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 الخالصة

فيً مجيال الزراعية  هدف البحث إلى تقدٌر االحتٌاجات المعرفٌة للزراع فً قضاء تلكٌف / محافظة نٌنوى
شيمل البحيث  .المستدامة وتحدٌد العالقية االرتبايٌية بيٌن درجية االحتٌاجيات المعرفٌية وبعيي المتغٌيرات المسيتقلة

 110مييزارع وتيي  اختٌييار عٌنيية عشييوا ٌة متعييددغ المراحييل بلغييت  3568جمٌييم مزارعييً قضيياء تلكٌييف وعييدده  
وجمعيت ,ميزارع 551 القيرى المختيارغ والبيالد عيدده من عدد المزارعٌن فً بعيي  20%مزارع ٌمثلون نسبة 

البٌانات بوساية استمارغ استبٌان واستخراج الصدق الظاهري لالستبٌان وحساب ثباته بيرٌقة إلفا كرونبيا  وبليد 
ومعامييل  ,ومعامييل ارتبيياي الرتييب لسييبٌرمان ,ولتحلٌييل البٌانييات اسييتخد  المتوسييي الحسييابً 0.95معامييل الثبييات 
بحاجية كبٌيرغ إليى المعيارف فييً  وتحلٌيل االنحيدار متعيدد المراحيل وتوضييحت النتيا ز إن اليزراع ,ارتبياي بٌرسين

مجييال الزراعيية المسييتدامة وإنييه توجييد عالقيية ارتبيياي معنوٌيية بييٌن درجيية االحتٌاجييات المعرفٌيية للييزراع وكييل ميين 
الرغبية  ,لعميل بالزراعيةعدد سينوات ا ,نوع ملكٌة األري ,مساحة األري المزروعة :المتغٌرات المستقلة اآلتٌة

كميا بٌنيت النتيا ز  ,مصادر المعلومات الزراعٌة بٌنما ال توجد عالقة ارتباي معنوٌية ميم مسيتوى التعليٌ  ,بالتجدٌد
% من التباٌن فيً الحاجيات المعرفٌية لليزراع وهيً متغٌيرات الرغبية 27.22إن ثالث عوامل اشتركت فً تفسٌر 

ر المعلوميات الزراعٌية وقيد توصيل البحيث اليى بعيي االسيتنتاجات بالتجدٌد ومساحة األري المزروعية ومصياد
 .  والتوصٌات

 الزراعة المستدامة. ,االحتٌاجات المعرفٌة :دالةالكلمات ال

 .72/4/7103: وقبوله،  05/0/7103 :تارٌخ تسل  البحث

 المقذمة

تن تيييور العلييو  واألبحيياث  إذ,تعييد التقانييات الزراعٌيية عييامال هامييا ميين عوامييل زٌييادغ ا نتاجٌيية الزراعٌيية
الزراعٌة افرز تقانات تساعد فيً حيال تيبٌق يا عليى زٌيادغ ا نتاجٌية فيً وحيدغ المسياحة وبالتيالً مسياعدغ البليدان 

 وقيييد ٌيييرتبي ذليييس بتعيييرٌي سيييالمة البٌ ييية ليييبعي المخييياير ,األكثييير فقيييرا  شيييباع حاجيييات السيييكان إليييى الغيييذاء
إذ تن تزاٌد الضغي على البٌ ية باسيتنزاف مواردهيا سيواء بالبنياء عليى األري الزراعٌية تو  (1997,)ابو ال ٌجاء

تجرٌف ييا  و تلوٌث ييا با سييراف فييً اسييتخدا  المبٌييدات واألسييمدغ الكٌمٌا ٌيية واسييتخدا  الييزراع لييبعي الممارسييات 
لمشياكل واألضيرار البٌ ٌية ( األمر الذي ترتب علٌه ظ ور العدٌيد مين ا2011 ,الخاي ة التً تلوث البٌ ة )نصرت

التً ترتبي بصحة ا نسان والحٌوان من ا تيور صفة المقاومة للعدٌد من اآلفيات الحشيرٌة تجيال المبٌيدات وتيراك  
( وقيد شي د العيال  فيً العقيود األخٌيرغ 2009 ,بقاٌا المبٌدات فً األغذٌية والمحاصيٌل الزراعٌية )ميدكور و خيرون

بعيد تن ارتيبي نميي الحٌياغ االسيت الكً  ,لي  ٌعيد مسيتداما   (ة الحالً)نموذج الحداثيةإدراكا متزاٌدا بان نموذج التنمٌ
وارتفياع درجية حيرارغ األري والفٌضيانات الميدمرغ  ,المنبثق عنه بأزمات بٌ ٌة خيٌرغ مثل تلوث الماء وال يواء

( ل يذا بيرزت 2007,ديالناتجة عن ارتفاع منسوب مٌيال البحيار واألن يار واسيتنفاذ الميوارد غٌير المتجيددغ )الغامي
الدعوغ التخاذ تسلوب جدٌد فيً التنمٌية الزراعٌية وهيو تسيلوب التنمٌية الزراعٌية القابلية لالسيتمرار تي المسيتدامة, 
وتستند االستدامة عليى مبيدت ٌحيت  علٌنيا إشيباع حاجاتنيا الحالٌية دون األضيرار بقيدرغ األجٌيال القادمية عليى إشيباع 

تتمثل التنمٌة المستدامة بتكامل ثالثة مجياالت عليى األقيل ,2009)  و خرون (Lichtfouseحاجات   فً المستقبل 
وتشييٌر التنمٌيية االجتماعٌيية المسييتدامة إلييى التييأثٌر علييى تيييور المجتمعييات وتحسييٌن .بٌ ٌيية ,اقتصييادٌة ,اجتماعٌيية

