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  محافظة نینوى /رفي ناحیة زما تقدیر المستوى المعرفي لزراع الطماطة وعالقتھ ببعض المتغیرات 
  أحمد عواد طالب علي الطالب

  العراق/جامعة الموصل/  كلیة الزراعة والغابات / قسم التعلیم الزراعي
  

  الخالصة
والتعIرف ، زمIارفي ناحیة لزراع الطماطة بشكل عام المستوى المعرفي تقدیر أستھدف البحث 

وتحدید العالقIة االرتباطیIة بIین المسIتوى المعرفIي ، على مستوى معارفھم في مجاالت وفقرات االختبار
مIن % ٢٥مIزارع والIذین یمثلIون  ٨٠ جمعت البیانIات مIن.وبعض المتغیرات المستقلة الداخلة بالدراسة

 رتبIIاط بیرسIIناي معIIاملو المتوسIIط الحسIIابي المIIوزون تIIم تحلیIIل البیانIIات باسIIتخدام. مجتمIIع البحIIث
ذوو مسIIIتوى معرفIIIي مIIIنخفض وان  مIIIن المبحIIIوثین% ٨.٧٥ وقIIIد أظھIIIرت النتIIIائج أن. وسIIIبیرمان

%. ٤٠فبلغت نسIبتھم  مرتفعالمعرفي المستوى الذوو  أما منھم ذوو مستوى معرفي متوسط،% ٥١.٢٥
والحشIرات  واألمIراض، النضIج والجنIي والتسIویق(وان أعلى مستوى معرفي للزراع ھو فIي مجIاالت 

 المتغیIراتووتبین أن ھناك عالقة ارتباط معنویة موجبة بین المستوى المعرفي ).التي تصیب المحصول
كمIا ). مصادر المعلومات الزراعیةوالدخل السنوي من المحصول ومساحة األرض المزروعة و العمر(

نIIوع وتوى التعلیمIIي المسII( تبIIین عIIدم وجIIود عالقIIة ارتبIIاط معنویIIة بIIین المسIIتوى المعرفIIي والمتغیIIرات
  ).عدد سنوات الخبرة في الزراعةوالحیازة المزرعیة، 

  
  المقدمة

تمثIIل التنمیIIة الزراعیIIة أحIIدى المرتكIIزات األساسIIیة لتنمیIIة اقتصIIادیات بلIIدان العالم،لمIIا یحتلIIة 
القطاع الزراعي من مكانIة مھمIة فIي اقتصIادھا الIوطني مIن جھIة وصIلتة المباشIرة بأمنھIا الغIذائي مIن 

المباشIر بتطIویر الریIف وتحقیIق التحIوالت االقتصIادیة واالجتماعیIة والحضIاریة  ھرتباطارى وجھة أخ
وتتركز جھود تنمیة وتطویر الریف على التنمیIة  ،)٢٠٠٢ الحمداني،(في مناطق واسعة من تلك البلدان 

لIIوطني بشIIكل رشIIید وتحسIIین الكفIIاءة اإلنتاجیIIة علIIى المسIIتوى ا واسIIتغاللھاالزراعیIIة لزیIIادة المIIوارد 
المسIIاھمة فIIي زیIIادة اإلنتIIاج  هوتتمثIIل ھIIذ لتعزیIIز مسIIاھمة القطIIاع الزراعIIي فIIي التنمیIIة االقتصIIادیة،

وبأسIIIعار  ائیIIIةویسIIIاعد تحسIIIین الكفIIIاءة اإلنتاجیIIIة فIIIي الزراعIIIة علIIIى تIIIوفیر المIIIواد الغذ الزراعIIIي،
ذا فقIد انتھجIت وتسعى بلدان العالم إلIى تحقیIق تنمیIة زراعیIة متكاملIة ولھI). ١٩٩٥الریماوي، (رخیصة

أسالیب ووسائل حدیثIة واالسIتفادة مIن كIل مIا ھIو جدیIد مIن أفكIار ومعIارف وتقانIات جدیIدة والتIي مIن 
  ).٢٠٠٠المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، (شانھا أن تساھم في تحقیق التنمیة الزراعیة 

ألفكIIIار أحIIد أجھIIزة التنمیIIIة فأنIIة یIIؤدي دورا رئیسIIIیا فIIي نقIIل اھIIIو  اإلرشIIاد الزراعIIي نوأل
إذ  ،)١٩٩٥الریمIاوي، ( في أي نظIام زراعIي أساسیاً  واألسالیب الحدیثة في الزراعة وھو یمثل عنصراً 

في توثیق الصلة بین األجھزة الفنیة المختلفة الخاصة بالزراعIة وبIین  ھاماً  یؤدي اإلرشاد الزراعي دوراً 
شIكل مبسIط وتضIمینھا فIي بIرامج المزارعین باعتبار إن مھمتھ ھIي نقIل المعلومIات ونتIائج األبحIاث  ب

إرشادیة ونقلھا إلى المزارعین من خالل إتباع مختلف الطرق والوسائل اإلرشادیة إلقناع الزراع بتقبلھIا 
  .)١٩٩٤المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، . (وتبنیھا

مثIل مجاالت الزراعIة  مختلف وتشمل تلك المعلومات التي یجب نقلھا إلى الزراع معلومات في
أنIIواع المحاصIIیل الزراعیIIة التIIي تIIزرع وكیفیIIة زراعتھIIا وخدمIIة المحصIIول وكیفیIIة النھIIوض بمسIIتوى 

