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، وتحديد درجة معرفة الزراع التعرف على بعض الخصائص المميزه للزراع المبحوثيناستھدف ھذا البحث  :الملخص
رجة تنفيذ الزراع  على مصاطب والعوامل المرتبطة بھا، وتحديد دةالمبحوثين بالتوصيات ا9رشادية لزراعة القمح بالسطار

التعرف على رغبة  على مصاطب والعوامل المرتبطة بھا، وةالمبحوثين للتوصيات ا9رشادية لزراعة القمح بالسطار
تحديد اEھمية النسبية لمصادر ، والزراع فى ا9ستمرار فى زراعة محصول القمح على مصاطب باستخدام السطارة

لتعرف على الخدمات  وا. القمح بالسطارةع على معلوماتھم عن طريقة زراعةاالمعلومات الزراعية التى يحصل منھا الزر
التعرف على مشاكل ومقترحات مزارعى  على مصاطب، وةعي لزراع محصول القمح بالسطاراالتي يقدمھا ا9رشاد الزر

نة البحث وتم إجراء ھذا البحث فى محافظة الشرقية وبلغ حجم عي محصول القمح على مصاطب باستخدام السطارة،
من المبحوثين معرفتھم بالتوصيات %) 57.3(وكانت أھم النتائج التى توصل إليھا البحث أن ، مزارع) 150(الميدانية 

منھم %) 14.7( معرفتھم متوسطة، فى حين أن%) 28.0(على مصاطب منخفضة، بينماة ا9رشادية لزراعة القمح بالسطار
 على ة ا9رشادية لزراعة القمح بالسطارمن المبحوثين تنفيذھم للتوصيات%) 25.3(معرفتھم مرتفعة كما بينت النتائج أن 

كما تبين أن أغلب الزراع ، تنفيذھم مرتفع%) 14.7( تنفيذھم متوسط، فى حين أن%) 34.7( مصاطب منخفض، بينما
ارة في عملية الزراعة من الزراع المبحوثين لديھم الرغبة في ا9ستمرار في استخدام السط% 95.3بعينة البحث أي حوالي 

ون في من الزراع المبحوثين  يرغب% 4.7كأحد نظم الزراعة اcلية التي تعمل على زيادة ا9نتاجية الفدانية، بينما 
وكانت أھم مقترحات الزراع المبحوثين لزيادة التوسع فى استخدام زراعة القمح بالسطارة ا9ستمرار في استخدام اcلة، 

ة عدد السطارات لتكون متاحة لكل المزارعين، وتوفير السطارة فى الجمعيات الزراعية، وتوفير زياد: على مصاطب ھى
 .ة توعية عن آلة الزراعة بالسطارالسطارة فى محطات الميكنة، وتوفير برامج

  .              محافظة الشرقية  ،      مصاطب  ،          السطارة ،     القمح  ،        تنفيذ ،     معرفة   :         .سترشادات         الكلمات ا

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

                                            احتلiiت قضiiية نiiدرة المiiوارد المائيiiة فiiي مصiiر بiiؤرة 
                                                اھتمiiiام فiiiي السiiiنوات اEخيiiiرة التiiiي تسiiiبق بدايiiiة القiiiرن 
                                                   الواحiiد والعشiiرين، و تعiiاظم اھتمiiام بھiiذه القضiiية نتيجiiة 
                                                    للتوجيiiه الiiذي اختارتiiه وبiiادرت بiiه القيiiادات السياسiiية فiiي 
                                           مصiiiر، والiiiذي يركiiiز علiiiى حتميiiiة الخiiiروج مiiiن الiiiوادي 

                                     د فيه احتشiادا ينiدر أن نجiد لiه مثiيn فiي                الضيق الذي نحتش
          يعيشiون         من السiكان  %   90                          أي دولة أخرى، حيث أكثر من 

                ونظiiiiرا Eن الخiiiiروج                  فقiiiiط مiiiiن المسiiiiاحة،  %  3. 6   فiiiiي 
                                               المطلiوب سiوف يكiون لمجتمعiات عمرانيiة جديiدة المكiون 
                                                  اEساسiي فيھiا ھiiو المكiون الزراعiiي، لiذا فiiإن الحاجiة إلiiى 

                    طلبiiات ھiiذه المجتمعiiات                                 المiiوارد المائيiiة تiiزداد لمواجھiiة مت
                                                     الجديدة، ونظرا Eن موارد مصر من المياه العذبة مiن ميiاه 

       الجھeeeeاز  (                 مليiiiiار متiiiر مكعiiiب     55.5                 النيiiiل محiiiددة بنحiiiو 
             لiiiذا فقiiiiد تركiiiiز     ).    2013       حصeeeeاء،                   المركeeeزى للتعبئeeeeة وا.

                                                  اھتمام بضرورة ترشيد استخدام مياه الري، وذلك خاصiة 
           دراسiiات بiiأن                                         إذا سiiلمنا بiiالواقع الiiذي أشiiارت إليiiه بعiiض ال

                                                      ھناك إھدارا واضحا للموارد المائية وسلوكيات غير مواتية 
                                                      لھذه الموارد النادرة، ھذا با9ضافة إلiى أن قطiاع الزراعiة 
                                                 يسiiتھلك الجiiزء اEكبiiر مiiن مiiوارد مصiiر مiiن الميiiاه العذبiiة 

              وزارة الزراعeeeeeeة    % (  85                      والتiiiiiiي  تقiiiiiiل نسiiiiiiبتھا عiiiiiiن 
   ).    2013                واستصpح اnراضى، 

الوقت الراھن   على مياه الرى فىوتأتى أھمية الحفاظ
لما يثار حول تعرض مئات اEفدنة الزراعية للعطش 

فى مناطق نھايات الترع والتى تتفاوت  والجفاف خاصة
فيھا أوقات الريات من حين الى آخر وھو ما يتسبب فى 
ھnك الزراعات خاصة فى اEيام اEولى من عمر النبات، 
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على الموارد المتاحة عامة تتزايد أھمية الحفاظ  وبصفة
التى تشھدھا العnقات   ظل التحدياتيلمياه الرى ف

 المصرية ا9ثيوبية ومشروع بناء سد النھضة اEثيوبى
ً                                                والذى يمثل خطرا على حصة مصر من مياه النيل بحسب 
تحليل خبراء مياه الري، لذلك ينبغى إجراء جميع 
 المحاوت لترشيد استھnك وتطوير منظومة الرى

 لمياه العذبة، فالرقعةالبحث عن مصادر جديدة لو
تكفى لسد حاجة المصريين من  الزراعية المتاحة حاليا 

 الري السلع الغذائية فكيف إذا تقلصت بسبب نقص مياه
 ).2005أبو العنين، (

 يحتل القمح المصري أھمية اقتصادية خاصة، سواء
دية على مستوى المزارع بإعتباره من أھم المحاصيل النق

إستراتيجيا  أو على المستوى القومي بإعتباره محصو
تستخدمه الدول العظمى للتدخل في سياسات الدول 

مستغلين " العصا والجزرة"المستوردة له متبعين سياسة 
، )Hanson et al., 1982( فقر وحاجة الشعوب الفقيرة

     ُ                                              لذا ي عد القمح أحد أھم المحاصيل السيادية المؤثرة في 
سياسي المصري، ولكن إذا ما أرادت الشعوب أن القرار ال

تتحرر من أغnل التبعية فاEمر ليس بعسير فمع تقدم العلم 
والبحث العلمي نشأت حلول عدة لزيادة ا9نتاج في أصعب 
الظروف لمحاولة الوصول إلى اكتفاء الذاتي النسبي أو 
                                         ُ         الكلي با9عتماد على الموارد المحلية، كما ي عد محصول 

مد عليھا ح أھم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتالقم
وتستخدم 9نتاج رغيف الخبز ، الشعب المصري في غذائه

كما يستخدم مربي الماشية تبن القمح كغذاء ، والمكرونة
 ) 2013،  وآخروننور الدين(أساسي للحيوان 

ً                                                 وتلعب الميكنة الزراعية دورا رئيسيا ومباشرا في  ً ً
ة الرأسية واEفقية على حد سواء، تحقيق التنمية الزراعي

ً                                                        حيث أنه من المعلوم أن التوسع اEفقي يعتمد اعتمادا كليا  ً

أما بالنسبة للتوسع  على الميكنة الزراعية الحديثة،
الزراعي الرأسي فإن الميكنة الزراعية تؤثر مباشرة في 
زيادة ا9نتاج وتدنية التكاليف وإمكانية ا9ستفادة من مزايا 

سعة عن طريق التوسع في استخدام وتطبيق وفورات ال
اEساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة مثل التسوية 

، عبده(بالليزر والزراعة بالسطارة والحصاد اcلي 
ً                                             ، وقد حققت مصر تقدما ملحوظا في مجال التوسع )2007 ً

الرأسي حيث بلغت ا9نتاجية الفدانية لمعظم المحاصيل 
وزارة (ة تقارب نظيرتھا العالمية الرئيسية معدت عالي

 ). 2013، الزراعة واستصpح اnراضي

وتعتبر زراعة محصول القمح على مصاطب باستخدام 
السطارة أحد أھم نظم الزراعة اcلية الحديثة التي من 

المتاحة بصفة  نتاجيةشأنھا رفع كفاءة استخدام الموارد ا9
يادة ا9نتاجية عامة والمائية منھا بصفة خاصة، وبالتالي ز

الفدانية وتقليص كميات مدخnت ا9نتاج المختلفة من 
تقاوي وأسمدة ومبيدات وغيرھا مما ينعكس فى النھاية 

على خفض التكلفة الكلية وبالتالى زيادة صافى العائد 
 ).1989، حسانين(وتحسين دخله  للمزارع

 مشكلة البحث

تعاني مصر من نقص في إنتاجھا المحلي من بعض 
حاصيل والتى من أھمھا محصول القمح، ويرجع ذلك الم

إلى تأثير عدة عوامل أھمھا الزيادة السكانية الكبيرة 
وتدھور ا9نتاجية الزراعية ونقص في توافر اEدوات 
والوسائل التكنولوجية الحديثة المادية والخدمية في مجال 

 با9ضافة إلى النقص المستمر في مياه ،ا9نتاج الزراعي
nزمة للتوسع في اEراضي الزراعية لتقليص حجم الري ال

لة تتمثل في ثnثة الفجوة الغذائية، مما سبق يتبين أن المشك
ھي الفجوة الغذائية والفجوة المائية  مترابطة أضnع

وا9نفجار السكاني وھى مرتبطة ببعضھا البعض حيث 
cخرينً                                           تؤثر الزيادة في أيھما سلبيا على الضلعين ا . 

اعة محصول القمح على مصاطب باستخدام وتعتبر زر
الحديثة ) التكنولوجية(السطارة أحد أھم نظم الزراعة اcلية 

التي من شأنھا رفع كفاءة استخدام الموارد ا9نتاجية بصفة 
عامة والمائية منھا بصفة خاصة، وبالتالي زيادة ا9نتاجية 
الفدانية وتقليص كميات مدخnت ا9نتاج المختلفة من 

 وأسمدة ومبيدات وغيرھا مما ينعكس فى النھاية تقاوي
على خفض التكلفة الكلية وبالتالي زيادة صافى العائد 

ھذا البحث للتعرف على أجرى لذا . للمزارع وتحسين دخله
معرفة الزراع المبحوثين للتوصيات ا9رشادية مدى 

ً                ، وأيضا التعرف  على مصاطبةلزراعة القمح بالسطار
 ن المتعلقة بالزراعة اcلية ومقترحاتمشاكل المزارعي على
  .حلھا

ً                                                  وبناءا على ما تقدم يمكن تحديد المشكلة البحثية فى 
 :التساؤت التالية

                                             ھى معرفة الزراع المبحوثين بالتوصيات ا9رشiادية    ما
                                                 لزراعة القمح بالسطاره على مصاطب؟ ماھى درجiة تنفيiذ 

   مiiح                                              الiiزراع المبحiiوثين للتوصiiيات ا9رشiiادية لزراعiiة الق
                       أسiiباب رغبiة الiiزراع فiiى                  علiiى مصiاطب ؟ ومiiا ة       بالسiطار

                                        ا9سiiiتمرار فiiiى زراعiiiة محصiiiول القمiiiح علiiiى مصiiiاطب 
                           مصادر المعلومiات الزراعيiة    أھم     وما                   باستخدام السطارة ؟ 

                                             التiiى يحصiiل منھiiا الiiزراع علiiى معلومiiاتھم عiiن طريقiiة 
                               وما الخدمات التي يقدمھا ا9رشiاد    ؟ ة                   زراعة القمح بالسطار

  ؟            على مصiاطب ة                  حصول القمح بالسطار          عي لزراع م ا    الزر
                                         مiiiا مشiiiاكل ومقترحiiiات مزارعiiiى محصiiiول القمiiiح علiiiى 

    ؟                      مصاطب باستخدام السطارة

 لبحثأھداف ا

ً                                                   إنطnقا من أبعاد المشكلة البحثية سابق ا9شارة إليھا 
 :يلى إستھدف ھذا البحث ما

