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 وتحديد ا2ھمية النسبية لمصادر التعرف على بعض الخصائص العامة للزراع المبحوثين، البحث استھدف ھذا :الملخص
 ھم وتحديد إتجاھ،المعلومات الزراعية فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة من وجھة نظر الزراع المبحوثين

 فى ا2نشطة البيئية فى المجتمع  درجة مشاركتھمالتعرف على والعوامل المؤثرة عليھا، ونحو ممارسات استدامة البيئية
 التنمية الزراعية المستدامة والعوامل المؤثرة عليھا، ببعض ممارسات درجة وعيھموالعوامل المؤثرة عليھا، وتحديد 

 ةوالتعرف على الدور المطلوب من الدولة ومن اDرشاد الزراعى فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة من وجھ
 راعة المستدامة ومقترحاتھممجال ممارسات الز  التى تواجه الزراع المبحوثين فىوتحديد المشكFت نظر الزراع المبحوثين،

2رض  وتم إختيار أكبر مركزين من حيث عدد الزراع الحائزين ، مصر ھذا البحث في محافظة الشرقيةىأجر، لحلھا
 الزراع الحائزين فاقوس وتم إختيار أكبر قريتين من حيث عدد كززيق ومروھما علي الترتيب التنازلي مركز الزقازراعية 

أيضا من كل مركز حيث تم إختيار قريتى بنى عامر وأم الزين  من مركز الزقازيق ،وقريتى الديدامون ودوامة من مركز 
 مزارع وتم توزيع )302(ة اقوس، وتم تحديد حجم عينة الدراسة وفقا لمعادلة كرجسي ومورجان وبلغ حجم العينة المختارف

العينة المختارة علي أساس الوزن النسبي لعدد الزراع الحائزين فى كل قرية بالنسبة إلى إجمالى عدد الحائزين في القرى 
نحو ممارسات تجاھاتھم إكانت المبحوثين من الزراع %) 25.5(مبحوث بنسبة ) 77(أوضحت النتائج أن و، المختارة

مبحوث ) 102(، فى حين كان محايدةتجاھاتھم إمنھم %) 40.7(مبحوث بنسبة ) 123(، بينما  كان يةسلب استدامة البيئية
 بين درجة إتجاه الزراع المبحوثين  موجبة، كما تبين وجود عFقة إرتباطية معنويةإيجابيةتجاھاتھم إمنھم %) 33.8(بنسبة 

، عدد سنوات الخبرة فى الزراعة ، حجم ا2سرة حوثدرجة تعليم المب( وبين كل من نحو ممارسات استدامة البيئية
ت الزراعية فى مجال التعرض لمصادر المعلومادرجة  ،مساحة حيازة ا2رض الزراعيةالمعيشية، الدخل الشھرى، 

كانت المبحوثين من الزراع %) 22.8(مبحوث بنسبة ) 69( النتائج أن أشارتكما ، )ممارسات التنمية الزراعية المستدامة
منھم مشاركتھم متوسطة ، %) 30.5(مبحوث بنسبة ) 92(كتھم فى ا2نشطة البيئية فى المجتمع ضعيفة، بينما  كان مشار

بين موجبة ، وتبين وجود عFقة إرتباطية معنوية مرتفعةمنھم مشاركتھم %) 46.7(مبحوث بنسبة ) 141(فى حين كان 
، عدد سنوات الخبرة درجة تعليم المبحوث(مجتمع وبين كل من درجة مشاركة الزراع المبحوثين فى ا2نشطة البيئية فى ال

ت الزراعية فى التعرض لمصادر المعلومادرجة ، مساحة حيازة ا2رض الزراعيةفى الزراعة ، حجم ا2سرة المعيشية، 
وتبين أن ، )ممارسات استدامة البيئية نحو، درجة إتجاه الزراع المبحوثين مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة

%) 42.1( التنمية الزراعية المستدامة منخفض، وببعض ممارسات مستوى وعيھممن الزراع المبحوثين %) 24.5(
بين درجة وعى موجبة  عFقة إرتباطية معنوية وجودتبين كما مستوى وعيھم مرتفع، %) 33.4(مستوى وعيھم متوسط، و

، عدد سنوات الخبرة فى درجة تعليم المبحوث( وبين كل من  المستدامة التنمية الزراعيةببعض ممارساتالزراع المبحوثين 
الزراعية فى مجال ممارسات التنمية التعرض لمصادر المعلومات درجة ، مساحة حيازة ا2رض الزراعيةالزراعة، 

 فى راع المبحوثينالز، درجة مشاركة نحو ممارسات استدامة البيئية، درجة إتجاه الزراع المبحوثين الزراعية المستدامة
 .)ا2نشطة البيئية فى المجتمع

 . محافظة الشرقية،المستدامة،  الزراعية، التنمية، الوعى:اSسترشاديةالكلمات 

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

أصبح تحديث الزراعة وتطويرھا حتمية تفرضھا 
 وتوفير ،متطلبات الحياة لتأمين الغذاء والكساء للسكان

Fضافة إلى إتاحة فرص ،زمة للصناعةالمواد الخام الDبا 

 ولتحقيق التنمية الريفية المستدامة ،العمل الحقيقية للشباب
 ويعتمد ھذا التحديث على العلم وفھمه واستيعابه ،للزراع

ونقله وتوصيله إلى المستفيدين منه ومساعدتھم على 
 ،قشطة( تطبيقه والتعامل معه بأسلوب صحيح وانتفاع به

2013.( 
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ير اDحصائيات التى تصدرھا ا2مم المتحدة إلى تشو
وجود ثFثة إعتبارات أساسية  زالت تھدد مستقبل عدد 

فشل أنماط :كبير من الدول النامية يمكن إيجازھا فيما يلى
النمو الزراعى السائدة فى كثير من الدول فى تحقيق 
معدت إنتاج مناسبة تكفى مواطنيھا خاصة الفقراء منھم 

 الزيادة ،إستمرار المجاعات وسوء التغذيةومن ثم 
المستمرة فى أعداد السكان وما يصاحبھا من زيادة الطلب 

المشكFت البيئية المرتبطة وعلى المنتجات الزراعية 
مستقبF مستويات بالنمو الزراعى والتى يمكن أن تھدد 

اDنتاج الزراعى من ناحية وصحة المواطنين الريفيين من 
 .)2001 ،حانري( ناحية أخرى

لذلك بدأ العالم فى اھتمام بترسيخ مبادئ المحافظة 
على البيئة والموارد الطبيعية كقاعدة أساسية للتنمية 
المستدامة والتى يتطلب تحقيقھا المشاركة الشعبية الفعالة 
بكل مستوياتھا اجتماعية باDضافة إلى الجھد الحكومى 

نى لكى يتم تأمين على الصعيد السياسى والتشريعى والقانو
 البيئة النظيفة للمجتمعات مع تحقيق أسباب استدامة

  ).2016 ،حبيب وآخرون(

ويتوقف بناء ا2مم الحديثة على تنمية مواردھا البشرية 
ومن المعروف بأن رأس المال والموارد الطبيعية وغيرھا 
من العوامل اقتصادية تلعب دورا ھاما فى النمو 

من عنصر من ھذه العناصر يفوق فى اقتصادى ولكن ما 
 ا2ھمية عنصر القوى البشرية ذلك أن مصدر التغيير 
يوجد فى ا2نظمة والقوانين بقدر ما يوجد فى ا2فراد 

 التغيير وعليھم يتوقف تحويل المصادر بءفعليھم يقع ع
الطبيعية إلى أشياء نافعة يحسن إستغFلھا وتوجيھھا لخير 

 ). 1998 ،أبو العز( الجميع

ويعد السلوك اDنسانى ھو العامل ا2ساسى الذى يحدد 
أسلوب وطريقة التعامل مع البيئة واستغFل مواردھا 
وعلى ذلك فإن رفاھية اDنسان وتحقيقه قدر من التنمية 
يعتمدان بالدرجة ا2ولى على حسن تعامله وإدارته للبيئة 

 .)2015 ،شلبى( ونظمھا المختلفة

ئة وذلك بتأثيره عليھا واستغFله فاDنسان جزء من البي
 وھذا يعنى أن مشكلة البيئة اDضرار بھالھا أو إقدامه على 

بجوانبه المختلفة المعرفية ما ھى إ مشكلة سلوك إنسانى 
والمھارية واتجاھية وأيا كان الرأى الصحيح للسبب 
المؤدى إلى المشاكل البيئية فإن الحقيقة التى تظل قائمة 

2ھمية الكبيرة التى تعطى للبيئة ولحماية ما تتبلور فى ا
تبقى منھا من موارد حتى تكون صالحة ل�جيال الحالية 

 .)2012 ،السيد وآخرون( والمستقبلية

من متطلبات التنمية المستمرة أن يتم المحافظة على و
إستمرارية جھود التنمية فى الوفاء باحتياجات اDنسان 

لة ومضطردة مع  بصور متواصالمقبولة والمعقولة
احتفاظ بقدرات البيئة على العطاء دون تدھور واستنزاف 

 أثناء ويتم ذلك من خFل السلوك اDنسانى الرشيد فى البيئة

عملية التنمية فاDنسان ھو ھدف التنمية وھو وسيلتھا 
وعلى ضوء العFقات بين البيئة والتنمية واDنسان يتحدد 

 بمشكFت اDنسان والبيئةالمقصود لھذا اھتمام العالمى 
 ).2016 ،عبدالجواد وآخرون(

ضرورة يجب تحقيقه من الوعى البيئى لھذا فإن و
 أبعاد رئيسية تسھم مجتمعة فى توظيف حصيلة ةثFثخFل 

المعارف البيئية للفرد فى تكوين إتجاھاته وبلورة سلوكه 
تجاه القضايا وا2مور البيئية وبا2خص منع التلوث 

 أما التنمية البيئية ،ارد وتجميل البيئةوصيانة المو
المتواصلة فھى رفع كفاءة إستغFل الموارد التى تفى 
باحتياجات ا2جيال الحاضرة مع عدم إستنزافھا والحفاظ 
عليھا ل�جيال المقبلة من خFل إستراتيجيات التوازن 

 ).2004 ،زھران( البيئى كمحور ضابط لھا

ة باستقرار وتمتلك  التنمية البيئية المتواصلوتتسم
عوامل استمرار والتواصل وھى ليست واحدة من تلك 
ا2نماط من التنمية التى درج العالم على إبرازھا كالتنمية 
اقتصادية واجتماعية أو الصحية وغيرھا من ا2نماط أو 

ھض با2رض معا فھى تنالمسميات ولكنھا كل ذلك 
 وتأخذ فى وتقوم بھم ولھم ومواردھا وتنھض بالبشر

حسبانھا البعد الزمنى وحق ا2جيال القادمة فى التمتع 
 ).2001 ،شرشر( بموارد ا2رض

استدامة ھى إدارة الموارد البيئية بما من ھنا فإن و
يلبى حاجات المجتمع مع صيانة موارده والحفاظ على 

محاكاة الطبيعة والتأقلم والسعى : نوعية البيئة من خFل
ظ على التربة الحية وضمان اDنسياب التنوع والحفا نحو

 .)2004 ،زھران( الدورى للمغذيات

أما استخدام المستدام فيقصد به إستخدام عناصر 
التنوع البيولوجى بأسلوب ومعدل  يؤديان على المدى 
البعيد إلى تناقص ھذا التنوع ومن ثم صيانة قدرته على 

 ،ويصرن(تلبية إحتياجات وتطلعات ا2جيال المستقبلية 
2015(. 

 )الفاو (وتعرف منظمة ا2غذية والزراعة ل�مم المتحدة
الزراعة المستدامة بأنھا إدارة قاعدة الموارد الطبيعية 
وصيانتھا والتوجه نحو التغير التكنولوجى والمؤسسى 
لضمان تحقيق واستمرار تلبية احتياجات اDنسانية 

Dستخدام ل�جيال القادمة وھى الزراعة التى تھدف إلى ا
  .)2015 ،سويلم( المستدام ل�راضى

وھناك شبه إتفاق بين العلماء والباحثين على 
الخصائص العامة التى تميز الزراعة المستدامة عن 

 :فيما يلى) 2006 ،البدراوى(الزراعة التقليدية كما ذكرھا 

فھى تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة فى :  آمنة بيئيا-1
 . على موارده البكرالمجتمع وتحافظ

فھى تھدف إلى تحقيق صافى عائد : مجدية إقتصاديا -2
إيجابى للزراعة Dعالة ا2سرة الريفية أو على ا2قل 

 .تحقيق التوازن بين العائد والتكاليف
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تضمن التوزيع العادل للموارد حتى :  عادلة إجتماعيا-3
يمكن تلبية جميع إحتياجات ا2فراد ا2ساسية وضمان 

 .ھمحقوق

 فھى تشمل فى كافة مجاتھا جميع القيم : إنسانية-4
السامية للمجتمع اDنسانى واحترام كافة أشكال الحياة 
النباتية والحيوانية بما فيھا الحياة البرية وتقدير حقھا 

 .فى البقاء

أما التنمية الزراعية المستدامة فھى نمط من أنماط 
بين مكونات التنمية من شأنھا إقامة عFقات إيجابية 

المنظومة البيئية الزراعية ومشتمFتھا الطبيعية والفيزيقية 
والبيولوجية واجتماعية والسياسية والمؤسسية 
واقتصادية للحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وحمايتھا 
وتنميتھا لمقابلة إحتياجات وتطلعات الجيل الحاضر دون 

 ء باحتياجاتھمالمساس بقدرة ا2جيال القادمة على الوفا
 .)2015 ،سويلم(

التنمية الزراعية المستدامة فى إعتبارھا حسن وتأخذ 
لصالح ) ا2رض والماء والھواء(إستغFل الموارد الطبيعية 

ا2جيال المتعاقبة باDضافة إلى تنمية الموارد البشرية 
الزراعية من خFل توجيه وتعليم وتدريب الزراع فى 

موارد الطبيعية حيث يلعب ا2مثل للاستخدام مجال 
دورا مزدوجا فى عملية التنمية فمن جھة العنصر البشرى 

يعتبر ھو المستھدف من عملية التنمية ويستفيد من آثارھا 
 ومن جھة أخرى ،اDيجابية على مختلف نواحى الحياة

الذھبى ( يعتبر العنصر البشرى المورد الرئيسى ل�نتاج
 .)2006 ،وإسماعيل

 ة إھتماما لقطاع الزراعة من خFللوقد أعطت الدو
عمليات إستصFح ا2راضى واستزراعھا وھذه العملية 
مرتبطة بمحددات عديدة منھا محدودية المورد المائى 

 ھذا وتعتبر ،ومحدودية ا2راضى التى يمكن التوسع فيھا
عمليات تحسين ا2راضى الزراعية من ا2ھداف الرئيسية 

والتى تتمثل فى تحسين  للتنمية الزراعية المستدامة
خصوبة ا2راضى وصيانتھا والحد من تدھورھا والتى 
تشمل إضافة الجبس الزراعى والحرث تحت التربة 
والتسوية بالليزر وتقليل إستخدام اسمدة والمبيدات 
الكيماوية وتوفير التقاوى ذات اDنتاجية العالية والتوسع فى 

 ،عzم( مائيةلالصرف المغطى وترشيد إستخدام الموارد ا
2016.( 

إن نجاح الزراعة المستدامة  يعتمد على دوافع 
ومھارات ومعرفة المزارعين فحسب بل ويعتمد أيضا على 
اDجراء المتخذ من قبل الجماعات أو المجتمعات ككل 

ى أن النشر البسيط أوھذا ما يجعل المھمة أكثر تحديا 
امة يمكن أن للرسالة اDرشادية القائلة بأن الزراعة المستد

تجارى الزراعة التقليدية فى تحقيق ا2رباح كما يمكن لھا 
 ،سويلم( أن تنتج فوائد إضافية للمجتمع ككل لن تكفى

2015.( 

لذلك فإن من الدعائم ا2ساسية لنجاح التنمية الزراعية 
يعمل على زيادة المستدامة وجود جھاز إرشادى فعال 
تكنولوجية المFئمة اDنتاج الزراعى من خFل ا2ساليب ال
 واقتصادية للزراعللظروف البيئية والثقافية واجتماعية 

 لكى تحل محل ا2ساليب التقليدية السائدة فى نمط اDنتاج
  ).2017 ،الشربينى والجندى(

ومن ھنا يبرز أھمية الدور الذى تقوم به ا2جھزة 
اDرشادية فى ظل تطبيق سياسات وبرامج اDصFح 

