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 الشكر والتقدير

معمومة  بأيامعة القدس الذين لم يبخموا عمي ىيئة التدريس في ج وأعضاء أساتذتي إلىثم  أوالالشكر هلل 
والى الطاقم  األطرشىذا العمل واخص بالشكر مدير معيد التنمية المستدامة الدكتور عزمي  إلى أوصمتني
 .البحث ىذا إلتمام مساعدة من بذلوه لممعيد لما والفني اإلداري

لمدكتور عبد اهلل العمري المشرف الرئيس عمى ىذه الدراسة الذي زودني  أيضاوأتقدم بالشكر والعرفان 
الذي  مروان زىد لألستاذبعظيم الشكر  أتقدمىذه الدراسة خطوة خطوة. وكما  إلىبالمعرفة الالزمة لموصول 

ن، ولمساندتي في انجاز ىذا العمل وخاصة التحميل اإلحصائي واستقراء النتائج وتفسيرىا كان ِنعم السند والعو 
 . إحصائيا

 سمفيت زراعة مديرية في زمالئي وباألخص الزراعة وزارة في الزمالء كل إلى الشكر بجزيل أتقدم وكما
 والشكر العمل، ىذا إلثراء مةالقي بالمعمومات زودوني والذين الزراعي القطاع في العاممة األىمية والمؤسسات

 خالل لي ونصحو كبير دور لو كان الذي ماضي الفتاح عبد األخ بالشكر واخص األصدقاء إلى أيضا
 عمى الحصول في الكبير األثر لو كان والذي اهلل عبد داوود والصديق األخو  الماجستير في الدراسية مسيرتي

  الحقيقية مصادرىا من المعمومات

 .العمل ىذا انجاز في ساعدتني معمومة أية لي وقدم عدسا من كل والى

 .والعرفان والتقدير الشكر كل جميعا مني ليم ىؤالء كل إلى

 

 الحمد محمود خميس إبراىيم
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 المصطمحات

 بميمة ضطالعاال لغويا((مفهوم الدور
 تعريف الدور)اصطالحا(

 
 

   .(2010ار، عم) السموك المتوقع من الفرد في الجماعة(:احمد زكي بدوي)
ىو نموذج يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات  )محمد عاطف غيث(:

ويرتبط بوضع محدد لممكانة داخل جماعة أو موقف اجتماعي معين 
ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة توقعات يقتنعيا 

 .(2010عمار، ) اآلخرون كما يقتنعيا الفرد نفسو
ذجا من السموك المتوقع والمرتبط بموقع معين يعتبر الدور نمو (: ميريل)

 (.2011)عبد الكافي، في تجمع معين 

 تعريف الدور )اجرائيا(
 

ىو ذلك النشاط الذي قامت وتقوم بو المنظمات العاممة في القطاع 
الزراعي في فمسطين من اجل اإلكثار والحفاظ وتداول بذور الخضار 

 البمدية بين المزارعين.
ممة في القطاع المنظمات العا

 الزراعي )منظمات المجتمع المدني(
ىي مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تنشط في المجال بين األفراد 
أو األسرة والدولة لتحقيق مصالح أعضائيا أو خدمة المجتمع ممتزمة بقيم 

 .(2011 بيمو،) اإلقدام والتسامح والتراضي واإلدارة السميمة والتجرد والشفافية
عريف المنظمات اجرائيات كل المنظمات الحكومية واألىمية واألجنبية التي قامت بدور ونشاط في  

)وزارة الزراعة، اإلغاثة  موضوع البذور البمدية في دولة فمسطين وىي
العمل مؤسسة أريج، مركز  اتحاد لجان العمل الزراعي، الزراعية،

 سسة ايكاردا وغيرىا(.مؤ  األغذية والزراعة)الفاو(،منظمة  التنموي)معا(،
تعرف البذرة بأنيا بويضة مخصبة ناضجة مع محتوياتيا في طور السكون  Seed) البذرة )

وقد تتكون من بذرة واحدة أو عدة بذور في داخل الثمرة الواحدة، وىي 
كائن حي معقد التركيب تحتوي عمى كل مستمزمات الحياة لنشوء وتطور 

 (.1220)اليونس، وآخرون، النبات منيا في أول مراحل نموه 

 improvedالبذور المحسنة )
seeds) 

ىي البذور التي تم استنباطيا من قبل المربي بواسطة طرق تربية النبات 
عياءات الحيوية وغير الحيوية ،كما حيث تمتاز ىذه البذور بتحمميا لإل

 .(2004 )سالم  وعواد،وتمتاز بإنتاجيا العالي إذا توفرت ليا الظروف المناسبة 



 د
 

المحمية البمدية البذور موطن أو مناخ خاص،ومتداولة بين ىي تمك البذور التي يتم إنتاجيا في  
المزارعين منذ أزل بعيد وتأقممت مع الظروف المحيطة، وىي البذور 

،اتحاد لجان العمل )دليل إنتاج وتحسين البذور البمدية/الخميل األصمية في منطقة معينة
 .(2002الزراعي، 

لبذور المهجنةا ىي البذور الناتجة من حاصل تمقيح نباتين من نفس النوع إلنتاج جيل  
اعتمادا  جديد يعطي بذورا بمواصفات تختمف عن مواصفات النبتة األم

عمى تجارب العالم النمساوي )مندل( وىو يعتبر تيجين آمن وال أضرار 
 .muslims-res.com فييا عمى اإلنسان 

 في الشيء ىو الزيادة اإلكثار

 ىم من يقومون بفالحة أراضييم وزراعتيا بالنباتات أو تربية المواشي. المزارعين
ىو مكان يتم فيو حفظ البذور لمدى قصير لتستخدم بالزراعة، أو لمدى  بنك البذور

 طويل بيدف الحفاظ عمييا،ويعد بنك البذور نوع من أنواع البنوك الوراثية

 .ة،اتحاد لجان العمل الزراعي()البنك الوطني لمبذور البمدي
ىي الوحدات األساسية لموراثة في الكائنات الحية وتتواجد في المادة  الجينات)المورثات(الوراثية

)  وىي التي تحدد تشكيل وتطور وسموكيات الكائن الحي DNAالوراثية أل 

 .( wikipedia.org جين،الموسوعة الحرة ويكيبيديا
 عة التي يعتمد نمو النباتات فييا عمى مياه األمطار.ىي الزرا الزراعة البعمية

منتظم بتعاقب ىي زراعة مجموعة من محاصيل الحبوب أو الخضروات   الدورة الزراعية
 .(www.alhadeeqa.comالحديقة )منتدى  لعدد من السنين طبقا لنظام معين
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 :المختصرات

 االنجميزية بالمغة كامال االسم العربية بالمغة كامال االسم االختصار

 ICARDA/  ايكاردا
ي المركز الدولي لمبحوث الزراعية ف

 المناطق الجافة
International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas 

 معيد األبحاث التطبيقية/القدس ARIJ/أريج
Applied Research Institute 
Jerusalem  

  Maan Development Center التنموي العمل مركز MAAN /معا

 Food and Agriculture Organization المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة FAO/ الفاو

NARC 
 لمبحوث الفمسطيني الوطني المركز
 الزراعية

Palestinian National Center For 
Agricultural Research 

JICA  الدولي لمتعاون اليابان وكالة  /جايكا 
Japan Intarnational Cooparation 
Agency 

PARC الفمسطينية الزراعية اإلغاثة لجان 
Palestinian Agricultural Relief 
Committees 

UAWC الزراعي العمل لجان داتحا 
Union Of Agricultral Work 
Committees 
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 الممخص

في إكثار  في محافظة سمفيت دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعيعمى  لمتعرفىدفت ىذه الدراسة 
النشاطات وذلك من خالل التعرف عمى  ،مناطق تواجد ىذه البذور أىموالتي تعتبر بذور الخضار البمدية 

 ،المنظمات في إرشاد المزارعين وتوعيتيم لمعودة إلكثار وتداول بذور الخضار البمديةىذه التي تقوم بيا 
براز دور و  ،تطبيق القوانين والتشريعات لزيادة انتشار بذور الخضار البمدية بين المزارعينو  المنظمات ىذه ا 

في زيادة ربح المزارعين من  ىادور معرفة  إلى باإلضافة، ىذا في إكثار البذور من خالل الدعم المادي والتقني
 من وجية نظر المزارعين في محافظة سمفيت. خالل إيجاد قنوات تسويقية لبذور الخضار البمدية

الذين ييتمون بزراعة البذور البمدية في محافظة سمفيت والبالغ عددىم تكون مجتمع الدراسة من المزارعين  
 المزارعين من عينة عمى توزيعيا وتم فقرة( 32) من تكونت استبانة متصمي تم حيث، مزارعا ومزارعة 370
باستخدام موقع حساب بشكل عشوائي عنقودي  اختيارىم تم مزارع( 100) وعددىم سمفيت محافظة في

 قرى (4)وتم اختيار  قرى محافظة سمفيتبحيث اشتممت العناقيد عمى  www.surveysystem.comالعينات 
  االستبانة باستخدام البحث نتائج ستخراجال التحميمي الوصفي المنيج مااستخد تمو  ،تيتم بزراعة البذور البمدية

 البذور يخص فيما محاور أربعة عمى موزعة فقرة( 32) عمى اشتممت والتي, البيانات لجمع البحث كأداة
 ،المنظمات العاممة في القطاع الزراعي تقدمو الذيالدعم  ،التشريعات والقوانين ،اإلرشاد الزراعي وىي البمدية

 .البذور وحفظ باإلكثار تتعمق التي األسئمة إلى باإلضافة ىذا ،التسويقو 

 في محافظة سمفيت العاممة في القطاع الزراعي الكبير الذي تقوم بو المنظمات الدور إلى الدراسة خمصت
 باإلضافةباإلرشاد الزراعي بشكل عام وخاصة في الزراعات البعمية ومن ضمنيا البذور البمدية فيما يتعمق 

عين حول بذور الخضار البمدية الزراعي كالنشرات وغيرىا لتقديم اإلرشادات لممزار  ملإلعال استخداميا إلى
 .موضوع بذور الخضار البمدية عقد لقاءات جماعية لممزارعين حول إلى باإلضافة

الخاصة بالبذور البمدية فقد حصل ىذا المحور  بالقوانين والتشريعاتمعرفة المزارعين مدى بفيما يتعمق  أما
عدم تركيز كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوعية المزارعين ة قميمة جدا وذلك بسبب عمى درج

والقوانين والتشريعات الصادرة من الجيات الرسمية  األنظمةالمنتجين لبذور الخضار البمدية حول طبيعة 

http://www.surveysystem.com/
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كثاروبالتالي عدم اطالع المزارعين ومعرفة حقوقيم عند حفظ وحماية  عدم وجود  إلى باإلضافة ىذه البذور وا 
 إليياكتيبات لدى ىذه المؤسسات تشرح فييا تمك القوانين والتشريعات ليستطيع المزارع الرجوع  أونشرات 

 .واالستفادة منيا
 

وجود  إلىسبب ذلك يعود فقد حصل عمى درجة موافقة متوسطة و  تحديد طبيعة الدعمبمحور وفيما يتعمق 
 أشكاالتقوم بالتواصل مع مزارعي بذور الخضار البمدية ويقدمون  عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية

ىذا الدعم يعتبر  أن إالالدعم  أشكالالموجستي وغيرىا من  أوالمعنوي نوعة من الدعم منيا الدعم المادي، مت
 .جميع المزارعين في المنطقة بل يستفيد من ىذا الدعم فئة قميمة من المزارعين إلىغير كافي وال يصل 

 
المزارعين في محافظة  أن سبب ذلكفقد حصل عمى درجة موافقة متوسطة و  بمحور التسويقفيما يتعمق و 

سمفيت بشكل عام وفي منطقة الدراسة بشكل خاص ال يشاركون في جميع المعارض والميرجانات الزراعية 
س الوقت يؤكدون التي تقام عمى ارض الوطن وال يشاركون مطمقا بتمك المعارض خارج الوطن ولكنيم في نف

يشاركون في الدورات التدريبية التي تقيميا المؤسسات الزراعية وىذا ناتج عن قيام وزارة الزراعة ممثمة  أنيم
بمديرية زراعة سمفيت بعقد المقاءات والدورات التدريبية لممزارعين بمختمف المواضيع الزراعية بشكل عام 

ىذه المؤسسات وخاصة وزارة الزراعة ال تقوم بنفسيا  أن إلى باإلضافةالتسويقية بشكل خاص،  وباألمور
وزارة  وأىدافبشراء البذور والمنتجات الزراعية من المزارعين ودفع ثمنيا ليم الن ذلك ليس من سياسة 

نماالزراعة  الداخمية والخارجية لمترويج ليذه المنتجات من  األسواقيقتصر دورىا عمى المساعدة في فتح  وا 
 .أنفسيم قبل المزارعين

من قبل المنظمات العاممة في القطاع  أكثرضرورة االىتمام وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا 
التي تخص البذور البمدية، حيث تبين بان المزارعين  واألنظمةالقانونية والتشريعات  األمورالزراعي بتوضيح 

الوطني  اإلرثلمحفاظ عمى ىذا  ىميتياوأمعمومات حول ىذه المواضيع  أيةفي منطقة الدراسة ليس لدييم 
كثارىاالمتمثل في البذور البمدية  تقوية في  اإلسراعضرورة  إلى باإلضافة، ىذا وتداوليا بين المزارعين وا 

البنك الوطني لحفظ البذور البمدية من قبل وزارة الزراعة وذلك بيدف الحفاظ عمى ىذه البذور من وتعزيز دور 
 .وق المزارعين المنتجين ليذه البذوراالنقراض وكذلك لحفظ حق
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"The role of organizations working in the agricultural sector in raising the  
native seeds of vegetables from the perspective of farmers in Salfeet 

Governorate" 

Prepared by: Ibrahim Khamis Mahmoud Al Hamad. 

