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  معارف وتنفيذ الزراع للتكنولوجيا الحديثةى عل العوامل المؤثرةىيسية التعرف عل بصفة رئستھدف ھذا البحثا: الملخص
التعرف على المتغيرات :  اCھداف التاليةتحقيق وقد إستلزم تحقيق ذلك الھدف قة بمحصول القمح بمحافظة الشرقيةلالمتع

التعرف الشخصية للزراع المبحوثين، التعرف على مصادر معلومات الزراع عن التكنولوجيات الحديثة التى يمكن تطبيقھا، 
اKرشاد الزراعى للزراع في مجال تطبيق التكنولوجيا الحديثة، تحديد  درجة وجود الخدمات اKرشادية التى يقدمھا على

 وتحديد العوامل المرتبطة ا الحديثة لمحصول القمحجيتكنولودرجة معرفة الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية الخاصة بال
ا جيتكنولويات الفنيه الخاصة بالبھا، قياس الفجوة بين درجة المعرفة الفعلية وبين درجة المعرفة الكلية للمبحوثين للتوص

التعرف على مستوى إتجاه الزراع المبحوثين نحو إستخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة بمحصول ، الحديثة لمحصول القمح
ا الحديثة لمحصول جيتكنولوالخاصة بالزراع المبحوثين للتوصيات الفنية ، تحديد درجة تنفيذ الة بهالقمح والعوامل المرتبط

 وتحديد العوامل المرتبطة بھا، قياس الفجوة بين درجة التنفيذ الفعلي وبين درجة التنفيذ الكلي للمبحوثين للتوصيات حالقم
قياس الفجوة بين درجة المعرفة الفعلية وبين درجة التنفيذ الفعلي ا الحديثة لمحصول القمح، جيتكنولوالفنية الخاصة بال

يثة ستخدام التكنولوجيا الحداتأثير ، التعرف على ا الحديثة لمحصول القمحجيتكنولولللمبحوثين للتوصيات الفنية الخاصة با
 للتكنولوجيا الزراعية الحديثة  والتعرف على المشكUت التى تعوق تبنى الزراع المبحوثينوتحديد العوامل المرتبطة بھا

وإعتمد البحث ، محھميتھا النسبية في زراعة القنظرا C  ھذا البحث في محافظة الشرقيةراءجإتم ، للتغلب عليھاومقترحاتھم 
 وتم جمع  مبحوث150عينة عشوائية بلغ قوامھا من   الدراسةبياناتجمع ل علي اKستبيان بالمقابلة الشخصية كوسيلة

لنسب كU من التكرارات واد استخدم في تحليل البيانات قو، 2016ر يونيه إلى شھر سبتمبر عام البيانات خUل الفترة من شھ
من المبحوثين معرفتھم %) 58.0(تضح من النتائج أن ا، و)ت(باط بيرسون، معامل ا�ختبار واختبار معامل ا�رت المئوية،

وجود فجوة معرفية بين متوسط المعرفة الفعلية ومتوسط المعرفة ورشادية الخاصة بالقمح، اK الفنية بالتوصياتمنخفضة 
) 28.97( شادية الخاصة بالقمح حيث بلغت قيمة متوسط المعرفة الفعلية نحور اKالفنية الكلية للزراع المبحوثين بالتوصيات

أوضحت النتائج ) 81.37-(بلغت نحو ) T(وقيمة معامل ) 37.03-( وقيمة الفجوة) 66.00(رفة الكلية وقيمة متوسط المع
وضحت النتائج أن أھم المصادر التى أمن المبحوثين تنفيذھم للتوصيات اKرشادية لمحصول القمح منخفض و%) 46.7(أن 
ھم أن أوتبين من النتائج ، ا�جتماعات والندوات، لزراعي، المرشد االخبرة الشخصية: ع معلوماتھم ھىي منھا الزراقيست

، تقديم المعلومات فى الوقت المناسب بمتوسط %)3.67( توفير التقاوى المحسنة بمتوسط رشاد الزراعي ھوار اKدوأ
)3.70.(% 

 .رشاد الزراعيدور اK،  القمح المزارعين عنتنفيذ و معارف،التكنولوجيا الحديثة :اbسترشاديةكلمات ال

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

تمثssل التنميssة الزراعيssة أحssد اCركssان الرئيسssية وحجssر 
الزاويssssة فssssى عمليssssة التنميssssة اKقتصssssادية واKجتماعيssssة 

التssى تتمثssل فssى ًودعامتھsا الرئيسssية نظssرا Cھميssة الزراعssة 
تsssوفير إحتياجsssات المجتمsssع مsssن المsssواد الغذائيsssة وتمويsssل 

اCنشssطة اKقتصssادية اCخssرى، باKضssافة إلssى أن الزراعssة 
ًتعتبر سوقا منشطا للتصنيع لما يتطلبsه مsن مبيsدات وأسsمدة  ً

 ومما يزيد من أھمية التنمية الزراعيsة مsا. كيماوية ومعدات
راھن من عsدم قدرتsه  فى الوقت الييواجه المجتمع المصر

حتياجاتsه مsن الغsذاء واKعتمsاد علsى إسsتيراد اعلى الوفاء ب
ًالمواد الغذائية من الخارج نتيجة الفجوة التsى تsزداد إتسsاعا 
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بssين عssدد السssكان والمssوارد اCرضssية الزراعيssة المسssتغلة 
 .)2003 ،شلبى(

و� شssك أن عمليssة تحssديث القطssاع الزراعssى وتطssويره 
 بالنشssر واسssع النطssاق للممارسssات يعتمssد علssى مssا يعssرف

والتقنيات الزراعية الحديثة بين الزراع وقبولھم لھsا والsذى 
يتبعsssه اKسsssتخدام اCمثsssل لمsssواردھم والنھsssوض بمعsssد�ت 

كمssا تعتبssر سياسssة التوسssع فssى زراعssة اCصssناف اKنتssاج ، 
المستحدثة ذات اKنتاجية العالية من محاصيل الحبsوب أحsد 

sين المحاور التى يمكن مsة بsوة القائمsيص الفجsا تقلsلھUن خ
القمح ،حيث يعتبر القمح مsن لمحصول اKنتاج واKستھUك 

أھم المحاصيل اKستراتيجية الغذائية ل�نسان والحيوان فsى 
مصssر إذ يطلssق عليssه المحصssول المعيشssى اCول،ويعssزى 
ذلssك إلssى أن القمssح ودقيقssه ھssو أسssاس صssناعة الخبssز الssذى 

ب المصرى بصفه أساسية كما يsدخل يعتمد عليه أفراد الشع
فsى العديssد مssن الصssناعات الغذائيssة كالمكرونssة والبسssكويت 
والكعssك والفطssائر باKضssافة إلssى النخالssة التssى تssدخل فssى 
صناعة اCعUsف للحيوانsات والsدواجن وكsذلك التsبن الsذى 
يستخدم فى تغذيsة الحيوانsات ممsا ينبغsى العمsل علsى زيsادة 

لرأسية أو اCفقيsة وذلsك لتقليsل حجsم اKنتاج سواء بالزيادة ا
الفجوة الغذائية ومن ثم تخفsيض حجsم الsواردات مsن القمsح 

 )2012، أحمد (ودقيقه

sssفه وظيفsssى بوصsssاد الزراعsssرشKر اsssة هويعتبsssحكومي 
ًمسؤ� عن تزويد الsزراع بالمعلومsات والخsدمات التعليميsة 
عن التقنيات الزراعية وبما أن تنمية العنصر البشرى تمثsل 

Cة اsدول المتقدمsف الsى مختلsاملة فsة الشsساس لعملية التنمي
والنامية على حد سواء لذا فإن العنصر البشرى القادر على 
إسsssتيعاب وتطبيsssق التقنيsssات الزراعيsssة بدرجsssة عاليsssة مsssن 
المھssارة والكفssاءة ھssو العنصssر الssذى يتوقssف عليssه إدخssال 

 .)2007 ،الخشاب (وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة

 البحثة مشكل

علssssى الssssرغم مssssن تعssssاظم دور التكنولوجيssssا ودورھssssا 
تھsا إ� الحيوى والفعال فى النھsوض بالزراعsة بشsتى مجا�

أنھا تعرضت للفشل فى عدة إتجاھsات مختلفsة والتsى يعتبsر 
اCساس فيھا ھو نقل التقنيات إلى المستھدفين وذلك Cسباب 

sssئمUر مsssاليب غيsssا أسsssدارة واتباعھKوء اsssا سsssدة منھsssة عدي
لظssروف المسssتھدفين السياسssية واKقتصssادية واKجتماعيssة 
والبيئية حيث يعتبر تطويع التكنولوجيا وموائمتھا فى عملية 
نقssل التقنيssات مssن اھssم العوامssل المssؤثرة علssى نجاحھssا، كمssا 
يعتبssssر ضssssعف إتجاھssssات الssssزراع نحssssو تبنssssى إسssssتخدام 
التكنولوجيا الزراعيsة الحديثsة والعمsل اKرشsادى وسsيطرة 

عsssادات والتقاليsssد اKجتماعيsssة التsssى تعتبsssر العsssائق اCكبsssر ال
لعمليssssة التغييssssر التكنولssssوجى وتفشssssى اCميssssة وإنخفssssاض 
المسssتوى التعليمssى وضssعف المssوارد واKمكانيssات الماديssة 
لغالبيssة الssزراع ھssى الحssاجز الssذى يعتssرض مسssيرة عمليssة 

لھssا وتكييفھssا تطبيssق التكنولوجيssا الحديثssة فssى الزراعssة ونق
 .الزراع لھاوتبنى 

كمsssا تمثsssل تنميsssة إتجاھsssات الsssزراع نحsssو المبتكsssرات 
ًالزراعية الحديثة جانبا ھاما يجب على القائمين على عملية  ً
نقssل التكنولوجيssا الزراعيssة وتطبيقھssا مراعاتssه ويجssب علssى 
اKرشsssssاد الزراعsssssى ممارسsssssة العديsssssد مsssssن الممارسsssssات 

ن اKرشssادية الفعالssة بقصssد اKسssتفادة مssن ميssول المssزارعي
 .  وإتجاھاتھم بشكل إيجابى نحو التقنية الزراعية الحديثة

 :ويمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساؤ�ت التالية

درجssة معرفssة الssزراع المبحssوثين بالتوصssيات ھssى  مssا -1
 وما ؟ا الحديثة لمحصول القمحجيتكنولوبالالفنية الخاصة 

 ھى العوامل المرتبطة بھا؟

 دام التكنولوجيsا الحديثsةھى إتجاھsات الsزراع نحsو إسsتخ ما -2
 ھى العوامل المرتبطة بھا؟  ومافى الزراعة ؟

درجة تنفيsذ الsزراع المبحsوثين للتوصsيات الفنيsة ما ھى  -3
ھsى   ومsا؟ ا الحديثة لمحصول القمحجيتكنولوبالالخاصة 

 العوامل المرتبطة بھا؟

المبحssوثين  الssزراع تعssوق تبنssىھssى المشssكUت التssى  مssا  -4
 ثة ومقترحاتھم للتغلب عليھا؟لتكنولوجيا الحديل

 البحثأھداف 

ًنطUقا من أبعاد مشsكلة الدراسsة السsابق اKشsارة إليھsا إ
 :يلى  ماھذا البحثستھدف ا

 .التعرف على المتغيرات الشخصية للزراع المبحوثين -1

 التعرف على مصادر معلومات الsزراع عsن التكنولوجيsات -2
 .الحديثة التى يمكن تطبيقھا

وجssود الخssدمات اKرشssادية التssى  درجssة علssىالتعssرف  -3
 مجsssال تطبيsssق يقsssدمھا اKرشsssاد الزراعsssى للsssزراع فsssي

 .التكنولوجيا الحديثة

تحديد درجة معرفة الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية  -4
وتحديssد  ا الحديثssة لمحصssول القمssحجيssتكنولوبالالخاصssة 

 .العوامل المرتبطة بھا

درجssة قيssاس الفجssوة بssين درجssة المعرفssة الفعليssة وبssين  -5
sssيات الفنيsssوثين للتوصsssة للمبحsssة الكليsssة  ةالمعرفsssالخاص

  ا الحديثة لمحصول القمحجيتكنولوبال

التعssرف علssى مسssتوى إتجssاه الssزراع المبحssوثين نحssو  -6
الخاصssة بمحصssول القمssح سssتخدام التكنولوجيssا الحديثssة ا

 .والعوامل المرتبطة به 

  الفنيsةتحديد درجsة تنفيsذ الsزراع المبحsوثين للتوصsيات -7
وتحديssد  ا الحديثssة لمحصssول القمssحجيssتكنولوبالاصssة الخ

 .العوامل المرتبطة بھا

قياس الفجوة بين درجة التنفيذ الفعلي وبين درجة التنفيsذ  -8
ا جيsتكنولوبالالكلي للمبحوثين للتوصيات الفنية الخاصsة 

 .الحديثة لمحصول القمح
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قيssاس الفجssوة بssين درجssة المعرفssة الفعليssة وبssين درجssة  -9
 للمبحsssوثين للتوصsssيات الفنيsssة الخاصsssة التنفيsssذ الفعلsssي

  ا الحديثة لمحصول القمحجيتكنولوبال

 يثsssةالحد سsssتخدام التكنولوجيsssااالتعsssرف علsssى تsssأثير  -10
 وتحديد العوامل المرتبطة بھا

الssزراع تعssوق تبنssى  التعssرف علssى المشssكUت التssى -11
لتكنولوجيssا الزراعيssة الحديثssة مssن وجھssة ل المبحssوثين

ا مsssssن وجھsssssة نظsssssرھم تھم لحلھsssssنظsssssرھم ومقترحsssssا
 .الشخصية

 وعينة البحثمنطقة 

وتsم  ، مصsر فsي محافظsة الشsرقية ھذا البحsثءتم إجرا
عssة وزر المسssاحة المثUثssة مراكssز مssن حيssثار أكبssر يssإخت

 -الزقsازيق (علsي الترتيsب التنsازلي  وھsى بمحصول القمح
 يsssة بالنسsssبةار أكبsssر قريsssختا، وتsssم ) فsssاقوس- منيsssا القمsssح

 كssل مركssز والقssرى المختssارة ھssى لمسssاحة المنزرعssة مssنل
 مsن العزيزيsة وقريsة الزقsازيققرية بنsى عsامر مsن مركsز 

، وتsم  وقرية الديدامون من مركsز فsاقوس،مركز منيا القمح
 أفsssراد عينsssة  وإختيsssر، مsssزارع مsssن كsssل قريsssة50إختيsssار 

 .الدراسة من كل قرية بطريقة عشوائية بسيطة

 أسلوب جمع البيانات

زمsة لتحقيsق أھsداف لبيانsات الUفsي جمsع اتم اKعتماد  
Kالدراسة علي إستخدام طريقة اsة الشخصsية ستبيان بالمقابل

وتssم جمssع البيانssات خUssل الفتssرة مssن شssھر يونيssه إلssى شssھر 
 .2016سبتمبر عام 

 البحثالتعريفات اbجرائية والقياس الكمي لمتغيرات 

ا إلsي المفsاھيم العلميsة وبعsض التعsاريف السsابقة ًستنادا
sssي مجsssة فsssكلة البحثيsssة المشsssوء طبيعsssي ضsssث وفsssال البح

وأھداف الدراسة فقد أمكsن تعريsف المتغيsرات الsواردة فsي 
 : إجرائيا علي النحو التاليھذا البحث

 السن

 عمره Cقرب تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن
ستخدم عدد السنوات الممثلsة لسsن المsزارع كمؤشsر ا وسنة

 تقسsيم المبحsوثين مsن حيsث وتsم، يsرغرقمي لقياس ھsذا المت
 40أقsل مsن (صsغار السsن :  ثUث فئsات كمsا يلsيالسن إلي

أكثر من (، كبار السن ) سنة55-40(، متوسطي السن )سنة
 ). سنة55

 الحالة التعليمية للمبحوث

تsssم قيsssاس ھsssذا المتغيsssر بسsssؤال المبحsssوث عsssن حالتsssه 
حيsث الحالsة التعليميssة  وتsم تقسsيم المبحsوثين مsن، التعليميsة

