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المستخمص

أستيدف البحث بناء آلية لتخطيط المعارض النوعية لمنخيل والتمور من المختصين والمرشدين الزراعيين المشاركين في مديرية زراعة الديوانية ومستوى الموافقة عمى
 عمى وفق أسس و مبادىء االرشاد الزراعي كونيااحدى الطرائق التعميمية المساىمة في تطوير بساتين النخيل ونشر وتبني التقانات الحديثة في مجال النخيل.ىذه االلية
 كما استيدف البحث,) كما استيدف البحث وصف بعض العوامل لممستيدفين (العمر و التحصيل الدراسي و التخصص الوظيفي و عدد المعارض المشارك بيا,والتمور
 فقرة74  وقد شممت االستبانو, مبحوثا بواسطة استبانة اعدت ليذا الغرض051  جمعت البيانات من عينة مؤلفة من.التعرف عمى بعض مقترحات التطوير لممعارض

 تحديد االىداف التخطيطية لممعرض و: تحديد االطار التطويري لتخطيط المعرض األرشادي ويشمل خمسة محاور ىي-0( موزعة عمى ثالثة مجاالت تخطيطية اساسية
 تخطيط-2,تخطيط وتنظيم اعداد المعرض و التخطيط الفعمي لمواقع المعرض و تصميم الخطو التعميمية لممعرض و تحميل النتائج المرغوبو لممشاركين و المستيدفين
 أعد مقياس رباعي لتحديد مستوى الموافقة عمى مجاالت ومحاوروفقرات الية التخطيط لممعارض,) متابعة وتقويم انشطة وفعاليات المعرض-3 ,االطار االعالمي لممعرض

 اظيرت.01.5 درجة وانحرف معياري001.8  درجة وبمتوسط مستوى الموافقة بمغ215 – 27  مقدار درجتة الدنيا والعميا تراوحت بين,االرشادية النوعية لمنخيل والتمور
 كما وجد ان موافقة المبحوثين. درجة046 -87 نتائج البحث ان مستوى موافقة المبحوثين عمى الية التخطيط كانت بدرجة متوسطة وىي تقع ضمن فئة الموافقة بين

عمى وضع الية تخطيط المعارض النوعية لمنخيل والتمور تتأثر بكل من (العمر و التحصيل الدراسي و التخصص الوظيفي و الميني الزراعي و وعدد مرات المشاركة في

 خمص البحث ان الغالبية العظمى من المبحوثين قد اشاروا في مجال تطوير ىذه المعارض النوعية االرشادية لمنخيل والتمور عمى وفق.المعارض النوعية) لمنخيل والتمور

 عمى عبارات االستعانة بوسائل عرض االفالم والممصقات داخل االجنحة و تسمية, درجة4.22  و4.43  اذا بمغ المعدل الموزون,درجة االىمية عمى مقياس خماسي
 وكيفية التعامل مع جميور المشاركين والمستفيدين من اصحاب البساتين والزائرين,وتدريب المختصين والمرشدين الزراعيين عمى اسموب العمل وادارة المعارض النوعية
 يوصي البحث باىمية تعميم الية تخطيط.ليذه المعارض النوعية بأعتبارىا احدى الطرق والوسائل االرشادية التعميمة في مجال زراعة النخيل وانتاج وتصنيع التمور
. المعارض النوعيو لمنخيل والتمور في نشر نتائج البحوث العممية والتقانات الزراعية
. تبني تقانات, طريقة ارشادية:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
The objective of this reseach, suggestion extenion planning for exhibition of dates palms by specialist in agriculture guides
working in Al_Diwaniya Agriculture Directorate, and thier agreement leveal. According to the principles and basice of agricultural extension planning with preparing the methods, to contribute in developing date palms and adopting and separating
the modern techniquesin dates palms field.. Also targeted research to identify some of the factors (age, educational attainment, job specialization, the number of exhibitions by the participant), also identify the development proposals. Data was
collected from sample of 150 specialist agricultural staff waking in deffrent levels in al-diwaniya agricultural directors, by
questionnaire. A scale of four degrees has been made to mesure the agreement leveal to suggust extension planning to exhibion foundation for date palms, which contain 3 axes and 74 item, the higher and the lower degree is between 27-205 degree,
the agreement leveal avrege was 001.8 degree, with stander deviation 01.2 degree. The result show the rate agreement leveal
was ranking between74 -064 degree. There was a positive agreement leveals and factors founding to this exhibion. The research conclusion is majority of the research sample were mention according to the degree of importance on a scale of five
degrees, the weighted average reached 4.43 ,4.22 through the use of media, films, posters inside the agricultural exhibition
pavilions and foucusing in training courses for the staff whom dealing with exhibition foundion in the work process of exhibition managment and how dealing with audience and beneficiary from farms owners and the visitors to this specific exhibition
due to it consider from the most importand extesion methods to spread the scientific research results and agricultural technigues in this field. It was concluded the importance of mainstream planning mechanism exhibitions quality of dates palms
when we publish the results of agricultural technigues.
kye word: Extension Methods, Adopting Technigues.
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اعماليا عمى وفؽ اسموب مسار التخطيط يتطمب وجود اليات

المقدمة

لتنظيـ كافة االعماؿ واالنشطة االرشادية (تخطيط وتنظيـ

تمكنت عدة مف دوؿ في العالـ المتطورة والنامية مف تحقيؽ

وتنفيذ ،الخ) اليادفة الى سد حاجات لممنظمة االرشادية

نيضة زراعية كبيرة بفضؿ كفاءة اجيزتيا التنموية الزراعية

والجياز االرشادي في المحافظات عبر الية لمتنسيؽ مع

االرشادية ،كونيا تؤدي دو اًر رئيساً في المساىمة بتحسيف

الجيات والمنظمات ذات العالقة بالبرنامج ،وقد اشار Al-

معدالت االنتاج الزراعي ،بما ينطوي عميو مف نشر استخداـ

 )8( Siweeالى وجود آليات عدة لتقيـ العمؿ االرشادي في

وتطبيؽ المستجدات العممية الزراعية ،وقد نادت معظـ

المدارس مف خالؿ االطار العاـ بالتخطيط التربوي والذي

المؤتمرات العالمية لالصالح والتنمية الريفية بضرورة وصوؿ

خدمات جياز االرشاد الزراعي الى جميع فئات المنتجييف

يتضمف ،تحديد االىداؼ وتحديد الخطوات وضماف المشاركة

الزراعييف ( ،)13كونو احد اىـ االجيزة التنموية المشاركة في

لمجميع وعقد المقاءات واالجتماعات وتشكيؿ فرؽ العمؿ

والمجاف واالنجاز والتنفيذ وتوفير الموارد والمتابعة والتقويـ .اف

زيادة االنتاج الزراعي وتحقيؽ متطمبات التنمية المستدامة

العامميف في االجيزة التنموية واالرشادية الزراعية يختمفوف في

وصيانة الموارد الطبيعية وتحسيف وسائؿ وطرائؽ استثمارىا

مستوى الجيد الذي يساىموف فيو لبموغ االىداؼ المنشودة

( ،)10يعد تطوير االرشاد الزراعي عممية شاممة ترتكز
باالساس عمى عممية التخطيط والتنظيـ المستند عمى اساس

( ،)7لذلؾ يترتب عمى ىذه االجيزة اف تجد الطرائؽ المناسبة

التخطيط العممي السميـ مف خالؿ اعداد برامج لمتنمية تخطط

التي تؤمف خالليا رغبة العاممييف في التعاوف ألنجازىذه

االىداؼ والقياـ باالعماؿ الموكمة الييـ لخمؽ حالة مف الرضا

عمى معرفة الحقائؽ والمعمومات والبيانات النابعة مف المشاكؿ

واالداء ورفع الروح المعنوية لدييـ ( .)2اف االرشاد الزراعي

والحاجات التى تيـ جميور المستفيديف مف الزراع والمنتجييف

منبع ومصدر ميـ لممعارؼ والعموـ ونتائج االبحوث الزراعية،

وغيرىـ ( .)16يواجة مخططو االرشاد الزراعي في كافة
انحاء العالـ عدد مف التحديات الصعبة في اعادة النظر

