
 

 – الرياض مدينة والميادين في العامة الحدائق صيانة مجال في العاملين للمشرفين التدريبية االحتياجات
   السعودية العربية بالمملكة

١حميد بن عبداهللا بن تركي ومحمد بن سليمان السكران ،محمد يوسف شلبي

                                                           
  ع الريفي بقسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفياإلرشاد الزراعي والمجتم أستاذ1

   جامعة الملك سعود-كلية علوم األغذية والزراعة 
  ٢٠١٥ ديسمرب ١٣، املوافقة على النشر يف ٢٠١٥ أكتوبر ٢١ىفاستالم البحث 

 الملخص العربى

 االحتياجـات  درجـة  علـى  التعرف الدراسة هذه استهدفت
 مجـال  فـي  العـاملين  المبحوثين للمشرفين المعرفية يةالتدريب
 لتقـديرهم  وفقاً الرياض بمدينة والميادين العامة الحدائق صيانة
 الـصيانة  لعمليـات  تطبيقهم درجة على الوقوف وكذلك الذاتي،
 بعـض  بين واالنحدارية االرتباطية العالقة طبيعة ودراسة بها،

 احتياجـاتهم  ودرجـة  مـستقلة  كمتغيرات المبحوثين خصائص
 مقترحاتهم على الوقوف وأيضاً. تابع كمتغير المعرفية التدريبية

 والميـادين  العامة بالحدائق الصيانة عمليات كفاءة رفع أجل من
  .عليها المشرفين

% ٣٨ مشرفاً يمثلـون     ١٣٠وقد أجريت هذه الدراسة على      
من جملة الشاملة يمثلون جميع المشرفين على سـبعة مواقـع           

 الرياض جغرافياً تم اختيارهـا بطريقـة عـشوائية          تمثل مدينة 
وقد تم جمع البيانات األوليـة مـن خـالل المقـابالت            . بسيطة

الشخصية باستخدام استمارة االستبيان، واستخدم  في عـرض         
النسب المئوية، والمتوسط الحـسابي،     : وتحليل البيانات كل من   

 وتحليل معامل االرتباط البسيط لبيرسون،النحراف المعياري، و وا
  .)Stepwise(االنحدار المتعدد 

من المبحوثين كـانوا    %)  ٧٤(وتمثلت أهم النتائج في أن      
منهم  %) ٨٣,١(من ذوي االحتياجات التدريبية المنخفضة، وأن     

                                كما أظهرت النتائج وجود عالقة     . كان مستواهم التطبيقي مرتفع   
          بين درجة    )     ٠,٠١ (                                            ارتباطية معنوية سالبة عند مستوى احتمالي     

                    التخـصص العلمـي،      :                                           االحتياج التدريبي كمتغير تابع وكل مـن      
                                        ووجود عالقة موجبة عند نفس المـستوى         .                  المستوى التعليمي 

                                 بينما كانت هناك عالقة معنوية        .                               االحتمالي مع جنسية المبحوثين   
                          مع كل مـن المتغيـرات        )     ٠,٠٥ (                             سالبة عند المستوى االحتمالي   

                         د سنوات الخبرة، مصادر                          المرتبة الوظيفية، عد    :                  المستقلة التالية 

                                                              المعلومات، وعالقة موجبة عند نفس المستوى االحتمالي مع كل         
                            بينما لم يثبت وجود عالقة       .                              مكان الميالد، الراتب الشهري     :   من

                                                                  معنوية عند أي من المستويين االحتماليين مع كل من المتغيرات          
        وكانـت    .                                      العمر، الحالة االجتماعية، التـدريب      :                  المستقلة التالية 

  %     ٣٤,٢                                                   ك ثالثة متغيرات مستقلة كانت مسئولة عن تفسير            هنا
                                                                   من التباين الكلي الحادث فـي درجـة االحتياجـات التدريبيـة            

                    التخـصص العلمـي،      :                                         للمشرفين المبحوثين كمتغير تابع وهـي     
   .                           والجنسية، والمستوى التعليمي

وتمثلت أهم مقترحات المبحوثين للتغلـب علـى معوقـات          
ضرورة :  مقترح تمثلت  ١٣الية في تطبيقهم لشروط الصيانة المث   

االهتمام بإعداد برامج تدريبية لرفع مـستوى األداء الـوظيفي          
ثم التأكيد على ضرورة    %). ٣٠,٨(للمشرفين والعاملين وذكرها  

االلتزام بتنفيذ البرامج والتكليفات الشهرية والدوريـة ألعمـال         
منهم، يليها ضـرورة تـوفير اآلالت      %) ١٥,٤(الصيانة وذكرها 

عدات المناسبة وقطع الغيار الالزمة ذات الجودة العالية وأكد         والم
وكانت أخر تلـك المقترحـات      . من المبحوثين %) ١٣,٨(عليها  

ضرورة اعداد دراسة متكاملة لالستفادة مـن محـصول التمـر           
الناتج من الحدائق سواء لالستهالك األدمي أو بتحويلـه الـى           

  .من جملة المبحوثين%) ١,٥(أعالف وذكرها 
االحتياجات التدريبية، صـيانة الحـدائق      : لكلمات المفتاحية ا

  .العامة، صيانة الميادين العامة، تدريب العاملين

  المشكلة البحثيـةوالمقدمة 
 حيـاة  فـي  كبيـرة  أهمية ذات الخضراء المناطق تعد
 فـرص  تـوفير  فـي  أساسيا دوراً وتلعب عموماً، االنسان
 لذلك خصوصاً، المدن لسكان الطبيعة بمباهج والتمتع الراحة
 العالم دول في العمراني والتخطيط البلديات مراكز أن نرى
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 ارجـاء  فـي  العامة، والحدائق المتنزهات إنشاء على تعمل
 وتعتبـر . الـسكنية  األحيـاء  متطلبات مع ينسجم بما المدن

 ألنهـا  التاريخ، عبر الترويح مرافق أهم أحد العامة الحدائق
 لمكان األقرب الغالب في وهي فة،تكل واألقل واأليسر األقدم
 أعـداد  وتزايدت الحدائق بإنشاء االهتمام تزايد وقد السكن،
 الحديقـة  في االشجار وتعتبر).٢٠٠٤ الموسوي، (مرتاديها
 أو وتفرعاتها نموها لطبيعة سواء لجمالها األساسي العنصر
 وتعطـي  ثمارهـا  أولشكل ورائحتها والوانها أوراقها لشكل

 األفـق  خـط  تكسر أنها كما للحديقة خلفيا منظرا األشجار
 بزراعتهـا  األشـجار  وتـستخدم  الواسعة المساحات وتحدد
 غيـر  والمباني المناظر وحجب إلخفاء عالية نباتية كأسيجة

  ).١٤٢١، الحمادي (االنظار عن فيها المرغوب
 تمـدد  مـن  الريـاض  السعودية العاصمة سكان ويعاني
 الخـضراء  حاتالمـسا  حـساب  على العمرانية المساحات
 عـدد  تزايد مع وذلك االجتماعية، والمراكز الترفيه وأماكن
 القباني، (نسمة، ماليين ٥ من أكثر إلى وصل الذي السكان
 أيـضا ) ٢٠١٠( المانع ذكره ما ذلك على ويؤكد. )٢٠١٢

 مـن  الفتـرة  هذه خالل ارتفع قد المدينة سكان عدد أن من
 ماليـين  خمـسة  علـــى  يزيد ما إلى نسمة ألف عشرين
 المساحات في زيادة يتبعها أن يجب الزيادة هذه وأن نسمة،

 مجـاميع  أحـد  التربة مغطيات تعد وإذ. والترفيه الخضراء
 أهميـة  األكثـر  الخـضراء  والمـسطحات  الزينـة  نباتات

