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المستخمص

استيدف البحث تحديد مستوى الحاجات التدريبية المعرفية لزراع الشعير في مجال ادارة المحصول وكل محور من المحاور التي تتضمنيا تمك العممية

الري والحصاد) والتعرف عمى أىم المشكالت التي تواجييم اثناء ادارتيم لممحصول في,التسميد,المكافحة,موعد الزراعة والبذار,والمتمثمة (تييئةاالرض
 وقد شمل التحميل اإلحصائي,ً زارعا106  زارعاً وبواقع2126  من مجتمع البحث والبالغ عددىم%5  أختيرت عينة عشوائية بنسبة.ناحية الشحيمية

 اذ تكونت االستبانة من جزئين تضمن الجزء االول مقياس الحاجات التدريبية المعرفية لزراع الشعير في, جمعت البيانات بوساطة استبانة,ً مبحوثا100
 محاور ىي (تييئة االرض وموعد الزراعة والبذار والمكافحة والتسميد والري والحصاد) اما الجزء6  فقرة موزعو47 مجال ادارة المحصول اشتمل عمى

 من المبحوثين توصف مستوى حاجتيم التدريبية%51  اظيرت النتائج ان. مشكمة تواجو زراع الشعير في مجال ادارة المحصول12 الثاني تضمن
 ودرجتو141  درجة عمى مقياس حاجة تدريبية معرفية تبمغ درجتو العميا117.49 المعرفية في مجال ادارة محصول الشعير بانيا كبيرة وبمعدل مقداره

وان مشكمة تأخر الدولة في تسديد المبالغ الت ي تقع عمييا بعد شراء المحصول من زراع الشعير جاءت بالمرتبة االولى من حيث االىمية. 0 الصغرى
1.89 بينما جاءت مشكمة استيراد الدولة لمحصول الشعير من دول خارجية بالمرتبة االخيرة وبمعدل درجة اىمية قدره, درجة3 وبمعدل درجة اىمية قدره
 لذلك أوصى الباحث بان تقوم وزارة الزراعة بتفعيل دور االرشاد الزراعي من خالل التنظيمات التابعة ليا(مديرية الزراعة والشعب الزراعية والمراكز,درجة
االرشادية التدريبية والمزارع التابعة ليا) من خالل إعداد الدورات التدريبية واألنشطة االرشادية والتي تخص المحاصيل الستراتيجية بصورة عامة

,وكذلك توفير األسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية وزيادة الدعم المالي لمزراع,ومحصول الشعير بصورة خاصة وحث الزراع وتحفيزىم لممشاركة فييا

وتسييل إجراءات استالم المحصول من قبل الدوائر التابعة لوزارة التجارة وسرعة إعطاء المستحقات المالية ليم الن معظم زراع الشعير يعتمدون عمى
.الزراعة كمصدر دخل رئيسي ليم وألسرىم
. انًشكالث,  يحصىل انشؼيش,  انحاجاث انخذسيبيت:كهًاث يفخاحيت
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ABSTRACT
This research aimed to determine the level of training knowledge needed for barley growers to manage their crop at Alshihimiya Township –Alswira Town -Wasit Governorate.The training knowledge needed aimed to cover all crop
management axes which included land preparation, date of seeding fertilizer and pesticides application, irrigation and
harvest, to recognize the most important problems faced by barley growers during growing period .To archive that goal a
randomized sample was taken 5% from the growers' population 2126 (i.e. the sample size was 106 growers). The statistical
analysis covered 100 growers and data collected through questionnaires sheet .This sheet included two parts: 1st one aimed to
test the training knowledge needed for barley growers to manage their crop at the field through 47 paragraphs distributed to
6 axises which included land preparation ,date of seeding fertilizer and pesticides application ,irrigation and harvest. The 2nd
part included 12 suggested problems facing barley growers during crop management .Results indicated that 51% of the
questioned growers had high training qualifications and this represent 117.49 grade on the scale of 0-141 for training
knowledge needed .The most problems facing the growers is the delay in receiving their money dues with an important grade
of 3. The 2nd faced problem growers faced was the import of barley crop by the government which had 1.89 grades.
Therefore, it can be con concluded that Ministry of Agriculture (MOA) have to activate the role of agriculture extension
through their personals available at the ministry directorates and extension centers through training programs and extension
activities related mainly to strategic crop in general and barley crop in particular and encourage growers to join such this
activities. Furthermore, MOA should provide agricultural chemicals and agricultural equipments as a part of the subsidizing
program Iraqi government have and help farmers to collect their grains and make sure to pay for it at the right time from
the MAO and the Ministry of Trade (MOT) due to the dependence of those growers on this income for their life support
Key Words: Training needs, Barley, problems.

