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المستوى المعرفي للمرأة الريفية في مجال زراعة الطماطة في قضاء سامراء في محافظة صالح الدين
علي احمد غضيب
مروه احمد طه االسودي
قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت
Email: ma5053974@gmail.com
الخالصة
استهدفت الدراسة التعرف على المستوى المعرفي للمرأة الريفية فيي قضياس سيامراس فيي محافظية صي
الدين في زراعة محصول الطماطية ششيكل عيام ،والتعيرف عليى المسيتوى المعرفيي للميرأة الريفيية فيي زراعية
محصول الطماطة في كل مجال من مجياالت زراعية المحصيول ،تيم اتتييار عي ية عشيواتية ت اسيشية مين زرا
الطماطيية ش سييشة ( )%08وشييكلأ أصيييش عييدد المشحو ييات ( )011مشحو يية .تيييم الحصييول علييى الشيا ييات مييين
المشحو ات شواسطة استمارة استشيان وتضم ت الجزس األول عيدداﹶ مين األسيتلة تتعليب شيشعع العواميل المسيت لة
(العمر ،التحصييل الدراسيي ،الحالية االجتماعيية ،عيدد أفيراد األسيرة ،يو عميل أسيرة المشحو ية ،إييراد اليدو م
الواحد ،مصادر المعلومات) ،والجزس ال ا ي :تضمن مستوى معارف الميرأة الريفيية فيي مجيال زراعية و أ تيا
محصيول الطماطية ،وتيم اسيتتدام عييدد مين الطراتيب اإلحصياتية (المييدى ،التكيرارات وال سيب المتويية ،معامييل
ارتشاط الشسيط شيرسون(،)personمعامل ارتشاط ألرتشي سيشيرمان ،اتتشيار ،tمعادلية سيشيرمان شيراون ،ميوك
اإل حييار المتعييدد المراحييل) .شي ييت تيياتد الدراسيية ششييكل عييام هييو متوسييط يميييل إلييى اال تفيياع ،وشي ييت تيياتد
الدراسة ا تفاضاﹶ ششكل واض في (اتتيار الص ف ،تهيتة األرع والترشة الم تمة ،موعيد وطري ية الزراعية،
مكافحيية اافيييات الزراعييية) ،وشي يييت حسيييب األهمييية ال سيييشية أن أعلييى قيمييية ضيييمن مجييال (ال ضيييد والج يييي
والتتزين) ،واقل قيمة هي ضمن مجال (تهيتة األرع والترشة الم تمة).
كلمات دالة :المعرفة ،المرأة الريفية ،العمليات الزراعية.
تاريخ تسلم الشحث  8102/7/01وقشوله 8102/00/7

