن نسuبة  )٤(وكما موضuح بالجuدول : الفئة
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مuuuuن % ١٣.٣٣مuuuuن المبحوثuuuuات ذوات مسuuuuتوى معرفuuuuي متوسuuuuط، وأن نسuuuuبة % ٦٣.٣٣وأن نسuuuuبة 
  .المبحوثات ذوات مستوى معرفي مرتفع

إن فئuuة ذوات المسuuتوى المعرفuuي المتوسuuط قuuد شuuكلت الغالبیuuة العظمuuى ) ٤(یتبuuین مuuن الجuuدول 
uuی巴ع بuuة مuuارن巴ان بالمuuھ عثمuuل إلیuuا توصuuع مuuق مuuة تتفuuذه النتیجuuات، وھuuلیم ) ١٩٨٠(ة الفئuuي وسuuوالعباس

إن مسuuتوى ) ٤(كuuذلك یتبuuین مuuن الجuuدول ) ١٩٩٥(وتḿتلuuف عuuن مuuا توصuuلت إلیuuھ البuuدري ) ٢٠٠٣(
معارف النساء الریفیات فuي مجuال تربیuة الحیوانuات ھuي متوسuطة بالمرتبuة األولuى ومنḿفضuة بالمرتبuة 

وھuذا یuدل علuى إن النسuاء الریفیuات فuي المنطu巴ة البحثیuة بصuورة عامuة  ،بالمرتبة الثالثةالثانیة ومرتفعة 
فuي منطu巴ة البحuث بحاجuة إلuى  تأي إن النسuاء الریفیuا. یمتلكن معارف قلیلة في مجuال تربیuة الحیوانuات

uuدة وتتطuuارف جدیuuتجد معuuھ تسuuك ألنuuامھن وذلuuادة اھتمuuوعیھن وزیuuیفھن وتuu巴ة لتثuuة دورات تدریبیuuور إقام
وتظھر معارف جدیدة یوما بعد یوم، فالمرأة الریفیة بحاجة إلى متابعة متطلبات الواقع الجدیuد فuي مجuال 

  .تربیة الحیوانات
  

  توزیع المبحوثات وف巴اً لمستویاتھن المعرفیة بمجال تربیة الحیوانات): ٤(الجدول 
  %  العدد  *الفئات

  ٢٣.٣٣  ٣٥  منḿفضة ١٢-٩
  ٦٣.٣٣  ٩٥  متوسطة ١٦-١٣
  ١٣.٣٣  ٢٠  مرتفعة ٢٠-١٧

  %١٠٠  ١٥٠  المجموع
  .٥٣.٨٤=  الوزن المئوي ،١٣.٩٩=  المتوسط الحسابي *

  
 وأظھuuرت ،فuu巴رة ١٩تضuuمن ھuuذا المجuuال  :أولویتھ��اترتی��ب فق��رات مج��ال تربی��ة الحیوان��ات حس��ب . ٢

نوعیuuة العلuuف المفضuuل (فuuي مسuuتوى المعuuارف ھuuي فuu巴رة  األولuuىالفuu巴رة التuuي احتلuuت المرتبuuة  إنالنتuuائج 
المرأة الریفیة في منط巴ة البحث لدیھا معرفuة  إنوھذا یدل على % ٨٩.٣ بوزن مئوي بلغ) األب巴ارلتغذیة 

تu巴دیم العلuف  إن إذ ،ھو ḿلuیط مuن العلuف الḿشuن والمركuز لألب巴ارن العلف المفضل ت巴دیمھ أس بھا بأال ب
كذلك الحال بالنسبة للعلف المركuز لوحuده ھuو غیuر كuاف  لألب巴ارفائدة صحیة  إلىالḿشن لوحده ال یودي 

