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المستدامة  الزراعة  ممارسات  لبعض  الزراع  تطبيق  مجال  في  اإلرشادي  العمل  أولويات 
بمحافظة كفر الشيخ

منال فهمى على
قسم اإلقتصاد الزراعی - شعبة اإلرشاد الزراعی - کلیة الزراعة  - جامعة کفر الشیخ - مصر

استهدف هذا البحث بصفة رئیسیة تحديد أولويات العمل اإلرشادي بمحافظة كفرالشیخ فى مجال الزراعة المستدامة، وتم اختیار 
فكان مركز دسوق، ثم اختیرت قرية عشوائیاً من قرى المركز فكانت قرية  مركز من بین مراكز المحافظة العشرعشوائیاً 
النوايجة، وتم حصر الحائزين بالقرية فبلغ عددهم 2235حائز، أخذت منهم عینة عشوائیة منتظمة حدد حجمها وفقاً لمعادلة 
الشخصیة،  بالمقابلة  االستبیان  البحث عن طريق  هذا  بیانات  تجمیع  تم  وقد  قوامها 327 مبحوثاً،  فبلغ  كرجسي ومورجان, 
الصاعد  المتدرج  والمتعدد  اإلنحدارالجزئي  ومعاملي  والمتعدد،  البسیط  االرتباط  ومعاملي  الحسابي،  المتوسط  استخدام  وتم 
(Step-wise) لتحلیل البیانات البحثیة إحصائیاً، فضالً عن العرض الجدولى بالتكرار والنسبة المئوية، وتم االستعانة بالبرنامج 
اإلحصائي  SPSS.وكانت أهم النتائج أن أهم أولويات العمل اإلرشادي في تنفیذ الزراع المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة 
المكافحة  واستخدام  الزراعیة،  للتربة  تحالیل  وإجراء  الرياح،  بمصدات  االستعانة  هى:  تنازلیاً  مرتبة  المدروسة  المستدامة 
وتبطین المراوي الخاصة به،  للتربة،  النباتیة، وإضافة الجبس الزراعي  الحیوية، واستخدام المخصبات الحیوية والمغذيات 
وإضافة السائل المفید للمخلفات الزراعیة، واستخدام الدورة الزراعیة، وتسوية األرض باللیزر كل 3 سنوات، وتطهیر الترع 
المیكانیكیة،  المكافحة  واستخدام  الكومبوست،  أو  المكمورة  سماد  وعمل  األخضر،  السماد  واستخدام  المائیة،  الحشائش  من 
بلغت  حیث  حرثة،  كل  بعد  األرض  وتشمیس  لیالً،  أو  الباكر  الصباح  في  والري  البلدي،  السماد  وإضافة  السیالج،  وعمل 
نسب المبحوثین الذين أفادوا بعدم تنفیذهم لهذه الممارسات, ٪82، ٪73.7، ٪71.8، ٪66، ٪63، ٪62.4، ٪62.4،٪60، 

..٪19.5 ،٪21.7 ،٪31.2 ،٪38 ،٪44.6،٪56.3 ،٪56.5،٪56.8 ،٪57.8

المقدمة والمشكلة البحثية                                                       

يعتبر القطاع الزراعى المصرى أحد الركائز األساسیة لإلقتصاد 
القومى وحجر الزاوية فى تحقیق أهداف التنمیة الريفیة، حیث يقع 
على عاتقه توفیر فرص عمل لقطاع عريض من القوى البشرية 
العاملة في الزراعة، وتحقیق األمن الغذائى للسكان، وإنتاج الكثیر 
الزراعیة  الوطنیة  الصناعات  لبعض  الالزمة  الخام  المواد  من 
وغیر الزراعیة، وإمداد الكثیر من القطاعات االقتصادية بالعمالة 
الالزمة, باالضافة إلي توفیرقدر من العملة األجنبیة من الصادرات 
التنمیة الزراعیة المحور األساسي  المصرية. لذا أصبحت عملیة 
إلهتمام المسئولین عن القطاع الزراعي  رغبة في رفع المستوي 
المنتجات  الذاتى من  اإلكتفاء  الريفیین، وتحقیق  للسكان  المعیشى 
الزراعیة األساسیة للمجتمع، وتعتمد عملیة التنمیة الزراعیة وهي 
والمستحدثات  التقنیات  وتولید  إنتاج  علي  ذلك  لتحقیق  سعیها  في 
وضع  يجب  ذلك  ولتحقیق  المحلیة،  للظروف  المناسبة  الزراعیة 
والتي ال  الفعلي  التطبیق  الزراعیة موضع  العلمیة  البحوث  نتائج 
يمكن أن تتم بصورة عشوائیة أو من خالل جهود فردية مبعثرة أو 
من خالل أجهزة غیر متخصصة، بل يجب أن تتم من خالل جهاز 
مع  التعامل  في  واإلمكانات  والخبرات  المهارات  لديه  متخصص 

الريفیین على مختلف فئاتهم.

تحقیق  فى  األكبر  العبء  الزراعى  اإلرشاد  جهاز  ويتحمل 
مصداقیة  من  به  يتمتع  لما  المنشودة  الزراعیة  التنمیة  أهداف 
بنائها وتكوينها عملیات الصقل  الريفیین ساعد فى  وشرعیة لدى 
والتدريب لفترات زمنیة طويلة، لذا يقع على عاتقه تنمیة القدرات 

والمهارات  بالمعارف  تزويدهم  خالل  من  للزراع  اإلنتاجیة 
واإلتجاهات اإليجابیة المتعلقة بالتقنیات الحديثة وإقناعهم بتبنیها، 
وذلك بإعتبار أن الحجر األساسى فى تحقیق التنمیة الزراعیة بل 
والريفیة هو رفع كفاءة العنصر البشرى الزراعى، كما أن تزويده 
بالتقنیات الزراعیة الجديدة يعد شرطاً ضرورياَ إلحداث أى تقدم 

زراعى ملموس. 

تعرفه  ذلك من خالل  تحقیق  الزراعي علي  اإلرشاد  ويعمل 
علي المشكالت التي تواجه المسترشدين ونقلها إلى جهات البحث 
الحلول  هذه  ونقل  لها  المناسبة  الحلول  وإيجاد  لدراستها  العلمي 
خدماتة  وتمتد  إياها،  وتعلیمهم  مبسط  بأسلوب  إلیهم  والتوصیات 
المتعلقة  الزراعي، وكذا كافة األمور  لتشمل كافة نواحي اإلنتاج 
بالحیاة الريفیة مستهدفة الزراع والشباب والمرأة الريفیة )سويلم، 
التي  الخدمات  نوعیة  يطور  أن  إلى  يسعى  أنه  كما   ,)1998
يقدمها لجمهور المسترشدين وأن يهتم بمجاالت جديدة بما يتالئم 
ومتطلبات الظروف المحلیة والعالمیة المستجدة كمجال التسويق، 
الطبیعیة،  الموارد  تنمیة  الغذاء، ومجال  الصحة، ومجال  ومجال 
ومجال الشباب الريفي، ومجال اإلدارة المنزلیة والحقلیة، والمجال 
ومجال  السكانیة،  الثقافة  ومجال  السمكي،  والمجال  البیطري، 

ترشید استخدام میاة الرى،)الجزار، وآخرون، 2019).

الجائر االستخدام  من  تعاني  الطبیعیة  الموارد  ألن   ونظراً 
 وغیر المستدام، لذا يجب تعلیم الزراع ممارسات اإلدارة المستدامة
 للموارد الطبیعیة، إضافة إلي إقناعهم بتنفیذ تلك الممارسات مما
أولوياتها في ضوء أن تصیغ  اإلرشادية  األجهزة   يستوجب علي 
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المستدامة اإلدارة  ممارسات  علي  الزراع  وتدريب  تعلیم   أهمیة 
العواقب وخیمة فیما يتعلق باألمن الطبیعیة وإال ستكون   للموارد 
النمو معدالت  ارتفاع  مع  الغذاء  علي  الطلب  ظل  في   الغذائي 
 Swanson and)  السكاني واستنزاف الموارد الطبیعیة المتاحة 
Rajalahti, 2010(.

ً شامالً يستخدم فیه  ً زراعیا وتعد الزراعة المستدامة نظاما
المستدامة تهتم  العديد من تطبیقات العلوم الزراعیة، فالزراعة 
باستخدام التقنیات الخاصة بالمحافظة على التربة الزراعیة 
واالنجراف عبر االستفادة من مصدات  وحمايتها من التعرية 
الرياح، وتقلیل استخدام المعدات الثقیلة في إعداد التربة للزراعة، 
وزيادة خصوبة التربة بالطرق الطبیعیة كالتسمید العضوي 
والحیوي وإتباع الدورات الزراعیة، كما تهتم الزراعة المستدامة 
بالطرق  النباتیة  واألمراض  الزراعیة  اآلفات  مكافحة  بمجاالت 
على  تتغذى  التي  الحشرات  بعض  كاستخدام  والطبیعیة  الحیوية 
بعض المسببات المرضیة واستخدام الدورات الزراعیة، باإلضافة 
إلى زراعة المحاصیل المقاومة لألمراض واالستفادة من تطبیقات 

علوم الهندسة الوراثیة والتحسین الوراثي.