المقدمة
هددت المجاعة في الستي ات من ال رن الماضي ج وب أسيا ،فكا ت ال يورة التضيراس اإلجاشية الصيحيحة
لمواجهة أزمة األغكية التي أطلت شرأسها م ك صف قرن فواجههيا العيالم( .م ظمية األغكيية والزراعية العالميية
 .)3 :8101 ،FAOإ ييا ستشييرف أفييا عييام  8111يتم ييل شمواجهيية تحييديات عديييدة تتم ييل فييي إطعييام سييكان
يأكلون أك ر وأفضل وعا وصحي أك ر في شعع األحيان ،ومن المتوقع أن يتجاوز أعيداد سيكان العيالم التسيعة
مليارات سيمة ليكلأ تواجيه الششيرية والميزارعين ككيل تحيديات جدييدة يفرضيها الم ياد الجدييد علييهم ويتطليب
م ي هم الصييمود فييي وجييه هييكه التحييديات ششييكل يتييأقلم مييع واقعهييم الجديييد )2015:2،Di Silva( .حيييث ت ييوم
الزراعة شتوفير المواد التام ال زمة للصي اعة وشيكلأ أصيش تطيوير و تحيديث الزراعية مهمية حتميية تفرضيها
متطلشييات الحييياة لتييامين الاييكاس والكسيياس للسييكان ،وعيين طري هييا يييتم الوصييول إلييى الت مييية الريفييية المسييتدامة
للزرا (.قشطة.)01 :8108،و ظرا ألهمية اإلرشاد الزراعي في حياة المزارعين أل يه يعتشير مصيدراﹶ للتجدييد
ووسيييلة للتحسييين فييي إ تييا المييزار كمييا و وعييا ،وان هييكه األهمييية تيجيية التطييور السييريع فييي التك ولوجيييا و
األشحيياث العلمييية ،وميين ه ييا تشييرز أهمييية اإلرشيياد الزراعييي أل ييه يشييكل العمييود الف ييري و الوسيييلة المهميية شييين
المزارعين والشحث العلمي ،وهكا شدورة يشكل األسيا فيي الت ميية الريفيية(.اللحام وآتيرون .)3: 8106،ومين
ت ي ل الييدور المهييم الييكي ي ييوم شييه ال طييا الزراعييي وفييي التزايييد السييكا ي المسييتمر والحاجيية المتزايييدة للاييكاس
والدواس والكساس وغيرها من االحتياجات الضرورية للسكان كان ال شد إن وم شجميع الجهيود مين أجيل إحيداث
ت مية زراعية ح ي ية ،و ستطيع إن عرف الت مية الزراعية شأ ها عملية التحيول مين طير اإل تيا الت ليديية إليى
طر اإل تا الحدي ية التيي ت يوم شتأكييدها تياتد أشحياث علميية وزراعيية وتجيارب تأكيديية وممارسيات تطشي يية
اجحيية تييإدي إلييى إحييداث تايييرات ت ييية مرغوشيية ،وكلييأ ميين تيي ل اسييتعمال مييدت ت اإل تييا الزراعييي
المسييتحد ة آو المتطييورة وم هييا األص ي اف والس ي الت و ظييم الييري واألسييمدة والمشيييدات ،وميين ت ي ل إدتييال
وتطشيب أساليب وت يات إ تاجية زراعيية مفييدة م هيا اليدورة الزراعيية الم ليى( .صيال وآتيرون-13: 8116 ،
 .)16أما في ما يتص زراعة محاصيل التضر فيجب تهيتة الظروف الم لى ل موها للحصيول عليى محصيول
كي وعية جيدة (الع ف .)6 :8107،وشكلأ ستطيع ال ول أن التضر تإدي دوراﹶ اقتصيادياﹶ مهمياﹶ حييث تعيد
مين الفييرو الرتيسيية ل سييم الشسيت ة التييي تييدر الييرش اليوفير علييى المييزارعين أكا مييا تميت الع اييية شهييا وإعطاتهييا
أهمية كافية وشكلأ تعد زراعة التضير قطاعيا هاميا فيي االقتصياد الزراعيي ،وتحتيوي التضير عليى المركشيات
ال شوية والشروتي ية والده يات والحيوامع العضيوية والفيتامي يات وكيكلأ عليى مجموعية مين الع اصير المهمية
الشحث مستل من رسالة الماجستير للشاحث األول
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في ش اس جسم اإل سيان م يل الكالسييوم والشوتاسييوم (المحميدي )82-87 :0424،و سيتطيع ال يول أن المحاصييل
