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نحو استخدام التقنيات  -العراق  –اتجاهات زراع الطماطة في قضاء الشرقاط بمحافظة صالح الدين 
 الزراعية الحديثة المتعلقة بالمحصول وعالقتها ببعض المتغيرات

 فراس ابراهيم ارحيم      محمد عمر شريفعلي احمد غضيب      
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 الخالصة

 التقنيتات الزراعيتةاتجاهات زراع الطماطة المكشوفة نحو استتددام  التعرف على يهدف هذا البحث إلى       

وتحديد اتجاهات زراع الطماطتة المكشتوفة نحتو  ،ي قضاء الشرقاط بمحافظة صالح الدين بشكل عامالحديثة ف

 ،الحديثة في كتل عبتارم متن العبتارات المتعلقتة بزراعتة وإنتتاق وتستويل المحصتول التقنيات الزراعيةاستددام 

 التقنيتتات الزراعيتتةاتجاهتتات زراع الطماطتتة المكشتتوفة نحتتو استتتددام إيجتتاد العالقتتة االرتباطيتتة بتتين وكتتذل  

. عتدد ستنوات زراعتة المحصتول( ،التحصيل الدراسي ،العمر)متغيرات وكل من  صولالحديثة المتعلقة بالمح

وقتد شتمل البحتث جميتتع زراع الطماطتة المكشتوفة فتتي قضتاء الشترقاط  الستاحل ينيمتتن المستجلين فتي شتتعبة 

 مبحوثتا  يدتذت (91( زارعتا  وبعتد استتبعاد العينتة يالستتطالعية البالغتة )1;8زراعة القضاء والبتال  عتددهم )

( 001%( وبعتتد ذلتت  بلت  عتتدد التزراع المبحتتوثين فتي عينتتة البحتتث )1;)متنهم عينتتة عشتوابية بستتيطة بنستبة 
اتجاهتتات زراع  وتتم جمتتع بيانتات البحتتث متن دتتالل استتمارم استتبيان يعتتدت دصيصتا  للتعتترف علتى ،مبحوثتا  

 ،اع محصتول الطماطتةوقد تضمن الجزء ينول منها بيانات تتعلل بتزرالطماطة المكشوفة في قضاء الشرقاط 

اتجاهات الزراع نحو استتددام التقنيتات الزراعيتة المتعلقتة بالمحصتول  بينما تضمن الجزء الثاني مقياسا  لقياس

وتتم التككتد متن الصتدل الظتاهرق وصتدل المحتتوم كمتا تتم حستاب الثبتات  .ادتباريتةعبتارم  (91)يتكتون متن 

وبعد تصنيف البيانتات تتم استتددام عتدد متن الوستابل  ،(0?.1بطريقة التجزبة النصفية وقد بل  معامل الثبات )
 ،المعيتارق االنحتراف ،لستبيرمان الرتبتي االرتبتاطمعامتل  ،البسيط بيرسون االرتباطمعامل )يإلحصابية يهمها 

 (االيجتابي االتجتا )ين معتدل إجابتات المبحتوثين للمرتبتة االولتى يظهرت نتابج البحث  وقد المتوسط الحسابي(

 ،م( عبتار<0%( وان عدد العبتارات التتي وقعتت ضتمن هتذ  المرتبتة )<=<.=<والنسبة المبوية )( >>>.>?)

%( وان ;?9.8;( والنسبة المبويتة );8>.<;) (االتجا  المحايد)وين معدل إجابات المبحوثين للمرتبة الثانية 

ن للمرتبتة الثالثتتة و ين معتتدل إجابتات المبحتتوثي ،( عبتارات<عتدد العبتارات التتتي وقعتت ضتتمن هتذ  المرتبتتة )

%( وان عدد العبارات التي وقعت ضتمن هتذ  المرتبتة ?1:.<8( والنسبة المبوية );90.8) (االتجا  السلبي)

كما نالحظ ين النسب المبوية لمعدل إجابتات المبحتوثين تتطتابل متع النستب المبويتة المدصصتة  ،( عبارات:)
اتجاهتات زراع الطماطتة المكشتوفة  النتتابج ين يوضتحت كمتا .فتي المقيتاساالتجتا  لكل مستوم من مستتويات 

عبتارات  (<)فتي  (اتجاهتات حياديتة)اتجاهتاتهم كانتت  كمتا تبتين ين م( عبتار<0فتي ) (اتجاهات ايجابية)كانت 

كتل  كما يوضحت النتابج وجود عالقة ارتباط معنوية متع ،( عبارات:في ) (اتجاهات سلبية)اتجاهاتهم كانت و
واستنادا إلى هذ  عدد سنوات زراعة المحصول(  ،التحصيل الدراسي ،التالية )العمر المتغيرات المدروسة من

 .النتابج تم التوصل إلى عدد من االستنتاجات واقتراح بعض التوصيات

  
 <810/?/01، وقبوله <9/810/:0لم البحث: تاريخ تس

 المقدمة ومشكلة البحث

ليتحتتول إلتى صتانع حقيقتتي لهتا ومستتبول  ،التفكيتتر لتدم اإلنستانتستتهدف التنميتة البشتترية تغييتر يستاليب        

من دتالل مشتاركته االيجابيتة الفعالتة وإذكتاء  ،مباشر عن حمايتها والدفاع عن استمرارها وتواصلها المستقبلي

ويتستتم قطتتتاع  (80–81: =??0 ،محتترم. )اإلحستتاس بالمستتةولية االجتماعيتتة حيتتال البيبتتة التتتتي يعتتي  فيهتتا
ع عتتدد المنتجتتين وقلتتة نصتتيبهم متتن اإلنتتتاق وتشتتتتهم فتتي منتتاطل جغرافيتتة واستتعة بعيتتدم عتتن الزراعتتة بارتفتتا

المنتاطل الحضترية وتتةدق هتتذ  الظتروف إلتى ضتتعف تتكثيرهم او مشتاركتهم فتتي وضتع السياستات الزراعيتتة. 