Supervisor: Abdallah Issam Soliman Alinari. 

 

Abstract: 
 

This study aimed to identify the role of organizations operating in the agricultural 
sector in Salfeet Governorate in multiplying the native seeds (Salfeet is considered 

as an important area for this type of seeds) by identifying the activities of these 
organizations in guiding and educating farmers to multiply these seeds, and apply 

laws and legislations to increase the spread of seeds among farmers, and 
highlighting the role of these organizations in seed multiplication through both 

financial and technical support, in addition to knowing its role in increasing the 
profit of farmers by finding marketing channels for native seeds from the farmers’ 
point of view in Salfeet Governorate. 

The sample of the study consists of farmers interested in the cultivation of native 

seeds in the governorate of Salfeet, (370) farmers and farmers. A survey was 
constructed from (32) paragraphs and was distributed to a one-hundred sample of 

farmers in the governorate of Salfeet randomly selected using the sampling website 
www.surveysystem.com, four villages concerned with the cultivation of native 

seeds were selected in the area. The analytical descriptive method was used to 
extract the results of the research using the survey as a research tool for data 
collection, which included (32) paragraphs distributed on four axes with regard to  

native seeds, these axes were: agricultural extension, laws and legislations, support 
from organizations working in the agricultural sector, and marketing, as well as 

questions related to propagation and seed conservation. 

The study concluded with the great role played by the organizations working in the 
agricultural sector in Salfeet governorate in terms of agricultural extension in 

general, especially in rain fed agriculture, including native seeds, as well as using 
agricultural media such as brochures and others to provide farmers with 

instructions on the native seeds of vegetables. As well as holding meetings about 
the theme of native vegetable seeds. 

As for the farmers' knowledge of the laws and legislations of native seeds, this axis 
has received a very low degree due to the lack of concentration of all governmental 

http://www.surveysystem.com/
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and non-governmental institutions to educate the farmers producing native 
vegetable seeds about the laws and legislations issued by official bodies, in 

addition to the lack of pamphlets or brochures at these institutions explaining the 
laws and legislation that the farmer can refer to and benefit from them. 

As for the support, this axis has received a medium degree approval, due to the 

presence of several governmental and non-governmental institutions that 
communicate with native vegetable seed farmers and provide various forms of 

support, including financial, moral, logistical and other support. However, this is 
not enough and does not reach all the farmers in the region, but benefit from this 

support a small group of farmers. 

As for the marketing axis, it has also obtained a medium degree of approval. The 

reason is that the farmers in Salfeet Governorate in general and in the study area in 
particular do not participate in all the agricultural exhibitions and festivals held on 

the homeland and do not participate at all in exhibitions outside the country. But, 
in the same time, they do participate in the training courses organized by the 

agricultural institutions and this is the result of holding meetings and training 
courses for farmers in various agricultural topics in general and marketing matters 

in particular by the Ministry of Agriculture represented by the Directorate of 
Cultivation  Salfeet. But it is not among the policy and objectives of the Ministry 
of Agriculture to buy seeds for farmers. Its role is only to help open the internal 

and external markets to promote these products by the farmers themselves. 

The study has produced several recommendations, the most important of which is 
the need for more attention by the organizations operating in the agricultural sector 

to clarify the legal matters, legislation and regulations pertaining to native seeds, 
where it was found that the farmers in the study area have no information on these 

topics and their importance to preserve this national heritage of native seeds, As 
well as the need to expedite the strengthening of the role of the National Bank for 

the conservation of native seeds by the Ministry of Agriculture in order to preserve 
these seeds from extinction, as well as to preserve the rights of farmers producing 
these seeds. 
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 : األول نفصما
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:للدراسة العام اإلطار .1  

 

  انذساعخ يقذيخ 1.1
 

رئيسا في حماية األراضي مساىما  الفمسطينية وىو اإلنتاجيةالقطاعات  أىـيعتبر القطاع الزراعي مف 

مف القوى  )%11..(توفير فرص العمؿ ؿ و تحقيؽ األمف الغذائي، و مف المصادرة واالستيطاف، 

 (02.01 ،02.2التعداد الزراعي ، لئلحصاءلجياز المركزي )ا العاممة

 

ولكنو  )02.0(عاـ  الناتج المحمي اإلجمالي  مف )%119( بنسبة القطاع الزراعي في فمسطيف ساىـ

مف مجموع  )%7(، في حيف بمغت نسبة الصادرات )%919( إلى )02.2(نخفض في العاـ ا

مباشر في تحسيف البيئة والمحافظة الزراعة تساىـ بشكؿ  أف باإلضافة إلى، )02.2(عاـ  الصادرات

ستيمؾ ومستخدـ لممدخبلت عمييا وعبلقتيا بالقطاعات األخرى كمزود لمتطمبات الصناعة وم
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 (02.71، 0200-02.7 القطاع الزراعي إستراتيجيةوزارة الزراعة، )طاعات األخرى مف القوالخدمات 

 

مف المساحة الكمية لمضفة  )%.0(مميوف دونـ أو ما نسبتو  )10.(تبمغ المساحة الزراعية الكمية نحو

في قطاع غزة1  وتشكؿ مساحة %( 2.) منيا في الضفة الغربية و )%92(الغربية وقطاع غزة، 

مف مجموع المساحة الزراعية، أما  (%9.)بينما تشكؿ المساحة المروية  (%.1)بعمية األراضي ال

ألؼ دونـ،  (.10)مميوف دونـ وال تتجاوز مساحة المتاح منيا لمرعي  (0120)مساحة المراعي فتبمغ 

الزراعي  التعداد، لئلحصاءالجياز المركزي )ألؼ دونـ (92)كما وتبمغ مساحة األراضي المصنفة كغابات وأحراش 

02.2 ،02.0). 

 

يعاني القطاع الزراعي العديد مف المشاكؿ وعمى رأسيا مشاكؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي والمشاكؿ التي ليا 

عبلقة بأسباب وعوامؿ طبيعية، وسوء التصرفات البشرية ومشاكؿ في التقنيات الزراعية، ومشاكؿ 

 1ج الزراعيي أدت إلى تراجع اإلنتااجتماعية، مالية، وقانونية، والت
 

تولي المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي في فمسطيف أىمية كبيرة لتطوير القطاع الزراعي 

الفمسطيني وتعزيز األمف الغذائي لممزارع الفمسطيني وخاصة الفئات الميشمة الفقيرة وكذلؾ الحد مف 

ذه المؤسسات بتنفيذ العديد مف التبعية الزراعية واالقتصادية لمؤسسات االحتبلؿ اإلسرائيمي1 كما تقوـ ى

المشاريع التي تعمؿ عمى حفظ واستدامة المصادر الطبيعية والوراثية والحفاظ عمى البذور البمدية 

 المحمية1
 

أنيا مصدر رخيص  إلى إضافةوتعتبر البذور المحمية مصدر مف مصادر سيادة الشعوب عمى غذائيا 

بؿ جميع المزارعيف في ىذه المجتمعات حيث يعتاش الثمف ومتوفر ويمكف الحصوؿ عميو بسيولة مف ق

 ،البنؾ الوطني لمبذور البمدية لجاف العمؿ الزراعي،)عمييا نسبة كبيرة مف الناس خاصة الفقراء وذوي الدخؿ المحدود

0229). 
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كثار البذور البمدية بدأ بالتراجع بشكؿ كبير وتـ استبداليا ببذور ميجنة تـ  أف إال مف  شراءىازراعة وا 

دوف وعي بأف ىذه البذور غير متأقممة مع البيئة المحمية وال يمكف لممزارع  األجنبية الشركات

، )إسعيد ؿ مع البذور البمدية المحميةالفمسطيني إنتاجيا واستخداـ بذورىا في األعواـ البلحقة كما ىو الحا

02.21) 

 

لفمسطينية في العمؿ ألىمية الذلؾ وفي بداية التسعينات مف القرف الماضي شرعت بعض المنظمات ا 

ر المحمية وتحسيف إنتاجيتيا مف خبلؿ طرؽ انتخاب تقميدية1 وتـ تنفيذ عدة برامج عمى حفظ البذو 

ومشاريع مف اجؿ الحفظ واالستخداـ المستداـ لؤلنواع واألصناؼ البمدية بالتعاوف مف منظمات دولية 

 لحماية األصناؼ البمدية1 
 

ولـ تحقؽ األىداؼ  التي قامت بيا العديد مف المؤسسات لـ تكف مستدامة البرامج والمشاريع أف إال

المطموبة وتـ صرؼ التمويؿ الكبير دوف اثر كبير وذلؾ بسبب معوقات االحتبلؿ مف جية وقمة 

ذلؾ وزارة  أوضحتكما  اإلمكانيات وعدـ متابعة تمؾ المشاريع مف قبؿ ىذه المؤسسات مف جية أخرى

 (02.71القطاع الزراعي،  إستراتيجية، اعةوزارة الزر )الزراعة 

  

تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى معرفة الدور الذي قامت بو ووصمت إليو المنظمات العاممة في لذلؾ 

القطاع الزراعي بخصوص إكثار بذور الخضار البمدية بيف المزارعيف والتركيز عمى محافظة سمفيت 

 أف إلى اإلحصائياتالبذور في تمؾ المنطقة1 حيث تشير التي تتميز بوجود أصناؼ متعددة مف ىذه 

دونـ ( 922. )دونـ منيا (0992)في محافظة سمفيت بمغت  والمحمية مساحة الخضار المكشوفة

  .(02.7 ،واإلحصاءقسـ التخطيط ، )مديرية زراعة سمفيتمزروعة بالخضار البعمية البمدية 

 

ع غرب محافظة سمفيت والذي يشتير بزراعة وتتركز معظـ الزراعات في سيؿ دير بموط الواق
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، القمح والشعير وغيرىا1  األصناؼ المحمية مثؿ الفقوس، الباميا، الثـو
 

 :انذساعخ يشكهخ 1.1
 

يشكؿ موضوع البذور البمدية وتداوليا أىمية كبيرة بيف المزارعيف في فمسطيف حيث لوحظ في اآلونة  

دية التي تعتبر أكثر األصناؼ تحمبل لمتغيرات البم األصناؼىناؾ تراجعا في زراعة  أفاألخيرة 

 المناخية باإلضافة إلى أف الثمار الناتجة عف ىذه البذور تتميز بنكية ومواصفات خاصة ومرغوبة1
 

وقد تـ اقتراح منطقة سمفيت لتنفيذ  أنفسيـ المزارعيفمف  تـ جمع المعمومات حوؿ ىذا الموضوعلذلؾ 

وقد عممت ات التي ال زالت تمارس زراعة الخضار البمدية فييا1 المحافظ أىـالدراسة حيث تعتبر مف 

كثارالعديد مف المؤسسات عمى حفظ   أف إال ،المشاريعو  األنشطةالبذور مف خبلؿ القياـ بالعديد مف  وا 

كثارلحفظ  المرجوة األىداؼىذا لـ يحقؽ  في عممية  ار ولـ يكف دور ىذه المؤسسات واضحالبذو  وا 

 جاءت ىذه الدراسة لئلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي: ر1 لذلؾالبذو  إكثار
 

ما دكر المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذكر الخضار البمدية مف كجهة نظر 

 ؟المزارعيف في محافظة سمفيت
 

 :انذساعخ يجشساد   1.1
 

سؤولة والمنظمات العاممة يعتبر موضوع البذور البمدية مف المواضيع اليامة والتي تحاوؿ الجيات الم

بالقطاع الزراعي التركيز عميو وحث المزارعيف عمى العودة الستخداميا كما كاف سابقا وذلؾ ألسباب 

األمف التنوع الحيوي وتوفير  كثيرة منيا تقميؿ التبعية لدولة واقتصاد االحتبلؿ اإلسرائيمي والحفاظ عمى

ف 1 كما ألمبيدات والتي تسبب اإلضرار بالبيئة والتربةاو  األسمدةنب اإلفراط في استخداـ الغذائي وتج
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ىذه البذور متحممة لمجفاؼ في ظؿ تغير المناخ الذي يسيطر عمى الكرة األرضية في ىذه السنوات 

والتي تعتبر فمسطيف إحدى ىذه المناطؽ التي تتعرض ليذا التغير1 وقد ساىمت العديد مف المؤسسات 

استمرارية تراجع  إلى إضافةىذا الدور لـ يكف واضحا  أف إالر البذو  بإكثارتنفيذ نشاطات متعمقة في 

كثارزراعة    ر الخضار البمدية1ومف المبررات التي دفعت الباحث لدراسة ىذا الموضوع ىي:بذو  وا 
 

تساعدنا ىذه الدراسة في تحديد مشكمة البحث والمتمثمة في معرفة الدور الذي وصمت إليو  -.

