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نشر وتبنى بعض التوصيات اإلرشادية بين زراع محصول بنجر السكر بمركز بيال محافظة 
كفر الشيخ

محمد حمودة الجزار1، حمزة حامد عبدهللا2* و أسماء صبحى محمد1
1شعبة االرشاد الزراعى - قسم االقتصاد الزراعى - کلیة الزراعة - جامعة کفر الشیخ 

2 معهد بحوث االرشاد - مرکز البحوث الزراعیة  

استهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على درجة نشر وتبنى بعض التوصيات اإلرشادية بني زراع محصول 
بنجر السكر املتمثلة في: احلقن باألمونيا, والزراعة اآللية, ومعامالت زيادة نسبة السكر, ومت إجراء هذا البحث 
مبحافظة كفر الشيخ باعتبارها من أكبر محافظات اجلمهورية زراعة حملصول البنجر, وبطريقة عمدية مت اختيار 
مركز بيال حيث يحتل املرتبة الرابعة من حيث املساحة املزروعة باحملافظة، وبطريقة عشوائية مت اختيار ثالثة قرى 
 ,(Krejcie & Morgan) من املركز فكانت قرية اللواء، وأبو بدوى، وحازق، ومت حتديد عينة البحث وفقا ملعادلة
فبلغ حجم العينة 248 مبحوثاً مت اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة من القرى الثالثة اخملتارة ووفقاً لنسبة 
إسهام كل قرية في الشاملة الكلية والتي جاءت كما يلى: 93, و120, و35 مبحوثاً على الترتيب, ومتثلت األساليب 
احلسابي،  واملتوسط  املئوية،  والنسبة  التكرارات  في  النتائج  وعرض  البيانات  حتليل  في  املستخدمة  اإلحصائية 
واالنحراف املعياري، ومعامل االرتباط البسيط، ومعامل االرتباط املتعدد واملتعدد التدريجي، ومعامل االنحدار اجلزئي 
واجلزئي املعياري، واختبار (ت)، ومتثلت أهم النتائج في انخفاض درجة نشر التقنيات الثالثة املدروسة, حيث تبني 
أن حوالى 92% من املبحوثني ال يعرفون بفوائد احلقن باألمونيا، وأن قرابة نصف العينة ال يعرفون بفوائد استخدام 
معامالت زيادة نسبة السكر، كما أظهرت النتائج أن املبحوثني جميعا لم يتبنوا تقنية احلقن باألمونيا، وأن قرابة 
93% منهم لم يتبنوا تقنية الزراعة اآللية، وأن أكثر من 50% لم يتبنوا تقنية معامالت زيادة نسبة السكر، كما 
التباين احلادث في درجة  النتائج عن وجود ثالثة متغيرات مستقلة تسهم إسهاما معنوياً في تفسير  أسفرت 
تبنى املبحوثني لبعض التوصيات اإلرشادية حملصول بنجر السكر وهى: متوسط إنتاج الفدان من محصول بنجر 

السكر, واملساحة املزروعة من محصول بنجر السكر, والرضا عن العمل الزراعي.

المقدمة                                                                                 

يعد قطاع الزراعة أحد الدعامات الرئيسية لالقتصاد القومي في 
الدول النامية بشكل عام ولقطاع السكان الريفيني بشكل خاص، 
وتقدمه،  اجملتمع  رفاهية  حتقيق  في  فعاالً  إسهاماً  يساهم  حيث 
التي  الرئيسية  املصادر  أحد  كونه  من  القطاع  هذا  أهمية  وتأتي 
واحتياجاتها  األولية،  مبستلزماتها  األخرى  القطاعات  كافة  متد 
من  رئيسياً  جزءاً  يشكل  أنه  عن  فضالً  والتصنيعية،  الغذائية 

صادرات هذه الدول (عبد اهلل, 2007).

الزراعية،  التنمية  أنه يلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة  كما 
والتي تعد جزءاً هاماً في عملية أشمل وأعم وهي التنمية الريفية، 
والتنمية الريفية هي القضية األساسية جلميع املهتمني بشئون 
الريفية  التنمية  قضية  وتكتسب  املعاصرة،  البشرية  اجملتمعات 
أهمية خاصة للمهتمني باجملتمعات النامية حتي يتسنى جتاوز حالة 
التخلف التي تعاني منها تلك اجملتمعات، وكذا تضييق الفجوة التي 

تفصل بينها وبني الدول املتقدمة.

لقد شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين تقدماً كبيراً 
علي  تسيطر  األبحاث  نتائج  وأصبحت  والتكنولوجيا،  العلم  في 
معظم األنشطة اإلنسانية، ومما ال شك فيه أن مثل هذا التقدم 
العلمي بصفة عامة وفي مجال العلوم التطبيقية بصفة خاصة 

قد أنتج أفكاراً وأساليب تكنولوجية مستحدثة صاحلة للتطبيق 
املباشر في شتي مجاالت احلياة واإلنتاج (طنطاوي، 1998).

أهم  من  اجلديدة  املبتكرات  باستخدام  التعجيل  أصبح  كما 
التقدم، فكلما  أي مجتمع علي استمرارية  العوامل احملددة ملوقع 
وكلما  املبتكرات،  هذه  استخدام  سرعة  علي  اجملتمع  قدرة  زادت 
اجملتمع  واستخدام  املبتكرات  تلك  الزمنية بني ظهور  القدرة  قلت 
لها كلما خطي أكثر فأكثر نحو التقدم، (اخلولي ومحمد وشادية، 

 .(1984

بهدف  الزراعة  وحتديث  تطوير  علي  جاهدة  الدولة  تعمل  لذا 
الرئيسية  احملاصيل  وخاصة  الزراعي  اإلنتاج  مبستوي  االرتقاء 
بتنفيذ  كبيراً  اهتماما  املصري  الريف  يشهد  لذلك  والتصديرية، 
برامج التنمية الشاملة التي حتاول حتقيق معدالت متزايدة من النمو 
إنتاجية ممكنة من  االقتصادي واالجتماعي، وذلك لتحقيق أقصي 
استخدام  طريق  عن  منها  الرئيسية  وخاصة  الزراعية  احملاصيل 
التقنية احلديثة وتطوير الزراعة املصرية ونقلها من التقليدية إلي 

العصرية، (عبد اهلل، 2007). 

وتعنى التنمية الزراعية التحول من طرق اإلنتاج التقليدية إلي 
طرق اإلنتاج املستحدثة، وذلك مبا يتضمنه هذا التحول من إحداث 
تغييرات سلوكية مرغوبة فيما يعرفه الزراع وما ميارسونه ويشعرون 
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به جتاه التقنيات الزراعية، ويتطلب ذلك االتصال بالزراع لتعليمهم  
في  صحيحاً  استخداماً  املستحدثات  استخدام  علي  وتدريبهم 

حقولهم ومنازلهم وفي حياتهم بصفة عامة (عمر، 1992).

التنموية  األجهزة  كأحد  الزراعي  اإلرشاد  دور  يقتصر  وال 
نهضة  إحداث  ليشمل  ميتد  بل  فقط  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  علي 
وتنمية  الزراع  وتوعية  تثقيف  طريق  عن  وذلك  ريفية  اجتماعية 
قدراتهم وحتسني مهاراتهم وتغيير أسلوب تفكيرهم واجتاهاتهم 
ليتمكنوا من استغالل كل ما في الريف من موارد وإمكانات طبيعية 
الزراعة مما  التقنيات احلديثة في  وبشرية واالستفادة الكاملة من 
يؤدي إلي رفع مستوياتهم املعيشية واالرتقاء مبجتمعاتهم احمللية، 

(العادلي، 1979).

ولكي يحقق اإلرشاد الزراعي هذا الدور يجب علية تتبع نتائج 
األبحاث العلمية واخلبرات الزراعية القابلة للتطبيق، ويعمل علي 
تبسيطها بطريقة ميكن فهمها من جانب الريفيني ونقلها وتوصيلها 
إليهم معتمداً في ذلك علي إقناعهم بأهميتها مبا يدفعهم إلي تبني 
مع  املستحدثة،  املزرعية  واملمارسات  اخلبرات  من  اجلديد  وتنفيذ 
ضرورة التركيز علي تقصير الفترة الزمنية بني تواجد هذه األفكار 
النهائي. مستخدمها  لدي  تطبيقها  وحلظة  اجلديدة  واملبتكرات 

(العادلي، 1979).

وما  املزرعية  التكنولوجية  للمبتكرات  الزراع  تبني  ويعد 
يستتبعه من استخدام اقتصادي أمثل للموارد املتاحة والنهوض 
قطاع  لتطوير  الرئيسية  السبل  أحد  الزراعي  اإلنتاج  مبعدالت 
يعمل  أن  الزراعي  اإلرشاد  وعلي  عصرية،  أكثر  وجعله  الزراعة 
علي تنمية العنصر البشري مما يساعد علي استجابته للتطورات 
البدائل  اختيار  وحسن  اإلنتاج  ألساليب  واملتالحقة  السريعة 

املتاحة، (الشاذلي، 1977).

املوارد  من  العائد  تعظيم  فكرة  الزراعة  وزارة  لتبني  ونظراً 
الطبيعية خاصة مع وجود مشكلة محدودية املياه املتاحة، فقد 
زيادة  في  األمل  باعتباره  السكر  بنجر  مبحصول  االهتمام  تزايد 
إنتاج السكر في مصر وذلك لقلة متطلباته من مياه الري مقارنة 
املالئمة  املساحة  محدودية  عن  فضالً  السكر،  قصب  مبحصول 
الطلب  حجم  فيه  يتزايد  الذي  الوقت  في  السكر  قصب  لزراعة 
اإلجمالي علي السكر، باإلضافة إلي إمكانية زراعة بنجر السكر 

في األراضي املستصلحة حديثاً، (ميخائيل وعبد اخلالق, 2007).

مشكلة البحث                                                                          

ميثل الطلب املتزايد علي السكر نسبة عالية من األهمية كأحد 
أولويات السياسة الزراعية املصرية في الفترة احلالية واملستقبلية 
ترتب  مما  املتنامي  لالستهالك  احمللي  اإلنتاج  كفاية  لعدم  وذلك 
عليه وجود فجوة استيرادية تكلف الدولة أعباء اقتصادية كبيرة في 

ظل املوارد احملدودة وعلي رأسها املياه.

السبعينات  أوائل  في  ذاتي  اكتفاء  مبرحلة  مصر  مرت  وقد 
حيث كان استهالك السكر أقل من إجمالي السكر املنتج وبلغت 
بداية  مرحلة  وبدأت  1972م،  عام   %118,4 الذاتي  االكتفاء  نسبة 
إنتاج واستهالك السكر في مصر بعد حرب 1973م،  الفجوة بني 
ومع االنفتاح االقتصادي وما تبعه من زيادة في دخول فئات عديدة 
من الشعب مع تغيير األمناط الغذائية وزيادة االستهالك وزيادة عدد 
السكان، وبدت الفجوة أقصاها في أوائل الثمانينيات حيث بلغت 
الرتفاع  ونتيجة   ,%55,4 نحو  1980م  عام  الذاتي  االكتفاء  نسبة 
معدل استهالك الفرد للسكر إلي 26,5 كجم/سنة زاد استهالك 
السكر في مصر من 1,115 مليون طن سنوياً عام 1980م إلي أن 

نحو 3,160 مليون طن سكر عام 2016م بزيادة قدرها نحو 2,045 
األرضي،  واستصالح  الزراعة  (وزارة   ،%183,4 بنسبة  طن  مليون 

.(2016

ومع هذا التطور وزيادة متوسط استهالك الفرد للسكر من 
إلى  الذاتي  االكتفاء  نسبة  وصلت  2016م،  عام  سنة  كجم/   34
69,5% فقط يضاف إليها إنتاج احملليات املعادلة من الهاي فركتوز 
(معادل  ألف طن   200 نحو  2016م  عام  املنتجة  اجللوكوز  وعسل 
 2,397 لالستهالك  املتاح  السكر  إجمالي  ليصبح  للسكروز)، 
التي  الذاتي  االكتفاء  نسبة  تصبح  وعليه  سكر,  طن  مليون 

حتققت عام 2016م نحو %76.

لذلك فقد ركزت االستراتيجية العامة للتنمية الزراعية حتي 
عام 2030م بالوصول بنسبة االكتفاء الذاتي من السكر من نحو 
نحو  إلي  ثم  2017م،  عام   %82 قرابة  إلي  2011م  عام   %69
من  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  طريق  عن  وذلك  2030م  عام   %93,3
السكر من حوالي 1,8 مليون طن عام 2011م إلي 3,5 مليون طن 

عام 2030م، (وزارة الزراعة واستصالح األراضي، 2012). 