 التعرف على بعض الخصائص المميزة للزراع -1
 :المبحوثين
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                              فiiiة الiiiزراع المبحiiiوثين بالتوصiiiيات                 تحديiiiد درجiiiة معر- 2
            علiiiى مصiiiاطب  ة                             ا9رشiiiادية لزراعiiiة القمiiiح بالسiiiطار

  .                     والعوامل المرتبطة بھا

                                             تحديiiiiد درجiiiiة تنفيiiiiذ الiiiiزراع المبحiiiiوثين للتوصiiiiيات - 3
            علiiiى مصiiiاطب  ة                             ا9رشiiiادية لزراعiiiة القمiiiح بالسiiiطار

  .                     والعوامل المرتبطة بھا

                                          التعiiiرف علiiiى أسiiiباب رغبiiiة الiiiزراع المبحiiiوثين فiiiى   - 4
               لقمiح علiى مصiاطب                      مرار فى زراعiة محصiول ا    ا9ست

  .                باستخدام السطارة

                                             التعiiرف علiiى أھiiم مصiiادر المعلومiiات الزراعيiiة التiiى  - 5
                                 اع على معلوماتھم عن طريقة زراعة              يحصل منھا الزر

  .              القمح بالسطارة

                                             التعiiرف علiiى الخiiدمات التiiي يقiiدمھا ا9رشiiاد الزرعiiي   - 6
                                     لزراع محصول القمح بالسطاره على مصاطب

                                    عiiرف علiiى مشiiاكل ومقترحiiات مزارعiiى محصiiول    الت  - 7
                                 القمح على مصاطب باستخدام السطارة

 الفروض ا.حصائية

            الفرض اnول 

                                           توجiiد عnقiiة إرتباطيiiة معنويiiة بiiين درجiiة معرفiiة    
                                                 الiiزراع المبحiiوثين بالتوصiiيات ا9رشiiادية لزراعiiة القمiiح 
                                                 بالسطارة على مصاطب وبين كiل مiن المتغيiرات المسiتقلة 

                                  السiiiن، الحالiiiة التعليميiiiة، الخبiiiرة فiiiي  (   :    اليiiiة            المدروسiiiة الت
                                اEسiرة المعيشiية، عiدد أفiراد اسiرة        أفiراد       ، عدد ة      الزراع

                                               العiiiاملين بالزراعiiiة، الiiiدخل، مسiiiاحة اEرض الزراعيiiiة، 
                                                اتجاه نحو تبني زراعiة القمiح بالسiطارة علiى مصiاطب، 
                                                   المشاركة اجتماعية الرسمية، المشiاركة اجتماعيiة غيiر 

                     الرضiiiiا عiiiiن زراعiiiiة القمiiiiح             ور القيiiiiادي،             الرسiiiiمية، الiiiiد
                         التعiiرض لمصiiادر المعلومiiات،                     بالسiiطارة علiiى مصiiاطب، 

  )                                       وجود الخدمات التي يقدمھا ارشاد الزراعي

             الفرض الثانى

                                         توجiiiد عnقiiiة إرتباطيiiiة معنويiiiة بiiiين درجiiiة تنفيiiiذ    
                                                الiiزراع المبحiiوثين للتوصiiيات ا9رشiiادية لزراعiiة القمiiح 

                    المسiiiتقلة المدروسiiiة                              بالسiiiطارة وبiiiين كiiiل مiiiن المتغيiiiرات
  .   ذكر  ال   ة    سابق

 أھمية البحث

تنطلق أھمية ھذا البحث من مدى إلمام الزراع 
المبحوثين من عدمه بأسلوب زراعة القمح بالسطارة كأحد 

القمح وأصول تطبيقھا  المستحدثات الزراعية في زراعة
من أجل زيادة ا9نتاج والحفاظ على اتزان البيئى 

 9قتصادية واجتماعية حيث تساعدوالمساھمة فى التنمية ا
نتائج ھذا البحث فى تدعيم دور ا9رشاد الزراعى من 

ع اخnل التعرف على نواحى القصور فى معارف الزر

بأسلوب زراعة القمح بالسطارة للعمل على تحسينھا 
ع، اوالسعى لتكوين اتجاھات ايجابية نحوھا لدى الزر

nوة على إلقاء الضوء على أھم المشكnت التى تواجه ع
ع والحلول المقترحة من وجھه نظرھم والمتعلقة االزر

بتطبيق حزمة توصيات زراعة محصول القمح بالسطارة 
اEمر الذى يساھم فى توفير مؤشرات حقيقية يسترشد بھا 
المخططون للسياسات والبرامج ا9رشادية الزراعية مما 
يساعد فى إعداد وتخطيط إستراتيجيه شاملة لزراعة 

صول القمح وترشيد إستخدام مياه الرى مما يعود بالنفع مح
على جمھور المسترشدين وبالتالى المساھمة في تنمية 
القطاع الزراعى ومن ثم إمكانية المساھمة في تحقيق 

 .مية الزراعية على أساس علمي سليمالتن

 الطريقة البحثيةمصادر البيانات و

 البحث منطقة وعينة

محافظة الشرقية، وتم التركيز تم إجراء ھذا البحث فى 
على أكبر ثnثة مراكز يطبق فيھا طريقة زراعة محصول 

ستخدام السطارة وھذه المراكز ھى االقمح على مصاطب ب
مراكز فاقوس ومنيا القمح والزقازيق، وبلغ حجم عينة 

من  %5، بواقع ً  ا مزارع150البحث الميدانية حوالي 
قة الزراعة  محصول القمح بطريإجمالى عدد مزارعى

 فى المراكز المختارة، على مصاطب باستخدام السطارة
من عدد زراع القمح على مصاطب فى % 5وتم إختيار 

 وتم اختيار أفراد عينة البحث من كل قرية كل مركز
، مع مnحظة أن تجميع البيانات بطريقة عشوائية بسيطة

 .)1جدول  (قرى فى كل مركز كان من عدة

                   أسلوب جمع البيانات

                  زمiة لتحقيiق أھدافiه                               عتمد البحث في جمع البيانات الn إ  
                                   ستبيان بالمقابلة الشخصية ، وتiم جمiع                    علي إستخدام أداة ا9

                                                   البيانات خnل الفترة مiن شiھر إبريiل إلiى شiھر يوليiو عiام 
2016    .  

                                                التعريفات ا.جرائية والقياس الكمي لمتغيرات البحث

          السiابقة                                     ا إلiي المفiاھيم العلميiة وبعiض التعiاريفً      ً إستناد
                                            فiiiي مجiiiال البحiiiث وفiiiي ضiiiوء طبيعiiiة المشiiiكلة البحثيiiiة 
                                                 وأھiiداف البحiiث فقiiد أمكiiن تعريiiف المتغيiiرات الiiواردة فiiي 

  :                                   ھذه البحث إجرائيا علي النحو التالي 

     السن

            عمره Eقرب                                     تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن
                                       سiiتخدم عiiدد السiiنوات كمؤشiiر رقمiiي لقيiiاس ھiiذا  ا   و   سiiنة
                              المبحiiوثين مiiن حيiiث السiiن إلiiي ثniiث           وتiiم تقسiiيم   ،   يiiر غ    المت

     أكثiر  (  ،  )     سiنة  50–    40 (  ،  )     سنة  40       أقل من    : (            فئات كما يلي
   ).     سنة  50    من
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 2016/2017المختارة بمحافظة الشرقية خpل الموسم الزراعي  توزيع مساحة محصول القمح على المراكز. 1جدول 

 حجم العينة طارةعدد زراع القمح بالس عدد زراع القمح مساحة القمح بالفدان المراكز

 65 1307 28788 46348 فاقوس

 49 974 21463 34556 منيا القمح

 36 711 15653 34436 الزقازيق

 150 2992 174560 354357 ا.جمالى

 .2017مديرية الزراعة بالشرقية، ا9دارة العامة للشئون الزراعية، إدارة ا9حصاء،  جمعت وحسبت من :المصدر
 

        للمبحوث                 الحالة التعليمية 

                                           تiiiم قيiiiاس ھiiiذا المتغيiiiر بسiiiؤال المبحiiiوث عiiiن حالتiiiه 
                     حيiث الحالiة التعليميiiة                         وتiم تقسiيم المبحiوثين مiن  ،          التعليميiة

                       و يكتiب، ويقiرأ ويكتiب        يقiرأ   :                     إلي خمسة فئات كما يلي
                                             دون مؤھل، وتعلiيم تحiت المتوسiط، وحاصiل علiي مؤھiل 

            إعطiاء درجiات                             ، وحاصل علiي مؤھiل عiالي، وتiم     متوسط
  .         الترتيب ى                    ل�ستجابات السابقة عل  )  1 ،       5،4،3،2 (

                الخبرة الزراعية

                                                 تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد السنوات 
                                                  التiي قضiاھا فiiى مھنiة الزراعiiة عنiد وقiiت تجميiع البيانiiات 
                                                    وتم إستخدام عدد السنوات كمؤشر رقمي لھذا المقيiاس وتiم 

    10       أقiiل مiiن    : (                                    تقسiiيم المبحiiوثين إلiiي ثniiث فئiiات كمiiا يلiiي
   ).     سنة  20        أكثر من  (  ،  )     سنة  20  –  10 (  ،  )  ات   سنو

               اnسرة المعيشية       أفراد     عدد

                                               تم قياس ھiذا المتغيiر بسiؤال المبحiوث عiن عiدد أفiراد 
                 ستخدم عدد اEفراد  ا و                                  أسرته المقيمين معه في معيشة واحدة 

                       وتم تقسيم المبحوثين مiن                               كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير، 
iiي ثiiرة إلiiسEراد اiiدد أفiiث عiiا                          حيiiات كمiiث فئn            يiiرة   :    يلiiأس     

  ،  )       أفiراد 7- 5 (              ، أسiرة متوسiطة  )       أفiراد 5        أقiل مiن (      صغيرة 
   ).             أفراد فأكثر 8 (           أسرة كبيرة 

                                    عدد أفراد اnسرة العاملين فى الزراعة

                                               تم قياس ھiذا المتغيiر بسiؤال المبحiوث عiن عiدد أفiراد 
            وإسiiiتخدم عiiiدد                                   أسiiiرته الiiiذين يعملiiiون معiiiه فiiiى الزراعiiiة 

         تiiiم تقسiiiيم  و                                     اEفiiiراد كمؤشiiiر رقمiiiى لقيiiiاس ھiiiذا المتغيiiiر، 
                                                  المبحوثين من حيث عدد أفراد اEسرة إلي ثniث فئiات كمiا 

   ).           أفراد فأكثر 5 (  ،  )       أفراد 4- 2 (  ،  )        فرد واحد   : (   يلي

      الدخل

                                     ويقصiiiiد بiiiiه الiiiiدخل الشiiiiھرى الiiiiذى يحصiiiiل عليiiiiه 
                                                  المبحiوث،وتم التعبيiiر عنiiه بمؤشiر رقمiiى وھiiو الجنيiiه،وتم 
                                                تقسيم المبحوثين من حيiث مسiتوى الiدخل إلiى ثniث فئiات 

       ، وذوى   )       جنيiiه    1500       أقiiل مiiن  (          دخiiل مiiنخفض     ذوى  :  ھiiى
           ، وذوى دخiل   )       جنيiه    3000         أقل من -    1500 (          دخل متوسط 

  )            جنيه فأكثر    3000 (      مرتفع 

                    مساحة اnرض الزراعية

                                        قيiiاس ھiiذا المتغيiiر بسiiؤال المبحiiوث عiiن مسiiاحة     وتiiم 
     رقمiiى                 المسiiاحة كمؤشiiر     قيمiiة       إسiiتخدم                  حيازتiiه الزراعيiiة و
               ن مiن حيiث مسiاحة                   وتم تقسيم المبحiوثي                   لقياس ھذا المتغير، 

        صiغيرة      مساحة  :                                   اEرض الزراعية إلي ثnث فئات كما يلي
  ،  )       أفدنiة 5         أقiل مiن - 2 (         متوسطة      مساحة  ،  )    فدان   2       أقل من  (

   ).             أفدنه فأكثر 5 (        كبيرة      مساحة

eeeeة قمحeeeeرض المزروعnاحة اeeeeى ً  ًا                       مسeeeeطارة علeeeeبالس               
      مصاطب

                                        قيiiاس ھiiذا المتغيiiر بسiiؤال المبحiiوث عiiن مسiiاحة     وتiiم 
                المسiiiاحة كمؤشiiiر     قيمiiiة      سiiiتخدم  ا                     القمiiiح المزروعiiiة لديiiiه و

                           وتiم تقسiيم المبحiوثين مiن حيiث                         رقمى لقياس ھiذا المتغيiر، 
  :                                       اEرض المزروعة قمiح إلiي ثniث فئiات كمiا يلiي       مساحة
   2  - 1 (         متوسiطة      مسiاحة  ،  )      فدان 1       أقل من  (        صغيرة      مساحة

   ).      فدان 2        أكثر من  (        كبيرة      مساحة  ،  )    فدان

               بالسeeطارة علeeى                              عeeدد سeeنوات الخبeeرة بزراعeeة القمeeح
   طب   مصا