الھيكلى وبروز مفاھيم التنمية والتكيف اقتصادى 
والحفاظ على التنوع الزراعية المستدامة وحماية البيئة  

الحيوى وما ينتج عنه من آثار باDضافة إلى أھمية مشاركة 
الفئات المستھدفة من السكان الريفيين فى برامج التنمية 

من أجل وتوعية الفئات المستھدفة بتطبيقھا بشكل صحيح 
ة المنتجة والوصول لزيادة اDنتاج واDنتاجية رفع الوحد

التى تحقق العائد المادى المجزى للمزارع فى ظل المنافسة 
 ).2014 ،أبوحطب وآخرون( وآليات السوق الحرة

ويعتبر اDرشاد الزراعى من أفضل المداخل التى 
يمكن اعتماد عليھا فى تعليم جماھير الزراع باعتباره 

مات عن التكنولوجيات المستحدثة الجھاز الناقل للمعلو
غير الرسمية التى يعد وإلى كونه أحد ا2نظمة التعليمية 

أحد أھدافھا تنمية السلوك البيئى للزراع من خFل مدھم 
بالمعارف والمھارات البيئية الزراعية الجديدة وإكسابھم 
إتجاھات إيجابية نحوھا وحفزھم للسعى المتواصل للتعرف 

م الزراعية والتوصل إلى أنسب على مشكFت بيئاتھ
 ).2016 ،ريشة( الطرق لعFجھا

يمكن التأكيد على أھمية تنمية الوعى البيئى مما سبق 
لدى ا2فراد والمجتمع بأكمله وذلك من خFل العديد من 
المصادر والوسائل التى تتناسب مع قدرات وحاجات 
وظروف أفراد المجتمع حيث يساعد تكوين الوعى البيئى 

رفة حدود وتصرفات كل فرد فى المجتمع بمعنى فى مع
معرفة دوره فى البيئة التى يعيش فيھا ويتعامل معھا وأن 
ھناك ترابط بين الوعى والدور 2ن الوعى يسھم فى زيادة 

 يمكن أن يتغير دور الفرد فى بيئته بزيادة المعرفة وبالتالى
 معارفه وإدراكه للبيئة التى يعيش فيھا ويتعامل معھا

 ).2009 ،خولىال(

 البحثيةالمشكلة 

لقد بات معلوما أنه  سبيل Dحراز التنمية الزراعية 
المستدامة إ عن طريق انتقال من مرحلة الزراعة 

ا إلى الزراعة العلمية التى يطلق عليھاDستكفائية التقليدية 
 ويعتبر قطاع الزراعة من ،الزراعة المستدامة أو النظيفة

 تعمل على تنفيذ سياسات وبرامج أھم القطاعات التى
المحافظة على البيئة من خFل إستراتيجية التنمية الزراعية 
وذلك من خFل الربط بين ثFثة محاور ھى البحث العلمى 

التكنولوجيات واDرشاد الزراعى باعتباره  باعتباره مولد
باستيعابھا ناقل لھا والزراع باعتبارھم الفئة المستھدفة 
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طFقا من ذلك فإنه من المنطقى حدوث وتطبيقھا وان
تغيرات سلوكية فى معارف الزراع وتنفيذھم للممارسات 

 وعلى ذلك فإن مھمة اDرشاد الزراعى فى الزراعية
تحقيق التنمية الزراعية المستدامة تتمثل فى تنبيه الزراع 
إلى البدائل الجديدة ومدھم بالمعلومات التفصيلية عنھا 

 ظروفھم المحلية وتفھم العوامل  حسبوإمكانية تطبيقھا
المسئولة عن نجاح أو فشل تطبيق المبتكرات الموصى بھا 
والعمل على إكساب الزراع مھارات من خFل برامج 
تدريبية مركزة خاصة المصممة على أساس دراسة وعى 
الزراع بممارسات التنمية الزراعية المستدامة وعFوة 

�قدام على استجابة  تغيير نظراتھم وإتجاھاتھم لعلى ذلك
 ،ل�خذ بالمبتكرات العصرية والتقنيات الحديثة أو بأول

ومن خFل ما سبق عرضه فقد تركزت المشكلة البحثية فى 
 ما ھى درجة وعى :محاولة اDجابة على التساؤت ا�تية

 التنمية الزراعية ببعض ممارساتالزراع المبحوثين 
نحو زراع المبحوثين درجة إتجاه الوما ھى  ،المستدامة؟

وما ھى درجة مشاركة  ،؟ممارسات استدامة البيئية
وما  ،الزراع المبحوثين فى ا2نشطة البيئية فى المجتمع؟

ھى ا2ھمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية فى 
من وجھة نظر مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة 

 من الدولة ومن وبوما ھو الدور المطل ،الزراع المبحوثين؟
التنمية الزراعية  اDرشاد الزراعى فى مجال ممارسات

 وما ھى ،المستدامة من وجھة نظر الزراع المبحوثين؟
فى مجال  المشكFت التى تواجه الزراع المبحوثين

 ممارسات الزراعة المستدامة ومقترحاتھم لحلھا؟

 البحثأھداف 

تم تحديد اتساقا مع المشكلة البحثية التى سبق ذكرھا 
 : ا2ھداف التالية 

 . على بعض الخصائص العامة للزراع المبحوثين التعرف -1

 تحديد ا2ھمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية  -2
فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة من 

 . وجھة نظر الزراع المبحوثين

نحو ممارسات استدامة تحديد إتجاه الزراع المبحوثين  -3
 . والعوامل المؤثرة عليھايةالبيئ

 درجة مشاركة الزراع المبحوثين فى ا2نشطة تحديد -4
 . والعوامل المؤثرة عليھاالبيئية فى المجتمع

 ببعض ممارساتدرجة وعى الزراع المبحوثين تحديد  -5
 . والعوامل المؤثرة عليھاالتنمية الزراعية المستدامة

اد التعرف على الدور المطلوب من الدولة ومن اDرش -6
الزراعى فى مجال ممارسات التنمية الزراعية 

 .المستدامة من وجھة نظر الزراع المبحوثين

تحديد المشكFت التى تواجه الزراع المبحوثين فى  -7
 .مجال ممارسات الزراعة المستدامة ومقترحاتھم لحلھا

  اSحصائيةفروض البحث

 اDحصائية فى الصورة تم صياغة فروض البحث
 الثالثتحليلية فى الھدف ھداف ال2ا لتحقيق الصفرية
 والھدف الخامس، وتم صياغة الفروض الرابعوالھدف 

 :التالية

 ا�ولحصائى الصفرى Sاالفرض 

 درجة السن، ( لمتغيرات المستقلة التالية ل تأثيروجد ي
حجم عدد سنوات الخبرة فى الزراعة ، ، تعليم المبحوث

حيازة ا2رض مساحة الدخل الشھرى، ا2سرة المعيشية، 
التعرض لمصادر المعلومات الزراعية درجة  و،الزراعية

 على )فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة
نحو ممارسات استدامة ثين درجة إتجاه الزراع المبحو

 . البيئية

 الفرض اSحصائى الصفرى الثانى

 درجة السن، (للمتغيرات المستقلة التالية وجد تأثير ي
، عدد سنوات الخبرة فى الزراعة ، حجم  المبحوثتعليم

مساحة حيازة ا2رض ا2سرة المعيشية، الدخل الشھرى، 
التعرض لمصادر المعلومات الزراعية  درجة ،الزراعية

  ودرجة،فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة
) نحو ممارسات استدامة البيئيةإتجاه الزراع المبحوثين 

ن فى ا2نشطة البيئية اركة الزراع المبحوثيعلى درجة مش
 .فى المجتمع

 الفرض اSحصائى الصفرى الثالث

 درجة السن، ( للمتغيرات المستقلة التالية وجد تأثير ي
، عدد سنوات الخبرة فى الزراعة ، حجم تعليم المبحوث

مساحة حيازة ا2رض ا2سرة المعيشية، الدخل الشھرى، 
لمصادر المعلومات الزراعية التعرض درجة  ،الزراعية

 درجة ،فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة
، نحو ممارسات استدامة البيئيةإتجاه الزراع المبحوثين 

 مشاركة الزراع المبحوثين فى ا2نشطة البيئية فى ودرجة
ببعض درجة وعى الزراع المبحوثين على ) المجتمع

 .امة التنمية الزراعية المستدممارسات

 ا�ھمية النظرية للبحث

فى أنه يمكن استرشاد ا2ھمية النظرية للبحث تتمثل 
بما تضمنه ھذا البحث من مفاھيم ومتغيرات وما أسفر عنه 

توفير بعض المعلومات واDسھام فى نشر من توصيات فى 
المفاھيم المرتبطة بالتنمية الزراعية المستدامة وكذلك 

مطلوب من الدولة ومن ا2ھداف والخصائص والدور ال
اDرشاد الزراعى فى نشر ممارسات الزراعة المستدامة 
ومعدل تطبيق الزراع لھا وإمكانية التطبيق المتوقع 
مستقبF وبالتالى تحديد درجة وعى الزراع بممارسات 

 .التنمية الزراعية المستدامة
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 ا�ھمية التطبيقية للبحث

لتنمية تتمثل فى أن دراسة وعى الزراع بممارسات ا
الزراعية المستدامة بمحافظة الشرقية سوف تعطى 
مؤشرات حقيقية عن الخدمات اDرشادية التى يقدمھا 
اDرشاد الزراعى للزراع فى ھذا المجال وأيضا معرفة 
المعوقات التى تعوق الزراع عند تطبيق الممارسات فى 
ھذا المجال والتى نأمل أن يستفيد منھا القائمين على أمور 

يمكن استفادة من نتائج ھذا  كما ،سة اDرشاديةالسيا
البحث من خFل بناء برامج إرشادية متخصصة للزراع 
فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة وتحديد 
ا2سلوب التدريبى المناسب لھذه الممارسات ونقلھا إلى 

 .الزراع من خFل الطرق اDرشادية المناسبة لھا

 الطريقة البحثية

 وعينة البحثنطقة م

وھ��ى  ، مص��ر ف��ي محافظ��ة الش��رقيةھ��ذا البح��ث أج��ري
 م���ن أكب���ر محافظ���ات الوج���ه البح���ري حي���ث تبل���غ تعتب���ر

 ويبل���غ ع���دد س���كانھا 2ك���مأل���ف ) 4.2(مس���احتھا ح���والي 
م�ن أھ�م   كما تعتبر محافظة الش�رقيةنسمة،) 5.340.058(

 المحافظ��ات المتمي��زة بالزراع��ة إذ يمث��ل الزم��ام بھ��ا نح��و
 فدان موزعة عل�ي المحاص�يل المختلف�ة وتن�تج )823964(

م�ن إنت�اج مص�ر الزراع�ي % 21محافظة الش�رقية ح�والي 
 ز،ائح� )440286( ين بھا ح�واليزائحويبلغ عدد الزراع ال

 ح�ى )2(مرك�ز إداري و) 13 (ىوتقسم محافظة الشرقية إل�
 )3798(قري�ة و) 72(لي�ة ومحوحدة  ) 85(مدينة و) 17(و

تخ�اذ الق�رار، إ المعلوم�ات ودع�م مرك�ز( وكفر ونجع عزبة
2017(. 

مرك���زين م���ن حي���ث ع���دد ال���زراع ار أكب���ر ي���وت���م إخت
 الترتي���ب التن���ازلي ىل���وھم���ا ع 2رض زراعي���ةالح���ائزين 

من تين ار أكبر قرييفاقوس وتم إخت زمركز الزقازيق ومرك
حي�ث ت�م إختي�ار  م�ن ك�ل مرك�ز  أيض�اينحيث ع�دد الح�ائز

وقريت�ى  ،الزق�ازيقز  من مرك�بنى عامر وأم الزين قريتى 
  .اقوسفة من مركز مالديدامون ودوا

كرجس��ي ت��م تحدي��د حج��م عين��ة الدراس��ة وفق��ا لمعادل��ة و
 .) Krejcie and Morgan, 1970 (ومورجان

 :  يلي اوھي كم

S =  

 : حيث 

S = حجم العينة المطلوبة 

N = حجم الشاملة 

X2 =  ك�اي عن�د درج�ة حري�ة واح�دة ومس��توي مرب�عقيم�ة 
  3.841=  وھي 0.05ة معنوي

P = ع�دد الح�ائزين  (0.27= نسبة إحتمال وج�ود الظ�اھرة
إجم���الى ع���دد الح���ائزين ف���ى / ف���ى الق���رى المخت���ارة

 )محافظة الشرقية

D = 0.05= نسبة الخطأ المسموح به  

الق��رى ف��ي ع��دد ال��زراع الح��ائزين وت��م حص��ر إجم��الي 
ون حجم وھم يمثل مزارع )118985(  فبلغ عددھمالمختارة

 ومورج��ان فبل��غ حج��م ش��املة وبتطبي��ق معادل��ة كريجس��ىال
وت�م توزي�ع العين�ة المخت�ارة مزارع  )302( العينة المختارة

ل ك� ف�ى الح�ائزينزراع ال�علي أس�اس ال�وزن النس�بي لع�دد 
 الق�رى ف�ي الح�ائزينزراع ل�ابالنسبة إلى إجمالى عدد قرية 

 العين��ة المخت��ارة م��ن مرك��ز حج��م، وبل��غ   المخت��ارةا2ربع��ة
 م��زارع م��ن )89(  م��زارع موزع��ة إل��ى)158( يقزق��االز

، وبل�غ م�زارع م�ن قري�ة أم ال�زين ) 69(و قرية بن�ى ع�امر
 م��زارع )144(ف��اقوس العين��ة المخت��ارة م��ن مرك��ز حج��م

 )66( وم���زارع م���ن قري���ة الدي���دامون) 78( موزع���ة إل���ى
ث�م ت�م ، 1ويتض�ح ذل�ك م�ن ج�دول مزارع من قرية دوامة، 

 ك��ل قري��ة بطريق��ة عش��وائية م��نإختي�ار أف��راد عين��ة البح��ث 
 .بسيطة

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

زمة لتحقيق أھداف عتمد الباحثان في جمع البيانات الFإ
ستبيان  اDىالدراسة علي إستخدام الطريقة المباشرة وھ

 .بالمقابلة الشخصية

 نوع الدراسة

ھ��ذه الدراس��ة تعتب��ر م��ن الدراس��ات الوص��فية التحليلي��ة 
ًدم وص�فا لمتغي�رات الدراس�ة ووص�فا لمص�ادر حيث أنھا تق ً

المعلومات الزراعية فى مجال ممارسات التنمي�ة الزراعي�ة 
المس���تدامة، وال���دور المطل���وب م���ن الدول���ة وم���ن اDرش���اد 
الزراعى فى مجال ممارسات التنمية الزراعي�ة المس�تدامة، 
والمش���كFت الت���ى تواج���ه ال���زراع المبح���وثين ف���ى مج���ال 

مس��تدامة ومقترح��اتھم لحلھ��ا، ، كم��ا ممارس��ات الزراع��ة ال
ًتعتب��ر ھ��ذه الدراس��ة م��ن الن��وع ال��ذى يختب��ر فروض��ا س��ببية 

حيث أنھا تعتمد على مب�دأ وض�ع الف�روض الت�ى س�وف ي�تم 
إختب���ار ص���حتھا م���ن خ���Fل التحلي���ل اDحص���ائى لبيان���ات 

 .الدراسة الميدانية

 منھج الدراسة

يش���ير الم���نھج إل���ى الكيفي���ة أو الطريق���ة الت���ى يتبعھ���ا 
، والم��نھج  ف��ى دراس��ة المش��كلة موض��وع البح��ثالباحث��ان

المستخدم فى ھ�ذه الدراس�ة ھ�و المس�ح اDجتم�اعى الخ�اص 
 خ�Fل الفت�رة م�ن ش�ھر  وت�م تجمي�ع البيان�ات،بطريقة العينة

 .2017مايو إلى شھر يونيو عام 

X2NP (1-P) 

D2 (N-1) + X2  P(1-P)   
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  توزيع عينة البحث بالمراكز والقري المختارة .1جدول 

