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  الخالصت

مكافحتتة  استتتفدؾ البحتتد تحديتتد الحاجتتات المعرفيتتة للمتتويفين التتزراعيين فتتي محافيتتة نينتتو  فتتي مجتتال
وبلتػ مجتمتا البحتد  االرتباطية بين الحاجتات المعرفيتة وبعتل المتؽيتراتحشرة الذبابة البيضاء ثم قياس العالقة 

%( متن شتاملة البحتدت وتتم جمتا البيانتات 24( مويفتاً يمثلتون )12( مويفاً زراعياً واقتصر البحد علتى )021)

)ألفاكرونبتتا (  ذ بلؽتتت قيمتتت   متتن ختتالل استتتمارة استتتبيان بعتتد تحقيتتق الصتتدق اليتتا رط وقيتتاس الثبتتات بطريقتتة
أيفتترت  ( ولتحليتتل البيانتتات استتتخدم المتوستتط الحستتابي والتكتترارات ومعامتتل ارتبتتاط الرتتت  لستتبيرمانت1915)

%( من المبحوثين يعتقدون  ن حاجتفم المعرفيتة فتي مجتال مكافحتة حشترة الذبابتة البيضتاء 01النتائج  ن حوالي )
( كمتا 29222ل بمتوستط حستابي قتدر  )متوسطة وكبيرة وقتد حيتي مجتال مكافحتة الذبابتة البيضتاء بالترتيت  ا و

أيفترت النتتتائج وجتتود عالقتتة ارتبتاط معنويتتة بتتين الحاجتتات المعرفيتتة والمو تل العلمتتي للمبحتتوثين بينمتتا ال توجتتد 
عالقة ارتباط معنوية ما )التخصص والجنس والتدري  السابق ومدة الخدمة الوييفية والنشتةة ومستتو  التعترل 

 وقد تضمن البحد بعل االستنتاجات والتوصياتتلمصادر المعلومات الزراعية(ت 

 تالذبابة البيضاء، دالة: الحاجات المعرفيةالكلمات ال

 ت26/4/2102 وقبول ،  05/00/2102 :تاريخ تسلم البحد

 المقذمت

تعتد الذبابتتة البيضتاء متتن االفتتات االقتصتادية الفامتتة  نتواا مختلفتتة متتن المحاصتيل الزراعيتتة كمحاصتتيل 
وتستتمى أيضتتا ذبابتتة التبتتػ ، كمتتا أنفتتا تصتتي  بعتتل أنتتواا ا دؼتتال، والمحاصتتيل الحقليتتة ونباتتتات الزينتتةالخضتتر 

واستتمفا العلمتتي ، البيضتتاء أو ذبابتتة القطتتن البيضتتاء أو ذبابتتة البطاطتتا الحلتتوة البيضتتاء أو ذبابتتة الياستتمين البيضتتاء
Bemisia abaca وتتبا  لى عائلة Aleyrodidae  ورتبةHemiptrera وتعد  تذ  االفتة ، (2011، )المشفداني

(ت ومعتروؾ فتي 2002، عائلة نباتية )جبتار 25عائل نباتي يعود  لى  411ذات مد  عائلي واسا يقدر بةكثر من 
(ت وقتد انتشترت االفتة 2011، جنستاً )يوستؾ وكوكت  026نوعاً من عائلة الذبا  ا بيل تنتمي  لى 0046العالم 

علتى أشتجار الحمضتيات خاصتة فتي اؼلت  منتاطق  وأدت  لتى  صتابات خطيترة 2112في العراق في أوائتل عتام 

تبتتين  نفتتا ذبابتتة الياستتمين البيضتتاء التتتي دخلتتت  لتتى القطتتر ربمتتا متتا الحمضتتيات ، القطتتر وعنتتد تشتتخيص االفتتة
كمتا كشتؾ الجفتاز المركتزط لءحصتاء فتي وزارة التخطتيط ، (2004، بفا )زويتن المستوردة من الدول الموبوءة

ن اإلنمائي عن وجود انخفال في معدل  نتتاج بعتل أنتواا الحمضتيات فتي العتراق للموستم الشتتوط لعتام والتعاو
وعز  السب  أيضا  لى انتشار آفة الذبابة البيضاء بتين أشتجار الحمضتيات وعتدم كفتاءة ا ستالي  المتبعتة  2100

، (2011، فتاز المركتزط لءحصتاءفي المكافحة ورداءة نوعية المبيدات المستتخدمة فتي استئصتال  تذ  االفتة )الج
(  ن الذبابتتة البيضتاء فتتي محافيتة نينتتو  كانتت أكثتتر انتشتاراً وكثافتتة علتى محصتتول 2011، كمتا ذكر)المشتفداني

