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 قياس مستوى تبني مزارعي النخيل في محافظة بابل للتوصيات االرشادية الزراعية

 وعالقته ببعض العوامل

 

 طارق عكلة هدروس

 كليـة الزراعة واالهوار/جـــامعة ذي قــار

 

                               الخالصة : 

 بل لالساليب والخبرات الزراعية يهدف البحث الى التعرف على معدل تبني مزارعي النخيل في محافظة با

الفنية التي يوصي بها الجهاز االرشادي وأهم العوامل المرتبطة بها لما يتجه ذالك من فحص  لتعصرف الجهصاز االرشصاد الزراعصي 

 على القوى المشجعة وتلك المعوقة لتبني التوصيات الزراعية, فضال عن التعرف 

في مختصاف البصرامو واالنشصطة االرشصادية, االمصر الصقي يحقصل الفاعليصة فصي ال ياسصات  على المزارعين االكثر تبنيا لالستعانة بهم

االرشصصادية الزراعيصصة ذات البصصلة بزراعصصة النخيصصل وانتصصاح التمور,ولتحقيصصل ذالصصك الهصصدف اعتيصصر عشصصوا يا عمصص  شصصعب دراسصصية 

زراعصة وانتصاح التمصور, وقصد شصمل   )الكفل,النيل,جرف البخر,ال دة,الشوملي(من بين اربعة عشر شعبة زراعية المختبصة فصي

%( مصصن صصصافي مجمصصوء اعضصصاا الشصصعب الخمصص  المصصقكورة اعصصال    1( مزارعصصا اعتيصصروا بشصصكل عشصصوا ي يمثلصصو  )361العينصصة )

وجمع  البيانات بأتباء اسلوب المقابلة الشخبية بأستخدام استمارة اسصتبيا  مصم اعصدادها لهصا الكصر  كمصا تصم االسصتعانة بأسصاليب 

واالنحدار المتعدد في شرح وتف ير التباين في سلوك التبني لهوالا المزارعين, وقد توصل البحث الى اهم النتصا و التصي  االرتباط

اسفرت عنها هق  الدراسات والتوصيات التي يمكن ألجهزة االرشاد االستعانة بها في تنفيق البرامو االرشادية المرتبطصة بزراعصة 

 بابل  النخيل وانتاح التمور في محافظة

The measurement of Babel Governorate Growers adaptation of the 

recommended Agricultural Extension 

 

Ass. Prof. Tariq Ogla Hadrous alSaidi 

Thi-Qar University 

College of Agriculture & Marshes 

Abstract 
    This study aims at knowing the average of Babel date-palm growers adaptation of the 

technical and agricultural mechanisms and expertnesses recommended by the agricultural 

extension. Besides, it deals with the important factors associated with the adaptation operation. It 

also provides a test that enables the agricultural extension staff to know more about the 

encouraging and discouraging elements in this regard. 

    Moreover, this study makes it possible to be in contact with the growers who conducted more 

adaptation, to have their help in various instructional programs and activities. This, in return, will 

lead to activate the agricultural instructional policies related to date-palm farming and 

production. To fulfill this aim, five case studies (out of 14- agricultural divisions) have been 

randomly chosen, namely: Al-kifil, Al-neel, Jurf al-Sakhar, al-Saddah and al Shomali. 

The case study includes (361) growers representing (8%) of the total five divisions mentioned 

above. 

     The data collected via interviews based on questionnaire forms. The study arrives at many 

important conclusions of which agricultural extension staff can make full use in carrying out the 

instructional programs concerned.  
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 Introduction and Research  problem         المقدمة ومشكلة البحث :-اوال"  :

   

نخيل وانتاح التمور في محافظة بابل ينبكي ا  تركز ضمن ما تركز عليه هصي زيصادة مقصدار تبنصي ا  اية محاولة لتنمية وتطوير ال

مزارعي النخيل لالفكار واالساليب الزراعية الم تحدمة والتي توصي بها اجهصزة االرشصاد الزراعصي فصي العصرات ,التصي عصادة مصا 

ق بها , وا  تلك االفكار الم تحدمة هي ال صبيل الصى التكييصر ي تهدف الجهاز االرشادي نشرها وحث المزارعين على تبنيها واالع

,فالتكيير اليمكن ا  يتحقل اال من عالل التنفيق واليتحقصل التنفيصق اال مصن عصالل االقنصاء  واليتحقصل االقنصاء اال مصن عصالل المعرفصة 

عصالل تبنيهصا , والشصك فصي ا  مقصدار ونصوء   والتكو  هق  المعرفة المنطوية على االقناء فعالة في احداث التكيير المنشود اال من

بمعنصى يتبنصي     Adoptهقا التكيير المنشود انما يتوقف بطبيعة الحال على مقدار ونوء التبني من تلصك العمليصة ويشصير مبصطل  

نصي او رفص  ,يتخق ,يختار  وقد عرف الكثير من الباحثين التبني بأشكال عدة اجمع  على كونها عمليصة يمصر بهصا الفصرد تنتهصي بتب

الم تحدث ,فقد عرفها )الليلة(بالعملية العقلية التي يمر بهصا الفصرد منصق سصماعه عصن الفكصرة الجديصدة الول مصرة حتصى تبنيهصا النهصا ي  

( بانها فعاليات عقلية تقود الى قرار تقبل واستعمال الم تحدمات من افكار او ممارسات موصى بهصا او رفضصها  Jonesوعرفها )

( الصى وجصود اوجصه مصن الضصعف يمكصن مالحظتهصا ب صهولة فيصا يتعلصل بمفهصوم Shoemaker and Rogers, 1971وقصد اشصار )

عملية التبني حيث ا  العملية التنتهي دا ما " عند قرارات التبني ,فقد يكو  الرف  هو الناتو لهق  العملية ,لصقا فهنصاك حاجصة الصى 

م  بالتبني او الرف  , كما قد يتطلصب القصرار المزيصد مصن المعلومصات  مبطل  اكثر عمومية من مبطل  عملية التبني  بحيث ي 

للتأكد او التثبي  , ولقا اصبح  هناك حاجة لوضع نموذح توضيحي لعملية التبني في ضوا ذلك المبطل   ولصقالك فقصد اسصتخدم 

(Shoemaker and Rogersوهي العملية ال )عقلية التي يمصر بهصا الفصرد منصق ( مبطل  اكثر عومية  هو )عملية , قرار ,التبكير

 معرفته االولى بفكرة او ممارسة ما حتى اتخاذ قرار تبنيها او رفضها مم تثبي  او ترسيخ هقا القرار  

ويعصصاب علصصى النمصصوذح التقليصصدي لنشصصر الم صصتحدمات كونصصه يفتصصر  امكانيصصة التبنصصي حصصين يتصصوفر للفصصرد الصصوعي حصصول المر صصوب مصصن 

االفترا  اليضع في ح ابه القيصود االقتبصادية ,فقصد يتصوفر للمصزارء الصوعي الكصافي والر بصة القويصة االساليب الجديدة ولكن هقا 

لتبنصصي فكصصرة معينصصة ولكنصصة الي صصتطيع ذلصصك لعصصدم قدرتصصه االقتبصصادية  فصصالمزارعو  الصصقين اليملكصصو  را  المصصال الي صصتطيعو  تبنصصي 

معظم البحوث التي تناول  نشر الم تحدمات الزراعية  لم تضع الم تحدمات ر م مناسبتها لميولهم وظروفهم  ولوحظ  ايضا ا  

فصي ح صابها المتطلبصات النف صية واالجتماعيصة  لتلصك الم صتحدمات الزراعيصة وال التبصاين فصي البييصات الزراعيصة كعوامصل مص مرة فصي 

النها افضصصل مصصن االسصصاليب سصصلوك المصصزارعين , ويرجصصع ذلصصك الصصى االفتصصرا  القا صصل بصصا  الم صصتحدمات قابلصصة للتبنصصي بدرجصصة عاليصصة

الزراعية التقليدية  وقد حدث في العقد االعير االهتمام المتزايصد بعمليصة نشصر المبتكصرات داعصل المنظمصات وعلصى ضصوا ذلصك فصا  

 عملية اتخاذ قرار التبني  داعل المنظمة يختلف كثيرا" عن مثيالتها من االفراد فكثيرآ من االفكصار الجديصدة يتبناهصا بعص  االفصراد

دو  أي اعتبار لرأي االعرين  من الداعلين في التنظيم االجتماعي القي ينتمي اليه  ومن المعروف ا  الفرد فصي القصرارات التصي 

يتخقها حيال فكرة جديدة قد يكو  متأمرا" بكير  من افراد التنظيم االجتماعي القي يعيش في اطار  ولكن قرارات اعتنات الفكصرة  

(  ومن المحتمل ا  ير ب الفرد في اعتنات فكرة معينة ولكنصه الي صتطيع 1914الى الفرد نف ه )روجرز,  انما تعود الى حد كبير

