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وتبنيھم للتقنيات  لزراعالتحديث لإستھدف البحث بصفة أساسية التعرف على بعض العوامل المحددة لدرجة : لخصُالم
 نحو اتماتجاھ، ومن خ<ل التعرف على بعض الخصائص ا�جتماعية وا�قتصادية للزراع المبحوثينديثة الزراعية الح

 تحديد طبيعة الع<قات ا�رتباطية بين الخصائص ا�جتماعية وا�قتصاديةو ، وتبنيھم للتقنيات الزراعية الحديثةتحديثال
، )اGنتاج النباتىالميكنة، المخلفات النباتية، (Gت الث<ثة للزراع وخصائص الفكرة، وبين كل من مراحل التبنى فى المجا

تحديد الفروق بين كل مرحلة و سھام النسبى للمتغيرات التى ثبت إرتباطھا،وتحديد نسبة ا�،  التحديثواتجاه الزراع نحو
ًه الزراع نحو التحديث تبعا تاج النباتى والمخلفات النباتية والتبنى ككل واتجال التبنى فى مجاGت الميكنة وا�نمن مراح

أھم المشك<ت الخاصة بتبني ، وكذلك التعرف على �خت<ف منطقتى الدراسة، وتبعا لوجود عمل اضافى لدى المبحوثين
وقد تم تجميع البيانات من الزراع المبحوثيين على ،  للتغلب عليھاأھم المقترحاتالزراع للممارسات التكنولوجية الحديثة و

لھا  بواسطة صحيفة إستبيان بالمقابلة الشخصية تم إعدادھا وإجراء اختبار مبدئى ًا مبحوث220لغ قوامھا عينة بحثية ب
)(Pre-test حيث تم إجراء بعض التعدي<ت بھا لتصبح أكثر م<ئمة لمستوى فھم المبحوثين، وقد تم ا�ستعانه بعدد من ،

معامل ا�رتباط البسيط  ومتوسط المرجحال، النسب المئويةي، اgساليب ا�حصائية لتحليل البيانات منھا العرض الجدول
ومعامل الفا كرونباخ،  ،Multiple regression analysisا�نحدارى المتعدد ، با�ضافة إلى أسلوب التحليل لبيرسون
وقد أسفرت  ،SPSSوذلك من خ<ل إستخدام البرنامج ا�حصائى الحزمة ا�حصائية للعلوم ا�جتماعية ، t-testوإختبار 

ل من  وبين كاتجاه الزراع نحو التحديثبين )  0.01(نتائج البحث عن وجود ع<قة ارتباطية طردية معنوية عند مستوى 
رض، حيازة اg، الدافعية ل<نجازعدد سنوات التعليم، درجة التعرض لمصادر المعلومات،  :المتغيرات المستقلة اzتية

نفتاح الجغرافى، ا�نسجام الفكرة، تعقد الفكرة، إستمرارية تطبيق الفكرة، إ يق المعلومة،تصال بوك<ء التغيير، درجة تطبا�
وجود فروق معنوية بين منطقتى الدراسة  حيث اتضح وجود   ،t-test واتضح من نتائج أختبار، التبنى ونفتاح الثقافىا�

مرحلة ( مستوى التنمية  فى كل من المراحل التالية فروق  معنوية بين مناطق الدراسة اgقل في مستوى التنمية واgعلى في
والتبنى فى مجال الميكنة الزراعية، ومرحلة التطبيق، والتبنى  فى مجال ا�ستفادة من  المعرفة، والتجريب، والتطبيق،

لمجاGت لجمالى والتبني  كإ ومرحلة المعرفة، والتجريب، والتطبيق، والتبني فى مجال اGنتاج النباتى، المخلفات النباتية،
 ھناك سته عشر متغير وتبين أن ،أسلوب التحليل ا�نحدارى المتعددكما تم استخدام ، )ثه، وإتجاه الزراع نحو التحديثالث<

ً أسھمت مجتمعة إسھاما معنويا فى تفسير التباين الكلى فى مستوى التبنى للتقنيات الزراعية الحديثةمستقل  وأن ھناك سبعة ،ً
ًقل  أسھمت مجتمعة إسھاما معنويا فى تفسير التباين الكلى فى مستوى  اتجاه الزراع نحو التحديثعشر متغير مست وقد ، ً

خلص البحث إلى العديد من التوصيات من أھمھا تنمية الوعي بضرورة خلق نسق قيمي جديد يؤدى إلى تحديد اتجاھات 
لمجتمع يجابية التي تؤدى إلى تحديث اة، وإبراز القيم ا� للتنميالمزارعين وتحديد سلوكھم وحثھم على نبذ القيم المعوقة

، وحث  اgفكار والممارسات الزراعيةوتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجھاز ا�رشادى وتفعيل دوره في نشر
اسب وفى  المننتاج بالسعرمستلزمات ا�المزارعين على تبنيھا وذلك باستخدام طرق اGتصال المختلفة، والعمل على توفير 

 سعار تتناسب مع دخول المزارعينية التأجير لتلك اGzت بأمكانالوقت المناسب للمزارعين، وتوفير اGzت للمزارعين وإ
  .وتكلفة المنتج الزراعى

  .الممارسات الزراعية الحديثة، التبنى، الحديثةالزراعية  التقنيات ،تحديثال :الكلمات ا`سترشادية

 لة البحثيةالمقدمة والمشك

يعنى  الحديثةالزراعية تقنيات الزراع للن استخدام إ
المتبعة فى العمليات ا�نتاجية تغيير اgنماط التقليدية 

إح<ل  فمن أھم خصائص الزراعة الحديثة ،الزراعية
إدخال واGzت اgكثر كفاءة محل اGzت اgقل كفاءة، 

عالية  ذات ا�نتاجية الاgصناف الجديدة من المحاصيل
 ، محل اgصناف اgقل إنتاجيةوالعائد ا�قتصادى المرتفع
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 الزراعالتي تشجع ،خلق البيئة الشاملةوذلك من خ<ل 
وتوفير وإتاحة مدخ<ت  ،علي تعديل أنماطھم المزرعية

 بناء وتطوير وكذلك ،التحديثنتاج التي تفي بمتطلبات ا�
تقنيات تساعد على استخدام ال بطريقة برامج تنموية ريفية

ًوملحوظا  ً التي تحقق تفوقا واضحاوالتكنولوجيا الحديثة
فالتقنية بمعناھا . علي ما ھو شائع في الزراعة التقليدية

العام عبارة عن التطبيق العملى لنتائج البحث العلمى من 
جاGت الحياة وير اgساليب ا�نتاجية فى شتى مأجل تط
ًى أيضا وھحقيق الرفاھية المنشودة ل�نسان،بھدف ت

التحسن المستمر فى شتى اgدوات واgجھزة بقصد زيادة 
 ل�ضافة التى فعاليتھا فى اgداء ويحدث التحسن نتيجة

 ).1988، أبو طاحون(  تتحقق با�ختراع

 م��ن أھ��م الوس��ائلالحديث��ة  الزراعي��ة وتعتب��ر التقني��ات
 الفع���ال لتحس���ين الس���بيل الت���ى يمك���ن أن تك���ون العص���رية

 ولقد حقق اس�تخدام،  وا�نتاجاgداءستوى ما�نتاجية ورفع 
 كبي��رة عل��ي المس��توي التقني��ات الزراعي��ة الحديث��ة قف��زات

اج المحاصيل اGستيراتيجية العالمي ،وخاصة في مجال انت
وتطبي�ق تل�ك ، اgمر الذى يشير الى أھمية استخدام  المھمة

لتحقي��ق التنمي��ة الزراعي��ة والريفي��ة التقني��ات بش��كل فع��ال 
  ف�ى قط�اعالتح�ديث عملي�ة نإ .)2008محم�د، ( المنش�ودة
 التقليدي�ة  والط�رقاgنماط تغيير عملية إG ھي ما الزراعة

 الق�ائمين عل�ى الش�أن الزراع�ى عن�ده يقب�ل ال�ذي الح�د إل�ي
 الحديث�ة الزراع�ةف تطبيقھ�ا ويش�جعون العلمي�ة، الطريق�ة

 للزراع�ة العلمي�ة معرفةلل وتطويع مستحدثة تقنيات تتطلب
 مح�ل كفاءة اgكثر اGzت إح<لمن خ<ل  ة،منظم بطرق
 م��ن الجدي��دة اgص��ناف إدخ��الو كف��اءة، اgق��ل اGzت

 اس�تخداموالمحسنة، الب�ذور توزي�ع تنظ�يمو المحاص�يل،
 تطويرو،الحش�ائش كمبي�دات الجدي�دة الكيميائي�ة الم�دخ<ت

 والتي الممارسات، حزم مبدأ تشجيعو الحيوان، تغذية نظم
�دارة ا�نت�اج  متكامل�ة ًنظم�ا لھ�اخ< م�ن ال�زارع يتبن�ى

 .)2014،  وآخرونعبد العال( الزراعى

ويراعى أن تتوافر فى التقنيات الزراعية المستخدمة 
 تكون متفوقة أنمجموعة من الخصائص والتى من أھمھا 

ًانتاجيا واقتصاديا وأن تكون  على التقنيات التقليدية، ً
موم المنتجين تكاليفھا تتناسب مع القدرات ا�قتصادية لع

أن و، اطة وعدم التعقيدتتسم بالبسوالزراعيين المستھدفين، 
و يمكن توفيرھا خ<ل تنفيذ تكون متوفرة بكميات كافية أ

أن تنسجم مع خبرات المنتجين و مج نشرھا،برا
ى وG G تتعارض مع الموروث الثقافو المستھدفين،

تصطدم بالتقاليد المجتمعية، وأن تكون قادرة على حل 
المشك<ت التى تؤثر على زيادة ا�نتاج ، وأن تتناسب مع 

، وأن تكون الظروف ا�جتماعية وا�قتصادية للمزارعين
وسائل ، وأن يتم نقلھا للمزارعين بمن مصادر بحثية موثقة

 حيث يراعى فى تلك مبسطة يسھل فھمھا وتطبيقھا،
التقنيات أن يتوافر بھا الميزة النسبية والتى توضح درجة 

وقھا على غيرھا من أفكار وتعكس درجة فائدتھا تف
ا�قتصادية ومدى إنسجامھا مع القيم السائدة بين الزراع 
وتناسبھا مع خبراتھم السابقة وإشباعھا �حتياجاتھم الملحة 
ومدى إمكانية تجربتھا على نطاق ضيق فى بداية اgمر ثم 

اع الزرمدى قابليتھا ل�نتقال والتى تعكس إمكانية م<حظة 
 ).2002، بالي( لتلك التقنيات

فى مجال ا�نتاج ويشير مفھوم التقنيات الحديثة 
الجھود والمحاوGت التى تبذل بغرض إلى الزراعى 

مجاGت إستخدام أحدث المبتكرات العلمية والتطبيقية فى 
فھذه التقنيات تعنى التطبيق ، ا�نتاج الزراعى المحتلفة

تطوير اGساليب ا�نتاجية المقنن لنتائج البحث العلمى من 
لتحقيق الكفاءة تلفة لمخفى مجاGت ا�نتاج الزراعى ا

فالتقنيات الحديثة  .والفعالية فى إدارة ا�نتاج الزراعى
تعنى تطبيق للمعرفة من أجل تحسين سبل ووسائل ا�نتاج 

الطنوبى، ( وھى بذلك تشمل اعداد وتخطيط وتنظيم ا�نتاج
يات الزراعية الحديثة على يركز مفھوم التقن و.)2001

الجھد المنظم الھادف �ستخدام نتائج البحث العلمى فى 
والكيماوية من مجال التكنولوجيا الميكانيكية والبيولوجية 

 الزراعة خ<ل عملية ا�نتاج الزراعى، بغرض تطوير
ا يخدم عملية التنمية وزيادة ا�نتاج الزراعى وتحسينة بم

 ولما كان ).1986تان، وجير وھيامى ورو(الريفية 
اخل اgساسية لتحديث تحديث الزراع ھو أحد المد

عتبار أن الفرد ھو حجر الزاوية في عملية المجتمعات بإ
ا�نتاج، وھو المكون الرئيسي ل�سرة الريفية والتنظيم 

 فإن البحث الحال يركز علي التعرف علي لذلكاGجتماعي 
دة لھا بما الزراع، وأھم العوامل المحدتحديث  درجة

وتنمية الموارد التنمية الزراعية، يساعد في فھم وتخطيط 
 .البشرية وتحقيق أھداف التنمية الريفية الشاملة

 المشكلة البحثية وأھميتھا

تتخذ التقنيات الزراعية الحديثة عدة أشكال منھا تطوير 
وترشيد الحياه الزراعية والريفية كتنظيم المساحات 

مط المحصولى اgوفق، وإستخدام الزراعية، وإختيار الن
المخصبات الزراعية لزيادة ا�نتاج والميكنة الزراعية ، 

ويتحدد ). 1983الشافعى، (والتصنيع الزراعى الريفى 
مفھوم التقنيات الزراعية الحديثة باgفكار والوسائل 
والممارسات التى تنتجھا الجامعات والمراكز البحثية 

 الزراعى وا�نتاجى بداية المتخصصة المختلفة فى المجال
من تمھيد اgرض للزراعة حتى الحصول على المنتج 

 ).2005زيدان ، (النھائى بھدف تعظيم ا�نتاج 

يشير مفھوم التقنيات الزراعية الحديثة الى المعارف 
الزراعية الحديثة مثل استنباط نظم ومھارات التكنولوجية 

 مجال ومعارف جديدة سواء نباتية أو حيوانية أو فى
الميكنة الزراعية أو فى مجال كيفية التخلص من المخلفات 

للتوليف من أجل الوصول الى صيغ أكثر م<ئمة الزراعية 
بين منتجات التكنولوجيا الصناعية المستخدمة فى الزراعة 
إعتمادا على التفاعل بين ا�نسان وبين البيئة الزراعية 

قنيات عملية نقل تلك التوتعنى  ).2001 الطنوبى،(
الزراعية الحديثة نقل المعارف والمعلومات عن اgساليب 

الناتجة من نتائج الزراعية الحديثة والممارسات الوسائل و
البحوث والتجارب العلمية بغرض توصيلھا للفئات التى 

ًويتضمن نقل تلك التقنيات عددا من اgنشطة  ،تحتاج إليھا
صول للتقنيات والعمليات كالمراقبة وا�شراف وإمكانية الو
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الحديثة، وكذلك الخدمات التى تقوم بھا بعض الھيئات 
والمتخصصة عن طريق نشر تلك والمؤسسات المعنية 

تلفة وإيصالھا خت من حيث مكوناتھا وعملياتھا المالتقنيا
للقائمين على العملية ا�نتاجية بكافة الطرق والوسائل 

دتھم دفين مع مساعوتطويعھا للمستھواgساليب المتاحة 
 ).2009 الشلبى،(ھا على كيفية تطبيق

ويمكن أن يساھم تحديث الزراعة وإستخدام التقنيات 
الحديثة فى تحقيق التنمية الزراعية من خ<ل إستخدام 
مدخ<ت زراعية مستحدثة مثل مخصبات التربة ونظم 
ًالرى الحديثة وأنواع نباتات مقاومة ل�مراض، وأيضا 

ثة مثل إستخدام طرق  أساليب مزرعية مستحدإدخال
ديدة أو طرق ، أو دورات محصولية جزراعية جديدة

اعية حديثة ، وإستخدام آGت زرليللمحاصمحسنة تخزين 
يساھم بشكل كبير اgمر الذى يمكن أن ، ت<ئم البيئة المحلية

فى زيادة إنتاجية عناصر ا�نتاج ومن ثم زيادة الناتج 
كما يؤدى . �نتاجالكلى، وكذلك العمل عل تقليل تكاليف ا

إستخدام تلك التقنيات إلى التوفير فى الوقت ال<زم لمختلف 
القيام العمليات ا�نتاجية من حيث إعداد التربة للزراعة و

كما أن إستنباط أصناف ذات ، بعمليات ما بعد الحصاد
صفات وراثية عالية الجودة أو مقاومة للجفاف واgمراض 

لفاقد مما يؤدى إلى زيادة يؤدى إلى توفير الوقت وتقليل ا
 .الدخول المزرعية ومن ثم تحسين مستوى المعيشة الريفية

قد أصبح التطوير التقنى والتحديث الريفى والزراعى و
ضرورة ملحة فى اzونة اgخيرة فى ظل التغيرات 
ا�جتماعية وا�قتصادية والبيئية المعاصرة وما يتبعھا 

ليب ا�نتاجية بالضرورة من تغيرات م<زمة فى اgسا
لذلك تأتى المستخدمة بمعايير من الجودة والكفاءة ا�نتاجية 

أھمية البحث فى التعرف على أھم العوامل المؤثرة على 
وتبنيھم للتقنيات  نحو التحديث  الزراع اتجاهدرجة 

