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الحاجات المعرفية لمنساء الريفيات في تربية الدجاج البياض باألقفاص في المنطقة الوسطى من العراق
أحالم طالب كاظم
مدرس

قسم اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية  -كمية الزراعة  -جامعة بغداد
Ahlam.talib@yahoo.com
المستخمص

استتتيدا البحتتث تحديتتد الحاجتتات المعرفيتتة لمنستتاء الريفيتتات المستتتفيدات متتن مشتتروع تربيتتة التتدجاج البيتتاض باألقفتتاص ,تتم تحديتتد

االختالفات في ىذه الحاجات وفقا لبعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية ,ولتحقيتق أىتداا البحتث أعتد مقيتاس خماستي لتقتدير الحاجتات

المعرفية تكون من  32فقرة توزعت عمى ال ة محاور ىي :تييئة األقفاص ,فترة نمو األفراخ ,فترة إنتاج البيض .بمغت درجتو العميا 032
درجتة ودرجتتو التتدنيا  32درجتة .جمعتتت البيانتات بوستتاطة استتبانو متتن عينتة طبقيتتة تناستبية بنستتبة  %24متن مجتمتتل البحتث البتتال 394

مبحو ة وبواقل  44امرأة ريفية من محافظات المنطقة الوسطى من العراق وبطريقتة المقابمتة.,خمصتت نتتائا البحتث إلتى أن متوستط درجتات
الحاجة المعرفية لمنساء المبحو ات في مجتال تربيتة التدجاج البيتاض باألقفتاص بمت  4999درجتة وان %2492متن النستاء المبحو تات كانتت

درجاتين المعرفية بين  044-67درجة وىي تقل ضمن مستوى الحاجة الكبيرة والكبيرة جدا  ,وكتان أعمتى متوستط درجتة حاجتة فتي محتور

فترة إنتاج البيض ,كما توصل البحث إلى أن ىناك عالقة معنوية بين الحاجات المعرفية لمنساء المبحو تات وعمترىن ومستتوى تعميمين,فتي
حتتين لتتم تظيتتر النتتتائا وجتتود فتتروق معنويتتة بتتاختالا الحالتتة االجتماعيتتة ,ومستتاىمة المشتروع بتتدخل األستترة ,ومستتتوى إنتاجيتتة المشتتروع.
استتتنتا متتن البحتتث وجتتود حاجتتة معرفيتتة كبيتترة لتتدى جميتتل النستتاء الريفيتتات المستتتفيدات متتن المشتتروع ,قمتتة وضتتعا الختتدمات التعميميتتة

والتدريبية المقدمة لمنساء الريفيات بشكل عام .عميو يوصي البحث بدعم وتشجيل المشروعات الصغيرة وبراما األستر المنتجتة ,فضتال عتن
أىمية مشاركة منظمات المجتمل المدني في دعم الدور االقتصادي لممرأة الريفية.
كممات مفتاحية :فجوة معرفية ,مساىمة المرأة الريفية بدخل العائمة.
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ABSTRACT
The research aimed to identify the knowledge needs of rural women beneficiaries of the rearing laying hen's
project, and to determine the differences of these needs according to personal and social variables. To achieve
the objectives of the research. Fifth scale was prepared to measure knowledge needs assessment which consist of
25 items and were distributed among three axes: preparing cages, period growth of chicks, period of egg
production. The highest measurements degree was 125 degree and the lowest was 25 degree. Data were collected
as a questionnaire by mean of sample proportional rate of 30% of the research community out of 290
researchers and by 88 women rural from provinces of the central region of Iraq by interview method. The
research revealed that the average degree of knowledge needs of women respondents in breeding hen's cages was
89.9 degree and 54.5% of rural women respondents were at the high level of whose arrange between 76-100
degree and the highest need in the period of egg production axis. The results also showed there were significant
differences in knowledge needs according to age, educational level, while there were no significant differences
according to social situation, the level of the contribution of project in family income, and concluded there was a
large need knowledge of all rural women beneficiaries of the project, the lack and poor educational and training
services provided to rural women in general. Recommend upon results of the research to support and encourage
small enterprises and productive family programs, as well as the importance of the participation of civil society
organizations in support of the economic role of rural women.
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مصنوع من الصفيح البالستيكي المضمع حيث تم تزويد

