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تحدید أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا لمزارعي الحنطة في ناحیة ربیعة بمحافظة نینوى من 
  *وجھة نظر المزارعین أنفسھم وعالقتھا باحتیاجاتھم التدریبیة

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

  
  الخالصة

ى تحدید أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا من قبل مدیریة زراعة محافظة یھدف البحث إل
نینوى وشعبة زراعة ناحیة ربیعة في محافظة نینوى لمزارعي الحنطة في ناحیة ربیعة، وتحدید حاجة 
المزارعین إلى التدریب علیھا، وتحدید العالقة بین ترتیب األھمیة وترتیب الحاجة إلى التدریب 

من % ١٠مزارعاً تم اختیارھم عشوائیاً یمثلون  ١٤٤شملت عینة البحث . لحنطة المبحوثینلمزارعي ا
العدد الكلي لمزارعي الحنطة في ناحیة ربیعة وفي المنطقة المضمونة األمطار فقط والبالغ عددھم 

 فقرة ١٨وتم جمع البیانات باإلفادة من استمارة استبیان خاصة تضمنت . م٢٠٠٦مزارعاً عام  ١٤٤٠
وتم تحقیق الصدق الظاھري لالستمارة وحساب ثباتھا بطریقة . تمثل التقنیات الزراعیة الموصى بھا
واستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة . ٠.٧٨التجزئة النصفیة وبلغ معامل الثبات 

من أفراد % ٦٣وأوضحت النتائج إن . المئویة ومعامل ارتباط الرتب لسبیرمان في تحلیل البیانات
العینة ذكروا بأن التقنیات الزراعیة الواردة في االستبیان ھي ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لعملھم الزراعي، 

كیفیة استخدام مبید الدیسس في (، وإن فقرة علیھامن أفراد العینة بحاجة كبیرة إلى التدریب % ٥٤وأن 
، كما تبین وجود عالقة علیھاالتدریب ویتھا المرتبة األولى من حیث أھمأحرزت ) مكافحة حشرة السونة

ارتباطیة معنویة موجبة وقویة بین ترتیب فقرات االستبیان من حیث أھمیتھا ومن حیث الحاجة إلى 
التدریب علیھا، وأوصى الباحث بضرورة إقامة برامج تدریبیة لمزارعي الحنطة في ناحیة ربیعة 

یب في مجال استخدام المبیدات في مكافحة الحشرات التي للتقنیات الزراعیة الموصى بھا، وتركیز التدر
  .تصیب الحنطة في ناحیة ربیعة

  
  المقدمة

) ١٩٨٤، Sanders(تتطلب الزراعة الحدیثة التقنیات التي تكیف المعرفة العلمیة في الزراعة 
زراع وإن ھناك قبوالً واسعاً على إن اإلرشاد الزراعي بوصفھ وظیفة حكومیة مسؤوالً عن تزوید ال

، وبما أن تنمیة العنصر )١٩٨٤، Watts(بالمعلومات والخدمات التعلیمیة عن التقنیات الزراعیة 
البشري تمثل األساس لعملیة التنمیة الشاملة في مختلف الدول المتقدمة والنامیة على السواء، لذا فإن 

من المھارة والكفاءة ھو  العنصر البشري القادر على استیعاب وتطبیق التقنیات الزراعیة بدرجة عالیة
، وھنا تبرز أھمیة )١٩٩٨العباسي، (العنصر الذي یتوقف علیھ إدخال وتطویر التقنیات الزراعیة 

التدریب كوسیلة فعالة في رفع مستوى أداء المزارعین واالستخدام الصحیح والكفوء للتقنیات الزراعیة 
كفاءة المزارعین في استخدامھم  على أسس علمیة صحیحة، فمن خالل التدریب یمكن رفع مستوى

للتقنیات الزراعیة، ولكي یكون التدریب فعاالً في إحداث التغیرات المطلوبة في المعارف والمھارات 
فإنھ یجب أن یبنى على أساس االحتیاجات التدریبیة الفعلیة وفي ضوء الظروف المحلیة السائدة 

حلقة األولى واألساسیة من سلسلة حلقات مترابطة ، ألن االحتیاجات التدریبیة تمثل ال)١٩٨٨الخشاب، (
فإھمال قیاس االحتیاجات التدریبیة باألسلوب العلمي أو عدم تحدیدھا بدقة  ،تكون العملیة التدریبیة