  .اإلنتاج
ولكون محاصIیل الخضIر ھIي احIد أنIواع المحاصIیل التIي تIزرع والتIي مIن ضIمنھا محصIول 

حد محاصیل الخضر الصیفیة حیث یعتمد علیIة اغلIب السIكان فIي غIذائھم الیIومي، أالذي یعد والطماطة 
Iول،ورغIIاج المحصIادة إنتIة لزیIIود المبذولIانون م الجھIزراع یعIIب الIأن أغلIن فIص  مIIول نقIIاج محصIإنت

  .في مزارعھمالطماطة 
IIذا فIIتوىإولھIIى المسIIرف علIIي ن التعIIرفتھم المعرفIIمل معIIذي یشIIة والIIزراع الطماطIIة ب( لIIكیفی

ي تصIیب األمIراض والحشIرات التI،والIري والتسIمید،وتھیئة األرض وخدمIة المحصIول،اختیار الصنف
ن ذلك یعد مIن أھIم اإلجIراءات التIي مIن شIانھا إن تسIاھم فIي إف).والنضج والجني والتسویق، المحصول

 التعرف على الجوانب االیجابیة والسلبیة للزراع فیما یخص معلومIاتھم فIي زراعIة محصIول الطماطIة،
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  والIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIذي بIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدورة
  ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٠وقبولھ  ٢٠٠٦/  ١٠/  ٣١تاریخ تسلم البحث 

ھو جدید وضروري مIن معلومIات ومعIارف وخبIرات تخIص زراعIة  إلى تزویدھم بكل ما سوف یؤدي
ولتحقیIق ذلIك فقIد اجIري ھIذا .المحصول والتي یمكIن إن تسIاھم فIي االرتقIاء بمسIتوى إنتIاج المحصIول

، البحث واختیرت ناحیة زمار منطقIة ألجIراء البحIث لكونھIا منطقIة تشIتھر بزراعIة محصIول الطماطIة
  : البحث وھي وتم تحدید أھداف

  .الطماطة بشكل عام في ناحیة زمار على مستوى معارف زراع التعرف.١
 .التعرف على مستوى معارفھم في مجاالت وفقرات االختبار.٢
  .وبعض المتغیرات المستقلة الطماطة تحدید العالقة االرتباطیة بین المستوى المعرفي لزراع.٣
  

  وطرائقھ البحث مواد
علIى ن مزارعIا مIوزعی ٣٢٥لطماطة في ناحیة زمIار والبIالغ عIددھم شمل البحث كافة زراع ا

أعIدت اسIتمارة . مبحIوث ٨٠وبواقIع % ٢٥أخذت عینIة عشIوائیة مIنھم بنسIبة . جمیع قرى ناحیة زمار
 متغیراتاسIIتبیان مؤلفIIة مIIن جIIزئیین، األول یشIIمل عIIدد مIIن األسIIئلة للحصIIول علIIى بیانIIات تتعلIIق بIIال

یة واالتصIIالیة المرتبطIIة بالمسIIتوى المعرفIIي لIIزراع الطماطIIة وھIIي الشخصIIیة واالجتماعیIIة واالقتصIIاد
الIدخل السIنوي مIن و ةیIنIوع الحیIازة المزرعومسIاحة األرض المزروعIة والمستوى التعلیمIي والعمر (

وتIIم تحدیIIد المسIIتوى ). مصIIادر المعلومIIات الزراعیIIةوعIIدد سIIنوات الخبIIرة فIIي الزراعIIة والمحصIIول 
كلیIIة و معھIIدوإعدادیIIة و متوسIIطةو ابتدائیIIةو یقIIرأ ویكتIIبوأمIIي (  :التعلیمIIي حسIIب المؤشIIرات التالیIIة

 درجIة التعIرض تحIددكمIا . علIى التIوالي) ٦و٥و٤و٣و ٢و١صIفر و(قIیم رقمیIة  لIة وأعطیIت) فIأكثر
، )ال أتصIل بمصIادر المعلومIاتونIادراً و أحیانIاً ودائما (حسب المؤشرات  الزراعیة مصادر المعلوماتل

البIرامج التلفزیونیIة الزراعیIة والبIرامج (وتضIمنت  .وعلى التIوالي) ١و٢و٣و٤( وأعطیت لھ قیم رقمیة
اإلذاعیIIة الزراعیIIة ومراكIIز البحIIوث والجامعIIات والمعاھIIد واألصIIدقاء والجیIIران والمرشIIد الزراعIIي 

مسIIتوى  شIIمل اختبIIار لقیIIاسأمIIا الجIIزء الثIIاني مIIن االسIIتمارة فقIIد .)بالشIIعبة الزراعیIIة ومصIIادر أخIIرى
تھیئIة األرض وخدمIة ،اختیIار الصIنف(مجاالت رئیسیة وھي مجال) ٥(وشمل  ،معارف زراع الطماطة

النضIIIIIج والجنIIIIIي ،األمIIIIIراض والحشIIIIIرات التIIIIIي تصIIIIIیب المحصIIIIIول،الIIIIIري والتسIIIIIمید،المحصIIIIIول
اختباریة موزعIة علIى مجIاالت البحIث كمIا ھIو موضIح فIي  فقرة ٣٨ تتكون المجاالت منو،)والتسویق
وبعIد أكمIال االسIتمارة  ،متعIدد نوھIي مIن نIوع االختیIارم تم صیاغتھا علIى شIكل أسIئلة ، )٢(الجدول 