 العينة لنسبياالوزن  الحائزين زراعالعدد  ةالقري المركز م

 89 29.58 35197 بنى عامر
 الزقازيق 1

 69 22.77 27099 أم الزين

 78 25.73 30612 الديدامون
 فاقوس 2

 66 21.92 26077 ةمدوا

 302 100.00 118985 اSجمالي

 .2017، المختارةى لجمعيات الزراعية بالمراكز والقر سجFت الحيازة الزراعية باDدارات وا:المصدر

 

 البحثالتعريفات اSجرائية والقياس الكمي لمتغيرات 

 السن

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عمره 2قرب 
سنة وإستخدم عدد السنوات الممثل�ة لس�ن الم�زارع كمؤش�ر 
رقمي لقياس ھ�ذا المتغي�ر، وت�م تقس�يم المبح�وثين م�ن حي�ث 

 40أق�ل م�ن ( س�ن ص�غار ال: السن إلي ثFث فئات كما يل�ي
 أكث�ر(، كب�ار الس�ن ) س�نة55 –40( الس�ن ى، متوس�ط)سنة
 ). سنة55من 

 تعليم المبحوثدرجة 

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث ع�ن ع�دد س�نوات 
تعليمه ، وتم تقسيم المبحوثين من حيث الحالة التعليمية إل�ي 

، )وھ��و ال��ذى ل��م يلتح��ق ب��التعليم(أم��ى : فئ��ات كم��ا يل��يأرب��ع
 وھ��و ال��ذى أت��م ف��ى (عل��ى مؤھ��ل تح��ت المتوس��طوحاص��ل 

، وحاص��ل عل��ي مؤھ��ل متوس��ط ) س��نة12التعل��يم أق��ل م��ن 
ومؤھ��ل ع��الى  ،)س��نة15-12وھ��و ال��ذى أت��م ف��ى التعل��يم (
 ). سنة15 أكثر من وھو الذى أتم فى التعليم(

 عدد سنوات الخبرة في الزراعة

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد السنوات 
 وق���ت تجمي���ع حت���ىاھا ف���ي ممارس���ة الزراع���ة الت���ي قض���

البيان��ات وت��م إس��تخدام ع��دد الس��نوات كمؤش��ر رقم��ي لھ��ذا 
: المقي��اس وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��Fث فئ��ات كم��ا يل��ي

خب���رة ذوى ، )س���نوات10ق���ل م���ن أ(خب���رة ض���عيفة ذوى 
 20أكث�ر م�ن (خبرة عالي�ة ذوى ، ) سنة20 –10(متوسطة 

 ).سنة

 حجم ا�سرة المعيشية

ياس ھ�ذا المتغي�ر بس�ؤال المبح�وث ع�ن ع�دد أف�راد تم ق
ستخدم عدد ا2فراد اأسرته المقيمين معه في معيشة واحدة و

كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم المبحوثين م�ن 
ذوى : حي��ث ع��دد أف��راد ا2س��رة إل��ي ث��Fث فئ��ات كم��ا يل��ي 

-5( أس�رة متوس�طة  ذوى،) أف�راد5أقل من (أسرة صغيرة 
 ). أفراد7أكثر من ( أسرة كبيرة  ذوى،) أفراد7

  الشھرىالدخل

 ع��ن متوس��ط المبح��وثت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال 
ل�ى ث�Fث المبح�وثين إ، وتم تقسيم جنيهالدخل الشھرى له بال

،  )جني��ه 1000أق��ل م��ن  (  دخ��ل م��نخفضذوى: فئ��ات ھ��ى
ذوى دخ����ل ، )جني����ه 2000-1000 (ذوى دخ����ل متوس����ط

 ).جنيه 2000أكثر من  (مرتفع

 مساحة حيازة ا�رض الزراعية

 مساحةوتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
 كمؤشر رقمى  الحيازةمساحةستخدم احيازته الزراعية و

مساحة لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم المبحوثين من حيث 
حيازة :  إلي ثFث فئات كما يلي حيازة ا2رض الزراعية

 5 أقل من -2(سطة ، حيازة متو) فدان2أقل من (صغيرة 
 .) أفدنة فأكثر5(، حيازة كبيرة )أفدنة

مصادر المعلومات الزراعية فى مجال ممارسات 
 التنمية الزراعية المستدامة

 درجة تعرض المبحوث البحث اويقصد بھا في ھذ
لمصادر المعلومات التي يحصل منھا علي معلوماته فيما 

 وتم قياس يتعلق بممارسات التنمية الزراعية المستدامة ،
ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن المصادر التي يحصل 
منھا علي معلوماتھم الزراعية ودرجة تعرضه لكل مصدر 

) 1، 2، 3، 4( مصدر، وأعطيت درجات 15وبلغ عددھا 
ًدائما، أحيانا (Dستجابات  علي الترتيب، ثم ) ً، نادرا، ً

جمعت درجات كل مبحوث للتعبير عن درجة تعرضه 
ر المعلومات، وتراوح المدى النظرى للدرجة الكلية لمصاد

، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثFث فئات ) درجة60-15(بين
، ذوى ) درجة29 -15(ذوى تعرض منخفض: كما يلي

، ذوى تعرض مرتفع ) درجة44-30(تعرض متوسط 
 ). درجة45-60(
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نح��و ممارس��ات ا�س��تدامة إتج��اه ال��زراع المبح��وثين 
 البيئية

ستعداده ا مدى ميل المبحوث والبحث افي ھذويقصد به 
المتعلق�ة بالتنمي�ة المس�تدامة Dستخدام ا2فك�ار والممارس�ات 

 ، وت���م قي���اس ھ���ذا المتغي���ر بس���ؤال والحف���اظ عل���ى البيئ���ة
المبح��وث ع��ن رأي��ه ف��ي بع��ض العب��ارات بإس��تخدام مقي��اس 

 م�نھم ةعب�ار) 18( المك�ون م�ن Likert Methodليك�رت 
مواف�ق، محاي�د، (أعطيت إس�تجاباتھا يجابية وإعبارات ) 9(

) 9(عل���ي الترتي���ب، و) 1 ،2 ،3(درج���ات ) غي���ر مواف���ق
مواف���ق، محاي���د، (عب���ارات س���لبية وأعطي���ت إس���تجاباتھا 

عل�ي الترتي�ب، وت�م تجمي�ع ) 3 ،2 ،1(درجات ) غيرموافق
نح���و تجاھ���ه إدرج���ات ك���ل مبح���وث للتعبي���ر ع���ن درج���ة 

لنظ���رى  ، وت���راوح الم���دى اممارس���ات اس���تدامة البيئي���ة
، وت�م تقس�يم المبح�وثين )  درجة54-18(للدرجة الكلية بين 

 ،) درج��ة29 -18 (س��لبىإتج��اه : إل��ي ث��Fث فئ��ات كم��ا يل��ي
 54- 42 (إيج���ابى، إتج���اه ) درج���ة41 -30 (محاي���دتج���اه إ

 ). درجة

 ف��ى ا�نش��طة البيئي��ة ف��ى  المبح��وثينمش��اركة ال��زراع
 المجتمع

ع م���دى مش���اركة ال���زراف���ى ھ���ذا البح���ث ب���ه  ويقص���د
 وت�م  فى المجتم�ع، ا2نشطة البيئيةوإسھامھم فى المبحوثين 

ع�ن م�دى مش�اركته ف�ى قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث 
، وأعطي���ت  أنش���طة) 10 (ع���دد م���ن ا2نش���طة بل���غ ع���ددھا

ًدائم�ا، أحيان�ا ، ن�ادرا، (Dس�تجابات ) 1، 2، 3، 4(درجات  ً ً
ر ، وتم تجميع درجات ك�ل مبح�وث للتعبي�علي الترتيب ) 

، مش��اركته ف��ى ا2نش��طة البيئي��ة ف��ى المجتم��عع��ن درج��ة 
 40-10(وت����راوح الم����دى النظ����رى للدرج����ة الكلي����ة ب����ين 

: ، وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��Fث فئ��ات كم��ا يل��ي)درج��ة
  مش���اركة متوس���طة،) درج���ة 19 -10 (ض���عيفةمش���اركة 

 ).  درجة40- 30 (مشاركة مرتفعة، ) درجة29 -20(

 التنمي���ة ض ممارس���اتب���بعوع���ى ال���زراع المبح���وثين 
 الزراعية المستدامة

ل����بعض ويقص����د ب����ه م����دى معرف����ة وتطبي����ق ال����زراع 
 التنمي��ة الزراعي��ة المس��تدامة وذل��ك فيم��ا يتعل��ق ممارس��ات

، ممارس�ات  ممارسات الحفاظ على الترب�ة:بالجوانب التالية
 ،الحف����اظ عل�����ى المي�����اه، ممارس����ات اDقتص�����اد المنزل�����ى

 م����ن المخلف�����ات ممارس����ات التعام�����ل ا2م����ن واDس�����تفادة
  وممارس���اتاظ عل���ى الھ���واءممارس���ات الحف���و زرعي���ةمال

 :، وتم قياس ھذا المتغير كما يلى الدخلتحسين

 ممارسات الحفاظ على التربة

ممارس��ته ت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن 
وذل��ك الت��ى تعك��س الحف��اظ عل��ى الترب��ة  ل��بعض ا2نش��طة

، 4(ج�ات ، وأعطيت دراتممارس) 10(بمقياس مكون من 
ًدائم���ا، أحيان���ا ، ن���ادرا، (Dس���تجابات ) 1، 2، 3 ً  عل���ي )ً

، وت�راوح الم�دى يع درجات كل مبح�وثالترتيب ، وتم تجم

، وت��م تقس��يم )  درج��ة40-10(النظ��رى للدرج��ة الكلي��ة ب��ين 
 -10 (وع�ى م�نخفض: المبحوثين إلي ث�Fث فئ�ات كم�ا يل�ي

 وعى مرتف�ع، ) درجة29 -20 (وعى متوسط، ) درجة 19
 ). درجة40- 30(

 ممارسات الحفاظ على المياه

ممارس��ته ت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن 
وذل���ك الت���ى تعك���س الحف���اظ عل���ى المي���اه ل���بعض ا2نش���طة 

، 3، 4(، وأعطي�ت درج�ات أنش�طة) 7(بمقياس مك�ون م�ن 
ًدائما، أحيانا ، نادرا، (Dستجابات ) 1، 2 ً ،  علي الترتيب)ً

مبح�وث، وت�راوح الم�دى النظ�رى وتم تجمي�ع درج�ات ك�ل 
، وت��م تقس��يم المبح��وثين ) درج��ة28-7(للدرج��ة الكلي��ة ب��ين 

، )درج�ة 13 -7 (وع�ى م�نخفض: إلي ثFث فئات كم�ا يل�ي
 ). درجة28- 21 (وعى مرتفع، ) درجة20 -14 (وعى متوسط

 اSقتصاد المنزلىممارسات 

تطبيق��ه ت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن 
ات الت��ى تق��وم بھ��ا س��ارمالمالت��ى تعك��س  ل��بعض ا2نش��طة

بمقي�اس مك�ون وذل�ك  اDقتصاد المنزلى  مجال فىھمزوجات
) 1، 2، 3، 4(  درج������ات، وأعطي������تنش������اط) 13(م������ن 

ًدائما، أحيان�ا ، ن�ادرا، (Dستجابات  ً  عل�ي الترتي�ب ، وت�م )ً
تجمي���ع درج���ات ك���ل مبح���وث، وت���راوح الم���دى النظ���رى 

 ، وت�م تقس�يم المبح�وثين ) درجة52-13(للدرجة الكلية بين 
، ) درج�ة25 -13 (وعى منخفض: إلي ثFث فئات كما يلي

 52- 39 (وع��ى مرتف��ع، ) درج��ة38 -26 (وع��ى متوس��ط
 ).درجة

التعام��ل ا�م���ن وا�س��تفادة م��ن المخلف���ات  ممارس��ات
 المزرعية

قيام�ه ب�بعض عن تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث 
يق�وم بھ�ا ف�ى مج�ال الممارس�ات الت�ى  الت�ى تعك�س ا2نشطة

بمقي�اس التعامل ا�من واس�تفادة م�ن المخلف�ات المزرعي�ة 
) 1، 2، 3، 4(وأعطيت درجات ، ممارسة) 11(مكون من 

ًدائم�ا، أحيان��ا ، ن�ادرا، (Dس�تجابات  ً وت��م  ، عل��ي الترتي�ب)ً
 وت�راوح الم�دى النظ�رى لكل مبح�وثالكلية تجميع الدرجة 

بحوثين إلي ثFث فئ�ات ، وتم تقسيم الم) درجة44-11(بين 
، وع�ى متوس�ط ) درج�ة21 -11(وع�ى م�نخفض : كما يلي

 ). درجة44- 33(، وعى مرتفع ) درجة32 -22(

 ممارسات الحفاظ على الھواء

ممارس��ته ت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن 
 ممارسات الحف�اظ عل�ى الھ�واءالتى تعكس لبعض ا2نشطة 

، وأعطي�ت درج�ات اتممارس) 4(وذلك بمقياس مكون من 
ًدائما، أحيان�ا ، ن�ادرا، (Dستجابات ) 1، 2، 3، 4( ً  عل�ي )ً

الترتيب ، وتم تجميع درجات كل مبح�وث، وت�راوح الم�دى 
، وت��م تقس��يم )  درج��ة16-4(النظ��رى للدرج��ة الكلي��ة ب��ين 

 7 -4(وع�ى م�نخفض :  ثFث فئات كم�ا يل�يىالمبحوثين إل
 12(مرتفع ، وعى ) درجة11 -8(، وعى متوسط )اتدرج

 ). درجة16-
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 تحسين الدخلممارسات 

عض ب�ب قيام�هتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
 وذلك بمقياس ممارسات تحسين الدخلالتى تعكس ا2نشطة 

 )1، 2، 3، 4(، وأعطي��ت درج��ات ممارس��ات) 7(مك��ون م��ن 
ًدائما، أحيانا ، نادرا، (Dستجابات  ً  وتم تجميع،  علي الترتيب)ً

كل مبحوث، وتراوح المدى النظرى للدرجة الكلية درجات 
 ث�Fث فئ�ات ى، وتم تقس�يم المبح�وثين إل�) درجة28-7(بين 

وع��ى متوس��ط ، ) درج��ة 13 -7(وع��ى م��نخفض : كم��ا يل��ي
 ). درجة28- 21(، وعى مرتفع ) درجة20 -14(

لكل مبح�وث والت�ى تعب�ر ع�ن وتم تجميع الدرجة الكلية 
 التنمية الزراعية رساتببعض مماالزراع المبحوثين  وعى

-52(المستدامة، وتراوح المدى النظرى للدرجة الكلية بين 
، وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��Fث فئ��ات كم��ا )  درج��ة208
، وع��ى متوس��ط ) درج��ة103 -52(وع��ى م��نخفض : يل��ي

 ). درجة208- 156(، وعى مرتفع ) درجة155 -104(

 الدور المطلوب من الدولة وم�ن اSرش�اد الزراع�ى ف�ى
 مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة

تق�دمھا الدول�ة وھي عبارة عن الجھ�ود والخ�دمات الت�ي 
ممارس��ات التنمي��ة اDرش��اد الزراع��ي  لل��زراع ف��ى مج��ال و

، وت����م قي����اس ھ����ذا المتغي����ر بس����ؤال الزراعي����ة المس����تدامة
الت�ى م�ن المف�روض المبحوث ع�ن مجموع�ة م�ن الخ�دمات 

بل��غ والدول�ة تق�ديمھا لل�زراع قي�ام جھ�از اDرش�اد الزراع��ى 
) 1،2،3،4(  وأعطي�����ت درج�����اتم�����ة،خد) 27(ع�����ددھا 

عل��ي الترتي��ب، ث��م ) دائم��ا، أحيان��ا، ن��ادرا، (Dس��تجابات 
جمعت درجات كل مبح�وث للتعبي�ر ع�ن مس�توى الخ�دمات 
المقدمة له، وتراوح المدى النظرى للدرجة الكلية للخ�دمات 

إل�ي ث�Fث  غي�ر، وت�م تقس�يم ھ�ذا المت) درج�ة108-27 (ب�ين
متوس��ط  دور، ) درج��ة53-27 (دور م��نخفض: فئ��ات ھ��ى

 .) درجة108- 81(مرتفع  دور، ) درجة80 -54(

المش��كzت الت��ى تواج��ه ال��زراع المبح��وثين ف��ى مج��ال 
 ممارسات الزراعة المستدامة