 ، وتssمتعلممs وأمsى، يقsرأ ويكتsب: فئsات كمsا يلsي ثUsثلsي إ
 ى ل�سsssssتجابات السsssssابقة علsssss)3،2،1(إعطsssssاء درجsssssات 

 .الترتيب

  ا�سرة المعيشيةعدد أفراد

تم قياس ھsذا المتغيsر بسsؤال المبحsوث عsن عsدد أفsراد 
وإستخدم عدد اCفراد أسرته المقيمين معه في معيشة واحدة 

وتم تقسيم المبحوثين مsن ر، كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغي
أسssرة : حيsث عsدد أفssراد اCسsرة إلssي ثUsث فئsات كمssا يلsي 

، ) أفsراد7-5(، أسsرة متوسsطة ) أفsراد5أقsل مsن (صغيرة 
 ). أفراد فأكثر8(أسرة كبيرة 

 حيازة ا�رض الزراعية مساحة

قيssاس ھssذا المتغيssر بسssؤال المبحssوث عssن مسssاحة وتssم 
رقمsى مسsاحة كمؤشsر  المقsدارسsتخدم احيازته الزراعيsة و
وتم تقسيم المبحsوثين مsن حيsث مسsاحة لقياس ھذا المتغير، 

حيsازة صsغيرة : اCرض الزراعية إلي ثUث فئات كما يلsي
، ) أفدنsة5 أقsل مsن -2(، حيازة متوسطة )  فدان2أقل من (

 ) . أفدنه فأكثر5(حيازة كبيرة 

 حيازة ا��ت الزراعية

 عsن عsدد ا��ت تم قياس ھذا المتغير بسsؤال المبحsوث
الزراعية التsى فsي حوزتsه أثنsاء فتsرة جمsع البيانsات سsواء 
جرار أو مقطsورة أو ماكينsة رى أو موتsور رش أو ماكينsة 
دراس أو ماكينsssة حصsssاد او غيرھsssا مsssن ا��ت الزراعيsssة 

وتم قياسھا بحصر أعداد ، كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير
مبحssوث، وتssم وأنssواع ا��ت الزراعيssة التssى  فssي حssوزة ال

ssة بإسssدات آليssي وحssك ا��ت إلssل تلssدرجات تتحويssخدام ال
المعيارية والدرجات التائية، وتم تقسيم المبحوثين من حيsث 

أقsل (حيsازة صsغيرة : عدد ا��ت إلي ثUث فئات كما يلsي 
حيssازة )  درجssة50-35(حيssازة متوسssطة )  درجssة35مssن 

 )  درجة50أكثر من (كبيرة 

 الدخل الشھرى

 ھذا المتغير بسsؤال المبحsوث عsن قيمsة الsدخل تم قياس
الشھرى له وتم تقسيم المبحوثين من حيث قيمsة الsدخل إلsي 

)  جنيsه2000قل من أ(دخل منخفض : ثUث فئات كما يلي 
كثsر مsن أ(دخل مرتفsع )  جنيه4000-2000(دخل متوسط 

 ). جنيه4000

 الزراعةعدد سنوات الخبرة في 

مبحوث عن عدد السنوات تم قياس ھذا المتغير بسؤال ال
sssة الزراعsssي ممارسsssاھا فsssي قضsssم ةالتsssتخداما وتsssدد  سsssع

السنوات كمؤشر رقمي لھذا المقيsاس وتsم تقسsيم المبحsوثين 
، ) سsنوات10أقsل مsن ( خبsرة ضsعيفة: ھىإلي ثUث فئات 
 20أكثsر مsن (، خبرة عالية )ةسن 20 –10(خبرة متوسطة 

 ).ةنس

 المشاركة اbجتماعية غير الرسمية

صد بھا فsي ھsذه الدراسsة درجsة مسsاھمة المبحsوث ويق
والمناسsssبات داخsssل التنمويsssة اCنشsssطة وفsssي المشsssروعات 



 
Abdel-Aziz, et al. 1904 

، وتssم قيssاس ھssذا مجssا�ت) 7( والتssى بلssغ عssددھا المجتمssع
sي مجموعsاركته فsةالمتغير بسؤال المبحوث عن درجة مش 

مsن اCنشsطة والمناسsبات غيsر الرسsمية وأعطيsت درجssات 
علssي ) � ًنssادرا، ًأحيانssا، ًدائمssا،(Kسssتجابات ) 4 ،3 ،2 ،1(

تجميع درجات كل مبحsوث للتعبيsر عsن درجsة  تم الترتيب،
مشاركته اKجتماعية غير الرسمية وتراوح المsدي النظsري 

 -7(للدرجة الكلية للمشاركة اKجتماعية غيsر الرسsمية بsين 
 وتssم تقسssيم المبحssوثين إلssي ثUssث فئssات كمssا ،) درجssة28

، )درجsssة 13 -7( منخفضsssة غيsssر رسsssميةمشsssاركة :يلsssي
، مشsاركة ) درجsة20-14(متوسsطة غيsر رسsمية مشاركة 

 ). درجة28 - 21(غير رسمية مرتفعة 

 الرسمية ا�جتماعية المشاركة

ويقصد بھا فsى ھsذه الدراسsه درجsة مسsاھمة المبحsوث 
) 7(بعssض المنظمssات اKجتماعيssة والتssى بلssغ عssددھا فssى 

المجتمssع المحلssى الجمعيssة التعاونيssه وتنميssة : منظمssات ھssى
وا�حsssزاب السياسsssيه والمجلsssس المحلsssى ومركsssز الشsssباب 

 وأعطيsssتوجمعيsssه دينيsssه وجمعيsssة الحفsssاظ علsssى البيئsssه 
) 4 ،3 ،2 ،1(درجات ) � ًنادرا، ًأحيانا، ًدائما،(استجابات 

وتsم ) درجsة  28-7(على التوالى وتراوح المدى الكلى من 
  ةنحفضssتقسssيم المبحssوثين الssى ثUssث فئssات ھssى مشssاركه م

 ،)درجssssة 20-14(مشssssاركه متوسssssطه ، ) درجssssة 7-13(
 ).درجة 28 -21(مشاركه مرتفعه 

  القياديةالدرجة

أقرانsه  ىد بھا في ھذه الدراسة تأثير المبحوث علقصوي
 علsي إعطsائھم النصsح والمشsورة هومدى قدرتsمن الزراع 

، مجssا�ت) 10( والتssى بلssغ عssددھا فssي المجssا�ت المختلفssة
لمتغير بسؤال المبحوث عsن المجsا�ت التsي وتم قياس ھذا ا

 الزراع اCخرين Kعطائھم النصsح والمشsوره  فيھايلجأ إليه
درجsssات  إعطsssاء فيھssا ومsssا ھsssي درجssة ھsssذا اللجsssوء، وتssم

ً�، نsssادرا، أحيانsssا، دائمsssا(Kسsssتجابات ) 4،3،2،1( ً علsssي ) ً
 وتssم تجميssع درجsssات كssل مبحssوث للتعبيssر عsssن ،الترتيssب

  النظري للدرجة القياديsةىوتراوح المد ،الدرجة القيادية له
حوثين إلي ثUث ب، وتم تقسيم الم) درجة40-10(الكلية بين 

، ) درجssة19 -10(درجssة قياديssة منخفضssة : فئssات كمssا يلssي
 درجsssة قياديsssة ،)درجsssة 29-20(درجsssة قياديsssة متوسsssطة 

 ).درجة 40 -30(مرتفعة 

 الطموحدرجة 

ع ويقصssد بssه فsssي ھssذه الدراسssة مsssدى طمssوح المsssزار
وإستعداده للتغيير، وتم قياس ھذا المتغيsر بسsؤال المبحsوث 

 ايجابيssة ات عبssار)5(عssن رأيssه فssي بعssض العبssارات مssنھم 
موافsق، محايsد، (تھا اوأعطيت إسsتجاب سلبية اتعبار) 5(و

وتsم تجميsع  علsي الترتيsب) 1 ،2 ،3(درجات ) غير موافق
درجsssات كsssل مبحsssوث للتعبيsssر عsssن درجsssة اتجاھsssه نحsssو 

تssراوح المssدى النظssرى للدرجssة الكليssة ل�تجssاه و، الطمssوح 
، وتsم تقسsيم المبحsوثين )  درجsة30-10( نحو الطموح بsين

 ، ) درجsssة16 -10(ضsssعيف : إلsssي ثUsssث فئsssات كمsssا يلsssي
 . ) درجة30- 24 (قوى، )درجة 23 -17( متوسط

 المستحدثات الزراعيةإستخدام  نحو هاbتجا

ويقصsssد بsssه فsssي ھsssذه الدراسsssة مsssدى ميsssل المبحsssوث 
والممارسssات والمسssتحدثات سssتخدام اCفكssار Kسssتعداده او

، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن رأيه الزراعية
) 5(و ايجابيsssة ات عبsssار)5(فsssي بعsssض العبsssارات مsssنھم 

موافsق، محايsد، غيsر (تھا اوأعطيsت إسsتجاب سsلبية اتعبار
علsssي الترتيsssب وتsssم تجميsssع ) 1 ،2 ،3(درجsssات ) موافsssق

ث للتعبيsssر عsssن درجsssة اتجاھsssه نحsssو درجsssات كsssل مبحsssو
وتssراوح المssدى النظssرى للدرجssة ، المسssتحدثات الزراعيssة 

 30-10( الكليssة ل�تجssاة نحssو المسssتحدثات الزراعيssة بssين
: ، وتssم تقسssيم المبحssوثين إلssي ثUssث فئssات كمssا يلssي) درجssة

 23 -17( اتجssاه متوسssط ،) درجssة16 -10(إتجssاه ضssعيف 
  .) درجة30- 24 (قوى، إتجاه )درجة

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

ويقصssد بssه فssي ھssذه الدراسssة درجssة تعssرض المبحssوث 
يحصsssل منھsssا علsssي معلوماتsssه لمصsssادر المعلومsssات التsssي 

 وتssم قيssاس ھssذا المتغيssر بسssؤال المبحssوث عssن ،الزراعيssة
المصsssادر التsssي يحصsssل منھsssا علsssي معلوماتsssة الزراعيsssة 

ssة تعرضssدرهودرجssل مصssددھا  لكssراوح عssى يتss13( الت (
�، (Kسsتجابات ) 4 ،3 ،2 ،1( وأعطيsت درجsات ،مصدر

ًنادرا، أحيانا، دائما ً علي الترتيب، ثsم جمعsت درجsات كsل ) ً
ssة تعرضssن درجssر عssوث للتعبيssاتهمبحssادر المعلومssلمص  ،

وتssراوح المssدى النظssرى للدرجssة الكليssة للتعssرض لمصssادر 
وتsssم تقسsssيم ، ) درجsssة52-13( لومsssات الزراعيsssة بsssينعالم

 ذوى تعsرض مsنخفض: إلي ثUث فئات كما يلsيالمبحوثين 
، )درجsة 38-26( ذوى تعرض متوسsط ،)درجة 25 -13(

 ). درجة52-39(ذوى تعرض مرتفع 

 اbستفادة من مصادر المعلومات

ويقصد به في ھذه الدراسة درجة إستفادة المبحوث مsن 
 علsssي معلوماتsssه مصsssادر المعلومsssات التsssي يحصsssل منھsssا

لمتغيssر بسssؤال المبحssوث عssن  وتssم قيssاس ھssذا ا،الزراعيssة
درجsssة إسsssتفادته مsssن المصsssادر التsssي يحصsssل منھsssا علsssي 

 وأعطيت ،معلوماتة الزراعية ودرجة اKستفادة لكل مصدر
) منخفضsة متوسطة، عالية،(Kستجابات ) 3،2،1(درجات 

علي الترتيب، ثم جمعت درجsات كsل مبحsوث للتعبيsر عsن 
دى وتssssراوح المssss، درجsssة إسssssتفادته لمصssssادر المعلومsssات

لومssات عالنظssرى للدرجssة الكليssة ل�سssتفادة مssن مصssادر الم
وتsم تقسsيم المبحsوثين إلsي ، ) درجsة39-13( الزراعية بين

 21 -13( ذوى تعsssرض مsssنخفض: ثUsssث فئsssات كمsssا يلsssي
، ذوى )درجssssة 30-22( ذوى تعssssرض متوسssssط ،)درجssssة

 ). درجة39-31(تعرض مرتفع 
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  نحو اbرشاد الزراعيهاbتجا

لدراسssة مssدى اسssتعداد المبحssوث ويقصssد بssه فssي ھssذه ا
ومssدى ميلssه ل�سssتجابة للتوصssيات اKرشssادية المقدمssة مssن 

، اKرشاد الزراعsي الخاصsة بإسsتخدام التكنولوجيsا الحديثsة
سؤال المبحوث عن رأيه فsي بعsض بوتم قياس ھذا المتغير 

 سssلبية ة عبssار)11(ويجابيssة  إةعبssار) 13( العبssارات منھssا
درجsات ) موافsق  محايد، غيرموافق،(وأعطيت إستجاباتھا 

)3، 2، 1 (ssبىعلssوث   الترتيssل مبحssات كssت درجssم جمعssث
للتعبير عن درجة إتجاھsه نحsو اKرشsاد الزراعsي وتsراوح 

 النظssssري للدرجssssة الكليssssة ل�تجssssاه نحssssو اKرشssssاد ىالمssssد
وتم تقسيمه إلsي ثUsث فئsات )  درجة72-24 (الزراعي بين

 55-40(  متوسsssطإتجssاه، )درجsssة 39-24(إتجssاه ضssعيف 
 ). درجة72-56(قوى  ، إتجاه)درجة

 الخدمات اbرشادية

 اKرشاد يقدمھاوھي عبارة عن الجھود والخدمات التي 
الزراعي للزراع في مجال التكنولوجيا الحديثsة، وتsم قيsاس 
ھذا المتغير بسؤال المبحوث عsن الخsدمات التsي يقsدمھا لsه 

 وأعطيsت خدمsة،) 25( وتم حصرھا فى اKرشاد الزراعي
) ًدائمssا ًأحيانssا، ًنssادرا، �،(Kسssتجابات ) 4,3,2,1( رجssاتد

ثم جمعت درجsات كsل مبحsوث للتعبيsر عsن ، علي الترتيب
مسsssتوى الخsssدمات المقدمsssة لsssه، وتsssراوح المsssدى النظsssرى 

Kين للدرجة الكلية للخدمات اsادية بsه100-25(رشsدرج ( ،
خssدمات : وتsم تقسssيم ھssذا المتغيsر إلssي ثUssث فئsات كمssا يلssى

، )درجة 74 -50( ، خدمات متوسطة) درجة49-25(قليلة 
 .) درجة100-75(كثيرة خدمات 

درج���ة معرف���ة ال���زراع المبح���وثين للتوص���يات الفني���ة 
لوجيا الحديثة المتعلق�ة بمحص�ول وبتبنى التكنالخاصة 

 القمح

ويقصsد بھsا فsي ھssذه الدراسsة درجsة معرفsة المبحssوثين 
الفنيsssة بالتوصsssيات  الخاصsssة اKرشsssاديةببنsssود التوصsssيات 

 وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحsوث عsن معرفتsه للقمح،
لssssبعض التوصssssيات اKرشssssادية المتعلقssssة بزراعssssة القمssssح 
 بإسssتخدام مقيssاس اKختيssار مssن متعssدد والssذي يتكssون مssن

توصssية إرشsssادية تشsssمل معظsssم العمليsssات اCساسsssية ) 20(
وتsم تجميsع درجsات كsل مبحsوث ،  بزراعsة القمsحالمتعلقsة 

 عsن درجsة معرفتssه الكليsة وتsراوح المsدي النظssري للتعبيsر
، )درجssة 47-20(لمعssارف الssزراع المبحssوثين الكليssة بssين 

إلsي ثUsث فئsات حسب درجة المعرفة وتم تقسيم المبحوثين 
، ومعرفsة متوسsطة ) درجة28- 20( معرفة منخفضة: ھى