من  ضرورة  المستدامة  الزراعیة  التنمیة  تحقیق  ويعد 
ضرورات المحافظة على قوام حیاة اإلنسان فى أى مكان, نظراً 
لقلة الموارد الطبیعیة المتاحة  سواء من میاه أو أراضى صالحة 
وفى  وحمايتها,  البیئة  على  الحفاظ  من  عنها  ينتج  وما  للزراعة, 
نفس الوقت حفظ حق األجیال القادمة فى تحقیق تنمیة شاملة تحقق 

لهم حیاة كريمة.

وتبرز أولويات دور العمل اإلرشادي في أي مجال - والتى 
إلمام  مدى  تحديد  على  بناءاً   - المستدامة  الزراعة  مجال  منها 
المسترشدين بالممارسات المتعلقة بهذا المجال، وترتیبها فى نظام 
أن  يمكن  والتى  إلیها  المسترشدين  إحتیاجات  األولويات وفق  من 
لدي  النقص  سد  فى  الزراعى  اإلرشاد  في  العاملون  بها  يهتدى 

جمهورهم.

 ونظراً  ألن الزراعة المستدامة ترتكز على اإلستغالل السلیم 
للتربة مع المحافظة على المصادر األرضیة والمائیة من التدهور 
لتلبي إحتیاجات األجیال القادمة مع المحافظة على التوازن البیئي،  
من هنا  تبرزأهمیة تحديد أولويات العمل اإلرشادي فى هذا المجال 
وضع  فى  إلیها  اإلستناد  من  اإلرشاديین  العاملین  يستطیع  بحیث 
لذلك  جماهیره،  لدى  النقص  لسد  اإلرشادية  والبرامج  الخطط 

تنحصر مشكلة هذا البحث في اإلجابة على التساؤالت األتیة:

مجال  فى  كفرالشیخ  بمحافظة  اإلرشادي  العمل  أولويات  ما   -
الزراعة المستدامة؟.

لبعض  المبحوثین  الزراع  تنفیذ  على  المؤثرة  العوامل  ما   -
ممارسات الزراعة المستدامة ؟.

- ما األهمیة النسبیة للمصادر المعلوماتیة للزراع المبحوثین فى 
مجال الزراعة المستدامة ؟.

أهداف البحث                                                                           

إتساقاً مع مشكلة البحث فإن هذا البحث يستهدف بصفة رئیسیة 
الزراعة  ممارسات  لبعض  المبحوثین  الزراع  تنفیذ  درجة  تحديد 
المستدامة بمحافظة كفر الشیخ، ويتحقق هذا الهدف الرئیسى من 

خالل تحقیق األهداف الفرعیة التالیة:

التعرف على بعض الخصائص الممیزة للزراع المبحوثین.- 1

فى - 2 كفرالشیخ  بمحافظة  اإلرشادي  العمل  أولويات  تحديد 
مجال الزراعة المستدامة.

الزراع - 3 تنفیذ  درجة  على  المؤثرة  العوامل  علي  التعرف 
المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة.

للزراع - 4 المعلوماتیة  للمصادر  النسبیة  األهمیة  تحديد 
المبحوثین فى مجال الزراعة المستدامة.

وضع خطة عمل مقترح لتنمیة وعي المبحوثین لممارسات - 5
الزراعة المستدامة.

 االستعراض المرجعى                                                            
تعتبر الممارسة العملیة  الخطوة التالیة فى أي عملیه تعلیمیة  
الفائدة المرجوة من التعرض  سواء رسمیة، أو غیر رسمیه، فما 
لم  ما  والمعارف،  المعلومات  من  لكم  اإلجبارى  أو  االختیاري، 
تطبق وتمارس هذه المعلومات، ويستفاد من المعارف، فى الحیاة 
لتساعد على التوائم والتكیف، وحتى تكتمل العملیة التعلیمیة بنجاح 

وكفاءة، تبقى خطوة التوجیه والتصحیح. 

معزز«  بأنها:«تكرار  الممارسة   )1979( صالح  فیعرف 
بمعنى مالحظة تحسن تدريجى فى أداء الفرد نتیجة التعزيز الذى 
قد  يكون صادراً عن الفرد نفسه  أو من الخارج عن طريق إمداد 
الفرد باإلخبار عن نتائج خطوات أدائه أو عن نتائج استجابته سواء 

كانت ناجحة أو غیر ناجحة.

والمهارة هى »االستجابة التنفیذية للفرد والتى تحدث بصورة 
القیم  مع  اتفقت  ,طالما  المستحدثة  لألفكار  وتبنى  وتنفیذ  تطبیق 
والصاوي،  )العادلى،  السابقة«  وتجاربه  الفرد  وخبرات  السائدة 

وجمال،1992) .

ويعرفها جابر وعالء ) 1993) بأنها لها أربع معانى أساسیة هي:
1-  تكرار فعل أو سلسلة من األفعال.

األداء  تحسین  بغرض  األفعال  من  سلسلة  أو  ما  فعل  تكرار   -2
هذين  وتمايز  انفصال  على  المحافظة  تمت  )وقد  الوظیفي 
بین  العالقات  حول  النظري  الجدل  بسبب  السابقین  المعنیین 
التعلیم واألداء وأثر تكرار األنماط السلوكیة على كل منهما 

أو على كلیهما معا(.
3- أي سلوك أو طقوس يؤدى بحكم العادة.

4- أي سلوك معتاد أو تقلیدي وخاصة فى ثقافة معینة.

وذكر صومع )1997( أن المعرفة واالتجاه يرتبطان بالسلوك 
ثم  ومن  للفرد  واالتجاهات  المعارف  تلك  تغییر  ويمكن  التنفیذى 

سوف يقود ذلك إلى تغییر فى السلوك التنفیذى للفرد. 

السلوكى  المكون  أن   )1999( وصبحي  الرشیدى  ويذكر 
أى  واالتجاهى,  المعرفى  للمكونین  العملیة  الترجمة  هو  التنفیذى 
لعملیة تفكیر اإلنسان وانفعاالته حول موضوع معین, مما يؤدى 
الى االستجابة على شكل خطوات ايجابیة, لفظیة كانت أوحركیة. 

وتعددت وتنوعت التقسیمات ألنماط الممارسة فیذكر خیر هللا 
(1988) أن للممارسة أنماط وأشكال مثل:

1- الممارسة  الحركیة مثل ركوب دراجة أو قیادة سیارة،
2- ممارسة  المعارف والمعلومات،

الناقد،  المنطقي  كالتفكیر  التفكیر،  بأسالیب  خاصة   ممارسة   -3
والتفكیر اإلبتكارى.

ويحدد الزيات )1996( أنماط الممارسة فى عدة أنواع تتمثل فى:
المراد  العمل  ممارسة  تكرار  بها  ويقصد  الكمیة:  الممارسة   -1
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تعلمه عدد معین من المرات تكراراً يقوم على الكم دون توجیه 
أو إرشاد من قبل المعلم،

أن  بها  ويقصد  واإلرشاد:  التوجیه  على  القائمة  الممارسة   -2
يصطحب الممارسة تعلیق من المعلم أو األب أو األم أو أي 
شخص أخر يفید صحة أو خطأ الممارسة,ومن ثم يحدث تغیر 

مصاحب فى األداء، 
تقرير  باألولى  ويقصد  المعززة:  وغیر  المعززة  الممارسة   -3
عن  تصدر  التى  أو  المرغوبة  أو  الصحیحة  االستجابات 
ايجابیاً، أو تعزيزاً سلبیاً  الفرد فى االتجاه المرغوب تعزيزاً 
أن  والواقع  الصحیحة  غیر  أو  المرغوبة  غیر  لالستجابات 
على  والقائمة  المعززة  الممارسة   نمطي  بین  تداخل  هناك 
التوجیه حیث  يمكن اعتبار تعلیق أو تعقیب المعلم بصحة أو 

خطأ الممارسة نوع من التعزيز.
من  النمط  بها  ويقصد  المرتدة:  التغذية  على  القائمة  4-الممارسة 
الممارسة قیام المفحوص بممارسة النشاط موضوع الممارسة 

مع تزويده بنتائج ممارسته لهذا النشاط.

ويقسم عمیرة وفتحي المهارة الواجب إكسابها للفرد فیما يلى: 
1-  مهارات يدوية : وهى استخدام  األدوات واألجهزة  فى العمل 
2-  مهارات أكاديمیة : وهى المهارات الخاصة بتدريب األفراد 
على المصادر التى يمكن أن يحصلوا منها على المعلومات, 
)عمیره  فعالة  بطرق  المصادر  هذه  استخدام  وكیفیة 

وفتحي,1997).

أما أبو حطب وأمل )2000( فیرا أن للممارسة عدة صور 
فهي إما مركزة أو موزعة، أو كلیة أو جزئیة، فعند حفظ قصیدة 
من عشرة أبیات مثال : أذا تم  حفظها فى فترة زمنیه متصلة فأن 
الممارسة هنا »مركزه«، وإذا حفظت فى فترات زمنیه منفصلة 
أردنا  إذا  أما  »موزعه«  تكون  الممارسة  فأن  راحة  فترات  بینها 
تعلم قیادة الدراجة فأننا نتعلم المهارة كلها كوحدة واحده »ممارسه 
كلیة« ولو أننا أردنا تعلم قیادة الطائرة فأننا نتعلم المهارة موزعه 

على أجزاء »ممارسه جزئیة«.