( بان الكثافتة العدديتة للذبابتة البيضتاء بلؽتت ذروتفتا علتى 1982) بينما وجد فرج وأمين، القرا في فصل الخريؾ
ومتن ا ضترار المباشترة التتي تستببفا الحشترة ذبتول ا وراق ، (2011، نيمحصولي الطماطة والبطاطا )المشفدا

كمتا  نفتا تفترز متادة شتمعية تتدعى النتدوة العستلية التتي تستاعد ، وسقوطفا نتيجة امتصاص العصارة الخلوية منفتا
ل ا مترال على نمو فطر العفن ا سود وتقلل من عملية التمثيل الضوئي فضالً على أنفا تلع  دوراً فعاالً في نقت

(ت يتضتتتم ممتتتا ستتتبق  ن آفتتتة الذبابتتتة البيضتتتاء تستتتب  أضتتترارا ,Antonelli 2005 ؛ 2003، الفيروستتتية )محمتتتد

اقتصادية فادحتة نتيجتة  صتابتفا لعتدد كبيتر متن أنتواا النباتتات ومنفتا محاصتيل الخضتر التتي تكثتر زراعتفتا فتي 
الموسسات الزراعيتة فتي المحافيتة ويتطلت  اؼل  مناطق محافية نينو  مما يستوج  مكافحة  ذ  االفة من قبل 

ذلتتتل التعتتترؾ علتتتى االحتياجتتتات المعرفيتتتة للمتتتويفين التتتزراعيين العتتتاملين فتتتي اختصاصتتتات الوقايتتتة والبستتتتنة 
و تتذا متتا دفتتا ، والمحاصتتيل الحقليتتة والعتتاملين فتتي مراكتتز البحتتود الزراعيتتة والموسستتات اإلرشتتادية الزراعيتتة

النير لعدم وجود بحود سابقة تخص الحاجتات المعرفيتة للمرشتدين التزراعيين وب، الباحثين  لى  جراء  ذا البحد
في مجال مكافحة الذبابة البيضاء لكي يتتم استعراضتفا فتي  تذ  الدراستة فقتد ارتتة  البتاحثون اإلشتارة  لتى بعتل 

جتد متدكور ا بحاد ذات الصلة بعالقة الحاجات المعرفية للمويفين الزراعيين بشكل عام ببعل المتؽيرات فقتد و
( عالقة ارتباط معنوية بين الحاجات التدريبية والمعرفية للمرشدين الزراعيين فتي بعتل تقنيتات 2009) وآخرون

، دافعيتتة االنجتتاز، الرضتتا التتوييفي، الزراعتتة العضتتوية وبتتين كتتل متتن المتؽيتترات المصتتادر المعرفيتتة المرجعيتتة

mailto:Stalal39@yahoo.com
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الزراعتة العضتوية بينمتا ال توجتد عالقتة ارتبتاط معنويتة متا االتجتا  نحتو ، المعتارؾ البيئيتة، االتصال االجتماعي
( عالقتة ارتبتاط 2013كمتا وجتد العباستي وأميترة )، (2009، عمر المبحود والتدري  الستابق )متدكور وآخترون

معنوية بين الحاجات المعرفية للمويفين الزراعيين في محافيتة نينتو  فتي مجتاالت التوعي البيئتي وبتين كتل متن 
الرؼبة بالتجديتد بينمتا ال ، االتجا  نحو العمل في مجال البيئة، الية: مصادر الحصول على المعلوماتالمتؽيرات الت

، العنتوان التوييفي، التخصتص ا كتاديمي، عتدد ستنوات الخدمتة، توجد عالقة ارتبتاط معنويتة متا مستتو  التعلتيم
 (ت2013، التدري  السابق )العباسي وأميرة

  -بما يأتي:وتتلخص أهداف البحث الحالي 

تحديد الحاجات المعرفية للمويفين الزراعيين في محافية نينو  في مجال مكافحة حشرة الذبابة البيضتاء متن  -0

 :خالل

 تقدير مستو  الحاجات المعرفية بشكل عامت -أ

 ترتي  الحاجات المعرفية وفقاً لمجاالتفا وفقراتفات - 

فيتتة للمتتويفين التتزراعيين فتتي محافيتتة نينتتو  وبتتين بعتتل قيتتاس العالقتتة االرتباطيتتة بتتين الحاجتتات المعر -2

التتتدري  ، الجتتنس، التخصتتص ا كتتاديمي، خصائصتتفم الشخصتتية والوييفيتتة والتتتي تشتتمل: المو تتل العلمتتي
 تمستو  التعرل لمصادر المعلومات الزراعية، النشةة، مدة الخدمة الوييفية، السابق