تنمٌيية البٌ ٌيية تمييا ال ,ظييروف المعٌشيية بٌنمييا تشييٌر التنمٌيية االقتصييادٌة المسييتدامة إلييى تيييوٌر البنييى االقتصييادٌة
المسيييتدامة فت كيييد عليييى المحافظييية عليييى الميييوارد اليبٌعٌييية والقيييدرغ االحتمالٌييية لييي ري عيييل تجدٌيييد مواردهيييا 

لذا فالمجال البٌ ً هو الذي ٌخد  المجتمم وٌشيجم االقتصياد عليى مسيتوى العيال  ولعيدغ سينوات  (2007,الغامدي)
متييد مف ييو  التنمٌيية الزراعٌيية المسييتدامة لٌشييمل وٌ ( 2000,)جنييدي  قادميية والعناصيير ويييرق مقاوميية الحشييرات

التحييول ميين االتجييال تلفالحييً ا نتيياجً الضييٌق إلييى األنظميية الزراعٌيية األكثيير شييمولٌة إضييافة إلييى تعيياظ  ارتبيياي 
وميين هييذا المنيلييق تعييد  (2006 ,التنمٌيية الزراعٌيية بالتجييارغ الدولٌيية و التنافسييٌة التييً هييً سييمة العصيير )عبييد ه

إليى  فيً الوصيول وهً التيً تسياعد دامة مفتاح لعنصر التيور والذي هو ضروري لمستقبل الكونالزراعة المست
 تحقٌيييق ا نتييياج الغيييذا ً والصيييحً والكيييافً لبنيييً البشييير وتحسيييٌن الوضيييم المعٌشيييً واالجتمييياعً للمنتجيييٌن 
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وتمنح المزارعٌن وسٌلة لصٌانة موارده  اليبٌعٌة وتحسٌن ا واستخدام ا بقدر اكبر من  (2009 ,)العتابً وكاظ 
إن االستخدا  الواعً والحكٌ  للموارد اليبٌعٌة ٌعتمد على السلوس والقرار الذي ٌتخيذل  (2012 ,الكفاءغ )السعٌدي

ه ومعرفتييه واتجاهاتييه نحييو المييزارع السييتخدا  نوعٌيية معٌنيية ميين المييوارد كاألسييمدغ والمبٌييدات وعلييى معلوماتيي
استخدام ا بيرٌقة صدٌقة للبٌ ة وان النجياح فيً زٌيادغ ا نتياج الزراعيً ٌعتميد عليى تييور المعرفية فيً اسيتخدا  

مميا ٌ كيد حاجية الميزارعٌن لدرشياد الزراعيً للحصيول عليى المعلوميات ,التقنٌات الخاصية بالزراعية المسيتدامة
الضارغ بالبٌ ية ولمسياعدغ الميزارعٌن فيً تدارغ ميزارع   بيرٌقية تتفيق وتدرٌب   على الممارسات الزراعٌة غٌر 

وٌلعب ا رشاد الزراعً دورا هاما فً نشر تقنٌات الزراعية المسيتدامة بيٌن الميزارعٌن  ,مم المحافظة على البٌ ة
علٌ يا بيرامز وٌتيلب استخدا  المزارعٌن لتقنٌات الزراعية المسيتدامة تحدٌيد احتٌاجيات   المعرفٌية توال لكيً تبنيى 

وقيد تجرٌيت بعيي الدراسيات فيً .تدرٌب   وتأهٌل   فً هذا المجال وهذا ما دفم الباحثٌن إلى إجيراء هيذل الدراسية
التييً تشييارت إلييى وجييود عالقيية ارتبيياي  ,1999)وآلخييرون  Comer,Sمجييال الزراعيية المسييتدامة من ييا دراسيية )

كل من مستوى التعلٌ  وعدد التقنٌيات التيً تي  تبنٌ يا مين معنوٌة بٌن استخدا  الزراع لتقنٌات الزراعة المستدامة و
كمييا تظ ييرت الدراسيية إن الييزراع مسييتخدمً الزراعيية المسييتدامة اصييغر سيينا ولييدٌ   مصييادر دخييل ,قبييل الييزراع

كمييا وجييد  ,إضييافً غٌيير الزراعيية مقارنيية بييالزراع التقلٌييدٌون كمييا وجييدت فييروق معنوٌيية بييٌن مجمييوعتً الييزراع
% 89ونسيبة  4بدرجة قصوى تسياوي  2.52وى معرفة الزراع بالزراعة المستدامة بلد بان مست (2008,)الحاج

( وجد انخفياي 2009,وفً دراسة )العتابً وكاظ  ,من المبحوثٌن ٌقعون فً ف تً المستوى المنخفي والمتوسي
ٌتكيون عليى مقٌيا   3.54مستوى معرفة المزارعٌن فً مجال الزراعة المستدامة للخضر وبلد متوسي معيرفت   

إن المسييتوى المعرفييً للفالحييٌن ضييعٌف بشييكل عييا  فييً  (2009,درجييات كمييا وجييدت دراسيية )كشييا  5ميين 
% ونسيبة ذوي 72.8ممارسات الزراعة المستدامة حٌث بلغت نسبة ذوي المستوى المعرفً الضيعٌف للمبحيوثٌن 

سيية وجييود عالقيية % كمييا وجييدت الدرا8.8% ونسييبة ذوي المسييتوى المعرفييً العييالً 18.4المسييتوى المتوسييي 
 ,وعييدد سيينوات ممارسيية العمييل الزراعييً,ارتبيياي معنوٌيية بييٌن المسييتوى المعرفييً وكييل ميين التحصييٌل الدراسييً

وتتحيدد تهيداف البحيث  والحٌازغ المزرعٌة بٌنما وجيدت عالقية ارتبياي غٌير معنوٌية ميم اليدخل الزراعيً السينوي
  الحالً بما ٌأتً:

تقييدٌر االحتٌاجييات المعرفٌيية للمييزارعٌن فييً قضيياء تلكٌييف / محافظيية نٌنييوى فييً مجييال الزراعيية المسييتدامة  .0
   -وسوف ٌت  تحقٌق هذا ال دف من خالل األهداف الفرعٌة التالٌة:

  تقدٌر مستوى االحتٌاجات المعرفٌة فً مجال الزراعة المستدامة بشكل عا. 

