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*دوافع الزراع في محافظة نینوى للمشاركة في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن

عباس علي احمدفاضل العباسي                  عامل
جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات / قسم اإلرشاد الزراعي 

الخالصة
التعرف على دوافع زراعالى ھدفت الدراسة 

. جفي
مزارع٧٠تكونت العینة االولى من .زراع المشاركین وغیر المشاركین في البرنامج ال

لبرنامج .٨٨و،ا
برنامج، أسبابوالثانیة لتحدید اداتین؛ االولى لقیاس دوافع الزراع للمشاركة في البرنامج في ال اركة  لمش ا عدم 

من زراع %٧٨وقد .
إلىي

 )- (
إلىأدتالمدروسة، كما اظھرت النتائج ان اكثر االسباب التي 

. اقتصادیة
.الزراعیة باسعار مدعومة

المقدمة
 ّ الىیعد التعلیم اإلرشادي الزراعي نظام دینامیكي مو

د

اجة .  لح وتعد ا
) Gap(الفجوة 

 )١٩٩١ .(
إشباعفي التوازن مما یدفعھم للقیام بسلوك معین لغرض تولد لدیھم اختالالً فإنھاالزراع 

ما یحض الإلىلإلشارةویستخدم مفھوم الدوافع ). ١٩٩٣عدس ومحي الدین، (یعرف بالدوافع 
أن). ٢٠٠٣نشواتي، ( 

لعمر، (الدوافع ذات ارتباط وثیق بسلوك الفرد  ). ١٩٨٧ا
أكثرأودافع معین عمل ما لم یتوافر لدیھ بأيیقوم الفرد بأدائھ وانھ ال یقوم 

إلى، فسلوك الزراع إذن سلوك غرضي، یھدف الدافع نشاط مستمر یتوجھ لتحقیق ھدف معین
وتعد الدوافع المحور الرئیس الذي ترتكز علیھ عملیة التعّ ). ١٩٧٨مصطفى، (معینةحاجةإشباعأو

لشروط أیضاوتعد ). ٢٠٠١القاسم وآخرون، ( الخبرة  نمن ا
). ٢٠٠٠ابو جادو، ( المتعددةمن مجاالتھ مجالعملیة التعلم في 

إثابةاإلنسانما یعرف بدافع التعلم لدى وجود إلى) ١٩٦٧(Brunnerاشارو
اأنإلىإشباعھيھذا الدافع فإثابةتكمن إذخارجیة، 

( التعلم، وبإرادة
Brunner ،والتمكن و حیویاً ضروریاً أمراً افع تعد ولذا فان الد). ١٩٦٧

. منھ
والتي اإلرشادیةاحد النشاطات التعلیمیة من ویعد البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن في العراق 

احد كماً وإنتاجیةتحسنت إذحققت نجاحات عدیدة، لو دونم ا ل ا
من نتائج تطبیقیة مثمرة في العملیات الزراعیة وخدمة المحصول وجھود العاملین المتواصلة إلیھوما توصلوا 

جوبالرغم من النجاحات التي حققھا البرنام. في البرنامج في ھذا الشأن

مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني*
١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ في ٢٧/٥/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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ر
وقد . (*)٢٠٠٥مزارعاً عام ٣٥٠إلىحتى وصل عددھم ثم بدا العدد یتناقص١٩٩٨مزارعا في عام ١٦٠١

.ھذه الدراسةإلجراء، وھذا ما دفع الباحثین اإلرشادیةطات التعلیمیة النشا
-:تحقیق ما یأتيإلىویھدف البحث 

-:أوالً 
:آالتیةالفرعیة األھدافالقطن، وسیتم ذلك من خالل 

.افع زراع القطن للمشاركة في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطنتحدید مستوى دو.١
٢.

.نظریة ماسلو للحاجات
ترتیب فقرات كل مجال من .٣

.ألھمیتھاوفقا القطن
.عدم مشاركة الزراع في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطنأسبابتحدید -:ثانیاً 

وطرائقھالبحثمواد
تكّ 

ووناحیة النمرودوالوطني لتطویر زراعة القطن والمنتشرین في ناحیة القیارة
لعام ٧٠٠  ً ارعا ٢٠٠٥،٣٥٠مز