المقدمة

الريفيات باألقفاص ( .)12تعد الدواجن احد المصادر

تعد المرأة من أىم مقومات التقدم واالزدىار في مسيرة التنمية

األساسية لمبروتين الحيواني فيي تمد المستيمك بالبيض والمحم

االجتماعية واالقتصادية فيي أوال نصف المجتمع وثانيا

وان لحوميا ذات نسبة عالية من البروتين مقارنة بالمحوم

واالىم إنيا األم التي تربي األجيال ( ،)88فقد ورد في إعالن

األخرى( ،)25فضالعن كونيا من المصادر الرئيسة

جنيف عن نساء الريف إن المرأة الريفية في جميع ارجاء

لالقتصاد الريفي ويساىم في زيادة دخل اآلسرة ( ،)85ونظ ار

العالم قوة اساسية وفاعمة في العمميات االنمائية( ،)6باعتبارىا

النخفاض المستوى المعرفي لمربي الدواجن ( ،)84عميو

العمود الفقري لقوة العمل الزراعي وفي تحقيق اآلمن الغذائي

ينبغي تركيز األنشطة والخدمات اإلرشادية لممجاالت التي

والرفاه اآلسري في المناطق الريفية مما يجعميا عوامل أساسية

تحتاج إلى معارف وميارات .إن تطوير الم أرة الريفية في

في النمو االقتصادي والتنمية ( ،)4وعامل تغيير في التحول

العمل الزراعي الحيواني الذي تبرز مساىمتيا فيو أعمى من

الريفي اذا ما تم تعزيز االستقالل االقتصادي ليا وزيادة

العمل الزراعي النباتي( ،)24 ،5ينبغي أن يحصل وفق برامج

الوعي والفيم الحتياجاتيا في خطط التنمية ( ،)19وان التنمية

مخططة ومنتظمة ومنفذة بشكل سميم،وىذا يتطمب التخطيط

الريفية اليمكن تحقيقيا بدون مشاركة المرأة الريفية عمى جميع

لمحاجات

األصعدة العائمية واالقتصادية واالجتماعية ( ،)17ومع الكساد

لمشروع تربية الدجاج البياض باألقفاص وفقا

االقتصادي الذي ساد دول العالم اتضحت الحاجة الممحة إلى

المعرفية لمنساء المبحوثات .لذا فقد كرس البحث الحالي

لتحديـد الحاجـات المعرفية لمنساء الريفيـات المشموالت بمشـروع

زيادة النشاط االقتصادي لممرأة ومشاركتيا في عممية التنمية

تربية الدجاج البياض باألقفـاص بشكل عام ،ومعرفـة الحاجات

واتخذت التدابير لتشجيعيا عمى المشاركة في النشاط

االقتصادي والبدء بمشاريع مدرة لمدخل ولتحسين وضعيا

المعرفيــة بكل محـور والعالقة بين الحاجات المعرفية لمنساء

وتسييل حصوليا عموما عمى ما يمزميا من موارد (.)9

المبحوثات وبعض الخصـائص الشخصية واالقتصاديــة

(العمر ،المستوى التعميمي ،الحالة االجتماعية ،مدى مساىمة

تشكل المرأة الريفية في العراق نسبة  %55.3من سكان

المشروع بدخل األسرة ،مستوى إنتاجيـة المشروع لألسرة).

الريف ( ،)88تصل نسبة مساىمتيا في العمميات الزراعية

الى  ،)2( %68وتقوم باألعمال المنزلية والصناعات الريفية
واعمال الحقل والعناية بالحيوان بالطريقة التقميدية التي تبعد

الفرضية البح ية

توجد عالقة معنوية بين العمر ،المستوى التعميمي ،الحالة

كثي ار عن االسس التكنولوجية الحديثة ( ،)13لذا فان من

االجتماعية ،مدى مساىمة المشروع بدخل األسرة ،مستوى

الضروري ان يستفيد المجتمع العراقي من المرأة بوصفيا

إنتاجية المشروع والحاجات المعرفية لمنساء عينة البحث في

موردا انتاجيا يشارك في عممية التنمية النيا تشكل اكثر من

مجال تربية الدجاج البياض باألقفاص.

نصف المجتمع وليا قدرات وامكانيات إنتاجية ينبغي االستفادة

المواد والطرائق

منيا بشكل فعال ( ،)27ونظ ار لكون غالبية النساء الريفيات
يعانين من عدم كفاية الدخل ( ،)22وىذا يستوجب العمل

أستخدم أسموب المسح الميداني في تحقيق أىداف البحث
الحالي ألنو يعد مناسبا في الحصول عمى بيانات عن

عمى زيادة دخل األسرة وتنوع مصادر دخميا وتحسين مستواىا

الحاجات المحسوس ) (26وىو يتفرع عن المنيج الوصفي في

المعيشي والقيام بتدريب النساء الريفيات عمى األنشطة المدرة

البحوث االجتماعية(.)20

لمدخل ،وتشجيعين لتبني المشروعات الصغيرة من خالل

مجتمل وعينة البحث .شمل مجتمع البحث جميع النساء

مراكز إرشاد المرأة الريفية ( ،)23ومن بين ىذه المشروعات

المشموالت بمشروع تربية الدجاج المنزلي باألقفاص في

مشروع تربية الدجاج البياض في األقفاص بعمر 22-88

محافظات المنطقة الوسطى من العراق والبالغ عددىن 295

وبأبعاد  2م طول و 825م عرض و 882سم ارتفاع ويغمف

 %88منين لغرض البحث (جدول .)8

أسبوع بأقفاص حديدية سعتيا  85فرخو بقطر  8225أنج

مبحوثة .اختيرت عينة طبقية تناسبية بنسبة  %35وبواقع

القفص بالمسمك المشبك الناعم وبالغطاء البالستيكي والسقف
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جدول  .0مجتمل وعينة النساء المستفيدات من مشروع تربية

جدول  .3توزيل مكونات مقياس الحاجة المعرفية لمنساء

الدجاج المنزلي باألقفاص

الريفيات

عدد النساء المشموالت

عدد عينة النساء

ت

74
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04
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24
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المحاور المعرفية
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جديدة من فروج البيض)

فترة نمو األفراخ( من عمر9
أسابيل–  04أسبوع
فترة إنتاج البيض( من عمر 30
أسبوع وحتى نياية عمر 44أسبوع
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عدد
الفقرات
4
4
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3997
3997

