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المستخمص

 المعرفة بانشاء البيوت:استيدف البحث تشخيص مستوى معرفة المرأة الريفية لمزراعة في البيوت البالستيكية في المجاالت االتية
البالستيكية ومواصفات البالستك المستخدم لتغطية البيت وتعقيم التربة وطريقة الزراعة وطرائق الري والتسميد وتوجيو النبات والمبيدات

 العمر والمستوى: فضالً عن التعرف عمى العالقة بين مستوى المعرفة بكل من العوامل المستقمة وىي،المستخدمة بالبيوت البالستيكية
456  شمل مجتمع البحث جميع النساء الريفيات العامالت في المنطقة والبالغ عددىم.التعميمي والحالة االقتصادية وحجم الحيازة المزرعية

 تم بناء مقياس لتقدير معرفة النساء الريفيات لمزراعة في. إمرأة ريفية25  وبواقع%06  واختيرت عينة عشوائية منين بنسبة،امراة ريفية

 تم تحديد درجة واحدة لكل فقرة صحيحة ولمفقرة الخاطئة صف ارً وتراوحت. فقرة74محور و
ا
50 مجاالت و0 البيوت البالستيكية والمتكون من

 خمصت نتائج البحث إلى أن مستوى معرفة النساء الريفيات لمزراعة في البيوت البالستيكية.ً ودرجتو الصغرى صف ار74 درجتو العميا

 وأن ىنالك عالقة معنوية موجبة بين معرفة النساء الريفيات وكل من المستوى التعميمي والحالة االقتصادية وحجم الحيازة،منخفض
 ويوصي البحث بزيادة ال نشطة االرشادية المقدمة لمنساء الريفيات وحثين عمى المشاركة، وعالقة ضعيفة سالبة مع عمرىن،المزرعية
.بال نشطة االرشادية وتقديم الدعم الكامل لين

. الزراعة في البيوت البالستيكية، المرأة الريفية:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study was conducted to diagnose the rural women's knowledge in rural greenhouse agriculture
projects including all the following fields such as knowledge in greenhouse constructing, the plastic
material Specifications used in covering the greenhouse, soil sterilization, cultivation methods for
example irrigation, fertilization, plant directing, pesticides used in greenhouses, and identification of
relationship between level of knowledge in all the independent factors such as age, educational level,
economic situation and the size of the holding. The study community included 654 rural women and a
random sample of 92 (14%) rural women. A measuring scale to measure the women's knowledge of
greenhouse cultivation consisting of 8 fields, 28 axes and 76 paragraphs was constructed and one
degree was identify for each true paragraph and zero for the false paragraph ranged from 76 for the
higher degree and zero for lower degree. The study results concluded that the level of rural women
knowledge in greenhouse cultivation was low and there was a significant relationship between rural
women knowledge and each of the educational level, economic situation and size of holding and there
was a negative correlation with age. The study recommends that an increase in extension activities for
rural women is needed to encourage them on participating in such as activities with providing full
support to them.

Key words: Rural women, agricultural in green house.
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الزراعة في البيوت البالستيكية من خالل التعرف عمى.0 :

المقدمة

تقوم المرأة الريفية في المجتمع الريفي العراقي بأدوار اساسية

تشخيص معرفة المرأة الريفية بمشروع الزراعة في البيوت

ذات تأثير واسع في التنمية الريفية ،فيي تمثل احد الركائز

البالستيكية .7 .التعرف عمى العالقة بين معرفة النساء

لمساىمتيا في دخل االسرة ورفع مستوى معيشتيا ( ،)01فيي

العوامل التالية :العمر و المستوى التعميمي والحالة االقتصادية

تمعب دو اًر ميماً في عممية االنتاج بشقيو النباتي والحيوان (6

وحجم الحيازة المزرعية.

