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وعالقته ببعض المتغيرات دراسة ميدانية في  األسريةالرعاية الريفية في مجال  المرأةمستوى معارف 
 *محافظة نينوى/ قريتي الشريخان والقبة 

زهٌر الحافظ  أسماء                               ةاللٌلزكً حسن 
راق جامعة الموصل ، الع/ كلٌة الزراعة والؽابات / الزراعً  اإلرشادقسم 

 
الخالصة 

 األسرٌةالرعاٌة الرٌفٌة فً مجال  المرأةتقدٌر مستوى معارؾ  إلى األساسفً  البحث اٌهدؾ هذ
 تأثٌر وإٌجادالرٌفٌة وفقا لبعض المتؽٌرات  المرأةاالختالؾ بٌن مستوى معارؾ  وأ عالقة االرتباطوتحدٌد 

تكون ،  األسرٌةالرعاٌة ٌفٌة فً مجال الر المرأةجمٌع المتؽٌرات المستقلة المدروسة على مستوى معارؾ 
تم اختٌار عٌنة عشوائٌة محافظة نٌنوى ، /الشرٌخان والقبةمجتمع البحث من جمٌع النساء الرٌفٌات فً قرٌتً 

خصٌصا لتقدٌر مستوى  أعدتباستخدام استمارة استبٌان  %10رٌفٌة بنسبة  امرأة 150بسٌطة بحجم 
منها قٌاس المتؽٌرات المستقلة ، بٌنما تضمن  األولتضمن الجزء الرٌفٌة فً ذلك المجال  المرأةمعارؾ 

فقرة  26تكون من  األسرٌةالرعاٌة الرٌفٌات فً مجال الجزء الثانً اختبار لقٌاس مستوى معارؾ النساء 
الرضع والرعاٌة التؽذوٌة  لألطفالوالرعاٌة الصحٌة  لألطفال ةالرعاٌة التربوي: مجاالت  ثالثموزعة على 

باستخدام طرٌقتً الصدق الظاهري وصدق المحتوى كما استخرج  األداةوقد تم اختبار صدق  . األسرة ألفراد
واختبار " بٌرسون"قوة تمٌٌز الفقرات ومعامل ارتباط إٌجادمعامل الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة كما تم 

النتائج ان  وأوضحتاحل وتحلٌل االنحدار متعدد المر( ال معلمً أحاديتحلٌل تباٌن " )كروسكال والس"
النتائج ان مستوى معارؾ  أوضحتكما  ةمرتفع أومتلكن معارؾ متوسطة من النساء الرٌفٌات ي 88.66%

 ألسرةوالجانب العملً السابق العمر : لٌس له عالقة بكل من  األسرٌةالرعاٌة الرٌفٌة فً مجال  المرأة
،وان مستوى  المبحوثة أسرةفً  األطفالوعدد  المبحوثة أسرةفً  اإلناثالمبحوثة ونوع العائلة وعدد 

الحالة الزوجٌة والمستوى التعلٌمً للمبحوثة والمستوى : معارفها فً ذلك المجال له عالقة معنوٌة بكل من 
. المبحوثة ومستوى المعٌشة  ألسرةالتعلٌمً 

 
  مقدمةال

 إذاومعارفها واتجاهاتها ان المراة هً ركن اساسً فً المجتمع والبد من التعرؾ على حاجاتها و  
ومعارفها ، فان هذه الوسائل لن تكون ذات مردود  المرأةدون التعرؾ على حاجات  إرشادٌةسائل نشرنا ر

بالتالً فان نجاح برامج و( 1981قشطة ، )االبعٌد لذلك ٌجب ان تتفاعل معه أواٌجابً على المدى القرٌب 
 إلىبذل نشاطات وجهود بشكل عشوائً ، الن ذلك ٌؤدي الرٌفٌة ال ٌمكن ان ٌتم من خالل  المرأة إرشاد

ٌجب ان ٌتم بشكل علمً وعقالنً ومدروس  وإنما،  ةالبشريضٌاع الكثٌر من الموارد والوقت والطاقات 
واهم التوجٌهات التً أكد علٌها المؤتمر العربً اإلقلٌمً حول التعلٌم للجمٌع هً  ( 1995، البدري )

نً وتأهٌل القوى البشرٌة والسعً الكتساب المهارات هوتعلٌم الكبار بالتدرٌب الم االهتمام بربط محو األمٌة
والمعارؾ والنظافة والرعاٌة األسرٌة ورعاٌة األمومة والطفولة ، وقد أظهرت توجٌهات المؤتمر حاجة إلى 

لوك فً مجاالت متابعة اثر البرامج واألنشطة وتقٌمٌها من اجل التعرؾ على التؽٌرات الحاصلة فً أنماط الس
الصحة والعمالة اإلنتاجٌة فضال عن ضرورة السعً لالستفادة القصوى من الموارد المالٌة والبشرٌة 

( 2000مجهول ، )جتماعً وتوسٌع الخدمة االجتماعٌةواالستخدام األمثل لوسائل االتصال وتفعٌل العمل اال
مً وفً اتخاذ القرارات وفً حل المشكالت المعلومات تعتمد على دورها فً تعزٌز البحث العل أهمٌة أن إذ

 (2001قزانجً ، )االقتصادٌة والسٌاسٌة والعلمٌة بناءا على وجود معلومات كافٌة فً المجال المطلوب 
قلة المعلومات المتوفرة إلفراد النظام سواء فً البٌئة المحٌطة : وبالنسبة للمجتمع الرٌفً ٌتمٌز بمٌزتٌن هما 

دكلة وآخرون ، )ثانٌة بل تداول المعلومات وتوارثها داخل النظام العائلً من جهة  بهم أو العالم الخارجً
 أنحٌن  ان هذا الجهاز موجه للرجل فقط فً فبالرؼم من وجود جهاز إرشادي بالمنطقة البحثٌة إال (  1979

بوصفها وحدة ( رجل رٌفً ، امرأة رٌفٌة ، شباب رٌفً)دور اإلرشاد هو إٌصال المعلومات لألسرة الرٌفٌة 
إنتاجٌة متكاملة وعلٌه فان الجهاز اإلرشادي أهمل الدور الذي تقوم به المرأة الرٌفٌة وال ٌوجد أي نشاط 