00

4494

36
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المرحمة ال انية :تطوير المقياس

عـ ــرض المقي ـ ــاس بوسـ ــاطة اس ـ ــتبانو عمـ ــى عـ ــدد مـ ــن الخب ـ ـراء
المتخصص ـ ــين ف ـ ــي مج ـ ــال الثـ ــروة الحيواني ـ ــة /تربيـ ــة ال ـ ــدواجن

لغــرض جمــع البيانــات الالزمــة لمبحــث أعــدت اســتمارة اســتبيان

واإلرشاد الزراعي ،وحددت عتبة قطع مقدارىا  %85لبقـاء أي

مكون ــة م ــن جـ ـزأين ،الج ــزء األول لقي ــاس المتغيـ ـرات المس ــتقمة

م ـ ــن مكون ـ ــات مقي ـ ــاس الحاج ـ ــة المعرفي ـ ــة المقت ـ ــرح (المح ـ ــاور

وىي :العمـر والـذي تـم قياسـو بعـدد سـنين المبحوثـة أثنـاء جمـع

والفقـ ـرات) فق ــد ذك ــر بم ــوم إن حص ــول اتف ــاق ب ــين  %75م ــن

البيانات .المسـتوى التعميمـي تـم قياسـو بتخصـيص رمـوز رقميـة

المحكمين أو أكثـر عمـى صـدق األداة يمكـن الشـعور باالرتيـاح

وعم ـ ــى النح ـ ــو اآلتـ ــي :أمي ـ ــة  ،8تق ـ ـ ار وتكت ـ ــب  ،2ابتدائي ـ ــة ،3

حــول صــدقيا ( ،)8وقــد حصــمت المحــاور الــثالث عمــى موافقــة

متوســطة  ،4اعداديــة  ،5معيــد فــأعمى  .6الحالــة االجتماعيــة

الخب ـراء أمــا الفق ـرات فقــد تــم حــذف فق ـرتين مــن المحــور الثــاني

ويقصد بيا ىل إن المرأة متزوجة أم أرممـة أم مطمقـة أم عزبـاء

(فتـرة نمــو األفـراخ) ،وبــذلك أصــبحت عــدد فقـرات المقيــاس 25

وخصصــت ليــا رمــوز رقميـة ( )8،2،3،4عمــى الترتيــب .مــدى

فقرة موزعة عمى ثالث محاور.

مساىمة المشروع بدخل األسرة :تم قياسو بإعطاء رمـوز رقميـة

المرحمة ال ال ة :صدق و بات المقياس

وعمى النحو اآلتـي :جميـع الـدخل  ،4معظـم الـدخل  ،3نصـف

لغــرض التحق ــق مــن الصــدق الظ ــاىري لالســتبانة تــم عرضــيا

الــدخل  ،2نســبة قميمــة مــن الــدخل .8مســتوى إنتاجيــة المشــروع

عمـ ــى  4محكمـ ــين مـ ــن أسـ ــاتذة قسـ ــم اإلرشـ ــاد ونقـ ــل التقانـ ــات

لألس ـ ـرة :تـ ــم قيـ ــاس ىـ ــذا المتغيـ ــر مـ ــن خـ ــالل  3فق ـ ـرات وقـ ــد

الزراعي ــة والييئ ــة العام ــة ل رش ــاد والتع ــاون الز ارع ــي كم ــا ت ــم

خصص ــت ق ــيم رقمي ــة لمفقـ ـرات االكتف ــاء ال ــذاتي فق ــط  8والبي ــع

التحقق من صدق المحتوى من خـالل عرضـيا عمـى  4أسـاتذة

لمعوائـ ــل األخـ ــرى  2وأخـ ــرى تـ ــذكر  .3أمـ ــا الجـ ــزء الثـ ــاني مـ ــن

مــن قســم الثــروة الحيوانيــة /تربيــة الــدواجن واجــري اختبــار أولــي

االســتبانة فقــد تضــمن مقيــاس لقيــاس الحاجــة المعرفيــة لمنســاء

لالس ــتبانة فـ ـي ش ــير آذار 2582/عم ــى عين ــة مؤلف ــة م ــن 85

الريفيات في مجال تربية الدجاج المنزلي باألقفاص ،وقـد مـرت

نســاء ( مــن خــارج العينــة) بيــدف التحقــق مــن وضــوح الفق ـرات

عممية بناء المقياس بأربع مراحل:

وتش ـ ــخيص مواق ـ ــع الص ـ ــعوبة ومعالجتي ـ ــا .اس ـ ــتخدمت طريق ـ ــة

المرحمتتة األولتتى :إعــداد مقيــاس الحاجــة المعرفيــة فــي صــورتو

التجزئـ ــة النصـ ــفية لفحـ ــص وثبـ ــات المقيـ ــاس وقـ ــد بمغـ ــت قيمـ ــة

األولية من خالل أدبيات والدراسات العممية في مجـال اإلرشـاد

معام ـ ــل االرتب ـ ــاط  )5889( Pearsonولمتأك ـ ــد م ـ ــن ص ـ ــالحية

الزراعي فضال عن النشرات اإلرشادية في تربية الدواجن ،وقـد

المقياس تم جذر معامل الثبات وكان مقدار معامـل الصـالحية

تكون المقياس بصورتو األولية من  27فقرة

( ،)5894وتع ــد ى ــذه القيم ــة مؤشـ ـ ار جي ــدا عم ــى اتس ــاق فقـ ـرات

موزعة عمى ثالث محاور (جدول .)2

المقياس (.)21
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رقمية لكل عبارة ( )5 ،4 ،3 ،2 ،8عمى الترتيب وقد بمغت