 فuuي ھuuذا المجuuال فكانuuت فuu巴رة األḿیuuرةالفuu巴رة التuuي احتلuuت المرتبuuة  مuuاأ .باسuuتعمال ḿلuuیط مuuن االثنuuین إال
المرأة الریفیة في منطu巴ة  إنوھذا یدل على % ٢٠.٦بوزن مئوي بلغ ) األب巴ارالصحیح في حلب التتابع (
غuالبیتھن  إنحیuث  ،األبu巴ارالطریu巴ة المثلuى فuي حلuب  إتبuاعلى زیuادة معارفھuا فuي كیفیuة إبحث بحاجة ال

وكمuا موضuح بالجuدول  ،ثم ترك ماتب巴ى للعجuل الرضuیع وھuذه طریu巴ة ḿاطئuة األب巴اریتبعن طری巴ة حلب 
)٥.(  

 :اآلتی�ةل罢متغی�رات  وفق�اً واالختالف بین مستوى مع�ارف الم�رأة الریفی�ة االرتباطیة تحدید العالقة . ثانیاً 
  ).٦( لبالجدووكما موضح 

البسuuیط بuuین مسuuتوى معuuارف المuuرأة الریفیuuة فuuي مجuuال تربیuuة االرتبuuاط م تطبیuuق معامuuل تuu :العم��ر. ١
عمuر  إن إذ ،ةغیuر معنویuھuذه ال巴یمuة  إنوتبuین  ٠.٠٥٤ الحیوانات والعمر فبلغ معامuل االرتبuاط البسuیط

 ارفھا في مجال تربیة الحیوانات وبذلك ن巴بuل فرضuیة العuدم ونuرفضالمبحوثة لیس لھ عالقة بمستوى مع
وتḿتلuuف مuuع مuuا توصuuل إلیuuھ ) ١٩٨٠(النتیجuuة تتفuuق مuuع مuuا توصuuل إلیuuھ عثمuuان  ذهوھuu ،الفرضuuیة البدیلuuة
فیھuا تربیuة الحیوانuات  یتركuز الن المنطu巴ة البحثیuة ألuى إوقد یعuود سuبب ذلuك ، )٢٠٠٣(العباسي وسلیم 

  .لذلك فاالعمارالكبیرة والصغیرة معارفھا تكون متشابھة ،عی蔼 لھمكنشاط رئیسي كمصدر 
م تطبیق معامل االرتباط البسیط بuین مسuتوى معuارف المuرأة الریفیuة ت :وثةحالمستوى التع罢یمي ل罢مب. ٢

ن ھذه ال巴یمة إوتبین  -٠.٠٠٨في مجال تربیة الحیوانات ومستواھا التعلیمي فبلغ معامل االرتباط البسیط 
وثuuة لuuیس لuuھ عالقuuة بمسuuتوى معارفھuuا فuuي مجuuال تربیuuة حللمب مuuيیلتعلاالمسuuتوى  إنإذ  ،ویuuةغیuuر معن
، وھuذه النتیجuة تتفuق مuع مuا توصuل إلیuھ وبذلك ن巴بل فرضیة العدم ونuرفض الفرضuیة البدیلuة ،الحیوانات

أة ن المuرأ ىلإوقد یعود سبب ذلك ، )١٩٨٠(وتḿتلف مع ما توصل إلیھ عثمان ) ٢٠٠٣(العباسي وسلیم 
بتربیة الحیوانuات بصuورة رئیسuیة فھuي تتuأثر  اھتماماً تولي  م غیر متعلمة الأة مكانت متعلسواء الریفیة 

  .بالبیئة الریفیة التي حولھا وبمعارف الریفیات اللواتي یحطن بھا
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البسuیط بuین مسuتوى معuارف المuرأة  طاالرتبuام تطبیق معامuل ت :المبحوثة ألسرةالمستوى التع罢یمي . ٣
 ٠.١١٦البسuuیط  طاالرتبuافبلuغ معامuل  ألسuرتھایuة فuي مجuال تربیuة الحیوانuات والمسuتوى التعلیمuي الریف