ذلك ما لم ينظم اليه اعرو  في هقا االعتنات ,وهناك اراا يتم اعتناقها عصن طريصل قصرارات جماعيصة تصر م االعصرين علصى قبولهصا 

االمصر متعلصل بحيصاة الجميصع وهصقا يعنصي ا  الفصرد قبصل التبنصي البصد مصن بر م معارضتهم لها وهقا يخ  الحاالت التي يكو  فيهصا 

اجصصراا عمليصصة تقصصويم تكصصو  مرافقصصة لعمليصصة نقصصل التقنيصصة منصصق بدايصصة التفكيصصر فيهصصا الصصى مابعصصد االنتهصصاا مصصن تنفيصصقها , اذ ا  التقصصويم اداة 

التصي تقصوم بهصا اجهصزة االرشصاد الزراعصي والهييصة  (  وعلى الصر م مصن الجهصود4222ادرارية لخدمة اتخاذ القرار       ) الطا ي, 

العامة للنخيل* تجا  تطبيل التوصيات االرشادية الزراعية في مجال زراعة وتطوير النخيل  وانتاجه بما تنطوي عليه من افكصار 

عموما" ومحافظة بابل  واساليب زراعية الى مزارعي النخيل اال ا  الواقع يشير الى تدني في انتاح  وانتاجية النخيل في العرات

عبوصا"    ونظرا" لما تحتله التمور من قيمة  قا ية واقتبادية في العرات فهويمتلك مروة ها لة من اصناف النخيل الموصفة 

( صصنفا" عصدا االصصصناف  يصر الموصصفة , وهنصصاك عشصرين صصنفا" منتشصصرة بشصكل واسصع منهصصا سصتة اصصصناف 622منهصا تتعصدى الصص )

%(  وبلص  اجمصالي عصدد  2ر2%( من انتاح العرات ,واقلها الديري القي يمثل )66ها الزهدي القي يمثل )منتشرة تجاريا" وابرز

(  1996( نخلة في العصرات )الجهصاز المركصزي لاحبصاا,16423322اشجار النخيل )
 

, وبلص  عصدد النخيصل المثمصرة فعصال" علصى 

(   وتحتصل 112122مثمرة من النخيل في مرحلصة االممصار )(, في حين بل  عدد الخيل  ير ال13691422م توى عموم العرات )

محافظة بابل فصي منطقصة الفصرات االوسصص البصدارة فصي اعصداد النخيصل ,تليهصا الببصرة ,كصربالا وديصالى مصم بكصداد  حيصث بلص  انتصاح 

االصصصناف ( طصصن لعمصصوم اصصصناف التمصصور ويحتصصل صصصنف  الزهصصدي الدرجصصة االولصصى فصصي االنتصصاح مصصن بقيصصة 113212محافظصصة بابصصل )

 االعرى  

%( مصصن االنتصصاح العصصالمي 9,2ويحتصصل العصصرات المرتبصصة الرابعصصة عالميصصا )بعصصد مبروال صصعودية واالمصصارات العربيصصة وايرا (بن صصبة )

(FAO, 2003)   وعند مالحظة انتاح العرات من التمور ومقارنته مع االنتاح العالمي يالحصظ ا  الطاقصة االنتاجيصة للتمصور بعيصدة
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( طنصا" كمتوسصص 2ر11مداها ,ففي الوق  القي بل  فيه متوسصص انتاجيصة الصدونم مصن التمصور فصي العصرات حصوالي )عن بلوغ اقبى 

(, فا  االنتاجية تعد منخفضة ن بيا" مقارنة مع انتاجية الدونم الواحد من التمور في بعص  الصدول االعصرى 4223-4224للفترة )

الواحصصصد فصصصي )عمصصصا  ,باك صصصتا  , الواليصصصات المتحصصصدة االمريكيصصصة , مبصصصر( والمنتجصصصة للتمصصصور ,حيصصصث بلصصص  متوسصصصص االنتصصصاح للصصصدونم 

(  طنا" للدونم الواحد على التوالي   وهقا الواقع  المتدني النتاح التمور في العرات ومصن 2ر14و   2ر12, 2ر9,  2ر13حوالي)

 ضمنها محافظة بابل يطرح عدة ت اؤالت على طاولة البحث  

لنخيل للتوصيات االرشصادية هصو احصد العوامصل المهمصة فصي انخفصا  انتاجيصة الصدونم الواحصد مصن هل ا  م توى تبني مزارعي ا-1

 التمور؟

 ماعالقة م تى تبني مزارعي النخيل في محافة بابل ببع  العوامل الشخبية واالجتماعية واالقتبادية واالتبالية؟-4

عالقتها بالخبا   المقكورة , فقد اجصري هصقا البحصث  وللوقوف على تبني مزارعي بابل للتوصيات االرشادية الزراعية ومدى

 لكي  يجيب على االسيلة المقكورة اعال   

 Research Objectiveأهداف البحث:           -ثانيا":

 : يهدف البحث الى تحقيل االهداف االتية 
 : تحديد م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة بابل للتوصيات االرشادية الزراعية 1
 -تحديد العوامل الشخبية واالجتماعية واالقتبادية  للمبحومين وهي : :4

 العمر-أ       

 الم توى التعليمي-ب      

 الدعل-ح      

 الخبرة الزراعية-ا      

 االنفتاح الحضاري-ه      

 م توى االتبال بمبادر المعلومات الخاصة بزراعة وانتاح النخيل -و     

 حجم االسرة -ز      

 م احة الحيازة الزراعية-ح     

(تحديد العالقصة االرتباطيصة بصين م صتوى تبنصي مزارعصي النخيصل للتوصصيات االرشصادية  الزراعيصة فصي بابصل والعوامصل الم صتقلة 3)

 المقكورة في اعال  

     Statistical  Hypothesesمالثا":الفرضيات االحبا ية

 - ية , يتم التحقل من صحتها  والتي تتمثل باالتي :الجل تحقيل اهداف البحث تم تحديد فرضيات احبا

 التوجد عالقة بين م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة بابل للتوصيات االرشادية الزراعية والعمر  -1

 التوجد عالقة بين م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة بابل للتوصيات االرشادية الزراعية والم توى التعليمي    -4

 التوجد عالقة بين م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة بابل للتوصيات االرشادية الزراعية والدعل   -3

 التوجد عالقة بين م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة بابل للتوصيات االرشادية الزراعية والخبرة الزراعية  -2

 بابل للتوصيات االرشادية الزراعية واالنفتاح الحضاري  التوجد عالقة بين م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة  -2

التوجصصد عالقصصة بصصين م صصتوى تبنصصي مزارعصصي النخيصصل فصصي محافظصصة بابصصل للتوصصصيات االرشصصادية الزراعيصصة وم صصتوى االتبصصال  -6

 بمبادر المعلومات الخاصةبزراعة وانتاح النخيل  

 بابل للتوصيات االرشادية الزراعية وحجم االسرة   التوجد عالقة بين م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة -6

التوجد عالقة بين م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة بابل للتوصيات االرشادية الزراعية وم احة الحيصازة الزراعيصة  -1

  

  Research  populationطريقة اجراء البحث  

تهر بزراعة النخيل وانتصاح التمصور  وتمثصل المرتبصة االولصى مصن بصين اعتيرت محافظة بابل منطقة الجراا البحث  وذلك النها تش 

(* شصصعبة زراعيصصة متخببصصة 12( مزارعصصا" يتوزعصصو  علصصى )11622محافظصصات العصصرات  وبلصص  عصصدد افصصراد مجتمصصع البحصصث )

راسصة مصن ( عم  شعب زراعيصة الجصراا الد2( ,وقد اعقت عشوا يا" )1بزراعة النخيل وانتاح التمور  كما في الجدول رقم )

( مزارعا" من هص الا 361( مزارعا" واعتير عشوا يا" )2216بين االربعة عشر شعبة وبل  عدد افراد تلك الشعب الخم  )

 %( من مجموء الشعب الزراعية الخم  المختارة 1%( من مجتمع البحث ,كما يشكلو  )3يشكلو  )
 الم احة المزروعة بالنخيل بالدونم (الشعب الزراعية في محافظة بابل وعدد المزارعين و1جدول رقم )
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 م احة الب اتين بالدونم عدد المزارعين اسم الشعبة الزراعية ت

 43221 649 شعبة المركز 1

 42631 666 شعبة ابو  رت 4

 43661 1226 شعبة الكفل 3

 6926 1243 شعبة المحاويل 2

 1464 324 شعبة االمام 2

 1123 221 شعبة النيل 6

 916 412 وءشعبة المشر 6

 141191 1229 شعبة ال دة 1

 2324 136 شعبة االسكندرية 9

 3121 1222 شعبة جرف البخر 12

 6221 1492 شعبة الهاشمية 11

 3121 243 شعبة الشوملي 14

 3426 1222 شعبة المدحتية 13

 16221 499 شعبة الطليعة 12

  462124 11622 المجموء 

 / ق م التخطيص والمتابعة* مديرية زراعة محافظة بابل 
 

 اداة البحث:-2

 -تم اعداد استمارة استبيا  وتضمن  جز ين وكاالتي :  