المرحمة الرابعة :تحديد درجة ومستويات الحاجة المعرفية

الدرجة الدنيا لمحاجة المعرفية  25والدرجة العميا  825درجة

أعد مقياس خماسي لتقدير مستوى الحاجة المعرفية تكون من

(جدول .)3

المستويات االتية :حاجة قميمة جدا ،حاجة قميمة ،حاجة

متوسطة ،حاجة كبيرة ،حاجة كبيرة جدا وحدد وزن او قيمة
جدول  .2مستويات الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث في مجال تربية الدجاج المنزلي باألقفاص وفقا لممحاور
محاور الحاجة المعرفية

ت

حدود درجات الحاجات

مستويات الحاجات المعرفية ودرجاتيا الدنيا والعميا وفقا لممقياس
قميمة جدا

قميمة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

44-0

4-0

07-9

34-06

23-32

44-22

3

فترة النمو 7 /ا

24-0

7-0

03-6

04-02

34-09

24-32

2

فترة إنتاج البيض 00/ا

22-0

00-0

33-03

22-32

44-24

22-42

المجموع

032-0

32-0

24-34

62-22

044-64

032-042

0

تييئة األقفاص 4 /ا

جدول  .4توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا لدرجة

جمل البيانات

استخدمت االستبانة لجمع البيانات لمفتـرة مـن /3نيسـان2582/

حاجتين المعرفية في مجال تربية الدجاج البياض

ولغايـ ــة  2582/5/35وبطريقـ ــة المقابمـ ــة لممبحوثـ ــات وعـ ــددىن

باألقفاص

 88مبحوث ــة وق ــد ت ــم تحمي ــل البيان ــات باس ــتخدام برن ــامج ال ــرزم
اإلحص ـ ــائية  SPSSواسـ ـ ــتخدمت النس ـ ــبة المئويـ ـ ــة ،المتوسـ ـ ــط
الحسابي ،معادلة  Spearman Brownفي تحميل البيانات.
النتائا والمناقشة

أوال :تحديد الحاجات المعرفية لممرآة الريفية في مجال تربية
الدجاج البياض باألقفاص بوصا عام

أظيــرت نتــائج تحميــل البيانــات إن درجــات الحاجــات المعرفيــة

مستوى

حدود

الحاجة

الحاجة

المعرفية

المعرفية

 855درجــة وبمتوســط حســابي قــدره  8989درجــة عمــى مقيــاس

الحاجة المعرفية

قميمة جدا

44-67

2

296

64

قميمة

42-40

04

0299

42

متوسطة

94-47

30

3299

44

كبيرة

92-90

22

2692

92

كبيرة جدا

044-97

02

06

94

44

044

المجموع

لعين ــة البح ــث ف ــي مج ــال تربي ــة ال ــدجاج البي ــاض تتـ ـراوح -76

العدد

%

متوسط درجة

انيا :ترتيب الحاجات المعرفية لمنساء الريفيات في محاور

حاجــات معرفيــة تبمــغ درجتــو العميــا  825درجــة ودرجتــو الــدنيا

تربية الدجاج البياض باألقفاص

 25درجــة وان  %54.5مــن النســاء الريفيــات المبحوثــات تق ـع

بــالرغم مــن إن الحاجــة المعرفيــة لمنســاء الريفيــات عينــة البحــث

مستوى حاجتين بين كبيرة وكبيرة جدا( ،جدول  .)4نستنج من

توص ــف بأني ــا كبيـ ـرة–كبيـ ـرة ج ــدا بش ــكل ع ــام ،إال أن متوس ــط

جــدول  4إن معظــم النســاء المبحوثــات ذوات حاجــة تزيــد عمــى

درج ـ ــات تم ـ ــك الحاج ـ ــة ف ـ ــي مح ـ ــاور تربي ـ ــة ال ـ ــدجاج البي ـ ــاض

الكبيرة وقد يعزى ذلك إلى قمة البرامج اإلرشـادية المتخصصـة،

باألقفاص اختمف من محور آلخر وقد احتل محور فتـرة إنتـاج

وىــذا يؤشــر ثغ ـرة كبي ـرة فــي الخدمــة اإلرشــادية المقدمــة لمنســاء

البـ ــيض المرتبـ ــة األولـ ــى مـ ــن حيـ ــث الحاجـ ــة المعرفيـ ــة إذ بمـ ــغ

الريفيات ،وتتوافق ىذه النتيجة مع د ارسة الجبوري ( ،)86التـي

المتوس ــط  45.7درج ــة يمي ــو مح ــور تييئ ــة األقف ــاص بمتوس ــط

توصــمت إلــى إن مســتوى الحاجــات اإلرشــادية لمنســاء الريفيــات

حس ــابي مق ــداره  2889درج ــة وجـ ـاء مح ــور فتـ ـرة نم ــو األفـ ـراخ

في محور تربية الدواجن يوصف بأنو كبير -كبيـر جـدا وبـذلك

بالتسمسـل األخيــر إذ بمــغ متوســط درجـات الحاجــة المعرفيــة فــي

فيــن يشــتركن مــع النســاء فــي آســيا وتحديــدا فــي باكســتان فقــد

فقراتو  25826درجة (جدول .)5

جاء في دراسة منظمة األغذيـة والز ارعـة إن  %78مـن النسـاء

الريفيات بحاجة لمتدريب في تربية الدواجن (.)85
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 2889درجة عمى مقياس تبمغ درجتو العميا  45درجة ،ودرجتو