الشسيت ية مين أهييم األجيزاس التيي تييدتل فيي الاييكاس الييومي ل سيان ،حيييث تعيد الطماطية ميين محاصييل التضيير
الواسييعة اال تشييار فييي العييالم ،وإحييدى محاصيييل التضيير الرتيسيية والمهميية فييي العرا (.محمييود4-6 :8112،
)وألهميتهيا االقتصييادية فهييي ميين أك يير المحاصييل الم تشييرة فييي العييالم فتييزر فيي شيتييات متعييددة ومتتلفيية ميين
العييالم (.)1999:83 ،Cuarteroو ظييرا ألهمييية محصييول الطماطيية شاعتشيياره ميين المحاصيييل المهميية والتييي
يستتدمها السكان ل سته أ اليومي والتي تكياد ال تتليو الماتيدة م هيا وتاصية فيي العيرا وعليى ميدار السي ة،
وشمييا أن المييرأة الريفييية هييي التييي ت ييوم شمعظييم اإلعمييال الزراعييية المتعل يية شزراعييه محصييول الطماطيية جيياست
فكرة الشحث للوقوف على المستوى المعرفي لل ساس الريفيات فيي مجيال زراعية هيكا المحصيول المهيم وعموميا
يحاول الشحيث اإلجاشية عليى التسياإالت :ميا المسيتوى المعرفيي للميرأة الريفيية فيي قضياس سيامراس فيي محافظية
ص ي الييدين فييي زراعيية محصييول الطماطيية ششييكل عييام ،ومييا المسييتوى المعرفييي للمييرأة الريفييية فييي قضيياس
سامراس في محافظة ص الدين في زراعة محصول الطماطة في كل مجال من مجاالت زراعة المحصول.
أهمية البحث:
يعطييي هييكا الشحييث صييورة واضييحة عيين المسييتوى المعرفييي العييام لمعرفيية المييرأة الريفييية شالتوصيييات العلمييية
المتعل ة شمحصول الطماطة ،مما يسهل على األجهيزة اإلرشيادية وصي ع الشيرامد واأل شيطة اإلرشيادية ال زمية
لمعالجة ال ص المعرفي وفي كل المجاالت ،يمكن االسيتفادة مين تياتد هيكا الشحيث واسيت تاجاته وتوصيياته فيي
تتطيط الشرامد التدريشية للمرأة الريفية في مجال زراعة محصول الطماطة.
أهداف البحث:
 -0التعيرف عليى المسيتوى المعرفيي للميرأة الريفيية فيي قضياس سيامراس فيي محافظية صي اليدين فيي زراعيية
محصول الطماطة ششكل عام.
 -8التعيرف عليى المسيتوى المعرفيي للميرأة الريفيية فيي قضياس سيامراس فيي محافظية صي اليدين فيي زراعيية
محصول الطماطة في كل مجال من مجاالت زراعة المحصول.
مواد البحث وطرائقه
اتشعت الشاح ة الم هد الوصفي لارع تح يب أهيداف الشحيث حييث يعيد مي هد م اسيب إلجيراسات الشحيث
وهدف المي هد الوصيفي هيو وصيف ظيواهر أو أوضيا قاتمية شيالواقع ويمتياز شأ يه يرصيده الواقيع لكيي يسياعد
مست ش في تايير الظروف التي تتحكم فيي هيكا الواقيع (الفاضيل .)013 :8101،حييث ي يوم شتصي يف الشيا يات
ومعالجتهيييا وتحليلهيييا تحليييي و دقي يييا و وتشييييين االقتيييران ،مييين اجيييل اسيييتت ص دالالتهيييا والوصيييول إليييى ال تييياتد
والتعميمييات الوافييية والدقي يية عيين وموضييو الشحييث (رشيييد .)0408113 ،اعتمييدت م ط يية إجييراس الشحييث فييي
محافظة ص الدين في قضاس سامراس ،التي ت يع عليى الضيفة الشيرقية ل هير دجلية وتشعيد شميا ي ارشيـ()081كيم
شمال العاصمة شاداد ،حيث شمل مجتمع الشحث:
شعب الزراعة التاشعة لمديرية زراعية صي اليدين والشيال عيددهما ( )3شيعب زراعيية والتيي ت يع فيي قضياس
سامراس.
عدد زرا الطماطة التاشعين إلى الشعب الزراعية فيي قضياس سيامراس والشيال عيددهم ( * )237ميزار *شيعشة
زراعة سامراس لم تدتل التطة شالرغم من وجود مزارعين كما موض في جدول ()0
الجدول ( )0توزيع المشحو ين تشعا لدورهم في عملية ل الت ا ات الزراعية في محافظة ي وى ششكل عام.