وتركتتتز مجتتتاالت اإلرشتتتاد الزراعتتتي علتتتى العنصتتتر البشتتترق المشتتتتغل  (:> :>??0 ،الريمتتتاوق وودتتترون)

 :8109 ،قشتطه)في الريف من حيث عملية إعداد  وصقله ورفع كفاءم يداء  في اإلعمال الزراعية.  بالزراعة

ويهدف اإلرشاد الزراعي إلى مساعدم الزراع على فهم وتطبيل التقنيات الزراعية الجديدم المناستبة، متن  (:;
لطريتتل الصتحيت لتحقيتتل دتالل إحتتداث تغييترات ستتلوكية مرغوبتة للتتزراع وتحقيتل هتتذا الهتدف يعتبتتر بمثابتة ا

ويعتد التتتدريب يستاس تنميتتة المجتمتع وذلتت  الن  (:> :8108 ،قشتتطه. )انهتداف اندترم لشرشتتاد الزراعتي
ولهتذا فتان تتدريبها وتكهيلهتا يعتد متن العوامتل التتي  ،القوم العاملة هي العنصر التربيس فتي العمليتة اإلنتاجيتة
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واليمكتن القتول بكفضتلية طريقتة إرشتادية  (;0 ::810 ،العباستي) تسهم بدور كبير في زيادم الكفاءم اإلنتاجية.
ستهل  ،وكلما اقتنتع المتزارع عمليتا بنتتابج تطبيتل معلومتات وتكنولوجيتا معينتة ،على يدرم تحت كل الظروف

تحتدث اإلرشتادية الفعالتة ال وان العمليتة التعليميتة  (8> :8110 ،الطنتوبي. )تعميم ذل  على الحاالت المماثلتة

ويقتضتي  (?98 :=<?0 ،الليلتة وعثمتان. )بل هي وليدم جهد منستل داضتع للتحليتل والدراستة ،صدفةنتيجة ال
نجتتاح العمتتل اإلرشتتادق الزراعتتي ضتترورم تتتوفير مدتلتتف مستتتلزمات القيتتام باننشتتطة اإلرشتتادية الزراعيتتة 

لتقنيتتات وكمتتا ين نجتتاح إقنتتاع التتزراع بكهميتتة ا (0: ::811 ،صتتالت وودتترون. )بطريقتتة فعالتتة كمتتا ونوعتتا
الزراعية وضرورم استددامها يستتدعي التفكيتر فتي معرفتة حاجتات التزراع متن هتذ  التقنيتات. وكتذل  معرفتة 

. اتجاهاتهم نحو استددامها وتشديص الظروف المحيطة بالزراع. ومعرفة دصابصتهم الشدصتية واالجتماعيتة

فتتي قضتاء الشترقاط لغتترض وقتد جتاءت فكترم هتتذا البحتث للتعترف علتتى اتجاهتات زراع الطماطتة المكشتوفة 

معرفتتة متتدم توجتته التتتزراع فتتي منطقتتة البحتتتث نحتتو إمكانيتتة استتتددام التقنيتتتات الزراعيتتة الحديثتتة المتعلقتتتة 

وذلتت  متن اجتتل إعتداد البتترامج اإلرشتادية الصتتحيحة المبنيتة علتتى يستس علميتتة حقيقيتة وواقعيتتة. . بالمحصتول

نيات من قبل الجهات المسبولة في حالتة وجتود توجته ولغرض تحديد اتجاهاتهم على يمل ين يتم توفير هذ  التق

  :نحو استددامها او وجود اتجاهات ايجابية نحو استددامها ويحاول البحث اإلجابة عن التساةالت انتية

ي قضتاء الشترقاط بمحافظتة الحديثتة فت التقنيتات الزراعيتةما اتجاهات زراع الطماطة المكشتوفة نحتو استتددام 

 ؟صالح الدين بشكل عام

الحديثتة فتي كتل عبتارم متن العبتارات  التقنيتات الزراعيتة نحتو استتددامما اتجاهتات زراع الطماطتة المكشتوفة 

 المتعلقة بزراعة وإنتاق وتسويل المحصول؟ 

الحديثتة المتعلقتة  التقنيتات الزراعيتةاتجاهات زراع الطماطة المكشوفة نحو استددام العالقة االرتباطية بين  ما

 عدد سنوات زراعة المحصول(؟   ،التحصيل الدراسي ،العمر)متغيرات وكل من  بالمحصول

 أهداف البحث:

ي قضتتاء الحديثتتة فتت التقنيتتات الزراعيتتةاتجاهتتات زراع الطماطتتة المكشتتوفة نحتتو استتددام  التعترف علتتى: يوال

 .الشرقاط بمحافظة صالح الدين بشكل عام

الحديثتتة فتي كتل عبتارم متتن  التقنيتات الزراعيتةدام تحديتد اتجاهتات زراع الطماطتة المكشتتوفة نحتو استتد: ثانيتا  

    .العبارات المتعلقة بزراعة وإنتاق وتسويل المحصول

الحديثتة  التقنيتات الزراعيتةاتجاهات زراع الطماطة المكشوفة نحو استتددام إيجاد العالقة االرتباطية بين  :ثالثا  

  .عدد سنوات زراعة المحصول( ،يالتحصيل الدراس ،العمر)متغيرات وكل من  المتعلقة بالمحصول

 ألفرضيات البحثية:

 نحتتو استتتددامفتتي قضتتاء الشتترقاط  اتجاهتتات زراع الطماطتتة المكشتتوفةال توجتتد عالقتتة ارتبتتاط معنويتتة بتتين 

  .والعمر المتعلقة بالمحصول الحديثة التقنيات الزراعية

 نحتتو استتتددامفتتي قضتتاء الشتترقاط  اتجاهتتات زراع الطماطتتة المكشتتوفةال توجتتد عالقتتة ارتبتتاط معنويتتة بتتين  

 والتحصيل الدراسي. المتعلقة بالمحصول الحديثة التقنيات الزراعية

 نحتتو استتتددامفتتي قضتتاء الشتترقاط  اتجاهتتات زراع الطماطتتة المكشتتوفةال توجتتد عالقتتة ارتبتتاط معنويتتة بتتين 

  .الطماطة وعدد سنوات العمل في زراعة محصول المتعلقة بالمحصول الحديثة التقنيات الزراعية