أنماط  من  نمط  أنها  على  المستدامة  الزراعیة  للتنمیة  وينظر 
المنظومة  مكونات  بین  إيجابیة  عالقات  إقامة  شأنها  من  التنمیة 
والبیولوجیة  والفیزيقیة  الطبیعیة  ومشتمالتها  الزراعیة  البیئیة 
على  للحفاظ  واالقتصادية  والمؤسسیة  والسیاسیة  واالجتماعیة 
إحتیاجات  لمقابلة  وتنمیتها  وحمايتها  الطبیعیة  الموارد  قاعدة 
وتطلعات الجیل الحاضر دون المساس بقدرة األجیال القادمة على 

الوفاء بإحتیاجاتهم (سويلم، 2015).

يمكن  إنتاج  نظام  أنها  علي  المستدامة  الزراعة  وتعرف 
المحافظة علیة علي المدي الطويل مع ضمان الربحیة واإلنتاجیة 
والنوعیة البیئیة، فهي تعمل علي تحسین جودة البیئة وتنمیة قاعدة 
وإمداد  الزراعیة  األنشطة  علیها  تعتمد  التي  الطبیعیة  الموارد 
المزارعین  معیشة  مستوي  الغذائیة، وتحسین  بإحتیاجاته  اإلنسان 

والمجتمع ككل (بكدي، ورابح، 2016).

كما تعرف علي أنها »نظام متكامل من الممارسات اإلنتاجیة 
على  تستمر  خاصة  میدانیة  تطبیقات  لها  التي  والحیوانیة  النباتیة 
مدار فترة طويلة، فهي نظام يضم أنشطة تتعلق بزراعة النباتات 
في مكان محدد سیستمر على المدى الطويل، وتضم تلك األنشطة 
تلبیة احتیاجات اإلنسان األساسیة كالطعام، تحسین الظروف البیئیة 
والمصادر الطبیعیة التي تعتمد على مقومات االقتصاد الزراعي 
المتجددة  غیر  المصادر  من  ممكنة  درجة  بأقصى  لإلستفادة 
وتحسین  المزرعة  أنشطة  اقتصاد  إلنعاش  وذلك  والمحدودة، 
(( https://،جودة الحیاة للمزارعین بوجه خاص وللمجتمع ككل

.ar.wikipedia.org

وتسعي الزراعة المستدامة لتحقیق عدة أهداف هي:
1- تنمیة النظم المزرعیة لتكون اكثر إنتاجیة وربحیة،

2- الحفاظ علي الموارد الطبیعیة،
3- حماية البیئة من التلوث،

 4- تقلیل تدهور القطاع الزراعي،
 5- رفع الكفاءة اإلقتصادية للموارد الطبیعیة،

 (Boone et al., 6- تحسین جودة الغذاء وتحقیق األمن الغذائي 
 2007).

الريفیة على  والتنمیة  الزراعى  اإلرشاد  برامج  قدرة  وتعتبر 
اإلستجابة إلحتیاجات ومشاكل الفئات المستهدفه من أهم التحديات 
التنمیة  عن  والمسئولین  اإلرشادية  البرامج  مخططى  تواجه  التى 
الريفیة على مستوى العالم، فقد شهد العالم على مدى العقود األربعة 
األخیرة من القرن العشرين وخالل العقد الحالى من القرن الواحد 
واإلنتاج  الحیاة  مجاالت  جمیع  شملت  هائلة  تغییرات  والعشرين 
للزراع  النشط  واإلندماج  التغییرات  لهذه  الهائلة  للسرعة  ونظراً 
جماهیر  مجرد  بصفتهم  فیها  مشاركتهم  أو  التغییرات  هذه  مع 
الزراعى  الريفیة واإلرشاد  التنمیة  فإن برامج  لذا  مستهدفه منها، 
تسعى لمساعدة الزراع على التكیف مع هذه التغیرات المتسارعة 
والتى من أمثلتها السیاسات الزراعیة الجديدة والمتطلبات المتغیرة 
لألسواق الزراعیة، كما تستهدف هذه البرامج فى بعض الحاالت 
المستوى  على  الريفیة  والمجتمعات  والجماعات  األفراد  مساعدة 
القاعدى فى بناء وتطوير برامج التغییر التى تتناسب مع إحتیاجاتهم 
يتطلب  السابقین  الموقفین  من  كال  أن  شك  وال  وطموحاتهم، 
البرامح اإلرشادية )  الجید ألنواع مختلفة من  التخطیط واإلعداد 

الشافعى، 2008). 

من  رئیسى  جزء  اإلرشادية  البرامج  وتنفیذ  تخطیط  ويعتبر 
القائمة،  اإلرشادية  للسیاسة  وترجمة  المنظم،  اإلرشادى  العمل 
والتى ال يمكن تحقیقها بدون تلك البرامج، وتتزايد الحاجة بشكل 
مستمر إلى تخطیط تلك البرامج وال سیما فى الدول النامیة، حیث 
وإخضاع  والعفوية،  اإلرتجال  محل  والدراسة  البحث  إحالل  يتم 
المستمر،  التقییم  عملیة  خالل  والتدقیق  للفحص  البرنامج  أنشطة 
وتحديد أهداف تعلیمیة يسعى البرنامج إلى تحقیقها عن طريق بذل 
مجموعة من األنشطة اإلرشادية، وذلك خالل فترة زمنیة محددة، 
البرنامج  يمثل  كما  معین،  إرشادى  ولجمهور  معین،  مكان  وفى 
عبد  يتحقق،)  الذى  الفشل  أو  النجاح  مدى  قیاس  به  يمكن  إطار 

الجلیل، 1992).

األسلوب البحثى                                                                  

 أوالً: التعريفات اإلجرائیة للمتغیرات البحثیة وكیفیة قیاسها: 
سن المبحوث: يقصد به سن المبحوث ألقرب سنة میالدية . 1

وقت إجراء البحث مقدراً ألقرب سنة میالدية.

وقت . 2 التعلیمیة  المبحوث  حالة  بها  يقصد  المبحوث:  تعلیم 
إجراء هذه البحث من حیث كونه أمیاً، أو يقرأ ويكتب، أو 
حاصل  أو  اإلعدادية،  أو  االبتدائیة،  الشهادة  على  حاصل 
على مؤهل متوسط، أو جامعى. وتم قیاسه بإعطاء المبحوث 
الدرجات التالیة )صفر، 4، 6، 9، 12، 16( علي الترتیب.

المساحة . 3 إجمالى  بها  يقصد  المزرعیة:  الحیازية  السعة 
أثناء  بالفعل  المبحوث  حوزة  فى  التى  الزراعیة  األرضیة 
فترة حصر البیانات )سواء كانت ملكاً أو إيجاراً أو مشاركة( 

معبراً عنها بالقیراط.
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السعة الحیازية الحیوانیة: يقصد بها ما يمتلكه المبحوث من . 4
من  قیاسه  وتم  مشاركة،  أو  ملك  سواء  مزرعیة  حیوانات 
خالل تحويل أعداد الحیوانات التى بحوزة المبحوث لوحدات 
حیوانیة،  وحدة  الجاموس1.8  التالى:  النحو  على  حیوانیة 
 0.2 أوالماعز  الغنم  ورأس  واحدة،  حیوانیة  وحدة  والبقرة 
المبحوث  بحوزة  التى  الوحدات  جمع  وتم  حیوانیة،  وحدة 
لتمثل فى مجموعها حجم حیازته الحیوانیة )سويلم،2015). 

المبحوث . 5 تفرغ  مدى  به  يقصد  الزراعة:  لمهنة  التفرغ 
للزراعة وما إذا كانت الزراعة مهنته الرئیسیة أو الثانوية، 
الدرجات )2، 1( وفقا إلجابته )متفرغ،  المبحوث  وأعطى 

أو غیر متفرغ( على الترتیب.

فكرة . 6 أى  لتنفیذ  المبحوث  استعداد  بها  ويقصد  التجديدية: 
الزراعة  مجال  فى  سواء  إرشادياً  بها  موصى  مستحدثة 
عموماً أو بالنسبة الستخدام المخصبات الحیوية، أو مكافحة 
من  المصنعة  العضوية  األسمدة  أو  واآلفات،  الحشائش 
المخلفات، وكذلك أسبقیته فى تنفیذ تلك األفكار الجديدة مقارنة 
المتغیر من خالل سؤال المبحوث  بغیره. وقد تم قیاس هذا 
ست عبارات وطلب من كل مبحوث اختیار إحدى اإلجابات 
إعطاء  وتم  أنفذها(  ال  ينفذها،  حد  لما  أنتظر  فوراً،  )أنفذها 
المبحوث الدرجات  )3، 2 ، 1( على الترتیب، ثم جمعت 
الدرجات التى حصل علیها المبحوث لتعبر عن هذا المتغیر.