  فقرغ من فقرات الزراعة المستدامةتحدٌد درجة االحتٌاجات المعرفٌة فً كل 

تحدٌيد العالقية االرتبايٌية بييٌن درجية االحتٌاجيات المعرفٌيية لليزراع فيً مجيال الزراعيية المسيتدامة وكيل ميين  .7
 ,نيوع حٌيازغ األري الزراعٌية ,المتغٌرات المستقلة التالٌية )المسيتوى التعلٌميً, مسياحة األري المزروعية

مصيييادر  ,الرغبيية بالتجدٌيييد ,السييابق فيييً الزراعيية المسيييتدامةعييدد سييينوات العمييل فيييً الزراعيية, التيييدرٌب 
 .(المعلومات

تحدٌييد العوامييل األكثيير إسيي اما فييً تفسييٌر التبيياٌن فييً االحتٌاجييات المعرفٌيية للييزراع فييً مجييال الزراعيية  .3
 .المستدامة

 وطزائقه البحث مواد

مييزارع مييوزعٌن علييى تربعيية   3568شييمل مجتمييم البحييث جمٌييم الييزراع فييً قضيياء تلكٌييف البييالد عييدده 
تيي  اختٌييار عٌنيية عشييوا ٌة متعييددغ المراحييل شييملت  ,فاٌييدغ ,تلكٌييف ,وانيية ,نييواحً فييً القضيياء هييً ناحٌيية القييو 

ناحٌية وانية وناحٌية تلكٌيف وفيً  ,المرحلة األولى:اختٌار نياحٌتٌن بشيكل عشيوا ً مين مجميوع تربعية نيواحً هميا
% ميين عييدد 20ً كييل ناحٌيية وفييً المرحليية الثالثية تيي  اختٌييار نسييبة قييرى عشيوا ٌا فيي 5المرحلية الثانٌيية تيي  اختٌييار 

وتي  إهميال تربعية  ميزارع 110  مزارعا وب ذا بلغت عٌنة البحث 551الزراع فً القرى المختارغ والبالد عدده  
(. ولغيري 1موضيح فيً الجيدول ) ميزارع كميا 106 استمارات لعد  اكتمال البٌانات وب ذا اقتصرت العٌنة عليى

الجيزء األول تكيون مين المتغٌيرات التالٌية, مسيتوى  :بٌانات ت  إعداد اسيتمارغ اسيتبٌان تكونيت مين جيز ٌٌنجمم ال
, 4 متوسييية 3ابتدا ٌيية ,2, ٌقييرا وٌكتييب1 التعلييٌ  وتيي  قٌاسييه بتخصييٌق رمييوز رقمٌيية لكييل مسييتوى وهييً )تمييً

األري باليدونمات, ونيوع حٌيازغ األري  و تي  قٌيا  مسياحة األري المزروعية 7)كلٌية  , 6 مع يد ,5إعدادٌية 
وعيدد سينوات  1), مشياركة2عقيد  ,3إٌجيار ,4الزراعٌة ت  قٌاس ا بإعياء رموز رقمٌة للمسيتوٌات التالٌية )مليس 

والرغبية بالتجدٌيد تي   ,العمل فً الزراعة ت  قٌاسه بحساب عيدد السينوات التيً ٌشيتغل فٌ يا الميزارع فيً الزراعية
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( والتعييري لمصييادر 1موافييق  غٌيير ,2محاٌييد  ,3صصييت ل ييا األوزان )موافييق فقييرات خ 8 قٌاسيي ا ميين خييالل
( تما الجزء الثيانً مين 1 نادرا   ,2 تحٌانا   ,3 فقرات خصصت ل ا األوزان )غالبا   9المعلومات ت  قٌاسه من خالل 

بعيد ولغيري  فقرغ لقٌا  االحتٌاجات المعرفٌة فً مجال الزراعة المستدامة تي  تحدٌيدها 18االستبٌان فقد تضمن 
مسيتوى  ,الجيزء األول تكيون مين المتغٌيرات التالٌية :جمم البٌانات ت  إعداد اسيتمارغ اسيتبٌان تكونيت مين جيز ٌٌن

 ,4, متوسيية 3ابتدا ٌية  ,2ٌقيرا وٌكتيب  ,1التعلٌ  وتي  قٌاسيه بتخصيٌق رميوز رقمٌية لكيل مسيتوى وهيً )تميً
ونيوع  ,قٌاسي ا بحسياب مسياحة األري باليدونمات( ومسياحة األري المزروعية تي  7, كلٌية 6 مع يد ,5إعدادٌة 

 (1مشياركة ,2عقيد  ,3إٌجار  ,4حٌازغ األري الزراعٌة ت  قٌاس ا بإعياء رموز رقمٌة للمستوٌات التالٌة )ملس 
والرغبية  ,وعدد سنوات العمل فً الزراعة ت  قٌاسه بحساب عدد السنوات التً ٌشتغل فٌ ا الميزارع فيً الزراعية