جدول  .2متوسط درجات الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات

الدنيا  8درجات ،وان  %92منين بمغت درجة حاجتين

عينة البحث وفقا لمحاور تربية الدجاج البياض باألقفاص
متوسط درجة الحاجة

ترتيب

المعرفية

المحور

4496

0

تييئة األقفاص

3499

3

فترة نمو األفراخ

34937

0

المحور
فترة إنتاج البيض

المعرفية ما بين  32-25درجة وىي تقع ضمن الحاجة
الكبيرة( ،جدول .)7
جدول  .6توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا لدرجة
حاجتين المعرفية في محور تييئة األقفاص

إن تق ــدم مح ــور فتـ ـرة إنت ــاج الب ــيض عم ــى بقي ــة المح ــاور ف ــي

حدود الحاجة

خصوصية عمميات الخدمة في ىذه المرحمة وأثرىـا عمـى كميـة
اإلنتاج ونوعو وبالتـالي عمـى تمبيـة حاجـات العائمـة مـن البـيض
فضال عن أىميتو في دخميا.

بمغت درجة الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث في

فترة انتاج البيض مابين  47-33درجة وبمتوسط

مجال فترة نمو األفراخ مابين  25-84درجة وبمتوسط حسابي

مقداره  40.7درجة عمى مقياس تبمغ درجتو العميا  55درجة

مقداره  25826درجة عمى مقياس تبمغ درجتو العميا  35درجة

ودرجتو الدنيا  88درجة وعدد فقراتو  88فقرة وان  %99منين

ودرجتو الدنيا  6درجات وعدد فقراتو  6فقرات ،وان %6983

بمغت درجة حاجتين المعرفية مابين  55-34درجة وىي تقع

منين بمغت درجة حاجتين المعرفية ما بين  24-89درجة

ضمن فئة مستوى الحاجة الكبيرة والكبيرة جدا( ،جدول .)6

وىي تقع ضمن فئة الحاجة الكبيرة( ،جدول .)8

جدول  .7توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا لدرجة

جدول  .4توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا لدرجة

حاجتين المعرفية في محور فترة انتاج البيض
المعرفية

المجموع

44

044

 .2محور فترة نمو األفراخ

بمغت درجة الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث في

حدود الحاجة

44-22

2

294

24

بأنيا كبيرة.

 .0محور فترة انتاج البيض

العدد

23-32

40

93

3492

يوصف مستوى حاجتين المعرفية في محور تييئة األقفاص

لممحاور في مجال تربية الدجاج البياض باألقفاص

%

34-06

4

497

34

المعرفية

نستنتج من جدول  7إن معظم النساء الريفيات عينة البحث

ال ا :الحاجات المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث وفقا

مجال

العدد

%

المعرفية

درج ـ ــة الحاج ـ ــة المعرفي ـ ــة لمنس ـ ــاء المبحوث ـ ــات ق ـ ــد يع ـ ــود إل ـ ــى

متوسط درجة الحاجة

حاجتين المعرفية في محور فترة نمو األفراخ

متوسط درجة

حدود الحاجة

الحاجة المعرفية

متوسط درجة الحاجة

0

0

34

العدد

%

44-24

62

85

29

04-02

32

37

07932

22-42

03

04

47

34-09

70

7992

3092

المجموع

44

044

24-32

4

497

32

44

044

22-32

المعرفية

المجموع

نستنج من جدول  6إن معظم النساء الريفيات عينة البحث

المعرفية

نستنج من جدول  8إن أكثر من نصف النساء الريفيات عينة

يوصف مستوى حاجتين المعرفية في محور فترة إنتاج البيض

البحث يوصف مستوى حاجتين المعرفية في محور فترة نمو

بأنو كبير–كبير جدا.

األفراخ بأنو كبير.

 .3محور تييئة األقفاص

بمغت درجة الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث في

مجال تييئة األقفاص ما بين  35-24درجة بمتوسط مقداره
* لم تظير الفئتين القميمة جدا والقميمة في درجات الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات في محاور تربية الدجاج البياض

باألقفاص.
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رابعا :عالقة كل من المتغيرات المستقمة الخاصة بالمرأة

مستوى معنوية  ،5.58لذا تقبل فرضية البحث التي تنص
عمى إن ىناك عالقة معنوية بين الحاجة المعرفية لممرأة