 وطزائقه البحث مواد

شمل مجتما البحد جميا المويفين الزراعيين فتي اختصاصتات وقايتة النبتات والبستتنة واإلنتتاج النبتاتي 
والمحاصتتيل الحقليتتة العتتاملين فتتي مديريتتة زراعتتة نينتتو  والشتتع  الزراعيتتة التابعتتة لفتتا والفيئتتة العامتتة للبحتتود 

التتدري  واإلرشتاد الزراعتي فتي  الزراعية ومحطة بستنة نينو  والفيئتة العامتة لفحتص وتصتديق البتذور ومركتز
وجمعتت بيانتات البحتد بواستطة االستتبيان متن جميتا أفتراد ، مويفتاً زراعيتاً  129نينو  والبالػ عدد م اإلجمالي 

( متن شتاملة البحتد بعتد استتبعاد %75( مويفاً زراعياً يمثلون )97مجتما البحد في حين اقتصرت العينة على )
 ت(1  مال استمارتي استبيان لعدم اكتمال اإلجابة كما موضم في الجدول )( و30عينة الثبات البالػ عدد ا )

 

 Table (1): Research sample and population                         مجتما البحد وعينت  :(1) الجدول

 الدوائر الزراعية
Agric. Offices 

 عدد المبحوثين في المجتما
Number of the 

respondents in the 

population 

 عدد المبحوثين في العينة
Number of the 

respondents in the 

sample 

 مديرية زراعة نينو  والشع  التابعة لفا
Directorate of agric. Nineveh 

92 60 

 فحص وتصديق البذور
Seed testing & certification 

7 7 

 محطة بستنة نينو 
Horticulture station Nineveh 

11 11 

 مركز التدري  واإلرشاد الزراعي
Agricultural training & extension center 

4 4 

 البحود الزراعية
The agricultural research 

15 15 

 Total 129 97                               المجموا
 

المستتقلة  ولؽرل جما بيانات البحد صممت استمارة استبيان مكونة من جزأين ا ول شتمل المتؽيترات
للبحتتد و تتي المو تتل العلمتتي للمبحتتوثين وتتتم تصتتنيف   لتتى خريجتتي  عداديتتة الزراعتتة وخريجتتي معفتتد الزراعتتة 

ثتتم متؽيتتر التخصتتص  ذ صتتنؾ ، وخريجتتي كليتتات الزراعتتة والحاصتتلين علتتى شتتفادة عليتتا فتتي العلتتوم الزراعيتتة
ثتتم ، وقايتتة نبتتات أو الزراعتتة العامتتة المبحتتوثين وفقتتاً لتخصصتتاتفم  لتتى خريجتتي البستتتنة أو المحاصتتيل الحقليتتة أو

ثم التدري  السابق  ذ صنؾ المبحتوثين  لتى أربعتة فئتات  تي ، متؽير الجنس  ذ صنؾ المبحوثين  لى ذكور و ناد
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ثتم متؽيتر متدة ، ( يتوم31-45( يوم ومتدر  بين )16-30( يوم أو متدر  بين )1-15ؼير متدر  ومتدر  بين )
( ستنة 11-20( ستنة والفئتة الثانيتة )1-10ين  لتى أربعتة فئتات  تي متدة خدمتة )الخدمة الوييفية  ذ صنؾ المبحوث

ثتتم متؽيتتر النشتتةة  ذ صتتنؾ المبحتتوثين  لتتى ريفيتتين ، ( ستتنة31-40( ستتنة والفئتتة الرابعتتة )21-30والفئتتة الثالثتتة )
علومتات مصتادر للم 10وحضريين وأخيرا متؽير مصادر المعلومات الزراعية  ذ تم قياس  ذا المتؽير متن ختالل 

( 1، 2، 3، 4ال احصتل( وقتد خصصتت للبتدائل قتيم رقميتة )، نتادراً ، أحيانتا، دائماً )وضا أمامفا أربعة بدائل  ي 
( درجتة والتذط تتم 10-40على التوالي ويكون مجموا الدرجات ممثالً لفذا المتؽير يتراوح مقتدار  النيترط بتين )

متتا القستتم أ ( درجتتةت31-40( درجتتة والثالثتتة )21-30)( درجتتة والثانيتتة 10-20تقستتيم   لتتى ثتتالد فئتتات ا ولتتى )
مجتاالت  تي تشتخيص  5فقرة ذات عالقتة بففتة الذبابتة البيضتاء موزعتة علتى  36فقد تضمن  نالثاني من االستبيا

ومجتتال دورة حيتتاة الحشتترة ومجتتال ا ضتترار التتتي تستتببفا الحشتترة ومجتتال الوقايتتة متتن  الحشتترة واإلصتتابة بفتتا
وقد حددت الفقرات بالرجوا  لى المصتادر العلميتة متن كتت  ومجتالت ، مكافحة الحشرة اإلصابة بالحشرة ومجال