كما عرضIت  بشكلھا األولي عرضت على المتخصصین باإلرشاد الزراعي للتأكد من صدقھا الظاھري،
االستمارة أیضIا علIى المتخصصIین فIي زراعIة محصIول الطماطIة للتأكIد مIن صIدق المحتIوى لفقIرات 

دیل صیاغة بعض الفقرات لتصبح مالئمة لتحقیق األھIداف االختبار،وبناءا على مالحظاتھم تم حذف وتع
فقIرات االختبIار فقIد مجIاالت و أمIا درجIاتدرجIة،  ١٠٠ـالدرجة الكلیة لالختبار ب تكما حدد. المطلوبة
 ١٠٠الIـوذلك بعرضھا على المتخصصین فIي زراعIة محصIول الطماطIة مIن خIالل توزیIع  ھاتم تحدید

تھیئIة ، درجة ١٤.٥٠اختیار الصنف (كل مجال وھي كاألتي  مجاالت االختبار حسب أھمیة على درجة
األمIIراض والحشIIرات التIIي ، درجIIة ٢٨.٥٠الIIري والتسIIمید ، درجIIة ٢٩.٥٠األرض وخدمIIة المحصIIول

ومIIIن ثIIIم توزیIIIع الدرجIIIة ) درجIIIة ١١النضIIIج والجنIIIي والتسIIIویق ، درجIIIة ١٦.٥٠تصIIIیب المحصIIIول 
قIد أجIري اختبIار أولIي و. مجIالفقIرة فIي الال حسب أھمیة التابعة لھ الفقراتالمخصصة لكل مجال على 

 إذ مIIن خIIارج عینIIة البحIIث الرئیسIIیة، مزارعIIاً  ٣٠ لالسIتمارة علIIى عینIIة مIIن المبحIIوثین والبIIالغ عIIددھم
وقد استخدمت طریقة التجزئIة النصIفیة مIن أجIل تحدیIد ) tب(في شھرجمعت بیانات العینة االستطالعیة 

والذي یIدل ٠.٩٠ ومعامل الصالحیة ٠.٨١ ل الثبات لالختباربلغ معامحیث الثبات والصالحیة لالختبار،
وبعIIد اكتمIIال االسIIتمارة  .وأن الفقIIرات جیIIدة ویمكIIن اعتمادھIIا فIIي القیIIاسلالختبIIار علIIى الثبIIات العIIالي 

تIم و). وتشIرین األول -أیلIول(بشكلھا النھائي جمعت بیانIات البحIث خIالل الفتIرة المحصIورة بIین شIھر 
IIIتخدا لتحلیIIIات باسIIIب الم مالبیانIIIةئوالنسIIIابي یIIIط الحسIIIوزون والمتوسIIIامل المIIIاط يومعIIIن( ارتبIIIبیرس 

  .)١٩٨٠الراوي، ( )سبیرمانو
  



  ٢٠٠٧ )٤(العدد ) ٣٥(المجلد     (ISSN 1815-316X)  مجلة زراعة الرافدین
  

  النتائج والمناقشة
) ١(یتبIین مIن الجIدول : الطماطة بشكل عeام فeي ناحیeة زمeار التعرف على مستوى معارف زراع: أوالً 

نسIIبة ذوو المسIIتوى  مIIن المبحIIوثین ذوو مسIIتوى معرفIIي متوسIIط، بینمIIا شIIكلت %٥١.٢٥أن نسIIبة 
مIن مجمIوع  %٨.٧٥،أمIا نسIبة ذوو المسIتوى المعرفIي المIنخفض فقIد بلغIت  %٤٠المعرفIي المرتفIع 

زراع الطماطة في منطقة البحث ھو متوسIط یمیIل  وھذا یعني بشكل عام أن مستوى معارف. المبحوثین
  .إلى االرتفاع 

  .زراعة محصول الطماطةلمستوى معارفھم في  توزیع المبحوثین وفقاً ): ١( جدولال  
  %  العدد  *الفئات   %  العدد  *الفئات 

  ٤٠  ٣٢  فأكثر) ٥٧(مرتفع   ٨.٧٥  ٧  فأقل) ٤٢( منخفض

  %١٠٠  ٨٠  المجموع  ٥١.٢٥  ٤١  )٥٦-٤٣(متوسط 
 ).٣٢.٩(االنحراف المعیاري  ،)٢١.٥٨(المعدل  ،)٧٢(وأعلى قیمة ) ٢٩(أوطأ قیمة * 
 

أن ) ٢(یتضIح مIن الجIدول :االختبار راتفقو مجاالت زراع فيالتعرف على المستوى المعرفي لل :ثانیا
الزراع یمتلكIون  نوھذا یدل إلى إ، أعلى مستوى معرفي للزراع ھو في مجال النضج والجني والتسویق

وتبIIین أن أقIIل مسIIتوى معرفIIي ، معلومIIات ومعIIارف بوقIIت نضIIج الحاصIIل وطریقIIة الجنIIي والتسIIویق
ذا یدل إلى إن الزراع یفتقIرون إلIى المعلومIات الكافیIة فIي ھIذا وھ، للزراع ھو في مجال الري والتسمید

  .المجال
مسIاؤى (من الجدول إن الفقIرات التIي احتلIت المراتIب األولIى فIي مجIاالت البحIث ھIي فقIرة  بینیتكما 