Table (1) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
agricultural technologies in the Nineveh province in general
Average of role
)Numeric value(Categories
Percentage
The number
134.9
88.10
18
)046 -71( Low
807.16
11.88
004
)816 – 041( Medium
828.34
87.87
43
)366 – 811( High
٪011
830
Total
̅
X = 807.4 S.d = 43.324
عي ة الشحث:
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تم اتتيار عي ة عشواتية ت اسشية مين زرا الطماطية التياشعين فيي الشيعب الزراعيية فيي قضياس سيامراس وش سيشة
( )%08وشكلأ أصش عدد المشحو ات (.)011
أداة الشحث:
قاميت الشاح ية شجميع عيدد مين الكتيب الزراعيية التييي تتيص إ تيا التضير شصيورة عامية ومحصيول الطماطيية
شصورة تاصة حيث تم االسيتعان شعيدد مين الكتيب إل تيا التضيروات شجيزأين األول وال يا ي ،وشزييارات مين
( )8102/6/31 _ 8102/6/1وشكلأ تم التعرف على م ط ية إجيراس الشحيث وتيم إجيراس عيدد مين الل ياسات ميع
المزارعات شواسطة أعضاس الجمعيات الف حية في الم ط ة وتشيين إن المزارعيات ي مين شزراعية مجموعية مين
محاصيل التضر ومن م ها محصول الطماطة حيث تم إعداد استشا ه تاصة للمرأة الريفية.
قيا متايرات الشحث :تم قيا العوامل المست لة
أ-العمر :تم ال يا شعدد س وات عمر المشحو ة وقت جمع الشيا ات.
ب-التحصيييل الدراسييي :تييم ال يييا ميين تي ل (أمييية ،ت ييرا وتكتييب ،اشتداتييية ،متوسييطة ،إعدادييية ،معهييد ،كلييية،
شهادة عليا) ووضع لها ال يم التالية على التوالي(.)2،7،4،1،6،3،8،0
ت-الحالية االجتماعييية :تيم ال يييا ميين تي ل الشييداتل ااتيية (شيياكر ،متزوجيية ،أرملية ،مطل يية) ووضيع لهييا ال يييم
التالية على التوالي()6،3،8،0
ث-عدد إفراد األسرة :تم ال يا شعدد اإلفراد التي تكون م ها أسرة المشحو ة.
 و عمل أسرة المشحو ة الرتي  :تم ال يا شالشداتل (زراعي ،غير زراعي) وتم وضع ال يم (.)0،8الدتل الس وي :تم ال يا من ت ل ال يم التي تعطيها المشحو ة.د -و الملكية :تم ال يا حسب الشداتل (ملأ ،ع د ،إيجار) وتم وضع ال يم(.)0،8،3
د-مصادر المعلومات :تم ال يا هكا المتاير من ت ل  4مصادر للمعلومات يحصل من ت لهيا الميزار عليى
المعلومات التاصة شمحصول الطماطة حيث كا ت درجة االتصيال (داتميا ،أحيا يا ،يادرا ،ال اتصيل) تيم وضيع
ال يم على التوالي(.)3،8،0،1
مستوى معارف المرأة الريفية لزراعة وإ تيا الطماطية :تيم ال ييا لمسيتوى معيارف الميرأة الريفيية مين تي ل
 61ف ييرة توزعييت علييى المجيياالت ووضييعت إمييام كييل ف ييرة عييدد ميين الشييداتل تتييراو  3-8وتييم قيييا األهمييية
ال سشية من ت ل عرع المجاالت على تشراس قسم الشست ة ووضع درجة حسب أهمية كل مجيال ،حييث كا يت
الدرجة من ( )011أعلى قيمة ظرية هي ( )80وكا ت ضمن المجيال ال يا ي (تهيتية األرع والترشية الم تمية،
وان اقل قيمة ظرية( )4كا ت ضمن المجال التام (عمليات تدمة المحصول)
الجدول ( )8يوض توزيع المشحو ين وف ا لدورهم في عملية ل الت ا ات الزراعية في مجال الت ظيم.
Table (2) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
agricultural technologies in the field of regulation.
Average of role
The number
Percentage
)Numeric value(Categories
04.48
11
80.41
)81 -00( Low
33.64
002
10.12
)61 – 84( Medium
)11 – 60( High
Total

