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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2012، 12-3 (،1) دد(، ع20)جلدم

 

 (2011يونيو  8)سلم البحث فى 

 (2011ديسمبر  11)ووفق على البحث فى 
 

 
 

 االحتياجات التدريبية للموظفين الزراعيين في مكافحة حشرة السونه وعالقتها 

 ببعض المتغيرات في محافظة نينوى
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محصال  ،  التدريبيا قياس االحتياجاا  : الكلمات الدالة

 المكافح ،  حشرة السلنه،  الحنط 
 

 الموجــز
 

يهااده ااالا البحااا تلاا  التاااره جااا  االحتياجااا  

التدريبيااا  لاماااللزيا الااايراجييا فاااة مكافحااا  حشااارة 

السااالنه التاااة تصااايل محصااال  الحنطااا  بشاااك  جاااا ، 

لالتااااره جاااا  الارقااا  االرتباطيااا  بااايا االحتياجاااا  

ستقا  التة شماها البحا لاة) التدريبي  لالمتغيرا  الم

الامر،المستلى التاايمة،الجنس،المنصل اإلداري،جدد 

سنلا  الخدم (، لترتيل فقارا  االحتياجاا  التدريبيا  

 حسل حاج  المللزيا اليراجييا لها.

لقااد شاام  البحااا جميااي المااللزيا الاايراجييا فااة 

( مللزاا ، حياا 172محافل  نينلى، لالبالغ جاددا  ) 

  % 40جشاااالابي  بساااايط  ماااانه  بنسااااب  أخاااال  جيناااا  

(  مللزا، لقد تا  تصامي  اساتمارة اساتبياا 69لبلاقي )

مؤلزاا  مااا جيأيا.الجااي  اتل  يشااتم  جااا  جاادد مااا 

اتساابا  لاحصااال  جااا  ماالماااا  شخصااي  للليزتاااه 

الخاص  بالمللزيا اليراجييا، أما الجي  الثانة فشام  

( 32)  مقيااااس لقيااااس االحتياجاااا  التدريبيااا  ت اااما

فقااارة،تختا باالحتياجاااا  التدريبيااا  لمكافحااا  حشااارة 

السااالنه التاااة تصااايل محصااال  الحنطااا ، لجر ااا  

االساااتمارة جاااا  المختصااايا فاااة اإلرشااااد اليراجاااة 

لالتربي  لاتأكد ما صدقها اللااري كما جر   جاا  

المتخصصيا فة لقاي  النبا  لاتأكد ما صدق محتالى 

 فقرا  المقياس. 

تاا  تيجااادر بطريقاا  التجيباا  أمااا ثبااا  المقياااس فقااد 

 ،)كاانون اوو  النصزي  ، لت  جمي البيانا  خر  شهر

2010). 
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 المقدمة 
 

ياااد القطاااز اليراجااة مصاادرا مهمااا مااا مصااادر 

الاادخ  القاالمة الاراقااة م ااافا تلاا  أاميتااه فااة تاااميا 

غاالاؤر ، لقااد أللتااه الدللاا  أامياا  اسااتثنابي  فل ااا  

جا  متكاماا  بهااده سياساا  بارامت تنمليا  لتحقياا  يرا

رفااي المسااتلى ألمايشااة لاماالاطنيا للكااة تااتمكا مااا 

تحقياا  تاااه اتاااداه فسنهااا تسااا  تلاا  تدخااا  تقنيااا  

حديثاا  تلاا  الاماا  اليراجااة لييااادة الكزااا ة اإلنتاجياا  

لاملارد اليراجي ، لاستخدا  ملارد اق  لاحصل  جاا  

اإلنتااان نزسااه،حيا أا التقااد  التقنااة يقااا  مااا مخاااطر 

ان اليراجة الناجما  جاا انتشاار اتفاا  اليراجيا  اإلنت

،لتمثاا  التنمياا  اليراجياا  تحاادى المرتكاايا  اتساسااي  

لتنميااا  اقتصااااديا  بااااداا الااااال ، لماااا يحتااااه القطااااز 

اليراجااة مااا مكاناا  مهماا  فااة اقتصاااداا الاالطنة مااا 

جه  لصاته المباشرة بأمنهاا الغالابة ماا جها  أخارى، 

لتحقياا  التحاالال   هلرياالارتباطااه المباشاار بتطاالر ا

االقتصادي  لاالجتماجي  لالح اري  فة مناط  لاساا  

 (.596:1998،  .)الطنوبيما تاه الباداا
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لتسا  باداا الاال  لما  منها الاراق تل  تحقيا  