٣٥٠ .
. ٪٢٠عاً ویمثلون مزار٧٠بعدد امج ـاركین في البرنـالمش

٨٨
ارعاً و ١٥٨. ٪٢٥.١٤ مز
.٢٠٠٥لعام من زراع القطن في محافظة نینوى ٪٢٢.٥٧یمثلون 

عینة البحثالمجتمع و:)١(جدول ال

عدد منطقة البحث
الزراع

عدد 
عدد ٪المبحوثین

الزراع
عدد 

٪المبحوثین

٩٥١٩٥.٤٣١٠٠٢٨٨ناحیة القیارة
٨٠١٦٤.٥٧٧٥١٨٥.١٤ناحیة النمرود

٧٠١٤٤٦٥١٤٤مركز قضاء الحمدانیة
٧٠١٤٤٧٢١٧٤.٨٦الحمیداتناحیة 

٣٥٧٢٣٨١١٣.١٤ناحیة زمار
٪٣٥٠٨٨٢٥.١٤٪٣٥٠٧٠٢٠المجموع

رض جمع األولىلجمع البیانات،أداتینإعدادولغرض جمع البیانات الخاصة بالبحث تم  لغ مت  صم

فع مثل األبحاثعلى بعض اإلطالعبعد األداةالبرنامج حیث تم اعداد  دوا ل وضوع ا قة حول م لساب ات ا اس در ل وا
إضافة)٢٠٠٤(، و محمود)١٩٩٢(Miller، و )١٩٧٨(دراسة مصطفى  عض الفقرات و ب

ماإلى
فقرة ٢٢١٢-١٧الدوافع ھي الدوافع المعرفیة  

: آالتيأمامإجابةبدائل تووضع. األولیةفقرة بصیغتھا ٥١مجموع فقرات المقیاس بلغ وبذلك 
الووتنطوتنطبق علي بدرجة كبیرة

األداةأما. على التوالي١و٢و٣و٤تخصیص قیم لھذه البدائل 
أسباب

.یة زراعة نینوىمدیر/ البرنامج الوطني لتطویر زراعة لقطن (*)
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إلضافةأسبابالبرن ا وضع إلىب
.التي تمنع الزراع من المشاركة في البرنامجاألخرىاألسبابسؤال مفتوح لبیان 

اعاإلرشاداألداتینوتم عرض  لزر يا
فقرات ٨وتم حذف . لمستوى المزارعینمالءمتھافي مدى صالحیتھا و آرائھمامج لمعرفة العاملین في البرن

لخبراءبآراءوفق علىلقیاس دوافع الزراعمالءمتھامن فقرات المقیاس لعدم  . ا
كما تم . ٠.٧٨ثبات مقیاس الدوافع وبلغ معامل الثبات إلیجادالتجزئة النصفیة 

٥
٣٨ .

.سبیرمان براون

النتائج والمناقشة
،-:أوالً 

-:وسیتم تحقیق ذلك من خالل األھداف الفرعیة اآلتیة
١. :

ا ،
اع في ھذه الفئة درجة٧٧-٤٠بین  ّ أما . ٪٣٤.٢٨٦مزارعا یمثلون ٢٤وبلغ عدد الزر

١١٤٣١-٧٨فئة ا
١٥١١٥-١١٥قیمھأما فئة الدوافع القویة فقد تراوحت ،٪٤٤.٢٨٦

).٢(٪ كما ھو موضح في الجدول٢١.٤٢٨مزارعاً یمثلون 

اع المشاركین في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطنمستوى دوافع): ٢(جدول ال ّ .الزر

اعمستوى الدوافع ّ اعمستوى الدوافعالمئویةالزر ّ المئویةالزر
١٥٢١.٤٢٨)١٥١-١١٥(القویة ٢٤٣٤.٢٨٦)٧٧-٤٠(الضعیفة 

٪٧٠١٠٠المجموع٣١٤٤.٢٨٦)١١٤-٧٨(المتوسطة 

ي٧٨منأن ما یقرب) ٢(من الجدول یتبین 
،

اع المشاركین في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن بمرور الزمن ّ . انحسار عدد الزر
اع في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن.٢ ّ ،ترتیب مجاالت دوافع مشاركة الزر

)٣(یتبین من الجدول . ماسلو للحاجات
وي قدره ٢.٨٤٦الموزون حیث بلغ متوسطھا الحسابي ،القطن تصدرت المرتبة األولى في الترتیب ئ بوزن م

٧١.١٥٠٪.