المبحوثuuة لuuیس لuuھ عالقuuة بمسuuتوى  ألسuuرةن المسuuتوى التعلیمuuي أذ إ ،وتبuuین ان ھuuذه ال巴یمuuة غیuuر معنویuuة
قuuد یعuuود و ،وبuuذلك ن巴بuuل فرضuuیة العuuدم ونuuرفض الفرضuuیة البدیلuuة ،معارفھuuا فuuي مجuuال تربیuuة الحیوانuuات

 أممتعلمuین  كuانواسواء  أسرتھا إفرادالمرأة الریفیة تستمد ḿبرتھا في تربیة الحیوانات من  إن إلىالسبب 
  .غیر متعلمین وھم بطبیعة الحال یستمدونھا من واقعھم الریفي

تم التعرف على التباین فuي مسuتوى معuارف المuرأة الریفیuة  :الجانب العم罢ي السابق ألسرة المبحوثة. ٤
uuار فuuتبḿتعمال اuuك باسuuة وذلuuرة المبحوثuuابق ألسuuي السuuب العملuuتالف الجانḿاuuات بuuة الحیوانuuال تربیuuي مج

المحسuوبة  Hفبلغت قیمة  Kruskalwullis-testوالس  لكروسكا -) الالمعلمي(تحلیل التباین األحادي 
نuuرفض وبuuذلك ن巴بuuل فرضuuیة العuuدم و ،ةالجدولیh uuالمحسuuوبة أقuuل مuuن قیمuuة  Hوبمuuا إن قیمuuة  ٢٠.٠٤

وھذا یعني عدم وجود اḿتالفات معنویة بین مسuتوى معuارف المuرأة الریفیuة فuي مجuال  ،الفرضیة البدیلة
وقuد یعuود سuبب ذلuك إلuى إن أھuل المبحوثuة . تربیة الحیوانات باḿتالف الجانuب العلمuي السuابق ألسuرتھا

غیuر علمuي ممuا یuنعكس یعملون بتربیة الحیوانات فھuم ی巴ومuون بھuذا العمuل علuى أسuاس  احتى وان كانو
  .على معارفھا في ذلك المجال

البسuیط بuین مسuتوى معuارف المuرأة الریفیuة فuي مجuال  طتم تطبیق معامل االرتبuا: مستوى المعیشة. ٥
إن ھuذه ال巴یمuة غیuر  نوقuد تبuی ٠.١٢٣فبلغ معامuل االرتبuاط البسuیط  ،تربیة الحیوانات ومستوى معیشتھا

 ،حوثuuة لuیس لuھ عالقuuة بمسuتوى معارفھuا فuuي مجuال تربیuة الحیوانuuاتإذ إن مسuتوى معیشuة المب ،معنویuة
وقuuد یعuuود سuuبب ذلuuك إلuuى إن المسuuتوى المعیشuuي  ،وبuuذلك ن巴بuuل فرضuuیة العuuدم ونuuرفض الفرضuuیة البدیلuuة

إذ إن  ،للمبحوثuuة مھمuuا ارتفuuع أو انḿفuuض فuuال یuuؤدي إلuuى رفuuع مسuuتوى المعuuارف لuuدى المuuرأة الریفیuuة
فuuي أغلuuب األحیuuان إلuuى زراعuuة  نالuuة تمكuuنھن مادیuuاً یuuوجھن اھتمuuامھمنطuu巴تھن منطuu巴ة زراعیuuة ففuuي ح

اإلنتاج وی巴لل الجھد المبذول مما  دالḿضراوات وتطویر ھذا المجال شراء المكائن وما شابھ ذلك مما یزی
یدفع ذلك إلى الت巴صي والبحث والتناق蔼 عن أفضل المكائن وأكثرھuا فائuدة ممuا یرفuع المسuتوى المعرفuي 

  .الفي ذلك المج
تم تطبیق معامل االرتباط البسیط بین مستوى معuارف : عدد أفراد األسرة العام罢ین بتربیة الحیوانات. ٦