واف جوىر العمؿ االرشادي وبرامجو وانشطتو وخططو جميعاً

اذ يتمحور تطوير البرامج عمى مجموعة مف Dynimic

والمستيدفيف مف العمؿ االرشادي وخدماتو ،وذلؾ لمتعبير عف

تعتمد عمى طبيعة ووسيمة االتصاؿ باالخريف المستفيديف

بتطوير البرامج االرشادية وتحميؿ كيفية عمميا عند التطبيؽ،
 Ciycalالتي تشمؿ بالضرورة مراحؿ وانشطة تخطيط والتنفيذ

االداء وتبادؿ االفكار وتزويده بالمعاني والمعمومات ألشباع

والتقويـ عبر البرنامج  programe processوتبعا لتغير

حاجات االفراد والجماعات والمجتمعات والمساعدة في حؿ
المشكالت ،ألف االتصاؿ اصبح نشاط انساني وكعمـ مف

الظروؼ البيئية ( .)4يذكر  )14( Boyleاف عممية تطوير

العموـ االساسية حاليا .اف الجياز التنموي واالرشادي الناجح

البرامج االرشادية كونيا سمسمة مترابطة مف الخطوات لعممية
التخطيط والمرتكزة عمى الطبيعة الديناميكية ليذه العممية والتي

ىو الذي يحرص دائماً عمى ضماف تأثر كؿ فرد مف المجتمع

والسياسات واالج ارءات وتحميؿ وضع المجتمع والجميور

طرائؽ ووسائؿ االتصاؿ االرشادية ،ومف الثابت عممياً انو

وتصميـ الخطة التعميمية والجدوؿ الزمني وبرمجة العمؿ،

بالزرع كمما ازدادت فاعمية عممية
ا
المستخدمة في االتصاؿ

المحمي بمحتوى الوسائؿ األرشادية التي يقوـ بنقميا بمختمؼ

تشمؿ اوال :االطار التطويري لمتخطيط ويتضمف الفمسفات

كمما تعددت وتنوعت طرئؽ ووسائؿ االرشاد الزراعي

المستيدؼ ،تحديد النتائج المرغوب فييا وتحديد موارد الدعـ
مسؤولية عف توفير الوارد والمتابعة والتقويـ ،ثانيا :االطار

التعميـ والتعمـ ،وكمما ازدادت سرعة تبني عناصر التكنموجيا

االعالمي ويتضمف تحديد المحتوى المرغوب وتقديـ المعارؼ

الزراعية التي تنشرىا تمؾ الطرائؽ ووسائؿ االتصاؿ االرشادية

الزرع لطريقة
ا
الزراعية ،اف درجة ثقة وتاثير وأستجابة

والمعمومات وتحديد مدى توزيع المحتوى .اف الوصوؿ الى

ارشادية معينة تتعمؽ باالفراد المسترشديف ،وخصائصيـ

اعداد خطة ارشادية اكثر كفاءة يتطمب وجود اليات واج ارءات

الشخصية والظروؼ الموضعية البيئية .اف المعارض الزراعية

لعممية التخطيط تأخذ مسا ار تنظيميا محددا عمى اساس حصر

وتعبئة كافة الموارد المتاحة لتحقيؽ اىداؼ تنمية المجتمع (6

ىي مف طرائؽ االرشاد المستعممة لالتصاؿ بالجماعات

و ،)11وقد ذكر  )15( Ismailاف اداء لجاف التخطيط

والجماىير التي اثبتت نجاحاً كبي اًر في كثير مف دوؿ العالـ،
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اذ تؤدي دو اًر ميماً في نشر وتبني التكمنوجيا واالبتكارات

معرضاً لبقية الرسالة والرسائؿ المراد توصيميا اليو عف طريؽ

في القطاع الزراعي وخارجو ،اذ تقوـ بدور التشجيع والتحفيز

لنماذج او موديالت او خرائط أو خطوط بيانية أو ممصقات

ألصحاب االستثمارات في المعارض الزراعية (،)3

جدارية توضع بتتابع منتظـ بحيث تصبح مؤثرة مف الناحية

ويذكر Perry Holdenانو استخدمت جامعة  Iowaعاـ

التعميمية او لخمؽ الرغبة في االشخاص المساىميف،

بأستخداـ محطات القطارات الغراض تعميـ المزارعيف في

رغبة االفراد وخمؽ الرغبة في التعميـ .وتييئة الظروؼ التخاذ

المدارس المتنقمة  .Movable schoolوكذلؾ بأستخداـ

القرار ،ونظ اًر ألىمية المعارض في تطوير الجانب الزراعي

المسباقات لممنتجيف الزراعييف لمربي المواشي والخنازير

بأقامة المعارض الزراعية وذلؾ لما لمستو مف نواحي ايجابية،

والطماطة والذرة ،وقد صنؼ  Wilsone Gallupفي 1955

اذ تقوـ الييأة العامة لمنخيؿ ومنذ تأسيسيا عاـ  2004في

المعارض ضمف طرائؽ التعميـ وحسب عدد المتصؿ بيـ

اقامة معرض تخصيصي نوعي لمنخيؿ والتمور تساىـ بو

وطبيعة االتصاؿ  ،Mass contactوفي عاـ  1411صنؼ

كافة الجيات ذات العالقة مف مديريات الزراعة في

 Richardsonالمعارض ضمف نظاـ االرشاد كنموذج

المحافظات التي تنتشر بيا بساتيف النخيؿ والمستثمريف

 exhipitsحسب الشكؿ المرئي  visualمع امكانية أستخداـ

النوع واصناؼ التمور والفسائؿ والتقينات الزراعية الحديثة في

كطرئؽ ارشادية تعميمية
ا
وسائؿ االيضاح المحمية مف خالليا

ىذا النشاط الزراعي الحيوي ،ومع استمرار اقامة ىذه

(خطوة بخطوة اوتعميـ الميارات) ( .)12كما واشارت احدى

المعارض ولغاية عاـ  .4111حاليا حمت دائرة النخيؿ وجرى

يوافقوف بدرجة عالية عمى استخداـ المعارض الزراعية كطريقة

انحسار ىذا النشاط واصبحت اقامتة شبو رمزيو وعمى نطاؽ

تعميمية ارشادية في تعريفيـ باالساليب الزراعية الحديثة (.)2

محدود .والتساؤوؿ الميـ ىؿ نريد تحقيؽ االستفادة مف اقامة

ويذكر كؿ مف  Evansو )12( Brhrenأف التخطيط يعد

المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور بعد اف اصبح ىذا النشاط