 التعريفات أإلجرائية:

  .هو الميل نحو شيء معين :االتجا 
 ،جميع زراع محصول الطماطة المزروعتة بطريقتة مكشتوفة فتي الستاحل انيمتن متن قضتاء الشترقاط :الزراع

والمستتجلين ضتتمن  ،والتتذين يزرعتتون المحاصتتيل اندتترم ولكتتن تركيتتز زراعتتتهم علتتى محصتتول الطماطتتة

  .بمحافظة صالح الدينالساحل انيمن في قضاء الشرقاط  سجالت شعبة زراعة

كتل التقنيتات الزراعيتة التتي تتعلتل بمحصتول الطماطتة التتي تتزرع مكشتوفة ستواء  :التقنيات الزراعية الحديثة

   .كانت عمليات زراعية او معارف

 طريقة إجراء البحث: 

إذ يعتد هتذا المتنهج مناستبا   ،يهتداف البحتث نجتل تحقيتل وذلت   استددام المنهج الوصفيتم   -:منهجية البحث

وبعتد  (0; :<811 ،ينستدق) .للوصول إلى بيانات وحقابل تفصيلية عتن حاجتات المستتهدفين فتي وقتت معتين
الستتتدالص دالالتهتتا  االقتتترانذلتت  صتتنفت البيانتتات والحقتتابل وتمتتت معالجتهتتا وتحليلهتتا تحلتتيال  دقيقتتا  وتبيتتين 

 .(>0: 8118 ،الرشيدق) .والوصول إلى نتابج وتعميمات وافية ودقيقة عن الظاهرم موضوع البحث
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شمل البحث جميع زراع الطماطة فتي الستاحل انيمتن متن قضتاء الشترقاط المستجلين  -:مجتمع البحث وعينته

%( وقد يجاب 1;عينة عشوابية بواقع ) وقد تم يدذ .( زارعا  1;8)في شعبة زراعة الشرقاط  والبال  عددهم 

  .%( من المجتمع الكلي للبحث1;( مبحوثا  يشكلون نسبة )001)على استمارات البحث 
   -:جزيينولغرض جمع البيانات من المبحوثين تم إعداد استمارم استبيان مةلفة من 

 ،التحصتيل الدراستي، العمتريتعلل هذا الجزء بالدصابص الشدصية للزراع يلمبحوثين وهتي ) -:الجزء ينول

  (.عدد سنوات العمل في زراعة محصول الطماطة

وقتد  عبتارم تتعلتل بالتقنيتات الزراعيتةتعبر كل منها عتن  ،تضمن هذا الجزء عدد من العبارات -:الجزء الثاني

ذات تم تحديدها من دالل اطالع الباحث على يندبيات العلمية الداصة بمحصول الطماطة والمصادر العلمية 

العالقة بموضوع البحث ووراء المدتصين يإلرشاديين في كلية الزراعة جامعة تكريت وكركتو  وقتد بلت  عتدد 

  .عبارم (91فقراتها )
المدتصتتين باإلرشتتاد الزراعتتي فتتي كليتتة  انستتاتذموبعتتد اكتمتتال يالستتتمارم بشتتكلها ينولتتي تتتم عرضتتها علتتى 

وبناءا  على مالحظاتهم تم حذف وإضافة بعتض العبتارات للتككد من صدقها الظاهرق  ،الزراعة جامعة تكريت

وبعتتدها تتتم إجتتراء  .وتعتتديل وصتتياغة بعتتض العبتتارات يندتترم لتصتتبت يكثتتر مالبمتتة لتحقيتتل يهتتداف البحتتث

( مبحوثتا  متن زراع 91( على عينة استطالعية بلت  حجمهتا ):810/  8/  ;0ينولي لالستمارم في ) االدتبار
ونجتل تحديتد ثبتات وصتالحية المقيتاس تتم إيجتاد معامتل الثبتات  .بحتث المدروستةالطماطة ومن دارق عينة ال

والذق يدل على الثبات العالي للمقياس ولعباراته  ،(1 ،;?( ومعامل الصالحية )0?،1وقد بل  معامل الثبات )
وصلت قيمته إلتى وين قيم الثبات والصالحية مقبولة حيث يعد الثبات مقبوال  إذا  ،والتي يمكن اعتمادها بالقياس

ومعامل الصالحية يكون مرضيا  إذا وصتلت قيمتته إلتى  (0)ويكثر إرضاء  كلما يقترب من  (،1=،1)يكثر من 

وبعد اكتمال يالستمارم بشكلها النهابي تم جمع البيانات دالل الفترم   (.<; :><?0 ،درجة )الزوبعي (1;،1)

 .(:810/:/;( إلى ):9/810/:من )
 بناء المقياس:

  -:الحديثة المتعلقة بالمحصول لتقنيات الزراعيةنحو استددام ا زراع محصول الطماطة اتجاهاتقياس 

 لتقنيتات الزراعيتةاتجاهتات زراع الطماطتة نحتو استتددام ابعد ين تم تحديتد العبتارات الداصتة بتالتعرف علتى 

بصتتورتها قتتة بالمحصتتول يتتات الزراعيتتة المتعلوتحديتتدها حستتب العمل ،المتعلقتتة بمحصتتول الطماطتتة الحديثتتة

يول من صمم هذا المقيتاس ويول متن استتددمه فتي قيتاس  وهو،النهابية تم اقتراح مقياس جديد من قبل الباحث

 عال اتجا عبارات ذات  (%011-% 1<)وفيه يتم اعتبار العبارات التي تحصل على نسبة اتفال  .االتجاهات
والعبارات التتي تحصتل علتى نستبة اتفتال  ،بمحصول الطماطةنحو استددام التقنيات الزراعية الحديثة المتعلقة 

الحديثتتتة المتعلقتتتة بمحصتتتول محايتتتد نحتتو استتتتددام التقنيتتتات الزراعيتتة  اتجتتتا عبتتارات ذات  (%?=-% 1:)

ذات اتجتا  ستلبي نحتو استتددام عبتارات  (%?9 –% 0)العبارات التتي تحصتل علتى نستبة اتفتال و ،الطماطة
عال  اتجا  وقد تم تحديد المرتبة االولى للمستوم انول .متعلقة بمحصول الطماطةالتقنيات الزراعية الحديثة ال