والتعييري  (1غٌيير موافييق  ,2محاٌييد  ,3فقييرات خصصييت ل ييا األوزان )موافييق  8 ا ميين خيياللبالتجدٌييد تيي  قٌاسيي
( تميا الجيزء 1نيادرا  ,2تحٌانيا ,3فقيرات خصصيت ل يا األوزان )غالبيا  9لمصادر المعلومات ت  قٌاسه من خالل 

دامة ت  تحدٌيدها بعيد فقرغ لقٌا  االحتٌاجات المعرفٌة فً مجال الزراعة المست 18الثانً من االستبٌان فقد تضمن 
( ,2010و الحيياج  , ,2005)القٌسييً االيييالع علييى الدراسييات السييابقة واألدبٌييات التييً تخييق موضييوع البحييث

 وخصصيت ل يا األوان (حاجية قلٌلية ,حاجية متوسيية ,حاجية كبٌيرغ)ووضم تما  كل فقرغ ثالث بدا ل لدجابة هً
درجية وتي  التأكيد مين الصيدق الظياهري  54 - 18عليى التيوالً وبيذلس ٌنحصير الميدى النظيري بيٌن  (2,1 ,3)

لالستبٌان بعد عرضه على مجموعة من االختصاصٌٌن بقس  ا رشياد الزراعيً وقسي  البسيتنة وهندسية الحيدا ق / 
يرٌقية إلفيا كرونبيا   وتي  اسيتخراج ثبيات االسيتبٌان )األداغ( باسيتخدا  ,كلٌة الزراعة والغابات / جامعية الموصيل

 -وبعد استكمال االستبٌان بصٌغته الن ا ٌة ت  جمم البٌانيات خيالل الفتيرغ كيانون الثيانً   0.95 وبلد معامل الثبات
معامل ارتبياي  ,وبعد جمم البٌانات وتصنٌف ا ت  تحلٌل ا إحصا ٌا باستخدا  المتوسيات الحسابٌة 2012شباي عا  

 (.2007 ,ل )القرشًالرتب لسبٌرمان, معامل االرتباي البسٌي, وتحلٌل االنحدار متعدد المراح

 

   Tab.(1): Sample and research population                            مجتمم البحث وعٌنته :(1الجدول )

 الناحٌة
Sub-district 

عدد الزراع فً كل ناحٌة 
No. of farmers in    

each Sub- District 

 القرى المختارغ
Selected villages 

 قرٌةعدد الزراع فً كل 
No. of farmers in 

each village 

 ----- ----- Alqaush 1173القو  

 ----- ----- Faida 287  فاٌدغ

 
 

 Wana    وانة
 

813 

 Wana                   وانة
 Diram totha   دٌرا  توثة
 Trow qadeamيرو قدٌ  

 Mushraf           مشرف

 Dawasa             دواسة

70 

10 

24 
23 
49 

 
 

 Telkaif  تلكٌف
 

1295 

 Quba                   القبة
 Shwairich         شوٌرج
 Baawiza            بعوٌزغ

 Filfail                 فلفٌل

 Sherikhan        شرٌخان

200 
40 
15 
40 

80 

 total 3568  551 المجموع

 والمناقشة النتائج

 :أوال: تقدير االحتياجات المعرفية للمزارعين في قضاء تلكيف  / محافةفة نينفوي ففي مجفار الزراعفة الم فتدامة

   :هذا ال دف من خالل األهداف الفرعٌة التالٌة وسوف ٌت  تحقٌق

تي  تصينٌف مسيتوى االحتٌاجيات : تقدير م توي االحتياجات المعرفية في مجار الزراعة الم تدامة بشكر عام -أ
وبلغييت تدنييى درجيية  ,( درجيية45-01ف ييات باسييتخدا  المييدى النظييري والييذي ٌتييراوح بييٌن) معرفٌيية إلييى ثييالثال

وانحيراف معٌياري  41.773بمتوسي حسيابً قيدرل  54درجة وتعلى درجة  18لالحتٌاجات المعرفٌة للمزارعٌن 
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( وعنييد توزٌييم تفييراد عٌنيية البحييث وفقييا الحتٌاجييات   المعرفٌيية تبييٌن تن نسييبة 2كمييا مبييٌن فييً الجييدول ) 3.933
ذو حاجة معرفٌة كبٌرغ وت كد هذل النتٌجة إن الزراع ٌحتياجون 39.623.  % ذو حاجة متوسية ونسبة 60.377

امة إلى معارف بدرجة كبٌرغ فً مجال الزراعة المستدامة وقد ٌعيود سيبب ذليس إليى تن موضيوع الزراعية المسيتد
ٌعد جدٌد نسبٌا للزراع إضافة إلى تن نتا ز البحث توضحت عد  تعري الزراع تفراد العٌنية إليى دورات تدرٌبٌية 

 (.2009( وكشا  )2009( والعتابً وكاظ  )2008فً هذا الموضوع وتتفق هذل النتٌجة مم ما وجدل الحاج )

 

 .وفقا لمستوى احتٌاجات   المعرفٌة فً مجال الزراعة المستدامة توزٌم المبحوثٌن :(2الجدول )
Tab.(2): Distribution of respondents according to level of knowledge needs in 

sustainable agriculture. 