إذ ). ٢٠٠٢الطعاني، (ومھارة یھدد األساس األول والركیزة األولى التي یبنى علیھا أي برنامج تدریبي 
أظھرت الخبرة عبر السنین أنھ على الرغم من استخدام المزارعین للتقنیات إن في الكثیر من البلدان 

الزراعیة الحدیثة إال أن ھناك فجوة بین مستوى األداء الحالي والمستوى المرغوب بھ، وقد یرجع ذلك 
إلى عدم مالءمة ھذه التقنیات لمناطق زراعیة معینة، أو إنھا غیر ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للمزارعین 

، وھنا تبرز ضرورة وجود توافق بین )٢٠٠٥، Sanlonو  Viviane (ي میدان عملھم الزراعي ف
أھمیة ھذه التقنیات الزراعیة بالنسبة للمزارعین في میدان عملھم مع حاجتھم للتدریب علیھا وذلك 

راً یتوقع للوصول إلى تطبیق مناسب لھذه التقنیات وبكفاءة عالیة، ألنھ كلما كان التطابق والتوافق كبی
إنجازاً أكثر وأداًء أكمل وتعلیماً أكثر فعالیة ودواماً، أما إذا كان التباین كبیراً فیتوقع نتائج عكسیة 

                                           
  ٢٠٠٧ / ٥/  ٢٣وقبولھ    ٢٠٠٧/  ٢/  ٢٠تاریخ تسلم البحث    
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وھذا ما دفع الباحث إلجراء ھذا البحث للتعرف على مدى التوافق بین ). ١٩٨٥الجزار وآخرون، (
ربیعة في میدان عملھم ومدى حاجتھم أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا لمزارعي الحنطة في ناحیة 

  .إلى التدریب علیھا
وقد أجریت أبحاث ودراسات سابقة لتحدید العالقة بین االحتیاجات التدریبیة ودرجة األھمیة 

فقد . للموضوع المبحوث إال أن النادر منھا الذي تناول جانب المزارعین وخاصة في جمھوریة العراق
اك عالقة ارتباطیة قویة وموجبة بین ترتیب االحتیاجات التدریبیة إن ھن) ١٩٨٥(وجد الجزار وآخرون 

الزراعي ن في الجھاز اإلرشادي یوترتیب مدى األھمیة لبعض المجاالت اإلرشادیة الزراعیة للعامل
أن ھناك عالقة قویة بین ترتیب درجة األھمیة ) ١٩٨٧(بمحافظات شمال العراق كما وجد الشنیقي 

في مجال الخدمات اإلرشادیة للمرشدین الزراعیین والفنیین في منطقة القصیم  واالحتیاجات التدریبیة
إن ) ٢٠٠٣(ووجد الداؤدي . ٠.٩٠حیث وجد أن أقل قیمة لمعامل االرتباط بین كال الترتیبین ھي 

المرتبة األولى من حیث األھمیة ومن حیث االحتیاجات التدریبیة للفالحین في أحرزت الفقرة التي 
كیفیة استخدام المبیدات مع (أمیم في مجال استخدام وصیانة منظومات الري بالرش ھي فقرة محافظة الت

، كما وجد بأن ھناك تقارباً وتوافقاً بین ترتیب فقرات مجال البحث من حیث أھمیتھا )میاه الري بالرش
+ الترتیبین من وجھة نظر الفالحین ومن حیث احتیاجاتھم التدریبیة وإن القیمة االرتباطیة بین كال 

  :ویھدف البحث الحالي إلى تحقیق ما یأتي. وھي عالقة ارتباطیة موجبة وقویة ٠.٧٧
تحدید مستوى وترتیب أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا لمزارعي الحنطة المبحوثین من وجھة . ١

  .نظرھم
اعیة الموصى بھا تحدید مستوى وترتیب حاجة مزارعي الحنطة المبحوثین للتدریب للتقنیات الزر. ٢

  .من وجھة نظرھم
تحدید العالقة بین ترتیب التقنیات الزراعیة الموصى بھا من حیث أھمیتھا وترتیبھا من حیث حاجة . ٣

  .مزارعي الحنطة المبحوثین للتدریب علیھا
  

  مواد البحث وطرائقھ
مطار شمل مجتمع البحث جمیع مزارعي الحنطة في ناحیة ربیعة وفي المنطقة المضمونة األ

مزارعاً، وتم حصر أسمائھم بالرجوع إلى سجالت قسم  ١٤٤٠في محافظة نینوى والبالغ عددھم 
التخطیط في المدیریة العامة للزراعة في محافظة نینوى، ثم أخذت منھم عینة عشوائیة بسیطة بنسبة 