مف وجية نظر  القطاع الزراعي في فمسطيف في إكثار بذور الخضار البمديةالمنظمات العاممة في 

 بشكؿ عاـ وفي قرى محافظة سمفيت بشكؿ خاص1المزارعيف 

تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات التي تيتـ فييا المنظمات العاممة في القطاع الزراعي المحمية  -0

لمناطؽ الجافة )ايكاردا( وتعتبر ىذه الدراسة إحدى والدولية ومنيا المركز الدولي لمبحوث الزراعية في ا

 التوصيات الخاصة بيا لمقياـ بيذه الدراسة1

تعتبر منطقة الدراسة مف المناطؽ اليامة في فمسطيف والتي تنتشر فييا الزراعات التقميدية المحمية  -9

رب محافظة سمفيت والتي يستطيع فييا المزارعوف القياـ بإنتاج ىذه البذور وىي القرى الواقعة غ

 مسحو(1 ، الزاوية ، رافات ، دير بموط والمحاذية لجدار الفصؿ العنصري )

 تعتبر ىذه الدراسة مجاؿ تخصص الباحث والذي يعمؿ ميندسا زراعيا1 -2
 

 :انذساعخ أهًُخ  1.1
 

 عالية ليذه الدراسة في الوقت الذي يعاني فيو العالـ مشاكؿ األمف الغذائي السميـ أىميةىناؾ  فإ

البمدية لتأقمميا في الظروؼ  األصناؼوالصحي والتغيرات المناخية القاسية والذي يتوفر في كثير مف 

ئية المحيطة1 وىذا ما يتوفر في البذور المحمية البمدية التي ال تحتاج إلى استخداـ عالي لممدخبلت يالب
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 :وتحمميا لمظروؼ المحيطة، لذلؾ تنبع أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ ما يمي
 

تنبع أىمية الدراسة مف موضوع الدراسة والمتمثؿ في دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي -.

في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت لما ليذا الموضوع مف 

مف استيراد أىمية في الحفاظ عمى التراث الفمسطيني وتقميؿ التبعية لبلحتبلؿ مف خبلؿ التخفيؼ 

البذور الميجنة مف الشركات اإلسرائيمية واألجنبية والتي تزيد التكاليؼ عمى كاىؿ المزارع الفمسطيني، 

باإلضافة إلى ذلؾ ال تحتاج األصناؼ البمدية إلى مدخبلت إنتاج عالية بينما تحتاج األصناؼ 

كبيرة لمحصوؿ عمى إنتاج  الميجنة بالغالب إلى استخداـ عالي لممبيدات وأسمدة كيماوية وبكميات

 عالي مما يضر كثيرا بالبيئة وصحة اإلنساف1

و مف توصيات تفيد تقدمتيا أيضا مف أىمية النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ومف خبلؿ ما تنبع أىمي -0

، عمما البذور وانتشارىا بيف المزارعيف الجيات المختصة في اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحفاظ عمى ىذه

وضوع ىذه الدراسة ىي مف صمب عمؿ ووظيفة الباحث وتخصصو كميندس زراعي ويعمؿ ف مأب

مديرا لمديرية زراعة سمفيت فيو األقرب إلى فيـ تفاصيؿ موضوع الدراسة ومجتمع الدراسة واستخبلص 

 البيانات والمعمومات مف مصادرىا الحقيقية واألصمية1

محافظة سمفيت وخاصة القرى المحاذية لجدار  تنبع أىمية الدراسة أيضا مف حدود الدراسة في -9

الفصؿ العنصري وبالتحديد في سيؿ دير بموط والذي يتميز بزراعة المحاصيؿ الحقمية ومحاصيؿ 

كثار ىذه البذور بسيولة1  الخضار البمدية والذي يمكف استغبللو في إنتاج وا 

 

 :انذساعخ أهذاف   1.1
 

اتيجية القطاع الزراعي إلى فؾ االرتباط غذائيا ييدؼ موضوع إكثار البذور البمدية وبحسب إستر 
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وقد واقتصاديا وزراعيا مع االحتبلؿ اإلسرائيمي والحفاظ عمى التراث والبيئة وتحقيؽ األمف الغذائي، 

لذلؾ كاف ال بد لعبت المنظمات العاممة في القطاع الزراعي دورا كبيرا في إكثار وتداوؿ البذور البمدية 

منظمات العاممة في القطاع الزراعي في فمسطيف حوؿ ىذا الموضوع والى أيف مف التعرؼ عمى دور ال

 وليذا يتجمى اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة في ما يمي: ، وصمت في ذلؾ

معرفة الدكر الذم كصمت إليه المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذكر الخضار البمدية 

 سمفيت. مف كجهة نظر المزارعيف في محافظة
 

 وييدؼ كذلؾ أيضا إلى تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية:

التعرؼ عمى النشاطات التي تقوـ بيا المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إرشاد المزارعيف  -.

 وتوعيتيـ لمعودة إلكثار وتداوؿ بذور الخضار البمدية لزيادة المساحة المزروعة1

في القطاع الزراعي في تطبيؽ القوانيف والتشريعات لزيادة انتشار إبراز دور المنظمات العاممة  -0

 بذور الخضار البمدية بيف المزارعيف1

ر مف خبلؿ الدعـ المادي لبذو ا إكثارإبراز دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في  -9

 1والتقني

قنوات  إيجادرعيف مف خبلؿ تقييـ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في زيادة ربح المزا -2

 تسويقية لبذور الخضار البمدية1

 

 :انذساعخ أعئهخ    1.1
 

 ستحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية:

بذكر الخضار البمدية  إكثار: ما دكر المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في األكؿالسؤاؿ الرئيس 
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 مف كجهة نظر المزارعيف في محافظة سمفيت؟
 

 الفرعية التالية: األسئمة األوؿينبثؽ عف السؤاؿ و 

ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر  -.

 ؟الزراعي  اإلرشادفي مجاؿ  المزارعيف في محافظة سمفيت

وجية نظر ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف  -0

 التشريعات والقوانيف ؟في مجاؿ المزارعيف في محافظة سمفيت 

ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر  -9

 لممزارعيف؟  المقدـ تحديد طبيعة الدعـفي مجاؿ المزارعيف في محافظة سمفيت 

راعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر ما دور المنظمات العاممة في القطاع الز  -2

 ؟ منتجات بذور الخضار البمدية تسويؽفي مجاؿ المزارعيف في محافظة سمفيت 
 

هؿ تختمؼ تقديرات عينة الدراسة حكؿ دكر المنظمات العاممة في القطاع : السؤاؿ الرئيس الثاني

 مجاالتارعيف في محافظة سمفيت حسب الزراعي في إكثار بذكر الخضار البمدية مف كجهة نظر المز 

 ؟المستقمة  الدراسة كالدرجة الكمية تبعا لممتغيرات

 ولئلجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة كاف ال بد مف اشتقاؽ الفرضية الرئيسية التالية :

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α ≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

نظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف دور الم

اإلرشاد الزراعي، التشريعات والقوانيف، طبيعة الدعـ سمفيت حسب مجاالت الدراسة ) في محافظة

تغيرات المقدـ لممزارعيف، تسويؽ منتجات بذور الخضار البمدية( وعمى الدرجة الكمية لمدراسة تبعا لمم
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 مف وجية نظر وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت1 المستقمة

 وقد انبثؽ عف ىذه الفرضية مجموعة مف الفرضيات الفرعية كما ىو موضح في البند التالي: 
 

 :انفشػُخ انذساعخ فشضُبد      1.1
 

 

ف ( بيα≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  :األكلىالفرضية 

متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتالبمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 لمتغير جنس المزارع1

 

( بيف متوسطات α≤ 2121) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثانية:

االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية 

لمتغير المؤىؿ العممي الدراسة والدرجة الكمية تبعا مجاالت نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 لممزارع1

 

( بيف متوسطات α≤ 2121ائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروؽ ذات داللة إحص الفرضية الثالثة:

االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية 

 1األرضلمتغير مساحة الدراسة والدرجة الكمية تبعا مجاالت نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 
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( بيف α≤ 2121ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ال توجد فروؽ الفرضية الرابعة:

متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا مجاالت البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 لمتغير المنطقة1

 

( بيف α≤ 2121توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال  الفرضية الخامسة:

متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا مجاالت البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 لمتغير االنتساب لجمعية1

 

( بيف α≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  رضية السادسة:الف

متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا مجاالت البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 البذور البمدية بيف المزارعيف1لمتغير نشر 

 

( بيف α≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية السابعة:

متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

جة الكمية تبعا سة والدر الدرامجاالت البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 نشر البذور البمدية بيف المزارعيف1لمتغير طريقة 
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( بيف α≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية الثامنة:

متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا مجاالت مزارعيف في محافظة سمفيت حسب البمدية مف وجية نظر ال

 1البمدية لمتغير لديؾ معرفة في إكثار البذور

 

( بيف α≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية التاسعة:

ر بذور الخضار متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثا

الدراسة والدرجة الكمية تبعا مجاالت البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 1البمدية معرفة في إكثار البذوركيفية اكتساب اللمتغير 

 

( بيف α≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية العاشرة:

دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار متوسطات االستجابة حوؿ 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا مجاالت البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 لمتغير الجية المشرفة التي عممت مع المزارعيف في مجاؿ البذور البمدية1
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 هيكمية الدراسة: 1.8

 
تسميميا لمجامعة كما مف بدايتيا وحتى  بكافة فصوليا جييز الدراسةرقت لتوىي الفترة التي استغ

 التالي: (.1.يوضحو الجدوؿ )

 األشير( : يوضح خطوات عمؿ الدراسة حسب .1.جدوؿ )

 
 3/7108 7/7108 0/7108 07/7107 00/7107 01/7107 9/7107 8/7107 األشهش           انخطىاد     

0

 

ػُىاٌ انذساعخ ويشاخؼخ 

 األدثُبد

        

يشكهخ انذساعخ ويجشسارهب  7

 وأهًُزهب

        

انذساعخ واألعئهخ  أهذاف 3

 وانفشضُبد

        

 واإلطبسيزغُشاد انذساعخ  4

انُظشٌ وانذساعبد انغبثقخ 

 وردبسة انًُظًبد

        

         ردهُض ورحكُى االعزجُبٌ 5

         نذساعخ واخشءارهبيُهدُخ ا 6

اعزجُبٌ يٍ ػُُخ  011رؼجئخ  7

 انذساعخ 

        

         َزبئح انذساعخ 8

         يُبقشخ انُزبئح وانزىصُبد 9

         خرغهُى انذساع 01

 
 

 

 

 

 

  انخطىاد
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 انثبٍَ انفصم   
________________________________________________________________________________ 

 كاألدبيات السابقة اإلطار النظرم  2.

 
 اإلطار النظرمأكال:  2.1

 
 مقدمة: :2.1.1

 
يتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ التعريفات والمبادئ والمفاىيـ التي ليا عبلقة بموضوع البذور البمدية 

وتناوؿ  اص1ؿ عاـ وفي محافظة سمفيت بشكؿ خوالزراعات البعمية ومدى انتشارىا في فمسطيف بشك

نبذة عف محافظة سمفيت وموقعيا الجغرافي واىـ محاصيؿ الخضار المزروعة فييا، وتناوؿ  البحث

والمراحؿ التي تتـ فييا وخاصة في البمداف النامية،  إكثارىاالبذور البمدية وطريقة  أىمية أيضاالبحث 

والصعوبات التي تعترض البمدية والميددات  لؤلصناؼالموارد الوراثية  إلى أيضاوتطرؽ البحث 

الصفات االيجابية والصفات السمبية لمبذور البمدية،  إلىالتعرض  إلى باإلضافةانتشارىا وزراعتيا 

 إلىمقارنة بيف البذور البمدية والبذور الميجنة وميزات كؿ منيا ، وبيف الباحث  إلىوتعرض الباحث 

كثارىابمدية مف خبلؿ الحفاظ عمييا البذور ال إلىلمقطاع الزراعي  اإلستراتيجيةتطرؽ الخطة   1وا 
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 نبذة عف محافظة سمفيت: :   2.1.2 

 
تتميز محافظة سمفيت بموقع جغرافي فريد ومميز إلشرافيا عمى الساحؿ الفمسطيني ووقوعيا في 

احؿ الفمسطيني بمناطؽ غور األردف خاصرة الضفة الغربية لتشكؿ حمقة وصؿ ضمف امتداد يربط الس

 في خارطة فمسطيف: (10.ي الشكؿ رقـ )ف كما ىو موضح، 

 

 
 ( يوضح موقع محافظة سمفيت في خارطة فمسطيف10.الشكؿ )
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وكما تشير خارطة فمسطيف أعبله تقع محافظة سمفيت في الشماؿ الغربي لمضفة الغربية بمساحة تقدر 
ف طريؽ وتمتد أراضييا بشكؿ طولي مف الشرؽ إلى الغرب وتبدأ م كيمو متر مربع، (022)بحوالي 
راـ اهلل قرب مفرؽ زعترة مف الناحية الشرقية وتنتيي عند مدينة كفر قاسـ داخؿ الخط  –نابمس 