  .سلبيوالمرتبة الثالثة  محايدوالمرتبة الثانية 

  :قياس العوامل المستقلة

  -:تم قياس العوامل المستقلة على النحو ينتي

  .تم قياسه بعدد سنوات عمر المبحوث وقت جمع البيانات -:العمر

 ،دتريج متوستتطة ،دتتريج ابتدابيتة ،يقتري ويكتتب ،يمتي)تتم قياستته وفتل المستتويات التاليتتة  -:التحصتيل الدراستي

وقتتتتتد دصصتتتتتت لهتتتتتا انرقتتتتتام  (.دكتتتتتتورا  ،ماجستتتتتتير ،دتتتتتريج كليتتتتتة ،دتتتتتريج معهتتتتتد ،دتتتتتريج إعداديتتتتتة

 .( على التوالي9،8،0،:،;،>،=،<،?)
 .تم قياسها بعدد سنوات ممارسة زراعة الطماطة -عدد سنوات العمل في زراعة محصول الطماطة:

    :الوسابل اإلحصابية

  -:بعد اكتمال جميع البيانات تم تدقيقها ومن ثم تصنيفها ثم تم استددام الوسابل اإلحصابية اآلتية لمعالجتها

 :Sapna 2009التي شملتها الدراستة وقانونته هتواستددم في وصف المتغيرات  (Mean) :المتوسط الحسابي

22)) 

 
استددمت لوصف المبحوثين وفقا  لتوزيعهم على الفبات فتي المتغيترات المستتقلة المدروستة  :النسبة المبوية -8

  .والعامل التابع
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بتتين اتجاهتتات زراع استتتددم إليجتتاد العالقتتة االرتباطيتتة  :(person) معامتتل االرتبتتاط البستتيط  لبيرستتون -9
وكتتذل  إليجتتاد  ،وكتل متتن المتغيترات المستتتقلة المدروستة الحديثتتة لتقنيتتات الزراعيتةا الطماطتة نحتتو استتددام 

: ?811،معامل االرتباط بتين القتيم الفرديتة والقتيم الزوجيتة فتي مقيتاس الثبتات لالستتمارم ومعادلتته هتي )جتودم

8;;). 

r = 

استتتددم لتصتتحيت ثبتتات االدتبتتار  : (spearman  brown) بتتراون -االرتبتتاط البستتيط لستتبيرمانمعاملتة  -:

 (1=0 ::811،المحسوب بطريقة التجزبة النصفية وفل المعادلة اآلتية )البلداوق

rxx= 

استددم لوصف انحرافات القتيم يو تجمعهتا عتن موستطاتها :(Standard Deviationاالنحراف المعيارق ) -:

 .)=-> :8119،إسماعيل( االتيل القانون الحسابية لبعض المتغيرات التي شملتها الدراسة وف

s.d = 

 اتجاهات زراع الطماطة المكشوفة نحتواستددم الدتبار معنوية عالقة االرتباط بين  :(test t-) (t)ادتبار  ->

( الجدوليتة tوكل متن المتغيترات المستتقلة المدروستة متن دتالل مقارنتهتا متع قيمتة ) الحديثة لتقنيات الزراعيةا

 (.Hun young' 2009: 8ومعادلته هي  )

 r =t  

اتجاهتتات  استتتددم إليجتتاد العالقتتة االرتباطيتتة بتتين rs (spearman:)لستتبيرمان  الرتبتتيمعادلتتة االرتبتتاط  -=

 :0??0 ،والتحصيل الدراسي ومعادلته هي )التوردق الحديثة لتقنيات الزراعيةا زراع الطماطة المكشوفة نحو

8=1)  

rs= 
 النتائج والمناقشة

التعترف علتى اتجاهتات زراع الطماطتتة المكشتوفة فتي قضتاء الشتترقاط نحتو استتددام التقنيتات الزراعيتتة  :يوال

  .الحديثة المتعلقة بالمحصول بشكل عام

  

 م من قبل الباحث لقياس االتجاهات( مستويات المقياس الجديد المصم0جدول )

 المرتبة المبوية المدصصة لكل مستومالنسب  مستويات االتجا 

 انولى % )+ + +(011 – 1< ايجابي

 (؟ ؟ ؟)%   ?= – 1: محايد

 

 الثانية

 

 الثالثة (- - -%     ) ?9 – 0 سلبي

                    

وقتد بلت  يعلتى عتدد  ،االتجتا استتنادا  إلتى عتدد إجابتات المبحتوثين علتى فقترات مقيتاس  االتجتا تم توزيع فبتات 

وكمتتا موضتتت فتتي  ،(<،==وبمتوستتط مقتتدار  ) ،ة( إجابتت88( إجابتتة وادنتتي عتتدد )001إلجابتتات المبحتتوثين )

  (.0)الجدول 
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 توزيع إجابات المبحوثين على فبات المقياس  (8)الجدول   

 (درجة االتجا )فبات 

 
 درجة القبول المرتبة

مدم 

إجابات 

 المبحوثين

معدل إجابات 

 المبحوثين

النسبة 

المبوية 

لمعدل 

إجابات 

 المبحوثين

عدد 

 الفقرات

 <0 <=<،=< >>>،>? 001-<< مقبولة **** االولى ايجابي )+ + +(

 (؟ ؟ ؟)محايد

 

 الثانية

 

 < ;?9،8; ;8>،<; 1<-<: مقبولة **

 : ?1:،<8 ;90،8 1:-88 مقبولة * الثالثة (- - -سلبي )

 001   المجموع
 

 
 91 

 

( والنستتبة >>>.>?) (االيجتابي االتجتتا )ين معتدل إجابتتات المبحتوثين للمرتبتتة االولتى  (8)يتبتين متن الجتتدول 

وين معتدل إجابتتات  ،م( عبتار<0%( وان عتدد العبتارات التتتي وقعتت ضتمن هتذ  المرتبتتة )<=<.=<المبويتة )

%( وان عدد العبارات التي ;?9.8;( والنسبة المبوية );8>.<;) (االتجا  المحايد)المبحوثين للمرتبة الثانية 