                                         
. بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني  *

 . 2011/  10/  31وقبوله    2010/  8/  16تسلم البحث تاريخ 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 2 

موجه لها وال توجد أي رسالة إرشادٌة موجهة لها وهنا تبرز قضٌة االهتمام بالرسائل الموجهة للمرأة الرٌفٌة 
لرعاٌة األسرٌة المختلفة ومن ضمنها الرعاٌة التربوٌة بإعدادها إعدادا سلٌما ٌمكنها من تؽطٌة جوانب ا

 Familyوالرعاٌة التؽذوٌة ألفراد األسرة  Babyوالرعاٌة الصحٌة لألطفال الرضع  Childrenلألطفال 

Members  ونظرا لندرة البحوث التً تتناول دراسة معارؾ ، لتحسٌن مستواها وتعظٌم االستفادة منها

لرعاٌة األسرٌة لذلك اقتصرت الدراسات السابقة للبحث الحالً على الدراسات التً المرأة الرٌفٌة فً مجال ا
( 1995)سة البدري ارد: لمعرفٌة للمرأة الرٌفٌة منها تناولت دراسة معارؾ المرأة الرٌفٌة أو االحتٌاجات ا

التوصل لها انخفاض حول االحتٌاجات اإلرشادٌة للنساء الرٌفٌات فً قضاء المحمودٌة ، واهم النتائج التً تم 
االحتٌاجات اإلرشادٌة الزراعٌة للنساء الرٌفٌات عموما ، وارتفاع االحتٌاجات اإلرشادٌة الزراعٌة فً المجال 

وان هناك عالقة معنوٌة بٌن االحتٌاجات اإلرشادٌة ( الحٌوانً والتصنٌع الؽذائً)النباتً مقارنة بالمجالٌن 
حول ( 2003)كذلك دراسة العباسً وسلٌم  .الذاتٌة والموضوعٌة  الزراعٌة للمرأة الرٌفٌة وبعض الخصائص

ان  إلىمحافظة نٌنوى ، وتشٌر نتائج البحث /الرٌفٌة فً قرٌة ٌارمجة للمرأةمستوى المعارؾ الزراعٌة 
ي ؾذات مستوى معرفً متوسط ٌتحدد  وأنهنالزراعٌة المختلفة  األعمالالرٌفٌات تمارسن  ءالنسامن % 87

كذلك كشفت عن عدم وجود . الصناعات الؽذائٌة وتربٌة الحٌوانات وزراعة الخضراوات :  تٌةاآلالمجاالت 
وفقا لبعض المتؽٌرات ووجود اختالفات معنوٌة فً تلك  اإلرشادٌةالمعرفٌة بٌن االحتٌاجات  اختالفات معنوٌة

:   ٌأتًالبحث الحالً بما  أهداؾوتتحدد  أخرىاالحتٌاجات وفقا لمتؽٌرات 
وٌتم تحقٌق هذا الهدؾ من خالل  األسرٌةستوى معارؾ النساء الرٌفٌات فً مجال الرعاٌة تقدٌر م -1

 :  اآلتٌةالفرعٌة  األهداؾ

. بشكل عام  األسرٌةتقدٌر مستوى معارؾ النساء الرٌفٌات فً مجال الرعاٌة  - أ
.  أولوٌتهاحسب  األسرٌةترتٌب فقرات مجال الرعاٌة   - ب
العمر :  اآلتٌةالرٌفٌة وفقا للمتؽٌرات  المرأةبٌن مستوى معارؾ واالختالؾ اتحدٌد عالقة االرتباط  -2

المبحوثة والجانب العملً  ألسرةوالحالة الزوجٌة والمستوى التعلٌمً للمبحوثة والمستوى التعلٌمً 
المبحوثة وعدد  أسرةفً  اإلناثوع العائلة وعدد نالمبحوثة ومستوى المعٌشة و ألسرةالسابق 
 .حوثة المب أسرةفً  األطفال

الرٌفٌة فً مجال  المرأةجمٌع المتؽٌرات المستقلة المدروسة على مستوى معارؾ  تأثٌر إٌجاد -3
.   األسرٌةالرعاٌة 

 
مواد البحث وطرائقه 

علما ان افظة نٌنوى حم/ فً قرٌتً الشرٌخان والقبة تكون مجتمع البحث من جمٌع النساء الرٌفٌات 
مبحوثة  150عٌنة عشوائٌة بسٌطة منها بحجم ائلة وتم اختٌار ع 1502عدد العوائل فً القرٌتٌن  إجمالً
ار عٌنة عائلة وتم اختً* 294رٌة الشرٌخان حٌث بلػ عدد العوائل فً ق( مبحوثة من كل عائلة) %10بنسبة 

عائلة ** 1208العوائل فٌها  عددفً قرٌة القبة فقد بلػ  أما،  %20مبحوثة بنسبة  30منها بحجم عشوائٌة 
. (1)وكما موضح بالجدول  %80مبحوثة أي بنسبة  120ر عٌنة عشوائٌة بسٌطة منها بحجم وتم اختٌا

 
ٌبٌن حجم العٌنة والنسبة المئوٌة المستحصلة من مجتمع البحث ( : 1)جدول ال

% عدد المبحوثات بالعٌنة عدد العوائل فً القرٌة القرٌة 

 20 30 294الشرٌخان 

 80 120 1208القبة 

 100 150 1502المجموع 
. هٌزات الؽذائٌة وكالة التج إلىشرٌخان باالستناد مختار قرٌة ال* 

. وكاالت للتجهٌزات الؽذائٌة  أربعة إلىمختار قرٌة القبة باالستناد ** 

لجمع البٌانات من النساء الرٌفٌات تكونت من  إعداد أداةولؽرض جمع البٌانات الخاصة بالبحث تم      
فهو عبارة عن اختبار  األداةالجزء الثانً من  أمامتؽٌرات شخصٌة واتصالٌة ، ٌتكون من  األول: جزئٌن 