وقuد تبuین  ٠.٢فبلغ معامل االرتباط البسیط  ،المرأة الریفیة وعدد أفراد األسرة العاملین بتربیة الحیوانات
العuاملین بتربیuة الحیوانuات لuھ عالقuة  إذ إن عuدد أفuراد األسuرة ،٠.٥ان ھذه ال巴یمة معنویuة عنuد مسuتوى 

وبuذلك نuرفض فرضuیة  ،وتبuین ان ھuذه العالقuة طردیuة ،بمستوى معارف المرأة الریفیة في ذلuك المجuال
وقuد یعuود سuبب ذلuك إلuى انuھ كلمuا زاد عuدد إفuراد األسuرة العuاملین بتربیuة  ،الفرضیة البدیلة لالعدم ون巴ب

التناق蔼 والمحاورة فیما بینھم عuن اḿتیuار أفضuل الطuرق العالجیuة الحیوانات أدى ذلك إلى زیادة إمكانیة 
  .وأحسن األعالف  الم巴دمة للحیوانات كل حسب ḿبرتھ وتجاربھ التي مر بھا

  
  مستوى معارف المرأة الریفیة في ف巴رات مجال تربیة الحیوانات): ٥(الجدول 

  رمز الف巴رة
المتوسط الحسابي لمستوى معارف 

  ف巴رة المرأة الریفیة في كل
الدرجة ال巴صوى 

  الرتبة  الوزن المئوي  للف巴رة

Y7 ١  ٨٩.٣  ١.٨  ١.٦٠٨  
Y3 ٢  ٧٣.٣  ٢  ٠.٤٦٦  
Y2 ٣  ٧٠  ١  ٠.٧  
Y13 ٤  ٦٨.٦  ١.٨  ١.٢٣٦  
Y15 ٥  ٦٤  ١.٨  ١.١٥٢  
Y8 ٦  ٦٣.٣  ١  ٠.٦٣٣  
Y4 ٧  ٦١.٣  ٢  ١.٢٢٦  
Y16 ٨  ٥٨.٦  ١.٢  ٠.٧٠٤  
Y6 ٩  ٥٤.٦  ١.٢  ٠.٦٥٦  
Y17 ١٠  ٥٢.٦  ١  ٠.٥٢٦  
Y1 ١١  ٤٦.٦  ١.٨  ٠.٨٤  
Y5 ١٢  ٤٤.٦  ١.٢  ٠.٥٣٦  
Y18 ١٣  ٤٤  ١  ٠.٤٤  
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Y14 ١٤  ٣٨.٦  ١  ٠.٣٨٦  
Y11 ١٥  ٣٥.٣  ١  ٠.٣٥٣  
Y10 ١٦  ٣٤.٦  ١  ٠.٣٤٦  
Y9 ١٧  ٣٤  ١.٤  ٠.٤٧٦  
Y12 ١٨  ٢٨  ١.٨  ٠.٥٠٤  
Y19 ١٩  ٢٠.٦  ١  ٠.٢٠٦  

  
اط البسuیط بuین تم تطبیق معامuل االرتبu: عدد مصادر المع罢ومات المعتمدة في مجال تربیة الحیوانات. ٧

مستوى معارف المرأة الریفیة فuي مجuال تربیuة الحیوانuات وعuدد مصuادر المعلومuات المعتمuدة فuي ذلuك 
. ٠.٠١وقد تبین ان ھuذه ال巴یمuة معنویuة عنuد مسuتوى معنویuة  ٠.٢٢المجال فبلغ معامل االرتباط البسیط 

عالقuة بمسuتوى معارفھuا فuي ذلuك إذ ان عدد مصادر المعلومات المعتمدة في مجال تربیuة الحیوانuات لuھ 
وتḿتلuف ھuذه  ،المجال وتبین ان ھذه العالقة طریدة وبذلك نرفض فرضیة العuدم  ون巴بuل الفرضuیة البدیلuة