 -تحديد م توى تبني مزارعي النخيل في محافظة بابل للتوصيات االرشادية الزراعية:-اوال":

بها في زراعة وانتصاح النخيصل حيث ي عى الباحث عن ظاهرة تبني مزارعي النخيل للممارسات االرشادية  الزراعية الموصى   

في محافظة بابل ي مى هقا النوء من البحوث )بحث تنبأ( وي تخدم الستكشصاف العالقصة بصين المتكيصرات ,حيصث يصتم فصي البدايصة 

قيا  العامل التابع او النتيجة مم يشار اليها من عالل العوامل الم تقلة التي يعتقصد ا  لهصا عالقصة ارتباطيصة  ويطلصل الكثيصر مصن 

( 12وقصد تصم تحديصد ) .   Expost Facto Researchالبصاحثين علصى هصقا النصوء مصن البحصوث بت صمية )بحصث مصا بعصد الحصادث(

 ممارسة موصى بها  اربعة عشر

من قبل الهيية العامة لالرشاد والتعاو  الزراعي, وذالك بالرجوء الى التقصارير ال صنوية والفبصلية الخاصصة بصالبرامو االرشصادية 

ي المحافظة, باالضافة الى النشرات االرشادية البادرة عن الهيية العامة لالرشاد والتعاو  الزراعي والهييصة العامصة المنفقة ف

للنخيل  وقد تم اعطاا درجة واحدة لكل مزارء عن كل ممارسة قد تبناها, وصفر عن كل ممارسة لم يتبناها, وبقالك تراوح  

عد وضع االستمارة ببيكتها األوليصة , عرضص  علصى مجموعصة عبصراا فصي االرشصاد (,وب12-درجة التبني مابين          )صفر

والتعليم الزراعي, والعلوم التربوية والنف ية, وذالصك لقيصا  البصدت, وأجريص  بعص  التعصديالت بنصااا علصى مالحظصاتهم علصى 

 االستمارة بالحقف او التعديل او االضافة  

 -ثانيا" : تحديد العوامل المستقلة:
 عمرال-1

 عمر المزارء عامل مهم وضروري ,فقد يكو  له تأمير في المتكير التابع  وتم قياسه بعدد ال نين

 -الم توى التعليمي :-4

تم قياسه على وفل الم تويات االتية )امي , يقرأ ويكتب  ,حاصل على شهادة االبتدا ية ,حاصل على شهادة المتوسطة,حاصل 

 دة معهد,حاصل على شهادة البكالوريو  فما فوت(على شهادة االعدادية,حاصل على شها

(  على التوالي  وبقلك يتراوح الم توى 6, 6, 2, 2, 3,  4, 1ولكر  القيا  ,اعطي  لهق  الم تويات االوزا  االتية :)

 ( درجة6-1التعليمي ما بين )

 الدعل :-3

على افترا  ا  الدعل يشكل األسا  القي يقوم عليه وهو مقدار  ما يحبل عليه المبحوث من ايرادات مقدرة بالدينار العراقي 

 الم توى المعاشي  
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 -الخبرة الزراعية :-2

 -وقد تم قياسها عن طريل توجيه س الين للمبحوث لتحديد مدى عبرة المبحوث بزراعة وانتاح النخيل  وهما:

عصدد ال صنين التصي قضصاها المصزارء فصي زراعصة الخبرة الزراعية التي يمتلكها المبحوث نف ه في زراعة وانتاح النخيصل وتقصا  ب-أ

 ( درجة كحد اعلى ,12تلك الزراعة , واعطي مالث درجات عن كل سنة ممارسةفي مجال زراعة وانتاح النخيل وقد حددت ب )

 -عمل افراد عا لة المزارء في زراعة وانتاح النخيل وعلى ضوا درجة  القرابة  تح ب الدرجة المعطاة وفقا" لما ياتي :-ب

 -االقرباا من الدرجة االولى  ووزع  الدرجات كاالتي :-اوال":

 ( درجات2الوالد يعطى )-

 ( درجة4الزوجة تعطى )-

 ( درجة4االبن يعطى )-

 ( درجة4البن  تعطى )-

 -مانيا" االقرباا من الدرجة الثانية ووزع  الدرجات كاالتي :

 ( درجات3االخ  يعطى )-

 ( درجات 3االع  تعطى )-

 -القرباا من الدرجة الثالثة ووزع  الدرجات كاالتي :مالثا"ا

 ( درجة4ابن العم يعطى )-

 (درجتا 4اعرى )- 

 ( درجة كحد اعلى 42وقد حدد م توى الخبرة الزراعية االعلى لعمل افراد عا لة المبحوث في زراعة وانتاح النخيل ب )

 -االنفتاح الحضاري :-2

  -واعطي  مالث م تويات لالجابة لكل فقرة من فقراته , وكاالتي:استخدم لقياسه اربعة فقرات قياسية  , 

 ( درجات3دا ما" )

 ( درجتا 4احيانا" )

 ( درجة واحدة1نادرا" )

 ( درجة 14-وبقلك فا  قيا  االنفتاح الحضاري يتراوح ما بين )صفر

 -م توى االتبال بمبادر المعلومات الخاصة بزراعة النخيل :-6

المعلومات هو م توى االتبال بمبصادر المعلومصات الفرديصة والجماعيصة والجماهيريصة  والتصي ي صتقي  م توى االتبال بمبادر

منها المبحوث معلوماته عن الجديد في زراعة  وانتاح النخيل, وقد اتبع في قياسه ممانية مبادر يمكن للمبحوث عن طريقها مصن 

در مقيصا  متصدرح يتضصمن اربعصة م صتويات مصن االتبصال الحبول على المعلومصات الخاصصة بالنخيصل وقصد وضصع امصام كصل مبص

, صصفر(  علصى التصوالي وبالتصالي  1,  4,  3  ()م تمرة , احيانا" , نادرا" ,ال اتبل مطلقا"(  واعطي  قيم لتلك الم تويات  هصي 

 ( درجة 42 –يتراوح م توى االتبال بمبادر المعلومات عموما" مابين )صفر 

 -حجم االسرة :-6

 -ارء وزوجته او زوجاته وابنا ه ذكورا" او اناما"  واقاربه حتى الدرجة الثالثة :يشمل المز

 -م احة الحيازة الزراعية :-1

 يقا  بعدد الدونمات التي في حيازة المزارء 

مبصات ( مزارعا" ينتمو  الى مزارعي بابل للتأكصد مصن 34مم اجري اعتبار اولي الداة القيا  على عينة  استطالعية مكونة من ) 

مم حلل  البيانات وذلك بإتباء طريقة التجز ة النبفية لفقرات المقيا  واسصتخراح  4221وصالحية االداة وذلك في شهر ايلول /

 Spearman(  وقد تم تعديل معامل الثبات وتبحيحه باتباء )1919( )الناصر,Spearmanمعامل االرتباط باستخدام معادلة )

–Brown( , وبصقلك اصصبح  االسصتمارة ذات 2ر94( ومعامصل البصالحية )2ر12مقصايي  الم صتخدمة )(, وكا  معامل الثبصات لل

درجة عالية وصالحة لقيا  المتكيرات المدروسة فقد اشارت الدراسات ا  الثبات المقبول في الدراسات االجتماعية  يتصراوح مصا 

 (Likert, 1934)( 2ر93- 2ر64بين )
 

ات عصن طريصل المقابلصة الشخبصية ودامص  عمليصة   واعيرا" تم جمع المعلومات والبيانص

 ( 32/14/4221-  13/11/4221جمع المعلومات ما يقارب  الشهر والنبف    )

 

 -التعاريف االجرا ية:

 التبني -1
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 العملية العقلية التي يمر بها الفرد منق سماعه بفكرة او ممارسة مصا حتصى اتخصاذ قصرار تبنيهصا  او رفضصها   واجرا يصا" هصي الدرجصة

 ( نتيجة اجابتة على مقيا  التبني في استمارة االستبيا   12-التي يحبل عليها المبحوث والتي تتراوح ما بين )صفر 

 -الممارسات الموصى بها :-4

مجموعة الممارسات االرشادية الزراعيةالم تحدمة المتعلقة بزراعة وانتاح النخيل التي اوصى بها الجهصاز االرشصادي مزارعصي 

 -(  والمعدة من قبل الجهات االرشادية والبحثية والتي تشمل :4221-4222محافظة بابل للفترة )النخيل في 

 تجهيز االر  للزراعة -1

 طرت تكامر النخيل-4

 اعتيار الف ا ل-3

 قلع الف ا ل-2

 زراعة الف ا ل-2

 طرت ري النخيل -6

 مواعيد ري الف ا ل-6

 مواعيد ري النخيل المثمر -1

 التلقي  -9

 تقوي ال-12

 الت ميد العضوي-11

 الت ميد الكيمياوي-14

 المكافحة الكيمياوية للحشرات واالمرا  -13

 جني الثمار )على مراحل(( -12

 