الريفية بمستوى حاجاتيا المعرفية في مجال تربية الدجاج

الريفية في مجال تربية الدجاج البياض ومستواىا التعميمي،

البياض باألقفاص

وتأتي ىذه النتيجة مختمفة مع ماتوصل إليو العباسي

العمر

والحافظ( .)8إن الحاجة المعرفية تزداد بانخفاض المستوى

لغرض وصف الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث

التعميمي ويعود ذلك إلى النظرة االجتماعية النمطية في

قسمت المبحوثات إلى خمس فئات عمرية ،وظير إن أعمى

تفضيل تعميم الذكور عمى اإلناث في المناطق الريفية والتي

متوسط لمحاجة المعرفية كانت ضمن الفئة  46-39سنة وقد

تتصف إجماال بتدني مستوى الدخل األسري ليا( ،جدول

بمغ متوسط حاجاتين المعرفية  94.72درجة ،ولمعرفة العالقة

.)85

بين الحاجة المعرفية لممرأة الريفية وعمرىا .استخدم معامل

جدول  .04توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا

االرتباط البسيط  Pearsonالذي بمغت قيمتو  ،5.867ولمتأكد

لممستوى التعميمي ومتوسط درجات الحاجة المعرفية

من معنوية العالقة استخدم اختبار  tالذي بمغت قيمتو
المحسوبة  8.573وىي تقل عن قيمتيا الجدولية  8898عند

المستوى

مستوى معنوية  ،5855لذا ترفض فرضية البحث التي تنص
الريفية في مجال تربية الدجاج البياض وعمرىا ،وربما يرجع
سبب ذلك الى أن النساء الريفيات عمى اختالف أعمارىن
بحاجة إلى مزيد من المعمومات الجديدة التي تنمي فيمن
وادراكين بالتقنيات الحديثة وىذه النتيجة ال تتوافق مع ما

الفئات

متوسط الحاجة

العدد

%

33-02

27

4499

94902

24-32

36

2496

44977

24-20

04

0094

47924

47-29

00

0392

94963

24-46

4

492

9092

المجموع

44

044

العمرية

49076

ابتدائية

22

2994

49990

متوسطة

30

23.9

44934

إعدادية

7

794

44924

معيد

4

4

المجموع

44

044

–
X = 2.472
S.D = 1.205

قسمت المبحوثات إلى أربع فئات ،وبمغ أعمى متوسط لمحاجة

ومتوسط درجات لحاجة المعرفية
المعرفية (درجة)

تقرأ وتكتب

6

699

47942

**-49426

49229

لغرض وصف الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث

جدول  .9توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا لمعمر

r²

أمية

09

3097

94964

(درجة)

الحالة االجتماعية

توصمت إليو البدري (( )7جدول .)9

معامل االرتباط

العدد

%

المعرفية

التعميمي

عمى إن ىناك عالقة معنوية بين الحاجة المعرفية لممرأة

متوسط الحاجة

معامل االرتباط ²
r

 tالمحسوبة

المعرفية لمنساء األرامل ىو  98887درجة ،وقد يعود سبب

 tالمحسوبة

ذلك إلى غياب من يعيميا أو لصغر سن أطفاليا فيي تبذل
جيد اكبر وتحاول الحصول عمى معمومات حول التقنيات

09262

الحديثة لزيادة موردىا المالي واعالة أفراد أسرتيا ،ولمعرفة

–
X = 27.17
S.D= 9.609

العالقة بين الحاجة المعرفية لممرأة الريفية وحالتيا الزوجية،

استخدم معادلة  Spearman-Brownالذي بمغت قيمتو

المستوى التعميمي

 ،58882ولمتأكد من معنوية استخدم اختبار  tالذي بمغت

لغرض وصف الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث

قيمتو المحسوبة  88872وىي تقل عن قيمتيا الجدولية

قسمت المبحوثات الى ست فئات ،وظير إن أعمى متوسط

 88987عند مستوى معنوية  ،5855وىذا يدل عمى إن العالقة

لمحاجة المعرفية لمنساء األميات ىو  94.78درجة ،ولمعرفة

غير معنوية بين المتغيرين ،أي أن الحالة االجتماعية لممرأة

العالقة بين الحاجة المعرفية لممرأة الريفية ومستواىا التعميمي

الريفية التؤثر عمى درجة حاجتيا المعرفية ،لذا ترفض فرضية

استخدم معادلة  Spearman- Brownالذي بمغت قيمتو -

البحث التي تنص عمى إن ىناك عالقة معنوية بين الحاجة

 ،58437وىذا يدل عمى وجود عالقة سالبة بين المتغيرين.

المعرفية لممرأة الريفية في مجال تربية الدجاج البياض وحالتيا

ولمتأكد من معنوية العالقة استخدم اختبار tالذي بمغت قيمتو

االجتماعية (جدول .)88

المحسوبة  48539وىي تزيد عن قيمتيا الجدولية  28686عند
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جدول  .00توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا لمحالة

لغـرض وصــف الحاجـة المعرفيــة لمنسـاء الريفيــات عينـة البحــث

الزوجية ومتوسط درجات الحاجة المعرفية
الحالة

متوسط الحاجة

العدد

%

المعرفية

متزوجة

27

7297

49940

غير متزوجة

04

0299

90960

أرممة

07

0493

90946

مطمقة

3

392

4792

المجموع

44

044

االجتماعية

(درجة)