األمراض التي تصیب محصIول (وفقرة  ،والتسویق في مجال النضج والجني )التأخیر في جني الطماطة
ممیIIزات صIIنف الطماطIIة (فقIرة و ،األمIIراض والحشIرات التIIي تصIIیب المحصIIول فIIي مجIIال )الطماطIة

فIي مجIال تھیئIة األرض ) موعIد عملیIة الترقیIع فIي الطماطIة(وفقIرة ، في مجال اختیIار الصIنف) النقي
وھIذا . فIي مجIال الIري والتسIمید )لIدونم مIن الطماطIة ةكمیة الفسفور الالزم(وفقرة ، وخدمة المحصول

التIIي احتلIIت المراتIIب  تأمIIا الفقIIرا. ثین لIIدیھم معلومIIات ومعIIارف فIIي ھIIذة الفقIIراتیIIدل إلIIى أن المبحIIو
فIي مجIال ) الصنف الھجIین كمیة أنتاج الدونم الواحد من الطماطة(األخیرة في مجاالت البحث ھي فقرة 

فIIي مجIIال  )المبیIIد المسIIتخدم لمعالجIIة مIIرض اللفحIIة فIIي الطماطIIة(وفقIIرة  ،والتسIIویق النضIIج والجنIIي
فIIي مجIIال  )ممیIIزات صIIنف الطماطIIة الھجIIین(فقIIرة و، والحشIIرات التIIي تصIIیب المحصIIولاألمIIراض 

فIIي مجIIال تھیئIIة  )ارتفIIاع شIIتالت الطماطIIة عنIIد نقلھIIا إلIIى األرض المسIIتدیمة(وفقIIرة ، اختیIIار الصIIنف
فIي مجIال الIري  )كمیة السماد النتروجیني الالزم لدونم من الطماطة(وفقرة ، األرض وخدمة المحصول

  . وھذا یدل إلى أن المبحوثین یعانون من نقص في معلوماتھم ومعارفھم في ھذة الفقرات ،والتسمید
  

ترتیIIب مجIIاالت وفقIIرات االختبIIار حسIIب المتوسIIط الحسIIابي المIIوزون لمسIIتوى معIIارف ): ٢(الجIIدول
  .الزراع

  الحسابي الموزون للفقرات متوسطال المجاالت
  ٧٥.٠٩  النضج والجني والتسویق

  ٧٤      .أخیر في جني الطماطةمساؤى الت
  ٦١.٣٣  .موعد نقل حاصل الطماطة إلى السوق بعد الجني
  ٦١     .أھمیة فرز ثمار الطماطة بعد الجني
  ٤٩     .عدد مرات جني الطماطة في األسبوع
  ٣٧     .على ماذا یعتمد نضج محصول الطماطة

  ٣٠.٨٠  ).الصنف الھجین(كمیة أنتاج الدونم الواحد من الطماطة
  ٦٥.٥١  األمراض والحشرات التي تصیب المحصول
  ٩٢      .األمراض التي تصیب محصول الطماطة
  ٨٦      .موعد رش المبیدات على الطماطة
  ٧٤      .األجزاء التي یتطفل علیھا الھالوك في نبات الطماطة

المبید المستخدم لمكافحة اآلفات التي تصیب محصول 
  .الطماطة

٦١.٦٦  
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  ٥٥.٥٠  .تصیب محصول الطماطةاآلفات التي 
  ٤٩.١٤  .المبید المستخدم لمعالجة مرض اللفحة في الطماطة
  ٦٤.٣٤  اختیار الصنف
  ٨٠     .ممیزات صنف الطماطة النقي
  ٦١.٦٠  .ممیزات صنف الطماطة بیرسون
  ٦١.٥٠    .على ماذا یعتمد اختیار صنف الطماطة

  ٦١.٥٠  .ممیزات صنف الطماطة المحلي
  ٤٦.٧٥  .الطماطة الھجین ممیزات صنف

  ٦٢.٣٠  تھیئة األرض وخدمة المحصول
  ٨٦      .موعد عملیة الترقیع في الطماطة
  ٨٠      .عرض المصاطب التي تزرع فیھا الطماطة
  ٧٤      .موعد زراعة بذور الطماطة في المشتل
  ٦١.٦٠  .موعد عقد ثمار الطماطة
  ٥٥.٥٠   .التربة التي تزرع فیھا الطماطة

  ٤٩.٣٣   .ئد أجراء العزق في الطماطةفوا
  ٤٩.١٤   .طریقة زراعة الطماطة
  ٤٣.٢٠   .موعد شتل الطماطة
  ٣٧      .عدد أوراق الشتلة عند نقلھا إلى األرض المستدیمة
  ٣٧      .المسافة بین شتالت الطماطة
  ٣٦.٨٠  .كمیة البذور الالزمة إلنتاج الشتل لدونم من الطماطة

  ٣٦.٨٠  .طة عند نقلھا إلى األرض المستدیمةارتفاع شتالت الطما
  ٥٨.٦٦  الري والتسمید

  ٧٤    .ن الطماطةلدونم م ةكمیة الفسفور الالزم
  ٦٧.٣٣  .فوائد الفسفور للطماطة
  ٥٥.٥٠  .فوائد إضافة السماد النتروجیني إلى الطماطة بالكمیة المحددة
  ٤٩.٣٣  .كمیة البوتاسیوم الالزمة لدونم من الطماطة

  ٤٩.٢٥  .رات الري في الطماطةفتماذا یعتمد تحدید  على
  ٤٨      .ري الطماطة بعد عقد الثمار