االرشاد اف يحدد نوع الجميور المستيدؼ والرسالة التي يريد

مغمقة ولمدة زمنية ال تتجاوز الساعة مف دوف جميور مف

توصيميا اليو ،والعمؿ الذي يريد اقناعيـ بو ،واف االجابة عمى

الميتميف واصحاب البساتيف والزراع ؟ اـ اتاحت المجاؿ

ىذه العناصر الثالثة يساعد عمى تخطيط نطاؽ المعروضات

والفرصة القامة ىذه المعارض النوعية االرشادية عمى

ومحتواىا وطريقة استمالو المشاىديف الييا ،وال بد مف امكانية

المستويات المحمية في محافظات العراؽ ومناطقو الزراعية

االولى مع امكانية الجمع بيف االشياء الحقيقية والنماذج

وتصنيعيا وكبسيا؟ وتعميـ ىذه الممارسات االرشادية في

لتوضيح الرسالة ،وينبغي اف يكوف اليدؼ ىو توصيؿ جميع

الفضائات الخارجية الميدانيو كونيا اكثر تماساً مع جماىير

المعروضات .والمعرض عبارة عف عرض نظامي متتالي

الحديثة في مختمؼ التخصصات واالنشطة الزراعية لمعامميف

والمعرض يشمؿ ثالث مف الوظائؼ االرشادية ىي :زيادة

الصفرء
ا
 1903معارض ايضاح متنقمة لنماذج محصوؿ الذرة

تقوـ و ازرة الزراعة والييئات ومديريات الزراعة في المحافظات

مراكز الصديؽ كمواقع لممعارض الزراعية المحمية واجراء

واصحاب معامؿ كبس وتصنيع التمور اذ ويجري فيو عرض

تجريبي تكاممي ،وفي عاو  1444صنؼ  O.Neillالمعارض

دمجيا بدائرة البستنة مما ادى الى تقمص مستوى الدائرة

الدراسات الى اف نسبة  %61مف رواد المعارض االرشادية

االرشادي الميـ والكبير شبو رمزي واف اقامتو تتـ في قاعات

الخطوة االولى في اعداد المعارض ،وينبغي عمى موظؼ

التي تشتير وتنتشر بيا زراعة النخيؿ وانتاج التمور

التاكد مف اف الفكرة االساسية مف العرض واضحة مف الوىمة

المعمومات الى المشاىديف خالؿ ثالث دقائؽ تقريباً ،وىذا

الزراع واصحاب البساتيف والميتميف بيذا المجاؿ؟ وقد جاء

المشاىديف كمما كانت بسيطة وواضحة كمما ازدادت فرصة

لتخطيط المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور في المحافظات،

توصيؿ الرسالة الى المشاىديف وفيميـ ليا ،مع امكانية

فقد جرى اختيار محافظة الديوانية كمحافظة متميزة المتالكيا

استخداـ الموف والحركة والضوء يكوف افضؿ لممعرض،

أعداداً كبيرة مف بساتيف النخيؿ ،اذ تبمغ عدد أشجار النخيؿ

البحث مف اجؿ الوقوؼ عمى مدى امكانية وضع الية

معناه انو كمما ازدادت قوة المعروضات عمى اجتذات اىتماـ

فييا  8248مميوف نخمة وانتاج اجمالي مف التمور يصؿ الى

وبمجرد اف يتوقؼ الشخص اماـ المعروضات فأنة يصبح
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 24الؼ طف سنويا .وقد ساىمت مديرية زراعة الديوانية في

الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات والحقائؽ عف المجتمع

جميع المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور والمقامة خالؿ المدة
مف  ،)8( 4111-4111ولبياف مدى موافقة المنظميف

والمبحوثيف كونيا تعطي تفاصيالً اكثر موضوعية مف غيرىا
مف طرائؽ جمع البيانات لتحقيؽ اىداؼ البحث ( 1و،)17

والمشاركيف في ىذه المعارض عف طبيعة عممية التخطيط ليا

وقد تكوف االستمارة مف ثالث اجزاء ىي:

واستخداميا كطريقة ارشادية تسيـ في نشر وتبني التوصيات

الجزء االول

بالتخطيط والتنظيـ والمتنفيذ لتحقيؽ اىداؼ تطوير قطاع

تتعمؽ بالعوامؿ الشخصية والموضوعية لمعامميف الزراعييف في

العممية والتقنات الزراعية وتشجيع وتحفيز المنتجيف لممشاركة

شمؿ ىذا الجزء مجموعة مف االسئمة لمحصوؿ عمى بيانات

النخيؿ والتمور في المحافظة.جاءت اىداؼ ىذا البحث

مجاؿ المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور ،اذ شممت :العمر

لوضع الية تخطيط لممعارض النوعية االرشادية لمنخيؿ

والتحصيؿ الدراسي والتخصص الوظيفي وعدد المعارض التي

والتمور مف وجية نظر المنظميف والمشاركيف فييا ،وتحديد

تـ المشاركة بيا.

مستوى الموافقة بمجاالت ومحاور وفقرات ىذه االلية ،وكذلؾ

الجزء الثاني

التعرؼ عمى بعض مقترحات تطوير المعارض النوعية

تـ تحديد المجاالت والمحاور والفقرات المتعمقة ببناء الية

لمنخيؿ والتمور.

لمتخطيط االرشادي عند اقامة المعارض النوعية لمنخيؿ

المواد والطرائق

والتمور ،مف وجية نظر وأراء المنظميف المختصيف

تـ استخداـ اسموب المسح الميداني في تحقيؽ اىداؼ البحث

والمرشديف المشاركيف بيا ،وقد بمغت عدد الفق ارت  74فقرة

الحالي النو يعد مناسباً في الحصوؿ عمى بيانات لقياس

موزعة عمى  3مجاالت و 5محاور ،وفي ضوء عدد مف

الظاىرة المراد دراستيا ( )1وىو يتفرع عف المنيج الوصفي

النشرات االرشادية الصادرة عف الييئة العامة لمنخيؿ وفؽ

في البحوث االجتماعية.

المقياس رباعي مكوف مف العبارات( :موافؽ بشدة و موافؽ و

موافؽ بدرجة قميمة و غير موافؽ) واعطيت القيـ الرقمية ليا:

منطقة اجراء البحث :شمؿ البحث الفنييف الزراعييف

والمرشديف العامميف في مديرية زراعة الديوانية والشعب

( 3و 2و 1و )0بالتتابع ،وبذلؾ تراوحت درجات المقياس

الزراعية  11ومحطات النخيؿ  2الواقعة ضمف منطقة العمؿ

بيف  ( 222-0شكؿ  1وجدوؿ .)2

في المحافظة ،والبالغ عددىـ  268موظفاً زراعياً لمعاـ

اوالُ :تحدد االطار التطويري لتخطيط المعرضاالرشادي النوعي -:

 ،2013وقد جرى اختيار عينة عشوائية طبقة تناسبية بواقع

-0تحديد االىداف التخطيطية لممعرض .

 %11منيـ ،وبذلؾ بمغ حجـ عينة البحث  150مبحوثاً

-2تخطيط وتنظيم واعداد المعرض.

-3التخطيط الفعمي لمواقع اجنحة المعرض .

يتوزعوف عمى مختمؼ المناطؽ الزراعية التي تنتشر بيا

-4تصميم الخطط التعميمة لممعرض.

بساتيف النخيؿ ،كما في جدوؿ .)5( 1

-5تحميل النتائج المرغوبة لممشاركين والمستيدفين من اقامة

جدول  .1توزيع المبحوثين وفقا لمنطقة العمل أعداد

المعرض.

األستبيانة

د
1
2
3

يُطمخ انؼًم
يشكض يذٚشٚخ صساػخ انذٕٚاَٛخ
انشؼت انضساػخ ػذد 06
يحطبد انُخٛم ػذد 3
انًدًٕع

ػذد افشاد
77
554
20
347

انؼُٛخ
34
43
50
021

ثانياْ :تخطيط االطار االعالمي لممعرض

اعداد االستبانة

ثالثاْ :متابعة وتقويم انشطة وفعاليات المعرض

استخدمت استمارة االستبانة في جمع البيانات مف المبحوثيف،

شكل  .0الية تخطيط المعارض النوعية االرشادية لمنخيل والتمور

اذ تعد االستبانة احدى الوسائؿ الجيدة التي يمكف مف خالليا
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جدول  .2االلية المقترحة لتخطيط المعارض النوعية لمنخيل و التمور
انفمشاد

أالً :رحذٚذ االطبس
انزطٕٚش٘ نزخطٛظ انًؼشع
 -0رحذٚذ االْذاف
انزخطٛطٛخ نهًؼشع

-0

 -5رخطٛظ ٔرُظٛى ٔاػذاد
انًؼشع (انزخطٛظ)

-5

 -3انزخطٛظ انفؼه ٙنًٕالغ
انًؼشع( انزُفٛز)