 ).  درجة 47-38( معرفة مرتفعة، و)درجة 29-37(

وثين للتوص���يات الفني���ة المبح���  ال���زراعتنفي���ذدرج���ة 
 الخاصة بالقمح

سssة درجssة تبنssي وممارسssة ويقصssد بھssا فssي ھssذه الدرا
حوثين لبعض التوصيات والممارسsات المتعلقsة بالزراع الم

 وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عsن بزراعة القمح،
 مsن بزراعsة القمsحمدي تنفيsذه لsبعض التوصsيات المتعلقsة 

توصsssية إرشsssادية تشsssمل ) 20 (خUsssل مقيsssاس يتكsssون مsssن
وتsssم  بزراعsssة القمsssح،معظsssم العمليsssات اCساسsssية المتعلقsssة 

 تنفيsssذهتجميsssع درجsssات كsssل مبحsssوث للتعبيsssر عsssن درجsssة 
 الزراع المبحوثين الكلsى بsين لتنفيذوتراوح المدي النظري 

حسب درجة التنفيsذ  وتم تقسيم المبحوثين  درجة،)20-43(
، ) درجsة27-20( مsنخفض تنفيsذ: إلي ثUث فئات كمsا يلsي

 43-36( مرتفssع ، وتنفيssذ) درجssة33-28( متوسssط وتنفيssذ
 .)درجة

 ستخدام التكنولوجيا الحديثةا تأثير ىالتعرف عل

وتssم التعssرف علssى ذلssك بسssؤال المبحssوث عssن تssأثير 
) 3 ، 2 ،1(سssssssتخدام التكنولوجيssssssا وأعطيssssssت درجssssssات ا

 .على الترتيب) نخفضاھي،  زاد، كما(Kستجابات 

اج��ه ال��زراع المبح��وثين ف��ى مج��ال المش��ك�ت الت��ى تو
 تبنى التكنولوجيا الحديثة

مشكUت التsى التم التعرف عليھا بسؤال المبحوثين عن 
ھم عند تبنى التكنولوجيا الحديثة، وأعطيت إستجابات ھتواج

موجsودة، موجssودة بدرجsة ضssعيفة، موجsودة بدرجssة  غيsر(
 )4 ،3 ،2 ،1(درجssات ) موجssودة بدرجssة كبيssرة متوسssطة،

ترتيب، كما تم حساب المتوسط الحسابى لكل مشsكلة على ال
sت إلUكsمت المشsا قسsت كمUكsب المشsذلك ترتيsىوأمكن ب 

ًمحsssاور وفقsssا للمتوسsssط محsssاور وتsssم ترتيsssب ھsssذه ال) 8(
 .الحسابي لھا

مقترحات التغل�ب عل�ى المش�ك�ت الت�ى تواج�ه ال�زراع 
 المبحوثين فى مجال تبنى التكنولوجيا الحديثة

 بسssؤال المبحssوثين عssن مقترحssاتھم تssم التعssرف عليھssا
تبنى التكنولوجيsا الحديثsة وتsم تجميsع  للتغلب على مشكUت

 .تكرارات كل مقترح وحسبت كنسبة مئوية من حجم العينة

 الفروض اbحصائية

 الفرض ا�ول

بssين درجssة معرفssة � توجssد عUقssة إرتباطيssة معنويssة 
الخاصsssssة الsssssزراع المبحsssssوثين بالتوصsssssيات اKرشsssssادية 

للقمssssح وبssssين نولوجيssssا الحديثssssة المتعلقssssة بمحصssssول لتكبا
عssدد السssن، الحالssة التعليميssة، ( :المتغيssرات المسssتقلة ا�تيssة

 اCسssرة المعيشssية، عssدد سssنوات العمssل بالزراعsssة، أفssراد
الحيsازة مسsاحة الدخل الشsھرى، حيsازة ا��ت الزراعيsة، 

درجssة المشssاركة ا�جتماعيssة الرسssمية، درجssة الزراعيssة، 
الطمsssوح، درجsssة ، ة ا�جتماعيsssة غيsssر الرسsssميالمشsssاركة

الدرجة القيادية، ا�تجاه نحو المستحدثات الزراعية، درجsة 
التعssرض لمصssادر المعلومssات الزراعيssة، درجssة اKسssتفادة 
مssن مصssادر المعلومssات، ا�تجssاه نحssو ا�رشssاد الزراعssي، 

ssى يقssدمات التssأثير الخssى وتssاد الزراعssرشKتخدام ادمھا اssس
 .)التكنولوجيا
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 الثانىالفرض 

توجsssد فsssروق معنويsssة بsssين درجsssة المعرفsssة الفعليsssة � 
Kرشادية الخاصة بالقمحودرجة المعرفة الكلية للتوصيات ا. 

 الثالثالفرض 

� توجsssد عUقsssة إرتباطيsssة معنويsssة بsssين درجsssة اتجsssاه 
الssssزراع المبحssssوثين نحssssو المسssssتحدثات الزراعيssssة وبssssين 

 .سابقة الذكرالمتغيرات المستقلة 

 لرابعاالفرض 

� توجsssد عUقsssة إرتباطيsssة معنويsssة بsssين درجsssة تنفيsssذ 
ssادية الخاصssرشKيات اssوثين للتوصssزراع المبحssالقمح ةالssب 

 .سابقة الذكروبين المتغيرات المستقلة 

 الخامسالفرض 

توجد فروق معنوية بين درجsة التنفيsذ الفعليsة ودرجsة �
 .التنفيذ الكلية للتوصيات ا�رشادية الخاصة بالقمح

 السادسالفرض 

توجsssد فsssروق معنويsssة بsssين درجsssة المعرفsssة الفعليsssة  �
Kرشادية الخاصة بالقمحودرجة التنفيذ الفعلي للتوصيات ا. 

 :أدوات التحليل اbحصائى

 تم إستخدام عدد من اCساليب اKحصائية لتحليل وعرض
 العرض الجدولى بالتكرار والنسب المئوية :نتائج الدراسة ھى
، بيرسون"معامل إرتباط فية، وات الوصفى عرض البيان

 .)T(ختبار او

 النتائج والمناقشة

 الخصائص العامة للزراع المبحوثينبعض 

تتمثssssل أھميssssة دراسssssة الخصssssائص العامssssة للssssزراع 
المبحوثين فى التعرف على النسsبة اCكبsر مsن كsل خاصsية 
ل�سssتفادة مssن ذلssك فssي قيssاس مssدى اسssتخدام التكنولوجيssا 

ختيsار التوصsيات اعsد�ت اKنتsاج والحديثة وتأثيرھا علي م
التى تتناسب مع طبيعة ھذه الخصائص، وفيما يلsى عsرض 

 .1لھذه الخصائص جدول 

 السن

مsssssن المبحsssssوثين %) 50.0(يتضsssssح مsssssن النتsssssائج أن 
صغار %) 16.0(، كبار السن %) 34.0(، متوسطى السن

السsن وھsذا يعنssى أن النسsبة اCكبsر مssن الsزراع المبحssوثين 
 .وسطى السنتقع في فئة مت

 الحالة التعليمية

، وثين أميssينحssمssن المب%) 30.7(أظھssرت النتssائج أن 
، متعلمsssssssين%) 32.7(، قsssssssرأون ويكتبsssssssون ي%) 36.7(

ويتضsح مssن ذلsك أن النسssبة اCكبsر مssن الsزراع المبحssوثين 
 .يقرأون ويكتبون دون مؤھUت

 ا�سرة المعيشيةعدد أفراد 

ينتمsون  مsن المبحsوثين%) 12.7(أوضsحت النتsائج أن 
ينتمون من المبحوثين %)81.3(صغيرة الحجم، إلي اCسر 

مsssن المبحsssوثين %) 6.0( ،إلsssي اCسsssر متوسsssطة الحجsssم
 .ينتمون إلي اCسر كبيرة الحجم

  ا�رض الزراعيةحيازة

ssائج أن أظھssوثين ينم) %98.7(رت النتssن المبحssون مssت
مssن المبحssوثين %) 1.3(، إلssي ذوى الحيssازات المتوسssطة

 وى الحيازات الكبيرة ينتمون إلي ذ

 حيازة ا��ت الزراعية

 مsن المبحsوثين يمتلكsون%) 86.0(أظھرت النتsائج أن 
مsssن ) %12.0(، وحsssدات صsssغيرة مsssن ا��ت الزراعيsssة

، وحدات متوسطة من ا��ت الزراعيsةالمبحوثين يمتلكون 
 .يمتلكون وحدات كبيرة من ا��ت الزراعية%) 2.0(

 الدخل الشھرى

مssن المبحssوثين يقعssون %) 97.3( أن أوضssحت النتssائج
ين مsssن المبحsssوث%) 0.7(، فsssي شsssريحة الsssدخل المsssنخفض

مsssssن %) 2.0(، يقعsssssون فsssssي شsssssريحة الsssssدخل المتوسsssssط
 .المرتفعالمبحوثين يقعون في شريحة الدخل ا

 عدد سنوات الخبرة في الزراعة

 مssن المبحssوثين خبssرتھم%) 30.7(أظھssرت النتssائج أن 
مبحsssوثين مsssن ال %)48.0(، فsssي مجsssال الزراعsssة ضsssعيف

مsssن %) 21.3( ،خبsssرتھم فsssي مجsssال الزراعsssة متوسsssطة
 .ين خبرتھم في مجال الزراعة كبيرةالمبحوث

 لمشاركة اbجتماعية الرسميةادرجة 

ن المبحsوثين درجsة مs%) 72.0(أتضح مsن النتsائج أن 
مssssن المبحssssوثين درجssssة %) 24.0(، مشssssاركتھم ضssssعيفة

رجssssة مssssن المبحssssوثين د%) 4.0(، مشssssاركتھم متوسssssطة
 .مشاركتھم مرتفعة

 المشاركة ا�جتماعية غير الرسميةدرجة 

 وثين مشsاركتھممsن المبحs%)6.0( أنأوضحت النتائج 
ين مشاركتھم من المبحوث%) 32.7( ،رسمية ضعيفةالغير 

حsssssوثين مsssssن المب%) 61.3( ،رسsssssمية متوسsssssطةالغيsssssر 
 .مرتفعةرسمية الغير مشاركتھم 

 الدرجة القيادية

من المبحوثين درجتھم %) 11.3 (تضح من النتائج انا
لمبحssssوثين درجssssتھم مssssن ا%) 46.0(، القياديssssة منخفضssssة
مssssن المبحssssوثين درجssssتھم  %)42.7(، القياديssssة متوسssssطة
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 ًن وفقا لبعض الخصائص العامة لھم توزيع الزراع المبحوثي.1جدول 

 )%( العـدد الخصائص العامة للزراع المبحوثين م

   السن -1

 16.0 24 )سنة 40ن  أقل م(صغار السن  

 50.0 75 ) سنة55 –40(متوسطى السن  

 34.0 51 ) سنه55أكثر من (كبار السن  

   الحالة التعليمية -2

 30.7 46  أمي 

 36.7 55 يقرأ ويكتب  

 32.7 49 متعلم 

    ا�سرة المعيشيةعدد أفراد -3

 12.7 19 )أفراد 5 أقل من(أسرة صغيرة  

 81.3 122 )أفراد 7 -5(أسرة متوسطة  

 6.0 9 ) أفراد فأكثر8(أسرة كبيرة  

   حيازة ا�رض الزراعية -4

 - - ) فدان2أقل من (حيازة صغيرة  

 98.7 148 ) أفدنة5 أقل من – فدان 2(حيازة متوسطة  

 1.3 2 ) أفدنة فأكثر5(حيازة كبيرة  

   حيازة ا��ت الزراعيه -5

 86.0 129  ) درجة35أقل من (حيازه صغيره  

 12.0 18  ) درجة50-35(      حيازه متوسطه  

 2.0 3  )درجة 50أكثر من (حيازه كبيرة  

   الدخل الشھرى  -6

 97.3 146 )ه جني2000أقل من (دخل منخفض  

 0.7 1 )ه جني4000-2000(دخل متوسط  

 2.0 3 )هجني 4000أكثر من (دخل مرتفع  

   هعدد سنوات الخبره فى الزراع -9

 30.7 46 ) سنوات10أقل من ( خبرة ضعيفة  

 48.0 72 ) سنه20-10(خبرة متوسطة  

 21.3 32 ) سنه20اكثر من (خبرة عالية  

   المشاركة اbجتماعية الرسميةدرجة  -10

 72.0 108 ) درجة 13 -7(مشاركة رسمية ضعيفة  

 24.0 36 ) درجة20-14(مشاركة رسمية متوسطة  

 4.0 6 ) درجة28 – 21(ة مرتفعة مشاركة رسمي 
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  .1جدول تابع 

 )%( العـدد الخصائص العامة للزراع المبحوثين م

    الرسميهغيردرجة المشاركه ا�جتماعيه  -11

 6.0 9 )درجة13 -7(مشاركه غير رسميه ضعيفة  

 32.7 49 ) درجة20-14(مشاركه غير رسميه متوسطه  

 61.3 92 ) درجة28 – 21( مشاركه غير رسميه مرتفعه 

   الدرجة القيادية -12

 11.3 17 ) درجة19 -10(درجة قيادية منخفضة  

 46.0 69 ) درجة29-20(درجة قيادية متوسطة  

 42.7 64 ) درجة40-30(درجة قيادية مرتفعة  

   درجة الطموح -13

 4.7 7 ) درجة16 -10 (فتجاه ضعيا 

 36.0 54 ) درجة23 – 17(تجاه متوسط ا 

 59.3 89 ) درجة30 -24 (تجاه مرتفعا 

   اbتجاه نحو المستحدثات الزراعية -14

 4.7 7 ) درجة16 -10(تجاه ضعيف ا 

 30.0 45 ) درجة23 – 17(إتجاه متوسط  

 65.3 98 ) درجة30 -24(إتجاه قوى  

   التعرض لمصادر المعلومات الزراعية -15

 4.0 6 ) درجة25-13(تعرض منخفض  

 28.0 42 ) درجة38-26(ض متوسط تعر 

 68.0 102 ) درجة52 -39(تعرض مرتفع  

   ا�ستفادة من مصادر المعلومات  -16

 1.3 26 ) درجة 21-13(استفادة ضعيفة  

 48.7 73 )درجة 30-22(استفادة متوسطة  

 34.0 51 ) درجة 39-31(استفادة مرتفعة  

   ا�تجاه نحو اbرشاد الزراعي  -17

 2.7 4 ) درجة 39-24(جاه ضعيف ات 

 68.7 103 ) درجة 55-40(اتجاه متوسط  

 28.7 43 ) درجة 72-56(اتجاه قوى  

 100.0 150 اجمالى المبحوثين 

 .  2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :  المصدر
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ر مssن ويتضssح مssن ذلssك أن النسssبة اCكبss، القياديssة مرتفعssة
 .المبحوثين درجتھم القيادية متوسطة

 درجة الطموح

مssssن المبحssssوثين درجssssة %) 4.7(ثبتssssت النتssssائج أن أ
مsssssن المبحsssssوثين درجsssssة %) 36.0(، ضsssssعيفةطمsssssوحھم 

مssssن المبحssssوثين درجssssة %) 59.3(، طمssssوحھم متوسssssطة
 .طموحھم مرتفعة

 اbتجاه نحو المستحدثات الزراعية

ن درجsssة مsssن المبحsssوثي%) 4.7(أوضsssحت النتsssائج أن 
مsن %) 30.0(، م نحو المستحدثات الزراعية ضعيفةإتجاھ

المبحsssوثين درجsssة اتجsssاھھم نحsssو المسsssتحدثات الزراعيsssة 
مssن المبحssوثين درجssة إتجssاھھم نحssو %) 65.3 ،متوسssطة

 .المستحدثات الزراعية عالية

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

مsssن المبحsssوثين درجsssة %) 4.0(أظھsssرت النتsssائج أن 
مsssن %) 28.0(،  لمصssادر المعلومsssات مssنخفضتعرضssھم

، المبحssوثين درجssة تعرضssھم لمصssادر المعلومssات متوسssط
مssssن المبحssssوثين درجssssة تعرضssssھم لمصssssادر %) 68.0(