43
87.87
830
%011
̅
X = 30.62 S.d =4.403

64.14

وتيم اسييتتدام عييدد ميين الطراتيب اإلحصيياتية (المييدى ،التكييرارات وال سيب المتوييية ،المتوسييط الحسيياشي ،معامييل
ارتشاط الشسيط شيرسون( ،)personمعامل ارتشاط ألرتشي سشيرمان ،اتتشار  ،tمعادلية سيشيرمان شيراون ،ميوك
اإلا حدار المتعدد المراحل ،المتوسط الموزون).
النتائج والمناقشة
الهدف األول :التعرف على المستوى المعرفي للمرأة الريفية في قضياس سيامراس فيي محافظية صي اليدين فيي
زراعة محصول الطماطة ششكل عام.
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تشين أن أعلى قيمة تعشر عن المسيتوى المعرفيي للميرأة الريفيية فيي زراعية محصيول الطماطية ششيكل عيام هيي
( )010واقل قيمه هيي ( )1وكا يت قيمية المتوسيط الحسياشي هيي ( )11.63واال حيراف ال ياسيي هيو ()04.68
حيث تم توزيع المشحو ات شاستتدام قا ون المدى إلى ث فتات كما في الجدول ()3
الجدول ( )3يوض توزيع المشحو ين وف ا لدورهم في عملية ل الت ا ات الزراعية في مجال التتطيط.
Table (3) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
agricultural technologies in planning field.
Average of role
Percentage
The number
)Numeric value(Categories
87.34
11
83.20
)37 -04( Low
)14 – 32( Medium

006

64.31

64.61

)20 – 41( High

48

84.26

42.84

Total

830
%011
̅
X =61.64 S.d =01.17

يوض الجدول ( )3أن الفتة المتوسطة تم ل أك ر مين صيف المشحو يات أي أن المسيتوى المعرفيي للمشحو يات
هييو متوسييط ششييكل عييام ،وان معييدل المسييتوى المعرفييي لهيين كييان ( )64.14وان أعلييى قيميية لمعييدل المسييتوى
المعرفي ت ع ضمن الفتة العالية وكا ت قيمتها (.)27.30
الهدف ال ا ي  :التعرف على المستوى المعرفي للمرأة الريفية في قضياس سيامراس فيي محافظية صي اليدين فيي
زراعة محصول الطماطة في كل مجال من مجاالت زراعة المحصول:
المجال األول اتتيار الصي ف :تشيين أن أعليى قيمية تعشير عين المسيتوى المعرفيي فيي زرا محصيول الطماطية
للمشحو ات في مجيال اتتييار الصي ف هيي ( )04واقيل قيميه هيي (صيفر) وكا يت قيمية المتوسيط الحسياشي هيي
( )2.24واال حراف ال ياسي هيو ( )6.22حييث تيم توزييع المشحو يات شاسيتتدام قيا ون الميدى إليى ي ث فتيات
كما في الجدول ()6
الجدول ( )6يوض توزيع المشحو ين وف ا لدورهم في عملية ل الت ا ات الزراعية في مجال الت
Table (4) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
agricultural technologies in the field of implementation field.
Average of role
Percentage
The number
)Numeric value(Categories
30.20
67
81.31
)66 -04( Low
)71 – 61( Medium

033

)44 – 70( High

10
830

Total

17.17
88.12

14.14
72.2

%011
̅ =14.21 S.d =04.47
X

يوض ي الجييدول ( )6أن ال سييشة األعلييى فييي مجييال اتتيييار الص ي ف هييي م تفضيية ششييكل عييام وهييكا يع ييي إن
المسييتوى المعرفييي للمشحو ييات م ي تفع وهييكا قييد يرجييع إلييى عييدة عوامييل م هييا قليية التشييرة فييي مجييال اتتيييار
األص اف أو العمر وغيرها من العوامل التي تإ ر ششكل مشاشر في المستوى المعرفي للمشحو ات.
المجييال ال ييا ي تهيتيية األرع والترشيية الم تميية :تشييين أن أعلييى قيميية تعشيير عيين المسييتوى المعرفييي ف يي زرا
محصول الطماطة للمشحو ات فيي تهيتية األرع والترشية الم تمية هيي ( )80واقيل قيميه هيي ( )1وكا يت قيمية
المتوسط الحساشي هيي ( )4.17واال حيراف ال ياسيي هيو ( )1.41حييث تيم توزييع المشحو يات شاسيتتدام قيا ون
المدى إلى ث فتات كما في الجدول ()1