تنميا  يراجياا  متكامااا  حيااا انتهجاا  أساااليل للساااب  

جديدة لتنمي  يراجتها ما خر  استخدا  الانل  الحديثا  

  تشخيا اإلمراض النباتي  لالحيلاني  لطرق فة مجا

)المنظماااة مكافحتهاااا لغيرااااا ماااا التقنياااا  اتخااارى 

 (.22:2000العربية للتنمية الزراعية، 

لنلرا لكلا اإلرشااد اليراجاة احاد أجهاية التنميا  

فانه يؤدي دلراً ربيسايا فاة نقا  الماالماا  لالماااره 

أي  لالخباارا  الحديثاا  لااال يمثاا  جنصاارا أساساايا فااة

 (.35:1996 ، )الريماااااوخ ون اااارون نلااااا  يراجااااة

ليساا  فاة تنميا  مهاارا  لقادرا  الااامايا باإلرشااد 

اليراجااة فااة جميااي فاارلز اليراجاا  مااا اجاا  ييااادة 

اإلنتااان لتحساايا نلجيتااه، مااا خاار  تحااداا تغياارا  

ساااالكي  مرغلبااا  فاااة الجلانااال المارفيااا  لاللجدانيااا  

  المارفااة أااا  لالمهارياا  لاادى اإلفااراد، لياااد المجااا

جلانل الساله اإلنسانة لال اتساس فة تغييارر حياا 

ياتمد تغيار سااله اإلفاراد جاا  مااارفه  فهنااه جرقا  

قلي  بيا فكر الزرد ما جها  لساالكه الامااة ماا جها  

  (. 17:1996ال فاجي ، أخرى )

لياد اكتسال الزارد ماالماا  لأفكاارا جديادة أللا  

اره التاة يكتسابها الزارد مراح  التغير السالكة، فالما

تنمل لتتطلر تل  نل  مارفي  تؤثر فاة ساالكه لأفاالاه 

لالا يانة أحداا تغيرا  فاة مهاارا  لقادرا  الزارد 

ممااا يااؤدي تلاا  تزهاا  ااالر اتفكااار باناياا  اتماار الاالي 

 .(24: 1987، )الليلاة وطاةاةيساجد جا  تقباها لتبنيهاا

جة الغلابة فة تا الحاج  المتيايدة لييادة اإلنتان اليرا

مناااااط  الاااااال  المختازاااا  دفااااا  المنلمااااا  اإلقايمياااا  

لالدللياا  تلاا  تيجاااد كاالادر يراجياا  متخصصاا  للا  

كزا ة جالي  فة مجا  التاام  مي اتفا  اليراجي  لما 

 منها آف  السلنه التة تصيل محاصي  جديدة لأامهاا 

 الحنط   . 

ليتطاااال الحصااال  جاااا  اإلنتاااان الااااالة التااااره 

دا  ـ  جياااد جاااا  اااالر اتفااا  لتشخصااايها لاستخااابشاااك

  اإلنتاجياا  ـ  لاااتخاا منهااا فااة الامايااـرق الكزياااـالطاا

ة تساااببها اااالر اتفااا  ـر التاااـجاااا  الااارغ  ماااا الخسابااا

لا ـا لهاـ   ررااـرالح نسباـ  حيا يتـلمحصل  الحنط

-AL) % 90 – 70ل  ماااااااااااااااااااااااا ـالمحصااااااااااااااااااااااا

KHAFAJI,ABDUL-HAB ،1996:1) لاااااااااالا فقااااااااااد .

  ماساا  تلاا  لجاالد كااادر يراجااة أصاابح  اناااه حاجاا

يمتاااه مهااارا  يراجياا  لاسااا  فااة مجااا  التااماا  مااي 

اتفا  اليراجي  بشك  جاا  لآفا  السالنه بشاك  خااا 

لللاااه مااااا خااار  تيلياااادا  بالماالماااا  لالمااااااره 

لالخبارا  فيمااا يخااا التااماا  مااي حشاارة الساالنه جااا 

 (. 11:1998)العباسي،  طري  تدريبه  فة الا المجا 

أصاابا التاااره جااا  االحتياجااا  التدريبياا   للهاالا

لاماللزيا الايراجييا فاة مجاا  التااما  ماي االر اتفا  

لال ااارر الااالي تساااببه لمحصااال  الحنطااا  لماااارفته  

بكيزياا  ماالجتهااا ياااد اماارأ مهمااا ل اارلريا لررتقااا  

بالمسااتلى المارفااة لامااللزيا الاايراجييا لالتقاياا  مااا 

 (.2:2005لاب ، )الطا اإل رار الناجم  جا الر اتفا 

للكاااالا محافلاااا  نيناااالى تحتاااالي جااااا  الاديااااد مااااا 

الماااللزيا الااايراجييا لالاااليا لهااا  احتكااااه بااااليراز  

بشااك  جااا  ليراز الحنطاا  بشااك  خاااا، للهاالا أراد 

الباحااا التاااره جااا  االحتياجااا  التدريبياا  لامااللزيا 

الااايراجييا فاااة مكافحااا  حشااارة السااالنه التاااة تصااايل 

 محصل  الحنط .  