 االحتٌاجات المعرفٌة
Knowledge needs 

 لتكرارا
Frequency 

 النسبة الم وٌة
Percentage 

 حاجة قلٌلة (درجة 31)تفل من 
(less than 30 degree) low need 

0 0 

 حاجة متوسية (درجة  50 -31)
30-41 degree)Medium need) 

64 60.377 

 حاجة كبٌرغ (درجة 50تكثر من )
More than 41 degree) high need) 

42 39.623 

 Total 106 %100    المجموع

 ̅                                                        

 

لتحقٌييق هييذا ال ييدف تيي   :تحديففد درجففة االحتياجففات المعرفيففة فففي كففر فقففرر مففن فقففرات الزراعففة الم ففتدامة -ب

المتوسييات تنازلٌيا كميا موضيح   استخراج المتوسي الحسابً لكل فقرغ من فقيرات الزراعية المسيتدامة ثي  ترتٌيب
الفقرغ التيً تحيرزت الترتٌيب األول هيً فقيرغ )ييرق الحفياظ عليى ( تن 3( ٌتبٌن من الجدول )3فً الجدول رق  )

وتحيرزت الترتٌيب (  2.556بمتوسي حسابً قدرل ) (التوازن بٌن ا نتاج الزراعً وسالمة البٌ ة وصحة ا نسان
ضيارغ ومكافحية األدغيال ال ,االستغناء عن األسمدغ الكٌمٌا ٌية واسيتبدال ا باألسيمدغ العضيوٌة الثانً الفقرتان )فوا د

ٌعود سبب هذل النتٌجة إليى تن الميزارع ٌسيعى دوميا إليى زٌيادغ  وقد مٌكانٌكٌا بدال من استخدا  المبٌدات الكٌمٌا ٌة
ا نتاج الزراعً باالستعانة باألسمدغ الكٌمٌا ٌة والمبٌيدات دون مراعياغ تأثٌرات يا عليى البٌ ية وا نسيان إال انيه فيً 

عليى ضيرورغ التقلٌيل مين اسيتخدا  األسيمدغ والمبٌيدات واسيتبدال ا  التأكٌيدالسنوات األخٌرغ بيدتت الج يات المعنٌية 
باألسمدغ العضوٌة والمكافحة الحٌوٌة بما ٌضيمن الحفياظ عليى البٌ ية وصيحة ا نسيان وجعيل الميزارع ٌبحيث عين 

ات وقيد معلومات حول هذل المواضٌم تما الفقرغ التً تحرزت الترتٌب األخٌر ف ً )فوا يد التقلٌيل مين عيدد الحراثي
تعود هذل النتٌجة إلى تن موضوع تقلٌل عدد الحراثات قدٌ  نسبٌا وحاجة المزارعٌن إليى هيذل المعلوميات اقيل مين 

 حاجت   إلى الموضوعات األخرى التً تخق الزراعة المستدامة

بعف   وبين تحديد العالقة االرتباطية بين درجة االحتياجات المعرفية للزراع في مجار الزراعة الم تدامة :ثانيا
  :المتغيرات

( تن تعلى نسبة من المبحوثٌن من خرٌجً الدراسية االبتدا ٌية حٌيث 4ٌتضح من الجدول ): الم توي التعليمي -1
و ٌجاد العالقة االرتبايٌة بٌن مستوى التعلٌ  ودرجة االحتٌاجات المعرفٌة لليزراع تي   % 56.604 بلغت نسبت  

وهً غٌر معنوٌة تي انيه ال توجيد عالقية ارتبياي بيٌن  0.051والذي بلغت قٌمته  استخدا  ارتباي الرتب لسبٌرمان
المتغٌييرٌن وقييد ٌعييود سييبب ذلييس إلييى التعلييٌ  الرسييمً بجمٌييم مراحلييه ٌخلييو ميين المقييررات التعلٌمٌيية التييً تخييق 

ن معارفيه الزراعة بشكل عا  والزراعة المستدامة بشكل خاق ل ذا فان ارتفاع مستوى تعليٌ  الميزارع ال ٌزٌيد مي
 .(2009فً مجال الزراعة المستدامة وال تتفق هذل النتٌجة مم ما وجدل كشا  )

( تن تعلى نسبة من المبحوثٌن ٌزرعيون اري بمسياحة )اقيل مين 4ٌبٌن الجدول ): م احة األر  المزروعة -2
% ولتحدٌييد العالقيية االرتبايٌيية بييٌن مسيياحة األري المزروعيية ودرجيية 57.547إذ بلغييت نسييبت    (دونيي  100

وهيً معنوٌية عنيد  -0.361االحتٌاجات المعرفٌة للزراع ت  اسيتخدا  معاميل االرتبياي البسيٌي واليذي بلغيت قٌمتيه 
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تي انه كلميا زادت مسياحة األري المزروعية قليت الحاجية المعرفٌية للميزارع فيً مجيال الزراعية  0.01مستوى 
وقييد ٌعييود سييبب ذلييس إلييى تن المييزارعٌن الييذٌن ٌزرعييون مسيياحات واسييعة وٌمتلكييون مييزارع كبٌييرغ  ,تدامةالمسيي

وٌضيعون جمٌييم إمكانييات   المادٌيية فييً االسيتثمار الزراعييً ٌسييعون بيبٌعيية الحييال إليى البحييث عيين كييل جدٌييد فييً 
 .المساحات الصغٌرغ معارف فً مجال الزراعة المستدامة بشكل اكبر من المزارعٌن ذوو واكتسابالزراعة 

 

 .ترتٌب فقرات االحتٌاجات المعرفٌة فً مجال الزراعة المستدامة: (3الجدول )

Tab.(3): The rank orders of knowledge needs items in sustainable agriculture. 