784

حسىني

يجهت انؼهىو انضساػيت انؼشاليت – 2016/ 790-784 :)3(47
مجال ادارة المحصول؟

المقدمة

ثانيا :ما مستوى الحاجات التدريبية المعرفية لزراع الشعير في

يعد الشعير من المحاصيل اليامة والثنائية االستعمال في

كل محور من محاور ادارة المحصول وىي(:تييئة االرض,

العالم اذ يستعمل في الصناعات الغذائية وصناعة بعض

,موعد الزراعة والبذار,المكافحة,التسميد,الري والحصاد).

األدوية ( 9و .)12ولو استعماالت طبية غاية في األىمية اذ

ثالثا :ما أىم المشكالت التي تواجو زراع الشعير عند إدارتيم

انو يشجع عمى شفاء القرحة ولو خواص ضد بعض

لممحصول؟

السرطانات ويخفض نسبة الكولسترول في الدم ,وقد شخص
باحثون يابانيون ان الشعير األخضر لو فعالية مضادة

أىداف البحث

(.)16ونظ ار ليذه األىمية فقد ازدادت زراعتو في العالم

مجال ادارة المحصول في ناحية الشحيمية.

والوطن العربي ومن ضمنيا العراق الذي يحتل المرتبة الرابعة

.2تحديد مستوى الحاجات التدريبية المعرفية لزراع الشعير في

بعد المغرب والجزائر وسوريا( ,)4وتقدر المساحة المزروعة

كل محور من محاور ادارة المحصول وىي (:تييئة االرض,

الكمية المزروعة بمحاصيل الحبوب ( ,)3اذ بمغت المساحات

 .3التعرف عمى أىم المشكالت التي تواجو زراع الشعير

المزروعة بيذا المحصول  4632الف دونم وبإنتاجيو 1278

عند إدارتيم لممحصول.

الف طن ,توزعت عمى  1410الف دونم في المناطق

المواد والطرائق

المناطق الديمية وبإنتاجيو  742الف طن/دونم( ,)8وتنتشر

التشخيصية والتي تقع ضمن ىذا المنيج اذ يعد مناسب في

.1تحديد مستوى الحاجات التدريبية المعرفية لزراع الشعير في

لألكسدة كذلك لو فعالية ضد الحساسية وضد االلتيابات

,موعد الزراعة والبذار,المكافحة,التسميد,الري والحصاد).

بمحصول الشعير في العراق حوالي  % 36من المساحة

استخدم المنيج الوصفي في ىذا البحث النو يعد من البحوث

المروية وبإنتاجيو  536الف طن ,و 3222الف دونم في
زراعة ىذا المحصول في المناطق الوسطى والجنوبية من
العراق بسبب قدرتو العالية عمى تحمل المموحو والجفاف

التوصل الى حقائق ومعمومات تفصيمية عن حاجات االفراد

في وقت معين (.)5

(.)10وتعد قرية الشحيمية في محافظة واسط من اىم

مجتمع البحث

المناطق التي تجود بزراعة محصول الشعير بسبب توفر

اختيرت ناحية الشحيمية في قضاء الصويرة التابع لمحافظة

عوامل االنتاج الزراعي المتمثمة بالتربة والظروف المناخية ,اذ

واسط منطقة ألجراء البحث لكونيا من المناطق الميمة

بمغت المساحات المزروعو فييا  8449دونم وبمعدل انتاج

لزراعة محصول الشعير والتي تتركز فييا أعداد كبيرة من

 225كغم/دونم* ,في حين بمغت المساحات المزروعة في

الزراع .اذ شمل مجتمع البحث جميع زراع الشعير المسجمين
في

شعبة

زراعة

محافظة واسط  153049دونم وبمعدل انتاج  318كغم

رسمياً

المحصول في قرية الشحيمية يعزى ذلك الى اسباب عديدة

عينة البحث

وخاصة الوقود واالسمدة الكيمياوية والمبيدات والبذور والعمالو

الشحيمية .وبواقع ( )106زارعاً.

الشحيمية

والبالغ

/دونم ( ,)8ويدل ذلك عمى وجود ضعف في انتاج ىذا

عددىم(*)2126زارعاً.