 .المعلومات مرتفع

 ا�ستفادة من مصادر المعلومات

جssة مssن المبحssوثين در%) 1.3(ضssح مssن النتssائج أن ا
مsssssن %) 48.7(، اسsssssتفادتھم مsssssن المعلومsssssات ضsssssعيفة

تفادتھم مssssن مصssssادر المعلومssssات اسssssحssssوثين درجssssة المب
مssن المبحssوثين درجssة اسssتفادتھم مssن %) 34.0(، متوسssطة

 .مصادر المعلومات مرتفع

 اbتجاه نحو ا�رشاد الزراعي

من المبحوثين إتجاھھم %) 2.7(أتضح من النتائج أن 
من المبحوثين %) 68.7( ،نحو ا�رشاد الزراعي ضعيف

من %) 28.7( ،اعي متوسطجاھھم نحو اKرشاد الزرإت
 .المبحوثين إتجاھھم نحو اKرشاد الزراعي قوى

 المبح���وثين مص���ادر المعلوم���ات الت���ى يس���تقي منھ���ا
م التكنولوجيا الزراعية ستخداامعلوماتھم عن أساليب 

 الحديثة

وثين لمص��ادر ا�ھمي��ة النس��بية لدرج��ة تع��رض المبح��
 المعلومات الزراعية

 أن المصادر التى 2النتائج الواردة بجدول  أوضحت
يحصل منھا الزراع علي معلوماتھم الزراعية مرتبة 

المرشد الزراعي : ًتنازليا حسب المتوسط الحسابي كما يلي
) 3.43(الخبرة الشخصية بمتوسط  )3.70(بمتوسط 

مدير ) 3.40(الندوات واKجتماعات اKرشادية بمتوسط 
Kونيةمشرف الجمعية التعا )3.38(رشاد بالمركز بمتوسط ا 

اCھل واCقارب واCصدقاء )  3.30(الزراعية بمتوسط 

%) 3.14(الزراع ا�خرين بمتوسط ) 3.18(بمتوسط 
تجار ) 2.89(المتعلمين والمثقفين فى القرية بمتوسط 

المجUت  )2.85(التقاوى والمبيدات واCسمدة بمتوسط 
البرامج التليفزيونية ) 2.76(والنشرات اKرشادية بمتوسط 

 الصحف) 2.62(البرامج اKذاعية بمتوسط ) 2.70( بمتوسط
إقبال  من ذلك انخفاض ويتضح) 2.49(اليومية بمتوسط 

 .الزراع علي الصحف اليومية

ين من مصادر ستفادة المبحوثاھمية النسبية لدرجة �ا
 المعلومات الزراعية

 درجة اKستفادة  أن3أوضحت النتائج الواردة بجدول 
ًتبة تنازليا طبقا للمتوسط الحسابيمن مصادر المعلومات مر ً 

الندوات ، )2.62(المرشد الزراعى بمتوسط : كالتالي
دير ا�رشاد م، )2.43( ا�رشادية بمتوسط وا�جتماعات

 مشرف الجمعية التعاونية بمتوسط) 2.35(بالمركز بمتوسط 
تجار التقاوى ) 2.30(الخبرة الشخصية بمتوسط ، )2.32(

Cخرين )2.15(وسط سمدة بمتوالمبيدات واCالزراع ا 
 )2,04(رامج التليفزيونية بمتوسط الب) 2.10( بمتوسط

اCھل ) 2.03(المجUت والنشرات ا�رشادية بمتوسط 
المتعلمين والمثقفين ) 2.02( واCقارب واCصدقاء بمتوسط

بمتوسط  البرامج اKذاعية) 2.01( بمتوسط في القرية
 .)1.78(  بمتوسط الصحف اليومية) 1.86(

الخدمات التى يقدمھا اbرشاد الزراعى للزراع فى 
 مجال تبنى التكنولوجيا الحديثة

يمكن تناول الخدمات اKرشادية للزراع فى مجال تبنsى 
التكنولوجيssssا الحديثssssة مssssن خUssssل معرفssssة آراء الssssزراع 
المبحsssوثين فsssى مسsssتوى ھsssذه الخsssدمات ونوعيتھsssا وذلsssك 

لعمل علsى زيادتھsا للتعرف على أقل الخدمات المقدمة لھم ل
وتوفيرھssا وذلssك لتشssجيع المssزارعين علssى تبنssى اسssتخدام 

 .التكنولوجيا الحديثة في الزراعة

مس���توى الخ���دمات الت���ى يق���دمھا اbرش���اد الزراع���ى 
 للزراع في مجال تبنى التكنولوجيا الزراعية الحديثة

من %) 0.7(إلى أن  4 أوضحت النتائج الواردة بجدول
رشاد الزراعي يقدم خدمات أن اK ى إلاالمبحوثين أشارو

رشاد  أن اKى إلامن المبحوثين أشارو%) 18.7(، قليلة
من المبحوثين %) 80.7(، الزراعي يقدم خدمات متوسطة

 أن اKرشاد الزراعي يقدم خدمات كبيرة وعليه ى إلاأشارو
فإن ھذا يدل علي قيام اKرشاد الزراعى بدوره فى تقديم 

 . محصول القمحالخدمات اKرشادية لزراع

أھم الخدمات التى يقدمھا اbرشاد الزراعى للزراع في 
 نى التكنولوجيا الزراعية الحديثةمجال تب

 أن أھم الخدمات 5 أظھرت النتائج الواردة بجدول 
التى يقدمھا اKرشاد الزراعى للمزارعين جاءت مرتبة 

توفير : تنازليا وفقا للمتوسط الحسابى على النحو التالى
ومات الحديثة عن الرى والتوعية بأساليب ترشيدالمعل
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 ا�ھمية النسبية لدرجة تعرض المبحوثين لمصادر المعلومات التى يحصل منھا الزراع على معلوماتھم الزراعية . 2جدول 

 مصادر المعلومات � نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابي

 3.70 2.0 3 2.7 4 18.7 28 76.7 115 اعي  المرشد الزر-1

 3.43 4.7 7 5.3 8 32.0 48 58 87  الخبرة الشخصية -2

3-bرشادية اتجتماع الندوات واb3.40 4.0 6 4.0 6 40.0 60 52 78  ا 

 3.38 7.3 11 6.7 10 26.0 39 60 90  مدير اbرشاد بالمركز -4

 3.30 10.0 15 6.0 9 28.0 42 56 84 شرف الجمعية التعاونية الزراعية  م-5

 3.18 2.0 3 12.7 19 50.7 76 34.7 52  ا�ھل و ا�قارب وا�صدقاء -6

 3.14 4.0 6 9.3 14 54.7 82 32.0 48  الزراع ا�خرين -7

 2.89 7.3 11 20.7 31 47.3 71 24.0 37  المتعلمين والمثقفين في القرية -8

 2.85 10.7 16 16.7 25 49.3 74 23.3 35  وا�سمدةالمبيداتو تجار التقاوي -9

 2.76 13.3 20 20.7 31 42.0 63 24.0 36 ت والنشرات اbرشادية مج�ال -10

 2.70 12.7 19 28.7 43 34.7 52 24.0 36 فزيونية ي البرامج التل-11

 2.62 11.3 17 34.0 51 35.3 53 19.3 29  البرامج اbذاعية -12

 2.49 20.0 30 27.3 41 36.0 54 16.7 25  الصحف اليومية -13

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

 

  من مصادر المعلوماتاستفادة المبحوثين ا�ھمية النسبية  لدرجة .3جدول 

 مصادر المعلومات منخفضة متوسطة عالية

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 2.62 9.9 15 17.2 26 72.8 110 رشد الزراعي  الم-1

2-bرشادية اتجتماع الندوات و اb2.43 11.9 18 33.1 50 55.0 83  ا 

 2.35 20.5 31 31.1 47 47.0 71  مدير اbرشاد بالمركز -3

 2.32 19.9 30 33.8 51 45.7 69 شرف الجمعية التعاونية الزراعية  م-4

 2.30 18.5 28 35.8 54 45.0 68  الخبرة الشخصية -5

 2.15 25.2 38 37.1 56 37.1 56  وا�سمدة المبيداتو تجار التقاوي -6

 2.10 18.5 28 53.6 81 27.2 41  الزراع ا�خرين -7

 2.04 30.5 46 39.7 60 29.1 44 زيونية ي البرامج التلف-8

 2.03 23.8 36 49.0 74 27.2 41 ت والنشرات اbرشادية مج�ال -9

 2.02 22.5 34 54.3 82 22.5 34  ا�ھل وا�قارب وا�صدقاء -10

 2.01 33.1 50 35.8 54 30.5 46  المتعلمين والمثقفين في القرية -11

 1.86 39.7 60 38.4 58 21.2 32  البرامج اbذاعية -12

 1.78 36.4 55 49.0 74 13.9 21  الصحف اليومية -13

 .2016اسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام جمعت وحسبت من بيانات الدر: المصدر
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  مستوى الخدمات التى يقدمھا اbرشاد الزراعى للزراع في مجال تبنى التكنولوجيا الزراعية الحديثة .4جدول 

 )%( عدد الخدمات

 0.7 1 )49-25(خدمات قليلة 

 18.7 28 )74-50(خدمات متوسطة 

 80.7 121 )100-75(خدمات كبيرة 

 100.0 150 اbجمالى

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

 

 

 

 ي التكنولوجيا الزراعية الحديثة الخدمات التى يقدمھا اbرشاد الزراعى للزراع في مجال تبن.5جدول 

 الخدمات � نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابي

 3,83 - - 7 1 15,3 23 84 126  توفير المعلومات الحديثة عن الرى والتوعية بأساليب ترشيد المياه-1
 3,81 - - 2,7 4 13,3 20 84 126  توفير المعلومات الحديثة عن التسميد-2
 3,80 0,7 1 1,3 2 15,3 23 82,7 124  تقديم المعلومات الخاصة بالمكافحة المتكاملة ل¡فات-3
 3,73 2 3 3,3 5 14 21 80,7 121  المساعدة في التخلص من مخلفات المحاصيل-4
 3,71 0,7 1 3,3 5 20 30 76 114  توفير المعلومات الحديثة للشباب الريفى-5
 3,70 - - 2 3 25,3 38 72,7 109  تقديم المعلومات فى الوقت المناسب-6
 3,69 - - 4,7 7 21,3 32 74 111 توفير المعلومات الحديثة عن طرق الزراعة-7
 3,67 1,3 2 4,7 7 20 30 74 111  توفير التقاوى المحسنة-8 
 3,66 - - 4,7 7 24,7 37 70,7 106  تنظيم ندوات واجتماعات إرشادية لمناقشة المشاكل الزراعية-9 
 3,62 - - 7 1 36 54 63,3 95  توفير المبيدات وا�سمدة الحديثة-10 

 3,59 7 1 4,7 7 29,3 44 65,3 98 المعلومات الحديثة عن العناية بالحيوانات توفير -11
 3,50 2 3 7,3 11 28,7 43 62 93 التوعية بأساليب المحافظة على التربة وصيانتھا-12
 3,48 2 3 7,3 11 30,7 46 60 90 توفير مكابس لقش ا�رز-13
 3,43 4,7 7 6,7 10 29,3 44 59,3 89  اbشراف والمتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات-14

 3,38 8 12 5,3 8 26,7 40 60 90  توفير المعلومات الحديثة عن التخزين-15 
 3,29 4 6 12,7 19 33,3 50 50 75 توفير المعلومات الحديثة للمرأة عن الصناعات الزراعية الصغيرة-16
 3,28 8,7 13 8 12 30 45 53,3 80 عمل حقول إرشادية للزراع-17
 3,27 2 3 14,7 22 38 57 45,3 68  المساعدة فى تطھير الترع والمصارف-18

 3,22 4 6 10 15 45,3 68 40,7 61  توفير المعلومات الحديثة عن التسويق-19 
 3,18 4 6 16 24 37,3 56 42,7 64 توفير المعلومات الحديثة عن طرق الحصاد-20
 3,07 9,3 14 10,7 16 43,3 65 36,7 55  إقامة وتشجيع مشروعات bنتاج الشت�ت-21
 3,04 8 12 13,3 20 44,7 67 34 51 مساعدة ا�عضاء فى مشروعات تربية الدواجن وإنتاج البيض-22
 3,04 5,3 8 20,7 31 38,7 58 35,3 53 تشجيع ا�عضاء على إقامة مشروعات تسمين العجول-23
 3,00 8 12 18,7 28 38,7 58 34,7 52 لمساعدة ا�عضاء فى إنشاء المناحل وتربية النح-24
 2,85 15,3 23 20 30 28,7 43 36 54 توفير ورش bص�ح وصيانة ا��ت-25

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

 



 
Abdel-Aziz, et al. 1912 

تsssوفير المعلومsssات الحديثsssة عsssن )  3.83(الميsssاه بمتوسsssط 
قssssديم المعلومssssات الخاصssssة ت، )3.81(التسssssميد بمتوسssssط 

المساعدة فsي ، )3.80( بالمكافحة المتكاملة ل�فات بمتوسط
تsوفير ، )3.73(التخلص مsن مخلفsات المحاصsيل بمتوسsط 
تقsديم ، )3.71(المعلومات الحديثة للشباب الريفsى بمتوسsط 

تssوفير ، )3.70( فssى الوقssت المناسssب بمتوسssط المعلومssات
، )3.69( بمتوسsط المعلومات الحديثsة عsن طsرق الزراعsة

تنظssيم نssدوات ، ) 3.67(تssوفير التقssاوى المحسssنة بمتوسssط 
واجتماعssات إرشssادية لمناقشssة المشssاكل الزراعيssة بمتوسssط 

تssssوفير المبيssssدات واCسssssمدة الحديثssssة بمتوسssssط ، )3.66(
توفير المعلومات الحديثة عsن العنايsة بالحيوانsات ، )3.62(

 علsى التربsة التوعيsة بأسsاليب المحافظsة، )3.59(بمتوسsط 
تsssوفير مكsssابس لقsssش اCرز ، )3,50(وصsssيانتھا بمتوسsssط 

اKشsssراف والمتابعsssة المسsssتمرة لتنفيsssذ ، )3.48(بمتوسsssط 
تssوفير المعلومssات الحديثssة ، ) 3.43(التوصssيات بمتوسssط 

تssوفير المعلومsات الحديثssة ، )3.38(عsن التخssزين بمتوسsط 
للمssssرأة عssssن الصssssناعات الزراعيssssة الصssssغيرة بمتوسssssط 

، )3.28( عمssل حقssول إرشssادية للssزراع بمتوسssط ،)3.29(
، )3.27(المساعدة فى تطھير التsرع والمصsارف بمتوسsط 

تssوفير ، )3.22(تssوفير المعلومssات الحديثssة عssن التسssويق 
، )3.18(المعلومssات الحديثssة عssن طssرق الحصssاد بمتوسssط 

إقامssssة وتشssssجيع مشssssروعات Kنتssssاج الشssssتUت بمتوسssssط 
وعات تربيsة الsدواجن مساعدة اCعضاء فى مشsر، )3.07(

تشssجيع اCعضssاء علssى ، ) 3.04(وإنتssاج البssيض بمتوسssط 
، )3.04(إقامssssة مشssssروعات تسssssمين العجssssول بمتوسssssط 

، )3.0(مساعدة اCعضاء فى إنشاء المناحل وتربيsة النحsل 
 ).2.85(توفير ورش KصUح وصيانة ا��ت بمتوسط 

معرف����ة ال����زراع المبح����وثين بالتوص����يات اbرش����ادية 
 صول القمح والعوامل المرتبطة بھابمحالخاصة 

المستوى المعرفى للزراع المبحوثين بالتوصيات 
 بتنيى التكنولوجيا الحديثة المتعلقة اbرشادية الخاصة

  القمح بمحصول

مsن المبحsوثين %) 10.0( أن 6جsدول أوضحت نتsائج 
Kيات اssعيفة بالتوصssرفتھم ضssمعssرشssالقمحةادية الخاصssب  ،