تنمية ا�نتاجية في  التى يمكن أن تساھم الزراعية الحديثة
 .صر ا�نتاجىالزراعية ورفع كفاءة إستخدام العن

 أھداف البحث

بعض إستھدف البحث بصفة أساسية التعرف على 
 وتبنيھم  نحو التحديث الزراعاتجاهالعوامل المحددة لدرجة 

  :من خ<ل التعرف على للتقنيات الزراعية الحديثة 
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 من المجاGت المھمة فى مجال العلوم تحديث اليعد مجال
ًاGجتماعية على وجه العموم وأيضا فى مجال علم ا�جتماع 

حيث شغلت قضية التحديث . الريفى على وجه الخصوص 
طى السياسة اھتمام كثير من رجال الصناعة وا�دارة ومخط

وأصبحت  تمثل  ،الفترة اgخيرةالعامة وقادة المجتمعات فى 
ًتحديا جديدا فرضته ظروف التقدم العل مى والتكنولوجى، ً

 المجتمع عن وضع  القيادات المختلفة فىوأوجبته مسئولية
 من حركة  التقدم العالمى، وحتميه ًا م<ئمًاGنسان فيه وضعا 

ت التخلف وصعوبات التقدم ًماھو مطروح تاريخيا من مشك<
 فى مجال تحديثتمثل الي ).1996 السمالوطى، (ًعموما

رعة التى تقوم على مجرد الزراعة فى اGنتقال من نسق المز
 شباع المطالب المعيشية المباشرة الى نمط اGنتاج الزراعىإ

وتمثل عملية  ).2011عيسوى ؛ 1980 ،النك<وى( التجارى
ن الزراعة التقليدية القائمة على تحديث الزراعة تحويلھا م

إستخدام عدد كبير من اgيدى العاملة إلى الزراعة القائمة 
  .)Wu, 2011( على إستخدام التقنيات الحديثة

 تغيير  فى قطاع الزراعةالتحديثوتعنى عملية 
ى يقبل عنده معظم الناس اgنماط التقليدية الى الحد الذ

مختلف المجاGت  فى العلمية ويشجعون تطبيقھا الطريقة
  الحديثة تتطلب تكنولوجيا متقدمة،الزراعةفة يالزراع

من وتطويع المعرفة العلمية للزراعة بطريقة منظمة، 
قل كفاءة، اGzت اgكثر كفاءة محل  اgاGzتح<ل <ل إخ

gصناف الجديدة من المحاصيل، وبتنظيم توزيع وبادخال ا
 الكيميائية الجديدة البذور المحسنة، وباستخدام المدخ<ت

فات، وتطوير نظم ات الحشائش ومبيدات اzمثل مبيد
 حزم تطبيقجديدة لتغذية الحيوان، وتشجيع ورعاية 

الممارسات، والتى يتبنى الزراع من خ<لھا نظما متكاملة 
مكونة من ممارسات متعددة ومرتبطة ببعضھا وذلك 

 ، ذات العنصر أو الممارسة الواحدةكبديل للمستحدثات
 وحركة  دائمة نحو استخدام ًراي تتضمن تغيتحديثال فعملية

العلم والمعرفة للتعامل مع المشك<ت والتحديات التى 
والع<قات والنظم اGجتماعية ،  من ناحيةتفرضھا الطبيعة

من ناحية أخرى، وذلك بتطبيق اgساليب والتكنولوجيا 
 اعيةجتم ا�والمجاGتالمبتكرة فى مجال العمل واGنتاج 

 ).1989عبد الرحمن والشافعى، (

ِيصبح بواسطتھا المجتمع   اجتماعيةعمليةحديث التن إ
 يتولد العلم والتكنولوجياخ<ل  فمن ً وتعقيداًا تميزأكثر

فھو عملية تتضمن الحركة أو اGنتقال ، ا�تجاه نحو التغيير
إلى أشكال مرغوب فيھا من التقنية وتعديل جذري فى بناء 

 اكب التغير القيمي والحراك اGجتماعيالمجتمع يو
إن التحديث فى المجال الزراعى يمكن  ).1995 الطنوبي،(

 وخامات الغذاء من الزراعىا�نتاج  أن يساھم فى زيادة
 الغذائية، والعمل على زيادة الفجوة لتقليل راعىالز التصنيع

 ا�نتاج فى تقليدية غير أساليب استخدام دخل المزارع نتيجة
 العضوية  الزراعة طرق وأساليب، كاستخدامويقوالتس
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 اعيةرالز أداء اgجھزة كفاءة وتطوير والحيوية،وتدعيم
 ودعم الزراعية الحديثة، التكنولوجيا مجال نقل فى خاصة

 لحماية الريف فى والبيئية السكانية الثقافة برامج وتطوير
 ).2002 العال، عبد( ا�نتاج على والحفاظ من التلوث البيئة

حيث أن إستخدام التقنيات الحديثة فى مجال ا�نتاج 
الزراعى فى بلدان العالم المتقدم قد أثر بشكل ايجابى على 

 ، ونوعية المنتج الزراعى وجودتهحجم ا�نتاج، 
بجانب تحقيق الكفاءة والفعالية فى عملية ا�دارة 

 .) (Kim and Chavas, 2003المزرعية

 التحديث  لعمليةبعض ا`تجاھات النظرية المفسرة
 وتبنى التقنيات الحديثة

 modernization theoryنظرية التحديث 

في أواخر الخمسينات  "التحديثنظرية "لقد ظھرت 
في الوGيات المتحدة اgمريكية،وكان أشھر روادھا روستو 

" نظرية التحديث" وقد إنطلق منظرو ُ وھنتنغتون وليرنر،
الب<د فقيرة لماذا تبقى بعض : من سؤال أساسي ھو

متخلفة؟ لقد رأوا أن الم<مح الثقافية والمؤسساتية و
والتنظيمية للب<د الفقيرة عقبات في طريق محاوGتھا للنمو 

دان تحتاج والتحول والتحديث، وبناء على ذلك فإن تلك البل
عملية ، فجتماعي حديث وقيم حديثةإلى تكنولوجيا وتنظيم إ
لمتعددة، من خ<ل  ومظاھرھا االتحديث لھا جوانبھا

كتساب السمات ا�نتاجية والتنظيمية الحديثة والعمل على إ
أوتعتبر عملية التحديث . تحسين ا�نتاجية للقوى البشرية

أو Human Adaptation  نوعا من التكيف البشري
أو  ،Rationality Process العق<نية زيادة العملية

 مع الحديث،المعرفية بكل جوانب البيئة التي تحيط بالمجت
ومن ناحية أخرى قد تأخذ عمليات التحديث جوانب أكثر 

Gجتماعية،اتساعا وشموGخ<قية واgوھي نمو الجوانب ا  ،
، Personal choicesوقدرة اGختيارات الشخصية 

وإعطاء مزيدا من القدرات والحرية في اختيار مستقبل 
المجتمعية افضل للفرد، وقدرته على مواجھة مشك<ت 

وفى ضوء نظرية التحديث فإن  ).2000، دالرحمنعب(
تبنى الزراع للتقنيات الحديثة فى مجال ا�نتاج الزراعى 

 تحسين ه الذى يمكن من خ<ل،يعتبر ھو ا�ختيار العق<نى
 الذى ،وزيادة متوسطات الدخول المزرعية اgمرا�نتاج 

 .يمكن أن ينعكس با�يجاب على نوعية الحياه الريفية

 التطوري المحدثا`تجاه 

بأنھ��ا العملي��ة التطوري��ة ف��ي حقيقتھ��ا يفس��ر ھ��ذا ا�تج��اه 
إل�ى أن  أش�ار، حيث تدعيم القدرة التكيفية للمجتمعزيادة أو 

ي تطورھ�ا بخم��س مراح��ل أساس��ية المجتمع�ات ق��د م��رت ف��
وفيھ�ا يق�وم  ،وتمث�ل المجتم�ع التقلي�دي: ھى المرحلة اgولى

ت�ي كان�ت ش�ائعة قب�ل  ال،نا�نتاج على أساس العلوم والفن�و
عص���ر ني���وتن، والمرحل���ة الثاني���ة وتمث���ل مرحل���ة التھي���ؤ 

حي��ث يتج��ه المجتم��ع إل��ى تج��اوز حالت��ه التقليدي��ة ل<نط��<ق 
، حي��ث تش��ھد ھ��ذه المرحل��ة خول ف��ي مرحل��ة انتقالي��ةدوال��

، وزي���ادة لتعل���يم ، وظھ���ور البن���وك والمؤسس���اتانتش���ار ا
واتس��اع  ، وظھ��ور طبق��ة واعي��ة ت��ؤمن بالتجدي��د،اGس��تثمار
 ،تج���ارة الخارجي���ة والداخلي���ة، والمرحل���ة الثالث���ةنط���اق ال

وفيھ���ا ي���تم القض���اء عل���ى ك���ل  ،وتمث���ل مرحل���ة اGنط���<ق
ض��طرد، م الت��ى تق��ف ف��ي طري��ق النم��و ال،العقب��ات والق��وى

، ات جدي�دة ، ويتق�دم الف�ن ا�نت�اجيويتم التوسع ف�ي ص�ناع
 ، وتمث��ل مرحل��ة اGتج��اه نح��و النض��ج،لرابع��ةالمرحل��ة او

 المرحلة التى يؤكد فيھا المجتمع قدرت�ه عل�ى الحرك�ة وھى
 الت��ى دفعت��ه ل<نط��<ق، ،خ�ارج نط��اق الص��ناعات اgص�لية

 يس��تطيع أن ين��تج أى ش��يء يرغ��ب في��ه ، والمرحل��ة بحي��ث
وتش���ھد ھ���ذه الخامس���ة وتمث���ل مرحل���ة اGس���تھ<ك ال���وفير 

دة اعتم��ادات زي��اوالمرحل��ة ارتف��اع متوس��ط دخ��ل الف��رد ، 
 ).1982، الحس�ينى؛ 1978ابراھيم، ( اعيةالرفاھية اGجتم

وف���ى ض���وء ھ���ذا ا�تج���اه التط���ورى ف���إن عملي���ة تح���ديث 
المن��تج  تح��ول الزراع��ة وتبن��ى التقني��ات الحديث��ة تعن��ى

 باgسلوب اgخذ إلى التقليدي أسلوب الزراعة من الزراعى
 المس��تجدة واgس��اليب عل��ى التقني�ات المعتم��د العص�ري

 م�ن والت�ى ،نتاجية الزراعي�ةا� المجاGت كافة فى الحديثة
 وفعالي�ة مش�اركة يص�بح اكث�ر المزارع أن يستطيع خ<لھا

 .لمجتمعه والتطوير التقدم إحداث فى

 اتجاه ا`نتشار الثقافي الحضاري

يمكن تحقيقھا من خ<ل اGتجاه أن التنمية  ھذا يرى
ول المتقدمة انتقال العناصر المادية والثقافية السائدة في الد

وقد اشار ماركس في ھذا ا�طار إلى ول النامية، إلى الد
أن التوسع الذى تحققه الرأسمالية اgوربية في مختلف 
أنحاء العالم،وما تخلقه من نظام اقتصادى واحد سوف 

غير أن لمتخلفة إلى بلدان أوربية الطابع، يحول البلدان ا
ھذا اGتجاه في صورته غير الماركسية يؤكد على تأثير 

 التى تنتقل إلى الدول ،يا واgفكار والقيم الغربيةالتكنولوج
عبد ( المختلفةالنامية من خ<ل ھيئات ووسائل اGتصال 

ھذا ا�تجاه فإن وفى ضوء  ).1984المعطي والھواري، 
 التقنيات الحديثة الموجودة فى بلدان عملية نقل وتطبيق

 تكيفھا مع ظروف الريف ةالعالم المتقدم مع مراعا
ن أن يساھم بشكل كبير فى تحسين كفاءة المصرى يمك

 .اgداء وتحقيق الفعالية ا�نتاجية

 ا`تجاه السيكولوجي أو السلوكي

ينطلق ھذا اGتجاه من قضية أساسية مفادھا أن درجة 
الدافعية الفردية أو الحاجة إلى ا�نجاز ھى الدعامة 

أن القيم "اgساسية لتحقيق التنمية، حيث يؤكد ماكي<ند 
افع أو القوى السيكولوجية ھى التى تحدد تماما معدل والدو

Gجتماعيةالتنمية اGھيجن على أن وأكد ،"قتصادية وا 
ھى  التى توجد في المجتمعات التقليدية ،الشخصية النمطية

ويتفق مع ماكي<ند فى أن المستوى شخصية غير خ<قة، 
ھو الشرط اgساسي �حداث  من ا�بداع والخلق المرتفع

 أن الشخصية ا�بداعية تتميز بتوافر الحاجة حيث، يةالتنم
 الشديدة إلى ا�نجاز والقوة واGستق<ل والنظام واGنتظام

وفى ضوء ھذا ا�تجاه فإن تحفيز  ).1982 الحسينى،(
فى شتى مجاGت وإقناع الزراع على تبنى التقنيات الحديثة 

ى ا�نتاج الزراعى ينمى لديھم روح ا�بداع وا�بتكار ف
 مما يساھم بشكل كبير فى تحقيق ،فنون ا�نتاج الحديثة

 .تنمية زراعية ريفية منشودة
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بل واكبة التقدم التكنولوجي، م إلى أھميةما سبق يشير 
، حيث ي<حظ أن المتبنون الحاجة لقيادة ھذا السباقو

 اgوائل من الزراع لتلك التقنيات الحديثة ھم أكثر المستفيدين
ھم المزرعية وإنخفاض تكاليفھم نتيجة إرتفاع دخول

، كما أن تبنى ھؤGء  جراء تطبيقھم لتلك التقنياتا�نتاجية
الزراع لتلك اgنواع من التقنيات فى مجال ا�نتاج 
الزراعى يعمل على تحفيز العديد من الزراع بالمناطق 

إن  .Kusz, 2014)(تبنى تلك التقنيات الحديثة لالمجاورة 
ا�نتاجية  فى تأدية مھامھا فى العملية نجاح التقنيات الحديثة

 في يعتمد على مدى تقبلھا من قبل المزارعين  واستمرارھم
ات الحديثة أثر واضح فى تحسين يتطبيقھا، ويكون للتقن

الكفاءة ا�نتاجية ومستوى معيشة المزارعين إذا تم نشرھا 
فى تلفة خمتبنين الموتعليم كيفية إستخدامھا لفئات ال

 ).1996، خرونآالريماوى و(راعية المناطق الز

والتي أجرى  المتاحة،مراجعة الدراسات السابقة وب
 ;Guo, 1991 (Solanki, 1993(بعضھا في بيئات أجنبية 

 فى والبعض) 1987 العيسى،(بعضھا في بيئات عربية 
جار، الن؛ 1989بدالرحمن والشافعي، ع(البيئة المصرية 

،  بالى؛1998  إبراھيم، ؛1993،  عبد الرحمن؛1993
ھذه الدراسات إلى وقد توصلت ) 2007، عكرش ؛2002

 لعل من أبرزھا أن حداثة الزراع المھمةنتائج عديد من ال
  كالتعليم،ترتبط وتتأثر بعدد من المتغيرات الشخصية

 من المتغيرات ، وكذلك بعدد والعمر،النوعو والمھنة،
 مستوىوالحيازة الزراعية، حجم و اGقتصادية كالدخل،

 وعدد من المتغيرات  الحيوانيةحجم الحيازةو ،المعيشة
 نظمات،عضوية المو ماعية واGتصالية كقيادة الرأي،جتا�

دد على مصادر والتر ا�نفتاح الثقافي،و نفتاح الجغرافي،وا�
السيكولوجية  ات، وبعض المتغيرالمعلومات الزراعية
لفت وان اخت .اGنتماء للمجتمع المحلىكالطموح الشخصي و

 مستوى ابقة علىفي بيان تأثير كل متغير من المتغيرات الس
 . حداثة الزراع

 الفروض البحثية

 توجد ع<قة بين مراحل التبنى للتقنيات الزراعية -1
نتاج  الميكنة والمخلفات النباتية وا� فى مجالالحديثة

درجة  ، السن، المستوى التعليمىكل منالنباتى وبين 
 ،ومةومات، درجة التطبيق للمعلالتعرض لمصادر المعل

 صولاg حيازة المزرعية، الحيازة الدافعية ل�نجاز،
 اGتصال ،الحيازة الحيوانية حيازة اGzت، اGنتاجية، غير

 افى،الثقنفتاح ا� نفتاح الجغرافى،ا� التغيير، بوك<ء
 ، استمرارية تطبيق الفكرةا�جتماعية الرسميةالمشاركة 

 . عقد الفكرة وتانسجام الفكرةو

إرتباطية بين الخصائص ا�جتماعية  ع<قاتتوجد  -2
وا�قتصادية  للزراع وخصائص الفكرة، وبين كل من 

