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في صنع القرارات المتعلقة بمحاصيل الخضار في منطقة وادي  المرأة الريفيةمستوى مشاركة 
 األردن وعالقته ببعض المتغيرات

  فاطمة أحمد حمود الخرابشة

  ، االردن) ١٩١١٧(قسم العلوم األساسیة ، كلیة السلط للعلوم األساسیة، جامعة البلقاء التطبیقیة ، السلط 

  :صلخالم
المـرأة الريفيـة فـي صـنع القـرارات          مستوى مـشاركة    حث إلى تحديد    يهدف هذا الب  

 المـستوى ودراسة العالقة بين هذا     ،  وادي األردن   الـــمتعلقة بمحاصيل الخضار في منطقة      
اشـتملت علـى    ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة عـشوائية         وبين خصائصها الشخصية،  

من أجل مقابلتهن شخصيا السـتيفاء بيانـات      من ازواج مزارعي الخضار وذلك     مبحوثة) ١٤٧(
الدراسة، وذلك باستخدام استمارة أعدت من قبل الباحثة، حيث اشـتملت علـى جـزأين، األول                

مـشاركتها فـي   مقياساً لمـستوى  البيانات الشخصية للمبحوثة، بينما تضمن الجزء الثاني تضمن  
وجمعت البيانات باستخدام استمارة     ،   صنع القرارات المزرعية المتعلقة بإنتاج محاصيل الخضار      

المتخصصين فـي هـذا   استبيان تم التأكد من صدقها بعرضها على عدد من الخبراء والمحكمين           
، وألجل تحليل البيانات فقد استخدمت التكرارت والنسب المئويـة والمتوسـط الحـسابي              المجال

)  براون -سبيرمان  (تباط  ومعامل االر ) بيرسون(واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط البسيط      
الختبار الفروض البحثية وتحديد معنوية العالقة بـين المتغيـر التـابع             (t)ومربع كاي واختبار  

  : وكانت أهم النتائج ما يلي. والمتغيرات المستقلة المدروسة
 وهن ممن حصلن علىالمستوى المنخفض  فئة يوه لمستوى المشاركة ثالث فئآتتم تحديد  -

، ةدرج) ١٢-٨(وهن ممن حصلن على المستوى المتوسط ، وفئة تادرج) ٨ (اقل من
) %١٩(حيث وجد أن  ةدرج) ١٢(اكثر من وهن ممن حصلن على المستوى العالي وفئة 

 . الفئات أعاله على التوالي يقعن فياتمن المبحوث) %٢٢(و %) ٧٩(و 
نوات الخبرة  وعدد س وكل من المستوى التعليميالمشاركةوجود عالقة معنوية بين مستوى  -

 .عرض لمصادر المعلوماتتالوفي زراعة الخضراوات 
 .وكل من العمر وحجم الحيازةالمشاركة ال توجد عالقة معنوية بين مستوى  -

يوصي هذا البحث بتعزيز دور المؤسسات الريفية واإلرشاد الزراعي في تعلـيم وتوعيـة              
خطة علمية وعملية تتناول بـشكل      المرأة الريفية، ونقل المعرفة الزراعية لهن عن طريق إعداد          

  .دقيق النتائج التفصيلية لهذا البحث وفقًا لمستويات المشاركة للنساء الريفيات في منطقة الدراسة

الخضار، وادي  المشاركة،ى التنمية الريفية، المرأة الريفية، االرشاد الزراعي، مستو: الكلمات الدالة
 .األردن
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  :مشكلة البحثمقدمة و
آلالف اً دخـالً رئيـسياً      مصدرل  تشكالركيزة األساسية للتنمية الريفية فهـي       الزراعة تعد  

ــاطق األسر  ــي المن ــا الريفية ف وتؤدي  المرأة دوراً مهماً في استدامة االقتصاد المحلي ، كم
البلدان النامية  كثير مـن    في و) ٢٠٠٦مردم ،   . (المجتمعاتديد من   على الزراعة في العالمعتمد  

الزراعي، حيـث تقـدر نـسبة مـساهمة         اإلنتاج عمليات  أساسياً في اً  دورتلعب المرأة الريفية    
من فقرائها % ٧٠، كما وان    % ٣٢هذه البلدان ما نسبته     في  الناتج المحلي اإلجمالي في  الزراعة 
تـشير  ل الزراعـي، حيـث      أغلبية قوة العمفيها  النساء  ل  تشكالتي  في المناطق الريفية يعيشون  

من مجموع القوى العاملة الزراعية %) ٤٣(في  المتوسط يـشكلن   النساء هؤالء  أن اإلحصائيات  
  ).٢٠٠٧،٢٠٠٨البنك الدولي، . (البلدانهذه لدى 

اإلنتاج اتخاذ القرارات المزرعية ذات العالقة بزيـادة        لمرأة الريفية في تختلف مشاركة ا  و
يبنـى  التي القرارات  في هذه المشاركة   حيث تنخفض طبيعة هذه القرارات ،     الزراعي باختالف 

 تسليط كان لزاماًتدريباً فنياً عالياً، لـذلك      أو اً  كبيراً عضلياً   تطلب مجهودعليها عمليات زراعية    
المتميز في هـا   نظراً لدورالريفية في اتخاذ القرارات المزرعيـة ،        المرأة مشاركة  الضوء على 

ــيم  فقد قدرت إحدى  الدراسات أن اإلنتاجية الزراعية في إفريقيا ل، هذا المجا ــي اقل جنوب وف
 لو أُتيح للمرأة في ذلك اإلقليم  %٢٠الصحراء الكبرى كان يمكن أن ترتفع بنسبة قدرها 

وأكدت الدراسات أن التمييز بين امتالك عناصـر اإلنتـاج الزراعـي ،         على  المتكافئ للحصوا
حيث تعانى النساء ، يؤدى إلى عدم تمتع  النساء بحقوقهن اإلنسانيةهــذا األمـــر  الجنسين في 

ــام الريفيات  ــشكل عـ ــة على الموارد الالل من تمييز في الحصوبـ للتنمية االقتصادية زمـ
إلى قيام أسرته  بانتزاع ما يؤدي  العديد من البلدان إن وفاة الزوج قد  في   ، كما وانه  االجتماعيةو