ويعتمد إنتاج السكر في مصر على محصولي قصب السكر 
وبنجر السكر, وقد ساهم محصول قصب السكر بنسبة %42,39 
من إنتاج السكر في مصر عام 2016م بينما ساهم محصول بنجر 
وبالرغم من زيادة املساحة  لنفس العام,  السكر بنسبة %57,61 
إال  2015م  عام  عن  فدان   5145 مبقدار  السكر  بنجر  من  املوردة 
أن انخفاض معدل توريد الفدان مبقدار 1,00 طن/ فدان كان سببا 
(وزارة  طن,   81545 مبقدار  البنجر  من  السكر  انتاج  انخفاض  في 

الزراعة واستصالح األراضي, 2016).

بنجر  محصول  من  املزروعة  املساحة  إجمالي  بلغت  وقد 
مستوي  علي  فدان   555,585 نحو   2016  /2015 موسم  السكر 
محافظات اإلنتاج ومصانع السكر مقابل 545,188 فدان للموسم 
من   %1,9 نسبة  متثل  فدان   10,397 قدرها  بزيادة  السابق 
املساحةاملزروعة, وقد حققت محافظة كفر الشيخ أكبر مساحة 
للموسم  فدان   151,943 مقابل  فدان   140,267 قدرها  مزروعة 
متثل  كما   %7,7 نسبة  متثل  فدان   11,676 قدره  بنقص  السابق 
محافظات  مستوي  علي  املزروعة  املساحة  جملة  من   %25,2

اإلنتاج، (وزارة الزراعة واستصالح األراضي, 2016).

إن انخفاض متوسط توريد الفدان ملوسم 2015/ 2016م الى 
16,7 طن/ فدان عن املستهدف وهو 35 طن/ فدان من شأنه أن يزيد 
الزراعة  (وزارة  في مصر  السكر  واستهالك  إنتاج  بني  الفجوة  من 

واستصالح األراضي، 2016).

محصول  من  املزروعة  املساحة  زيادة  من  وبالرغم 
زالت  ما  اإلنتاجية  أن  إال  املاضية  السنوات  في  السكر  بنجر 
من  احملصول  بهذا  االهتمام  فيجب  وعليه  األمثل,  احلد  دون 
أفضل  مستخدمني  اخملتلفة  إنتاجه  مراحل  وفى  زراعته  أول 
وعلى  وتطبيقها,   تبنيها  على  الزراع  وحث  اإلرشادية  التوصيات 
الزراع  وتدريب  التوصيات  هذه  توفير  اجلهازاإلرشاديالزراعي 
على تطبيقها، والقيام بالتعليم واإلعالم والنصيحة بطرق متنوعة 
وممارسات  معارف  في  املرغوبة  السلوكية  التغييرات  إلحداث 
سد  وبالتالي  إنتاجية  أعلى  حلقيق  سعياً  الزراع  هؤالء  واجتاهات 
الفجوة بني إنتاج واستهالك السكر في مصر, ومن ثم توفير فاتورة 

االستيراد من اخلارج. 

لذا فإن مشكلة هذا البحث تتبلور في اإلجابة على التساؤالت 
ومامستوي  املبحوثني,  للزراع  املميزة  اخلصائص  هي  ما  التالية: 
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املبحوثني؟  زراع بنجر السكر  التوصيات اإلرشادية بني  نشر بعض 
بنجر  زراع  بني  اإلرشادية  التوصيات  بعض  تبني  مستوي  وما 
السكر املبحوثني؟ وما هي أسباب عدم تبنيهم لبعض التوصيات 
املستقلة  املتغيرات  إسهام  نسبة  وما  للمحصول,  اإلرشادية 
املدروسة في تفسير التباين احلادث في درجة تبنى الزراع املبحوثني 

لبعض التوصيات اإلرشادية لهذا احملصول؟

أهداف البحث                                                                          

يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على درجة نشر 
زراع محصول بنجر السكر  التوصيات اإلرشادية بني  وتبني بعض 
من  الهدف  هذا  حتقيق  وميكن  الشيخ،  كفر  محافظة  بيال  مبركز 

خالل األهداف الفرعية التالية:

التعرف علي بعض اخلصائص املميزة للزراع املبحوثني.- 1

زراع - 2 بني  اإلرشادية  التوصيات  بعض  وتبنى  نشر  درجة  حتديد 
بنجر السكر املبحوثني.

سن - 3 التالية:  املدروسة  املستقلة  املتغيرات  إسهام  حتديد 
أسرة  تعليم  للمبحوث، متوسط  التعليمية  احلالة  املبحوث، 
املزرعية،  احليازية  السعة  الزراعية،  اآلالت  حيازة  املبحوث، 
متوسط انتاج الفدان من محصول بنجر السكر، التفرغ ملهنة 
الزراعة، املساحة املنزرعة من محصول بنجر السكر، املشاركة 
قيادة  الزراعية،  املعلومات  مصادر  الرسمية،  غير  االجتماعية 
العمل  عن  الرضا  االجناز،  دافعية  الطموح،  مستوى  الراي، 
الزراعي،  اإلرشاد  االجتاه نحو  اإلرشادي،  االتصال  الزراعي، درجة 
للتغيير  السكر، االستعداد  بنجر  زراعة محصول  االجتاه نحو 
ذات االرتباط املعنوي إسهاماً معنوياً في تفسير التباين احلادث 
اإلرشادية  التوصيات  لبعض  املبحوثني  الزراع  تبنى  درجة  في 

حملصول بنجر السكر كمتغير تابع.

لبعض - 4 املبحوثني  الزراع  تبني  عدم  أسباب  علي  التعرف 
التوصيات اإلرشادية حملصول بنجر السكر.

االستعراض المرجعي                                                             

diffusion processالنشر عمليه  بدر(1982) أن  يري 
املتعلقة  الرسائل  بنشر  يهتم  خاص  نوع  من  “اتصال  عن  عبارة 
باألفكار اجلديدة وهذا يعني أن هناك نوع من اخملاطرة تؤدي بالفرد 
لألفكار  تقوده عند استقباله  الذي  ذلك  إلي سلوك مختلف عن 
هي  النشر  عملية  Rogers (1983)أن  يري  الروتينية”،كما 
أو فكرة جديدة من  التي ميكن بواسطتها نقل مبتكر  “العملية 
اجتماعي،  زمنية بني أعضاء نظام  فترة  قنوات معينة علي  خالل 
تتضمنها  التي  الرسالة  أن  حيث  االتصال  من  نوعاً  تعتبر  حيث 

عملية االتصال معينة باألفكار اجلديدة”.   

وقد أشار البعض إلي أن عملية نشر املستحدثات هي “التي 
يتم مبقتضاها انسياب املعلومات عن املستحدثات خالل فترة زمنية 
بطريقة  استخدامه  كيفية  ومعرفة  به  الوعي  من  بدءاً  معينة 
أكبر  بواسطة  التنفيذ  صحيحة بقصد تطبيقه ووضعه موضع 
عدد من مستخدميه”، (مرزبان وشاكر، 1988)، ويري عمر (1992)

أن النشر عبارة عن »العملية التي ميكن بواسطتها االتصال بعدد 
واخلبرات  األفكار  ويتبنوا  ليتعلموا  الزراع  املسترشدين  من  كبير 

الزراعية التي أقرها الباحثون الزراعيون«. 

التي  “العملية  أنه  علي  االنتشار  اخلولي (1993)   ويعرف 
بواسطتها ينتقل اختراع جديد أو نظام جديد من مكانه األصلي 
في  تدريجياً  يسري  حتي  املالصقة  أو  اجملاورة  املناطق  إلي 

بأنه  االنتشار  الطنوبي(1998)   يعرف  حني  في  كله”,  العالم 
منابعها  من  اجلديدة  واملمارسات  والتكنولوجيا  األفكار  “انتقال 
إلي الناس والنجاح الذي يصادف بعضها في هذا الطريق والفشل 
 (2000) عرفهإسماعيل  بينما  اآلخر”،  البعض  يصاحب  الذي 
البحثية بعد تقرير  »عملية نقل املستحدثات من مصادرها  بأنه 
غالبية  إلي  احمللية  للظروف  وفقاً  العملي  للتطبيق  صالحيتها 
جماهيرها املستهدفة وتقدير نسبة املدركني لكل مستحدث من 
فترة  أن  وأضاف  معينة«  زمنية  فترة  املقصود خالل  بني جمهوره 
االنتشار يقصد بها »الفترة الزمنية بني نشوء مستحدث جديد قابل 
للتطبيق الفعلي في معهد بحثي وبني انتشاره وذيوعه بني أكبر 
عدد ممكن من اجلمهور املستهدف »املسترشدين«, ويذكر صالح 
ينقل  بواسطتها  التي  »العملية  هو  النشر  أن   (2004) وآخرون 

املبتكر اجلديد أو الفكرة املستحدثة أو ينتشر فيما بني الناس«.

 -1 عناصر هي:  عدة  علي  املبتكرات  انتشار  عملية  وتتوقف 
اتصال  قنوات  خالل  من  اجلديدة  الفكرة  انتقال   -2 جديدة،  فكرة 
معينة، 3- الفترة الزمنية الالزمة للذيوع، 4- التركيب االجتماعي 
 (Rogers, ، الغالب علي البيئة التي تظهر فيها الفكرة اجلديدة

1983).

وال ينتهي األمر عند ذيوع املبتكر أو الفكرة اجلديدة بني أعضاء 
النسق االجتماعي بل قد يظهر مبتكر آخر جديد في صورة تفوق 
منافسته حتي  في  فيبدأ  ومميزاته  في خصائصه  األصلي  املبتكر 

يحل محله تدريجياً. 

وقد أوضح قاسم (2002) نقالً عن Brown أنه ميكن مالحظة 
دورة حياة أي مستحدث جديد من خالل عملية متر بأربع مراحل وهي:

انتشار - 1 يبدأ  وفيها   Introduction: التمهيد  مرحلة 
الستقبالها  املمهدة  املنطقة  في  املستحدثة  التكنولوجيا 
احلاجة  ومدي  النسبية  وميزتها  أهميتها  علي  ذلك  ويعتمد 
علي  يحدد  أو  واسع  نطاق  علي  االنتشار  يحدث  وقد  إليها، 
اجتماعية  خصائص  من  لها  مبا  جغرافية  املناطق  أساس 

ودميوغرافية أو بيئية.

املبتكر - 2 انتشار  دائرة  تتسع  وفيها   Growth: النمو  مرحلة 
نتيجة لوسائل االتصال املؤثرة وتزداد قدرته التنافسية ومتيزه 

واحلاجة إليه.

مرحلة النضج :Maturity وفيها يبلغ انتشار املبتكر أقصي - 3
مع  عند مطابقته  وحتديثه  تنوعه  علي  ذلك  ويعتمد  درجاته 

املنتج القدمي.

مرحلة االنحراف أو الذبول :Decline وفيها يبدأ ظهور مبتكر - 4
آخر جديد له من اخلصائص واملزايا ما يؤهله لبداية انتشاره مما 
إلي االضمحالل شيئاً  انتشاره أشده  الذي بلغ  باملبتكر  يؤدي 
وظهور  التقدم  باستمرار  احلياة  دورة  تتجدد  وهكذا  فشيئاً 

األفكار اجلديدة. 

وعملية النشر ال ميكن فصلها عن عملية التبني، حيث يوضح 
اخلولي محمد وشاديه (1984) أن هناك عالقة اعتمادية تكاملية 
بني مفهومي النشر والتبني، فالنشر يعد أساساً منطلقاً للتبني، 
التي تعتمد عليها عملية  النشر متثل اخللفية  وبعبارة أخري فإن 
عملية  توجد  لم  ما  التبني  عملية  تكتمل  أن  ميكن  وال  التبني، 
عملية  أن  في  أساساً  العمليتني  بني  االختالف  وينحصر  النشر، 
املستخدمني  معدل  زيادة  بهدف  اجملتمع  أفراد  بني  حتدث  النشر 
ملبتكر معني وفي أسرع وقت، في حني أن عملية التبني حتدث داخل 

كل فرد علي حده.
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عقلية  التبني Adoption Processعملية  تعتبرعملية 
تختص بالفرد وحده، وعن طريقها ينتقل الفرد من مجرد السماع 
عن األساليب التكنولوجية ألول مرة إلي مرحلة اعتناقها، وينظر 
البعض إلي عملية التبني علي أنها تعلم، والبعض اآلخر ينظر إليها 
مجموعة  استعراض  وعند  القرارات،  اتخاذ  عملية  أشكال  كأحد 
املفاهيم التي تتفق علي أن عملية التبني نشاط عقلي يقوم به الفرد 
عندما يسمع عن اخلبرة اجلديدة أو يوجد موقف تعليمي لها جند أن:

يعرفها Rogers (1962) بأنها “العملية العقلية التي مير 
بها الفرد منذ سماعه عن الفكرة اجلديدة حتي التطبيق النهائي 
لها”، وأشار العادلي(1972)  بأن هناك اتفاق بني معظم الدراسات 
علي  يقبل  ال  الفرد  بأن  التبني  مجال  في  أجريت  التي  والبحوث 
تبنيه  وأن  إليها،  حاجة  في  أنه  شعر  إذا  إال  اجلديدة  األفكار  تبني 
لهذا اجلديد سوف يعود عليه بالنفع والفائدة ويسبب له املزيد من 
اإلشباع، وعلي ذلك فإن شعور الفرد بحاجة معينة قد يدفعه أو 
يحفزه علي تبني الفكرة اجلديدة التي من شأنها حتقيق حاجته, 
التقديرية  “العملية  أنها  الغفار(1975) علي  عبد  عرفها  كما 
العقالنية والنفسية الشعورية التي مير بها الفرد من وقت سماعه 
بفكرة ما حتي اقتناعه بها ورسوخها كجزء من سلوكه وقيمه”.