اع في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن:)٣(جدول ال ّ .ترتیب مجاالت دوافع مشاركة الزر
الوزن المئويالمتوسط الحسابي الموزونالرتبةمجاالت الدوافع

١٢.٨٤٦٧١.١٥٠الدوافع االقتصادیة 
٢٢.٥٢٤٦٣.١٠٠الدوافع المعرفیة 

٣٢.٤١٧٦٠.٤٢٥النفسیة-الدوافع االجتماعیة

اعة  زر
. القطن
). ١٩٨٤،ولي وآخرونالخ(سریع 

).ضمن حاجات األمن واألمن االقتصادي( جاءت الدوافع االقتصادیة بمراتب متقدمة في نظریة ماسلو 
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٢.٥٢٤
٣(٪٦٣.١٠٠ .(

وى بلتؤثر ال المحیطة بھم ةبیئالالسریعة في المعارف التي تحدث في  ت لمح ا في 
والتي ) زر(كل مكان 

آخرون( لي و ،)١٩٨٤،الخو

. متأخرة في نظریة ماسلو
وبوزن مئوي ٢.٤١٧النفسیة بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي موزون قدره -وجاءت الدوافع االجتماعیة

٦٠.٤٢٥٪
دودة في . 

)،١٩٨٤(،
-للحاجات إذ أن الدوافع االجتماعیة

).ضمن حاجات التقدیر وحاجات االنتماء والحب(
ترتیب فقرات كل مجا.٣

 :)٤ (
اع في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن ھي فقرة  ّ ( االقتصادیة لمشاركة الزر

٪٣.١٠٠٧٧.٥٥٠اذ) مصادر موثوقة

،
  .

ي( 
. ٪٦٢.٥٠ووزن مئوي ٢.٥٠٠بمتوسط حسابي ) اقتناؤھا

ترتیب فقرات الدوافع االقتصادیة:)٤(جدول ال

المتوسط الحسابي الرتبةالدوافع االقتصادیة
*الموزون

الوزن 
المئوي

١٣.١٠٠٧٧.٥٥٠الحصول على تقاوي من مصادر موثوقة 
٢٣.٠٥٧٧٦.٤٢٥زیادة إنتاجیة األرض من القطن

٣٢.٩٧١٧٤.٢٧٥الحصول على التسھیالت التسویقیة ما بعد الحصاد
٤٢.٨٨٥٧٢.١٢٥رفع مستوى دخلي الزراعي
٥٢.٨٥٧٧١.٤٢٥تحسین اإلنتاج كما ونوعا 

٦٢.٨١٤٧٠.٣٥٠ضمان مستقبلي مادیا
٧٢.٦٠٠٦٥.٠٠٠االقتصاد في النفقات الزراعیة

٨٢.٥٠٠٦٢.٥٠٠اقتناؤھا  ياقتناء بعض التقنیات الزراعیة التي ال یمكنن
٤= القصوى الدرجة *

)٥(یتبین من الجدول كما 
ووزن مئوي ٢.٩٠٠) (

٧٢.٥٠٪

 .
توسط حسابي ) (  بم

. ٪٥٦.٤٢٥ووزن مئوي ٢.٢٥٧

ترتیب فقرات الدوافع المعرفیة:)٥(جدول ال
الوزن المتوسط الحسابي الرتبةالدوافع المعرفیة
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المئوي*الموزون
١٢.٩٠٠٧٢.٥٠٠الحصول على المعلومات الجدیدة عن زراعة القطن

٢٢.٧١٤٦٧.٨٥٠الحالیة في زراعة القطنتوسیع خبراتي 
٣٢.٦٧١٦٦.٧٧٥استذكار ما نسیتھ من معلومات عن زراعة القطن

٤٢.٦٥٧٦٦.٤٢٥التفكیر في كیفیة حل المشكالت المتعلقة بزراعة القطن
٥٢.٦١٤٦٥.٣٥٠تطویر قدراتي العملیة في مجال زراعة القطن

٦٢.٥٥٧٦٣.٩٢٥لقطنھني في زراعةإیجاد حلول علمیة للمشاكل التي تواج
٧٢.٥٢٨٦٣.٢٠٠مشاھدة حقول نموذجیة للقطن

٨٢.٥٠٠٦٢.٥٠٠متابعة آخر المستجدات عن زراعة القطن
٩٢.٤٢٨٦٠.٧٠٠البحث عن إجابات لبعض التساؤالت 

١٠٢.٣٢٨٥٨.٢٠٠تنمیة مھاراتي في زراعة القطن 
١١٢.٣٠٠٥٨.٠٠٠لقطن تولید أفكار جدیدة في مجال زراعة ا

١٢٢.٢٨٥٥٧.١٢٥متابعة توصیات وإرشادات العاملین في البرنامج
١٣٢.٢٥٧٥٦.٤٢٥اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بزراعة القطن