جمع البیانات مزارعاً، وتم تصمیم استمارة استبیان ل ١٤٤وبذلك فقد بلغ عدد أفراد عینة البحث % ١٠
فقرة تمثل التقنیات الزراعیة الموصى بھا من قبل مدیریة زراعة نینوى وشعبة زراعة  ٢١احتوت على 

تھیئة وتحضیر : وفي المجاالت اآلتیة ناحیة ربیعة لمزارعي الحنطة وفي المنطقة المضمونة األمطار
استخدام المبیدات في مكافحة األرض، اختیار األصناف الجیدة، مواعید الزراعة، البذار، التسمید، 

األمراض، استخدام المبیدات في مكافحة الحشرات، استخدام المبیدات في مكافحة األدغال، تعفیر بذور 
ووضع أمام كل فقرة أربعة بدائل لإلجابة تمثل درجة  .الحنطة، الحصاد، خدمة التربة بعد الحصاد

درجات، ومتوسطة وخصصت  ٤صصت لھا أھمیة كبیرة وخ: أھمیة كل فقرة بالنسبة للمزارع وھي
كذلك وضع . درجة ١درجة، وعدیمة األھمیة وخصصت لھا  ٢درجات، وقلیلة وخصصت لھا  ٣لھا 

حاجة كبیرة إلى التدریب : أمام كل فقرة أربعة بدائل لإلجابة تمثل حاجة المزارع إلى التدریب وھي
درجة،  ٢یلة وخصصت لھا درجات، وحاجة قل ٣درجات، ومتوسطة وخصصت لھا  ٤وخصصت لھا 

ولقیاس درجة األھمیة تم إیجاد المتوسط الحسابي لكل . درجة ١وال احتاج إلى التدریب وخصصت لھا 
درجة قلیلة األھمیة،  ٢فقرة من فقرات االستبیان واعتبرت الفقرات التي بلغ متوسطھا الحسابي أقل من 

درجات  ٣رات التي بلغ متوسطھا أكثر من درجة متوسطة، أما الفق ٣-٢والفقرات التي بلغ متوسطھا 
ولقیاس درجة حاجة المبحوثین إلى التدریب تم إیجاد المتوسط الحسابي لكل فقرة من . كبیرة األھمیة

درجة حاجة قلیلة إلى  ٢فقرات االستبیان، واعتبرت الفقرات التي بلغ متوسطھا الحسابي أقل من 
درجة حاجة متوسطة، أما الفقرات التي بلغ  ٣-٢ي التدریب، والفقرات التي بلغ متوسطھا الحساب

ولغرض تحقیق الصدق . درجات فاعتبرت حاجة كبیرة إلى التدریب ٣متوسطھا الحسابي أكثر من 
الظاھري لالستبیان تم عرضھ على أساتذة قسم التعلیم الزراعي وقسم المحاصیل الحقلیة في كلیة 

مدى وضوح الفقرات وقیاسھا لألھمیة واالحتیاجات الزراعة والغابات بجامعة الموصل وذلك لبیان 
فقرات وبذلك أصبح عدد فقرات  ٣وبناًء علیھ تم تعدیل بعض الفقرات وحذف . التدریبیة للمزارعین
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مزارعاً بطریقة عشوائیة ممن لم یشملوا بالبحث لمأل  ٢٤فقرة، كما تم اختیار  ١٨المقیاس النھائي 
، وتم جمع البیانات ٠.٧٨بطریقة التجزئة النصفیة وبلغ معامل الثبات استمارة االستبیان وإیجاد الثبات 

واستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري . م٢٠٠٦خالل شھري أیلول وتشرین األول عام 
والنسب المئویة ومعامل ارتباط الرتب لسبیرمان في تحلیل البیانات، وتم حساب معنویة معامل ارتباط 

  )١٩٨٠، Sanders(: ق القانون اآلتيالرتب لسبیرمان وف
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  النتائج والمناقشة

تحدید مستوى أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا لمزارعي الحنطة المبحوثین ومن وجھة : أوالً 
 ٢١وأقل درجة  ٦٨حصل علیھا المزارعون ھي لألھمیة أظھرت النتائج إن أعلى درجة  :نظرھم