تشكل نسبة  حيث إن ،  إلى صفوف المعدمينبدورها  من أرض وحيوانات من أرملته لتنضم ك  يمل
مـالكي  فقط من نسبة %) ٢٠-٣(المالكات لألراضي الزراعية في البلـدان الناميـة مـا بـين           

 الغذائي األمن توفير مجال بارز في الريفية بدور العربية المرأة تقومو). ٢٠١١، الفاو.(األراضي
 الحيوان وتربية الحقلية المحاصيل زراعة في  الرجل ، فهي تشارك والمجتمع األسرة مستوى على

فـي   الزراعيـة  للحيازات مالكة المرأة لتصبح كثيراً الدور هذا تعاظم وقد المزرعة، أعمال وكافة
 في للعمل للمدن أو الهجرة الجيد المرعى عن البحث لمهام الرجال فيها يتفرغ التي الدول من العديد

 اهتمت التي العالمية والمؤتمرات المنتديات أكدت وقد  هذا.للدخل إدراراً األكثر االقتصاد قطاعات
 مما خاص، بشكل الريفية والتنمية الغذائي الزراعة واألمن في المحوري دورها على المرأة بقضايا

 مـوارد  وإدارة حيـازة  من المرأة بضرورة تمكين خاص واهتمام عام دولي وعي بلورة إلى أدى
 شـهد  الماضية الثالثين السنوات أإلنتاجية، فخالل األنشطة في مشاركتها وتعزيز الزراعي اإلنتاج
 بنـصيب  كبيـرة مقارنـةً    العربيـة زيـادة   المنطقـة  فـي  الزراعـي  العمل من المرأة نصيب
 كما أخرى، قطاعات للعمل في الرجال تحول إلى األول المقام في هذا ويعود )٢٠١١الفاو،(الرجل

،  (Abdelali, 2011) الرسـمي  غيـر  العمـل  في االنخراط إلى الرجال من أكثر ميالً النساء أن
 قيـود  وهي االقتصادية المتاحة أمام النساء، الفرص من تحد وثقافية هيكلية قيود يوجد ما وكثيراً
 مـن جهـة أخـرى     الرجل حول السائد من جهة، والتفكير تنقلها على المفروضة الحدود تشمل

 من النساء تجنيها التي الفوائد من العوامل هذه األسرة، حيث تقلل ورأس األول هو المعيل باعتباره
 أنه المنطقة في أجريت أخرى دراسة وجدت وقد). Badr, 2010(في العمل الزراعي  مساهمتهن

 بقـصد  المجاورة البلدان إلى أو الحضرية المناطق إلى الريفية المناطق من اليرتحل الرج عندما
يقومـون بـه    الرجـال  كان الذي الزراعي العمل ويتولين األسرة النساء يقمن برعاية فإن العمل،

)Augustin, 2012.(  
وال تقتصر مساهمة المرأة على العمل الزراعي فقط، بل تمتد مشاركتها في صـنع كثيـر               

رارات المزرعية، وقد اكدت دراسات عديدة دور المرأة في صنع القـرارات المزرعيـة              من الق 
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، وتتأثر مساهمة المرأة الريفية في )Zaki , S.A and E1 – Gingili 11,1984( منها دراسة 
العمل الزراعي إستناداً الى العديد من الدراسات بالعديد من العوامل شـملت العمـر والمـستوى     

االسرة ودرجة التعرض لمصادر المعلومات والحاله االجتماعية واالتجـاه نحـو         التعليمي وحجم   
العمل الزراعي وحجم العماله الزراعية ودرجة االنفتاح على العالم الخارجي ووجود عمل ثانوي             

  ).١٩٩٣بطرس، (و ) ١٩٩٠السيد،(للزوج
الطلـب عليهـا،   وتتبوأ الزراعه مكانة هامة في االقتصاد الزراعي االردني نظراً لزيـادة   

نتيجةً للزياده المضطردة في أعداد السكان من ناحيـة والتغيـرات التـي حـدثت فـي الـنمط                  
من قيمة الناتج المحلي     %) ٣(االستهالكي الغذائي من ناحية أخرى، وتساهم الزراعه بما نسبته          

ترتفع الـى   اإلجمالي، في حين اذا تم اخذ القطاعات التي لها عالقة بالزراعة فأن هذه المساهمه               
من قيمة هذا الناتج، إضافةً الى تلك االهمية االقتصادية للزراعة، فـان هنـاك أبعـاداً                %) ٣٠(

  ).٢٠١٢-٢٠٠٢االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لألعوام (اجتماعية وبيئية 
من االستعراض السابق يتبين أن للمرأة الريفية دور هام وحيوي في االنتـاج الزراعـي،               

 العديد من القرارات المزرعية، وقد تناولت دراسات عدة هذا الدور، اال ان معظمهـا               وفي صنع 
ركز على دورها في انتاج محاصيل محددة والقليل منها تناول ذلك الـدور بالنـسبة للعمليـات                 
الزراعية بشكل عام، ومع تزايد االهتمام الحالي نحـو زيـادة إنتاجيـة المحاصـيل الزراعيـة                 

ل الى االكتفاء الذاتي منها، ولتحقيق فائض للتصدير إتجه االهتمـام إلجـراء             والحيوانية للوصو 
مزيد من البحوث للتعرف على إسهامات المرأة الريفية في إتخاذ القرارات المزرعيـة المتعلقـة               
بالعمليات الزراعية من ناحية، ومن ناحية أخرى ومما ال شك فيه أن استمرار إجراء مثل هـذه                 

 مطلوباً لتحديث المتوفر من معلومات بصورة مستمرة مما يساعد علـى رفـع              البحوث يعد أمراً  
ة، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث مـن         دوتطوير العمل الريفي ليتالئم وتلك المتغيرات المستج      

في صنع القرارات الــــمتعلقة بمحاصـيل        الريفية المرأة مستوى مشاركة دراسة واقع أجل  
 وبـين خصائـصها     المـستوى ودراسة العالقة بـين هـذا        ،   دنوادي األر الخضار في منطقة    

  .الشخصية
    :أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث في تسليطه الضوء على المرأة الريفية باعتبارها أهم حلقات األسرة 
في اتخاذ القـرارات المزرعيـة   في  مشاركتها   مستوىواقع لتعرف على   ل،  والركن األساسي فيها

البيانات ل  من خال مشاركتها ، وذلـك      مستوىهم المتغيرات المؤثرة في وتحديد أ،  منطقة الدراسة
بغية تأكيد أهمية عملها ومقابلته بالتقدير ،والمعلومات الدقيقة والواقعية التي يقدمها البحث