الطموح : ويقصد به تطلع المبحوث لألفضل، سواء من حیث . 7
تطلعه لزراعة محصول جديد، أو تطلعه لتعلیم أبنائه تعلیماً 
إنتاجیته  لزيادة  الزراعى  المرشد  توصیات  إتباع  أو  عالیاً، 
ودخله، أو تطلعه لمعرفة المستحدثات الزراعیة. وتم قیاس 
هذا المتغیر من خالل سؤال المبحوث تسع عبارات وطلب 
سیان،  )موافق،  اإلجابات  إحدى  اختیار  مبحوث  كل  من 
غیر موافق( وأعطیت إجابة المبحوث عن األسئلة االيجابیة 
السلبیة  العبارات  أما  الترتیب،  على   )1،2،3( الدرجات 
الدرجات )3،2،1( على الترتیب ثم جمعت الدرجات التى 

حصل علیها المبحوث لتعبر عن هذا المتغیر.

التعرض لمصادر المعلومات فى مجال الزراعة المستدامة: . 8
ويقصد بها يقصد به تعرض المبحوث لمصادر المعلومات 
التي يحصل منها المبحوث على معلوماته ومعارفه الزراعیة، 
 ،2 ،  3( الدرجات  المبحوث  بإعطاء  المتغیر  هذا  قیاس  تم 
1، صفر( لإلستجابات ) دائماً ، أحیاناً، نادراً، ال( وجمعت 
الدرجات التي حصل علیها المبحوث لتعبر عن هذا المتغیر.

 التقدير الذاتى لقیادة الرأى: يقصد بها تقدير المبحوث لذاته . 9
كقائد رأى فى مجتمعه المحلى وذلك من خالل تقدير مدى 
ثقة المبحوث فى نفسه ومكانته القیادية، وقدرته على التأثیر 
فى اآلخرين والتى تبرز من خالل تقديره للجوء الزراع إلیه 
طلباً للمعلومات أو النصائح أكثر من غیره، وهل يرى أنهم 
الزراع  حرص  وكذا  للمسئولین،  مشاكلهم  لنقل  يقصدونه 
والمسئولین على معرفة رأيه فى المشاكل الزراعیة بالمنطقة، 
وسلوكه عند حضور مناقشة تتناول األفكار الجديدة. وأعطى 
المبحوث الدرجات )1، صفر( وفقا إلجابته )بنعم أو ال( على 
الترتیب بالنسبة لكل من األسئلة المتعلقة بالتقدير الذاتي لقیادة 
الرأي أما بالنسبة لسؤال المبحوث عن سلوكه القیادي لو رأى 
مجموعه من الزراع يتناقشون فى مجال من مجاالت الزراعة 
فكانت بدائل اإلجابة كالتالي: )يسبهم فى حالهم، يقعد معهم 
يقعد  منه،  لو طلب  يقعد معهم ويقول رأيه  ومیقولش رأيه، 

معهم ويقنعهم برأيه(، وأعطیت إختیارات المبحوث الدرجات 
التى  الدرجات  ثم جمعت  الترتیب،  ) صفر، 1،2، 3(على 

حصل علیها المبحوث لتعبر عن هذا المتغیر.

االتجاه نحو اإلرشاد الزراعى: يقصد به مدى میل المبحوث . 10
قیاسه  وتم  به من عدمه،  والعاملین  الزراعى  اإلرشاد  نحو 
انحصرت  عبارات  عشر  من  مكون  مقیاس  خالل  من 
االستجابة فیها بین )موافق، سیان، غیر موافق(، وأعطیت 
تلك االستجابات الدرجات )3، 2، 1( على التوالى للعبارات 
وجمعت  السلبیة،  للعبارات  بالنسبة  والعكس  اإليجابیة، 
الدرجات التى حصل علیها المبحوث لتعبر عن هذا المتغیر.

الوعي البیئي: تم قیاس هذا المتغیر عن طريق سؤال المبحوث . 11
عن موافقته على ست عشر عبارة وكانت اإلجابات علیها 
)موافق، سیان، غیر موافق( لكل عبارة وأعطیت الدرجات 
(1، 2، 3( على الترتیب للعبارات السلبیة في حین أعطیت 
اإليجابیة  للعبارات  الترتیب  على   )1  ،2  ،3( االستجابات 
وقد جمعت الدرجات التى حصل علیها المبحوث لتعبر عن 

هذا المتغیر.

مشاركة . 12 مدى  بها  ويقصد  التنموية:  األنشطة  فى  المشاركة 
المبحوث )سواء بالجهد أو المال أو إبداء الرأى( فى أى من  
المشاريع المنفذة بالجهود الذاتیة بالقرية وتم إعداد قائمة بسبعة 
قرى  فى  الشعبیة  بالمشاركة  تنفیذها  تم  تنموية  مشروعات 
البحث، وأعطى المبحوث »درجة واحدة« عن كل مشروع 
شارك فیه بغض النظر عن نوع المشاركة، وبالنسبة للمبحوث 
المشاركة  حالة  فى  واحدة«  »درجة  على  حصل  المشارك 
المال  برأس  المشاركة  حالة  فى  واحدة«  و«درجة  بالجهد، 
، و«درجة واحدة« فى حالة المشاركة بمجرد أبداء الرأي، 
وذلك بالنسبة ألي مشروع يشترك فیه المبحوث، ثم جمعت 
الدرجات التى حصل علیها المبحوث للتعبیر عن هذا المتغیر.

المشاركة فى المنظمات الرسمیة: ويقصد بها مدى مشاركة . 13
المبحوث فى عضوية المنظمات المحلیة  سواء السیاسیة أو 
االجتماعیة أو التنموية الريفیة الموجودة بالقرية أو خارجها 
وطبیعة الدور الذى يقوم به بالنسبة لكل منظمة، وكذا مدى 
مواظبته على حضور االجتماعات بكل من المنظمات التى 
يحمل عضويتها. تم قیاس هذا المتغیر بسؤال المبحوث عن 
المنظمات االجتماعیة الريفیة التي يتمتع المبحوث بعضويته 
هذه  من  أي  داخل  اإلداري  مركزه  أو  وظیفته  وكذا  لها، 
االجتماعات  حضور  على  مواظبته  مدى  وكذا  المنظمات، 
الدورية ألي من هذه المنظمات، وقد حصل المبحوث على 
درجة واحدة عن كل منظمة ريفیة يساهم فى عضويتها، وكذلك 
عضو  كالتالى:  اإلجابة  كانت  يشغله  الذى  للمركز  بالنسبة 
إدارة، وأمین صندوق، وسكرتیر،  عادى ، وعضو مجلس 
(5،4،3،2،1( الدرجات  وأعطیت  إدارة،  مجلس  ورئیس 
على الترتیب، وذلك بالنسبة لدوره اإلداري فى كل من هذه 
المنظمات التى ينتمي إلیها المبحوث، وقد تم سؤاله أيضاً عن 
وتراوحت  المنظمات  تلك  اجتماعات  فى حضوره  مواظبته 
اإلجابات بین )دائماً، وأحیاناً، ونادراً، وال أحضر( وأعطیت 
الدرجات )3، 2، 1، صفر( على الترتیب، وذلك بالنسبة ألي 
منظمة ينتمي إلیها المبحوث، وجمعت الدرجات التى حصل 

علیها المبحوث لتعبر عن عن هذا المتغیر.

جغرافى: . 14 انفتاح  أ-  بعدين  الحضارى:ويتضمن  االنفتاح 
الحضارية،  المناطق  على  المبحوث  تردد  مدى  إلى  يشیر 
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وعدد مرات تردده على المدن التى تمثل عواصم المراكز 
المناطق  التردد على  أسباب  والمحافظات األخرى، وكذلك 
فترة  خالل  والمحافظات،  المراكز  وعواصم  الحضارية 
إلمام  مدى  به  ويقصد  ثقافى:  انفتاح  ب-  معینة.  زمنیة 
على  والتردد  والتلیفزيون  والمجالت  بالصحف  المبحوث 
المبحوث  بسؤال  الجغرافى  االنفتاح  قیاس  وتم  المعارض. 
عن أربعة مجتمعات يحتمل تردده وسفره إلیها وهى: السفر 
المركز،  التردد على  المحافظة،  التردد على  البالد،  خارج 
التردد على البحوث الزراعیة ولقد أعطى المبحوث درجات 
قیاس  تم  وكذلك  ال.  بـ  لإلجابة  و)صفر(  بنعم  لإلجابة   )1)
االنفتاح الثقافى بسؤال المبحوث عن أربعة عبارات وهى: 
قراءة الصحف، قراءة المجالت، مشاهدة التلیفزيون، التردد 
على المعارض الزراعیة ولقد أعطى المبحوث درجات )1) 
لإلجابة بنعم و)صفر( لإلجابة بـ ال. وجمعت الدرجات التى 

حصل علیها المبحوث في البعدين لتعبر عن هذا المتغیر.