 الفقرات
Items 

 المتوسي

 ̅ 
 الرتبة
Rank 

 ا نسان البٌ ة وصحةيرق الحفاظ على التوازن بٌن ا نتاج الزراعً وسالمة 
Methods of maintaining the equilibrium between agri.  

production and environmental safety and human heath                     

 فوا د االستغناء عن األسمدغ الصناعٌة واستبدال ا بالعضوٌة النباتٌة والحٌوانٌة
The Benefits of giving up artificial fertilizer and exchange it 

with  organic fertilizers.                                        

 مكافحة األدغال الضارغ مٌكانٌكٌا بدال من استخدا  المبٌدات الكٌمٌا ٌة
Mechanical control of weeds instead of chemical control 

 Maintaining soil from erosion          لتعرٌةكٌفٌة الحفاظ على التربة من ا
 Using of agricultural rotation                     استخدا  الدورات الزراعٌة

 اآلثار السلبٌة لبقاٌا المواد الكٌمٌا ٌة على الفواكه والخضر فً صحة المست لكٌن
Negative effects of chemical residuals on fruits and vegetable 

on human health.                        

 كٌفٌة الحفاظ على العناصر الغذا ٌة فً التربة
Maintaining of soil nutrients 

 يرق حماٌة الماء األرضً من التلوث
  Maintaining ground water pollution 

          الحٌة الدقٌقةمعرفة اآلثار السلبٌة للمبٌدات الكٌمٌا ٌة على التربة والكا نات 
Negative effects of chemical pesticides on soil & microrganisms 

 Use of trees as wind break                استخدا  األشجار كمصدات للرٌاح
 استخدا  يرق الري الحدٌثة لترشٌد استخدا  المٌال

Use of modern irrigation methods for less water use 

 يرق حماٌة البٌ ة من التلوث
Methods of environment maintaining from pollution 

 فوا د الزراعة المختلية ل شجار مم المحاصٌل الزراعٌة
Benefits of mixed farming of trees with field crops 

 فوا د استعمال حراثات خفٌفة ل ري
Benefits of using shallow ploughing 

 مكافحة اآلفات الحشرٌة بدون استخدا  المبٌدات الكٌمٌا ٌةيرق 
Methods of insects without using chemicals 

 بدون استخدا  المبٌدات الفيرٌة يرق مكافحة اآلفات الفيرٌة
Methods of fungi control without using fungicides 

 فوا د التقلٌل من عدد مرات الحراثة
Ploughing Benefits of decreasing number of 
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% ميين تفييراد عٌنيية البحييث ٌمتلكييون 40( تن حييوالً 4ٌتبييٌن ميين الجييدول ) :الزراعيففةنففوع حيففازر األر   3-
ولتحدٌيد  .تراضٌ   الزراعٌة وكذلس نف  النسبة ممن ٌشياركون ميزارعٌن  خيرٌن فيً اسيتثمار األري الزراعٌية

تبياي الرتيب ار العالقة االرتبايٌة بٌن نوع حٌازغ األري الزراعٌة ودرجة االحتٌاجيات المعرفٌية لليزراع اسيتخد 
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الميزارعٌن ميالكً  وقد تعيود هيذل النتٌجية إليى تن 0.01وهً معنوٌة عند مستوى  0.402لسبٌرمان وبلغت قٌمته 
األري والمشاركٌن ٌيمحون دوما فً تيوٌر مزارع   وزٌيادغ االسيتثمار فٌ يا وبالتيالً تكيون حياجت   للمعرفية 

  .ري األراضً والمتعاقدٌنفً مجال الزراعة المستدامة اكبر من حاجة الزراع مستأج

 

 .ٌبٌن العالقة االرتبايٌة بٌن االحتٌاجات المعرفٌة ومتغٌرات البحث :(4)الجدول 
Tab.(4): The correlation between knowledge needs and some variables 

 Frequency % r  value rs value   التكرار Variables   المتغٌرات

 Level of education       المستوى التعلٌمً 1-

 Lit rate 0 0                       تمً

----- 0.051 

 Illiterate 12 11.321             ٌقرا وٌكتب

 Primary school 60 56.604        ابتدا ٌة

 Intermediate 6 5.660          متوسية

 Secondary school 5 4.717    إعدادٌة

 Institute 11 10.377                    مع د

 College 12 11.321                      كلٌة

 Area of cultivated land  مساحة األري المزروعة2  

less than 100      (Donum) 61 57.547 

**0.361 - 
----- 
 

100 - 200            (Donum) 24 22.642 

201 - 300            (Donum) 7 6.604 

301 - 400            (Donum) 6 5.660 

401 - 500            (Donum) 8 7.547 

 Type of holding      نوع حٌازغ األري الزراعٌة 3-

 Owned 43 40.566                       ملس

-----  **0.290 
 Rented 11 10.377                     إٌجار

 Contract 9 8.491                     عقد

 Participation 43 40.566           مشاركة

 No. of working years in agriculture  عدد سنوات العمل بالزراعة -4

5 - 16     years 49 46.226 

*0.216 - ----- 17 - 28     years 33 31.132 

29 - 40     years 24 22.642 

 Desire of newness         الرغبة بالتجدٌد -5

 Weak 5 4.717        ( 13 - 8)  ضعٌفة

 Medium 74 69.811   (19 - 14)متوسية  ----- 0.415**

 Strong 27 25.472         (25 - 20)  قوٌة

 Sources of information مستوى التعري لمصادر المعلومات 6-

 low 9 8.490        (16 - 10)   منخفي

 Medium 80 75.472    (23 - 17) متوسي ----- 0.494**

 High 17 16.038        (30 - 24)   مرتفم

 Previous training in sustainable agricultureالتدرٌب السابق بالزراعة المستدامة -7

 Trained 0 0                   متدرب
----- ----- 

 Not trained 106 100        متدربغٌر 

( تن حييوالً نصييف عييدد المبحييوثٌن ٌمارسييون م نيية 4ٌتضييح ميين الجييدول ) :عففدد  ففنوات العمففر بالزراعففة -4
وتعيد هيذل الميدغ قصيٌرغ نسيبٌا مقارنية ميم الف يات األخيرى ولتحدٌيد  ,( سينة16 -5الزراعية لميدغ تتيراوح ميابٌن )