ــى واالهتمام الالزم وإدماج قضاياها في السياسات ، على تطويره واالرتقاء بهل العم، إضــافة ال
ومن هنا تبرز ،ة بوصفها مكوناً أساسياً لتلك السياسات والبرامجالعامة والبرامج اإلنمائي

 .ية هذه الدراسةوهي التي تعكس أهمت التالية المبررا
  :هداف البحثأ

 في صنع بعض القرارات     المرأة الريفية مستوى مشاركة   يهدف البحث بصفة رئيسة تحديد      
بكل مـن المـستوى     قة ذلك    وعال  بمحاصيل الخضار في منطقة وادي األردن      المزرعية المتعلقة 

العمـر  و عرض لمصادر المعلومـات   تالوفي زراعة الخضراوات     وعدد سنوات الخبرة     التعليمي
 .وحجم الحيازة

  :التعاريف اإلجرائية
 اتثوالمبحإعطاء  معبراً عنه بقيمة رقمية من خالل        مجموع الدرجات : مستوى المشاركة 

) ٦(البالغـة   وبمحاصـيل الخـضار     ات العالقـة    ذ لقراراتالدرجة المناسبة للفقرات المتعلقة با    
ات لمستوى المشاركة الكبير ودرجتـين لمـستوى المـشاركة          درجثالث  ، وقد أعطيت    قرارات
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وبذلك بلـغ الحـد   لعدم المـشاركة، وصفراً المتوسط ودرجة واحدة لمستوى المشاركة المنخفض     
  .)ةرج د١٨(والحد األقصى النظري له ) صفر درجة(األدنى النظري للمقياس 

المـرأة  يقصد به الدرجة المعبرة عن مدى رجوع        : التعرض لمصادر المعلومات الزراعية   
 بقصد الحصول علـى المعـارف       ا إلى مصادر المعلومات الزراعية المتاحة له      ة المبحوث الريفية

 حتاجها، والمتمثلة في البرامج التلفزيونية واإلذاعية     األساليب الزراعية الحديثة التي ت    والخبرات و 
الزراعية والشركات الزراعية والنشرات اإلرشادية والتعليمات المبينـة علـى علبـة المبيـدات             
الزراعية وكليات الزراعة في الجامعات والمزارعين اآلخرين والصحف اليوميـة والمرشـدين            

  .الزراعيين معبراً عنها بقيم رقمية تعكس مدى تعرضه لهذه المصادر من عدمه
  .بالدونم بالخضارالمساحة المزروعة يقصد بها : حجم الحيازة

  :األهمية التطبيقية للبحث
مستوى مشاركة المرأة الريفية فـي      تحديد  تـنبع األهمية التطبيقية لهذه الدراسة من أهمية        

 يتـيح الفرصـة     مما ،صنع القرارات الـــمتعلقة بمحاصيل الخضار في منطقة وادي األردن        
ف عليها،حيث يساهم هذا بدوره فـي وضـع األنـشطة           للعاملين في اإلرشاد الزراعي من التعر     

التدريبية واإلرشادية الزراعية في هذا المجال على أسس سليمة، كما تساهم الدراسة في تحديـد               
، ممـا يـنعكس   مستويات مشاركة المرأة الريفية في هذه القـرارات      بعض العوامل المؤثرة على     

  . كماً ونوعاًالخضارل يصاايجابياً على إنتاجية مح
   :الدراسات المرجعية

 الزراعي في لفي دراسة لمعرفة مساهمة المرأة في العم )٢٠١١(بين دسوقي وسليمان 
هم فيها المرأة اراعية التي تسمحافظتي الدقهلية والشرقية في مصر أن أهم العمليات الز

ــشاب،  عمليات الزراعة والترقيع هي ــة األع ة والدراس والتذرية حيث بلغت نسبة مساهموإزال
بلغت نسبة مساهمتهن ، كما   %)٣٢,٢(في عملية الزراعة والترقيع بمحافظة الشرقية نحو النساء  

ــشاب وفي عملية %) ٤٥(في عملية الدراس والتذرية نحو  ــة األع أما في ،  %)٦٠,٦(نحوازال
ــساء محافظة الدقهلية فبلغت مساهمة  ــع في عملية الزراعة الن ــت بينما %)  ٨٣( والترقي كان

ل واقع عمل  في دراستها حو)  ٢٠٠٥(كعكبان  بينت ، كما   ي عملية الدراس والتذريةف%) ٦٥,٢(
الفلسطينيات العامالت في النــــساء الزراعي الذي بلغت فيه نسبة ل المرأة الفلسطينية في المجا

في الزراعة من ل  علماً بأن العممن الرجـال،    ) % ١١(ل  مقاب%) ٣٢,٥(األراضي الفلسطينية 
أن هناك عددا  ، وبينـت الدراسـة ايـضاً        الالزمة للعاملينالحماية  فيها  فر  التي ال تتوال  األعما

غير مدفوعة األجر لصالح ل  اللواتي يعملن في قطاع الزراعة يشتغلن في أعماكبيراً من النـساء     
ل خاصة وأنه تتم مقارنتهن بعدد العمال النــساء، يؤدي إلى صورة مضللة عن عم، ممــا األسرة

أن هناك فجوة ما الدراسة ايـضاً    بينت ون أجراً عن أعمالهم في العادة الذين يتقاضول  من الرجا
إال أن هذا التباين ، لكثير من القطاعات االقتصادية %) ١٢(يقــدر بـــ والمرأة ل بين أجر الرج

  %). ١٠(ليقدر الفجوة حينها بـيتناقص في القطاع الزراعي 
  :طريقة إجراء الدراسة

منطقـة   في   زوجات مزارعي الخضار  دراسة جميع    يمثل مجتمع ال   :مجتمع وعينة البحث  
 الذين شاركوا في البرامج االرشادية التي نفذتها وحدة االرشاد الزراعي في مجـال        وادي االردن 

أختيرت عينـة    وقد. سيدة ١٢٠٠ نخالل الخمس سنوات الماضية والبالغ عدده     زراعة الخضار   
 حيـث تـم     وادي االردن  وحدة ارشـاد     الدراسة بالطريقة العشوائية المنتظمة  من واقع سجالت       