الفرد فيها  “عملية ذهنية مير  يري اخلولي(1977) أنها  بينما 
املميزة،  الشخصية  لصفاته  وفقاً  تطول  أو  تقصر  زمنية  مبرحلة 
وتبدأ العملية بالسماع عن اجلديد من األفكار أو األساليب وتنتهي 
أبو حطب  وينقل  التنفيذ,  في حيز  ووضعها  الفكرة  بتقبل هذه 
حائز  يتخذه  “قرار  هو  التبني  أن   Wilkening عن  نقالً   (1978)
باعتبارات  يتأثر  القرار  وهذا  الزمن  من  فترة  خالل  املزرعة 
وطاقة  الليلة  من  كل  وعرف  وشخصية”،  وعائلية  اقتصادية 
(1987)التبني علي أنه “العملية العقلية التي مير بها الفرد منذ 
سماعه عن الفكرة اجلديدة ألول مرة حتي اعتناقها وجعلها جزء 
من سلوكه”, أما عمر (1992) فيري أنها “عملية تفاعل عقلي 
مير خاللها الفرد منذ أن يسمع عن خبرة جديدة حتي تصبح جزءاً 

من سلوكه الفكري والشعوري والتنفيذي”.

وقد أشار البعض إلي أن عملية تبني املبتكرات التكنولوجية 
باعتبارها نوع من اتخاذ القرارات علي أساس تبني الفكرة ويتطلب 
في  النهاية  “نقطة  بأنه  القرار  ويعرف  ما  قرار  إصدار  الفرد  من 
سلسلة العمليات الذهنية التي يقوم بها الفرد في تقييم موقف معني 
بالقرار”،,  يقصد  ما  وهو  اختيار  أو  نتيجة  إلي  بشأنه  يصل  حتي 
كما ميكن القول بأن عملية التبني “مزيج من عمليتي التعلم واتخاذ 
القرارات فالعملية التي يتم عن طريقها تبني األفكار اجلديدة هي في 
جوهرها مثل الكيفية التي يتم بها أي نوع من أنواع التعلم وفي نفس 

الوقت هي نوع من أنواع اتخاذ القرارات”، (اخلطيب، 1984).

الذهنية  “العملية  هو  التبني  أن   Donald (1984) ويري 
التي مير بها الفرد منذ معرفته باملستحدثات ألول مرة إلي اتخاذ 
القرار إما بالتبني أو الرفض ثم تأكيد هذا القرار”, وينظر فليجيل 
اتخاذ  توقيت  وأن  قرار  اتخاذ  كعملية  التبني  عملية  (1990)إلي 
كافية  سيكولوجية  بسمة  يتأثر  معنية  بتغييرات  التبني  قرار 
نقالً   (1994) مدكور  التجديد”,وعرفها  في  الرغبة  عليها  يطلق 
عن ليجانز بأنها “عملية قبول واستخدام كامل من جانب الزراع 
بأنها  القرار  وقت  يدركون  التي  املستحدثات  من  أكثر  أو  لواحدة 
عملية  أن   Rogers (1995), متاح”.ويري  عمل  برنامج  أفضل 
التبني هي”العملية التي مير من خاللها الفرد أو وحدة اتخاذ القرار 
إلي  ثم  نحوه  اجتاه  تكوين  إلي  املستحدث  عن  األولي  املعرفة  من 
قرار تبني أو رفض هذا املستحدث ثم تنفيذه أو استخدام الفكرة 

اجلديدة ثم تأكيد أو تدعيم هذا القرار”, 

التبني  ملراحل  الشائعة  التقسيمات  فهيم(1991) أن  أبرزت 
هو تقسيمها إلي خمس مراحل كاآلتي: 

مرحلة الوعي أو االنتباه Awareness: وفيها يتعرض الفرد - 1
لفهمها  الالزمة  املعلومات  تنقصه  ولكن  اجلديدة  للفكرة 
ما  يجد  ال  ولكنه  بالفكرة  املسترشد  يشعر  وقد  وإدراكها، 
إذا كانت  إال  البحث عن معلومات جديدة عنها  يحفزه علي 

ستقابل حاجة محسوسة أو حتل مشكلة قائمة لديه.

املرحلة - 2 هذه  في  الفرد  يصبح   :Interest االهتمام  مرحلة 
بالفكرة فيبحث عن معلومات جديدة عنها  مهتماً  شغوفاً 
له  بالنسبة  فائدتها  بشأن  بعد حكمه  يستكمل  لم  ولكن 

وذلك في ضوء ظروفه وطبيعة موقفه.

يطبق - 3 املرحلة  هذه  في   :Evaluation التقييم  مرحلة 
الفرد الفكرة املستحدثة تطبيقاً عقلياً علي موقفه الراهن 
وكذلك موقفه الذي يتوقعه مستقبالً، وبعده يصدر قراره إما 

بتجربتها أو بصرف النظر عنها.

مرحلة التجريب Trial: وفيها يحاول الفرد استخدام اخلبرة - 4
املستحدثة علي نطاق ضيق ليتحقق من صالحيتها وإمكانية 
استخدامها في حقله وحتت ظروفه احمللية، وفي هذه املرحلة 
يبحث الفرد عن املعلومات بشأن الطريقة التي يستعمل بها 

الفكرة اجلديدة.

مرحلة التبني Adoption: وفي هذه املرحلة األخيرة تستخدم - 5
اخلبرة علي نطاق واسع وتصبح جزءاً من خبرات املزارع وعادة من 
عاداته التنفيذية، هذا وقد ترفض الفكرة وال تستخدم ورمبا ترفض 
الفكرة أو اخلبرة اجلديدة في أي مرحلة من املراحل ويسمي هذا 
السلوك برفض التبني أو قد يحدث التوقف عن استخدام الفكرة 
بعد تبنيها إذا ما ظهرت فكرة جديدة ميكن  اتخاذها بديالً أكثر 

سهولة وأكثر ميزة ويسمي هذا السلوك بالتوقف عن التبني. 

قد  وقتاً  املبتكرات  بشأن  القرار  اتخاذ  عملية  تأخذ  ما  وعادة 
كما  املستحدث،  هذا  عن  األولي  حسباملعرفة  يقصر  أو  يطول 
مصادر  من  وكل  الفرد  خصائص  علي  املتخذ  القرار  نوع  يتوقف 
املعلومات وكذلك صفات املبتكر، ومن املالحظ أنه عند اتخاذ القرار 
يتحصل عليها  الذي  املعلومات  وفي ضوء  املبتكر  رفض  أو  بتبني 

الفرد فإن هناك أربعة احتماالت لسلوك الفرد وهي:

إذا تبني الفرد املبتكر فهناك احتمالية أولهما االستمرار في - 1
التبني والثاني عدم االستمرار في التبني.

أولهما 2-  أيضاً  احتمالني  فهناك  بالرفض  القرار  كان  إذا  أما   
االستمرار في الرفض والثاني تعديل القرار بالتبني. 

أسباب رفض املبتكرات احلديثة أو عدم استمراريتها:
ويذكر عبد الرحمن (1998) نقالً عن روجرز أن هناك مجموعة 
من األسباب التي ميكن أن تعيق انتشار وتبني األفكار واملبتكرات 

التكنولوجية احلديثة وهي:

أن الفكرة اجلديدة ال تناسب موقف الفرد.- 1

الفائدة املتوقعة من تبني الفكرة ال تفوق اجلهود والتكاليف - 2
التي تبذل في سبيل تبنيها.

تزامن جتريب الفكرة مع بعض املواقف البيئية التي قد تعزي - 3
لتطبيق الفكرة اجلديدة.

عدم فهم الفكرة اجلديدة علي وجهها الصحيح.- 4
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انخفاض املستويات التعليمية للزراع.- 5

شيوع القيم التقليدية.- 6

عدم اتصال املمارسة املتبناة بحزمة املمارسات التي يجب أن - 7
تكون مصاحبة لها حتي ميكن حتقيق نتائج طيبة مثل األخذ 

بعدد اخلطوط املوصي بها في زراعة محصول معني.

استخدام - 8 من  الالزمة  املمارسات  أو  بالتوصيات  األخذ  عدم 
األفكار  وجتديد  السريع،  والتغيير  املنتقاة،  البذور  وتسميد 

احلديثة والتي ميكن إحاللها محل األفكار األخرى. 

والتيتمثلت  ومحمد(2012)  وأمل  الزرقا  دراسة  وباستعراض 
مستوي  املبحوثات  من   %48,55 يلي:  فيما  الدراسة  نتائج  أهم 
تبنيهن كان منخفض ومتوسط فيما يتعلق بالتوصيات السليمة 

للتربية املنزلية للدجاج. 

فيما  نتائجها  أهم  متثلت   (2012) وآخرون  دراسة غنيم  وفي 
املراكز  بأن  يرون   %45,4 بنسبة  املبحوثني  نصف  قرابة  يلي: 
العضوية  الزراعة  وتبني  نشر  في  ضعيف  بدور  تقوم  اإلرشادية 

بني زراع األراضي اجلديدة.

نتائجها  أهم  وجاءت   (2013) وآخرون  الزرقا  دراسة  وفي 
فيما يلي: قرابة 83% من املبحوثني وقعوا في فئة التبني املنخفضة 

واملتوسطة لبعض ممارسات الزراعة النظيفة.

التوصيات  وتبني  انتشار  قلة  السابقة  النتائج  من  ويتبني 
مبختلف  اإلرشادي  اجلهاز  علي  يجب  ولذا  املستحدثة،  اإلرشادية 
التوصيات اإلرشادية املستحدثة بني  مستوياته العمل علي نشر 

الزراع، والعمل علي إقناعهم بها وحتفيزهم علي تبنيها.

الفرض البحثي                                                                      

عشر  الثمانية  املستقلة  املتغيرات  من  متغير  كل  يسهم 
املدروسة التالية: سن املبحوث، احلالة التعليمية للمبحوث، متوسط 
احليازية  السعة  الزراعية،  اآلالت  حيازة  املبحوث،  أسرة  تعليم 
املزرعية، متوسط إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر، التفرغ 
السكر،  بنجر  محصول  من  املنزرعة  املساحة  الزراعة،  ملهنة 
الزراعية,  املعلومات  مصادر  الرسمية,  االجتماعية غير  املشاركة 
العمل  عن  الرضا  االجناز,  دافعية  الطموح,  مستوى  الرأي,  قيادة 
اإلرشاد  نحو  االجتاه  اإلرشادي,  االتصال  درجة  الزراعي, 
االستعداد  السكر،  بنجر  محصول  زراعة  نحو  االجتاه  الزراعي، 
التباين  تفسير  في  معنوياً  اسهاماً  املعنوي  االرتباط  ذات  للتغير 
التوصيات  لبعض  املبحوثني  الزراع  تبنى  درجة  في  احلادث 

االرشادية بني زراع محصول بنجر السكر كمتغير تابع.

     ويتم اختبار هذا الفرض في صورته الصفرية (فرض العدم) 
املستقلة  املتغيرات  بني  معنوية  عالقة  توجد  ال  أنه  تعنى  والتي 

واملتغير التابع سالف الذكر.

األسلوب البحثي                                                                                    

املفاهيم اإلجرائـية:
بيانات  جتميع  وقت  املبحوث  عمر  به  ويقصد  املبحوث:  سـن   –1

هذا البحث مقدراً بعدد السنوات وألقرب سنة ميالدية.

2- احلالة التعليمية للمبحوث: ويقصد بها حالة املبحوث من حيث 
كونه أمياً أو ملماً بالقراءة والكتابة أو متمماً إلحدى املراحل 

التعليمية.

متوسط تعليم أسرة املبحوث: ويقصد به احلالة التعليمية - 3
إجراء  وقت  اإللزامي  التعليم  سن  في  املبحوث  وزوجة  ألبناء 
الدراسة من حيث كونهم أميني أو يقرأون ويكتبوا أو متممني 

إلحدى املراحل التعليمية.

املبحوث  حيازة  مدي  بها  ويقصد  الزراعية:  اآلالت  حيازة   -4
جمع  حتى  عدمه  من  الزراعية  واملعدات  اآلالت  لبعض 

البيانات.