الحاجتتة المعرفيتتة وضتتعت أمتتام   وأبحتتاد ونشتترات ذات عالقتتة بفتتذ  الحشتترة  ضتتافة  لتتى أراء الخبتتراء ولحستتا
 ميتتة حاجتتة قليلتتة وخصصتتت لفتتا القتتيم الرق، حاجتتة متوستتطة، حاجتتة كبيتترة، الفقتترات بتتدائل  تتي حاجتتة كبيتترة جتتدا

ولحسا  الحاجة المعرفية الكليتة للمبحتود تجمتا القتيم الرقميتة لجميتا الفقترات التتي ، ( على التوالي1، 2، 3، 4)

تمثل حاجت  المعرفية فتي  تذا المجتالت ولتحقيتق صتدق استتمارة االستتبيان تتم عرضتفا علتى مختصتين فتي وقايتة 
ا رط لالستبيان وبموجب  حذفت فقرتتان وعتدلت النبات وكذلل مختصين في اإلرشاد الزراعي لتحقيق الصدق الي

، فقتترة موزعتتة علتتى المجتتاالت الخمستتة المتتذكورة أعتتال  34 فقتترات ليصتتبم العتتدد النفتتائي لفقتترات االستتتبيان 5
مبحوثتتاً استتتخدم معامتتل الفاكرونبتتا  وبلؽتتت قيمتتت   30ولحستتا  الثبتتات متتن ختتالل العينتتة االستتتطالعية البالؽتتة 

رتفا وبعد اكتمال الشروط العلمية الستمارة االستبيان جمعت البيانات للفترة من شتفر ( و و معامل ثبات م0.94)
لؽتترل  SPSSوتتتم تفريتتػ البيانتتات وتصتتنيففا واستتتخدام البرنتتامج اإلحصتتائي  2012أيتتار لؽايتتة شتتفر آ  للعتتام 

رمان إليجتاد العالقتة تحليلفا و يجاد المتوسطات الحسابية للفقرات والمجاالت ثم حسا  معامل ارتباط الرتت  لستبي
 االرتباطية بين الحاجات المعرفية والمتؽيرات المستقلة للدراسة وذلل لكون البيانات موزعة توزيعاً ؼير طبيعياًت

 والمناقشت النتائج

أوال: تحديد مستوى الحاجات المعرفية للموظفين الزراعيين في محافظة نينوى في مجال مكافحة حشرة الذبابةة 
بمتوستط  34قيمتة رقميتة واقتل قيمتة  136أعلى قيمة تمثل الحاجات المعرفية بلؽت  النتائج  ن أوضحتالبيضاء: 

ت وقتد تتم تقستيم الحاجتات المعرفيتة  لتى ثتالد فئتات تمثتل الفئتة ا ولتى 5.776وانحتراؾ معيتارط  89.907قدر  
 وتراوحتتتت درجاتفتتتا بتتتين  والفئتتتة الثانيتتتة للحاجتتتات المعرفيتتتة المتوستتتطة، فةقتتتل( 67الحاجتتتات المعرفيتتتة القليلتتتة )

 (ت2درجة فةكثر( كما موضم في الجدول ) 102والفئة الثالثة تمثل الحاجات المعرفية الكبيرة )، (101-68)

 

 ت(: توزيا المبحوثين على وفق حاجاتفم المعرفية في مجال مكافحة حشرة الذبابة البيضاء بشكل عام2الجدول )

Table(2): Level of knowledge needs for agricultural staff in Nineveh governorate in 

Whitefly control in general. 

 فئات الحاجات المعرفية
Knowledge Needs categories 

 التكرار
Frequency 

% 

Percentage 

 المتوسط الحسابي
The mean 

 Little need 20 20.619 52.850            ( حاجة قليلةفةقل 67)

 Medium need 37 38.144 82.837   (حاجة متوسطة101-68)

 Large need 40 41.237 114.975        فةكثر( حاجة كبيرة102)

  Total 97 100%                                   المجموا
 s.d = 5.776           ̅=89.907 

 

من المبحوثين يشتعرون أن حتاجتفم المعرفيتة فتي مجتال مكافحتة  %80(  ن حوالي 2يتبين من الجدول )

وتعد  ذ  النتيجة دليالً على ضعؾ المستو  المعرفي للمبحتوثين فتي  تذا ، حشرة الذبابة البيضاء متوسطة وكبيرة
 الموضوا مما يستوج  تعزيز معارففم في  ذا الجان ت

فين التتزراعيين فتتي محافيتتة نينتتو   ذ ( ترتيتت  مجتتاالت الحاجتتات المعرفيتتة للمتتوي3ويوضتتم الجتتدول )
نيتراً  2.722يتضم من الجتدول أن مجتال مكافحتة التذبا  ا بتيل أحترز الترتيت  ا ول بمتوستط حستابي قتدرة 
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وما ذلل يتبتين أن المجتاالت ا ربعتة ا ختر  أحترزت ،   مية مكافحة الحشرة والقضاء عليفا وتقليل أضرار ا
ودورة حياتفتتا وتشتتخيص الحشتترة  ضتترار الحشتترة وستتبل الوقايتتة منفتتامتوستتطات حستتابية مرتفعتتة أيضتتا و تتي أ