 -4رظًٛى انخطخ انزؼهًٛٛخ
نهًؼشع

 -2رحهٛم انُزبئح انًشغٕثخ
نهًشبسكٔ ٍٛانًغزٓذفٍٛ
يٍ البيخ انًؼشع

 – 1اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيهٔ ٍٛاندًٕٓس ٔانًغزفٛذٍٚ
ثبػذاد ٔاطُبف انزًٕس ٔانُخٛم انًؼشٔضخ ٔانًُزدخ ف ٙانؼشاق.
 -2اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيهٔ ٍٛانًغزفذ ٍٚثبػذاد ٔاطُبف
فغبئم انُخٛم انًُزح ثبنضساػخ انُغٛدٛخ انًؼشٔضخ.
 -3اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيهٔ ٍٛانًغزفٛذ ٍٚثبنزٕطٛبد
انؼهًٛخ ٔانضساػٛخ ٔاالسشبدٚخ ف ٙخذيخ اشدبس انُخٛم انزًٕس انًُزدخ.
 -4اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيهٔ ٍٛانًغزفٛذ ٍٚثبنزمبَبد
انضساػٛخ انحذٚثخ ف ٙيدبل صساػخ ٔخذيخ اشدبس انُخٛم انًؼشٔضخ ٔانزًٕس انًُزدخ.
 – 5اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيهٔ ٍٛانًغزفٛذٌٔ ثبنظُبػبد
انزحٕٚهخ انًزؼهمخ ثظُغ انزًٕس انًؼشٔضخ ٔانًُزدخ.
 – 6اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيهٔ ٍٛانًغزفٛذ ٍٚعٛبعخ دػى
اعزثًبس انزًٕس انًُزدخ ٔردبسرٓب انخبسخٛخ.
 -7اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيه ٍٛف ٙرشخٛض انًشبكم
انخبطخ ثزذَٔ ٙرذْٕس اػذاد ٔاطُبف انُخٛم
 -8اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيه ٍٛف ٙرشخٛض انًشبكم
انخبطخ ثزذَٔ ٙرذْٕس اَزبخٛخ شدشح انُخٛم يٍ انزًٕس ٔرغٕٚمٓب ٔاالعؼبس.
 -9اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيه ٍٛف ٙػشع اندٕٓد انًجزٔنخ
عبثمب ً نًٕاخٓخ انزذْٕس ف ٙاػذاد ٔاَزبخٛخ اشدبس انُخٛم ٔانزًٕس.
 -10اٌ ركٌٕ االْذاف انزخطٛطٛخ ٔاضحخ ٔيؼذح ثًشبسكخ خًٛغ انؼبيه ٍٛف ٙػشع َزبئح اندٕٓد
انًجزٔنخ عبثمبً نًٕاخٓخ انًشبكم انغبثمخ ف ٙاالَزبج ٔانزغٕٚك ٔاالعزٓالن ٔانزظُٛغ ٔانزدبسح.
 -11رحذٚذ يٕاػٛذ ٔألبد البيخ احزفبنٛبد ٔيؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس.
 -12رحذٚذ يٕالغ ٔايبكٍ البيخ احزفبنٛبد ٔيؼبسع انزًٕس ٔانًمبيخ يٛذاَٛبً (فضبئبد يغهفخ أ
يكشٕفخ ).
 -13رحذٚذ يدبالد رخطٛظ ٔرُظٛى احزفبنٛبد ٔانًؼبسع نهُخٛم ٔانزًٕس.
 -14رحذٚذ يذح البيخ احزفبنٛخ ٔيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس
 -15رحذٚذ حضٕس ٔاْزًبو انًغإن ٍٛفٔ ٙصاسح انضساػخ ثبحزفبنٛخ ٔيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس.
 -16رحذٚذ ػذد انضٔاس ٔانًشبسك ٍٛيٍ انًُزدٔ ٍٛاطحبة ثغبر ٍٛانُخٛم ٔانفُ ٍٛٛانضساػ.ٍٛٛ
 –17رحذٚذ انزغطٛخ االػاليٛخ الحزفبنٛخ ٔيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس.
 -18رحذٚذ دٔس االػالَبد ٔانذػٕاد االحزفبنٛخ ٔيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس.
 -19رحذٚذ االٔن ٙنًغبحبد ٔاػذاد ٔايبكٍ ٔاخُحخ ٔيؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس.
 – 20رحذٚذ اندًٕٓس ٔانًغزفٛذ ٍٚيٍ رخطٛظ ٔرُظٛى خُبذ انٓٛئخ انؼبيخ نهُخٛم
 -21رحذٚذ انًغزفٛذ يٍ رخطٛظ ٔرُظٛى يذٚشٚبد انضساػخ ف ٙانًحبفظبد انًشبسكخ نالخُحخ.
 -22رحذٚذ اخُحخ اطحبة يكبثظ ٔيظُؼ ٙانزًٕس انًشبسك ٍٛنالخُحخ
 –23رحذٚذ ايبكٍ انًؼشٔضبد ٔانًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انخبطخ يحٕس طشق صساػخ انُخٛم
 –24رحذٚذ ايبكٍ انًؼشٔضبد ٔانًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انخبطخ ثًحٕس طشق انش٘ انحذٚثخ (انشػ,
انزُمٛظ) .
 -52رحذٚذ ايبكٍ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انخبطخ ثًحٕس االعًذح ٔانخظجبد.
 -26رحذٚذ ايبكٍ انًؼشٔضبد ٔانًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انخبطخ ثًحٕس انًكبفحخ ٔانٕلبٚخ يٍ االيشاع
ٔاالفبد ٔانحششاد.
 -27رحذٚذ ايبكٍ يحٕس انًؼشٔضبد ٔانًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انخبطخ ثًحٕس اطُبف فغبئم انُخٛم
 –28رحذٚذ انًغزفٛذ ٍٚػٍ إَاع انزًٕس انًؼشٔضخ
 –29رحذٚذ ايبكٍ انًؼشٔع يٍ انظُبػبد رحٕنٛخ ٔكجظ انزًٕس.
 –30رحذٚذ ايبكٍ يحٕس انظُبػبد انحشفٛخ انًؼزًذح ػهٗ اشدبس انُخٛم.
 – 31رحذٚذ ايبكٍ انًؼذاد ٔانًكبئٍ انضساػٛخ.
ٔ -35ضغ االْذاف انزؼهًٛٛخ انًغبػذح ػهٗ َشش انًؼشفخ ثبنزمبَبد انضساػٛخ ف ٙيدبل صساػخ انُخٛم
ٔاَزبج ٔرظُٛغ انزًٕس
 -33رحذٚذ اعزخذاو انٕعبئم انًالئًخ نزحمٛك االْذاف انزؼهًٛٛخ
 -36اعزخذاو اعبنٛت يزؼذدح نهحظٕل ػهٗ انًؼشفخ ثبنزمبَبد انضساػٛخ انحذٚثخ
 -32اششان انًزًٛض ٍٚيٍ اطحبة انجغبر ٍٛيٍ انًشبسكخ ف ٙرخطٛظ االَشطخ انزؼهًٛٛخ ٔرحذٚذ
انحبخبد انًهحخ نذٚخ
 -34رشدٛغ اطحبة انجغبرٔ ٍٛصٔاس انًؼشع ٔانًشبسك ٍٛف ٙػًهٛبد رجبدل انًؼشفخ ٔانخجشاد
انضساػٛخ فٛضساػخ انُخٛم ٔاَزبج ٔرظُٛغ انزًٕس ٔارخبر انمشاساد ثخظٕص انحظٕل ػهٗ ْزِ
انزمبَبد
 -34اعزثًبس رٕفش انزمُبد اندذٚذح نهًغبػذح ف ٙرحغ ٍٛلطبع انُحٛم يٍ خالل ػًم خطظ اسشبدٚخ
يٛذاَٛخ رغبْى ف ٙحم انًشبكم
 -37انًغبػذح ف ٙرطجٛك انزمبَبد انًؼشٔضخ نذٖ اطحبة ثغبر ٍٛانُخٛم ٔيظُؼ ٙانزًٕس.
ٚ – 34طٕس انؼًم انًكهف ثّ حبنٛبً نهًشبسك ٍٛف ٙيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس
ٚ -61طٕس انؼًم نهًشبسك ٍٛٛف ٙظم انظشٔف انًبدٚخ غٛش انطجٛؼٛخ انز ٙلذ رحظم يغجمبً (حشاسح,
سٚبذ ,ايطبس ٔغٛشْب) ف ٙيؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس.
 -60رطٕٚش انؼًم نهًشبسك ٍٛٛف ٙظم انظشٔف رزطهت خٕٓد حشكٛخ (حشكخ ,رُمم ,دائًخ اٚفبد,
خهٕط ٔغٛشْب) ف ٙيؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس.
 ًُٙٚ -65انشغجخ نهًشبسك ٍٛف ٙػذو رشن انؼًم يغزمجآل ف ٙيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس.
 ًُٙٚ -63االٚثبس نهًشبسك ٍٛٛف ٙيظهحخ انؼًم ف ٙيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس.
 ًُٙٚ -66االْزًبو نهًشبسك ٍٛٛيٍ لجم سؤعبء انؼًم ف ٙيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس
 ًُٙٚ -62انزؼبٌٔ نهًشبسك ٍٛٛيغ صيالئٓى ف ٙيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس.
ٚ -64غبػذ رهمٛخ كهًخ انشكش ٔانزمذٚش أ انًكبفئبد انًبنٛخ ف ٙانًؼشع.
 ًُٙٚ -64انشؼٕس نهًشبسك ٍٛٛثأَدبص شٙء يٓى ف ٙيؼشع اَخٛم ٔانزًٕس.
ٚ -67غبػذ ثأضبفخ شٙء خذٚذ ٔيٓى ٚخزهف ػٍ يؼبسع انغُٕاد انغبثمخ نهُخٛم ٔانزًٕس.
ًٛٚ –64ض انزؼبٌٔ ٔيغبػذح االخش ٍٚػهٗ االثذاع ٔاالثزكبس ف ٙيؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس
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ثبَٛب :رخطٛظ االطبس
االػالي ٙنهًؼشع