 والمنتزهـات  والحدائق المدن وتجميل تنسيق في واستخداما
 الحديقة في االشجار تعتبر كما. العامة والميادين والشوارع
 أو وتفرعاتها نموها لطبيعة سواء لجمالها األساسي العنصر
 وتعطـي  ثمارها لشكل أو ورائحتها والوانها أوراقها لشكل

 األفـق  خـط  تكسر أنها كما للحديقة خلفيا منظرا األشجار
 بزراعتهـا  األشـجار  وتـستخدم  الواسعة المساحات وتحدد
 غيـر  لمبانيوا المناظر وحجب إلخفاء عالية نباتية كأسيجة

  ).١٤٢١، الحمادي (االنظار، عن فيها المرغوب

 البيئة حماية إلى واألشجار الخضراء المسطحات وتؤدي
 للمواطنين الصحية الناحية على ايجابا يؤثر مما التلوث من

 وتنقيته الجو رطوبة درجة ورفع ظليلة أماكن توفير وكذلك
 تـؤدي  أنهـا  بجانـب  الحرارة وتعديل الضوضاء، وتقليل
 والمنـاطق  المدن تحديد على تعمل حيث تخطيطية وظائف
 تجميـل  بجانـب  المختلفـة،  المرافق بين والفصل السكنية
 الـشؤن  وزارة (الراحـة،  مناطق وكذلك الميادين وتنسيق
 قبـل  مـن  االهتمام من وبالرغم ).٢٠١٢والقروية، البلدية
 قصورا هناك أن إال والميادين العامة الحدائق بإنشاء الدولة

 الحدائق زوار  مطالبات الى باإلضافة الصيانة عمليات يف
 بعـض  لنتـائج  وفقـا  وذلـك  صيانتها، مستويات بتحسين

) ٢٠١٢(ملـيس  ال من كالً ذكرها التي الميدانية الدراسات
 العامة، أبها مدينة حدائق بعض مرتادي من عدد تذمَّر عن
 بـصيانتها  المتعهـدة  الشركات قبل من إهماال وصفوه مما

 بدالً قلق، مصدر لهم تمثّل التي الوقت نفس في ينها،وتحس
 أظهـرت  كما. والهدوء واالسترخاء المتعة تمنحهم أن من

 سـكان  أهالي من عدد تذمر ،)هـ ١٤٣٣ (البجيدي دراسة
 الحـدائق  ونظافـة  بـصيانة  االهتمـام  عـدم  من الشملي،

 أن مؤكـدين  الخضراء، والمسطحات الترفيهية والمتنزهات
 الطمـوح  مـن  أقـل  فيهـا  المقدمـة  وريةالضر الخدمات
 عمليـات  فـي  قصور إلى يعود قد الذي األمر. والمأمول
           الغامـدي  دراسـة  أكـدت  كمـا . الحـدائق  تلـك  صيانة

 في للعاملين الفنية التدريبية االحتياجات عن ،)ـه ١٤٢٧(
 وعمـارة  للحـدائق  العامة اإلدارة في الحدائق تنسيق مجال
 عاليـاً  تدريبياً احتياجاً هناك أن الرياض ةمدين بأمانة البيئة

 المهـارات  مـن  عـدد  في الزراعيين والفنيين للمهندسين
 لكـل  التدريبي لالحتياج الحسابي المتوسط بلغ إذ الزراعية
  .درجات ٤ أصل من درجة ٣,٦٦ مهارة

 دور ولها رةكبي أهمية ذات الحدائق صيانة أن وباعتبار
 المتنزهـات  بجمال تمتعوال الراحة فرص توفير في أساسي

 ثوبهـا  في الحديقة اظهار عليها يتوقف إذ العامة، والحدائق
 بل. لألعصاب ومهدئة للنفس مريحة وجعلها لروادها الممتع
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 لهـا  الزائرين قبل من زيارتها تكرار أيضاً عليها ويتوقف
 المـسطحات  جميع الصيانة عمليات تشمل حيث. عدمه من

 والزهور والمتسلقات لنباتيةا واألسيجة واألشجار الخضراء
 الـري  وشـبكات  الزهـور  وأحـواض  التربـة  ومغطيات
 النوع نفس من التالف استبدال وكذلك والنوافير، والخزانات

  والقرويـة،  البلديـة  الـشئون  وزارة (المواصـفات  وبنفس
٢٠١٢.(  
 أجـل  من الدراسة هذه إجراء تتبلور سبق ما على وبناء
 فيما المبحوثين للمشرفين بيةالتدري االحتياجات على الوقوف
 باإلضـافة  والميـادين  العامة الحدائق صيانة بعمليات يتعلق
 الصيانة ومواصفات لشروط تطبيقهم مدى على الوقوف إلى

 القرار متخذي دعم في يساهم سوف الذى األمر هذا المثالية،
 توجيه إلى الدراسة هذه نتائج عنه تسفر سوف ما خالل من

 المعرفي لمستواهم وفقا تدريبية وراتد لحضور المبحوثين
 إلـى  باإلضـافة  الـصيانة،  لعمليات المختلفة المجاالت فى

 تطبيـق  عدم أسباب على للتغلب القرارات اتخاذهم إمكانية
 يـؤدي  سوف الذى األمر الصيانة لشروط المبحوثين هؤالء
 الجماليـة  النواحي واضفاء الحدائق صيانة مستوي رفع إلى

  .زوارها ورضا قبول نم يزيد مما عليها
  الدراسة أهداف

 علـى  التعـرف  إلى أساسية بصفة الدراسة هذه تهدف
 الحـدائق  صيانة مجال في للمشرفين التدريبية االحتياجات

 والـصعوبات  والمشكالت الرياض بمدينة والميادين العامة
 وذلـك  الدورية، للصيانة تطبيقهم عمليات في تواجههم التي
  -:التالية الفرعية األهداف تحقيق خالل من
  المعرفيـة  التدريبيـة  االحتياجـات  درجة على التعرف -١

 الحـدائق  صيانة مجال في العاملين المبحوثين للمشرفين
 .  الذاتي لتقديرهم وفقاً الرياض بمدينة والميادين العامة

 للحـدائق  الـصيانة  عمليات تطبيق درجة على الوقوف -٢
  .المبحوثين فينالمشر نظر وجهة من والميادين العامه

 بـين  واالنحداريـة  االرتباطية العالقات طبيعة دراسة -٣
 مستقلة كمتغيرات المبحوثين المشرفين خصائص بعض
 الحـدائق  صيانة مجال في  التدريبية احتياجاتهم ودرجة
  .تابع كمتغير والميادين       العامة

 رفـع  شـأنها  مـن  التي المقترحات أهم على التعرف -٤
 والميـادين  العامة الحدائق صيانة عمليات كفاءة مستوى

  . المبحوثين المشرفين نظر وجهة من
  البحثية الطريقة

  : االجرائية التعريفات و المفاهيم
 الحـدائق  صـيانة  مجال في للمشرفين المعرفي المستوى
 مجموعـة  الدراسـة  هذه في به ويقصد :والميادين العامة

 مـشرفين ال لدى والتشغيل الصيانة بأعمال المتعلقة المعارف
 القـص : مـن  كالً وتشمل الذاتي، لتقديرهم وفقاً المبحوثين
 مـن  والتخلص والعزيق التعشيب أعمال والتشكيل، والتقليم

 صـيانة   شـبكاته،  وصـيانة   الـري  التسميد، المخلفات،
 .البلح نخيل صيانة الخضراء، المسطحات

 الدرجات مجموع خالل من كميا المتغير هذا عن ويعبر
 القيـاس  عبارات من عبارة لكل المبحوث عليها المتحصل
 عنـد  يحـصل  بحيـث  عبارة، ٣١ عددها والبالغ المعرفية
          حالـة  وفـى  درجـات  ثـالث  على) يعرف(لخيار اختياره

 وعليه واحدة، درجة) يعرف ال (حالة وفي درجتان) ما لحد(
-٣١ (بـين  المقياس لهذا النظرية الدرجات أجمالي تتراوح
  .درجة) ٩٣