                                               تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عiن عiدد سiنوات 
                                              خبرته فى زراعة محصول القمح بالسطارة على مصiاطب 
                                                    في وقت تجميع البيانات وتم إستخدام عدد السنوات كمؤشر 
                                                   رقمي لھiذا المقيiاس وتiم تقسiيم المبحiوثين إلiي ثniث فئiات 

   5       أقiiل مiiن   – 2 (       ، خبiiرة  )   سiiنة   2       أقiiل مiiن  (     خبiiرة   :        كمiiا يلiiي
   ).             سنوات فأكثر 5 (     خبرة   ،  )     سنوات

                           المشاركة ا�جتماعية الرسمية

                         درجة مشاركة المبحiوث فiى          ھذا البحث             ويقصد بھا في 
                                                      المنظمات الريفية الموجودة فى المجتمع المحلى، وتم قياس 

  )  8 (                                             ھذا المتغير بسؤال المبحiوث عiن درجiة مشiاركته فiي 
         9سiiتجابات   )        4،3،2،1 (                          منظمiات ريفيiiة وأعطيiت درجiiات 

ً، أحيانiiiا، دائمiiiاً         ً، نiiiادرا ( ً                ً ً (  iiiب ى  علiiiم         الترتيiiiم     ، ثiiiع      تiiiتجمي      
                                       درجiiiiات كiiiiل مبحiiiiوث للتعبيiiiiر عiiiiن درجiiiiة مشiiiiاركته 

                       النظري للدرجiة الكليiة  ى                             ا9جتماعية الرسمية وتراوح المد
                                   وتم تقسيم المبحوثين إلiي ثniث فئiات  ، )      درجة  32  - 8 (    بين 

         ، مشiiiاركة  )      درجiiiة  15  - 8 (       منخفضiiiة        مشiiiاركة    :       كمiiiا يلiiiي
   ).      درجة  32-  25 (       مرتفعة     ركة      ، مشا )      درجة  24-  16 (       متوسطة 
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                               المشاركة ا�جتماعية غير الرسمية

                             البحث درجة مساھمة المبحiوث فiي                   ويقصد بھا في ھذا
                        والمناسبات داخiل المجتمiع          التنموية        اEنشطة  و          المشروعات 

                                             ، وتiiiم قيiiiاس ھiiiذا المتغيiiiر بسiiiؤال المبحiiiوث عiiiن درجiiiة 
iiiي مجموعiiiاركته فiiiطة والمنا ة                مشiiiنشEن اiiiر                   مiiiبات غيiiiس         

                           نشطة ومناسبة، وأعطيت درجات  أ  )  9 (      عددھا             الرسمية بلغ 
، نiiiادرا، أحيانiiiا، دائمiiiا (         9سiiiتجابات   )        4،3،2،1 (ً ً ً                        ً ً     علiiiي   ) ً

                                تجميiiع درجiiات كiiل مبحiiوث للتعبيiiر عiiن      تiiم             الترتيiiب ، ثiiم
                                                درجiة مشiاركته ا9جتماعيiة غيiر الرسiمية وتiراوح المiدي 

        الرسiمية                                              النظري للدرجة الكلية للمشاركة ا9جتماعيiة غيiر
                                   وتم تقسيم المبحوثين إلiي ثniث فئiات  ، ) ة     درج  36  - 9 (     بين

  ،   )       درجiة  17  - 9 (                 غير رسiمية منخفضiة        مشاركة  :        كما يلي 
         ، مشiاركة  )      درجiة  26-  18 (       متوسiطة           غيiر رسiمية        مشاركة 

   ).      درجة  36-  27 (             رسمية مرتفعة      غير

              الدور القيادى

       أقرانiه                                     د به فiي ھiذا البحiث تiأثير المبحiوث علiي   قص  وي
iائھم  ه                   من الزراع ومدى قدرتiي إعطiورة               علiح والمشiالنص               

           مجiات، وتiم   )  8 (                                    في المجات المختلفة والتى بلغ عiددھا 
                                                    قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن المجات التي يلجiأ 

cور              إليه الزراع اiا  ة                          خرين 9عطائھم النصح والمشiا ومiفيھ           
  )        4،3،2،1 (      درجiiات        إعطiiاء                         ھiiي درجiiة ھiiذا اللجiiوء، وتiiم

، نiادرا، أحيانiiا، دائمi (         9سiتجابات ً ً                      ً       وتiiم  ،            علiiي الترتيiب   ) ً  ًاً
   ،                                                   تجميع درجات كل مبحوث للتعبير عن الدرجة القيادية له 

    32- 8 (             الكليiة بiين                         النظري للدرجiة القياديiة ى           وتراوح المد
    دور   :                   ثnث فئات كما يلي ى        حوثين إل ب               ، وتم تقسيم الم )    درجة

-  16 (                 ، دور قيiiادي متوسiiط )      درجiiة  15  - 8 (           قيiiادي مiiنخفض
   ).    درجة  32  -  25 (                 دور قيادي مرتفع ، )      درجة  24

                                        الرضا عن زراعة القمح بالسطارة على مصاطب

                              لبحث مدى رضا الزراع عن زراعة ا                ويقصد به في ھذ
               ده ل�سiiتمرار فiiى                             بالسiiطارة علiiى مصiiاطب وإسiiتعدا     القمiiح

nتقبiا مسiوث               تطبيقھiiؤال المبحiر بسiذا المتغيiاس ھiiم قيiوت ،                                     
                                                 عن رأيه في بعض العبارات بإستخدام مقيiاس علiى طريقiة 

   ات     عبiiiiار  )  7 (   مiiiiن         مكiiiiونLikert Method   ت    ليكiiiiر
      درجiات   )      موافiق                فق، محايد، غيiر   موا (           استجابات       وأعطيت

                                      الترتيب، وتراوح المiدى النظiرى للدرجiة  ى  عل  )  1   ، 2   ، 3 (
                              ، وتم تقسيم المبحوثين إلiي ثniث   )       درجة  21- 7 (            الكلية بين

    رضiiiا    ، )      درجiiiة  11  - 7 (          رضiiiا مiiiنخفض   :             فئiiiات كمiiiا يلiiiي
   .  )      درجة  21-    17 (             ، رضا مرتفع )    درجة    16  -  12 (       متوسط

                                 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

                        البحiiث درجiiة تعiiرض المبحiiوث                  ويقصiiد بiiه فiiي ھiiذا
                       يحصiiiل منھiiiا علiiiي معلوماتiiiه                       لمصiiiادر المعلومiiiات التiiiي 

                                        وتiiم قيiiاس ھiiذا المتغيiiر بسiiؤال المبحiiوث عiiن  ،        الزراعيiiة
iiiي معلوماتiiiا علiiiل منھiiiي يحصiiiادر التiiiة  ه                                  المصiiiالزراعي           

iiة تعرضiiددھا  ه          ودرجiiغ عiiدر وبلiiل مصiiدر  )  2 1 (                      لكiiمص    ،   
، نiiiادرا،  (         9سiiتجابات   )  4   ، 3   ، 2   ، 1 (             وأعطيiiت درجiiiات ً          ً

ًأحيانا، دائما ً              ً                                     علي الترتيب، ثم جمعت درجات كل مبحوث   ) ً
iة تعرضiن درجiر عiات ه                    للتعبيiادر المعلومiراوح   ،                   لمصiiوت       

      لومiات  ع                                            المدى النظرى للدرجة الكلية للتعرض لمصادر الم
   لiiي                      وتiiم تقسiiيم المبحiiوثين إ  ،  )      درجiiة  48-  12 (            الزراعيiiة بiiين

    23  -  12 (                ذوى تعiiiرض مiiiنخفض  :                 ثniiiث فئiiiات كمiiiا يلiiiي
      ، ذوى  )      درجiiiiة  35-  24 (                 ذوى تعiiiiرض متوسiiiiط  ، )    درجiiiiة

   ).      درجة  48-  36 (           تعرض مرتفع 

                 الخدمات ا.رشادية

                                               وھي عبارة عن الجھود والخدمات التiي يقدمھاا9رشiاد 
  ،                                 محصول القمح بالسطاره علiى مصiاطب             الزراعي لزراع

                  عiن الخiدمات التiي                                   وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحiوث
      خدمiiiة،   )   15 (                                    يقiiدمھا لiiه ا9رشiiiاد الزراعiiي وبلiiiغ عiiددھا 

  ً      ًنiiiiادرا،    ، (         9سiiiiتجابات   )        4،3،2،1 (              وأعطيiiiiت درجiiiiات
                       ثم جمعت درجات كل مبحوث   ،            علي الترتيب  ) ً      ًدائما  ً       ًأحيانا،

                                                  للتعبير عiن مسiتوى الخiدمات المقدمiة لiه، وتiراوح المiدى 
    60-  15   (          رشiiادية بiiين                               النظiiرى للدرجiiة الكليiiة للخiiدمات ا9

  :                   ثniث فئiات كمiا يلiى ى  إلi                       وتiم تقسiيم ھiذا المتغيiر  ،  )    درجة
    44  -  30 (               ، خدمات متوسiطة  )      درجة  29-  15 (      قليلة       خدمات 

  . )      درجة  60-  45   (     كثيرة        ، خدمات  )    درجة

                                         معرفeeeeة الeeeeزراع المبحeeeeوثين للتوصeeeeيات ا.رشeeeeاديه 
                                لزراعة القمح بالسطاره على مصاطب

  ن                          البحiiث درجiiة معرفiiة المبحiiوثي                  ويقصiiد بھiiا فiiي ھiiذا
                      الخاصiiiiة بزراعiiiiة القمiiiiح         ا9رشiiiiادية               ببنiiiiود التوصiiiiيات 

                             وتiiم قيiiاس ھiiذا المتغيiiر بسiiؤال  ،                  بالسiiطاره علiiى مصiiاطب
                                               المبحوث عن معرفته لمجموعiة مiن التوصiيات ا9رشiادية 

                                              ستخدام مقياس ا9ختيار من متعدد والذي يتكون من ا      وذلك ب
                                         توصiiية إرشiiiادية تشiiiمل معظiiiم العمليiiiات اEساسiiiية   )   59 (

                                  ة محصول القمiح بالسiطارة علiى مصiاطب     بزراع         المتعلقة 
  )            يحة، والخطiأ    الصiح (        ل�جابiات   )  1   ، 2 (             وأعطيت درجiات 

                                    وتم تجميع درجات كل مبحiوث للتعبيiر عiن   ،            علي الترتيب
                                              درجiiiة معرفتiiiه الكليiiiة وتiiiراوح المiiiدي النظiiiري لمعiiiارف 

          وتم تقسiيم   ،  )      درجة   118-  59 (                            الزراع المبحوثين الكلية بين 
  :                    لiي ثniث فئiات كمiا يلiي إ                 حسب درجة المعرفة           المبحوثين 

-  79 (                ، ومعرفة متوسطة  )      درجة  78  -  59 (             معرفة منخفضة 
  )      درجة   118-  98 (             معرفة مرتفعة    ، و )      درجة  97

           ا.رشeeاديه                                     درجeeة تنفيeeذ الeeزراع المبحeeوثين للتوصeeيات
            على مصاطب ة                    لزراعة القمح بالسطار

                     درجiiة ممارسiiة الiiزراع          ھiiذا البحiiث             ويقصiiد بھiiا فiiي 
                      ارسات المتعلقة بزراعiة                          حوثين لبعض التوصيات والمم ب   الم

                       وتiiم قيiiاس ھiiذا المتغيiiر  ،                        القمiiح بالسiiطاره علiiى مصiiاطب
                                            بسiiiؤال المبحiiiوث عiiiن تنفيiiiذه لمجموعiiiة مiiiن التوصiiiيات 
                                               ا9رشiiiادية باسiiiتخدام مقيiiiاس اختيiiiار مiiiن متعiiiدد والiiiذي 

                                 توصiiية إرشiiادية تشiiمل معظiiم العمليiiات   )   59   (        يتكiiون مiiن
   لiى                              بزراعiة محصiول القمiح بالسiطارة ع                 اEساسية المتعلقة 

      حيحة،    الصi (        ل�جابiات   )  1   ، 2 (               وأعطيت درجات      مصاطب
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                         وتiiم تجميiiع درجiiات كiiل مبحiiوث   ،          الترتيiiب ى  علii  )       والخطiiأ
                                                  للتعبيiiر عiiن درجiiة تنفيiiذه الكليiiة وتiiراوح المiiدي النظiiري 

  ،  )      درجiة   118-  59 (                                   لمعارف الزراع المبحiوثين الكليiة بiين 
             إلiي ثniث فئiات                  حسiب درجiة التنفيiذ                     وتم تقسiيم المبحiوثين 

               ، وتنفيiذ متوسiط  )      درجiة  78  -  59 (          فيiذ مiنخفض   تن  :        كما يلiي
  )      درجة   118-  98 (        مرتفع         ، وتنفيذ )      درجة  97-  79 (

                                             رغبة الزراع فى ا�ستمرار فى زراعة محصول القمح 
                           على مصاطب باستخدام السطارة