االا البحاا تسااؤليا اااميا اماا : ماا ااة  لقد أثار

االحتياجا  التدريبي  لامللزيا الايراجييا فاة مكافحا  

حشرة السلنه، لما جرقتها بباض المتغيارا  المساتقا  

الداخااا  فااة الدراساا ، لسااله ياات  اإلجاباا  جااا  ااالر 

 التساؤال  ما خر  الا البحا.
 

 وطرق البحث مواد
 

اجييا الماليجيا شم  البحا جميي الماللزيا الاير

جا  الشال اليراجي  التابا  لمديريا  يراجا  محافلا   

( مللزا)مديرياا  يراجاا  172نينالى، لالبااالغ جاددا  ) 

مانه  بنساب   بسايط  أخل  جين  جشلابي  نينلى(، حيا

 ( مللزا. 69)لبلاقي  % 40

للغرض الحصل  جا  البيانا  الريم  لابحا، ت  

امااا:  الزاا  مااا جاايبيياالسااتاان  باسااتمارة اسااتبياا مؤ

الجاااي  اتل : شااام  أسااابا  جامااا  تتااااا  بماالماااا  

شخصااي  للليزاا  خاصاا  بااالمللزيا الاايراجييا لاااة 

 المنصل اإلداري، الجنس، المستلى التاايمة، )الامر،

حيا ت  قياس متغير الامر للله  ،جدد سنلا  الخدم (

بااادد ساانلا  المبحاالا تلاا  حاايا لقاا  جمااي بيانااا  

 ساتليا المساتلى التاايماة حسال الم سقياات  ل البحا

)تجدادياا ، ماهااد، كاياا  فااأكثر( لأجطياا  لهاالر  :اتتياا 

( جااااا  3، 2، 1المسااااتليا  القااااي  الرقمياااا  التالياااا  )
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التااالالة، لتااا  قيااااس متغيااار الجااانس لفااا  المساااتلييا 

)لكار، أنثا ( لأجطيا  لهاليا المساتلييا القاي   اتتييا:

لمنصاال اإلداري (، أمااا متغياار ا1، 2) الرقمياا  التالياا 

)ماادير شااب  ، ماادير  فات  قياسااه لفا  المسااتليا  اتتيا 

قساا  ، مهناادس يراجااة، أخاارى تاالكر( لأجطياا  لهاالر 

( جاااا  1، 2، 3، 4) المساااتليا  القاااي  الرقميااا  التاليااا 

 التلالة. 

( فقااارة لقيااااس  32)  أماااا الجاااي  الثاااانة فت اااما

االحتياجا  التدريبي  لامللزيا الايراجييا فاة مكافحا  

(  5شرة السلنه لل ي أما  ك  فقارة ماا الزقارا  ) ح

بااداب  ااااة )أحتاااان بدرجااا  كبيااارة جااادا،أحتان بدرجااا  

أحتاان بدرجا  قاياا ،  أحتاان بدرجا  متلساط  ، كبيرة ،

( 1 ،2 ،3 ،4، 5ال أحتان(، لأجطة له  القي  الرقمي  )