وتم توزیع المبحوثین على ثالث فئات  ١٨.٥٦٣وانحراف معیاري  ٥٦.٠٢١بمتوسط حسابي قدره 
  ).١(كما موضح في الجدول . متساویة وفقاً لمستوى أھمیة التقنیات الزراعیة بالنسبة لھم

  
  وصى بھا لمزارعي الحنطة المبحوثینمستوى أھمیة التقنیات الزراعیة الم): ١(الجدول 

  مستوى األھمیة
عدد 

  المبحوثین
النسبة 
  المئویة

متوسط درجات 
  األھمیة

  ٣١.٢٥٦  ٤.١٦٦  ٦  واطئ) ٣٦-٢١(
  ٤٦.٦٨٢  ٣٢.٦٣٨  ٤٧  متوسط) ٥٢-٣٧(
  ٦٠.٨٩٧  ٦٣.١٩٦  ٩١  عالي) ٦٨-٥٣(

    %١٠٠  ١٤٤  المجموع
  

لحنطة المبحوثین یعتقدون أن من مزارعي ا% ٦٣.١٩٦إن نسبة ) ١(یتبین من الجدول 
التقنیات الزراعیة الواردة في االستبیان ھي ذات مستوى أھمیة عالي بالنسبة لعملھم الزراعي وبمتوسط 

ولتصنیف فقرات االستبیان وفقاً لدرجة أھمیتھا بالنسبة للمبحوثین، أظھرت  .درجة ٦٠.٨٩٧قدره 
  ).٢(النتائج كما في الجدول 

  
  )حدتھا(رات االستبیان وفقاً لدرجة أھمیتھا تصنیف فق): ٢(الجدول 

  %  عدد الفقرات  (*)الدرجة   الفئة
  ٥.٥٥  ١  )٢(أقل من   قلیلة األھمیة

  ٣٣.٣٤  ٦  )٣-٢(  متوسطة األھمیة
  ٦١.١١  ١١  )٣(أكثر من   كبیرة األھمیة

  ٤= الدرجة القصوى (*) 
  

ت أھمیة كبیرة بالنسبة فقرة تعد فقرات ذا ١٨فقرة من مجموع  ١١أن ) ٢(یتبین من الجدول 
وعند ترتیب فقرات االستبیان حسب المتوسط  .لمزارعي الحنطة المبحوثین في میدان عملھم الزراعي

  ).٣(الحسابي لكل فقرة كانت النتائج كما في الجدول 
الترتیب األول من حیث متوسط درجة أھمیتھا أحرزت إن الفقرة التي ) ٣(یتبین من الجدول 

) كیفیة استخدام مبید الدیسس في مكافحة حشرة السونھ(لمبحوثین كانت فقرة لمزارعي الحبطة ا
، وقد یرجع ذلك إلى أن ٠.٧٢٩درجة أي أھمیة كبیرة وبانحراف معیاري  ٣.٦٥٢بمتوسط قدره 

استخدام المبیدات من العملیات الزراعیة المھمة والتي لھا تأثیر في نسبة اإلنتاج نتیجة القضاء على 
وتقارب ھذه . المنتشرة بكثرة في حقول الحنطة في ناحیة ربیعة ةیة وخاصة حشرة السوناآلفات الحشر

كیفیة خدمة التربة بعد (المرتبة األخیرة فقرة أحرزت فیما ). ٢٠٠٣(النتیجة مع ما وجده الداؤدي 
درجة أي قلیلة األھمیة وبانحراف  ١.٨٥٦بمتوسط بلغ ) الحصاد وضرورة قلب مخلفات الحصاد

  .، وقد یرجع ذلك إلى قلة اھتمام المبحوثین بخدمة التربة بعد عملیة الحصاد٠.٩٠٤معیاري 
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ترتیب فقرات االستبیان حسب المتوسط الحسابي لدرجة أھمیتھا لمزارعي الحنطة ): ٣(الجدول 
  المبحوثین

  الرتبة  مضمون الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٠.٧٢٩  ٣.٦٥٢  ١  الدیسس في مكافحة حشرة السونھ كیفیة استخدام مبید
  ٠.٨٠٧  ٣.٦١٤  ٢  كیفیة استخدام الباذرات المسمدة الحدیثة

  ٠.٨١٧  ٣.٥٨٣  ٣  كیفیة استخدام مبید الراكسیل في تعفیر بذور الحنطة ضد أمراض التفحم
  ٠.٧٥٣  ٣.٥٢٦  ٤  )٦(معرفة خصائص صنف الشام 