 هـذه  فـي  بهـا  ويقصد: للمبحوثين التدريبية اجاتاالحتي
 يتعلـق  فيما المشرفين لدى المعرفي النقص مقدار الدراسة
 طـرح  خـالل  مـن  كمياً تحديده ويتم المعرفي، بمستواهم
 مـن  المبحـوث  المشرف عليها حصل التي الفعلية الدرجة
 مـن  المعرفـي  المـستوى  مقياس بنود على اجاباته خالل
 .المقياس لهذا كليةال المثالية الدرجة

 العامـة  الحـدائق  صـيانة  مجال في المبحوثون العاملون
 عـن  المـسئولين  المـشرفين  جميع بهم ويقصد: والميادين
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 بمدينـة  والميادين الحدائق صيانة لعمليات الميدانية المتابعة
  .الرياض
 تحديد الدراسة هذه في بها ويقصد: الصيانة عمليات تطبيق
 الـذاتي  للتقـدير  وفقاً  الصيانة عمليات شروط تطبيق مدى

                دائـم  بـشكل  تنفيـذها  حيـث  مـن  المبحـوثين  للمشرفين
) واحـدة  درجة (تنفذ ال ،)درجتان (ما لحد أو ،)درجات ٣(

 الـصيانة  لعمليـات  التوصـيات  تنفيذ درجة تتراوح وعليه
  .درجة) ٩٦-٣٢ (بين عبارة ٣٢ عباراتها عدد والبالغ
  : البحث منطقه
 فـي  لها ذكر ال حديثة تسمية الرياض منطقة سميةت إن
 الرياض منطقة تدخل كانت وقديما الجغرافي، التراث كتب
 علـى  ليـدلوا  التاريخية اليمامة حجر باسم يعرف ما ضمن
 وتمثـل  ـ اليوم نعرفها التي العربية الجزيرة أرجاء جميع
 المـسلمون  الجغرافيون عليه يطلق كان ما الرياض منطقة
 في تقع وهى العليا، ونجد السفلى نجد بقسميها، دنجـ اسـم
 سـكانها  عـدد  ويبلـغ  الـسعودية،  العربيـة  المملكة قلب

 سـكان  مـن % ٢٢,٦٣ نـسبته  ما أي نسمة ٥,١٨٨,٢٨٦
 يتميز قاري صحراوي مناخ الرياض منطقة يسود .المملكة
 فـصل  في البرودة و الصيف فصل في والجفاف بالحرارة
 معـدل  ويبلـغ  مضمونة، غيرو متوسطة أمطار مع الشتاء
% ٣٣,١ والرطوبة م٢٥ الرياض منطقة في الحرارة درجة
 معـدالت  وتختلـف  مـم،  ٨٤,٤ السنوية األمطار ومعدل
 ألخـرى  محافظـة  من الرياض منطقة في المناخ عناصر
 اهللا بقـدرة  مـسخرة  مختلفة وجوية محلية جغرافية لعوامل
 منطقـة  ارةألم اإللكترونى الموقع( .عنها منفكه غير تعالى

  ).الرياض
  :البحث وعينة شاملة

 المـشرفين  جميـع  فـى  البحث هذا شاملة عينة تتمثل
 الحـدائق  صـيانة  لعمليات الميدانية المتابعة عن المسئولين

) ١٣٠ (عـددهم  والبـالغ  الرياض، بمدينة والميادين العامه
 بمدينة العاملين المشرفين شاملة من%) ٣٨ (يمثلون مشرفاً

 عن المسئولين وهم مشرفاً،) ٣٣٩ (عددهم والبالغ الرياض
 والميـادين  العامه الحدائق صيانة لعمليات الميدانية المتابعة
 العينـة  بطريقـة  اختيارها تم والتي التاليه السبعة بالمواقع
 الريـاض  مدينة انحاء معظم تمثل بحيث البسيطة العشوائية
 بحـي   التـاريخي  العزيز عبد الملك مركز: وهي  جغرافيا

 في التنسيقية للوحدات التابعة المواقع، السالم منتزه مربع،ال
 –الـشمال  –الملـز  –النسيم -:التالية البلديات وحدود نطاق

 االدارة أشـراف  تحـت  تقع التي وهي الدائري، – البطحاء
 وهـم  الريـاض  منطقة بأمانة البيئة وعمارة للحدائق العامة

 . الدراسة بهذه المستهدفون

  :البيانات جمع
 حيث األولية البيانات لجمع استبيان استمارة استخدام تم
 المطلوبـة  البيانات جمع من تمكن أن تصميمها في روعي
 هـذه  أحتـوت  وقـد . الدراسة أهداف من هدف كل لتحقيق

 إلـى  األول القسم أسئلة تهدف أقسام، أربعة على االستمارة
 ومـصادر  الشخـصية  الخـصائص  بعـض  على التعرف

 أسـئلة  وتهـدف  المبحوثين، للمشرفين الزراعية المعلومات
 الحـالي  المعرفـي  المستوى على التعرف إلى الثاني القسم

 بمدينـة  والميادين العامة الحدائق صيانة مجال في للعاملين
 فيمـا  التدريبيـة  احتياجـاتهم  درجة تحديد ثم ومن الرياض
 أسئلة وتهدف والميادين، العامة الحدائق صيانة بطرق يتعلق
 المـستوى   علـى  التعـرف  إلى االستبانة من الثالث القسم

 أهـم  علـى  بـالتعرف  الرابـع  القسم يهتم بينما التطبيقي،
 تلـك  لحـل  ومقترحـاتهم  المبحوثين تواجه التي المعوقات
  .نظرهم وجهة من المعوقات
 من المستهدفين المبحوثين جميع من البيانات جمع تم وقد
  .مبحوث لكل الشخصية المقابلة خالل
  :اناتالبي تحليل

 تـم  حيـث  خطوات، عدة البيانات تحليل عملية شملت
 وتفريـغ  وترميـز  مراجعـة  (مـن  تمهيدية عمليات اجراء
 إلجـراء  صـالحيتها  مـن  التأكد وكذلك  للبيانات) وتبويب
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 المئويـة  النـسب  اسـتخدام  تم ثم ومن. االحصائي التحليل
 والجـداول  المعيـاري  واالنحـراف  الحسابية والمتوسطات
 المـستوى  لمعرفـة  البحثيـة  المتغيرات صفلو التكرارية
 بمواقـع  التدريبيـة  احتياجاتهم وتحديد للمبحوثين، المعرفي
 البـسيط  االرتبـاط  معامـل  اسـتخدام  وتم الرياض، مدينة

 لمعرفـة  )Stepwise( المتعـدد  االنحـدار  وتحليل لبيرسون
 والمتغيـر  للدراسـة  المستقلة المتغيرات بين العالقة طبيعة
 المدروسـة  المستقلة المتغيرات تلك أثر تحديد وكذلك التابع،
 برنـامج  باسـتخدام  وذلك  التدريبية احتياجاتهم درجة على

SPSS  احصائياً البيانات لتحليل.  