لاااة جااا  التاالالة، لمااا خاار  جمااي درجااا  تجاباا  

ة ماا فقارا  المقيااس الملله اليراجاة جاا  كا  فقار

)درجا   نحص  جا  درجا  نهابيا  لامقيااس لااة تمثا 

االحتياااان التاااادريبة لامللاااه اليراجااااة اللاحاااد فااااة 

أمااا الطريقاا  التااة قساام  مااا  مكافحا  حشاارة الساالنه(،

للزيا لامااااا االحتياجاااااا  التدريبيااااا فباااااا  ) خرلهاااااا

كما استخدم   اة باستخدا  طريق  المدى، اليراجييا(

جاادد  ،الاماار) متغياارا فبااا  ة تقسااي  نزااس الطريقاا  فاا

لباد تكما  االساتمارة بشاكاها اتللاة  سنلا  الخدم (،

تا  جر ااها جاا  المتخصصاايا فاة اإلرشاااد اليراجااة 

لالتربياا  لاتأكااد مااا الصاادق اللااااري، كمااا جر اا  

جا  المتخصصيا فة لقايا  النباا  لاتحقا  ماا صادق 

  المحتاالى لزقاارا  المقياااس لبنااا  جااا  مرحلاااته  تاا

حااله لتااادي  صااياغ  باااض الزقاارا  لتصاابا مربماا  

لتحقي  الهاده المطاالل، لتا  تيجااد الثباا  لرساتمارة 

( مبحالا 30) ما خر  أخل جين  جشلابي  مكلنا  ماا

ما خارن جين  البحاا النهابيا ، حياا تا  تيجااد الثباا  

بطريقااا  التجيبااا  النصااازي  لامقيااااس باساااتخدا  ماادلااا  

الرتباااط باايا الزقاارا  الزردياا  ارتباااط بيرساالا إليجاااد ا

لاليلجي  لاة تمث  ثبا  نصاه المقيااس، ثا  أجريا  

لها جماي  تصحيا باساتخدا  ماادلا  )سابيرماا بارالا( 

إليجاااد ثبااا  المقياااس الكاااة حيااا باغاا  قيماا  مااماا  

(، ث  استخرج  صرحيته 0.97الثبا  الكاي  لامقياس )

لالاالي (، 0.98الثبااا  لكاناا  النتيجاا  )  بجاالر مااماا

لأا الزقاارا  جياادة لامقياااس يااد  جااا  الثبااا  الاااالة 

، لباااد اكتمااا  االسااتمارة ليمكااا اجتماداااا فااة القياااس

)كاانون بشكاها النهابة جما  بيانا  البحا خر  شهر

النساال  البيانااا  باسااتخدا   تاا  تحاياا. ل(2010 اوو ،

 ارتبااطة لماااماالماليلا  لالمتلسط الحساابة ي بلالم

 .(1995الراوخ، ) (برالا سبيرماادل  لماا البيرس

 

 النتائج والمناةشة
 

أوال: تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين الزراعيين 

فاااي مكافحاااة حشااارة الساااونه التاااي ت ااايب مح اااو  

 الحنطة في محافظة نينوى بشك  عام
 

  لرحتياجااا  التدريبياا  ـ  رقميااـتباايا تا أجااا  قيماا

  ـ( لاقاا  قيماا160) التااة حصاا  جايهااا المبحاالثيا اااة

ي ـ( لتاااا  تليياااا78( لبمتلسااااط مقاااادارر )32  )ـرقمياااا

المبحاالثيا تلاا  ثاارا فبااا  لفقااا لرحتياجااا  التدريبياا  

 .(1الجدو  رةم )كما ال مل حا فة 
 

ت لفئااات االحتياجااات 1جاادو   . توزيااا المبحااووين وفقااا

 التدريبية للموظفين الزراعيين بشك  عام

 

 النسبة المئوية % العدد الفئات

  30.43 21 (74-32) منخز  

   57.97 40 (117-75) متلسط 

 11.60 8 (160-118) جالي   

 100 69 المجملز

 

يتبيا ما الجدل  السااب  تا اجااة نساب  لامبحالثيا 

( حيااااا باغاااا   117-75اااااة فااااة الزباااا  المتلسااااط  )

( فشكا  نسب ) 74-32( أما الزب  المنخز  )  57.97)

( 160-118زبااا  الااليااا  )( بينماااا شاااكا  ال % 30.43

( لاااالا ياااد  جاااا  أا االحتياجاااا  % 11.60نساااب  ) 

التدريبيااا  لاماااللزيا الااايراجييا فاااة مكافحااا  حشااارة 

السااالنه التاااة تصااايل محصااال  الحنطااا  بشاااك  جاااا  

 متلسط.

وانيااااا: ديجاااااد العبةااااة االرتباطيااااة بااااين االحتياجااااات 

التدريبيااة للمااوظفين الاازراعيين والمتاياارات المسااتقلة 

 لة في البحث. الدا 
. 
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 (2بالجدو  رةم )تبيا ما النتابت المل ح   العمر: -1

لاللي يختا بتليياي المبحالثيا لفقااً لزباا  الامار تا 

 30سان ( لاقا  جمار ) 61أجا  جمر لامبحالثيا كااا )

سن ( لت  تلييي المبحلثيا  25سن ( لبمتلسط مقدارر )

 (.2الجدو  رةم )تل  ثرا فبا  كما ال مبيا فة 

تباايا مااا الجاادل  الساااب  ارتزاااز نسااب  المبحاالثيا ي

حياااااا باغااااا  نسااااابته   (40-30) فاااااة الزبااااا  اتللااااا 

 ( نسااب 51-41) ( بينمااا شااكا  الزباا  الثانياا 46.37%)

( فباغا  نسابته  62-52الثالث  )  ( أما الزب % 36.23)

(، كمااا تباايا لجاالد جرقاا  ارتباااط مانلياا  17.40%)