العميل بالزراعية والحاجيات المعرفٌية لليزراع فيً مجيال الزراعية المسيتدامة العالقية االرتبايٌية بيٌن عيدد سينوات 
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 تي انيه كلميا زاد عيدد سينوات 0.05وهيً معنوٌية عنيد مسيتوى  0.216 -اسيتخد  ارتبياي بٌرسيون وبلغيت قٌمتيه 
وقيد ٌعيود ذليس إليى اكتسياب اليزراع معيارف زراعٌية مين  ,ممارسة العمل الزراعً قلت الحاجة المعرفٌة للزراع

 (. 2009الل الخبرغ بزٌادغ عدد سنوات عمل   بالزراعة وتتفق هذل النتٌجة مم ما وجدل كشا  )خ

( تن الغالبٌية العظميى مين تفيراد عٌنية البحيث ٌرغبيون بالتجدٌيد بدرجية 4ٌتبٌن من الجيدول ) :الرغبة بالتجديد5- 
كتسياب مزٌيد مين المعلوميات وٌساعد اكتساب هذل الصفة مين قبيل األشيخاق السيعً الحثٌيث ال ,متوسية وكبٌرغ

المعرفٌية لليزراع  والبحث عن معارف جدٌدغ ذات العالقة و ٌجاد العالقة االرتبايٌة بٌن الرغبة بالتجدٌد والحاجة
تي  0.01وهيً معنوٌية عنيد مسيتوى  0.415فً مجال الزراعة المستدامة استخد  ارتباي بٌرسيون وبلغيت قٌمتيه 

  كلما زادت الرغبة فً التجدٌد ازدادت الحاجة إلى المزٌد من المعارف كما متوقم.

% مين تفييراد عٌنية البحييث 90( تن تكثيير مين 4ٌتضيح ميين الجيدول ) :التعفر  لمافادر المعلومففات الزراعيفة 6-
ري وعييادغ مييا ٌكييون المييزارع الييذي ٌتعيي ,ٌتعرضييون بدرجيية متوسييية وكبٌييرغ لمصييادر المعلومييات الزراعٌيية

لمصادر معلومات زراعٌة بدرجة اكبر من غٌرل من الزراع هو المزارع الذي ٌبحث عن كيل جدٌيد فيً الزراعية 
وٌكتسيب المزٌييد ميين المعلومييات الزراعٌيية ولتحدٌييد العالقية االرتبايٌيية بييٌن درجيية التعييري لمصييادر المعلومييات 

 0.494 - د  ارتبياي بٌرسيون وبلغيت قٌمتيهالزراعٌة والحاجة المعرفٌة للزراع فً مجال الزراعة المستدامة استخ
إي انييه كلمييا زاد تعييري المييزارع لمصييادر المعلومييات الزراعٌيية قلييت حاجتييه  0.01وهييً معنوٌيية عنييد مسييتوى 

 المعرفٌة نتٌجة اكتسابه للمعلومات الزراعٌة من هذل المصادر.

لنعبتحوي ج نحي  قحبه ناحي لناحفي م ضحع عوضحورج  لن يلرح  أوضحت  لنتاحج ا لج يع ح   :التدرية السابق  ياا الارا ال الدساتدادل -7

وبقحبم  .واؤكف هذه لنتا يح  ضحيويا لتهاعحجي باحفي م لنعح لير ج ضحع لضحج  ا ك حو ضحع عوضحورج  لن يلرح  لنعقحافلع  ,لنعقافلع 
% 27.22( أج يحث  رولعحل لرحايك  ضحع ا قح ي 5 ابح ج عحج لنيحفول   .ظاوي هذه لنتا ي  ني  ييى لنات  ل لإلتصج ع ناذل لنعاغ حي

% عحج لنابحج ج وضحع لنعيت ح  لنيجت ح  قحجهي 18.17عج لنابج ج ضع لنتجيج  لنععيض   ن  يلع إذ قجهي عاغ ي لنيغب  بجنايف حف ضحع ا قح ي 

 وعحج  لن يلر ح  %عحج لنابحج ج وأر حيل ضحع لنعيت ح  لنيجنيح  قحجهي عاغ حي عصحجفي لنعع5.77عاغ ي عقحجت  لري  لنع يورح  با قح ي 

و ب ج لنتعوذج أهع   عاغ ي لنيغبح  بجنايف حف ضحع ا قح ي  ,0.01ولف اب ج أج لنتعوذج ععتوي رتف عقاوى  ,% عج لنابج ج 3.28با ق ي 

لنابج ج ضع لنتجيحج  لنععيض ح  ن ح يلع إذ أج لنح يلع لنحيلغب ج بجنايف حف  ع  حوج إنحع لنبتح  رحج لناات حج  لن يلر ح  لنيف حفا ولنتصحول 
 ع لنع  ف عج لنعع وعج  لن يلر   وبجناجنع ا فلف تجيجااي لنععيض  ر 

 

 .تحلٌل االنحدار متعدد المراحل للحاجات المعرفٌة للزراع :(5الجدول )
Tab.(5): Multiple step – wise regression analysis for knowledge need 

