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االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الطماطة في قضاء سنجار بمحافظة نینوى بمجال تقنیات زراعة 
  الطماطة وعالقتھا ببعض العوامل

  رضوان ذنون یونس الخشاب
  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم التعلیم الزراعي 

  
  الخالصة

لمزارعي الطماطة في قضاء سنجار بمحافظة  یھدف البحث إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة  
نینوى للتقنیات الزراعیة الموصى بھا بالنسبة لھذا المحصول من قبل مدیریة زراعة محافظة نینوى 
وشعبة زراعة سنجار بمحافظة نینوى لمزارعي الطماطة في قضاء سنجار، وعالقتھا ببعض العوامل 

ت العمل في الزراعة، مستوى االتصال بمصادر مستوى التعلیم، مستوى المعیشة، عدد سنوا: وھي
مزارعاً تم اختیارھم عشوائیاً وھم  ٥٨شملت عینة البحث . المعلومات الزراعیة واالتجاه نحو التدریب

مزارعاً عام  ٥٨٠من العدد الكلي لمزارعي محصول الطماطة في قضاء سنجار البالغ % ١٠یمثلون 
بیانات الالزمة تضمن الجزء األول منھا العوامل الشخصیة وتم االستعانة باستمارة لجمع ال. م٢٠٠٦

فقرة تمثل  ٢٠واالقتصادیة واالتصالیة للمزارعین والمذكورة أعاله، أما الجزء الثاني فقد تضمن 
التقنیات الزراعیة الموصى بھا، وتم تحقیق الصدق الظاھري لالستبیان ثم حساب الثبات بطریقة 

واستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل . ٠.٧٤لثبات التجزئة النصفیة وبلغ معامل ا
وأظھرت النتائج إن مستوى . االرتباط البسیط وتحلیل االنحدار المتعدد المراحل في تحلیل البیانات

درجة أي حاجة  ٤١.٢٠٦حاجة مزارعي الطماطة المبحوثین للتدریب في كل فقرات مجال البحث 
كیفیة استخدام (ن أعلى حاجة إلى التدریب أبداھا المبحوثین كانت في فقرة متوسطة إلى التدریب، وإ

، كما تبین وجود عالقة عكسیة معنویة بین االحتیاجات التدریبیة )مبید السوبر أسید لمكافحة دودة الثمار
مستوى التعلیم وعدد سنوات العمل في الزراعة : للمزارعین المبحوثین وكل من العوامل اآلتیة

ى المعیشة ومستوى االتصال بمصادر المعلومات الزراعیة، كما تبین عدم وجود عالقة معنویة ومستو
بین االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الطماطة واالتجاه نحو التدریب، وظھر بأن عامل مستوى المعیشة 

حاجة  من التباین في مقدار% ٣٥.٩١٢قد جاء بالمرتبة األولى من حیث األھمیة إذ اسھم في تفسیر 
وأوصى الباحث بإعداد البرامج التدریبیة لمزارعي الطماطة في قضاء سنجار . المزارعین إلى التدریب

للتقنیات الزراعیة الموصى بھا، وضرورة تركیز التدریب على المزارعین األمیین، والذین عدد سنوات 
مزارعین أبدوا حاجة عملھم في الزراعة قلیل وذوي مستوى المعیشة المنخفض، وذلك لكون ھؤالء ال

  .للتدریب أكبر من غیرھم من المزارعین
  

  المقدمة
إن تنمیddة العنصddر البشddري تمثddل األسddاس لعملیddة التنمیddة الشddاملة فddي مختلddف الddدول المتقدمddة   

والنامیة على السواء، لذا فdإن العنصdر البشdري القdادر علdى اسdتیعاب التقنیdات الحدیثdة وتطبیقھdا بدرجdة 
العباسdي، (رة والكفdاءة ھdو العنصdر الرئیسdي الdذي یتوقdف علیdھ إدخdال التقنیdات الحدیثdة عالیة من المھا

وقد أثبتdت نتdائج األبحdاث والدراسdات وجdود فdارق زمنdي بdین اكتشdاف األفكdار الجدیdدة وبdین ). ١٩٩٨
تطبیقھا، وھذا یشdیر إلdى وجdود عقبdات تعتdرض طریdق انتشdار األفكdار الحدیثdة وتطبیقھdا، وأصdبح مdن 

ضروري تقصیر المسافة الزمنیة بین ظھور األفكار الجدیدة ووضعھا موضع التطبیق واالسdتفادة منھdا ال
فddي حddل المشddاكل، وأدى ذلddك إلddى زیddادة الحاجddة إلddى التddدریب كوسddیلة فعالddة لتنمیddة القddوى العاملddة فddي 

لمبتكdرات القطاع الزراعdي، فمdن خdالل التdدریب یمكdن مسdاعدة المdزارعین علdى االسdتیعاب الصdحیح ل
، وبمddا أن )٢٠٠٠الجبddوري، (الزراعیddة واسddتخدامھا بكفddاءة ومddن ثddم اإلسddراع فddي تنفیddذ خطddط التنمیddة 

تحدیddد االحتیاجddات التدریبیddة للمddزارعین فddي جوانبھddا المختلفddة یعddد األسddاس الddذي یقddوم علیddھ التddدریب 
ت أھمیdة كبیdرة فdي إعdداد الناجح، كذلك فإن حصر ھdذه االحتیاجdات التدریبیdة للمdزارعین یعdد عملیdة ذا

وقddد الحddظ الباحddث إنddھ ). ١٩٨٨،  الخشddاب(البddرامج التدریبیddة التddي تھddدف إلddى رفddع كفddاءة المddزارعین 
وبالرغم من إجراء العدید من الدراسات واألبحاث التي تتعلdق باالحتیاجdات التدریبیdة لمزارعdي الخضdر 