وقد یكون سبب ذلك ھو انھ كلما زاد عدد المصادر المعتمuدة ، )١٩٨٠(النتیجة مع ما توصل إلیھ عثمان 
تنوع المعارف الḿاصة بذلك المجال فیكون ھناك اطuالع في مجال تربیة الحیوانات كلما زاد من إمكانیة 

  .واسع على أبعاد ھذا المجال فوائده ومحدداتھ ومتطلباتھ
  

یبین العالقة واالḿتالف في مستوى معارف المرأة الریفیة في مجال تربیة الحیوانuات وفu巴اً ): ٦(الجدول 
  لبعض المتغیرات المست巴لة

  %  العدد  المتغیرات
قیمة ارتباط 

  )r(ن بیرس
قیمة كروسكال 

  )H(والس 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  العمر
  ٤٩.٤  ٧٤  سنة) ٣٦-١٧(

  ٣٧.٣  ٥٦  سنة) ٥٦-٣٧(  ١٣.٤٦  ٣٧.٧٧٣    ٠.٠٥٤
  ١٣.٣  ٢٠  سنة) ٧٦-٥٧(

  المستوى التعلیمي للمبحوثة
  ٣٠.٧  ٤٦  أمیة

٣.٤٠٣  ٥    -٠.٠٠٨  
  ١٢  ١٨  ت巴رأ وتكتب

  ٥٢.٦  ٧٩  ابتدائیة
  ٤.٧  ٧  متوسطة

  المستوى التعلیمي ألسرة المبحوثة
  ٧٢  ١٠٨  مستوى متدن) ٤٤-١(

  ٢٠  ٣٠  مستوى متوسط) ٨٨-٤٥(  ٢٨.٢١  ٣٣.٥٦    ٠.١١٦
  ٨  ١٢  مستوى  مرتفع) ١٣٢-٨٩(

  الجانب العملي السابق ألسرة المبحوثة
  ٧٦  ١١٤  زراعي

  ٢.٠٤      
  ٢٤  ٣٦  غیر زراعي

  شةمستوى المعی
  ٥٥.٣  ٨٣  مستوى متدن) ١٧-١٠(

  ٢٨.٧  ٤٣  مستوى متوسط) ٢٥-١٨(  ٥.٨١  ١٨.٥٦    ٠.١٣٢
  ١٦  ٢٤  مستوى مرتفع) ٣٣-٢٦(

  عدد أفراد األسرة العاملین بتربیة الحیوانات
  ٩٢.٦  ١٣٩  فاقل) ٤(

٤.٧  ٧  )٩-٥(  ٢.١٢  ١.٥    *٠.٢  
  ٢.٧  ٤  فأكثر) ١٠(

  مدة في مجال تربیة الحیواناتعدد مصادر المعلومات المعت
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  ٧٦  ١١٤  فاقل) ٣(
٢٢.٦  ٣٤  )٧-٤(  ١.٨٩  ١.٦٩    **٠.٢٢  

  ١.٤  ٢  فأكثر) ٨(
  %).٥(تشیر إلى إن ال巴یمة معنویة عند مستوى احتمال  (*)  
  %).١(تشیر إلى إن ال巴یمة معنویة عند مستوى احتمال (**) 

  :اآلتیة األولویاتذلك المجال كان وفق  وقد تبین ان االعتماد على مصادر المعلومات في
 %.٦٢.٥ الطبیب البیطري بنسبة .١
 %.٥٩.٣البرامج التلفزیونیة الزراعیة بنسبة  .٢
 %.٤٠.٦ البرامج اإلذاعیة الزراعیة والدائرة الزراعیة بنسبة .٣
 %.٣٤.٣والجیران  األھل .٤