  ج البحثيةالنتائ
 العاملين المبحوثين للمشرفين التدريبية االحتياجات :أوالً

  :والميادين العامة الحدائق صيانة مجال في
 درجة تحديد وهو الدراسة من أألول الهدف لتحقيق
 تحديد اسلوب وباستخدام للمبحوثين، التدريبية االحتياجات

 بطرح أي ،)و – م= ح(المعادلة خالل من معيارياً الحاجة
 في المثالية الدرجة من مبحوث لكل المعرفي المستوى درجة
 المستخدم المقياس اسئلة كل عن صحيحة اجابة اجابته حال
 النتائج أظهرت فقد عليه وبناء لمعرفيا المستوى تحديد في

 التدريبية االحتياجات عن المعبرة الرقمية القيم أن البحثية
 العامة الحدائق صيانة مجال في شرفينالم للمبحوثين
 حسابي بمتوسط درجة،) ٥٢-صفر(بين تتراوح والميادين

 درجة،) ١١,٣ (يبلغ معياري وانحراف درجة،) ١١,٥(قدره
 عن المعبرة الرقمية للقيم وفقاً المبحوثين وبتصنيف
 كان من  أن نجد فئات، ثالث الى التدريبية احتياجاتهم

 الرقمية قيمهم تراوحت منخفضة التدريبية احتياجاتهم درجة
 بينما ،%)٧٤,٦ (نسبتهم بلغت وقد درجة،)١٧-صفر(بين
 درجاتهم تراوحت متوسطة التدريبية احتياجاتهم كانت من
 حين في ،%)١٨,٥ (نسبتهم نتوكا درجة،) ٣٥-١٧(بين
 درجاتهم تراوحت مرتفعة التدريبية احتياجاتهم كان من

 جملة من%) ٦,٩(نسبتهم بلغت درجة،) ٥٢-٣٥(بين
  ).١(رقم جدول في موضح هو كما المبحوثين،

 في التدريبية الحتياجاتهم وفقاً المبحوثين توزيع .١ جدول
   والميادين العامة الحدائق صيانة مجال
 النسبة العدد المعرفية الحتياجاتا فئات

  %المئوية
 ٧٤,٦ ٩٧  درجة) ١٧ من ألقل صفر(منخفضة
 ١٨,٥ ٢٤ درجة) ٣٥ من ألقل ١٧ (متوسطة
 ٦,٩ ٩  )فأكثر درجة ٣٥ (مرتفعة
 ١٠٠ ١٣٠ المجموع

 أرباع ثالثة حوالي أن السابق الجدول نتائج وتوضح
 الذي المرا منخفضة تدريبية باحتياجات يتسمون المبحوثين

 اشرافهم مستوى ارتفاع على ذلك انعكاس الباحث معه يتوقع
 صيانة خدمات وتقديم والميادين، العامة الحدائق صيانة على

 المشكالت على تغلبهم وامكانية الحدائق تلك لزوار متميزة
  .المختلفة الصيانة لعمليات أدائهم أثناء تواجههم التي الفنية

 التي الفنية الجوانب) ٦،٧،٨،٩(رقم جداول وتوضح
 للمشرفين المعرفي المستوى قياس في الدراسة تناولتها

 لكل المعرفي للمقياس الفنية النواحي ترتيب وتم. المبحوثين
 للدرجة وفقاً تنازلياً الدراسة تناولته التي المجاالت من مجال

  .المقياس بنود من سؤال لكل المتوسطة
 صيانة مجال في للمبحوثين التطبيقى المستوى :ثانياً

   :والميادين العامة الحدائق
 الوقوف على ينص والذي الثاني الدراسة لهدف تحقيقاً

 والميادين العامه للحدائق الصيانة عمليات تطبيق درجة على
 أن البحثية النتائج أظهرت فقد المبحوثين، نظر وجهة من
 للمبحوثين التطبيقي المستوى عن المعبرة الرقمية القيم

 قد والميادين العامة الحدائق صيانة مجال في نالمشرفي
 قدره حسابي بمتوسط درجة،) ٩٦-٣٢ (بين تراوحت

 درجة،) ١٠,٨ (يبلغ معياري وانحراف درجة،) ٨٥,٣(
 المستوى عن المعبرة الرقمية للقيم وفقاً المبحوثين وبتصنيف
 مستواهم كان من  أن نجد فئات، ثالث الى التطبيقي
 درجة،) ٥٥ -٣٢(بين درجاتهم حتتراو منخفض التطبيقي
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 التطبيقي مستواهم كان من بينما ،%)٠,٧ (نسبتهم بلغت
 بلغت درجة،) ٧٥-٥٥ (بين درجاتهم تراوحت متوسط
 التطبيقي مستواهم كان من حين في ،%)١٦,٢ (نسبتهم
 بلغت درجة،) ٩٦-٧٥ (بين درجاتهم تراوحت مرتفع
 في وضحم هو كما المبحوثين، جملة من%) ٨٣,١ (نسبتهم
  ).٢ (رقم جدول
 لمستواهم وفقاً المبحوثين توزيع يوضح .٢ جدول

   والميادين العامة الحدائق صيانة مجال في التطبيقي
 النسبة العدد التطبيقي المستوى فئات

 %المئوية
 ٠,٧ ١ درجة) ٥٥ من ألقل ٣٢(منخفض
 ١٦,٢ ٢١ درجة) ٧٥ من ألقل ٥٥ (متوسط
 ٨٣,١ ١٠٨ )فأكثر درجة ٧٥ (مرتفع

 ١٠٠ ١٣٠ المجموع

 المشرفين غالبية أن السابق الجدول نتائج وتوضح
 األمر اليهم، الموكلة الصيانة عمليات وتنفيذ بإجراء يقومون
 وارتفاع التدريبية، احتياجاتهم انخفاض الى يرجع قد الذي

 االدارة جودة الى باإلضافة المجال، هذا في الميدانية خبرتهم
 المشرفين، هؤالء وأداء ألنشطة يةاليوم المتابعة حيث من

  .منتظم بشكل مشاكلهم حل على والعمل
 التطبيقية الجوانب) ١٠،١١،١٢،١٣(جداول وتوضح

 للمشرفين التطبيقي المستوى قياس في الدراسة تناولتها التي
 عليها أشتمل التي المجاالت من مجال كل في المبحوثين
 تنازلياً المج كل في التطبيق جوانب ترتيب وتم. المقياس
  .المقياس بنود من سؤال لكل المتوسطة الدرجة الى استناداً
 خصائص بعض بين واالنحدارية االرتباطية العالقات: ثالثاً

 ودرجـة  مـستقلة  كمتغيـرات  المبحـوثين  المشرفين
         العامـة  الحدائق صيانة مجال في  التدريبية احتياجاتهم
  .تابع كمتغير والميادين
 من كالً بين االرتباطية القةالع طبيعة على للتعرف
 للمشرفين واالجتماعية واالقتصادية الشخصية الخصائص
 التدريبية احتياجاتهم ودرجة مستقلة، كمتغيرات المبحوثين

 فقد .تابع كمتغير والميادين العامة الحدائق صيانة مجال في

 أوضحت حيث ،لبيرسون البسيط االرتباط معامل استخدام تم
 ارتباطية عالقة وجود) ٣(رقم جدول يف الواردة النتائج
: من كل بين) ٠,٠١(االحتمالي المستوى عند موجبة معنوية
 في التدريبية احتياجاتهم ودرجة مستقل، كمتغير الجنسية
 وهذا ،تابع كمتغير والميادين العامة الحدائق صيانة مجال
 من والميادين العامة الحدائق صيانة على المشرفين أن يعني

 مجال في تدريبياً احتياجاً أقل كانوا األخرى الجنسيات
 العاملين من اقرانهم من والميادين العامة الحدائق صيانة

 عند موجبة معنوية ارتباطية عالقة وجود وكذلك .السعوديين
 الميالد، مكان: من كالً بين) ٠,٠٥(االحتمالي المستوى
 احتياجات ودرجة ،مستقلين كمتغيرين الشهري الراتب
 العامة الحدائق صيانة مجال في  التدريبية نالمشرفي
 من المشرفين أن النتائج هذه وتؤكد ،تابع كمتغير والميادين
 أكثر كانوا األعلى الشهري الدخل ذوي ومن الحضر، مواليد
 األمر دخالً واألقل الريف، مواليد من المبحوثين من احتياجاً
 خبره أكثر يكونوا قد الريف مواليد أن الى يرجع قد الذي
 على ينعكس وهذا عموماً الزراعية العمليات مجال في

 عالقة هناك كانت بينما .الحدائق صيانة مجال في خبراتهم
: من كل بين) ٠,٠١(االحتمالي المستوى عند سالبة

 عند أيضاً وسالبة التعليمي، المستوى العلمي، التخصص
 الوظيفية، المرتبة من كل بين) ٠,٠٥(االحتمالي المستوى