الدفعة األولى من السماد النتروجیني  إضافةموعد 
  .إلىالطماطة

٤٣.٢٠  

  ٢٧.١٤  .ردرجة حساسیة الطماطة للماء في طور االزھا
  ١.٤٨  .كمیة السماد النتروجیني الالزم لدونم من الطماطة

  
یتبIین مIن : وبعeض المتغیeرات الطماطeة بeی摆 المسeتوى المعرفeي لeزراعید العالقة االرتباطیeة تحد: ثالثا

  :ما یأتي) ٣( الجدول
 سIنة ٤٠سIنة وبمتوسIط مقIدارة  ٢٠سIنة واقIل عمIر  ٦٥لقد ظھIر إن أعلIى عمIر للمبحIوثین  :العمر.١

سIنة حیIث بلغIت ) ٥٠-٣٦( وعند توزیع المبحوثین وفقا للفئات العمریة تبین ارتفاع نسIبة الفئIة العمریIة
 ، بینمIا شIكل أفIراد الفئIة العمریIة %٣٨.٧٥فبلغت نسبتھم ) سنة فأقل ٣٥(أما الفئة العمریة  ،%٤٣.٧٥

وقIد تبIین وجIود عالقIة . من مجموع المبحوثین الذین شملتھم الدراسIة% ١٧.٥٠نسبة ) سنة فأكثر ٥١(
غت قیمة معامل االرتبIاط البسIیط  لبیرسIن حیث بل ،المعرفي بین العمر والمستوى موجبة ارتباط معنویة

وھذا یعنIي أنIھ  ٠.٠١ احتمال وھي معنویة عند مستوى ٠.١٨٥ ھي أكبر من القیمة الجدولیة و ٠.٢٧٠
وقIIد یعIود سIIبب ذلIك إلIIى إن .فIIي زراعIة محصIIول الطماطIة فتIھكلمIا یIزداد عمIIر المIزارع  تIIزداد معر

صIول الطماطIة نتیجIة السIنوات التIي قضIاھا فIي المزارع كبیر السن یمتلك خبIرة عالیIة فIي زراعIة مح
  .زراعة  المحصول

لفئIات المسIتوى التعلیمIي تبIین ارتفIاع نسIبة خریجIي  عند توزیع المبحIوثین وفقIاً  :المستوى التعلیمي.٢
، %٢٢.٥ ، وشIIكلت نسIIبة خریجIIي الدراسIIة االبتدائیIIة%٣١.٢٥بلغIIت نسIIبتھم  إذالدراسIIة المتوسIIطة 
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فIي حIIین بلغIIت  ،%١٠أمIIا خریجIي الدراسIIة اإلعدادیIIة فشIكلوا نسIIبة  ،للIذین یقIIرؤون ویكتبIون% ٢٠و
بینمIا بلغIت نسIبة خریجIي  ،%٦.٢٥فشIكلوا نسIبة  فما فIوقأما خریجي الكلیات % ٦.٢٥نسبة األمیون 

عIدم وجIود عالقIة ارتبIاط معنویIة  وتبین أیضIاً  .وھي أقل نسبة من مجموع عینة البحث  ٣.٧٥المعاھد 
 ٠.٠٢٢ لسIبیرمان الرتبIي المستوى المعرفي، حیث بلغت قیمة معامIل االرتبIاطبین المستوى التعلیمي و

 هبمسIتوالIیس لIھ عالقIة  للمIزارع وھذا یعني إن المسIتوى التعلیمIي٠.١٨٥ وھي أقل من القیمة الجدولیة
وقد یعزى سبب ذلك إلى إن تعلیم الزراع قIد یكIون فIي مجIاالت .في زراعة محصول الطماطة المعرفي

  .مما ال ینعكس على الجوانب الزراعیةغیر زراعیة 
 دونIIم ٥٠ظھIIر إن أكبIIر مسIIاحة مسIIتغلة فIIي الزراعIIة لIIدى المبحIIوثین   :مسeeاحة األرض المزروعeeة.٣

لمسIاحة  وعنIد توزیIع المبحIوثین وفقIاً . ١١.٧٠واصغر مساحة مزروعIة دونIم واحIد وبمتوسIط مقIدارة 
 -١٨أما نسبة ذوي فئIة  ،%٧٧.٥بلغت  إذدونم فأقل  ١٧األرض المزروعة تبین ارتفاع نسبة ذوي فئة 

مIIن مجمIIوع المبحIIوثین % ٢.٥٠ دونIIم فIIأكثر ٣٤بینمIIا شIIكلت نسIIبة ذوي فئIة  ،%٢٠دونIم فبلغIIت  ٣٣
بIIین مسIIاحة األرض المزروعIIة  موجبIIة وقIIد تبIIین وجIIود عالقIIة ارتبIIاط معنویIIة .الIIذین شIIملتھم الدراسIIة

ھIIي أكبIIر مIIن القیمIIة و ٠.٤٢٥لبیرسIIن  بلغIIت قیمIIة معامIIل االرتبIIاط البسIIیط إذالمسIIتوى المعرفIIي،و
 زراعوھذا یدل على إن المستوى المعرفIي لI  ٠.٠١احتمال وھي معنویة عند مستوى  ٠.١٨٥ الجدولیة

وقد تعزى ھIذه النتیجIة إلIى إن المسIاحات . الطماطة یزداد بزیادة مساحة األرض المزروعة بالمحصول
بشIIكل صIIحیح ممIIا یIIدفع أصIIحابھا إلIIى التIIزود الكبیIIرة یكIIون مردودھIIا االقتصIIادي عIIالي إذا اسIIتغلت 