                                             وتiم التعiرف علiى ذلiك بسiؤال الiزراع المبحiوثين عiiن 
                                        رغبiiiiتھم فiiiiى اسiiiiتمرار فiiiiى زراعiiiiة محصiiiiول القمiiiiح 

سiiiتجابات   )    2،1 (          طيiiiت درجiiiات                  بالسiiiطارة أم  وأع         )    
                                   على الترتيب، كما تم سؤال من يرغبون   )             يرغب ، ويرغب

                                             فiiى اسiiتمرار فiiى الزراعiiة بiiنفس الطريقiiة عiiن أسiiباب 
          يرغبiiون فiiى                                      الرغبiiة فiiى ا9سiiتمرار، وكiiذلك سiiؤال مiiن 

  .                               عن أسباب عدم رغبتھم فى استمرار          استمرار

    علeى                                       المشكpت التeى تواجeه مزارعeى محصeول القمeح 
                       مصاطب باستخدام السطارة

                                           وتiiiم التعiiiرف عليھiiiا بسiiiؤال الiiiزراع المبحiiiوثين عiiiن 
                                             المشiiiiكnت اقتصiiiiادية والفنيiiiiة والمؤسسiiiiية وا9داريiiiiة 
                                                  واجتماعيiiة التiiى تiiواجھھم عنiiد زراعiiة القمiiح بالسiiطارة، 

                     موجiiiiودة، موجiiiiودة بدرجiiiiة      غيiiiiر (                وأعطيiiiت إسiiiiتجابات 
  )  ة                 موجiودة بدرجiة كبيiر                             ضعيفة، موجودة بدرجة متوسطة،

                         علiiiiى الترتيiiiiب، كمiiiiا تiiiiم حسiiiiاب  ) 4   ، 3   ، 2   ، 1 (      درجiiiiات 
                                           المتوسiiiiط الحسiiiiابى لكiiiiل مشiiiiكلة وأمكiiiiن بiiiiذلك ترتيiiiiب 

    .       المشكnت

                                            مقترحeeات الeeزراع المبحeeوثين للتغلeeب علeeى المشeeكpت 
                                           التى تواجھھم فeى مجeال زراعeة محصeول القمeح علeى 

               مطاطب بالسطارة

                                          تiiiم التعiiiرف عليھiiiا بسiiiؤال الiiiزراع المبحiiiوثين عiiiن 
                                      لتغلب علiى ھiذه المشiكnت بسiؤال مفتiوح وتiم            مقترحاتھم ل

                                                تجميع تكرارات كل مقترح وحسبت كنسبة مئوية مiن حجiم 
  .      العينة

                      أدوات التحليل ا.حصائى

                                          تiiiم إسiiiتخدام عiiiدد مiiiن اEسiiiاليب ا9حصiiiائية لتحليiiiل 
  :                   وعرض نتائج البحث ھى

العرض الجدولى بالتكرار والنسبة المئوية فى عرض  -1
 .البيانات الوصفية

 ."بيرسون"امل إرتباط  مع-2

 المناقشةنتائج وال

 الخصائص العامة للزراع المبحوثينبعض 

  للزراع المبحوثينةتتمثل أھمية دراسة الخصائص العام
فى التعرف على أھم الخصائص التي ترتكز فيھا العينة 

ختيار ل�ستفادة من ذلك عند وضع البرامج ا9رشادية وا
تناسب مع طبيعة ھذه التى ت الطرق والوسائل والتوصيات

 .2يما يلى عرضا لھذه الخصائص جدول الخصائص، وف

 :يلى ويتضح من نتائج الجدول السابق ما

 السن

من الزراع المبحوثين %) 16(تبين من النتائج أن 
 فى حين أن ،متوسطى السـن%) 70( السن، بينما صغار

 .كبار السن%) 14(

 الحالة التعليمية

 وثين حن الزراع المبم) %16(أظھرت النتائج أن 
 ،ويكتب دون مؤھل يقرأ%) 18.0 (،يقرأ و يكتب

%) 42.0( مؤھل تحت المتوسطحاصلين على %) 2.7(
حاصلين على %) 21.3( حاصلين على مؤھل متوسط

 .مؤھل عالي

 ةعدد سنوات الخبرة فى الزراع 

من الزراع المبحوثين %) 40.7( تبين من النتائج أن
خبراتھم %) 49.3(ضعيفة، وخبراتھم فى الزراعة 

 .خبراتھم عالية%) 10(متوسطة، و

 اnسرة المعيشية أفراد عدد

من الزراع المبحوثين %) 40.7(أوضحت النتائج أن 
ينتمون إلى أسر %) 49.3(ينتمون إلى أسر صغيرة، و

 .ينتمون إلى أسر كبيرة%) 10(، ومتوسطة

 ةعادد أفراد اnسرة العاملين بالزرع 

من الزراع المبحوثين %) 82(ائج أن أتضح من النت
من %) 16 (.عدد أبنائھم العاملين في الزراعة فرد واحد

 2من ( الزراع المبحوثين عدد أبنائھم العاملين في الزراعة
من الزراع المبحوثين عدد أبنائھم %) 2 (،أفراد )4إلى 

 ھذا يعنى أن أغلب .أفراد فأكثر 5 العاملين في الزراعة
 .لمبحوثين يعملون في مجال الزراعةأبناء الزراع ا

 الدخل

 المبحوثين من الزراع%)49.3(أوضحت النتائج أن 
من %) 46(، المنخفض يقعون في شريحة الدخل

%) 4.7 (،المبحوثين يقعون في شريحة الدخل المتوسط
 .من المبحوثين يقعون في شريحة الدخل المرتفع

 ةمساحة اnرض الزراعي

من الزراع المبحوثين ) %85.3(أظھرت النتائج أن 
ينتمون %) 10.7(والصغيرة  ذوى الحيازات ىون إلمينت

من المبحوثين %) 4(،  ذوي المساحات المتوسطهإلى
 . ذوى الحيازات الكبيرةىينتمون إل



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (6A) 2018 

 

2201 

 ً                               ن وفقا لبعض الخصائص العامة لھم توزيع الزراع المبحوثي.2جدول 

 )%( العـدد الخصائص  )%( العـدد الخصائص 

 السن
  

ً                                       مساحة اnرض المزروعة قمحا بالسطارة على 
 مصاطب

  

 77.3 116 ) فدان1أقل من (حيازة صغيرة  16 24 ) سنة40أقل من  (

 16 24 ) فدان2-1(حيازة متوسطة  70 105 ) سنة50– 40 (

 6.6 10 ) فدان2من  أكثر(حيازة كبيرة  14 21 ) سنة50أكثر من  (

    بالسطارة على مصاطباعة القمحالخبرة في زر   الحالة التعليمية

 15.3 23 ) سنة2 أقل من(محدودة خبرة  16 24  يقرأ و يكتب 

 52.0 78 ) سنوات5 أقل من – 2 ( متوسطةخبرة 18 27 يقرأ ويكتب دون مؤھل

 22.7 49 ) سنوات فأكثر5 ( كبيرةخبرة 2.7 4 مؤھل تحت المتوسط

   ة الرسميةا�جتماعي المشاركة 42.0 63 مؤھل متوسط

 33.3 50 ) درجة15 -8(مشاركة منخفضة  21.3 32 مؤھل عالى

 45.3 68 ) درجة24-16(مشاركة متوسطة     في الزراعةةعدد سنوات الخبر

 21.3 32 ) درجة32-25(مشاركة مرتفعة  40.7 61 )سنوات10 أقل من (

   غير الرسمية ا�جتماعية المشاركة 49.3 74 ) سنة20 -10 (

 17.3 26 )  درجة17 - 9(مشاركة منخفضة  10 15 ) سنه20ثر من أك (

 80.7 121 ) درجة26-18(مشاركة متوسطة    عدد أفراد اnسرة المعيشية

 2 3 ) درجة36 – 27(مشاركة مرتفعة  40.7 61 ) أفراد5أقل من(أسرة صغيرة 

   الدور القيادي 49.3 74 ) فرد7 -5(أسرة متوسطة 

 3.3 5 ) درجة15 -8(دور منخفض  10 15 )راد فأكثر أف8(أسرة كبيرة 

 30.7 46 )درجة24-16(دور متوسط    عدد أفراد اnسرة العاملين فى الزراعة

 66.1 99 ) درجة32-25( دور مرتفع  82.0 123 فرد واحد 

   الرضا عن زراعة القمح بالسطارة على مصاطب 16.0 24 أفراد) 2-4 (

 20 30 ) درجة11-7(رضا منخفض  2.0 3 ) أفراد فأكثر5 (

 0.0 0 ) درجة16-12(رضا متوسط    الدخل

 80 120 ) درجة21-17( رضا مرتفع  49.3 74 ) جنيه1500اقل من (منخفض 

   التعرض لمصادر المعلومات  46 69 ) جنيه3000أقل من-1500(متوسط 

 4 6 ) درجة23 -12(تعرض منخفض  4.7 7 ) جنيه فأكثر3000(مرتفع 

 29.3 44 ) درجة35 – 24(تعرض متوسط     الزراعيةساحة اnرضم

 66.7 100 ) درجة48 -36(تعرض مرتفع  85.3 128 ) فدان2أقل من (حيازة صغيرة 

    10.7 16 ) أفدنة5-2(حيازة متوسطة 

    4 6 ) أفدنة5أكثر من( حيازة كبيرة 

 100.0 150 جمالى المبحوثينإ 100.0 150 جمالى المبحوثينإ

  .2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :  المصدر
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 ً                     ا بالسطارة على مصاطب قمحةمساحة اnرض المزروع

من الزراع المبحوثين %) 77.3(أظھرت النتائج أن 
من الزراع %) 16( الصغيرة،المساحات  ذوىىون إلمينت

 %)6.6(المتوسطه و المساحات ذوي ىالمبحوثين ينتمون إل
 . الكبيرةلمساحاتمن الزراع المبحوثين ينتمون إلى ذوى ا

 بالسطارة على قمحال ةعاعدد سنوات الخبرة في زر
 مصاطب

من الزراع المبحوثين %) 15.3 (أظھرت النتائج أن
من الزراع %) 52.0(محدودة ، خبرتھم في مجال الزراعة

) .%22.7( ،خبرتھم في مجال الزراعة متوسطة المبحوثين
من  أكبر  المبحوثين خبرتھم في مجال الزراعةمن الزراع

 . سنوات5

 ةالمشاركة ا�جتماعية الرسمي

من الزراع المبحوثين %) 33.3(أتضح من النتائج أن 
من الزراع المبحوثين %) 45.3 (،منخفضةدرجة مشاركتھم 

من الزراع %) 21.3 (،درجة مشاركتھم متوسطة
 .م مرتفعةالمبحوثين درجة مشاركتھ

 ة غير الرسميةالمشاركة ا�جتماعي

 من الزراع المبحوثيـن%) 17.3(أشارت النتائج إلى أن 
 مشاركتھم%) 80.7(مشاركتھم غير الرسمية منخفضة، و

مرتفعة، ويتضح من ذلك أن  مشاركتھم%) 2(متوسطـة، و
 من الزراع المبحوثين مشاركتھم غير الرسمية النسبة اEكبر

 .متوسطه

 القيادىالدور 

من الزراع المبحوثين %) 3.3(أظھرت النتائج أن 
دورھم القيادي %) 30.7(دورھم القيادي منخفض، و

دورھم القيادي مرتفع، ويتضح أن %) 66.1(متوسط، و
 .من الزراع المبحوثين درجتھم القيادية مرتفعه النسبة اEكبر

 الرضا عن زراعة القمح بالسطارة على مصاطب

من الزراع المبحوثين %) 20 (أظھرت النتائج أن
 .درجة رضاھم مرتفعة%) 80( وةدرجة رضاھم منخفض

 تعرض الزراع المبحوثين لمصادر المعلومات الزراعية

من الزراع المبحوثين %) 4( أشارت النتائج إلى أن
%) 29.3(تعرضھم لمصادر المعلومات منخفض، و

من الزراع المبحوثين .%)66.7(تعرضھم متوسط، و
 .ضھم لمصادر المعلومات مرتفعدرجة تعر

                                              اnھميeeة النسeeبية لمصeeادر المعلومeeات الزراعيeeة التeeى 
                                            يحصل منھeا الeزراع المبحeوثين علeى معلومeاتھم عeن 

                           طريقة زراعة القمح بالسطارة

                    ن المصiiادر التiiى يحصiiل  أ   3        بجiiدول          النتiiائج     أوضiiحت
                             على معلوماتھم عن طريقiة زراعiة             المبحوثين            منھا الزراع

ً                              ًانiiiت مرتبiiiة تنازليiiiا حسiiiب المتوسiiiط                 القمiiiح بالسiiiطارة ك
                             كnii مiiن المرشiiد الزراعiiى والiiزراع   :                الحسiiابى كمiiا يلiiى
     اEھiiiل                    درجiiiة لكniii منھمiiiا، ثiiiم   )    3.2 (              اcخiiiرين بمتوسiiiط 