من بينيا وجود مشكالت في تجييز المدخالت الزراعية

اختيرت عينة عشوائية بنسبة  %5من زراع الشعير في ناحية

الزراعية ....الخ (,)10فضالً عن وجود حاجة معرفية

اعداد استمارة البحث

تحول دون زيادة االنتاج وتحسين نوعيتو( 15و ,)18لذلك

لكونيا مالئمة لمنيجية البحث المتبعة واذ تعد االستبانة اداة

بالطرائق واالساليب المطبقة الدارة محصول الشعير وجميعيا

اختيرت االستبانة كأداة لجمع البيانات المتعمقة بالبحث ونظ اًر

جاء البحث الحالي ليجيب عمى التساؤالت االتية:

مالئمة لمحصول عمى معمومات وبيانات وحقائق ولكونيا

اوال :ما مستوى الحاجات التدريبية المعرفية لزراع الشعير في

(*) تم الحصول عمى ىذه المعمومات من شعبة زراعة الشحيمية بتاريخ
.2015/8/11

(*) تم الحصول عمى ىذه المعمومات من شعبة زراعة الشحيمية بتاريخ
.2015/8/11

785

حسىني

يجهت انؼهىو انضساػيت انؼشاليت – 2016/ 790-784 :)3(47
تعطي بيانات اكثر موضوعية من غيرىا من طرائق جمع

المرحمة الخامسة:اعداد االستبانو بصورتيا النيائية :في

االستبانة وتطويرىا بعدة مراحل ىي:

الخبراء عمى مكونات االستبانو (المحاور والفقرات) العداد

البيانات المستخدمة في البحوث ( )13وقد مرت عممية اعداد

ضوء مقارنة معيار عتبة القطع مع متوسطات درجات موافقة
االستبانو بصورتيا النيائية ,فقد حققت جميع المحاور

المرحمة االولى:اعداد االستبانة بصورتيا االولية :في ضوء

االدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث واراء

والفقرات المتعمقة بالحاجات التدريبية المعرفية لممبحوثين في

الخبراء المتخصصين في مجال المحاصيل الحقمية واالرشاد

مجال ادارة محصول الشعير وكذلك الفقرات المتعمقة

الزراعي تم اعداد االستبانو الخاصة بالحاجات التدريبية

بالمشكالت التي تواجو المبحوثين في مجال ادارة محصول

بصورتيا االولية اذ تضمن الجزء االول  47فقرة لقياس

وىي مساوية او تزيد عن درجة معيار بقاء الفقرة في

مستوى الحاجات التدريبية المعرفية موزعو عمى  6محاور

المقياس ,وبذلك بقيت جميع محاور وفقرات المقياس بصورتيا

وكاالتي 11:فقرة لمحورتييئة االرض و 9فقرات لمحور موعد

النيائية ,إذ بمغت عدد فقراتو الكمية  59فقرة ,منيا  47فقرة

التسميد و 5فقرات لمحورالري و 4فقرات لمحور الحصاد .اما

مجال ادارة محصول الشعير ,و 12فقرة تمثل المشكالت التي

الجزء الثاني :تضمن  12مشكمة تواجو زراع الشعير عند

تواجو المبحوثين عند إدارتيم لممحصول.

ادارتيم لممحصول.

فحص ثبات االستبانة:

الشعير عتبة القطع وأكثر .اذ تراوحت بين  2-1.5درجة

المعرفية لزراع الشعير في مجال ادارة محصول الشعير

موزعو عمى  6محاور تمثل الحاجات المعرفية لممبحوثين في

الزراعة والبذار و 11فقرة لمحورالمكافحة و 7فقرات لمحور

الثبات يعني الموضوعية بمعنى اننا نحصل عمى الدرجة

المرحمة الثانية تطوير االستبانة :عرضت االستبانة بصورتيا

نفسيا ميما اختمف الشخص الذي يطبق االختبار عمى نفس

االولية عمى مجموعة من األساتذة المختصين في مجال

المحاصيل الحقمية واالرشاد الز ارعي في كمية الزراعة/جامعة

االفراد ( .)1يعني ايضا اننا نحصل عمى نتائج متقاربة اذا

تضمنتيا االستبانة في ضوء مقياس موافقة تكون من ثالثة

نفس الظروف ( .)11ولقياس الثبات تم اجراء اختبار اولي

مستويات ىي(:موافق وموافق مع التعديل وغير موافق) وذلك

( )pre-testلالستبانو في بداية شير ايمول من عام 2015

ألجل التحقق من صدق االستبانة ,اذ ان الصدق ىو مدى

عمى عينو عشوائية من خارج عينة البحث مؤلفة من 16

كررنا االختبار عمى نفس االفراد بعد فترة من الزمن وتحت

بغداد ,لبيان درجة موافقتيم عمى المحاور والفقرات التي

تحقيق المقياس لميدف الذي وضع من اجمو أي قياس ما
يجب ان يقيسو ( .)17أي ان الصدق يشير الى ان االختبار

زارعاً ,واستخدم لقياس الثبات معامل الفا كرونباخ ,اذ يعد

اختبار الفا كرونباخ واحد من اختبارات الثبات االحصائية

الصادق يقيس الوظيفة التي ينبغي ان يقيسيا وال يقيس شيء

الميمة لتحميل البيانات ( .)6فإذا بمغت قيم معامل

أخر فضال عنيا او بدال منيا(.)14

الفاكرونباخ  0.80تعد مقبولة وتدل عمى ثبات االستمارة

المرحمة الثالثة :اعطيت قيمة رقمية لكل عبارة في مقياس

( .)2بمغ معامل الثبات لمحاور الحاجات التدريبية المعرفية
لزراع الشعير عمى النحو األتي (تييئة االرض= 0.96وموعد

موافقة الخبراء عمى محاور وفقرات االستبانو وعمى النحو

الزراعة والبذار=  0.95والمكافحة = 0.96والتسميد=0.95

االتي 2(:درجة لعبارة موافق و1درجة لعبارة موافق مع اجراء

والري= 0.96والحصاد= .)0.93اما المشكالت التي تواجو

التعديل و 0درجة لعبارة غير موافق).

زراع الشعير فقد بمغ مقدار معامـ ـ ـل الثبات ليا  ,0.87ويعد

المرحمة الرابعة:تحديد عتبة القطع (معيار موافقة الخبراء

ىذا المقدار مؤش اًر جيداً عمى مـ ـ ـدى اتساق فقرات المقياسين.

عمى محاور وفقرات المقياس المقترح لبقائو بصيغتو
النيائية) :حددت عتبة قطع بنسبة  %75فاكثر من الدرجة
العميا لمقياس موافقة الخبراء اذ بمغت  1.5درجة ,اذ ان

حصول اتفاق بين %75من المحكمين او اكثر حول صدق
االداة يمكن الشعور باالطمئنان حول صدقيا(.)7
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جدول  .1توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى الحاجة التدريبية

جمع البيانات وتحميميا

جمعت بيانات البحث باستخدام استبانة اعدت ليذا الغرض

المعرفية في مجال ادارة محصول الشعير

وبالمقابمة الشخصية مع المبحوثين البالغ عددىم  106مبحوثاً

ث

في نياية شير ايمول من عام  .2015قد شمل التحميل

1
2
3

اإلحصائي  100مبحوثاً وذلك إلىمال  6استمارات لعدم
اكتمال اإلجابة وكانت أىم الوسائل المستخدمة في تحميل

حذود دسجت
يسخىي
انحاجت انًؼشفيت
انحاجت
56-14
لهيهت
99-57
يخىسطت
142-100
كبيشة
انًجًىع

انؼذد

%

32
17
51
100

32
17
51
100

يخىسط دسجت
انحاجت انًؼشفيت
33.90
89.47
117.49
85.98

يتضح من الجدول أعاله ان  %51من المبحوثين تقع

بيانات البحث ىي معادلة ألفا كرونباخ والمعدل الموزون

حاجتيم ضمن فئة الحاجة الكبيرة وبمعدل مقداره 117.49

والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.