ثبنثب  :يزبثؼخ ٔرمٕٚى اَشطخ
ٔفؼبنٛبد انًؼشع

الخزرجي

ٚ -21طٕس انشغجخ ٔانًجبدسح دائًبً ف ٙرطٕٚش انؼًم ف ٙيؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس.
ٚ -20مبسٌ يالئًخ انؼًم ف ٙيؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس يغ انخجشح ٔانزخظض.
ٚ -25مبسٌ يالئًخ انؼًم ف ٙيؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس يغ انطًٕحبد انًُٓٛخ ف ٙػًهّ انحبن.ٙ
ٚ -23طٕس اكزغبثّ نهمذسح ػهٗ يٕاخٓخ انظؼٕثبد ف ٙيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس.
ًٛٚ -26ض خٕدح االَزبج نهؼًم ف ٙيؼشع انُخٛم ٔانزًٕس.
ًٛٚ -22ض حغٍ اعزخذايّ نهًٕاسد انًغزخذيخ ٔرحمٛمخ خذيبد ف ٙاَدبصِ نٕاخجبرّ ف ٙيؼبسع
انُخٛم ٔانزًٕس .
ٚ -24ذػى االعزفبدح نهًشبسك ٍٛٛيٍ فشص انزطٕٚش ٔانزذسٚت ف ٙيدبل انًؼبسع ٔاالحزفبالد
انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ.
 ًُٙٚ -24يغزمجال نهًشبسك ٍٛٛالضبفخ فشطخ نزدشٚت ٔعبئم ٔرمُٛبد ٔطشائك خذٚذح ف ٙيؼبسع
انُخٛم ٔانزًٕس.
 -27البيخ نمبئبد يزُٕػخ ٔيغزًشح طجبحب ٔيغبئٛخ نهًشبسكٔ ٍٛٛانضٔاس ٔاطبحبة ثغبر ٍٛٛانُخٛم
نًُبلغخ االفكبس ٔانًغزدذاد ف ٙلطبع انُخٛم ٔانزًٕس.
 -24اطذاس َششاد اػاليٛخ صساػٛخ اسشبدٚخ ثبنزٕطٛبد انؼهًٛخ ف ٙيدبل انُخٛم ٔانزًٕس.
 -41اٚظبل َٔشش انًؼشفخ يٍ يشاكض انجحٕس انٗ انًغزفذ ٍٚف ٙانًٛذاٌ انضساػ.ٙ
 -40رٕخ ّٛخًٛغ انًشبسك ٍٛنهؼًم ثشكم فشٚك
 -45رُظٛى انفؼبنٛبد انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ ٔرٕخ ّٛيشبسكذ اندًٛغ فٓٛب يثم احزفبنٛذ
انًؼشع,انُذٔاد  ,انًإرًشاد ٔ ,سػ انؼًم,انًغبثمبد ٔ ,غٛشْب.
 -43اعزخذاو اندذأل ٔانًهظمبد ٔانجٕعزشاد ٔانخطبثبد ٔانًُشٕساد ٔغٛشْب نُشش انًغزدذاد
فْ ٙزا انًدبل
َ -46ظٛى ػًهٛخ انزٕاطم يغ انجبحثٔ ٍٛاالخزظبط ٍٛكبفخ ٔطهت يغبػذرٓى ف ٙحم يشبكم
انًغزٓذف ٍٛحغت انحبخخ
 -42رُظٛى اعزخذاو االراػخ انذاخهٛخ ٔانجشايح انفذٕٚٚخ انًغدهخ ٔغٛشْب نخذيخ
انًغزٓذفٔ ٍٛصٔاس انًؼشع ٔانًشبسك ٍٛطٛهذ يذح انًؼشع ( ٕٚ 2- 3و)
 -44رٕثٛك انفؼبنٛبد ٔرٕفٛش لبػذح ثٛبَبد ػٍ كبفخ االَشطخ (يحهٛب ٔػبنًٛب) ف ٙيدبل انُخٛم
ٔانزًٕس
 -44رحذٚذ إَاع ثشايح انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى انالصيخ نفؼبنٛبد ٔاَشطخ انًؼشع  -47رحذٚذ اْذاف
يزبثؼخ ٔرمٕٚى اَشطخ ٔفؼبنٛبد انًؼشع
 -44رحذٚذ االفشاد انًغإن ٍٛػٍ اخشائبد انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى انًطهٕثخ
 -41لٛبو انًُظًٔ ٍٛانًخطط ٍٛثبنشد ػهٗ يمزشحبد ايغزٓذفٔ ٍٛانًشبسك ٍٛثبنًؼشع
 -40رحذٚذ يذٖ سضب انًشبسكٔ ٍٛانضائش ٍٚػٍ فؼبنٛبد انًؼشع نزأشٛش يذٖ ٔلٛبط يذٖ َدبذ
انًؼشع
 -45رحهٛم انًٕاسد انجششٚخ ٔانًبنٛخ ٔانًبدٚخ انًغزخذيخ ف ٙفؼبنٛبد ٔاَشطخ انًؼشع
 -43اػذاد ٔكزبثخ انزمبسٚش َٔزبئح ػًم انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى يغ رظًُٓٛب سدٔد افؼبل
انًًشبسكٔ ٍٛانًغزٓذفٔ ٍٛصٔاس انًؼشع ٔرحٕٚهٓب انٗ َزبئح يفٛذح لبديخ
 -46االعزفبدح يٍ َزبئح انزمٕٚى نزطٕٚش انٛخ رخطٛظ انًؼبسع انُٕػٛخ نهُخٛم ٔانزًٕس ٔرحٕٚهٓب انٗ
اَشطخٔخذيبد اسشبدٚخ الحمخ

قياس المتغيرات (العوامل المستقمة)

بناء المقياس

المقياس ىو التقدير الكمي لمظاىرة بفرض الحصوؿ عمى قيـ

 -1العمر :تـ قياسو بعدد السنيف.