وبتطبيق المعادلة  بلـغ حجـم       )  Kreijcie&Morgan,1970(تحديد حجم العينة طبقاً لمعادلة      
من إجمالي حجم المجتمع، وجمعت البيانات األولية الميدانية عـن         % ١٠يمثلن  سيدة   ١٢٠العينة  

معلومات الشخصية والمهنية   طريق االستبيان بالمقابلة الشخصية الذي أشتمل على جزء خاص بال         
 اتخاذ القرارات المتعلقـة بمحاصـيل       فيلمستوى المشاركة    وجزءاً آخر يتضمن مقياساً      للسيدات
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القرارات المتعلقة بمحاصيل الخـضار     فقرة في مجال      ) ٣٦(، وقد تضمن هذا المقياس      الخضار  
ليهـا وفـي مقـدمتها     ، وقبل وصول االستمارة إلى شكلها النهائي، تم اتخاذ بعض اإلجراءات ع           

 وذلك من خـالل  )Content Validity(وصدق محتواها ) Face Validity(صدقها الظاهري 
عرضها على الخبراء والمختصين وبالرجوع إلى مؤلفاتهم في هذه المجـال، ثـم تـم إجـراء                 
التعديالت األزمة على الفقرات االختبارية التي تضمنتها االستمارة لتصبح أكثـر فاعليـة فـي                

صول إلى الهدف المطلوب،كذلك تم إيجاد معاملي الثبات والصالحية الستمارة االستبيان وذلك            الو
لمعرفة قدرتها وصالحيتها لقياس الظاهرة المراد دراستها ، وذلك عند إعادة اسـتخدامها تحـت               
نفس الظروف وقد اتبع طريقة التجزئة النصفية وباستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس معامـل              

ات والصالحية ثم أجريت عليها عملية التصحيح باستخدام معادلة سبيرمان براون حيث بلـغ              الثب
 على التوالي، وبذلك فقد أكـد هـذا المقيـاس           ٠,٩١ و   ٠,٨٩معامل الثبات ومعامل الصالحية     

  .صالحية استمارة االستبيان لمثل هذه الدراسة
حسبت : قة بعمليات االنتاج  قياس مشاركة المبحوثات في صنع القرارات المزرعية المتعل       

مستوى مشاركة المبحوثة في صنع القرارات المزرعية المتعلقة بالخضار بإعطاء كـل مبحوثـة        
ثالث درجات في حالة المشاركة في صنع اي قرار من القـرارات الـست المتعلقـة بــتحديد               

يـدات وتحديـد    االصناف المستخدمة واستخدام العمالة المستأجرة واستخدام او عدم استخدام المب         
المساحة المزروعة وكميات السماد المستخدمة وطريقة التصرف بالمحصول ودرجتين لمـستوى           
المشاركة المتوسط ودرجة واحدة لمستوى المشاركة المنخفض وصفراً لعدم المشاركة،وبذلك بلغ           

وقد عبرت الدرجة االجماليـة لكـل مبحوثـة عـن     ) صفر درجة(الحد األدنى النظري للمقياس     
 ١٨وى مشاركتها في صنع القرارات المزرعية المتعلقة بالخضار والتي بلغ الحد األعلى لها              مست

درجة، في حين بلغ الحد األدنى صفر درجة، وقد اعتبرت المبحوثة ذات مستوى مشاركة عـالي   
ذات مستوى مشاركة متوسط اذا حصلت علـى درجـة          و درجة) ١٢(اذا حصلت على أكثر من      

، وذلك إعتمـاداً    درجات) ٨(أقل من   شاركه منخفضة اذا حصلت على      وذات م ،   درجة )١٢-٨(
   ".االنحراف المعياري) -،(+المتوسط الحسابي "على العالقة 

 تنحصر المتغيرات المستقلة في هذه الدراسـة فـي كـل مـن عمـر      :لمتغيرات البحثية ا
ـ          ةالمبحوث ي زراعـة  ، والمستوى التعليمي، وحجم الحيازة، وعدد سنوات الخبـرة الشخـصية ف
مـشاركة  وتمثل المتغير التـابع فـي مـستوى         . ، ومدى التعرض لمصادر المعلومات    الخضار

  .   المبحوثات في اتخاذ القرارات المزرعية المتعلقة بمحاصيل الخضار
 تتمثل الفروض البحثية التي تختبرها الدراسة في وجود عالقة ارتباطيه           :الفروض البحثية 

 في اتخاذ القرارات المزرعيـة المتعلقـة بمحاصـيل الخـضار         مستوى مشاركة المبحوثات    بين  
كمتغير تابع وكل متغير من المتغيرات المستقلة المشار إليها سابقاً، وتم اختبار هذا الفرض فـي                

مـستوى مـشاركة المبحوثـات فـي اتخـاذ      صورته الصفرية أي ال توجد عالقة ارتباطيه بين  
  .وكل متغير من المتغيرات المستقلة السابقةر القرارات المزرعية المتعلقة بمحاصيل الخضا

في ضوء أهداف وفرضيات الدراسة تم اختيار عدة أسـاليب إحـصائية            : األسلوب البحثي 
تتناسب وطبيعة البيانات المتوفرة من خالل استمارة االستبيان كالعرض الجدولي والنسب المئوية            

الختبار العالقة بـين العامـل التـابع        ) بيرسون(والتكرارات، واستخدم معامل االرتباط البسيط      
) بـراون -سـبيرمان (تبـي   روالعوامل المــستقلة ذات المقاييس المستمرة، ومعامل االرتباط ال       

الختبار العالقة بين العامل التابع والعوامل المــستقلة ذات المقاييس غيـر المـستمرة وكـذلك      
والمتغير التابع مـن      المتغيرات المستقلة  إليجاد معنوية العالقة االرتباطية بين    ) t(استخدم إختبار   

وذلك باستخدام برنامج التحليـل  ) Steel and Torrie, 1980 ( الجدولية) t(خالل مقارنتها مع 
  ).SPSS(اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
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  :النتائج ومناقشتها
 :ارات المزرعيةالنتائج المتعلقة بتحديد مستوى مشاركة المبحوثات في صنع بعض القر -١

) ١٨(من مجمـوع    ة  درج) ١٦( المشاركةمستويات  ظهر أن أعلى قيمة رقمية معبرة عن        
بانحراف معياري بلغ   ، و اتدرج) ١٠(، وبمتوسط مقداره    اتدرج) ٣(درجة، وأدنى قيمة رقمية     