تم التعرف عليھا بسؤال المبحوثين عن المشكFت الت�ى 
ت���م و مةف���ى مج���ال ممارس���ات الزراع���ة المس���تداجھھم ات���و

 . التكرارات لكل مشكلة لتحديد ا2ھمية النسبية لھاحساب

 والمناقشةالنتائج 

  للزراع المبحوثينالعامةالخصائص 

 أن الخص���ائص 2أوض���حت النت���ائج ال���واردة بج���دول 
 :لمبحوثين كانت كما يلى للزراع االعامة

 السن

 ص��غار %27.2 بنس��بة  مبح��وث82  أنأش��ارت النت��ائج
% 43.7 مبح�وث بنس�بة 132و ، ) س�نة40أق�ل م�ن (السن 

 مبح����وث بنس����بة 88 و، ) س����نة55-40(متوس����طى الس����ن 
 ). سنة55أكثر من (منھم كبار السن % 29.1

 تعليم المبحوثدرجة 

أميين % 41.7 مبحوث بنسبة 126 النتائج أن أوضحت
م��نھم  %30.8 مبح��وث بنس��بة 93و، ) ب��التعليمق��وال��م يلتح(

 أق�ل م�ن التعل�يم ف�ى أت�م(حاصل على مؤھل تحت المتوسط 
 حاص����ل عل����ى %21.9 مبح����وث بنس����بة 66و، ) س����نة12

 مبح�وث 17و، ) س�نة15-12 أتم فى التعليم(مؤھل متوسط 
 أكثر  فى التعليمتمأ( حاصل على مؤھل عالى %5.6بنسبة 

 .) سنة15من 

 الزراعة فى عدد سنوات الخبرة

ع���دد % 21.5بنس���بة  مبح���وث 65 النت���ائج أن أف���ادت
 ، ) سنوات10أقل من (راعة ضعيفة سنوات خبرتھم فى الز

 20-10(خب��رتھم متوس��طة % 50.3 مبح��وث بنس��بة 152و
أكث��ر (خب��رتھم عالي��ة % 28.1 مبح��وث بنس��بة 85و، )س��نة
 .) سنة20من 

 حجم ا�سرة المعيشية

 %27.8 بنس�����بة مبح�����وث 84 أوض�����حت النت�����ائج أن
 105و، ) أف���راد5ق���ل م���ن أ(يعيش���ون ف���ى أس���ر ص���غيرة 

م يعيش��ون ف��ى أس��ر متوس��طة م��نھ %34.8مبح��وث بنس��بة 
 م�����نھم %37.4بنس�����بة   مبح�����وث113و ،) أف�����راد7 -5(

  .) أفراد7أكثر من (يعيشون فى أسر كبيرة 

 الدخل الشھرى

 م�نھم %50.7 مبحوث بنس�بة 153 أوضحت النتائج أن
 مبح���وث 92و، ) جني���ه1000أق���ل م���ن (دخلھ���م م���نخفض 

 57و)  جني�ه2000-1000(دخلھ�م متوس�ط  %30.5بنسبة 
 2000أكث��ر م��ن (دخلھ��م مرتف��ع % 18.9نس��بة مبح��وث ب

 .)جنيه

 مساحة حيازة ا�رض الزراعية

 %35.4 مبح�����وث بنس�����بة 107  النت�����ائج أنأظھ�����رت
 ، ) ف�دان2أق�ل م�ن (حيازتھم من ا2رض الزراعية صغيرة 

 -2( منھم حيازتھم متوس�طة %45.0 مبحوث بنسبة 136و
 حي��ازتھم %19.5 مبح��وث بنس��بة 59و، ) أفدن��ة5أق��ل م��ن 

 .)دنة فأكثر أف5(يرة كب

ة ف���ى مج���ال التع���رض لمص���ادر المعلوم���ات الزراعي���
 ممارسات التنمية الزراعية المستدامة

 %28.8 مبح�����وث بنس�����بة 87أوض�����حت النت�����ائج أن 
م�نخفض، الزراعي�ة مستوى تعرضھم لمصادر المعلوم�ات 

 97 تعرض���ھم متوس���ط، و%39.1 مبح���وث بنس���بة 118و
 . عتعرضھم مرتفمنھم  %32.1مبحوث بنسبة 

وتتمث���ل أھمي���ة دراس���ة الخص���ائص الممي���زة لل���زراع 
المبحوثين فى التعرف على النس�بة ا2كب�ر م�ن ك�ل خاص�ية 
ل�ستفادة م�ن ذل�ك عن�د وض�ع الب�رامج اDرش�ادية وإختي�ار 
الطرق والوسائل والتوصيات التى تتناس�ب م�ع طبيع�ة ھ�ذه 

 .الخصائص
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  للزراع المبحوثينالعامةالخصائص  .2جدول 

 )%( عدد لعامةالخصائص ا

 السن

 27.2 82 ) سنة40أقل من ( صغار السن 

 43.7 132 ) سنة55-40(متوسطى السن 

 29.1 88 ) سنة55أكثر من (كبار السن 

 درجة تعليم المبحوث

 41.7 126 )لم يلتحق بالتعليم (أمى

 30.8 93 ) سنة12أقل من  فى التعليمأتم  (تعليم تحت المتوسط

 21.9 66 ) سنة15-12فى  التعليمأتم (سط حاصل علي مؤھل متو

 5.6 17 ) سنة15أكثرمن فى التعليم أتم (حاصل علي مؤھل عالي 

 عةعدد سنوات الخبرة فى الزرا

 21.5 65 ) سنوات10اقل من (خبرة ضعيفة 

 50.3 152 ) سنة20 –10(خبرة متوسطة 

 28.1 85 ) سنة20أكثر من (خبرة عالية 

 حجم ا�سرة المعيشية

 27.8 84 ) أفراد5أقل من ( صغيرة أسرة

 34.8 105 )  أفراد7-5( متوسطة أسرة

 37.4 113 ) أفراد7أكثر من (أسرة كبيرة 

 الدخل الشھرى

 50.7 153 ) جنيه1000أقل من  (دخل منخفض

 30.5 92 ) جنيه2000 -1000 (دخل متوسط

 18.9 57 ) جنيه2000أكثر من  (دخل مرتفع

 رض الزراعيةمساحة حيازة ا�

 35.4 107 ) فدان2أقل من (حيازة صغيرة 

 45.0 136 )أفدنة 5أقل من -2(حيازة متوسطة 

 19.5 59 ) أفدنة فأكثر5(حيازة كبيرة 

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة

 28.8 87 ) درجة29-15(تعرض منخفض 

 39.1 118 ) درجة44-30(تعرض متوسط 

 32.1 97 ) درجة60-45(تعرض مرتفع 

 100.0 302 اDجمالى
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ا�ھمي��ة النس��بية لمص���ادر المعلوم��ات الزراعي��ة ف���ى 
 رسات التنمية الزراعية المستدامةمجال مما

 أن المص��ادر الت��ى 3ل ج��دوأوض��حت النت��ائج ال��واردة ب
ممارس�ات  مج�ال ف�ىيحصل منھا ال�زراع عل�ى معلوم�اتھم 

ً كان���ت مرتب���ة تنازلي���ا حس���ب التنمي���ة الزراعي���ة المس���تدامة
ال���زراع ا�خ���رين بمتوس���ط : المتوس���ط الحس���ابى كم���ا يل���ى

المتعلم��ين والمثقف��ين ف��ي القري��ة بمتوس��ط درج��ة، ث��م ) 3.5(
ش���رف  وم المرش���د الزراع���ي ك���F م���ندرج���ة، ث���م) 2.8(

ث�م ك�F درج�ة، ) 2.7( بمتوس�ط الجمعية التعاونية الزراعية
) 2.4( بمتوس�ط التليفزيونية والحمFت القومي�ة البرامج من

) 2.3(اDجتماعات اDرشادية بمتوس�ط والندوات ثم درجة، 
ا2ھ�ل ودرجة، ثم كF من المج�Fت و النش�رات اDرش�ادية 

 F من الخبرةدرجة، ثم ك) 2.2(وا2قارب وا2صدقاء بمتوسط 
ل ق�الشخصية ومدير اDرش�اد ب�المركز اDرش�ادى وي�وم الح

) 2.0( درج��ة، ث��م ي��وم الحص��اد بمتوس��ط) 2.1(بمتوس��ط 
درج��ة، ث��م تج��ار التق��اوي و المبي��دات وا2س��مدة بمتوس��ط 

 .درجة) 1.8(درجة، ثم الصحف اليومية بمتوسط ) 1.9(

ويتضح من ذلك إنخفاض إقبال ال�زراع عل�ى المج�Fت 
رات اDرش�����ادية والص�����حف اليومي�����ة كمص�����ادر والنش�����

للمعلوم��ات وق��د يرج��ع ذل��ك إل��ى وج��ود نس��بة كبي��رة م��ن 
ال��زراع ا2مي��ين مم��ا يتطل��ب ض��رورة اDھتم��ام بمح��و أمي��ة 
ال��زراع لزي��ادة اDس��تفادة م��ن ھ��ذه المص��ادر، وف��ى نف��س 

 المع����ارفالوق����ت التركي����ز عل����ى تق����ديم أكب����ر ق����در م����ن 
زراعية المس�تدامة م�ن والمعلومات عن ممارسات التنمية ال

 الزراع�ى  الزراع مثل المرشديفضلھاخFل المصادر التى 
 .ومشرف الجمعية التعاونية الزراعية

إتجاه الزراع المبحوثين نحو ممارسات ا�ستدامة 
 البيئية والعوامل المؤثرة عليھا

المبح���وثين نح���و ممارس���ات مس���توى إتج���اه ال���زراع 
 ا�ستدامة البيئية

مبح��وث ) 77( أن 4ج��دول واردة بأوض��حت النت��ائج ال��
م����ن ال����زراع كان����ت إتجاھ����اتھم نح����و %) 25.5(بنس����بة 

مبح�وث بنس�بة ) 123(اDستدامة البيئي�ة س�لبية، بينم�ا  ك�ان 
) 102(منھم إتجاھ�اتھم محاي�دة ، ف�ى ح�ين ك�ان %) 40.7(

منھم إتجاھاتھم إيجابي�ة، ويتض�ح %) 33.8(مبحوث بنسبة 
 المبح����وثين م����ن ذل����ك أن م����ا يق����رب م����ن ثFث����ة أرب����اع

إتجاھاتھم نحو ممارسات استدامة البيئي�ة %) 74.5(بنسبة
م��ا ب��ين محاي��دة وإيجابي��ة، وق��د يرج��ع ذل��ك إل��ى اDنتش��ار 
الواس��ع لمفھ��وم اDس��تدامة البيئي��ة والتنمي��ة المس��تدامة ف��ى 

 .الفترة ا2خيرة

العوامل المؤثرة عل�ى درج�ة إتج�اه ال�زراع المبح�وثين 
 بيئيةنحو ممارسات ا�ستدامة ال

 " نص الفرض اDحصائى الصفرى ا2ول عل�ى أن�ه  
الس�ن، درج�ة تعل�يم (للمتغيرات المس�تقلة التالي�ة وجد تأثير ي

المبحوث، عدد سنوات الخبرة فى الزراع�ة ، حج�م ا2س�رة 
مس�����احة حي�����ازة ا2رض المعيش�����ية، ال�����دخل الش�����ھرى، 

 الزراعي�ة المعلوم�ات لمص�ادر ، درج�ة التع�رضالزراعي�ة
عل��ى ) مارس��ات التنمي��ة الزراعي��ة المس��تدامةف��ى مج��ال م

درج��ة إتج��اه ال��زراع المبح��وثين نح��و ممارس��ات اس��تدامة 
 :وتم إختبار الفرض على مرحلتين ھماالبيئية 

 المرحلة ا�ولى

إختب��ار معنوي��ة العFق��ة اDرتباطي��ة ب��ين درج��ة إتج��اه 
ال��زراع المبح��وثين نح��و ممارس��ات اس��تدامة البيئي��ة وب��ين 

المس���تقلة المدروس���ة م���ن خ���Fل تق���دير معام���ل المتغي���رات 
  م�ا5جدول  أوضحت النتائج الواردة بوقد إرتباط بيرسون،

 :يلى

 درجة تعليم المبحوث

تب���ين وج���ود عFق���ة إرتباطي���ة معنوي���ة موجب���ة بلغ���ت 
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.436(

 ، ويمكن تفسير ذلك بأن الشخص المتعلم لديه)0.01(دلة 
قابلية ل�ستزادة من المع�ارف والمعلوم�ات فھ�و أس�رع ف�ى 
الفھم واDستيعاب وأسرع فى قبول التغيير والبحث عن ك�ل 
ما ھ�و جدي�د يمك�ن أن يحس�ن م�ن مس�توى آدائ�ه ويزي�د م�ن 

 .هإنتاجيت

 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة

 تبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�و
ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى ، وھ��ى عFق��ة )0.522(

، ويمك�ن تفس�ير ذل�ك ب�أن زي�ادة ع�دد س�نوات )0.01(دلة 
الخبرة تؤدى إل�ى زي�ادة المع�ارف والمھ�ارات واDتجاھ�ات 
اDيجايبة نحو اDرش�اد الزراع�ى للحص�ول عل�ى مزي�د م�ن 
ا2فك��ار والتوص��يات الحديث��ة والت��ى ت��ؤدى إل��ى الحص��ول 

Dيجابي�ة لل�زراع على نتائج جيدة مما يزيد م�ن اDتجاھ�ات ا
 . وإقبالھم على تنفيذ توصياتھا

 حجم ا�سرة المعيشية

تب��ين وج��ود عFق��ة إرتباطي��ة معنوي��ة موجب��ة م��ع حج��م 
، وھ�ى عFق�ة ذات دل�ة ) 0.325(ا2سرة المعيشية بلغ�ت 

، ويمك��ن تفس��ير ذل��ك )0.01(إحص��ائية عن��د مس��توى دل��ة 
فير ع�دد كبي�ر بأنه كلم�ا زاد حج�م ا2س�رة دل ذل�ك عل�ى ت�و

من ا2يدى العاملة مما يس�اعد ال�زراع عل�ى تنفي�ذ ا2س�اليب 
 .الحديثة فى الزراعة

 الدخل الشھرى

 تبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�و
وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى  )0.366(

، ويمك���ن تفس���ير ذل���ك بأن���ه كلم���ا زاد دخ���ل )0.01(دل���ة 
وقدرت��ه عل��ى  يزي��د م��ن إقب��ال الم��زارع الم��زارع ف��إن ذل��ك

 .تبنى ا2فكار الجديدة
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ف�ى مج�ال ممارس�ات الت�ى يحص�ل منھ�ا ال�زراع عل�ى معلوم�اتھم الزراعي�ة ا�ھمية النسبية لمص�ادر المعلوم�ات  .3جدول 
 التنمية الزراعية المستدامة

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

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

 3 2.7 0.7 2 42.7 129 39.3 119 17.3 52  المرشد الزراعي -1
 5 2.3 42.0 127 7.3 22 34.0 103 16.7 50 اSجتماعات اSرشادية  الندوات و-2
 6 2.2 46.0 139 10.0 30 26.0 79 18.0 54   المجzت والنشرات اSرشادية -3
 10 1.8 54.7 165 16.7 50 21.3 64 7.3 23  الصحف اليومية -4
 1 3.5 2.0 6 6.0 18 32.7 99 59.3 179  الزراع ا�خرين -5
 6 2.2 44.7 135 8.7 26 28.7 87 18.0 54  ا�ھل وا�قارب وا�صدقاء -6
 9 1.9 54.0 163 13.3 40 22.0 66 10.7 33 المبيدات وا�سمدة تجار التقاوي و-7
 7 2.1 48.7 147 12.0 36 24.0 72 15.3 47  الخبرة الشخصية -8
 2 2.8 1.3 4 40.7 123 39.3 119 18.7 56  المتعلمين والمثقفين في القرية -9

 4 2.4 32.7 99 9.3 28 40.0 121 18.0 54  البرامج التلفزيونية -10
 3 2.7 4.0 12 44.7 135 31.3 95 20.0 60  مشرف الجمعية التعاونية الزراعية -11
 7 2.1 41.4 125 13.9 42 34.0 103 10.6 32 اد بالمركز اSرشادى مدير اSرش-12
 4 2.4 40.7 123 7.3 22 21.3 64 30.7 93  الحمzت القومية-13
 7 2.1 48.7 147 11.3 34 26.0 79 14.0 42  يوم الحقل-14
 8 2.0 48.7 147 15.3 46 22.0 66 14.0 43  يوم الحصاد-15