رقمية لمتغيرات البحث ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ االجراءات

 –4التح ػ ػصيؿ الدراسػ ػ ػي :تـ قياس المتغير بعد تقسػ ػ ػيـ

البحثية االتية:

المجموعتيف الى اربع فئات ىي اعدادية ودبموـ وبكموريوس

أ -مراجعة المصادر والمراجع العممية واالدبيات المتعمقة

وعميا واعطيت االوزاف  1و 4و 2و 1درجة بالتتابع.

بالموضوع.

 -3التخصص الوظيفي والميني الزراعي :تـ قياس المتغير

ب -ثـ عرض االستبيانة كاممة عمى مجموعة مف الخبراء في

بعد تقسيـ المجموعتيف الى اربع فئات ىي تخصص ارشاد

مجاؿ النخيؿ لمتأكد مف صالحية الفقرات وصدؽ اداة القياس

زراعي وبستنة ونخيؿ وزراعة متنوعة وادارية وعموـ ،واعطيت

وصدؽ المحتوى (.)4

االوزاف  1و 2و 4و 1بالتتابع.

ج -ثـ تحديد عتبة قطع كدليؿ لمموافقة عمى بقاء الفقرات اذ

 -4عدد مرات المشاركة في المعارض :تـ قياس المتغير مف

تجاوزت جميع فقرات البحث  41فقرة عتبة القطع وبنسبة

خالؿ حصر عدد المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور المقامة

اكثر مف  ، %75ويذكر اف درجة االتفاؽ بيف المحكميف

منذ عاـ  2004ولغاية  4111وذلؾ في ضوء مقياس مشاركة

عمى بقاء المحاور والفقرات التقؿ عف النسبة المذكورة (.)4

خماسي متكوف مف العبارات :غير مشارؾ و مرة واحدة و

د -ثـ اجراء فحص الثبات والصدؽ لألدارة في اختبار اولي

مرتاف و ثالث مرات و اكثر مف ثالث مشاركات واعطيت

 pretestلعينة مؤلفة مف  20موظفاً زراعياً مف خارج عينة

االوزاف  1و 1و 4و 2و 1درجة بالتتابع.
 -5مقترحات التطوير واىميتيا :تـ القياس بمتدرج خماسي

البحث واستخدمت معادلة الفاكروف باخ لمحصوؿ عمى معامؿ

الثبات اذا بمغ  1244وكذلؾ لعدد مرات المشاركة في

لالىمية (ميـ جدا وميـ ومتوسط االىمية وقميؿ االىمية وغير

المعارض ومقترحات التطوير اذ بمغت قيـ معامؿ الفاكرونباخ

ميـ) واعطيت االوزاف  8و 1و 2و 4و 1درجة بالتتابع.

 1286و 1241بالتتابع.

625

الخزرجي

مجمة العموم الزراعية العراقية – 5102 ,456-664 :)3(64

المناسبة القامة المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور كونيا احدى

جمع البيانات

الطرائؽ التعميمية الميمة في ايصاؿ ونشر التقنات الزراعية

تم ػ ػ ػ ػ ػت عممية جمػ ػ ػ ػع البيػ ػانات بالمقابػ ػ ػ ػ ػمة الشخص ػ ػ ػ ػية مػ ػ ػف

الحديثة في مجاؿ زراعة النخيؿ وانتاج وتصنيع التمور .وىذا

 4111/6/18ولغاية .4111/4/18

االمر يتطمب مف المخططيف والمنظميف والمشاركيف الستثمار

الوسائل االحصائية

ىذه النتيجة والعمؿ عمى مساعدة اصحاب بساتيف النخيؿ

تمت االستعانة باستخداـ البرنامج  )17( SASفي تحميؿ

والميتميف في مجاؿ انتاج وتصنيع التمور بقناعتيـ بتبني

بيانات البحث وكذلؾ استخدمت الوسائؿ االحصائية التكرار

توصيات والتقنات المقدمة ليـ ،والعمؿ عمى استمالة

والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

المشاىديف والزوار الحاضريف وغيرىـ .ولبياف توزيع مستويات

ومعادلة الفاكرونباخ والمعدؿ الموزوف.

الموافقة عمى مجاالت ومحاور وفقرات الية التخطيط

النتائج والمناقشة

لممعارض النوعية لمنخيؿ والتمور فأف النتائج كما في جدوؿ

اوالً :تحديد مستوى الموافقة عمى وضع الية تخطيط المعارض

 .1تظير النتائج المتحصؿ عمييا بأف معدؿ مستوى الموافقة

النوعية لمنخيؿ والتمور .تظير النتائج البحث المتحصؿ عمييا

لممبحوثيف عمى محور تحديد اطار تخطيط المعرض النوعي

باف مستوى الموافقة عمى مجاالت و محاور وفقرات الية

لمنخيؿ والتمور قد جاء بالمرتبة االولى وبمعدؿ مستوى موافقة

تخطيط المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور في مديرية زراعة

بمغ  141.4درجة وىو اعمى مف المعدؿ العاـ لمستوى

الديوانية قد تراوح بيف  418 – 44درجة  ،وبمتوسط مستوى

الموافقة بنسبة  ،%824في حيف جاء محور تخطيط االطار

موافقة بمغ  111.8درجة ونحراؼ معياري  11.8درجة ،عمى

االعالمي لممعرض بالمرتبة الثانية وبمعدؿ مستوى موافقة

مقياس حدوده الدنيا والعميا تراوح بيف  444-1درجة وعدد

لممبحوثيف بمغ  116.9درجة وىو اقؿ مف المعدؿ العاـ

فقراتة  41درجة ،وقد جرى توزيع مستوى الموافقة لممبحوثيف

لمستوى الموافقة بنسبة  ،%228اما محور متابعة وتقييـ

الى  1فئات (غير موافؽ وموافؽ بدرجة قميمة وموافؽ وموافؽ

انشطة وفعاليات المعرض فقد جاء بالمرتبة الثالثة واالخيرة

بشدة) واعطيت القيـ الرقمية  1و 1و 4و 2درجة ،جدوؿ .2

وبمعدؿ مستوى موافقة لممبحوثيف بمغ  118.1درجة وىو اقؿ

جدول  . 3توزيع المبحوثتين وفقاً لمستوى الموافقة بالية

ايضا مف معدؿ المستوى العاـ لمموافقة بنسبة  .%128وربما

التخطيط المعارض النوعية لمنخيل والتمور

فئااااااااااااااااااابد
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-064
512
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62

31.1

004.2

25

36.4

044.2

150

100

ـــ
X

يعود سبب ذلؾ الى ضعؼ اىتماـ مخططيف والمنظميف عف

S.D

اقامة المعرض بمحاور المتابعة والتقويـ لمنتائج المرجوة مف

انشطة وفعاليات المعرض ،وكذلؾ ضعؼ االىتماـ بالجوانب
001.7
دسخخ

االعالمية القامة االنشطة التعميمية الميمة جداً .مما يتتطمب

01.2

الموضوع الى بذؿ الجيود الالزمة لتحسيف اثر وكفاءة ىذيف
المحوريف عند اقامة المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور.وعند

يستنتج مف الجدوؿ  2اف  84مبحوثا يشكموف نسبة %2124

التدقيؽ اكثر وفحص فيما جاء بالمحاور الفرعية لتحديد اطار

مف عينة البحث تقع ضمف مستوى الموافقة بشدة وبمعدؿ

تخطيط المعرض والمكوف مف  8محاور فرعية و 84فقرة

 14424درجة ،عمى محاور وفقرات الية تخطيط المعارض

موزعة عمى ىذه االنشطة فقد وجد اف معدالت درجات

النوعية لمنخيؿ والتمور ،واف  11مبحوثا يشكموف نسبة %422

الموافقة فيما جاءت اعمى مف معدؿ المستوى العاـ والبالغ

مف عينة البحث غير موافقيف عمى الية التخطيط المعارض،

 111.8درجة .جاء ترتيب المحور الفرعي تخطيط وتنظيـ

واف  126مبحوثا يشكموف نسبة  4124مف عينة البحث مف

واعداد المعرض بالمرتبة االولى وبمعدؿ بمغ  122.6درجة.