الميكنة، المخلفات (مراحل التبنى فى المجاGت الث<ثة 
 . ، واتجاه الزراع نحو التحديث)النباتية، اGنتاج النباتى

ع للتقنيات لزرا ا بين متوسطى مراحل تبنىًتوجد فروقا -3
، الميكنة( فى المجاGت الث<ثة الزراعية الحديثة

، واتجاه الزراع نحو )المخلفات النباتية وا�نتاج النباتى

التحديث تبعا للمستوى التنموى  لقرى الدراسة، وتبعا 
 .لوجود عمل اضافى لدى المبحوثين

 الطريقة البحثية

 عينة الدراسةو شاملة

لشرقية والبحيرة حيث أن   ابمحافظتىتم إجراء البحث  
 ممثلة 2 كم4.911تھا  أكثر من محافظة الشرقية تبلغ مساح

راضى القديمة وھى جزء من الدلتا ، بينما تبلغ مساحة ل�
 ممثلة  ل<راضى الجديدة 2 كم10.130محافظة البحيرة 
مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ( والوجه البحرى

م اختيار عينة طبقية ، حيث ت)2013بمحافظة الشرقية، 
قل قرى فى المستوى وأعلى أعشوائية، حيث تم اختيار 

التنموى فى المحافظتين،وتم اختيار قرية من كل طبقة 
 بطريقة عشوائية بسيطة لكل طبقة، وأسماء القرى ھى

ربيعة ميت قرية والتابعة لمركز الزقازيق ار الغقرية 
 سنھور قريةو بمحافظة الشرقية، التابعة لمركز بلبيس
 بمحافظة ، التابعين لمركز دمنھوروقرية محمد عوض

 مزارع بكل قرية بطريقة 55البحيرة، ووبلغ حجم العينة 
. ختيارھم بطريقة عشوائية منتظمةإالعينة المتساوية تم 

 مزارع بكل محافظة 110وبذلك بلغ إجمالى حجم العينة 
اى أن الحجم الكلى للعينة على مستوى المحافظتين بلغ 

 مزارع ، وقد تم تجميع البيانات بواسطة صحيفة 220
ختبار ابلة الشخصية تم إعدادھا وإجراء إإستبيان بالمق

حيث تم إجراء بعض ،ً مبحوثا 20مبدئى على عينة قوامھا 
التعدي<ت بھا لتصبح أكثر م<ئمة لمستوى فھم المبحوثين، 

 حتى  واستمرتًجمع البيانات بدأ من شھر اكتوبروتم 
 .2016شھر ديسمبر عام نھاية 

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

ت��م ا�س��تعانه بع��دد م��ن اgس��اليب ا�حص��ائية لتحلي��ل 
، ومعام�ل لمتوسط الم�رجح ا ، النسب المئويةالبيانات منھا 

بيرس��ون، با�ض��افة إل��ى أس��لوب التحلي��ل ا�رتب��اط البس��ط 
، Multiple regression analysisا�نح�دارى المتع�دد 

 م���ن خ���<ل إس���تخدام البرن���امج ا�حص���ائى الحزم���ة وذل��ك
 .SPSSا�حصائية للعلوم ا�جتماعية 

 يفات اzجرائية وقياس المتغيراتالتعر

 السن

يقصد به المرحلة العمرية التى وصل اليھا المبحوث 
منذ مي<ده حتى وقت إجراء الدراسة، وقد تم قياسة من 

 . خ<ل سؤال المبحوثه عن سنه، وھو رقم مطلق

 عدد سنوات التعليم

 عدد السنوات الدراسية التى قضاھا المبحوث ايقصد بھ
 ،) سنة1 (أمى فى التعليم الرسمى، وقد تم تقسيمھا إلى،

 حاصل على الشھادة ا�بتدائية ،) سنوات3( يقرأ ويكتب
، ) سنوات9( حاصل على الشھادة ا�عدادية ،)سنوات 6(

، حاصل )سنة 12(حاصل على دبلوم أو الثانوية العامة 
حاصله على مؤھل  ،) سنه14( على مؤھل فوق متوسط

 ). سنة16( عالى
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  بجانب العمل الزراعىوجود عمل اضافي 

 بجانب العمل حوثلمبل وجود عمل اضافي يقصد بھا 
  وقد أعطيتG يعمل،و، يعملوقد تم تقسيمھا إلى ، عىالمزر

 .على الترتيب 1،  2 الرموز،

 طالحيازة المزرعية بالقيرا

 يقصد بھا إجمالى عدد القراريط المزرعية التى يحوزھا
 .المبحوث وھو رقم مطلق

 الحيازة الحيوانية والداجنة

ويقصد بھا عدد الحيوانات المزرعية والمنزلية التى 
. يمتلكھا المبحوث من جاموس وأبقار وماعز وأغنام ودواجن

، حدات القياس فى المؤشرات السابقةًونظرا �خت<ف و
قامھا إلى أرقام معيارية زائية م معايرتھا وتحويل أرفقد ت

)Z( ثم تحويلھا إلى درجات معيارية تائية ،)T.( 

 حيازة ا�`ت والمعدات

 من لكلتم قياسھا من خ<ل سؤال المبحوث عن ملكيته 
 جرة، ميكروباص، جرار، مقطورة،أسيارة : (اGzت التالية

اره خاصه موتوسيكل، سي/ماكينة رى، كومباين، دراجة
) وماكينة خياطة عربة كاروو، ماكينة تريكو، )م<كى(

، وقد البنود ا�ستجابات يوجد وG يوجدوقد خصصت لھذة 
ًونظرا �خت<ف  على الترتيب، 1،  2 أعطيت الرموز،

وحدات القياس فى المؤشرات السابقة، فقد تم معايرتھا 
ويلھا ، ثم تح)Z(وتحويل أرقامھا إلى أرقام معيارية زائية 

 ). T(إلى درجات معيارية تائية 

 ا�صول غير اzنتاجية

يقصد بھا مدى امت<ك  المبحوث لكل من اgجھزة 
المنزلية والتى تعمل على تيسير اgمور المعيشية والحياتية 
داخل المنزل وقد تم قياسھا من خ<ل سؤال المبحوث عن 

، نأو ملو/أبيض وأسود(، تليفزيون راديو (لكل منملكيته 
 غسالة، بوتاجاز، ث<جة، مروحة، كمبيوتر فيديو، ،دش

 ، تليفون أرضى،مكواة، غسالة أطباق، أوتوماتيكأو  عادية
، ، مكنسة كھربائيةدفاية، خ<ط، سخان، فرن غاز، موبايل

وقد خصصت لھذة البنود ا�ستجابات يوجد ). تكييفو كبة
 .، على الترتيب1 ، 2 وG يوجد، وقد أعطيت الرموز،

 `نفتاح الجغرافىا

القري ( مدى تردد المبحوث على كل من يقصد به
المجاورة لقريته، المركز التابع له قريته، المراكز اgخري 

، السفر ىبمحافظته، عاصمة محافظته، المحافظات اgخر
وقد خصصت لھذه  ) القاھرة، السفر خارج مصرىإل

وقد أعطيت ، )Gو ًنادرا، ً، أحياناًدائما( البنود ا�ستجابات
، وبذلك تتراوح  على الترتيب1 ، 2 ، 3 ،4 الرموز

 .درجة) 28 - 7(درجات المقياس ما بين 

 ا`نفتاح الثقافي

يقصد به مدى الوعى الثقافى للمبحوث وقد تم قياسه 
المواظبة علي القراءة (من خ<ل سؤال المبحوث عن مدى 

ستماع إلي �أواGستماع لمن يقرأ الصحف أوالمج<ت، ا
البرامج ا�ذاعية بالراديو، مشاھدة برامج التلفزيون، 

حضور  السينما، زيارة المتاحف والمعارض، ىالذھاب إل
، وقد أعطيت )المكتبات العامةو ندوات ومحاضرات

، وبذلك تتراوح  على الترتيب1 ، 2 ،3 ،4الرموز  
 .درجة) 28-7(درجات المقياس ما بين 

 الدافعية ل�نجاز

 ة المبحوث فى التغلب على العقباتريقصد بھا مدى قد
 والميل الى تحقيق ،والتحديات الصعبة التى تواجھه

  وقد تم قياسه من خ<ل ،مستويات مرتفعة من اgداء
موافقته لكل من العبارات سؤال المبحوث عن درجة 

مفيش وGزم الواحد يحط لنفسه اھداف للمستقبل، : التالية
النجاح في و، س عليھالوقت تستاھل الواحد يتنافحاجة د

أشعر و،  علي الحظ أكثر من أي حاجة تانيةالحياة يعتمد
، براحة تامة بعد النجاح في الوصول الى ھدف أسعي إليه

ش وأكرره تاني، لو فشلت في مشروعي ما إستـسلمو
 مفيش صعب أو مستحيل والواحد يقدر يحقق اللي ھوو

ي gمور تمشى عليستحسن أن الواحد يسيب او، عاوزه
يام ا�نسان بوضع G أري جدوي من وراء قو، طبيعتھا

 حل مشكلة كثيرا ما أجد متعة كبيرة فيو، تخطيط لمستقبله
يضايقني إلي حد كبير رؤية و، يصعب علي اzخرين حلھا

وقد خصصت . اء أوالجھود التي تضيع دون فائدةاgشي
) غير موافق وموافق، محايد(لبنود ا�ستجابات لھذة ا

 يجابية، ودرجات للعبارات ا�1، 2، 3رجات وأعطيت د
 للعبارات السلبية، وبذلك تتراوح درجات 3، 2،  1

 .درجة 30-10المقياس ما بين 

 المشاركة اzجتماعية الرسمية

لمنظمات ويقصد بھا مدى مشاركة المبحوث فى ا
التعاونية الزراعية،  الجمعية :عية الريفية مثلا�جتما

مجلس  المركز،ومجلس محلي المجلس الشعبي المحلي، 
اzباء بالمدرسة، الوحدة ا�جتماعية بالقرية، مركز الشباب 
بالقرية، جمعية تنمية المجتمع، حزب سياسي، بنك القرية، 

، ورابطة مستخدمى المياه نقابة عماليةنقابات الف<حين، 
وقد تم قياسه من خ<ل سؤال المبحوث عن مدى عضويته 

 سؤاله عن نوع  العضوية يتمبتلك المنظمات وفى حالة
عضو مجلس وعضو لجنة، و، عضو عادى(العضوية 

) رئيس مجلس ادارهوسكرتير، وامين صندوق، وادارة، 
ار حضوره �جتماعات وكذلك سؤال المبحوث عن مقد

، دائما(صت لھذه البنود ا�ستجابات، وخصتلك المنظمات
على  1 ، 2 ،3 ،4 ، وقد أعطيت الرموز)Gوأحيانا، نادرا 

 .الترتيب

 تحديث الزراع نحو الاتجاه

لى تغيير اgنماط إويقصد بھا مدى ميل المبحوث 
وقد تم ، فى النواحى الحياتية المختلفةالتقليدية المتبعة 

وافقته لكل قياسه من خ<ل سؤال المبحوث عن درجة  م
 الجديدة دى اGzت أنا مش عارف :من العبارات التالية

gو ا،لدنيزمتھا ايه في اg على مش ضرورى تعليم البنات



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (5) 2017 1949 

رف كل حاجة عن العالم الواحد Gزم يكون عاو، الشھادات
تعليم اgبناء حرفه أو صنعه أحس من و، اللى حوليه

نترنت، وبانبسط لما أGقى ناس بيستخدموا ا�، ةالدراس
 ترنت ده خرابوا�ن،  دول اليومينيساسوالموبايل مھم وأ
ھزة اللى بتطلع  اgج استخدممابحبشو للبيوت والعقول،

لى الحاجات الجديدة  عاوGدى يتعرفووبحب أ اgيام دى،
Gزم تبقى زى الراجل دلوقتى الست و، ويستخدموھا
اره تتناسب مع العصر اللى الواحد Gزم أفكو، وكفايه تأخر

موافق، : قد خصصت لھذة البنود ا�ستجابات وبنعيشه،
 1، 2، 3ت  وأعطيت درجاوغير موافق،محايد، و

  للعبارات السلبية،3، 2، 1، ودرجات يجابيةللعبارات ا�
 وتم ، درجة33-11وبذلك تتراوح درجات المقياس ما بين 

 معامل الثبات لھذا المتغير بإستخدام معامل ألفا تقدير
وھى درجة ثبات مرتفعة ) 0.779(كرونباخ فبلغت 

 .للمقياس

  تبنى الزراع للتقنيات الحديثة

العملية التفاعلية العقلية التى يمر بھا يقصد بھا 
المبحوث منذ سماعة عن تلك التقنيات الزراعية الحديثة 

وقد تم تقسيمه إلى ث<ث  وكه،ًحتى تصبح جزءا من سل
حديثة  تبنى التقنيات الزراعية ال:محاور اساسية ھى

تبنى التقنيات  ، النباتىالمستدامة في مجال ا�نتاج
 ،عيةزارلالميكنة  االمجتدامة في زراعية الحديثة المسال

تبنى التقنيات الزراعية الحديثة المستدامة في مجال 
 .اGستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية

ستدامة في مجال تبنى التقنيات الزراعية الحديثة الم
 اzنتاج  النباتى

 فتهوقد تم قياسه من خ<ل سؤال المبحوث عن درجة معر
 للمحاصيا فى  ا�نتاجيةعاليةف صنادام أستخا :لكل من

، رى اgرض بالليل، عيزارلس الجبدام استخا، مختلفةلا
، يدة التي توصى بھا وزارة الزراعةزراعة اgصناف الجد

 ،التسميد الورقىالمصائد الحشرية، استخدام  استخدام
، تطبيق التسميد اgخضر استخدام المخصبات الحيوية،

 ، ا�عداد الجيد ل�رضتالبيولوجية ل¶فا المكافحة
 gصناف الجيدة والمقاومة ل�مراض، اختيار اوتسويتھا

وإتباع اgساليب الحديثة فى الرى، وخصصت لھذه البنود 
وG ، محدودةومتوسطة، و، معرفة تامةا�ستجابات 

 . على الترتيب1 ، 2 ، 3 ،4 ، وقد أعطيت الرموزيعرف

ل مجامة في تبنى التقنيات الزراعية الحديثة المستدا
 عيةزارلالميكنة ا

 عن درجةد تم قياسه من خ<ل سؤال المبحوث وق
، )تهارس( والقمح رزgدارس اماكينة معرفته لكل من 

راث محدام ستخ، ا)مباك( ليكيدرولھياية بالقصابية ولتسا
رز فض خت Gآ، زرللياgرض باية وتس، بةرلتت اتح
دام  خاست ،"بالمحشة "الذرة الشاميةتقطيع ، )نللبا(

، الميكنة الزراعية في تجھيز اgرض الزراعية، السطارة
استخدام  واستخدام اله فرم العلف، استخدام موتور الرش

 ذه البنود ا�ستجاباتوخصصت لھ) الرشاشه الھيدروليكية

وقد أعطيت ، )، متوسطة، محدودة ، G يعرفمعرفة تامة(
 . على الترتيب1 ، 2 ،3 ،4الرموز  

 لمجازراعية الحديثة المستدامة في التبنى التقنيات 
 ا`ستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية

Gعن درجة ً:وقد تم قياسه من خ<ل سؤال المبحوث أو
لنباتية فى وانية والحيت المخلفادام استخا: من معرفته لكل 

عية زرالت المخلفاس امكابدام ستخوى ، اعضد  سمالعم
ز غادام ستخ، ايةدقتصات ايلھا لمنتجاولتحرز gش اكق
، نيواحيف مه كعلداGستخرز gش اقن فى حقوم نيوgما
ز جاولبيج انتاإية فى ولعضوانية والحيت المخلفادام استخا
 وخصصت لھذه خدام حطب الذرة كعلف بعد تكسيره،استو

وG محدودة ،ومتوسطة، ومعرفة تامة ، ت البنود ا�ستجابا
 .على الترتيب 1 ،2 ، 3 ،4وقد أعطيت الرموز ، يعرف

 درجة تجريبه لتلك البنود السابقةسؤال المبحوث عن : ًثانيا
نطاق محدود، : بنود ا�ستجابات وخصصت لھذه ال

 على 3،2،1وقد أعطيت الرموز  ،وG يجرب ضيق،و
درجة تطبيقة لتلك البنود سؤال المبحوث عن ً:ثالثا. الترتيب

أطبقھا، دائما : السابقة، وخصصت لھذه البنود ا�ستجابات
، 2، 1 الرموزوقد أعطيت ، وG يطبقھا، نادراواحيانا، و
 . على الترتيب4، 3

مصادر المعلومات التى يستقى منھا الزراع 
 المبحوثين معلوماتھم عن التقنيات

ويقصد بھا المصادر التى يتلقى ويستقى منھا المبحوث 
المعارف والمعلومات عن كل ما ھو جديد فى مجال 