التدریبیة لمزارعي الطماطة تحدیdداً وإن ھdذه ھdي في العراق، إال أن النادر منھا الذي تناول االحتیاجات 
ویdذكر . أول محاولة لحد علم الباحث التي تتناول مجال االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الطماطة حصdراً 
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  إن االحتیاجdddddddddddddات )١٩٧٢( Patel & Kaleنقdddddddddddddالً عdddddddddddddن ) ٢٠٠٠(الجبdddddddddddddوري 
  

  ٣١/١/٢٠٠٧وقبولھ    ٢٥/٩/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث   
استخدام األسمدة، إصالح : في الھند كانت بحسب التسلسل اآلتي Poonaلمزارعین في قریة التدریبیة ل

التربة، استخدام المبیدات الحشریة، طرق زراعة الخضر والفاكھة، ري الخضر والفاكھة، وتحسین 
إن االحتیاجات التدریبیة لمزارعي مشروع ري الجزیرة الشمالي ) ١٩٨٨(ووجد الخشاب . نظام الري

استخدام الدورات الزراعیة، ري : افظة نینوى في مجال إنتاج الخضر كانت بحسب التسلسل اآلتيبمح
الخضراوات، األمراض وطرق مكافحتھا، تسمید الخضراوات، الحشرات وطرق مكافحتھا، األدغال 

في دراستھ لالحتیاجات التدریبیة ) ٢٠٠٠(ووجد الجبوري . وطرق مكافحتھا، تسویق الخضراوات
ي الخضراوات في قضاء الشرقاط وعالقتھا ببعض المتغیرات وجود فرق معنوي بین متوسط لمزارع

االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الخضر باختالف مستویاتھم التعلیمیة، ونوع الحیازة المزرعیة، ونوع 
بیرة في كما وجد بأن لنوع مھنة الزراعة أھمیة ك. مھنة الزراعة، ومستوى المعیشة، واالستعداد للتغییر

ونالحظ من نتائج الدراسات . تقدیر االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الخضراوات في قضاء الشرقاط 
السابقة أھمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة للمزارعین في إعداد البرامج التدریبیة التي تھدف إلى رفع 

وعلى الرغم من كفاءة المزارعین، كما لوحظ إن مزارعي محصول الطماطة في قضاء سنجار 
استخدامھم للتقنیات الزراعیة الموصى بھا في زراعة الطماطة إلى أن ھذا االستخدام ھو دون المستوى 
والكفاءة المطلوبة، وإن اإلنتاج ال یزال دون المستوى المطلوب حیث إن معدل اإلنتاج الحالي للدونم في 

دونم في الموسم /طن ٨-٧ح بین دونم في حین إن المستوى المطلوب یتراو/طن ٤-٣قضاء سنجار 
، وقد یرجع ذلك إلى نقص خبراتھم ومھاراتھم في استخدام ھذه *الواحد لصنف الطماطة بیرسون

التقنیات، فضالً عن عدم إدخال مزارعي الطماطة في القضاء في دورات تدریبیة سابقة في ھذا 
م ھذه التقنیات الموصى بھا بكفاءة المجال، لذا ینبغي تدریب المزارعین وتأھیلھم لیتمكنوا من استخدا

عالیة، وعلیھ ولغرض إعداد البرامج التدریبیة الالزمة للمزارعین في ھذا المجال البد من التعرف على 
االحتیاجات التدریبیة الفعلیة للمزارعین وتحدیدھا بدقة ووضوح بغیة وضع برامج تدریبیة مناسبة 

االحتیاجات التدریبیة تعد األساس في بناء البرامج الناجحة تتوافق مع ھذه االحتیاجات التدریبیة، ألن 
وإن السبب الرئیسي في فشل كثیر من البرامج التدریبیة إنھا تفتقد إلى تلبیة احتیاجات المشاركین فیھا 

وبناًء على ذلك ارتأى الباحث إلقاء الضوء على االحتیاجات التدریبیة لمزارعي ). ١٩٩٨الطنوبي، (
في قضاء سنجار للتقنیات الزراعیة الموصى بھا واستكشاف العوامل المرتبطة بھا محصول الطماطة 
  :یھدف البحث الحالي إلى ما یأتي. وبشكل أكثر تحدیداً 

  .تحدید االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الطماطة بشكل عام بمجال تقانات زراعة الطماطة. ١
  .كل فقرة من فقرات مجال البحثتحدید االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الطماطة في . ٢
: تحدید العالقة بdین مقdدار حاجdة مزارعdي الطماطdة للتdدریب وكdل مdن العوامdل المسdتقلة اآلتیdة. ٣

مسddتوى التعلddیم، مسddتوى المعیشddة، عddدد سddنوات العمddل فddي الزراعddة، مسddتوى االتصddال بمصddادر 
  .المعلومات الزراعیة واالتجاه نحو التدریب

مسddتوى : االحتیاجddات التدریبیddة للمddزارعین وجملddة العوامddل المسddتقلة اآلتیddة تحدیddد العالقddة بddین. ٤
التعلیم ومستوى المعیشة وعدد سنوات العمdل فdي الزراعdة ومسdتوى االتصdال بمصdادر المعلومdات 

  .الزراعیة واالتجاه نحو التدریب
  

  مواد البحث وطرائقھ
حافظdة نینdوى والمختصdین شمل مجتمع البحث جمیdع مزارعdي الطماطdة فdي قضdاء سdنجار بم  