                   درجiة، ثiم يiوم الحقiل   )    3.1 (                        واEقارب والجيران بمتوسiط 
  )  9. 2 (                               درجiiة، ثiiم الحمniiت القوميiiة بمتوسiiط   )  3 (       بمتوسiiط 

                  لندوات وا9جتماعات                                درجة، ثم كn من الصحف القومية وا
                          درجiة لكni منھمiا، ثiم المجniت   )  8. 2 (                ا9رشادية بمتوسiط 

              درجiiiة، ثiiiم تجiiiار   )  7. 2 (                         والنشiiiرات ا9رشiiiادية بمتوسiiiط 
         درجiiة، ثiiiم   )    2.5 (                                 التقiiاوي والمبيiiدات واEسiiمدة بمتوسiiط 

                    درجة، ثم يوم الحصiاد   )    2.3 (               فزيونية بمتوسط  ي            البرامج التل
          بمتوسiiiط                        درجiiiة، ثiiiم الخبiiiرة الشخصiiiيٮة  )    2.2 (        بمتوسiiiط

     درجة  )    2.0 (

          المبحiiوثين                                   ويتضiiح مiiن ذلiiك إنخفiiاض إقبiiال الiiزراع  
                                            علiiى المجniiiت والنشiiiرات ا9رشiiiادية والصiiiحف اليوميiiiة 
                                                  كمصادر للمعلومات وقد يرجع ذلك إلى وجiود نسiبة كبيiرة 
                                                  من الزراع المبحوثين أميين ممiا يتطلiب ضiرورة ا9ھتمiام 

        در، وفiى                                              بمحو أمية الزراع لزيادة ا9ستفادة من ھذه المصا
                                                نفiiس الوقiiت التركيiiز علiiى تقiiديم أكبiiر قiiدر مiiن المعiiارف 
                                                والمعلومات عن الزراعiة بالسiطارة ة مiن خniل المصiادر 

  .                            المبحوثين مثل المرشد الزراعى                    التى يفضلھا الزراع

                                          معرفeeeeة الeeeeزراع المبحeeeeوثين بالتوصeeeeيات ا.رشeeeeادية 
                                لزراعة القمح بالسطاره على مصاطب

            ن بالتوصeeeeeيات                            مسeeeeeتوى معرفeeeeeة الeeeeeزراع المبحeeeeeوثي
                                         ا.رشادية بزراعة القمح بالسطاره على مصاطب

          مiiن الiiزراع    %)     57.3 (     أن  4                 أوضiiحت نتiiائج جiiدول   
                                                  المبحiiوثين معiiرفتھم بالتوصiiيات ا9رشiiادية لزراعiiة القمiiح 

   %)     28.0 (                                  بالسiiiiطاره علiiiiى مصiiiiاطب منخفضiiiiة، بينمiiiiا
        معiiiiرفتھم    %)     14.7 (      أن                      معiiiiرفتھم متوسiiiiطة، فiiiiى حiiiiين

                                          ، ويتضiiح مiiن ذلiiك أن غالبيiiة الiiزراع المبحiiوثين       مرتفعiiة
                                       معرفتھم تراوحiت بiين المنخفضiة والمتوسiطة،    %)     85.3 (

                                              ممiiا يتطلiiب مiiن القiiائمين علiiى العمiiل ا9رشiiادى ضiiرورة 
                                              ا9ھتمiiiام بتiiiوفير أكبiiiر قiiiدر مiiiن المعiiiارف والمعلومiiiات 
                                              المتعلقiiiة بزراعiiiة القمiiiح بالسiiiطاره علiiiى مصiiiاطب لرفiiiع 

  .                         المستوى المعرفى للمبحوثين

                                              العوامeeل المرتبطeeة بدرجeeة معرفeeة الeeزراع المبحeeوثين 
                          لزراعeeة القمeeح بالسeeطاره علeeى                    بالتوصeeيات ا.رشeeادية 

       مصاطب

                                           لتحديiiiiد العوامiiiiل المرتبطiiiiة بدرجiiiiة معرفiiiiة الiiiiزراع 
                                                   المبحوثين بالتوصيات ا9رشiادية لزراعiة القمiح بالسiطارة 
                                              على مصاطب تم اسiتخدام معامiل ا9رتبiاط 9ختبiار صiحة 

     توجiد       : "                        اEول والذى ينص علiى أنiه             الفرض ا9حصائى
                                           عnقiiiiة إرتباطيiiiiة معنويiiiiة بiiiiين درجiiiiة معرفiiiiة الiiiiزراع 
                                                   المبحوثين بالتوصيات ا9رشiادية لزراعiة القمiح بالسiطارة 
                                                  على مصاطب وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة 
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                               مبحeوثين علeى معلومeاتھم عeن طريقeة   ال                                                                اnھمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية التى يحصل منھeا الeزراع  . 3     جدول 
            على مصاطب              القمح بالسطارة       زراعة

 المصادر � نادرا أحيانا دائما
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

 1 3.2 20.7 31 5.3 8 8.7 13 65.3 98 المرشد الزراعي 

 5 2.8 9.3 14 23.3 35 40.7 61 26.7 40 الندوات وا.جتماعات ا.رشادية 

 6 2.7 24.7 37 18.7 28 22.7 34 34.0 51 المجpت و النشرات ا.رشادية 

 5 2.8 7.4 11 28.0 42 38.0 57 26.7 40 الصحف اليومية 

 2 3.1 1.3 2 26.7 40 31.3 47 40.7 61 اnھل و اnقارب واnصدقاء

 1 3.2 22.0 33 3.3 5 6.0 9 68.7 103 الزراع ا¡خرين

 7 2.5 19.3 29 38.0 57 19.3 29 23.3 35 ر التقاوي و المبيدات واnسمدةتجا

 10 2.0 36.7 55 34.0 51 23.3 35 6.0 9 الخبرة الشخصية 

 8 2.3 31.3 47 30.0 45 19.3 29 19.3 29 فزيونية يالبرامج التل

 4 2.9 10.0 15 26.7 40 22.0 33 41.3 62 الحمpت القومية

 3 3.0 2.7 4 25.3 38 40.0 60 32.0 48 يوم الحقل

 9 2.2 32.0 48 24.7 37 38.7 58 4.7 7 يوم الحصاد

 . 2016جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية عام : المصدر

 

                                لزراعة القمح بالسطاره على مصاطب                                                مستوى معرفة الزراع المبحوثين بالتوصيات ا.رشادية   .  4     جدول 

 )%( العدد للمبحوثينالمستوى المعرفى 

 57.3 86 ) درجة78-59( منخفضة 

 28.0 42 ) درجة97-79( متوسطة 

 14.7 22  )      درجة   118-  98 (         مرتفعة 

 100.0 150 ا.جمالى

 .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية عام :المصدر

 

         عiه، عiدد                                       السن، الحالة التعليمية، الخبiرة فiي الزرا (   :       التالية
                                          اEسiiiرة المعيشiiiية، وعiiiدد أفiiiراد اسiiiرة العiiiاملين        أفiiiراد

                                                 بالزراعة، الدخل، مساحة اEرض الزراعيiة، اتجiاه نحiو 
                                              تبنiiي زراعiiة القمiiح بالسiiطارة علiiى مصiiاطب، المشiiاركة 
                                                   اجتماعية الرسمية، المشاركة اجتماعيiة غيiر الرسiمية، 

  ى                                  الرضiا عiن فكiرة الزراعiة بالسiطارة علi               الدور القيiادي، 
                                      التعرض لمصiادر المعلومiات، وجiود الخiدمات        مصاطب، 

  . )            رشاد الزراعي              التي يقدمھا ا9

                           وجiiود عnقiiة إرتباطيiiة طرديiiة  5     جiiدول          ويتضiiح مiiن 
                      بiiين درجiiة معرفiiة الiiزراع   )     0.01 (                 معنويiiة عنiiد مسiiتوى 

                                                   المبحوثين بالتوصيات ا9رشiادية لزراعiة القمiح بالسiطاره 
       الخبiرة      نوات      عدد س (                                 على مصاطب وبين المتغيرات التالية 

                     اEرض الزراعيiiة، مسiiاحة                          فiiي الزراعiiة، الiiدخل، مسiiاحة 
        ، الiدور ً                    ًا بالسiطارة علiى مصiاطب      عة قمحi و  زر        اEرض الم

                                           القيiiiiادي، الرضiiiiا عiiiiن زراعiiiiة القمiiiiح بالسiiiiطارة علiiiiى 
iادر المعلومiدمات                             مصاطب، التعرض لمصiود الخiات، وج                 

                                    رشiiاد الزراعiي، اتجiاه نحiiو تبنiي زراعiiة               التiي يقiدمھا ا9
iiح بالسiiاطب          القمiiى مصiiل   )               طاره علiiة معامiiت قيمiiث كانiiحي                    

   ،0.535 (                                     ا9رتبiiiاط لكiiiل منھiiiا علiiiى الترتيiiiب كمiiiا يلiiiى 
0.402،   0.633 ،  0.238 ،  0.542 ،  0.371،   .5020  ،  
0.356،   0.305( . 
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                                                                                              نتeeائج إختبeeار العpقeeة ا.رتباطيeeة بeeين درجeeة معرفeeة الeeزراع المبحeeوثين بالتوصeeيات ا.رشeeادية لزراعeeة القمeeح   . 5     جدول 
                                         مصاطب وبين المتغيرات المستقلة المدروسة            بالسطاره على

 قيمة معامل ا.رتباط  المتغيرات المستقلة المدروسة

 -**368. السن

 *202. الحالة التعليمية

 0**535. عدد سنوات الخبرة في الزراعة

 1100. حجم اnسرة المعيشية

 0430. عدد أفراد اnسرة العاملين بالزراعة

 0**402. الدخل

 n .633**0رض الزراعيةمساحة ا

 0**238. ً                     ا بالسطارة على مصاطبمساحة اnرض المزروعة قمح

 0500.  المشاركة ا�جتماعية الرسمية

 0*296.  المشاركة ا�جتماعية غير الرسمية

 0**542. الدور القيادي

 0**371.  الرضا عن زراعة القمح بالسطارة على مصاطب

 0**502. التعرض لمصادر المعلومات

 0**356.  وجود الخدمات التي يقدمھا ا�رشاد الزراعي

 0**305. ا�تجاه نحو تبني زراعة القمح بالسطاره على مصاطب

 ) 0.05(معنوى عند مستوى ) ** 0.01(معنوى عند مستوى ** 
  .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :المصدر

 

                   وجiiود عnقiiة إرتباطيiiة              نفiiس الجiiدول            كمiiا اتضiiح مiiن
             معرفiiة الiiزراع      بiiين  )     0.05 (                       طرديiiة معنويiiة عنiiد مسiiتوى 

                                                   المبحوثين بالتوصيات ا9رشiادية لزراعiة القمiح بالسiطارة 
                       الحالiiiة التعليميiiiة، درجiiiة  (                     علiiiى مصiiiاطب وبiiiين كiiiل مiiiن 

              حيiiiث كانiiiت قيمiiiة   )                               المشiiiاركة اجتماعيiiiة غيiiiر الرسiiiمية
   ،0.202 (           يiب كمiا يلiى                                 معامل ا9رتباط لكل منھا علiى الترت

                                       وقiiد يرجiiع ذلiiك إلiiى أن الشiiخص المiiتعلم يكiiون    ، )0.196
                                                أكثiiر فھمiiا وسiiعيا نحiiو الحصiiول علiiى اEفكiiار المسiiتحدثة 
                                            التiiiiى ترفiiiiع مiiiiن مسiiiiتوى معيشiiiiته ، كمiiiiا أن المشiiiiاركة 
                                              اجتماعيiiiة غيiiiر الرسiiiمية تسiiiاعد علiiiى تبiiiادل الخبiiiرات 

  .                   والمعارف بين الزراع

                      عرفة الزراع المبحiوثين                         كانت العnقة بين درجة م     بينما
                                             بالتوصiiiيات ا9رشiiiادية لزراعiiiة القمiiiح بالسiiiطاره علiiiى 
                                            مصiiاطب وبiiين السiiن عnقiiة عكسiiية معنويiiة عنiiد مسiiتوى 

                            حيiiiiiث بلغiiiiiت قيمiiiiiة معامiiiiiل ا9رتبiiiiiاط  )     0.01 (       معنويiiiiiة 
                                           ، ويمكن تفسير ذلك بأن الزراع كبارالسن يكiون  )     0.368- (

   ھم           م واسiتعداد                                      أكثر تشككا فى اEفكار جديiدة وتكiون رغبiتھ
  .                  لتقبل الجديد ضعيفة

                                               فiiى حiiين لiiم تتأكiiد المعنويiiة للعnقiiة بiiين درجiiة معرفiiة 
                                                 الiiزراع المبحiiوثين بالتوصiiيات ا9رشiiادية لزراعiiة القمiiح 

              عددأفراداEسiiرة  (                              بالسiiطاره علiiى مصiiاطب وبiiين كiiل مiiن 
                                                      المعيشية، عدد أفراد اEسرة العiاملين بالزراعiة، المشiاركة 