، وقد تم قياسه من خ<ل سؤال ية الحديثةعالتقنيات الزرا
المبحوث عن ما ھى المصادر التى تستقى منھا المعلومات 

الجمعية التعاونية  :ديثةفى مجال التقنيات الزراعية الح
كتب  اعى،المرشد الزر اgصدقاء والجيران،، الزراعية

 والندوات،ا�جتماعات  ونية،البرامج التليفزي علميه،
 البرامج ا�ذاعية، الزيارات الحقلية، دية،النشرات ا�رشا
 اgبناء، ا�رشادية،الحقول  الزراعى، مجلة ا�رشاد

 مراكز البحوث، اGنترنت رنامج تدريبى حضرته،ب
دائما،  خصصت لھذه البنود ا�ستجاباتو ةنشرات فني

 على 4،3،2،1الرموز وقد أعطيت ، وG، نادرا ًأحيانا
 .الترتيب

 مة بعد سماعھادرجة تطبيق المعلو

 ويقصد بھا مدى تطبيق المبحوث للمعارف والمعلومات
وقد تم  صادر المعرفة المتاحة بالنسبة له،التى يتلقاھا من م

 <ل سؤال المبحوث عن درجة تطبيقةقياسه من خ
لزراعية الحديثة من تلك للمعلومات فى مجال التقنيات ا

،  والجيراناgصدقاء نية الزراعية،الجمعية التعاو :المصادر
، البرامج التليفزبونية، ةكتب علمي المرشد الزراعى،

الزيارات  ات ا�رشادية،، النشرا�جتماعات والندوات
 مجلة ا�رشاد الزراعى، الحقول الحقلية، البرامج ا�ذاعية،

مراكز  برنامج تدريبى حضرته،، اgبناء، ا�رشادية
ود خصصت لھذه البنو نشرات فنيه ونترنت، اGالبحوث

وقد ، يطبق وG ضعيفة متوسطة، كبيرة، :ا�ستجابات
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، وبذلك تتراوح  على الترتيب 4،3،2،1أعطيت الرموز 
  .درجة) 64-16(درجات المقياس ما بين 

أھم المشك<ت التى تواجه الزراع المبحوثين فى مجال 
ويقصد بھا أھم المشك<ت : التقنيات الزراعية الحديثةتبنى 

التقنيات جه المبحوثين فى مجال تطبيق  التى توا،والعقبات
قسيمھا إلى مشك<ت  وقد تم ت،المستدامةالزراعية الحديثة 

 ومشك<ت التسميد، ومشك<ت التقاوى، الخدمة اzلية،
وخصصت لھذه . ، ومشك<ت الصرفومشك<ت الرى

، يطبق G وضعيفةمتوسطة،  كبيرة ، :البنود ا�ستجابات
 .على الترتيب 1،2،3،4وقد أعطيت الرموز  

 ية واzقتصادية للزراع المبحوثينالخصائص اzجتماع

 الخص�ائص ا�جتماعي��ة وا�قتص��ادية 1 ج��دوليوض�ح 
ال�ة وھى السن والمستوى التعليمى والح: المميزة للمبحوثين

، والحي���ازة المزرعي���ة العملي���ة بجان���ب العم���ل الزراع���ى
ب����القيراط والحي����ازة الحيواني����ة والداجن����ة وحي����ازة اGzت 

ي�ة والمعدات واgصول غير ا�نتاجية والمش�اركة ا�جتماع
% 16.3 أن 1ج���دول الرس���مية حي���ث يتض���ح م���ن بيان���ات 

ًتقريبا من المبحوثين من فئة الشباب فى الق�رى اgعل�ى ف�ى 

ًتقريبا م�ن المبح�وثين % 12.7مستوى التنمية، فى حين أن 

كم�ا . من فئ�ة الش�باب ف�ى الق�رى اgق�ل ف�ى مس�توى التنمي�ة
ًتقريبا من المبح�وثين م�ن فئ�ة كب�ار الس�ن % 20.1 أن تبين

% 47.2فى القرى اgعلى فى مستوى التنمية، فى حين أن 
ًتقريبا من المبح�وثين م�ن كب�ار الس�ن ف�ى الق�رى اgق�ل ف�ى 

 .مستوى التنمية

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى % 23.6كما تبين أن 

 من ًتقريبا% 30.9اgعلى غير متعلمين ، فى حين أن 
المبحوثين غير متعلمين فى القرى اgقل فى مستوى 

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى % 9.1كما تبين أن . التنمية

اgعلى فى مستوى التنمية قد حصلوا على تعليم جامعى، 
ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل % 12.7فى حين أن 

 .فى مستوى التنمية قد حصلوا على تعليم جامعى

من المبحوثين فى القرى اgعلى % 49.1تبين أن كما 
يعملون عمل اضافي بجانب العمل المزرعى، فى حين أن 

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل يعملون % 63.6

 عمل اضافى  بجانب العمل المزرعى،  

من المبحوثين فى القرى اgعلى % 50.9كما تبين أن 
 المزرعى، فى G يعملون  اي عمل اضافي بجانب العمل

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل G % 36.4حين أن 

كما . يعملون اى عمل اضافى  بجانب العمل المزرعى
من المبحوثين فى القرى اgعلى من % 41.8تبين أن 

أصحاب الحيازات المتناھية فى الصغر، فى حين أن 
ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل من % 77.2

 .يازات المتناھية فى الصغرأصحاب الح

من المبحوثين فى القرى اgعلى % 20.9كما تبين أن 
ذوى مستوى منخفض من الحيازة الحيوانية والداجنة، فى 

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل %  48.2 حين أن
كما . ذوى مستوى منخفض من الحيازة الحيوانية والداجنة

ين فى القرى اgعلى ًتقريبا من المبحوث% 39.1 تبين أن
فى . ةفع من الحيازة الحيوانية والداجنذوى مستوى مرت

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل %  34.6 حين أن
 .ذوى مستوى مرتفع من الحيازة الحيوانية والداجنة

من المبحوثين فى القرى اgعلى % 26.3كما تبين أن 
فى ذوى مستوى منخفض من حيازة اGGت المزرعية ، 

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل %  17.2 حين أن
كما . ذوى مستوى منخفض من حيازة اGGت المزرعية

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgعلى % 29.2 تبين أن
فى حين . ذوى مستوى مرتفع من حيازة اGGت المزرعية

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل ذوى %  8.3 أن
كما تبين أن . تفع من حيازة اGGت المزرعيةمستوى مر

من المبحوثين فى القرى اgعلى ذوى مستوى % 21.8
منخفض من حيث إمت<ك اgصول غير ا�نتاجية ، فى 

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل %  16.3 حين أن
ذوى مستوى منخفض من حيث إمت<ك اgصول غير 

ًيبا من المبحوثين فى تقر% 25.5 كما تبين أن. ا�نتاجية
القرى اgعلى ذوى مستوى مرتفع من حيث إمت<ك 

ًتقريبا من %  21.9 فى حين أن. اgصول غير ا�نتاجية
المبحوثين فى القرى اgقل ذوى مستوى مرتفع من حيث 

 .إمت<ك اgصول غير ا�نتاجية

من المبحوثين ف�ى الق�رى اgعل�ى % 47.2كما تبين أن 
 حي�����ث درج�����ة المش�����اركة ذوى مس�����توى م�����نخفض م�����ن

ًتقريب��ا م��ن %  37.2 ا�جتماعي��ة الرس��مية ، ف��ى ح��ين أن
المبحوثين فى القرى اgقل ذوى مستوى منخفض من حيث 
 درج����ة المش����اركة ا�جتماعي����ة الرس����مية، كم����ا تب����ين أن

ًتقريب���ا م���ن المبح���وثين ف���ى الق���رى اgعل���ى ذوى % 33.7
مس���توى مرتف���ع م���ن حي���ث درج���ة المش���اركة ا�جتماعي���ة 

ًتقريب��ا م�ن المبح�وثين ف��ى %  15.6 ف�ى ح�ين أن. س�ميةالر
القرى اgقل ذوى مستوى مرتفع من حيث درجة المشاركة 

 .ا�جتماعية الرسمية

 النتائج والمناقشة

 تبنى الزراع للتقنيات الحديثة واتجاھھم نحو التحديث

 تبنى الزراع للتقنيات الحديثة

سب لتحقيق الھدف اGول تم استخدام التكرارت والن
 :المئوية وكانت النتائج كما يلي

 التوزي��ع الع��ددى والنس��بى للمبح��وثين 2ج��دول يوض��ح 
ًوفق��ا لدرج��ة لتبن��يھم للتقني��ات الحديث��ة بص��فة عام��ة وك��ذلك 

ًتوزيعھم العددى والنسبى وفقا لتبن�يھم للتقني�ات الحديث�ة ف�ى 

مجال الميكنة الزراعية، وفى مجال اGستفادة من المخلفات 
 .يوانية، وفى مجال اGنتاج النباتىالنباتية والح
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 ةيوى التنموى للقرتصادية حسب المسً التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا للخصائص اzجتماعية واzقت.1جدول 

 القرى ا�قل القرى ا�على
 )%( العدد  )%( العدد 

   السن   السن
 12.7 14 )42-28(الشباب  16.3 18 )42-28(الشباب 
 40 44 )59-43(منتصف العمر  63.6 70 )59-43( العمر منتصف

 47.2 52 )72-60(كبار السن  20.1 22 )72-60(كبار السن 
 :  :  إجمالى 100 110 إجمالى

 )عدد سنوات التعليم(المستوى التعليمى  )عدد سنوات التعليم(المستوى التعليمى 
 30.9 34 )غير متعلم(أمي  23.6 26 )غير متعلم(أمي 

 12.7 14 ) سنوات3(يقرأ ويكتب  4.5 5 ) سنوات3(يقرأ ويكتب 
 20 22 ) سنوات6(إبتدائى  10 11 ) سنوات6(إبتدائى 
 15.5 17 ) سنوات9(إعدادى  30 33 ) سنوات9(إعدادى 
 4.5 5 ) سنة12( متوسط/ ثانوى  15.5 17 ) سنة12( متوسط/ ثانوى 

 3.6 4 )نه س14(فوق متوسط  7.3 8 ) سنه14(فوق متوسط 
 12.7 14 ) سنة16( جامعى 9.1 10 ) سنة16( جامعى
 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى

 لحالة العملية بجانب العمل الزراعىا الحالة العملية بجانب العمل الزراعى
 63.6 70 يعمل 49.1 44 يعمل

 G 40 36.4 يعمل G 56 50.9 يعمل
 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى
  بالقيراطزراعيةالحيازة ال بالقيراطزراعية ة الالحياز

 77.2 85 )41-34(حيازة متناھية فى الصغر  41.8 46 )41-34(حيازة متناھية فى الصغر 
 10 11 )48-31(حيازة صغيرة  30.9 34 )48-31(حيازة صغيرة 

 12.8 14 ) فاكثر49(حيازة متوسطة  27.2 30 ) فاكثر49(حيازة متوسطة 
 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى

 الحيازة الحيوانية والداجنة الحيازة الحيوانية والداجنة
 48.2 53 )41-34(منخفض  20.9 23 )41-34(منخفض 
 17.2 19 )58-42(متوسط  40 44 )58-42(متوسط 
 34.6 38 )80-59(مرتفع  39.1 43 )80-59(مرتفع 
 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى

 حيازة ا�`ت والمعدات معداتحيازة ا�`ت وال
 17.2 19 )41-31(منخفض   26.3 29 )41-31(منخفض  

 74.5 82 )59- -42(متوسط  44.5 49 )59- -42(متوسط 
 8.3 9 )78-60(مرتفع  29.2 32 )78-60(مرتفع 
 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى

 ا�صول غير اzنتاجية ا�صول غير اzنتاجية
 16.3 18 )41-34(منخفض  21.8 24 )41-34(منخفض 
 61.8 68 )58—42(متوسط  52.7 58 )58—42(متوسط 
 21.9 24 )80-59(مرتفع  25.5 28 )80-59(مرتفع 
 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى

 المشاركة اzجتماعية الرسمية المشاركة اzجتماعية الرسمية
 37.2 41 )16-12(منخفض  47.2 52 )16-12(منخفض 

 47.2 52 )21-17(متوسط  19.1 21 )21-17(وسط مت
 15.6 17 )24-22(مرتفع  33.7 37 )24-22(مرتفع 
 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى
 



 
Eldeeb and Betah 1952 

 وإتجاھاتھم نحو ًالتوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا لتبنيھم للتقنيات الحديثة فى المجا`ت المختلفة .2جدول 
 للقرية    حسب المستوى التنموى التحديث

 القرى ا�قل القرى ا�على
 (%) العدد  (%) العدد 

   تبنى الزراع للتقنيات الحديثة   تبنى الزراع للتقنيات الحديثة
 10 11 )230-192(منخفض  9.0 10 )230-192(منخفض 
 67.2 74 )253-231(متوسط  73.6 81 )253-231(متوسط 
 22.8 25 )271-254(مرتفع  17.4 19 )271-254(مرتفع 

 تبنى الزراع للتقنيات فى مجال الميكنة تبنى الزراع للتقنيات فى مجال الميكنة
 5.4 6 )91-73(منخفض 15.4 17 )91-73( منخفض
 70 77 )103-92(متوسط 75.4 83 )103-92( متوسط
 24.6 27 )111-104( مرتفع 9.2 10 )111-104( مرتفع

لفات النباتية لتقنيات ا`ستفادة من المختبنى الزراع 
 والحيوانية

لتقنيات ا`ستفادة من المخلفات النباتية تبنى الزراع 
 والحيوانية

 33.6 37 )33-26( منخفض 11.8 13 )33-26( منخفض
 42.7 47 )42-34( متوسط 60.9 67 )42-34( متوسط
 23.7 26 )47-43( مرتفع 27.3 30 )47-43( مرتفع

 تبنى الزراع للتقنيات فى مجال ا`نتاج النباتى تاج النباتىتبنى الزراع للتقنيات فى مجال ا`ن
 17.2 19 )97-90( منخفض 13.6 15 )97-90( منخفض
 56.3 62 )113-98( متوسط 68.1 75 )113-98( متوسط
 26.5 29 )127-114( مرتفع 18.3 20 )127-114( مرتفع

 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى
 تجاه الزراع نحو التحديثا اتجاه الزراع نحو التحديث

 48.1 53 )79-69(سالب   10 11 )79-69(سالب  
 31.9 35 )90-80(محايد  55.4 61 )90-80(محايد 

 20 22 )97-91(ايجابى  34.6 38 )97-91(ايجابى 
 100 110 إجمالى 100 110 إجمالى

 

 من المبحوثين% 9 أن 2جدول حيث يتضح من بيانات 
مستوى منخفض من حيث درجة فى القرى اgعلى ذوى 

% 10 التبنى للتقنيات الحديثة بصفة عامة، فى حين أن
ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل ذوى مستوى 

كما تبين . منخفض من حيث درجة التبنى للتقنيات الحديثة
ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgعلى ذوى % 17.4 أن

فى . نيات الحديثةمستوى مرتفع من حيث درجة التبنى للتق
ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل %  22.8 حين أن

ذوى مستوى مرتفع من حيث درجة التبنى للتقنيات 
 .الحديثة

من المبحوثين فى القرى % 15.4كما تبين أن    
اgعلى ذوى مستوى منخفض من حيث درجة التبنى 

%  5.4 للتقنيات الحديثة فى مجال الميكنة، فى حين أن
ًقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل ذوى مستوى ت

منخفض من حيث درجة التبنى للتقنيات الحديثة فى مجال 
ًتقريبا من المبحوثين فى القرى % 9.2كما تبين أن. الميكنة

اgعلى ذوى مستوى مرتفع من حيث درجة التبنى للتقنيات 
ًتقريبا من %  24.6فى حين أن. الحديثة فى مجال الميكنة

بحوثين فى القرى اgقل ذوى مستوى مرتفع من حيث الم
كما تبين  .درجة التبنى للتقنيات الحديثة فى مجال الميكنة

من المبحوثين فى القرى اgعلى ذوى مستوى % 11.8أن 
منخفض من حيث درجة التبنى للتقنيات الحديثة فى مجال 

 ، فى حين أنمن المخلفات النباتية والحيوانيةاGستفادة 
ً تقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل ذوى 33.6%

مستوى منخفض من حيث درجة التبنى للتقنيات الحديثة 
 كما ،فى مجال اGستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgعلى % 27.3 تبين أن
ذوى مستوى مرتفع من حيث درجة التبنى للتقنيات الحديثة 

فى . Gستفادة من المخلفات النباتية والحيوانيةفى مجال ا
ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل %  23.7 حين أن

ذوى مستوى مرتفع من حيث درجة التبنى للتقنيات الحديثة 
 .فى مجال اGستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية

من المبحوثين فى القرى اgعلى % 13.6كما تبين أن 
نخفض من حيث درجة التبنى للتقنيات ذوى مستوى م

%  17.2 الحديثة فى مجال اGنتاج النباتى، فى حين أن
ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل ذوى مستوى 
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منخفض من حيث درجة التبنى للتقنيات الحديثة فى مجال 
ًتقريبا من المبحوثين % 18.3 كما تبين أن. اGنتاج النباتى

ستوى مرتفع من حيث درجة فى القرى اgعلى ذوى م
فى حين . التبنى للتقنيات الحديثة فى مجال اGنتاج النباتى

ًتقريبا من المبحوثين فى القرى اgقل ذوى %  26.5 أن
لحديثة فى مستوى مرتفع من حيث درجة التبنى للتقنيات ا

ًريبا من قت% 35كما تبين أن . مجال اGنتاج النباتى
تجاھاتھم إيجابية نحو المبحوثين فى القرى اgعلى ا

ًتقريبا من المبحوثين فى  %  20التحديث ، فى حين أن 
 . القرى اgقل ذوى إتجاھات إيجابية نحو التحديث

مصادر المعلومات التى يستقى منھا الزراع 
 المبحوثين معلوماتھم عن التقنيات

 القرى ا�على فى مستوى التنمية

بحوثين  التوزيع العددى والنسبى للم3يوضح جدول 
ًوفقا لمصادر المعلومات التى يستقى منھا الزراع 

المبحوثين معلوماتھم عن التقنيات الحديثة فى مختلف 
جدول حيث تشير النتائج الواردة في  .المجاGت الزراعية

 الى أن اgصدقاء والجيران تأتى فى المرتبة اgولى من 3
 بإعتبارھا 39.7 حيث قيمة المتوسط المرجح حيث بلغت

منھا الزراع المبحوثين حد مصادر المعلومات التى يستقى أ
بينما يأتى فى المرتبة اgخيرة  ،عن التقنيات معلوماتھم

البرامج التدريبية من حيث قيمة المتوسط المرجح حيث 
 .18.1 بلغت

 القرى ا�قل فى مستوى التنمية

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 4يوضح جدول 
لومات التى يستقى منھا الزراع ًوفقا لمصادر المع

المبحوثين معلوماتھم عن التقنيات الحديثة فى مختلف 
جدول حيث تشير النتائج الواردة في  .المجاGت الزراعية

 الى أن الجمعية التعاونية الزراعية تأتى فى المرتبة 4
 34.9 اgولى من حيث قيمة المتوسط المرجح حيث بلغت

مات التى يستقى منھا الزراع بإعتبارھا أحد مصادر المعلو
المبحوثين معلوماتھم  عن التقنيات، بينما يأتى فى المرتبة 
اgخيرة الحقول ا�رشادية من حيث قيمة المتوسط المرجح 

 .17.7 حيث بلغت

 علومة بعد سماعھادرجة تطبيق الم

 القرى ا�على فى مستوى التنمية

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 5يوضح جدول 
ًوفقا لدرجة تطبيق المعلومة بعد سماعھا من المصادر 

 الى أن 5جدول حيث تشير النتائج الواردة في . المختلفة
المرشد الزراعى يعتبر المرجع التطبيقى اgول للزراع 
المبحوثين فى الحصول على المعلومات المتعلقة بالتقنيات 

بينما  . 40.79الحديثة حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 
عتبر مجلة ا�رشاد الزراعى المرجع التطبيقى اgخير ت

 .16.12حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 القرى ا�قل فى مستوى التنمية

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 6جدول يوضح 
ًوفقا لدرجة تطبيق المعلومة بعد سماعھا من المصادر 

 أن  الى6جدول حيث تشير النتائج الواردة في . المختلفة
الجمعية التعاونية الزراعية تعتبر المرجع التطبيقى اgول 
للزراع المبحوثين فى الحصول على المعلومات المتعلقة 

. 33.1ث بلغت قيمة المتوسط المرجح بالتقنيات الحديثة حي
بينما تعتبر مجلة ا�رشاد الزراعى المرجع التطبيقى 

 .19.3اgخير حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 وبين كل ةSقة اzرتباطية بين المتغيرات المستقلالع
  التبنى والتحديثمن 

 اGول من الھدف الثالث  للبحث الراھن ءلتحقيق الجز
وإختبار الفرض البحثى اgول تم صياغة الفرض الصفرى 

G توجد ع<قة ارتباطية بين المتغيرات المستقلة " :التالى
زراعية الحديثة، المدروسة وبين كل من تبني التقنيات ال

 ."واتجاه الزراع نحو التحديث

تبين من بيانات : التبنى فى مجال الميكنة الزراعية
 وجود ع<قة ارتباطية طردية ومعنوية عند 7جدول 
بين التبنى للميكنة الزراعية، وبين كل من ) 0.01(مستوى 

عدد سنوات التعليم، درجة (المتغيرات المستقلة اzتية 
الحيازة لمعلومات، الدافعية ل<نجاز، التعرض لمصادر ا

  بالقيراط، حيازة اGصول غيراGنتاجية، اGتصالالزراعية
واستمرارية  بوك<ء التغيير، درجة التطبيق المعلومة،

وانسجام الفكرة، وتعقد الفكرة، واGنفتاح  تطبيق الفكرة،
والمشاركة ا�جتماعية  الجغرافى، واGنفتاح الثقافى

، 0.357( اGرتباط البسيط ت قيمة معاملوبلغ) الرسمية
0.774، 0.646،0.209  ،0.294 ،0.679 ، 0.435 ، 
0.613 ،0.531 ،0.592 ،0.667 ،0.657 ،0.326 (

 .على الترتيب

   كما تبين من بيانات نفس الجدول وجود ع<قة 
بين التبنى ) 0.05(ارتباطية عكسية معنوية عند مستوى 

 وبلغت قيمة اGرتباط البسيط للميكنة الزراعية وبين السن
- 0.137. 

 التبنى  للمخلفات النباتية

كما تبين من بيانات نفس الجدول وجود ع<قة 
بين التبنى ) 0.01(ارتباطية طردية معنوية عند مستوى 

مخلفات النباتية وبين كل من المتغيرات المستقلة اzتية لل
عدد سنوات التعليم، درجة التعرض لمصادر المعلومات، (

الدافعية ل<نجاز، حيازة اGصول غيراGنتاجية، اGتصال 
بوك<ء التغيير، درجة التطبيق المعلومة، استمرارية 
تطبيق الفكرة، انسجام الفكرة، تعقد الفكرة، اGنفتاح 
الجغرافى، اGنفتاح الثقافى والمشاركة ا�جتماعية 

، 0.309(وبلغت قيمة معامل اGرتباط البسيط ) الرسمية
0.332 ،0.560 ،0.346 ،0.471 ،0.564 ،0.848 ،
على ) 0.442، 0.448، 0.429، 0.831، 0.749
 .الترتيب
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 )القرى ا�على ( عن التقنيات مصادر المعلومات التى يستقى منھا الزراع المبحوثين معلوماتھم .3جدول 

 المصدر ` نادرا أحيانا دائما

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

 2 38.9 0 0 0.9 1 44.5 49 54.5 60 . الجمعية التعاونية الزراعية -1

 1 39.7 0 0 9.1 10 20.9 23 70 77 . ا�صدقاء والجيران -2

 3 38.2 0 0 4.5 5 43.6 48 51.8 57 .  الزراعىالمرشد -3

 15 19.1 31.8 35 63.6 70 3.6 4 0.9 1 .كتب علميه -4

 4 34.1 3.6 4 12.7 14 76.4 84 7.3 8 .البرامج التليفزبونية -5

 6 28.5 26.4 29 12.7 14 36.4 40 24.5 27 . اzجتماعات والندوات -6

 8 25.6 8.2 9 53.6 59 35.5 39 2.7 3 . النشرات اzرشادية -7

 7 28.4 1.8 2 60.9 67 14.5 16 22.7 25 . الزيارات الحقلية -8

 12 21.2 31.8 35 46.4 51 19.1 21 2.7 3 . البرامج اzذاعية -9

 14 19.2 45.5 50 40 44 9.1 10 5.5 6 . مجلة اzرشاد الزراعى -10

 9 25.2 18.2 20 53.6 59 9.1 10 19.1 21 . الحقول اzرشادية -11

 5 31.2 25.5 28 0.9 1 38.2 42 35.5 39 .ا�بناء -12

 16 18.1 40 44 55.5 61 4.5 5 0 0 .برنامج تدريبى حضرته -13

 11 23 45.5 50 27.3 30 27.3 30 0 0 .مراكز البحوث -14

 10 23.1 46.4 51 11.8 13 27.3 30 14.5 16 .ا`نترنت -15

 13 20.2 26.4 29 63.6 70 10 11 0 0 .نشرات فنيه -16

 

 

 )القرى ا�قل ( مصادر المعلومات التى يستقى منھا الزراع المبحوثين معلوماتھم  عن التقنيات.4جدول 

 المصدر ` نادرا أحيانا دائما

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

 1 34.9 7.3 8 17.3 19 26.4 29 29.1 54 . الجمعية التعاونية الزراعية-1

 2 32.3 12.7 14 11.8 13 44.5 49 30.9 34 . ا�صدقاء والجيران-2

 8 24 27.3 30 36.4 40 27.3 30 9.1 10 . المرشد الزراعى-3

 12 19.6 40.9 45 44.5 49 10 11 4.5 5 .كتب علميه-4

 3 29.4 20 22 22.7 25 27.3 30 30 33 .البرامج التليفزبونية-5

 5 26.1 34.5 38 20 22 19.1 21 26.4 29 . اzجتماعات والندوات-6

 10 21.9 36.4 40 30.9 34 30 33 2.7 3 . النشرات اzرشادية-7

 11 20.6 33.6 37 48.2 53 15.5 17 2.7 3 . الزيارات الحقلية-8

 9 22.1 21.8 24 58.2 64 17.3 19 2.7 3 . البرامج اzذاعية-9

10-z15 19 47.3 52 37.3 41 10.9 12 4.5 5 . رشاد الزراعىمجلة ا 

 16 17.7 60.9 67 23.6 26 9.1 10 6.4 7 . الحقول اzرشادية-11

 4 28.3 17.3 19 36.4 40 18.2 20 28.2 31 .ا�بناء-12

 7 24.3 38.2 42 29.1 32 6.4 7 26.4 29 .برنامج تدريبى حضرته-13

 13 19.3 41.8 46 43.6 48 11.8 13 2.7 3 .مراكز البحوث-14

 6 25.8 33.6 37 24.5 27 15.5 17 26.4 29 .ا`نترنت-15

 14 19.1 38.2 42 50 55 11.8 13 0 0 .نشرات فنيه-16
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 )القرى ا�على (ً التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا لدرجة تطبيق المعلومة بعد سماعھا.5جدول 

 المصدر `يطبق ضعيفة متوسطة كبيرة

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

 3 38.9 0 0 .9 1 44.5 49 54.5 60 .الجمعية التعاونية الزراعية-1

 2 39.3 0 0 10 11 22.7 25 67.3 74 . ا�صدقاء والجيران-2

 1 40.79 0 0 6.4 7 44.5 49 49.1 54 . المرشد الزراعى-3

 15 16.25 30.9 34 65.5 72 2.7 3 .9 1 .كتب علميه-4

 5 30.15 5.5 6 36.4 40 54.5 60 3.6 4 .البرامج التليفزبونية-5

 8 24.22 25.5 28 37.3 41 10.9 12 26.4 29 . اzجتماعات والندوات-6

 9 22.76 8.2 9 75.5 83 12.7 14 3.6 4 . النشرات اzرشادية-7

 4 30.58 3.6 4 61.8 68 12.7 14 21.8 24 . الزيارات الحقلية-8

 10 22.25 31.8 35 46.4 51 19.1 21 2.7 3 . البرامج اzذاعية-9

 16 16.12 45.5 50 40 44 8.2 9 6.4 7 .مجلة اzرشاد الزراعى-10

 7 25.74 18.2 20 57.3 63 2.7 3 21.8 24 . الحقول اzرشادية-11

 6 28.69 26.4 29 7.3 8 56.4 62 10 11 .ا�بناء-12

 13 17.85 40.9 45 55.5 61 3.6 4 0 0 .برنامج تدريبى حضرته-13

 11 20.12 44.5 49 27.3 30 28.2 31 0 0 .مراكز البحوث-14

 12 19.61 48.2 53 3.6 4 48.2 53 0 0 .ا`نترنت-15

 14 16.4 29.1 32 64.5 71 5.5 6 .9 1 .نشرات فنيه-16

 

 )القرى ا�قل (ً وفقا لدرجة تطبيق المعلومة بعد سماعھا التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين.6 جدول

 المصدر يطبق ` ضعيفة متوسطة كبيرة

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

 1 33.1 7.3 8 21.8 24 33.6 37 37.3 41 . الجمعية التعاونية الزراعية-1

 2 31.4 12.7 14 17.3 19 41.8 46 28.2 31 . ا�صدقاء والجيران-2

 7 24.1 26.4 29 32.7 36 36.4 40 4.5 5 . المرشد الزراعى-3

 12 21.2 37.3 41 42.7 47 10 11 10 11 .كتب علميه-4

 3 29.4 20 22 19.1 21 34.5 38 26.4 29 .البرامج التليفزبونية-5

 5 25.4 35.5 39 25.5 28 11.8 13 27.3 30 . اzجتماعات والندوات-6

 9 22.7 35.5 39 28.2 31 30.9 34 5.5 6 . النشرات اzرشادية-7

 11 21.8 32.7 36 42.7 47 18.2 20 6.4 7 . الزيارات الحقلية-8

 8 23.3 22.7 25 51.8 57 16.4 18 9.1 10 . البرامج اzذاعية-9

 15 19.3 48.2 53 31.8 35 16.4 18 3.6 4 . مجلة اzرشاد الزراعى-10

 14 19.7 59.1 65 9.1 10 25.5 28 6.4 7 . لحقول اzرشاديةا-11

 3 29.4 18.2 20 27.3 30 23.6 26 30.9 34 .ا�بناء-12

 6 24.3 40 44 22.7 25 13.6 15 23.6 26 .برنامج تدريبى حضرته-13

 13 20.6 40 44 38.2 42 16.4 18 5.5 6 .مراكز البحوث-14

 4 27.2 33.6 37 14.5 16 22.7 25 29.1 32 .ا`نترنت-15

 10 22.5 36.4 40 30 33 26.4 29 7.3 8 .نشرات فنيه-16
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  نتائج إختبار العSقة اzرتباطية بين التبنى والتحديث والمتغيرات المستقلة المدروسة.7جدول 

التبنى فى مجال  
 الميكنة الزراعية

التبنى فى مجال اzستفادة 
 من المخلفات النباتية

ل التبنى فى مجا
 ا`نتاج النباتى

اتجاه الزراع   التبنى
 نحو التحديث

 0.067- *0.167- 0.119- 0.11- *0.137- السن-1

 **0.232 **0.298 **0.256 **0.309 **0.357 التعليمعدد سنوات -2

 **0.227 *0.164 **0.173 0.114 **0.209 رضاحيازة ا`-3

 0.005 0.050 0.069 0.069 0.005-  حيازة الحيونات-4

 0.028 0.082 *0.153 0.06 0.121 حيازة ا``ت-5

 0.08 **0.399 **0.379 **0.346 **0.294 حيازة ا`صول غير ا`نتاجية-6

 **0.555 **0.658 **0.609 **0.56 **0.646 الدافعية لSنجاز-7

 **0.410 **0.696 **0.701 **0.332 **0.774درجة التعرض لمصادر المعلومات -8

 **0.200 **0.451 **0.423 **0.465 **0.435  التطبيق للمعلومةدرجة -9

 **0.474 **0.637 **0.631 **0.473 **0.679 ا`تصال بوكSء التغيير-10

 **0.521 **.0597 **0.584 **0.429 **0.667 ا`نفتاح الجغرافى-11

 **0.287 **0.568 **0.604 **0.448 **0.657  ا`نفتاح الثقافى-12

 0.101- **0.363 **0.359 **0.42 **0.326 ةالرسمي `جتماعيةشاركة االم-13

 **0.369 **0.734 **0.599 **0.848 **0.613 استمرارية تطبيق الفكرة -14

 **0.267 **0.595 **0.513 **0.749 **0.531 انسجام الفكرة -15

 **0.444 **0.665 **0.539 **0.831 **0.592 تعقد الفكرة -16

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

 

 التبنى  لSنتاج النباتى

كما تبين من بيانات نفس الجدول وجود ع<قة 
  بين التبنى) 0.01(ارتباطية طردية معنوية عند مستوى 

 zتيةوبين كل من المتغيرات المستقلة ا ل<نتاج النباتى
رجة التعرض لمصادر المعلومات، عدد سنوات التعليم، د(