األخضر مف الجية الغربية، ويحدىا مف الشماؿ محافظتي قمقيمية ونابمس ومف الجنوب محافظة راـ 
 لإلحصاء المركزي الجهاز) (21) فمسطيف المحتمة عاـ اهلل ومف الشرؽ محافظة نابمس ومف الغرب مناطؽ

 .(1111 الفلسطٌنً،
 

تعتبر مدينة سمفيت مركز المحافظة وتقع في الناحية الشرقية الجنوبية مف المحافظة وتقع بيف مدينتي 

وىي مدينة كنعانية ،  www.pmd.ps( 90121وخط طوؿ ) (911.7عمى خط عرض) راـ اهلل ونابمس

 http://info.wafa.ps 1 ف مقطعيف )سؿ( و )فيت( وتعني )سمة العنب(األصؿ مكونة م

بشكؿ عاـ تمتاز محافظة سمفيت بطابعيا الريفي الزراعي ومعظـ سكانيا يعمموف بالزراعة ويعتمدوف 

ي تشكؿ أكثر مف عمييا بشكؿ مباشر أو غير مباشر، وتشتير بشكؿ رئيسي بأشجار الزيتوف والت

مف قطاع البستنة الشجرية في المحافظة حيث تبمغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتوف في  (12%)

ألؼ دونـ وتنتج حوالي ثبلثة آالؼ طف مف زيت الزيتوف في السنيف الجيدة  (12)المحافظة حوالي 

إلضافة إلى أشجار مف الزيت الناتج في فمسطيف، وبا (%0.-2.)اإلنتاج والتي تقدر نسبتيا مف 

الزيتوف ىناؾ أشجار العنب والتيف والموزيات والمحاصيؿ الحقمية كالقمح والشعير والخضار البعمية 

مديرية ) ومساحات قميمة مف الخضار المروية التي تنتشر حوؿ الينابيع والتي تشتير بيا محافظة سمفيت 

  1(02.7، واإلحصاءقسـ التخطيط ، زراعة سمفيت

متر في شرؽ المحافظة )اسكاكا،  (712)فاع محافظة سمفيت عف سطح البحر مف ويتراوح ارت

متر في غرب  (022)متر في مدينة سمفيت وتصؿ إلى اقؿ مف  (172)ياسوؼ، فرخو( وحوالي 

المحافظة عمى حدود الخط األخضر)دير بموط، رافات، الزاوية، مسحو(، ويعتبر معدؿ ىطوؿ األمطار 

 1(www.pmd.ps)ممـ  (191)ذ يصؿ إلى حوالي عالي في محافظة سمفيت إ

http://www.pmd.ps/
http://info.wafa.ps/
http://www.pmd.ps/
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ومف أكثر المشاكؿ التي تتعرض ليا محافظة سمفيت والتي تؤثر بشكؿ كبير عمى القطاع الزراعي ىو 

موضوع االستيطاف والذي يشكؿ اكبر المعوقات في تطور القطاع الزراعي حيث يتواجد في محافظة 

مستوطنة وبؤرة استيطانية منيا اكبر مستوطنات الضفة الغربية )مستوطنة ارائيؿ(  (09)سمفيت 

ومستوطنتاف صناعيتاف )برقاف وارائيؿ الصناعية( والمتاف تنشراف مجارييما في ودياف المحافظة 

وتمويث المياه الجوفية واألراضي الزراعية والمراعي والتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى الثروة الحيوانية 

شكؿ غير مباشر عمى اإلنساف وما ينتج عنيا مف تمويث لمبيئة والصحة والتنوع الحيوي والغطاء وب

، )محافظة سمفيتالنباتي بشكؿ عاـ، باإلضافة إلى انتشار الطرؽ االلتفافية االستيطانية والمعسكرات وغيرىا 

 1(02.7، العامة لمتخطيط اإلدارة

الواقعة غرب المحافظة )دير بموط، رافات، الزاويو،  وتشتير بعض قرى محافظة سمفيت وخاصة القرى

مسحو وىي القرى المستيدفة في ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي( بزراعة المحاصيؿ الحقمية الشتوية وزراعة 

الخضار البعمية وخاصة الناتجة مف البذور البمدية حيث يتواجد في تمؾ المنطقة سيؿ دير بموط تصؿ 

دونـ حيث يقوـ المزارعوف في تمؾ القرى بزراعتو بمحاصيؿ الخضار  (122.)مساحتو إلى أكثر مف 

، البصؿ، البازالء، وغيرىا( باإلضافة إلى زراعتو  البعمية البمدية الصيفية مثؿ )الفقوس، الباميو، الثـو

 1(02.7، واإلحصاءقسـ التخطيط ، مديرية زراعة سمفيت) بالمحاصيؿ الحقمية الشتوية

 

 ر المزركعة في محافظة سمفيت:محاصيؿ الخضا   :2.1.3

 

دونـ منيا  (0992)تبمغ المساحة المزروعة بالخضار في محافظة سمفيت المكشوفة والمحمية حوالي 

مروية وتنتشر معظـ الزراعات البعمية في قرى  زراعات دونـ (212.)دونـ زراعات بعمية و  (922.)

شتير تمؾ القرى بزراعة الخضار البعمية غرب محافظة سمفيت )دير بموط، رافات، الزاوية، مسحو( وت

والتي مصدرىا بذور بمدية كما ىو موضح في الجدوؿ التالي كما ورد في سجبلت مديرية زراعة 
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 :(02.7)  سمفيت عاـ

 ( يكضح مساحة أهـ محاصيؿ الخضار البعمية كالمركية في قرل غرب محافظة سمفيت1.2جدكؿ )

 
 القرية

 

 عمية كالمركية المكشكفة في قرل غرب محافظة سمفيتمساحة أهـ محاصيؿ الخضار الب

 بامية ثـك بازالء فقكس بصؿ

 مركم بعؿ مركم بعؿ مركم بعؿ مركم بعؿ مركم بعؿ

 0 92 2 21. 9. 01 9 922 2 79 دير بمكط

 0 2. 2 2. 0 9 9 9. 2 01 رافات

 2 7 2 2 1 2. 0 0. 2 7 الزاكية

 . 2 2 9 0 9 . 9 2 0 مسحه

 9 115 0 122 13 26 9 325 0 107 المجمكع

 02.7 ،واإلحصاء* المصدر: مديرية زراعة سمفيت/قسـ التخطيط 

 
 أهمية البذكر البمدية:    :2.1.4

 
 تأتي أىمية البذور البمدية مف خبلؿ النقاط التالية: 

 وراثية ات الينتعتبر البذور البمدية ثروة وطنية ىامة يجب الحفاظ عمييا لما تشكمو مف مصادر لمج
 1 النباتية المحمية

 1اآلفات الزراعيةب يا دور كبير في التخفيؼ مف اإلصابةل 

 بسبب مقاومتيا لمعديد مف اآلفات الزراعية1 التقميؿ مف استخداـ المواد الكيماوية 
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 البذور البمدية دورا بارزا ومميزا في التنمية الريفية المستدامة في جميع أنحاء العالـ  تمعب

دوؿ النامية وذلؾ نظرا ألىميتيا التاريخية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والوطنية وخصوصا في ال

 1(02.2 1) إسعيد والغذائية والدوائية والصحية والبيئية وغيرىا

 
 :البمدية البذكر إكثار    :2.1.5

 
في العالـ بأف العديد مف المزارعيف ( FAOالمتحدة ) لؤلمـوالزراعة التابع  األغذيةتشير منظمة 

وخاصة في البمداف النامية ال يحصموف عمى بذور جيدة النوعية بسبب غياب الرقابة الرسمية إلى 

جانب نقص السياسات والتشريعات الجيدة الخاصة في مجاؿ البذور وبالتالي عدـ كفاءة نظـ إنتاج 

البذور  بإنتاجقـو البذور وتوزيعيا وضماف جودتيا، بالرغـ مف وجود عدة جيات عمى مستوى العالـ ت

وتوزيعيا وتسويقيا مثؿ جمعيات المزارعيف وشركات البذور ومعاىد البحوث الزراعية وتجار 

 http://www.fao.org/seeds 1المستمزمات الزراعية  

اع البذور الرسمي وغير وبالتعاوف مع قطمؤسسة الفاو  رأسياولذلؾ تعمؿ العديد مف المؤسسات وعمى 

 البذور جيدة النوعيةإنتاج متكامؿ في  برنامج تنفيذ الرسمي )القطاع العاـ والقطاع الخاص( عمى

، كما وتعمؿ العديد مف المؤسسات الدولية عمى تأميف وتوزيعيا عمى المزارعيف والجمعيات الزراعية

لية الجودة ألصناؼ مختارة، وذلؾ مف بذور عا إلىالبذور وتوفيرىا مف أجؿ تحسيف وصوؿ المزارعيف 

 نفيذ المشاىدات لمبذور بشكؿ متكرر وعمى نطاؽ واسعخبلؿ القياـ بتوزيع البذور وت

http://www.fao.org/seeds1 

 

 

http://www.fao.org/seeds
http://www.fao.org/seeds
http://www.fao.org/seeds


19 

 

  :البذكر كتكزيعها في البمداف النامية إكثار   :2.1.6    

 إكثار أف (997.)وروسكي وايتشر  (990.)وجاؼ وسريفاستافا  (.99.)سوامي براي و راما كؿ مف  ذكر

 البذور وتوزيعيا في البمداف النامية يتـ مف خبلؿ تطوير نظاـ وطني  في أربع مراحؿ، وىي كما يمي:

 
 اختيار المزارعيف::  األكلىالمرحمة 

 ا في الموسـ التالي1 يحتفظ المزارعوف في ىذا النظاـ البسيط التقميدي بالبذور لزراعتي

 إدخاؿ أصناؼ محسنة:المرحمة الثانية: 

طبلؽ أصناؼ جديدة، ويبدأ المزارعوف في واألجنبيةبتحسيف المواد الوراثية )المحمية تقوـ الدولة  ( وا 

عائدات1 وتيتـ المنظمات غير الحكومية  أعمىالمحسنة لتحقيؽ  باألصناؼاستبداؿ األصناؼ البمدية 

ف كاف ذلؾ عمى نطاؽ محدود1 البذور  إكثارفي   وا 

 االستخداـ الواسع لؤلصناؼ المحسنة:المرحمة الثالثة: 

يمعب القطاع العاـ في ىذه المرحمة دورا نشطا في البحث والتطوير لمبذور بينما يركز القطاع الخاص 

 جيوده عمى البذور لممحاصيؿ التي تعطي ىوامش ربح جيدة1

 تقدـ:نظاـ البذور المالمرحمة الرابعة: 

يكوف ىناؾ في الغالب في ىذه المرحمة نظاـ بذور وطني متطور حيث تشارؾ فيو مؤسسات عديدة 

مف  لئلنتاجبيئة مساعدة  إيجادمف شركات البذور، وتجار البذور ومنتجي البذور1 وتعمؿ الدوؿ عمى 

 1(Kunwar, et al, 2016)سياسات وقانوف البذور والموائح 

 

 :انجهذَخ نألصُبف خانىساثُ انًىاسد  :71017

 

 

مية والباحثوف مف أجؿ تحسيف التي تعتمد عمييا المجتمعات المح األساسيةتعتبر الموارد الوراثية المواد 
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ر وزيادة إنتاج األغذية، لذلؾ ال بد مف الحرص عمى عدـ تآكؿ ىذه الموارد حتى ال تفقد البشرية البذو 

ظروؼ البيئية الجديدة حيث يساعد التنوع الوراثي عمى الوسائؿ الممكنة لتكيؼ الزراعة مع ال أىـإحدى 

قدرة النباتات في التكيؼ عندما تتغير الظروؼ البيئية المحيطة بالنباتات مف خبلؿ اإلبقاء عمى قدر 

البمدية1 ومع تغير المناخ، أصبح حفظ التنوع الوراثي واستخدامو  لؤلصناؼكبير مف التنوع وخاصة 

 http://www.fao.org/seeds1  مف أي وقت مضى بصورة مستدامة أكثر أىمية

 

بشكؿ  المزارعويعتبر التنوع الحيوي الكبير لؤلصناؼ البمدية ىو مفيد بشكؿ كبير ويظير مردوده عمى 

قوموف مف مجمؿ المزارعيف في العالـ الذيف ي (%12)البمدية نحو  األصناؼمباشر1 ويمثؿ مزارعي 

مف الغذاء في العالـ1 وباإلضافة إلى ذلؾ،  %(02)باستخداـ األراضي الزراعية وتوفر ما يقارب مف 

البمدية ىي المواد الخاـ األساسية المستخدمة مف قبؿ مربي النباتات لجميع األصناؼ  األصناؼتعتبر 

عمييا كغذاء لمعظـ السكاف  الحديثة، والتي توفر ما تبقى مف إنتاج المحاصيؿ في العالـ، والتي يعتمد

  http://www.fao.org/seeds1   في العالـ
 

 :األصناؼ طرؽ تحسيف  :2.1.8

 

البذور منيا ما تتسـ بالبساطة والسيولة في تطبيقيا ومنيا ما أصناؼ ىناؾ العديد مف الطرؽ لتحسيف 