درجة وىذا يعني ان نصف المبحوثين توصف مستوى

تبويب وتحميل البيانات

حاجتيم التدريبية المعرفية في مجال إدارة محصول الشعير

تم قياس مستوى الحاجات التدريبية المعرفية بواسطة  47فقرة

بأنيا كبيرة وقد يعزى السبب في ذلك الى ضعف الخدمات

موزعو عمى  6محاور ,وفق مقياس رباعي تكون من

االرشادية المقدمة من قبل جياز االرشاد الزراعي في ناحية

المستويات اآلتية (حاجة كبيرة وحاجة متوسطة وحاجة قميمة

الشحيمية وخصوصا األنشطة االرشادية الخاصة بمحصول

وال توجد حاجة) واعطيت لو االوزان  3و 2و 1و 0عمى

الشعير وقمة الدورات التدريبية التي تعقدىا الدوائر االرشادية

درجة ,وبعد الحصول عمى درجات الحاجات التدريبية

اليدف الثاني :تحديد الحاجات التدريبية المعرفية لزراع

مستوى الحاجة التدريبية المعرفية ألجل وصف المبحوثين الى

 .1محور تييئة األرض :أظيرت النتائج بان درجة الحاجة

( )99-57وحاجة كبيرة( ,)142-100وجرى حساب عدد

بين  33-1درجة وبمتوسط مقداره  19.26درجة ,عمى

المعرفية .اما المشكالت التي تواجو المبحوثين عند ادارة

الصغرى  0وقد تم توزيع المبحوثين الى ثالث فئات ,وكما

التوالي ,وبذلك تراوحت درجة المقياس الكمية بين 141-0

لزراع الشعير.

المعرفية لكل المبحوثين في مجال ادارة المحصول بوبت

الشعير في كل محور من محاور ادارة محصول الشعير.

ثالثة فئات ىي :حاجة قميمة( )56-14وحاجة متوسطة

التدريبية المعرفية لزراع الشعير في محور تييئة األرض تقدر

المبحوثين وفقا لكل فئة والنسبة المئوية ومعدل الحاجة

مقياس حاجة تدريبية معرفية تبمغ درجتو العميا  33ودرجتو

المحصول تم حسابيا من خالل مقياس رباعي متدرج

موضح في الجدول األتي.

والمتضمن (مشكمة كبيرة ومشكمة متوسطة ومشكمة صغيرة وال

جدول  .2توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى الحاجة التدريبية

توجد مشكمة) واعطيت ليا االوزان التالية  3و 2و 1و 0عمى

المعرفية في محور تييئة االرض

التوالي ,وتم احتساب المعدل الموزن.
عرض النتائج ومناقشتيا

اليدف االول :تحديد مستوى الحاجات التدريبية المعرفية

لزراع الشعير في مجال ادارة المحصول:

حذود دسجت
انحاجت انًؼشفيت

ث

يسخىي
انحاجت

1
2
3

لهيهت
يخىسطت
كبيشة
انًجًىع

11-1
22-12
33-23

انؼذد

%

31
10
59
100

31
10
59
100

يخىسط دسجت
انحاجت
انًؼشفيت
5.54
17.4
26.77
19.26

أظيرت النتائج بأن درجة الحاجة التدريبية المعرفية لزراع

يتضح من الجدول أعاله ان  %59من المبحوثين تقع

وبمتوسط مقداره  85.98درجة ,عمى مقياس حاجة تدريبية

درجة وىذا يعني ان أكثر من نصف المبحوثين توصف

الشعير في مجال ادارة المحصول تقدر بين  141-14درجة

حاجتيم ضمن فئة الحاجة الكبيرة وبمعدل مقداره 26.77

معرفية تبمغ درجتو العميا  141ودرجتو الصغرى  0وقد تم

مستوى حاجتيم التدريبية المعرفية في محور تييئة األرض

توزيع المبحوثين الى ثالث فئات ,وكما موضح في الجدول

بأنيا كبيرة وقد يعزى السبب في ذلك الى شعور زراع الشعير

االتي.

بان األساليب التي يستخدمونيا في تييئة االرض تقميدية

وبدائية وانيم بحاجة الى أساليب وأنشطة حديثة توفر الوقت
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والجيد المبذول خصوصا وان المساحات التي يزرعونيا

يتضح من الجدول السابق إن  %57من المبحوثين تقع

كبيرة.

حاجتيم ضمن فئة الحاجة الكبيرة وبمعدل مقداره 27.98

.2محور موعد الزراعة والبذار :أظيرت النتائج بان درجة

درجة وىذا يعني إن أكثر من نصف المبحوثين توصف
مستوى حاجتيم التدريبية المعرفية في محور المكافحة بأنيا

الحاجة التدريبية المعرفية لزراع الشعير في محور موعد

كبيرة وقد يعزى السبب إلى شعور الزراع بحاجتيم إلى معرفة

الزراعة والبذار تقدر بين  27-1درجة وبمتوسط مقداره

كيفية استخدام المبيدات الحديثة في مكافحة الحشرات

17.1درجة ,عمى مقياس حاجة تدريبية معرفية تبمغ درجتو

واألدغال ,خصوصا ان معظم اآلفات الزراعية والمسببات

العميا  27ودرجتو الصغرى  0وقد تم توزيع المبحوثين الى

المرضية قد طورت نفسيا وبالمقابل فان الشركات التي تنتج

ثالث فئات ,وكما موضح في الجدول األتي.