مزارعddاً، حیddث تddم حصddر أسddمائھم بddالرجوع إلddى سddجالت  ٥٨٠بزراعddة الطماطddة فقddط والبddالغ عddددھم 
وبdذلك بلdغ عdدد أفdراد % ١٠الشعبة الزراعیة في قضاء سنجار، ثم أخذت عینة عشdوائیة بسdیطة بنسdبة 

م عdن طریdق ٢٠٠٦نیسdان عdام أما البیانات فإنھا جمعت خالل شdھري آذار و. مزارعاً  ٥٨عینة البحث 
اسdتمارة اسddتبیان تكونdت مddن جdزئین األول احتddوى علdى أسddئلة تتعلdق بالعوامddل الشخصdیة واالقتصddادیة 

مستوى التعلیم، عدد سنوات العمل في الزراعة، مستوى المعیشة، مستوى : واالتصالیة للمزارعین وھي

                                           
  .٢٠٠٦مدیریة زراعة محافظة نینوى، قسم التخطیط والمتابعة، التقریر السنوي لعام  *
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وقد تم اختیdار ھdذه العوامdل بعdد االطdالع . االتصال بمصادر المعلومات الزراعیة، االتجاه نحو التدریب
على األدبیات وطبیعة منطقة البحث ومزارعي الطماطة في قضاء سنجار والدراسات السابقة فdي مجdال 
تحدید االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الخضر، فضالً عdن اعتقdاد الباحdث أن ھdذه العوامdل قdد یكdون لھdا 

أمdا الجdزء الثdاني فإنdھ احتdوى علdى . الطماطة في قضdاء سdنجارعالقة باالحتیاجات التدریبیة لمزارعي 
فقddرة تمثddل التقنیddات الزراعیddة الموصddى بھddا مddن قبddل مدیریddة زراعddة نینddوى وشddعبة زراعddة قضddاء  ٢٤

ووضع أمام كل فقdرة ثdالث بdدائل . سنجار والبرنامج الوطني لتطویر زراعة الطماطة في قضاء سنجار
درجdات،  ٣حاجdة كبیdرة للتdدریب وخصصdت لھdا : إلdى التdدریب وھdيلإلجابة تمثdل حاجdة المdزارعین 

ولغdرض تحقیdق الصdدق الظdاھري . درجdة ١درجة، وقلیلة وخصصت لھا  ٢ومتوسطة وخصصت لھا 
لالستبیان تم عرضھ على أساتذة قسم التعلیم الزراعي واألساتذة المختصین في زراعة الطماطة في قسdم 

بجامعddة الموصddل وذلddك لبیddان مddدى وضddوح الفقddرات وقیاسddھا  البسddتنة فddي كلیddة الزراعddة والغابddات
فقdرات، وبdذلك أصdبح عdدد فقdرات  ٤لالحتیاجات التدریبیة، وبناًء علیھ تم تعدیل بعض الفقرات وحdذف 

مزارعdاً بطریقdة عشdوائیة وممdن لdم یشdملوا بالبحdث لمdأل  ١٦كمdا تdم اختیdار . فقرة ٢٠المقیاس النھائي 
وتddم قیdddاس . ٠.٧٤د الثبddات بطریقddة التجزئdddة النصddفیة وبلddغ معامddل الثبddات اسddتمارة االسddتبیان وإیجddا
نdوع حیdازة األرض : بالنسdبة لمتغیdر مسdتوى المعیشdة فقdد تdم قیاسdھ كdاآلتي: المتغیرات المستقلة كاآلتي

 ١، ال ٢نعdddم : امdddتالك الdddدار. علdddى التdddوالي ١، ٢ملdddك أو تعاقdddد، وتخصdddص لھdddا األوزان : الزراعیdddة
عدد الغdرف وخصصdت لھdا القdیم : مواصفات الدار التي یسكنھا المبحوث من حیث. دد وتضرب في الع

، ٢، بلdوك ١طdین : نوع مادة الجدران. ٣، أربع غرف فأكثر  ٢، ثالث غرف  ١الرقمیة اآلتیة غرفتان 
، ١طdین : نdوع مdادة أرضdیة السdكن. ٢، سdمنت صdب مسdلح ١طdین : ، نوع مادة سdقف البنdاء٣طابوق 
، مرشة مبیdدات ١، عازقة ١، مرازة ١خرماشة : امتالك المبحوث للمكائن واآلالت. ٣ي ، كاش٢سمنت 

امdتالك . ٣، سdاحبة ٣، حاصdدة ٣، سیارة إنتاجیة٣، سیارة صالون ٢، مضخة ماء ٢، دسك ٢، باذرة ١
، غسdالة ٢، ھdاتف ٢، فیدیو ٢، تلفاز ٢، مبردة ٢، مكیف ٢، مجمدة ٢ثالجة : المبحوث لألثاث المنزلي

بالنسdبة . ١، سdریر ١، مسdجل ١، مdذیاع ١، مروحdة ١، مdدفأة ١، طباخ ١، سخان ٢، جھاز ستالیت ٢
لمتغیddر مسddتوى االتصddال بمصddادر المعلومddات الزراعیddة تddم قیddاس ھddذا المتغیddر بتحدیddد تسddعة مصddادر 
للمعلومdات یسdتقي منھdا المبحdوث معلومdات عdن التقنیddات الزراعیdة الموصdى بھdا فdي زراعdة الطماطddة 

البرامج اإلذاعیة الزارعیة والبرامج التلفازیة الزراعیة ومراكز البحوث والجامعات والمطبوعات : ھيو
واألصddدقاء والجیddران والمرشddد الزراعddي والشddعبة الزراعیddة فddي قضddاء سddنجار ومدیریddة الزراعddة فddي 