 تكنولوجيا عالية ومختبرات متخصصة وىي: إلىتحتاج 

 (: حيث استخدمت ىذه الطريقة منذ مئات السنيف مف األسيؿلطريقة االنتخاب الطبيعي )وىي ا

تـ العمؿ عمى اختيار يجديدة محسنة ذات رغبة تسويقية لدى السوؽ المحمي وىنا  أصناؼ إنتاجاجؿ 

 لدى تطبيقيا عند المزارعيف1 األسيؿوىذه ىي الطريقة القوية والمرغوبة النباتات 

http://www.fao.org/seeds
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  ت تتصؼ بصفات جيدة ومرغوبة جدا ويتـ مف ىذه النباتات الطفرات: تظير أحيانا وببطء نباتا

كثارىا لبلستخداـ الزراعي، وفي عاـ حيث تـ اكتشاؼ أف معاممة النبات بأشعة ( 902.) اختيارىا وا 

اكس يسرع في إظيار نباتات ذات طفرات معينة وحاليا يتـ استخداـ اإلشعاعات األخرى مثؿ جاما 

( سنة 1.(آخر ر ىذا األسموب عالميا وكانت ذروة انتشاره فيوغيرىا إلظيار الطفرات حيث انتش

ليشمؿ أصناؼ لمقمح والشعير والرز والبطاطا وغيرىا ،وىذه مف الصعوبة عمى المزارع تطبيقيا وتتـ 

 ىذه العمميات داخؿ المختبرات الزراعية1

    في تحسينيا إلنتاج النباتات المرغوب  أزىارالتيجيف: وىذه الطريقة التي يتـ فييا التمقيح بيف

نباتات ذات مواصفات معينة وتقوـ عادة شركات البذور بإتباع ىذا األسموب مف التيجيف وتقـو 

بتسويؽ المنتج لمجيؿ األوؿ الذي ال يستطيع المزارع إكثاره بنفس المواصفات مما يجعمو تابعا لمييمنة 

1 وتعتبر ىذه الطريقة جيدة إذا تـ االقتصادية واالحتكارية لمشركات المنتجة ليذه البذور الميجنة

 استخداميا لغاية الجيؿ الخامس والسادس1

  كثارىا األـمف النبات  أعضاء أو أنسجة أووىي عممية استنساخ خبليا : باألنسجةالتكاثر في  وا 

كميات كبيرة مف النباتات المماثمة جينيًا لمنبات  إنتاجغذائية في بيئة معقمة وُمتحكـ بيا، بيدؼ  أوساط

مختبرات  إلىوىذه الطريقة بحاجة  ،االعتياديالطرؽ الزراعية  إنتاجوفي فترة قصيرة مقارنة مع  األـ

الكميات المطموبة  إنتاجذات ظروؼ منعزلة جدا وتنتج نباتات مطابقة لممواصفات المرغوبة وتستطيع 

يرة وال في مساحة صغيرة وىي مف الطرؽ التي تستطيع تحسيف صفات البذور في مدة زمنية قص

 بنفسو1 إجراءىايستطيع المزارع 

  جيف معيف يحمؿ مواصفات مطموبة  إدخاؿالتعديؿ الوراثي بالجينات: تتـ ىذه الطريقة عف طريؽ

التعديؿ المطموب وىذه الطريقة ما زاؿ الجدؿ قائما بالعالـ حوؿ  إلجراءداخؿ نواة خمية النبات  إلى
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 ،)عوده والتنوع الحيوي واإلنسافعمى البيئة  تأثيرىادى لمنبات وم األصميةخطورة التبلعب بالجينات 

    .(02.0 آخروف، و 

   
 مهددات البذكر البمدية:  :2.119

 
ثيرة ولكف ىناؾ العديد تعتبر فمسطيف مف المناطؽ التي تضـ أنواعا وأصنافا بمدية وسبلالت محمية ك

مثؿ عيف الجمؿ، وبعض  بعض أصناؼ القمحمثاؿ ذلؾ  ميددة باالنقراض وأصبحتمنيا اختفت 

 ctr.org)-(www.maan 1 البعمية لبيضاء ومحاصيؿ أخرى مثؿ البندورهأنواع القثائيات مثؿ الكوسة ا
 
نتيجة عوامؿ جوية أو كوارث طبيعية أو تدخؿ اإلنساف، وحاليا ىناؾ ويعود سبب اختفاء ىذه البذور  

دية وتساعد عمى انقراضيا وأخطرىا البذور العديد مف الميددات التي تيدد وجود وانتشار البذور البم

األجنبية عمى استبداؿ البذور البمدية بالبذور الميجنة وخاصة يث عممت شركات البذور الميجنة ح

بذور الخيار حيث أف جميع أصناؼ الخيار البمدي قد انقرضت بسبب وجود ىذه األصناؼ الميجنة، 

رىا في العالـ إلى الوصوؿ إلى البذور البمدية وىناؾ انتشار األمراض الفيروسية حيث أدى انتشا

صابتيا بيذه األمراض  (02.21،  )إسعيد وا 

 

ومف الميددات التي أثرت أيضا عمى انتشار البذور البمدية قمة األمطار وشح المياه حيث أف الزراعة 

الجرارات  البعمية تعتمد عمى األمطار وىي عامؿ محدد لنمو البذور البمدية، باإلضافة إلى استخداـ

الزراعية في الحراثة حيث أف استخداـ ىذه اآلالت الثقيمة يؤدي إلى تدمير بناء التربة وقمة احتفاظيا 

نتاج الزراعات البعمية مقارنة مع  بالرطوبة وتعجف التربة وتمبدىا مما اثر بشكؿ كبير عمى نمو وا 

اـ األسمدة الكيماوية أيضا عامبل استخدإساءة يعتبر تي تـ حراثتيا عف طريؽ الحيوانات، و األراضي ال

ييدد انتشار البذور البمدية بؿ وتؤدي إلى انقراضيا ألنيا تعمؿ عمى زيادة مموحة التربة وبالتالي زيادة 
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عطش النبات وجفافو باإلضافة إلى قتؿ الكائنات الحية في التربة وخمؿ في التوازف الطبيعي لمعناصر 

ـ إتباع دورات زراعية يؤثر أيضا عمى انتشار البذور البمدية حيث الغذائية داخؿ التربة، وكذلؾ فاف عد

يؤدي ذلؾ إلى انتشار اآلفات واألمراض الزراعية وخصوصا أمراض التربة وزيادة األعشاب وقمة 

صوؿ عمى بذور ضعيفة خصوبة التربة األمر الذي أدى إلى استنزاؼ التربة وضعؼ نمو النباتات والح

المكافحة الكيماوية أيضا أدى إلى أضرار جسيمة عمى المزارع والمستيمؾ  ف استخداـكما ونوعا، وا  

واألعداء الطبيعية والتربة والماء والبيئة بشكؿ عاـ األمر الذي ساىـ في إضعاؼ نمو النباتات وبالتالي 

 (02.21،  )إسعيد قمة في إنتاج البذور البمدية

 
تاج البذور البمدية التي كاف يحصؿ عمييا المزارع وقد عمؿ سوء استغبلؿ األراضي الزراعية إلى قمة إن

مف زراعة األراضي السيمية التي تصمح لزراعة المحاصيؿ الحقمية والخضار واستبداليا بزراعة 

األشجار وخاصة أشجار الزيتوف والموزيات، باإلضافة إلى الزحؼ العمراني والطرؽ االلتفافية والتي 

وىناؾ أيضا تزرع بالمحاصيؿ والخضار الصيفية،  ي كانتأدت إلى ابتبلع األراضي الخصبة الت

التمقيح الخارجي واختبلط األصناؼ والتي تؤدي إلى قمة نقاوة الصنؼ المراد إكثاره بسبب جيؿ 

أضؼ إلى ذلؾ ترؾ الجيؿ الشاب لؤلرض حيث أف الجيؿ ، المزارعيف وقمة خبرتيـ حوؿ ىذا الموضوع

كاف عميو آباؤىـ وأجدادىـ وبالتالي قمة زراعة تمؾ األراضي  الجديد ال يرغب بالعمؿ بالزراعة كما

 1(02.2إسعيد، ) ساىـ في قمة الحصوؿ عمى اإلنتاج والبذور
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 لبذكر البمدية:مميزات ا  :2.1.10

  
كثارىا وتداوليا، منيا  تتميز البذور البمدية بميزات جيدة وبنقاط قوة تجعمنا نعمؿ عمى الحفاظ عمييا وا 

تقمبات المناخية وقدرتيا عمى اإلنتاج تحت أصعب الظروؼ المناخية واحتوائيا عمى عدد تأقمميا لم

متنوع مف الجينات الوراثية التي تساعدىا عمى مقاومة األمراض واآلفات ولو جزئيا وقدرتيا عمى 

عية تفيـ المزارع لمعمميات الزرا إلى باإلضافةاإلنتاج تحت كميات محدودة مف األمطار أو مياه الري 

وتمتاز ثمار وبذور األصناؼ البمدية بطمعيا المميز  ،التي تحتاجيا وكذلؾ مواعيد زراعتيا المناسبة

ومكوناتيا الغذائية الجيدة والمرغوبة بشكؿ كبير مف قبؿ المستيمؾ وتعتبر األصناؼ البمدية وطرؽ 

بة الموجودة في المنطقة الزراعة التقميدية األقرب لمزراعة العضوية الصحية وتأقمميا مع أنواع التر 

 1(.022)ىريمات،  وتنوع محاصيميا ونكيتيا وألوانيا ورخص أسعارىا وقدرة الجميع لمحصوؿ عمييا

 أووبالتالي فيي ال تعتبر محتكرة لطرؼ  أو شراؤىا بسيولة ويستطيع المزارعوف تبادؿ البذور البمدية

اعتماد زراعتيا عمى التقنيات والكيماويات ويستطيع المزارعوف الصغار زراعتيا نظرا لعدـ  جية معينة

الحديثة ولرخص أسعارىا مقارنة بالبذور الميجنة وسعر البيع في معظـ المحاصيؿ أعمى مف سعر 

منتجات األصناؼ الميجنة وىناؾ إمكانية تطوير أصناؼ محسنة منيا ذات إنتاجية عالية خبلؿ برامج 

 1(.022 )ىريمات، الحديثة التربية التقميدية أو برامج التيجيف الوراثي

 
 لبذكر البمدية: مساكئ ا  :2.1.11

ىناؾ سمبيات تتصؼ بيا مقارنة بالبذور  أف إالبالرغـ مف الصفات االيجابية الكثيرة لمبذور البمدية 

الميجنة منيا محدودية إنتاجيا مقارنة مع إنتاجية األصناؼ الميجنة وعدـ صبلحيتيا لمزراعات 

محدودية الجدوى االقتصادية لؤلصناؼ المحمية البمدية بالمقارنة مع  إلى ضافةباإلالمكثفة الحديثة 
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نجد أف الثمار وبالتالي البمدية ال تتسـ بالنقاوة الوراثية  األصناؼكذلؾ فاف األصناؼ الميجنة، و 

والبذور المنتجة تتبايف بالموف والحجـ والشكؿ مما يجعؿ تسويقيا مقتصرا عمى األسواؽ المحمية 

 1(.022 ىريمات،)مستيمكيف الذيف يقدروف قيمتياوال

 
جعميا عرضة  ومف الصفات السمبية لمبذور البمدية انو يقتصر زراعتيا عمى المزارعيف الصغار مما

كبير منيـ لمعمؿ في قطاعات اإلنتاج والخدمات األخرى وتعرضيا لفقد  لمضياع بسبب تحوؿ عدد

 إلى باإلضافةلميجنة) المحاصيؿ الحقمية بالذات( ىويتيا مف خبلؿ اختبلطيا ببذور األصناؼ ا

استبداؿ المزارعيف ليا باألصناؼ الحديثة وتوجييـ لمزراعات الحديثة المكثفة ولممحاصيؿ ذات المردود 

ويعتبر الزحؼ ر انحسار المساحات التي تزرع بيا، المالي العالي ودورة اإلنتاج القصير وبالتالي استمرا

لحضرية اإلنسانية عمى األراضي الزراعية وارتفاع أسعار األراضي وتعرضيا العمراني والنشاطات ا

ثر بشكؿ كبير عمى انتشار زراعة البذور ف الزراعات الحديثة المكثفة أآلفات وأمراض جديدة نتجت ع

البمدية واف معظـ ىذه البذور تزرع في المناطؽ الحّدية وتعتمد عمى األمطار وبالتالي أصبحت 

النقراض في السنوات األخيرة بسبب شح األمطار وظيور بوادر تقمبات مناخية معرضة لخطر ا

 1(.022)ىريمات،  )خصوصا المحاصيؿ الحقمية والمحاصيؿ البعمية(

 
ىو ضعؼ النشاطات البحثية واإلرشادية  أيضاالتي قممت مف انتشار زراعة البذور البمدية  األمورومف 

ى تطويرىا ى لمحفاظ عمى ىذه البذور القيمة وتعمؿ عمومحدودية المنظمات المتخصصة التي تسع

لحفظ ىذه المصادر الوراثية وحمايتيا مف الفقداف والضياع وضعؼ الوطني  بنؾال وعدـ تفعيؿ