 الم توى التعليمي-2

ويقبد به الحالة التعليمية للمزارء مقاسا" بمعيار المرحلة الدراسية أي حبوله على م هالت علمية او معرفته القرااة والكتابة 

 ونه اميا"  اليعرف القرااة والكتابة او ك

 الدعل ال نوي-2

هو مقصدار مصا يحبصل عليصه المصزارء مصن دعصل سصنوي مقصدرا" بالصدينار العراقصي  سصواا كصا  مصن زراعصة النخيصل او مصن مبصادر 

 زراعية  ير النخيل او من مبادر  ير زراعية  

 الخبرة الزراعية-6

 ل اضافة الى ممارسة افراد اسرته واقاربه في زراعة النخيل ايضا" هي عدد سنوات ممارسة المزارء لزراعة النخي

 االنفتاح الحضاري :-6

مدى تردد المزارء على المراكز الحضرية والمد  المجاورة عارح قريته ومدى تعرضه لوسصا ل االتبصال الجماهيريصة المتاحصة 

تلفازيصصة وللمتعلمصين االطصصالء علصى البصصحف والمجصصالت وتشصمل المواظبصصة علصى االسصصتماء للبصرامو االذاعيصصة  ومشصصاهدة البصرامو ال

 ومحاولة التعرف على محتوياتها  

  :م توى االتبال بمبادر المعلومات الخاصة بزراعة وانتاح النخيل-1

مدى رجوء المزارء لمبادر المعلومات الزراعية الفردية والجماعية والجماهيرية  الخاصة بالنخيل المتاحة له بقبد الحبول 

 المعارف والخبرات االساسية الزراعية الحديثة التي يحتاجها على 

   Statistical  methods    الطرق االحصائية

 ( 1992استخدم في تحليل البيانات الطرت االحبا ية االتية )نعيم, 

 الن بة الميوية-أ

 المتوسص الح ابي-ب

    S.Dنحراف المعياري الا-ح

   Spearman –Brownمعامل االرتباط الرقمي -د 

  Tاعتبار -ه 

  Rمعامل االتباط -و

Rمعامل التحديد -ز
2
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   Fاعتبار فشر    -ح

 معادلة عدد الفيات-ط

 طول الفية-ك

 التكرار-ل

 

 

 النتائج والمناقشة

 -سوف تعر  نتا و البحث على النحو االتي:
 -اوال" م توى تبني مزارعي النخيل للتوصيات االرشادية الزراعية :

( درجصصة  وبعصصد توزيصصع 1ر6(  وبمتوسصصص مقصصدار  )3( درجصصة  وادنصصى قيمصصة كانصص  )12مصصة رقميصصة لم صصتوى التبنصصي )كانصص  اعلصصى قي

( وكانص  ن صبة التبنصي المرتفصع قصد احتلص  المرتبصة االولصى اذ بلكص  4المبحومين على مالث فيات , وكما موض  في الجدول رقم )

تبني مزارعي النخيل للتوصيات االرشصادية الزراعيصة كانص  تميصل  %( من المبحومين , وهقا يدل على ا  م توى23ر1ن بتها )

الى االرتفاء ن بيا" , وقد اتض  من التوزيصع التكصراري للمبحصومين المتبنصين لكصل مصن الممارسصات الموصصى بهصا  وكمصا مبصين فصي 

 ( 3الجدول )

 ( توزيع المبحومين ح ب فيات التبني للممارسات الموصى بها 4جدول )

 الن بة الميوية % العدد الفية

 % 33ر4 142 م توى تبني منخف 

 % 43 13 م توى تبني متوسص

 % 23ر1 121 م توى تبني مرتفع

 361 122% 

 S.D=3رX      6= 1ر6

 ( يبين االعداد والن ب الميوية للمبحومين المتبنين و ير المتبنين للممارسات الموصى بها 3جدول رقم )

 عدد الممارسات الموصى بها ت

 المتبنين

عدد  ير  % الترتيب

 المتبنين

 % المجموء %

 122 361 3ر6 13 96ر2 1 321 تجهيز االر  للزراعة 1

 122 361 42ر2 62 69ر2 2 416 طرت تكامر النخيل 4

 122 361 23ر2 126 26ر2 6 422 اعتيار الف ا ل 3

 122 361 16 21 12 3 323 قلع الف ا ل 2

 122 361 41ر6 61 61ر2 2 413 زراعة الف ا ل 2

 122 361 24ر2 119 26ر6 1 164 طرت ري النخيل  6

 122 361 23ر6 192 26ر3 9 166 مواعيد ري الف ا ل 6

 122 361 26ر3 426 24ر6 12 122 مواعيد ري النخيل المثمر 1

 122 361 42ر1 16 62ر9 6 462 التلقي  9

 122 361 62ر2 422 49ر6 12 126 التقوي  12

 122 361 29 413 21 14 121 يد العضويالت م 11

 122 361 66ر4 439 33ر1 13 144 الت ميد الكيمياوي 14

 122 361 26ر9 429 24ر1 11 124 المكافحة الكيمياوية للحشرات واالمرا  13

 122 361 13ر6 29 16ر2 4 314 جني الثمار على مراحل 12

 

ة تبنيها مرتفعة اذ احتلص  توصصية )تجهيصز االر  للزراعصة( اعلصى ن صبة ( ا  الت عة توصيات كان  ن ب3ويالحظ من الجدول )

%( فصي حصين كانص  هنصاك 16ر2%(  يليها جني الثمار على مراحل  اذ كانص  ن صبة المتبنصين لهصا )96ر2من المبحومين  وكان  )

 49ر6هق  الن ب ما بصين ) عم ة توصيات منخفضة التبني من بين التوصيات االربعة عشر التي تضمنتها الدراسة ,اذ تراوح 
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%(  وكان  تلك التوصصيات تتعلصل بصالتقوي  ,الت صميد الكيميصاوي مالت صميد العضصوي ممواعيصد ري الف صا ل ,مواعيصد ري 24ر6-

 (1النخيل المثمر ,وطرت ري النخيل   وكما يوض  ذالك الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن و ير المتبنين لكل ممارسة من الممارسات الموصى بها في زراعة النخيل( يوض  اعداد المبحومين المتبني1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 -العوامل المرتبطة بالتبني : -مانيا" :

 العمر -1

( سصنة وعنصد تبصنيف المبحصومين الصى سصتة فيصات 24ر6( سصنة وبمتوسصص )11( سصنة , واقصل عمصر )69كا  اعلصى عمصر للمتبنصين )

 ( 2عمرية كما في الجدول رقم )

 ( 2جدول رقم )

 األعداد والن ب الميوية للمبحومين  وفقا" لفيات العمر وعالقتها بم توى التبني

فيصصصصصصصصصصات اعمصصصصصصصصصصار  ت

 المبحومين

معصصصصصصصصصصصصصصصدل  % العدد

 التبني

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 االرتباط

R 

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 التحديد

R
2 

 t قيمصصصصصة

 المح وبة

م صصصصصصصصصصصصصتوى 

 المعنوية

 مالحظة: يمثل العمود األول  المتبنين لكل ممارسة, ويمثل العمود الثاني غير المتبنين لها
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 2ر21 2ر19 2ر41 2ر21- 14ر2 6ر2 46 فاقل  42 1

  12ر3 12 36 42-32 4

 9ر2 16ر6 62 31-36 3

 6ر2 19ر1 69 31-23 2

 6ر1 41ر6 61 22-29 2

 6ر4 42ر4 91 فاكثر 22 6

  122 361 المجموء 

 

 X= 24ر9

 S.D=1ر2

  

%(  امصا ادنصى ن صبة فكانص  42ر4سصنة فصأكثر( وبن صبة ) 22وتشير النتا و الى ا  معظم المبحومين يقعو  ضمن الفيصة ال ادسصة )

فاقل(  وقد يعود ذلك الى ا  مزارعي النخيل كانوا قد تعاقدوا  مصع الصدوا ر الزراعيصة  منصق اكثصر مصن  42ضمن الفية ) %( 6ر2)

مالث عقود او توارموا تلك الب اتين  عن ابا هم واجدادهم  وقاموا بانشصاا النخيصل عليهصا  او اعمصار مصا كصا  قا مصا" منهصا , امصا فيصة 

ن ,فلم يكن باستطاعتهم التعاقصد مصع تلصك الصدوا ر لعصدم وجصود اراضصي شصا رة  ال صرا  التعاقصد االعمار  البكيرة من المزارعي

,عدا بع  الحاالت كشراا ب تا  او الحبول عليها نتيجة االرث  بعصد وفصاة احصد اقصاربهم مصن الدرجصة االولصى  عنصد ذلصك سصوف 

ء الشباب نحو مجاالت العمل االعرى  ير الزراعية,  وقصد تنقل حقوت  والتزامات اوليك المتوفين  الى ورمتهم   ناهيك عن اندفا