 (االتجتتا  الستتلبي)و ين معتتدل إجابتتات المبحتتوثين للمرتبتتة الثالثتتة  ،( عبتتارات<وقعتتت ضتتمن هتتذ  المرتبتتة )

كما  ،( عبارات:%( وان عدد العبارات التي وقعت ضمن هذ  المرتبة )?1:.<8( والنسبة المبوية );90.8)
بحتوثين تتطتابل متع النستب المبويتة المدصصتة لكتل مستتوم متن نالحظ ين النستب المبويتة لمعتدل إجابتات الم

ونالحظ بشكل عام وجود اتجا  ايجابي نحو استتددام التقنيتات الزراعيتة الحديثتة  .في المقياساالتجا  مستويات 

من قبل الزراع وقد يكتون الستبب وجتود وعتي لتدم غالبيتة التزراع بكهميتة وفابتدم استتددام التقنيتات الزراعيتة 

  .ا إيجابا على زيادم الحاصل كما  ونوعا  النعكاسه

الحديثتتة فتي كتل عبتارم متتن  التقنيتات الزراعيتةتحديتد اتجاهتات زراع الطماطتة المكشتتوفة نحتو استتددام  :ثانيتا  

    .العبارات المتعلقة بزراعة وإنتاق وتسويل المحصول
والنستبة المبويتة لهتا ودرجتة االتجتا  والمرتبتة لكتل عبتارم متن العبتتارات  تتم استتدراق عتدد إجابتات المبحتوثين

  (.9)المتعلقة باتجاهات الزراع نحو استددام التقنيات الزراعية الحديثة المتعلقة بالمحصول وكما في الجدول 
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 توزيع إجابات المبحوثين ودرجة انهمية واالتجا  والمرتبة لكل منها :(9الجدول )
 المرتبة درجة االتجا  % لشجابات عدد اإلجابات العبارات ت
 011 001 يرم ين استددام التقنيات الزراعية تزيد من إنتاق محصول الطماطة 0

 انولى اتجا  ايجابي

 011 001 يرم ين استددام انصناف الهجينة من محصول الطماطة تزيد اإلنتاق 8
 011 001 يرم ين استددام المبيدات يقضي على اآلفات الحشرية والفطرية التي تصيب الطماطة 9
 ;:;.:? :01 يفضل عدم رق محصول الطماطة وقت فترم التزهير :
 =8=.8? 018 المتبع في التسميد الورقيالرق  يفضل استددام التوصيات العلمية لنظام ;
 1? ?? قبل الزراعة في الحقل على يقراص يلجي في سفن زراعة محصول الطماطةيفضل  >
 1?1.?< <? ر  المبيدات على محصول الطماطةل المناسب وقتارغب في معرفة ال =
 8=8.=< >? المحصولارغب في معرفة الوقت المثالي لجني  <
 9>9.>< ;? ارغب في استددام زراعة محصول الطماطة حسب المسافات المحددم علميا   ?
 9>9.>< ;? اشعر بالراحة عند وجود نشرات إرشادية علمية عن كيفية زراعة محصول الطماطة 01
 ;:;.:< 9? هي الصحيحة زراعة محصول الطماطة على مساطب حسب الطرل العلمية اشعر ين 00
 >9>.9< 8? في تكوين الجذور لها يهمية كبيرمعملية تصدير النبات اشعر ين  08
 =8=.8< 0? ضرورية جدا   عملية فرز الحاصل إثناء تسويقهيظن ين  09
 <0<.0< 1? لمحصول الطماطة مثالية إلجراء عملية الترقيع يظن ين هنا  فترم :0
 <0<.0< 1? يظن ين طريقة دزن محصول الطماطة تزيد من فترم حفظها بصورم ومنة ;0
 ?1?.1< ?< لدق اندفاع كبير للحصول على كل التقنيات الزراعية التي تدص محصول الطماطة >0
 1< << لدق الثقة الكاملة بكل انصناف الهجينة ذات اإلنتاق العالي والجودم =0
 1< << لدق القناعة الكبيرم بفابدم التقنيات الزراعية المتعلقة بمحصول الطماطة <0
 =8=.8= 1< المبيدات الحشرية والفطرية يجعلني يحس بالراحة لثقتي بفابدتها ويهميتهااستددام  ?0

 الثانية اتجا  محايد

 1> >> استددام طريقة الرق بالتنقيط يجعلني اشعر بكنني في الطريقة المثلى إلرواء المحصول 81
 9>9.>; 8> استددام العمليات الزراعية الموصي بها علميا  تزيد من صافي الربت لزراع الطماطة 80
 <0<.0; =; بعد الجني تكدير تسويل الحاصلال انصت ب 88
 1; ;; ال انصت بتكدير جني الحاصل دشية تلف المحصول 89
 9>9.>: 0; علميةال انصت بإضافة الكميات الكبيرم من انسمدم دون استشارم  :8
 :;:.;: 1; يتمنى وجود معمل لتصنيع معجون الطماطة في المنطقة ;8
 >9>.9: <: يتمنى نشر طريقة الزراعة باستددام الشتل بين الزراع جميعا   >8
 9>9.>9 1: كيفية التدلص من مرض الذبول الفيوزارمي على الطماطة يتمنى معرفة =8

 الثالثة اتجا  سلبي
 91 99 الموعد المثالي لزراعة بذور الطماطة في الحقلاعتقد بوجود يهمية كبيرم لمعرفة  <8
 8=8.=8 91 اعتقد ين استددام المكننة الزراعية تزيد من كمية ونوعية اإلنتاق ?8
 81 88 اعتقد ين استددام انسمدم الكيميابية من يهم العوامل التي تحسن جودم ثمار الطماطة 91
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ين اتجاهات غالبية زراع الطماطة في منطقة البحتث عاليتة حيتث نالحتظ ين االتجاهتات  (9)يتبين من الجدول 

( عبارم من بين عبارات المقياس وهذا  يدل على ين اتجاهات <0عالية في معظم العبارات التي كان عددها  )
عالية نحو استددام التقنيات الزراعية المتعلقة بالمحصول ونحو استددام كل متا هتو جديتد ولته  زراع الطماطة