معامل

االرتباط r²
49043

قســمت المبحوثــات إلــى ثــالث فئــات ،وظيــر إن أعمــى متوســط

t

لمحاجــة المعرفيــة لــدى النســاء الريفيــات الم ـواتي لــديين اكتفــاء

المحسوبة

ذات ــي فقــط ى ــو  95854درج ــة ،ولمعرفــة العالقــة بــين الحاج ــة

09063

المعرفي ــة لممـ ـرأة الريفي ــة ومس ــتوى إنتاجي ــة المشـــروع ،اسـ ــتخدم

–
X = 2944
S.D = 0.866

معادلــة  Spearman-Brownال ــذي بمغــت قيمت ــو ،5.895

ولمتأكد من معنوية العالقة استخدم اختبار  tالـذي بمغـت قيمتـو

مدى مساىمة المشروع بدخل األسرة

المحسوبة  58939وىي تقل عن قيمتيـا الجدوليـة  88987عنـد

لغرض وصف الحاجة المعرفية لمنساء الريفيات عينة البحث

مستوى معنوية  ،5855وىذا يدل عمى إن العالقة غير معنويـة

قسمت المبحوثات إلى أربع فئات ،وبمغ أعمى متوسط لمحاجة

بـين المتغيـرين ،أي أن مسـتوى إنتاجيــة المشـروع ال تــؤثر عمــى

بين الحاجة المعرفية لممرأة الريفية ومساىمة المشروع بدخميا،

عم ــى إن ىن ــاك عالق ــة معنوي ــة ب ــين الحاج ــة المعرفي ــة لممـ ـرأة

المعرفية لفئة معظم الدخل ىو  95874درجة ،ولمعرفة العالقة

درجة حاجتيا المعرفية ،لـذا تـرفض فرضـية البحـث التـي تـنص

استخدم معادلة  Spearman-Brownوالذي بمغت قيمتو

الريفيـ ــة فـ ــي مجـ ــال تربيـ ــة الـ ــدجاج البيـ ــاض ومسـ ــتوى إنتاجيـ ــة

 ،58895ولمتأكد من معنوية العالقة استخدم اختبار  tوالذي

المشروع (جدول .)83

بمغت قيمتو المحسوبة  28594وىي تزيد عن قيمتيا الجدولية

جدول  .02توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا

 88987عند مستوى معنوية  ،5855لذا تقبل فرضية البحث

لمستوى إنتاجية المشروع ومتوسط درجات الحاجة المعرفية

التي تنص عمى إن ىناك عالقة معنوية بين الحاجة المعرفية

متوسط

لممرأة الريفية في مجال تربية الدجاج البياض ومساىمة

إنتاجية المشروع

المشروع بدخميا ،ويرجع سبب ذلك إلى انو كمما زاد مستوى

االكتفاء الذاتي

المعيشي والصحي واالجتماعي والسياسي لألسرة الريفية()3

جميل الدخل

4

4

معظم الدخل

29

7690

94964

نصا الدخل

03

0297

44907

06

0992

44922

44

044

بالدخل

نسبة قميمة من
الدخل

المجموع

المعرفية(درجة)

حاجة معرفية كبيرة لمنساء الريفيات في كل من المجاالت

t

االرتباط r²
49092

39494

–
X = 1.62

=S.D
0.486

المبحوثات تقع مستواىا بين كبيرة–كبيرة جدا ،وكذلك وجود

مساىمة المشروع بدخل األسرة ومتوسط الحاجة المعرفية

المحسوبة

49092

49929

الدجاج البياض باألقفاص ألكثر من نصف النساء الريفيات

جدول .03توزيل النساء الريفيات عينة البحث وفقا لمستوى
مساىمة

المجموع

44

044

r²

 tالمحسوبة

يستنتج من البحث وجود حاجة معرفية في مجال تربية

(جدول .)82

المشروع

أخرى

4

4

األخرى

عمى إن الدخل يعد من العوامل األساسية لتحسين المستوى

العدد

22

739
2

49923

البيل لمعوائل

المستحدثات الزراعية الخاصة بتربية الدجاج البياض ،فضال

%

22

269
2

94924

فقط

وسائل اإلنتاج وبالتالي تزداد الرغبة بتعمم المزيد عن

متوسط الحاجة

المعرفية
(درجة)

دخل المرأة الريفية من المشروع كمما زادت الحاجة لتوفير

معامل

العدد

%

الحاجة

معامل االرتباط

الثالثة ،وان أكثر المجاالت كانت فيو الحاجات المعرفية
لمنساء المبحوثات ىو مجال فترة إنتاج البيض  ،قمة وضعف

الخدمات التعميمية والتدريبية المقدمة لمنساء الريفيات

–
X = 2.460
S.D= 0.802

المشموالت بالمشروع بشكل عام مما انعكس عمى حاجاتين
المعرفية ،وقد أوصى البحث بتوفير الحوافز المالية
واالجتماعية لتمكين النساء الريفيات من االنخراط في ب ارمج