بالمعIIارف والمعلومIIات لالسIIتفادة منھIIا فIIي زراعIIة محصIIول الطماطIIة وبالتIIالي زیIIادة إنتIIاج المسIIاحات 
  .)٢٠٠٢( الحمدانيو )٢٠٠١( النعیمي إلیھ لما وصالنتیجة مع  هوتتفق ھذ. المزروعة بالمحصول

أن نسIIبة  یIIةحیIIازة المزرعاللنIIوع  مبحIIوثین وفقIIاً تبIIین مIIن خIIالل توزیIIع ال :ةیeeنeeوع الحیeeازة المزرع.٤
مIIن الIIذین شIIملتھم  %١٣.٧٥وأن نسIIبة  مIIن المبحIIوثین ھIIم مIIن فئIIة المIIؤجرین لIIألرض، %٨٦.٢٥

 حیIIازةالوتبIIین عIIدم وجIIود عالقIIة ارتبIIاط معنویIIة بIIین نIIوع . الدراسIIة ھIIم مIIن فئIIة المIIالكین لIIألرض
ھي أقل مIن و ٠.٠٠١ الرتبي لسبیرمان رتباطحیث بلغت قیمة معامل اال المستوى المعرفي،و ةیالمزرع

لIیس لIھ عالقIة بالمسIتوى المعرفIي  ةیIالمزرع حیIازةالن نIوع أوھIذا یIدل علIى  ٠.١٨٥ القیمة الجدولیIة
وقد یعزى سبب ذلك إلIى إن الIزراع یحIاولون اسIتغالل مسIاحاتھم  المزروعIة والتIزود .الطماطة عزرال

طIIة للحصIIول علIIى إنتIIاج عIIالي علIIى اخIIتالف ملكیIIة بالمعIIارف والمعلومIIات الخاصIIة بمحصIIول الطما
  .األرض الزراعیة

ظھIIIر إن أعلIIIى دخIIIل یحصIIIل علیIIIة المبحIIIوثین مIIIن المحصIIIول  :الeeeدخل السeeeنوي م摆eee المحصeeeول.٥
 وعند توزیع المبحIوثین وفقIاً . ٥٤١.٨٧ هدینار وبمتوسط مقدار ٢٠٠٠٠٠قل دخل أدینار و ١٢٠٠٠٠٠

بلغIت  إذ) ٥٣٣٠٠٠(فIاع نسIبة ذوي فئIة الIدخل المIنخفضالسنوي مIن المحصIول تبIین ارت دخللفئات ال
،بینمIIا شIIكلت نسIIبة  %١٨.٧٥فبلغIIت  )٨٦٦٠٠٠-٥٣٤٠٠٠( أمIIا نسIIبة ذوي الIIدخل المتوسIIط ، %٧٠

  ذوي الIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIدخل المرتفIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIع
وقIد تبIین وجIود عالقIة ارتبIاط . من مجمIوع المبحIوثین الIذین شIملتھم الدراسIة% ١١.٢٥ )٨٦٧٠٠٠(

بلغIت قیمIة معامIل االرتبIاط  إذ ي مIن المحصIول والمسIتوى المعرفIي،بIین الIدخل السIنو موجبة معنویة
 ٠.٠١معنویIة عنIد مسIتوى احتمIال  وھي ٠.١٨٥ھي أكبر من القیمة الجدولیة و٠.٤٢٧البسیط لبیرسن 
وقIد  .المستوى المعرفي لزراع الطماطIة یIزداد بزیIادة الIدخل السIنوي مIن المحصIول إنوھذا یدل على 

المIردود االقتصIادي النIاتج مIن زراعIة محصIول الطماطIة یعIد احIد األسIباب  تعزى ھذه النتیجة إلى أن
المعارف والمعلومIات عIن كیفیIة زراعIة المحصIول وذلIك لرفIع مسIتوى  بحث عنالتي تدفع المزارع لل

  ).٢٠٠٢( الحمداني إلیھ لما وصوتتفق ھذه النتیجة مع . اإلنتاج
 سIنة، وأقIل ٣٠عدد لسنوات الخبرة في الزراعة لقد ظھر إن أعلى  :عدد سنوات الخبرة في الزراعة.٦

لعIدد سIنوات الخبIرة فIي الزراعIة  وعنIد توزیIع المبحIوثین وفقIاً . سIنة ١٦سنة وبمتوسط مقدارة  ٢عدد 
قل فبلغت نسIبتھم فأسنة  ١١ما فئة أ، %٥٦.٢٥بلغت نسبتھم  إذ سنة ٢٠-١٢تبین ارتفاع نسبة ذوي فئة 

. مIن مجمIوع المبحIوثین الIذین شIملتھم الدراسIة% ٢١.٢٥ر سIنة فIأكث ٢١،بینما شكلت فئIة  %٢٢.٥٠
 إذ المعرفIي، ىمسIتوالوفي الزراعIة الخبرة وقد ظھر عدم وجود عالقة ارتباط معنویة بین عدد سنوات 

وھIذا یIدل  ٠.١٨٥ ھIي أقIل مIن القیمIة الجدولیIةو ٠.٠٩٦- لبیرسIن بلغت قیمة معامل االرتبIاط البسIیط
فIي زراعIة ھا المزارع في الزراعIة لIیس لھIا عالقIة بمسIتواه المعرفIي لسنوات التي یقضیاعلى إن عدد 