دريبيا ، حياا باغا  ملجب  بايا الامار لاالحتياجاا  الت

*( لااة 0.553قيم  ماام  االرتباط البسيط لبيرسلا )

لاااة مانلياا  جنااد مسااتلى  أكباار مااا القيماا  الجدللياا ،

لااااالا يااااد  جااااا  أا جماااار المللااااه  0.05مانلياااا  

اليراجة لاه جرقا  باالحتياجاا  التدريبيا  فاة مكافحا  

حشرة السلنه التة تصيل محصل  الحنط ، لقد يرجي 

أا الملله اليراجة كبيار الساا يحتاان سبل لله تل  

تلااا  التااادريل بشاااك  أقااا  نتيجااا  الخبااارة لالماالماااا  

لالمااره التة حص  جايهاا ماا خار  سانلا  الاما  

 اللليزة.
 
 

تليياي  ( 3الجدو  رةام ) يبيا  المستوى التعليمي: -2

 المبحلثيا تل  فبا  لفقاً لامستلى التاايمة.

نساااب  خريجااال يتبااايا ماااا الجااادل  السااااب  ارتزااااز 

بينمااا  (،%52.17الكايااا  فااأكثر حيااا باغاا  نساابته  )

أمااااا  (،%31.89باغاااا  نسااااب  خريجااااة اإلجدادياااا  )

(. لتبااايا %15.94) خريجاااة المااااااد فباغااا  نسااابته 

لجااالد جرقااا  ارتبااااط مانليااا  ملجبااا  بااايا المساااتلى 

التاايمة لاالحتياجا  التدريبي  حيا باغ  قيم  مااما  

*( لاة أكبار ماا  0.419)  اااالرتباط ألرتبة لسبيرم

القيماا  الجدللياا ، لاااة مانلياا  جنااد مسااتلى مانلياا  

لالا يد  جاا  أا المساتلى التاايماة لامللاه  ،0.05

اليراجة لاه جرقا  باالحتياجاا  التدريبيا  فاة مكافحا  

حشرة السلنه التة تصيل محصل  الحنط ، لقد يرجي 

 سابل للاه تلا  أا المللااه اليراجاة الالي لدياه تااااي 

أجااا  يحتااان لاتاادريل بشااك  اقاا  فيمااا يخااا مكافحاا  

حشاارة الساالنه لللااه نتيجاا  الماالمااا  التااة اكتساابها 

 خر  مراح  الدراس .
 
 

 

تلييي المبحلثيا تلا   (4الجدو  رةم )يبيا  الجنس:-3

 فبا  لفقاً لاجنس .

يتبااايا ماااا الجااادل  السااااب  أا أجاااا  نساااب  ماااا 

المبحااااالثيا ااااااة فاااااة فبااااا  )الااااالكلر( حياااااا باغااااا  

( % 21.74( بينمااا باغاا  نسااب  )اإلناااا( )78.26%)

ارتبااط مانليا  بايا الجانس   لقد تبيا جد  لجلد جرقا

لاالحتياجا  التدريبي  حيا باغ  قيم  ماام  االرتباط 

القيمااا  ( لااااة اقااا  ماااا 0.082 -ألرتباااة لسااابيرماا)

الجدللياا ، لااالا يااد  جااا  أا الجاانس لاايس لااه جرقاا  

باالحتياجا  التدريبيا  فاة مكافحا  حشارة السالنه التاة 

 تصيل محصل  الحنط .
 
 
 

تليياااي  (5) الجااادو  رةاااميبااايا  المن اااب اردارخ: -4

 المبحلثيا تل  فبا  لفقا لامنصل اإلداري.

 يتبااايا ماااا الجااادل  السااااب  ارتزااااز نساااب  الزبتااايا

 حياااا باغااا  نسااابته  س يراجاااة ، مااادير قسااا ()مهناااد

( جا  التالالة، بينماا باغا  % 24.64) (،% 53.62)

  ،(% 11.59مادير شااب ( ) نسب  الزبتيا )أخرى تلكر،

( جا  التلالة. فة حايا تبايا جاد  لجالد % 10.15) 

جرقاااااا  ارتباااااااط مانلياااااا  باااااايا المنصاااااال اإلداري 

الرتباط لاالحتياجا  التدريبي  حيا باغ  قيم  ماام  ا

( لااااة اقااا  ماااا القيمااا  0.126-ألرتباااة لسااابيرماا )

د  جا  أا المنصل اإلداري ليس له ـلا يـالجدللي ، لا

ا  التدريبيااا  فاااة مكافحااا  حشااارة ـ  باالحتياجاااـاااـجرق

 السلنه التة تصيل محصل  الحنط .
 