 لألطفالالرعاٌة التربوٌة : موزعة على ثالثة مجاالت فقرة ( 16)لقٌاس مستوى المعارؾ والذي شمل 
بحوثة وتم تحدٌد المستوى التعلٌمً للم،  األسرة ألفرادالرضع والرعاٌة التؽذوٌة  لألطفالوالرعاٌة الصحٌة 

، ثالث ( ... 3)ابتدائً  أول، ( 2)تقرا وتكتب ، ( 1) أمٌة: درجة لكل مستوى تعلٌمً وكاالتً بإعطاء كوذل
المستوى التعلٌمً ألسرة المبحوثة فتم قٌاسه بإعطاء درجة لكل مستوى تعلٌمً مع جمع  أما، ( 11)متوسط 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 3 

وج للحصول على درجة هذا المتؽٌر ، أما مع درجة المستوى التعلٌمً للز( بنٌن وبنات)الدرجات لألوالد 
، أخرى ( 2)، سكن مع األقارب ( 3)، إٌجار ( 4)ملك : حٌازة الدار : المستوى المعٌشً فتم قٌاسه كاألتً 

تم إعطاء درجة واحدة لكل : ، محتوٌات الدار ( 2)، تصمٌم ؼربً ( 1)تصمٌم شرقً : ، تصمٌم الدار ( 1)
ماكٌنة خٌاطة ، تلفزٌون ، طباخ ؼازي ، مبردة هواء ، ثالجة ، : اآلتٌة من محتوٌات الدار من األدوات 

، ( 4)ملك : مجمدة ، ؼسالة ، ستاالٌت ، مكٌؾ هواء ، فٌدٌو ، هاتؾ ، نوع حٌازة العائلة لألرض الزراعٌة 
:  اآلتٌة اإلنتاجامتالك العائلة لوسائل ( 0)، خالئؾ جمٌع ما ذكر (1)، أجرة ٌومٌة ( 2)، إٌجار ( 3)تعاقد 

المبحوثة فتم قٌاسه  ألسرةالجانب العملً السابق  أما ،( 1)، مضخة ماء ( 2)، باذرة ( 3) ساحبة، ( 4)حاصدة 
 (.2)، جانب ؼٌر زراعً (1)زراعً جانب :  كاألتً

الرعاٌة الرٌفٌة فً مجال  المرأةفتكون من اختبار لقٌاس مستوى معارؾ  األداةالجزء الثانً من  أما
من صدق المحتوى لالستمارة بعرضها  التأكد، وتم ( األولٌةلالختبار بصٌؽته )فقرة  26شمل ، و األسرٌة

من صدقها الظاهري بعرضها  التأكدفضال عن ذلك تم  . اآلداباالجتماع فً كلٌة قسم  أساتذةعلى عدد من 
سم العلوم التربوٌة من ق أساتذةالزراعً فً كلٌة الزراعة والؽابات وكذلك  اإلرشادمن قسم  أساتذةعلى 

 10)مبحوثة  30وتم تطبٌق االختبار القبلً على عٌنة عشوائٌة بسٌطة بحجم  .والنفسٌة فً كلٌة التربٌة 
، وقد تم استبعادها من العٌنة النهائٌة للبحث ثم ( مبحوثة من قرٌة القبة 20مبحوثات من قرٌة الشرٌخان و

ة لكل فقرة صحٌحة وصفرا لكل فقرة خاطئة ، وبعد درج إعطاءدرجة ، حٌث تم  26تصحٌح االختبار من 
العالقة بٌن الفقرات الفردٌة وإٌجاد التجزئة النصفٌة معامل الثبات باستخدام  إٌجادتصحٌح االختبار تم 

لها عملٌة التصحٌح  أجرٌت ثموالزوجٌة باستخدام معامل ارتباط بٌرسون ممثلة لثبات نصؾ االختبار ،  
ثم استخرجت صالحٌتها بجذر معامل الثبات فكانت قٌمة معامل الثبات ان براون باستخدام معادلة سبٌرم

وهذه النتائج تدل على ثبات وصالحٌة عالٌٌن لفقرات المجال ،  0.98معامل الصالحٌة فقد بلػ  أما 0.962
 0.29 -0.20عدلت الفقرات التً تراوحت قوة تمٌٌزها بٌن  إذ،  األداةالقوة التمٌٌزٌة لفقرات  إٌجادكذلك تم 

 ،( 2)معامل صعوبة الفقرات كما موضح بالجدول  إٌجادكذلك تم  0.20التً تقل قٌمتها عن وحذفت الفقرات 
وبالتالً بلػ عدد فقرات  0.80-0.20حذفت الفقرات السهلة جدا والصعبة جدا التً وقعت خارج المدى  إذ

 لإلجابةختٌار من متعدد ، وكان عدد البدائل افقرة اختبارٌة جمٌعها من نوع  16االختبار بصٌؽته النهائٌة 
. بدائل تم اختٌار احدها من قبل المبحوثة  3على كل فقرة 

 

درجات الصعوبة لفقرات االختبار وقوتها التمٌٌزٌة  ( : 2)الجدول   
صعوبة الفقرة قوة تمٌٌز الفقرة رقم الفقرة صعوبة الفقرة قوة تمٌٌز الفقرة رقم الفقرة 

1 * º0.06 0.9 14 0.33 0.63 
2  º0.33 0.83 15 0.33 0.63 

3 0.33 0.63 16 0.46 0.3 
4 0.4 0.46 17 0.4 0.8 
5 0.33 0.63 18 0.33 0.56 
6  *0.0 0.53 19 0.4 0.73 
7 * º0.4 0.4 20 * º0.2 0.16 

8 0.2 0.9 21 0.4 0.53 
9 0.06 0.96 22 * º0.06 0.03 
10 0.33 0.63 23 0.33 0.5 
11  º0.33 0.83 24 * º0.06 0.03 
12  º0.33 0.83 25 0.46 0.5 

13 0.4 0.66 26 0.4 0.53 
. تمٌٌزها  ةضعؾ قوالفقرات المحذوفة بسبب * 
º  الفقرات المحذوفة بسبب عدم مالئمة درجة صعوبتها. 