 . 2017ت البحث الميدانية بمحافظة الشرقية عام جمعت وحسبت من بيانا: المصدر

 

  . ا�ستدامة البيئيةممارساتنحو ًوفقا لمستوى اSتجاه  المبحوثين  توزيع الزراع .4جدول 

 )%( عدد مستوى ا�تجاه
 25.5 77 ) درجة29-18 (سلبىتجاه إ
 40.7 123 ) درجة41-30 (محايدتجاه إ
 33.8 102 ) درجة54 -42 (إيجابىتجاه إ
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  نتائج العzقات اSرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين ا�تجاه نحو ممارسات ا�ستدامة البيئية.5جدول 

 قيمة معامل ا�رتباط المتغيرات المستقلة المدروسة

 107.-  السن-1

 **0.436  درجة تعليم المبحوث-2

 **0.522  عدد سنوات الخبرة فى الزراعة-3

 **0.325 المعيشية ا�سرة  حجم-4

 **0.366  الدخل الشھرى-5

 **0.692 مساحة حيازة ا�رض الزراعية -6

 **0.569 مستدامة درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية فى مجال ممارسات التنمية الزراعية ال-7
         0.01معنوى عند مستوى ** 
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 مساحة حيازة ا�رض الزراعية

 تبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�و
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.692(

 ، ويمك��ن تفس��ير ذل��ك ب��أن الحي��ازة الكبي��رة )0.01(دل��ة 
تشجع المزارع على تبنى ا2فكار الجدي�دة ل�ذلك فھ�و يس�عى 
دائما للحص�ول عل�ى ا2فك�ار الجدي�دة أى ت�زداد اDتجاھ�ات 
اDيجابية نحوھا على عك�س الحي�ازات الص�غيرة الت�ى تح�د 
م�ن ق��درة أص�حابھا عل��ى تنفي�ذ الجدي��د ل�ذلك تق��ل إتجاھ��اتھم 

 .للبحث عن الجديدوقابليتھم  

درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية فى مجال 
 ممارسات التنمية الزراعية المستدامة

 تبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�و
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.569(

، ويمك��ن تفس��ير ذل�ك ب��أن التع��رض لمص��ادر )0.01(دل�ة 
ية يتيح الفرصة للمزارع للتعرض 2كبر المعلومات الزراع

ق��در م��ن المع��ارف وا2فك��ار المس��تحدثة، و ك��ذلك معرف��ة 
نتائج تطبيق مثل ھذه ا2فكار مما يشجع على زي�ادة اDتج�اه 

 .اDيجابى للزراع نحو ھذه ا2فكار

فى حين لم تتأكد الدل�ة اDحص�ائية للعFق�ة اDرتباطي�ة 
 ات اس�تدامة البيئي�ةنح�و ممارس�ع اتج�اه ال�زرإب�ين درج�ة 

 .والسن

وبن���اء عل���ى النت���ائج الس����ابقة يمك���ن رف���ض الف����رض 
  وقب��ول الف��رض ف��ى الص��ورة الص��فريةاDحص��ائى ا2ول

 البديل القائل بوجود عFقة إرتباطية معنوية ب�ين اDحصائى
نح��و ممارس��ات اس��تدامة درج��ة إتج��اه ال��زراع المبح��وثين 

، ع�دد س�نوات تعل�يم المبح�وث درج�ة(وب�ين ك�ل م�ن  البيئية
الخب���رة ف���ى الزراع���ة ، حج���م ا2س���رة المعيش���ية، ال���دخل 

 التع����رض ، ا2رض الزراعي����ةحي����ازةمس����احة الش����ھرى، 
 الزراعية ف�ى مج�ال ممارس�ات التنمي�ة لمصادر المعلومات
 .)الزراعية المستدامة

ف���ى ائى ا2ول ص��� الف���رض اDحرف���ضيمك���ن كم���ا 
 عFق���ة إرتباطي���ة القائ���ل بع���دم وج���ودالص���ورة الص���فرية 

نح�و ممارس�ات اس�تدامة معنوية بين درجة إتج�اه ال�زراع 
 .السنوبين  البيئية

 المرحلة الثانية

للمتغي�رات المس�تقلة ذات العFق�ة إختبار معنوية الت�أثير 
 درج��ة إتج��اه ال��زراع المبح��وثين  عل��ى المعنوي��ةاDرتباطي��ة

، وذل��ك م��ن خ��Fل قي��اس نح��و ممارس��ات اس��تدامة البيئي��ة
اDسھام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروس�ة ذات العFق�ة 

إتج�اه ال�زراع المبح�وثين اDرتباطية ف�ى تفس�ير التب�اين ف�ى 
اس�تخدام نم�وذج ب ، وذل�ك نح�و ممارس�ات اس�تدامة البيئي�ة

التحلي��ل اDرتب��اطى و التحلي��ل اDنح��دارى المتع��دد المت��درج 
، )Step Wise Regression Analysis(الص���اعد 

 أن متغيرين فق�ط أس�ھما معنوي�ا ف�ى 6توضح نتائج جدول و

نح���و المبح���وثين ف���ى إتج���اه ال���زراع تفس���ير التب���اين الكل���ى 
مس��احة  :وھم��ا عل��ى الترتي��ب ممارس��ات اس��تدامة البيئي��ة

ودرج��ة  ،%38.7  بنس��بة إس��ھامحي��ازة ا2رض الزراعي��ة
وھ��ذين المتغي��رين  ،%15.5س��ھام إ بنس��بة تعل��يم المبح��وث
ت قيمة غمن التباين الكلى، وبل% 54.2والى يفسران معا ح

 وھ����ى معنوي����ة إحص����ائيا عن����د 13.37المحس����وبة " ف"
 .مما يعنى معنوية النموذج ككل) 0.01(مستوى 

مشاركة الزراع المبحوثين فى ا�نشطة البيئية فى 
 المجتمع والعوامل المؤثرة عليھا

مش���اركة ال���زراع المبح���وثين ف���ى ا�نش���طة مس���توى 
 جتمعالبيئية فى الم

مبح��وث ) 69( أن 7أوض��حت النت��ائج ال��واردة بج��دول 
كانت مشاركتھم ف�ى ا2نش�طة من الزراع %) 22.8(بنسبة 

مبح���وث ) 92(البيئي���ة ف���ى المجتم���ع ض���عيفة، بينم���ا  ك���ان 
م�نھم مش�اركتھم متوس�طة، ف�ى ح�ين ك�ان %) 30.5(بنسبة 

، مرتفع�ةمنھم مش�اركتھم %) 46.7(مبحوث بنسبة ) 141(
 م��ا يزي��د ع��ن ثFث��ة أرب��اع المبح��وثين ويتض��ح م��ن ذل��ك أن

مشاركتھم فى ا2نشطة البيئة فى المجتم�ع %) 77.2(بنسبة 
ما بين متوسطة ومرتفعة، وقد يرجع ذل�ك إل�ى زي�ادة وع�ى 

 .الزراع بأھمية الحفاظ على البيئة

العوام�����ل الم�����ؤثرة عل�����ى درج�����ة مش�����اركة ال�����زراع 
  فى ا�نشطة البيئية فى المجتمعالمبحوثين

 "  اDحص�ائى الص�فرى الث�انى عل�ى أن�هنص الفرض
الس�ن، درج�ة تعل�يم (للمتغيرات المس�تقلة التالي�ة وجد تأثير ي

المبحوث، عدد سنوات الخبرة فى الزراع�ة ، حج�م ا2س�رة 
مس�����احة حي�����ازة ا2رض المعيش�����ية، ال�����دخل الش�����ھرى، 

التع��رض لمص�ادر المعلوم�ات الزراعي��ة درج�ة ، الزراعي�ة
 ودرج�ة ،الزراعي�ة المس�تدامةفى مج�ال ممارس�ات التنمي�ة 

) إتجاه الزراع المبح�وثين نح�و ممارس�ات اس�تدامة البيئي�ة
على درجة مشاركة الزراع المبحوثين ف�ى ا2نش�طة البيئي�ة 

 :وتم إختبار الفرض على مرحلتين ھما ،فى المجتمع

 المرحلة ا�ولى

إختبار معنوي�ة العFق�ة اDرتباطي�ة ب�ين درج�ة مش�اركة 
ين ف��ى ا2نش��طة البيئي��ة ف��ى المجتم��ع وب��ين ال��زراع المبح��وث

المتغي���رات المس���تقلة المدروس���ة م���ن خ���Fل تق���دير معام���ل 
 م�ا 8جدول أوضحت النتائج الواردة ب إرتباط بيرسون، وقد

 :يلى

 درجة تعليم المبحوث

تب���ين وج���ود عFق���ة إرتباطي���ة معنوي���ة موجب���ة بلغ���ت 
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.601(

، ويمكن تفسير ذلك بأن الشخص المتعلم لديه )0.01(ة دل
وعى أكبر بأھمية الحفاظ عل�ى بيئ�ة المجتم�ع المحل�ى ال�ذى 

 .يعيش فيه
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درج��ة ونت��ائج التحلي��ل اSرتب��اطى واSنح��دارى المتع��دد المت��درج الص��اعد لعzق��ة المتغي��رات المس��تقلة المدروس��ة  .6جدول 
 بيئيةنحو ممارسات ا�ستدامة الاتجاه الزراع 

معامل  المتغيرات المستقلة
اSرتباط 
 rالمتعدد 

التراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

  (%)R2التابع 

لتباين المفسر ا
 للمتغير التابع

(%) 

معامل 
اSنحدار 

 Bالجزئى

 قيمة 
" ت"

 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل اSنحدار 
الجزئى 

 bـل المعيارى

 0.101 0.01 **5.02 0.286 0.387 0.387 0.622 الزراعية ا�رض حيازة مساحة 

 0.108 0.01 **4.01 0.321 0.155 0.542 0.736 درجة تعليم المبحوث

 ) 0.01(معنوى عند مستوى **  **13.37=                               ف المحسوبة0.542= معامل التحديد

 . 2017قية عام  جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشر:المصدر

 

 المشاركة فى ا�نشطة البيئية فى المجتمعًتوزيع الزراع  المبحوثين وفقا لمستوى . 7جدول 

 )%( عدد المشاركةمستوى 

 22.8 69 ) درجة19-10(مشاركة ضعيفة 

 30.5 92 ) درجة29-20(مشاركة متوسطة 

 46.7 141 ) درجة40 -30(مشاركة مرتفعة 

 100.0 302 اSجمالى

  .2017جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية عام : صدرالم

 

نت��ائج العzق��ات اSرتباطي��ة ب��ين المتغي��رات المس��تقلة المدروس��ة وب��ين درج��ة مش��اركة ال��زراع المبح��وثين ف��ى  .8جدول 
 ا�نشطة البيئية فى المجتمع

 قيمة معامل ا�رتباط المتغيرات المستقلة المدروسة

 087.-  السن-1

 **0.601  درجة تعليم المبحوث-2

 **0.335  عدد سنوات الخبرة فى الزراعة-3

 *0.201 المعيشية ا�سرة  حجم-4

 0.131  الدخل الشھرى-5

 **0.421 مساحة حيازة ا�رض الزراعية -6

 **0.511 المعلومات الزراعية فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة لمصادر  درجة التعرض-7

 **0.534  إتجاه الزراع المبحوثين نحو ممارسات ا�ستدامة البيئية-8

 0.05معنوى عند مستوى         * 0.01معنوى عند مستوى ** 

 . 2017جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية عام : المصدر

 



 
Al-Kholy and Basha 1798 

 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة

 عنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�وتبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة م
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.335(

، ويمك�ن تفس�ير ذل�ك ب�أن زي�ادة ع�دد س�نوات )0.01(دلة 
الخب��رة ت��ؤدى إل��ى زي��ادة المع��ارف والمھ��ارات الت��ى تمك��ن 
الف���رد م���ن المش���اركة الفعال���ة ف���ى ا2نش���طة المختلف���ة ف���ى 

 . المجتمع ومنھا ا2نشطة البيئية

 سرة المعيشيةحجم ا�

تب���ين وج���ود عFق���ة إرتباطي���ة معنوي���ة موجب���ة بلغ���ت 
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.201(

، ويمكن تفس�ير ذل�ك ب�أن زي�ادة حج�م ا2س�رة )0.05(دلة 
المعيش���ية يس���اعد عل���ى زي���ادة المش���اركة والمس���اھمة ف���ى 

 .ا2نشطة البيئية

 مساحة حيازة ا�رض الزراعية

 رتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�وإFق�ة تبين وجود ع
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.421(

أص�حاب الحي�ازات ، ويمكن تفس�ير ذل�ك ب�أن )0.01(دلة 
الكبيرة ل�ديھم ال�وعى والق�درة عل�ى المس�اھمة ف�ى ا2نش�طة 

 .البيئية المختلفة

 الزراعية فى مجال المعلومات لمصادر التعرض درجة
 التنمية الزراعية المستدامةممارسات 

 رتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�وإتبين وجود عFق�ة 
 إحص��ائية عن��د مس��توى ، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة)0.511(

التع��رض لمص��ادر ، ويمك��ن تفس��ير ذل�ك ب��أن )0.01(دل�ة 
 ف��ى التع��رف عل��ى مزي��د م��ن الم��زارعالمعلوم��ات يس��اعد 

 للحف�اظنش�طة ا2نشطة البيئية وأھمية مساھمتھا ف�ى تل�ك ا2
 .على بيئته

نح��و ممارس��ات ا�س��تدامة إتج��اه ال��زراع المبح��وثين 
 البيئية

 رتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�وإتبين وجود عFق�ة 
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.534(

 اDتج�اهزيادة درجة ، ويمكن تفسير ذلك بأن ) 0.01(دلة 
 ت اس��تدامة البيئي��ةنح��و ممارس��ااDيج��ابى ل��دى الم��زارع 

نش��طة الحف��اظ أ الفعال��ة ف��ى المش��اركةتدفع��ه إل��ى مزي��د م��ن 
 .على البيئة فى المجتمع

فى حين لم تتأكد الدل�ة اDحص�ائية للعFق�ة اDرتباطي�ة 
بين درجة مشاركة الزراع فى ا2نشطة البيئية فى المجتم�ع 

 .)، والدخل الشھرىالسن(كل من وبين 

بقة يمك���ن رف���ض الف����رض وبن���اء عل���ى النت���ائج الس����ا
 ف��ى الص��ورة الص��فرية وقب��ول الف��رض الث��انىاDحص��ائى 

اDحصائى البديل القائل بوجود عFقة إرتباطية معنوية ب�ين 
درجة مش�اركة ال�زراع المبح�وثين ف�ى ا2نش�طة البيئي�ة ف�ى 

، ع�دد س�نوات درجة تعليم المبح�وث(المجتمع وبين كل من 
مساحة حيازة يشية، الخبرة فى الزراعة ، حجم ا2سرة المع

ت التع��رض لمص��ادر المعلوم��ادرج��ة ، ا2رض الزراعي��ة
 ،الزراعية فى مجال ممارسات التنمية الزراعي�ة المس�تدامة

نح�و ممارس�ات اس�تدامة  إتجاه الزراع المبح�وثين ودرجة
 .)البيئية

 ف���ى الث���انىائى ص��� الف���رض اDحيمك���ن رف���ضكم���ا 
رتباطي���ة الص���ورة الص���فرية القائ���ل بع���دم وج���ود عFق���ة إ

مشاركة الزراع المبح�وثين ف�ى ا2نش�طة معنوية بين درجة 
 .) والدخل الشھرىالسن(كل من وبين البيئية فى المجتمع 

 المرحلة الثانية

إختبار معنوية الت�أثير للمتغي�رات المس�تقلة ذات العFق�ة 
 المعنوية على درجة مشاركة الزراع المبح�وثين اDرتباطية

، وذل��ك م��ن خ��Fل قي��اس لمجتم��عف��ى ا2نش��طة البيئي��ة ف��ى ا
اDسھام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروس�ة ذات العFق�ة 

مش��اركة ال��زراع درج��ة اDرتباطي��ة ف��ى تفس��ير التب��اين ف��ى 
باس�تخدام ، وذلك عالمبحوثين فى ا2نشطة البيئية فى المجتم

نم��وذج التحلي��ل اDرتب��اطى والتحلي��ل اDنح��دارى المتع���دد 
، )Step Wise Regression Analysis(المتدرج الصاعد 