المختصيف والفنيف والمرشديف الزراعيف قد وافقوا عمى محاور

وىي اعمى مف المعدؿ لمستوى موافقة المبحوثيف بنسبة

وفقرات الية التخطيط المقترحة وبدرجات تراوحت بيف الموافقة

 ،%10.6جاء بالمرتبة الثانية المحور الفرعي تحديد االىداؼ

بدرجة قميمة والموافقة بشدة .وربما يعكس ذلؾ وجود الرغبة

في التخطيط لممعرض وبنسبة موافقة اعمى ب ػ  ،%9.4في
623
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خذٔل  . 6رشرٛت رٕصٚغ انًجحٕثٔ ٍٛفمب نًحبٔس ٔفمشاد يغزٕٖ انًٕافمخ ػهٗ انٛخ انزخطٛظ نهًؼشع
فئبد انًٕافمخ ٔانذسخبد
لهٛهخ
غٛشيٕافك
74-54
1

انًدبل – انًحبٔس
أال:رحذٚذ اطبس رخطٛظ انًؼشع
 -0رحذٚذ االْذاف انزخطٛطٛخ
 -5رخطٛظ ٔرُظٛى ٔاػذاد انًؼشع
 -3رخطٛظ يٕالغ انًؼشع
 -6رظًٛى انخطخ انزؼهًٛٛخ
 – 2رحهٛم انُزبئح انًشغٕثخ
يؼذل اطبس انزخطٛظ
ثبَٛب  :رخطٛظ االطبس االػاليٙ
ثبنثب :يزبثؼخ ٔرمٕٚى اَشطخ انًؼشع
انًؼذل انؼبو
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001.7
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2-1
1-1
5-1
4-1
3-1
0
5
3

حيف جاء بالمرتبة الخامسة واالخيرة المحور الفرعي تخطيط

خريجي الكميات وبمعدؿ مستوى موافقة  112درجة ،وأف 22

ويستنتج مف ذلؾ ضرورة توجيو اىتماـ القائميف عمى الجوانب

اعدادية وبمعدؿ مستوى موافقة  105.2درجة ،واف  6مبحوثاً

مبحوثاً يشكموف نسبة  %14.6جاءت ضمف فئة خريجي

مواقع (مكاف) المعارض وبنسبة موافقة اعمى ب،%6.2

التخطيطو والتنظيمية والتعميمية كزنيا اكثر تاثي ار واىمية عند

يشكموف نسبة  %4.2ضمف فئة شيادة عميا ،كما موضح في

التخطيط القامة المعارض النوعية لمتمور والنخيؿ بصورة

الجدوؿ .6
خذٔل  .4رٕصٚغ انًجحٕثٔ ٍٛفمب ُ نهزحظٛم انذساعٙ

اعمى.

ثانيا :وصؼ بعض الخصائص لممبحوثيف (العمر والتحصيؿ

ذ
1
2
3
4
5

الدراسي والتخصص الوظيفي وعدد المعارض المشارؾ بيا).

 -1العمر :اظيرت نتائج البحث اف اعمى عمر لممبحوثيف
ىو  58وأقؿ عمر ىو  27سنة وبمتوسط العمر بمغ42.5

المعارض النوعية مف قبؿ المبحوثيف المشاركيف في المعارض

المبحوثيف الى اربع فئات عمرية كما موضع في الجدوؿ.5
خذٔل  .2رٕصٚغ انًجحٕثٔ ٍٛفمب ً نهؼًش

1
2
3
4

انفئاااااااااابد
انؼًشٚخ

انؼذد

انُغجخ
%

 30فألم
40- 31
50-41
 51فأكثش
انًدًٕع

30
37
60
61
150

51.7
52.3
54.3
54.4
100

يؼاااااااااااااذل
يغاااااازٕٖ
انًٕافمخ
017.5
003.6
014.0
006.6

65.2

النوعية لمنخيؿ والتمور يزداد بزيادة التحصيؿ الدراسي ،وربما

يعود سبب ذلؾ أف الفرد المشارؾ واالكثر تعميماً يكوف اكثر
ادراكاً لممعمومات والبيانات والمعروضات المستخدمة في

S.D

المعارض النوعية لمتمور والنخيؿ وبأمكانة استقالؿ ذلؾ

5.22

لتوضيح وتوجيو وتثقيؼ جميور الحاضريف في المعارض.

 -3التخصص والوظيفي والميني الزراعي :اظيرت النتائج

يشير الجدوؿ الى اف  41مبحوثاً يشكموف اعمى نسبة والبالغ
 %27.3وىي تقع ضمف الفئة

55
57
46
4
150

يستنتج مف ذلؾ اف مستوى الموافقة عمى التخطيط القامة

سنة وأنحراؼ معياري 2.55درجة ،وقد جرى تصنيؼ

ــــ
X

فئااااااخ انزحظااااااٛم
انذساعٙ
اػذادٚخ
دثهٕو
كهٛب
ػهٛب
انًدًٕع

انؼذد

انُغااااجخ
%
06.4
07.4
45.4
6.5
100

يؼذل انًغزٕٖ
انًٕافمخ
012.5
001.5
005.1
002.7

أف  46مبحوثاً يتشكموف اعمى نسبة والبالغة  %30.6جاءت

العمرية  50 -41سنة

ضمف التخصص الزراعي الميني

وبمعدؿ مستوى موافقة بمغ  121.6درجة ،وأف  40مبحوثاً

في البستنة والنخيؿ

وبمعدؿ مستوى موافقة  112.9درجة ،واف  32مبحوثاً

يشكموف نسبة  %26.6ضمف الفئة العمرية  51فاكثر

يتشكموف نسبة  %21.3جاءت ضمف التخصص الميني في

وبمعدؿ مستوى المعرفة بمغ  129.9درجة ،واف  31مبحوثاً

االرشاد الزراعي وبمعدؿ مستوى موافقة  117.8درجة ،واف

يشكموف نسبة  %20.8وىي تقع حتى الفئة العمرية  30سنة

 27مبحوثاً يشكموف نسبة  %19.1جاءت ضمف التخصص

فأقؿ وبمعدؿ مستوى المعرفة بمغ  %122.8درجة .ويستنتج

الميني في المجاالت الزراعية المختمفة (وقاية وتربة ومكننة

مف ذلؾ انو ربما كمما زاد العمر لمموظفيف والمرشديف

وغيرىا) وبمعدؿ مستوى موافقة  110.3درجة ،في حيف اف

الزراعييف والمشاركيف الكتسابيـ الخبرات عند اقامة المعارض

 45مبحوثاً يشكموف نسبة  %30جاء ضمف تخصصات غير

النوعية لمنخيؿ والتمور.

زراعية في مجاؿ (االدراة واالقتصاد والمالية والعموـ) وبمعدؿ

 -2التحصيؿ الدراسي :أظيرت النتائج اف  94مبحوثاً

مسػػتوى موافقة  104.6درجة (جدوؿ .)7

يشكموف اعمى نسبة والبالغة  %62.6جاءت ضمف فئة
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خذٔل  .4رٕصٚغ انًجحٕثٔ ٍٛفمبً نهزخظض انٕظٛفٙ
ٔانًُٓ ٙانضساػٙ
ذ
1
2
3
4

فئبد انزخظٛض انٕظٛف ٙانًُٓٙ
انضساػٙ

انؼذد

انُغجخ %

اسشبد صساػٙ
ثغزُخ َٔخٛم
صساػخ يزُٕػخ
رخظظبد غٛش صساػٛخ (اداسح ,ػهٕو )
انًدًٕع

35
64
54
62
150

50.3
31.4
04.0
31.1
100

الخزرجي
خذٔل  .7رٕصٚغ انًجحٕثٔ ٍٛفمب ً نؼذد يشاد انًشبسكخ
ذ

يزٕعظ
يغزٕٖ
انًٕافمخ
004.7
005.4
001.3
016.4

1
2
3
4
5

ػذد انًؼبسع
انًشبسن ثٓب
الرٕخذ يشبسكخ
يشح ٔاحذح
يشربٌ
ثالس يشاد
اكثش يٍ ثالثخ
انًدًٕع

نُغجخ %

انؼذد
65
30
54
50
54
150

57.1
51.4
04.3
06.0
07.1
100

يزٕعظ يغزٕٖ
انًٕافمخ
70.2
44.3
017.5
004.0
064.2

ثالثا :التعرؼ عمى بعض مقترحات تطوير المعارض النوعية

وربما يعود ذلؾ الى اف التخصص الوظيفي والميني الزراعي

لمنخيؿ والتمور :اظيرت نتائج البحث بخصوص التعرؼ عمى

يضيؼ معمومات وخبرات تساعد في متطمبات العمؿ في

بعض مقترحات تطوير المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور

المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور.