 

بالجادو  تبيا النتاابت الالاردة عدد سنوات ال دمة:  -5

فبااا  المبحاالثيا تلاا  لالاالي يخااتا بتلييااي  (6) رةاام

لفقا لادد سنلا  الخدما  أا أجاا  جادد لسانلا  خدما  

( ساااان  1( ساااان  لأقاااا  خدماااا  اااااة )38) لامبحاااالثيا

لت  تلييي المبحلثيا تلا   ،( سن 18لبمتلسط مقدارر )

ثرا فبا  لفقاً لادد سنلا  الخدما  كماا اال مبايا فاة 

 .(6الجدو  رةم )
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ت لفئا .2جدو    ت العمر وعبةته باالحتياجات التدريبيةتوزيا المبحووين وفقا

  

 rةيمة معام  االرتباط البسيط لبيرسون  النسبة المئوية % العدد )سنة( الفئات

(30-40) 32 46.37 

(0.553)* 
(41-51) 25 36.23 

(52-62) 12 17.40 

  100 69 المجملز 

    

 وعبةته باالحتياجات التدريبية. توزيا المبحووين دلى فئات وفقا للمستوى التعليمي .3جدو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةته باالحتياجات التدريبيةيوضح توزيا المبحووين دلى فئات وفقا للجنس وعب .4دو  ج

 

 

 

 

 وعبةته باالحتياجات التدريبيةتوزيا المبحووين دلى فئات وفقا للمن ب اردارخ  .5جدو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 r.s ةيمة معام  االرتباط ألرتبي لسبيرمان النسبة المئوية % العدد الفئات

  31.89 22 تجدادي  

 (0.419 ) * 
  15.94 11 ماهد 

  52.17 36 كاي  فأكثر

  100 69 المجملز 

 r.sةيمة معام  االرتباط ألرتبي لسبيرمان  النسبة المئوية % العدد الفئات

  78.26 54 لكر 

  21.74 15 أنث   (0.082-)

 100 69 المجملز 

 r.sةيمة معام  االرتباط ألرتبي لسبيرمان  النسبة المئوية % دالعد الفئات

 10.15 7 مدير شاب 

(-0.126 %) 

 24.64 17 مدير قس 

 53.62 37 مهندس يراجة

 11.59 8 أخرى تلكر

 100 69 المجملز
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ت لعدد سنوات ال دمة وعبةته باالحتياجات6جدو    التدريبية . توزيا المبحووين دلى فئات وفقا

 

يتبيا ما الجدل  السااب  أا اجااة نساب  لامبحالثيا 

( %47.80حيا باغ  ) (13-1) كان  فة الزب  اتلل 

(، % 27.50( فباغا  نسابتها )39-27أما الزب  الثالثا  )

( %24.70) ( نساب 26 –14) بينما شكا  الزبا  الثانيا 

لقد تبيا لجالد جرقا  ارتبااط  ما الليا شماه  البحا.

مانلياا  ملجباا  باايا جاادد ساانلا  الخدماا  لاالحتياجااا  

ط التدريبيااا  حياااا باغااا  قيمااا  ماامااا  االرتبااااط البساااي

*( لاااة أكباار مااا القيماا  الجدللياا ، 0.482لبيرساالا)

، لااالا يااد   0.05لاااة مانلياا  جنااد مسااتلى مانلياا  

جاااااااااااااااااا  أا جااااااااااااااااادد سااااااااااااااااانلا  الخدمااااااااااااااااا  

لاملله اليراجة لها جرق  باالحتياجا  التدريبي  فاة 

مكافح  حشرة السلنه، لقد يرجاي السابل فاة للاه تلا  

اناااه كاماااا ياد  خدمااا  المللاااه اليراجاااة كاماااا قااا  

تياجه لاتدريل فة مجا  مكافح  حشارة السالنه التاة اح

تصااايل محصااال  الحنطااا  لللاااه نتيجااا  الماالماااا  

لالمااره لالخبرة التاة أكتسابها خار  سانلا  خدمتاه 

 اللليزي  فة الدلابر اليراجي .

 

والوا: ترتيب فقرات االحتياجات التدريبية حساب حاجاة 

 الموظفين الزراعيين لها

 

 ب فقرات االحتياجات التدريبية حسب حاجة الموظفين الزراعيين لهاترتي .7يبين الجدو  

 

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي للفقرة
 الرتبة

 1 3.32 استخدا  المبيدا  فة مكافح  حشرة السلنه.

 2 3.31 اتثار السابي  الناتج  جا استخدا  المبيدا  لزترا  طليا  فة مكافح  حشرة السلنه. 