السياسات والقوانيف التي تحمي الزراعات والبذور البمدية وتشجع تسويقيا)وىذا في طور اإلعداد 

 وأيضاالمالي المحمي والدولي لمبحوث وتطوير ىذه الزراعات  محدودية الدعـ إلى باإلضافةوالتشريع( 
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محدودية الدعـ المالي لمزارعي األصناؼ البمدية مثؿ القروض والتعويضات في السنوات الجافة وعدـ 

 1(.022 ىريمات، ) وجود تشجيع لمقطاعات االقتصادية لبلستثمار في مثؿ ىذه الزراعات البمدية

 ر البمدية كالبذكر المهجنة: مقارنة بيف البذك  :2.1.12

 

يقوـ المزارعوف في فمسطيف بشكؿ عاـ وفي محافظة سمفيت بشكؿ خاص باستخداـ كبل مف البذور 

وقد لوحظ باف ىناؾ فروقات واضحة بيف الجيتيف نوضحيا  أراضييـالميجنة والبذور البمدية في زراعة 

 (:010في الجدوؿ رقـ )

 :مدية كالبذكر المهجنة( مقارنة بيف البذكر الب2.2جدكؿ) 

 

 البذكر المهجنة البذكر البمدية كجه المقارنة الرقـ

 عالية قميمة تكاليؼ اإلنتاج 1

 تحتاج إلى ميارة عالية ومتخصصة سيمة اإلنتاج الخبرة 2

 غالية الثمف رخيصة الثمف سعر البذور لممزارع 3

 معظميا غير مقاوـ معظميا مقاوـ مقاومتيا لمجفاؼ 4

 منيا أصناؼ غير مقاومة وأصناؼ مقاومة معظميا مقاـو ومتحمؿ ومتيا لآلفات الزراعيةمقا 5

 معظميا ال يتوافؽ معظميا مناسب جدا مناسبتيا لمبيئة 6

 متغيرة وغير مستدامة ليا صفة االستدامة االستدامة 7

 طبيعية  داءأععادة ليس ليا  ليا أعداء طبيعية الطبيعية األعداء 8

 عالي متوسط إلى منخفض اإلنتاج 9

 تفتقد إلى الطعـ والرائحة المميزة ذات طعـ ورائحة وقيمة غذائية مميزة الطعـ والرائحة والقيمة الغذائية 11

 عادي عمييا طمب كبير التسويؽ 11

 بحاجة إلى معقمات وتغميؼ سيمة الحفظ والتخزيف التخزيف 12

 (0221)اتحاد لجاف العمؿ الزراعي،المصدر:* 
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 اإلستراتيجية لمقطاع الزراعي: األهداؼدية ضمف مالب لألصناؼ كاإلكثارالحفظ  :2.1.13
 

اىتماما كبيرا  واألجنبيةالعاممة في القطاع الزراعي المحمية  األىميةلقد أولت وزارة الزراعة والمنظمات 

لمقطاع الزراعي حيث  ةاإلستراتيجي واألىداؼ واألولوياتفي موضوع البذور البمدية عند رسـ السياسات 

مف   أرضيـكبيرة في تعزيز السيادة الفمسطينية وصمود المزارعيف عمى  أىميةيمثؿ ىذا الموضوع 

كثارخبلؿ حفظ   التالية لمقطاع الزراعي: اإلستراتيجية األىداؼالبمدية والتي تتضح ضمف  األصناؼ وا 

    
 الزراعة: أكال : تعزيز صمكد كتمسؾ المزارعيف باألرض كالبقاء في 
 

مقومات مقاومة االحتبلؿ واالستيطاف ويفوت  يمثؿ تمسؾ وتشبث المزارع الفمسطيني بأرضو احد أىـ

الفرصة عمى الخطط اإلسرائيمية بتفريغ األراضي الفمسطينية مف السكاف والذي يشكؿ فؾ االرتباط 

مزارعيف باألخص عف المقدس لممزارع الفمسطيني بأرضة احد أىـ وسائميا، لذا فاف تعزيز صمود ال

طريؽ استمرارىـ في ممارسة األنشطة الزراعية المختمفة ومعالجة التشوىات الناجمة عف االحتبلؿ، 

وايبلء اىتماـ خاص بصغار المزارعيف وفقراء الريؼ والنساء يشكؿ ىدفًا أساسيًا وأولوية إلستراتيجية 

كثارحفظ  أفالقطاع الزراعي1 حيث  بيا يساىـ بتعزيز ثبات  المزارعيفد البمدية وتزوي األصناؼ وا 

 في مناطؽ المواجية مع االحتبلؿ1 المزارعيف

 
 ثانيان: المكارد الطبيعية في األراضي الفمسطينية مدارة بكفاءة كبشكؿ مستداـ

 
ذي يشكؿ محددا رئيسيا لمتوسع الرأسي يعتبر نصيب الفرد الفمسطيني مف المياه ىو األقؿ في العالـ وال

ف استغبلؿ األراضي الزراعية والوصوؿ إلييا محدد ومقيد بالعديد مف لزراعة، كما وأواألفقي في ا

ف استعادة الحقوؽ المائية والسيطرة الكاممة عمى ءات التي يفرضيا االحتبلؿ، لذا فإالتشوىات واإلجرا

مية يعتبر أولوية وىدفا وطنيا وقوميا وشرطا مسبقا لعم (917.)األراضي بحدود الرابع مف حزيراف 



28 

 

السبلـ1 وفي كؿ األحواؿ فاف إدارة الموارد األرضية والمائية بطريقة متكاممة وبشكؿ يعظـ الكفاءة 

والعائد االقتصادي وبما يضمف االستخداـ اآلمف والمستداـ لتمؾ الموارد وكذلؾ التخطيط السميـ 

دمة غير المعالجة لؤلراضي واستخداماتيا ووقؼ التعديات عمييا مثؿ الزحؼ العمراني والمياه العا

سيبقى أولوية وىدفًا استراتيجيًا  األشجاروالنفايات الصمبة ومخمفات الصناعات والرعي الجائر وقطع 

  رئيسيًا1

 
نتاجية إنتاجثالثا: زيادة  المحمية كالدكلية كمساهمتها في الناتج  األسكاؽكتنافسية الزراعة في  كا 

  :اإلجماليالغذائي  كاألمفالمحمي 

 
دة اإلنتاج واإلنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية بشقييا النباتي والحيواني عمى جعؿ تعمؿ زيا

الزراعة قطاع اقتصادي جاذب لرياديي األعماؿ مف الشباب والنساء ورجاؿ األعماؿ وداعـ أساسي 

واإلنتاجية لؤلمف الغذائي عمى مستوى أسرة المزارع أو عمى المستوى الوطني كما تعمؿ زيادة اإلنتاج 

عمى تعزيز مساىمة القطاع الزراعي في الصادرات الفمسطينية وفي الناتج المحمي وزيادة دور الزراعة 

القطاع الزراعي  إستراتجيةكقطاع اقتصادي في التشغيؿ، خاصة في ظؿ ارتفاع نسب البطالة1 ترتكز 

صة في األغناـ والماعز في مجاؿ تحسيف اإلنتاج واإلنتاجية عمى تطوير السبلالت الحيوانية وخا

وتطوير األصناؼ النباتية الزراعية وتحسينيا باإلضافة إلى تعزيز ممارسات وتقنيات وطرؽ الزراعة 

وتربية الحيوانات والتوسع في الزراعات وفي مشاريع تربية الحيوانات والحد مف االرتفاع المتسارع في 

 أسعار مدخبلت اإلنتاج وزيادة مساحة الزراعة المروية1
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رابعا: لدل القطاع الزراعي إطارا مؤسسيا مالئمان كقانكنيا متكامالن كقكل بشرية مدربة كمؤهمة تساهـ 
قامة الدكلة.  في إنهاء االحتالؿ كا 

 
مما الشؾ فيو انو تـ خبلؿ المرحمة السابقة إرساء قواعد وبنية تحتية مؤسسية وزراعية استطاعت 

ة لمتنمية الزراعية فباإلضافة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع انجاز بعض المياـ والمتطمبات الرئيسي

الخاص والذي ساىـ بشكؿ رئيسي في إدارة وتنمية القطاع الزراعي قبؿ وبعد تأسيس السمطة الوطنية 

الفمسطينية، فقد كاف لوزارة الزراعة والمؤسسات األخرى ذات العبلقة الدور األساسي في قيادة وتوجيو 

بالرغـ مف ذلؾ فاف اإلطار المؤسسي والقانوني الناظـ لمعمؿ الزراعي الزاؿ بحاجة إلى ىذا القطاع1 و 

إصبلحات أساسية مف حيث التحديد الواضح لممياـ واألىداؼ واألدوار بيف أصحاب العبلقة الرئيسية 

ب وتطوير آليات فاعمة ومعتمدة لمتكامؿ، والتنسيؽ بيف مؤسسات القطاع المختمفة، وفي ضوء ذلؾ يج

أف يتـ تحديد متطمبات واليات إنجاح التطوير المؤسسي حيث يشكؿ تطوير القوى البشرية احد أىـ 

 1(02.7، القطاع الزراعي إستراتيجية،لمتخطيطالعامة  اإلدارةوزارة الزراعة/)دعائميا

 
 ثانيا :األدبيات السابقة:  2.2

 
 :مقدمة   :2.2.1

 
البمدية وتعرض  األصناؼوحفظ  إكثارز البحثية في دور المراك إلىتعرض الباحث في ىذا الفصؿ 

التجارب العالمية لممنظمات العاممة في القطاع الزراعي فيما يخص البذور البمدية وكذلؾ  إلى أيضا

التجارب التي قامت بيا المنظمات المحمية العاممة في القطاع الزراعي في فمسطيف والنتائج التي  أىـ

الباحث  أف إالب الدراسات العربية والمحمية حوؿ موضوع البذور البمدية ، وبالرغـ مف غياإليياوصمت 

 حوؿ ىذا الموضوع بالرغـ مف قمتيا1 أجنبيةثبلث دراسات  إلىتعرض 
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وفي نياية ىذا الفصؿ تـ التعقيب عمى ىذه التجارب والدراسات والخروج ببعض االستنتاجات حتى 

كثارىاية فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى ىذه البذور وصمت تجارب المنظمات الفمسطين أيف إلىنعمـ   وا 

 وتداوليا1

 
 البمدية األصناؼكحفظ  إكثارفي  الدكلية دكر المراكز البحثية :2.2.2  

 
 األصناؼخصصة لممحافظة عمى تالم الدولية المؤسساتواتفاقيات  تجارب مف خبلؿ االطبلع عمى

س ناؾ اىتماما ال بأفقد كاف ى ؾ الدولي( والبنFAO) أؿ( ومنظمة ICARDAمثؿ مؤسسة ) البمدية

 أنيا إالوجود عدة بحوث في ىذا الغرض  إلى باإلضافةالمؤسسات  ىذه بو في ىذا الموضوع مف قبؿ

ىناؾ معمومات ىامة ذات صمة والتي تـ  أف إلى باإلضافة المستوى المطموب، إلىلـ تصؿ بعد 

القتصادية1 وقد درس عمماء االجتماع النظـ جمعيا ألسباب أخرى ومف خبلؿ الدراسات االجتماعية وا

في  اكبير  االزراعية باعتبارىا جزءا ىاما وذلؾ لفيـ الثقافة الريفية األصمية1 ومع ذلؾ، فإف ىناؾ نقص

 البمدية1 لؤلصناؼ واإلكثارالدراسات التقنية في مجاؿ الحفظ 

 
ية متفؽ عمييا مف أجؿ ئلىماؿ في الماضي، فانو لـ تكف ىناؾ مبادئ وممارسات عمملونتيجة  

البمدية في المزارع عمى الرغـ مف القيمة القصوى ليذه الموارد في الحصوؿ  األصناؼالمحافظة عمى 

عمى الغذاء البشري1 وكذلؾ فاف أسباب احتفاظ المزارعيف باألصناؼ البمدية أو التخمي عنيا لـ يتـ 

 .(WOOD, et al,1997)  عمى مستوى العالـ بحثيا بشكؿ جيد

 
 المركز الوطني لمبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الفمسطينية أفعمى المستوى المحمي حيث و 

(NARC) االىتماـ بيذا الموضوع بشكؿ ممحوظ1  زاد األخيرة اآلونةانو وفي  إالد ال زاؿ حديث العي
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ىي: دائرة بحوث البحثية و  دوائرهيقوـ المركز الوطني لمبحوث الزراعية بتنفيذ ميامو مف خبلؿ حيث 

الحيواني وصحة الحيواف، دائرة البحوث االقتصادية  اإلنتاجالنباتي ووقاية النبات، دائرة بحوث  اإلنتاج

واالجتماعية، دائرة بحوث الموارد والمصادر الطبيعية ووحدة بنؾ الجينات،ودائرة بحوث التكنولوجيا 

 إلى باإلضافة طف وعددىا خمس محطات،الو  أرجاءالحيوية1وىناؾ المحطات الزراعية المنتشرة في 

وحدات مصغرة ليذه المختبرات  إلى باإلضافةمحافظات  أربعدائرة المختبرات والتي تنتشر فروعيا في 