  ١.٠٥١  ٣.٣٧٧  ٥  )دونم/م بذوركغ ٣٠(معرفة زراعة بذور الحنطة بمعدل 
  ٠.٩٨٤  ٣.٣٤٥  ٦  كیفیة استخدام مبید توبیك في مكافحة األدغال الرفیعة

  ١.٠٦٥  ٣.٢٢٨  ٧  للحنطة للتخلص من حشرة السونھ) ٢٠/١١ – ١/١١من (معرفة الزراعة المبكرة 
  ١.٠٧٣  ٣.١٦٤  ٨  كیفیة إضافة السماد المركب مع الحراثة وقبل الزراعة

  ١.٠٨٩  ٣.١٢٧  ٩  مبید لوكران في مكافحة األدغال العریضة كیفیة استخدام
  ١.٠٦٢  ٣.٠٥٦  ١٠  كیفیة تنقیة بذور الحنطة من الزیوان والشوائب قبل تسویقھا

  ١.٠٧٣  ٣.٠٢٣  ١١  معرفة تعییر الحاصدات الحدیثة لتقلیل الضائعات
  ١.١٣٨  ٢.٩٢٢  ١٢  كیفیة الحراثة المتعامدة باستخدام المحراث الثالثي الحدیث

  ١.١٥٤  ٢.٧٧٦  ١٣  كیفیة إضافة سماد الیوریا على جرعات بعد نمو الحنطة
  ١.٣٤٦  ٢.٥٩١  ١٤  كیفیة استخدام مبید الشیفالیھ في مكافحة األدغال الرفیعة والعریضة

  ١.٢٢٨  ٢.٤٨٤  ١٥  معرفة ضرورة وجود نسبة من الرطوبة في التربة قبل بدء عملیة الحراثة
  ١.١٠٤  ٢.٣٦٧  ١٦  صاد في التربةمعرفة خطورة حرق بقایا الح

  ٠.٩٥٨  ٢.١٩٣  ١٧  كیفیة استخدام الدسك ھرو في تحضیر األرض
  ٠.٩٠٤  ١.٨٥٦  ١٨  كیفیة خدمة التربة بعد الحصاد وضرورة قلب مخلفات الحصاد

  
في كل فقرات وتحدید مستوى االحتیاجات التدریبیة لمزارعي الحنطة المبحوثین بشكل عام : ثانیاً 

وأقل  ٦٩حصل علیھا المزارعون ھي للحاجة إلى التدریب أعلى درجة  أظھرت النتائج إن :االستبیان
وتم توزیع المبحوثین على  ٢١.٩٢٧وانحراف معیاري  ٥٥.٨١٩بمتوسط حسابي قدره  ٢٥درجة 

  ).٤(ثالث فئات متساویة وفقاً لمستوى الحاجة إلى التدریب، وكما موضح في الجدول 
  

  مبحوثین إلى التدریبمستوى حاجة مزارعي الحنطة ال): ٤(الجدول 
  متوسط درجات الحاجة للتدریب  %  عدد المبحوثین  مستوى الحاجة إلى التدریب

  ٣٢.٣٥٤  ٧.٦٣٨  ١١  واطئ) ٣٩-٢٥(
  ٤٧.٨٨٥  ٣٧.٥٠٠  ٥٤  متوسط) ٥٤-٤٠(
  ٦٣.١١٦  ٥٤.٨٦٢  ٧٩  عالي) ٦٩-٥٥(

    %١٠٠  ١٤٤  المجموع
  

لمبحوثین یعتقدون أنھم من مزارعي الحنطة ا% ٥٤.٨٦٢إن نسبة ) ٤(یتبین من الجدول 
وھذا یعني إن أكثر من نصف . بحاجة كبیرة للتدریب على التقنیات الزراعیة الواردة في االستبیان

المزارعین المبحوثین یفتقدون إلى الكثیر من المعارف والمھارات في مجال استخدام التقنیات الزراعیة 
ات االستبیان وفقاً لدرجة حاجة المبحوثین ولتصنیف فقر. والتي یمكن أن یكتسبوھا من خالل التدریب

  ).٥(إلى التدریب، أظھرت النتائج كما في الجدول 
  

  )لحدتھا(تصنیف فقرات االستبیان وفقاً لدرجة الحاجة إلى التدریب ): ٥(الجدول 
  %  عدد الفقرات  (*)الدرجة   الفئة

  ١١.١١٢  ٢  )٢(أقل من   حاجة قلیلة إلى التدریب
  ٣٨.٨٨٨  ٧  )٣-٢(  دریبحاجة متوسطة إلى الت