السعة احليازية املزرعية: ويقصد بها إجمالي مساحة األرض - 5
الزراعية الواقعة حتت حيازة املبحوث مقدرة بالقيراط.

ويقصد - 6 السكر:  بنجر  محصول  من  الفدان  إنتاج  متوسط 
بهمتوسط إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر مقدراً بالطن.

بأعمال - 7 املبحوث  قيام  به مدي  ويقصد  الزرعة:  التفرغ ملهنة 
بالزراعةمن  عمله  الزراعيباإلضافةالي  العمل  غير  أخري 

عدمه.

بها - 8 ويقصد  السكر:  بنجر  مبحصول  املزروعة  املساحة 
املبحوث  يزرعها  التي  الزراعية  األرض  مساحة  إجمالي 

مبحصول بنجر السكر مقدرة بالقيراط.

املشاركة االجتماعية غير الرسمية: ويقصد بها مدى مشاركة - 9
املبحوث في األنشطة االجتماعية غير الرسمية التالية: تبادل 
غير  من  القرية  أهل  أفراح  وحضور  القرية،  أهل  مع  الزيارات 
مع  اآلالت  وتبادل  املآمت،  في  العزاء  واجب  وتقدمي  األقارب، 
مع  واملشاركة  القرية،  أهل  بني  املنازعات  وفض  الزراع، 
أهل البلد في مشروعات تنمية القرية (تشجير- نظافة – إلخ).

مصادر املعلومات الزراعية: ويقصد بها إلى أي مدى يلجأ - 10
الزراعية:  املعلومات  على  للحصول  املصادر  املبحوثلبعض 
اإلرشادية,  السكر  بنجر  ونشرات  بالقرية,  الزراعي  كاملرشد 
مستلزمات  وجتار  الزراعية,  باإلدارة  باإلرشاد  والعاملون 
اجلمعية  ومدير  الزراعي،  اإلرشاد  ومجلة  الزراعي,  اإلنتاج 
واملسموعة,  املرئية  الزراعية  والبرامج  الزراعية,  التعاونية 
الفيركون  وشبكة  واألصدقاء,  واألقارب  واجليران,  واألهل 
البحوث  ومركز  العمل،  وزمالء  واإلنترنت,  والراديكون, 
واالجتماعات  اإلرشادية،  والندوات  الزراعة،  وكلية  الزراعية, 
آخر  مصدر  أي  إلضافة  اجملال  للمبحوث  وترك  اإلرشادية, 

غير املصادر املذكورة باالستمارة.

قيادة الرأي: ويقصد بها مدي قيام املبحوث بتقدمي املعلومات - 11
ومجال  عامة  بصفة  الزراعي  باجملال  املتعلقة  والنصائح 
الذين  للزراع  خاصة  بصفة  السكر  بنجر  محصول  زراعة 

يلجأون إليه من عدمه ومدي االستفادة منها.

نحو - 12 املبحوث  تطلع  مدي  به  ويقصد  الطموح:  مستوي 
األفضل من وجهة نظره من حيث األخذ باجلديد في الزراعة, 
الزراعي  املرشد  لدور  وتقديره  األبناء,  بتعليم  واالرتقاء 
لزيادة  توصياته  واتباع  الزراعية,  للمعلومات  كمصدر 
مجال  في  حديث  هو  ملا  للوصول  وتطلعه  ودخله،  إنتاجيته 

زراعة بنجر السكر.

في - 13 التفوق  في  املبحوث  رغبة  بها  ويقصد  اإلجناز:  دافعية 
واالجتهاد  للجديد،  وتقبله  اإلتقان،  خالل  من  الزراعي  اإلنتاج 
املوجودة  املنظمات  في  واالشتراك  الزراعي،  العمل  في 
عن  والبحث  القرية،  مشكالت  حل  في  ومساهمته  بالقرية، 
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والذي  السكر  بنجر  الزراعي  اجملال  في  اجلديدة  التوصيات 
ينعكس باإليجاب علي دخله من العمل املزروعي.

الرضا عن العمل الزراعي: ويقصد به مدي االرتياح النفسي - 14
وذويه،  وأبنائه  هو  املزروعي  بالعمل  االشتغال  عن  للمبحوث 

وكذا مدي اإلشباع الذي يحققه حلاجاته من العمل املزرعي.

املبحوث - 15 اتصال  مدى  بها  يقصد  اإلرشادي:  االتصال  درجة 
النصائح  من  واستفادته  عليه  وتردده  الزراعي  باملرشد 
إطالع  مدى  وكذا  له،  يقدمها  التي  اإلرشادية  والتوصيات 
بالهيئات  واتصاله  الزراعي  اإلرشاد  نشرات  على  املبحوث 

الزراعية املعنية بتقدمي كافة املعلومات الزراعية.

ميل - 16 درجة  به  ويقصد  الزراعي:  اإلرشاد  نحو  االجتاه 
بجهاز  االتصال  في  ورغبته  وثقته  ميله  عدم  أو  املبحوث 

اإلرشاد الزراعي. 

به درجة - 17 ويقصد  زراعة محصول بنجر السكر:  االجتاه نحو 
ميل املبحوث أو عدم ميله لزراعة محصول بنجر السكر. 

االستعداد للتغيير: يقصد به مدى استعداد املبحوث لتقبل - 18
هذه  بأهمية  قناعته  وكذا  واملعلومات،  املعارف  من  اجلديد 

املعلومات وتنفيذه لها.

محصول - 19 زراع  بني  اإلرشادية  التوصيات  بعض  نشر  درجة 
املبتكرات  وتوصيل  انتقال  مدى  ويقصدبه  السكر:  بنجر 
املتعلقة  الفنية  والتوصيات  اجلديدة  واألفكار  التكنولوجية 
التالية:  السكر  بنجر  محصول  وإنتاج  زراعة  بتقنيات 
(الزراعة  اآللية  والزراعة  األمونيا،  (احلقن)بغاز  التسميد 

بالسطارة)، ومعامالت زيادة نسبة السكر.

درجة تبنى بعض التوصيات االرشادية بني زراع محصول بنجر - 20
السكر: ويقصد بها مدى سماع املبحوث عن بعضاملبتكرات 
املتعلقة  الفنية  والتوصيات  اجلديدة  واألفكار  التكنولوجية 
بتقنيات زراعة وإنتاج محصول بنجر السكر التالية:التسميد 
بالسطارة),  (الزراعة  اآللية  والزراعة  األمونيا،  بغاز  (احلقن) 
لثالث  لها  تطبيقه  ومدى  السكر،  نسبة  زيادة  ومعامالت 

سنوات فأكثر، واتخاذه قرار نهائي باالستمرار في تطبيقها.

منطقة البحث:
مت اختيار محافظة كفرالشيخ كمنطقة إلجراء هذه الدراسة، 
العربية،  مصر  جمهورية  في  مصنع  وأكبر  أول  بها  يقع  حيث 
محصول  من  السكر  إلنتاج  األوسط  الشرق  في  مصنع  أكبر  بل 
اجلمهورية  مستوى  على  مساحة  أكبر  بها  ويزرع  السكر،  بنجر 
حوالى  م   2016/2015 موسم  بها  املزروعة  املساحة  بلغت  والتي 
املزروعة  املساحة  إجمالي  من   %25,2 بنسبة  فدان  ألف   140267
احملافظة  حققت  كما  اجلمهورية،  مستوى  على  السكر  ببنجر 
أعلى إنتاج لنفس املوسم حيث مت توريد 2328047 طن بنجر، (وزارة 
الزراعة،2016)، وقد مت اختيار مركز بيال بطريقة عمدية باعتباره من 
بلغت  والذى  السكر  بنجر  زراعة حملصول  احملافظة  أكبر مراكز  بني 
املساحة املزروعة به 14238 فدان موسم 2018/2017م يحتل بها 
احملافظة،  مستوى  على  املزروعة  املساحة  حيث  من  الرابع  املركز 
تلى   ،(2018 منشورة،  غير  بيانات  بكفرالشيخ،  الزراعة  (مديرية 
ذلك اختيار ثالثة قرى بطريقة عشوائية من املركز فأسفر االختيار 

عن قرى: اللواء، وأبو بدوى، وحازق.

شاملة وعينة البحث:
لزراع  الشامل  احلصر  طريق  عن  البحث  شاملة  حتديد  مت 

محصول بنجر السكر بكل قرية من القرى الثالث اخملتارة التي وقع 
عليها االختيار وذلك من واقع سجل 2 خدمات باجلمعية الزراعية 
التابع لها كل قرية, فبلغ حجم الشاملة 697 مزارع موزعني كما 
بدوى  أبو  وقرية  فدان،   525 مبساحة  مزارع   262 اللواء  قرية  يلى: 
مزارع مبساحة 80  فدان، وقرية حازق 99  مزارع مبساحة 351   336
مت حتديد حجم  وقد   (2018 الشيخ،  بكفر  الزراعة  (مديرية  فدان، 
 Krejcie &) ومورجان   كريجسي  ملعادلة  وفقاً  البحث  عينة 
Morgan,1977), فبلغ حجم العينة 248 مبحوثاً مت اختيارهم 
بطريقة عشوائية منتظمة من واقع كشوف احلصر حملصول بنجر 
الثالثة  القرى  من  قرية  كل  لها  التابع  الزراعية  باجلمعية  السكر 
في  الثالثة  القرى  من  قرية  كل  إسهام  لنسبة  ووفقاً  اخملتارة 
مبحوثاً  و35  و120,   ,93 يلى:  والتي جاءت كما  الكلية  الشاملة 

على الترتيب.

أسلوب جمع البيانات:
كأداة  الشخصية  باملقابلة  استبيان  استمارة  استخدم   مت 
للحصول على بيانات هذه البحث حيث روعي في تصميم استمارة 
استمارة  مرت  وقد  البحث،  ألهداف  األسئلة  حتقيق  االستبيان 
االستبيان بعدة مراحل وهى حتديد نوع البيانات املتطلبة للبحث 
مبدئي الستمارة  اختبار  وإجراء  واضحة،  بطريقة  األسئلة  وإعداد 
قصور  أو  غموض  من  األسئلة  تشمله  قد  ما  إليضاح  االستبيان 
وذلك لتعديلها وفقاً ملقتضيات حتقيق أهداف البحث، وبعد ذلك مت 

تنسيق هذه االستمارة وإعدادها في صورتها النهائية.

هذا وقد اشتملت استمارة االستبيان على قسمني رئيسيني، 
للزراع  املميزة  اخلصائص  تتناول  التي  باألسئلة  أولها  اختص 
املبحوثني، وتناول ثانيها األسئلة املتصلة بنشر وتبنى كل تقنية 
من التقنيات اإلرشادية الثالثة حملصول بنجر السكر وأسباب عدم 

تبنيهم لهذه التوصيات.

أسلوب حتليل البيانات:
بعد االنتهاء من جمع البيانات ومراجعتها ثم تفريغها وتبويبها 
وجدولتها وتصنيفها وفقاً ألهداف البحث  ثم إدخالها في احلاسب 
اآللي بعد حتويل البيانات الوصفية إلى درجات, وقد استخدمت عدة 
أساليب إحصائية  متثلت في النسبة املئوية، املتوسط احلسابي، 
لبيرسون،  البسيط  االرتباط  ومعامل  املعياري،  واالنحراف 
االنحدار  ومعامل  التدريجي،  واملتعدد  املتعدد  االرتباط  ومعامل 
الستجالء  وذلك  (ت)،  واختبار  املعياري،  واجلزئي  اجلزئي 

النتائج البحثية املراد التعرف عليها.

قياس املتغيرات البحثية:
أوالً: قياس املتغيرات املستقلة: 

1- سن املبحوث: مت قياسهذا املتغير بالرقم اخلام لعدد سنوات سن 
املبحوث وألقرب سنة ميالدية حتى وقت جتميع البيانات.

املتغيربعدد سنوات  التعليمية للمبحوث: متقياس هذا  2- احلالة 
األمي  وأعطى  بنجاح,  املبحوث  أمتها  التي  الرسمي  التعليم 
درجات,واالبتدائي  أربع  ويكتب  يقرأ  والذى  درجة  صفر 
املتوسط  والتعليم  درجات,  تسع  ,واالعدادي  درجات  ست 
أثني عشر درجة, والتعليم فوق املتوسط أربعة عشر درجة, 

والتعليم اجلامعي ستة عشر درجات.

3- متوسط تعليم أسرة املبحوث: مت قياس هذا املتغير عن طريق 
سن  فوق  املبحوث  أسرة  أفراد  تعليم  سنوات  عدد  حساب 
الست سنوات وكذا الزوجة ثم قسمته على عددهم, وقد مت 
والزوجة بنفس طريقة قياس  التعليمية لألبناء  قياس احلالة 

احلالة التعليمية للزوج.
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4- حيازة اآلالت الزراعية: مت قياس هذا املتغير بإعطاء املبحوث درجة 
التالي:  النحو  على  زراعية  آلة  لكل  امتالكه  مدى  عن  تعبر 
خمس درجات للجرار زراعي, وأربع درجات للمقطورة وماكينة 
الدراس، وثالث درجات ملاكينة الري، ودرجتني ملوتور الرش، ودرجة 

واحدة للرشاشة الظهرية.