اGتصال حيازة اGصول غيراGنتاجية، ، الدافعية ل<نجاز
، استمرارية درجة التطبيق المعلومةبوك<ء التغيير، 

تطبيق الفكرة، انسجام الفكرة، تعقد الفكرة، اGنفتاح 
  المشاركة ا�جتماعية الرسميةالجغرافى، اGنفتاح الثقافى،

بلغت قيمة معامل اGرتباط و) بالقيراطالحيازة المزرعية و
، 0.631، 0.379، 0.609، 0.701، 0.256( البسيط
0.423 ،0.599 ،0.513 ،0.539 ،0.584 ،0.604، 
 كما اتضح وجود ع<قة .على الترتيب) 0.173، 0.359

نتاج بين التبنى ل�) 0.05( عند مستوى ارتباطية طردية
مة معامل اGرتباط Gت وقد بلغت قياتى وبين حيازة اzالنب

وبناءا على ذلك يمكن رفض الفرض اGحصائي  0.153
السابق بالنسبة للمتغيرات التى ثبت معنوية ع<قتھا 

التابع، وG يمكن رفضه بالنسبة للمتغيرات متغير بال

المستقلة اgخرى التى لم تثبت معنوية ع<قتھا بالمتغير 
 .التابع

 )للمجا`ت الثSثة(التبنى 

 من بيانات نفس الجدول وجود ع<قة كما تبين
بين التبنى ) 0.01(ارتباطية طردية معنوية عند مستوى 

وبين كل من المتغيرات المستقلة اzتية  )للمجاGت الث<ثة(
ادر المعلومات، عدد سنوات التعليم، درجة التعرض لمص(

حيازة  ، بالقيراطالزراعيةالحيازة ، الدافعية ل<نجاز
 التغيير، درجة تصال بوك<ء ا�جية،اGصول غيراGنتا

، استمرارية تطبيق الفكرة، انسجام الفكرة، تطبيق المعلومة
 اGنفتاح الثقافىتعقد الفكرة، اGنفتاح الجغرافى، 

وبلغت قيمة معامل  )المشاركة ا�جتماعية الرسميةو
، 0.164، 0.658 ،0.696، 0.298(اGرتباط البسيط 

0.399 ، 0.0.637، 0.451 ،0.734 ،0.595 ،0.665 ،
ب بينما اتضح على الترتي) 0.363، 0.568، 0.597

 0.05 ع<قة ارتباطية عكسية ومعنوية عند مستوى وجود
   .0.167-يمة معامل اGرتباط ق التبنى والسن وبلغتبين 
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 التبنى ج بين الع<قة الطردية بين كل منوتتفق النتائ
، )2013( خرونآدقدوقة ومع نتائج كل من والتعليم 

والع<قة  ،)2009( ، الضريس)2014( خرونآلعال وعبدا
بين التبنى وحجم الحيازة الزراعية يتفق مع دراسة 

اGنفتاح (ن التبنى ووالع<قة بي ،)2009 ،الضريس(
، والدافعية ل<نجاز، والتعرض لمصادر الجغرافى

المعلومات ، وقابلية الفكرة للتقسيم، وانسجام الفكرة ويتفق 
، كما اتضح )2014، رونخآعبد العال و(دراسة ذلك مع 

مع دراسة يتفق  بين اGتصال بوك<ء التغيير ان الع<قة
ضا الع<قة بين التبنى ، وأي)2013 ،دقدوقة واخرون(

، الضريس(والسن بينھم ع<قة عكسية وذلك يتفق مع 
بينما تلك النتائج ، )2014، خرونآعبدالعال و؛ 2009
 ؛ 2014، خرونآعبد العال و (ل من مع دراسة كاختلفت

، لك بين التبنى وحجم حيازة اGGت وذ)2009، الضريس
وايضا اختلفت النتائج فيما يتعلق بين التبنى وحجم الحيازة 

كما ان . )2009، الضريس(الحيوانية وھذا مع دراسة 
) 2014، خرونآعبدالعال و(ناك اتفاق مع دراسة ھ

قة عكسية، كما ان للع<قة بين المعرفة والسن ھناك ع<
ھذا يتفق معنوية طردية وقة بين المعرفة والتعليم ھناك ع<

عبد العال  ؛2014 ،خرونآعطوة و(مع دراسة كل من 
اتضح من النتائج ان ھناك ع<قة ، و)2014، واخرون

افعية ، الدعليمالت(معنوية طردية بين المعرفة وكل من 
فق مع وھذا يت)  المعلوماتمصادروالتعرض ل نجازل�

كما اتضح ان ھناك ). 2014، خرونآعبد العال و(دراسة 
السن والتعليم (اتفاق بين الع<قة بين التطبيق وكل من 

) مية واGنفتاح الثقافىوالمشاركة اGجتماعية غير الرس
 .)2014 ،خرونآعطوة و(وھذا يتفق مع دراسة 

 التحديث اتجاه الزراع نحو 

ع<قة ارتباطية تبين من بيانات نفس الجدول وجود 
بين  التحديث وبين )  0.01(طردية معنوية عند مستوى 

عدد سنوات التعليم، (كل من المتغيرات المستقلة اzتية 
، ادر المعلومات، الدافعية ل<نجازدرجة التعرض لمص

اGتصال بوك<ء التغيير،  ،الحيازة المزرعية بالقيراط
انسجام  رة،استمرارية تطبيق الفك درجة تطبيق المعلومة،

 الفكرة، تعقد الفكرة، اGنفتاح الجغرافى، اGنفتاح الثقافى
، 0.232(وبلغت قيمة معامل اGرتباط البسيط ) والتبنى
0.410 ،0.555 ،0.227 ،0.474، 0.2 ،0.369 ،
على ) 0.557، 0.287، 0.521، 0.444، 0.267
) 2011، وشاھين قنيبر( وھذا يتفق مع دراسة الترتيب

 . واGنفتاح الجغرافى الزراع نحو التحديثاتجاه للع<قة بين

اzسھام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة فى 
 واتجاه تفسير التبنى للتقنيات الزراعية الحديثة

 الزراع نحو التحديث

 اھن الرالھدف الثالث للبحثالجزأ الثاني من لتحقيق 
 تم صياغة الفرض الصفرى نيوإختبار الفرض البحثى الثا

جد ع<قة معنوية بين المتغيرات ا�جتماعية، G تو"اzتى 
 والمتغيرات المتعلقة بالفكرة ذات ا�رتباط وا�قتصادية،

لحديثة واتجاه مجتمعة، وبين التبنى للتقنيات الزراعية ا
،  و�ختبار صحة ھذا الفرض تم الزراع نحو التحديث

 .دنحدارى المتعدد التدريجى الصاعإستخدام التحليل ا�

اzسھام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة فى 
ا`نتاج النباتي، ( الثSثة تفسير التبنى للمجا`ت

 )المخلفات النباتيةوالميكنة، و

 أن ھناك سته عشر متغير 8تبين من نتائج جدول 
ً أسھمت مجتمعة إسھاما معنويا فى تفسير التباين مستقل ً

راعية الحديثة حيث الكلى فى مستوى التبنى للتقنيات الز
، 0.844بلغت قيمة معامل التحديد المعيارى لھذه الع<قة 

  وھى معنوية عند 68.38 المحسوبة" ف"وبلغت قيمة 
 وھذا يعنى أن ھذه المتغيرات مجتمعة تفسر 0.01مستوى 
التبنى (من التباين الكلى فى المتغير التابع % 84.4ًتقريبا 

ن تحديد نسبة ا�سھام ، ويمك)للتقنيات الزراعية الحديثة
النسبى لكل متغير على الترتيب من اgكبر ل�صغر كما 

حيازة اGصول ،  حيازة اGرض ، حيازة الحيوانات:يلى
لفكرة، استمرارية تطبيق اتعقد الفكرة، غير اGنتاجية، 

 ةعدد سنوات التعليم، الدافعي اGتصال بوك<ء التغيير،
درجة لومات،  التعرض لمصادر المعةدرجل<نجاز، 

التطبيق للمعلومة، اGنفتاح الجغرافي، اGنفتاح الثقافى،  
Gت كل معية، انسجام الفكرة، وحيازة اzالمشاركة المجت

 ،%)20.6(، %)36.1: (على حده بالترتيب كما يلى
)15.9(%، )13.3(% ،)12.9(% ،)11.8(% ،)6.6(%، 
)4.8(% ،)3(% ،)2.8(% ،)0.9(% ،)0.7(%  ،
وكانت تأثيرات ھذه المتغيرات %) 0.1(، %)0.1(

 السن، عدد :ة فيما عدا سبعة متغيرات فقط وھمايجابي
معلومة، درجة تطبيق الحيازة الحيوانات، سنوات التعليم، 

 . وانسجام الفكرةاGنفتاح الثقافي، المشاركة المجتمعية
 )2014( خرونآالعال وعبد(دراسة وھذه النتيجة تتفق مع 

حيازة اGرض،  : التالية  الث<ثة غيراتفيما يتعلق بالمت
 .ودرجه التعرض لمصادرالمعلومات، وحيازة اGzت

وبن���اءا عل���ى ذل���ك يمك���ن رف���ض الف���رض اGحص���ائي 
الس���ابق بالنس���بة للمتغي���رات الت���ى ثب���ت معنوي���ة ع<قتھ���ا 
ب���المتغير الت���ابع، وG يمك����ن رفض���ه بالنس���بة للمتغي����رات 

ع<قتھ��ا ب��المتغير المس��تقلة اgخ��رى الت��ى ل��م تثب��ت معنوي��ة 
 .التابع

اzسھام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة فى 
 تفسير اتجاه الزراع نحو التحديث

 أن ھن��اك س��بعة عش��ر متغي��ر 9تب��ين م��ن نت��ائج ج��دول 
ًمستقل  أس�ھمت مجتمع�ة إس�ھاما معنوي�ا ف�ى تفس�ير التب�اين  ً

الكل��ى ف��ى  اتج��اه ال��زراع  نح��و التح��ديث حي��ث بلغ��ت قيم��ة 
 وبلغ�ت قيم�ة 0.698 لتحديد المعيارى لھذه الع<ق�ةمعامل ا

 0.01  وھى معنوي�ة عن�د مس�توى 29.54 المحسوبة" ف"
م�ن % 69.8وھذا يعنى أن ھ�ذه المتغي�رات مجتمع�ة تفس�ر 

اتج���اه ال���زراع نح���و (التب���اين الكل���ى ف���ى المتغي���ر الت���ابع 
، ويمكن تحدي�د نس�بة ا�س�ھام النس�بى لك�ل متغي�ر )التحديث
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 ا`نحداري المتعدد التدريجي الصاعد لعSقة المتغيرات ذات ا`رتباط مجتمعة بالتبنىج التحليل نتائ .8جدول 

 المتغيرات المستقلة التبنى: المتغير التابع

معامل 
ا`رتباط 
 rالبسيط 

معامل 
ا`رتباط 
 المتعدد

R 

)%( 
التراكمية 

للتباين المفسر 
 للمتغير التابع

)R2( 

)%( 
للتباين 
المفسر 

ر للمتغي
 التابع

قيم  معامل 
نحدار   ̀ا

)B( 

) ت(قيمة 
 المحسوبة

 الترتيب

         متغيرات تتعلق بالمبحوثين-أ

 10 0.779- 0.101- 0.028 0.028 0.167 *0.167- .السن-1

 7 *2.43- 0.929- 0.066 0.094 0.307 **0.298 . عدد سنوات التعليم-2

 1 0.176 0.008 0,361 0.455 0.674 *0.164 .حيازة ا`رض-3

 2 1.803- 0.270- .0206 0.661 0.813 0.050 . حيازة الحيوانات-4

 13 0.139 0.020 0.0001 0.661 0.813 0.082 .حيازة ا``ت-5

 3 **3.688 0.547 0.159 0.502 0.674 **0.399 . حيازةا`صول غير ا`نتاجية-6

 8 0.466 0.210 0.048 0.454 0.709 **0.658 .الدافعية لSنجاز-7

 9 **10.11 2.597 0.03 0.484 0.696 **0.696 .درجة التعرض لمصادر المعلومات-8

 10 **3.90- 0.993- 0.028 0.562 0.750 **0.451 درجة التطبيق للمعلومة-9

 6 *2.22 0.806 0.118 0.534 0.731 **0.637 ا`تصال بوكSء التغيير-10

 10 *2.02 1.194 0.028 0.652 0.807 **.0597 ا`نفتاح الجغرافى-11

 11 0.359- 0.211- 0.009 0.661 0.813 **0.568  ا`نفتاح الثقافى-12

 12 1.607- 0.574- 0.007 0.668 0.817 **0.363 المشاركة المجتمعية-13

         متغيرات تتعلق بالفكرة-ب

 5 **10.04 3.16 0.129 0.539 0.734 **0.734 استمرارية تطبيق الفكرة-1

 13 **2.56- 1.107- 0.0001 0.539 0.734 **0.595 .انسجام الفكرة-2

 4 0.421 0.201 0.133 0.672 0.844 **0.665 .تعقد الفكرة-3

        0.672=    معامل اGرتباط المتعدد R2 Adjasted(  =0.844 (معامل التحديد المعيارى
   **68.38) =     ف(قيمة 
 )0.05(معنوى عند مستوى معنوية )        * 0.01(معنوى عند مستوى معنوية ** 
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 ا`نحداري المتعدد التدريجي الصاعد لعSقة المتغيرات ذات ا`رتباط مجتمعة باتجاه الزراع نحونتائج التحليل  .9جدول 
 التحديث

 المتغيرات المستقلة نحو التحديثاتجاه الزراع : المتغير التابع

معامل 
ا`رتباط 
 rالبسيط 

مل معا
ا`رتباط 
 المتعدد

R 

 التراكمية )%(
للتباين المفسر 
 للمتغير التابع

)R2( 

 للتباين )%(
المفسر 

 للمتغير التابع

قيم  معامل 
نحدار   ̀ا

)B( 

) ت(قيمة 
 المحسوبة

 الترتيب

        متغيرات تتعلق بالمبحوثين

 14 0.155- 0.018- 0.005 0.005 0.067 0.067- .السن-1

 8 0.844- 0.295- 0.049 0.054 0.232 **0.232 .تعليم عدد سنوات ال-2

 2 0.08- 0.003- 0.268 0.322 0.576 **0.227 .حيازة ا`رض-3

 7 1.61- 0.22- 0.055 0.377 0.614 0.005 . حيازة الحيوانات-4

 16 0.734- 0.097- 0.001 0.378 0.614 0.028 .حيازة ا``ت-5

 9 1.17- 0.162- 0.039 0.339 0.582 0.08 . حيازةا`صول غير ا`نتاجية-6

 12 **9.50 3.86 0.017 0.322 0.567 **0.555 .الدافعية لSنجاز-7

 5 0.533- 0.152- 0.149 0.173 0.416 **0.410 .درجة التعرض لمصادر المعلومات-8

 4 1.39- 0.331- 0.168 0.341 0.584 **0.200 .درجة التطبيق للمعلومة-9

10-S15 *2.18 0.726 0.002 0.339 0.582 **0.474 .ء التغييرا`تصال بوك 

 13 *2.46 1.32 0.008 0.347 0.589 **0.521 .ا`نفتاح الجغرافى-11

 10 **3.77- 2.00- 0.03 0.377 0.614 **0.287 . ا`نفتاح الثقافى-12

 11 **8.825- 2.86- 0.025 0.402 0.634 0.101- .المشاركة المجتمعية-13

         تتعلق بالفكرةمتغيرات

 3 0.004 0.001 0.266 0.136 0.369 **0.369 .استمرارية تطبيق الفكرة-1

 14 *2.50- 0.990- 0.005 0.141 0.375 **0.267 .انسجام الفكرة-2

 6 **3.30 1.42 0.095 0.236 0.485 **0.444 .تعقد الفكرة-3

 1 **2.94 0.187 0.599 0.835 0.698 **0.557 .التبنى

  **29.54) = ف(             قيمة 0.835=   معامل اGرتباط المتعدد 0.698 )=R2 Adjasted(معامل التحديد المعيارى 

 )0.05(معنوى عند مستوى معنوية )        * 0.01(معنوى عند مستوى معنوية ** 
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التبني، حيازة : على الترتيب من اgكبر ل�صغر كما يلى
درجة تطبيق يق الفكرة، استمرارية تطباGرض، 

تعقد المعلومة، درجة التعرض لمصادر المعلومات، 
عدد سنوات التعليم، حيازة الفكرة، حيازة الحيوانات، 

اgصول غير اGنتاجية، اGنفتاح الثقافى، المشاركة 
نفتاح الجغرافى، السن، اGالدافعية ل<نجاز، المجتمعية، 