٤= الدرجة القصوى * 

النفسیة-ترتیب فقرات الدوافع االجتماعیة:)٦(جدول ال

المتوسط الحسابي الرتبةالنفسیة–الدوافع االجتماعیة 
*الموزون

الوزن 
المئوي

اع قطن جدد  ّ ١٢.٩٢٨٧٣.٢٠٠التعرف على زر
٢٢.٧٤٢٦٨.٥٥٠التعرف على المرشدین الزراعیین العاملین في البرنامج 

٣٢.٦٠٠٦٥.٠٠٠أھدافي مساعدتي على تحقیق 
٤٢.٥٨٥٦٤.٦٢٥تنمیة روح التعاون بین مزارعي القطن 

منحي فرصة لل
٥.٥٢.٥٥٧٦٣.٩٢٥المتعلقة بزراعة القطن 

٥.٥٢.٥٥٧٦٣.٩٢٥توطید الثقة بیني وبین المرشد الزراعي 
٧٢.٥٢٨٦٣.٢٠٠الحصول على راحة نفسیة 

اع القطن اآلخرین ّ ٨٢.٥٠٠٦٢.٥٠٠توطید عالقتي بزر
٩٢.٤٤٢٦١.٠٥٠حبي للمغامرة والمخاطرة

١٠٢.٤٢٨٦٠.٧٠٠االبتعاد عن روتین العمل الیومي
١١٢.٣٤٢٥٨.٥٥٠زیادة سعادتي في الحیاة

١٢٢.٢٤٢٥٦.٠٥٠منحي مكانة اجتماعیة مرموقة في قریتي
١٣٢.٢٢٦٥٥.٦٥٠زیادة ثقتي بنفسي

١٤٢.٢١٤٥٥.٣٥٠منحي احتراماً متزایداً بین أبناء قریتي
١٥٢.٢٠٠٥٥.٠٠٠تيزیادة احترامي لذا

١٦٢.١٧١٥٤.٢٧٥افتخار عائلتي بي الشتراكي في البرامج الوطني
١٧٢.١١٤٥٢.٨٥٠تحسین جوانب حیاتي االجتماعیة 

٤= الدرجة القصوى * 
)٦ (-

اع في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن ھي فقرة النفسیة لمشاركة  ّ قطن جدد ( الزر اع  ّ لى زر رف ع تع ال
. ٪٧٣.٢٠ووزن مئوي ٢.٩٢٨) 

خالل اویكونوا على اتصال مع بعضھم البعض لتبادل الخبرات ومناقشة المشاكل

). الخ ......... ( معین یتعلق في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن 
– )

. ٪٥٢.٨٥ووزن مئوي ٢.١١٤بمتوسط حسابي موزون ) حیاتي االجتماعیة 
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:-:

اع یعزفون عن المشاركة في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطناألسباب شیوعاً  ّ .والتي تجعل الزر

اع القطن في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن:)٧(الجدول ّ أسباب عدم مشاركة زر
٪التكراراألسبابت
اع القطن عدم حل المشكالت التي تواج١ ّ ٧٦٨٦.٣٦ھ زر
٧١٨٠.٦٨استالم البرنامج للقطن بأسعار منخفضة ٢
٧٠٧٩.٥٤التأخر في عملیة استالم المحصول مما یؤثر على سعره٣
٦٧٧٦.١٣ارتفاع أسعار المدخالت الزراعیة التي یوفرھا البرنامج٤
٦٦٧٥.٠٠٠عدم توفیر المستلزمات الالزمة لزراعة القطن ٥
اع ٦ ّ ٦٥٧٣.٨٦عدم استالم البرنامج المحصول من الزر
٥٠٥٦.٨١تدني دخلي الزراعي   ٧
٤٦٥٢.٢٧إرباك عملي الزراعي٨
٤٥٥١.١٣جعلي تابعا لآلخرین ٩

٤٥٥١.١٣تقیید حریتي في العمل ١٠
٤٤٥٠.٠٠٠عدم تطویر البرنامج خبراتي الحالیة ١١
٤٤٥٠.٠٠٠ي الزراعيجعلي غیر مستقرا في عمل١٢
٤١٤٦.٥٩عدم السیطرة على تنظیم أوقاتي ١٣
٣٩٤٤.٣١عدم حاجتي لمعلومات جدیدة عن زراعة القطن ١٤
٣٩٤٤.٣١تقلیل فرص إبداء آرائي١٥
٣٩٤٤.٣١عدم استفادتي من البرنامج ١٦
٣٢٣٦.٣٦في مجال زراعة القطن  تقیید میولي للتجدید١٧
٣٠٣٤.٠٩ف إبداعي وابتكاري في مجال زراعة القطن إضعا١٨
٢٧٣٠.٦٨تقیید البرنامج لطموحاتي ١٩
٢٥٢٨.٤٠انخفاض إنتاجیة القطن للمزارعین المتعاقدین مع البرنامج٢٠
١٦١٨.١٨في قریتيمتمیزاً اجتماعیاً عدم منحي مركزاً ٢١