18

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (8102 )6

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (4) 8102

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

الجدول ( )1يوض توزيع المشحو ين وف ا و لدورهم في عملية ل الت ا ات الزراعية في مجال المتاشعة.
Table (5) Distribution of respondents according to their role in the process of
transfer of agricultural technologies in the field of follow-up field .
Average of role
Percentage
The number
)Numeric value(Categories
80.80
12
81.00
)84 -03( Low
)64 – 31( Medium

011

61.61

32.22

)43 – 67( High

42

84.66

18.60

Total

830

%011

̅
X =32.11 S.d =08.67
يوض الجيدول ( )1أن ال سيب فيي مجيال تهيتية األرع والترشية الم تمية تتيراو مين متوسيطة إليى م تفضية
وهكا يع ي أن المستوى المعرفي في مجال تهيتية األرع والترشية الم تمية متوسيط يمييل إليى اال تفياع وهيكا
يع ي أن أغلشية المشحو ات ت صهن المعرفة والتشرة ال زمة فيي كيفيية تهيتية األرع واتتييار الترشية الم اسيشة
لزراعة محصول الطماطة وهكا قد يرجع إلى قلة الدورات التدريشية واأل شطة اإلرشادية في هكا المجال.
المجال ال الث موعد وطري ه الزراعة :تشين أن أعليى قيمية تعشير عين المسيتوى المعرفيي فيي زراعية محصيول
الطماطيية للمشحو ييات فييي موعييد وطري ييه الزراعيية هييي ( )01واقييل قيمييه هييي (صييفر) وكا ييت قيميية المتوسييط
الحساشي هي ( )4،28واال حراف ال ياسي هو ( )6،18حيث تم توزييع المشحو يات شاسيتتدام قيا ون الميدى إليى
ث فتات كما في الجدول ()4
الجدول ( )4يوض توزيع المشحو ين وف ا لدورهم في عملية ل الت ا ات في مجال الت ويم.
Table (6) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
technologies in the field of evaluation field.
)Numeric value(Categories