االستمارة بشكلها النهائً جمعت بٌانات البحث ، وتم تصحٌح الفقرات باالعتماد على وبعد اكتمال 
رات مرة ثانٌة على عرضت الفق إذعلى الفقرات المتبقٌة بعد الحذؾ ( 26)توزٌع الدرجة الكلٌة للمجال 

صدق المحتوى ، فوزع  ألجلعٌنهم الذٌن عرضت علٌهم االستمارة  قسم االجتماعالمتخصصٌن فً  األساتذة
لكل فقرة وزن نسبً بعدها اخذ متوسط الدرجات  وأعطىفقرة ( 16)على  26 كل منهم الدرجة الكلٌة للمجال

( . 3)النتائج كما موضح بالجدول المتخصصٌن لكل فقرة فكانت  األساتذةالمشار لها من قبل 
 

األسرٌة الرعاٌة النسبٌة لكل فقرة من فقرات مجال  األوزان( : 3)جدول ال
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رقم 
الفقرة 

وزن 
الفقرة 

رقم 
الفقرة 

وزن 
الفقرة 

رقم 
الفقرة 

وزن 
الفقرة 

رقم 
الفقرة 

وزن 
الفقرة 

1 1.4 5 1.8 9 2 13 1.8 

2 2 6 1 10 1.6 14 1.2 

3 1.8 7 1.4 11 1.2 15 2 

4 2 8 1.2 12 2 16 1.6 
 

وتم تحلٌل البٌانات باستخدام النسب المئوٌة واالنحراؾ المعٌاري والمتوسط الحسابً والوزن المئوي 
ومعامل الصالحٌة ومعامل صعوبة الفقرة وقوة تمٌٌز الفقرة " سبٌرمان براون"ومعادلة " بٌرسون"ومعامل ارتباط 

ونموذج االنحدار المتعدد المراحل كما تم تحدٌد المستوى ( أحادي ال معلمًتحلٌل تباٌن )واختبار كروسكال والس 
. المعرفً وذلك بجمع الدرجات المختلفة لكل مبحوثة ولمختلؾ الفقرات 

 
 

مناقشة لالنتائج وا
وتم تحقيق هذا الهدف من خالل :  األسريةالرعاية تقدير مستوى معارف النساء الريفيات في مجال :  أوال

:   اآلتيةالفرعية  األهداف
تم قٌاس المستوى المعرفً :  بشكل عام األسريةالرعاية تقدير مستوى معارف النساء الريفيات في مجال  -1

الصحٌحة على  إجاباتهاللنساء الرٌفٌات فً هذا المجال وذلك بجمع القٌم الرقمٌة التً حصلت علٌها المبحوثة من 
واقل قٌمة لمستوى المعارؾ درجة ( 25) ة رقمٌة لمستوى المعارؾقٌم أعلىوقد بلؽت  بأكملهفقرات االختبار 

الرعاٌة درجة ، وقد صنفت المبحوثات وفقا لمستوى معارفهن فً مجال  15.11درجة بمتوسط مقداره ( 11)
. ( 4)ثالث فئات باالعتماد على المدى النظري وطول الفئة وكما موضح بالجدول  إلى األسرٌة

 
األسرٌة الرعاٌة المبحوثات وفقا لمستوٌاتهن المعرفٌة بمجال  ٌبٌن توزٌع (4)جدول ال

% العدد * الفئات 

 11.33 17منخفضة  (11-15)

 56.66 85متوسطة ( 16-20)

 32 48مرتفعة ( 21-25)

% 100 150المجموع 

 66.73= ، الوزن المئوي  15.11= المتوسط الحسابً * 
لمعرفً المتوسط قد شكلت الؽالبٌة العظمى بالمقارنة ان فئة ذوات المستوى ا( 4)من الجدول ٌتبٌن 

، ( 1995)البدري و( 2003) العباسً وسلٌمكل من  إلٌهمع بقٌة الفئات ، وهذه النتٌجة تختلؾ مع ما توصل 
هً متوسطة  األسرٌةالرعاٌة ان مستوى معارؾ النساء الرٌفٌات فً مجال ( 4)وكذلك ٌتبٌن من الجدول 

الرٌفٌات فً فعة بالمرتبة الثانٌة ومنخفضة بالمرتبة الثالثة ؛ وهذا ٌدل على ان النساء ومرت األولىبالمرتبة 
حمالت  إقامة إلىبحاجة  وأنهن األسرٌةالرعاٌة المنطقة البحثٌة بصورة عامة ٌمتلكن معارؾ جٌدة فً مجال 

وتظهر معارؾ جدٌدة تستجد معارؾ جدٌدة وتتطور  ألنهوتوعٌتهن وزٌاد اهتمامهن وذلك  لتثقٌفهن إرشادٌة
.  األسرٌةمتابعة متطلبات الواقع الجدٌد فً مجال الرعاٌة  إلىالرٌفٌة بحاجة  فالمرأةٌوما بعد ٌوم ، 

النتائج ان  وأظهرتفقرة ،  16تضمن هذا المجال :  أولويتهاحسب  األسريةالرعاية فقرات مجال ترتيب  -2
فً الحفاظ على مستوى جٌد  إالممسؤولٌة )رؾ هً فقرة فً مستوى المعا األولىالفقرة التً احتلت المرتبة 

على معرفة جٌدة الرٌفٌة فً منطقة البحث  المرأةوهذا ٌدل على ان %( 90)بوزن مئوي  (لألطفال
؛ فضال عن ضرورة متابعة الطفل  وأخرزٌارات مدرسٌة بٌن حٌن  إجراءبمسئولٌاتها من حٌث ضرورة 

الفقرة التً احتلت المرتبة  أما،  لألطفالحفاظ على مستوى علمً جٌد ال ألجلي وذلك تلتحضٌره الٌومً البً
ان  وهذا ٌدل على%( 29.3)بوزن مئوي ( للحومالتقلٌل من الخسارة فً القٌمة الؽذائٌة )هً فقرة  األخٌرة