عمى الحفاظ عمى  بآخر أوفي الوطف، كؿ ىذه الدوائر والفروع تعمؿ بشكؿ  أخرىفي محافظات 

كثارىاالبذور البمدية  جراءوتداوليا  وا   والتجارب عمييا1 المشاىدات وا 

 
والتي  واألجنبيةالمركز الوطني لمبحوث الزراعية ىناؾ منظمات المجتمع المدني المحمية  إلى باإلضافة

ولو بمجاؿ ضيؽ وبعضيا يعمؿ  إكثارىاعمى الحفاظ عمى ىذه البذور البمدية ومحاولة  أيضاتعمؿ 

المستوى  إلىلنشاطات لـ تصؿ بعد ىذه ا أفبتنسيؽ مع المركز الوطني لمبحوث الزراعية بالرغـ مف 

 المطموب1

 
وتعديبلتو فاف ىذا القانوف  (0229)( لعاـ 0قانوف الزراعة الفمسطيني رقـ ) إلىومف خبلؿ النظر 

ينص عمى ضرورة الحفاظ عمى البذور والسبلالت المحمية وتسجيميا وحفظيا لما يمثمو ىذا الموضوع 

تقـو وزارة الزراعة الفمسطينية ممثمة بالمركز  أفلسبلالت عمى مف سيادة الدولة وحقيا في ىذه البذور وا

التشريعي الفمسطيني، المجمس ) الوطني لمبحوث الزراعية بيذه الميمة الوطنية لمحفاظ عمى ىذه البذور والسبلالت

 1(0229 وتعديبلتو،( 0قانوف الزراعة الفمسطيني رقـ )
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 اممة في القطاع الزراعي بخصكص البذكر البمدية:التجارب العالمية لممنظمات الع  :2.2.3 

 

تجارب قامت بيا المؤسسات الدولية المتخصصة لممحافظة كما ذكرنا سابقا فاف ىناؾ العديد مف ال

 إالاليابانية ( JICA)( ومؤسسة FAO) أؿ( ومنظمة ICARDAعمى األصناؼ البمدية مثؿ مؤسسة )

حيث ال تتوفر إمكانية  األىميةداف النامية كما ونوعا أمر بالغ ف توفر البذور البمدية لممزارعيف في البمأ

وذلؾ ألف معظـ المزارعيف الذيف  ألخرى لزيادة اإلنتاجية الزراعية،والى التقنيات ا كبيرة لموصوؿ إلييا

 يزرعوف المحاصيؿ البمدية يعمموف في المناطؽ اليامشية التي ال ترتبط مع توجيات السوؽ1

 

واىتمامات تنموية عمى ىذه المجتمعات، ال سيما مف خبلؿ  اىناؾ تركيز  أصبح رةاألخي اآلونةوفي 

المنظمات غير الحكومية، وذلؾ ألسباب خيرية )يعيش العديد مف المزارعيف في ىذه المناطؽ عمى 

وحفظ البذور البمدية  إكثارخط الفقر( ولمضرورة االقتصادية الوطنية عمى المدى الطويؿ1 غير أف نظـ 

رتبط بيا مف مربي النباتات لـ تكف ناجحة بشكؿ جيد في تمبية احتياجات ىؤالء المزارعيف، وما ي

ىذه المنظمات في كثير مف األحياف ال تعمؿ في المناطؽ النائية والفقيرة1 وقد عمؿ  أف إلى باإلضافة

انو مف غير  إالعدد قميؿ مف المنظمات لمعرفة أنواع البذور التي تناسب الزراعة في ىذه المناطؽ، 

المرجح أف يكوف لدييـ الموارد البلزمة لتمبية االحتياجات المتعددة لممزارعيف1 وىذه المنظمات، سواء 

تقدـ مساعدات لممزارعيف غير أنيا ال توفر الممارسات  فإنياكانت حكومية أو غير حكومية، 

 1(Cromwell, 1993) الصحيحة ليـ مف اجؿ الحصوؿ عمى أقصى استفادة مف البذور
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 تجارب بعض المنظمات العاممة في القطاع الزراعي الفمسطيني بخصكص البذكر البمدية: :2.2.4

 

 : تجارب المنظمات غير الحككمية العاممة في القطاع الزراعي: 2.2.4.1

 

         أكال: تجربة اإلغاثة الزراعية:

 

عمى موضوع إنتاج (  02.1 -991.)خبلؿ الفترة مف  (PARC) اإلغاثة الزراعية مؤسسة عممت

البذور البمدية حيث قامت بتدريب عدد كبير مف المزارعيف عمى اختيار البذور الجيدة وكيفية عممية 

تخزيف ىذه البذور وبتدريب كادر فني مف الميندسيف الزراعييف وتحديد وجمع البذور البمدية في مناطؽ 

 الزراعة المحمية1
 
بنوؾ محمية صغيرة في  (1)وكذلؾ إنشاء  (0221)البمدية في العاـ وبدأت بإنشاء بنؾ مركزي لمبذور  

األصناؼ البمدية  صنؼ مف مختمؼ (12.)عدد مف تجمعات المزارعيف، حيث تـ تجميع أكثر مف 

التي تتبلءـ وتتأقمـ مع الظروؼ الجوية وظروؼ التربة، وقامت بتوزيع البذور البمدية عمى مختمؼ 

 1(02.7، )عوده مزارع بحثية (9)ألصناؼ في المحافظات واختبار عدد مف ا

 
 : ARIJ) ثانيا: تجربة معهد األبحاث التطبيقية/القدس )مؤسسة

 
عمى االىتماـ بموضوع البذور البمدية ،حيث ركز  (992.)عممت مؤسسة أريج منذ إنشائيا عاـ 

التجارب الحقمية المعيد عمى سياسة تطوير قطاع الزراعة المطرية في فمسطيف حيث قاـ بعمؿ برنامج 

لتقييـ إنتاجية المحاصيؿ البمدية والمحسنة في موقعيف ىما في مدرسة العروب الزراعية في الخميؿ 

وفي محطة بيت قاد في جنيف، وقاـ بعمؿ برنامج لجمع بذور األصناؼ البمدية لممحاصيؿ الحقمية 

عينة ألصناؼ محمية  (2.)حيث قامت المؤسسة بجمع  (991.)االقتصادية في فمسطيف وذلؾ عاـ 
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وتـ تعبئة استمارات خاصة بكؿ عينة واليدؼ منيا ىو تجميع اكبر عدد ممكف مف العينات المتواجدة 

قبؿ فقدانيا ولتكوف نواة لبنؾ البذور الفمسطيني والعمؿ عمى دراستيا وتقييميا وتطويرىا وذلؾ بالتعاوف 

لية، حيث تـ جمع أصناؼ عديدة مف القمح مع وزارة الزراعة والمؤسسات ذات العبلقة المحمية والدو 

والعدس والحمص والشعير، وقاـ المعيد أيضا بعمؿ مقارنة لنتائج المشاىدات الحقمية في حقوؿ 

المزارعيف بيف بعض األصناؼ المحمية والمحسنة منيا أصناؼ مف الحمص والقمح والحصوؿ عمى 

 .http://www.maan-ctr.org)) ؿ المقارنة التي تـ التوصؿ إليياتوصيات بعد عم

 ثالثا: تجربة اتحاد لجاف العمؿ الزراعي:

 
باالىتماـ بموضوع حماية وتطوير  (0229)ومنذ العاـ  (UAWC) قامت مؤسسة لجاف العمؿ الزراعي

وص إنتاج وتحسيف تدريب فئة معينة مف المزارعيف بشكؿ مكثؼ بخص البذور البمدية حيث عممت عمى

حماية البذور البمدية مف خبلؿ العديد مف المشاريع والبرامج ، وعممت أيضا عمى البذور البمدية

والدورات التدريبية التي نفذت عمى ارض الواقع بمشاركة المزارعيف الذيف يرجع ليـ الفضؿ األوؿ في 

ي مدينة الخميؿ لحفظ البذور حماية وحفظ األصناؼ البمدية، وعممت عمى إنشاء بنؾ بذور مركزي ف

 .(0221اتحاد لجاف العمؿ الزراعي، ( البمدية

 
 )كزارة الزراعة(:  :   تجربة المنظمات الحككمية العاممة في القطاع الزراعي2.2.4.1

 
تشكؿ وزارة الزراعة الحاضنة الرئيسية والمظمة الزراعية لجميع المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي 

ات الزراعية المختمفة، ولقد أولت وزارة الزراعة أىمية ال بأس بيا بموضوع الحفاظ عمى وكذلؾ لمقطاع

التنوع الحيوي بشكؿ عاـ وعمى البذور البمدية بشكؿ خاص وذلؾ مف خبلؿ فروعيا المتمثمة بشكؿ 

http://www.maan-ctr.org/
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ذي رئيسي في المركز الوطني لمبحوث الزراعية والذي يعتبر مف اإلدارات الميمة في وزارة الزراعة ال

عمؿ وبالتعاوف مع العديد مف المؤسسات المحمية والدولية عمى موضوع انتخاب وحفظ البذور البمدية 

 وتوزيعيا وتداوليا بيف المزارعيف في أرجاء الوطف1

 
وكذلؾ ىناؾ اإلدارة العامة لئلرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة ومف خبلؿ المرشديف الزراعييف 

رشاد المزارعيف بضرورة الحفاظ المنتشريف في مديري ات الزراعة في كافة المحافظات تقوـ بتوعية وا 

عمى ىذه البذور البمدية والتعامؿ بيا لما ليا مف أىمية في الحفاظ عمى التراث والبيئة وتحمميا لمجفاؼ 

توردة، وغير مكمفة وسيمة الحصوؿ عمييا وغيرىا مف األمور االيجابية مقارنة مع البذور الميجنة والمس

باإلضافة إلى قياـ وزارة الزراعة بدعـ إقامة الميرجانات والمعارض الزراعية مف خبلؿ المساىمة بدعـ 

ميرجاف التسوؽ )ميرجاف الفقوس السنوي( الذي يقاـ في بمدة دير بموط، وكذلؾ القياـ بتدريب 

مديرية زراعة ( لبذور البمديةالمزارعيف المنتجيف لمبذور البمدية عمى الطرؽ الصحيحة في إكثار وانتخاب ا

 1)02.7سمفيت،دائرة اإلرشاد الزراعي ، 

 

 كاف لكزارة الزراعة عدة تجارب مع عدد مف المؤسسات الدكلية كالمحمية نذكر منها: كلقد

 تجربة جمعية مزارعي جنيف بالتعاكف مع المركز الكطني لمبحكث الزراعية التابع لكزارة الزراعة:: أكال

 

ىو إنشاء الزراعية مبحوث الوطني الفمسطيني ل مركزالعية مزارعي جنيف بالتعاوف مع كانت تجربة جم

بنؾ إقراض البذور وكانت فمسفة التجربة تقوـ عمى أساس تزويد المزارعيف بالبذور واستردادىا دوف 

ادة ومف خبلؿ ىذه الفكرة بادرت الجمعية وبالتعاوف مع المركز الوطني لمبحوث الزراعية الستع فوائد،

البذور البمدية المحمية وتجميعيا بالمركز الوطني لمبحوث والذي عمؿ عمى إكثارىا ثـ تزويد الجمعية 

بيذه البذور والتي كانت في السنة األولى بكميات قميمة، وقاـ المركز بتكرار وزيادة إكثار البذور لعدة 
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كمياتيا كبيرة حيث يتـ تخزينيا  سنوات وتزويد الجمعية بكميات البذور المحمية الناتجة والتي أصبحت

في بنؾ إقراض البذور التابع لمجمعية حيث تقوـ الجمعية بدورىا بتوزيع ىذه البذور عمى المزارعيف 

رجاع نفس الكمية لمجمعية بدوف فوائد والتي بدورىا  الراغبيف بزراعتيا عمى شكؿ إقراض ليذه البذور وا 

وقد وصمت   يقة عمى المزارعيف في كافة أنحاء الوطف،تقوـ بتوزيع كميات بذور كؿ موسـ بنفس الطر 

 اإلقراضبنؾ ) طف مف البذور المحمية (12. – 22.) الكميات الموجودة في البنؾ والتي يتـ توزيعيا مف

 alquds.com)1يعيد لممزارع أصناؼ مف البذور البمدية الفمسطينية القديمة،

 

 :(ICARDA)في المناطؽ الجافة: تجربة المركز الدكلي لمبحكث الزراعية ثانيا 

عممت مؤسسة ايكاردا كثيرا عمى موضوع البذور المحمية وبالتعاوف مع المركز الوطني لمبحوث 

الزراعية التابع لوزارة الزراعة، حيث كانت تجاربو تتمثؿ في إنشاء وحدة لحفظ األصوؿ الوراثية في 

( نبات بمدي وبري وحفظيا في وحدة 0222المركز الوطني لمبحوث الزراعية، وجمع ما يقارب مف )

كثار بذور المحاصيؿ الحقمية مثؿ القمح والشعير والحمص والعدس،  األصوؿ وقامت بتنقية وا 

كثار بذور بعض الخضروات البمدية مثؿ البندوره والفقوس واليقطيف والبطيخ  . باإلضافة إلى تنقية وا 

مناطؽ لعدة سنوات، وقامت باختيار  وعممت أيضا عمى اختبار األصناؼ التي تـ جمعيا في عدة