The number
14

)11 – 34( Medium
)71 – 14( High

012

)31 -04( Low

Total

Percentage

Average of role
86.36

64.71
87.70

64.46

46
830

81.16

48

%011

̅
X = 61.82 S.d =06.44
يوض الجدول ( )4أن ال سب في مجال موعد وطري ة الزراعة تتراو من متوسطة إلى م تفضة وهيكا يع يي
أن المسيتوى المعرفيي فييي مجيال موعييد وطري ية الزراعيية متوسيط يمييل إلييى اال تفياع وهييكا يع يي أن اغلشيييه
المشحو ييات ت صييهن المعرفيية والتشييرة ال زميية فييي تحديييد موعييد الزراعيية الم اسييشة وكييكلأ فييي تحديييد طري يية
الزراعة التي ت اسب زراعة محصول الطماطة وهكا قد يرجع إلى قلة اليدورات التدريشيية واأل شيطة اإلرشيادية
في هكا المجال.
المجال الراشع التسميد والري :تشين أن أعلى قيمة تعشير عين المسيتوى المعرفيي فيي زراعية محصيول الطماطية
للمشحو ييات فييي التسييميد والييري ( )01واقييل قيمييه هييي (صييفر) وكا ييت قيميية المتوسييط الحسيياشي هييي ()2.18
واال حراف ال ياسي هيو ( )6.04حييث تيم توزييع المشحو يات شاسيتتدام قيا ون الميدى إليى ي ث فتيات كميا فيي
الجدول ()7
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الجدول( )7يوض توزيع المشحو ين الى فتات وف ا و لمتاير العمر وع قته شدور الموظفين الزراعيين في
عملية ل الت ا ات الزراعية.
Table (7) The distribution of respondents to categories according to the variable of
age and its relation to the role of agricultural workers in the transfer of
agricultural technologies.
The value of the simple
The
correlation coefficient of
Percentage
)year( Age categories
number
Pearson r
)37-81( Low
68.24
44
1.142
31.43
23
)11-32( Medium
80.80
64
)43-10( High
%011
830
Total
̅ =60.26 S.d = 01.110
X
يوض الجدول ( )7أن ال سب في مجال الري والتسميد عالية وهكا يع ي أن المسيتوى المعرفيي للمشحو يات فيي
مجال الري والتسميد عالية وهكا يدل على أن المشحو يات ليديهن معيارف فيي مجيال التسيميد واليري وقيد يرجيع
سييشب كلييأ إلييى إن المشحو ييات يعييرفن أهمييية التسييميد والييري علييى المحصييول للحصييول علييى إ تييا وفييير ميين
الطماطة أكا ما اهتمن شهكا المجال.
المجييال التييام عمليييات تدميية المحصييول :تشييين أن أعلييى قيميية تعشيير عيين المسييتوى المعرفييي فييي زراعيية
محصول الطماطة للمشحو ات في عمليات تدمة المحصول هي ( 1فأك ر) واقل قيمه هي (صيفر) وكا يت قيمية
المتوسط الحساشي هي ( )8،11واال حيراف ال ياسيي هيو ( )3.36حييث تيم توزييع المشحو يات شاسيتتدام قيا ون
المدى إلى ث فتات كما في الجدول (:)2
الجدول ( )2يوض توزيع المشحو ين الى فتات وف ا و للمستوى التعليمي وع قته شدور الموظفين الزراعيين في
عملية ل الت ا ات الزراعية
Table (8) shows the distribution of respondents according to educational level and
its relation to the role of agricultural employees in the transfer of
agricultural technologies.
The correlation value of
The
Percentage
Education Classes
the Spearman rs
number
07.71
60
Graduate of Agriculture
Graduate Diploma of
01.01
31
Agriculture
** -1.814
10.41
081
Bachelor of Agriculture
Higher Agricultural
01.01
31
Certificate
٪011
830
Total
يوضي الجييدول ( )2أن ال سييب فييي مجييال عمليييات تدميية المحصييول عالييية وهييكا ييدل علييى ان سييشة معييارف
المشحو ات عالية ويرجع السشب إلى أن المشحو ات ي من شعملييات التدمية مين عيز وترقييع وتعشييب شا فسيهن
وهكا يكون لديهن تشرة متراكمة مما جعل سشتهن في هكا المجال عالية.
المجال الساد مكافحة اافات الزراعية :تشين أن أعلى قيمة تعشر عن المستوى المعرفي فيي زراعية محصيول
الطماطيية للمشحو ييات فييي عمليييات تدميية المحصييول هييي ( 01فييأك ر) واقييل قيمييه هييي (صييفر) وكا ييت قيميية
المتوسط الحساشي هيي ( )7.62واال حيراف ال ياسيي هيو ( )6.46حييث تيم توزييع المشحو يات شاسيتتدام قيا ون
المدى إلى ث فتات كما في الجدول ()4
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الجدول ( )4توزيع المشحو ين الى فتات وف ا و ل متاير التتصص الدراسي وع قته شدور الموظفين الزراعيين
في عملية ل الت ا ات الزراعية.
Table (9) The distribution of respondents to categories according to the variable of
study specialization and its relation to the role of agricultural employees in
the transfer of agricultural technologies.
The correlation value
The
Percentage
Specialization categories
of the Spearman rs
number
88.12
10
Specialist in agricultural
** -1.874
extension
77.48
021
Not specialized in
agricultural extension
٪011
830
Total
يوضي الجييدول ( )4أن ال سيب فييي مجييال المكافحية هييي مت ارشية جييدا شييين عاليية إلييى متوسيطة وهييكا يع ييي ان
المستوى المعرفي للمشحو ات هو مرتفع الى متوسط قيد يرجيع السيشب إليى معرفية المشحو يات شأهميية المكافحية
في ال ضاس على اافات الزراعية مما يودي إلى الزيادة في اإل تا الزراعي.
المجال الساشع ال ضد والج ي والتتزين :تشين إن أعلى قيمة تعشر عن المستوى المعرفيي فيي زراعية محصيول
الطماطة للمشحو ات في ال ضد والج ي والتتزين هي ( 4فأك ر) واقل قيمه هي (صيفر) وكا يت قيمية المتوسيط
الحساشي هي ( )1.26واال حراف ال ياسي هو ( )3.38حيث تم توزييع المشحو يات شاسيتتدام قيا ون الميدى إليى
ث فتات كما في الجدول ()01
الجدول ( )01توزيع المشحو ين وف ا و لل شأة الى فتات وع قته شدور الموظفين الزراعيين في عملية ل
الت ا ات الزراعية
Table (10) Distribution of respondents according to their origin to categories and
their relation to the role of agricultural employees in the transfer of
agricultural technologies.
The correlation value of the
The
Percentage
Creation
Spearman rs
number
87.70
46
rural
**1.073
78.84
047
Urban
%011
830
Total
يوض الجدول ( )01إن ال سب في مجال ال ضد والج ي والتتزين هي عالية إلى م تفضة وهكا ييدل عليى أن
المستوى المعرفي للمشحو يات فيي هيكا المجيال عاليية وهيكا ييدل عليى أن المشحو يات تك ير معيرفتهن فيي مجيال
الج ي وال ضد والتتزين ظرا لتشرتهن الواسعة هكا المجال.
االستنتاجات
-0شي ت تاتد الدرا سة أن المستوى المعرفيي للميرأة الريفيية فيي زراعية محصيول الطماطية فيي قضياس سيامراس
في محافظة ص الدين ششكل عام هو متوسط يميل الى اال تفاع ،ست تد من كليأ وجيود حاجية ملحية اليى
زيادة المستوى المعرفي لل ساس الريفيات وزيادة معلوماتهن في مجال زراعة محصول الطماطة.
 -8شي ت تاتد الدراسية أن المسيتوى المعرفيي للميرأة الريفيية فيي مجياالت زراعية محصيول الطماطية ا تفيع
ششكل واض في(اتتييار الصي ف ،تهيتية األرع والترشية الم تمية ،موعيد وطري ية الزراعية ،مكافحية اافيات
الزراعية) ،وشي يت حسيب األهميية ال سيشية أن أعليى قيمية ضيمن مجال(ال ضيد والج يي والتتزين)،واقيل قيمية
هي ضيمن مجال(تهيتية األرع والترشية الم تمية) ،سيت تد مين كليأ وجيود حاجية لزييادة معلوميات ومعيارف
المشحو ات في هكه المجاالت.
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التوصيات
توصي الشاح ة شاالهتمام التاص شالمرأة الريفية وتوجيه جهود الجهياز اإلرشيادي فيي محافظية صي-0
.شتوعيتها ششكل عام
توصي الشاح ة شتفعيل دور المرشدات الزراعيات على ارع الواقع مين اجيل تدمية وتطيوير الميرأة الريفيية-8
.في مجال اإل تا الزراعي وتاصة في محصول الطماطة
 وأقامية،توصي الشاح ة شرفع المستوى المعرفي فيي مجيال تهيتية األرع والترشية الم تمية واتتييار الصي ف-3
.دورات و دوات تاصة شاإلرشاد الزراعي
اليدين