وقIIد یعIIزى سIIبب ذلIIك إلIIى أن السIIنوات التIIي یقضIIیھا المIIزارع فIIي الزراعIIة قIIد ال .محصIIول الطماطIIة
في الحصول على معلومات وخبرات تتعلق بزراعة محصول الطماطة ولكIن قIد یھIتم بمجIاالت  ایستغلھ

  . أخرى غیر الزراعیة
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وأقIل ، ٢٨أعلى قیمة رقمیة لمصادر المعلومات الزراعیIة  إنلقد ظھر : المعلومات الزراعیة مصادر.٧
وعند توزیع المبحوثین وفقا لفئات مصادر المعلومات الزراعیة تبین ، ٢٠.٨٣وبمتوسط مقداره  ١٠قیمة

Iت إذ ة ارتفاع نسبة المبحوثین الذین یقعون ضمن فئة االتصال المتوسط بمصادر المعلومات الزراعیIبلغ
،بینمIIا بلغIIت نسIIبة ذوي  %٦.٢٥،أمIIا فئIIة ذوي االتصIIال الضIIعیف فبلغIIت نسIIبتھم  %٦٧.٥٠نسIIبتھم 

وتبIین وجIود عالقIة ارتبIاط معنویIة موجبIة بIین  .من العدد الكلIي للمبحIوثین% ٢٦.٢٥االتصال العالي 
ط لبیرسIIن بIIین بلغIIت قیمIIة معامIIل االرتبIIاط البسIIی إذ.مصIIادر المعلومIIات الزراعیIIة والمسIIتوى المعرفIIي
وھIي  ،٠.١٨٥ ھي أكبر من القیمة الجدولیIةو ٠.٣٣٦مصادر المعلومات الزراعیة والمستوى المعرفي 

وھIIذا یعنIIي أن المسIIتوى المعرفIIي للمIIزارع یIIزداد بزیIIادة تعرضIIھ  ٠.٠١ مسIIتوى احتمIIال نIIدمعنویIIة ع
ي یحصIل منھIا المIزارع تعدد المصادر التI تعزى ھذه النتیجة إلى إنقد ، والزراعیةلمصادر المعلومات 

فIي زراعIة  المعرفIي همسIتوارفIع  سIاھم فIيیقIد  على معلوماتھ فیمIا یخIص زراعIة محصIول الطماطIة
  .)٢٠٠٢( الحمدانيو )٢٠٠١( النعیمي ھإلی لما وصالنتیجة تتفق مع ه وھذ المحصول،

  .    المستقلةالعالقة األرتباطیة بین المستوى المعرفي لزراع الطماطة وبعض المتغیرات ):٣( جدولال

ارتباط  قیمة  %  العدد  المتغیرات
  بیرسن

  قیمة ارتباط
  سبیرمان  

  :العمر
  ٣٨.٧٥  ٣١  فأقل) سنة ٣٥(   

  ٤٣.٧٥  ٣٥  سنة) ٥٠ -٣٦(       **٠.٢٧٠
  ١٧.٥٠  ١٤  فأكثر) سنة ٥١(  

  :المستوى التعلیمي
  ٦.٢٥  ٥  أمي

  ٠.٠٢٢  

  ٢٠     ١٦  یقرأ ویكتب        
  ٢٢.٥٠  ١٨  ابتدائیة        

  ٣١.٢٥  ٢٥  متوسطة        
    ١٠     ٨  إعدادیة        
  ٣.٧٥  ٣  معھد         

  ٦.٢٥  ٥  كلیة فأكثر
  :مساحة األرض المزروعة

  ٧٧.٥  ٦٢  فأقل) دونم ١٧(   
    ٢٠    ١٦  دونم )٣٣-١٨(           **٠.٤٢٥

  ٢.٥٠  ٢  فأكثر) دونم ٣٤(    
  :ةیزرعنوع الحیازة الم

  ١٣.٧٥  ١١  فئة المالكین لألرض      
  ٠.٠٠١  

  ٨٦.٢٥  ٦٩  فئة المؤجرین لألرض
  :)دینار( المحصول من السنوي الدخل
       ٧٠     ٥٦  فأقل) ٥٣٣٠٠٠(   

١٨.٧٥  ١٥  )٨٦٦٠٠٠-٥٣٤٠٠٠(   **٠.٤٢٧  
  ١١.٢٥  ٩  فأكثر) ٨٦٧٠٠٠(    

  :عدد سنوات الخبرة في الزراعة
  ٢٢.٥٠  ١٨  فاقل) سنة ١١( 

  ٥٦.٢٥  ٤٥  )سنة٢٠-١٢(          ٠.٠٩٦-
  ٢١.٢٥  ١٧  فأكثر )سنة ٢١(  

  :مصادر المعلومات الزراعیة
  ٦.٢٥  ٥  فئة االتصال الضعیف )فاقل ١٧(

٠.٣٣٦**    
  ٦٧.٥٠  ٥٤  فئة االتصال المتوسط )٢٤-١٨(
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ارتباط  قیمة  %  العدد  المتغیرات
  بیرسن

  قیمة ارتباط
  سبیرمان  

  ٢٦.٢٥  ٢١  فئة االتصال العالي) فأكثر ٢٥(
 %).١( احتمال یمة معنویة عند مستوىتشیر إلى أن الق*) *(