 ت فق��ط أس��ھمثFث��ة متغي��رات أن 9و توض��ح نت��ائج ج��دول 
مش�اركة ال�زراع درج�ة ف�ى معنويا فى تفسير التباين الكل�ى 

وھ���م عل���ى ع المبح���وثين ف���ى ا2نش���طة البيئي���ة ف���ى المجتم���
، %36.1س���ھام إ بنس���بة درج���ة تعل���يم المبح���وث: الترتي���ب

 ف�ى مج�ال راعي�ةودرجة التعرض لمص�ادر المعلوم�ات الز
إس����ھام  بنس����بة ممارس����ات التنمي����ة الزراعي����ة المس����تدامة

  إس�ھام بنس�بةعدد س�نوات الخب�رة ف�ى الزراع�ة ثم 14.5%
% 63.2 ح�والى مجتمع�ة تفس�ر ات المتغي�روھذه ،12.6%

 19.021المحس��وبة " ف"ت قيم��ة غ��م��ن التب��اين الكل��ى، وبل
مم���ا يعن���ى ) 0.01(وھ���ى معنوي���ة إحص���ائيا عن���د مس���توى 

 . النموذج ككلمعنوية

 التنمية ببعض ممارساتوعى الزراع المبحوثين 
 الزراعية المستدامة والعوامل المؤثرة عليھا

 ب��بعض ممارس��اتمس��توى وع��ى ال��زراع المبح��وثين 
  التنمية الزراعية المستدامة

مبح���وث بنس���بة ) 74( أن 10أوض���حت نت���ائج ج���دول 
 التنمي����ة ب����بعض ممارس����ات مس����توى وع����يھم%) 24.5(

مبح���وث بنس���بة ) 127(المس���تدامة م���نخفض، والزراعي���ة 
مبح����وث ) 101(مس����توى وع����يھم متوس����ط، و%) 42.1(

 .مستوى وعيھم مرتفع%) 33.4(بنسبة 
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رج��ة دونت�ائج التحلي��ل اSرتب�اطى واSنح��دارى المتع�دد المت��درج الص��اعد لعzق�ة المتغي��رات المس�تقلة المدروس��ة  .9جدول 
 .المجتمعئية فى مشاركة الزراع المبحوثين فى ا�نشطة البي

معامل  المتغيرات المستقلة
اSرتباط 
 rالمتعدد 

التراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

  (%)R2التابع 

تباين المفسر 
 للمتغير التابع

(%) 

معامل 
اSنحدار 

 Bالجزئى

 قيمة
" ت"

 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل اSنحدار 
الجزئى 

 bـل المعيارى

 0.152 0.01 **5.36 0.63 0.361 0.361 0.601 درجة تعليم المبحوث

 المعلومات لمصادر التعرضدرجة 
الزراعية فى مجال ممارسات التنمية 

 الزراعية المستدامة
0.711 0.506 0.145 0.71 6.041** 0.01 0.136 

 0.96 0.01 **3.44 0.44 0.126 0.632 0.795 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة

 ) 0.01(معنوى عند مستوى **  **19.021=                        ف المحسوبة       0.795= معامل التحديد

 . 2017 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية عام :المصدر

  

  التنمية الزراعية المستدامةببعض ممارسات الوعى لمستوىًتوزيع الزراع المبحوثين وفقا  .10جدول 

 )%( العدد مستوى الوعى

 24.5 74 ) درجة103-52(وعى منخفض 

 42.1 127 ) درجة155-104(وعى متوسط 

 33.4 101 ) درجة208-156(وعى مرتفع 

 100.0 302 اSجمالى

 .2017 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :المصدر

 
وتم توزيع الدرجة اDجمالي�ة ل�وعى ال�زراع المبح�وثين 

الزراعي���ة المس���تدامة إل���ى س���تة  التنمي���ة ممارس���اتب���بعض 
 .11محاور كما يوضحھا جدول 

المس��تويات الفرعي��ة لبن��ود وع��ى ال��زراع المبح��وثين 
  التنمية الزراعية المستدامةببعض ممارسات

 أن المس���تويات 11أوض���حت النت���ائج ال���واردة بج���دول 
الفرعية بك�ل مك�ون م�ن مكون�ات وع�ى ال�زراع المبح�وثين 

 التنمي��ة الزراعي��ة المس��تدامة ك��ان عل��ى اتب��بعض ممارس��
 :النحو التالى

 ممارسات الحفاظ على التربة

مبح����وث بنس����بة  24 أن 11ج����دول أوض����حت نت����ائج 
 الترب���ةبممارس���ات الحف���اظ عل���ى   مس���توى وع���يھم7.9%

 مس���توى وع���يھم %30.5 مبح���وث بنس���بة 92م���نخفض، و
  مس���توى وع���يھم%61.6 مبح���وث بنس���بة 186متوس���ط، و

 .مرتفع

 ت الحفاظ على المياهممارسا

% 24.2 مبحوث بنسبة 73 أن 11 جدول نتائج أشارت
 م��نخفض، المي��اهبممارس��ات الحف��اظ عل��ى  مس��توى وع��يھم

مس���توى وع���يھم متوس���ط، % 32.5 مبح���وث بنس���بة 98و
 . مستوى وعيھم مرتفع%43.4 مبحوث بنسبة 131و

 ممارسات اSقتصاد المنزلى

% 27.8 مبح�وث بنس�بة 84 أن 11 نتائج ج�دول أفادت
 م��نخفض، اDقتص��اد المنزل��ىبممارس��ات  مس��توى وع��يھم

مس���توى وع���يھم متوس���ط، % 34.8 مبح���وث بنس���بة 105و
 . مستوى وعيھم مرتفع%37.4 مبحوث بنسبة 113و

التعام��ل ا�م���ن وا�س��تفادة م��ن المخلف���ات ممارس��ات 
 المزرعية

 مبح����وث بنس����بة 72 أن 11ج����دول أوض����حت نت����ائج 
تعام�����ل ا�م�����ن البممارس�����ات  مس�����توى وع�����يھم% 23.8
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 التنمية ببعض ممارساتتوزيع الزراع المبحوثين وفقا للمستويات الفرعية لبنود وعى الزراع المبحوثين  .11جدول 
 الزراعية المستدامة

 الترتيب المتوسط الحسابى )%( العدد مستويات الوعى

 ممارسات الحفاظ على التربة

 7.9 24 ) درجة19-10(وعى منخفض 

 30.5 92 ) درجة29-20(وعى متوسط 

 61.6 186 ) درجة40-30(وعى مرتفع 

 ا2ول 27.08

 ممارسات الحفاظ على المياه

 24.2 73 ) درجة13-7(        وعى منخفض 

 32.5 98 ) درجة20-14(وعى متوسط 

 43.4 131 ) درجة28-21(وعى مرتفع 

 الثانى 21.18

 ممارسات اSقتصاد المنزلى

 27.8 84 ) درجة25 -13(        وعى منخفض 

 34.8 105 ) درجة38-26(وعى متوسط 

 37.4 113 ) درجة52-39(وعى مرتفع 

 الخامس 18.31

 التعامل ا�من وا�ستفادة من المخلفات المزرعيةممارسات 

 23.8 72 ) درجة21-11( وعى منخفض 

 32.1 97 ) درجة32-22( وعى متوسط 

 44.1 133 ) درجة44-33(عى مرتفع  و

19.49 

 
 الرابع

 ممارسات الحفاظ على الھواء

 38.7 117 ) درجات7 -4(        وعى منخفض 

 32.1 97 ) درجة11-8(وعى متوسط 

 29.1 88 ) درجة16-12(وعى مرتفع 

 السادس 10.58

 ممارسات تحسين الدخل

 24.8 75 ) درجة13 -7(        وعى منخفض 

 32.8 99 ) درجة20-14(وعى متوسط 

 42.4 128 ) درجة28-21(وعى مرتفع 

 الثالث 20.26

   100.0 302 إجمالى المبحوثين

 .2017جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية عام : المصدر
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 مبح�وث 97واستفادة من المخلفات المزرعية منخفض، و
 مبح���وث 133س���ط، و مس���توى وع���يھم متو%32.1بنس���بة 
 . مستوى وعيھم مرتفع%44.1بنسبة 

 ممارسات الحفاظ على الھواء

 مبح���وث بنس���بة 117 أن 11أوض���حت نت���ائج ج���دول 
بممارس��ات الحف��اظ عل��ى الھ��واء   مس��توى وع��يھم38.7%

 مس���توى وع���يھم %32.1 مبح���وث بنس���بة 97م���نخفض، و
 مس���توى وع���يھم %29.1 مبح���وث بنس���بة 88متوس���ط، و

 .مرتفع

 ين الدخلممارسات تحس

 %24.8 مبح�وث بنس�بة 75 أن 11أفادت نتائج ج�دول 
 99بممارس��ات تحس��ين ال��دخل م��نخفض، و مس��توى وع��يھم
 128 مس���توى وع���يھم متوس���ط، و%32.8مبح���وث بنس���بة 

 . مستوى وعيھم مرتفع%42.4مبحوث بنسبة 

يمك����ن ترتي����ب : وبن����اء عل����ى نت����ائج الج����دول الس����ابق
ب�بعض بح�وثين المستويات الفرعي�ة لبن�ود وع�ى ال�زراع الم

الزراعي�ة المس�تدامة تنازلي�ا حس�ب المتوس�ط  التنمي�ة ممارسات
 :الحسابى كما يلى

) 27.08(ممارس����ات الحف����اظ عل����ى الترب����ة بمتوس����ط 
) 21.18(درجة، ثم ممارسات الحفاظ على المي�اه بمتوس�ط 
) 20.26(درج���ة، ث���م ممارس���ات تحس���ين ال���دخل بمتوس���ط 
فادة م����ن درج����ة، ث����م ممارس����ات التعام����ل ا�م����ن واس����ت

درجة ثم ممارس�ات ) 19.49(المخلفات المزرعية بمتوسط 
درج�����ة، ، ث�����م ) 18.31(اDقتص�����اد المنزل�����ى بمتوس�����ط 

 .درجة) 10.58(ممارسات الحفاظ على الھواء بمتوسط 

العوامل المؤثرة عل�ى درج�ة وع�ى ال�زراع المبح�وثين 
  التنمية الزراعية المستدامةببعض ممارسات

 " ى الثال�ث عل�ى أن�هنص الفرض اDحصائى الص�فر
الس�ن، درج�ة تعل�يم (رات المس�تقلة التالي�ة للمتغيوجد تأثير ي

المبحوث، عدد سنوات الخب�رة ف�ى الزراع�ة، حج�م ا2س�رة 
مس�����احة حي�����ازة ا2رض المعيش�����ية، ال�����دخل الش�����ھرى، 

 الزراعي�ة المعلوم�ات لمص�ادر  درج�ة التع�رض،الزراعي�ة
مة، درج��ة ف��ى مج��ال ممارس��ات التنمي��ة الزراعي��ة المس��تدا

إتجاه الزراع المبح�وثين نح�و ممارس�ات اس�تدامة البيئي�ة، 
ودرجة مشاركة الزراع المبحوثين فى ا2نش�طة البيئي�ة ف�ى 

ب���بعض درج���ة وع���ى ال���زراع المبح���وثين عل���ى ) المجتم���ع
 وتم إختبار الفرض ،المستدامة  التنمية الزراعية ممارسات

 :على مرحلتين كما يلى

 المرحلة ا�ولى

معنوي��ة العFق��ة اDرتباطي��ة ب��ين درج��ة وع��ى إختب��ار 
 التنمي���ة الزراعي���ة ب���بعض ممارس���اتال���زراع المبح���وثين 

المس��تدامة وب��ين المتغي��رات المس��تقلة المدروس��ة م��ن خ��Fل 

 أوضحت النتائج الواردة تقدير معامل إرتباط بيرسون، وقد
 : ما يلى12بجدول 

 درجة تعليم المبحوث

ة موجب���ة بلغ���ت تب���ين وج���ود عFق���ة إرتباطي���ة معنوي���
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.712(

، ويمكن تفسير ذلك بأن الشخص المتعلم لديه )0.01(دلة 
قدرة على الفھم واDستيعاب 2ھمية التنمية المستدامة ولدي�ه 
الق��درة أيض��ا عل��ى فھ��م أس��س التطبي��ق الس��ليم لمث��ل ھ��ذه 

 .الممارسات

 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة

 تبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�و
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.555(

، ويمك�ن تفس�ير ذل�ك ب�أن زي�ادة ع�دد س�نوات )0.01(دلة 
الخبرة تعنى تراكم الخبرة لدى الفرد مم�ا تمكن�ه م�ن الق�درة 

 .على تطبيق ا2فكار الحديثة على إختFف أنواعھا

 ة ا�رض الزراعيةمساحة حياز

 تبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�و
 إحص��ائية عن��د مس��توى ، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة)0.367(

، ويمكن تفس�ير ذل�ك ب�أن أص�حاب الحي�ازات )0.01(دلة 
الكبي���رة ل���ديھم الق���درة عل���ى المخ���اطرة وتجري���ب ا2فك���ار 

 .المستحدثة المختلفة

 الزراعية فى مجال تالمعلوما لمصادر درجة التعرض
 ممارسات التنمية الزراعية المستدامة

 تبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�و
 إحص��ائية عن��د مس��توى ، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة)0.485(

، ويمك��ن تفس��ير ذل�ك ب��أن التع��رض لمص��ادر )0.01(دل�ة 
المعلوم����ات يم����د الم����زارع بالمف����اھيم الص����حيحة للتنمي����ة 

 .سس التطبيق السليم لھاالمستدامة وأ

إتج��اه ال��زراع المبح��وثين نح��و ممارس��ات ا�س��تدامة 
 البيئية

 تبين وجود عFق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة موجب�ة بلغ�ت نح�و
، وھ��ى عFق��ة ذات دل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى )0.621(

، ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة درجة اDتج�اه ) 0.01(دلة 
لبح��ث للحص��ول عل��ى اDيج��ابى ل��دى الم��زارع يدفع��ه إل��ى ا

مزيد من المعارف والتوصيات فى مج�ال اس�تدامة البيئي�ة 
 .وبالتالى تتوافر لديه دافعية أكبر لتطبيق مثل ھذه ا2فكار

درجة مشاركة الزراع المبحوثين ف�ى ا�نش�طة البيئي�ة 
 فى المجتمع

 تبين وجود عFقة إرتباطية معنوية موجبة بلغت نحو
)0.732(لة إحصائية عند مستوى ، وھى عFقة ذات د

، ويمكن تفسير ذلك بأن المزارع الذى يتمتع )0.01(دلة 
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ب��بعض وع��ى ال�زراع المبح��وثين نت�ائج العzق��ات اSرتباطي�ة ب��ين المتغي��رات المس�تقلة المدروس��ة وب�ين درج��ة  .12جدول 
  المستدامة التنمية الزراعيةممارسات

 رتباطمعامل ا�قيمة  ت المستقلة المدروسةالمتغيرا

 097.-  السن-1

 **0.712 درجة تعليم المبحوث -2

 **0.555  عدد سنوات الخبرة فى الزراعة-3

 0.112 المعيشية ا�سرة حجم -4

 0.131  الدخل الشھرى-5

 **0.367 مساحة حيازة ا�رض الزراعية -6

 **0.485 ية المستدامة الزراعية فى مجال ممارسات التنمية الزراعالمعلومات لمصادر التعرضدرجة  -7

**0.621 نحو ممارسات ا�ستدامة البيئية إتجاه الزراع المبحوثين -8  

**0.732 درجة مشاركة الزراع المبحوثين فى ا�نشطة البيئية فى المجتمع -9  

         0.01معنوى عند مستوى ** 
 . 2017 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية عام :المصدر

 
بدرج��ة مش��اركة مرتفع��ة ف��ى ا2نش��طة البيئي��ة ف��ى المجتم��ع 
يك����ون أكث����ر وعي����ا واقتناع����ا بأھمي����ة التنمي����ة الزراعي����ة 

 .المستدامة

فى حين لم تتأكد الدل�ة اDحص�ائية للعFق�ة اDرتباطي�ة 
 ب���بعض ممارس���اتب���ين درج���ة وع���ى ال���زراع المبح���وثين 

، حج��م الس��ن(التنمي��ة الزراعي��ة المس��تدامة وب��ين ك��ل م��ن 
 ). والدخل الشھرى،ا2سرة المعيشية

 وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفرض اDحصائى
الثالث فى الصورة الصفرية وقبول الفرض اDحصائى 
البديل القائل بوجود عFقة إرتباطية معنوية بين درجة 

 التنمية الزراعية ببعض ممارساتوعى الزراع المبحوثين 
، عدد درجة تعليم المبحوث(ن المستدامة وبين كل م

مساحة حيازة ا2رض ، سنوات الخبرة فى الزراعة
، درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية الزراعية

فى مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة ، درجة 
إتجاه الزراع المبحوثين نحو ممارسات استدامة البيئية، 

2نشطة البيئية فى ودرجة مشاركة الزراع المبحوثين فى ا
 ).المجتمع

يمك���ن رف���ض الف���رض اDحص���ائى الثال���ث ف���ى  كم���ا 
الص���ورة الص���فرية القائ���ل بع���دم وج���ود عFق���ة إرتباطي���ة 

ب����بعض معنوي����ة ب����ين درج����ة وع����ى ال����زراع المبح����وثين 
الس�ن، ( التنمية الزراعية المستدامة وبين كل م�ن ممارسات

 ). والدخل الشھرى،حجم ا2سرة المعيشية

 الثانيةالمرحلة 

إختبار معنوية الت�أثير للمتغي�رات المس�تقلة ذات العFق�ة 
وع��ى ال��زراع المبح��وثين  المعنوي��ة عل��ى درج��ة اDرتباطي��ة

، وذل��ك م��ن  المس��تدامة التنمي��ة الزراعي��ةب��بعض ممارس��ات
خFل قياس اDسھام النسبى للمتغي�رات المس�تقلة المدروس�ة 

وع�ى درج�ة ذات العFقة اDرتباطية ف�ى تفس�ير التب�اين ف�ى 
  التنمي���ة الزراعي���ةب���بعض ممارس���اتال���زراع المبح���وثين 

، وذل��ك باس��تخدام نم��وذج التحلي��ل اDرتب��اطى و  المس��تدامة
 Step Wise(التحليل اDنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد 

Regression Analysis( أن  13، وتوضح نت�ائج ج�دول
ل�ى  متغيرات فقط أسھمت معنويا فى تفسير التباين الكةأربع
 التنمية ببعض ممارساتدرجة وعى الزراع المبحوثين فى 

درج��ة مش��اركة :  عل��ى الترتي��بم وھ�� المس��تدامةالزراعي��ة
بنس�بة الزراع المبح�وثين ف�ى ا2نش�طة البيئي�ة ف�ى المجتم�ع 

نح�و ممارس�ات إتج�اه ال�زراع المبح�وثين ، %53.6سھام  إ
 ع�دد س�نوات الخب�رة ،%8.4إس�ھام  بنسبة استدامة البيئية

 ودرج�ة تعل�يم المبح�وث ،%6.6فى الزراعة بنس�بة إس�ھام 
 مجتمع��ة، وھ��ذه المتغي��رات ا2ربع��ة %7.0  إس��ھامبنس��بة

" ف"ت قيم�ة غ�من التباين الكلى، وبل% 75.6تفسر حوالى 
 وھ���ى معنوي���ة إحص���ائيا عن���د مس���توى 21.19المحس���وبة 

 .مما يعنى معنوية النموذج ككل) 0.01(
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بدرجة وع�ى ال�زراع باطى واSنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لعzقة المتغيرات المستقلة نتائج التحليل اSرت .13جدول 
  المستدامة التنمية الزراعيةببعض ممارساتالمبحوثين 

معامل  المتغيرات المستقلة
اSرتباط 
 rالمتعدد 

التراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

  (%)R2التابع 

تباين المفسر ال
 للمتغير التابع

(%) 

معامل 
اSنحدار 

 Bالجزئى

 قيمة
" ت"

 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل اSنحدار 
الجزئى 

 bـل المعيارى

درجة مشاركة الزراع المبح�وثين ف�ى 
 ا�نشطة البيئية فى المجتمع

0.732 0.536 0.536 0.050 **4.468 0.0000 0.295 

نح������و إتج������اه ال������زراع المبح������وثين 
 0.084 0.619 0.787 ممارسات ا�ستدامة البيئية

.052 **5.782 0.006 0.180 

 0.143 0.028 3.212* 071. 0.066 0.686 0.828 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة

 0.171 0.011 4.583** 345. 0.070 0.755 0.869 درجة تعليم المبحوث

 **21.19=                              ف المحسوبة0.869= معامل التحديد
 ) 0.05(معنوى عند مستوى ) * 0.01(ستوى معنوى عند م** 
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التعرف على الدور المطلوب من الدولة ومن اSرشاد 
الزراعى فى مجال ممارسات التنمية الزراعية 

 المستدامة من وجھة نظر الزراع المبحوثين

اSرش�اد الزراع�ى و تقدم�ه الدول�ةالدور ال�ذى مستوى 
 مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامةللزراع فى 

  مبح��وث94  أن14ج��دول أوض��حت النت��ائج ال��واردة ب
لھم�ا أف�ادوا ب�أن الدول�ة واDرش�اد الزراع�ى % 31.1 بنسبة

ف����ى مج����ال ممارس����ات التنمي����ة الزراعي����ة دور م����نخفض 
 أن %34.1  مبح��وث بنس��بة103 المس��تدامة ، بينم��ا أش��ار

% 34.8 مبح�وث بنس�بة 105 ، فى حين ذكرالدور متوسط
بنس�بة ، ويت�بن م�ن ذل�ك أن غالبي�ة ال�زراع الدور مرتف�عأن 

يحص���لون عل���ى خ���دمات قليل���ة ومتوس���طة م���ن % 65.2
  عل���ىالجمعي���ة الزراعي���ة واDرش���اد الزراع���ى وھ���ذا ي���دل

ضعف نشاط اDرش�اد الزرع�ى وانخف�اض دوره ف�ى ت�وفير 
ين فى مجال ممارسات التنمي�ة الزراعي�ة الخدمات للمزارع

 .المستدامة

 واDرش��اد الدول��ة تق��دمھا وكان��ت أھ��م ا2دوار الت��ى
مج�ال ممارس�ات التنمي�ة الزراعي�ة  لل�زراع ف�ى الزراع�ى

المستدامة مرتبة تنازليا حس�ب ا2ھمي�ة النس�بية عل�ى النح�و 
 ت��وفير المعلوم��ات الحديث��ة ع��ن ط��رق )15ج��دول (الت��الى 

، ثم توفير التق�اوى المحس�نة ) درجة2.6(ط الزراعة بمتوس
لكل منھما، ثم ت�وفير )  درجة2.5(وتوفير ا2سمدة بمتوسط 

المبي��دات  الحديث��ة والمس��اعدة ف��ي ال��تخلص م��ن مخلف��ات 
، ث��م ت��وفير المعلوم��ات ) درج��ة2.3(المحاص��يل بمتوس��ط 

الحديثة عن الرى والتوعية بأس�اليب ترش�يد المي�اه و ت�وفير 
ثة عن التسميد وت�وفير المعلوم�ات الحديث�ة المعلومات الحدي

، ث���م تق����ديم ) درج���ة2.2(ع���ن ط���رق الحص���اد بمتوس���ط 
المعلوم��ات الخاص��ة بالمكافح��ة المتكامل��ة ل®ف��ات بمتوس��ط 

، ث��م ت��وفير المعلوم��ات الحديث��ة ع��ن التس��ويق ) درج��ة2.1(
، ثم التوعية بأس�اليب المحافظ�ة عل�ى ) درجة2.0(بمتوسط 

، ث�م ت�وفير مك�ابس ) درج�ة1.9(التربة وص�يانتھا بمتوس�ط 
لقش ا2رز وتقديم المعلومات ف�ى الوق�ت المناس�ب بمتوس�ط 

، ث��م ت��وفير المعلوم��ات الحديث��ة ع��ن تخ��زين ) درج��ة1.8(
، ث��م اDش��راف والمتابع��ة ) درج��ة1.7(المحص��ول بمتوس��ط 

المس��تمرة لتنفي��ذ التوص��يات وتش��جيع ا2عض��اء عل��ى إقام��ة 
، وعم�ل ) درج�ة1.5(مشروعات تس�مين العج�ول بمتوس�ط 

حق��ول إرش��ادية لل��زراع وت��وفير المعلوم��ات الحديث��ة ع��ن 
، ث�م تنظ�يم ن�دوات ) درجة1.4(العناية بالحيوانات بمتوسط 

واجتماعات إرشادية لمناقش�ة المش�اكل الزراعي�ة ومس�اعدة 
ا2عضاء ف�ى مش�روعات تربي�ة ال�دواجن وإنت�اج الب�يض و 
إقام����ة وتش����جيع مش����روعات Dنت����اج الش����تFت وت����وفير 
المعلوم����ات الحديث����ة للم����رأة ع����ن الص����ناعات الزراعي����ة 

، وت����وفير المعلوم����ات ) درج����ة1.0(الص����غيرة بمتوس����ط 
الحديث���ة للش���باب الريف���ى ومس���اعدة ا2عض���اء ف���ى إنش���اء 

، ث�م المس�اعدة ) درج�ة0.8(المناحل وتربية النحل بمتوسط 
ث��م )   درج��ة0.7(ف��ى تطھي��ر الت��رع والمص��ارف بمتوس��ط 

 0.4(نة ا�ت بمتوس�����ط ت�����وفير ورش Dص�����Fح وص�����يا
، المس��اعدة ف��ى إنش��اء الم��زارع الس��مكية بمتوس��ط )درج��ة

 ). درجة0.2(

المش��كzت الت��ى تواج��ه ال��زراع المبح��وثين ف��ى مج��ال 
 ممارسات الزراعة المستدامة

 أن المشكFت الت�ى 16أوضحت النتائج الواردة بجدول 
تواج��ه ال��زراع المبح��وثين ف��ى مج��ال ممارس��ات الزراع��ة 

ك��F م��ن ع��دم : ة مرتب��ة تنازلي��ا عل��ى النح��و الت��الىالمس��تدام
وج�����ود ن�����دوات وإھتم�����ام إرش�����ادى بالتنمي�����ة الزراعي�����ة 
المس���تدامة، وص���عوبة إج���راءات الحص���ول عل���ى التق���اوى
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 مجال ممارسات التنمية الزراعية المستدامة للزراع فى  الزراعى  واSرشادالدولةالدور الذى تقدمه مستوى . 14جدول 

 )%( عدد الدورمستوى 

 31.1 94 ) درجة53 -27 (دور منخفض

 34.1 103 ) درجة80-54 (دور متوسط

 34.8 105 ) درجة108 – 81 ( دور مرتفع

 100.0 302 اSجمالى
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مجال ممارسات التنمية الزراعية رشاد الزراعى للزراع فى واSالدولة ا�ھمية النسبية للخدمات التى تقدمھا  .15جدول 
 المستدامة

 الخدمات م � نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 الترتيب المتوسط

 2 2.5 0.0 0 10.0 33 30.0 98 52.9 172 توفير التقاوى المحسنة 1

 3 2.3 0.0 0 20.0 65 30.0 98 42.8 139 توفير المبيدات  الحديثة 2

 12 1 1.4 47 58.5 190 20.0 65 0.0 0 تنظيم ندوات واجتماعات إرشادية لمناقشة المشاكل الزراعية 3

 8 1.8 0.0 0 32.9 107 40.0 130 20.0 65 تقديم المعلومات فى الوقت المناسب 4

 10 1.5 0.0 0 52.9 172 30.0 98 10.0 33 اSشراف والمتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات 5

 9 1.7 0.7 24 25.5 83 40.0 130 20.0 65 تخزين المحصولتوفير المعلومات الحديثة عن  6

 6 2 0.0 0 22.8 74 40.0 130 30.0 98 توفير المعلومات الحديثة عن التسويق 7

 14 0.7 2.9 94 50.0 163 10.0 33 4.0 13 المساعدة فى تطھير الترع والمصارف 8

 11 1.4 1.4 47 20.0 65 58.5 190 0.0 0 لومات الحديثة عن العناية بالحيواناتتوفير المع 9

 4 2.2 0.0 0 30.0 98 20.0 65 42.8 139 توفير المعلومات الحديثة عن الرى والتوعية بأساليب ترشيد المياه 10

 4 2.2 0.0 0 20.0 65 40.0 130 32.9 107 توفير المعلومات الحديثة عن التسميد 11

 1 2.6 0.0 0 0.0 0 40.0 130 52.9 172 توفير المعلومات الحديثة عن طرق الزراعة 12

 4 2.2 0.0 0 30.0 98 20.0 65 42.8 139 توفير المعلومات الحديثة عن طرق الحصاد 13

 12 1 1.4 47 52.9 172 20.0 65 5.5 18 توفير المعلومات الحديثة للمرأة عن الصناعات الزراعية الصغيرة 14

 13 0.8 1.4 47 40.0 130 29.2 95 9.2 30  توفير المعلومات الحديثة للشباب الريفى 15

 5 2.1 0.2 6 1.0 3 70.0 228 20.0 65 تقديم المعلومات الخاصة بالمكافحة المتكاملة ل©فات 16

 3 2.3 0.0 0 10.0 33 42.8 139 40.0 130 المساعدة في التخلص من مخلفات المحاصيل 17

 11 1.4 2.2 71 0.0 0 70.0 228 1.2 4  حقول إرشادية للزراععمل 18

 2 2.5 0.0 0 10.0 33 30.0 98 60.0 195  توفير ا�سمدة  19

 12 1 2.9 94 20.0 65 40.0 130 4.0 13 نتاج البيضإمساعدة ا�عضاء فى مشروعات تربية الدواجن و 20

 12 1 2.2 71 37.5 122 30.0 98 3.7 12 إقامة وتشجيع مشروعات Sنتاج الشتzت 21

 10 1.5 1.5 48 21.2 69 46.8 152 10.0 33 تشجيع ا�عضاء على إقامة مشروعات تسمين العجول 22

 13 0.8 2.2 71 57.8 188 10.0 33 3.4 11 مساعدة ا�عضاء فى إنشاء المناحل وتربية النحل 23

 15 0.4 4.3 141 38.5 125 4.3 14 6.8 22 توفير ورش Sصzح وصيانة ا��ت 24

 16 0.2 5.2 168 29.8 97 7.7 25 3.7 12 المساعدة فى إنشاء المزارع السمكية 25

 8 1.8 0.7 24 20.0 65 45.5 148 20.0 65 توفير مكابس لقش ا�رز 26

 7 1.9 0.7 24 20.0 65 40.0 130 25.5 83 التوعية بأساليب المحافظة على التربة وصيانتھا 27

 . 2017بمحافظة الشرقية عام ت وحسبت من بيانات البحث الميدانية جمع: المصدر
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 في مجال ممارسات الزراعة المستدامة المشكzت التى تواجه الزراع المبحوثين .16جدول 

 )%( عدد المشكzت م

 75.83 229 عدم توفر ا��ت الزراعية الحديثة بالجمعية 1

 98.68 298 المستدامة الزراعية ة عدم وجود ندوات وإھتمام إرشادى بالتنمي 2

 93.05 281 معلومات المرشدين عن ا�صناف الجديدة ضعف  3

 76.82 232 ستخدام ا��تإعدم توفر العمالة الفنية المدربة على  4

 89.74 271  ا�صناف الموجودة منخفضة اSنتاج  5

 98.68 298 صعوبة إجراءات الحصول على التقاوى وا�سمدة والمبيدات 6

 96.36 291 � يوجد مرشدين متخصصين فى كل المحاصيل 7

 95.36 288 عدم توفر الكمية المطلوبة من التقاوى فى الوقت المناسب  8

 83.44 252 المبيدات الموجودة بالجمعية غير مضمونة   9

 87.75 265 � يوجد مرشدين متخصصين فى اSنتاج الحيوانى 10

 93.38 282 طلوب من التقاوى فى الوقت المناسبعدم توفر الصنف الم 11

 89.74 271  �يھتموا بمتابعة مشاكل الزراعاSرشاد الزراعىالعاملين فى  12

 83.11 251 � يوجد إرشاد تسويقي 13

 95.36 288 المرشد �يقدم التوصيات فى الوقت المناسب 14

 88.74 268 عدد المرشدين فى الجمعية غير كافى  15

 72.19 218 يشترط دفع ثمن التقاوى فورى ودفعة واحدة 16

 74.17 224 المستدامةالزراعية عدم تقديم المعلومات الكافية عن التنمية  17

 75.83 229 � يوجد مرشدين متخصصين فى مكافحة ا�مراض وا�فات 18

 83.44 252 عدم توافر المبيد فى الوقت المناسب 19

 80.13 242  الكيماوية رتفاع أسعار ا�سمدةإ 20

 77.15 233 للزراعةعدم مzئمة البذور الحالية  21

 93.05 281 عدم توافر آ�ت الرش  22

 .2017جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية عام : المصدر

 