ومدى اىميتيا مف وجية نظر المبحوثيف ،وانسجاماً مع

 -4المشاركة بالمعارض النوعية لمنخيؿ والتمور :أظيرت

األىداؼ البحث في تشخيص بعض الجوانب السمبية

النتائج بأف المبحوثيف متوزعيف الى خمس فئات لعدد مرات

لممعارض النوعية المقامة ومعالجتيا لتطوير وادارة وتنظيـ

المشاركة في المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور جدوؿ ،8

وتخطيط المعارض وربما يخدـ االىداؼ االرشادية الحقيقية

أظيرت نتائج البحث اف  31مبحوثاً يشكموف نسبة والبالغة

ألقامة مثؿ ىذه المعارض كونيا وسيمة ارشادية متطورة لنشر

 %20.6جاءت ضمف فئة المشاركة مرة واحدة بالمعارض

التكمنوجيا وتبني االبتكارات الحديثة مف خالؿ االتصاؿ بأكبر

النوعية لمنخيؿ والتمور جاءت ضمف فئة المشاركة مرة واحدة

عدد ممكف مف جميور المستفيديف والزوار مف ذوي المينة

بالمعارض النوعية لمنخيؿ والتمور خ ػالؿ السنوات -2004

المتعمقة ببساتيف النخيؿ وانتاج التمور وكبسيا وتصنيعيا

 2012وبمعدؿ مستوى موافقة  99.3درجة ،واف  42مبحوثاً

وتجارتيا وتطويره كؿ حالة ليا عالقة بو كما موضح في

يشكموف نسبة  % 28مف عينة البحث جاءت ضمف فئة غير

جدوؿ  .9يستنتج مف جدوؿ  4اف ىناؾ مجموعة مف

المشاركيف باي مف المعارض المقامة وبمعدؿ درجة موافقة

المقترحات لمتطوير ،فقد جاءت فقرتي االستعانة بوسائؿ

 ،81.5واف  27مبحوثاً يشكموف  %18جاءت ضمف فئة

عرض االفالـ والممصقات الزراعية داخؿ االجنحو وتسمية

المشاركة بأكثر مف ثالث مرات في المعارض النوعية لمنخيؿ

المختصيف وتدريبيـ عمى اسموب االستقباؿ والتعامؿ مع

والتمور وبمعدؿ درجة موافقة  149.5درجة ،واف اقؿ نسبة

زائري المعارض بالمرتبة االولى والثانية بمعدؿ موزوف بمغ

ىي  %14.1جاءت ضمف فئة المشاركة ثالث مرات في

 1212و 1244درجة عمى التتابع ،في حيف جاءت عبارة

المعارض وبمعدؿ درجة موافقة  116.1درجة ،جدوؿ .8

تحديد مدة اطوؿ لممعرض وتنظيـ مواعيد الزيارة ووجبتيف

يستنتج مف ذلؾ اف مستوى الموافقة عمى وضع الية تخطيط

صباحية ومسائية بالمرتبة االخيرة وبمعدؿ موزوف بمغ 2241

المشاركيف في المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور يزداد بزيادة

درجة.

عدد مرات المشاركة السنوية بيذه المعارض نتيجة لمخبرات
المتراكمة التي يحصؿ عمييا المشاركيف في التخطيط والتنظيـ
واالدارة وغيرىا.
ذ

خذٔل  .9رشرٛت رٕصٚغ انًجحٕثٔ ٍٛفمب ً نذسخخ االًْٛخ نًمزشحبد رطٕٚش يؼبسع انُخٛم ٔانزًٕس
يزٕعظ
االًْٛخ
41

دسخخ االًْٛخ
لهٛم
االًْٛخ
19

غٛش
يٓى
0

انًؼذل انًٕصٌٔ
دسخخ
3.41

8

20

0

6.15

2

15

0

6.51

3

1

6.12

6

3

3.74

7

0

6.55

5

2

6.63

0

0

3.47

4

يٓى
خذاً
34

56

 2رٕفٛش ٔعبئم ارظبل حذٚثخ نالػالٌ ػٍ البيخ انًؼشع

55

63

12

 3رٕخٛخ انذػٕح نًشبسكخ انًإعغبد ٔانششكبد انؼشثٛخ ٔااللهًٛٛخ Ngo,s/

70

55

10

 4يشبسكخ انمطبع انخبص ٔانًحه ٙف ٙانًؼبسع

59

51

30

9

 5خؼم انًؼبسع ٔعٛهخ يُبعجخ نؼشع ٔثٛغ انكزت ٔانُششاد انخبطخ ثبنُخٛم ٔانزًٕس

40

72

23

12

 6رغًٛخ انًخزظٔ ٍٛرذسٚجٓى ػهٗ اعهٕة االعزمجبل ٔانزؼبيم يغ صائ ٙانًؼشع

58

70

19

3

 7االعزؼبَخ ثٕعبئم ػشع االفالو ٔانًهظمبد انضساػٛخ داخم االخُحخ

79

42

22

8

اعزخذاو اراػخ يٛذاَٛخ داخهٛخ الػطبء حٕٚٛخ داخم انًؼشع

55

62

8

25

ػجبساد انزطٕٚش

 1رحذٚذ فزشح اطٕل نهًؼشع ٔرُظٛى يٕاػٛذ انضٚبسح ثٕخجز ٍٛطجبحٛخ ٔيغبئٛخ

8
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نستنتج باف الطابع العاـ لمستوى موافقة المبحوثيف عمى
محاور وفقرات الية تخطيط المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور
ضمف مستويات الموافقة بدرجة تتراوح بيف الموافقة بدرجة
 وكذلؾ وجود عالقة،قميمة الى الموافقة بشدة لمعظـ المبحوثيف
ارتباطية بيف مستوى الموافقة لممبحوثيف اللية تخطيط واقامة
المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور وكؿ مف العوامؿ (العمر

والتحصيؿ الدراسي والتخصص الوظيفي والميندس الزراعي
)وعدد مرات المشاركة في المعارض النوعية لمنخيؿ والتمور
وىي بذلؾ تعد مف العوامؿ ذات التاثير المعنوي عند بناء
 كما واشارت الغالبية،ووضع الية لتخطيط المعارض النوعية

العظمى مف المبحوثيف الى اىمية تطوير معارض النخيؿ
والتمور مع التركيز عمى االستعانة بوسائؿ عرض االفالـ
والممصقات داخؿ االجنحة وتسمية المختصيف وتدريبيـ عمى
اسموب العمؿ في المعارض النوعية وكيفية التعامؿ مع

 ونوصي بالتوجيو،جميور المشاركيف والزائريف ليذه المعارض
حوؿ تحسيف وفيـ اىمية استغالؿ واستثمار المعارض النوعية
التعميمية المستخدمة في تقديـ نتائج البحوث العممية ونشرىا
وتبنييا مف قبؿ العامميف والمشاركيف في مجاؿ زراعة النخيؿ
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