ما وك .معرفتها ؼٌر كافٌة فٌما ٌتعلق بالدرجات الحرارٌة المناسبة لطبخ اللحوم للحفاظ على قٌمتها الؽذائٌة 
(  5)موضح بالجدول 

 
  األسرٌةالرعاٌة الرٌفٌة فً فقرات مجال  المرأةمستوى معارؾ ( : 5)الجدول 
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الفقرة 

 المتوسط
الحسابً 
لمستوى 

 المرأةمعارؾ 
الرٌفٌة فً كل 

فقرة 

الدرجة 
القصوى 
للفقرة 

الوزن 
المئوي 

الرتبة 

 1 90 2 1.8 مسؤولٌة االم فً الحفاظ على مستوى علمً جٌد الطفالها

 2 82.6 1.6 1.322 التقلٌل من الخسارة فً القٌمة الؽذائٌة للحوم

 3 79.3 1.8 1.428 االكٌد على تنوٌع الوجبة الؽذائٌة 

فال الرضع على الحلٌب طمساوئ اعتماد اال
 كلٌا 

1.101 1.4 78.6 4 

االجراءات الصحٌحة فً اعطاء االؼذٌة 
 الصلبة لالطفال 

1.506 2 75.3 5 

قة المناسبة لتعوٌد االطفال االعتماد على الطري
 النفس

0.97 1.4 69.3 6.5 

 6.5 69.3 2 1.386 قبل االلتحاق بالمدرسة  األطفاللتعلٌم  التأهٌل

 8 66.6 1.8 1.2 توفر احد الشروط الصحٌة فً المنزل 

 9 60 1 0.6 على تعقٌم قطع الرضاعة البالستٌكٌة  التأكٌد

 لألطفالالصلبة  ألؼذٌةا إلعطاءالعمر المناسب 
 الرضع 

0.68 1.2 56.6 10 

 لألطفالالتكمٌلٌة التً تعطى  األؼذٌةنوعٌة 
 الرضع 

0.896 1.6 56 11 

 12 48 1.2 0.576 جزئٌا عن اللحوم ضالتعويفً  تالبقولٌافائدة 

 13 41.3 1.8 0.744 على استمرار الفتٌات بالدراسة  التأكٌد

تكوٌن  خروتأ األطفالضعؾ عظام  أسباب
 األسنان

0.686 2 39.3 14 

 15 36 1.2 0.432 االطفال  شوربات إعدادالطرٌقة الصحٌحة فً 

الحصول على الخالصة  الطرٌقة الصحٌحة فً 
 (مرق اللحم )

0.586 2 29.3 16 

 
ث ومن البح لمتغيراتالريفية وفقا  المرأةالختالف بين مستوى معارف ا وأتحديد العالقة االرتباطية : ثانيا 

  :يتبين ما يأتي ( 6)الجدول 
لرٌفٌة فً مجال الرعاٌة ا المرأةتم تطبٌق معامل االرتباط البسٌط بٌن مستوى معارؾ  :العمر  -1

ان عمر  إذبٌن ان هذه القٌمة ؼٌر معنوٌة ، تو 0.088البسٌط  والعمر فبلػ معامل االرتباط االسرٌة
، وبذلك نقبل فرضٌة العدم  األسرٌةالرعاٌة المبحوثة لٌس له عالقة بمستوى معارفها فً مجال 

وقد ( 2003)العباسً وسلٌم  إلٌهتختلؾ مع ما توصل هذه النتٌجة و. ونرفض الفرضٌة البدٌلة 
رعاٌة ب ٌقمنصؽٌرة  بأعمارفهن  ؾشٌوع ظاهرة الزواج المبكر فً الري إلىٌعود سبب ذلك 

الصؽٌرة والكبٌرة ذات معارؾ متقاربة فً  فاألعمارلذلك  األسرٌةالرعاٌة  أعمالومختلؾ  األطفال
 .ذلك المجال 

الرعاٌة الرٌفٌة فً مجال  المرأةتم التعرؾ على التباٌن فً مستوى معارؾ  :الحالة الزوجية  -2
 –( الالمعلمً األحادي)التباٌن األسرٌة باختالؾ الحالة الزوجٌة ، وذلك باستعمال اختبار تحلٌل 

، وبما ان قٌمة  8.25المحسوبة ( H)فبلؽت قٌمة ( Kruskal-Wallis Test)كروسكال والس 
(H ) المحسوبة اكبر من قٌمة(h )وبذلك نرفض فرضٌة العدم  0.05عند مستوى معنوٌة  الجدولٌة

الرٌفٌة فً  المرأةونقبل الفرضٌة البدٌلة ، وهذا ٌعنً وجود اختالفات معنوٌة بٌن مستوى معارؾ 
الرٌفٌة لها دور  المرأةان  إلىوقد ٌعود سبب ذلك . ا الزوجٌة باختالؾ حالته األسرٌة الرعاٌةمجال 
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مع زوجها  اآلراء، وهذه القرارات تتخذها بعد المناقشة وتبادل  األسرٌةكبٌر فً اتخاذ القرارات 
. تختلؾ فً حالة عدم وجوده  ألسرتهاوبالتالً فان قراراتها ومعارفها فً شؤون رعاٌتها 

الرٌفٌة  المرأةتم تطبٌق معامل االرتباط البسٌط بٌن مستوى معارؾ  :التعليمي للمبحوثة المستوى  -3
قد و 0.181والمستوى التعلٌمً للمبحوثة ، فبلػ معامل االرتباط البسٌط  األسرٌةالرعاٌة فً مجال 

ان المستوى التعلٌمً للمبحوثة له عالقة  إذ، (0.05)معنوٌة عند مستوى معنوٌة  تبٌن ان هذه القٌمة
 مفرضٌة العد نرفضوبذلك  وهذه العالقة طردٌة ، األسرٌةالرعاٌة رفها فً مجال بمستوى معا

زٌادة  إلىٌؤدي  المرأةارتفع مستوى تعلٌم كلما  هان إلىسبب ذلك وقد ٌعود  .ونقبل الفرضٌة البدٌلة 
 إلىرعاٌة جٌدة وتنبٌهها  أسرتهابرعاٌة  هااهتماموعٌها وزٌادة  ٌنعكس علىاختالطها بقرٌناتها مما 