( 6ر4سنة فاقل( ,امصا ادنصى تبنصي فقصد بلص  ) 42( درجة ضمن فية المبحومين )14ر6بل  اعلى معدل لتبني التوصيات االرشادية )

اعمصار المبحصومين فقصد سنة فصاكثر(  ولمعرفصة فيمصا اذا كانص  هنصاك عالقصة ارتباطيصة بصين متكيصري التبنصي و 22درجة ضمن الفية )

(  وهصو يصدل علصصى وجصود عالقصة عك صصية  بصين العصاملين وهصصي 2ر21-وكانص  قيمتصصه ) Pearsonاسصتخدم معامصل االرتبصصاط الب صيص 

(  ولتحديد قوة العالقة استخدم معامل التحديصد* فكانص  2ر19( التي كان  ) t( وفقا" لقيمة) 2ر21عالقة معنوية على الم توى )

يدل على ا  العالقة  بين العاملين من النوء المعتدل لقا تصرف  الفرضصية االحبصا ية التصي تصن  علصى )عصدم  ( مما2ر46قيمته )

وجصصود عالقصصة معنويصصة  بصصين التبنصصي والعمصصر( وقبصصول فرضصصية البحصصث التصصي ت كصصد وجصصود تلصصك العالقصصة   وهصصقا يعنصصي  كلمصصا زاد عمصصر 

لى اعتزاز المبحوث بخبرته الزراعية فصي مجصال زراعصة وانتصاح النخيصل المبحوث قل تبنيه للتوصيات االرشادية وقد يعود ذلك  ا

ومن البعوبة تقبل افكار  ير فكرته االصلية  اذ ا  كبصار ال صن يكونصو  اكثصر معارضصة للصتعلم واكثصر تخوفصا" مصن الفشصل , وا  

 (1992صكار ال ن يقبلو  ب رعة اكبر على تبني االفكار الم تحدمة )ال امرا ي واعرو , 

 الم توى التعليمي :-4

(  ويشصير الجصدول 2تم تحديد م توى التبني لكل فية من فيات الم توى التعليمي واعداد المبحومين فيهصا ,كمصا يوضصحها الجصدول )

 %(  16ر9%(من فية )يقرا" ويكتب( ,تليها فية )ابتدا ية( وبن بة 43المقكور اعال  الى ا  ن بة من المبحومين )

 ( 2جدول رقم ) 

 عداد والن ب الميوية للمبحومين  وفقا" لفيات الم توى التعليمي وعالقتها بم توى التبنياأل

معصصصصصصصصصصصصصصصدل  % العدد الم توى التعليمي

 التبني

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 االرتباط

R 

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 التحديد

R
2 

 t قيمصصصصصة

 المح وبة

م صصصصصصصصصصصصصتوى 

 المعنوية

 2ر21 6ر11 2ر24 2ر64 3ر6 12ر1 26 امي

  2ر6 43 13 يقرأ ويكتب
 2ر9 16ر9 61 ابتدا ية

 6ر4 12ر6 23 متوسطة

 1ر6 11ر6 24 اعدادية

 9ر3 1 49 معهد
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 11ر91 6ر2 43 كلية

 13ر1 3ر6 13 شهادة عليا

  122 361 المجموء

 

 %(من اجمالي العينة ,ويظهر 3ر6وقد مثل المبحومو  من الشهادات العليا ادنى الن ب وكانوا يشكلو  )

 المقابلة لها كاالتي:R2رتباطيه وفقا لقيمة معامل التحديديكو  تقدير قوة العالقة اال*

 يعني العالقة قويه 62 2   -  22 2    3يعني العالقة ضعيفه                                 42 2  اقل من 1

 ويه جدايعني العالقه ق  62 2   اكثر من 2يعني العالقه معتدله                                  29 42-2 2  4

 

( 13ر1من الجدول با  اعلى معدل لتبني التوصيات االرشادية الزراعية يظهر ضمن فية المبحصومين) شصهادات عليصا( ومقصدار  )

درجة وتالها ذلك فية )الكلية ( في حين ظهر ادنى م توى للتبني فية )امي(  ولمعرفة فيمصا اذا كانص  هنصاك عالقصة ارتباطيصة بصين 

( الصقي Spearman –Brownالتعليمصي  اسصتخدم التحليصل االحبصا ي  المتمثصل باالرتبصاط الرتبصي لص ) م صتوى التبنصي والم صتوى

) (  وهو يدل على عالقة طردية بين العاملين ,وللتأكيد من معنوية العالقة بين هقين العصاملين اسصتخدم اعتبصار2ر64كان  قيمته )

t ( فقد ظهرت بانها معنوية وعلى م توى )الفرضية االحبا ية التي تن  على )عدم وجود عالقة معنوية ( , لقا ترف2ر21  

بين التبني والم توى التعليمي(  وتقبل فرضية البحث البديلة التي تكد تلك العالقة ,ولتحديد قصوة العالقصة االرتباطيصة بصين العصاملين 

Rاسصصتخدم معامصصل التحديصصد )
2
يعنصصي ارتفصصاء الم صصتوى التعليمصصي ( وهصصو يصصدل علصصى عالقصصة معنويصصة وهصصقا 2ر24( فكانصص  قيمتصصه )  

 للمبحومين يترتب عليه ارتفاء م توى تبنيهم للتوصيات االرشادية الزراعية وبالعك   

 -الدعل:-3

( مليصونين وسصبعما ة 4ر622ر222( عم ة عشر مليو  وستما ة الصف دينصار , واقصل دعصل )12ر622ر222كا  متوسص الدعل )

المو  مليو   واربعما ة الف دينار  وعند تبنيف المبحومين الى عم  فيات كمصا (م32ر222ر222الف دينار  وا  اعى دعل )

 (6موض  في الجدول رقم )

 (6جدول رقم)

 توزيع المبحومين ح ب فيات الدعل وعالقتها بم توى التبني                    

 "المبال  بالمليو  دينار/ عراقي"                                      

 

  X= 15600000                       

S.D=750260 

( مليصو  دينصار , مصم تلتهصا ن صبة المبحصومين فصي 11-1%( كانص  ضصمن الفيصه )3 31( ا  اعلى ن بة للمبحصومين )6يشير الجدول )

لى معصدل ( مليو  فاقل , وقد كان  اع3%( ضمن الفية )6ر9%( , واقل ن بة كان  ) 34ر1( مليو  فاكثر التي بلك  )12الفيه)

( 3( درجصة كانص  ضصمن الفيصة )2ر6( مليو  دينار فاكثر , اما ادنى معدل للتبني هصو )12( درجة ضمن الفية )12ر1للتبني هو )

مليو  دينار فاقل , ولمعرفة فيمصا اذا كانص  هنصاك عالقصة ارتباطيصة بصين متكيصري التبنصي والصدعل اسصتخدم معامصل االرتبصاط الب صيص 

Pearson  ( 2ر21( وهو يدل على وجود عالقة طردية بين العاملين , وهي عالقصة معنويصة علصى م صتوى )2ر34فكان  قيمته )

( , مما يصدل 2ر21(   فقد استخدم  معامل التحديد لمعرفة قوة العالقة االرتباطية فكان  قيمته )3ر24( التي كان  )tوفقا" لقيمة )

معصصصصصصصدل  % العدد الدعلفيات 

 التبني

معامصصصصصصصصل 

 االرتباط

R 

معامصصصصصصصصل 

 التحديد

R
2 

 t قيمصصصصصصة

 المح وبة

م صصصصصصصصصصصصصصصصصتوى 

 المعنوية

فمصصصصصا  3ر222ر222

 فوت

 2ر21 3ر24 2ر1 2ر34 2ر6 6ر9 42

  6ر2 19ر9 64 6 – 2

 1ر1 31ر3 113 11 – 1

 1ر3 11 62 12 – 14     

 12ر1 43ر1 16 فاكثر 12

  122 361 المجموء
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  الفرضية االحبا ية التي تن  على )عدم وجود عالقة معنوية بصين على ا  العالقة بين العاملين من النوء الضعيف  لقا ترف

التبني والدعل( , وقبول فرضية البحث البديلة  التي تكد وجود تلك العالقة  وهصقا يعنصي كلمصا زاد م صتوى الصدعل لصدى المبحصومين 

الجيد من الحبول على م تلزمات تطبيل  زاد م توى التبني اذ ا  العالقة بين التبني  والدعل هي عالقة متبادلة ,في اعد الدعل

الممارسات الموصى بها ,كما ا  تطبيل الممارسات بدور  ي اعد في زيادة دعل المزارء وتتفل هق  النتيجة مصع مصا توصصل اليصه 

 ( 1991)العتابي, 

 -الخبرة الزراعية:-2

( درجصة وبمتوسصص ح صابي 13قيمصة رقميصة )( درجصة واقصل 92ظهر من الدراسة, ا  اعلى قيمصة رقميصة للخبصرة الزراعيصة كانص  )

 (   وقد تم تحديد معدل التبني لكل فية من الفيات11,6( وبانحراف معياري )26,9)