الريفيات لمشروع الزراعة في البيوت البالستيكية وكل من

االساسية وعنص اًر بشرياً فعاالً في تنمية المجتمع الريفي

و ،)8ويبرز ىذا من خالل مساعدتيا الرجل في األعمال

المواد والطرائق

الحقمية المتنوعة بالرغم من صعوبتيا ( ،)0فالنساء أكثر

منيجية البحث

البذور والتعشيب والري والحصاد ونقل المحاصيل الزراعية

عمى دراسة الظاىرة كما ىي في الواقع من خالل توفير

مشاركة من الرجال لمقيام باألنشطة المزرعية المتمثمة بزراعة

استخدم المنيج الوصفي ( )06في اجراء البحث الذي يعتمد

( ،)01إذ تبمغ مساىمتيا في ىذه االنشطة  %51و%80

البيانات والمعمومات عن مستوى معرفة المرأة الريفية لمشروع

الدراسات أن المرأة الريفية تعمل  8ساعات يوميا في إزالة

مجتمع البحث

األعمال تصل نسبتو إلى  %81مقارنة بجيد الرجل الذي

الحالي بكونيا مشمولة بمشروع الزراعة في البيوت

و %66و %61و %67بالتتابع ( ،)01ووجدت إحدى

الزراعة في البيوت البالستيكية.

االدغال والجني ( ،)6كما أن الجيد الذي تبذلو المرأة في ىذه

تم اختيار ناحية االمام في محافظة بابل إلجراء ىذا البحث

تصل نسبتو في الدول النامية  .)00( %01لذا يبرز دور

البالستيكية لممرأة الريفية ،إذ بمغ عدد النساء الريفيات

المرأة الريفية بصفتيا قوة عمل منتجة ( ،)5ونظ ار لمدور

المتواجدات في ناحية االمام  611امرأة ريفية.

الكبير الذي تمعبو المرأة الريفية في العمل الزراعي وتحسين

عينة البحث

الزراعي بمشاريع عدة خاصة بالمرأة الريفية لتشجيعيا عمى

 57امرأة ريفية.

دخل االسرة الريفية ،فقد قامت الييأة العامة لالرشاد والتعاون

اخذت عينة عشوائية بنسبة  %01من النساء الريفيات وبواقع

تبني ىذه المشاريع ،ومن بين ىذه المشاريع مشروع البيوت

أداة البحث

اآلن ،اليدف منو زيادة إنتاج الخضر في عموم العراق الذي

البيوت البالستيكية ،بعد االطالع عمى االدبيات والدراسات

البالستيكية الذي بدأ العمل فيو منذ عام  7116ومستمر لحد

اعد مقياس لقياس معرفة المرأة الريفية بمشروع الزراعة في

يعاني من تدني في انتاجو ( )01فضال عن تطوير المرأة

السابقة بموضوع الدراسة ،فضالً عن اراء المتخصصين في

الريفية بمصادر المعرفة وارشادىا بالشكل الصحيح لتبني

مجاالت االرشاد الزراعي والبستنة ،إذ صممت استبانة

عمميات خدمة زراعة الخضر في البيوت البالستيكية ،السيما

تضمنت  1اجزاء ،وفيما يمي توضيح ليذه االجزاء:

وأن المرأة الريفية بعيدة عن أىم مصادر المعرفة العممية

الجزء االول :في ضوء المصادر اآلنفة الذكر ،تم وضع

البحث الحالي لمتعرف عمى مدى تبني النساء الريفيات

البالستيكية ،إذ تم تحديد  66فقرة موزعة عمى  8مجاالت

الزراعية ومستجداتيا عمى

مدى  71سنة ( ،)7لذا جاء

مقياس لقياس معرفة المرأة الريفية لمشروع الزراعة في البيوت

لمشروع البيوت البالستيكية من خالل االجابة عمى التساؤالت

محور تتضمن المعرفة في:
ا
و75

اآلتية .0 :ما معرفة النساء الريفيات بمشروع الزراعة في

انشاء البيوت البالستيكية :قيس ىذا المجال بواسطة 1

البيوت البالستيكية .7 .ما العالقة بين معرفة النساء الريفيات

محاور و 01فقرة متعمقة بمجال المعرفة بانشاء البيوت

لمشروع الزراعة في البيوت البالستيكية وكل من العوامل

البالستيكية والمتضمنة :الطرق المستخدمة ونوع البيت

المستقمة التالية :العمر والمستوى التعميمي والحالة االقتصادية

والمسافة واالتجاه وقطر انبوب الييكل.