 اعتمـادا  إلى ثالثة مستويات وذلـك لمستويات المشاركة   وفقاً   اتقد تم توزيع المبحوث   درجة  ) ٢(
  : والجدول اآلتي يوضح ذلك ".االنحراف المعياري) -،(+المتوسط الحسابي "لية العالقة التا على

  
  

  مشاركتھن لمستویات  وفقًااتاإلعداد والنسب المئویة للمبحوث :)١(جدول رقم 

  %  عدد  )الدرجة (مستوى المشاركة
  ١٥٫٨  ١٩  ٨>   منخفض
  ٦٥٫٨  ٧٩  ١٢-٨   متوسط
  ١٨٫٤  ٢٢  ١٢<     مرتفع

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع
  

 تقع ضمن فئة المستوى المتوسط      اتأن أعلى نسبة من المبحوث    ) ١(يتضح من الجدول رقم     
ـ     %) ٦٥,٨( وبنسبةالمشاركة  من   المتبقيـة علـى المـستويين      ات  ، فيما توزعت إعداد المبحوث

مـستويات  ، أي أن  على التوالي السيداتمن  % ١٨,٤و  % ١٥,٨وبما نسبته   المنخفض والمرتفع   
 هي متوسطة فأكثر، ومن ثم يـصبح الطريـق الوحيـد            السيداتمن   % ٨٤,٢قارب  ت المشاركة

 التـي تناولتهـا     للقـرارت  في دورات تدريبية وفقـا       السيدات هو إشراك    المستوياتهذه   لزيادة
  .الدراسة

  : وكل متغير من المتغيرات المستقلة المشمولة بالدراسةمستويات المشاركة العالقة بين -٢
مستويات مشاركة المرأة الريفيـة باتخـاذ       من البحث نتائج العالقة بين      يتضمن هذا الجزء    

وكل متغير من المتغيرات المستقلة التـي شـملها البحـث           الخضار  بمحاصيل  القرارات المتعلقة   
  :وعلى النحو اآلتي

) ٢٢(سنة وأدنـاه  ) ٦٥( كان للمبحوثات أظهرت نتائج البحث أن أعلى عمر       :العمر ١-٢
وقـد تـم تقـسيم أعمـار         )١٣,٧٩(وبانحراف معيـاري    سنة،  ) ٥١,٦(ره  سنة وبمتوسط مقدا  

  : إلى اربع فئات عمرية ، والجدول اآلتي يوضح ذلكالمبحوثات
  

  بمستوى مشاركتھن وفقًا للعمر وعالقتھ للمبحوثاتاألعداد والنسب المئویة  :)٢(جدول رقم 

  %  عدد  ةبالسن العمر
معامل 
  االرتباط

  )t(قيمة 
   المحسوبة

 مستوى
  المعنوية

<١٠  ١٢  ٣٠  
٤٣٫٣  ٥٢  ٤٥- ٣٠  
٤٠  ٤٨  ٦١- ٤٦  
>٦٫٧  ٨  ٦١  

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

  
-٠٫١  

  
٠٫٩٠  

  
  غیر معنویة

Mean (51.6), Standard deviation (13.79)  
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من مجتمع البحـث    %) ٤٣,٣ (المبحوثاتإلى أن أعلى نسبة من      ) ٢(يشير الجدول رقم    و
) ٦١اكثر مـن    (ضمن الفئة العمرية      %) ٦,٧(سنة وأدناها   ) ٤٥-٣٠(تقع ضمن الفئة العمرية     

سـنة  ) ٣٠اقل مـن  (و) ٦١-٤٦(تين العمريتين  ضمن الفئالمبحوثاتسنة ، في حين مثلت نسبة  
 مـستوى المـشاركة   ولتحديد العالقة بين     من مجتمع البحث،  على التوالي   % ) ١٠( و   %) ٤٠(

ممـا  ) ٠,١-(يرسون والذي بلغت قيمته     ب البسيط ل   والعمر فقد ُأستخدم معامل االرتباط     للمبحوثات
يدل على وجود عالقة ارتباطية عكسية بين المتغيرين، ولتحديد معنوية هـذه العالقـة ُأسـتخدم                

 معنويـة علـى مـستوى        غيـر  مما يدل على أن العالقة    ) ٠,٩٠( والذي بلغت قيمته     (t)اختبار  
مـستوى المـشاركة    عالقة بين ودعدم وج  الفرض البحثي الذي ينص على       يرفض، لذا   )٠,٠١(

 الكثير من المعارف    قدنتيف المبحوثات ، وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن          ن وأعماره للمبحوثات
 ن يمكـنه المن المـشاركة     مستوى منخفضاً  ن مما يكون لديه   نوالخبرات التعليمية بتقدم أعماره   
  . نمن االستفادة منه في مجال عمله

%) ٣٣,٣( المبحوثـات رت نتائج البحث إن أعلى نسبة من         أظه : المستوى التعليمي  ٢-٢
ـ   %) ١٨,٤(وأدناها   ثانوي   نكان تعليمه  ، في حين مثلت نسبتي     اتأميم  نمن مجتمــع البحث ه

 والجـدول اآلتـي     التعليميين األساسي والجامعي على التـوالي     تويين  المس%) ٢٥(و%) ٢٣,٣(
  :يوضح ذلك

  

 وعالقتـه   لمـستوياتهم التعليميـة    وفقـاً    للمبحوثاتاألعداد والنسب المئوية     :)٣(جدول رقم 
  بمستوى مشاركتهن

  مستوى المعنویة  لمحسوبة) t(قیمة    معامل االرتباط  %  عدد  التعلیم
  ١٨٫٤  ٢٢  أمي

  ٢٣٫٣  ٢٨  أساسي
  ٣٣٫٣  ٤٠  ثانوي

  ٢٥٫٠  ٣٠  جامعي
  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

  
  
٠٫٤  
  

  
  

٠٫٠٠ 

  
  
**  

  )٠,٠١(معنوية على مستوى **   
  

 ُأسـتخدم معامـل      والمستوى التعليمـي   للمبحوثات مستوى المشاركة ولتحديد العالقة بين    
 طرديـة مما يدل على وجود عالقة ارتباطية       ) ٠,٤( براون والذي بلغت قيمته      -ارتباط سبيرمان 