الم�رأة الریفی�ة ف�ي مج�ال إیجاد تأثیر جمیع المتغیرات المستق罢ة المدروسة ع罢ى مس�توى مع�ارف . ثالثاً 
 Stepwiseوألجuuuل تح巴یuuuق ذلuuuك تuuuم اسuuuتḿدام تحلیuuuل االنحuuuدار متعuuuدد المراحuuuل  تربی���ة الحیوان���ات

Regression Analysis  ابعuل التuى العامuوي علuأثیر المعنuلة ذات الت巴تuل المسuوالذي یحدد أكثر العوام
  :اآلتیة ةدلوكما موضح بالمعا ،ویḿتار أحسن المعادالت التي توضح تلك العوامل

The regression equation is: 
Y = 37.26 + 0.28 X6 + 1.05 X13 + 1.06X3 + 0.122X4 + 5.1X5 

ومصuادر المعلومuات  (X6)مستوى المعیشuة : إن المتغیرات اآلتیة ةوكما موضح بالمعادل
لتعلیمuuي والمسuuتوى ا) X3(والمسuuتوى التعلیمuuي للمبحوثuuة ) X13(المعتمuuدة فuuي مجuuال تربیuuة الحیوانuuات 

قuuد تمكنuت مuuن دuḿول معادلuuة  ،)X5(والجانuuب العملuي السuuابق ألسuرة المبحوثuة ) X4(ألسuرة المبحوثuة 
بتربیuة الحیوانuات قuد  نالعمر وعدد أفراد األسرة العuاملی: في حین أن المتغیرات اآلتیة ،االنحدار الḿطي

وقuد فسuرت العوامuل . تنبؤیuة تuذكرإذ لیست لھذه المتغیرات األḿیرة أیة قدرة  ،أḿف巴ت في دḿول المعادلة
حیuث إن النمuوذج  ،وھي قیمة جوھریة رغم صغرھا) ٣٣.٤= معامل التحدید ( ،%٣٣.٤مجتمعة نسبة 

مuن ھuذا نالحuظ ضuعف الu巴درة التنبؤیuة للمتغیuرات المسuت巴لة ). ٠.٠١(كان معنuوي عنuد مسuتوى معنویuة 
ویبین النمuوذج إن زیuادة مسuتوى . لمعادلةالمدروسة رغم الداللة اإلحصائیة للمتغیرات التي ظھرت في ا

 ،٠.٢٨بمu巴دار ) y(بم巴دار وحدة واحدة مع ثبوت ب巴یuة المتغیuرات تuؤدي إلuى زیuادة قیمuة ) X6(المعیشة 
بمu巴دار وحuدة واحuدة مuع ) X13(وان زیادة عدد مصادر المعلومات المعتمدة في مجال تربیة الحیوانuات 

وان زیuادة المسuتوى التعلیمuي للمبحوثuة  ،١.٠٥بمu巴دار ) y(مuة ثبوت ب巴یة المتغیرات تؤدي إلuى زیuادة قی
)X3(،  ةuuادة قیمuuى زیuuؤدي إلuuرات تuuة المتغیuuی巴ؤت بuuع ثبuuدة مuuدة واحuuدار وحuu巴بم)y ( دارuu巴وان  ،١.٠٦بم

بم巴دار وحدة واحدة مع ثبوت ب巴یة المتغیuرات تuؤدي إلuى ) X4(زیادة المستوى التعلیمي ألسرة المبحوثة 
من زراعuي إلuى غیuر زراعuي ) X5(وان تغیر الجانب العملي للمحبوثة  ٠.١٢٢ار بم巴د) y(زیادة قیمة 

  .٥.١بم巴دار ) y(مع ثبوت ب巴یة المتغیرات تؤدي إلى زیادة قیمة 
نتuائج البحuوث السuاب巴ة واḿتلفuت مuع الuبعض بعuض مuع  اتفu巴ت نتائج البحuثیتضح ان  مما سبق