 يوج�د مرش�دين ، ثم %98.68بنسبة وا2سمدة والمبيدات 
، ث��م ك��F %96.36بة بنس��متخصص��ين ف��ى ك��ل المحاص��يل 

 ع��دم ت��وفر الكمي��ة المطلوب��ة م��ن التق��اوى ف��ى الوق��ت م��ن 
المناس�ب، والمرش��د يق��دم التوص�يات ف��ى الوق��ت المناس��ب 

ع��دم ت��وافر آت ال��رش، و ، ث��م ك��F م��ن %95.36بنس��بة 
بنس��بة ض��عف معلوم��ات المرش��دين ع��ن ا2ص��ناف الجدي��دة 

ا2ص���ناف الموج���ودة منخفض���ة ، ث���م ك���F م���ن 93.05%
تاج، والع�املين ف�ى اDرش�اد الزراع�ى يھتم�وا بمتابع�ة اDن

ع��دد المرش��دين ف��ى ، ث��م %89.74 بنس��بة مش��اكل ال��زراع
، ث�م  يوج�د مرش�دين %88.74الجمعية غير كافى بنس�بة 

، ث�م ك�F %87.75متخصصين فى اDنتاج الحيوانى بنس�بة 
م��ن المبي��دات الموج��ودة بالجمعي��ة غي��ر مض��مونة، وع��دم 

، ث��م  %83.44ى الوق��ت المناس��ب بنس��بة ت��وافر المبي��د ف��
، ث��م ارتف��اع أس��عار %83.11يوج��د إرش��اد تس��ويقي بنس��بة 

، ثم ع�دم مFئم�ة الب�ذور % 80.13ا2سمدة الكيماوية نسبة 

، ث��م ع��دم ت��وفر العمال��ة %77.15الحالي��ة للزراع��ة بنس��بة 
، ث��م %76.82الفني��ة المدرب��ة عل��ى اس��تخدام ا�ت بنس��بة 

ت الزراعي�ة الحديث�ة بالجمعي�ة، و كF من عدم ت�وفر ا�
يوجد مرشدين متخصصين فى مكافحة ا2م�راض وا�ف�ات 

 %.75.83بنسبة 

مقترح��ات ال��زراع المبح��وثين للتغل��ب عل��ى المش��كzت 
ف�����ي مج�����ال ممارس�����ات الزراع�����ة الت�����ى ت�����واجھھم 

 المستدامة

 أن أھم مقترحات 17أوضحت النتائج الواردة بجدول 
في ب على المشكFت التى تواجھھم الزراع المبحوثين للتغل

 : مرتبة تنازليا كما يلى مجال ممارسات الزراعة المستدامة
، ثم التوعية %99.67توفير ا2سمدة بأسعار مناسبة بنسبة 
، ثم تسھيل %99.01بممارسات الحفاظ على البيئة بنسبة 

 بة ــــإجراءات حصول الزراع على مستلزمات اDنتاج بنس



 
Al-Kholy and Basha 1806 

 مجال ممارسات الزراعة المستدامة  فىات الزراع المبحوثين للتغلب على المشكzت التى تواجھھم مقترح.17جدول 

)%( العدد المقترحات م  

 82.28 249 توفير التمويل الzزم لمشروعات تدوير المخلفات 1

 49.83 151  بدائل ا�سمدة الكيماويةتوفير  2

 71.85 217 ستخدام الزراعة الحيويةإتشجيع  3

 99.67 301 توفير ا�سمدة بأسعار مناسبة 4

 95.03 287 صرف ا�سمدة على المساحة المزروعة  5

 95.70 289 تسھيل إجراءات حصول الزراع على مستلزمات اSنتاج 6

 59.11 179 توفير المتابعة المستمرة من المرشدين 7

 91.56 277 زيادة الوعى والتثقيف البيئى للزراع 8

 99.01 299 مارسات الحفاظ على البيئةالتوعية بم 9

 95.03 287  المستدامة الزراعيةتوفير ندوات إرشادية بصفة مستمرة عن أھمية التنمية 10

 90.40 273  توفير ا��ت الزراعية الحديثة 11

 82.78 250 ات متخصصات في اSقتصاد المنزلىتوفير مرشد 12

  2017يدانية بمحافظة الشرقية عام جمعت وحسبت من بيانات البحث الم: المصدر

 

، ثم توفير ندوات إرشادية بصفة مستمرة عن 95.70%
، ثم صرف %95.03أھمية التنمية المستدامة بنسبة 

، ثم %95.03ا2سمدة على المساحة المزروعة بنسبة 
، ثم توفير %90.40توفير ا�ت الزراعية الحديثة بنسبة 

زلى بنسبة في اDقتصاد المن مرشدات متخصصات
، ثم توفير التمويل الFزم لمشروعات تدوير 82.78%

، ثم تشجيع استخدام الزراعة %82.28المخلفات بنسبة 
، ثم توفير المتابعة المستمرة من %71.85الحيوية بنسبة 

، ثم توفير بدائل ا2سمدة %59.11 المرشدين بنسبة
 %.49.83الكيماوية بنسبة 

 التوصيات

نت�ائج البح�ث يمك�ن الخ�روج فى ضوء ما أس�فرت عن�ه 
 :بالتوصيات التالية

أظھرت النتائج أن المرش�د الزراع�ى ومش�رف الجمعي�ة  -1
التعاوني���ة الزراعي���ة ج���اءا ف���ى المرتب���ة الثالث���ة بالنس���بة 
ل�ھمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية من وجھة 
نظ���ر ال���زراع المبح���وثين وعل���ى ذل���ك يوص���ى البح���ث 

 المرش����دين ال����زراعيين بالعم����ل عل����ى زي����ادة أع����داد
وتزوي��دھم بالمعلوم��ات الFزم��ة ف��ى مج��ال ممارس��ات 
الزراع��ة المس��تدامة حت��ى يتس��نى لھ��م توص��يلھا لل��زراع 

لنش���ر التوعي���ة البيئي���ة م���ن خ���Fل الط���رق اDرش���ادية 
  . المFئمة لھم

 أن أكث����ر م����ن نص����ف ال����زراع  إل����ىأش����ارت النت����ائج -2
الس��لبية إتجاھ��اتھم م��ا ب��ين %) 66.2(المبح��وثين بنس��بة 

والمحاي�دة نح�و ممارس�ات اس�تدامة البيئي�ة وعل�ى ذل��ك 
 السلبية اتجاھات ھذهيوصى البحث بالعمل على تغيير 

 الزراع�ة تقني�ات نح�و المحاي�دة اتجاھ�ات وتع�ديل
المس���تدامة وذل���ك ع���ن طري���ق تنظ���يم وتنفي���ذ حم���Fت 
إعFمية مكثفة لتوعي�ة الم�زارعين بممارس�ات الزراع�ة 

ا العم���ل عل���ى تنفي���ذ ب���رامج إرش���ادية المس���تدامة وأيض���
وتدريبي���ة لل���زراع ف���ى مج���ات الزراع���ة المس���تدامة 

 . المختلفة

أوضحت النتائج أن ما يزيد عن ثFث�ة أرب�اع المبح�وثين  -3
مش���اركتھم ف���ى ا2نش���طة البيئي���ة ف���ى %) 77.2(بنس���بة 

المجتم���ع م���ا ب���ين المتوس���طة والمرتفع���ة ل���ذلك يج���ب 
م واس���تفادة م���نھم اھتم���ام بھ���ؤء ال���زراع ودعمھ���

لقدرتھم على التأثير عل�ى غي�رھم م�ن ال�زراع ا�خ�رين 
وإقناعھم بالمحافظة على موارد البيئة المحيطة ل�جي�ال 

 .القادمة
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 أكث��ر م��ن نص��ف ال��زراع المبح��وثين أف��ادت النت��ائج أن -4
 التنمي�ة ببعض ممارسات مستوى وعيھم %66.6بنسبة 

 وعل�ى المتوس�ط ما بين الم�نخفض والزراعية المستدامة
ذلك يوصى البح�ث بض�رورة إيج�اد آلي�ة لتنفي�ذ وتطبي�ق 
الق��انون الزراع��ى للحف��اظ عل��ى البيئ��ة وض��رورة العم��ل 
عل���ى دع���م القط���اع الزراع���ى بكاف���ة أش���كاله النب����اتى 

 .والحيوانى

أظھ�رت النت��ائج أن أھ��م المش�كFت الت��ى تواج��ه ال��زراع  -5
 ھ�ى المبحوثين فى مجال ممارسات الزراع�ة المس�تدامة

ص���عوبة إج���راءات الحص���ول عل���ى التق���اوى وا2س���مدة 
وعلى ذلك يوصى البح�ث %) 98.68(والمبيدات بنسبة 

بضرورة تسھيل ھذه اDجراءات من قبل المس�ئولين ف�ى 
ھذا المجال والعمل على إيجاد وس�ائل ل�دعم الم�زارعين 

 . من أجل تحسين العائد من الزراعة

 الرقابة تفعيل على العمل يوصى البحث أيضا بضرورة -6
الكيماوي�ة وك�ذلك ف�رض رقاب�ة  الوس�ائل إس�تخدام عل�ى

صارمة على منافذ بي�ع ا2س�مدة والمبي�دات م�ن الجھ�ات 
 .الرسمية بالدولة

 الرج��وع Dتب��اع نظ��امك��ذلك يوص��ى البح��ث بض��رورة  -7
الدورة الزراعية كم�ا كان�ت لتحس�ين أوض�اع ا2راض�ي 

 .وحال المحاصيل

 عــــــالمراج

دور اDرش�اد الزراع�ى ف�ى  ).1998( صالحى عل ،أبوالعز
م���ؤتمر اDرش���اد الزراع���ى  ،حماي���ة البيئ���ة الزراعي���ة

المجل�س  ،وتحديات التنمية الزراعية فى الوطن العربى
إتح����اد  ، والبح����ث العلم����ىالعرب����ى للدراس����ات العلي����ا

 .326 ،الجامعات العربية

 حس����ن  م����روان مص����طفى، ،عبدالخالقرض����ا ،أبوحط����ب
دراس���ة إستكش���افية ). 2014(م أس���لي س���ليمان عي���اشو

 لبحي���رة المس���تدامةتجاھ���ات الص���يادين نح���و التنمي���ة 
الجمعي�ة العلمي�ة  مجل�ة ،البردويل بمحافظة شمال سيناء

 .161 ):2 (18 ،ل�رشاد الزراعى

دراس��ة ل�حتياج��ات ). 2006( محم��د عب�دالغفار ،الب�دراوى
اDرش����ادية لل����زراع ف����ى مج����ال ممارس����ات الزراع����ة 

 Fقتھا با2نشطة اDرشادية الموجھ�ة إل�يھمالمستدامة وع
رس�الة  ،)دراسة ميدانية ببعض قرى محافظ�ة الدقھلي�ة(

 ، والمجتم��ع الريف��ىالزراع��ى قس��م اDرش��اد ،ماجس��تير
 .46 ، جامعة المنصورة،كلية الزراعة

دراسة ال�وعى  ).2009( محمد إبراھيم عبدالحميد ،الخولى
ل ف����ى بمكافح����ة ا�ف����ات الزراعي����ة ل����زراع المحاص����ي

 قس���م اقتص���اد ،دكت���وراةرس���الة  ،محافظ���ة الش���رقية
 .15 ،الزقازيق جامعة ، كلية الزراعة،الزراعى

). 2006(إس�ماعيل  عب�دالخالق عل�ى ومحم�دأحمد  ،الذھبى
أداء أخص���ائيى اDرش���اد الزراع���ى البيئ���ى ف���ى مج���ال 
التنمي��ة الزراعي��ة المس��تدامة ب��بعض محافظ��ات الوج��ه 

 ، قطاع العل�وم الزراعي�ةا2زھر لبحوث مجلة ،البحرى
 . 45 ،ديسمبر ،العدد ا2ول

أحم���د  وموس���ى  أم��ال عب���دالعاطى،مرف���ت ص���دقى ،الس��يد
دور الم���رأة الريفي���ة ف���ى ). 2012(رس���Fن  إس���ماعيل

تحقي���ق اDص���حاح البيئ���ى با2س���رة الريفي���ة وعFقت���ه 
مجلة العل�وم  ،بمستوى التنمية البشرية بمحافظة سوھاج

 ،جامع�ة المنص�ورة ،لزراعيةاقتصادية واجتماعية ا
3 )8( :1178. 

). 2017(الجن��دى  الس��يد الش��حات ومحم��د عل��ى ،الش��ربينى
دور المدارس الحقلية للمزارعين كأسلوب إرشادى ف�ى 

 ، المس��تدامة بمحافظ��ة البحي��رةالزراعي��ةتحقي��ق التنمي��ة 
الم����ؤتمر الثال����ث عش����ر للجمعي����ة العلمي����ة ل�رش����اد 

 اDرش�اد الزراع�ى  رؤية شباب الب�احثين ف�ى،الزراعى
اتح��اد  ،والع��املين ب��ه ح��ول مس��تقبل العم��ل اDرش��ادى

مرك�ز  ،العام لمنتجى ومص�درى الحاص�Fت الزراعي�ة
وزارة الزراع�����ة واستص�����Fح  ،البح�����وث الزراعي�����ة

 .116 ):11(10 ،ا2راضى

 رش���اد  س���عيد عب���اس محم���د، النب���ىحس���بمحم���د  ،حبي���ب
دراس���ة لمس���توى ). 2016(عب���دالقادر  رب���اب س���عيدو
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THE AWARENESS OF FARMERS ABOUT SOME SUSTAINABLE 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT PRACTICES 

IN SHARKIA GOVERNORATE 
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ABSTRACT: The research aimed to identify some general characteristics of the farmers 
concerned, to determine the relative importance of agricultural information sources in the 
field of sustainable agricultural development practices from the point of view of the farmers 
concerned and to determine the trend of the farmers concerned towards the concept of 
environmental sustainability and the factors influencing it. Environmental factors in the 
society and the factors influencing them, and to determine the degree of awareness of farmers 
concerned with conservation practices of environmental resources to achieve sustainable 
agricultural development and the factors influencing it, and to identify the required role of the 
state and guidance in the field of sustainable agricultural development practices from the point 
of view of selected farmers and to identify the problems faced by farmers in the field of 
sustainable agriculture practices and their proposals for solving them. The two biggest 
villages in terms of number of farmers were also selected from each district. The villages of 
Bani Amer and Umm Al-Zein were selected from Zagazig District and the villages of 
Didamoun and dowama from Faquos District were selected. The sample was chosen 
according to the relative weight of the number of farmers in each village for the total number 
of holders in the selected villages. The main findings of the research were as follows: The 
results showed that 77 (25.5%) of the respondents were oriented toward the concept of 
environmental sustainability, while 123 respondents (40.7%) were neutral, while (102) were 
(33.8% the study showed that there is a significant correlation between the degree of the 
farmers' attitudes toward the concept of environmental sustainability and the number of years 
of experience in agriculture, household size, monthly income, agricultural land tenure، 
Sustainable agricultural development). The results indicated that (69) respondents (22.8%) of 
the surveyed farmers were involved in environmental activities in the community, while 92 
(30.5%) were moderately involved, 141 were (46.7% the study showed that there was a 
significant correlation between the degree of participation of the surveyed farmers in the 
environmental activities in the society and the number of years of experience in agriculture, 
size of the household، acquisition of agricultural land, Sustainable agricultural development, 
the degree of the trend of farmers to the concept of sustainability (42.1%) and (33.4%) their 
level of awareness is high. A significant correlation was found between farmers' degree of 
awareness. The number of years of experience in agriculture, agricultural land tenure، 
exposure to agricultural information sources in the field of sustainable agricultural 
development practices, the degree of the trend of the farmers concerned towards the concept 
of environmental sustainability, the degree of participation Agriculture 

Key words: Awareness, development, agriculture, sustainable, Sharkia Governorate. 
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