وحجم الحيازة المزرعية .ييدف البحث الحالي بصفة أساسية
إلى دراسة الجوانب المرتبطة بمعرفة المرأة الريفية لمشروع
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بيان رأييم في المحاور والفقرات التي تضمنتيا االستبانة عمى

مواصفات البالستك المستعمل لغطاء البيت :قيس ىذا

وفق مقياس موافق ،موافق مع إجراء التعديل ،غير موافق

المجال بوساطة  1محاور و 01فقرة متعمقة بمجال المعرفة

واعطيت لو االوزان  7و 0و 1بالتتابع ،وتمت اجراء بعض

بمواصفات البالستك المستعمل.

التعديالت الطفيفة عمى المحاور والفقرات التي تتضمنيا

تعقيم التربة :قيس ىذا المجال بوساطة  1محاور و 5فقرات

االستبانة ،إذ بمغت عتبة القطع .%61

متعمقة بمجال تعقيم التربة والمتضمن :أفضل طريقة تستخدم

ثبات المقياس

لتعقيم التربة والطرق المستخدمة التي تكون اكثر خطورة عمى

اجري اختبار اولي لمنساء الريفيات في شير ايمول  7101في

االنسان واجراء عممية التعقيم.

ناحية النيل في محافظة بابل وبواقع  01أمراة ريفية خارج

طريقة الزراعة :قيس ىذا المجال بوساطة محورين و 1فقرات

عينة البحث واستخدمت طريقة التجزئة لفقرات المقياس وبمغ

متعمقة بالمعرفة بطرق الزراعة والمتمثمة بنوع الزراعة

معامل الصالحية .%86

المستخدمة وطريقة الزراعة.

تبويب وتحميل البيانات

طرائق الري :قيس ىذا المجال بوساطة محورين و 1فقرات

قيس معرفة المرأة الريفية لمشروع الزراعة في البيوت

متعمقة بمجال المعرفة بطرق الري والمتضمن :استخدام المياه

البالستيكية لممحاور والفقرات وفق مقياس بنعم لالجابة

حسب الحاجة الفعمية لمنبات ونوع طريقة الري.

الصحيحة وال لالجابة الخاطئة اذ تراوحت درجة المقياس

التسميد :قيس ىذا المجال بوساطة محورين و 6فقرات متعمقة

الكمية بين صفر 66-درجة ،وقيست العوامل المستقمة

بمجال المعرفة بالتسميد والمتضمن :الكمية المضافة من

كاآلتي:

األسمدة العضوية إلى التربة ونوع السماد المستخدم لمخضر.

المستوى التعميمي :قيس بسبعة مستويات ىي أمي ،تق أر

توجيو النبات :قيس ىذا المجال بوساطة  1محاور و 00فقرة

وتكتب ،ابتدائية ،متوسطة ،اعدادية ،دبموم ،بكالوريوس

متعمقة بمجال المعرفة بتوجيو النبات والمتضمن :توجيو

وحددت االوزان  0و 7و 1و 1و 1و 6و 6درجة.

محاصيل الخضر حسب الصنف عمى مسافة وتوجيو

الحالة االقتصادية :قيست باربعة مستويات ىي :جيدة جدا،

محاصيل الخضر حسب المسافة وحاجة المحاصيل الخضرية

جيدة ،متوسطة ،ضعيفة وحددت االوزان  1و 1و 7و0

إلى التسمق وتوجيو المسافة بين خط وأخر باستعمال منظومة

درجة.

الري بالرش أو بالتنقيط.

حجم الحيازة المزرعية :قيست بالدونم.