.  أسرتها إفرادمسؤولٌاتها من تقرٌر  مستقبل 
 المرأةمعامل االرتباط البسٌط بٌن مستوى معارؾ تم تطبٌق  :المبحوثة  ألسرةالمستوى التعليمي  -4

فبلػ معامل االرتباط البسٌط ،  ألسرتهاوالمستوى التعلٌمً  األسرٌةالرعاٌة الرٌفٌة فً مجال 
 ألسرةان المستوى التعلٌمً  إذ (0.01) عند مستوى ةان هذه القٌمة معنويوقد تبٌن  0.339

 ونقبلفرضٌة العدم  نرفض، وبذلك  األسرٌةالرعاٌة المبحوثة له عالقة بمستوى معارفها فً مجال 
ذلك  أدى األسرة ألفرادكلما زاد المستوى التعلٌمً  هانإلى  ذلك سببٌعود وقد . الفرضٌة البدٌلة 

 أثناء المرأةي والثقافً مما ٌنعكس ذلك على مستوى معارؾ زٌادة وعٌهم الصحً والتربو إلى
.  األسرٌةفً اتخاذ مختلؾ القرارات  الرأيتبادل 

الرٌفٌة  المرأةتم التعرؾ على التباٌن فً مستوى معارؾ  :المبحوثة  ألسرةالجانب العملي السابق  -5
وذلك باستعمال اختبار  ةالمبحوث ألسرةختالؾ الجانب العملً السابق باالرعاٌة األسرٌة فً مجال 

( H)فبلؽت قٌمة ( Kruskal Wallis – test)كروسكال والس ( الالمعلمً) األحاديتحلٌل التباٌن 
الجدولٌة وبذلك نقبل فرضٌة العدم ( h)المحسوبة اقل من قٌمة ( H)وبما ان قٌمة  ، 0.23المحسوبة 

 المرأةمستوى معارؾ  ة بٌنعنً عدم وجود اختالفات معنويونرفض الفرضٌة البدٌلة ، وهذا ي
 . ألسرهنالرٌفٌة باختالؾ الجانب العملً السابق 

سة من طبٌعة معٌشتها بالرٌفٌة اؼلبها مقت المرأةان المعارؾ التً تتعلمها  إلىوقد ٌعود سبب ذلك 
التً  األؼذٌةمعظم  إنتاجالرٌفٌة مسؤولة عن  األسرونتٌجة تجاربها التً مرت بها فهً فً اؼلب 

عائلتها وبالتالً تتكون  إلىوتقدٌم الؽذاء  إعدادكونها مسؤولة عن  إلى باإلضافةها العائلة تستهلك
. ال  أملدٌها خبرة تراكمٌة فً هذا المجال سواء كانت تعمل سابقا فً مجال الزراعة 

الرٌفٌة فً مجال  المرأةتم تطبٌق معامل االرتباط البسٌط بٌن مستوى معارؾ  : مستوى المعيشة -6
وقد تبٌن ان هذه القٌمة  0.432ومستوى معٌشتها ، فبلػ معامل االرتباط البسٌط  األسرٌةٌة الرعا

ان مستوى معٌشة المبحوثة له عالقة بمستوى معارفها فً  إذ، ( 0.01)معنوٌة عند مستوى معنوٌة 
ة ، عالقة طردٌة ، وبذلك نرفض فرضٌة العدم ونقبل الفرضٌة البدٌلالوهذه الرعاٌة األسرٌة مجال 

 إمكانٌتهاانه كلما ارتفع المستوى المعٌشً للمبحوثة كلما ازدادت  إلىوقد ٌعود السبب فً ذلك 
معارفها فً ذلك الجانب  رفع مستوى إلىمما ٌؤدي  األطفالوقدرتها على مراجعة الطبٌب لمعالجة 

ة والوصفات بدل من استخدام العقاقٌر الطبً األدوٌة بتوعٌتها من قبل الطبٌب ، إضافة إلى شراء
بدل من استخدام العقاقٌر الطبٌة والوصفات الشعبٌة فً المنزل ، وكذلك  األدوٌةشراء  إلىالشعبٌة 
فٌنعكس على معارفها حول فائدة  األسرة أفرادالصحٌة والمفٌدة لجمٌع  األؼذٌةشراء مختلؾ  إمكانٌة
.  األسرٌةوهكذا الحال مع جمٌع الجوانب التً تخص الرعاٌة  األؼذٌة

 األسرٌةالرٌفٌة فً مجال الرعاٌة  المرأةالتعرؾ على التباٌن فً مستوى معارؾ  تم :نوع العائلة  -7
كروسكال والس ( الالمعلمً) األحاديوذلك باستعمال اختبار تحلٌل التباٌن . باختالؾ نوع العائلة 

(Kruskal Wallis - Test ) فبلؽت قٌمة(H ) وبما ان قٌمة  1.25المحسوبة(H )بة اقل المحسو
الجدولٌة وبذلك نقبل فرضٌة العدم ونرفض الفرضٌة البدٌلة ، وهذا ٌعنً عدم وجود ( h)من قٌمة 

 إلىوقد ٌعود سبب ذلك . عائلتها نوع الرٌفٌة باختالؾ  المرأةاختالفات معنوٌة بٌن مستوى معارؾ 
فً مجال الرعاٌة  زٌادة معارفها إلىمركبة ال ٌؤدي ذلك  أوعائلة المبحوثة سواء كانت بسٌطة ان 

وشباب وكبار  أطفالالتً ترٌد ان تطور عائلتها وترعاها رعاٌة جٌدة بما فٌها من  فالمرأة األسرٌة
. السن تبحث عن مصادر المعلومات بنفسها لتطور ذاتها وتطور عائلتها 