  
ألن ، ھIIو متوسIIط لIIزراع الطماطIIة العIIام أظھIIرت نتIIائج البحIIث إن المسIIتوى المعرفIIي: االسeeتنتاجات

مIIنھم ذوو مسIIتوى  %٥١.٢٥وأن ، مIIنخفض مIIن الIIذین شIIملتھم الدراسIIة مسIIتواھم المعرفIIي %٨.٧٥
إن اغلIب زراع  نستنتج من ذلIك% ٤٠أما ذوو المستوى المعرفي المرتفع فبلغت نسبتھم،معرفي متوسط

وتبIین ، الطماطة ال یزالون یعIانون مIن نقIص فIي معلومIاتھم ومعIارفھم فIي زراعIة محصIول الطماطIة
مسIاحة األرض و العمIر( عالقة ارتباط معنویة موجبة بین المستوى المعرفي للزراع والمتغیIرات وجود

نسIIتنتج مIIن ذلIIك أن ھIIذة  ).راعیIIةمصIIادر المعلومIIات الزوالIIدخل السIIنوي مIIن المحصIIول و المزروعIIة
Iا عالقIة ةالعوامل لھIزراع الطماطIي لIتوى المعرفIود ، بالمسIدم وجIین عIین وتبIة بIاط معنویIة ارتبIعالق

عIIدد و نIIوع الحیIIازة المزرعیIIةو المسIIتوى التعلیمIIي( المتغیIIرات المسIIتقلةولIIزراع لالمسIIتوى المعرفIIي 
عوامIIل لIIیس لھIIا عالقIIة بالمسIIتوى المعرفIIي نسIIتنتج مIIن ذلIIك أن ھIIذة ال . )سIIنوات الخبIIرة فIIي الزراعIIة

). النضIج والجنIي والتسIویق(وتبIین إن المجIال الIذي احتIل المرتبIة األولIى ھIو مجIال ، لزراع الطماطة
  .نستنتج من ھذا إن الزراع یمتلكون معرفة عالیة في ھذا المجال

وجIود نسIبة مIن ذوي المعرفي المتوسط لزراع الطماطة و ىنظرا الرتفاع نسبة ذوو المستو: التوصیات
فان ھذا یتطلIب أن تعمIل مدیریIة ، المستوى المعرفي المنخفض من بین المبحوثین الذین شملتھم الدراسة

الزراعIIة مIIن خIIالل الشIIعبة الزراعیIIة فIIي المنطقIIة علIIى تزویIIد الIIزراع بالمعIIارف والمعلومIIات الجدیIIدة 
IIة الIIق أقامIIن طریIIك عIIة وذلIIول الطماطIIة محصIIص زراعIIا یخIIة فیمIIزراع والحدیثIIة للIIدورات التدریبی

جIIراء دراسIIات إو.والتركیIز علIIى جوانIب الضIIعف فIIي المجIاالت التIIي یعIIانون مIن نقIIص معIIرفتھم فیھIا
أخرى لھا عالقة بالمستوى المعرفي لIزراع الطماطIة مماثلة لھذا البحث تھدف إلى التعرف على عوامل 

 .في مناطق أخرى من القطر
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ABSTRACT 

The study aims at estimating the knowledge level of tomatoes growers 
in general in Zomar region, identifying their knowledge level in aspects, items 
of the test, determining the relationship between knowledge level and some 
independent variables studied. Data had been collected from (80) farmer which 
represent (25%) of population. The data had been analyzed by using: weighted, 
Person correlation, Spearman-Brown. The results revealed that (8.75%)of 
respondent were of low knowledge level,(51.25 %) medium and (40%) high 
level of knowledge in growing tomatoes. The higher level of knowledge was in 
aspects (maturation, gathering and marketing, aspect diseases  and  insect that 
invade the crop).The study showed that there were significant Relationship 
between knowledge level and variables(age, agricultural cultivated area, 
income, agricultural information sources).The study also showed that there 
were no relationship between knowledge level and variables(education level, 
type of farm ownership and experience in agricultural). 

  المصادر
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 المستوى المعرفي في مجال التعامل مع مبیدات اآلفات) . ٢٠٠٢(حمادي حمداني، سعد عبید فیاض ال
 كلیة الزراعیة لدى مزارعي الخضر المحمیة في قضاء المحمودیة، بغداد، رسالة ماجستیر،

  .الزراعة، جامعة بغداد
 جامعة، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر –المدخل إلى اإلحصاء ) ١٩٨٠(الراوي، خاشع محمود 

  .صلالمو
الزراعي، اإلرشاد مقدمة في ). ١٩٩٥(أحمد شكري وحسین جمعة وخلدون عبداللطیف  ریماوي،ال

  .٣٥>٢٦-٢١ دار حنین للنشر، عمان األردن، ،١ط
 للتنمیة الزراعیة الریفیة في ھھمیتأدور اإلرشاد الزراعي و). ١٩٩٤(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

  .١٨ الخرطوم، .ة اإلرشاد الزراعي في الوطن العربيدراسة كفاءة أنظم الوطن العربي،
تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام  ).٢٠٠٠( المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

  .٢٢،الخرطوم،١٩٩٩
المستوى المعرفي لزراع النخیل باألضرار الجانبیة ). ٢٠٠١(ھدى شكر محمود أحمد  النعیمي،

رسالة ماجستیر، كلیة  حشرة دوباس النخیل في بغداد،المستخدمة في مكافحة  للمبیدات
  .بغداد الزراعة،جامعة