دائمdاً : تیdةالمحافظة ووكالء التجھیزات الزراعیة، ووضع أمdام كdل منھdا مقیdاس یتضdمن المسdتویات اآل
وتddم قیddاس متغیddر . ١، ٢، ٣، ٤: وأحیانddاً ونddادراً وال أتصddل، وأعطیddت لھddذه المسddتویات األوزان اآلتیddة

منھا إیجابیة وثالثة منھا سdلبیة، ووضdع لھdا  ٤فقرات،  ٧االتجاه نحو التدریب بمقیاس خاص یتكون من 
علdى التdوالي  ٣، ٢، ١ات اإلیجابیdة وعلى التوالي للفقر ١، ٢، ٣: مقیاس متدرج یتضمن األوزان اآلتیة

للفقرات السلبیة ویمثdل مجمdوع درجdات المقیdاس درجdة اتجdاه المبحdوث نحdو التdدریب وقdد اسdتخدم ھdذا 
أمddا الطddرق اإلحصddائیة التddي اسddتخدمت فddي تحلیddل البیانddات فإنھddا ). ٢٠٠٣(المقیddاس مddن قبddل الddداؤدي 

مddل االرتبddاط البسddیط وتحلیddل االنحddدار المتعddدد تمثلddت بالمتوسddط الحسddابي واالنحddراف المعیddاري ومعا
  .المراحل

  
  النتائج والمناقشة

 :تحدید مستوى االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الطماطة بشكل عام في كل فقرات االستبیان: أوالً 
جمعت الدرجات التي وضعھا المزارعون أمام كل فقرة من فقرات االستبیان، وأظھرت النتائج إن أعلى 

وانحراف  ٤١.٢٠٦بمتوسط حسابي قدره  ٢٣وأقل درجة  ٥٨ل علیھا المزارعون ھي درجة حص
وتم توزیع المبحوثین على ثالث فئات متساویة وفقاً لمستوى الحاجة إلى التدریب  ١١.٧٨٣معیاري 

  ).١(وكما ھو موضح في الجدول 
  

  تدریبتوزیع مزارعي الطماطة المبحوثین وفقاً لمستوى الحاجة إلى ال): ١(الجدول 
  النسبة المئویة  عدد المبحوثین  مستوى الحاجة إلى التدریب

  ١٢.٠٦٨  ٧  درجة قلیلة) ٣٤.٦-٢٣(
  ٥٣.٤٤٩  ٣١  درجة متوسطة) ٤٦.٣–٣٤.٧(
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  ٣٤.٤٨٣  ٢٠  درجة كبیرة) ٥٨–٤٦.٤(
  %١٠٠  ٥٨  المجموع

  
إن فئتي ذوي االحتیاجات التدریبیة المتوسطة والكبیرة تمثالن ) ١(یتبین من الجدول 

من عدد المبحوثین، وھذا یعني أن الغالبیة العظمى من المزارعین یفتقرون إلى الكثیر من % ٨٧.٩٣٢
المعارف والخبرات والمھارات في استخدام التقنیات الزراعیة الموصى بھا والتي یمكن أن یكتسبوھا 

  .من خالل التدریب
فقد تم ترتیب  :ة من فقرات البحثتحدید االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الطماطة في كل فقر: ثانیاً 

درجة،  ١.٧٢٨حاجة المزارعین المبحوثین إلى التدریب وفقاً للمتوسط الحسابي وبلغ المتوسط العام 
إن الفقرة التي احتلت المرتبة األولى في حاجة المزارعین المبحوثین للتدریب ) ٢(وتبین من الجدول 

وانحراف  ٢.٦٤٨بمتوسط قدره ) حة دودة الثماركیفیة استخدام مبید سوبر اسید لمكاف(ھي فقرة 
كیفیة استخدام مبید بریمو في مكافحة حشرة (، والفقرة التي احتلت المرتبة الثانیة ھي ٠.٦٣٩معیاري 

وقد یعود سبب ذلك إلى صعوبتھما وعدم . ٠.٧٩٨وانحراف معیاري  ٢.٣٤٢بمتوسط قدره ) المن
اجان إلى مھارات علمیة وفنیة یفتقر إلیھا المزارعین كتحدید استطاعة المزارعین القیام بھما ألنھما تحت

كمیة المبید المستعمل مع المیاه لكي یعطي التركیز المناسب وبحیث ال یؤثر سلباً على إنتاج محصول 
  .الطماطة

  
  ترتیب حاجة المزارعین إلى التدریب في جمیع فقرات االستبیان): ٢(الجدول 

المتوسط   الرتبة  مضمون الفقرة
  حسابيال

االنحراف 
  المعیاري

  ٠.٦٣٩  ٢.٦٤٨  ١  كیفیة استخدام مبید سوبراسید لمكافحة دودة الثمار
  ٠.٧٩٨  ٢.٣٤٢  ٢  كیفیة استخدام مبید بریمو في مكافحة حشرة المن

  ٠.٨٢١  ٢.١٨٥  ٣  كیفیة تحدید فترات الري لمحصول الطماطة
  ٠.٧٧٦  ٢.١٤٣  ٤  كیفیة تجنب مشكلة عدم عقد الثمار

  ٠.٨٦٤  ٢.٠٤٥  ٥  معرفة حساسیة الطماطة للماء في طور اإلزھار
  ٠.٨٠٨  ٢.٠١٧  ٦  معرفة حاجة دونم الطماطة إلى السماد المركب