تنفیذ المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة: يقصد . 15
من  ممارسة(  لعدد)17  المبحوثین  الزراع  تطبیق  مدي  به 
فى:  والمتمثلة  عدمه   من  المستدامة  الزراعة  ممارسات 
باللیزر  األرض  وتسوية  حرثة،  كل  بعد  األرض  )تشمیس 
كل 3 سنوات، وإضافة الجبس الزراعي، واستخدام السماد 
تحالیل  وإجراء  الرياح،  بمصدات  واالستعانة  األخضر، 
البلدي، وتبطین المراوي  للتربة الزراعیة، وإضافة السماد 
الخاصة به، وتطهیر الترع من الحشائش المائیة، والري في 
الصباح الباكر أو لیالً، واستخدام الدورة الزراعیة أوتعاقب 
والمغذيات  الحیوية  المخصبات  واستخدام  المحاصیل، 
النباتیة، واستخدام المكافحة المیكانیكیة، واستخدام المكافحة 
الزراعیة  المحاصیل  مخلفات  من  السیالج  عمل  الحیوية، 
)كالبنجر(، وإضافة السائل المفید للمخلفات الزراعیة )قش 
تم  حیث  الكومبوست(،  أو  المكمورة  سماد  وعمل  األرز(، 
وجمعت  طبقها  ممارسة  كل  عن  درجة  المبحوث  إعطاء 
الدرجات التى حصل علیها المبحوث لتعبر عن هذا المتغیر.

صیاغة  تم  الثالث  البحث  هدف  لتحقیق  البحثیة:  الفروض  ثانیاً: 
الفروض البحثیة التالیة:

الفرض البحثى األول:
»توجد عالقة إرتباطیة بین المتغیرات المستقلة والمتمثلة فى: 
المزرعیة،  الحیازية  والسعة  المبحوث،  المبحوث،وتعلیم  »سن 
والسعة الحیازية الحیوانیة، والتفرغ لمهنة الزراعة، والتجديدية، 
الزراعة  مجال  فى  المعلومات  لمصادر  والتعرض   ، والطموح 
اإلرشاد  نحو  واالتجاه  الرأى،  لقیادة  الذاتى  والتقدير  المستدامة، 
التنموية،  األنشطة  فى  والمشاركة  البیئي،  والوعي  الزراعى، 
المنظمات الرسمیة، واالنفتاح الحضارى ودرجة  والمشاركة فى 

تنفیذ المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة«.

الفرض البحثى الثانى:
سن  فى:  والمتمثلة  المستقلة  المتغیرات  كل  »تسهم 
والسعة  المزرعیة،  الحیازية  المبحوث،والسعة  المبحوث،وتعلیم 
والتجديدية،  الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  الحیوانیة،  الحیازية 
الزراعة  مجال  فى  المعلومات  لمصادر  والتعرض  والطموح، 
اإلرشاد  نحو  واالتجاه  الرأى،  لقیادة  الذاتى  والتقدير  المستدامة، 
التنموية،  األنشطة  فى  والمشاركة  البیئي،  والوعي  الزراعى، 
المنظمات الرسمیة، واالنفتاح الحضارى ودرجة  والمشاركة فى 

تنفیذ المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة«

الفرض البحثى الثالث:
ذات  المدروسة  المستقلة  المتغیرات  من  متغیر  كل  »يسهم 
االرتباط المعنوى فى تفسیر التباين الكلى الحادث فى درجة تنفیذ 

الزراع المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة ». 

وقد تم اختیار الفروض البحثیة السابقة فى صورتها الصفرية.

ثالثاً: منطقة وشاملة وعینة البحث:
أ : منطقة البحث: 

البحث  هذا  إلجراء  كمنطقة  كفرالشیخ  محافظة  اختیار  تم 
حیث أن هذه المحافظة تمثل الجهة العلمیة التابع لها الباحثة وذلك 
النهوض  لمحاولة  وسعیها  العلمیة  الجهات  مسئولیة  منطلق  من 

واالرتقاء بالمناطق التي تنتمي إلیها.

ب: شاملة وعینة البحث:
العشر  المحافظة  مراكز  بین  من  دسوق  مركز  إختیار  تم 
عشوائیاً، تلى ذلك إختیار قرية عشوائیاً من القرى التابعة للمركز، 
كشوف  واقع  ومن  النوايجة،  قرية  عن  العشوائى  اإلختیار  أسفر 
تم  خدمات(،   -2 )سجل  الزراعیة  التعاونیة  بالجمعیة  الحیازة 
بالقرية  الحائزين  الزراع  فبلغ عدد  القرية،  بهذه  الحائزين  حصر 
تحديد  وتم  منتظمة،  عینة عشوائیة  إحتیار  تم  وقد  2235حائز،  
 (1970 Krejcie & حجم العینة وفقا لمعادلة كرجسى ومورجان

 (Morgan فبلغ قوامها  327 مبحوث.

رابعاً: جمع البیانات وتحلیلها: 
وقد استوفیت البیانات الالزمة لتحقیق أهداف البحث بإستخدام 
اإلستمارة  إعداد  بعد  وذلك  الشخصیة،  بالمقابلة  إستبیان  إستمارة 
وإختبارها مبدئیاً فى غیر قرية البحث، وتم تفريغ البیانات ومعالجتها 
الحسابى  والمتوسط  المئوية  النسب  استخدام  تم  كما  وتبويبها،  كمیاً 
التحلیل  ونموذج  البسیط  االرتباط  ومعامل  المعیارى،  واالنحراف 
االرتباطى واالنحدارى المتعدد الصاعد step wise فى تحلیل البیانات 

.SPSS وعرض النتائج، وتم التحلیل اإلحصائي باستخدام برنامج

النتائج ومناقشتها                                                                 

أوالً: الخصائص الممیزة للزراع المبحوثین:
أوضحت النتائج الواردة بجدول )1( أن 49٪ من المبحوثین 
كانوا متوسطي السن، وأن 47٪ منهم أمیون، وحوالى 82٪ منهم 
مثلوا  قد  منهم  وقرابة ٪61  المزرعیة،  الحیازية  السعة  صغیري 
الفئة المنخفضة للسعة الحیازية الحیوانیة، وأن 62٪منهم متفرغین 
درجة  المبحوثین  من   ٪63 حوالى  أن  حین  فى  الزراعة،  لمهنة 
الفئة  مثلوا  المبحوثین  وأن حوالى 54٪ من  تجديديتهم متوسطة، 
المرتفعة لدرجة الطموح، وأن قرابة 44٪ منهم تعرضهم لمصادر 
المعلومات منخفض، وأن حوالي 46٪ من  المبحوثین مثلوا الفئة 
المتوسطة لدرجة التقدير الذاتى لقیادة الرأى، وأن حوالي 52٪ من 
المبحوثین اتجاهاتهم نحو اإلرشاد الزراعى محايدة، فى حین أن 
حوالى 58٪ منهم وعیهم البیئي مرتفع، وأن 57.5٪ من المبحوثین 
من   ٪78 وأن  متوسطة،  التنموية  األنشطة  فى  مشاركتهم  درجة 
منخفضة،  الرسمیة  المنظمات  فى  مشاركتهم  درجة  المبحوثین 

وحوالي64٪ من  المبحوثین انفتاحهم الحضارى متوسط.

ثانیاً: أولويات العمل اإلرشادي في مجال الزراعة المستدامة 
أ- تنفیذ الزراع المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة

أوضحت النتائج أن قرابة 15٪ من المبحوثین ال ينفذوا أي 
ممارسة من ممارسات الزراعة المستدامة المدروسة، وأن قرابة 
15٪ منهم ينفذوا هذه الممارسات بدرجة منخفضة، في حین أن 
الممارسات بدرجة متوسطة، وأن ٪26  قرابة 45٪ منهم ينفذوا 
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جدول 1. توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لبعض الخصائص المميزة لهم

٪العددالخصائص والفئات
المتوسط 
الحسابى

االنحراف 
المعيارى

٪العددالخصائص والفئات
المتوسط 
الحسابى

االنحراف 
المعيارى

سن المبحوث

51.7110.6

التعرض لمصادر المعلومات

17.68.2 14343.7منخفض )5 – 14)6319.2صغیر )28 – 41( سنة
11936.3متوسط )15 – 26)16049متوسط )42 – 56( سنة

6520مرتفع)27 – 36)10431.8كبیر )57 – 70( سنة
327100اإلجمالي327100اإلجمالي

التقدير الذاتى لقیادة الرأيتعلیم المبحوث
5918منخفضة )2 – 7)15447أمى )صفر(

15146.310.24.7متوسطة  )8 – 12)298.8يقرأ ويكتب )4)
11735.7مرتفعة )13 – 18)133.9ابتدائى )6)
327100اإلجمالي1036,115,7إعدادى )9)
االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي8826.9ثانوى )12)

5216معارض )10 – 16)327100اإلجمالي
17152.3محايد  )17 – 23)السعة الحیازية المزرعیة 

10431.721.064.37مؤيد )24 – 30)269صغیرة )9 – 77)
327100اإلجمالي4751.539.5متوسطة )78 – 147)
الوعي البیئي11كبیرة )148 – 216)

7723.5منخفض )16 – 25)327100اإلجمالي
6018.334.710.7متوسط  )26 – 37)السعة الحیازة الحیوانیة

19058.2مرتفع )38 – 47)278.2لیس لديهم حیازة حیوانیة
327100اإلجمالي19960.8صغیرة )4,1 درجة فأقل(

المشاركة في األنشطة التنموية8927.4متوسطة )4,2 – 8( درجة
9127.8منخفضة )1 – 8)123.63.42.5كبیرة )8.1– 11,8( درجة

18857.511.25.88متوسطة  )9 – 16)327100اإلجمالي
4822.7مرتفعة )17 – 24)التفرغ لمهنة الزراعة

327100اإلجمالي20362متفرغ
المشاركة فى المنظمات الرسمیة12438غیر متفرغ

25578منخفضة )1 – 11)327100اإلجمالي
278.3متوسطة  )12 – 24)التجديدية

4513.710.28.7مرتفعة )25 – 35)7021.4منخفضة )8 – 10)
327100اإلجمالي20763.312.62.5متوسطة  )11 – 15)

 االنفتاح الحضارى5015.3مرتفعة )16 – 18)
6118.7منخفض )1 – 7)327100اإلجمالي
21064.310.94.9متوسط  )8 – 15)الطموح

5617مرتفع )16 – 22)5015.3منخفض )11 – 15)
327100اإلجمالي10030.520,84,02متوسط  )16 – 21)

17754.2مرتفع )22 – 27)
327100اإلجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان.