المبيدات المستخدمة بالبيوت البالستيكية :قيس ىذا المجال

بوساطة  1محاور و 01فقرة متعمقة بمجال المعرفة بالمبيدات

جمع البيانات

الفطريات والنباتات الضارة وكمية المبيد المستخدم ورطوبة

المقابمة الشخصية مع المرأة الريفية واستخدمت الوسائل

المستخدمة

والمتضمن:

المبيدات

المستخدمة

تم جمع البيانات في شير تشرين الثاني  7101عن طريق

لمكافحة

االحصائية التالية كالنسب المئوية ومعامل االرتباط البسيط

التربة لرش المبيد ونسبة المبيد المستخدم في المكافحة وزراعة

واختبار .)07( t

التربة بعد المكافحة.
الجزء الثاني :تضمن الجزء الثاني العوامل المستقمة ذات

النتائج والمناقشة

البيوت البالستيكية وكل من العمر والمستوى التعميمي والحالة

االقتصادية وحجم الحيازة المزرعية.

في البيوت البالستيكية

تبين نتائج البحث أن أعمى قيمة رقمية حصمت عمييا المرأة

صدق المقياس

الريفية في مجال المعرفة لمزراعة في البيوت البالستيكية ىي

اليدف االول -تحديد معرفة المرأة الريفية لمشروع الزراعة

العالقة بين معرفة المبحوثات لمشروع الزراعة المحمية في

تم عرض االستبانة بصيغتيا األولية عمى مجموعة من

 66درجة وأوطأ قيمة رقمية ىي صفر درجة ،وبمتوسط

الخبراء في قسم االرشاد الزراعي والبالغ عددىم  6خبراء،

معرفي بمغ  11,66وقد تم تقسيم المبحوثين إلى  1فئات،

لبيان رأييم عمى ما جاء في االستبانة ،إذ طمب من الخبراء

ويتضح من جدول  0أن نسبة  %18من المبحوثات كانوا
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ضمن المستوى المعرفي الواطئ ،فيما كان  %16منيم ضمن

أنيا معنوية عمى مستوى  ،1.10وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

المستوى المتوسط ،و %01فقط ضمن الفئة المرتفعة.

.)1( Al-Ajili

جدول  .0توزيع المبحوثات عمى وفق لمعرفتين بالزراعة في

المستوى التعميمي

البيوت البالستيكية

اظيرت النتائج أن أدنى مستوى تعميمي لممبحوثات كان

فئات المستوى

حدود

المعرفي

الفئات

الواطىء

87-50

66

المتوسط

56-80

86

87

المرتفع

70-55

06

05

25

088

العدد

%
60

المجموع

ضمن فئة أمي وبنسبة  %16.6وأعمى مستوى تعميمي
لممبحوثات كان ضمن الفئة المتوسطة بنسبة  %6.6وبمتوسط

X = 40.67
N = 92
S.D. =6.20

مقداره  0.67درجة وبانحراف معياري ،وقد قسم المستوى
التعميمي إلى  6فئات (جدول .)1

جدول  .8االعداد والنسبة المئوية لممبحوثات وفقا لممستوى

يستنتج من الجدول أعاله أن معرفة المرأة الريفية في مجال

التعميمي وعالقتيا بالمعرفة بالزراعة في البيوت البالستيكية

الزراعة في البيوت البالستيكية يوصف أنو منخفض ،ويعزى
ذلك إلى غياب مشاركة المرأة الريفية بالنشاطات االرشادية

فضالً عن محدودية فرص التعميم ليا ،وىذا يتفق مع دراسة
.)1( Al-Hamdani

المستوى
التعميمي

العدد

%

معدل
المعرفة

أمي

58

5764

8567

55

56

6565

08

0860

55

7

764

4560

8

8

8

8

8

8

8

8

8

25

088

يق أر ويكتب
ابتدائية

اليدف الثاني -تحديد العالقة بين معرفة المرأة الريفية

متوسطة

لمشروع الزراعة في البيوت البالستيكية وكل من العوامل

اعدادية
دبموم

المستقمة االتية:

بكالوريوس

العمر

المجموع

اظيرت النتائج أن أدنى عمر لممبحوثات كان  76سنة وأعمى

المبحوثات بمشروع الزراعة بالبيوت البالستيكية والمستوى

العمرية وعالقتيا بالمعرفة بالزراعة في البيوت البالستيكية
العمر

العدد

%

86-57

06

05

8468

65-85

65

62

6065

58-68

55

57

8862

50-50

0

2

المجموع

25

088

5760

التعميمي استخدم معامل االرتباط البسيط والذي بمغت قيمتو

معامل

 1.188وىو يدل عمى وجود عالقة موجبة بين المتغيرين،

 tالمحسوبة

ولمتحقق من معنوية العالقة استخدم اختبار  tوالذي بمغت

البسيط
-0.289

X = 1.72
N = 92
S.D. = 1.006

ىو  11.6درجة ضمن فئة االمي ،ولمعرفة العالقة بين معرفة

جدول  .5االعداد والنسبة المئوية لممبحوثات عمى وفق لمفئات
معدل

0.588

6.297

درجة ضمن الفئة المتوسطة ،وأقل معدل لمعرفة المبحوثات

معدل المعرفة لكل فئة عمرية (جدول .)7

المعرفة

البسيط

 tالمحسوبة

يشير الجدول اعاله إلى أن أعمى معدل لممعرفة ىو 67.0

عمر ىو  18سنة وبمتوسط مقداره  10.75درجة ،وقد حدد

االرتباط

معامل
الرتباط

6.52

قيمتو  6.756وىو يدل عمى انيا معنوية عمى مستوى ،1.10

X = 41.29
N = 92
S.D. = 7.34

تقبل لممعرفة العممية فضالً عن أنيا كمما تزيد تعميماً تكون

وتعزى ىذه النتيجة إلى ان المرأة الريفية المتعممة ىي اكثر
ليا إمكانية في الحصول عمى الخبرات والمعمومات في مجال
الزراعة المحمية مما يؤدي إلى زيادة معرفتيا ،وتتفق ىذه

يشير الجدول أعاله إلى أن أعمى معدل لممستوى المعرفي ىو

النتيجة مع ما توصل إليو .)1( Al-Naimi

 10.1درجة ضمن فئة  17-11سنة ،وأقل معدل لممستوى

الحالة االقتصادية

المعرفي ىو  76.8درجة ضمن فئة  18-10سنة ،ولمعرفة

اظيرت النتائج أن أدنى نسبة لمحالة االقتصادية لممرأة الريفية

العالقة بين المعرفة وعمر المبحوثين استخدم معامل االرتباط

 %01ضمن فئة جيدة جداً وأعمى نسبة لمحالة االقتصادية

البسيط والذي بمغت قيمتو  -1.785وىو يدل عمى وجود

 %17.1ضمن فئة الحالة االقتصادية المتوسطة وبمتوسط

عالقة سالبة ضعيفة بين المتغيرين ،ولمتحقق من معنوية ىذه

العالقة استخدم اختبار  tوالذي بمغت قيمتو  6.17والتي تعني
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مقداره  7.156درجة وتم تحديد  1فئات لقياس الحالة

يشير جدول  1إلى أن أعمى معدل لممعرفة ىو  10.0درجة

االقتصادية (جدول .)1

ضمن فئة  11-77دونم وادنى معدل لممعرفة ىو  11درجة
ضمن فئة  61-11دونم ،ولمعرفة العالقة بين معرفة