  ٠.٨٩١  ١.٨٢٩  ٧  معرفة حجم شتلة الطماطة المناسب لنقلھا إلى األرض المستدیمة
  ٠.٧٩٧  ١.٧٤٢  ٨  اختیار صنف الطماطة

  ٠.٧٨٤  ١.٦٧٧  ٩  الطماطة معرفة موعد إضافة السماد إلى
  ٠.٧٥٥  ١.٦٥٣  ١٠  كیفیة االنضاج الصناعي للثمار

  ٠.٧٣١  ١.٦٢٤  ١١  كیفیة ترقیع الجور الغائبة
  ٠.٧٠٤  ١.٥٤٩  ١٢  كیفیة استخدام مبید البلكانول لمعالجة ذبول الشتالت

  ٠.٨٦٥  ١.٥٢٦  ١٣  معرفة المسافة بین شتالت الطماطة
  ٠.٧٨٢  ١.٥٠٨  ١٤  اومة األمراض النیماتودیةكیفیة استخدام مبید الفالیت لمق

  ٠.٦٤٩  ١.٤٩٦  ١٥  معرفة موعد نضج ثمار الطماطة
  ٠.٥٣٥  ١.٤٨٥  ١٦  الجني والحصاد

  ٠.٧١٨  ١.٤٧٣  ١٧  معرفة موعد زراعة الطماطة
  ٠.٥٦٠  ١.٢٣٨  ١٨  معرفة التربة المالئمة لزراعة محصول الطماطة

  ٠.٦٢٢  ١.١٩٨  ١٩  كیفیة استخدام الدسك ھرو في تحضیر األرض
  ٠.٦٧١  ١.١٨٦  ٢٠  كیفیة تحضیر األرض بالحراثة المتعامدة بالمحراث القرصي

  
  : العالقة بین مقدار حاجة مزارعي الطماطة إلى التدریب وكل من العوامل المستقلة اآلتیة: ثالثاً 

عنddد تصddنیف المddزارعین المبحddوثین وفقddاً لھddذا العامddل إلddى خمddس فئddات كمddا فddي : مس炳炳توى التعل炳炳یم. ١
  الجdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddدول

مdن العdدد الكلdي للعینdة، % ١٧.٢٤١مزارعdاً یمثلdون نسdبة  ١٠، یتبین إن عدد المdزارعین األمیdین )٤(
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مزارعddاً یمثلddون  ١٣، أمdا عddدد الdذین یقddرأون ویكتبdون فقddد بلdغ ٢.٢٢٨ومتوسdط حddاجتھم إلdى التddدریب 
 ٢٣، وبلddغ عddدد خریجddي الدراسddة االبتدائیddة ١.٩٧٠ومتوسddط حddاجتھم إلddى التddدریب % ٢٢.٤١٣نسddبة 

، وبلdغ عdدد خریجdي الدراسdة ١.٥٥١ومتوسط حاجتھم إلdى التdدریب % ٣٩.٦٥٥مزارعاً یمثلون نسبة 
، وبلddغ عddدد ١.٥٠٥ومتوسddط حddاجتھم إلddى التddدریب % ١٢.٠٦٨مزارعddاً یمثلddون نسddبة  ٧المتوسddطة 

. ١.٢٤٨ومتوسdط حdاجتھم إلdى التdدریب % ٨.٦٢٣مزارعاً یمثلون نسdبة  ٥خریجي الدراسة اإلعدادیة 
، وقdد یرجdع ذلdك إلdى %٨٢.٧٥٩یر النتائج إلى ارتفاع نسبة المdزارعین غیdر األمیdین حیdث بلغdت وتش

كما تبین إن متوسط الحاجة إلdى التdدریب للمdزارعین المبحdوثین یقdل . انتشار المدارس في قضاء سنجار
ال وھdي معنویddة علdى مسddتوى احتمdd** ٠.٦١٢-ھddي  rكلمdا ارتفddع مسdتوى تعلddیمھم، كمdا وجddد إن قیمdة 

وقdد یرجdع ذلdك إلdى إن مزارعdي الطماطdة ). ٢٠٠٠(وتتفق ھذه النتیجة مع ما وجdده الجبdوري . ٠.٠١
المبحddوثین ذوي المسddتوى التعلیمddي المرتفddع قddد أمضddوا سddنوات طویلddة فddي الدراسddة وبعیddداً عddن العمddل 

انعكdس ذلdك  الزراعي مما أدى إلى نقص معارفھم ومھاراتھم في مجال تقنیات زراعة الطماطة وبالتالي
  .على زیادة حاجتھم إلى التدریب

بلغ متوسط عدد سنوات العمdل فdي الزراعdة للمdزارعین المبحdوثین  :عدد سنوات العمل في الزراعة. ٢
یتبdین مdن ). ٤(سنة، وقد صنف المبحdوثین وفقdاً لھdذا العامdل إلdى ثdالث فئdات كمdا فdي الجdدول  ٨.٨٤٥
مdن % ٢٠.٦٨٩مزارعاً، یمثلون نسdبة  ١٢وات قد بلغ عدھم سن ٥إن الفئة األولى أقل من ) ٤(الجدول 

سdنوات قdد بلdغ عdددھم  ١٠-٥، والثانیdة ٢.١٩٨العدد الكلي لعینة البحث، ومتوسط حاجتھم إلى التدریب 
 ١٠، والثالثdة أكثddر مddن ١.٧١٩ومتوسddط حddاجتھم إلdى التddدریب % ٤٣.١٠٣مزارعdاً یمثلddون نسdبة  ٢٥