شكل )1(  توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لتنفيذهم لبعض ممارسات الزراعة المستدامة
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منهم ينفذوا هذه الممارسات بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي 8.2 
درجة وإنحراف معیاري5.4 درجة )شكل 1).

ويتضح من هذه النتائج أن حوالي 59٪ من المبحوثین كانوا 
ذوو درجة لتنفیذ منخفض ومتوسط لممارسات الزراعة المستدامة 
المدروسة، مما يعكس تدني مستوي تنفیذهم لتلك الممارسات، وربما 
يرجع ذلك إما لعدم ذيوع تلك الممارسات أولعدم تعرف الزراع على 
سبل تنفیذ تلك الممارسات، األمر الذى يحتم ضرورة تعزيز جهود 
اإلرشاد الزراعي في نشر تلك الممارسات حتي ينفذها المبحوثین، 
مع إقناعهم بأهمیتها، وتبصیرهم بسبل تطبیقها، وحفزهم علي تبنیها.

ب- ترتیب أولويات العمل اإلرشادي في مجال الزراعة المستدامة:
بناءاً على النتائج بجدول )2( سوف يتم عرض أهم أولويات 
الزراعة  بمجال  المتعلقة  الممارسات  تنفیذ  فى  اإلرشادي  العمل 
المستدامة مرتبة تنازلیاً حسب عدم تنفیذ الزراع لكل ممارسة من 

ممارسات الزراعة المستدامة المدروسة علي النحو التالي:

اإلرشادي  العمل  أولويات  أهم  أن   )2( بجدول  النتائج  بینت 
في تنفیذ الزراع المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة 
المدروسة مرتبة تنازلیاً هى: االستعانة بمصدات الرياح، وإجراء 
واستخدام  الحیوية،  المكافحة  واستخدام  الزراعیة،  للتربة  تحالیل 
المخصبات الحیوية والمغذيات النباتیة، وإضافة الجبس الزراعي 
المفید  السائل  وإضافة  به،  الخاصة  المراوي  وتبطین  للتربة، 
للمخلفات الزراعیة، واستخدام الدورة الزراعیة، وتسوية األرض 
المائیة،  الحشائش  من  الترع  وتطهیر  سنوات،   3 كل  باللیزر 
واستخدام السماد األخضر، وعمل سماد المكمورة أو الكومبوست، 
السماد  وإضافة  السیالج،  المیكانیكیة، وعمل  المكافحة  واستخدام 
البلدي، والري في الصباح الباكر أو لیالً، وتشمیس األرض بعد كل 
حرثة، حیث بلغت نسب المبحوثین الذين أفادوا بعدم تنفیذهم لهذه 
 ،٪62.4  ،٪63  ،٪66  ،٪71.8  ،٪73.7  ،٪82 الممارسات, 
 ،٪44.6،٪56.3  ،٪56.5،٪56.8  ،٪57.8  ،٪60،٪62.4

.٪19.5 ،٪21.7 ،٪31.2 ،٪38

المستقلة  المتغیرات  بین  واالنحدارية  االرتباطیه  العالقات  رابعاً: 
ودرجة تنفیذ المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة:
سوف يتم عرض ومناقشة النتائج التي أسفر عنها البحث والخاصة 
بالعالقات اإلرتباطیة واإلنحدارية  بین المتغیرات المستقلة ودرجة 
المستدامة  الزراعة  ممارسات  لبعض  المبحوثین  الزراع  تنفیذ 
كمتغیر تابع، مع عرض األهمیة النسبیة لتلك المتغیرات المستقلة 
في تفسیرها تنفیذ المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة.

أ  - العالقات اإلرتباطیة بین المتغیرات المستقلة المدروسة ودرجة 
تنفیذ المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة المستدامة إلختبار 
البسیط  اإلرتباط  معامالت  حسبت  األول  البحثي  الفرض 
البحث ودرجة  المستقلة محل  المتغیرات  متغیر من  بین كل 
حیث  المستدامة  الزراعة  ممارسات  لبعض  المبحوثین  تنفیذ 
أسفرت النتائج بجدول )4( عن وجود عالقة إرتباطیة طردية 
المتغیرات  بین   0.01 اإلحتمالى  المستوى  عند  ومعنوية 
المستقلة المتمثلة فى: السعة الحیازية الحیوانیة، والتجديدية، 
والطموح، والتعرض لمصادر المعلومات فى مجال الزراعة 
نحو  واالتجاه  الرأى،  لقیادة  الذاتى  والتقدير  المستدامة، 
اإلرشاد الزراعى، والوعي البیئي، والمشاركة فى األنشطة 
المبحوثین  تنفیذ  درجة  و  الحضارى  واالنفتاح  التنموية، 
حیث  تابع  كمتغیر  المستدامة  الزراعة  ممارسات  لبعض 
منها  0.251، 0.280،  لكل  اإلرتباط  معامالت  قیم  بلغت 
 0.153،0.238  ،  0.279  ،0.314  ،0.543  ،0.304
وجود  إتضح   كذلك   ،)4 )جـدول  التوالى  0.343على    ،
اإلحتمالى  المستوى  عند  ومعنوية  طردية  إرتباطیة  عالقة 
0.05 بین التفرغ لمهنة الزراعة، وبین المتغیر التابع محل 
هذا   ،0.119 اإلرتباط  معامل  قیمة  بلغت  حیث  البحث، 
وأوضحت النتائج بجدول)4( عدم وجود عالقة معنوية بین 
الزراعة  ممارسات  لبعض  المبحوثین  الزراع  تنفیذ  درجة 
المستدامة كمتغیر تابع وبین المتغیرات المستقلة المتمثلة فى 
سن المبحوث، وتعلیم المبحوث، والسعة الحیازة المزرعیة، 
البحثي  الفرض  قبول  يمكن  النتائج  أوضحته  ما  وبناءا على 

األول جزئیاً. 
جدول 2. توزيع المبحوثين وفقاً لتنفيذهم لكل ممارسة من ممارسات الزراعة المستدامة محل البحث

ممارسات الزراعة المستدامة محل البحث

التنفيذ

٪ينفذ٪ال ينفذ

يب
رت

الت

6419.526380.416تشمیس األرض بعد كل حرثة
18957.813842.28تسوية األرض باللیزر كل 3 سنوات

20663121375إضافة الجبس الزراعي
18556.514245.610استخدام السماد األخضر

2688259181االستعانة بمصدات الرياح
24173.78626.32إجراء تحالیل للتربة الزراعیة

10231.222568.814إضافة السماد البلدي
20462.412337.66تبطین المراوي الخاصة به

18656.814143.29تطهیر الترع من الحشائش المائیة
7121.725678.315الري في الصباح الباكر أو لیالً

19660131407استخدام الدورة الزراعیة أوتعاقب المحاصیل
21666111344استخدام المخصبات الحیوية والمغذيات النباتیة

14644.618155.412استخدام المكافحة المیكانیكیة
23571.89228.23استخدام المكافحة الحیوية

124382036213عمل السیالج
20462.412337.66إضافة السائل المفید للمخلفات الزراعیة

18456.314343.711عمل سماد المكمورة أو الكومبوست
المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان.
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المدروسة  المستقلة  المتغیرات  بین  اإلنحدارية  العالقات   - ب 
الزراعة  ممارسات  لبعض  المبحوثین  الزراع  تنفیذ  ودرجة 
المستدامة إلختبار الفرض البحثي الثاني  تم حساب معامالت 
اإلنحدار البسیط بین كل متغیر من المتغیرات المستقلة محل 
ممارسات  لبعض  المبحوثین  الزراع  تنفیذ  ودرجة  البحث 
الزراعة المستدامة وتوضح النتائج المشار إلیها بجدول )3) 
ترتبط  البحث مجتمعة  المتضمنة فى  المستقلة  المتغیرات  أن 
مع ودرجة تنفیذ الزراع المبحوثین لبعض ممارسات الزراعة 
ثبت  وقد   ،0.722 مقداره  متعدد  إرتباط  بمعامل  المستدامة 
المستوى اإلحتمالى 0.01، إستناداً  العالقة عند  تلك  معنوية 
تشیر  كما   ،21.114 بلغت  حیث  المحسوبة  »ف«  لقیمة 
النتائج إلى أن المتغیرات المستقلة مجتمعة تفسر 52.1٪ من 
التباين فى المتغیر التابع إستناداً إلى قیمة )R2(، مما يعنى أن 
هناك متغیرات أخرى ذات تأثیر على المتغیر التابع لم تتطرق 
إلیها البحث، ويجب أخذها فى اإلعتبار عند إجراء دراسات 
مستقبلیة أخرى فى هذا المجال، وبناء علي هذه النتائج فإنها 

تدعم الفرض البحثي الثانى. 