اخلام  بالرقم  املتغير  هذا  قياس  مت  املزرعية:  احليازية  السعة   :-5
إجراء  وقت  املبحوث  بحوزة  التي  الزراعية  احليازة  جلملة 

البحث مقدراً بالقيراط.

6- متوسط إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر: مت قياس هذا 
املتغير بالرقم اخلام ملتوسط إنتاج فدان البنجر مقدراً بالطن.

الزراعة  ملهنة  املتفرغ  املبحوث  أعطى  الزراعة:  ملهنة  التفرغ   -7
درجتني, وغير املتفرغ درجة واحدة.

هذا  قياس  مت  السكر:  بنجر  مبحصول  املزروعة  8-املساحة 
املبحوث  زرعها  التي  البنجر   ملساحة  اخلام  بالرقم  املتغير 

هذا املوسم ومت التعبير عنها بالقيراط.

9- املشاركة االجتماعية غير الرسمية: مت قياس هذا املتغير بسؤال 
املبحوث عن مدى قيامة بتسعة أنشطة غير رسمية بالقرية, 
لالستجابات  1، صفر) وفقاً   ،2 التالية: (3،  الدرجات  وأعطى 
دائما، وأحيانا، ونادراّ، وال على الترتيب، ثم جمعت هذه الدرجات 

لتعبر عن قيم هذا املتغير.

10- مصادر املعلومات الزراعية: مت قياس هذا املتغير من خالل سؤال 
الزراعية  معلوماته  منها  يستقى  التي  املصادر  عن  املبحوث 
درجة  املبحوث  أعطى  وقد  االستبيان،  باستمارة  وردت  كما 
الدرجات  هذه  جمعت  ثم  إلية،  يلجأ  مصدر  كل  عن  واحدة 

لتعبر عن هذا املتغير.

11- قيادة الرأي: مت قياسهذا املتغير بسؤال املبحوث عن مدى جلوء 
عامة,  بصفة  الزراعية  املعلومات  على  للحصول  إليه  الزراع 
واملعلومات التي تخص محصول بنجر السكر بصفة خاصة, 
ومت قياسها بخمسة عبارات تعكس درجة قيادته في هذا اجملال 
نعم  استجابته  التالية: 1، وصفر عن  الدرجات  أعطى  حيث 
وال على الترتيب ثم جمعت هذه الدرجات لتعبر عن قيم هذا 

املتغير.

عن  املبحوث  بسؤال  املتغير  هذا  قياس  الطموح: مت  12- مستوى 
( 3، و2,  الدرجات  بنود توضح مدى طموحه, وأعطى  ثمانية 
و1) وفقاً لالستجابات (موافق، حلد ما، غير موافق) ثم جمعت 

هذه الدرجات لتعبر عن هذا املتغير.

مدى  عن  املبحوث  املتغيربسؤال  قياسهذا  مت  اإلجناز:  دافعية   -13
وأعطى  االجناز  على  رغبته  متثل  بنود  ثمانية  على  موافقته 
(موافق،  لالستجابات  )وفقاً  و1  و2،   ،3  ) الدرجات  املبحوث 
حلد ما، غير موافق) ثم جمعت هذه الدرجات لتعبر عن هذا 

املتغير.

14- الرضا عن العمل الزراعي: مت قياس هذا املتغير بسؤال املبحوث 
عن أربعة بنود توضح درجة رضاه عن العمل الزراعي, واعطى 
ما،  وحلد  (راضي،  لالستجابات  وفقاً  وصفر)  و1،   ،2 الدرجات( 
وغير راضي) ثم جمعت هذه الدرجات لتعبر عن هذا املتغير. 

15- درجة االتصال اإلرشادي: مت قياس هذا املتغيربسؤال املبحوث 
اجملال,  هذا  في  اإلرشادي  اتصاله  درجة  توضح  بنود  ستة  عن 
وأعطى الدرجات ( 3، و2، و1، وصفر) وفقاً لالستجابات (دائما، 

أحياناً، نادراً) وال على الترتيب، ثم جمعت هذه الدرجات لتعبر 
عن هذا املتغير.

16- االجتاه نحو اإلرشاد الزراعي: مت قياس هذا املتغير بسؤال املبحوث 
عن أثني عشرة بند توضح درجة اجتاهه نحو اإلرشاد الزراعي، 
وأعطى الدرجات ( 3، و2، و1 )وفقاً لالستجابات (موافق، حلد 
 (1،3،5،7،9،11) أرقام  االيجابية  للعبارات  موافق)  وغير  ما، 
على الترتيب، وأعطى الدرجات ( 1، و2، و3) وفقا لالستجابات 
 ،4 ،2) (موافق، حلد ما، وغير موافق) للعبارات السلبية أرقام 
لتعبر  الدرجات  هذه  ثم جمعت  الترتيب  12) على   ،10  ،8  ،6

عن هذا املتغير.

17- االجتاه نحو زراعة محصول بنجر السكر: مت قياس هذا املتغير 
نحو  اجتاهه  درجة  توضح  بنود  ثمانية  عن  املبحوث  بسؤال 
و1 ) و2،  الدرجات( 3،  السكر, وأعطى  بنجر  زراعة محصول 

للعبارات  موافق)  غير  و  ما،  حلد  موافق،   ) لالستجابات  وفقاً 
الدرجات  وأعطى  الترتيب  على   (8  ،3  ،2  ،1) أرقام  االيجابية 
وغير  ما،  حلد  موافق،  لالستجابات(  وفقا  و3  و2،   ،1 التالية: 
موافق) للعبارات السلبية أرقام (4، 5، 6، 7) على الترتيب ثم 

جمعت هذه الدرجات لتعبر عن هذا املتغير.

18- االستعداد للتغيير: مت قياس هذا املتغير بسؤال املبحوث عن 
للبند  بالنسبة  للتغيير  استعداده  مدى  توضح  بنود  أربعة 
2، 1 صفر)  لالستجابات   ،3 ) الدرجات  (1، 2) أعطيت  رقم 
( أقوم بتطبيقها فورا، أجربها على نطاق ضيق، أنتظر ملا حد 
 (3) رقم  للبند  وبالنسبة  الترتيب  )على  أجربها  ال   ، يجربها 
)على  وال  (نعم،  لالستجابات   ( وصفر   ،1 الدرجات(  أعطيت 
( صفر،  الدرجات  الترتيب وبالنسبة للبند رقم (4) وأعطيت 
القدمية  األفكار  نفس  اتباع  على  يداوم  (أن  لالستجابات  و1) 
وأن يكون من أوائل املستخدمني لألفكار اجلديدة والعصرية) 
على الترتيب ثم جمعت هذه الدرجات لتعبر عن هذا املتغير.

ثانيا: قياس املتغير التابع:
بني زراع محصول بنجر  اإلرشادية  التوصيات  بعض  نشر  -  درجة 
السكر: مت قياس هذا املتغير بسؤال املبحوث عن مدى سماعة 
عن كل تقنية من التقنيات الثالث  املدروسة كالً على حده، 
وعن املدى الزمنى لسماعه عن التقنية، وعن مصادر سماعه 
عنها، وعن معرفته بفوائد هذه التقنية، وعن معرفته بطريقة 
 ( (درجة واحدة  املبحوث  التقنية، وقد أعطى  استخدام هذه 
في حال سماعة عن هذه التقنية و(صفر) عن عدم سماعة 
وأعطى (درجة واحدة )عن كل سنة سمع فيها عن التقنية 
مصادر  من  مصدر  كل  عن  واحدة)  (درجة  املبحوث  وأعطى 
معرفته  عن  واحدة  درجة  املبحوث  وأعطى  املذكورة  السماع 
بكل بند من بنود املعرفة بفوائد هذه التقنية، و (صفر) لعدم 
معرفته وأعطى( درجة واحدة )عن معرفته بكل بند من بنود 
املعرفة بطرقة االستخدام و(صفر) لعدم معرفته ثم جمعت 
بني  التقنية  نشر  درجة  عن  النهاية  في  لتعبر  الدرجات  هذه 

الزراع املبحوثني.

بنجر  زراع محصول  بني  اإلرشادية  التوصيات  بعض  تبنى  درجة   -
واحدة  (درجة  املبحوث  بإعطاء  املتغير  قياسهذا  مت  السكر: 
و(صفر) عن استجابته  التقنية  عن  يسمع  استجابته  )عن 
لم يسمع عن التقنية ثم أعطى (درجة واحدة) عن تطبيقه 
فيها  طبق  سنة  كل  عن   ( واحدة  درجة  وأعطى(  للتقنية 
التقنية ثم أعطى( درجة واحدة ) عن رغبته في االستمرار في 
تطبيق التقنية وبجمع الدرجات التي حصل عليها املبحوث 
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في احملاور األربعة (السماع، التطبيق، التطبيق لثالث سنوات 
تبنيه  التعبير عن درجة  أمكن  الرغبة في االستمرار)  فأكثر، 

لكل تقنية من التقنيات الثالث املدروسة كالً على حده. 

النتائج ومناقشتها                                                                      

أوالً: بعض اخلصائص املميزة للمبحوثني
أوضحت النتائج بجدول (1) أن قرابة 49% من املبحوثني يتراوح 
سنهم من (38- 51) سنة، وأن أكثر من نصف املبحوثني قرابه %56 
ما بني أمي ويقرأ ويكتب، وأن حوالي 71% من املبحوثني متوسط تعليم 
ذوى حيازة متوسطة  املبحوثني  وأن77% من  أسرهم كان متوسطآ، 
لآلالت الزراعية، وأن حوالى 73% من املبحوثني ذوى سعة حيازية مزرعية 
منخفضة، وأن حوالى 88% من املبحوثني متوسط إنتاج الفدان من 
محصول بنجر السكر لديهم متوسط، وأن أكثر من نصف املبحوثني 
قرابه 55%منهم متفرغني للعمل الزراعي، وأن غالبية املبحوثني حوالي 
93%  ذوى مشاركة اجتماعية غير رسمية مرتفعة، وأن أكثر من نصف 
املبحوثني قرابه 58% منهم يلجأون لعدد من املصادر املعلوماتية يتراوح 
من (4- 8) مصادر، وأن مايقرب من  ثلثي املبحوثني 62%  ذوى قيادة رأى 
متوسطة، وأن أكثر من نصف املبحوثني قرابه 57% مستوى طموحهم 
متوسط، وأن حوالى نصف املبحوثني قرابه 56% دافعية اإلجناز لديهم 
لديهم استعداد  متوسطة وأن أكثر من ثلثي املبحوثني قرابه %70 
متوسط للتغيير وأن قرابه 61% من املبحوثني ذوى رضا متوسط عن 
العمل الزراعي وأن قرابه 59% ذوى اتصال إرشادي متوسط وأن قرابة 
43% من املبحوثني ذوى اجتاه سلبى نحو اإلرشاد الزراعي وأن حوالى %60 

منهم ذوى اجتاه محايد نحو زراعة محصول بنجر السكر.  

للمبحوثني  املميزة  اخلصائص  بعض  نتائج  عرض  من  يتضح 
املتوسطة  الفئة  في  تقع  املبحوثني  لهؤالء   الغالبة  النسبة  أن 
يتسمون  املبحوثني  هؤالء  أن  علي  مؤشراً  يعطي  مما  املرتفعة,  أو 
الزراعية  التقنيات  بتبني  لهم  تسمح  قد   بسمات  غالبهم  في 
املتعلقة  الدراسة  موضع  الثالث  التقنيات  والسيما  املستحدثة 

بزراعة وإنتاج محصول بنجر السكر. 

 أ- النشر:
عن  بالسماع  يتعلق  فيما   (2) بجدول  النتائج  أوضحت 
تقنية احلقن بغاز األمونيا  أن 21 مبحوثا ميثلون 8,5% من إجمالي 
(احلقن)  التسميد  استخدام  عن  بسماعهم  أفادوا  املبحوثني 
باألمونيا حملصول بنجر السكر، في حني تبني أن 91,5% من إجمالي 

املبحوثني أفادوا بعدم سماعهم عن تلك التقنية . 

وبالنسبة للمدي الزمني لسماع املبحوثني عن استخدام طريقة 
التسميد (احلقن) باألمونيا في زراعة بنجر السكر, فقد بينت النتائج 
عن  املبحوثني  لسماع  الزمني  املدي  عن  املعبرة  السنوات  عدد  أن 
هذه التقنية قد تراوح من (1 – 8) سنوات، مبتوسط حسابي قدره 

0,23 درجة، وانحراف معياري قدره 0,94 درجة، جدول (3).