. ١.٤٦٣ومتوسddط حddاجتھم إلddى التddدریب % ٣٦.٢٠٨لddون نسddبة مزارعddاً یمث ٢١سddنوات بلddغ عddددھم 
 ١٠مddن المddزارعین عینddة البحddث عddدد سddنوات عملھddم فddي الزراعddة % ٦٣.٧٩٢وتشddیر النتddائج إلddى أن 

. سنوات فأقل، كما وجد بأن متوسط الحاجdة إلdى التdدریب یقdل بازدیdاد عdدد سdنوات العمdل فdي الزراعdة
وھذه النتیجة تتفق مع مdا . ٠.٠١معنویة على مستوى احتمال وھي ** ٠.٤٠١–ھي  rكما وجد إن قیمة 

وقdد یرجdع ذلdك إلdى أن مزارعdي ). ١٩٩٩(وال تتفdق مdع مdا وجdده العdزاوي ). ١٩٨٨(وجده الخشdاب 
الطماطddة الddذین أمضddوا سddنوات طویلddة فddي زراعddة محصddول الطماطddة یعتقddدون أن لddدیھم خبddرة كبیddرة 

  .كس ذلك على قلة حاجتھم للتدریبمكتسبة في العمل الزراعي وبالتالي انع
عنddد تصddنیف المddزارعین المبحddوثین وفقddاً لھddذا العامddل إلddى ثddالث فئddات كمddا فddي  :مس炳炳توى المعیش炳炳ة. ٣

  الجdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddدول
مزارعddاً یمثلddون  ١٩قddد بلddغ  ١٩-٩، تبddین إن عddدد المddزارعین ذوي المسddتوى المعیشddي المddنخفض )٤(

، أمdا ذوي المسdتوى ١.٩٠٢ھم إلdى التdدریب من العdدد الكلdي لعینdة البحdث ومتوسdط حdاجت% ٣٢.٧٥٨
ومتوسdط حdاجتھم إلdى % ٥٥.١٧٣مزارعاً یمثلون نسdبة  ٣٢فقد بلغ عددھم  ٢٩-٢٠المعیشي المتوسط 

 ٧فقddد بلddغ عddددھم  ٢٩، أمddا الفئddة الثالثddة ذوي المسddتوى المعیشddي المرتفddع أكثddر مddن ١.٦٦٤التddدریب 
وتشdیر النتdائج إلdى أن أكثdر . ١.٥٦٠التdدریب  ومتوسط حdاجتھم إلdى% ١٢.٠٦٩مزارعاً یمثلون نسبة 

من نصف المبحوثین ذوي مستوى معیشي متوسط ، وإن متوسdط الحاجdة إلdى التdدریب یقdل كلمdا ارتفdع 
وھdي معنویdة علdى مسdتوى احتمdال ** ٠.٤٨٨-ھdي  rالمستوى المعیشي للمزارعین، كما وجد إن قیمة 

، وقdد یرجdع ذلdك إلdى أن مزارعdي الطماطdة )٢٠٠٣(، وتتفق ھذه النتیجdة مdع مdا وجdده الdداؤدي ٠.٠١
ذوي مسddتوى المعیشddة المرتفddع لddدیھم إمكانیddات مادیddة كبیddرة مddن حیddث األجھddزة والمعddدات الالزمddة 

  الستخدام ھذه التقنیات الزراعیة الموصى بھا وبالتالي أدى ذلك إلى زیادة حاجتھم إلى التدریب
عند تصنیف المزارعین المبحوثین وفقاً لھdذا العامdل  :ةمستوى االتصال بمصادر المعلومات الزراعی. ٤

قdد بلdغ  ١٠، فتبین إن عدد ذوي مستوى االتصال الضعیف أقdل مdن )٤(إلى ثالث فئات كما في الجدول 
مddن العddدد الكلddي لعینddة البحddث ومتوسddط حddاجتھم إلddى التddدریب % ٣١.٠٣٤مزارعddاً یمثلddون نسddبة  ١٨

% ٥٨.٦٢٢مزارعdاً یمثلdون نسdبة  ٣٤قdد بلdغ  ١٩-١٠توسط ، وعدد ذوي مستوى االتصال الم١.٨٠٢
 ٦فddأكثر فقddد بلddغ  ٢٠، أمddا عddدد ذوي مسddتوى االتصddال العddالي ١.٦٩٦ومتوسddط حddاجتھم إلddى التddدریب 

وتشdیر النتdائج إلdى أن . ١.٧٦١وإن متوسdط حdاجتھم إلdى التdدریب % ١٠.٣٧٧مزارعین یمثلون نسdبة 
سdتوى اتصdال متوسdط، كمdا یتبdین إن متوسdط الحاجdة إلdى اكثر من نصف المزارعین المبحوثین ذوي م

وھي معنویdة علdى مسdتوى احتمdال ** ٠.٤٨٧-ھي  rالتدریب متقارب في جمیع الفئات، ووجد إن قیمة 
وقdد یرجdع ذلdك إلdى أن مزارعdي الطماطdة ). ٢٠٠٣(وتتفق ھذه النتیجdة مdع مdا وجdده الdداؤدي . ٠.٠١

المعلومdات الزراعیdة ضdعیف لdیس لdدیھم معdارف ومھdارات  المبحوثین الذین مستوى اتصالھم بمصdادر
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كبیddرة بكیفیddة اسddتخدام ھddذه التقنیddات الزراعیddة الموصddى بھddا لمزارعddي الطماطddة نتیجddة قلddة تعرضddھم 
لمصادر المعلومات مما انعكس ذلك على قلة معارفھم ومھاراتھم في ھذا المجdال وبالتdالي أدى ذلdك إلdى 