  ٥٠.٠٠٠  ٩  )٣(أكثر من   حاجة كبیرة إلى التدریب
  ٤= الدرجة القصوى (*)   
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فیھا  ىفقرة أي نصف فقرات االستبیان أبد ١٨فقرات من مجموع  ٩إن ) ٥(یتبین من الجدول 
  .المبحوثین حاجة كبیرة إلى التدریب

كل فقرة كانت النتائج كما في الجدول وعند ترتیب فقرات االستبیان وفقاً للمتوسط الحسابي ل
)٦.(  

  
ترتیب فقرات االستبیان وفقاً للمتوسط الحسابي لحاجة مزارعي الحنطة المبحوثین إلى ): ٦(الجدول 

  التدریب

المتوسط   الرتبة  مضمون الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٠.٦٦٢  ٣.٧٨٦  ١  كیفیة استخدام مبید الدیسس في مكافحة حشرة السونھ
  ٠.٧١٩  ٣.٦٩٢  ٢  كیفیة استخدام مبید الراكسیل في تعفیر بذور الحنطة ضد أمراض التفحم

  ٠.٧٦٦  ٣.٦٥٧  ٣  )دونم/كغم بذور ٣٠(معرفة زراعة بذور الحنطة بمعدل 
  ٠.٧٨٢  ٣.٥٤٨  ٤  كیفیة استخدام الباذرات المسمدة الحدیثة

حشرة للحنطة للتخلص من ) ٢٠/١١ – ١/١١من (معرفة الزراعة المبكرة 
  السونھ

٠.٨٧٣  ٣.٥٢٣  ٥  

  ٠.٩٢٧  ٣.٤٧٦  ٦  كیفیة استخدام مبید الشیفالیھ في مكافحة األدغال الرفیعة والعریضة
  ٠.٩٧٨  ٣.٣٨٢  ٧  )٦(معرفة خصائص صنف الشام 

  ١.٠٥٣  ٣.٢٦٣  ٨  كیفیة إضافة السماد المركب مع الحراثة وقبل الزراعة
    ٣.١١٨  ٩  لرفیعةكیفیة استخدام مبید توبیك في مكافحة األدغال ا

  ١.١٤١  ٢.٩٥٦  ١٠  معرفة تعییر الحاصدات الحدیثة لتقلیل الضائعات
  ١.١٠٦  ٢.٨٩٢  ١١  كیفیة تنقیة بذور الحنطة من الزیوان والشوائب قبل تسویقھا

  ١.١٥٨  ٢.٨٤٥  ١٢  معرفة ضرورة وجود نسبة من الرطوبة في التربة قبل بدء عملیة الحراثة
  ١.٢٢٥  ٢.٧٩٦  ١٣  في مكافحة األدغال العریضة كیفیة استخدام مبید لوكران

  ١.١٢٧  ٢.٥٨٤  ١٤  معرفة خطورة حرق بقایا الحصاد في التربة
  ١.٢١٩  ٢.٤٦٨  ١٥  كیفیة إضافة سماد الیوریا على جرعات بعد نمو الحنطة

  ٠.٨٧٤  ٢.٢٣٦  ١٦  كیفیة الحراثة المتعامدة باستخدام المحراث الثالثي الحدیث
  ٠.٨٤٥  ١.٩٤٤  ١٧  د الحصاد وضرورة قلب مخلفات الحصادكیفیة خدمة التربة بع

  ٠.٨٠٧  ١.٩٠٦  ١٨  كیفیة استخدام الدسك ھرو في تحضیر األرض
  

الترتیب األول في حاجة المزارعین المبحوثین أحرزت إن الفقرة التي ) ٦(یتبین من الجدول 
 ٣.٧٨٦بمتوسط بلغ ) ونھكیفیة استخدام مبید الدیسس في مكافحة حشرة الس(إلى التدریب كانت فقرة 

، وقد یرجع ذلك إلى أھمیة ھذه ٠.٦٦٢درجة وھي تمثل حاجة كبیرة إلى التدریب وانحراف معیاري 
الفقرة بالنسبة للمزارعین فضالً عن صعوبتھا وعدم استطاعة المزارعین القیام بھا بصورة كفوءة ألنھا 

دید كمیة المبید المستعمل لكي یعطي تحتاج إلى خبرات ومھارات یفتقر إلیھا أغلب المزارعین كتح
وتقارب ھذه النتیجة مع ما وجده . التركیز المناسب وبحیث ال یؤثر سلباً على إنتاج محصول الحنطة