ممـا  ) ٠,٠٠( والذي بلغت قيمته     (t)بين المتغيرين ، ولتحديد معنوية هذه العالقة استخدم اختبار        
 الفرض البحثي الذي ينص علـى  يرفض، لذا  ) ٠,٠١(على أن العالقة معنوية على مستوى       يدل  

، وقد يعزى السبب فـي       التعليمي نمستواه و للمبحوثات مستوى المشاركة  عالقة بين    عدم وجود 
 تكون اكثـر اتـساعا عنـدما       السيداتها  نذلك إلى أن المعارف والخبرات والمهارات التي يكتسب       

 مستوى مـشاركتهن   بالمستويات األقل ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع         مقارنةً تعليمي ال نمستواهيزداد  
  .  األقلالتعليمات  ذوبالسيدات قارنةًم

) ١٢٠( كـان    المبحوثاتحجم لحيازة    أظهرت نتائج البحث أن أعلى       : حجم الحيازة  ٣-٢
فقـاً لحجـم     و المبحوثـات ، وقد تم تقسيم      دونم   )٢٥(وبمتوسط مقداره   دونم   )١٠( ا وأدناه دونم

  : فئات ، والجدول اآلتي يوضح ذلكاربع إلى نحيازاته
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بمـستوى   وعالقتـه    لحجم الحيـازة   وفقاً   للمبحوثاتاألعداد والنسب المئوية     :)٤(جدول رقم   
  مشاركتهن

  %  عدد  حجم الحيازة بالدونم
معامل 
   المحسوبة)(tقيمة   االرتباط

مستوى 
  المعنوية

  ٥٠  ٦٠   فأقل٢٠
١٩٫٢  ٢٨  ٤٠- ٢٠  
١٦٫٨  ٢٠  ٦١- ٤١  
>٦  ١٢  ٦١  

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

  
٠٫٠٢  
  

  
٠٫٦ 
 

  
  ر معنویةغی

               Mean (25), Standard deviation (9.6) 
 ُأستخدم معامـل االرتبـاط       وحجم الحيازة  للمبحوثات المشاركةمستوى  لتحديد العالقة بين    

 بـين   موجبـة ل على وجود عالقة ارتباطية      مما يد ) ٠,٠٢(والذي بلغت قيمته    ) بيرسون (البسيط
ممـا يـدل    ) ٠,٦( والذي بلغت قيمته     (t)المتغيرين ، ولتحديد معنوية هذه العالقة استخدم اختبار       

 الفرض البحثي الذي ينص علـى       يرفض، لذا   )٠,٠١(معنوية على مستوى    غير  على أن العالقة    
 وقد يعزى السبب في ذلـك  ن،تهوحجم حيازا  للمبحوثات مستوى المشاركة  عالقة بين    عدم وجود 

  .بالخضار  فإن ذلك يحتم عليه اتخاذ القرارات المتعلقة الحيازةإلى انه كلما زاد حجم 
 للمبحوثـات عدد سنوات الخبرة  أظهرت نتائج البحث أن أعلى      :  عدد سنوات الخبرة   ٤-٢

 إلـى   حوثـات المب، وقد تم تقسيم      سنة )٢٠( وبمتوسط مقداره    سنة واحدة  ا وأدناه سنة) ٥٥(كان  
  :اربعة فئات ، والجدول اآلتي يوضح ذلك

 وعالقتـه   لعـدد سـنوات خبـرتهم      وفقاً   للمبحوثاتاألعداد والنسب المئوية     :)٥( جدول رقم 
  بمستوى مشاركتهن

  %  عدد  بالسنة الخبرة
معامل 
  االرتباط

 ) (tقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوية

  ١٣  ١٦   فأقل٥
٢٠  ٢٤  ١٠-٥  

١٩  ٢٣  ١٦- ١١  
<٤٨  ٥٧  ١٦  

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

  
  

٠٫٠٧  

  
  
٠٫٢ 
 

  
  
*  

 Mean (20), Standard deviation (11.5)، )٠٫٠٥(معنویة على مستوى *       
  

 فقد ُأستخدم معامـل  وعدد سنوات الخبرة للمبحوثات المشاركةمستوى ولتحديد العالقة بين    
 يدل على وجود عالقة ارتباطية طردية       مما) ٠,٠٧(يرسون والذي بلغت قيمته     باالرتباط البسيط ل  

مما يدل  ) ٠,٢( والذي بلغت قيمته     (t)بين المتغيرين، ولتحديد معنوية هذه العالقة ُأستخدم اختبار         
  عـدم الفرض البحثي الذي ينص على      يرفض  ، لذا   )٠,٠٥(معنوية على مستوى     على أن العالقة  

 في ذلك يعـود     ،ولعل السبب   الخبرة توعدد سنوا  للمبحوثات مستوى المشاركة بين  عالقة  وجود  
 حيث انه   المشاركة،الى أن  عدد سنوات الخبرة الشخصية له دور مهم وحاسم في تقرير مستوى               

  .مستوى المشاركةكلما زاد عدد هذه السنوات كلما انخفض 
أظهرت نتائج البحث أن أعلى قيمة رقميـة        : التعرض لمصادر المعلومات الزراعية    ٥-٢

ـ ) ٩(درجة وأدناهـا    ) ٢٧( لمصادر المعلومات هي     السيدات تعرض   معبرة عن درجة   ، اتدرج
درجة، وهي الدرجة القياسـية التـي خصـصت لهـذا       ) ٢٧(درجة من   ) ١٧(وبمتوسط مقداره   
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المتغير، وقد تم تقسيم هذه الدرجات إلى ثالثة مستويات بعد تحويلها إلى درجات معيارية ، وتـم                 
  : يشير لذلك الجدول اآلتيوكما.  على ضوئهاالمبحوثاتتوزيع 
  

 وعالقتـه   التعليميـة نلمـستوياته  وفقـاً  للمبحوثاتاألعداد والنسب المئوية   : )٦(جدول رقم   
  بمستوى مشاركتهن

  التعرض
  لمصادر المعلومات

القیمة 
معامل   %  عدد  المعیاریة

  االرتباط
 ) (tقیمة 

  المحسوبة
مستوى 
  المعنویة

        ١٢  ١٤  ١- >   منخفض
  *  ٠٫٠٣  ٠٫١٣  ٧٣  ٨٨  ١+،١-  متوسط
        ١٨  ١٨  ١+<   مرتفع