The knowledge Level of Rural Women in the Field of Tomato Cultivation in
the District of Samarra of Salahaddin Province
Marwa Ahmed Taha Al – Asoudi
Ali Ahmed Ghadib
Department of Economics and Guidance/ Guidance College of Agriculture
/ University of Tikrit
Email: ma5053974@gmail.com
Abstract
The study aimed to identify the level of knowledge of rural women in the
Samarra district in Saladin province in the cultivation of the tomato crop in general,
and to identify the level of knowledge of rural women in the cultivation of the
tomato crop in each field of crop cultivation, 12%). The number of respondents was
100. The data were obtained from the questionnaire. The first part included a
number of questions related to some independent factors (age, educational
attainment, marital status, number of family members, type of household work،
Donum aloe, And the second part: the level of knowledge of rural women in the
field of cultivating and producing the tomato crop. A number of statistical methods
were used (range، frequencies and percentages، correlation coefficient, t, the
Spearman Brown equation، the multi-phase desolate model). The results of the
study were shown in general Is the average tendency to decline, The results of the
study showed a significant decrease in the selection of varieties, soil composition،
appropriate soil, date and methods of agriculture، control of agricultural pests،
relative importance, geography, storage and less value in soil and soil composition.
Keywords: knowledge, rural women, agricultural processes.
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