 كل  وحيازة اGGترل بوك<ء التغييانسجام الفكرة، اGتصا
 ،%)26.8(، %)59.9: (على حده بالترتيب كما يلى

)26.6(% ،)16.8(% ،)14.9(% ،)9.5(%  ،
)5.5(% ،)4.9(% ،)3.9(% ،)3(% ،)2.5(% ،
)1.7(%،) 0.8(% ،)0.5(% ،)0.5(% ،)0.2(% ،
وكانت تأثيرات ھذه المتغيرات ايجابية فيما عدا %) 0.1(

 رض،التبني، حيازة اg : لبية وھمث<ثة عشر متغيرات س
درجة التعرض لمصادر درجة تطبيق المعلومة، 

تعقد الفكرة، حيازة الحيوانات، عدد سنوات المعلومات، 
gنفتاح الثقافى، التعليم، حيازة اGنتاجية، اGصول غير ا
 . وحيازة اGGتانسجام الفكرةالسن، عية، المشاركة المجتم

 Gحصائي السابقوبناءا على ذلك يمكن رفض الفرض ا
بالنسبة للمتغيرات التى ثبت معنوية ع<قتھا بالمتغير 
التابع، وG يمكن رفضه بالنسبة للمتغيرات المستقلة 

 .اgخرى التى لم تثبت معنوية ع<قتھا بالمتغير التابع

الفروق بين كل مرحلة من مراحل التبنى فى مجا`ت 
نى  والتبالميكنة وا`نتاج النباتى والمخلفات النباتية

ً تبعا zختSف ككل واتجاه الزراع نحو التحديث 
منطقتى الدراسة، وتبعا لوجود عمل اضافى لدى 

 المبحوثين

 وإختبار الفرض اھن الرلتحقيق  الھدف الرابع للبحث
G توجد " تم صياغة الفرض الصفرى اzتى البحثى الثالث

فروق  بين كل مرحلة من مراحل التبنى فى مجاGت 
ى ككل نة واGنتاج النباتى والمخلفات النباتية والتبالميكن

ً تبعا �خت<ف منطقتى واتجاه الزراع نحو التحديث
،  و�ختبار صحة "الدراسة، وتبعا لوجود عمل اضافى

 . t-testھذا الفرض تم إستخدام اختبار 

الفروق فى كل مرحلة من مراحل التبنى فى مجاGت 
لفات النباتية والتبني ككل اGنتاج النباتى والميكنة والمخ

واتجاه الزراع نحو التحديث تبعا Gخت<ف منطقتى 
 10جدول يشير ): رات ذات الطبيعة الكميةالمتغي(الدراسة 

اتضح  حيث لوجود فروق معنوية بين منطقتى الدراسة 
بين مناطق الدراسة اgقل واgعلى  معنوية فروق وجود 

 كل من  فى )t-test( من نتائج أختبارفي مستوى التنمية 
مرحلة  (0.01المراحل التالية عند مستوى  معنوية 

فى ومرحلة التجريب ومرحلة التطبيق والتبنى المعرفة 
فى والتبنى  مرحلة التطبيق و ،مجال الميكنة الزراعية

المعرفة فى مرحلة ا�ستفادة من المخلفات النباتية، ومجال 
ى مجال اGنتاج جريب ف، ومرحلة التمجال اGنتاج النباتى

التبني مرحلة التطبيق فى مجال اGنتاج النباتى، والنباتى، و
ت مجاGالفى مجال اGنتاج النباتى، والتبني  كاجمالى  فى 

) t ( حيث بلغت قيم)، واتجاه الزراع نحو التحديثالث<ثه

 : المتغيرات سابقة الذكر كما يليلكل متغير من المحسوبة
)3.08 (**)-17.17 (**)-5.39(** )-5.85**( 
)-4.32 (**)-3.32 (**)5.43(** )-5.99(** 
)-10.92 (**)-3.58(**) -6.33(** )-55.28(** 

فروق  معنوية بين مناطق ، كما اتضح وجود علي الترتيب
الدراسة اGقل في مستوى التنمية واGعلى في مستوى 

فى مرحلة المعرفة  فى  )t-test( من نتائج أختبارالتنمية 
  t �ستفادة من المخلفات النباتية وبلغت قيمةمجال ا

 0.05 وھى معنوية عند مستوى *) 2.1-(

  فى مجال ا�ستفادة من يب فى مرحلة التجراما 
فروق  معنوية  فقد اتضح عدم  وجود   المخلفات النباتية 

بين مناطق الدراسة اGقل في مستوى التنمية واGعلى في 
) 1.7-(المحسوبة ) t(حيث بلغت قيمة  مستوى التنمية

وبناءا . 0.05 عند مستوى وھى  غير معنوية إحصائيا
على ذلك يمكن رفض الفرض اGحصائي السابق بالنسبة 

 بالمتغير التابع، يرات التى ثبت وجود فروق معنوية للمتغ
وG يمكن رفضه بالنسبة للمتغيرات اgخرى التى لم تثبت 

 .معنوية ع<قتھا بالمتغير التابع

وق فى كل مرحلة من مراحل التبنى فى مجا`ت الفر
ا`نتاج النباتى والميكنة والمخلفات النباتية والتبني 
ككل واتجاه الزراع نحو التحديث تبعا لوجود عمل 

 اضافى لدى المبحوثين

الى وجود فروق معنوية بين  11جدول يشير 
د عمل اضافى وعدم وجود عمل المزارعين تبعا لوجو

التالية عند مستوى  ل من المراحل  لھم  فى كاضافي
مرحلة المعرفة فى مجال الميكنة ( 0.01معنوية 

 فى ومرحلة التطبيق، والتبنى الزراعية، ومرحلة المعرفة
مرحلة المعرفة ا�ستفادة من المخلفات النباتية، ومجال 

، ومرحلة التجريب والتبني فى مجال اGنتاج النباتى
، حيث بلغت قيم )  الث<ثهوالتبني  كاجمالى  فى المجاGت

)t (لكل متغير من المتغيرات سابقة الذكر كما  المحسوبة
 **) 4.71-**) (3.7-**) (2.67-**) (4.12-: (يلي

 ىعل )**2.99-**) (3.21-**) (2.78-**) (4.02-(
   من نتائج نفس الجدول  وجود فروقا اتضحمك، الترتيب
ل اضافي   بين عدم وجود عمل اضافي  ووجود عممعنوية 

 t حيث بلغت قيمة   التبنى  فى مجال الميكنة الزراعيةو
  .0.05وھى معنوية عند مستوى   *)2.36-(المحسوبة  

لى عدم وجود فروق معنوية بين إ 11جدول يشير و
ووجود عمل  ارعين تبعا لعدم وجود عمل اضافي ،المز

 التالية عند مستوى  معنوية اضافي  فى كل من المراحل
حلة التجريب ومرحلة التطبيق فى مجال الميكنة ومر 0.0

ت التجريب  فى مجال ا�ستفادة من المخلفاالزراعية، و
واتجاه طبيق فى مجال اGنتاج النباتى،مرحلة التالنباتية، و

 المحسوبة  t-testالزراع نحو التحديث حيث بلغت قيم 
) 5.22-) (1.73-) (0.002-: (للمتغيرات السابقة كما يلي

وھي غير معنوية عند  الترتيب ىعلي) 1.01) (190.04(
 . 0.05مستوى 
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تبعا للمستوى  لعينة الدراسة واتجاه الزراع نحو التحديث التبنى بمراحله بين متوسطي  للفروقt-testإختبار  .10دول ج
  التنموى  للقرى 

 المستوى التنموى للقرى
القرى ا`قل فى 

 لتنموىالمستوى ا
القرى ا`على  فى 
 المستوى التنموى

 المتغيرات التابعة 

 المتوسط
 الحسابي

 ا`نحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 ا`نحراف
 المعياري

 قيمة ت

 **3.08 1.66 27.62 10.01 30.6 مرحلة المعرفة فى مجال الميكنة الزراعية
 **17.17- 3.44 36.18 6.3 24.4 مرحلة التجريب فى مجال الميكنة الزراعية

 **5.39- 2.4 33.77 9.5 28.7  التطبيق فى مجال الميكنة الزراعيةمرحلة
 **5.85- 6.2 97.56 23.58 83.96 التبنى فى مجال الميكنة الزراعية

 *2.1- 1.84 10.8 3.56 9.97 مرحلة المعرفة فى مجال اzستفادة من المخلفات النباتية
 1.7- 2.84 13.91 5.05 12.97 ةمرحلة التجريب فى مجال اzستفادة من المخلفات النباتي
 **4.32- 2.577 14.20 5.48 11.7 مرحلة التطبيق فى مجال اzستفادة من المخلفات النباتية

 **3.32- 5.12 38.93 12.5 34.65 التبنى فى مجال اzستفادة من المخلفات النباتية
 **5.43 1.66 27.62 10.65 33.21 مرحلة المعرفة فى مجال ا`نتاج النباتى
 **5.99- 3.44 36.18 12.17 28.94 مرحلة التجريب فى مجال ا`نتاج النباتى
 **10.92- 2.42 33.77 7.4 25.64 مرحلة التطبيق فى مجال ا`نتاج النباتى

 **3.58- 6.2 97.58 27.91 87.80 التبنى فى مجال ا`نتاج النباتى
 **6.33- 11.13 2.42 58.47 2.06 التبنى كاجمالى للمجا`ت الثSثة

 **55.28- 5.54 84.59 9.63 25.99 التحديث
 0.01معنوى عند مستوى          ** 0.05معنوى عند مستوى *  

 
 
 
لحالة تبعا ل لعينة الدراسة واتجاه الزراع نحو التحديث  التبنى بمراحلهبين متوسطي للفروق t-testإختبار  .11دول ج

 العملية ا`ضافية

 لحالة العملية ا`ضافيةا
 يوجد يوجد `

 المتغيرات التابعة 

 المتوسط
 الحسابي

 ا`نحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 ا`نحراف
 المعياري

 قيمة ت
 

 **4.12- 8.13 30.9 5.3 26.94 مرحلة المعرفة فى مجال الميكنة الزراعية
 0.002 7.6 30.34 7.96 30.34 مرحلة التجريب فى مجال الميكنة الزراعية

 1.73- 7.88 32 6.7 30.29 حلة التطبيق فى مجال الميكنة الزراعيةمر
 *2.36- 19.17 93.47 17.05 87.58 التبنى فى مجال الميكنة الزراعية

 **2.67- 2.83 10.85 2.8 9.82 مرحلة المعرفة فى مجال اzستفادة من المخلفات النباتية
 5.22- 4.3 13.94 4.22 11.7 اتيةمرحلة التجريب فى مجال اzستفادة من المخلفات النب

 **3.7- 4.07 14.68 3.6 11.91 مرحلة التطبيق فى مجال اzستفادة من المخلفات النباتية
 **4.71- 9.28 39.47 9.32 33.5 التبنى فى مجال اzستفادة من المخلفات النباتية

 **4.02- 9.31 32.31 5.44 28.01 مرحلة المعرفة فى مجال ا`نتاج النباتى
 **2.78- 10.10 34.18 8.62 30.59 مرحلة التجريب فى مجال ا`نتاج النباتى
 190.04 6.44 30.17 7.34 29.166 مرحلة التطبيق فى مجال ا`نتاج النباتى

 **3.21- 21.91 96.68 18.12 87.77 التبنى فى مجال ا`نتاج النباتى
 **2.99- 44.72 2.32 44.92 2.144 التبنى كاجمالى للمجا`ت الثSثة

 1.01 28.7 53.6 32.29 57.84 التحديث
 0.01معنوى عند مستوى          ** 0.05معنوى عند مستوى *  

 



 
Eldeeb and Betah 1962 

وبناءا على ذلك يمكن رفض الفرض اGحصائي 
السابق بالنسبة للمتغيرات التى ثبت وجود فروق معنوية 
بالمتغير التابع، وG يمكن رفضه بالنسبة للمتغيرات 

 .تى لم تثبت معنوية ع<قتھا بالمتغير التابعاgخرى ال

أھم المشكSت التى تواجه الزراع المبحوثين فى 
 ل تبنى تقنيات الزراعة المستدامةمجا

 القرى ا�على

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 12يوضح جدول 
ًوفقا zرائھم حول أھم المشك<ت التى تواجھم فى مجال 

 :تدامةتبنى تقنيات الزراعة المس

 مشكSت الخدمة ا�لية

 الى أن مشكلة 12جدول حيث تشير النتائج الواردة في 
عدم توفر اGzت الزراعية الحديثة تأتى فى المرتبة اgولى 
كأحد أھم مشك<ت الخدمة اzلية من وجھة نظر الزراع 

 . 26.4المبحوثين حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 مشكSت التقاوى

 الى أن 12جدول ائج الواردة في نفس  تشير النتحيث
مشكلة عدم توفير التقاوي في الوقت المناسب تأتى فى 
المرتبة اgولى كأحد أھم مشك<ت التقاوى من وجھة نظر 
الزراع المبحوثين حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

29.6. 

 مشكSت التسميد

 الى أن 12جدول ئج الواردة في نفس حيث تشير النتا
قص الخبرة في إضافة اgسمدة الكيماوية وعدم مشكلتى ن

توفر المعلومات الكافية عن اGسمده يأتيان فى المرتبة 
اgولى كأحد أھم مشك<ت التسميد من وجھة نظر الزراع 

 .24.6المبحوثين حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 مشكSت الرى

 الى أن 12حيث تشير النتائج الواردة في نفس جدول 
م انتظام مناوبات الري تأتى فى المرتبة اgولى مشكلة عد

كأحد أھم مشك<ت الرى من وجھة نظر الزراع المبحوثين 
 .22.9حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 مشكSت الصرف

 الى أن مشكلة 12حيث تشير النتائج الواردة في جدول 
ارتفاع أجور تطھير المصارف تأتى فى المرتبة اgولى 

 الصرف من وجھة نظر الزراع كأحد أھم مشك<ت
 .21.6المبحوثين حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 القرى ا�قل

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 13جدول يوضح 
ًوفقا zرائھم حول أھم المشك<ت التى تواجھم فى مجال 

 :تبنى تقنيات الزراعة المستدامة

 مشكSت الخدمة ا�لية

 الى أن مشكلة 13 في جدول حيث تشير النتائج الواردة
ارتفاع أسعار الوقود تأتى فى المرتبة اgولى كأحد أھم 

مشك<ت الخدمة اzلية من وجھة نظر الزراع المبحوثين 
 .37.5حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 مشكSت التقاوى

 الى أن مشكلة 13حيث تشير النتائج الواردة في جدول 
لمرتبة اgولى كأحد أھم ارتفاع أسعار التقاوى تأتى فى ا

مشك<ت التقاوى من وجھة نظر الزراع المبحوثين حيث 
 .18.1بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 مشكSت التسميد

 الى أن مشكلة 13جدول حيث تشير النتائج الواردة في 
تعدد أنواع اgسمدة الكيماوية تأتى فى المرتبة اgولى كأحد 

زراع المبحوثين أھم مشك<ت التسميد من وجھة نظر ال
 .24.3حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 مشكSت الرى

 الى أن مشكلة 13جدول حيث تشير النتائج الواردة في 
انخفاض منسوب المياه بالترع تأتى فى المرتبة اgولى 
كأحد أھم مشك<ت الرى من وجھة نظر الزراع المبحوثين 

 .12.8حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 رفمشكSت الص

 الى أن مشكلة 13حيث تشير النتائج الواردة في جدول 
ارتفاع أجور تطھير المصارف تأتى فى المرتبة اgولى 
كأحد أھم مشك<ت الصرف من وجھة نظر الزراع 

 .20.1المبحوثين حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 تؤدى لتبنى الزراع لتلك التقنياتا�سباب التى 

 لقرى ا�علىا

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 14جدول يوضح 
إلى تبنيھم   ًوفقا zرائھم حول أھم اgسباب التى تؤدى

 :للتقنيات الزراعية الحديثة

 الى أن عدم 14جدول حيث تشير النتائج الواردة في 
إجھاد التربة يأتى فى المرتبة اgولى كأحد أھم اgسباب  

لغت قيمة التى تؤدى إلى تبنى التقنيات الحديثة حيث ب
 .54.5المتوسط المرجح 

 القرى ا�قل

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 15جدول يوضح 
ًوفقا zرائھم حول أھم اgسباب التى تؤدى إلى تبنيھم  

 :للتقنيات الزراعية الحديثة

 الى أن 15حيث تشير النتائج الواردة في جدول 
المحافظة على جودة التربة وخصوبتھا وحمايتھا من 
التدھورتأتى فى المرتبة اgولى كأحد أھم اgسباب التى 
تؤدى إلى تبنى التقنيات الحديثة حيث بلغت قيمة المتوسط 

 .41.16المرجح 

 لعدم لتبنى الزراع لتلك التقنياتا�سباب التى تؤدى 

 القرى ا�على

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 16يوضح جدول 
ب التى تؤدى إلى عدم تبنيھم  ًوفقا zرائھم حول أھم اgسبا