        ١٠٠  ١٢٠  المجموع
 Mean (17), Standard deviation (3.2) ،)٠٫٠٥(معنویة على مستوى *
  

تقع ضمن فئة مـستوى  %) ٧٣ ( المبحوثاتإلى أن أعلى نسبة من    ) ٦(يشير الجدول رقم    
 ضـمن مـستوى     البحـث من مجتمـع    %) ١٢(التعرض المتوسط لمصادر المعلومات وأدناها      

،  قد وقعت ضمن فئة التعرض المرتفـع     المبحوثاتمن  %) ١٨(في حين ان    التعرض المنخفض ،  
 والتعرض لمصادر المعلومات ُأستخدم معامل      للمبحوثاتالمشاركة  مستويات  ولتحديد العالقة بين    

مما يدل على وجـود عالقـة ارتباطيـة    ) ٠,١٣(االرتباط البسيط  لبيرسون والذي بلغت قيمته،       
 ٠,٠٣(والذي بلغت قيمته    ) (t بين المتغيرين، ولتحديد معنوية هذه العالقة استخدم اختبار          موجبة

 الفرض البحثي الذي ينص     يرفض، لذا   ) ٠,٠٥(مما يدل على أن العالقة معنوية على مستوى          )
ن لمـصادر المعلومـات      وتعرضـه  للمبحوثـات  المشاركةمستوى   عالقة بين    عدم وجود على  

 لمـصادر المعلومـات   المبحوثـات د يعزى السبب في ذلك إلى أن زيادة تعـرض       ، وق الزراعية
  . الزراعين  في مجال عملهمستوى مشاركتهنيقلل من الزراعية 

 : وجملة المتغيرات المستقلة المشمولة بالدراسةمستويات المشاركة العالقة بين -٣
لمتغيـرات المـستقلة     وجملـة ا   للمبحوثات المشاركةمستويات  من اجل تحديد العالقة بين      

 Step wises regression)موضوع البحـث اسـتخدم تحليـل االنحـدار متعـدد المراحـل       
Analysis)               الذي يفسر مقدار التباين في المتغير التابع بوساطة جملة المتغيرات المـستقلة فـي 

 في تفسير   ظل وجودها وعدم عزل تأثيراتها التبادلية، فضالً عن انه يرتبها وفقاً لمقدار مساهمتها            
والجدول اآلتي يوضـح     المشاركةمستويات  ذلك التباين أي نسبة مساهمتها في شرح التباين في          

  :ذلك

 وعالقته بجملة   للمبحوثات لمستويات المشاركة تحليل االنحدار متعدد المراحل      :)٧(جدول رقم   
  المتغيرات العوامل المستقلة

المتغيرات   المراحل
  r*  R*  R2 % العدد  المستقلة

تغير في ال
معامل 
  التحديد

معامل 
االنحدار 
  الجزئي

  Fمعنوية 

المستوى  ١
 التعلیمي

٠٫١٧ ٠٫١٧ ٠٫١٧ ٠٫٤١ ٠٫٤١ ** 

الخبرة  ٢
 بالسنة

١٠٠ ١٢٠ 

٠٫١٩ ٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫٤٤  ٠٫٠٧ ** 

  معامل االرتباط البسيط  :*r                         ،)٠,٠١(معنوية على مستوى ** 
R*  : المتعدد،معامل االرتباط                            R2 :معامل التحديد  
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م              دول رق ك الج ى ذل شیر إل ا ی ل وكم ذا التحلی ستقلة    ) ٧(یتبین من ھ ة الم رات البحثی أن المتغی
سیر  المستوى التعلیمي وعدد سنوات الخبرة ذات العالقة المعنویة في النموذج ھي       إذ اشتركت في تف

دد     للمرأة الریفیة،   شاركةمستوى الم من التباین في    %) ٢٠( اط المتع ة معامل االرتب  (R)وبلغت قیم
ل أن  ) ٠٫٤٤( ذا التحلی ن ھ ضا م ر أی ي، وظھ ستوى التعلیم ن  الم ى م ة األول ي المرحل اھم ف د س  ق

ة     مستوى المشاركةمن التباین في %) ١٧(النموذج في تفسیر    ة الثانی ي المرحل دد سنوات   وجاء ف ع
وي   ،المشاركةمن التباین في مستوى %) ٢( في تفسیر الخبرة  حیث ساھم   وقد تبین أن النموذج معن

وربما یعود ھذا إلى أھمیة المستوى التعلیمي الذي جاء بالمرتبة األولى حیث   . )٠٫٠١(على مستوى   
ر  ي تقری سًا ف ھ دورًا رئی شاركةان ل ستوى الم ي م ستوى التعلیم ا زاد الم سیدة فكلم ض لل ا انخف  كلم

  .المشاركةالرغم من توافر العوامل األخرى التي تشجع على  على مشاركتھامستوى 
  :االستنتاجات والتوصیات

  :االستنتاجات  
ي   -١ اع ف ود ارتف شاركة وج ستوى الم ة      م ة بزراع رارات المتعلق اذ الق ة باتخ رأة الریفی للم

ذا المجال    كثرة منطقة الدراسة األمر الذي یؤشر إلى     الخضار في  ي ھ ن   تركیز العمل اإلرشادي ف م
  .اشراك المرأة الریفیة باتخاذ القرارات المزرعیةخالل تخطیط وتنفیذ برامج إرشادیة تتناول 

ساھم أ -٢ ار ت اتعم سیدات الریفی ستویاتھال ازاتھ ن  وم م حی ة وحج نوات  ن التعلیمی دد س وع
رتھ ة نخب ي زراع صیة ف ضار الشخ ھالخ دى تعرض د ن وم ي تحدی ات ف صادر المعلوم ستوى  لم م
ستدعي     وبین ھذه العوامل، المشاركةبینت ھذه الدراسة العالقة بین مستوى      حیث   ،تھنمشارك ا ی مم

ادیة   شاطات اإلرش یط للن د التخط ا عن رورة مراعاتھ اتض ساء الریفی ك  للن ة وذل ة الدراس ي منطق  ف
  .بمستویات مشاركتھنلطبیعة عالقتھا 

  :التوصیات  
 نونقل المعرفة الزراعیة لھ لریفیة المرأة اتعزیز دور اإلرشاد الزراعي في تعلیم وتوعیة   -١