 و صابتفا مما يدل على أ مية  ذ  المجاالت أيضات
 

 ت(: ترتي  مجاالت الحاجات المعرفية للمويفين الزراعيين في محافية نينو 3الجدول )

Table (3): The rank order of knowledge needs For Agricultural Staff In Nineveh 

Governorate  

 The aspects    المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

The mean 

 الرتبة
The rank 

order 

 الوزن المئوط
Weighted 

Percentage 

 مكافحة الذبا  ا بيل
Control of whiteflies 

2.722 1 68.050 

 ا ضرار التي تسببفا الحشرة
Damages caused by the insect 

2.659 2 
66.475 

 

 الوقاية من اإلصابة بالحشرة
Protection from the Insect 

2.632 3 65.800 

 دورة حياة الحشرة
The life cycle of the insect 

2.587 4 64.675 

 تشخيص الحشرة واإلصابة بفا
Diagnosis and the incidence of the insect 

2.548 5 63.700 

 (*) maximum score = 4                                                                                          4 )*( الدرجة القصو  = 
 

 :( ترتي  فقرات كل المجاالت أعال  وفقا لمتوسطاتفا الحسابية4ويوضم الجدول )
 

 ت(: ترتي  فقرات كل مجال من المجاالت4الجدول )

Table (4): Rank order of the items in each aspects.  

 ت
 الذبا  ا بيل ة: مجال مكافحأوالا 

First: Aspect of control of the whiteflies 

المتوسط 
 الحسابي

The mean 

 الرتبة
Rank 

order 

 كمية المبيدات الكيماوية المستخدمة في مكافحة الحشرة كؽم/دونم 1
The amount of pesticides used for insect control kg /d 

2.824 1 

 العوامل المرتبطة بصعوبة مكافحة الذبا  ا بيل 2
Factors associated with difficulty of whiteflies control 

2.773 2 

 أنواا المبيدات الكيماوية المستخدمة في مكافحة الحشرة 3
Types of pesticides used for insect control 

2.762 3 

 النافعة التي تفاجم الذبا  ا بيلأنواا الحشرات  4
Types of beneficial insects that attack whiteflies 

2.752 4 

 استخدام المكافحة الحيوية للحد من انتشار الذبا  ا بيل 5
The use of biological control to reduce the spread of 

whiteflies 

2.742 5 

 في مكافحة الذبا  ا بيل ةأنواا المواد الحيوية المستخدم 6
Types of biomaterials used in whiteflies control 

2.731 6 

 كيفية استخدام المصائد الصفراء في مكافحة الحشرة 7
How to use the yellow traps in the insect control 

2.721 7 

 8 2.701 أسبا  عدم تةثير المبيدات الحشرية على ا طوار ؼير الكاملة للحشرة 8
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Reasons for no impact of insecticides on incomplete 

stages of the insect 

 عدد مرات الرش بالمبيدات الكيماوية 9
No. of chemical spraying 

2.690 9.5 

 طرق مكافحة الذبا  ا بيل 10
Whitefly methods control 

2.690 9.5 

 الحشرة: مجال ا ضرار التي تسببفا ثانيا
Second: The damages caused by insect on plants 

 ا ضرار المباشرة التي تسببفا الحشرة للنبات 1
Direct damages caused by the insect on plants 

2.701 1.5 

 ا ضرار االقتصادية التي تسببفا الحشرة للنبات 2
The economic damages caused by insect on plants 

2.701 1.5 

 أنواا ا مرال الفيروسية التي تنقلفا الحشرة 3
Types of viral diseases of insect-borne 

2.690 3 

 أنواا المحاصيل التي تصيبفا الحشرة 4
The types of crops that afflict by insect 

2.577 4 

 : مجال الوقاية من اإلصابة بالحشرةثالثاا 
Third: The protection from the insect 

 تةثير عزق التربة على خفل أعداد االفة 1
Effect of soil scarify to reduce pest numbers 

2.952 1 

 تةثير طريقة الرط ورطوبة التربة على  صابة النباتات بالحشرة 2
Effect of irrigation and soil moisture on infect plants by 

insect 
2.731 2 

 التخلص من بقايا المحصول المصا  بالحشرةأ مية  3
Importance of crop residue disposal infected by the insect 

2.659 3.5 

 اتخاذ التدابير الوقائية لوقاية المزروعات من اإلصابة بالحشرة 4
Take preventive measures to protect crops from insect 