متوسsssssطة بحsssssوثين معsssssرفتھم مsssssن الم%) 32.0(بينمsssssا 
Kيات اssssبالتوصssssادية الخاصssssالقمحةرشssssين أن ،  بssssي حssssف

 بالتوصsssيات مرتفعsssةمsssن المبحsssوثين معsssرفتھم %) 58.0(
Kاsssادية الخاصsssحةرشsssول القمsssح أن ،  بمحصsssذا يوضsssوھ

النسsssssبة اCكبsssssر مsssssن المبحsssssوثين معsssssرفتھم بالتوصsssssيات 
Kاssادية الخاصssةةرشssح مرتفعssول القمssس  بمحصssا يعكssمم ،

Kتوى دور اsرشاد المرتفع ومصادر المعلومات فى رفع مس
 .معارف الزراع

العوامل المرتبطة بدرجة معرفة الزراع المبحوثين 
الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة  بالتوصيات اbرشادية

  لمحصول القمح

لتحديssssد العوامssssل المرتبطssssة بدرجssssة معرفssssة الssssزراع 
sssة بالتكنولوجيsssادية الخاصsssرشKيات اsssوثين بالتوصsssا المبح

الحديثsssة لمحصsssول القمsssح تsssم اسsssتخدام معامsssل اKرتبsssاط 
بيرسssون Kختبssار صssحة الفssرض اKحصssائى اCول والssذى 

� توجssد عUقssة إرتباطيssة معنويssة بssين : "يssنص علssى أنssه
درجssة معرفssة الssزراع المبحssوثين بالتوصssيات اKرشssادية 
الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح وبين كل مsن 

السsssن، الحالsssة ( :سsssتقلة المدروسsssة التاليsssةالمتغيsssرات الم
التعليمية، عدد أفراد اCسرة المعيشsية، عsدد سsنوات العمsل 

الssssدخل الشssssھرى، حيssssازة ا��ت الزراعيssssة، بالزراعssssة، 
جتماعيssة مسssاحة الحيssازة الزراعيssة، درجssة المشssاركة ا�

درجة ، ةدرجة المشاركة ا�جتماعية غير الرسميالرسمية، 
لقيادية، درجsة ا�تجsاه نحsو المسsتحدثات الطموح، الدرجة ا

عرض لمصsادر المعلومsات الزراعيsة، الزراعية، درجة الت
درجة ا�تجاه نحsو  اKستفادة من مصادر المعلومات، درجة

ا�رشاد الزراعي، الخدمات التى يقدمھا اKرشsاد الزراعsى 
 ).ستخدام التكنولوجيااودرجة تأثير 

 :يلى   ما7يتضح من جدول 

عUقsة إرتباطيsة طرديsة معنويsة عنsد مسsتوى ود تبين وج -
الssزراع المبحssوثين بssين درجssة معرفssة ) 0.01(معنويssة 

بالتكنولوجيsssا الحديثsssة بالتوصsssيات اKرشsssادية الخاصsssة 
السssن، الحالssة التعليميssة، ( وبssين كssل مssن لمحصsول القمssح

حيssازة الssدخل الشssھرى، عssدد سssنوات العمssل بالزراعssة، 
اركة ا�جتماعيsssة غيsssر ، درجsssة المشsssا��ت الزراعيsssة

الدرجة القيادية، درجsة ا�تجsاه درجة الطموح، ، ةالرسمي
نحssو المسssتحدثات الزراعيssة، درجssة التعssرض لمصssادر 

ر المعلومsssات الزراعيsssة، درجsssة اKسsssتفادة مsssن مصsssاد
 .)ستخدام التكنولوجيااودرجة تأثير  المعلومات

عUقة إرتباطية طردية معنوية عند  كما تبين وجود وجود -
بsssين درجsssة معرفsssة الsssزراع ) 0.05(سsssتوى معنويsssة م

المبحssوثين بالتوصssيات اKرشssادية الخاصssة بssالقمح وبssين 
 .حيازة اCرض الزراعية

بينمssا لمssم تتأكssد المعنويssة اKحصssائية للعUقssة اKرتباطيssة  -
بssssين درجssssة معرفssssة الssssزراع المبحssssوثين بالتوصssssيات 

عssدد أفssراد (اKرشssادية الخاصssة بssالقمح وبssين كssل مssن 
Cميةاsة الرسsاركة ا�جتماعيsة المشsسرة المعيشية، درج ،
 والخssدمات التssى رشssاد الزراعssيرجssة ا�تجssاه نحssو اKد

 .)يقدمھا اKرشاد الزراعى

 : ما سبق ىًوبناءا عل

 يمكن عدم رفض الفرض اKحصائى اCول القائsل � �
توجssد عUقssة إرتباطيssة معنويssة بssين درجssة معرفssة الssزراع 

مsssن المبحsssوثين بالتوصsssيات اKرشsssادية للقمsssح وبsssين كsssل 
السssن، الحالssة التعليميssة، عssدد سssنوات العمssل بالزراعssة، (

المشssssاركة حيssssازة اCرض الزراعيssssة، ، الssssدخل الشssssھرى
الدرجssssةدرجssssة الطمssssوح، ، ةا�جتماعيssssة غيssssر الرسssssمي
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 لتوصيات ا�رشادية الخاصه بالقمحً المبحوثين وفقا للمستوى المعرفي باتوزيع الزراع. 6جدول 

 )%( العدد المستوى المعرفى للمبحوثين

 10.0 15 درجة) 28-20(معرفة منخفضة 

 32.0 48 درجة) 37-29(معرفة متوسطة 

 58.0 87 درجة) 47-38(معرفة مرتفعة 

 100.0 150 اbجمالى

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

 

 

 

ا الحديث�ة جي�بالتكنولو ةنتائج إختبار الع�قة اbرتباطية بين درجة معرف�ة ال�زراع بالتوص�يات اbرش�ادية الخاص� .7جدول 
 لمستقلة المدروسةوبين المتغيرات المحصول القمح 

 طقيمة معامل اbرتبا المتغيرات المستقلة المدروسة م

 **0.3.89 السن  -1

 **0.522 الحالة التعليمية -2

 0.103  ا�سرة المعيشيةعدد أفراد -3

 **0.401 عدد سنوات العمل بالزراعة  -4

 **0.296 الدخل الشھرى -5

 **0.286 حيازة ا��ت الزراعية  -6

 *0.198  الحيازة الزراعية مساحة -7

 0.098 المشاركة ا�جتماعية الرسميةدرجة  -8

 **0.277 المشاركة ا�جتماعية غير الرسميهدرجة  -9

 **0.501 الطموح درجة  -10

 **0.498 الدرجة القيادية -11

 **0.301 ا�تجاه نحو المستحدثات الزراعية درجة  -12

 **0.397 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية -13

 **0.337 درجة اbستفادة من مصادر المعلومات -14

 0.031- ا�تجاه نحو ا�رشاد الزراعي درجة  -15

 0.89 الخدمات التى يقدمھا اbرشاد الزراعى -16

 **0.296 تأثير إستخدام التكنولوجيادرجة   -17

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

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

 



 
Abdel-Aziz, et al. 1914 

درجة تجاه نحو المستحدثات الزراعية، ا�القيادية،  -
 من درجة اKستفادةالتعرض لمصادر المعلومات الزراعية، 

 ورفض )ستخدام التكنولوجيااتأثير و مصادر المعلومات
 .الفرض البديل اCول

 كما يمكن عدم قبول الفرض اKحصائى اCول القائل  -
بعدم وجود عUقة إرتباطية معنوية بين درجة معرفة 

Kكل رشادية للقمح وبين الزراع المبحوثين بالتوصيات ا
 عدد أفراد اCسرة المعيشية، حيازة ا��ت الزراعية،(من 

درجة المشاركة ا�جتماعية الرسمية، ا�تجاه نحو 
 والخدمات التى يقدمھا اKرشاد د الزراعيا�رشا

 .ل الفرض البديلوقب) الزراعى

 قياس الفجوة المعرفية بين درجة المعرفة الكلية
 رشاديةرفة الفعلية للتوصيات اbودرجة المع

تم قياس الفجوة بين المعرفة الفعلية والمعرفة الكلية 
Kرشادية الخاصة بالقمح للزراع المبحوثين بالتوصيات ا

" T"ًرشادية معا بإستخدام إختبار جمالي التوصيات اKإو
 :تى ا�8جدول وضحت النتائج الواردة بأو

وجود فجوة معرفية بين متوسط  8جدول من إتضح 
المعرفة الفعلية ومتوسط المعرفة الكلية للزراع المبحوثين 

Kشادية الخاصة بالتكنولويجا الحديثة ربالتوصيات ا
لمحصول القمح حيث بلغت قيمة متوسط المعرفة الفعلية 

) 66.00(المعرفة الكلية وقيمة متوسط ) 28.97( نحو
 بلغت نحو) T(وقيمة معامل ) 37.03-(وقيمة الفجوة 

ًوھى معنوية احصائيا عند مستوى معنوية ) 81.37-(
)0.01.( 

 يمكن رفض الفرض ا�حصائى النتائج السابقة ىوبناء عل
الثانى القائل بأنه � توجد فروق معنوية بين درجة المعرفة 

الخاصة ية للتوصيات ا�رشادية الفعلية ودرجة المعرفة الكل
 البديل بالتكنولويجا الحديثة لمحصول القمح وقبول الفرض

 .الثانى

درجة إتجاه الزراع المبحوثين نحو المستحدثات 
الزراعية الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول 

 والعوامل المرتبطة بھاالقمح 

مستوى إتجاه الزراع المبحوثين نحو المستحدثات 
ة الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول الزراعي

 القمح

من المبحوثين %) 4.7( أن 9جدول أوضحت نتائج 
مستوى إتجاھھم ضعيف نحو المستحدثات الزراعية 
الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح بينما 

من المبحوثين إتجاھھم متوسط في حين أن %) 30.0(
ا يشير إلي من المبحوثين إتجاھھم قوى وھذ%) 65.3(

رغبة المزارعين وسعيھم إلي إتباع كل ما ھو جديد في 
 .مختلف قطاعات الزراعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة

العوام����ل المرتبط����ة بدرج����ة إتج����اه المبح����وثين نح����و 
الخاص��ة بالتكنولوجي��ا الحديث��ة المس��تحدثات الزراعي��ة 

 لمحصول القمح

ع لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة إتجاه الزرا
المبحوثين نحو المستحدثات الزراعية تم استخدام معامل 

 والذى اKرتباط Kختبار صحة الفرض اKحصائى الثالث
� توجد عUقة إرتباطية معنوية بين " :ينص على أنه

درجة إتجاه الزراع المبحوثين نحو المستحدثات الزراعية 
الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح وبين كل من 

السن، الحالة : (متغيرات المستقلة المدروسة التاليةال
عد أفراد اCسرة المعيشية، عدد سنوات العمل  التعليمية،

الشھرى، حيازة ا��ت الزراعية، الدخل بالزراعة، 
درجة المشاركة ا�جتماعية مساحة الحيازة الزراعية، 

درجة الرسمية، درجة المشاركة ا�جتماعية غير الرسميه، 
الدرجة القيادية، درجة التعرض لمصادر ، الطموح

 اKستفادة من مصادر المعلومات الزراعية، درجة
درجة ا�تجاه نحو ا�رشاد الزراعي، المعلومات، 

تأثير الخدمات التى يقدمھا اKرشاد الزراعى ودرجة 
 .)إستخدام التكنولوجيا

 :يلى  ويتضح من الجدول السابق ما

ديsة معنويsة عنsد مسsتوى عUقة إرتباطيsة طرتبين وجود  -
بssssين إجمssssالي درجssssة إتجssssاه الssssزراع ) 0.01(معنويssssة 

المبحsssssوثين نحssssssو المسssssssتحدثات الزراعيssssssة الخاصssssssة 
 وبsssين كsssل مsssن بالتكنولوجيsssا الحديثsssة لمحصsssول القمsssح

درجsssة ،  ةدرجsssة المشsssاركة ا�جتماعيsssة غيsssر الرسsssمي(
جssة اKسsتفادة مsن مصssادر الدرجsة القياديsة، درالطمsوح، 
 .)رجة تأثير إستخدام التكنولوجيا ودالمعلومات

عUقssة إرتباطيssة طرديssة معنويssة  كمssا تبssين وجssود وجssود -
درجssة إتجssاه الssزراع بssين ) 0.05(عنssد مسssتوى معنويssة 

المبحsssssوثين نحssssssو المسssssssتحدثات الزراعيssssssة الخاصssssssة 
كsssل مsssن  وبsssين بالتكنولوجيsssا الحديثsssة لمحصsssول القمsssح

عيssة ودرجssة المشssاركة ا�جتما حيssازة ا��ت الزراعيssة(
 .)الرسمية

بينما لم تتأكد المعنوية اKحصائية للعUقة اKرتباطية بsين  -
درجssssة إتجssssاه الssssزراع المبحssssوثين نحssssو المسssssتحدثات 
 الزراعية الخاصة بالتكنولوجيsا الحديثsة لمحصsول القمsح

السن، الحالة التعليميsة، عsدد أفsراد اCسsرة (وبين كل من 
، لزراعيssةالمعيشssية، الssدخل الشssھرى، مسssاحة الحيssازة ا

 والخssدمات التssى رجssة ا�تجssاه نحssو ا�رشssاد الزراعssيد
 .)يقدمھا اKرشاد الزراعى

 :ًوبناءا علي ما سبق 

 اKحصائى الثالث القائل � توجد  الفرضيمكن رفض�  -
Uقة إرتباطية معنوية بين درجة إتجاه الزراع المبحوثينع 

  .نحو المستحدثات الزراعية الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة
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لقياس الفجوة المعرفية بين المعرفة الفعلية والمعرف�ة الكلي�ة لل�زراع المبح�وثين للتوص�يات " T" نتائج إختبار .8جدول 
 الخاصة بالقمح

 )t(قيمة  الفجوه متوسط المعرفه الكليه متوسط المعرفه الفعليه

28.97 66.00 -37.03 -81.37** 

           )               0.01(معنوى عند مستوى ** 

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

 ا الحديثة لمحصول القمحجيالتكنولوً توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمستوى ا�تجاه نحو .9جدول 

 )%( العدد مستوى إتجاه المبحوثين

 4.7 7 ) درجة 16-10(إتجاه ضعيف 

 30.0 45 )درجة 23-17(إتجاه متوسط 

 65.3 98 ) درجة 30-24(إتجاه قوى 

 100.0 150 اbجمالى

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

 

الخاص��ة نت��ائج إختب��ار الع�ق��ة اbرتباطي��ة ب��ين درج��ة إتج��اه ال��زراع المبح��وثين نح��و المس��تحدثات الزراعي��ة  .10جدول 
 بين المتغيرات المستقلة المدروسةبالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح و

 قيمة معامل اbرتباط المتغيرات المستقلة المدروسة م

 -0.112 السن  -1

 0.099 الحالة التعليمية -2

 0.029 عدد أفراد ا�سرة المعيشية -3

 -0.008 عدد سنوات العمل بالزراعة  -4

 0.030 الدخل الشھرى -5

 *0.206 حيازة ا��ت الزراعية  -6

 0.122 مساحة الحيازة الزراعية  -7

 *0.167 درجة المشاركة ا�جتماعية الرسمية -8

 **0.261 درجة المشاركة ا�جتماعية غير الرسميه -9

 **0.401 درجة الطموح  -10

 **0.252 الدرجة القيادية -11

 0.147 عيةدرجة التعرض لمصادر المعلومات الزرا -12

 **0.218 درجة اbستفادة من مصادر المعلومات -13

 0.145 درجة ا�تجاه نحو ا�رشاد الزراعي  -14

 0.023 الخدمات التى يقدمھا اbرشاد الزراعى -15

 **0.312 درجة تأثير إستخدام التكنولوجيا -16

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

  .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر
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حيازة ا��ت الزراعية، ( كل من لمحصول القمح وبين -
، درجة ةدرجة المشاركة ا�جتماعية غير الرسمي

 المشاركة ا�جتماعية الرسمية، درجة الطموح، الدرجة
  وتأثيردة من مصادر المعلوماتجة اKستفاالقيادية، ودر