 أن يعني وهذا المعلومات، مصادر الخبرة، سنوات دعد
 من والميادين العامة الحدائق صيانة على المشرفين العاملين
 األعلى التعليمي والمستوى الزراعي العلمي التخصص ذوي

 واألكثر الخبرة سنوات وعدد األكبر الوظيفية والمرتبة
 في تدريبياً احتياجاً أقل كانوا المعلومات لمصادر تعرضاً
 غير أقرانهم من والميادين العامة الحدائق صيانة مجال

 المنخفض التعليمي المستوى واصحاب المتخصصين
 والتعرض الخبرة سنوات وعدد األقل الوظيفية والمرتبة
 ارتباطية عالقة وجود يثبت لم حين في. المعلومات لمصادر

 كل بين) ٠,٠٥( ،)٠,٠١(االحتماليين المستويين من اي عند
 التدريبية، الدورات االجتماعية، الحالة العمر،: من
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 مجال في التدريبية احتياجاتهم ودرجة مستقلة، كمتغيرات
  .تابع كمتغير والميادين العامة الحدائق صيانة
 خصائص بين االرتباطية العالقات طبيعة .٣ جدول

 احتياجاتهم ودرجة مستقلة، كمتغيرات المبحوثين المشرفين
 كمتغير والميادين العامة الحدائق صيانة مجال في التدريبية

  تابع
 مستوى
 المعنوية

 ارتباط معامل
 بيرسون

 المستقلة المتغيرات

 العمر -٠,٠٦٩ 
 الميالد مكان ٠,١٩٠  *
 الوظيفية المرتبة -٠,٢٠٤ *
 العلمي التخصص -٠,٣٠٠ **
 االجتماعية الحالة -٠,٠٤٥ 
 التعليمي المستوى -٠,٢٥٨ **
  الخبرة نواتس عدد -٠,٢٠٦ *
 الشهري الراتب ٠,٢١٩ *
 الجنسية ٠,٣٣٦ **
 التدريبية الدورات ٠,١٥٠ 
  المعلومات مصادر -٠,٢٠٦ *

   ٠,٠١ االحتمالي المستوى عند معنوية** 
  ٠,٠٥ االحتمالي المستوى عند معنوية * 

 على المؤثرة العوامل أهم الستكشاف محاولة وفي
 العامة الحدائق صيانة جالم في للمشرفين المعرفي المستوى
 المرحلي االنحدار تحليل اسلوب استخدام تم والميادين
 الحتياجات الكلي المجموع واعتبر) STEPWISE(المتعدد

 متغيراُ والميادين العامة الحدائق صيانة مجال في المشرفين
 للمبحوثين  الشخصية الخصائص اعتبرت بينما تابعاً،

 موضحة هي كما التحليل هذا نتائج وتشير مستقلة، متغيرات
 الجنسية، العلمي، التخصص: من كالً أن) ٤(جدول في

 التباين من% ٣٤,٢ بتفسير ساهمت التعليمي، والمستوى

% ٣٤,٢ تفسير عن مسؤولة العوامل هذه كانت كما الكلي،
 في التدريبية المشرفين احتياجات لدرجة الكلي التباين من

 معنوية )T (قيمة كانت ماك والميادين، الحدائق صيانة مجال
  .) ٠,٠١( االحتمالي المستوى عند
 التي المعوقات أهم على للتغلب المبحوثين مقترحات: رابعاً

   المثالية الصيانة شروط تطبيق دون تحول
 على للتغلب المبحوثين مقترحات أهم على للوقوف
 سؤال صياغة تم المثالية، الصيانة شروط تطبيق معوقات
 قبلهم من مناسبة يرونها التي المقترحات لكت لتحديد مفتوح
 جدول من يتضح وكما. الصيانة عمليات تطبيق كفاءة لرفع
  ). ٥ (رقم

 المقدمة المقترحات أهم أن السابق الجدول نتائج وتوضح
 لرفع تدريبية برامج بإعداد االهتمام ضرورة: في تمثلت
 ةصيان مجال في وللعاملين للمشرفين الوظيفي االداء مستوى
 ،%)٣٠,٨(بنسبة التدريبية احتياجاتهم اساس على الحدائق
 والتكليفات البرامج بتنفيذ االلتزام ضرورة على التأكيد يليها

 ذكرها مشروع لكل/ الصيانة ألعمال والدورية الشهرية
 المناسبة والمعدات اآلالت توفير ضرورة ثم %).١٥,٤(

 عمليات إلجراء العالية الجودة ذات الالزمة الغيار وقطع
 وجاء%). ١٣,٨ (بنسبة الالزمة والدورية اليومية الصيانة

 اعداد ضرورة  المقترحات تلك من االخير الترتيب في
 من الناتج التمر محصول من لالستفادة متكاملة دراسة
 أعالف إلى أوبتحويلة اآلدمي لالستهالك سواء الحدائق
  .المبحوثين جملة من %) ١,٥ (بنسبة

 صيانة مجال في للمشرفين المعرفي المستوى على المؤثرة  الشخصية الخصائص ألهم المتعدد االنحدار تحليل .٤ جدول
  والميادين العامة الحدائق

 االنحدار معامل R٢ الجزئي التحديد معامل المستقلة المتغيرات
 )بيتا (المعياري

  قيمة
t 

 مستوي
 المعنوية

 ** -٤,١٨١ -٠,٣٣٠ ٠,٢٢٩ العلمي التخصص
 ** ٣,٦٥٦ ٠,٢٦٧ ٠,٢٧٩ ةالجنسي

 ** ٣,٦١٨ ٠,٢٨٢ ٠,٣٤٢ التعليمي المستوى
  ٠,٠١ االحتمالي المستوى عند معنوية**
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 تطبيقهم دون تحول التي المعوقات على للتغلب المبحوثين المشرفين نظر وجهة من المطروحة المقترحات .٥ جدول
   المثالية الصيانة لشروط

 ئويةالم النسبة التكرار المقترحات م

 للمشرفين الوظيفي االداء مستوى لرفع تدريبية برامج بإعداد االهتمام ضرورة ١
 التدريبية احتياجاتهم اساس على الحدائق صيانة مجال في وللعاملين

٣٠,٨ ٤٠% 

 ألعمال والدورية الشهرية والتكليفات البرامج بتنفيذ االلتزام ضرورة على التأكيد ٢
 مشروع لكل/الصيانة

١٥,٤ ٢٠% 

 العالية الجودة ذات الالزمة الغيار وقطع المناسبة والمعدات اآلالت توفير ضرورة ٣
 الالزمة والدورية اليومية الصيانة عمليات إلجراء

١٣,٨ ١٨% 

 في خاصة وبصفة الحدائق صيانة مجال في المدربين والفنيين المتخصصين توفير ٤
 النخيل وصيانة الحديث الري أنظمة مجال

٩,٢ ١٢% 

 مجاالت فى المبدعين وتجارب المتقدمة الدول خبرات من االستفادة ضرورة ٥
  الري ونظم والتنسيق الحدائق زراعة

٧,٧ ١٠% 

 مهندسين من للعاملين المادية الحوافز وتقديم أجور من المادية األحوال تحسين ٦
 .والتميز اإلجادة على لتشجعيهم وعمال وفنيين

٦,٩ ٩% 

 منطقة لكل الالزمة ومبيدات أسمدة من الزراعية االحتياجاتو المستلزمات توفير ٧
 المناسبة المواعيد وفى بالكميات

٥,٤ ٧% 

 والمقاولين الزراعة وزارة بين والتواصل التنسيق عنصري توفير ضرورة ٨
 الحدائق صيانة عمليات على االشراف وجهات

٥,٤ ٧% 

 %٤,٦ ٦ الطوارئ حالة في السريع للتحرك مدرب فريق إعداد على الحرص ٩

 االحتياطية الخزانات تكلفة الرتفاع نظراً الري لمياه دائم مصدر توفير على العمل ١٠
 الطوارئ عند منها االستفادة وضعف