كمتتا نالحتظ ين هنتتا  اتجاهتات محايتتدم متن قبتتل بعتتض زراع  ،عالقتة ايجابيتتة بزيتادم اإلنتتتاق وتحستين نوعيتتته

جتود الثقتتة او ( عبتتارات ذات اتجتا  محايتد وقتد يكتون الستتبب فتي ذلت  عتدم و<الطماطتة حيتث نالحتظ وجتود )
المعرفتة التامتة بفابتدم استتددام التقنيتات الزراعيتة ولتذل  كتانوا محايتدين فتي اتجاهتاتهم نحتو استتددام التقنيتات 

عبتارات فقتط وقتد يكتون ستبب ذلت   (:)الزراعية يما االتجا  السلبي في استددام التقنيات الزراعيتة فكتان فتي 
لقديمتتة ولتتذل  ال يرغبتتون فتتي استتتددام التقنيتتات الزراعيتتة ينهتتم غيتتر متعلمتتين ومتمستتكين بتتالطرل التقليديتتة ا

 .الحديثة

الحديثتة  التقنيتات الزراعيتةاتجاهات زراع الطماطة المكشوفة نحو استتددام إيجاد العالقة االرتباطية بين  :ثالثا  

  :عدد سنوات زراعة المحصول( ،التحصيل الدراسي ،العمر)متغيرات وكل من  المتعلقة بالمحصول

وتم توزيع المبحتوثين  (،سنة 81)واقل عمر  (سنة :>)يظهرت نتابج البحث ين يعلى عمر للمبحوثين  :العمر

 9>–1;ارتفتاع نستبة الفبتة العمريتة ) (:)يتبين متن الجتدول  ،(:)وفقا  للفبات العمرية كما موضت في الجدول

فقتتتتد بلغتتتتت نستتتتبتهم  ،ستتتتنة( ?: – ;9يمتتتتا الفبتتتتة العمريتتتتة ) (،%=8=.8:حيتتتتث بلغتتتتت نستتتتبتهم ) ،ستتتتنة(

%( متن مجمتوع المبحتوثين :;:.;0نستبة ) ،(ستنة9: – 81بينما شكل يفراد الفبة العمريتة ) (،%?0<.0:)
اتجاهات زراع الطماطة المكشوفة نحتو  وقد تبين وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  .الذين شملهم البحث

 (t)( وقيمتتة 1.900يمتة معامتتل االرتبتاط البستيط )حيتتث بلغتت ق ،والعمتراستتددام التقنيتات الزراعيتتة الحديثتة 

وقتد يعتتود ستتبب ذلتت  إلتتى زيتتادم المعرفتتة  .(1.10)( وهتتي معنويتتة عنتتد مستتتوم احتمتتال ??9،9المحستوبة )
والوعي بالمستجدات بستبب تتراكم الدبترم ممتا انعكتس إيجابتا نحتو اتجاهتاتهم االيجابيتة نحتو استتددام التقنيتات 

   .الزراعية الحديثة

يتبتتين متتن  (:)تتم توزيتتع المبحتتوثين وفقتا  لتحصتتيلهم الدراستتي كمتا موضتتت فتتي الجتدول  :التحصتيل الدراستتي

يما الحاصلين  ،%(:;:.;9ارتفاع نسبة المبحوثين من حملة شهادم اإلعدادية حيث شكلوا نسبة ) (:)الجدول 

 ،%( 01دم االبتدابيتتة )وكانتتت نستتبة الحاصتلين علتتى شتتها ،%(9<0.<علتى شتتهادم الكليتتة فقتتد شتكلوا نستتبة )

فتتتي حتتتين شتتتكلت نستتتبة التتتذين يقتتترءون ويكتبتتتون نستتتبة  ،%(1?1.? )والحاصتتتلين علتتتى شتتتهادم المتوستتتطة 

 %(:;:.;يما الحاصلين على شهادم المعهد فقد بلغت نسبتهم ) (،%>9>.09وانميين نسبة ) ،(9%<0.<0)
وقد تبين وجتود عالقتة ارتبتاط معنويتة  . وقد تبين عدم وجود يق مبحوث من حملة شهادم الماجستير والدكتورا

 ،والتحصتيل الدراستياتجاهات زراع الطماطة المكشتوفة نحتو استتددام التقنيتات الزراعيتة الحديثتة  موجبة بين

( هتي معنويتة عنتد مستتوم 80;.:المحستوبة ) (t)( وقيمتة ??19حيث بلغتت قيمتة معامتل االرتبتاط البستيط )

وقد يعود السبب إلى زيادم إدراكهتم ووعتيهم بفابتدم التقنيتات الزراعيتة الحديثتة نتيجتة ارتفتاع  .(1،10)احتمال 
  .مستواهم التعليمي والمعرفي

يظهتترت نتتابج البحتث ين يعلتى متتدم لستنوات العمتل فتتي  :عتدد ستنوات العمتل فتتي زراعتة محصتول الطماطتة

وقتتد تتتم توزيتع فبتتات عتتدد ستتنوات  (،تستنوا 9)واقتتل متتدم  (ستتنة ?9)زراعتة محصتتول الطماطتتة للمبحتوثين 

 (:)يتبتين متن الجتدول  (،:)ممارسة الزراعة استنادا  إلى قانون المدم وطول الفبة وكما موضت في الجتدول 

حيتث بلغتت  (ستنة فتككثر ;8 )ين غالبية المبحوثين عتدد ستنوات زراعتتهم لمحصتول الطماطتة  تقتع فتي الفبتة 

 09-9الفبتة االولتتى )يمتا  (%81)فكانتت نستبتهم  (ستتنة :8 - :0) تلتهتا يمتا الفبتة الوستطى (،%1=)نستبتهم 

اتجاهتات زراع الطماطتة  وقد تبين وجود عالقة ارتبتاط معنويتة موجبتة بتين ،(%01)حيث كانت نسبتهم  (سنة
حيتث  ،وعتدد ستنوات العمتل فتي زراعتة محصتول الطماطتةالمكشوفة نحو استددام التقنيات الزراعية الحديثتة 