المبيدات قد أخذت ىذا الموضوع بنظر االعتبار وبدأت

جدول  .3توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى الحاجة التدريبية

بإنتاج مبيدات حديثة من الضروري إن يكون الزراع عمى

المعرفية في محور موعد الزراعة والبذار

ث
1
2
3

حذود دسجت
يسخىي
انحاجت انًؼشفيت
انحاجت
9-1
لهيهت
18-10
يخىسطت
27-19
كبيشة
انًجًىع

انؼذد

%

21
23
56
100

21
23
56
100

درايو كاممو بكيفية استخداميا.

يخىسط دسجت
انحاجت انًؼشفيت
6
12.69
23.07
17.1

 .4محور التسميد :اظيرت النتائج بان درجة الحاجة

التدريبية المعرفية لزراع الشعير في محور التسميد تقدر بين

 21-2درجة وبمتوسط مقداره  12.44درجة ,عمى مقياس

يتضح من الجدول أعاله إن  %56من المبحوثين تقع

حاجة تدريبية معرفية تبمغ درجتو العميا  21ودرجتو الصغرى

حاجتيم ضمن فئة الحاجة الكبيرة وبمعدل مقداره 23.07

 0وقد تم توزيع المبحوثين الى ثالث فئات وكما موضح في

درجة وىذا يعني ان أكثر من نصف المبحوثين توصف

الجدول األتي.

مستوى حاجتيم التدريبية المعرفية في محور موعد الزراعة

جدول .5توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى الحاجة التدريبية

والبذار بانيا كبيرة وقد يعزى السبب في ذلك الى ان %29

المعرفية في محور التسميد

من الزراع تتراوح أعمارىم بين  29-19سنة وىذه األعمار

تعد صغيرة لذلك يشعرون بالحاجة الى معرفة انسب وقت

ث
1
2
3

لمزراعة واألضرار الناجمة عن التبكير او التأخير في الزراعة
فضال عن المعرفة بكمية البذور وانسب طريقة لمبذار

حاجتيم ضمن فئة الحاجة الكبيرة وبمعدل مقداره 17.68

 .3محور المكافحة :أظيرت النتائج بان درجة الحاجة

درجة وىذا يعني إن نصف المبحوثين تقريبا توصف مستوى

التدريبية المعرفية لزراع الشعير في محور المكافحة تقدر بين

حاجتيم التدريبية المعرفية في محور التسميد بأنيا كبيرة وقد

 33-3درجة وبمتوسط مقداره  21.32درجة ,عمى مقياس

يعزى السبب في ذلك الى شعور المبحوثين بأىمية إضافة

حاجة تدريبية معرفية تبمغ درجتو العميا  33ودرجتو الصغرى

األسمدة وتأثيرىا عمى كمية الحاصل وأثارىا السمبية في حالة

 0وقد تم توزيع المبحوثين الى ثالث فئات وكما موضح في

إضافتيا بكميات أكثر من المقرر.

الجدول األتي.

 .5محور الري :أظيرت النتائج بان درجة الحاجة التدريبية

جدول  .4توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى الحاجة التدريبية

المعرفية لزراع الشعير في محور الري تقدر بين  15-1درجة

المعرفية في محور المكافحة

حذود دسجت
يسخىي
ث
انحاجت انًؼشفيت
انحاجت
13-3
لهيهت
1
24-14
 2يخىسطت
35-25
كبيشة
3
انًجًىع

انؼذد
21
22
57
100

21
22
57
100

32
23
45
100

32
23
45
100

يتضح من الجدول أعاله ان  %45من المبحوثين تقع

خصوصا أصناف الشعير التي ادخمت حديثا لمعراق.