. uḿرآ إلuىاالقتصادیة للنساء الریفیات من مجتمع وذلك الḿتالف الظروف االجتماعیة والث巴افیة و ،ḿراآل
مسuuتوى معuuارف المuuرأة الریفیuuة فuuي مجuuال تربیuuة الحیوانuuات فuuي قریتuuي  إننتuuائج البحuuث  أوضuuحتوقuuد 
 إلuuىة یمuuتلكن معuuارف متوسuuطة عینuuمuuن حجuuم ال% ٨٦.٦٦ إن إذ ،وال巴بuuة جیuuد بصuuورة عامuuة نیḿاالشuuر

فیات في ذلك المجuال ووجuود حاجuة كبیuرة لتكثیuف نستنتج من ذلك ضعف معارف النساء الری ،منḿفضة
زیuادة معuارف النسuاء الریفیuات فuي تلuك المنطu巴ة مuن uḿالل اطالعھuن علuى  ألجلدورات تعلیمیة وذلك 

  .المستجدات في مجال عملھن
الریفیuuة فuuي مجuuال تربیuuة الحیوانuuات لuuیس لuuھ  المuuرأةمسuuتوى معuuارف  إنالنتuuائج  أوضuuحتكمuuا 

 ألسuرةالعمر والمستوى التعلیمuي للمحبوثuة والمسuتوى التعلیمuي : اآلتیةبالعوامل معنویة ارتباطیة  ةعالق
الریفیuة بuاḿتالف  المuرأةفuي معuارف  معنویuةوكuذلك عuدم وجuود اḿتالفuات  ،المبحوثة ومستوى المعیشة

وان مستوى معارف المرأة في ذلك المجال لھ عالقة معنویة طردیة ف巴ط  ألسرھنالجانب العملي السابق 
 .المعتمuدة فuي ذلuك المجuال المعلومuاتالعuاملین بتربیuة الحیوانuات وعuدد مصuادر  األسuرة إفuرادعuدد مع 

رفuع المسuتوى  إلuىذلuك  أدىالعاملین بتربیة الحیوانuات  األسرة إفرادنستنتج من ذلك انھ كلما ازداد عدد 
 .ال تربیuة الحیوانuاتوثة وكذلك الحال بالنسuبة لعuدد مصuادر المعلومuات المعتمuدة فuي مجuحالمعرفي للمب

المصuuادر المعلوماتیuuة لمعuuارف المuuرأة الریفیuuة فuuي ذلuuك المجuuال كانuuت وفuuق  إنالنتuuائج  تحأوضuuكمuuا 
الuدائرة  ،الزراعیuة اإلذاعیuةالبuرامج  ،البuرامج التلفزیونیuة الزراعیuة ،الطبیب البیطuري: تیةاآل األولویات
یuuز علuuى تuuوفیر معلومuuات حدیثuuة ووسuuائل نسuuتنتج مuuن ذلuuك ضuuرورة الترك ؛والجیuuران األھuuل ،الزراعیuuة

بمعلومuات حuول الطبیuب البیطuري  رعایuة الجیuدة للحیوانuات وكuذلك تزویuدالحدیثة للطبیب البیطري فuي 
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دورات تدریبیuة للنسuاء الریفیuات فuي قریتuي  إقامuةوعلیھ نوصي ب .ھذه المعلومات للریفیین إیصالكیفیة 
ینuuتج مuuن  وذلuuك بالتنسuuیق بuuین مuuا ةالثuuروة الحیوانیuu اجإنتuuوال巴بuuة تركuuز علuuى تحuuدیث وسuuائل  نیḿاالشuuر

والuuتḿلص مuuن  ،إنتاجیتuuھواالھتمuuام بuuالحیوان مuuن حیuuث  ،یربuuى مuuن حیوانuuات حاصuuالت نباتیuuة وبuuین مuuا
المركuuزة  قبuuالعالئتغuuذى الحیوانuuات  إنكمuuا ینبغuuي  ،الحیوانuuات غیuuر المنتجuuة والحیوانuuات الكبیuuرة السuuن