المستقلة فى  المتغیرات  وللوقوف على إسهام كل متغیر من 
تفسیر التباين فى درجة تنفیذ الزراع المبحوثین لبعض ممارسات 
إسهام  ذو  بعضها  أن  إتضح  تابع،  كمتغیر  المستدامة  الزراعة 
معنوى والبعض األخر ال يسهم، حیث تشیر النتائج إلى أن هناك 
تسعة متغیرات فقط تسهم إسهاماً معنوياً فى تفسیر التباين تمثلت 
فى: التجديدية، الطموح، التعرض لمصادر المعلومات فى مجال 
البیئي،  الوعي  الرأى،  لقیادة  الذاتى  التقدير  المستدامة،  الزراعة 
االنفتاح الحضارىعند المستوى اإلحتمالى 0.01، ومتغیرات تعلیم 
األنشطة  فى  والمشاركة  الحیوانیة،  الحیازية  والسعة  المبحوث، 
التنموية عند المستوى اإلحتمالى 0.05، فى حین لم يثبت معنوية 
معامالت اإلنحدار الجزئى لبقیة المتغیرات المستقلة األخرى محل 
البحث إحصائیاً عند المستوى اإلحتمالى 0.05، وربما يرجع ذلك 

لعدم تأثیر كل منها ثأثیراً مباشراً على المتغیر التابع.

جدول 3. العالقة االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة ودرجة تنفيذ المبحوثين لبعض ممارسات الزراعة المستدامة

المتغیرم
معامل االرتباط 

البسیط
قیمة )ت(معامل االنحدار الجزئى

0.0900.0160.741سن المبحوث1
1.270*0.0510.050تعلیم المبحوث 2
0.0020.0071.171السعة الحیازية المزرعیة3
2.125*0.2510.188**السعة الحیازية الحیوانیة4
0.1190.1820.363*التفرغ لمهنة الزراعة5
0.850**0.2800.079**التجديدية6
2.343**0.3040.207**الطموح7

8
التعرض لمصادر المعلومات فى مجال الزراعة 

المستدامة
**0.5430.025**0.518

3.064**0.3140.212**التقدير الذاتى لقیادة الرأى9
0.2790.0310.421**االتجاه نحو اإلرشاد الزراعى10
2.411**0.1530.123**الوعي البیئي11
2.082*0.2380.142**المشاركة فى األنشطة التنموية12
0.1050.0090.222المشاركة فى المنظمات الرسمیة13
2.626**0.3430.173**االنفتاح الحضارى14

معامل االرتباط المتعدد)R)= 0.722                         ** معنوية عند المستوى االحتمالى 0.01 
معامل التحديد)R2)= 0.521                                  *معنوية عند المستوى االحتمالى 0.05 

قیمة)ف( = 21.114                                       

تأثیراً  المستقلة  المتغیرات  أكثر  على  للوقوف  محاولة  وفى 
على المتغیر التابع تم إستخدام نموذج التحلیل اإلنحدارى المتعدد 
التدرجى، فأسفر التحلیل عن معادلة إنحدار خطى تتضمن سبعة 
الزراع  تنفیذ  درجة  على  معنوياً  تأثیراً  تؤثر  مستقلة  متغیرات 
فى:  تمثلت  المستدامة  الزراعة  ممارسات  لبعض  المبحوثین 
المستدامة،  الزراعة  مجال  فى  المعلومات  لمصادر  التعرض 
الحیوانیة،  الحیازية  السعة  الرأى،  لقیادة  الذاتى  التقدير  الطموح، 

االنفتاح الحضارى، التجديدية، تعلیم المبحوث.

بمعامل  التابع  بالمتغیر  ترتبط  المتغیرات  هذه  أن  تبین  وقد 
إرتباط متعدد قدره 0.712، وتبلغ قیمة )ف( 41.99، وهى قیمة 
هذه  أن  تبین  0.01كما  إحتمالى  مستوى  عند  إحصائیاً  معنوية 
التابع،  المتغیر  التباين فى  المتغیرات مجتمعة تفسر 50.7٪ من 
وهذا يعنى أن بقیة المتغیرات ال تسهم إال فى تفسیر 1.4 ٪ فقط 
من التباين فى المتغیر التابع )جدول 4(، ولتحديد نسبة مساهمة 
التباين  تفسیر  فى  السبعة  المستقلة  المتغیرات  هذه  متغیر من  كل 
فى المتغیر التابع إستناداً إلى النسبة المئوية للتباين المفسر إتضح 
مجال  فى  المعلومات  لمصادر  التعرض  المتمثلة  المتغیرات  أن 
الرأى،  لقیادة  الذاتى  والتقدير  والطموح،  المستدامة،  الزراعة 
والتجديدية،  الحضارى،  واالنفتاح  الحیوانیة،  الحیازية  والسعة 
وتعلیم المبحوث تسهم فى تفسیر التباين بنسب٪28.2، ٪12.8، 
3٪،3.8٪، 1.1٪، 0.7٪، 1.1٪ على الترتیب وبناءاً على هذه 

النتائج يمكن قبول الفرض البحثى الثالث جزئیاً.

خامساً : األهمیة النسبیة لمصادر المعلومات المبحوثین في مجال 
الزراعة المستدامة

المعلوماتیة  المصادر  أهم  أن   )5( بجدول  النتائج  تبین 
أهمیتها  حسب  مرتبة  المستدامة  الزراعة  مجال  فى  للمبحوثین 
ثم  األولى،  المرتبة  فى  الشخصیة  الخبرة  فى:  تمثلت  النسبیة 
الزراعي  المرشد  من  كل  وثم  التلیفزيون  ثم  واألقارب،  الجیران 
والجمعیة الزراعیة فى الترتیب الرابع، ثم الصحف، وأخیراً شبكة 

المعلومات الدولیة اإلنترنت.
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جدول 4. نموذج مختزل للعالقة اإلرتباطية واإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة وبين درجة تنفيذ المبحوثين لبعض ممارسات الزراعة المستدامة

المتغیرات الداخلة فى التحلیل
معامل اإلنحدار

الجزئى
قیمة” ت”

النسبة المئوية التراكمیة 
للتباين المفسر

النسبة المئوية للتباين 
المفسر

1- التعرض لمصادر المعلومات فى 
مجال الزراعة المستدامة

0.310**7.6580.28228.2

6.0850.41012.8**21.143- الطموح

3.1130.4403**30.188- التقدير الذاتى لقیادة الرأى

2.6970.4783.8**40.288- السعة الحیازية الحیوانیة

3.2910.4891.1*50.218- االنفتاح الحضارى

3.2800.4960.7*60.131-التجديدية

2.8310.5071.1*70.176- تعلیم المبحوث
 0.712= (R(معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01معامل اإلرتباط المتعدد   * *

0.507 =(R2( معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.05معامل التحديد   *

“ف” = 41.99**

لتنمیة وعي  إرشادى  لبرنامج  لخطة عمل  مقترح  : وضع  سادساً 
المبحوثین ببعض ممارسات الزراعة المستدامة بمنطقة البحث:
بناءاً على ما أسفرت عنه النتائج من إنخفاض تنفیذ المبحوثین 
عمل  خطة  سنقترح  لذا  المستدامة،  الزراعة  ممارسات  لبعض 
ممارسات  لبعض  المبحوثین  وعي  لتنمیة  إرشادى  لبرنامج 
اإلرشادية  األهداف  متضمنة  البحث  بمنطقة  المستدامة  الزراعة 

التعلیمیة والبرنامج الزمني المقترح لتنفیذها علي النحو التالي.

أوالً: األهداف اإلرشادية التعلیمیة المقترحة: 

تعريف المبحوثین بأهمیة اإلستعانة بمصدات الرياح، وذلك - 1
من خالل االجتماعات اإلرشادية والفیديو.

 تعريف المبحوثین بأهمیة إجراء تحالیل للتربة الزراعیة من - 2
خالل االجتماعات اإلرشادية.

خالل - 3 من  الحیوية  المكافحة  بأهمیة  المبحوثین  تعريف 
الندوات اإلرشادية.

الحیوية - 4 المخصبات  استخدام  بأهمیة  المبحوثین  تعريف 
والمغذيات النباتیة من خالل االجتماعات اإلرشادية.