وقد  مت تقسيم املبحوثني وفقاً للمدي الزمني لسماعهم عن 
استخدام تقنية التسميد (احلقن) بغاز األمونيا إلي ثالث فئات، فئة 
سمع منذ (1 – 2) سنة وبلغت نسبة املبحوثني بها 66,6%، وفئة 
سمع منذ (3 – 6) سنة بنسبة 23,8%، أما فئة سمع منذ (7 – 8) 
سنة فبلغت نسبة املبحوثني بها 9,6% من إجمالي املبحوثني (جدول 

.(3

طريقة  استخدام  عن  املبحوثني  سماع  مبصادر  يتعلق  وفيما 
التسميد (احلقن) باألمونيا في محصول بنجر السكر فقد أظهرت 
احتل  السكر  مصنع  مهندسي  مصدر  أن   (4) بجدول  النتائج 
املرتبة األولي بنسبة 66% من إجمالي املبحوثني الذين سمعوا عن 

بنسبة  الثانية  املرتبة  في  التليفزيون  مصدر  جاء  بينما  التقنية، 
38%، في حني شغل مصدر املرشد الزراعي املرتبة الثالثة بنسبة 
الرابعة  املرتبة  احتل  االجتماعي  التواصل  مواقع  أما مصدر   ،%29

واألخيرة بنسبة 14% من إجمالي عينة املبحوثني.

وبالنسبة ملعرفة املبحوثني بفوائد استخدام تقنية التسميد 
(احلقن) بغاز األمونيا في بنجر السكر, فقد كشفت النتائج بشكل 
إجمالي  من  ميثلون حوالى %92,3  مبحوثآ   أن 229  علي   (1) رقم 
بنجر  تسميد  في  األمونيا  استخدام  بفوائد  يعرفون  ال  املبحوثني  
السكر وأن 19 مبحوثا فقط ميثلون 7,7% يعرفون بهذه الفوائد, وقد 
مت تقسيم املبحوثني اللذين يعرفون بفوائد هذه التقنية الى ثالث 
فئات, حيث تبني أن الدرجات املعبرة عن مستوى معرفة املبحوثني 
بهذه التقنية تتراوح من ( 1-10) درجات مبتوسط حسابي قدره 0,28 
درجة, وانحراف معياري قدرة 1,29 درجة, حيث تبني أن 5,2% منهم 
ذوى مستوى معرفي منخفض بتلك الفوائد، وأن 1,2% منهم ذوى 
مستوى معرفي متوسط بها، وأن 1,2% منهم ذوى مستوى معرفي 
التدني الشديد في معارف  ، يتضح من ذلك  مرتفع بتلك الفوائد 
املبحوثني بفوائد هذه التقنية مما يتطلب مزيد من اجلهود اإلرشادية 
التسميد  تقنية   استخدام  فوائد  عن  املعارف  لتزويدهم مبختلف 
(احلقن) بغاز األمونيا في زراعة بنجر السكر وحثهم علي االستفادة 

منه وتوفير هذا املنتج في أماكن الزراع مبنطقة البحث.     

وفيما يتعلق مبعرفة املبحوثني بطرق استخدام هذه التقنية 
املتعلقة  اإلرشادية  بالتوصيات  املبحوثني   معرفة  عدم  تبني  فقد 
بهذه التقنية, وقد يكون ذلك راجع لعدم وجود هذا املنتج بالقرية 

أو املركز اجملاور لهم 

الزراع  تعريف  شأنها  من  إرشادية  أنشطة  أية  توافر  ولعدم  ـ  أ 
بفوائد وطرق استخدام هذه التقنية في حتسني حالة التربة وزيادة 
لغالبيتهم  التعليمية  احلالة  رمبا النخفاض  أو  الفدانية  اإلنتاجية 
أو صغر مساحتهم املزروعة ببنجر السكر أو لسلبية اجتاه نسبة 

كبيرة منهم نحو اإلرشاد الزراعي.

التبني:  ـ  ب 
من   %8,5 ميثلون  مبحوثآ   21 أن   (2) بشكل  النتائج  أظهرت 
(التسميد)  احلقن  تقنية  عن  سمعوا  قد  املبحوثني  إجمالي 
باألمونيا، في حني لم يطبق هذه التقنية أي من املبحوثني بنسبة 

.%100

وقد يرجع ذلك لعدم وجود وحدة حلقن غاز األمونيا باملنطقة أو 
لعدم معرفة املبحوثني بوجود هذه التوصيةأو لضعف اتصال املبحوثني 
باإلرشاد الزراعي حيث يتضح من النتائج أن 96% منهم ذوى اتصال 
إرشادي منخفض ومتوسط باإلرشاد الزراعي باملنطقة أو لسلبيةاجتاه 
نسبة كبيرة منهم نحو اإلرشاد الزراعي وعدم قيام اإلرشاد الزراعي 
بدوره املنوط به باملنطقة في تعريف الزراع بأهمية التسميد باألمونيا 
باملنطقة  الزراعي  اإلرشادي  اجلهاز  من  يتطلب  مما  وجوده،  ومكان 
العمل علي نشر تلك التقنية وحث املبحوثني علي تبنيها وتطبيقها.

ج- أسباب عدم تبني املبحوثني لتقنية التسميد (احلقن) بغاز األمونيا 
حملصول بنجر السكر:

أظهرت النتائج بجدول (5) املتعلقة بأسباب عدم تبني املبحوثني 
بنجر  حملصول  األمونيا  بغاز  باحلقن  التسميد  لتوصية  املتبنني  غير 
السكر عن وجود ستة أسباب لعدم تبني املبحوثني مرتبة تنازلياً كالتالي: 
عدم السماع عن هذه التقنية(91,5%)، وغير متوفرة باجلمعية الزراعية 
أو باملنطقة (87,9%)، وليس لها نتائج ملموسة علي اإلنتاج (%85,5)، 
زراعة  لتكاليف  وزيادة  منها(%79,3)،  أفضل  الكيميائية  واألسمدة 

احملصول (57,3%)، ولم يخبرنا بها املرشد الزراعي (%54,8).
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جدول 1. توزيع المبحوثين وفقًا لبعض الخصائص المميزة لهم

المتوسط %العـدد فئات المتغيرات المستقلة  
الحسابي

االنحراف 
المعياري

1- السـن: 

5622,6(24- 37) سنة 

12148,845,759,83(38- 51) سنة 

7128,6(52- 65) سنة 

2- احلالة التعليمية للمبحوث: 

9839,5أمـي

4016,1يقرأ ويكتب

31,2ابتدائـي

52,0إعـدادي 

ثانـوي
فوق املتوسط

70
24

28,4
9,6

83,2جامعـي

38,102,89- متوسط تعليم أسرة املبحوث: 

2911,7منخفض (صفر- 4) درجة

17771,4متوسط (5- 11) درجة

4216,9مرتفع (12- 16) درجة

4- حيازة اآلالت الزراعية: 

4719,03,542,09منخفضة (صفر-2) درجة

19177,0متوسطة (3-6 ) درجة

104,0مرتفعة (7-9 ) درجة

5- السعة احليازية املزرعية:  

18273,443,0821,49منخفضة (5-  52) قيراط

6325,4متوسطة (53- 101) قيراط

31,2مرتفعة (102- 150) قيراط

6- متوسط إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر:  

2510,018,692,95منخفض (10- 16) طن 

21888,0متوسط (17- 25) طن 

52,0مرتفع  (26- 32) طن 

7- التفرغ ملهنة الزراعة:  

13654,8متفرغ 

12245,2غير متفرغ

8- املساحةاملزروعةمبحصول بنجر السكر:  

12952,017,495,98صغيرة ( 5-16) قيراط 

        متوسطة ( 17- 28) قيراط
          كبيرة (29- 40) قيراط

108
11

43,6
4,4

9- املشاركة االجتماعية غير الرسمية: 
52,0   منخفضة ( 17- 19 ) درجة

124,822,771,16    متوسطة ( 20- 24 ) درجة

23193,2    مرتفعة ( 25- 27 ) درجة

10- تعدد املصادر املعلوماتية:   

( 1- 3 ) مصدر
           ( 4- 8 ) مصدر

97
143

39,1
57,7

3,371,69

83,2( 9- 11) مصدر
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11- قيادة الرأي: 
     منخفضة ( 1-2 ) درجة
     متوسطة ( 3-5 ) درجة

     مرتفعة ( 6-7 ) درجة

91
153

4

36,7
61,7
1,6

2,960,95

12- مستوى الطموح:
    منخفض ( 8- 12 ) درجة
    متوسط ( 13- 19 ) درجة
    مرتفع ( 20 – 24 ) درجة

40
140
68

16,1
56,5
27,4

16,963,54

13- دافعية اإلجناز:
     منخفضة ( 8- 12 ) درجة

     متوسطة ( 13- 19 ) درجة
     مرتفعة ( 20- 24 ) درجة

54
138
56

021,8
55,6
22,6

16,043,57

14- االستعداد للتغيير:
     منخفض ( أقل من 3 ) درجة

     متوسط ( 3- 4 ) درجة
     كبير ( أكثر من 4 ) درجات

7
173
68

2,8
69,7
27,5

3,680,91

15- الرضا عن العمل الزراعي:
      منخفض ( صفر- 2 ) درجة

      متوسط ( 3- 5 ) درجة
       مرتفع ( 6- 8 ) درجة 

87
151
10

35,1
60,9
4,0

3,111,67

16- درجة االتصال اإلرشادي:
     منخفض ( صفر- 1) درجة

     متوسط ( 2- 5 ) درجة
     مرتفع ( 6- 7 ) درجة

92
145
11

37,1
58,5
4,4

1,541,06

17- االجتاه نحو اإلرشاد الزراعي:
    سلبى ( 12- 19 ) درجة
    محايد ( 20- 28 ) درجة
    إيجابي ( 29- 36 ) درجة

106
75
67

42,7
30,3
27,0

22,96,94

18- االجتاه نحو زراعة محصول بنجر السكر:
     سلبى ( 8- 12 ) درجة

     محايد ( 13 -19 ) درجة
     إيجابي ( 20- 24 ) درجة

44
149
55

17,7
60,1
22,2

16,392,99

المصدر: حسبت من استمارة االستبيان                        ن = 248 

جدول 2. سماع المبحوثين عن التوصيات اإلرشادية المتعلقة ببعض تقنيات بنجر السكر

اإلجماليلم يسمعسمعالتقنيات م

%العدد%العدد%العدد

218,522791,5248100التسميد )الحقن( بغاز األمونيا1

24197,272,8248100الزراعة اآللية )بالسطارة(2

12650,812249,2248100معامالت زيادة نسبة السكر5

المصدر: حسبت من استمارة االستبيان                                                                ن= 248

جدول 1. توزيع المبحوثين وفقًا لبعض الخصائص المميزة لهم
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جدول 3. توزيع المبحوثين وفقًا للمدي الزمني لسماعهم عن بعض التوصيات اإلرشادية المتعلقة ببعض تقنيات زراعة بنجر السكر

االنحراف المتوسط الحسابي%العددالمدي الزمني للسماع  عن التقنية
المعياري

أ – تقنية التسميد باحلقن بغاز األمونيا:

0,230,94

1466,6 سمع منذ (1 – 2) سنة

523,8 سمع منذ (3 – 6) سنة

29,6 سمع منذ (7 – 8) سنة

21100,0اإلجمالي

ب- تقنية استخدام الزراعة اآللية في زراعة بنجر السكر:

6,103,52

12049,7 سمع منذ (1 – 5) سنوات

11146,0 سمع منذ (6 – 14) سنة

104,3 سمع منذ (15 – 20) سنة

241100,0اإلجمالي

ت- تقنية معامالت زيادة نسبة السكر في بنجر السكر:

5,216,23

4031,7 سمع منذ (1 – 9) سنوات

8365,8 سمع منذ (10 – 20) سنة

32,5 سمع منذ (21 – 30) سنة

126100,0اإلجمالي
المصدر: حسبت من استمارة االستبيان.                                                                

جدول 4. توزيع المبحوثين وفقًا لألهمية النسبية لمصادر سماعهم عن بعض تقنيات زراعة بنجر السكر

التقنيات

مصادرالسماع

معامالت زيادة نسبة السكرالزراعة اآللية )بالسطارة(التسميد )الحقن( باألمونيا

الترتيب%العددالترتيب%العددالترتيب%العدد

628,535321,921511,93املرشد الزراعي

21087,1112296,81---األهل واجليران

1466,01135,332822,22مهندسي مصنع السكر

------314,04مواقع التواصل االجتماعي

10,7---8382التليفزيون

20,144------خبرة املزارع

---------قادة الزراع

المصدر: حسبت من استمارة االستبيان.                                                          

شكل 1. توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى معرفتهم بفوائد استخدام تقنية األمونيا فى تسمبد بنجر السكر ن =21
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يتضح من ذلك عدم سماع املبحوثني عن تلك التوصية وعدم 
الزراعي في تبصير  اإلرشاد  دور  باملنطقة مما يعكس غياب  توفرها 
الزراع بوجود هذه التقنية وأهميتها في إمداد احملصول باحتياجاته 

السمادية مع خفض تكاليف انتاج احملصول.