%

حذود دسجت
يسخىي
انحاجت انًؼشفيت
انحاجت
8-2
لهيهت
15-9
يخىسطت
22-16
كبيشة
انًجًىع

انؼذد

%

يخىسط دسجت
انحاجت انًؼشفيت
4.37
13.04
17.68
12.44

وبمتوسط مقداره  9.11درجة ,عمى مقياس حاجة تدريبية

يخىسط دسجت
انحاجت انًؼشفيت
7.38
17.36
27.98
21.32

معرفية تبمغ درجتو العميا  15ودرجتو الصغرى  0وقد تم
توزيع المبحوثين الى ثالث فئات وكما موضح في الجدول
األتي.
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تواجو الزراع في مجال ادارة محصول الشعير تم احتساب

جدول .6توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى الحاجة التدريبية

المعدل الموزون ألىمية المشكالت وتم ترتيبيا تنازلياً حسب

المعرفية في محور الري

ث
1
2
3

حذود دسجت
يسخىي
انحاجت انًؼشفيت
انحاجت
5-1
لهيهت
10-6
يخىسطت
15-11
كبيشة
انًجًىع

انؼذد

%

32
19
49
100

32
19
49
100

المعدل الموزون وكما موضح في جدول  .8كذلك يتضح

يخىسط دسجت
انحاجت انًؼشفيت
2.78
8.84
13.34
9.11

من نفس الجدول ان مشكمة تأخر الدولة في تسديد المبالغ
التي تقع عمييا بعد شراء محصول الشعير من الفالحين

جاءت بالمرتبة األولى من حيث األىمية وبمعدل درجة أىمية

يتضح من الجدول أعاله ان  %49من المبحوثين تقع

قدره  3درجة وىي أكثر من المعدل العام لممشكالت البالغ

حاجتيم ضمن فئة الحاجة الكبيرة وبمعدل مقداره 13.34

 2.55درجة وقد يعزى السبب في ذلك الى اعتماد الزراع

درجة وىذا يعني إن ما يقارب نصف المبحوثين توصف

عمى الزراعة كمصدر رئيسي لمدخل وان تأخر الدول في

مستوى حاجتيم التدريبية المعرفية في محور الري بأنيا كبيرة

تسديد المبالغ التي تقع عمى عاتقيا سيؤثر بشكل كبير عمى

وقد يعزى السبب في ذلك الى شحة المياه بسبب قمة األمطار

معيشتيم اليومية ونشاطاتيم الزراعية وخاصة التي تحتاج الى

الموسمية مما يتطمب ان يكون الزراع عمى معرفو تامو

مبالغ ماليو لتنفيذىا .اما بالنسبة لمشكمة استيراد الدولة

بأساليب الري الحديثة ألنيا توفر كميات كبيرة من المياه ألنيا

لمحصول الشعير من دول خارجية ,فقد جاءت بالمرتبة

تسد حاجة النبات بأقل كمية من المياه.

األخيرة من حيث األىمية وبمعدل درجة أىمية قدره 1.89

 .6محور الحصاد :أظيرت النتائج بان درجة الحاجة

درجة وىي اقل من المعدل العام لممشكالت البالغ 2.55

التدريبية المعرفية لزراع الشعير في محور الحصاد تقدر بين

درجة وقد يعزى السبب في ذلك الى ان الدولة قممت من

 12-1درجة وبمتوسط مقداره  7.34درجة ,عمى مقياس

استيراد محصول الشعير لقمة التخصيصات المالية المرصودة

حاجة تدريبية معرفية تبمغ درجتو العميا  12ودرجتو الصغرى

بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بيا البمد

 0وقد تم توزيع المبحوثين الى ثالث فئات وكما موضح في

وخصوصاً في السنين األخيرة ,واالعتماد عمى المنتج المحمي

الجدول األتي.

لحد ما .نستنتج من ذلك ان عممية ادارة محصول الشعير من

جدول .7توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى الحاجة التدريبية

العمميات األساسية والميمة لزيادة إنتاجو ,وعميو ظيرت

المعرفية في محور الحصاد

ث
1
2
3

حذود دسجت
يسخىي
انحاجت انًؼشفيت
انحاجت
4-1
لهيهت
8-5
يخىسطت
12-9
كبيشة
انًجًىع

انؼذد

%

30
24
46
100

30
24
46
100

الحاجة المعرفية لدى زراع الشعير في مجال ادارة المحصول

يخىسط دسجت
انحاجت انًؼشفيت
2.16
6.70
11.04
7.34

بكونيا كبيرة ,وان ادارة محصول الشعير بشكل صحيح يحتاج
الى زراع ذو مستوى معرفي عالي بكافة االمور االساسية
التي تتطمبيا عممية ادارة المحصول ,لذا برزت الحاجو في