 .ورفض الفرض البديل الثالث) استخدام التكنولوجيا

كما يمكن رفض الفرض اKحصائى الثالث القائل بعدم  -
وجود عUقة إرتباطية معنوية بين درجة إتجاه الزراع 

 ايجحدثات الزراعية الخاصة بالتكنولوالمبحوثين نحو المست
السن، الحالة (ن كل مالحديثة لمحصول القمح وبين 

، التعليمية، عدد أفراد اCسرة المعيشية، الدخل الشھرى
ا�تجاه نحو اKرشاد مساحة الحيازة الزراعية، 

) الزراعي، الخدمات التى يقدمھا اKرشاد الزراعى
 .وقبول الفرض البديل

درج�ة تنفي��ذ ال��زراع المبح�وثين للتوص��يات اbرش��ادية 
 ص����ول القم����حبالتكنولوجي����ا الحديث����ة لمحالخاص����ة 

 والعوامل المرتبطة بھا

المستوى التنفيذى للزراع المبحوثين للتوصيات 
الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول اbرشادية 

 القمح

من المبحوثين %) 46.7( أن 11جدول أوضحت نتائج 
تنفيذھم للتوصيات اKرشادية لمحصول القمح منخفض، 

%) 8.7(تنفيذھم متوسط، فى حين أن %) 44.6(بينما 
تنفيذھم مرتفع، ويتضح من ذلك أن الغالبية العظمى من 
المبحوثين تنفيذھم منخفض ومتوسط، مما يتطلب من 
القائمين على العمل اKرشادى ضرورة اKھتمام بتوفير 
أكبر قدر من المعارف والمھارات المتعلقة بالتوصيات 

Kرشادية الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح ا
 . المستوى التنفيذى للزراعلرفع

العوامل المرتبطة بدرجة تنفيذ الزراع المبحوثين 
بالتكنولوجيا الحديثة للتوصيات اbرشادية الخاصة 

 لمحصول القمح

 لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة تنفيذ الزراع المبحوثين
بالتوصيات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح 

Kختبار صحة الفرض تم استخدام معامل اK رتباط بيرسون
� توجد عUقة : "اKحصائى الرابع والذى ينص على أنه

وثين إرتباطية معنوية بين درجة تنفيذ الزراع المبح
بالتكنولوجيا الحديثة  بالتوصيات اKرشادية الخاصة

لمحصول القمح وبين كل من المتغيرات المستقلة 
ليمية، عدد أفراد السن، الحالة التع( :المدروسة التالية

عدد سنوات العمل بالزراعة، الدخل اCسرة المعيشية، 
حيازة ا��ت الزراعية، مساحة الحيازة الشھرى، 

درجة ة المشاركة ا�جتماعية الرسمية، الزراعية، درج
درجة الطموح، ، ةالمشاركة ا�جتماعية غير الرسمي

عية، درجة ا�تجاه نحو المستحدثات الزراالدرجة القيادية، 

درجة عرض لمصادر المعلومات الزراعية، درجة الت
اKستفادة من مصادر المعلومات، درجة ا�تجاه نحو 
ا�رشاد الزراعي، الخدمات التى يقدمھا اKرشاد 

المعرفة  والزراعى، درجة تأثير إستخدام التكنولوجيا
بالتوصيات اKرشادية الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة 

 ).لمحصول القمح

عUقة إرتباطية طردية وجود  12 ضح من جدولويت
بين درجة تنفيذ ) 0.01(معنوية عند مستوى معنوية 

الزراع المبحوثين بالتوصيات اKرشادية الخاصة بالقمح 
عدد أفراد اCسرة المعيشية، الحالة التعليمية، (وبين كل من 

مساحة الحيازة ، حيازة ا��ت الزراعيةالدخل الشھرى، 
تجاه نحو المستحدثات لدرجة القيادية، درجة ا�االزراعية، 

درجة اKستفادة من مصادر المعلومات، الزراعية، 
درجة تأثير الخدمات التى يقدمھا اKرشاد الزراعى، 

بالتوصيات الفنية  ودرجة المعرفة إستخدام التكنولوجيا
 .)الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح

Kحصائية للعUقة اKرتباطيsة بsين بينما لم تتأكد المعنوية ا -
الsssزراع المبحsssوثين بالتوصsssيات اKرشsssادية تنفيsssذ درجssة 

، عsدد سsنوات العمsل السsن(الخاصة بالقمح وبين كل مsن 
، درجsة بالزراعة، درجsة المشsاركة ا�جتماعيsة الرسsمية

، درجssة الطمsssوح، ةالمشssاركة ا�جتماعيsssة غيssر الرسsssمي
ا�تجssاه  واعيssةدرجssة التعssرض لمصssادر المعلومssات الزر

Kرشاد الزراعينحو ا(. 

 :ًوبناءا علي ما سبق 

 اKحصائى الرابع القائل � توجد  الفرضيمكن رفض � -
الزراع تنفيذ عUقة إرتباطية معنوية بين درجة 

المبحوثين بالتوصيات اKرشادية الخاصة بالتكنولوجيا 
الحالة التعليمية، (من الحديثة لمحصول القمح وبين كل 

فراد اCسرة المعيشية، الدخل الشھرى، حيازة عدد أ
ا��ت الزراعية، مساحة الحيازة الزراعية، الدرجة 

درجة ا�تجاه نحو المستحدثات الزراعية، رجة ادية، القي
ت التى يقدمھا اKستفادة من مصادر المعلومات، الخدما

درجة  وتأثير إستخدام التكنولوجيااKرشاد الزراعى، 
ات اKرشادية الخاصة بالتوصيات المعرفة بالتوصي

) اKرشادية الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح
 .ورفض الفرض البديل الرابع

كما يمكن رفض الفرض اKحصائى الرابع القائل بعدم  -
وجود عUقة إرتباطية معنوية بين درجة تنفيذ الزراع 

رشادية الخاصة بالتكنولوجيا لتوصيات اKلالمبحوثين 
السن، عدد سنوات (وبين كل من ديثة لمحصول القمح الح

المشاركة ا�جتماعية الرسمية،  ، درجةالعمل بالزراعة
درجة ، ةدرجة المشاركة ا�جتماعية غير الرسمي

 لتعرض لمصادر المعلومات الزراعيةدرجة االطموح، 
Kوقبول الفرض )رشاد الزراعيودرجة ا�تجاه نحو ا 

 .البديل
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 ا الحديثة لمحصول القمحجيبالتكنولوًالزراع المبحوثين وفقا للمستوى التنفيذى للتوصيات اbرشادية  توزيع .11جدول 

 )%( العدد المستوى التنفيذى للمبحوثين

 46.7 70 درجة) 27-20(تنفيذ منخفض 

 44.6 67 درجة) 35-28(تنفيذ متوسط 

 8.7 13 درجة) 43-36(تنفيذ مرتفع 

 100.0 150 اbجمالى

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

 

 

 

ا الحديث�ة جي�بالتكنولولتوص�يات اbرش�ادية الخاص�ه لرتباطي�ة ب�ين درج�ة تنفي�ذ ال�زراع نتائج إختب�ار الع�ق�ة اb .12جدول 
 بين المتغيرات المستقلة المدروسةولمحصول القمح 

 قيمة معامل اbرتباط روسةالمتغيرات المستقلة المد م

 0.021 السن  -1

 **0.231 الحالة التعليمية -2

 **0.444  ا�سرة المعيشيةعدد أفراد -3

 0.113 عدد سنوات العمل بالزراعة  -4

 **0.225 الدخل الشھرى -5

 **0.339 حيازة ا��ت الزراعية  -6

 **0.495  الحيازة الزراعية مساحة -7

 0.032 ة ا�جتماعية الرسميةالمشاركدرجة  -8

 0.165 المشاركة ا�جتماعية غير الرسميهدرجة  -9

 0.91 الطموح درجة  -10

 **0.498 الدرجة القيادية -11

 **0.420 ا�تجاه نحو المستحدثات الزراعية درجة  -12

 0.101 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية -13

 **0.235 لمعلوماتدرجة اbستفادة من مصادر ا -14

 0.128 ا�تجاه نحو ا�رشاد الزراعي  -15

 **0.239 الخدمات التى يقدمھا اbرشاد الزراعى -16

 **0.319 تأثير إستخدام التكنولوجيا  -17

 **0.299 المعرفة بالتوصيات الفنية للقمحدرجة  -18

 )0.05(ند مستوى معنوية ع)                         * 0.01(معنوى عند مستوى ** 

  .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر
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قي���اس الفج���وة التنفيذي���ة ب���ين درج���ة التنفي���ذ الكلي���ة 
ودرجة التنفي�ذ الفعلي�ة للتوص�يات ا�رش�ادية الخاص�ة 
بالتوص��يات اbرش��ادية الخاص��ة بالتكنولوجي��ا الحديث��ة 

 لمحصول القمح

س الفجوة بين التنفيذ الفعلي والتنفيذ الكلي للsزراع تم قيا
المبحوثين بالتوصيات ا�رشادية الخاصsة بsالقمح بإسsتخدام 

وجssود  13وضssحت النتssائج الssواردة بجssدول أو" T"ختبssار ا
فجssوة تنفيذيssة بssين متوسssط التنفيssذ الفعلssي ومتوسssط التنفيssذ 

Kيات اssوثين بالتوصssزراع المبحssي للssة رالكلssادية الخاصssش
 لقمح حيsssث بلغsssت قيمsssة متوسsssط التنفيsssذ الفعلsssي نحsssوبsssا

وقيمsssة ) 58.00(وقيمsssة متوسsssط التنفيsssذ الكلsssي ) 27.61(
) 80.26-(بلغت نحsو ) T( وقيمة معامل) 30.38-(الفجوة 

 ) 0.01(ًوھى معنوية احصائيا عند مستوى معنوية 

sssاء علsssابقةىوبنssssائج السsssرض   النتssssض الفsssن رفsssيمك
توجsد فsروق معنويsة بsين �  القائل بأنsه الخامسا�حصائى 

درجsssة التنفيsssذ الفعليsssة ودرجsssة التنفيsssذ الكليsssة للتوصsssيات 
بالتوصsssssيات اKرشsssssادية الخاصsssssة ا�رشsssssادية الخاصsssssة 

  وقبول الفرض البديل بالتكنولوجيا الحديثة لمحصول القمح

قياس الفجوة بين درجة المعرف�ة الفعلي�ة وب�ين درج�ة 
bرش����ادية التنفي����ذ الفعل����ي للمبح����وثين للتوص����يات ا

 القمحالخاصة ب

تم قياس الفجوة بين درجة المعرفsة الفعليsة وبsين درجsة 
التنفيssذ الفعلssي للsssزراع المبحssوثين بالتوصssيات ا�رشsssادية 

 النتssائج وأوضssحت" T"ختبssاراالخاصssة بssالقمح بإسssتخدام 
وجsود فجsوة بsين متوسsط المعرفsة إلsى  14جsدول الواردة ب

بحsssssوثين ع المالفعليsssssة ومتوسsssssط التنفيsssssذ الفعلsssssي للsssssزرا
Kيات اssة بالتوصssت قيمssث بلغssالقمح حيssة بssادية الخاصssرش

ومتوسssط التنفيssذ الفعلssي ) 28.97(متوسssط المعرفssة الفعليssة 
) T( وقيمsssة معامsssل) 1.36(وقيمsssة الفجsssوة ) 27.61(نحsssو

ًحصssائيا عنssد مسssتوى إعنويssة وھssى م) 3.70(بلغssت نحssو 

)0.01(. 

sssاء علsssابقةىوبنssssائج السsssرض  النتssssض الفsssن رفsssيمك 
Kه سادسحصائى الاsين �  القائل بأنsة بsروق معنويsد فsتوج

درجssة المعرفssة الفعليssة ودرجssة التنفيssذ الفعلssي للتوصssيات 
Kةاsssssادية الخاصsssssة رشsssssادية الخاصsssssرشKيات اsssssبالتوص 

 وقبول الفرض البsديل بالتكنولويجا الحديثة لمحصول القمح
 .الخامس

 وقد ترجع ھذه الفجوة بين متوسط المعرفة الفعلية وبsين
 : عدة أسباب لعل أھمھاىمتوسط التنفيذ الفعلي إل

ھو قصور المعارف والمھارات التى تصsل للsزراع عsن  -
التوصيات ا�رشادية الحديثة سsواء كانsت متعلقsة بخدمsة 

 .الخ....اCسمدة والمبيدات والري اCرض أوالتقاوى و

أو نتيجssة قصssور مssن جھssة المssزارعين أنفسssھم فssي عssدم  -
مھssارات التssى ترفssع مssن مسssتوى التطبيssق للمعssارف وال

 تنفيذھم

 أوقssد يرجssع السssبب فssي عssدم تssوفر اKمكانيssات الماديssة  -
والفنيsssة التsssي تsssؤھلھم إلsssي تطبيsssق كsssل مsssا يتعلمsssوه مsssن 

 معارف وخبرات جديدة

 وھssذا القصssور يرجssع إلssي الجھssات الحكوميssة فssي عssدم  -
توفيرھا مستلزمات ا�نتsاج الحديثsة بشsكل فعsال وأسsعار 

 ارعين الصغار شرائھايسھل علي المز

 وبنssاء علssي ذلssك يجssب علssي الجھssات الثUثssة التssى تمثssل  -
المثلssث الھرمssى لنجsssاح التكنولوجيssا الزراعيssة وتحقيsssق 

 :يلي الھدف المنشود منھا ما

 ىالجھة ا�ول

الجھsات الحكوميsة يجsب أن تعمsل بشsكل فعsال وتعطsى 
إھتمsssام أكثsssر إلsssي المرشsssدين الsssزراعيين وتsssوفر لھsssم كsssل 

لعمل التى تسsاعدھم علsي أداء دورھsم اKرشsادى مقومات ا
الذى ھsو المحsور الرئيسsي وبوتقsة العمsل الزراعsي وحلقsة 
الوصsل بssين الssزراع والعلssم وذلsك مssن خUssل رفssع اCجssور 
وتوفير وسsائل النقsل Kنتقsالھم إلsي المsزارعيين إينمsا كsانوا 
وحيثما كانوا وتsوفير الطsرق والمعينsات ووسsائل اKيضsاح 

تssى ھssى حجssر اCسssاس فssى التفاعssل مssع الssزراع العلمssي ال
ssھل علssكل يسssة بشssات الحديثssيل المعلومssزراع ىلتوصsssال 

 .تبنيھا وإستيعابھا ومن ثم تنفيذھا

 الجھة الثانية

اKرشاد الزراعي بكل مالديه من إمكانيات فنيsة وماديsة 
وبشssرية يجssب عليssه التطssوير دائمssا والسssعي لنقssل كssل مssا 

sي إلsير توصل إليه البحث العلمsال ويسsكل فعsزراع بشsي ال
لsي أحsدث وكذلك التدريب المستمر للمرشsدين الsزراعين ع

  مsssن وحصsssولھم علsssي مزيsssدالطsssرق والوسsssائل الزراعيsssة
sي علsدريب العملsا ىالدورات والتsق التكنولوجيsة تطبيsكيفي 

C تعدادsوة وإسsر قsف أكثssي موقsم فsة وجعلھsيء الحديثssي ش
 .يطرأ علي الساحة الزراعية

 ثةلجھة الثالا

وھو المنفذ لكل ماسبق أ� وھو المزارع الذى يعتبsر القاسsم 
المشترك بين الجھتين السsابقتين يجsب علsي كsل مsزارع أن 
يكssون لديssه اKسssتعداد لتقبssل وتنفيssذ كssل جديssد فssي مجssال 
الزراعة واKستماع وحسن ا�نصات لكل ما يتم تعليمه مsن 
معssارف وخبssرات ومھssارات تزيssد مssن خبراتssه ومعارفssه 

 .اكبة التغير الحادث علي الساحةلمو
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لقياس الفجوة المعرفية بين المعرفة الفعلية والمعرفة الكلية للزراع المبحوثين للتوصيات " T"نتائج إختبار .13جدول 
 الخاصة بالقمح