 (6ال تة واالعداد والن ب الميوية للمبحومين كما في الجدول )

 (6جدول رقم )

 نياالعداد والن ب الميوية للمبحومين وفقا لفيات الخبرة الزراعية وعالماتها بالتب

معصصصصصصصصصصصصصصصدل  % العدد فيات الخبرة الزراعية

 التبني

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 االرتباط

R 

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 التحديد

R
2 

 t قيمصصصصصة

 المح وبة

م صصصصصصصتوى 

 المعنوية

 2ر21 4ر49 2ر21 2ر31 2ر3 6ر6 42 فاقل 46

  ر 12 36 46-34
 6ر2 13ر6 29 33-31

 1ر6 16ر6 62 39-22

 12ر4 42 92 22-22

 13ر3 46ر1 91 فاكر 21

  122 361 المجموء

 

 

فصاكثر( مصم تليهصا ن صبة المبحصوين فصي الفيصة  21%( كانص  ضصمن الفيصة مصن )46ر1( ا  اعلى ن صبة للمبحصومين )6ويشير الجدول )

( درجصة 13ر3فاقل( , وقد كا  اعلى معدل للتبني هو )46% ( ضمن الفية )6ر6%(واقل ن بة كان  )42( التي بلك )22-22)

فأقصل( , ولمعرفصة فيمصا اذا كانص  هنصاك  46( درجصة ضصمن الفيصة )2ر3ما ادنى معصدل للتبنصي هصو )فاكثر( ,ا 21ضمن فية الخبرة )

عالقصة ارتباطيصصة بصصين متكيصصري التبنصصي للتوصصصيات االرشصصادية والخبصصرة الزراعيصة فصصي زراعصصة وانتصصاح النخيصصل , فقصصد اسصصتخدم معامصصل 

قصة طرديصة بصين العصاملين , وهصي عالقصة معنويصة علصى ( وهو يدل على وجصود عال2ر31فكان  قيمته ) Pearsonاالرتباط الب يص 

( وقصد اسصتخدم معامصل التحديصد لمعرفصة قصوة العالقصة االرتباطيصة فكانص  قيمتصه 4ر49(التصي كانص  )t( وفقا" لقيمصة )2ر21م توى )

لى )عدم وجود ( مما يدل على ا  العالقة بين العاملين من النوء الضعيف   لقا ترف  الفرضية االحبا ية التي تن  ع2ر21)

عالقة معنوية بين التبني للتوصيات االرشادية والخبرة الزراعية(   وقبول فرضية البحصث البديلصة التصي ت كصد وجصود تلصك العالقصة 

,وهصصقا يعنصصي كلمصصا زادت سصصنوات الخبصصرة الزراعيصصة فصصي زراعصصة وتربيصصة النخيصصل لصصدى المصصزارء زادت بالمقابصصل تبنيصصه للتوصصصيات 

 ( 1913  النتيجة مع ما توصل اليه )الشاهين, االرشادية , وتتفل هق

 االنفتاح الحضاري-2

( درجصة  1ر2( درجصات , بمتوسصص مقصدار )3( درجصة واقصل قيمصة )14اظهرت النتا و ا  اعلى قيمصة رقميصة لالنفتصاح الحضصاري )

ة من الفيصات الصثالث واالعصداد ( , وقد تم تق يم االنفتاح الحضاري الى مالث فيات ومعدل التبني لكل في1ر1وبانحراف معياري )

 (1والن ب الميوية للمبحومين فيها , كما في الجدول رقم )

 (1جدول رقم )

 االعداد والن ب الميوية للمبحوين وفقا" لفيات االنفتاح الحضاري  وعالقته بالتبني

معصصصصصصصصصصصصصصصدل  % العدد فيات االنفتاح الحضاري

 التبني

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 االرتباط

R 

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 التحديد

R
2 

 t قيمصصصصصة

 المح وبة

م صصصصصصصتوى 

 المعنوية

 2ر21 2ر22 2ر26 2ر42 1ر6 43ر3 12 فاقل 6
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  12 24ر2 123 12 - 1متوسص 
 13ر1 32ر3 142 فأكر 11مرتفع   

  122 361 المجموء

 

  =X 1ر2

  =S.D 1ر1

( مصم تليهصا 12-1) %( وكان  ضمن الفيصة24ر2( ,ا  الفية التوسطة تضم  البية المبحوين اذ بلك  )1ويالحظ من الجدول رقم )

فأقصل( وقصد كصا   6%( ضصمن الفيصة ) 43ر3%( , واقل ن صبة كانص  ) 32ر3(  التي بلك  )11ن بة المبحوين في الفية اكثر من )

 6( درجصة كصا  ضصمن الفيصة )1ر6( فصأكثر  امصا ادنصى معصدل للتبنصي هصو )11( درجصة ضصمن الفيصة )13ر1اعلى معدل للتبني هصو )

كان  هناك عالقة ارتباطيصة بصين متكيصري التبنصي  واالنفتصاح الحضصاري اسصتخدم معامصل االرتبصاط الب صيص فأقل(  ولمعرفة فيما اذا 

Pearson ( 2ر21( وهو يدل على وجود عالقصة طرديصة بصين العصاملين وهصي عالقصة معنويصة علصى م صتوى )2ر42وكان  قيمته )

( 2ر26تحديصد لمعرفصة قصوة العالقصة االرتباطيصة وكانص  قيمتصه )(   وقد استخدم معامل ال2ر22(  التي كان  قيمتها )tوفقا" لقيمة )

مما يدل على ا  العالقة بين العاملين من النوء الضعيف   لقا ترف  الفرضية االحبصا ية التصي تصن  علصى) عصدم وجصود عالقصة 

العالقة , وهقا يعنصي كلمصا زاد  معنوية بين التبني واالنفتاح الحضاري ( , وقبول الفرضية البحثية البديلة التي تكد على وجود تلك

 (   1999االنفتاح الحضاري للمبحوث زادت بالمقابلة درجة تبنيه للتوصيات االرشادية )ال عيدي, 

 -م توى االتبال بمبادر المعلومات الخاصة بزراعة وانتاح النخيل:-6

( درجصصة 2ة , واقصصل قيمصصة رقميصصة )( درجصص44اظهصصرت النتصصا و ا  اعلصصى قيمصصة رقميصصة لم صصتوى االتبصصال بمبصصادر المعلومصصات )  

(   وقصصد تصصم تق صصيم م صصتوى االتبصصال بمبصصادر 4ر46( درجصصة وبصصانحراف معيصصاري مقصصدار  )14ر1وبمتوسصصص ح صصابي مقصصدار )

( , واتض  ا  معظم المبحومين يقعو  ضمن 9المعلومات الخاصة  بزراعة وانتاح النخيل الى مالث فيات ,كما في الجدول رقم )

 %(  22ر6المرتفع اذ بلك  الن بة ) فية متوسص االتبال

 

 

 

 (9جدول رقم )

االعداد والن ب الميوية للمبحوين وفقا" لفيات م توى االتبال بمبادر المعلومات الخاصة بزراعة وانتاح النخيل  وعالقتها 

 بالتبني

معصصصصصصصصصصصصصصصدل  % العدد فيات م توى االتبال

 التبني

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 االرتباط

R 

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 التحديد

R
2 

 t قيمصصصصصة

 بةالمح و

م صصصصصصصتوى 

 المعنوية

 يصصصصصصصصصصصصصصر  2ر24 2ر22 2ر19 2ر6 42ر1 16 فأقل 2منخف  

 معنوية

  12ر1 31ر3 113   9- 2متوسص  
 14ر2 22ر6 161 فأكر  12مرتفع  

  122 361 المجموء

 

  =X 14ر1

  =S.D 41ر46

الميوية للمبحومين  فيها  ويالحظ ا   ( بعد تحديد معدل التبني لكل فية واالعداد والن ب9وقد  تم عر  النتا و كما في الجدول )

( درجة للمبحومين فصي 14ر2م توى االتبال بمبادر المعلومات للمبحومين يميل الى المتوسص , اذ بل  اعلى معدل للتبني هو )

ة ( درجصة ضصمن الم صتوى المصنخف  , ولمعرفصة فيمصا اذا كانص  هنصاك عالقص2ر6الم توى المرتفع , اما ادنى معدل للتبني فكا  )

والصصقي كانصص  قيمتصصه  Pearsonارتباطيصصة بصصين التبنصصي وم صصتوى االتبصصال بمبصصادر المعلومصصات اسصصتخدم معامصصل االرتبصصاط الب صصيص 

( وقصد اسصتخدم 2ر24( التي كانص  )t( وهو يدل على وجود عالقة طردية بين العاملين  ولكنها  ير معنوية  وفقا" لقيمة )2ر19)

( , ما يدل ا  العالقة بين العاملين مصن النصوء الضصعيف , ولصقا 2ر22رتباطية  فكان  قيمته )معامل التحديد لمعرفة قوة العالقة اال
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تقبصصل الفرضصصية االحبصصا ية التصصي تصصن  علصصى )عصصدم وجصصود عالقصصة معنويصصة بصصين التبنصصي وم صصتوى االتبصصال بمبصصادر المعلومصصات ( 