حول الكیفیuة  تعلیمیةكذلك توجیھ برامج  ،عي الت巴لیدیةارمللرعي في ال توجھ إنویمكن  المحاصیلوب巴ایا 
  .نللریفییتلك المعلومات  لتم بھا ن巴یالتي 

  
THE LEVEL OF RURAL WOMAN KNOWLEDGE IN DOMAIN 

ANIMALS BREEDING AND ITS RELATION WITH SOME 
VARIABLES FIELD STUDY IN THE TWO VILLAGES OF  

AL-SHRAIKHAN AND QUBBA / NINEVAH GOVERNORATE 
Zeki H. AL-Leela Asma' Z. Al-Hafidh 

Agric. Ext. Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
The present study aims basically at an assessment of the knowledge of 

rural area women , the animals breeding domain. Also it aims at specifying the 
relationship and difference between rural women knowledge and the 
independent related variables. Women in the two villages of AL-Shraikhan and 
Qubba in Nineveh governorate areas. Random sample forming a percentage of 
10% using a questionnaire form (a test method) prepared specially to asses the 
knowledge of rural area women in this domain, the first part of it consists of 
measuring independent variables, the second part of it consists test to measure 
rural women level in animal breeding domain consisting of (26) items in regard 
with (cows and chicken). After making sure of its' validity, its' reliability was 
measured by using half split method. Then, the data were analyzed by using 
statistical tools: Mean, Person Coefficient, Croscal Wells, and Stepwise 
Regression. The results showed that 87% of rural women have middle or low 
level knowledge. The results also showed that the knowledge level of rural 
women in animals breeding domain is not related to: age, educational level of 
the subjects, family level of education, standard of living, and family previous 
work. The level of woman knowledge is related only to number of family 
members working in animals breeding and the sources of information depended 
on that particular domain. 

  
  المصادر

دراسة االحتیاجات اإلرشادیة المعرفیة للنساء الریفیات فuي ). ١٩٩٥(الرزاق ناجي  أشواق عبد، البدري
  .جامعة بغداد ،كلیة الزراعة ،رسالة ماجستیر. قضاء المحمودیة

蔼٢٠٠١(سعد زناد  ،درو .(uة اتكنولوجیuات وإدارة المعرفuي. المعلومuن巴یم التuة للتعلuة العربیu١٨ ،المجل 
)٢٥-٢١) : ١،٢ . 

مجلuة أبحuاث . اتجاھات الطلبة الجامعیین نحو مكانة المرأة في المجتمع األردنuي). ١٩٩٢(علي  ،الزغل
  .٤٨-٣٢: )٢( ٨ ،الیرموك وسلسة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

巴بل سلسuلة كتuب المسuت. المرأة العربیة بین ثu巴ل الواقuع وتطلعuات التحuرر). ١٩٩٩(مریم وآḿرون  ،سلیم
  .لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ،)١٥( ،العربي



  ٢٠١١ )٣(العدد ) ٣٩(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین
 

 ١٠

مستوى المعارف الزراعیة للمرأة الریفیuة فuي ). ٢٠٠٣(سلیم  هللا عامل فاضل ونجم الدین عبد ،العباسي
  ،مجلuة العراقیuة للعلuوم الزراعیuةال. محافظuة نینuوى وعالقتuھ بuبعض المتغیuرات/ قریة یارمجة 

١٤-١٠:)١(٤ .  
حمuام العلیuل فuي / مستوى معارف المرأة الریفیة في قریة قبر العبuد ). ١٩٨٠(الستار عمر  عبد ،عثمان

  . ٣٦-٢٥:  )٢( ٣٠ ،مجلة زراعة الرافدین. مجال تربیة الدواجن وعالقتھا ببعض العوامل
لuوم المجلuة العربیuة للع. النمuوذج ال巴طuري: نظرة المuرأة العاملuة لuذاتھا). ١٩٨٨(جھینة سلطان  ،العیسى

  . ٨٥-٧٨:  )٣٢( ٨ ،اإلنسانیة