  . )                 اجتماعية الرسمية

    اعeة                                المبحوثين للتوصيات ا.رشeادية لزر             تنفيذ الزراع 
                         القمح بالسطاره على مصاطب

                                               مستوى تنفيذ الزراع المبحوثين للتوصeيات ا.رشeادية 
                                لزراعة القمح بالسطاره على مصاطب

          مiiiن الiiiزراع    %)     25.3 (     أن  6                 أوضiiiحت نتiiiائج جiiiدول 
                              لتوصiiiيات ا9رشiiادية لزراعiiة القمiiiح  ل                  المبحiiوثين تنفيiiذھم 

        تنفيiذھم    %)     34.7 (       بينمiا                  على مصاطب منخفض، ة       بالسطار
                      تنفيiiذھم مرتفiiع ، ويتضiiح    %)     40.0 (                متوسiiط، فiiى حiiين أن

         تنفيiiذھم   %)     60.0 (                                  مiiن ذلiiك أن غالبيiiة الiiزراع المبحiiوثين 
                                              تiiراوح بiiين مiiنخفض ومتوسiiط، ممiiا يتطلiiب مiiن القiiائمين 
                                                على العمل ا9رشiادى ضiرورة ا9ھتمiام بتiوفير أكبiر قiدر 

   ة         ح بالسiطار                      ت المتعلقة لزراعة القم                    من المعارف والمعلوما
 .           للمبحiiiiوثين ي                              علiiiiى مصiiiiاطب لرفiiiiع المسiiiiتوى التنفيiiiiذ
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            على مصاطب ة                    لزراعة القمح بالسطار                                                 مستوى تنفيذ الزراع المبحوثين للتوصيات ا.رشادية  . 6     جدول 

 )%( العدد المستوى التنفيذى للمبحوثين

 25.3 38 ) درجة78-59(منخفض 

 34.7 52 ) درجة97-79(متوسط 

 40.0 60 ) درجة118-98(مرتفع 

 100.0 150 ا.جمالى

 .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية عام :المصدر
 

العوامل المرتبطة بدرجة تنفيذ الزراع المبحوثين 
للتوصيات ا.رشادية لتبني الزراع لطريقة زراعة 

 القمح بالسطاره على مصاطب

         الiiiiزراع                                    لتحديiiiiد العوامiiiiل المرتبطiiiiة بدرجiiiiة تنفيiiiiذ  
                                                المبحiiوثين للتوصiiيات ا9رشiiادية الخاصiiة بتبنiiي الiiزراع 

           تiم اسiتخدام                                        لطريقة زراعة القمح بالسطارة على مصiاطب
                                              معامل ا9رتباط بيرسون 9ختبار صحة الفرض ا9حصائى 

                   توجiiد عnقiiة إرتباطيiiة       : "                        الثiiاني والiiذى يiiنص علiiى أنiiه
                                                معنويiiiة بiiiين درجiiiة تنفيiiiذ الiiiزراع المبحiiiوثين للتوصiiiيات 

                                               رشادية لزراعة القمح بالسطارة على مصاطب وبين كل   ا9
             السiiن، الحالiiة  (   :                                      مiiن المتغيiiرات المسiiتقلة المدروسiiة التاليiiة

                                                   التعليميiiة، عiiدد سiiنوات الخبiiرة فiiي الزراعiiه، عiiدد أفiiراد
                                                   اEسiiرة المعيشiiية، عiiدد أفiiراد اسiiرة العiiاملين بالزراعiiة، 
                                                 الدخل، مساحة اEرض الزراعية، درجة اتجاه نحiو تبنiي 

                                             راعiiة القمiiح بالسiiطارة علiiى مصiiاطب، درجiiة المشiiاركة  ز
                                               اجتماعيiiة الرسiiمية، درجiiة المشiiاركة اجتماعيiiة غيiiر 

                         رجiة الرضiا عiن زراعiة القمiح                          الرسمية، الدور القيiادي، د
                   درجiiiiة التعiiiiرض لمصiiiiادر                     بالسiiiiطارة علiiiiى مصiiiiاطب، 

     رشiiاد                                            المعلومiiات، درجiiة وجiiود الخiiدمات التiiي يقiiدمھا ا9
                        راع المبحiiوثين بالتوصiiيات                         الزراعiiي، ودرجiiة معرفiiة الiiز

  . )                              زراعة القمح بالسطارة على مصاطب          ا9رشادية ل

                           وجiiود عnقiiة إرتباطيiiة طرديiiة  7     جiiدول          ويتضiiح مiiن 
                      بiiiين درجiiiة تنفيiiiذ الiiiزراع   )     0.01 (                 معنويiiiة عنiiiد مسiiiتوى 

                                                   المبحوثين بالتوصيات ا9رشiادية لزراعiة القمiح بالسiطاره 
             السiiiن، الحالiiiة  (                                 علiiiى مصiiiاطب وبiiiين المتغيiiiرات التاليiiiة 

ً                  ً زراعiiة القمiiح تسiiطيرا                               لتعليميiiة، عiiدد سiiنوات الخبiiرة فiiي  ا
                       اEسiiiرة المعيشiiiية، الiiiدخل،        أفiiiراد       ، عiiiدد         علiiiى مصiiiاطب

ً             ً المزروعة قمحا                                 مساحة اEرض الزراعية، مساحة اEرض 
         الرضiiiا عiiiن                  ، الiiiدور القيiiiادي،                   بالتسiiiطير علiiiى مصiiiاطب

              التعiرض لمصiادر                                 زراعة القمح بالسطارة على مصiاطب، 
                              ت التي يقدمھا ارشاد الزراعي،                       المعلومات، وجود الخدما

                                                 معرفiiة الiiزراع المبحiiوثين بالتوصiiيات ا9رشiiادية لزراعiiة 
                    حيiiث كانiiت قيمiiة معامiiل   )                         القمiiح بالسiiطارة علiiى مصiiاطب

   ،0.465 (                                      ا9رتبiiiاط لكiiiل منھiiiا علiiiى الترتيiiiب كمiiiا يلiiiى
0.356 ،  0.455 ،  0.355 ،  0.305، 0.487 ،  4 0.35 ،  
0.388 ،  0.231 ،  0.291 ،  0.255 ،  0.504( .  

                                       من نفس الجدول وجود عnقة إرتباطيiة طرديiة        اتضح 
                      بiiiين درجiiiة تنفيiiiذ الiiiزراع   )     0.05 (                 معنويiiiة عنiiiد مسiiiتوى 

                                                   المبحوثين بالتوصيات ا9رشiادية لزراعiة القمiح بالسiطاره 
                                                على مصاطب وبين درجة اتجاه نحو تبنiي زراعiة القمiح 
                                                بالسطاره على مصاطب حيث كانiت قيمiة معامiل ا9رتبiاط

0.215     iiiير ذلiiiن تفسiiiرك                 ، ويمكiiiو المحiiiاه ھiiiأن ا9تجiiiك ب                       
                                                    اEساسى للسلوك فالشخص الذى يتiوافر لديiه إتجiاه إيجiابى
                                             نحiiiو اEفكiiiار الجديiiiدة يكiiiون أكثiiiر سiiiعيا للحصiiiول علiiiى 

          فى حين لiم                                            المعرفة وأكثر رغبة فى تطبيق كل ما ھو جديد
                                                      تتأكد المعنويiة للعnقiة بiين درجiة تنفيiذ الiزراع المبحiوثين 

                   القمiiiح بالسiiiطاره علiiiى                           بالتوصiiiيات ا9رشiiiادية لزراعiiiة 
                         عiiiدد أفiiiراد اEسiiiرة العiiiاملين  (                 مصiiiاطب وبiiiين كiiiل مiiiن 

                                               بالزراعiiiiة، المشiiiiاركة اجتماعيiiiiة الرسiiiiمية، المشiiiiاركة 
  )                     اجتماعية غير الرسمية

                                           رغبeeة الeeزراع المبحeeوثين فeeى ا.سeeتمرار فeeى زراعeeة 
                               قمح على مصاطب باستخدام السطارة  ال

                              ي ا�ستمرار في استخدام السطارة        الرغبة ف

                                       نتiiiائج عينiiiة البحiiiث الميدانيiiiة كمiiiا ھiiiو موضiiiح      تشiiiير 
                         المبحiiiوثين بعينiiة البحiiiث أي                   أن أغلiiiب الiiزراع 8      بجiiدول 
                                   مiiن الiiزراع لiiديھم الرغبiiة فiiي ا9سiiتمرار   %     95.3      حiiوالي 

                                             فiiiي اسiiiتخدام السiiiطارة فiiiي عمليiiiة الزراعiiiة كأحiiiد نظiiiم 
                                                     الزراعiiة اليiiة التiiي تعمiiل علiiى زيiiادة ا9نتاجيiiة الفدانيiiة، 

                            غبiون فiiي ا9سiتمرار فiiي اسiiتخدام          مiiنھم  ير  %    4.7      بينمiا 
  .       السطارة

                              ى ا�ستمرار فى استخدام السطارة              أسباب الرغبة ف

                                         تعiiددت وتنوعiiiت أسiiiباب الرغبiiة فiiiي اسiiiتمرار فiiiي 
                                           اسiiiتخدام طريقiiiة الزراعiiiة علiiiى مصiiiاطب، وكانiiiت ھiiiذه 

                        مرتبiة تنازليiا علiى النحiو    9                        اEسباب كما يتضح من جدول 
              تiوفير التقiاوى      ، ثم   %)    99.3 (      بنسبة                زيادة ا9نتاجية    :      التالى
  ،   %)    78.3 (                          زيادة نسبة ا9نبات بنسبة     ، ثم  %)    98.6 (      بنسبة 

                                                      يليه كn من توفير تكiاليف الزراعiة ، و زيiادة التھويiة بiين 
          ، ثiم يمكiن   %)    72.7 (                          ت، وتخفيض كمية الرى بنسiبة        النباتا

                          الكيمiاوى مiع الزراعiة بنسiبة                           إضافة أول دفعة من التسiميد 
                     ة أكبر بأصناف وزارة                      ، ثم سھولة زراعة مساح  %)    70.6 (
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                                                                                                    نتائج إختبار العpقة ا.رتباطية بين درجة تنفيذ الزراع بالتوصيات ا.رشادية الخاصeه بزراعeة القمeح بالسeطارة   . 7     جدول 
                                بين المتغيرات المستقلة المدروسة و           على مصاطب

 قيمة معامل ا.رتباط المتغيرات المستقلة المدروسة

 0**465. السن

 0**356. الحالة التعليمية

 0**455. الزراعيةالخبرة 

 0**355. حجم اnسرة المعيشية

 0980. عدد أفراد اnسرة العاملين بالزراعة

 0**305. الدخل

 0**487. الزراعيةمساحة اnرض 

 0**354. ً                               مزروعة قمحا بالسطارة على مصاطبمساحة اnرض ال

 1230. المشاركة ا�جتماعية الرسمية

 1580. عية غير الرسميةالمشاركة ا�جتما

 0**388. الدور القيادي

 0**231.  الرضا عن زراعة القمح بالسطارة على مصاطب

 0**291. التعرض لمصادر المعلومات

 0**255. وجود الخدمات التي يقدمھا ا�رشاد الزراعي

 0*215. ا�تجاه نحو تبني زراعة القمح بالسطاره على مصاطب

 0**504. ن بالتوصيات ا.رشادية لزراعة القمح بالسطارة على مصاطبمعرفة الزراع المبحوثي

  )0.05(معنوى عند مستوى **  )0.01(معنوى عند مستوى ** 

  .2016  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام:المصدر

 

 

زراعة محصول القمح على مصاطب باستخدام ً                                                    توزيع الزراع المبحوثين وفقا لرغبتھم في ا.ستمرار فى  .8جدول 
 السطارة

 )%( العدد الرغبة

 4.7 7 � يرغب

 95.3 143 يرغب

 100 150 ا.جمالى

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر
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                                 فeeى زراعeeة محصeeول القمeeح علeeى مصeeاطب                                                     توزيeeع الeeزراع المبحeeوثين وفقeeا nسeeباب رغبeeتھم فeeي ا.سeeتمرار  . 9     جدول 
                 باستخدام السطارة

 (%) اnھمية النسبية التكرارات أسباب الرغبة فى ا�ستمرار فى استخدام السطارة

 99.3 142 زيادة ا.نتاجية

 98.6 141 توفير التقاوى يساعد على زيادة المساحة المزروعة بالتقاوى الحديثة

 78.3 112 زيادة نسبة ا.نبات

 72.7 104 فير تكاليف الزراعةتو

 72.7 104 زيادة التھوية بين النباتات

 72.7 104 تخفيض كمية الرى

 70.6 101 يمكن إضافة أول دفعة من التسميد الكيماوى مع الزراعة

 67.8 97 سھولة زراعة مساحة أكبر بأصناف وزارة الزراعة الجيدة 

 67.1 96 توفير الوقت الذى تحتاجه عملية الزراعة

 64.3 92 التسوية بالليزر تقلل عدد ساعات خدمة اnرض

 61.5 88 عدم رقاد المحصول

 60.8 87 يمكن ا.ستفادة من تسوية التربة لعدة سنوات قادمة

 44.8 64 التغلب على مشكلة نقص العمالة وإرتفاع اnجور 

مبيدات لى يقلل من استخدام الاعدم رى المصاطب يقلل من نسبة الحشائش وبالت
 39.2 56 وأيضا يحافظ على نصيب المحصول الرئيسى من اnسمدة