 )t(قيمة  الفجوة متوسط التنفيذ الكلي متوسط التنفيذ الفعلي

27.61 58.00 -30.38 **-80.26 

 )                         0.01(ستوى معنوى عند م** 
 .2016ية بمحافظة الشرقية فى عام   جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدان:المصدر

  

لقياس الفجوة بين درجة المعرفة الفعلية ودرجة التنفيذ الفعلي للزراع المبحوثين " T"نتائج إختبار .14جدول 
 للتوصيات الخاصة بالقمح 

 )t(قيمة  الفجوة متوسط التنفيذ الفعلي لفعليهمتوسط المعرفه ا

28.97 27.61 1.36 3.70** 

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

 

 ير إستخدام التكنولوجيا الحديثةالتعرف علي تأث

sssرف علsssة ىللتعsssتخدام التكنولا نتيجsssة سsssا الحديثsssوجي
الجوانsب مثsل و ا�نخفsاض علsي بعsض أوتأثيرھا بالزيsادة 

 اتتssم عمssل نسssب وتكssراراKنتssاج والتكssاليف وغيرھssا، و
 أن أعلssي النتssائج التssى 15جssدول حيssث إتضssح مssن نتssائج 

حققتھssا إسssتخدام التكنولوجيssا الحديثssة كانssت فssي المجssا�ت 
sssب التنsssا للترتيsssة وفقsssابيازليًا�تيsssط الحسsssة :  للمتوسsssكمي

، عssssدد )2.22( ، عssssدد مssssرات العزيssssق )2.25(اCسssssمدة 
، تكssاليف التسssميد )2.03(، كميssة التقssاوى )2.06(الريssات 

، نسssبة الفقssد )1.97(، متوسssط كميssة المسssتلزمات )2.02(
، خssواص )1.94(، كميssة المبيssدات )1.96(فssي المحصssول 

 كميsة الحشsائش ، )1.94(، تكاليف التقsاوى )1.94(التربة 
، أجssssور )1.84(، متوسssssط تكssssاليف المسssssتلزمات )1.90(

، تحسsssssين )1.81(، تكsssssاليف المبيsssssدات )1.82(العمالsssssة 
، )2.22( العزيssق عssدد مssرات،  )1.80(مسssتوى المعيشssة 
، تكsssاليف )1.74(ر الجھsssد ، تsssوفي)1.78(تكsssاليف الخدمsssة 

، فssssتح )1.72(،  تكssssاليف الحصsssاد )1.74(لsssي العمsssل ا�
، توفير وقت إجsراء العمليsات )1.70(مل جديدة مجا�ت ع

، إجمsssssالي )1.66(، تكsssssاليف المكافحsssssة الحقليsssssة )1.67(
عssة وزر، التوسssع فssي المسssاحة الم)1.64 ( تكssاليف الفssدان

، )1.58(، اKسssssssتفادة مssssssن الخامssssssات المتssssssوفرة )1.60(
ل ، صssافي الssدخ)1.46(اKسssتفادة مssن مخلفssات المحاصssيل 

 .)1.34(، إنتاجية الفدان )1.44(

المش����ك�ت الت����ى تع����وق تبن����ى ال����زراع المبح����وثين 
 لحديثة ومقترحاتھم للتغلب عليھاللتكنولوجيا ا

 المشك�ت

 أن أھsم المشsكUت 16أوضحت النتائج الواردة بجدول 
التssى تواجssه الssزراع أثنssاء تنفيssذھم للتكنولوجيssا الزراعيssة 

الحديثssة جssاءت مرتبssة تنازليssا وفقssا للمتوسssط الحسssابى كمssا 
 :ىيل

ط س���مش��اكل التس��ويق ج���اءت ف��ى المرك��ز ا�ول بمتو
 درجة وكانت مرتبة تنازليا كالتالي) 3.93(

عدم دفsع الsثمن ) 3.95(عدم إستقرار اCسعار بمتوسط 
إسsssتغUل التجsssار بمتوسsssط ) 3.95(مsssره واحsssده بمتوسsssط 

) 3.93(إنخفssssاض أسssssعار المحصssssول بمتوسssssط ) 3.95(
دم اKعUsن عsن عs) 3.93(�يوجد إرشاد تسويقي بمتوسsط 

بعsد مراكsز التسsويق ) 3.91(السعر قبل الزراعة بمتوسsط 
 .)3.89(يرفع تكاليف النقل بمتوسط عن القرية مما 

مش��اكل الص��رف ج��اءت ف��ى المرك��ز الث��انى بمتوس��ط 
 درجة وكانت مرتبة تنازليا كالتالي) 3.79(

عssدم ) 3.87(لصssرف المغطssى بمتوسssط اعssدم صssيانة 
إنسsداد المصsارف ) 3.82( وجود صرف مغطsى بمتوسsط 

إرتفاع أجور تطھيsر المصsارف بمتوسsط ) 3.80(بمتوسط 
عsssدم قsssدرة المsssزارع علsssي إزالsssة الحشsssائش مsssن ) 3.78( 

 الغsssرق مsssن كثsssرة) 3.75(التsssرع والمصsssارف بمتوسsssط 
 .)3.72(الجيران بمتوسط 

مش���اكل ال���رى ج���اءت ف���ى المرك���ز الثال���ث بمتوس���ط 
  اليدرجة وكانت مرتبة تنازليا كالت) 3.66(

الssرى مssن المصssارف ) 3.79(إنسssداد التssرع بمتوسssط 
) 3.76(عssssدم تبطssssين التssssرع بمتوسssssط ) 3.77(بمتوسssssط 

عsدم تsوافر ) 3.60(إنخفاض منسsوب ميsاه التsرع بمتوسsط 
إرتفssاع تكssاليف الssري بمتوسssط ) 3.51(ألssة الssري بمتوسssط 

 ).3.38(عدم إنتظام منوبات الري بمتوسط ) 3.54(
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 ستخدام التكنولوجيا الحديثةاًلمبحوثين وفقا لتأثير  يوضح توزيع ا.15جدول 

 الجوانب ثابت انخفض ارتفع

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 2.25 14.7 22 45.3 68 40.0 60  كمية ا�سمدة-1

 2.22 14.7 22 48.7 73 36.7 55  عدد مرات العزيق-2

 2.06 31.3 47 36.7 55 32.0 48  عدد الريات-3

 2.03 16.7 25 36.3 95 20.0 30 ة التقاوى كمي-4

 2.02 27.3 41 43.3 65 29.3 44  تكاليف التسميد-5

 1.97 30.0 45 42.7 64 27.3 41  متوسط كمية المستلزمات-6

 1.96 20.7 31 62.7 94 16.7 25  نسبة الفقد فى المحصول-7

 1.94 28.0 42 49.3 74 22.7 34  كمية المبيدات-8

 1.94 40.0 60 25.3 38 34.7 52 ربة خواص الت-9

 1.94 26.0 39 54.0 81 20.0 30 ف التقاوىي تكال-10

 1.90 23.3 35 62.7 94 14.0 21  كمية الحشائش-11

 1.84 36.0 54 43.3 65 20.7 31  متوسط تكاليف المستلزمات-12

 1.82 34.0 51 50.0 75 16.0 24  أجور العمالة-13

 1.81 38.7 58 41.3 62 20.0 30  تكاليف المبيدات-14

 1.80 52.7 79 14.0 21 33.3 50  تحسين مستوى المعيشة-15

 1.78 35.3 53 51.3 77 13.3 20  تكاليف خدمة ا�رض-16

 1.74 44.0 66 38.0 57 18.0 27  توفير الجھد-17

 1.74 42.7 64 40.7 61 16.7 25  تكاليف العمل ا�لى-18

 1.72 43.3 65 41.3 62 15.3 23  تكاليف الحصاد-19

 1.70 56.0 84 18.0 27 26.0 39  فتح مجا�ت عمل جديدة-20

 1.67 51.3 77 30.0 45 18.7 28 جراء العملياتإ توفير وقت -21

 1.66 51.3 77 31.3 47 17.3 26  تكاليف المكافحة الحقلية-22

 1.64 46.0 69 43.3 65 10.7 16  اجمالى تكاليف الفدان-23

 1.60 62.7 94 14.0 21 23.3 35 عةو التوسع فى المساحة المزر-24

 1.58 64.7 97 12.0 18 23.3 35  ا�ستفادة من الخامات المتوفرة-25

 1.46 66.7 100 20.0 30 13.3 20  ا�ستفادة من مخلفات المحاصيل-26

 1.44 71.3 107 13.3 20 15.3 23  صافى الدخل-27

 1.34 78.7 118 8.7 13 12.7 19  إنتاجية الفدان-28

 .2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام : المصدر
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 مرتبة تنازلياالمشك�ت التى تعوق تبنى الزراع المبحوثين للتكنولوجيا الحديثة  .16جدول 

 موجودة بدرجة
 كبيرة

بدرجة  موجودة
 متوسطة

موجودة 
 بدرجة ضعيفة

 غير
 موجودة

 المشك�ت

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 3.93 مشكال التسويق                                             المركز ا�ول: ًثامنا

 3.89 0.7 1 0.0 0 8.7 13 90.7 136 بعد مراكز التسويق عن القرية مما يرفع تكاليف النقل

 3.95 0.7 1 0.0 0 2.7 4 96.7 145 استغUل التجار 

 3.95 0.7 1 0.0 0 2.7 4 96.7 145 عدم دفع الثمن مرة واحدة 

 3.95 0.7 1 0.0 0 2.7 4 96.7 145 عدم إستقرار اCسعار 

 3.93 0.7 1 0.0 0 4.7 7 94.7 142 إنخفاض أسعار المحصول

 3.91 1.3 2 0.0 0 4.7 7 94.0 141 عدم اKعUن عن السعر قبل الزراعة 

 3.93 0.7 1 0.0 0 4.7 7 94.7 142 رشاد تسويقي � يوجد إ

 3.79                                          المركز الثانىمشاكل الصرف :ًسابعا

 3.80 3.3 5 0.7 1 8.7 13 87.3 131 إنسداد المصارف

 3.78 3.3 5 0.7 1 10.7 16 85.3 128 ارتفاع أجور تطھير المصارف 

 3.72 4.7 7 2.0 3 10.0 15 83.3 125 ان كثرة الغرق من الجير

 3.75 4.0 6 1.3 2 10.0 15 84.4 127 عدم قدرة المزارع علي إزالة الحشائش من الترع والمصارف 

 3.82 4.0 6 0.0 0 6.0 9 90.0 135 عدم وجود صرف مغطى

 3.87 2.0 3 0.0 0 6.7 10 91.3 137 لصرف المفطىاعدم صيانة 

 3.66                                             المركز الثالث مشاكل الرى: ًسادسا 

 3.35 12.0 18 4.0 6 18.0 27 66.0 99 عدم انتظام منوبات الري

 3.54 6.7 10 4.0 6 18.0 27 71.3 107 ارتفاع تكاليف الري 

 3.51 8.0 12 3.3 5 18.0 27 70.7 106 عدم توافر آلة الري 

 3.60 6.7 10 2.0 3 15.3 23 67.0 114 الترع انخفاض منسوب المياه ب

 3.77 3.3 5 0.0 0 12.7 19 84.0 126 الري من المصارف 

 3.79 3.3 5 0.0 0 10.7 16 86.0 129 إنسداد الترع

 3.76 4.7 7 0.0 0 10.0 15 58.3 128 عدم تبطين الترع

 3.56 المركز الرابع                                   مشاكل الخدمة ا�لية: ًثاثال

 3.45 5.3 8 12.0 18 14.7 22 68.0 102  عدم توفر ا��ت الزراعية الحديثة-12

 3.51 4.0 6 9.3 14 18.0 27 68.7 103 ارتفاع تكلفة الخدمة ا�لية -13

 3.50 2.7 4 10.7 16 20.7 31 66.0 99 عدم توفر العمالة الفنية المدربة على استخدام ا��ت -14

 3.66 2.7 4 6.0 9 14.0 21 77.3 116 تفتت الحيازة -15

 3.62 2.7 4 7.3 11 14.7 22 75.3 113  عدم توفر طرق ممھدة-16

 3.56 5.3 8 7.3 11 13.3 20 74.0 111  عدم توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة-17

 3.59 6.0 9 5.3 8 12.0 18 76.7 115  ارتفاع أسعار الوقود-18

 3.60 4.0 6 7.3 11 13.3 20 75.3 113 زراع على شراء ا��ت الزراعية عدم قدرة ال-19
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 .16جدول تابع 
 موجودة بدرجة

 كبيرة
بدرجة  موجودة

 متوسطة
موجودة 

 بدرجة ضعيفة
غير 

 موجودة
 المشك�ت

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 3.55 المركز الخامس                                  مشك�ت التسميد: ًخامسا 

 3.64 3.3 5 4.0 6 17.3 26 75.3 113 عدم توافر السماد البلدي

 3.65 4.7 7 2.7 4 15.3 23 77.3 116 ارتفاع أسعار اCسمدة الكيماوية 

 3.74 4.0 6 0.7 1 12.0 18 83.3 125 تعدد أسماء اCسمدة الكيماوية 

 3.39 10.7 16 5.3 8 18.0 27 66.0 99 نقص الخبرة في إضافة اCسمدة الكيماوية 

 3.31 13.3 20 7.3 11 14.0 21 65.3 98 عدم توفر المعلومات الكافية عنھا

 3.32 المركز السادس                                        مشاكل العمالةً:ثانيا

 3.24 8.7 13 13.3 20 22.7 34 55.3 83  ندرة العمالة فى مواسم العمل الزراعية -7

 3.37 6.7 10 8.7 13 25.3 38 59.3 89 ارتفاع أجور العمالة فى المواسم الزراعية -8

 3.38 6.0 9 10.7 16 22.7 34 60.7 91  عدم توفر العمالة المدربة طول العام-9

 3.32 9.3 14 8.7 13 22.7 34 59.3 89  انخفاض انتاجية العامل-10

 3.29 8.7 13 10.7 16 23.3 35 57.3 86  انخفاض عدد ساعات العمل -11

 3.32 المركز السابع                                        مشاكل التقاوى: ًرابعا

 3.66 3.3 5 6.7 10 10.7 16 79.3 119 ارتفاع أسعار التقاوى

 3.29 13.3 20 8.0 12 14.7 22 64.0 96 عدم توفير البذور في الوقت المناسب 

 3.18 15.3 23 10.0 15 16.0 24 58.7 88 ة منخفضة اKنتاج  اCصناف الموجود

 3.23 16.0 24 6.7 10 15.3 23 62.0 93 عدم مUئمة البذور الحالية للبيئة الزراعية

 3.27 14.7 22 7.3 11 14.0 21 64.0 96 صعوبة الحصول عليھا

 3.28 15.3 23 0.0 0 15.3 23 64.0 96 عدم توفر المعلومات الكافية عنھا

 3.08 المركز الثامن                                             مشاكل التربةً:أو�

 3.05 15.3 23 16.0 24 16.7 25 52.0 78  بعد اCرض عن المجرى المائى-1

 3.03 17.3 26 12.7 19 19.3 29 50.7 76 ارتفاع اCرض عن الجيران  -2

 3.13 13.3 20 14.0 21 18.7 28 54.0 81  التربة غير مستوية -3

 3.04 14.7 22 17.3 26 16.7 25 51.3 77  ارتفاع نسبة الملوحة بالتربة-4

 3.10 14.0 21 15.3 23 16.7 25 54.0 81  ارتفاع مستوى الماء اCرضى -5

 3.10 14.7 22 14.7 22 16.0 24 54.7 82  عدم توفر المعلومات الكافية عن كيفية تحسين التربة-6 

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



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (5) 2017 1923 

مش���اكل الخدم���ة ا�لي���ة ج���اءت ف���ى المرك���ز الراب���ع 
 درجة وكانت مرتبة تنازليا كالتالي) 3.56(بمتوسط 

عدم تsوفر طsرق ممھsدة ) 3.66(تفتت الحيازة بمتوسط 
عsssدم قsssدرة الsssزراع علsssي شsssراء ا��ت ) 3.62(بمتوسsssط 