 المرأةتم تطبٌق معامل االرتباط البسٌط بٌن مستوى معارؾ  :المبحوثة  أسرةفي  اإلناثعدد  -8
فبلػ معامل  فأكثرسنة  15اللواتً بعمر أسرتهافً  اإلناثوعدد  األسرٌةالرٌفٌة فً مجال الرعاٌة 
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المبحوثة  أسرةفً  اإلناثان عدد  إذوقد تبٌن ان هذه القٌمة ؼٌر معنوٌة،  0.084-االرتباط البسٌط 
دم ونرفض نقبل فرضٌة الع وبذلك،  األسرٌةلٌس له عالقة بمستوى معارفها فً مجال الرعاٌة 

تبحث عن  أسرتهاالرٌفٌة التً ترٌد تطور  المرأةان  إلىالفرضٌة البدٌلة وقد ٌعود سبب ذلك 
وجٌرانها فً سبٌل  أقاربهاالوسائل والطرق الصحٌحة بنفسها من مختلؾ الوسائل االتصالٌة ومن 

 أو أسرتهافً بالؽات  إناثوتؽذٌتهم تؽذٌة جٌدة سواء كان هناك  أسرتها أفرادان تحافظ على صحة 
. لم ٌكن 

 المرأةتم تطبٌق معامل االرتباط البسٌط بٌن مستوى معارؾ  :المبحوثة  أسرةفي  األطفالعدد  -9
فبلػ معامل  فأكثرسنة  15اللواتً بعمر أسرتهافً  اإلناثوعدد  األسرٌةالرٌفٌة فً مجال الرعاٌة 

المبحوثة  أسرةفً  األطفالان عدد  إذوقد تبٌن ان هذه القٌمة ؼٌر معنوٌة،  0.105االرتباط البسٌط 
، وبذلك نقبل فرضٌة العدم ونرفض  األسرٌةلٌس له عالقة بمستوى معارفها فً مجال الرعاٌة 

 أكثر أوطفل واحد  أسرتهاالرٌفٌة سواء كان فً  المرأةان  إلىالفرضٌة البدٌلة وقد ٌعود سبب ذلك 
الحصول على معارؾ مختلفة حول  ومن رؼبتها فً الشخصٌةفهً تستمد معرفتها من خبرتها 

 .بشكل عام  األسرة وألفرادللطفل بشكل خاص  األسرٌةالرعاٌة 
إيجاد تأثير جميع المتغيرات المستقلة المدروسة على مستوى معارف المرأة الريفية في مجال : ثالثا 

  :الرعاية األسرية 
( Stepwise Regression Analysis)وألجل تحقٌق ذلك تم استخدام تحلٌل االنحدار متعدد المراحل  

والذي ٌحدد أكثر العوامل المستقلة ذات التأثٌر المعنوي على العامل التابع وٌختار أحسن المعادالت التً 
 : توضح تلك العوامل ، وكما موضح بالمعادلة اآلتٌة 

The regression equation is : 

Y = 37.26 + 0.28 X6 + 1.06 X3 + 0.122 X4 + 5.1X5 – 0.7 + 4.1 X2b 

والمستوى التعلٌمً للمبحوثة ( X6)مستوى المعٌشة : كما موضح بالمعادلة ان المتؽٌرات اآلتٌة 
(X3 ) والمستوى التعلٌمً ألسرة المبحوثة(X4 ) والجانب العملً السابق ألسرة المبحوثة(X5 ) وعدد أفراد

، وقد تمكنت من دخول معادلة ( X2b)ٌة والحالة الزوج( X7)سنة فأكثر ( 15)أسرة المبحوثة لإلناث بعمر 

العمر ونوع العائلة وعدد األطفال فً أسرة المبحوثة ، قد : االنحدار الخطً ؛ فً حٌن ان المتؽٌرات اآلتٌة 
. أخفقت فً دخول المعادلة ؛ إذ لٌست لهذه المتؽٌرات األخٌرة أٌة قدرة تنبؤٌة تذكر 

وهً قٌمة جوهرٌة رؼم ( 53.4= التحدٌد  معامل% )53.4وقد فسرت العوامل مجتمعة نسبة 
من هذا نالحظ ضعؾ القدرة التنبؤٌة ( 0.01)صؽرها ، حٌث ان النموذج كان معوي عند مستوى معنوٌة 

. للمتؽٌرات المستقلة المدروسة رؼم الداللة اإلحصائٌة للمتؽٌرات الستة التً ظهرت فً المعادلة 
بمقدار وحدة واحدة مع ثبوت بقٌة المتؽٌرات ( X6)وٌبٌن النموذج ان زٌادة مستوى المعٌشة 

بمقدار وحدة  ( X3)، وان زٌادة المستوى التعلٌمً للمبحوثة ( 0.28)بمقدار ( y)تؤدي إلى زٌادة قٌمة 
ٌبٌن العالقة او االختالؾ بٌن مستوى معارؾ المرأة الرٌفٌة فً مجال الرعاٌة األسرٌة وفقا (: 6)الجدول 

ة  لبعض المتؽٌرات المستقل
قٌمة ارتباط  % العدد  المتؽٌرات 

( r)بٌرسون 
قٌمة كروسكال والس 

(H) 
المتوسط 
 الحسابً 

االنحراؾ 
 المعٌاري

 العمر 

 13.46 37.773  0.088 49.4 74 سنة  صؽٌرة ( 17-36)

 37.3 56 سنة متوسطة ( 37-56)

 13.3 20 سنة كبٌرة ( 57-76)

 المستوى التعلٌمً للمبحوثة 

 3.403 5  *0.181 30.7 46 ٌة أم

 12 18 تقرا وتكتب

 52.6 79 ابتدائٌة 

 4.7 7متوسطة 

 المستوى التعلٌمً ألسرة المبحوثة 

 28.21 33.56  *0.339 72 108 مستوى متدن( 1-44)

مستوى ( 45-88)
 متوسط 

30 20 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 8 

مستوى (89-132)
 مرتفع 

12 8 

 ألسرة المبحوثة  الجانب العملً السابق 

   0.23  76 114 زراعً 

 24 36 ؼٌر زراعً

 مستوى المعٌشة  

 5.81 18.56  **0.432 55.3 83 مستوى متدن( 10-17)