 33.6 48 تقليل الفاقد من ا.نتاج

 33.6 48 يحافظ على التقاوى من نقاوة الطيور

 33.6 48 سھولة الرى والصرف

 28.7 41 عملية الريالتسوية بالليزر تساعد فى التحكم في 

 22.4 32 قوة النبات

 18.9 27 ر تحسن خواص التربةالتسوية بالليز

 11.2 16 تقليل استخدام اnسمدة

 7.7 11 سھولة عملية الحصاد

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر

 

 

                        ، يليiه تiوفير الوقiت الiذى   %)    67.8 (                     الزراعة الجيدة بنسiبة 
             ثiiiم التسiiiوية  ،  %)    67.1 (                          حتاجiiiه عمليiiiة الزراعiiiة بنسiiiبة  ت

  ،   %)    64.3 (                                       بالليزر تقلل عدد ساعات خدمة اEرض بنسiبة 
          ، ثiiiم يمكiiiن   %)    61.5 (                          ثiiiم عiiiدم رقiiiاد المحصiiiول بنسiiiبة 

                                                ا9سiiiتفادة مiiiن تسiiiوية التربiiiة لعiiiدة سiiiنوات قادمiiiة بنسiiiبة 
             مالiة وإرتفiاع                                ، يليه التغلب على مشكلة نقص الع  %)    60.8 (

  ة                         يل استخدام المبيدات بنسiب        ، ثم تقل  %)    44.8 (            اEجور بنسبة 
                                          ، ثiiم كnii مiiن تقليiiل الفاقiiد مiiن ا9نتiiاج، ويحiiافظ   %)    39.2 (

                                            علiiiiى التقiiiiاوى مiiiiن نقiiiiاوة الطيiiiiور، وثiiiiم سiiiiھولة الiiiiرى 
     احة     ــــ                                             والصرف، ثم توفير التقاوى يساعد على زيادة المس

               ، يليه التسiوية   %)    33.6 (                                المزروعة بالتقاوى الحديثة بنسبة 
        بنسiiiiبة           عمليiiiiة الiiiiري                           بiiiiالليزر تسiiiiاعد فiiiiى الiiiiتحكم فiiiiي 

                                 ، ثiiiiم عiiiiدم رى المصiiiiاطب يقلiiiiل مiiiiن نسiiiiبة   %)    28.7 (
                                                      الحشائش وبالتالى يقلل من استخدام المبيدات وأيضا يحiافظ 
                                         علiiiى نصiiiيب المحصiiiول الرئيسiiiى مiiiن اEسiiiمدة بنسiiiبة 

             ، ثiiiم التسiiiوية   %)    22.4 (                      ، ثiiiم قiiiوة النبiiiات بنسiiiبة   %)  28 (
             ، يليiه تقليiل   %)    18.9 (                          زر تحسن خواص التربة بنسiبة      باللي

                 ، ثiiiم سiiiھولة عمليiiiة   %)    11.2 (                     اسiiiتخدام اEسiiiمدة بنسiiiبة 
    %).   7.7 (        بنسبة       الحصاد
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                                        الخeeeeدمات التeeeeي يقeeeeدمھا ا.رشeeeeاد الزرعeeeeي لeeeeزراع 
                               محصول القمح بالسطاره على مصاطب

                           يقدمھا ا.رشاد الزرعeي لeزراع                    مستوى الخدمات التى 
                           القمح بالسطاره على مصاطب

          مiiن الiiزراع    %)   46 (     أن   10                    أوضiiحت النتiiائج بجiiدول 
                     زراعiى يقiiدم لھiiم خiiدمات                               المبحiوثين أفiiادوا بiiأن ا9رشiiاد ال

                          لى أن الخدمات متوسطة ، فiى  إ   %)     34.7 (                 قليلة، بينما أشار
                                  أن الخدمات كثيرة، ويتبن مiن ذلiك أن    %)     19.3 (       حين ذكر

                 يحصلون على خiدمات    %)     80.7 (                       غالبية الزراع المبحوثين
                            ا9رشiiاد الزراعiiى وھiiذا يiiدل علiiى                   قليلiiة ومتوسiiطة مiiن

      تiوفير                                        ضعف نشاط ا9رشiاد الزرعiى وانخفiاض دوره فiى 
    اطب  صiii                                      الخiiدمات للمiiiزارعين فiiiى زراعiiiة القمiiiح علiiiى م

  .              ستخدام السطارة ا ب

                                  الخiiدمات التiiي يقiiدمھا ا9رشiiاد الزرعiiي           وكانiiت أھiiم 
        مرتبiiة                                     لiiزراع محصiiول القمiiح بالسiiطاره علiiى مصiiاطب

iiھميEب اiiا حسiiالى                  تنازليiiو التiiى النحiiبية علiiدول (                           ة النسiiج      
11  (   Eع        توفير اiب وبأسiت المناسiار                                      سمده الكيماويه في الوق   

                    تiوفير وسiھولة الحصiول    ثم    ، )      درجة   3.4 (         بمتوسط       مناسبة
          وجiiود حقiiiول      يليiiه    ، )      درجiiة   3.3 (         بمتوسiiط           علiiى مبيiiدات

                                              إرشادية فى كل حوض أو مارس لمشاھدة المحصول علiى 
   ة               ا9شiiiراف والمتابعiii     ، ثiiiم  )      درجiiiة   3.2 (         بمتوسiiiط        الطبيعiiiة

      علiiى  ة               القمiiح بالسiiطار       زراعiiة                      المسiiتمرة لتنفيiiذ توصiiيات
     فiي  ة       المساھم      كn من        ، يليه  )      درجة   3.1 (         بمتوسط      مصاطب

                الدولة تساعد فiى                                   تطھير المراوي والمساقي والمصارف، و
                                                الiتخلص مiن قiش اEرز بتiوفير المكiابس لتسiھيل الزراعiiة 

        كnii مiiن              لكnii منھمiiا، ثiiم  )       درجiiة   2.9 (                بالسiiطارة بمتوسiiط 
                  توفير آت الiرش فiي    ، و                              توفير أصناف القمح عالية الجوده

                          ار مع السiطارة ، ووجiود فنiى                         الوقت المناسب، وتوفير جر
            المشiiiاركة فiiiى  و   ،                           متخصiiiص فiiiى التعامiiiل مiiiع السiiiطارة

             لكiiiل مiiiنھم، ثiiiم   )       درجiiiة   2.9 (       بمتوسiiiط                الحمniiiت القوميiiiة 
                                              ا9رشiiاد يiiوفر معلومiiات عiiن السiiطارة للفnحiiين بمتوسiiط 

                           التوعيiiه بكيفيiiة زراعiiة القمiiح            يليiiه كnii مiiن    ، )      درجiiة   2.9 (
     عيiات                      تiوفير السiطارة فiى الجم                     بالسطاره علiى مصiاطب، و

    لكnii   )       درجiiة   2.9 (                                 الزراعيiiة أو محطiiات الميكنiiة بمتوسiiط 
  . ا    منھم

                                       معوقeeات ومقترحeeات مزارعeeى محصeeول القمeeح علeeى 
                       مصاطب باستخدام السطارة

             م السطارة من                                 معوقات الزراعة على مصاطب باستخدا
                   وجھة نظر المزارعين

                                         يمكiiن تصiiiنيف تلiiك المعوقiiiات إلiiى أربiiiع مجموعiiiات 
  :              تمثلت فيما يلي

        قتصادية           المعوقات ا�

         أن أھiiiiم   12                 المعروضiiiiة بجiiiiدول              أوضiiiiحت النتiiiiائج
                                                المعوقiiات اقتصiiادية التiiى تعiiوق اسiiتخدام السiiطارة مiiن 
ً                                                 ًوجھiiة نظiiر الiiزراع المبحiiوثين كانiiت مرتبiiة تنازليiiا علiiى 

ت        التiiiiالي        النحiiiوcراء اiiiiى شiiiiزارع علiiiiدرة المiiiiدم قiiiiع                               

                    عiiدم تعiiاون الiiزراع فiiى       درجiiة  )    3.2 (                الزراعيiiة بمتوسiiط 
iiiاحات القمiiiع مسiiiط                  تجميiiiة  )     3.01 (         ح بمتوسiiiت   ،     درجiiiتفت     

  )     2.66 (         بمتوسiiط           الزراعيiiة                       الحيiiازة وصiiغر حجiiم الرقعiiة
                                             قiiد ترتفiiع تكiiاليف الزراعiiة فقiiط بالمقارنiiة بiiالطرق   ،     درجiiة

  )     2.47 (                                          العاديiiة نتيجiiة عمليiiة الحiiرث والتسiiوية بمتوسiiط 
                 عين لسiiداد تكiiاليف  ر                         ضiiعف المقiiدرة الماليiiة للمiiزا  ،     درجiiة

  .    درجة  )     2.27 (                     الميكنة فوريا بمتوسط 

                                المعوقات الفنية الخاصة بالسطارة

                         أن أھiiم المعوقiiات الفنيiiة   13        بجiiدول              أوضiiحت النتiiائج
                                                الخاصiة بالسiiطارة التiى تعiiوق اسiتخدامھا مiiن وجھiة نظiiر 
ً                                              ًالiiiiزراع المبحiiiiوثين كانiiiiت مرتبiiiiة تنازليiiiiا علiiiiى النحiiiiو 

ت بصiiورة كافيiiة بمتوسiiط  :      التiiالىcوفر اiiدم تii3.19 (                                 ع     (  
               الصiiيانة بمتوسiiط                            عiiدم تiiوفر قطiiع الغيiiار ومراكiiز   ،     درجiiة

                                نقiiiص المعلومiiiات عiiiن السiiiطارة بمتوسiiiط  .    درجiiiة  )    3.1 (
                                       نقص العمالة الفنيiة المدربiة علiى اسiتخدام   ،     درجة  )     2.95 (

ت بمتوسط cول  .    درجة  )     2.85 (            اiاد المحصiعوبة حصiص                   
  .    درجة  )     2.27 (                           بآت الحصاد العادية بمتوسط 

                           المعوقات المؤسسية وا.دارية

       معوقiiiiiات            أن أھiiiiiم ال  14        بجiiiiiدول             وضiiiiiحت النتiiiiiائج أ
                                               المؤسسiiiية وا9داريiiiة التiiiى تعiiiوق اسiiiتخدام السiiiطارة مiiiن 
                                                 وجھiiة نظiiر الiiزراع المبحiiوثين كانiiت مرتبiiة تنازليiiا علiiى 

                                       بعد محطات تiأجير الخدمiة اcليiة عiن القريiة    :            النحو التالى
                           ضiiعف خiiدمات الميكنiiة الزراعيiiة   ،     درجiiة  )    3.2 (       بمتوسiiط 
                            عدم وجود دور ل�رشاد الزراعى   ،     درجة  )     2.93 (       بمتوسط 

             لعمiل السiطارة                عiدم وجiود تنظiيم   ،     درجة  )     2.85 (    وسط    بمت
                        عiiiدم وجiiiود تنظiiiيم للمسiiiاحات   ،     درجiiiة  )     2.65 (       بمتوسiiiط 

  .    درجة  )     2.30 (                          الزراعية من ا9رشاد بمتوسط 

                   المعوقات ا�جتماعية

                  أن أھiiiiiم المعوقiiiiiات   15        بجiiiiiدول              أوضiiiiiحت النتiiiiiائج
                                                اجتماعيiiة التiiى تعiiوق اسiiتخدام السiiطارة مiiن وجھiiة نظiiر 

       انخفiiاض    :                       نازليiiا علiiى النحiiو التiiالي                   الiiزراع كانiiت مرتبiiة ت
             انتشiار اEميiة   ،     درجة  )     3.15 (                           دور القادة المحليين بمتوسط 

            ضiiiعف الiiiروابط   ،     درجiiiة  )     3.06 (                  بiiiين الiiiزراع بمتوسiiiط 
       التمسiiك   ،     درجiiة  )     2.86 (                          والعnقiiات اجتماعيiiة بمتوسiiط 

  )     2.81 (                                           باEسiiاليب التقليديiiة والخiiوف مiiن الجديiiد بمتوسiiط 
                 المنظمiiiات الريفيiiiة                      ضiiiعف مشiiiاركة اEفiiiراد فiiiى   ،     درجiiiة

  .    درجة  )     2.29 (       بمتوسط 

                                          مقترحeeeeات الeeeeزراع المبحeeeeوثين لزيeeeeادة التوسeeeeع فeeeeى 
                استخدام السطارة

                                           تعiiiددت مقترحiiiات الزيiiiادة فiiiي التوسiiiع فiiiي اسiiiتخدام 
                                           السطارة لزراعiة محصiول القمiح علiى مصiاطب، توضiح 