2.659 3.5 

 النباتات على الوقاية من االفة تةثير المسافات بين 5
Impact of Distances between plants on the prevention of pest 

2.639 5 

 تةثير التتابا المحصولي على اإلصابة بالحشرة 6
Crop sequence effect on incidence of insect 

2.628 6 

 تةثير موعد الزراعة على زيادة فرص اإلصابة بالحشرة 7
Effect of sowing date to increase the chances of insect 

2.577 7 

 إزالة الحشائش حىل قنىات الري وعالقتها باإلصابة أ مية 8
The importance of removing weeds around irrigation canals 

and their relationship with pest infection 
2.567 8 

 زيادة أعداد الحشرةتةثير التسميد النتروجيني على  9
Effect of nitrogen fertilization on increasing the numbers of 

the insect 
2.556 9 

 كيفية استخدام الشبكات البالستيكية لحماية النباتات من اإلصابة 10
How to use the plastic of networks to protect plants from 

infection 
2.536 10 

 دورة حياة الحشرة: مجال رابعاا 
Fourth: The life cycle of the insect 

 درجة الحرارة المالئمة لتكاثر الحشرة 1
Appropriate temperature for insect breeding 

2.639 1 
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 الرطوبة النسبية المالئمة لتكاثر الحشرة 2
Relative humidity appropriate for insect breeding 

2.608 2 

 حياة الذبابة البيضاء ومدتفادورة  3
 Whitefly life cycle and duration 

2.587 3 

 عدد البيول التي تضعفا ا نثى يومياً  4
The number of eggs laid down by female daily 

2.536 4 

 المدة الزمنية التي تعيشفا الحشرة الكاملة 5
Duration experienced by the full insect 

2.515 5 

 : مجال تشخيص الحشرة واإلصابة بفاخامساا 
Fifth: The diagnosis and the incidence of the insect 

 ا صناؾ النباتية الحساسة لءصابة بالحشرة 1
Sensitive plant species infected by insect 

2.587 1 

 موقا  صابة النبات بالحشرة  2
the site of infection by the pest 

2.577 2 

 أنواا الذبا  ا بيل 3
Types of whiteflies 

2.515 3 

 الشكل المورفولوجي للحشرة الكاملة 4
 Morphological shape of the full insect 

2.484 4 

 سب  وجود النمل على ا وراق المصابة بالحشرة 5
Reason for ants on infected leaves infected by the 

insect 

2.432 5 

 

 ثانياا: العالقة االرتباطية بين الحاجات المعرفية للموظفين الزراعيين وبعض خصائصهم الشخصية والوظيفية: 

متن خريجتي كليتات الزراعتة  %71.341من المبحوثين (  ن أعلى نسبة 5يتبين من الجدول ) المؤهل العلمي: -1
الرتباطية بين الحاجات المعرفية والمو تل ولتحديد العالقة ا، من خريجي اعداديات الزراعة%4.123  واقل نسبة

وال تتفتتق  تتذ   0.05و تتي معنويتتة عنتتد مستتتو   0.176العلمتتي استتتخدم ارتبتتاط الرتتت  لستتبيرمان وبلؽتتت قيمتتت  
وقتتد يعتتود ستتب  ذلتتل  لتتى أن ارتفتتاا مستتتو  المو تتل العلمتتي ، (2013النتيجتتة متتا دراستتة العباستتي وأميتترة )

 راية مما يقلل من احتياجاتفم المعرفيةت للمبحوثين قد يجعلفم أكثر معرفة ود

البستتنة والمحاصتيل (  ن النست  المئويتة للمبحتوثين فتي تخصصتات 5يوضتم الجتدول ) التخصص األكاديمي: -2

الحقليتتة ووقايتتة النبتتات متقاربتتة بينمتتا كانتتت نستتبة المبحتتوثين المتخصصتتين فتتي اإلنتتتاج النبتتاتي اقتتل نستتبة و تتي 
لتحديتتد العالقتتة االرتباطيتتة بتتين التخصتتص ا كتتاديمي والحاجتتات المعرفيتتة و، متتن عتتدد المبحتتوثين 19.587%

و تتذ  النتيجتتة ، و تي ؼيتتر معنويتة -0.146للمتويفين التتزراعيين استتخدم ارتبتتاط الرتت  لستتبيرمان وبلؽتت قيمتتت  
وتتتدل  تتذ  النتيجتتة علتتى أن جميتتا المتتويفين التتزراعيين بمختلتتؾ  (ت2013تتفتتق متتا دراستتة العباستتي وأميتترة )

صاصاتفم بحاجة  لى المزيد من المعارؾ بفذا المجال خاصة المتخصصين منفم في وقاية النبات ال تمامتاتفم اخت
 بفذا الموضوا أكثر من بقية االختصاصاتت