للتربة - 5 الزراعي  الجبس  إضافة  بأهمیة  المبحوثین  تعريف 

جدول 5. توزيع المبحوثين وفقاً لمصادر معلوماتهم فى مجال الزراعة المستدامة

الترتيبالدرجة المتوسطة المرجحةنادرًاأحيانًادائمًامصادر المعلوماتم

10524161.21الخبرة الشخصية1

9036201.12الجيران واألقارب2

3917160.54الصحف3

656120.73المرشد الزراعي4

646140.73التلفزيون5

655100.73الجمعية الزراعية6

2017350.45اإلنترنت7
المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.                                                                                                  ن=327

الزراعیة عن طريق الزيارات الحقلیة.

 تعريف المبحوثین بأهمیة تبطین المراوي الخاصة به عن - 6
طريق الزيارة المنزلیة والملصقات اإلرشادية.

للمخلفات - 7 المفید  السائل  إضافة  بأهمیة  المبحوثین  تعريف 
الزراعیة عن طريق االجتماعات اإلرشادية، والفیديو.

تعاقب - 8 نظام  أو  الزراعیة  الدورة  بأهمیة  المبحوثین  تعريف 
والنشرات  اإلرشادية  اإلجتماعات  خالل  من  المحاصیل 

اإلرشادية.

تعريف المبحوثین بأهمیة تسوية األرض باللیزر كل ثالث - 9
سنوات من خالل اإليضاح العملي بعرض النتائج.

تعريف المبحوثین بأهمیة تطهیر الترع من الحشائش المائیة - 10
من خالل االجتماعات اإلرشادية والملصقات اإلرشادية.

خالل - 11 من  األخضر  السماد  بأهمیة  المبحوثین  تعريف 
االجتماعات اإلرشادية.

تعريف المبحوثین بأهمیة سماد المكمورة أو الكومبوست من - 12
خالل االجتماعات اإلرشادية والفیديو.
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خالل - 13 من  المیكانیكیة  المكافحة  بأهمیة  المبحوثین  تعريف 
االجتماعات اإلرشادية.

المخلفات - 14 من  السیالج  عمل  بأهمیة  المبحوثین  تعريف 
الزراعیة من خالل االجتماعات اإلرشادية والفیديو.

تعريف المبحوثین بأهمیة السماد البلدي للتربة الزراعیة من - 15
خالل االجتماعات االرشادية.

تعريف المبحوثین بأهمیة الري في الصباح الباكر أو لیالً من - 16
خالل االجتماعات االرشادية.

تعريف المبحوثین بأهمیة تشمیس األرض بعد كل حرثة من - 17
خالل االجتماعات االرشادية.

المبحوثین  لتنفیذ  المقترحة  التعلیمیة  اإلرشادية  األهداف  ثانیاً: 
ممارسات الزراعة المستدامة:

 تنمیة مهارة المبحوثین بكیفیة استخدام مصدات الرياح عن - 18
طريق االيضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

تنمیة مهارة المبحوثین بكیفیة استخدام المكافحة الحیوية عن - 19
طريق االيضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

 تنمیة مهارة المبحوثین بكیفیة استخدام المخصبات الحیوية - 20
والمغذيات النباتیة عن طريق الزيارة الحقلیة.

 تنمیة مهارة المبحوثین بكیفیة إضافة الجبس الزراعي للتربة - 21
الزراعیة عن طريق اإليضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

 تنمیة مهارة المبحوثین بكیفیة إضافة السائل المفید للمخلفات - 22
الزراعیة عن طريق االيضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

تنمیة مهارة المبحوثین بكیفیة استخدام السماد األخضر عن - 23
طريق اإليضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

أو - 24 المكمورة  سماد  عمل  بكیفیة  المبحوثین  مهارة  تنمیة 
الكومبوست عن طريق اإليضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

المخلفات - 25 من  السیالج  عمل  بكیفیة  المبحوثین  مهارة  تنمیة 
الزراعیة عن طريق اإليضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

للتربة - 26 البلدي  السماد  إضافة  بكیفیة  المبحوثین  مهارة  تنمیة 
الزراعیة عن طريق اإليضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

ثالثاً: األهداف اإلرشادية التعلیمیة المقترحة التجاهات المبحوثین 
نحو ممارسات الزراعة المستدامة:

بمصدات - 27 اإلستعانة  نحو  إيجابیاً  اتجاهاً  المبحوثین  اكساب   
الرياح من خالل اإليضاح العملي بعرض النتائج.

 اكساب المبحوثین اتجاهاً إيجابیاً نحو إجراء تحالیل للتربة - 28
الزراعیة من خالل االجتماعات اإلرشادية.

الزراعیة من - 29 الدورة  نحو  إيجابیاً  اتجاهاً  المبحوثین  اكساب 
خالل الندوات اإلرشادية.

اكساب المبحوثین اتجاهاً إيجابیاً نحو تسوية األرض باللیزر - 30
كل ثالث سنوات من خالل اإليضاح العملي بعرض النتائج.

 جدول 6. خطة العمل التنفيذية الخاصة باألهداف اإلرشادية التعليمية الخاصة بتنمية وعي المبحوثين ببعض ممارسات الزراعة المستدامة 

محاور أهداف البرنامج

نوع 
التغيير 
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من - 31 الترع  تطهیر  نحو  إيجابیاً  اتجاهاً  المبحوثین  اكساب 
الحشائش المائیة عن طريق االجتماعات اإلرشادية.

اكساب المبحوثین اتجاهاً إيجابیاً نحو استخدام السماد األخضر - 32
عن طريق الندوات اإلرشادية اإليضاح العملي بعرض النتائج.

المراوي - 33 تبطین  نحو  إيجابیاً  اتجاهاً  المبحوثین  اكساب 
الخاصة به عن طريق االجتماعات اإلرشادية.

الصباح - 34 في  الري  نحو  إيجابیاً  اتجاهاً  المبحوثین  اكساب 
الباكر أو لیالً عن طريق اإليضاح العملي بعرض النتائج.

التوصيات                                                                          

إجمالي . 1 قرابة 54٪ من  أن  النتائج  من  ما أوضحته   وفق 
يوصى  لذا   مرتفع،  طموح  ذوى  بأنهم  أتسموا  المبحوثین 
البحث باستغالل طموح الزراع وتطلعهم لألفضل في توجیه 

المبحوثین لتنفیذ ممارسات الزراعة المستدامة.

وفق ما أوضحته  النتائج من  أن حوالي 59٪ من المبحوثین . 2
البحث  يوصى  لذا  والمتوسط،  المنخفض  التنفیذ  فئتي  مثلوا 
الزراع  لتوعیة  اإلرشادى  العمل  جهود  تكثیف  بضرورة 
فى  أمالً  المستدامة  الزراعة  ممارسات  وأهمیة  بجدوى  

تحقیق هدف أسمى وهو المحافظة علي الموارد الطبیعیة، 

المبحوثین . 3 من   ٪59 حوالي  أن  النتائج  أظهرته   ما  وفق 
البحث   يوصى  لذا  والمتوسط،  المنخفض  التنفیذ  فئتي  مثلوا 
الزراع  تنفیذ  بمعدل  لالرتقاء  المقترحة  العمل  خطة  بتنفیذ 

لممارسات الزراعة المستدامة، 

معامل . 4 خالل  من  البحث  نتائج  عنه  أسفرت  ما  علي  بناء 
مسئولة  البحث  موضع  المستقلة  المتغیرات  أن  من  التحديد 
المبحوثین  تنفیذ  درجة  في  التباين  من   ٪52.1 تفسیر  عن 
لبعض ممارسات الزراعة المستدامة، لذلك توصى الدراسة 
المسیرة  تتبعیه تستكمل  بضرورة إجراء دراسات مستقبلیة 
لم  التي  المتغیرات األخرى  التعرف على  لمحاولة  البحثیة، 
تتطرق إلیها البحث والتي من شأنها أن تؤثر على مستوى 

تنفیذ هذه الممارسات.
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THE MAIN objective of this research was to determine the priorities of the extensional 
work at Kafr El-sheikh Governorate in the sustainable agriculture field. Desouk district 

was chosen from ten districts. Elnwaiga village was randomly chosen from villages of the 
district. According Kerejcie and Morgan equation selected 327 respondents as random sample. 
The data were collected by the personal questionnaire. The main results were that the most 
important priorities to the extension work in the implementation of the farmers for some the 
studied sustainable agriculture practices: the use of windbreaks, The use of biological control, 
the use of biological fertilizers and plant nutrients, the addition of agricultural gypsum to the 
soil, the lining of its wetlands, the addition of useful liquid for agricultural wastes, the use of the 
agricultural cycle, Every three years, the purification of canals from the weeds, the use of green 
manure, the work of compost or compost, the use of mechanical control, the work of silage, the 
addition of municipal fertilizer, irrigation in the early morning or at night, and the solarization 
of the earth after each plowing, Reported that they did not implement these practices, 82.7%, 
73.7%, 71.8%, 66%, 63%, 62.4%, 62.4%, 60%, 57.8%, 56.8%, 56.5%, 56.3%, 44.6% , 21.7%, 
19.5%.

Priorities of The Extensional Work in Farmers' Field Applying 
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Governorate
Manal F. Ali
Extension Division, Agricultural Economic Dept., Faculty of Agriculture, Kafrelsheikh 
University, Egypt