) كیفیة استخدام الدسك ھرو في تحضیر األرض(المرتبة األخیرة فقرة أحرزت فیما ). ٢٠٠٣(الداؤدي 
، وقد یرجع ٠.٨٠٧لى التدریب وانحراف معیاري درجة وھي تمثل حاجة قلیلة إ ١.٩٠٦بمتوسط بلغ 

ذلك إلى أن مزارعي الحنطة المبحوثین یمتلكون معارف ومھارات كبیرة في ھذا المجال مما انعكس 
  .ذلك على قلة حاجتھم إلى التدریب

م تم استخدا :تحدید العالقة بین ترتیب األھمیة والحاجة إلى التدریب لمزارعي الحنطة المبحوثین: ثالثاً 
، إن ھناك تقارباً وتوافقاً بین )٧(معامل ارتباط الرتب لسبیرمان، وأوضحت النتائج كما في الجدول 

ترتیب ھذه الفقرات وفقاً ألھمیتھا وترتیبھا وفقاً لحاجة المزارعین للتدریب، وبلغت القیمة االرتباطیة 
معامل االرتباط باستخدام تم حساب معنویة  rsوالختبار معنویة **  rs= ٠.٨٤+بین كال الترتیبین 

 ٠.٠١الجدولیة عند مستوى معنویة  tوھي أكبر من قیمة  ٦.١٨٦وبلغت قیمتھا  CRالنسبة الحرجة 
وھي عالقة ارتباطیة موجبة وقویة توضح مدى توافق مدركات المزارعین لما یھم عملھم وما یحتاجون 

جبة القویة توضح إن أغلبیة المزارعین للتدریب إلیھ لتحسین مستوى أدائھم، كما إن ھذه العالقة المو
وتتفق ھذه النتیجة . المبحوثین تنبثق احتیاجاتھم التدریبیة من أھمیة التقنیات الزراعیة في میدان عملھم
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  مع ما وجده الجزار وآخرون
  ).٢٠٠٣(، والداؤدي )١٩٨٧(، والشنیقي )١٩٨٥(
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حاجة إلى التدریب والعالقة االرتباطیة ترتیب فقرات البحث من حیث األھمیة ومن حیث ال): ٧(الجدول
  بینھما

  مضمون الفقرة
ترتیب 
  األھمیة

ترتیب 
  الحاجة

  ١  ١  كیفیة استخدام مبید الدیسس في مكافحة حشرة السونھ
  ٤  ٢  كیفیة استخدام الباذرات المسمدة الحدیثة

  ٢  ٣  كیفیة استخدام مبید الراكسیل في تعفیر بذور الحنطة ضد أمراض التفحم
  ٧  ٤  )٦(ة خصائص صنف الشام معرف

  ٣  ٥  )دونم/كغم بذور ٣٠(معرفة زراعة بذور الحنطة بمعدل 
  ٩  ٦  كیفیة استخدام مبید توبیك في مكافحة األدغال الرفیعة

  ٥  ٧  للحنطة للتخلص من حشرة السونھ) ٢٠/١١ – ١/١١من (معرفة الزراعة المبكرة 
  ٨  ٨  راعةكیفیة إضافة السماد المركب مع الحراثة وقبل الز

  ١٣  ٩  كیفیة استخدام مبید لوكران في مكافحة األدغال العریضة
  ١١  ١٠  كیفیة تنقیة بذور الحنطة من الزیوان والشوائب قبل تسویقھا

  ١٠  ١١  معرفة تعییر الحاصدات الحدیثة لتقلیل الضائعات
  ١٦  ١٢  كیفیة الحراثة المتعامدة باستخدام المحراث الثالثي الحدیث

  ١٥  ١٣  ة سماد الیوریا على جرعات بعد نمو الحنطةكیفیة إضاف
  ٦  ١٤  كیفیة استخدام مبید الشیفالیھ في مكافحة األدغال الرفیعة والعریضة

  ١٢  ١٥  معرفة ضرورة وجود نسبة من الرطوبة في التربة قبل بدء عملیة الحراثة
  ١٤  ١٦  معرفة خطورة حرق بقایا الحصاد في التربة

  ١٨  ١٧  رو في تحضیر األرضكیفیة استخدام الدسك ھ
  ١٧  ١٨  كیفیة خدمة التربة بعد الحصاد وضرورة قلب مخلفات الحصاد