2- درجةنشر وتبنى تقنيةالزراعة اآللية بني زراع  بنجر السكر
أ- النشر:

أظهرت النتائج بجدول (2) فيما يتعلق بسماع املبحوثني عن 
الزراعة اآللية في زراعة محصول بنجر السكر أن 241  استخدام 
مبحوثآ ميثلون 97,2% من إجمالي املبحوثني أفادوا بسماعهم عن 
من   %2,8 ميثلون  مبحوثني   7 أن  تبني  حني  في  التوصية،  تلك 

إجمالي املبحوثني أفادوا بعدم سماعهم عن تلك التقنية.

استخدام  عن  املبحوثني  لسماع  الزمني  للمدي  وبالنسبة 
تقنية الزراعة اآللية في زراعة محصول بنجر السكر: فقد بينت 

جدول 5. توزيع المبحوثين وفقًا ألسباب عدم تبنيهم لبعض تقنيات زراعة بنجر السكر
%العددأسباب عدم التبنيم

أ-تقنية التسميد باحلقن بغاز األمونيا:

22791,5عدم السماع عن هذه التوصية 1

21887,9غير متوفر باجلمعية الزراعية أو باملنطقة2

21285,5ليس له نتائج ملموسة علي اإلنتاج3

19679,3األسمدة الكيميائية أفضل4

14257,3زيادة تكاليف زراعة احملصول5

13654,8لم يخبرنا بها املرشد الزراعي6

ب- تقنية استخدام الزراعة اآللية في زراعة محصول بنجر السكر:

21191,7غير متوفرة في امليعاد املناسب1

18881,7الزراعة العادية علي مصاطب أفضل منها2

16973,4صغر حجم الدرنات في حالة الزراعة بالسطارة3

15466,9صغر وتفتت احليازة الزراعية4

13960,4حتكم املصنع في ميعاد الزراعة5

ت- تقنية معامالت زيادة نسبة السكر في محصول بنجر السكر:

11390,4زيادة التكاليف1

10886,4عدم املعرفة بهذه املعامالت2

9676,8انخفاض الوعي بأهمية هذه املعامالت3

9072,0غياب الدور اإلرشادي في توعية الزراع بهذه املعامالت4
المصدر: حسبت من استمارة االستبيان                                          ن= 248 

شكل 2. سماع وتبنى المبحوثين عن تقنية التسميد )الحقت بغاز األمونيا(

النتائج أن عدد السنوات املعبرة عن املدي الزمني لسماع املبحوثني 
عن هذه الطريقة قد تراوح من (1 – 20) سنة مبتوسط حسابي 

قدره 6,10 درجة، وانحراف معياري قدره 3,52  درجة (جدول 3).

وقد مت تقسيم املبحوثني وفقاً للمدي الزمني لسماعهم عن 
استخدام تقنية الزراعة اآللية في زراعة محصول بنجر السكر إلي 
ثالث فئات: فئة سمع منذ (1 – 5) سنة وبلغت نسبة املبحوثني 
بها 49,7%، وفئة سمع منذ (6 – 14) سنة بنسبة 46%، أما فئة 
سمع منذ (15 – 20) سنة فبلغت نسبة املبحوثني بها 4,3% من 

إجمالي املبحوثني (جدول 3).

الزراعة  استخدام  عن  املبحوثني  سماع  مبصادر  يتعلق  وفيما 
النتائج  أظهرت  فقد  السكر:  بنجر  محصول  زراعة  في  اآللية 
بنسبة  األولي  املرتبة  احتل  واجليران  األهل  مصدر  أن   (4) بجدول 
حوالي 87% من إجمالي املبحوثني الذين سمعوا عنها، بينما جاء 
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حني  في   ،%30 بنسبة  الثانية  املرتبة  في  الزراعي  املرشد  مصدر 
شغل مصدر مهندسي مصنع السكر املرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة 

5% من إجمالي املبحوثني. 

الزراعة  تقنية  استخدام  بفوائد  املبحوثني  ملعرفة  وبالنسبة 
النتائج  كشفت  فقد  السكر:  بنجر  محصول  زراعة  في  اآللية 
إجمالي  من   %2,4 حوالى  ميثلون  مبحوثني   6 أن  عن   (3) بشكل 
املبحوثني ال يعرفون بفوائد استخدام تقنية الزراعة اآللية في زراعة 
يعرفون   %97,6 ميثلون  مبحوثآ   242 وأن  السكر,  بنجر  محصول 
بهذه الفوائد، وقد مت تقسيم املبحوثني اللذين يعرفون بفوائد هذه 
التقنية الى ثالث فئات، حيث تبني أن الدرجات املعبرة عن مستوى 
معرفة املبحوثني بهذه التقنية تتراوح من (1-4) درجات مبتوسط 
حسابي قدره 1,91 درجة، وانحراف معياري قدره 1,30 درجة، حيث 
تبني أن 55,7% منهم ذوى مستوى معرفي منخفض بفوائد تقنية 
الزراعة اآللية، وأن 16,5% منهم ذوى مستوى معرفي متوسط بها  

وأن 25,4% منهم ذوى مستوى معرفي مرتفع بفوائد تلك التقنية.

 ويتضح من ذلك أنه بالرغم من سماع غالبية املبحوثني عن 
هذه التقنية إال أن معرفتهم بها ضعيفة ومتوسطة، مما يتطلب 
فوائد  عن  املعارف  مبختلف  لتزويدهم  اإلرشادية  اجلهود  من  مزيد 
السكر  بنجر  محصول  زراعة  في  اآللية  الزراعة  تقنية  استخدام 
وفى  البحث  في منطقة  وتوفيرها  منها  االستفادة  علي  وحثهم 

الوقت املناسب.

ولبيان مدى معرفة املبحوثني بالتوصيات اإلرشادية املتعلقة 
باستخدام تقنية الزراعة اآللية في زراعة محصول بنجر السكر, 
فقد أوضحت النتائج بجدول (6) تدنى معرفة املبحوثني بطريقة 
إجمالي  من  حوالى%92  أن  تبني  حيث  التوصيات,  تلك  استخدام 
 %7 حوالى  وأن  التوصيات،  هذه  استخدام  يعرفون  ال  املبحوثني 
منهم فقط يعرفون بطرق استخدام هذه التوصيات مما يدل على 

أن هؤالء املبحوثني لم يستخدموا هذه التقنية أبداً. 

شكل 3. معرفة المبحوثين بفوائد استخدام تقنية الزراعة اآللية فى زراعة بنجر السكر ن=241

جدول 6. توزيع المبحوثين وفقًا لمعرفتهمبالتوصيات اإلرشادية المتعلقة باستخدام بعض التقنيات في زراعة  بنجر السكر

التوصيات اإلرشاديةم
ال يعرف يعرف 

%العدد%العدد

ب-استخدام تقنية الزراعة األلية في زراعة بنجر السكر: ن= 241

197,922292,1 حرث األرض جيداً قبل زراعتها بالسطارة1

187,422392,6 تسوية األرض بالليزر قبل زراعتها بالسطارة2

187,422392,6 الزراعة بتقاوي متجانسة احلجم تقريبا3ً

187,422392,6   الزراعة ب 1,5 كجم من التقاوي للفدان4

187,422392,6 زراعة القني يدوياً عقب الزراعة بالسطارة بحوالي 0,5 كجم تقاوي للفدان5

ت-استخدام توصيات تقنية معامالت زيادة نسبة السكر مبحصول بنجر السكر: ن= 126

7862,04838,0 إضافة من (60 – 80) كجم أزوت للفدان حوالي 2,5 – 3,5 جوال يوريا للفدان1

4535,88164,2 االمتناع عن إضافة السماد األزوتي بعد ال 90 يوم األولي من عمر النبات2

--126100,0 الري باحلوال وعدم غرق البنجر أثناء الري3

12599,210,8 تقليع احملصول بعد (180 – 210) يوم من 6 – 7 أشهر4

11893,686,4  توريد احملصول للمصنع خالل 48 ساعة من تقليعه 5

8063,44636,6 رش البنجر بعنصر البورون6

7862,04838,0 إضافة من (60 – 80) كجم أزوت للفدان حوالي 2,5 – 3,5 جوال يوريا للفدان1

المصدر:حسبت من استمارة االستبيان.
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التبني: ب- 
أظهرت النتائج بشكل (4) أن 241 مبحوثآ ميثلون 97,2% من 
إجمالي املبحوثني قد سمعوا عن تقنية الزراعة اآللية فيحني طبق 
هذه التوصية 23 مبحوثآ ميثلون 9,3% من إجمالي عينة املبحوثني، 
التوصية  هذه  تبنوا  اللذين  هم  فقط  مبحوثآ   18 أن  تبني  بينما 

بنسبة 7,3% من إجمالي املبحوثني.

ويشير انخفاض تبنى املبحوثني لهذه التقنية إلي عدم توفر 
هذه اآلالت باملنطقة, أو عدم قيام مصنع السكر بتوفيرها للزراع 
الوقت املناسب, أو انخفاض درجة اتصال غالبيتهم باإلرشاد  في 
تعريف  في  املنوط  بدوره  الزراعي  اإلرشاد  قيام  وعدم  الزراعي 
األمر  اليدوية،  للزراعة  اآلليةكبديل  الزراعة  وفائدة  بأهمية  الزراع 
الذي ينعكس بالسلب علي تبني املبحوثني لطريقة الزراعة اآللية، 
علي  البحث  باملنطقة  الزراعي  اإلرشادي  اجلهاز  من  يتطلب  مما 

نشر تلك التقنية وحث الزراع املبحوثني علي تبنيها وتطبيقها.

زراعة  في  اآللية  الزراعة  لتقنية  املبحوثني  تبني  عدم  أسباب  ج- 
محصول بنجر السكر:

بينت النتائج بجدول (5) املتعلقة بأسباب عدم تبني املبحوثني 
لتقنية الزراعة اآللية في زراعة محصول بنجر السكر وجود خمسة 
أسباب لعدم تبنيهم لهذه التقنية مرتبة تنازلياً كما ذكرها املبحوثني 

 ،(%91,7) املناسب  امليعاد  في  متوفرة  كالتالي: غير  املتبنني  غير 

وصغر   ،(%81,7) أفضل  مصاطب  علي  العادية  والزراعة 
 ،(%73,4) بالسطارة  الزراعة  حالة  في  الدرنات  حجم 
املصنع  وحتكم   ،(%66,9) الزراعية  احليازة  وتفتت  وصغر 

في ميعاد الزراعة (60,4%), من إجمالي املبحوثني.

3- درجة نشر وتبنى املبحوثني لتقنية معامالت زيادة نسبة السكر 
حملصول بنجر السكر

أ- النشر:
أوضحت النتائج بجدول (2) فيما يتعلق بسماع املبحوثني عن 
 126 أن  السكر  بنجر  محصول  في  السكر  نسبة  زيادة  معامالت 
مبحوثآ ميثلون 50,8% من املبحوثني البحث أفادوا بسماعهم عن 
من   %49,2 ميثلون  مبحوثآ   122 أن  تبني  حني  في  املعامالت،  تلك 

إجمالي املبحوثني أفادوا بعدم سماعهم عن تلك التقنية.

وبالنسبة للمدي الزمني لسماع املبحوثني عن تقنية معامالت 
زيادة نسبة السكر في محصول بنجر السكر, فقد أظهرت النتائج أن 
عدد السنوات املعبرة عن املدي الزمني لسماع املبحوثني عن هذه 
التقنية قد تراوح من (1 – 30) سنة، مبتوسط حسابي قدره 5,21 

درجة، وانحراف معياري قدره 6,23 درجة.

وقد مت تقسيم املبحوثني وفقاً للمدي الزمني لسماعهم عن 
تلك التقنية إلي ثالث فئات: فئة سمع منذ (1 – 9) سنوات وبلغت 
نسبة املبحوثني بها 31,7%، وفئة سمع منذ (10 – 20) سنة وبلغت 
(21 – 30) سنة  أما فئة سمع منذ  بها %65,8،  املبحوثني  نسبة 
فبلغت نسبة املبحوثني بها 2,5% من إجمالي املبحوثني (جدول 3).

تقنية  عن  املبحوثني  الزراع  سماع  مبصادر  يتعلق  وفيما 
فقد  السكر:  بنجر  محصول  في  السكر  نسبة  زيادة  معامالت 
احتل  واجليران  األهل  مصدر  أن   (4) بجدول  النتائج  أظهرت 
املرتبة األولي بنسبة تقترب من 92% من إجمالي املبحوثني الذين 
سمعوا عنها، بينما جاء مصدر مهندسي مصنع السكر في املرتبة 
الثانية بنسبة حوالي 22%، في حني شغل مصدر املرشد الزراعي 
املرتبة الثالثة بنسبة حوالي 12%، بينما جاء مصدر التليفزيون في 
املرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة أقل من 1% من إجمالي املبحوثني. 