يتضح من الجدول أعاله ان  %46من المبحوثين تقع

كل محور من محاور ادارة المحصول ,وان زراع الشعير

حاجتيم ضمن فئة الحاجة الكبيرة وبمعدل مقداره 11.04

يواجيون مشكالت عدة في مجال ادارة المحصول مما يؤثر

درجة وىذا يعني إن اقل من نصف المبحوثين بقميل توصف

سمبا عمى انتاجو ,لذلك أوصى الباحث بان تقوم و ازرة الزراعة

مستوى حاجتيم التدريبية المعرفية في محور الحصاد بأنيا

بتفعيل دور االرشاد الزراعي من خالل التنظيمات التابعة ليا

كبيرة وقد يعزى السبب في ذلك الى معرفة الزراع بأضرار

(مديرية الزراعة والشعب الزراعية والمراكز االرشادية التدريبية

التبكير في عممية الحصاد الن الحبوب ستكون رطبو مما

والمزارع التابعة ليا) وكذلك إعداد الدورات التدريبية واألنشطة

سيؤثر سمبا عمى عممية تخزينيا ,فضال عن معرفتيم بأضرار

االرشادية والتي تخص المحاصيل الستراتيجية بصورة عامة

التأخير في عممية الحصاد ألنيا تسبب فقد كميات كبيرة من

ومحصول الشعير بصورة خاصة وحث الزراع وتحفيزىم

المحصول.

لممشاركة فييا ,وكذلك توفير األسمدة والمبيدات والمعدات

اليدف الثالث :التعرف عمى المشكالت التي تواجو زراع

الزراعية وزيادة الدعم المالي لمزراع ,وتسييل إجراءات استالم

الشعير عند ادارتيم لممحصول :لمعرفة المشكالت التي

المحصول من قبل الدوائر التابعة لو ازرة التجارة وسرعة إعطاء
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.الزراعة كمصدر دخل رئيسي ليم وألسرىم

المستحقات المالية ليم الن معظم زراع الشعير يعتمدون عمى

توزيع المشكالت التي تواجو الزراع في مجال ادارة المحصول وفق اىميتيا.8جدول
يخىسط
االهًيت
3
2.91
2.89
2.73
2.60
2.56
2.55
2.52
2.37
2.34
2.27
1.89
2.55

انًشكالث
حأخش انذونت في حسذيذ انًبانغ انخي حمغ ػهيها بؼذ ششاء يحصىل انشؼيش ين انفالحين
ػذو اسخالو األسًذة بانكًياث انكافيت وانىلج انًناسب ين انذوائش انًؼنيت
 ػاس األسًذة وانًبيذاث وانًؼذاث انضساػيت في األسىاق انًحهيت5اسحفاع أط
ػذو حجهيض انضساع ببزوس انشؼيش باألصناف وبانكًياث انًطهىبت
كثشة اإلجشاءاث انشوحينيت انًخبؼت ين لبم يشاكض اسخالو يحصىل انشؼيش
يحذوديت كًيت يحصىل انشؼيش انخي حشخشيها انذول ين انفالحين
لهت انذػى انًاني وانمشوض انضساػيت انًؼطاة نضساع انشؼيش
ضؼف حجهيض انضساع بانًؼذاث انضساػيت ولطغ انغياس ين لبم انذوائش راث انؼاللت
انخ) وانًؼهىياحيت (نذواث....ينظىياث انشي,انبارساث, انحاصذاث, ضؼف انخذياث انًاديت (انساحباث
انخ) انخي يمذيها جهاص االسشاد انضساػي وانخي... بشايج إراػيت وحهفضيىنيت,دوساث اسشاديت,اسشاديت
.حخص يحصىل انشؼيش
)نمص او لهت حجهيض صساع انشؼيش بانىلىد ين لبم انذوائش انًؼنيت وخاصت صيج انغاص(انكاص
شحت انًياه ولهت االيطاس انًىسًيت
.اسخيشاد انذونت نًحصىل انشؼيش ين دول خاسجيت
انًؼذل انؼاو نهًشكالث

انخشحيب وفك
يخىسط االهًيت
1
2
3
4
5
6
7
8

انخشحيب وفك
االسخًاسة
2
6
11
10
7
1
5
9

9

12

10
11
12

8
4
3
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