  .زیادة حاجتھم للتدریب
، وأدنdى قیمdة رقمیdة ٢٢بلغ أعلى قیمة رقمیة التجاه المبحوثین نحdو التdدریب  :تجاه نحو التدریباال. ٥

، تبddین إن الفئddة )٤(، وعنddد تصddنیف المبحddوثین وفقddاً لھddذا العامddل إلddى ثddالث فئddات كمddا فddي الجddدول ١١
یمثلdون نسdبة  مزارعdاً  ٢٠قdد بلdغ  ١٤األولى وھم المزارعین ذوي االتجاه السلبي نحو التدریب أقل مdن 

، والثانیddة ذوي االتجddاه ١.٧٨٨مddن العddدد الكلddي للعینddة ومتوسddط حاجddاتھم إلddى التddدریب % ٣٤.٤٨٢
ومتوسdط حdاجتھم إلdى التdدریب بلdغ % ٨.٦٢مزارعdاً یمثلdون نسdبة  ٥قdد بلdغ  ١٤المحاید نحو التدریب 

فالحdاً  ٣٣بلdغ  ١٤مdن ، في حین بلdغ عdدد الفالحdین ذوي االتجdاه اإلیجdابي نحdو التdدریب أكثdر ١.٧٠٢
، وأظھdرت النتdائج إن متوسdط ١.٧٢٥ومتوسdط حdاجتھم إلdى التdدریب كانdت % ٥٦.٨٩٦یمثلون نسdبة 

 rالحاجة إلى التدریب متقارب في جمیع الفئdات وإن جمیdع الفئdات بحاجdة إلdى التdدریب، ووجdد إن قیمdة 
ة مdع مdا وجdده الdداؤدي وتتفdق ھdذه النتیجd ٠.٠٥وھي غیر معنویة على مسdتوى احتمdال  ٠.١١٢+ھي 

وقد یرجع ذلك إلى أن جمیع مزارعي المنطقة وبكافdة اتجاھdاتھم یمتلكdون معdارف ومھdارات ). ٢٠٠٣(
قلیلة في استخدام التقنیات الزراعیة الموصى بھا ویحتاجون إلى رفع مستوى أدائھم في ھdذا المجdال عdن 

  .طریق التدریب
  

  ة إلى التدریب وكل من العوامل المستقلة البحثیةیبین العالقة بین مقدار الحاج): ٣(الجدول 

  الفئات  العامل المستقل  ت
عدد 

الخاضعین 
  للبحث

النسبة 
  المئویة

متوسط 
الحاجة إلى 

  التدریب
  )r(قیمة 

  مستوى التعلیم  ١

  ٢.٢٢٨  ١٧.٢٤١  ١٠  أمي

- ٠.٦١٢**  
  ١.٩٧٠  ٢٢.٤١٣  ١٣  یقرأ ویكتب

  ١.٥٥١  ٣٩.٦٥٥  ٢٣  خریج ابتدائیة
  ١.٥٠٥  ١٢.٠٦٨  ٧  خریج متوسطة
  ١.٢٤٨  ٨.٦٢٣  ٥  خریج إعدادیة

عddدد سddنوات العمddل   ٢
  في الزراعة

  ٢.١٩٨  ٢٠.٦٨٩  ١٢  سنوات) ٥(أقل من 
  ١.٧١٩  ٤٣.١٠٣  ٢٥  سنوات) ١٠-٥(  **٠.٤٠١-

  ١.٤٦٣  ٣٦.٢٠٨  ٢١  سنوات) ١٠(أكثر من 

  مستوى المعیشة  ٣
  ١.٩٠٢  ٣٢.٧٥٨  ١٩  منخفض) ١٩-٩(

  ١.٦٦٤  ٥٥.١٧٣  ٣٢  متوسط) ٢٩-٢٠(  **٠.٤٨٨-
  ١.٥٦٠  ١٢.٠٦٩  ٧  )٢٩(أكثر من 

٤  
مسddddتوى االتصddddال 
بمصادر المعلومات 

  الزراعیة

  ١.٨٠٢  ٣١.٠٣٤  ١٨  ضعیف) ١٠(أقل من 
  ١.٦٩٦  ٥٨.٦٢٢  ٣٤  متوسط) ١٩-١٠(  **٠.٤٨٧-

  ١.٧٦١  ١٠.٣٤٤  ٦  فأكثر عالي) ٢٠(

االتجddddddddddاه نحdddddddddddو   ٥
  التدریب

  ١.٧٨٨  ٣٤.٤٨٢  ٢٠  لبيس) ١٤(أقل من 
  ١.٧٠٢  ٨.٦٢٢  ٥  حیادي) ١٤(  ٠.١١٢+

  ١.٧٢٥  ٥٦.٨٩٦  ٣٣  إیجابي) ١٤(أكثر من 
  ٠.٠١معنویة عند مستوى احتمال ** مزارعاً،  ٥٨= عدد الخاضعین للبحث 

  
تdم اسddتخدام  :العالق炳炳ة ب炳ین مق炳炳دار الحاج炳ة إل炳炳ى الت炳دریب وجمل炳炳ة العوام炳ل المس炳炳تقلة تح炳ت الدراس炳炳ة: رابع炳اً 

، وقد تم اسdتبعاد العامdل الdذي لdم تظھdر لdھ عالقdة )٤(لیل االنحدار المتعدد المراحل وكما في الجدول تح
وقdد . ارتباطیة معنویة في تحلیل االرتبdاط البسdیط والمتغیdر الdذي تdم اسdتبعاده ھdو االتجdاه نحdو التdدریب