أن أھم األسباب التي أدت ) ٧(یتبین من الجدول 
) (زراعة القطن ھي أسباب اقتصادیة لذا جاءت بالمراتب األولى 

(٪، ٨٠.٦٨) استالم البرنامج للقطن بأسعار منخفضة(٪، ٨٦.٣٦بنسبة مئویة 
(٧٩.٥٤ ، ٪ ) (

٧٥) ( ٪ ، ٧٦.١٣ ٪ .
اع  ّ الزر

)Al-jumaily،1980 .(
)٢٠٠٣ (

ا
بأسعار عالیة ھذا فضالً 

.٪ ١٨.١٨وبنسبة مئویة ) في قریتي متمیزاً اجتماعیاً عدم منحي مركزاً ( ي ـاجتماع

االستنتاجات
-:نستنتج ما یأتي،البحثما ورد في نتائجإلىاستناداً 

دوافع يو.١
.ضعیفة إلى متوسطة
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إذ أن ،
اع عن المشاركة سببھ ضعف دوافعھم للمشاركة في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن ّ .عزوف الزر

اع في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطنإن الدوافع االقتصادیة ھي أق.٢ ّ .وى الدوافع لمشاركة الزر

.تظھر نتائجھ بشكل مباشر وملموس
إن ترتیب اولویات مجاالت الدوافع في نتائج ھذا البحث اختلف مع تر.٣
).عدا الدوافع االقتصادیة ( 

.تشترك فیھا مع بقیة العاملین في مجاالت أخرى غیر الزراعة
لى تقاوي ( .٤ الحصول ع

).من مصادر موثوقة 

.ونوعاً السبب في رداءة اإلنتاج كماً تاألخرى والتي كان
اع عن.٥ ّ إن أھم األسباب التي أدت إلى عزوف الزر

.ھي أسباب اقتصادیة

اع في البرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن إذا ما عكست ّ .التي تؤدي إلى عدم مشاركة الزر

یاتالتوص
-:بما یأتيانالباحثأوصىإلى االستنتاجات السابقة استناداً 

١.
اع المشاركین فی ّ .ومعنویاً مادیاً ھالدعم من قبل الدولة للبرنامج والزر

،أسمدة،تقاوي(التأكید على قیام البرنامج الوطني .٢
اع فضالً ) معدات مكائن ّ وبأسعار مدعومة للزر

.وة من البرنامج أو النشاط التعلیمي اإلرشاديالمرج
٣.

.ستالم المحصول مقدما عند التعاقد مع المزارعینسعر مجزي الاالیجابیة فضالً عن تحدید 
٤.

.الحكومة
٥.

أو . الحدیثة ا

اع اآلخرین ّ .طني لتطویر زراعة القطنزیة تخص البرنامج الواباإلضافة إلى عرض برامج تلف،تعلیم الزر
٦.

اع ّ .  والعمل على فتح مراكز متعددة الستالم المحصول من قبل الدولة،یضمن تحقیق الربح المعقول للزر

MOTIVES OF COTTON CULTIVATORS IN NENAVAH GOVERNORATE
TO PARTICIPATE IN THE NATIONAL PROGRAM FOR COTTON

CULTIVATION DEVELOPMENT
Aamel Fadhel Al-Abbassi                                      Abbas Ali Ahmed

Agricultural Ext. Dept. /College of Agric. and Foresty /Univ. of Mosul, Iraq

ABSTRACT
The study aimed to recognize cultivators motivations to participate in the

National Program For Cotton Cultivation Development, and to determine the
reasons for non-participation in the program. The two research samples consist of
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cultivators who participated and those who did not participated in the Program, the
first sample consists of 70 cultivators and the second sample consists of 88
cultivators. Two questionnaires we prepared, The first was prepared to measure
motives of cultivators to participate in the Program while the second was prepared
to determine the reasons for non-participating in the Program. The data was
analyzed by using means and percentage. The results showed that the motivations of
78% of the repondents were weak to moderate, and that the economic motives
occupied the first rank order, and the main reasons for non-participating were
economic reasons. Though, we recommend to reinforce the cultivators by
introducing financial support through the government and provide agricultural
inputs with reasonable prices.
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