اليشكل تكييرا" فصي معصارف ومهصارات  مزارعصي وترف  فرضية البحث البديلة وهقا يعني ا  االتبال بمبادر المعلومات قد 

    النخيصصصل لمصصصيلهم باالعتمصصصاد علصصصى عبصصصراتهم ومعلومصصصاتهم القاتيصصصة ازاا زراعصصصة انتصصصاح النخيصصصل وهصصصقا يتطصصصابل مصصصع مصصصا توصصصصل اليصصصه                   

Freman  and Others
 
)  ,1914   ) 

 حجم االسرة : -6

( فصردا", 16( افصراد واكبرهمصا )2( افصراد واصصكر اسصرة كانص  بحجصم )1ومين )اوضح  الدراسة  ا  متوسص حجم االسرة للمبح

( 9وعند تبنيف حجم االسرة الى مالث فيات اتض  ا  الفية المرتفعة تضم اكثر من نبف المبحصوين التصي يزيصد عصدد افرادهصا )

 (12كما في جدول رقم )

 

 ( 12جدول رقم )

 بالتبني  توزيع المبحومين وفقا" لحجم االسرة وعالقتها

 

معصصصصصصصصصصصصصصصدل  % العدد فيات حجم االسرة

 التبني

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 االرتباط

R 

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 التحديد

R
2 

 t قيمصصصصصة

 المح وبة

م صصصصصصصتوى 

 المعنوية

 فأقل 2منخف  

 )اسرة صكيرة(

 يصصصصصصصصصصصصصصر  2ر222 2ر226 2ر21 9 41ر6 61

 معنوية

 1- 6متوسص  

 )اسرة متوسطة( 

  6ر2 46ر1 91

 فأكثر  9مرتفع  

 )اسرة كبيرة(

 12ر1 21ر4 112

  122 361 المجموء

 

1= X  

  S.D= 4ر92

( درجة ضمن فيات حجم االسرة المرتفع , اما ادنى معدل تبني فكا  ضصمن فيصة حجصم االسصرة 12ر1وكا  اعلى معدل تبني هو )

تخدام معامصل ( درجة  ولمعرفة فيما اذا كان  هناك عالقة ارتباطية بين متكيري التبني وحجصم االسصرة باسص6ر2المتوسص والبال  )

( التصي  t( وهصو يصدل علصى وجصود عالقةطرديصة ولكنهصا  يصر معنويصة وفقصا لقيمصة )2ر21فكانص  قيمصة ) pearsonاالرتباط الب يص 

(  وهو يدل على ا  العالقة بين العاملين ضصعيفة 2ر226( اما قيمة معامل التحديد فكان  قيمته )2ر222كان  قيمتها المح وبة )

ة االحبا ية التي تن  على )عدم وجود عالقة معنوية بين التبني وحجم االسرة (, ورف  فرضية البحث جدا" لقا تقبل الفرضي

البديلة التي تكد علصى وجصود تلصك العالقصة , وهصقا يعنصي ا  الدعصل لحجصم االسصرة وتبنصي التوصصيات االرشصادية الزراعيصة   فقصد تصم 

 لقاا اجور نقدية او عينبة   االستعانة بااليدي العاملة للقيام بالعمليات الزراعية

 م احة الحيازة الزراعية: -1

( دونصم وقصد 36( دونمات , واكبرها )2( دونم , وكان  اصكر حيازة بحجم )12ر6اظهرت النتا و ا  متوسص الحيازة الزراعية )

 (11( فيات وح ب الجدول رقم )6تم تبنيف المبحوين الى )

 

 

 

 (11جدول رقم )

 لحجم الحيازة الزراعية  وعالقتها بالتبني توزيع المبحومين وفقا"

معصصصصصصصصصصصصصصصدل  % العدد فيات الحيازة الزراعية

 التبني

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 االرتباط

R 

معامصصصصصصصصصصصصصل 

 التحديد

R
2 

 t قيمصصصصصة

 المح وبة

م صصصصصصصتوى 

 المعنوية
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 2ر21 2ر11 2ر46 2ر24 2ر9 13ر6 29 فأقل 9

  6ر4 11ر3 66 13 - 12
 9ر2 46ر3 92 16 - 12

 12ر6 19 69 44 – 11

 11ر1 11ر6 24 46  -  43

 14ر3 2ر1 41 32  - 46

 13ر2 2ر3 19 فأكثر  31

  122 361 المجموء

 

   X= 12ر6

  S.D= 2ر9

-11( دونصم , مصم تليهصا الفيصة )16-12%( كانص  ضصمن الفيصة )46ر3( با  اعلى ن بة من المبحومين هي )11يشير الجدول رقم )

( درجصة ظهصر 2 13فصأكثر ( دونصم  وقصد بلص  اعلصى معصدل للتبنصي ) 31ضصمن الفيصة ) %( 2ر3( دونم , اما ادنى ن صبة فكانص  )44

فأكثر( دونم ,ولمعرفة فيما اذا كان  هناك عالقه ارتباطية بصين متكيصري التبنصي وم صاحة الحيصازة الزراعيصة ,فقصد  31ضمن الفية )

علصى وجصود عالقصة طرديصة بصين العصاملين ,وهصي ( , وهو يصدل 2,24, وكان  قيمته ) Pearsonاستخدم معامل االرتباط الب يص ل 

(   ولتحديصصد قصوة العالقصة اسصصتخدم معامصل التحديصصد 2ر11( التصي كانصص  قيمتهصا )t( وفقصصا لقيمصة )2,21عالقصة معنويصة علصصى م صتوى )

ي تن  على ( مما يدل على ا  العالقة بين العاملين من النوء المعتدل   لقا ترف  الفرضية االحبا ية الت2ر46فكان  قيمته ) 

)عدم  وجود عالقة معنوية بين التبني  وم احة الحيازة الزراعية( , وقبول فرضية البحث التي ت كد  وجود تلصك العالقصة , وهصقا 

يعني كلما زادت الم احة المزروعة بالنخيل  التي في حوزة المزارء زاد م توى تبنيه للممارسصات الزراعيصة والتوصصيات التصي 

الرشادية والبحثية, وال بب في ذلك قصد يعصود الصى ا  ملكيصة او حيصازة االر  التصي يصتم انشصاا ب صتا  عليهصا توصي بها االجهزة ا

يشجعه على تبني تلك الممارسات االرشادية الزراعية , حي يكو  لدى المزارء حرية التبرف في اتخاذ القرارات التي تناسب 

 ظروفه الخاصة 

 

 

خيل للتوصيات االرشادية الزراعية وجملة العوامصل الم صتقلة تحديد العالقة بين تبني مزارعي الن

:- 
ا  الكر  من تحديد العالقة بين التبني وجملة العوامل الم تقلة هو لمعرفة تامير كل عامل بوجود العوامل االعرى على التبنصي 

عامصل م صتقل اضصافة الصى مقصدار التبصاين ,ويمكن ترتيب تلك العوامل وفقا لقالك , ومعرفة مقدار التباين في التبني القي يف ر كصل 

الكلي فصي التبصاين الصقي يف صر كصل عامصل م صتقل  اضصافة الصى مقصدار التبصاين الكلصي الصقي تف صر  مجموعصة العوامصل الم صتقلة , لصقا 

 اذ تعتمصد هصقة   Multi stepwise Regression Analysisاستخدم  طريقة احبا ية هي نموذح االنحدار المتعدد المراحصل 

( مصع قصيم العامصل Y( أي ادعصال قصيم )Yطريقة على ادعال قيم العومل الم تقلة مع قيمصة العامصل التصابع )التبنصي( ويرمصز لهصا ب)ال

( فصي المرحلصة الثانيصة ,وهكصقا الصى حصد اعصر 1X( و)Y( مصع قصيم )4X( في المرحلة االولصى ,مصم ادعصال قصيم العامصل )1Xالم تقل)

(التصي تظهصصر F(معامصل التحديصد اضصافة الصى قصيم )4R( معامصل االرتبصاط المتعصدد و)R) عامصل م صتقل   تظهصر فصي كصل مرحلصة قصيم

معنوية النموذح ومعنوية تأمير العامل الم تقل وبعصد االنتهصاا مصن ادعصال العوامصل الم صتقلة كافصة, ت صتبعد العوامصل  يصر المعنويصة  

( , ا  قيمصة معامصل االرتبصاط المتعصصدد 14الجصدول رقصم )وذات التاميرالضصعيف علصى التبنصي , وقصد اظهصرت نتصا و التحليصل كمصا فصي 

( للمتكيصرات ) العمصر , الم صتوى التعليمصي , الصدعل 2ر21(   وهصي معنويصة علصى م صتوى )2ر64لجملة العوامل الم تقلة كان  )