  **٠.٨٤= +القیمة االرتباطیة بین األھمیة والحاجة 
  ٠.٠١معنویة على مستوى احتمال ** 

  

  االستنتاجات
ي الحنطة وجد أن الفقرات الواردة في االستبیان ھي ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لمعظم مزارع. ١

  .المبحوثین وأنھم بحاجة إلى التدریب لھذه التقنیات الزراعیة الموصى بھا
وجد أن أغلبیة مزارعي الحنطة المبحوثین تنبثق احتیاجاتھم التدریبیة من أھمیة التقنیات الزراعیة . ٢

  .الموصى بھا في میدان عملھم الزراعي
  

  التوصیات
ي ناحیة ربیعة في مجال استخدام التقنیات الزراعیة تطویر معارف ومھارات مزارعي الحنطة ف. ١

الموصى بھا من خالل إقامة برامج تدریبیة مخططة وفقاً لالحتیاجات التدریبیة الفعلیة للمزارعین والتي 
  .تھدف إلى رفع مستوى أدائھم في ھذا المجال

ة لمزارعي الحنطة في ضرورة تركیز التدریب على التقنیات الزراعیة ذات األھمیة الكبیرة بالنسب. ٢
میدان عملھم والتي أبدوا حاجة كبیرة للتدریب علیھا وخاصة في مجال استخدام المبیدات في مكافحة 

  .األمراض والحشرات التي تصیب الحنطة في ناحیة ربیعة
  

LEVEL OF IMPORTANCE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGIES 
FOR WHEAT CULTIVATORS IN RABEAA DISTRICT NINEVEH 

GOVERNORATE AND ITS RELATIONS WITH THEIR TRAINING 
NEEDS 

Radwan T. Al-Kashab 
College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to determine the importance of 
Agricultural technologies for the wheat cultivators in Rabeaa District in 
Nenevah Governorate and to find out the relationship between the importance 
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and training needs of the cultivators. The research sample included 144 
respondents. A questionnaire was developed to collect the data which was 
analyzed by using the Arithmetic mean and percentage and spearman rank 
correlation. It was found that 63% of the respondent stated that agricultural 
technologies were highly important for their agricultural work, and 54% of then 
feel a high need for training. The item (How to use Deices insecticide for 
controlling Sunn pesta) get the first rank order for its importance and training 
need. It was also found that there is a significant correlation between the 
ranking of the research items according to their importance on one hand, and 
that of the training needs on the other. 

  
  المصادر
مقارنة بعض المجاالت اإلرشادیة ). ١٩٨٥(الجزار، محمد حمودة، وزكي اللیلة وعامل فاضل 

والزراعیة من حیث أھمیتھا للعمل اإلرشادي مع الحاجة التدریبیة التي یتطلبھا العاملون في 
المؤتمر الدولي العاشر لإلحصاء والحسابات . شمال العراقالجھاز اإلرشادي بمحافظات 
  .٥٦-٤٨، صأبریل، جامعة عین شمس ١٠ –مارس  ٣٠العلمیة والبحوث االجتماعیة، 

دراسة االحتیاجات التدریبیة لمزارعي مشروع ري الجزیرة ). ١٩٨٨(الخشاب، رضوان ذنون یونس 
  .عة والغابات، جامعة الموصلرسالة ماجستیر، كلیة الزرا. الشمالي بمحافظة نینوى

المتطلبات التعلیمیة والتدریبیة للفالحین في محافظة التأمیم في ). ٢٠٠٣(الداؤدي، صالح جاسم أمین 
رسالة . مجال استخدام وصیانة منظومات الري بالرش المحوریة وعالقتھا ببعض العوامل

  .ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل
دراسة الخدمات اإلرشادیة واالحتیاجات التدریبیة للمرشدین ). ١٩٨٧(صالح  الشنیقي، محمد

 ٨مجلة كلیة الزراعة، جامعة الملك سعود، . الزراعیین والفنیین الزراعیین في منطقة القصیم
  .١٩-١٤ص: )٢(

دار . التدریب، مفھومھ وفعالیتھ وبناء البرامج التدریبیة وتقویمھا). ٢٠٠٢(الطعاني، حسن أحمد 
  .الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن

االحتیاجات التدریبیة للموظفین الزراعیین في محافظة نینوى ). ١٩٩٨(العباسي، عامل فاضل خلیل 
أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة . لبعض المعارف والخبرات اإلرشادیة
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