محو األمية والتدريب الميني والتقني ،ودعم وتشجيع برامج
497

كاظم
10-FAO.2003. Extension Through Womenۥs
Community Development Groups: A case
study of female extension assistants in Azad
and Kashmir, Rome, p.7.
11-FAO. 2011. Women in The Agriculture
Sector "To Bridge The Gap Between The
Sexes for Development", p.99.
12- General Association for Extension and
Agricultural Cooperation. 2009. Evaluation
study for projects in support of farmers and for
rural youth for the 2008, p.4-5.
83-Al-Hafidh, A. Z. 2005. The Level of Rural
Woman knowledge in Some Agricultural and
Family Care Domains and its Relation with
Some Variables" Field Study in the two
Villages of Al-Shraikhan and Qubba/ Nineveh
governorate ", M. Sc. thesis, Agricultural
Extension Dep., College of Agriculture and
Forestry, University of Mosul, p.1-4.
14-Hamed, J. M., S. H. Ahmad 2008. The
cognitive level of broiler in Baghdad of
scientific recommendation pertaining its
breeding. The Iraqi Journal of Agricultural
Sciences, 39(3):114.
15-Jamali, K. 2009. The role of rural women
in agriculture and its allied fields: A case
study. Pakistan. European Journal of Social
Sciences, 7(3): 74.
16-Al-Jubouri, A. M. 2006. Determination of
Agricultural and Domestic Extension Needs of
The Rural Women and Fulfillment of their
Requirements from her Point of View in
Baghdad Governorate. M. Sc. thesis,
Agricultural extension and education dep.,
College of Agriculture, Baghdad University,
p.6.
17-Khaledi, K., A. Hossein and E. Farzad.
2012. Explaining rural women’s participation
in extension education program: Case study of
Sanandaj city. Online Research Journals, 1(3):
57-64.
18-Alkalidy, M. 2006. The Social, Economic
and Psychological Effects of Working
Jordanian Women Attending Graduate Study
Programs in Jordanian Universities on their
family life. PhD. College of Graduate Studies
in Education, Amman Arab University for
Graduate Studies, p.2.
19-Kongolo M. and O. Bamgose, 2002,
Participation
of
Rural
Women
in
Development: A case Study of Tsheseng,
Thintwa, and, Makhalaneng Villages, South

3402 ,494-494 :)4(44 – مجمة العموم الزراعية العراقية
المشروعات الصغيرة وبرامج األسر المنتجة من خالل تسييل
،وتبسيط إجراءات منح القروض المصرفية لمنساء الريفيات
وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم الدور
االقتصادي لمنساء الريفيات ومشاركتيا الفعالة في تنمية
.المجتمع
المصادر
1- Al-Abbassi, A. F., & A. Z. Al-Hafidh. 2010.
Knowledge needs for rural women in the
aspect of sheep breeding in gwair District/
Nineveh Governorate. Rafidain Journal of
Agriculture, 38(4):11-18.
2-Abed, S. K., & W. A. M. 1989. The role of
rural women in agricultural work and the
factors influencing it in a fresh bath / Nineveh,
Rafidain Journal of Agriculture, 21(4):31- 45.
3- Ahmed, F., C. Siwar. & N. A. Idris. 2011.
Contribution of rural women to family income
through participation in microcredit: An
empirical analysis. American. Journal of
Applied Sciences 8(3):238-245.
4- Ashby, J., H. Marianne., U. Lambro and
L.Gunnar. 2009. Gender in Agriculture
"Women engine to push agricultural
development forward". FAO, IFAD and the
World Bank, p.1-4.
5-Al- Atroshi, N. A. & R.H. Mohammed.
2011. Contribution of rural women
agricultural work and its relationship with
some variables in some villages of Nineveh
governorate, 5th Scientific Conference of
College Agriculture- Tikrit University, p.5.
6-Ayoub, R., 2010. Social Feasibility of
Micro-and their Impact on Women in the
Syrian Rural Society. PhD. Damascus
University, p.112.
7-Al-Badry, A. A. 1995. Knowledge
Extension Needs of the Rural Women in Al –
Mahmodia District. M.Sc. Thesis, Agricultural
Extension and Education Dept., College of
Agriculture, Baghdad University, p.70.
8-Bloom, B. 1982. Synthesis of Student
Assessment and Formative. Translated by
Mohammed A. Al-Mufti, Cairo, Dar
Makkrohamm, p.126.
9-ESCWA.2005. History of
Women's
Movements in the Arab World. Economic and
Social Commission for Western Asia, United
Nations, Beirut, Lebanon, p.80.
496

كاظم
24-Nosheen F., T. Ali., H.N. Anwar and M.
Ahmad 2011. Participation of rural women in
livestock management and their training Needs
in Potohar Region. Pakistan Veterinary
Journal, 31(1):41.
25-Robinson, F. E., G.M. Fasenko and R. A
Renema. 2004. Optimizing chick production in
broiler breeders, Vol 1: Broiler breeder
production series, p.15.
26-Saleh, M. F. 2004. Office of Human
Resources View and Analysis. Hamed
Publishing and Distribution, Aman, p.2.
27-Al-Tawel, R. Z. 2008. Sustainable
Development and Economic Security in a
Democracy and Human Rights. Distribution
and Printing Beirut, Lebanon, p.26.

3402 ,494-494 :)4(44 – مجمة العموم الزراعية العراقية
Africa Journal of International Women's
Studies, 4(1):79.
20-Melham. S. M. 2000. Research Methods in
Education and Psychology, Mayssra House
for Publishing, Distribution and Printing,
Amman, Jordan, p.372
21-Mukhtar, A. A. 1995. Research Methods in
Social Service. Dar university knowledge.
Alexandria, p.129.
22-Najee, A. A., R. M. Ismail and W. Jawad
2009. The status of rural women in the
Marshes of Southern part of Iraq. The Iraqi
Journal of Agricultural Sciences 40(1):123137.
23-Najee, A. A. 2007. Session strategy to
develop agricultural extension work with rural
women. The Iraqi Journal of Agricultural
Sciences, 38(2):136-140.

494