٤,٦ ٦% 

 %٣,٨ ٥ االداء في العالية والكفاءة الطيبة السمعة ذوى من المقاولين اختيار في التركيز ١١

 المعارض لزيادة الصيانة مجال في املينالع والمشرفين المهندسين تشجيع ١٢
 في الشركات أو األفراد من سواء الخبرات وتبادل الجديد على للتعرف الزراعية
 ومستلزماتها الحدائق صيانة مجال

٢,٣ ٣% 

 الحدائق من الناتج التمر محصول من لالستفادة متكاملة دراسة اعداد ضرورة ١٣
 أعالف إلى بتحويلة أو اآلدمي لالستهالك سواء

١,٥ ٢% 

  شيء يذكر لم منهم والبعض مقترح، من أكثر لديه المبحوثين بعض مالحظة*
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  الحسابي لمتوسطها وفقاً تنازلياً مرتبة النخيل اشجار وصيانة رعاية عن للمبحوثين المعرفي المستوى .٦ جدول
 العبارات يعرف ال ما لحد يعرف

 نسبة عدد
% 

 نسبة عدد
% 

 نسبة عدد
% 

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعياري

 النخلة ساق تنظيف التكريب أعمال فوائد من
 .بالحشرات لألصابة التعرض ومنع  وتجميلها

٠,٤ ٢,٩ ٠,٨ ١ ١٠,٨ ١٤ ٨٨,٥ ١١٥ 

 النخيل اشجار تصيب التى الحشرات اهم من
 ُجعل، النخيل ساق حفار، الحمراء النخيل وسوسة
 .النخيل

٠,٤ ٢,٩ ٣,٨  ٥ ٥,٤ ٧ ٩٠,٨ ١١٨ 

 القديم السعف من التخلص الجريد قطع فوائد من
 الى بالوصول الشمس الشعة والسماح والمصاب
 .العروق

٠,٥ ٢,٨ ٤,٦ ٦ ٤,٦ ٦ ٩٠,٨ ١١٨ 

 اصابة من للحماية ضرورى الوقائي الرش يعتبر
 القشرية والحشرات، النخيل سوسة من بكل النخيل
 . الفطرية االمراض وبعض

٠,٥ ٢,٨ ٤,٦ ٦ ١٠,٠ ١٣ ٨٥,٤ ١١١ 

 عملية اجراء جودة على المحصول كمية تتوقف
 .التلقيح

٠,٦ ٢,٧ ٧,٧ ١٠ ١٤,٦ ١٩ ٧٧,٧ ١٠١ 

 إلجراء المناسب الموعد هو الربيع اول يعتبر
 .التكريب عملية

٠,٦ ٢,٦ ٧,٧ ١٠ ٢٢,٣ ٢٩ ٧٠,٠ ٩١ 

 عند النخيل لتلقيح المناسب الموعد عالمات من 
 أيام ٦ -٢ من خالل غالفه وانشقاق الطلع اكتمال
 .الصنف حسب

٠,٦ ٢,٦ ٩,٢ ١٢ ١٩,٢ ٢٥ ٧١,٥ ٩٣ 

 تفحم النخيل أشجار تصيب التي االمراض أهم من
 اوراق وتبقع، البيوض ومرض، النخيل اوراق
 .النخيل

٠,٦ ٢,٦ ٨,٥ ١١ ٢٣,١ ٣٠ ٦٨,٥ ٨٩ 

 اول العام في مرتين الجريد قطع عملية تجري 
 .الخريف وفي الربيع

٠,٧ ٢,٥ ١٠,٨ ١٤ ٢٦,٩ ٣٥ ٦٢,٣ ٨١ 

  العضوي للتسميد المناسب الموعد
 .الكيمائي للتسميد المناسب الموعد

٠,٧ ٢,٥ ١٢,٣ ١٦ ٢٣,١ ٣٠ ٦٤,٦ ٨٤ 

 ٠,٧ ٢,٥ ١٣,٨ ١٨ ٢٥,٤ ٣٣ ٦٠,٨ ٧٩  .عضوي سماد كجم ٢٠ إلي البالغة النخلة تحتاج

 كيماوي سماد كيس ٢-١ من البالغة النخلة تحتاج
 .التربة خصوبة حسب

٠,٨ ٢,٣ ٢١,٥ ٢٨ ٣٠,٨ ٤٠ ٤٧,٧ ٦٢ 
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    الحسابي لمتوسطها وفقاً تنازلياً مرتبة الزينة نباتات وصيانة رعاية عن للمبحوثين المعرفي المستوى .٧ جدول
  المعرفية العبارات يعرف ال ما لحد يعرف يعرف

 نسبة  عدد 
% 

 نسبة عدد
% 

 نسبة  عدد
% 

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعياري

 وإزالة متزنة الشجرة جعل االشجار تقليم فوائد من
 . حيويتها وتجديد والمتزاحمة المريضة االفرع

٠,٤ ٢,٩ ٣,١ ٤ ٧,٧ ١٠ ٨٩,٢ ١١٦ 

 لعدم االشجار من بالقرب الحشائش ازالة يجب
 واألمراض االفات من وحمايتها الري فى منافستها
 .التربة وتهوية

٠,٤ ٢,٩ ٢,٣ ٣ ٧,٧ ١٠ ٩٠,٠ ١١٧ 

 للزراعة االرض اعداد اثناء االشجار عادة سمدت
 .النمو موسم بدء وقبل الشتاء فصل وفى

٠,٥ ٢,٨ ٣,١ ٤ ١٣,٨ ١٨ ٨٣,١ ١٠٨ 

 سرعة على الزينة لنباتات الورقي التسميد يساعد
 الالزمة الغذائية العناصر من بحاجته النبات امداد
 . جيدا بشكل لنموها

٩٣  
  
 

٠,٦ ٢,٦ ٥,٤ ٧ ٢٣,١ ٣٠ ٧١,٥ 

 سماد كجم ٢٥-١٠ من الواحدة الشجرة عادة تسمد
 للشجرة الكيمائي التسميد كمية ويتوقف عضوي
 .البيئة والظروف التربة نوعية على

٠,٦ ٢,٥ ٨,٥ ١١ ٣٣,١ ٤٣ ٥٨,٥ ٧٦ 

   الحسابي لمتوسطها وفقاً تنازلياً مرتبة الخضراء المسطحات وصيانة رعاية عن للمبحوثين المعرفي المستوى .٨ جدول
  المعرفية لعباراتا يعرف ال ما لحد يعرف يعرف

 نسبة  عدد 
% 

 نسبة عدد
 % 

 %   نسبة عدد
 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعياري

 المسطحات نضارة على الري تنظيم يساعد
  الفطرية باإلمراض االصابة ومنع الخضراء

٠,٥ ٢,٨ ٥,٤ ٧ ١٠,٠ ١٣ ٨٤,٦ ١١٠ 

 في تباآلال الخضراء المسطحات قص يتم
 في القص يقلو ايام ١٠-٧ كل والربيع الصيف
 .النمو عن النباتات تقف حيث الشتاء

٠,٥ ٢,٧ ٣,٨ ٥ ١٧,٧ ٢٣ ٧٨,٥ ١٠٢ 

 المناسب الموعد الشتاء وفي الربيع اول يعتبر
 .العضوي للتسميد

٠,٦ ٢,٧ ٦,٢ ٨ ١٧,٧ ٢٣ ٧٦,٢ ٩٩ 

 المسطحات تدفئة على العضوي التسميد يساعد
 . والصقيع البرد من هاوحمايت الخضراء

٠,٦ ٢,٧ ٦,٢ ٨ ١٣,١ ١٧ ٨٠,٨ ١٠٥ 

 من قطع زراعة بطريقتين الزراعة اعادة يتم
 كاملة قطعة بزراعة او ذلك بعد وتنميتها المشتل
 لكامل الشكل  مستطيل او مربع هيئة على