 :للتقنيات الزراعية الحديثة
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 )القرى ا�على (مجال تبنى تقنيات الزراعة المستدامة  أھم المشكSت التى تواجه الزراع المبحوثين فى.12جدول 

 ةالمشكل منعدمة صغيرة متوسطة كبيرة

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

           مشكSت الخدمة ا�لية: أو`
 1 26.4 25.5 28 1.8 2 60 66 12.7 14 .عدم توفر اGzت الزراعية الحديثة-1
ارتفاع تكاليف استخدام اGzت فى بعض -2

 .العمليات الزراعة
49 44.6 

6 5.4 55 50 0 0 22.4 3 

عدم توفر العمالة الفنية المدربة على استخدام -3
 .اGzت

46 41.8 
27 24.5 37 33.6 0 0 21.1 4 

 9 14.1 0 0 0 0 28.2 31 71.8 79 .صغر حجم الحيازات الزراعية-4
 7 16.5 0 0 0 0 50 55 50 55 .عدم توفر طرق ممھدة-5
 8 14.8 0 0 2.7 3 29.1 32 68.2 75 .عدم توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة-6
 6 17.1 0 0 26.4 29 2.7 3 70.9 78 .ارتفاع أسعار الوقود-7
 5 19.6 0 0 28.2 31 21.8 24 50 55 .عدم قدرة الزراع على شراء اGzت الزراعية-8
ھناك بعض أماكن من اgرض G تستطيع اzله -9

 .الوصول اليھا
3 2.7 

80 72.7 27 24.5 0 0 24.4 2 

           مشكSت التقاوى: ثانيا
 5 15.7 - - 7.3 8 28.2 31 64.5 71 .ارتفاع أسعار التقاوى-1
 2 28.8 12.7 14 40.9 45 41.8 46 4.5 5 .اgصناف الموجودة منخفضة ا�نتاج -2
 1 29.6 25.5 28 27.3 30 38.2 42 9.1 10 .عدم توفير التقاوي في الوقت المناسب-3
 3 24.1 - - 27.3 30 64.5 71 8.2 9 .صعوبة الحصول عليھا4
 4 23.3 - - 20 22 71.8 79 8.2 9 ية عنھاعدم توفر المعلومات الكاف-5

           مشكSت التسميد: ثالثا
 1 24.6 0.9 1 23.6 26 73.6 81 1.8 2 .نقص الخبرة في إضافة اgسمدة الكيماوية - 1
 2 21.3 0 0 36.4 40 20.9 23 42.7 47 .ارتفاع أسعار اgسمدة الكيماوية -2
 4 18.8 - - 5.5 6 60 66 34.5 38 .تعدد أنواع اgسمدة الكيماوية -3
 3 20.1 - - 25.5 28 31.8 35 42.7 47 .صعوبة الحصول علي اgسمدة-4
 1 24.6 - - 26.4 29 70.9 78 2.7 3 .عدم توفر المعلومات الكافية عن اGسمده-5
 5 16.6 0 0 .9 1 49.1 54 50 55 عدم توافر اgسمدة الكيماوية بالجمعية الزراعية-6

            مشكSت الرى:رابعا
 1 22.9 0 0 50.9 56 6.4 7 42.7 47 .عدم انتظام مناوبات الري -1
 3 18.7 0 0 12.7 14 44.5 49 42.7 47 .انخفاض منسوب المياه بالترع -2
 4 18 0 0 7.3 8 49.1 54 43.6 48 .الري من المصارف -3
 6 16.2 0 0 11.8 13 23.6 26 64.5 71 إنسداد الترع-4
 2 21.9 0 0 41.8 46 15.5 17 42.7 47 عدم تبطين الترع-5
عدم توفر المعلومات الكافية عن كيفية تحسين -6

 التربة
52 47.3 

58 52.7 0 0 0 0 16.8 5 

           مشكSت الصرف: خامسا
 2 20.1 0 0 25.5 28 31.8 35 42.7 47 إنسداد المصارف-1
 1 21.6 0 0 49.1 43 18.2 20 42.7 47 ارتفاع أجور تطھير المصارف-2
عدم قدرة المزارع علي إزالة الحشائش من -3

 الترع والمصارف
51 46.4 

57 51.8 2 1.8 0 0 17.1 3 

 4 14.2 0 0 0 0 29.1 32 70.9 78 .عدم الصيانة للصرف المغطى-4
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 )القرى ا�قل (ة المستدامةالزراع  أھم المشكSت التى تواجه الزراع المبحوثين فى مجال تبنى تقنيات.13دول ج

 ةالمشكل منعدمة صغيرة متوسطة كبيرة

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

           مشكSت الخدمة ا�لية: أو`
 8 17.3 0 0 5.5 6 46.4 51 48.2 53 .عدم توفر اGzت الزراعية الحديثة-1
دام اGzت فى بعض ارتفاع تكاليف استخ-2

 .العمليات الزراعة
61 55.5 

37 33.6 12 10.9 0 0 17.1 9 

عدم توفر العمالة الفنية المدربة على استخدام -3
 .اGzت

57 51.8 
38 34.5 9 8.2 6 5.5 18.4 7 

 6 19.3 1.8 2 15.5 17 39.1 43 43.6 48 .صغر حجم الحيازات الزراعية-4
 4 26.1 3.6 4 6.4 7 51.8 57 38.2 42 .عدم توفر طرق ممھدة-5
 2 30.3 4.5 5 10.9 12 27.3 30 57.3 63 .عدم توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة-6
 1 37.5 0 0 14.5 16 37.3 41 48.3 53 .ارتفاع أسعار الوقود-7
 5 22 6.4 7 4.5 5 42.7 47 46.4 51 .عدم قدرة الزراع على شراء اGzت الزراعية-8
ماكن من اgرض G تستطيع اzله ھناك بعض أ-9

 .الوصول اليھا
53 48.2 

49 44.5 8 7.3 0 0 27.1 3 

           مشكSت التقاوى: ثانيا
 1 18.1 0 0 7.3 8 50 55 42.7 47 .ارتفاع أسعار التقاوى-1
 4 17.1 1.8 2 3.6 4 42.7 47 51.8 57 .اgصناف الموجودة منخفضة ا�نتاج -2
 2 17.8 0.9 1 10.9 12 37.3 41 50.9 56 .وي في الوقت المناسبعدم توفير التقا-3
 3 17.7 0 0 6.4 7 48.2 53 45.5 50 .صعوبة الحصول عليھا4

           مشكSت التسميد: ثالثا
 5 21.2 0 0 15.5 17 61.8 68 22.7 25 .نقص الخبرة في إضافة اgسمدة الكيماوية - 1
 5 21.2 0 0 20.3 23 50.9 56 28.2 31 .ية ارتفاع أسعار اgسمدة الكيماو-2
 1 24.3 6.4 7 22.7 25 56.4 62 14.5 16 .تعدد أنواع اgسمدة الكيماوية -3
 4 22.2 0 0 21.8 24 58.2 64 20 22 .صعوبة الحصول علي اgسمدة-4
 3 23.2 0 0 24.5 27 61.8 68 13.6 15 .عدم توفر المعلومات الكافية عن اGسمده-5
 2 24.1 14.5 16 11.8 13 51.8 57 21.8 24  توافر اgسمدة الكيماوية بالجمعية الزراعيةعدم-6

           مشكSت الرى: رابعا
 2 12.3 0 0 10.9 12 62.7 69 26.4 29 .عدم انتظام منوبات الري -1
 1 12.8 1.8 2 18.2 20 61.8 68 18.2 20 .انخفاض منسوب المياه بالترع -2
 3 12.1 6.4 7 16.4 18 65.5 72 11.8 13 .لمصارف الري من ا-3
 6 11.1 2.7 3 18.2 20 67.3 74 11.8 13 إنسداد الترع-4
 4 11.5 0.9 1 20 22 65.5 72 13.6 15 عدم تبطين الترع-5
عدم توفر المعلومات الكافية عن كيفية تحسين -6

 التربة
34 30.9 

72 65.5 4 3.6 0 0 11.4 5 

           رفمشكSت الص: خامسا
 4 15.3 0 0 4.5 5 53.6 59 41.8 46 إنسداد المصارف-1
 1 20.1 0 0 10.9 12 39.1 43 50 55 ارتفاع أجور تطھير المصارف-2
عدم قدرة المزارع علي إزالة الحشائش من -3

 الترع والمصارف
54 49.1 

49 44.5 7 6.4 0 0 18.3 3 

 2 19.8 0 0 2.7 3 40 44 57.3 63 .عدم الصيانة للصرف المغطى-4
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 )القرى ا�على (ا�سباب التى تؤدى لتبنى الزراع لتلك التقنيات. 14جدول 

 السبب غير موافق لى حد ما إ موافق

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

 8 45 18.2 20 18.2 20 63.6 70 .زيادة اzنتاج الزراعى -1

 6 47.5 7.3 8 26.4 29 66.4 73 .بةتحسين خواص التر -2

المحافظة على جودة التربة وخصوبتھا وحمايتھا من  -3
 .التدھور

96 87.3 
6 5.5 8 7.3 51.3 2 

 3 50.6 0 0 23.6 26 76.4 84 .تقليل اzصابة بالحشرات الضارة والحد من انتشارھا -4

 2 51.3 0 0 20 22 80 88 .تحقيق الربح والمنفعة ا`قتصادية -5

 7 46.5 0 0 46.4 51 53.6 59 . ترشيد استھSك المياه وتقليل الفاقد -6

 1 54.5 0 0 2.7 3 97.3 107 .عدم إجھاد التربة  -7

 4 50 0 0 27.3 30 72.7 80  .تقليل استخدام ا�سمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية -8

 5 49 13.6 15 5.5 6 80.9 89 . المعرفة الجيدة بكثير من فوائد الزراعة المستدامة -9

 

 )القرى ا�قل ( ا�سباب التى تؤدى لتبنى الزراع لتلك التقنيات.15جدول 

 ا�سباب غير موافق الى حد ما موافق

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

 7 34.33 28.2 42 36.4 40 25.5 28 .زيادة اzنتاج الزراعى -1
 4 38 20.9 23 50.9 56 28.2 31 . خواص التربةتحسين -2
المحافظة على جودة التربة وخصوبتھا وحمايتھا من  -3

 .التدھور
38 34.5 

61 55.5 11 10 41.16 1 

 8 33.5 41.8 46 33.6 37 24.5 27 .تقليل اzصابة بالحشرات الضارة والحد من انتشارھا -4
 6 36.16 34.5 38 33.6 37 31.8 35 .تحقيق الربح والمنفعة ا`قتصادية -5
 3 38.16 14.5 16 62.7 69 22.7 25 . ترشيد استھSك المياه وتقليل الفاقد -6
 2 38.66 24.5 27 40 44 35.5 39 .عدم إجھاد التربة  -7
 5 37.16 27.3 30 42.7 47 30 33  .تقليل استخدام ا�سمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية -8
 5 37.16 29.1 32 39.1 43 31.8 35 .جيدة بكثير من فوائد الزراعة المستدامة المعرفة ال -9

 

 

 )القرى ا�على ( ا�سباب التى تؤدى لعدم تبنى الزراع لتلك التقنيات.16جدول 

 السبب غير موافق الى حد ما  موافق

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

نيات الزراعة المستدامة مثل الكمبوست عدم توفر بعض تق-1
 .  وأساليب الرى الحديثة

81 73.6 28 25.5 1 0.9 50 3 

 1 54.8 0 0 0.9 1 99.1 109 .صغرالحيازة الزراعية -2
اzمكانيات المادية والبشرية الSزمة لتطبيق بعض ضعف  -3

 .تقنيات الزراعة المستدامة
105 95.5 5 4.5 0 0 54.1 2 

 5 49.1 2.7 3 26.4 29 70.9 78 لبدائل ا�خرىتوفر ا -4
 4 49.3 0 0 30.9 34 69.1 76 .القلق من جدواھا اzقتصادية -5
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 الى أن 16حيث تشير النتائج الواردة في جدول 
صغرالحيازة الزراعية تأتى فى المرتبة اgولى كأحد أھم 
اgسباب  التى تؤدى إلى عدم تبنى التقنيات الحديثة حيث 

 .54.8 قيمة المتوسط المرجح بلغت

 القرى ا�قل

 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين 17يوضح جدول 
ًوفقا zرائھم حول أھم اgسباب التى تؤدى إلى عدم تبنيھم  

 :للتقنيات الزراعية الحديثة

 الى أن القلق 17جدول ة في حيث تشير النتائج الوارد
ولى كأحد أھم تأتى فى المرتبة اg.من جدواھا ا�قتصادية

اgسباب التى تؤدى إلى عدم تبنى التقنيات الحديثة حيث 
 .45.83بلغت قيمة المتوسط المرجح 

 الخSصة والتوصيات

ًبناءا على النتائج التى أسفر عنھا البحث فإنه يمكن 
 : التوصية باzتى 

محاولة  تجميع الحيازات المفتته وذلك لسھوله اس�تخدام  -1
ه المشاركة بين المزارعين ف�ي اGGت الزراعية وسھول

ش�����راء تل�����ك اGGت نظ�����را Gرتف�����اع اس�����عار اGGت 
 .الزراعية الحديثة

 ت��وفير اGzت الزراعي��ة الحديث��ة للم��زارعين وامكاني��ة  -2
الت����اجير لتل����ك اGzت باس����عار تتناس����ب م����ع دخ����ول 

 .المزارعين

العمل ت�وفير مس�تلزمات اGنت�اج بالس�عر المناس�ب وف�ى  -3
 . للمزارعينالوقت المناسب 

التنسيق م�ع كاف�ة المس�ئولين ع�ن تنظ�يم مناوب�ات ال�رى  -4
بغ���رض رف���ع منس���وب المي���اه ب���الترع وت���وفير المي���اه 

 .ال<زمة لعملية الرى بالشكل المناسب

 عم��ل  حم��<ت توعي��ة مس��تمرة للم��زارعين لمس��اعدتھم -5
 .على تبني تقنيات الزراعه المستدامة 

تذة بكليات الزراع  عمل قوافل ارشاديه من قبل أسا-6
علي مستوى الجمھورية والمراكز البحثية وذلك لزيادة 
الوعى للمزارعين في مجاGت مثل الري واGستفاد 
السليمة من المخلفات الزراعية وترشيد استخدام 

 .المبيدات

 

 

 )القرى ا�قل ( ا�سباب التى تؤدى لعدم تبنى الزراع لتلك التقنيات.17جدول 

 السبب غير موافق  حد ما الى موافق

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

ل الكمبوست عدم توفر بعض تقنيات الزراعة المستدامة مث-1
   .وأساليب الرى الحديثة

33 30.3 
49 45 27 24.8 37.33 5 

 3 44.33 16.4 18 25.5 28 58.2 64 .صغرالحيازة الزراعية-2

 المادية والبشرية الSزمة لتطبيق بعض ضعف اzمكانيات-3
 .تقنيات الزراعة المستدامة

70 63.6 
18 16.4 22 20 44.66 2 

 4 43.33 12.7 14 38.2 42 49.1 54 توفر البدائل ا�خرى-4

 1 45.83 15.5 17 19.1 21 65.5 72 .القلق من جدواھا اzقتصادية-5
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ABSTRACT: The research was conducted to identify some factors determining the degree 
of farmer’s attitudes to modernization and adoption of modern agricultural techniques by 
identifying some of socio-economic characteristics for farmers and their attitudes toward 
modernization and adoption of modern agricultural techniques. The research data were 
collected from farmers respondents, with a questionnaire administrated through face-to-face 
interviews after conducting pre-test study. The sample size was 220 respondents. Some 
statistical methods were used to describe and analyse data such as percentages, measures of 
central tendency, alpha-cronbach, T-test, Pearson simple correlation coefficient, and multiple 
regression analysis, through using of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The 
results of the research revealed that there was a significant relationship between each of 
education level, degree of exposure to information sources, motivation for achievement, 
contact with agents of change, degree of application of information, geographic 
cosmopolitans, and each of farmer’s attitudes to modernization and adoption of modern 
agricultural techniques. Multiple regression analysis revealed that there was sixteen 
independent variables which have been collectively contributed to the interpretation of 
farmer’s adoption of modern agricultural techniques. Seventeen independent variables have 
been contributed significantly to the interpretation of the total variance in farmer’s attitudes 
to modernization. The study was concluded with some recommendations. The most important 
of which was the development of awareness between farmers toward new ideas and 
techniques used in agriculture.  Also, raising the efficiency of the agriculture extension 
system and activating its role in disseminating new agricultural ideas and practices. 
Moreover, providing new techniques and machines for farmers with suitable prices and in 
adequate time. 

Key words: Modern agricultural techniques, adoption, modern agricultural practices. 
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