 3 3.28 ال ارة لاحشرة. كيزي  تحديد اتطلار

 4 3.25 كيزي  تحديد أنلاز حشرة السلنه لا  اتامي  اقتصادي . 

 5 3.25 طريق  تغلي  حشرة السلنه. 

 6 3.22 تحديد التأثيرا  الناتج  ما لجلد حشرة السلنه الكاما  لحلرياتها جا  نبا  الحنط .  

 7 3.20 رياتها جا  حبلل الحنط . تحديد التأثيرا  الناتج  ما تغلي  حشرة السلنه لحل

 8 3.18 أسبال جد  تغلي  الحيلانا  جا  بقايا نباتا  الحنط  المصاب  بآف  السلنه.

 9 3.16 ات رار التة تسببه الحشرة البالغ  جا  ك  مرحا  ما مراح  نمل نبا  الحنط . 

 10 3.16 ما  جايها. تحديد الم ار الناتج  جا  ليا حبلل الحنط  ما تغلي  الحشرا  الكا

 11 3.14 تحديد اللرله البيبي  الريم  لتلاجد الحشرة . 

 12 3.14 الناتج  لاحشرة جا  أصناه الحنط  الخشن  لالناجم . رتمييي ات را

 13 3.13 التاره جا  المتطزر  التة تتغلى جا  باض حشرا  السلنه. 

 rةيمة معام  االرتباط البسيط لبيرسون  النسبة المئوية % العدد الفئات

 % 47.80 33 ( سن 1-13)

(0.482) * 
 % 24.70 17 ( سن 14-26)

 % 27.50 19 ( سن 27-39)

 % 100 69 المجملز
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 ة حسب حاجة الموظفين الزراعيين لهاترتيب فقرات االحتياجات التدريبي .7تابا جدو  

 

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي للفقرة
 الرتبة

 14 3.13 التاره جا  مكاا تلاجد الحشرا  الكاما  لاسلنه فة السبا  الصيزة. 

 15 3.12 مارف  مدى مقالم  أصناه الحنط  المختاز  النمل لإلصاب  بآف  السلنه. 

 16 3.12 فترة سباتها فة الغابا . مارف  أسبال تلاجد باض الحشرا  فة 

 17 2.11 مارف  كيزي  تحديد ملجد الهجرة الربياي .  

 18 2.100 مارف  أيا تق ة الحشرة سباتها الشتلي.  

 19 2.90 مارف  دلر اليراج  المبكرة لالحصاد المبكر فة تقاي  أ رار حشرة السلنه.  

 20 2.80  تحديد اتلقا  التة ت ي فيها الحشرة البيض. 

 21 2.50 مارف  جا  مالا تاتمد النسب  الجنسي  لاحشرة. 

 22 2.50 مارف  دلر المزترسا  لالطزيايا  فة تحديد الكثاف  الاددي  لاحشرة. 

  Paecilomysis farinosus, Baeuveria)مارفا  تاأثير الالكلر المصااب  بالزطرياا  

bassiana)  .جا  تصاب  اإلناا بنزس الحشرة 

2.45 23 

مارفاا  تااأثير الحاارارة لالرطلباا  النساابي  جااا  فاجاياا  الزطاار المسااتخد  لمكافحاا  حشاارة 

 السلنه.  

2.40 24 

 25 2.35 تحديد ملجد مكافح  الحشرة بالمسبل المر ة.  

 26 2.30 مارف  الارق  ما بيا مرحا  طرد السناب  لاحنط  لشدة اإلصاب  بالسلنه.  

 27 2.15 لابيض جا  لرق الحنط . مارف  كيزي  ل ي الحلري  

 28 1.95 مارف  اتدلار التة تمر بها الحشرة قب  لصللها تل  حقل  الحنط . 

 29 1.85 مارف  تحديد للا الحشرة الكاما . 

 30 1.75 كيزي  تحديد أجيا  الحشرة لاسن  اللاحدة فة الاراق. 

فاة طزيا   (Paecilomysis farinosus, Baeuveria bassiana) مارفا  تاأثير الزطاريا

   .بيض السلنه

1.72 31 

جاا   ((Paecilomysis farinosus, Baeuveria bassiana مارفا  كياه ياؤثر الزطاريا

 حيلي  لخصلب  بالغا  حشرا  السلنه.