جدول  .6االعداد والنسبة المئوية لممبحوثات وفقاً لمحالة

االقتصادية وعالقتيا بالمعرفة بالزراعة في البيوت البالستيكية
الحالة

معدل

العدد

%

2

08

6767

جيدة

07

0066

6866

متوسطة

82

6568

8267

ضعيفة

57

5268

8765

المجموع

25

088

االقتصادية
جيدة جداً

المعرفة

المبحوثين بالزراعة في البيوت البالستيكية وحجم الحيازة

معامل
االرتباط

 tالمحسوبة

0.0153

4.537

البسيط

المزرعية استخدم معامل االرتباط البسيط والذي بمغت قيمتو

 1.105وىو يدل عمى وجود عالقة موجبة بين المتغيرين،

ولمتحقق من معنوية العالقة استخدم اختبار  tوالذي بمغت
قيمتو  6.176وىو معنوي عمى مستوى أىمية  ،1.10وقد

X=2.097
N=92
S.D.= 0.938

يعزى ذلك إلى أن المرأة الريفية يتطمب منيا زيادة معرفتيا
بكيفية استغالل المساحات الكبيرة بشكل أفضل ومن ثم

سيطرتيا عمى العمميات الزراعية والتي يترتب عمييا زيادة

يشير الجدول أعاله إلى أن أعمى معدل لممعرفة ىو 16.8

اإلنتاج .استناداً إلى البيانات التي تم الحصول عمييا وتمت

درجة ضمن فئة جيدة جداً ،وادنى معدل لممعرفة ىو 16.7

مناقشتيا نستنتج أن انخفاض نسبة معرفة المرأة الريفية

ضمن الفئة الضعيفة ،ولمعرفة العالقة بين مستوى المعرفة

بمشروع الزراعة في البيوت والذي اثر بشكل سمبي عمى

والحالة االقتصادية استخدم معامل االرتباط البسيط والذي

معرفتيا ليذا النمط الزراعي وذلك بعدم اتباعيا التوصيات

بمغت قيمتو  1.1011وىذا يدل عمى وجود عالقة ارتباطية

العممية ذات الصمة وغياب مشاركتيا في النشاطات

موجبة بين المتغيرين ،ولمتأكد من معنوية العالقة استخدم

االرشادية ،وأن معظم النساء الريفيات ىم من فئة الشابات

اختبار  tوالذي بمغت قيمتو  1.116وىي معنوية عمى مستوى

مما يدعوا إلى إعطاء فرصة لممرشدات الزراعيات العمل عمى

أىمية  ،1.0.ويعزى ذلك أنو كمما كانت الحالة االقتصادية

تطوير ىؤالء النساء الريفيات بشكل يضمن نجاح العمل

لممرأة الريفية جيدة كمما شكمت حافز كبير الىتماميا بالزراعة

معين من خالل توفير المستمزمات اإلنتاجية والخب ارت

في البيوت البالستيكية بشكل افضل ،ومن ثم يجعل المردود

الزراعية والدعم ليؤالء النساء ،كما أن ىنالك ارتباطاً وثيقاً

االقتصادي كبير.

بكل من المستوى التعميمي والحالة االقتصادية وحجم الحيازة

حجم الحيازة الزراعية

فضالً عن أن معظم النساء الريفيات ذو مستوى معرفي

اظيرت النتائج أن اقل حجم لمحيازة المزرعية كان  8دونم

منخفض .نوصي بتكثيف الجيود االرشادية لزيادة معرفة

وأعمى حجم لمحيازة المزرعية كان  61وبمتوسط مقداره

النساء الريفيات ،وتقديم الدعم الحكومي بتجييزىم بالبذور

 10.66درجة ،وقد وتم تحديد  1فئات لقياس حجم الحيازة

ومستمزمات البيت البالستيكي وكذلك نوصي حث النساء

المزرعية (جدول .)1

الريفيات عمى المشاركة بالنشاطات االرشادية المقدمة بيذا

جدول  .5االعداد والنسبة المئوية لممبحوثات وفقاً لمحيازة

النمط الزراعي.

الزراعية وعالقتيا بالمعرفة بالزراعة في البيوت البالستيكية
فئة الحيازة

معدل

العدد

%

50-0

34

87

8265

المزرعية

المعرفة

معامل

االرتباط
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