ق  ن طری ائج  ع ق النت شكل دقی اول ب ة تتن ة وعملی ة علمی داد خط ًا    إع ة وفق ذه الدراس صیلیة لھ التف
  .في منطقة الدراسةمشاركة النساء الریفیات في اتخاذ القرارات المزرعیة لمستویات 

سید إجراء مسوحات میدانیة دوریة لدراسة المتغیرات الشخصیة       -٢ ات لل دء   ات الریفی ل الب  قب
رامج اإلرشادیة الخاصة بھ      ع      نفي تخطیط الب ى واق وف عل ن الوق شاركتھن  ، فضًال ع تم  م ع   لی رف

  . من خالل ھذه البرامجمستواھا
ادة إشراك        -٣ ى زی ات   العمل عل ساء الریفی ى       الن ا عل ز برامجھ ة وتركی دورات التدریبی ي ال  ف

  .الجوانب التي یعانن بضعف في مجاالتھا
 :اجعالمر
  :المراجع العربية: اوالً

 واشنطن ، التنمية لأج الزراعة من ، تقرير عن التنمية في  العالم  )٢٠٠٧(البنك الدولي 
www.worldbank.org   

 باالشتراك مع منظمة األغذية مصادر قضايا الجنسين في الزراعة) م٢٠٠٨( البنك الدولي
    www.worldbank.orgزراعية اللألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية ة عوالزرا

ص سورية ،  دمشق،  نينوى دار،  دور المرأة في االقتصاد المنزلي) م٢٠١٠(سجا ،  الزعبي
١١٤ .  

دراسة ميدانية " التنمية الريفية  واقع المرأة البدوية في) م٢٠٠٣( دوخي عبد الرحيم ،الحنيطي
  ٥١-٥٦.،)٢(،٤٨،مجلة االسكندرية للبحوث الزراعية، عن إقليم البادية الجنوبية 
 الغـذائي،  واألمـن  الريفيـة  المرأة حول القومي اللقاء) ٢٠١٢( المنظمة العربية للتنمية الزراعية

  .أكتوبر ٩-٧ اللبنانية الجمهورية – ، بيروت)والتوصيات الختامي التقرير(



Assiut J. Agric. Sci., (46) No. (5)  2015 (102-113)                            ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic            E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 112 

على مساهمة المـرأة الريفيـة    أثر بعض العوامل اإلقتصادية والشخصية) ١٩٩٠(السيد، عزيزه   
 ، معهد بحـوث االرشـاد الزراعـي والتنميـة        ٦٤ العمل الزراعي، نشره بحثية رقم       في

  ٤- ٢:ص الريفية، مركز البحوث الزراعية ،
  . www.fao.com، تقرير األبعاد الجنسانية لإلنتاج المحصولي ) ٢٠١١(، الفاو 

ـ واحدة من مناطق ال    دور المرأة الريفية في اإلنتاج الزراعي في      ) ١٩٩٣(بطرس، سنا    حدثة ستم
، كليـة الزراعـة المـشتهر، جامعـة      في جمهورية مصر العربيـة ،رسـالة دكتـوراه        

  .٤ص.الزقازيق
 لدور المرأة الريفية في العم )٢٠١١( وأماني على محمد سليمان النبي محمد عبد ،دسوقي

. ، مــــصر القاهرة، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، والمشروعات الصغيرة  الزراعي
www.ardbladi.com   

المركـز الـوطني    ، األردن،منشورة ربيانات غي) ٢٠١٤(وحدة ارشاد زراعـي وادي األردن  
 .للبحث واإلرشاد الزراعي

ــان،  قسم الخطط  ، شؤون المرأة وزارة ،  واقع المرأة الفلسطينيةل تحلي) ٢٠٠٥(ل نضاكعكبـ
   .www.wafainfo.org االقتصادية فلسطين

 المرأة . ٢٠١١-٢٠١٠ األغذية والزراعة حالة )٢٠١١ (المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 ،) والزراعـة  األغذيـة  منظمة :روما(  التنمية في الجنسين بين إغالق الفجوة :الزراعة في
  .٩ص

أجـل التنميـة، حالـة األغذيـة      سد الفجوة بين الجنسين من) ٢٠١١(منظمة األغذية والزراعة  
  .٢٠١١-٢٠١٠ المرأة في قطاع الزراعة، للفترة: والزراعة

ــن ادور المرأة في الدمج ب، مرصد البيئة العربية) ٢٠٠٨(محمد علي ، مردم لزراعة وحماية يـ
  .  www.arabenvironment.netالبيئة 
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  Rural Women's Participation Level in the Decision–Making of Vegetable 
Crops in Jordan Valley and its Relation with Some Variables 

Fatima Ahmad Hammoud Alkharabsheh 
Basic Sciences Department-Faculty of Salt for Human Sciences- Al-Balqa Applied University 

 

Abstract:  
The aim of this study was to determine the rural women's participation level 

in the decision – making related to choice of vegetable crops in Jordan Valley 
and its relation with some variables, the study also aimed at studying the rela-
tionship between the participation levels and some personal variables like per-
sonal and professional characters of the women .Randomly selected women of 
120 were chosen and interviewed individually and subjected to a questionnaires 
prepared by the researcher. The questionnaire included two parts, first the per-
sonal and professional information of the women and second, the measure of par-
ticipation in the decision – making related to vegetable crops. The data were col-
lected and checked for validity by some experts in the related field. For data 
analysis, frequencies, percentages, mean, standard deviations, Pearson and 
Spearman correlation, and t-test were used to test the hypothesis and determine 
the relationship between dependent and independent variables. The most impor-
tant results were:  

- There was three categories for participation levels, which were low (<8) 
points, medium 8-12) points and high (> 12) points. It was found that 
19%، 79%, and 22 % of women were fall down in the low, medium, and 
high levels respectively. 

- There was a significant relationship between participation levels and each 
of educational level, number of experience years, and information re-
sources.  

- There was no significant relationship between participation levels and 
each of women age, and size of farm possession. 

 Finally, the result of this study recommended that rural organization and agricul-
tural extension must take extra role in educating and raising awareness of rural 
women and transfer the agricultural technology to them through pre-prepared 
scientific and practical plans including the results of this research according to 
the participation levels of women in the study area. 
 

Keywords: Rural Development, Rural Women, Agricultural Extension, participa-
tion Levels, Vegetable, Jordan Valley. 

 
 
  

 
     

 
 

 