إرتفsاع أسsعار الوقsود بمتوسsط ) 3.60(لزراعية بمتوسsط ا
عsدم تsوفر قطsع الغيsار ومراكsز الصsيانة بمتوسsط ) 3.59(
عsدم ) 3.51(إرتفاع تكلفsة الخدمsة اCليsة بمتوسsط ) 3.56(

) 3.50(تsوفر العمالssة الفنيsة المدربssة علsي إسssتخدام ا��ت 
 .)3.45(عدم توافر ا��ت الزراعية الحديثة بمتوسط 

كل التس��ميد ج��اءت ف��ى المرك��ز الخ��امس بمتوس��ط مش�ا
 درجة وكانت مرتبة تنازليا كالتالي) 3.55(

أرتفsاع ) 3.74(تعدد أسماء اCسمدة الكيماوية بمتوسsط 
عsssدم تsssوافر ) 3.65(أسsssعار اCسsssمدة الكيماويsssة بمتوسsssط 

نقssص الخبssرة فssي إضssافة اCسssمدة ) 3.64( السssماد البلssدى 
تssوافر المعلومssات الكافيssة عssدم ) 3.39(الكيماويssة بمتوسssط 

 .)3.31(عنھا بمتوسط 

مش��اكل العمال��ة ج��اءت ف��ى المرك��ز الس��ادس بمتوس��ط 
 درجة وكانت مرتبة تنازليا كالتالي) 3.32(

) 3.38(عدم توفر العمالة المدربة طول العsام بمتوسsط 
إرتفsssاع أجsssور العمالsssة فsssي المواسsssم الزراعيsssة بمتوسsssط 

إنخفssاض عssدد ) 3.32(إنخفssاض إنتاجيssة العامssل ) 3.37(
نssدرة العمالssة فssي مواسssم ) 3.29(سssاعات العمssل بمتوسssط 

 .)3.24( الزراعية بمتوسط العمل

مش�اكل التق��اوى ج��اءت ف�ى المرك��ز الس��ادس بمتوس��ط 
 درجة وكانت كالتالي) 3.32(

عssدم تssوفير ) 3.66(رتفssاع أسssعار التقssاوى بمتوسssط ا
عssدم تssوفر ) 3.29(البssذور فssي الوقssت المناسssب بمتوسssط 

صعوبة الحصول ) 3.28(علومات الكافية عنھا بمتوسط الم
عssدم مUئمssة البssذور الحاليssة للبيئssة ) 3.27(عليھssا بمتوسssط 

صssناف الموجssودة منخفضssة اC) 3.23(الزراعيssة بمتوسssط 
K3.18(نتاج وغير مضمونة بمتوسط ا(. 

مش���اكل الترب���ة ج���اءت ف���ى المرك���ز ا�خي���ر بمتوس���ط 
  كالتاليًدرجة وكانت مرتبة تنازليا) 3.08(

عssssدم تssssوفر ) 3.13(التربssssة غيssssر مسssssتوية بمتوسssssط 
 عsssن كيفيsssة تحسsssين التربsssة بمتوسsssط المعلومsssات الكافيsssة

) اCرض مطبلssة(إرتفssاع مسssتوى المssاء اCرضssي ) 3.10(
بعد اCرض عن المجري المائي بمتوسsط ) 3.10(بمتوسط 

 )3.04(إرتفsssاع نسsssبة الملوحsssة بالتربsssة بمتوسsssط ) 3.05(
 .)3.03( الجيران إرتفاع اCرض عن

ت من وجھة نظر الزراع مقترحات حل المشك�
 المبحوثين

 أن أھssم مقترحssات 17 جssدول     أظھssرت النتssائج الssواردة ب
لب على المشكUت التى تsواجھھم أثنsاء تنفيsذھم غالزراع للت

للتكنولوجيssا الزراعيssة الحديثssة جssاءت مرتبssة تنازليssا وفقssا 
النظsssر مsssن الجھsssات اعsssادة : Cھميتھsssا النسsssبية كمsssا يلsssى

، %)100( بنسsبة وأوضsاعهالمsزارع فى حقوق الحكومية 
نشssاء روابssط تسssويقية لسssھولة تسssويق المحصssول وعssدم إ

اسssتغUل التجssار وتssوفير ا�رشssاد التسssويقي لحssل مشssاكل 
دعssم اسssعار المبيssدات ، %)86.7(التسssويق بssالقرى بنسssبة 

 واCسمدة من خUsل الجمعيsات الزراعيsة وحمايsة المsزارع
Cبة من غش اsدات بنسsمدة والمبيsود ، %) 80(سsادة جھsزي

Kرورة اssع ضssدوات مssد النssل عقUssن خssي مssاد الزراعssرش
تواجد ا�رشاد الزراعي بشكل أكبsر فاعليsة لمتابعsة تطبيsق 

Kاsssادات الخاصsssبة ة رشsssيل بنسsssوفير ، %)80(بالمحاصsssت
�ت الحديثsة بأسsعار مناسsبة للsزراع �الميكنsة الزراعيsة وا

صيانة الUزمة لھsا بنسsبة  توفير قطع الغيار والمع ضرورة
عمsssل شsssق لقنsssوات ري جديsssدة وزيsssادة عsssدد ، %)66.7(

المنوابات مع زيادة كمية المياه في المنوابة الواحدة وتعميق 
المجsssرى المsssائي حتsssى يصsssل لجميsssع اCراضsssي وتوعيsssة 
المssزارعين بكيفيssة ترشssيد اسssتخدام ميssاه الssرى واسssتخدام 

العمsل ، %)60( والبطالة في الرى بنسبة المناوبات العمالة
علsssي ضsssخ مواسsssير جديsssدة وتطھيsssر التsssرع والمصsssارف 
للتغلب علي انسداد المصارف مsع تsوفير كراكsات التطھيsر 

تدريب العمالة الفنيsة علsي الطsرق الحديثsة ، %)60(بنسبة 
تsssوفير ، %) 46.7(بنسsssبة مsssع تsssوفير المعsssدات والكsssوادر 

يsات الزراعيsة بأسsعار مناسsبة عالية الجودة بالجمعالتقاوى 
مع عمل حقول مشاھدة لھا قبل إستخدامھا وتوفير جزء من 

فssssي عجssssز التقssssاوى تقssssاوى العssssام السssssابق لسssssد الفجssssوة 
تssوفير التمويssل مssن الجھssات الحكوميssة لتقليssل ، %)40.6(

تكاليف عمليات خدمة ا�رض مع توفير القروض المدعمsة 
sي لشsان الزراعsة وا�ئتمsة راء ا�من بنك التنميsت الحديث�

زيsssادة اعsssداد المرشsssدين الssssزراعيين ، %) 33.3(بنسsssبة 
ssدربين علssت أ ىالمUssوفير المجssة وتssرق الزراعssدث طssح
Kرات اssي والنشssد فssو جديssا ھssل مssن كssة عssادية الحديثssرش

لتsرع فsي القsرى وحفsر تغطية ا، %)33.3(الزراعة بنسبة 
عمssل كومssات ، %) 33.3(زالssة الحشssائش إبطssون جديssدة و

تطبيsق نظsام ، %)33.3(دة لحل مشsكلة السsماد البلsدى سمأ
 عمل ،%)20(الدورة الزراعية وإقامة الزراعات المجمعة 

طsssرق ممھsssدة ومراكsssز تسsssويق فsssي كsssل قريsssة أو قطsssاع 
)13.3(%. 
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 ثة لب على المشك�ت التى تواجھھم فى مجال تبنى التكنولوجيا الزراعية الحديغمقترحات الزراع المبحوثين للت. 17جدول 

 )%( عدد المقترحات م

 100 150  وأوضاعه المزارع فى حقوقاعادة النظر من الجھات الحكومية  1

 روابط تسsويقية لسsھولة تسsويق المحصsول وعsدم اسsتغUل التجsار وتsوفير ا�رشsاد التسsويقي إنشاء 2
 86.7 130 لحل مشاكل التسويق بالقرى

عيsات الزراعيsة وحمايsة المsزارع مsن غsش ا�سsمدة دعم اسsعار المبيsدات واCسsمدة مsن خUsل الجم 3
 80 120 .والمبيدات

زيادة جھود ا�رشاد الزراعي من خUل عقد النsدوات مsع ضsرورة تواجsد ا�رشsاد الزراعsي بشsكل  4
 80 120 أكبر فاعلية لمتابعة تطبيق ا�رشادات الخاصه بالمحاصيل

مناسssبة للssزراع مssع ضssرورة تssوفير قطssع الغيssار  الحديثssة بأسssعار وا��تتssوفير الميكنssة الزراعيssة  5
 66.7 100 والصيانة الUزمة لھا

 60 90 عمل شق لقنوات ري جديدة وزيادة عدد المنوابات مع زيادة كمية المياه في المنوابة الواحدة  6

العمل علي ضخ مواسير جديدة وتطھير الترع والمصارف للتغلب علي انسداد المصارف مsع تsوفير  7
 60 90 ت التطھيركراكا

 46.7 70 تدريب العمالة الفنية علي الطرق الحديثة مع توفير المعدات والكوادر 8

توفير التقاوى عاليsة الجsودة بالجمعيsات الزراعيsة بأسsعار مناسsبة مsع عمsل حقsول مشsاھدة لھsا قبsل  9
 40.7 61 إستخدامھا وتوفير جزء من تقاوى العام السابق لسد الفجوة في عجز التقاوى

تssوفير التمويssل مssن الجھssات الحكوميssة لتقليssل تكssاليف عمليssات خدمssة ا�رض مssع تssوفير القssروض  10
 33.3 50  الحديثةا��تالمدعمة من بنك التنمية وا�ئتمان الزراعي لشراء 

راعsة وتsوفير المجUsت والنشsرات حدث طsرق الزأ ىعداد المرشدين الزراعيين المدربين علأزيادة  11
K33.3 50  الحديثة عن كل ما ھو جديد في الزراعةرشاديةا 

 33.3 50 عمل كومات اسمدة لحل مشكلة السماد البلدى 12

 33.3 50 زالة الحشائش إتغطية الترع في القرى وحفر بطون جديدة و 13

 20 30 تطبيق نظام الدورة الزراعية وإقامة الزراعات المجمعة 14

 13.3 20  كل قرية أو قطاععمل طرق ممھدة ومراكز تسويق في 15

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

النتائج توصي الدراسة بالمقترحات التالية فى ضوء 
التى يمكن أن يستعين بھا القائمون بعملية تخطيط وتنفيذ و

 : وھىنقل التكنولوجيا الزراعيةالبرامج المعنية ب

 ضرورة إھتمام القائمين بنشر المستحدثات الزراعية -1
 والمعلومات  بالخبراتبين المزارعيين وتزويدھم

الUزمة عن اCفكار والممارسات الزراعية المستحدثة 
 .ية إجرائھاوكيف

2-Kشادى بتزويد المسترشدين ر ضرورة ا�ھتمام بالدور ا
 وكيفية مارسات المستحدثةبالخبرات الUزمة عن الم

، خاصة فيما يتعلق بالميكنة الزراعية إجرائھا
 .واCساليب الزراعية المستحدثة

ات للزراع كتقديم  إتاحة بعض التسھيUت والخدم-3
، وتقليل قيود الضمانات وتوفير القروض الميسرة

 مستلزمات اKنتاج، وذلك لمساعدتھم على تبنيھم ل�فكار
ة التى تتطلب دثة خاصوالممارسات الزراعية المستح

 .هتكلفة عالي

 قيام الجھاز اKرشادي بتقديم اCفكار والممارسات -4
المزرعية المستحدثة إلي المسترشدين بصورة عملية 

Kل الحقول اUرشادية والعرض بالمشاھدة فعالة من خ
Kيضاح العملي بشكل مبسط يسھل علي المسترشدين وا

 .عابهيفھمه واست

بزراعة القمح للمسترشدين الخاصه  تقديم الخدمات -5
 وذلك بالعمل على بإعتباره محصول إستراتيجي ھام

تدعيم أسعار التقاوى، تدعيم أسعار المبيدات، وعمل 
، لمصارفرع واھير التشق لقنوات رى حديثة، تط

 الحديثة داخل الحقول  والصرفيب الرىوتوفير اناب
نظرا لما أظھرته النتائج من أن أكبر المشكUت التى 

 .توفير المياه والتقاوى والمبيداتاجه الزراع ھى تو

 عــــالمراج

ستخدام تكنولوجيا  ا أثر.)2012( محمد أحمد ،أحمد
اCصناف Cھم محاصيل الحبوب فى جمھورية مصر 

، جامعة كفر الشيخ، العربية، مجلة البحوث الزراعية
38) 2( : 172-180. 

  تحديد أھمية.)2007( رضوان ذنون يونس ،الخشاب
التقنيات الزراعية الموصى بھا لمزارعى الحنطة فى 
ناحية ربيعة بمحافظة نينوى من وجھة نظر 
المزارعين أنفسھم وعUقتھم بإحتياجاتھم التدريبية، 

 35، لموصل، العراقمجلة زراعة الرافدين، جامعة ا
)3( :12- 18 . 

 مساھمة مجلة اKرشاد .)2003( إبتسام حامد ،شلبى
بعض اCفكار واCساليب الزراعية الزراعى فى نشر 

الخاصة ببعض الحاصUت الزراعية بمركز كفر 
 29 ، جامعة طنطا، مجلة البحوث الزراعية،الشيخ

)3(: 88-90.   
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FACTORS AFFECTING FARMERS' KNOWLEDGE AND 
IMPLEMENTATION OF MODERN TECHNOLOGY  

FOR WHEAT CROP IN SHARKIA GOVERNORATE 

Hager R.E. Abdel-Aziz1, A.S.A. Al-Ezz1, E.F. Mahmoud2,  
Magda A. Abd Al-Aal1 and M.I. Al-Khouly1 

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

2. Agric. Ext. and Rural Develop. Res. Inst., ARC, Egypt 

ABSTRACT: This research aimed mainly to identify the factors affecting farmers 
knowledg and implementation of modern technology for wheat crop in Sharkia Governorat, 
Egypt. It is necessary to implement  some objective as follows : identify the personal 
variables of the surveyed farmers, identify the information sources which provide surveyed 
farmers about modern technologies identify the degree of provided extension services 
determine the degree of knowledge about technical recommendations for modern technology 
of wheat crop and associated factors, measurement of the gap between knowledge and actual 
knowledge of the college for the recommendations of modern technology of wheat crop, 
identify the level of the direction surveyed farmers about use modern technology of wheat 
crop and associated factors, determine the degree of implementation of the surveyed farmers 
about technical modern technology recommended for wheat crop and associated factors, 
measurement the gap between degree of the actual implementation and degree of 
implementation of the recommendations about technical modern technology of wheat crop, 
measurement gap between the actual knowledge and degree of the actual implementation of 
the recommendations about technical modern technology of wheat crop, and to identify the 
effect about use modern technology and associated factors identify problems that impede the 
adoption surveyed farmers of modern agricultural technology from their viewpoint and 
suggestions to solve them from their personal views. This research was conducted in Sharkia 
Governorate due to its relative importance in wheat cultivation, and relid on survey research 
as personal interview to collect data form a random sample of 150 respondents. The data were 
collected during the period from June to September 2016. It has been used to analyze the data: 
frequencies, percentages, person correlation coefficient test and test laboratories (t). It was 
found that (58.0%) of respondents knowledge about extension recommendations of technical 
wheat crop was low, also, there is a gap knowledge between the average actual knowledge 
and the average total knowledge about extension recommendations of technical wheat crop as 
the value of the average actual knowledge about (28.97), the value of the average total 
knowledge (66.00), the value of the gap (-37.03) and the value of the coefficient (T) reached 
about (-81.37). The results showed that (46.7%) of respondents carrying out the 
recommendations of wheat crop low indicative, the results showed that the most important 
information sources of respondents were: personal experience, agricultural leader meetings 
and seminars, the results showed that the most important role of agricultural extension is the 
provide of improved seeds at an average (3.67%), the provision of timely information at an 
average (3.70%). 

Key words: Modern technology-knowledge and implementation of technical recommendations 
wheat crop, the role of agriculture extension. 
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