 .الجاف النجيل ازالة بعد الجافة لمنطقة

٠,٦ ٢,٧ ٦,٩ ٩ ١١,٥ ١٥ ٨١,٥ ١٠٦ 

 من جفت التى المناطق زراعة اعادة يتم
 السنوية الصيانة بعد الخضراء المسطحات
 – مايو في الخضراء للمسطحات والدورية
 .يوليو

٠,٧ ٢,٥ ١٠,٠ ١٣ ٣٣,٨ ٤٤ ٥٦,٢ ٧٣ 

 المسطح من للهكتار للتسميد المناسبة الكمية
 .الحيواني السماد من كجم ٣٠٠٠ هي االخضر

٠,٧ ٢,٣ ١٨,٥ ٢٤ ٣٦,٢ ٤٧ ٤٥,٤ ٥٩ 

 من األول األسبوع خالل الكيماوي التسميد يتم
 التر وفول سكيم ورقي سماد برش الزراعة
 وسيف أجر مادة + فدان / جرام٤٠٠ بمعدل
 قدره حسابي بمتوسط لتر ٤٠٠/ لتر بمعدل

 .درجة) ٢,٢(

٠,٧ ٢,٢ ١٩,٢ ٢٥ ٣٨,٥ ٥٠ ٤٢,٣ ٥٥ 
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   الحسابي لمتوسطها وفقاً تنازلياً مرتبة الري أنظمة وصيانة بتشغيل للمبحوثين المعرفي المستوى .٩ جدول
 المعرفية العبارات يعرف ال ما لحد يعرف يعرف

 نسبة  عدد  %نسبة عدد
% 

 نسبة  عدد
% 

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعياري

 استخدام ترشيد الري مياه ادارة فوائد من 
 التربة تملح ومنع استخدامها كفاءة ورفع المياه

 .الري مع والمبيدات  األسمدة اضافة وامكانية

٠,٥ ٢,٨ ٣,٨ ٥ ٩,٢ ١٢ ٨٦,٩ ١١٣ 

 وصيانة شهريا، الرشاشات صيانة يجب
 األمالح من بالغسيل الكهربائية المحابس
 التالفة القطع وتغيير المحابس، داخل المترسبة
 .شهرياً

٠,٥ ٢,٧ ٣,٨ ٥ ٢٣,١ ٣٠ ٧٣,١ ٩٥ 

 ٠,٧ ٢,٦ ١٠,٨ ١٤ ١٥,٤ ٢٠ ٧٣,٨ ٩٦  .شهريا الرشاشات داخل لفالتر الصيانة تتم
 ٠,٦ ٢,٦ ٦,٩ ٩ ٢٣,١ ٣٠ ٧٠,٠ ٩١ :الموضعي الري شبكة صيانة
 المياه ضخ خالل من االمترات صيانة يجب

 التالف تغير مع النقاطات لرؤوس والتنظيف
 .الحاجة دعت كلما او شهريا والمفقود

٠,٦ ٢,٦ ٩,٢ ١٢ ٢٠,٠ ٢٦ ٧٠,٨ ٩٢ 

 كل )الفالتر (اتلمرشح الزيت فلتر تغييريتم 
 وينبغي المحرك، زيت تغيير مع ساعة ٣٠٠
 ساعة١٠٠ بعد كلية الزيت مرشحات تنظيف

 .التشغيل ساعات من

٠,٨ ٢,٢ ٢٣,٨ ٣١ ٣٦,٢ ٤٧ ٤٠,٠ ٥٢ 

   الحسابى هالمتوسط وفقاً تنازلياً مرتبة النخيل اشجار عن للمبحوثين التطبيقي المستوى .١٠ جدول
 يطبق ال ما لحد طبقي يطبق

 نسبة عدد  %نسبة  عدد التطبيقية العمليات
% 

  %نسبة عدد
 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعياري

 ٠,٤ ٢,٨ ١,٥ ٢ ١٢,٣ ١٦ ٨٦,٢ ١١٢  التكريب أعمال
 ٠,٥ ٢,٧ ٤,٦ ٦ ١٨,٥ ٢٤ ٧٦,٩ ١٠٠  التربة وتهوية خلخلة

 ٠,٥ ٢,٧ ٣,٨ ٥ ٢٣,٨ ٣١ ٧٢,٣ ٩٤  الوقائية المكافحة
 ٠,٥ ٢,٧ ٣,١ ٤ ٢٥,٤ ٣٣ ٧١,٥ ٩٣ والكيمائي العضوي التسميد برنامج
 ٠,٦ ٢,٦ ٦,٩ ٩ ٢٨,٥ ٣٧ ٦٤,٦ ٨٤ االشواك إزالة
 ٠,٨ ٢,٤ ١٩,٢ ٢٥ ٢٤,٦ ٣٢ ٥٦,٢ ٧٣  )التركيب ( العذوق ربط

 ٠,٨ ٢,٢ ٢٤,٦ ٣٢ ٢٥,٤ ٣٣ ٥٠,٠ ٦٥  المناسب الموعد فى نخلة لكل التلقيح
 ٠,٨ ٢,٢ ٢٥,٤ ٣٣ ٢٦,٩ ٣٥ ٤٧,٧ ٦٢  الدوري البرنامج حسب الثمار جني

  الحسابي لمتوسطها وفقاً تنازلياً مرتبة الزينة نباتات لرعاية للمبحوثين التطبيقي المستوى .١١ جدول
  يطبق ال  ما لحد يطبق  يطبق

 نسبة عدد التطبيقية العمليات
% 

   نسبة عدد
% 

 نسبة عدد
% 

 المتوسط
  الحسابى

 االنحراف
 المعياري

 ٠,٤ ٢,٨ ٠,٨ ١ ١٧,٧ ٢٣ ٨١,٥ ١٠٦ .مثالي بشكل والتقليم القص عمليات
 ٠,٤ ٢,٨ ١,٥ ٢ ١٥,٤ ٢٠ ٨٣,١ ١٠٨  االشجار تدعيم
 ٠,٤ ٢,٨ ٢,٣ ٣ ١٥,٤ ٢٠ ٨٢,٣ ١٠٧  والحشائش االعشاب إزالة
 ٠,٥ ٢,٨ ٣,١ ٤ ١٣,١ ١٧ ٨٣,٨ ١٠٩  لضعفها أو موتها عند االشجار زراعة اعادة
 ٠,٥ ٢,٧ ٣,١ ٤ ٢٥,٤ ٣٣ ٧١,٥ ٩٣   ئيةالوقا المكافحة عمليات اجراء
 والكيمائي العضوي التسميد عمليات اجراء
 .المناسب الموعد في بالكمية

٠,٥ ٢,٦ ٣,٨ ٥ ٢٧,٧ ٣٦ ٦٨,٥ ٨٩ 

 ٠,٧ ٢,٤ ١٠,٠ ١٣ ٤٠,٠ ٥٢ ٥٠,٠ ٦٥  الورقي التسميد استخدام 
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   الحسابي هالمتوسط وفقاً تنازلياً ةمرتب الخضراء المسطحات لصيانة للمبحوثين التطبيقي المستوى .١٢ جدول
   يطبق ال ما لحد يطبق يطبق

 نسبة عدد التطبيقية العمليات
% 

 نسبة عدد
% 

 نسبة عدد
% 

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 ٠,٣ ٢,٩ ١,٥ ٢ ٧,٧ ١٠ ٩٠,٨ ١١٨ .باآلالت الخضراء المسطحات قص عمليات
 ٠,٤ ٢,٩ ٢,٣ ٣ ٥,٤ ٧ ٩٢,٣ ١٢٠  .منتظم بشكل الخضراء المسطحات ري
 اكياس فى مباشرة القص عمليات بقايا إزالة