( وهي معنوية عند مستوم احتمال 1::.>المحسوبة ) (t)( وقيمة =8;.1بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط )

وقد يكون سبب ذل  تراكم الدبرم والمعرفة بسبب السنوات الطويلة فتي ممارستة زراعتة المحصتول  .(1.10)
      .والمعرفة بكل ماله عالقة بزيادم اإلنتاق وتحسين نوعيته
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 ( يبين عالقة االرتباط بين مستوم تبني التقنيات الزراعية وبعض المتغيرات المستقلة  :) الجدول

 المعنوية rsقيمة  % التكرار المتغيرات

  :العمر                     

 :;:،;0 =0 سنة :9 – 81

1،900 
معنوق 

** 
 ?0<،0: >: سنة ?: – ;9

 =8=،8: =: سنة  :> – 1;
 :التحصيل الدراسي                    

 >9>،09 ;0 يمي

1،9?? 
معنوق 
** 

 9<0،<0 81 يقري ويكتب
 01 00 دريج ابتدابية

 1?1،? 01 دريج متوسطة

 :;:،;9 ?9 دريج إعدادية
 :;:،; > دريج معهد

 9<0،< ? دريج كلية

 - - ماجستير

 - - دكتورا 

 :عدد سنوات العمل في زراعة محصول الطماطة                     

 01 00 سنة  09 – 9

1،;8= 
معنوق 

** 
 81 88 سنة  :8 – :0

 1= == فككثر سنة  ;8

  (0.01) القيمة معنوية عند مستوم احتمال )**( تشير إلى ين                          
 

 والتوصيات االستنتاجات

( والنستتبة >>>.>?) (االيجتتابي االتجتتا )ين معتتدل إجابتتات المبحتتوثين للمرتبتتة االولتتى يظهتترت نتتتابج البحتتث 

وين معتدل إجابتتات  ،م( عبتار<0%( وان عتدد العبتارات التتتي وقعتت ضتمن هتذ  المرتبتتة )<=<.=<المبويتة )

%( وان عدد العبارات التي ;?9.8;( والنسبة المبوية );8>.<;) (االتجا  المحايد)المبحوثين للمرتبة الثانية 

 (االتجتتا  الستتلبي)و ين معتتدل إجابتتات المبحتتوثين للمرتبتتة الثالثتتة  ،( عبتتارات<وقعتتت ضتتمن هتتذ  المرتبتتة )

كما  ،( عبارات:%( وان عدد العبارات التي وقعت ضمن هذ  المرتبة )?1:.<8( والنسبة المبوية );90.8)
المبحتوثين تتطتابل متع النستب المبويتة المدصصتة لكتل مستتوم متن نالحظ ين النستب المبويتة لمعتدل إجابتات 

نستنتج من ذل  ان اتجاهات الزراع ايجابية بصتفة عامتة نحتو استتددام التقنيتات  .في المقياساالتجا  مستويات 

  .الزراعية الحديثة المتعلقة بالمحصول

وفة نحتتو استتتددام التقنيتتات ت اتجاهتتات زراع الطماطتتة المكشتتكانتت م( عبتتار<0يظهتترت نتتتابج البحتتث وجتتود )

 (:)فيمتتا تبتتين وجتتود  (محايتتدم)ت اتجاهتتاتهم فيهتتا ( عبتتارات كانتت<)و (اتجاهتتات ايجابيتتة)الزراعيتتة الحديثتتة 
وقتتد تصتتدرت  ،نحتتو استتددام التقنيتتات الزراعيتتة المتعلقتة بالمحصتتول (ستتلبية)ت اتجاهتتاتهم فيهتا عبتارات كانتت

يرم ين استتتددام التقنيتتات الزراعيتتة تزيتتد متتن إنتتتاق محصتتول العبتتارات ) (االتجتتا  االيجتتابي) العبتتارات ذات

الطماطتتة و يرم ين استتتتددام انصتتناف الهجينتتتة متتتن محصتتول الطماطتتتة تزيتتد اإلنتتتتاق و يرم ين استتتتددام 

نستتنتج  (،%011بلغتت ) اتجتا وبنستبة المبيدات يقضي على اآلفات الحشرية والفطرية التتي تصتيب الطماطتة 
فتي  ،اتجاهات زراع الطماطة نحو استددام التقنيات الزراعيتة فتي تلت  العبتارات هتي ايجابيتة جتدا   من ذل  ين

( عبتارات اتجاهتات التزراع فيهتا محايتدم وقتد تكتون قابلتة إلتى <حين نستنتج وجتود عبتارات يدترم وعتددها )

تكون نظرم او اتجاهات ( عبارات ف:يما االتجاهات السلبية وعددها ) ،التحول إلى االيجابية في ظروف يدرم
   .الزراع إليها سلبية ولكن عددها قليل مقارنة بالعبارات اندرم

وكتل متتن  ن اتجاهتات زراع الطماطتتة المكشتوفةيظهترت نتتابج البحتث وجتتود عالقتة ارتبتاط معنويتتة موجبتة بتي

نستنتج متن  (،العمر والتحصيل الدراسي وعدد سنوات العمل في زراعة الطماطة)متغيرات البحث المدروسة 

يدت إلتى ين يكتون االتجتا  العتام بتين االيجتابي العتالي  المتغيرات عالقة ارتباطيه معنويةذل  إن لكل من هذ  

  .إلى الحيادق
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  التوصيات

ت اتجاهاتهم ايجابية نحتو استتددام التقنيتات الزراعيتة المتعلقتة بالمحصتول يوصتي بما ين غالبية المبحوثين كان

العالقتة بمحصتول الطماطتة للتزراع  تقنيات الزراعية الحديثتة وبكتل المستتجدات ذاتالباحث بضرورم توفير ال

    .في منطقة البحث لغرض تبنيها وبالتالي زيادم كمية ونوعية اإلنتاق

يوصتي الباحتتث بتتإجراء دراستتات يدتترم وعلتتى مستتتوم الماجستتتير يو التتدكتورا  وباستتتددام المقيتتاس الجديتتد 

 مدتلفة.  وعلى مناطل 

 

The attitude of Tomato framers in the Sharaqat district, Salaheddin province 

to wards use modern Agriculture technique and their relationship with some 

variable 

Ali Ahmed Ghaidhaib    Mohammed Omer Shreef     Faras Abraheem Arhaeem 

College of agriculture/ Tikrit university/ dept. of agricultural economy and 

Extension 
Email: 

 

ABSTRACT 

       The  research  aims to identify the attitude of  uncovered  tomato farmers  to  

wards  using  modern  agriculture in Sharaqat  district, Salaheddin province. Also، 
to identify this attitude with  all term  about  that  related  with planting and  

marketing, as well as  to find  out a correlation  between  uncovered  tomato farmers  

attitude with following  variable (Age، Education level. year of  experience).                           