1.71 32 

 

يتباايا مااا الجاادل  الساااب  أا الزقاارا  التااة احتااا  

المراتااااال الثرثااااا  اتللااااا  لفقاااااا لحاجااااا  الماااااللزيا 

جييا لهاااا ااااة )اساااتخدا  المبيااادا  فاااة مكافحااا  الااايرا

حشااارة السااالنه، اتثاااار الساااابي  الناتجااا  جاااا اساااتخدا  

المبياادا  لزتاارا  طليااا  فااة مكافحاا  حشاارة الساالنه، 

كيزي  تحديد اتطلار ال اارة لاحشارة(،لالا ياد  جاا  

أا الماللزيا الايراجييا احتيااجه  لاتادريل بشاك  أقا  

التااة احتااا  المراتاال فااة ااالر الزقاارا ، أمااا الزقاارا  

الثرثاااا  اتخياااارة لفقااااا لاحاجاااا  تلاااا  التاااادريل لهااااا، 

 Paecilomysisلاة)مارفااا  كياااه ياااؤثر الزطاااريا 

farinosus, Baeuveria bassiana   جااااا  حيلياااا

لخصاااالب  بالغااااا  حشاااارا  الساااالنه، مارفاااا  تااااأثير 

 Paecilomysis farinosus, Baeuveria) الزطااريا

bassiana ) لكيزياا  تحديااد .فااة طزياا  باايض الساالنه ،

أجيااا  الحشاارة لاساان  اللاحاادة فااة الاااراق(، لااالا يااد  

جا  أا المللزيا اليراجييا يحتااجلا لاتادريل بشاك  

 أكثر فة الر الزقرا .
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 االستنتاجات
 

 استنادا دلى نتائج البحث نستنتج ما يأتي 
 

أا الماااللزيا الااايراجييا يحتااااجلا تلااا  التااادريل 

لسالنه التاة تصايل بشاك  متلساط فاة مكافحا  حشارة ا

 محصل  الحنط . 

)الامااار، المساااتلى  تا المتغيااارا  المساااتقا  التاليااا  -1

جادد سانلا  الخدما ( لهاا دلر بااري فاة  التاايمة،

تحديااد االحتياجااا  التدريبياا  لامااللزيا الاايراجييا 

فاااة مجاااا  مكافحااا  حشااارة السااالنه التاااة تصااايل 

 محصل  الحنط  . 

)الجاانس، المنصاال  تا المتغياارا  المسااتقا  التالياا  -2

اإلداري( لااايس لهاااا دلر فاااة تحدياااد االحتياجاااا  

التدريبي  لامللزيا فة مجا  مكافح  حشرة السلنه 

 التة تصيل محصل  الحنط .

أا المااااااللزيا الاااااايراجييا يمتاكاااااالا ماالمااااااا   -3

 لمااااااره لخباااارا  جالياااا  فااااة الزقاااارا  التالياااا 

)اساااتخدا  المبيااادا  فاااة مكافحااا  حشااارة السااالنه، 

سابي  الناتج  جا استخدا  المبيدا  لزتارا  اتثار ال

طليااا  فااة مكافحاا  حشاارة الساالنه، كيزياا  تحدياااد 

 اتطلار ال ارة لاحشرة(.

أا المااللزيا الاايراجييا لااديه  ماالمااا  لمااااره  -4

مارف  كيه ياؤثر )لخبرا  قايا  فة الزقرا  التالي 

 Paecilomysis farinosus, Baeuveriaالزطريا 

bassiana ليا  لخصالب  بالغاا  حشارا  جا  حي

 Paecilomysis) الساالنه، مارفاا  تااأثير الزطااريا

farinosus, Baeuveria bassiana )   فااة طزياا

باايض الساالنه، لكيزياا  تحديااد أجيااا  الحشاارة لاساان  

 اللاحدة فة الاراق(.
 

 اتــالتو ي
 

الام  جا  تدريل الماللزيا الايراجييا فاة مجاا   -1

ل محصااال  مكافحااا  حشااارة السااالنه التاااة تصاااي

الحنط  بشك  جا  لفة مختاه مجاال  التاام  مي 

 الر اتف .

دريل المللزيا الايراجييا لتيليادا  ـالام  جا  ت -2

بالماالمااااا  لالمااااااره الخاصاااا  ،بكيزياااا  تااااأثير 

 Paecilomysis farinosus, Baeuveriaالزطريا 

bassiana   جا  حيليا  لخصالب  بالغاا  حشارا

 خاصاا  بتااأثير الزطاارياالساالنه، لجااا  المااااره ال

(Paecilomysis farinosus, Baeuveria 

bassiana )  بيض السلنه، لكيزي  تحدياد  فة طزي

 أجيا  الحشرة لاسن  اللاحدة فة الاراق(.

أجرا  دراسا  مشاابه  فاة فتارا  أخارى لاتااره  -3

جااااا  التغياااارا  التااااة تطاااارأ جااااا  االحتياجااااا  

حاا  حشاارة التدريبياا  لامااللزيا الاايراجييا فااة مكاف

السلنه التة تصايل محصال  الحنطا  فاة محافلا  

 نينلى.
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