مستوى ( 18-25)
 متوسط 

43 28.7 

مستوى ( 26-33)
 مرتفع 

24 16 

 الحالة الزوجٌة 

   *8.25  72.7 109 متزوجة 

 4.7 7 مطلقة 

 22.6 37 رملة أ

 نوع العائلة 

   1.25  32 48 بسٌطة 

 68 102 مركبة 

 عدد اإلناث فً أسرة المبحوثة 

 3.416 4.186  0.105 89.4 134 فاقل ( 5)

(6-10) 6 4 

 6.6 10 فأكثر( 11)

 عدد األطفال فً أسرة المبحوثة 

 5.2 4.16  0.084- 89.4 134فاقل  ( 9)

(10-19 )9 6 

 4.6 7فأكثر  ( 20)

      %(5)تشٌر إلى ان القٌمة معنوٌة عند مستوى احتمال )*(  
%( 1)تشٌر إلى ان القٌمة معنوٌة عند مستوى احتمال )**( 

 
، وان زٌادة المستوى التعلٌمً ( 1.06)بمقدار ( y)واحدة مع ثبوت بقٌة المتؽٌرات تؤدي إلى زٌادة قٌمة 

بمقدار ( y)بمقدار وحدة واحدة مع ثبوت بقٌة المتؽٌرات تؤدي إلى زٌادة قٌمة ( X4) ألسرة المبحوثة
من زراعً إلى ؼٌر زراعً مع ثبوت ( X5)، وان تؽٌر والجانب العملً السابق ألسرة المبحوثة ( 0.122)

ة لإلناث بعمر ، وان زٌادة عدد أفراد أسرة المبحوث( 5.1)بمقدار ( y)بقٌة المتؽٌرات تؤدي إلى زٌادة قٌمة 
بمقدار ( y)بمقدار وحدة واحدة مع ثبوت بقٌة المتؽٌرات تؤدي إلى نقصان قٌمة ( X7)سنة فأكثر ( 15)
بمقدار ( y)للمبحوثة من حالة إلى أخرى ٌؤدي إلى زٌادة قٌمة ( X2b)، ان تؽٌر الحالة الزوجٌة ( 0.7)
(4.1 .)

لبحوث السابقة واختلفت مع البعض األخر ، نتائج البحث اتفقت مع بعض نتائج امما سبق ٌتبٌن ان 
وذلك الختالؾ الظروؾ االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة للنساء الرٌفٌات من مجتمع إلى أخر ، وقد 

أوضحت نتائج البحث ان مستوى معارؾ المرأة الرٌفٌة فً مجال الرعاٌة األسرٌة فً قرٌتً الشرٌخان 
من حجم العٌنة ٌمتلكن معارؾ متوسطة إلى مرتفعة ، نستنج عن  % 88.66والقبة جٌد بصورة عامة إذ ان 

ذلك ارتفاع معارؾ النساء الرٌفٌات فً ذلك المجال ووجود حاجة كبٌرة لتكثٌؾ دورات تعلٌمٌة تقوم 
بإعدادها متخصصات فً مجال الرعاٌة الصحٌة واألمومة والطفولة وتربٌة الطفل ، الطالعهن على 

وأوضحت النتائج ان مستوى ، والتعرؾ على كل ما هو جدٌد ضمن هذا النطاق  المستجدات فً مجال عملهن
العمر وعدد : معارؾ المرأة الرٌفٌة فً مجال الرعاٌة األسرٌة لٌس له عالقة ارتباطٌة معنوٌة بكل من 

وى وله عالقة معنوٌة ارتباطٌة بكل من المست. اإلناث فً أسرة المبحوثة وعدد األطفال فً أسرة المبحوثة 
وان مستواها المعرفً فً هذا  ،التعلٌمً للمبحوثة والمستوى التعلٌمً ألسرة المبحوثة ومستوى المعٌشة 

الجانب العملً السابق ألسرتها ونوع عائلتها ، وإنما ٌختلؾ باختالؾ : المجال ال ٌختلؾ باختالؾ كل من 
للمبحوثة والمستوى التعلٌمً ألسرتها  الحالة الزوجٌة ، من هذا نسنتنج انه كلما ازداد المستوى التعلٌمً

ومستوى المعٌشة لدٌها أدى ذلك إلى زٌادة مستوى معارفها فً مجال الرعاٌة األسرٌة وان اختالؾ حالتها 
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الزوجٌة تؤدي إلى اختالؾ مستواها المعرفً فً ذلك المجال ، لذلك البد من التركٌز على ذوات المستوٌات 
ذوات األسر المنخفضة التعلٌم وذوات المستوٌات المعٌشٌة المنخفضة  التعلٌمٌة المنخفضة والمبحوثات

. والنساء اللواتً فقدن الزوج 
إقامة دورات تدرٌبٌة للنساء الرٌفٌات فً قرٌتً الشرٌخان والقبة تركز على لذا نوصً ب

ة بوصفها زوجة التوعٌة االجتماعٌة بتنمٌة الشعور بالمسؤولٌة االجتماعٌة بٌن النساء فً المجاالت الفردي
والمجاالت األسرٌة بوصفها أما ، والمجاالت االجتماعٌة بوصفها مرشدة لقرٌناتها من الرٌفٌات لمختلؾ 

األمور ، وتوجٌه برامج خاصة بكٌفٌة قضاء أوقات الفراغ واستثمارها ، وتوعٌة النساء بمختلؾ األمور التً 
. محو األمٌة تخص مجال األمومة والطفولة والصحة العامة والتؽذٌة و
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ABSTRACT 

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

rural area women the family care domain. The research also 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 measuring of 

independent variables, the second part of it consists test to measure rural women 

level in family care domain it consists of (26) items regard with (children bighting 

care, baby healthy care, and family members nutrition care). after making sure of 

its' validity, its' reliability was measured using half split method. Then, the data 

were analysis using statistical tools: Mean, Person Coefficient, Kroscal Wells, and 

Stepwise Regression. The results showed that 88.66% of rural women have middle 

or high level knowledge, the results also showed that the knowledge level of rural 

women in family care is not related to: age, family previous work , type of family 

number of females in the family and number of children in the studied family , Her 

knowledge  in family care is related to martial status , educational level of the 

subjects, family level of education, standard of living 
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