 %30.928ونستتتبة اإلنتتتاد  %69.072(  ن نستتتبة المبحتتتوثين التتتذكور بلؽتتتت 5جتتتدول )اليوضتتتم الجةةةن :  -3

واستتتخدم معامتتل ارتبتتاط الرتتت  لستتبيرمان لتحديتتد العالقتتة االرتباطيتتة بتتين الجتتنس والحاجتتات المعرفيتتة للمتتويفين 
وقد يعود ستب   تذ  النتيجتة  لتى شتعور المتويفين التزراعيين ، و ي ؼير معنوية 0.123الزراعيين وبلؽت قيمت  

  ترة ومكافحتفامن الذكور واإلناد بحاجة  لى معرفة معلومات  ضافية عن  ذ  الحش

ؼيتتر متتتدربين ستتابقا فتتي  71.134% (  ن ؼالبيتتة المبحتتوثين بنستتبة 5يتبتتين متتن الجتتدول )التةةدريا السةةاب :  -4
وإليجتاد العالقتة االرتباطيتة ، متن المبحتوثين متتدربين لفتترات مختلفتة %29موضوا الذبا  ا بتيل وان حتوالي

اعيين استتتخدم ارتبتتاط الرتتت  لستتبيرمان وبلؽتتت قيمتتت  بتتين التتتدري  الستتابق والحاجتتات المعرفيتتة للمتتويفين التتزر
( ودراستتة العباستتي وأميتترة 2009و تتي ؼيتتر معنويتتة وتتفتتق  تتذ  النتيجتتة متتا دراستتة متتدكور وآختترون ) -0.133

وبتتالرؼم متتن عتتدم معنويتتة العالقتتة نالحتتي وجتتود حاجتتة معرفيتتة كبيتترة للمتتويفين التتزراعيين ؼيتتر ، (2013)

 لمتدربين سابقا ًفي  ذا الموضواتالمتدربين مقارنة بالمويفين ا
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بلؽتت   ذ( ستنة 11-20نستبة للمبحتوثين التذين تتتراوح متدة ختدمتفم بتين ) أعلتىبلؽتت مدة الخدمةة الوظيفيةة:  -5
ولتحديتتتد العالقتتتة االرتباطيتتتة بتتتين متتتدة الخدمتتتة الوييفيتتتة والحاجتتتات المعرفيتتتة للمتتتويفين ، %40.206نستتتبتفا 

وتتفتق  تذ  النتيجتة ، و تي ؼيتر معنويتة -0.044الزراعيين استخدم معامل ارتباط الرت  لسبيرمان وبلؽت قيمتت  

الحاجتات  أننت  نالحتي وبتالرؼم متن عتدم معنويتة العالقتة االرتباطيتة  ال ا، (2013) وأميرةما ما وجد  العباسي 

 المعرفية تقل بزيادة عدد سنوات الخبرةت

متن المبحتوثين ذوو نشتةة حضترية بينمتا بلؽتت نستبة التريفيين  %74.226نستبة   ن( 5يبتين الجتدول ): النشأة -6
ولتحديتتد العالقتتة االرتباطيتتة بتتين النشتتةة والحاجتتات المعرفيتتة للمتتويفين التتزراعيين استتتخدم معامتتل  25.773%

ومتا ذلتل نالحتي حاجتة الحضتريين اكبتر ، و تي ؼيتر معنويتة 0.120ارتباط الرت  لسبيرمان والذط بلؽت قيمت  

 من حاجة الريفيينت

ؼالبيتتتة المبحتتتوثين وبنستتتبة  أن( 5) جتتتدولاليوضتتتم  -مسةةةتوى التعةةةرض لمصةةةادر المعلومةةةات الزراعيةةةة: -7
ولتحديتتد العالقتتة االرتباطيتتة بتتين مستتتو  التعتترل لمصتتادر المعلومتتات ، صتتنفوا فتتي الفئتتة الوستتطى 80.412%

و تي  -0.100الزراعية والحاجات المعرفية للمويفين الزراعيين استخدم ارتبتاط الرتت  لستبيرمان وبلؽتت قيمتت  
وقتتد يرجتتا ذلتتل  لتتى قلتتة مصتتادر ، (2009ؼيتتر معنويتتة و تتذا ال يتفتتق متتا متتا وجتتد  كتتل متتن متتدكور وآختترون )

 المعلومات التي يتعرل لفا المويفون في  ذا الموضوا أو عدم كفاءتفات

 

 العالقة االرتباطية بين بعل المتؽيرات والحاجات المعرفية للمويفين الزراعيينت :(5الجدول )

Table (5): The correlation between some variables and the knowledge needs for 

agricultural Staff 

 المتؽيرات
The Variables 

 التكرار
Frequency 

% 
Percentage 

 المتوسط الحسابي
The mean 

 (rs)قيمة 

rs 

Value 

 المعنوية
The 

significance 

 Scientific qualification         المو ل العلمي:

 Preparatory 4 4.123 89.250 عدادية

* 
0.176- 

Significant 
 Institute 14 14.432 98.571       معفد

 College 69 71.341 88.671         كلية

 شفادة عليا
High certificate 

10 10.309 70.636 

  Specialization       التخصص:

 Horticulture 27 27.835 92.835بستنة 

0.146- 

Not 

Significant 

 غت م

 محاصيل حقلية
Field crops 

25 25.773 86.653 

 نبات وقاية
 Plant Protection  

26 26.804 96.461 

 زراعة عامة 
Plant Production 

19 19.587 71.736 

  Gender            الجنس:

 Male 67 69.072 87.388           ذكور
0.123 

Not 

Significant 

 Female 30 30.927 92.451          ناد غت م

  Previous training               التدري  السابق:

 ؼير متدر 
Not trained 

69 71.134 92.231 
0.133- 

Not 

Significant 

 80.500 17.525 17 ( يوم1-15) متدر  غت م
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Trained  )( day  

 ( يوم16-30متدر )
Trained  )( day 

7 7.216 83.428 

 ( يوم31-45متدر )
Trained  )( day 

4 4.123 81.000 

  Duration of employment     مدة الخدمة الوييفية:

 year 27 27.835 86.037 ( سنة10-1)

0.044 - 

Not 

Significant 

 غت م

 year 39 40.206 99.435( سنة20-11)

 year 19 19.587 83.789( سنة30-21)

 year 12 12.371 77.333( سنة40-31)

  Race           :النشةة

 Rural 25 25.773 86.120           ريفي
0.120 

Not 

Significant 

 Urban 72 74.226 91.222       حضرط غت م

 :مستو  التعرل لمصادر المعلومات الزراعية 

Level of exposure to agricultural knowledge sources.  

 (20)اقل من 
Lees than 

0 0 0 

0.100 - 

Not 

Significant 

 غت م
(30-20) 78 80.412 91.628 

(40-31) 19 19.587 82.842 
 (ت 0.05)*( تشير  لى أن القيمة معنوية عند مستو  )

 )غت م( تشير  لى  ن القيمة ؼير معنويةت

 

 -مما سب  نستنتج:

للمويفين الزراعيين في محافية نينو  في مجاالت مكافحة حشرة الذبابة ضعؾ المستو  المعرفي  -0
 البيضاء بشكل عامت

 ن مجال مكافحة حشرة الذبابة البيضاء قد حيي با تمام المبحوثين أكثر من بقية المجاالت المدروسة في  -2
 البحد نيراً   مية مكافحة الحشرة والقضاء عليفات

 تبط ارتباطاً وثيقاً بمد  حاجاتفم المعرفيةت  ن التة يل العلمي للمبحوثين ير -2

 وجود متؽيرات لم يشملفا البحد الحالي قد ترتبط بالحاجات المعرفية للمويفين الزراعيينت  -5

 -يأتي: وعليه نوصي بما

قيام مركز اإلرشاد والتدري  الزراعي في نينو  وكلية الزراعة والؽابات بإعداد دورات تدريبية للمويفين  -0
 في المحافية لتزويد م بالمعارؾ والمعلومات المتعلقة بالذبا  ا بيلت الزراعيين

تركيز برامج تدري  المويفين الزراعيين في مجال الوقاية من الحشرة اوالً وبعد ا شمول برامج التدري   -2
 لبقية المجاالتت

ا قل مثل خريجي  تركيز البرامج التدريبية في البداية على المويفين الزراعيين ذوط المو الت العلمية -2
 اعداديات الزراعة والمعا د الزراعيةت 

  جراء دراسات مماثلة تشمل متؽيرات مستقلة أخر  لم يشملفا البحد الحاليت -5
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ABSTRACT 

The research aimed at determining the knowledge needed by Agricultural Staff 

in Nineveh Governorate in white fly control then to determine the relationship between 

knowledge needs, and some variables. The research population consisted of 129 

respondents, data were collected from 97 of them, representing for 75% of the 

population. The data were collected through a Questionnaire after testing face validity, 

and alpha- chronbach was used to test the reliability which was 0.94. the means, 

frequencies and spearman-rank correlation were used to analyze the data. The results 

revealed that about 80% of the respondents feel medium to high knowledge needs in 

white fly control. The control of the pest occupied the first rank order with a mean of 

2.722. The results also showed significant relationship between knowledge needs and 

the scientific qualification, while there were no significant correlation with 

specialization and gender and previous training and period of employment and race 

and level of exposure to agricultural knowledge sources. The research included some 

conclusions and recommendations .  

Key words: knowledge Needs, White Fly. 
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