 .نقلها لسهولة بالستيك
٠,٣ ٢,٩ ١,٥ ٢ ٧,٧ ١٠ ٩٠,٨ ١١٨ 

 المسطحات اطراف تحديد عمليات اجراء
 .الخضراء

٠,٥ ٢,٨ ٤,٦ ٦ ١١,٥ ١٥ ٨٣,٨ ١٠٩ 

 ٠,٤ ٢,٨ ٠,٨ ١ ١٣,٨ ١٨ ٨٥,٤ ١١١ . الخضراء المسطحات من الحشائش ازالة
 بشكل والكيمائي العضوي التسميد عمليات اجراء
 . مثالي

٠,٥ ٢,٧ ٣,١ ٤ ٢٦,٩ ٣٥ ٧٠,٠ ٩١ 

 المصابة المناطق زراعة إعادة عمليات اجراء
  .النوع بنفس والجافة

٠,٥ ٢,٧ ٣,٨ ٥ ١٦,٩ ٢٢ ٧٩,٢ ١٠٣ 

 وحسب الوقائية بالمكافحة خاص برنامج تطبيق
 .التعليمات

٠,٦ ٢,٥ ٥,٤ ٧ ٣١,٥ ٤١ ٦٣,١ ٨٢ 

   الحسابي لمتوسطها وفقاً تنازلياً مرتبة الري انظمة وصيانة لتشغيل للمبحوثين التطبيقي المستوى .١٣ جدول
 يطبق ال ما لحد يطبق يطبق

 نسبة  عدد التطبيقية العمليات
% 

  %نسبة عدد  %نسبة عدد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 بتسري أو عطل أو انكسار اي اصالح
  فورا

٠,٥ ٢,٨ ٣ ٤ ٦,٩ ٩ ٩٠,٠ ١١٧ 

 ٠,٥ ٢,٧ ٢,٣ ٣ ٢٤,٦ ٣٢ ٧٣,١ ٩٥  الري متحكم علي الدوري الكشف
 حسب المتحكمات فى الري برنامج تغيير
  السنة فصول

٠,٥ ٢,٧ ٢,٣ ٣ ٢٣,١ ٣٠ ٧٤,٦ ٩٧ 

 كلما االحتياطية الجافة البطاريات تغيير
 .الحاجة دعت

٠,٦ ٢,٦ ٥,٤ ٧ ٣٢,٣ ٤٢ ٦٢,٣ ٨١ 

 بشكل الكهربائية الصمامات على الكشف
 .منتظم

٠,٥ ٢,٦ ٣,١ ٤ ٢٨,٥ ٣٧ ٦٨,٥ ٨٩ 

 بشكل الهواء تفريغ صمامات على الكشف
  منتظم

٠,٦ ٢,٦ ٤,٦ ٦ ٣٤,٦ ٤٥ ٦٠,٨ ٧٩ 

 لضمان احتياطي بشكل مياة خزانات وجود
 بمصادر عام عطل حدوث حالة في الري
 المياه

٠,٦ ٢,٦ ٨,٥ ١١ ٢٦,٢ ٣٤ ٦٥,٤ ٨٥ 

 المواد باستخدام) الفالتر(المرشحات ظيفتن
 .الكيماوية

٠,٦ ٢,٥ ٦,٩ ٩ ٤٠,٠ ٥٢ ٥٣,١ ٦٩ 

 ٠,٦ ٢,٥ ٦,٩ ٩ ٣٢,٣ ٤٢ ٦٠,٨ ٧٩ .البوابية للصمامات دورية صيانة اجراء

  المـراجـع
 الحــدائق: الــشملي أهــالي): م٢٠١٢ (البجيــدي مطلــق

 تهـدد  المكـشوفة  وأسالكها للنظافة، تفتقد والمتنزهات
 االلكترونـي  الموقـع  -بحائل الشرق صحيفة -فالاالط

www.alsharq.net.sa/2012/10/11/530185  

 البلح نحيل استخدام): هـ١٤٢١ (الحمادي عاطف مصطفى
 سـعود  الملك جامعة. والتنسيق والزينة الفاكهة واشجار

  . والزراعة األغذية علوم كلية
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 االحتياجـات ): ١٤٢٧(الغامـدي  محمد مصلح عبدالمحسن
 فـي  الحـدائق  تنسيق مجال في للعاملين الفنية التدريبية
 مدينـة  بأمانـة  البيئـة  وعمارة للحدائق العامة اإلدارة

 كلية الريفي، والمجتمع الزراعي االرشاد قسم الرياض،
 .سعود الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم

 يتمـدد  العمـران . الرياض): ٢٠١٢ (القباني المحسن عبد
  .عربية نيوز سكاى أخبار . يتراجع واألخضر

 االهمال تشكو العامة أبها حدائق): م٢٠١٢ (مليس ال سعيد
 -أبها الشرق، صحيفة الرقابة، وغياب الصيانة وضعف

www.alsharq.net.sa/2012/09//22/499696  

 المالئمـة  التربـة  مغطيات): ٢٠١٠(المانع العزيز عبد فهد
 النشر ادارة.والزراعة األغذية علوم كلية. المحلية للبيئة
   . والمطابع العلمي

 التركيـب  صبراتة مدينة): ٢٠٠٤ (الموسوي عرب محمد
 اسـتعماالت  واقـع  مـن  الخـارجي  والمظهر الوظيفي
 دكتـوراه  رسـالة  المدن، جغرافية في ةدراس األراضي

 الفاتح، جامعة اآلداب، كلية ، منشورة غير

 تطـوير  دراسة، )م٢٠١٢. (والقروية البلدية الشؤون وزارة
 المـسودة ، بالبلـديات  العامـة  والحدائق التشجير مجال
  .للدراسة األولية

 
ABSTRACT 

Exploring Training Needs of Supervisors Working in the Maintenance of 
Public Parks in Riyadh - Saudi Arabia 

Mohammed Y. Shalaby, Muhammad S. Al- Sakran and Turki A.Bin Hameed 

This study aimed to identify the degree of cognitive 
training needs of the respondents supervisors working 
in the maintenance of public parks in Riyadh, according 
to their self-assessment. The study was conducted on 
130 supervisor representing 38% of the overall 
population of all the supervisors working on the seven 
sites of the city of Riyadh. 

 Preliminary data were collected through personal 
interviews using a questionnaire. Data collected were 
subjected to statistical analysis and presented in the 
form of: the percentages, arithmetic means, standard 
deviation, the simple Spearman correlation coefficient, 
and multiple regression analysis (Stepwise). 

Findings of the study revealed that training needs for 
some 74% of the respondents were low, and 83.1% of 
respondents were applying their skills and knowledge at 
a high level. The results of the study also showed a 
significant negative correlation between the degree of 
the training requirement (dependent variable) and the 
independent variables like: scientific specialization and 
the level of education at the probability level of (0.01). 

Also a positive relationship for the nationality of the 
respondents was found at the same probability level of 
(0.01).  However, significant negative relationships 
were realized for the independent variables like: place 
of duty, experience in years, and the information 

sources at the probability level (0.05). The study 
exhibited a positive relationship at the same level with 
the probability for the variables like: place of birth, and 
the monthly salary. 

While no significant relationship has not been 
established at any of the levels for any of the 
independent variables like: age, marital status, training. 
The respondents identified the most important obstacles 
making their work performance low and offered 13 
suggestions to improve their working. 

Some 30.8% of the respondents suggest that training 
programs are needed to increase the working of the 
supervisors and employees.  Whereas about 15.4% of 
them emphasize the need to adhere to the 
implementation of programs chalked out for the 
maintenance work and assignments mentioned.   

About 13.8% of the respondents felt the need for the 
provision of appropriate machinery, equipment and 
spare parts to undertake their activities better. As little 
as 1.5% of the total respondents suggested to prepare a 
comprehensive study to take advantage of the resulting 
crop of dates of gardens, whether they are good for 
human consumption or better to convert them to 
feed.  The purpose of the study was to raise the 
efficiency of the workers/field supervisors involved in 
the maintenance of public gardens. 

 
 
 

 
 