 المتغٌرات
Variables 

R
2

 

Rالتغٌٌر فً 
2 

Change in 

R
2 

 االنحدار الجز ًمعامل 
Partial regression 

coefficient 

 Fقٌمة 
F value 

Desire for newness X5 

 الرغبة بالتجدٌد
18.17 18.17 0.352 23.08** 

Size of cultivated land X2 

 مساحة األري المزروعة
23.94 5.77 - 2.55 16.213** 

Sources of information X6 

 مصادر المعلومات الزراعٌة
27.22 3.28 - 0.207 12.714 ** 

 

Y = 40.468 + 2.588X5 + (- 0.746) X2 + (- 1.466) X6  

 -مما  بق ن تنتج:

بحاجية كبٌيرغ إليى المعيارف ذات الصيلة بالزراعية المسيتدامة  تن الزراع فً قضياء تلكٌيف / محافظية نٌنيوى .0
       لحداثة الموضوع بالنسبة إلٌ   وعد  تعرض   إلى دورات تدرٌبٌة فً موضوعات الزراعة المستدامة

الزالت هناس قناعة لدى الزراع بان استخدا  األسمدغ والمبٌدات الكٌمٌا ٌة تعمل على زٌادغ ا نتاج الزراعيً  .7
 .عاغ تأثٌرات ا السلبٌة على البٌ ة وصحة ا نساندون مرا
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تن المزارعٌن ذوي المساحات الصغٌرغ من األراضً الزراعٌة تكثر حاجة للمعارف فً الزراعة المسيتدامة  .3
   .وربما ٌعود ذلس إلى عد  سعٌ   للحصول على هذل المعارف وافتقاره  إلٌ ا

جية مين اليزراع المسيتأجرٌن وقيد ٌعيود سيبب ذليس إليى تن الزراع الذٌن ٌمتلكيون األري الزراعٌية تكثير حا .5
   سعٌ   المستمر لتيوٌر مزارع   ورفدها بكل ما هو جدٌد من معلومات زراعٌة ومن ا الزراعة المستدامة

تن متغٌر الرغبة بالتجدٌد ٌعد عامال هاما فً تفسٌر التباٌن فً الحاجات المعرفٌة للزراع بموضوع الزراعة  .4
المسيتدامة إذ إن رغبيية الميزارع بالتجدٌييد تجعليه ٌسييعى للحصيول علييى التقنٌيات الزراعٌيية الحدٌثية واكتسيياب 

 .  المعلومات الجدٌدغ ذات الصلة بالزراعة كموضوعات الزراعة المستدامة

 -وعليه نواي بما يأتي:

قٌا  مركز ا رشاد والتدرٌب الزراعً / نٌنوى بالتنسٌق مم مدٌرٌة زراعة نٌنوى والشعب الزراعٌة التابعية  .0
   .ل ا بأعداد دورات تدرٌبٌة للزراع فً موضوع الزراعة المستدامة

تيدرٌب الزراعيً فيً نٌنيوى قٌا  ال ٌ ية العامية لدرشياد والتعياون الزراعيً بالتنسيٌق ميم مركيز ا رشياد وال .7
الملصيقات الجدارٌية فضيال عين بيرامز إرشيادٌة إذاعٌية  ,بأعداد ميبوعات إرشادٌة مثل النشرات ا رشيادٌة

   .وتلفازٌه تتعلق بموضوعات الزراعة المستدامة

ا تركٌز النشايات ا رشادٌة الموج ة للزراع على التقلٌل مين اسيتخدا  األسيمدغ الكٌمٌا ٌية واالستعاضية عن ي .3
   باستخدا  األسمدغ العضوٌة والمكافحة والمبٌدات الحٌوٌة بما ٌحافظ على البٌ ة وصحة ا نسان

تركٌييز النشييايات ا رشييادٌة علييى المييزارعٌن ذو المسيياحات الزراعٌيية الصييغٌرغ والييذٌن ٌمتلكييون األري  .5
   الزراعٌة وذلس لكون   تكثر حاجة من اقرتن   من المزارعٌن

دٌة الخاصة بالزراعة المستدامة إلى المزارعٌن األكثر رغبة بالتجدٌد لما ل ذا توجٌه النشايات ا رشا .4
 المتغٌر من اثر كبٌر فً تفسٌر التباٌن فً الحاجات المعرفٌة للزراع.
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ABSTRACT 

This study aimed at assessing knowledge needs in sustainable agriculture for 

farmers in Telkaif District/ Nineveh Governorate, and determining the correlation 

between these needs and some independent variables. Research population included all 

farmers of Tellkaif which are 3568 farmers. A random multi stages sample was chosen 

consists of 106 respondents. Data were collected through a questionnaire after testing 

its face validity, and alpha- cronbach was used to test the reliability which was 0.95. 

To analyze the data, the following statistical methods were used: arithmetic mean, 

spearman's rank correlation, person's correlation and multiple step – wise regression 

analyses. Results showed that the farmers have a great need of knowledge in 

sustainable agriculture, and that there were significant correlation between knowledge 

needs and the following variables: size of cultivated land, type of tenure, years of 

agricultural work,desire of newness, sources of agricultural information, while there 

was no significant correlation with level of education. Results also showed there are 

three variables contributed in interpreting 27,22% of the variation in knowledge needs, 

mailto:Aamel_al3abassi@yahoo.com


 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 7102( 3( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (3)   7102 

 

9 

namely are: desire for newness, size of cultivated land, and sources of agricultural 

information.  

Keywords: sustainable agriculture, knowledge needs. 
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