                  مiiن المبحiiوثين يiiرون   %   80           أن حiiوالي   16            نتiائج بجiiدول   ال
                      متاحiiة لكiiل المiiزارعين                            أن زيiiادة عiiدد السiiطارات لتكiiون

      منھم   %     72.2                                         كأحد أھم عوامل إنتشار آلة التسطير، بينما 
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                                                                       الخدمات التي يقدمھا ا.رشاد الزرعي لزراع محصول القمح بالسطاره على مصاطب      مستوى    .  10     جدول 

 )%( عدد مستوى الخدمات

 46.0 69 ) درجة29 -15(قليلة 

 34.7 52 ) درجة44-30(متوسطة 

 19.3 29 ) درجة60 –45(كثيرة 

 100.0 150 ا�جمالى

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر

 

 يقدمھا ا.رشاد الزرعي لزراع محصول القمح بالسطاره على مصاطباnھمية النسبية للخدمات التى . 11جدول 

 الخدمات � نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 تيبالتر المتوسط

 2 3.3 5.89 9 4.00 6 44.67 67 45.33 68                               توفير وسھولة الحصول على مبيدات

 6 2.8 1.30 2 29.33 44 59.33 89 10.00 15                               توفير أصناف القمح عالية الجوده

                                        التوعيeeeه بكيفيeeeة زراعeeeة القمeeeح بالسeeeطاره علeeeى 
      مصاطب

6 4.00 51 34.00 92 61.33 1 0.52 2.4 8 

                                        تeeeوفير اnسeeeمده الكيماويeeeه فeeeي الوقeeeت المناسeeeب 
               وبأسعار مناسبه

80 53.33 55 36.67 5 3.33 10 6.93 3.4 1 

 6 2.8 1.73 3 33.33 50 51.33 77 13.33 20                                توفير آ�ت الرش في الوقت المناسب

                                        ا.شeeeراف والمتابعeeeه المسeeeتمرة لتنفيeeeذ توصeeeيات 
                         القمح بالسطاره على مصاطب

40 26.67 87 58.00 18 12.00 5 3.47 3.1 4 

                                   المسeeeeeاھمه فeeeeeي تطھيeeeeeر المeeeeeراوي والمسeeeeeاقي 
         والمصارف

23 15.33 85 56.67 39 26.00 3 1.99 2.9 5 

 2 3.3 5.89 9 4.00 6 44.67 67 45.33 68                                  توفير الميكنة لتسوية اnرض بالليزر

 7 2.5 1.04 2 52.67 79 38.00 57 8.00 12                                       ا.رشاد يوفر معلومات عن السطارة للفpحين

                                    وجeeود حقeeول إرشeeادية فeeى كeeل حeeوض أو مeeارس 
                            لمشاھدة المحصول على الطبيعة

64 42.67 65 43.33 13 8.67 8 5.55 3.2 3 

                                            توفير السطارة فى الجمعيات الزراعية أو محطeات 
        الميكنة

13 8.67 42 28.00 93 62.00 2 1.13 2.4 8 

 6 2.8 1.47 2 29.33 44 58.00 87 11.33 17                       توفير جرار مع السطارة 

 6 2.8 1.47 2 29.33 44 58.00 87 11.33 17                                     وجود فنى متخصص فى التعامل مع السطارة

                                         الدولة تسeاعد فeى الeتخلص مeن قeش اnرز بتeوفير 
                                 المكابس لتسھيل الزراعة بالسطارة 

35 23.33 77 51.33 33 22.00 5 3.03 2.9 5 

 6 2.8 1.47 2 29.33 44 58.00 87 11.33 17 المشاركة فى الحمpت القومية

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر
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فى زراعة محصول القمح على السطارة  ً                             ا للمعوقات ا�قتصادية .ستخدامتوزيع الزراع المبحوثين وفق .12 جدول
 مصاطب

 المعوقات غير موجودة خفضةبدرجة من بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 2.66 24.7 37 18.7 28 22.7 34 34.0 51 تفتت الحيازة وصغر حجم الرقعة الزراعية

 3.21 22.0 33 3.3 5 6.0 9 68.7 103 عدم قدرة المزارع على شراء ا¡�ت الزراعية

نة بالطرق قد ترتفع تكاليف الزراعة فقط بالمقار
 العادية نتيجة عملية الحرث والتسوية

35 23.3 29 19.3 57 38.0 29 19.3 2.47 

ضعف المقدرة المالية للمزراعين لسداد تكاليف 
 الميكنة فوريا

29 19.3 29 19.3 45 30.0 47 31.3 2.27 

عدم تعاون الزراع فى تجميع مساحات القمح 
 لتسھيل استخدام الميكنة الزراعية

48 32.0 60 40.0 38 25.3 4 2.7 3.01 

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر

 

 

                      محصول القمح على مصاطبً                                                                             ًتوزيع الزراع المبحوثين وفقا للمعوقات الفنية الخاصة بإستخدام السطارة فى زراعة   .  13     جدول 

 المعوقات غير موجودة رجة منخفضةبد بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 3.19 20.7 31 5.3 8 8.7 13 65.3 98 عدم توفر ا¡�ت بصورة كافية

 2.85 9.3 14 23.3 35 40.7 61 26.7 40 نقص العمالة الفنية المدربة على استخدام ا¡�ت

 3.11 1.3 2 26.7 40 31.3 47 40.7 61 عدم توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة

 2.27 31.3 47 30.0 45 19.3 29 19.3 29 صعوبة حصاد المحصول بآ�ت الحصاد العادية

 2.95 10.0 15 26.7 40 22.0 33 41.3 62 نقص المعلومات عن السطارة

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر

 

 

                     فeى زراعeة محصeول القمeح ً                                                                       ًتوزيع الزراع المبحوثين وفقا للمعوقات المؤسسeية وا.داريeة �سeتخدام السeطارة   . 4 1      جدول
          على مصاطب

 المعوقات غير موجودة بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط

 3.21 22.00 33 5.00 5 6.67 10 68.00 102 بعد محطات تأجير الخدمة ا¡لية عن القرية

 2.85 10.67 16 33.00 33 39.33 59 28.00 42 عدم وجود دور ل°رشاد الزراعى

 2.93 8.00 12 43.00 43 25.33 38 38.00 57 ضعف خدمات الميكنة الزراعية

 2.30 31.33 47 42.00 42 20.00 30 20.67 31 عدم وجود تنظيم للمساحات الزراعية من ا.رشاد

 2.65 11.33 17 20.00 20 20.67 31 41.33 62 عدم وجود تنظيم لعمل السطارة

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر
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                      فeى زراعeة محصeول القمeحً                                                                       ًتوزيع الزراع المبحوثين وفقا للمعوقات المؤسسeية وا.داريeة �سeتخدام السeطارة   .  15     جدول 
          على مصاطب

 المعوقات غير موجودة بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 3.06 24.00 36 5.33 8 11.33 17 59.33 89 انتشار اnمية بين الزراع

 2.81 12.00 18 21.33 32 40.67 61 26.00 39 انخفاض ا�تجاه نحو اnفكار المستحدثة 

 2.89 8.67 13 26.67 40 26.67 40 36.67 55 ضعف الروابط والعpقات ا�جتماعية

 2.29 32.00 48 26.67 40 22.00 33 19.33 29 ضعف مشاركة اnفراد فى المنظمات الريفية

 3.15 8.67 13 17.33 26 24.00 36 50.00 75 انخفاض دور القادة المحليين

  .    2016                                           نة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام                       جمعت وحسبت من بيانات عي  :       المصدر

 

   

 ً                                                                      ً توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمقترحات زيادة التوسع في استخدام السطارة  .  16       جدول 

 (%)اnھمية النسبية  التكرارات مقترحات زيادة التوسع فى استخدام السطارة

 80.0 120 زيادة عدد السطارات لتكون متاحة لكل الفpحين

 72.2 108 توفير السطارة فى الجمعيات الزراعية

 68.0 102 توفير السطارة فى محطات الميكنة

 12.0 18 تخفيض ثمن ايجار السطارة

 36.0 54 تخفض تكاليف تشغيلھا

 68.0 102 توفير برامج توعية عنھا

 20.0 30 عمل حقول إرشادية مزروعة بھا

 12.0 18 توفير مھندسين يشرفون عليھا

 16.0 24 توفير فنى متخصص ل±لة

 42.2 63 زيادة دور القادة المحليين

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر

 

 

 

                                                   يرون أن توفير السطارة فى الجمعيات الزراعيiة، وحiوالي 
                                      مiiiiنھم يؤكiiiiدون أن تiiiiوفير السiiiiطارة فiiiiى محطiiiiات   %   68

                                  منھم يرون أن توفير برامج توعية عن   %   68             الميكنة، نحو 
             تخفiiيض تكiiاليف      مiiنھم  %  36                         آلiiة الزراعiiة بالسiiطاره، نحiiو

     مiiنھم  %    42.2                                زيiiادة دور القiiادة المحليiiين بنسiiبة           تشiiغيلھا، و
                                                 كiiل ھiiذه العوامiiل سiiالفة الiiذكر تعمiiل علiiى زيiiادة إنتشiiار  .

  .                                      السطارة وزيادة استخدامھا على نطاق أوسع

                 حصول على السطارة            أھم مصادر ال

                    أن أھiم مصiادر الحصiول     17                   وضحت النتائج بجiدول  أ
   %)     65.3 (                                        على السطارة من وجھة المزارعين كانت نسiبة 

                                                  مiiنھم يرغبiiون فiiى تiiوفير السiiطارة بالجمعيiiة الزراعيiiة، و 
                             ن فى توفيرھا بمحطات الميكنiة،           منھم يرغبو  %)  58 (      بنسبة 

  .                                منھم يرغبون فى توفيرھا بصورة حرة    %)   100 (      بنسبة  و
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 ً                                                            ًزراع المبحوثين وفقا للطريقة التى يرغبون فيھا لتوفير السطارة           توزيع ال .  17     جدول 

 (%) اnھمية النسبية التكرارات المصدر

 65.3 98 فى الجمعية الزراعية

 58.0 87 فى محطات الميكنة

 100.0 150 بصورة حرة

  .    2016                                                                  جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، عام  :       المصدر

 

 

         التوصيات

                                                   بنiiاء علiiى النتiiائج البحثيiiة التiiى تiiم التوصiiل إليھiiا يمكiiن 
                                                  الخروج بمجموعة من التوصيات التى من شأنھا أن تسiاعد 
                                               علiiى زيiiادة انتشiiار وتبنiiى طريقiiة زراعiiة محصiiول القمiiح 

  :                                           على مصاطب باستخدام السطارة على النحو التالى

                                                 تشجيع الزراع على التعاون فى تجميiع مسiاحات القمiح - 1
  .                              تسھيل استخدام الميكنة الزراعية ل

ت- 2cتوفير العمالة الفنية المدربة على استخدام ا                                               .  

ت بصورة كافية- 3cتوفر ا                       .  

  .                                توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة- 4

                                             تiوفير المعلومiات عiن طريقiة الزراعiة علiى مصiاطب - 5
  .                                 باستخدام السطارة ومزايا استخدامھا

                      فى تiوفير خiدمات متعلقiة                           وجود دور ل�رشاد الزراعى - 6
  .                                         بطريقة الزراعة على مصاطب باستخدام السطارة

  .                         تشجيع دور القادة المحليين  - 7
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THE KNOWLEDGE AND IMPLEMENTATION OF THE SURVEYED 
FARMERS FOR THE EXTENSION RECOMMENDATIONS FOR 

 WHEAT CULTIVATION BY SEED DRILLS ON TERRACES 
IN SHARKIA GOVERNORATE 

Somiya A.A. Musa, Magda A. Abdel Aal, M.I. Al-Kholy  and Shaima A. Hashim 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: This research aims to identify some general characteristics of the respondent 
farmers, to determine the degree of farmer’s awareness by the extension recommendations to 
cultivate wheat by seed drills on terraces and the related factors, to determine the degree of 
implementation of this practice, to determine the farmers attitude to continuing this practice, 
to determine the relative importance of the agricultural information sources from which the 
farmers obtain their information about the method of wheat cultivation seed drills on terraces, 
to determine the degree of knowledge of the respondent farmers with seed drills on terraces, 
to know the services provided by the agricultural extension for the respondent farmers, to 
identify the problems of wheat cultivation by seed drills on terraces and their suggestions to 
solve them. The research data collected from 150 respondents by personal questionnaires. 
Also, some statistical tools were used to analyse the data as: percentages, means, standard 
diviation. correlation and regression co-offisions. The results of the study showed that 57.3% 
of the respondents have low awareness of the extension recommendations for wheat 
cultivation on terraces, while 28% had medium knowledge, 14.7% have high knowledge. 
Also, 14.7%  of the respondents said that their implementation is high. It was found that most 
of the farmers (about 95.3% of them) have the desire to continue to use the machine in 
cultivation wheat, which increases productivity of wheat, while 4.7  %of farmers do not want 
to continue using the machines.  

Key words: Knowledge, implementation, wheat, roof, terraces, Sharkia Governorate 
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