وبالنسبة ملعرفة املبحوثني بفوائد استخدام تقنية معامالت 
كشفت  فقد  السكر:  بنجر  محصول  في  السكر  نسبة  زيادة 
النتائج  بشكل (5) عن أن 122 مبحوثآ ميثلون حوالى 49,2% من 
معامالت  تقنية  استخدام  بفوائد  يعرفون  ال  املبحوثني  إجمالي 
السكر, وأن 126 مبحوثآ  بنجر  السكر في محصول  زيادة نسبة 
التقنية, وقد مت تقسيم  فقط ميثلون 50,8% يعرفون بفوائد هذه 
فئات,  ثالث  إلى  التقنية  هذه  بفوائد  يعرفون  الذين  املبحوثني 
حيث تبني ان الدرجات املعبرة عن مستوى معرفة املبحوثني بهذه 
 1,35 قدره  حسابي  مبتوسط  درجات   (4-1) من  تتراوح  التقنية 
درجة, وانحراف معياري قدره 1,53 درجة, حيث تبني أن 4,5% منهم 
مستوى  ذوى  منهم   %28,6 وأن  منخفض,  معرفي  مستوى  ذوى 

معرفي متوسط, وأن 17,7% منهم ذوى مستوى معرفي مرتفع. 

شكل 4. سماع وتبنى المبحوثين لتقنية الزراعة اآللية لمحصول بنجر السكر ن=241

شكل 5. معرفة المبحوثين بفوائد استخدام تقنية معامالت زيادة نسبة السكر لمحصول بنجر السكر ن=126
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يتضح من ذلك أن حوالى نصف املبحوثني     ال يعرفون بفوائد 
لتزويدهم  اإلرشادية  اجلهود  من  مزيد  يتطلب  مما  التقنية,  هذه 
زيادة  في  املعامالت  تقنية  استخدام  فوائد  عن  املعارف  مبختلف 
زيادة  ثم  ومن  منه  املتحصل  الدخل  زيادة  وبالتالي  السكر  نسبة 

الرضا عن زراعة هذا احملصول الهام.

كما يتضح من النتائج السابقة أن التوصيات الفنية اإلرشادية 
املتعلقة بتقنية مبعامالت زيادة نسبة السكر في محصول بنجر 
لتزويدهم  اإلرشادية  اجلهود  من  مزيد  بذل  ذلك  ويتطلب  السكر، 
بتقنية  املتعلقة  اإلرشادية  التوصيات  تلك  عن  املعارف  مبختلف 
معامالت زيادة نسبة السكر في محصول بنجر السكر وحثهم علي 

تبنيها واستخدامها.

ب- التبنى:
   كشفت النتائج بشكل (6) أن 126 مبحوثآ ميثلون 50,8% من 
نسبة  زيادة  معامالت  توصية  عن  سمعوا  قد  املبحوثني  إجمالي 
السكر في حني طبق هذه التوصية 125 مبحوثآ ميثلون 50,4% من 
إجمالي املبحوثني  بينما تبنى هذه التوصية 123 مبحوثآ بنسبة 
49,6% من إجمالي املبحوثني, يتضح من ذلك أن انخفاض عدد من 

تبنى هذه التقنية (حوالى 50%) من إجمالي عينة البحث.

ج- أسباب عدم تبني املبحوثني لتقنية معامالت زيادة نسبة السكر 
في محصول بنجر السكر:

املبحوثني  تبني  عدم  أسباب   (5) بجدول  النتائج  أظهرت 
ملعامالت زيادة نسبة السكر في محصول بنجر السكر عن وجود 
املتبنني  غير  املبحوثني  ذكرها  كما  تنازلياً  مرتبة  أسباب  أربعة 

بهذه  املعرفة  وعدم   (%90,4) التكاليف  زيادة  بسبب  كالتالي: 
املعامالت  هذه  بأهمية  الوعي  وانخفاض   ،(%86,4) املعامالت 
املعامالت  بهذه  الزراع  توعية  اإلرشادي في  الدور  وغياب   ،(%76,8)

.(%72)

املعنوي  االرتباط  ذات  املدروسة  املستقلة  املتغيرات  إسهام  ثالثا: 
لبعض  املبحوثني  تبنى  درجة  في  احلادث  التباين  تفسير  في 

تقنيات زراعة محصول بنجر السكر
لتحديد نسبة إسهام كل من املتغيرات املستقلة املدروسة 
تبنى  درجة  في  احلادث  التباين  تفسير  في  املعنوي  االرتباط  ذات 
كمتغير  السكر  بنجر  زراعةمحصول  تقنيات  لبعض  املبحوثني 
تابع (جدول 7) فقد استخدم منوذج التحليل االرتباطي واالنحداري 
النتائج  أسفرت  حيث   (step-wise) الصاعد  التدريجي  املتعدد 
في  معنوياً  إسهاما  تسهم  مستقلة  متغيرات  ثالثة  وجود  عن 
تفسير التباين احلادث في املتغير التابع مبعامل ارتباط متعدد قدرة 
وبلغت   ,0,121 (ر2)  التحديد  معامل  قيمة  بلغت  حيث   0,349
املستوى  عند  معنوية  قيمة  وهى   ,11,244 احملسوبة  (ف)  قيمة 
من   %12,1 تفسر  الثالثة  املتغيرات  هذا  ويعنى   0,01 االحتمالي 
التباين احلادث في املتغير التابع، يرجع 6,9% منها ملتغير متوسط 
إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر و3% منها ملتغير املساحة 
املزروعة من محصول بنجر السكر, و2و2% منها ملتغير الرضا عن 
الفرض  رفض  ميكن  فإنه  النتائج  هذه  على  وبناءاً  الزراعي  العمل 
إسهامها  ثبت  التي  املستقلة  للمتغيرات  بالنسبة  اإلحصائي 
التي لم  املتغيرات املستقلة  لباقي  املعنوي، بينما ال ميكن رفضه 

يثبت إسهامها املعنوي.

شكل 4. سماع وتبنى المبحوثين لتقنية معامالت زيادة نسبة السكر فى محصول بنجر السكر ن=126

جدول 7. نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدرجي الصاعد بين المتغيرات المستقلة ذات اإلسهام المعنوي ودرجة تبنى المبحوثين لبعض تقنيات زراعة 
محصول بنجر السكر 

املتغيرات املستقلة

معامل 

االنحدار 

اجلزئي

معامل 

االنحدار 

اجلزئي 

القياسي 

t قيمة ومعنوية
% التراكمية 

للتباين املفسر 

% للتباين 
املفسر 

0,0696,9**0,5790,2093,341متوسط إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر1

0,0993,0**0,2450,1792,871املساحة املزروعة من محصول بنجر السكر2

0,1212,2**0,9030,1492,481الرضا عن العمل الزراعي3

 معامل االرتباط المتعدد )ر( 0,349معنوي عند المستوى االحتمالي 0,01  **   
 معامل التحديد )ر2( 0,121                     معنوي عند المستوى االحتمالي 0,05*

 قيمة )ف( 11,244**
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والعائد  الزراعي  عملة  عن  املزارع  رضا  أن  ذلك  من  يتضح 
وحيازة  السكر  بنجر  حملصول  زراعته  من  عليه  املتحصل 
في  تساهم  التي  احملددات  أكثر  من  تعتبر  املزروعة  املزارع 
بنجر  وانتاج محصول  بزراعة  املتعلقة  للتقنيات  املزارع  تبنى هذا 
السكر, وعلية فيجب على اجلهات املنوطة بذلك توفير املعلومات 
في  التقنيات  هذه  تبنيمثل  أهمية  للمزارع  توضح  التي  واملعارف 

رفع العائد االقتصادي للمزارع وأفراد أسرته.

التوصيات                                                                                

بناءآ علي ما أسفرت عنه النتائج من انخفاض مستوي نشر - 1
قيام  بضرورة  يوصي  لذا  املدروسة،  الثالث  الزراعية  التقنيات 
برامج  بعمل  الزراعي  اإلرشاد  رأسها  وعلي  املعنية  األجهزة 
والتقنيات  العلمي  البحث  نتائج  نقل  تستهدف  إرشادية 
أماكن  من  السكر  بنجر  محصول  زراعة  مجال  في  اجلديدة 
إنتاجها إلي الزراع، وكذا تقصير الفترة الزمنية بني إنتاج هذه 

التقنيات ووصولها ملستخدميها.

املبحوثني - 2 معارف  مستوي  انخفاض  النتائج  أظهرته  ما  وفق 
بعمل  يوصي  لذا  املدروسة،  التقنياتالثالث  استخدام  بفوائد 
ندوات ودورات إرشادية مبنطقة البحث تستهدف تعريف الزراع 
بأهمية هذه التقنيات وفائدتها في رفع مستوي إنتاج محصول 

بنجر السكر وبالتالي زيادة العائد االقتصادي من احملصول.

بناًء علي ما أفادت به النتائج من أن جميع املبحوثني لم يتبنوا - 3
تقنية  تبنوا  فقط  مبحوثاً   18 وأن  باألمونيا،  احلقن  تقنية 
زيادة  معامالت  توصية  تبنوا  مبحوثاً   123 وأن  اآللية،  الزراعة 
هذه  تبني  مستوي  انخفاض  ذلك  من  ويتبني  السكر،  نسبة 
التقنيات، لذلك يوصي بنشر هذه التقنيات بني الزراع وحثهم 
معارف  من  لهم  الدعم  وتقدمي  تبنيها،  علي  وتشجيعهم 

وأدوات وأساليب تساعد في تبنيهم لها.

في ضوء ما أسفرت عنه النتائج من تدني تطبيق املبحوثني - 4
الطرق  باستخدام  يوصي   ، املدروسة  الثالث  للتقنيات 
اإلرشادية اخملتلفة في إمداد الزراع باملعلومات واملعارف الالزمة 
ملساعدتهم في التطبيق الصحيح لهذه التقنيات من خالل 
ندوات  وعقد  املمارسة  أو  باملشاهدة  العملي  اإليضاح  طرق 
واجتماعات إرشادية وعمل زيارات حقلية توضح للزراع كيفية 

التطبيق الصحيح لهذه التقنيات.

وفق ما أفادت به النتائج من عدم سماع املبحوثني عن بعض - 5
الزراعية،  اجلمعية  أو  باملنطقة  توفرها  وعدم  التقنيات،  هذه 
وغياب الدور اإلرشادي في تعريف الزراع بهذه التقنيات فكانت 
أبرز أسباب عدم تبني املبحوثني لها، لذا يوصي بقيام األجهزة 
غاز  توفير  وكذا  الزراع  بني  التقنيات  هذه  بنشر  اإلرشادية 
األمونيا باجلمعيات الزراعية، وتوفير اآلالت الزراعية باجلمعية 

أو أماكن قريبة من الزراع وفي الوقت املناسب.

إنتاج - 6 أن متغيري متوسط  النتائج من  أوضحت  ما  بناًء علي 
الفدان من محصول بنجر السكر، والرضا عن العمل الزراعي 
للتقنيات  املبحوثني  تبني  درجة  في  معنوي  إسهام  ذو  كانا 
عند  املتغيرين  بهذين  باالهتمام  يوصي  لذا  املدروسة،  الثالث 
النهوض  تستهدف  إرشادية  برامج  أية   وتنفيذ  تخطيط 
بنجر  لمحصول  الزراعية  التقنيات  الزراع  تبني  بمستوي 

السكر.
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THIS RESEARCH mainly aimed at identifying the level of dissemination and adoption 
of some guiding recommendations among sugar beet growers of: ammonia injection, 

agriculture machinery, sugar percentage increment management, in Kafr El Sheikh, Bella 
district was chosen deliberately where it ranks fourth in terms of sugar beet area as well as, 
three villages were selected randomly selected (Alloaa, Abu baddy, and hazek). Sample was 
determined according to (Krejcie and Morgan) formula, sample size was 248 which was chosen 
randomly from the three villages according to the contribution of each village in overall growers 
which came as follows: 93, 120, and 35 respondents respectively. The statistical methods were 
repetitions and percentages, arithmetic mean, standard deviation, simple correlation coefficient, 
coefficient of multilink, progressive, and test (t). The results indicated that lower deployment 
of thoughtful three recommendations. About 92% of respondents don’t know the benefits of 
ammonia injection. Nearly 50% did not know the benefits of using sugar percentage increment 
management. All respondents did not adopt the recommendation of the ammonia injection. 
Nearly 93% of the respondents did not adopt the recommendation of farming machinery. More 
than 50% did not adopt the recommendation of sugar percentage increment management. 
There were three independent variables that contribute significantly to the interpretation of 
the variation in the adoption of some sugar beet cultural recommendations: the productivity of 
sugar beet, the cultivated area of sugar beet, and satisfaction with agricultural work. 

Key words: Diffusion, Adoption, Extension, Recommendation, Farmers, Sugar Beet crop
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