A search  include all  uncovered  tomato farmers  in right  side of  Sharaqat  district ، 

the 250  farms،those who  enrolled  in  the  Sharaqat  Agriculture dept, 30 were  
expelled  as being a sample survey. We took a random sample of 50% were taken. 

Thus, the under study respondents were (110).  

       We used  questionnaire to got  data  which  included  two  parts; the  first  the  

data about  farms  tomato crop، second measurement  to determine the level of  

adoption consist of  33 experimental term. Then، we were sure of the validity via, 

the reliability, retail midterm، we get stability، brining stability coefficient is 

(0.91),Therefore, statistical data were classified in several way as (rang، person's 
correlation coefficient spearman correlation coefficient rank's and  other). Results 

showed that the rate of answer in first class was positive attitude (96.666) , the 

percentage was (87.878%), and that number of terms in this part was (18), 

Therefore, that the rate of the answer to respondents second part-neutral attitude 

was (58.625) and the percentage was (53.295%), while the number of term was (8). 

Thus, that the rate of answer in third part is –negative attitude (31.25), the 
percentage was (28.409%), while the number of term in this part was (4), Also 

results that showed the percentage rate answer respondents matched the percentage 

of each level when measuring thus, the tomato farmers attitude is positive in (18) 

terms، while the attitude in (8) terms was neutral, while the attitude in (4) terms was 
negative. Finally, the results showed there were significant correlations with (Age, 

Education level, Years' experience). Based on the results we have some suggestion, 

conclusions and recommendation. 
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 المصادر

كليتة  ،تكييف التكنولوجيا الزراعية الحديثة لمتطلبات التنمية في التدول الناميتة (8110) ،محمد عمر ،الطنوبي
  .انولىالطبعة  ،الفنية اإلشعاعمكتبة ومطبعة  ،جامعة يإلسكندرية ،الزراعة

مطبعتتة  ،يربيتل ،العترال ،FAO ،الجتتزء انول ،( تصتتميم التجتارب وتحليلهتا8119) ،يكترم عثمتان ،إستماعيل
  .الزراعة

 ،دار الكتتب للطباعتة والنشتتر ،0ط ،والمقتاييس النفستتية االدتبتارات (،><?0) .عبتد الجليتل إبتتراهيم ،الزوبعتي
  .العرال ،بغداد

يستاليب البحتث العلمتي والتحليتل اإلحصتابي للعلتوم االقتصتتادية ( ?811) ،عبتد الحميتد عبتد المجيتد ،يلبلتداوق

 .انردن ،عمان ،دار وابل للنشر والتوزيع ،0ط ،SPSSوإدارم ينعمال مع استددام برنامج 

   .جامعة البصرم ،كلية اإلدارم واالقتصاد ،الجزء الثاني ،( اإلحصاء0??0) ،عدنان هاشم ،الوردق

دار ابتن انثيتر للطباعتتة  ،مبتاد  اإلرشتتاد الزراعتي (=<?0) ،زكتي حستن وستمير عبتتد العظتيم عثمتان ،الليلتة
  .مديرية الكتب للطباعة والنشر ،بغداد ،مكتبة الوطنية ،جامعة الموصل ،والنشر

 ،اإلرشتاد الزراعتي يساستياته وتطبيقاتته (:811) ،صبرق مصطفى ومحمد عمر وسهير محمتد عزمتي ،صالت
  .الطبعة انولى ،كندرية للكتابمركز اإلس

جمهوريتة  ،القتاهرم ،دار النتدم للطباعتة ،( اإلرشتاد الزراعتي رةيتة جديتدم8108) ،عبد الحلتيم عبتاس ،قشطه
  .مصر العربية

 ،جترين اليتن للطباعتة ،( فلسفة اإلرشاد الزراعتي النتاجت فتي التدول الناميتة8109) ،عبد الحليم عباس ،قشطه
   .جمهورية مصر العربية ،القاهرم

 ،دار وابتتل للنشتتر والتوزيتتع ،8ط ،SPSSالتحليتتل يإلحصتتابي انساستتي باستتتددام  ،(?811محفتتوظ ) ،جتتودم
   .ينردن ،عمان

 مارس.  ،مصر العربية ،جامعة عين شمس ،8ط ،شرول التنمية الريفية ،(=??0إبراهيم ) ،محرم

 ،دار حنتين للنشتر ،انولتىالطبعتة  ،الزراعتي اإلرشتادمقدمتة فتي  (>??0) ،احمد شكرق وودترون ،الريماوق
   .ينردن ،عمان

مطبعة التدبا  للطباعتة  ،انولىالطبعة  ،الزراعي اإلرشادالتدريب في  (:810) ،عامل فاضل دليل ،العباسي
 .العرال ،الموصل ،والنشر

 ،8ط ،بيتتة يالجتماعيتتةيدالقيتتات البحتتث العلمتتي فتتي العلتتوم يإلنستتانية والتر (<811) ،ستتعيد جاستتم ،ينستتدق
  .العرال ،مةسسة وارث الثقافية قسم الدراسات والبحوث

جامعتتة  ،كليتتة التربيتتة ،دار الكتتتب الحديثتتة ،0ط ،منتتاهج البحتتث التربتتوق (8118) ،بشتتير صتتالت ،الرشتتيدق 
  .الكويت

Sapna Gupta M.Com. (ABHD), A concept based exclusive material Business 

Statistics، 2009 
Hun MyoungPark, PhD. Comparing Group Means: T-tests and One-way ANOVA 

Using STATA, SAS, R, and SPSS. W 

 