ألھمیة، إذ اسdھم فdي تفسdیر أظھرت النتائج أن متغیر مستوى المعیشة قد جاء بالمرتبة األولى من حیث ا
مddن التبddاین فddي مقddدار الحاجddة إلddى التddدریب، فddي حddین إن متغیddر مسddتوى التعلddیم قddد جddاء % ٣٥.٩١٢

مddن التبddاین فddي مقddدار الحاجddة إلddى % ٦.٥٤٢بالمرتبddة الثانیddة مddن حیddث األھمیddة إذ أسddھم فddي تفسddیر 
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بdاین علdى النحdو اآلتdي وبحسdب التسلسdل أما بقیة المتغیرات المستقلة فقد أسھمت في تفسdیر الت. التدریب
، مسddتوى االتصddال بمصddادر المعلومddات الزراعیddة %٢.٧٤٥المبddین، عddدد سddنوات العمddل فddي الزراعddة 

كمddا أظھddرت النتddائج أن العوامddل المسddتقلة تحddت الدراسddة قddد أسddھمت مجتمعddًة فddي تفسddیر %. ٠.١٩٤
اك ثالثة عوامل فقdط معنویdة فdي تأثیرھdا كما ظھر من بین العوامل المستقلة ھن. من التباین% ٤٥.٣٩٣

كما أظھرت النتdائج . على مقدار الحاجة إلى التدریب في ظل التأثیرات التبادلیة لبقیة المتغیرات المستقلة
  .أھمیة عامل مستوى المعیشة إذ یؤدي دوراً مھماً في تقدیر الحاجة إلى التدریب لمزارعي الطماطة
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  لمتعدد المراحل لالحتیاجات التدریبیة للمبحوثین وعالقتھ ببعض العواملتحلیل االنحدار ا): ٤(الجدول 

  المتغیرات المستقلة  ت
مقدار 

تفسیرھا 
  للتباین

معامل 
التحدید 

R2  
  )F(معنویة 

  *  ٠.٢٧٨٦  %٣٥.٩١٢  مستوى المعیشة  ١
  *  ٠.٣٣٠٢  %٦.٥٤٢  مستوى التعلیم  ٢
  *  ٠.٤٠٦٤  %٢.٧٤٥  عدد سنوات العمل في الزراعة  ٣

مسdddddتوى االتصdddddال بمصdddddادر   ٤
  المعلومات الزراعیة

٠.٤١١٠  %٠.١٩٤    

    %٤٥.٣٩٣  المجموع  
معنویة على مستوى * 

  )٠.٠٥(احتمال 
  

  االستنتاجات
  :استناداً إلى نتائج البحث نستنتج ما یأتي

إن جمیع المزارعین المبحوثین بحاجة إلى التدریب فdي جمیdع الفقdرات التdي تضdمنھا االسdتبیان  .١
  .من المبحوثین أبدوا حاجة كبیرة إلى التدریب% ٣٤.٤٨٣وتة، وإن وبدرجات متفا

وجد أن متوسط حاجة مزارعي الطماطة المبحوثین للتدریب في مجال تقانات زراعة الطماطdة  .٢
یقل كلما ارتفع مستوى تعلیمھم ویرتفع كلما ارتفع المستوى المعیشdي للمبحdوثین ویقdل بازدیdاد عdدد 

. بارتفاع مسdتوى االتصdال بمصdادر المعلومdات الزراعیdة للمبحdوثینسنوات عملھم بالزراعة ویقل 
وإن متوسddط حاجddة المddزارعین المبحddوثین للتddدریب لddیس لddھ عالقddة معنویddة بعامddل االتجddاه نحddو 

وإن لعامddل مسddتوى المعیشddة أھمیddة كبیddرة فddي تقddدیر االحتیاجddات التدریبیddة لمزارعddي . التddدریب
  .الطماطة المبحوثین

  
  التوصیات

  :اداً إلى االستنتاجات نوصي بما یأتياستن
إعداد البرامج التدریبیة لمزارعي الطماطة فdي قضdاء سdنجار للتقنیdات الزراعیdة الموصdى بھdا  .١

  .بحیث تؤدي إلى زیادة معارفھم ومھاراتھم في ھذا المجال
ضdرورة تركیdز التddدریب علdى الفقdرات ذات االحتیاجddات التدریبیdة الكبیdرة وخاصddة فdي مجddال  .٢

ddین، وذوي مكافحddزارعین األمیddى المddدریب علddز التddرورة تركیddذلك ضddرات، كddراض والحشddة األم
المستوى المعیشي المنخفض، والذین مدة عملھم في الزراعة قلیdل، وذلdك لكdون ھdؤالء أبdدوا حاجdة 

  .إلى التدریب أكبر من غیرھم من المزارعین
  

TRAINING NEEDS OF TOMMATO FARMERS IN SENGAR 
DISTRICT IN NENEVAH GOVERNORATE AND ITS RELATIONSHIP 

WITH SOME FACTORS 
Radwan T. AL-Kashab 

College of Agric. & Forestry – Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to asses the training needs of 

Tommato farmers in Sengar District in new technology and its relationship 
with some factors. The research sample included (58) farmers representing 
(10%) of the total number of tommato farmers in Sengar District. A 
questionnaire was developed to collect the data which was analyzed by using 
simple correlation and step wise regression analysis. It was found that the high 
training need was in item, How to use insecticide to cantrol fruite worm it was 
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also found that there are negative and significant relationship between the 
degree of the farmers training needs and these factors: Education level, years of 
work in agriculture, standard of living. According to these finding it is 
recommended to develop training programs for farmers, specially younger 
farmers, with lower standard of living and lower education. 
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