نص  قيمصة معامصل ( للمتكيرين )الخبرة الزراعية واالنفتصاح الحضصاري( , وكا2ر22وم احة الحيازة الزراعية ( , وعلى م توى )

 ( القي يدل على عالقة معتدلة بين التبني وجملة العوامل الم تقلة   2ر21التحديد )
 (14وقد رتب  العوامل الم تقلة ذات المعنوية تبعا" لتأميرها على التبني وكما موض  في لجدول )

 (14جدول)

 جملة العوامل الم تقلةمراحل نموذح تحليل االنحدار لتبني التوصيات االرشاديه و             

معنويصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة معامصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل التكييصصصصصر فصصصصصي معامصصصصصصصصصصصصصصصل معامصصل االرتبصصاط  العوامل الم تقلة ت
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 التحديد  Rالمتعدد 

R
(2)

    

االنحصصصصصصصصصصصصصصدار  معامل التحديد

 الجز ي

   Fالنموذح 

 ** 2ر22- 2ر11 2ر16 2ر21 العمر 1

 ** 2ر29 2ر26 2ر46 2ر24 الم توى التعليمي 4

 ** 2ر44 2ر6 2ر49 2ر22 الدعل 3

 * 2ر41 2ر24 2ر36 2ر6 الخبرة الزراعية 2

 * 2ر41 2ر12 2ر31 2ر64 االنفتاح الحضاري 2

 ** 2ر44 2ر49 2ر3 2ر22 م احة الحيازة الزراعية 6

( الى زيادة ايجابية عامل العمر بمقدار درجة واحدة يترتب عليها تناق  تبنصي التوصصيات االرشصادية بمقصدار 14ويشير الجدول )

( من التباين القي حدث في التبني يعود سببها الى المتكير الم صتقل )العمصر(   وا  2,16( درجة والعك  صحي  , وا  )2,22-)

( 2,46( درجصة والعكص  صصحي  , وا  )2,29زيادة الم توى التعليمي بمقدار درجة واحدة بترتيب عليهصا زيصادة التبنصي بمقصدار )

ها الى المتكيرات الم تقلة)العمر والم توى التعليمي( , وا  زيادة الدعل بمقدار مليو  من التباين القي حدث في التبني يعود سبب

( من التباين القي حدث في التبني يعود 2,49( درجة والعك  صحي  , وا  )2,44دينار واحد يترتب عليه زيادة التبني بمقدار )

ل(,وا  زيادة الخبرة الزراعية درجة واحصدة يترتصب عليهصا زيصادة سببها الى المتكيرات الم تقلة )العمر, الم توى التعليمي ,والدع

( من التباين القي حدث في التبنصي يعصود 36 2( درجة والعك  صحي  , وا  )2,41تبني التوصيات االرشادية الزراعية بمقدار)

تكير االنفتصاح الحضصاري سصوف  سببها الى المتكيرات الم تقلة)العمر,الم توى التعليمي ,الدعل,وم توى الخبرة الزراعية(, وا 

(مصن التبصاين الصقي حصدث فصي التبنصي يعصود سصببها الصى 2,31( درجة والعك  صحي  ,وا  )2,41يترتب عليه تزايد التبني بمقدر )

المتكيرات )العمر,الم توى التعليمي,الدعل,الخبرة الزراعية ,واالنفتاح الحضاري( ,وا  زيادة الم احة الحيازة الزراعية دونمصا 

(من التبصاين الصقي 2,3( درجة والعك  صحي , وا  )2,44احد يترتب عليه تزايد تبني التوصيات االرشادية الزراعية بمقدار )و

حدث في التبني يعود سببها الى المتكيرات الم تقلة )العمر,الم توى التعليمي,الدعل,م توى الخبرة الزراعيصة ,وم صاحة الحيصازة 

وهي )م توى االتبال بمبصادر المعلومصات الخاصصة بزراعصة وانتصاح النخيصل وحجصم االسصرة(,فقد الزراعية( اما بقية المتكيرات 

 استبعدت النعدام معنوية االنحدار الخاص بها 

 

 االستنتاجات:

افرزت النتا و إ  تبني مزارعي النخيل للتوصيات اإلرشادية الزراعية والبحثية , كا  يميل إلصى االرتفصاء ن صبيا وهصقا ي شصر ا  

مزارعين يشصعرو  إ  الزراعصة وإنشصاا ب صاتين النخيصل هصو نصوء مصن أنصواء االسصتثمار بعيصد المصدى, سصوف يمتصد لميصات ال صنين ال

ويبنف كنوء من أنواء الضما  االجتماعي لألسرة ورفع م تواها ألمعاشي على المدى الطويل, واستنادا إلى ذلك فتطبيل تلصك 

ل مشصجع لزراعصة وتطصوير النخيصل فصي محافظصة بابصل يمكصن ا  يعمصم علصى بصاقي التوصيات من معظصم مزارعصي النخيصل يعصد عامص

 المحافظات المشهورة في زراعة وإنتاح النخيل 
إما العوامل التي لها ارتباط بعملية التبني فهي إحدى الوسا ل التي تمكننا من تحديد درجة العالقة بين متكيصرين أو أكثصر) وعنصدما 

  المتكيرين مترابطا  عندها يمكن التنب  عن قيمة المتكيصر االول مصن المتكيصر الثصاني وبصالعك ( )ا  تكو  العالقة قا مة فعال, وا

(1992مايرز, 
 

  اذا ا  الدراسات االرتباطية تتي  او توحي لنا بدال ل او تف يرات دالة او ذات معنى , فارتباط العمر مصع التبنصي 

ر ال صن ال  القصدرات العقليصة لصديهم تبلص   ايتهصا وا  المصزارعين المتقصدمين فصي ي تدل منها ا  شريحة الشباب اكثصر تبنيصا مصن كبصا

اعمصصارهم يكونصصو  عصصادة اقصصل مصصيال لتبنصصي الم صصتجدات والخبصصرات الزراعيصصة  كصصقلك ا  ذوي الم صصتوى التعليمصصي المرتفصصع يتبنصصو  

 دي بصصالمزارعين ا  يكونصصو اكثصصر وعيصصا التوصصصيات اإلرشصصادية الزراعيصصة اكثصصر مصصن  يصصرهم , اذ ا  الم صصتوى التعليمصصي المرتفصصع يصص

واسصصتيعابا وبالتصصالي اكثصصر تبنيصصا لالفكصصار والممارسصصات الم صصتحدمة مم ا  ارتفصصاء الصصدعل يجعصصل المصصزارعين اكثصصر قصصدرة علصصى تحمصصل 

بني فيصدل المخاطرة والمجازفة واكثر اندفاعا نحو تقبل االفكار والممارسات الجديدة  اما فيما يخ  ارتباط الخبرة الزراعيصة بصالت

ا  ه الا المزارعين بما عبرو   من زراعه وانتاح النخيل وما قصد تعرضصوا لصه مصن فشصل فصي بعص   العمليصات الزراعيصه سصوف 

يدفعهم الى التخلي عن تلك االفكار والممارسات التقليدية واالندفاء  وراا البدا ل الم تحدمة امال منهم في معالجة ما قد تعرضوا 

فيما ارتبط  م احة الحيازة الزاعية بالتبني وهقا يعني ا  اصحاب الحيصازات الكبيصرة يكونصو  ‘ ية ال ابقة في ممارستهم االنتاج

 على استعداد اكثر لتبني التقنيات العلمية الم تحدمة 

 

 التوصيات
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ة وعبصرة لكر  تبني التوصيات االرشصادية الزراعيصة يوصصي الباحصث باعتيصار المصزارعين الصقين يتميصزو  بخبصا   تعليميص-1

زراعيصصة فصصي زراعصصة وانتصصاح النخيصصل ومصصن جيصصل الشصصباب ويمتصصازو  بانفتصصاح حضصصاري ومقصصافي كصصونهم  يتبنصصو  التقنيصصات العلميصصة 

الم تحدمة بشكل اكبر مما يمكن اعتبارهم  كب رة لالشصعاء والتصأمير علصى المصزارعين فصي الوسصص المحصيص لضصما  نشصر التقنيصات 

 العلمية الم تحدمة بشكل واسع
ذا كا  تبني المزارعين لمثل تلصك التوصصيات االرشصادية الزراعيصة الموصصى بهصا مصن قبصل االجهصزة االرشصادية مصرتبص بصبع  ا-4

الخبا   الشخبية واالجتماعيصة واالقتبصادية للمصزارعين فصا  تلصك الخبصا   وحصدها  يصر كافيصة لتف صير التبصاين فصي التبنصي 

أعق في االعتبصار متكيصرات اعصرى اذ ا  الدراسصات االرتباطيصة يمكصن ا  ت صاعدنا وعليه ينبكي اجراا المزيد من الدراسات التي ت

 في وضع فرو  يمكن التحقل منها بدراسة تجريبية فتكو  بقلك عطوة اولية نحو التجريب 

 نوصي باجراا دراسة مماملة في المحافظات المشهورة بزراعة وانتاح النخيل-3
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