األصناؼ المناسبة لكؿ منطقة، وتـ إنشاء مجموعة منتجي البذور في ثبلث مناطؽ فمسطينية إلنتاج 

بذور القمح والشعير، وتزويد المنتجيف بالبذور المنتجة ليدؼ اإلنتاج، والقياـ بإجراء عمميات التفتيش 

يكاردا شيادة الجودة لممنتجيف بعد النجاح في التفتيش ومنحت مؤسسة ا .الحقمي والتنقية لممنتجيف

الحقمي والفحص المخبري، وتدريب الكوادر المحمية عمى التفتيش الحقمي والفحص المخبري، وعممت 

( نوع 2.عمى تطوير بعض المحاصيؿ البمدية مف خبلؿ ما يسمى بالتربية التشاركية حيث تـ تطوير )

 .(02.7مؤسسة ايكاردا،  )( أنواع مف الشعير9مف القمح و)
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كما تـ القياـ بجوالت عدة في براري فمسطيف لمبحث عف النباتات البمدية وتنفيذ مشروعيف ذو عبلقة 

بالمحاصيؿ الحقمية لمحفاظ عمى األصناؼ البمدية في الموقع وفي خارج الموقع، والحفاظ عمى التنوع 

ة البرية، واستدامة إنتاج المحاصيؿ الحقمية الحيوي لممحاصيؿ الحقمية البرية وجمع األصوؿ الوراثي

ومف أىـ االنجازات أيضا  .البمدية، وتحسيف إنتاجية المحاصيؿ البمدية باستعماؿ أساليب تربية النبات

جمع ثمانية أصناؼ قمح بمدي أوشؾ عمى االنقراض، جمع ثبلث أصناؼ شعير بمدي، جمع صنفيف 

ر البري وحفظيـ في المركز الوطني لمحفاظ عمييا ( عينة مف القمح والشعي22عدس بمدي، جمع )

والستعماليا في أغراض التنوع الحيوي وتربية النبات، حيث أف ىذه األصناؼ تحمؿ صفات ميمة 

كتحّمؿ الجفاؼ واألمراض، عدا عف زراعة جميع األصناؼ البمدية التي تـ جمعيا في حقوؿ المزارعيف 

( 1( مزارع بالبذور البمدية بمساحة )22.ـ تزويد ما يقارب )في منطقة طوباس، جنيف وراـ اهلل، وقد ت

دونـ لكؿ مزارع، وتـ أيضًا زراعة األصناؼ البمدية في محطة بيت قاد الزراعية إلكثارىا وتقييـ 

كما تـ عمؿ العديد مف المشاىدات في حقوؿ المزارعيف في المناطؽ المستيدفة وبمشاركة   .إنتاجيتيا

( سنبمة مف عدة 022ني األصناؼ البمدية المناسبة حسب المنطقة ، وانتخاب )المزارعيف لتقييـ وتب

عادة انتخابيا بمشاركة المزارعيف، وجرى جمع ) ( عينة مف بذور البطيخ 1.حقوؿ بمدية لتربيتيا وا 

عادة زراعة البطيخ  البمدية مف المزارعيف ، مع العمـ أف ىذه األصناؼ أوشكت عمى االنقراض ، وا 

كثاره ، وتزويد المزارعيف بيذه البذور بمعدؿ )البمدي في  )مركز العمؿ التنموي ( دونـ لكؿ مزارع 0المحطة وا 

 (1..02معا، مجمة آفاؽ البيئة والتنمية، 

 

ذلؾ فقد قامت مؤسسة ايكاردا وبالتعاوف مع المركز الوطني لمبحوث الزراعية بتنفيذ  إلى باإلضافة

لمتيديد بسبب االعتداءات البشرية عمى  األخيرتعرض  مشروع لمحفاظ عمى التنوع الحيوي بسبب

( نوع 122( نوع مف النباتات البرية منيا )0122فمسطيف تحوي عمى حوالي ) أفالغطاء النباتي حيث 
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لذلؾ وبسبب ىذا التيديد قامت  المستوطنة1 األنواع( نوع مف 22.مف النباتات النادرة وحوالي )

 األصناؼة الزراعة بعمؿ ىذا المشروع وتشجيع المجتمعات في حفظ مؤسسة ايكاردا وبالتعاوف مع وزار 

البرية  األصناؼالبمدية والبرية واالستخداـ المستداـ لمتنوع الحيوي الزراعي حيث تـ جمع العديد مف 

والبمدية منيا عمى سبيؿ المثاؿ القمح البمدي والشعير البصمي والعديد مف الخضار البمدية وقد تـ 

تواجدىا، كما وعمؿ المشروع  أماكفؿ تشجيع المزارعيف عمى استمرار زراعتيا في حفظيا مف خبل

مف داخؿ المجتمع النباتي  األصناؼانتخاب بعض  إلى باإلضافةمف الخمط  األصناؼعمى تنقية 

 (02211 ،)عمري ودامانياالبمدي 

 

 ي محافظة سمفيت:مت بها المنظمات العاممة في القطاع الزراعي فالتي قا : بعض األنشطة2.2.5

 

النشاطات التي قامت بيا المنظمات العاممة في القطاع الزراعي كانت قميمة في محافظة  أفبالرغـ مف 

 ليذه المنظمات نذكر منيا ما يمي: األنشطةانو كاف ىناؾ بعض  إالسمفيت فيما يخص البذور البمدية 

 
 : النشاطات التي قامت بها كزارة الزراعة:أكال

 
( قامت مديرية زراعة سمفيت وبالتعاوف مع المركز الوطني الفمسطيني لمبحوث 02.9(في عاـ  -.

محمية  أصناؼ( كغـ مف بذور القمح مف 12.( كغـ مف بذور الشعير و )12.الزراعية بتوزيع )

جزء مف ىذه  بإعادةيقوـ ىؤالء المزارعيف  أفمحسنة عمى عدد مف المزارعيف في قرية رافات ،عمى 

في الموسـ  آخريفلمحصوؿ المزروع بعد الحصاد لوزارة الزراعة لتوزيعيا عمى مزارعيف البذور مف ا

 التالي1

قامت مديرية زراعة سمفيت وبالتعاوف مع المركز الوطني الفمسطيني لمبحوث ( 02.2في عاـ ) -0

ؼ ( كغـ مف بذور العدس عمى مزارعيف مف قرية فرخو لمعرفة نجاح ىذا الصن22.الزراعية بتوزيع )
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 وكمية المحصوؿ الناتج1

( قامت مديرية زراعة سمفيت وبالتعاوف مع المركز الوطني الفمسطيني لمبحوث 02.1في عاـ ) -9

( كغـ مف بذور العصفر عمى الجمعيات الزراعية النسوية في كؿ مف سمفيت ومرده 1الزراعية بتوزيع )

 ودير بموط لتشجيع زراعة ىذا المحصوؿ1

مديرية زراعة سمفيت بتزويد احد مربي الثروة الحيوانية في بمدة كفؿ حارس ( قامت 02.7في عاـ )-2

( كغـ مف بذور البيقيا لزراعتيا كزراعات متداخمة )بينية( في حقوؿ الزيتوف الستخداميا 12ب )

مديرية زراعة ) الزيتوف مف التسميد النيتروجيني كيدؼ ثاني أشجارواستفادة  أوؿلممواشي كيدؼ  كأعبلؼ

 1(02.7الزراعي، اإلرشاددائرة مفيت،س

 :ثانيا: النشاطات التي قامت بها المنظمات غير الحككمية

( بتقديـ مشروع 02.2/02.1قاـ المركز الفمسطيني لمتنمية االقتصادية واالجتماعية بيف عامي )-.

البرية، وكذلؾ قاموا بتزويد مزارعي  الخنازير أضرارسيؿ دير بموط لمتخفيؼ مف  ألراضيتسييج 

( مزارعة مف مزارعات السيؿ 92الخضار في سيؿ دير بموط بسماد )الكمبوست( وتوزيعو عمى )

عمى المزارعات لتغطية البذور المزروعة وخاصة بذور الفقوس لحمايتيا  أيضاببلستيكية  أغطيةوتوزيع 

 1(02.1 )عبد اهلل، مف الطيور والحفاظ عمى الرطوبة حوؿ ىذه البذور

( بتنفيذ عدة مشاريع لعدد مف المزارعيف 02.0/02.9المسيحية بيف عامي )قامت جمعية الشباف -0

في قرى رافات والزاوية ودير بموط منيا مشاريع تتعمؽ بالثروة الحيوانية والنحؿ وتربية الحماـ والحدائؽ 

 (02.11)عبد اهلل،  المنزلية

تات الطبية لجمعية ( بتقديـ مشروع لتجفيؼ الخضار والنبا02.1قامت مؤسسة اوكسفاـ عاـ )-9



40 

 

 (02.11)عبد اهلل، متصنيع الزراعي في بمدة دير بموطالتعاونية ل اإلبداع

بتنفيذ مشروع ( 999. – 997.الزراعية في الفترة الواقعة بيف عامي ) اإلغاثةقامت مؤسسة -2

ر والبامية وذلؾ مف خبلؿ اختيار دونـ في سيؿ دي األبيضتحسيف البذور البمدية لمحصولي الفقوس 

ويتـ  أسبوعياضة لنباتات المختمفة عف الصنؼ والمريا إزالةبموط عند احد المزارعيف حيث كاف يتـ 

مف وسط الحقؿ ويتـ اختيار الثمار السميمة منيا ويتـ استخبلص البذور ثـ يعاد  نباتات( 2.اختيار )

البذور المنتجة عمى  زراعتيا في الموسـ التالي وتكررت العممية لمدة ثبلث مواسـ وتـ توزيع جزء مف

 (02.11عوده، ) في محافظة سمفيت آخريفمزارعيف 

( حديقة منزلية في مدينة 22( بتنفيذ زراعة )02.1قامت مؤسسة لجاف العمؿ الزراعي عاـ )-1

مختمفة مف بذور واشتاؿ الخضار مع شبكة ري كاممة ليا، وذلؾ لتشجيع  بأنواعسمفيت وزراعتيا 

 (02.1 الزراعي، اإلرشاد)مديرية زراعة سمفيت، دائرة  اء الذاتي مف زراعة ىذه الخضارتفالزراعة المنزلية واالك

عة بيت لحـ بعمؿ دراسة حوؿ محمية وادي الزرقا جامقاـ متحؼ فمسطيف لمتاريخ الطبيعي في -1

النباتية  واألصناؼ األنواعمعرفة  إلى)وادي صريده( في محافظة سمفيت والذي ييدؼ  العموي

ة التي تعيش في ىذه المحمية وذلؾ بالتعاوف مف سمطة جودة البيئة ووزارة الزراعة والبمديات والحيواني

 1(02.7)جامعة بيت لحـ،  المعنية في تمؾ المنطقة

 
 :أخرلنشاطات  ثالثا:

نشاءالطرؽ الزراعية  وتأىيؿوشؽ  األراضي وتأىيؿىناؾ العديد مف مشاريع استصبلح  جمع  آبار وا 

شتاؿ مثمرة وغيرىا مف المشاريع التي نفذتيا وزارة الزراعة والمؤسسات غير رعة أوزا األمطارمياه 

 1(02.1 )مديرية زراعة سمفيت، الدائرة الفنية،الحكومية في محافظة سمفيت عمى مدار العشريف سنة الماضية 
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 دراسات عالمية: :6.2.2

 
ينغف الزراعية بعنكاف: مف جامعة فاغين كآخركف Almekinders،1994دراسة قاـ بها :16.2.2.

 في الدكؿ النامية" لممزارعيف"نظـ البذكر المحمية كأهميتها في تحسيف تزكيد البذكر 

 

نتاج البذور وتخزينيا  األصناؼ إنتاج أف إليياكاف مف نتائج ىذه الدراسة التي خمصت  واستخداميا، وا 

مكونات الرئيسية الثبلثة لنظاـ مف قبؿ المزارعيف في ظؿ الظروؼ المحمية، وتبادؿ البذور تعتبر ال

ديناميكي يشكؿ مصدر البذور لممحاصيؿ الغذائية لصغار المزارعيف في البمداف النامية1 وتستند 

المعمومات حوؿ ىذا الموضوع عمى مراجعة األدبيات ودراسة الحالة وتحميؿ نقاط القوة والضعؼ في 

غير الرسمي لمبذور( مف قبؿ  اإلكثارنظـ البذور المحمية ) أفنظـ البذور المحمية حيث بينت 

الجمعيات والنظاـ الرسمي متكامبلف ويعمبلف عمى إنتاج البذور وتوزيعيا  أو األىميةالمؤسسات 

 .لصغار المزارعيف

 

 

 البذكر: إنتاجحكؿ  1987 ، ((Miller) دراسة قاـ بها :2.2.6.2

 

 لؤلصناؼ المزارعيفعمى تبني  ألحيافاغمب يعمؿ في أزيادة التكامؿ مع السوؽ  أفبينت ىذه الدراسة 

العديد مف  أفالبمدية والحد مف التنوع الحيوي، ولكف تبيف  األصناؼالميجنة، وىذا يؤدي إلى استبداؿ 

الميجنة حتى عندما ال يكوف إنتاجيا  األصناؼالمزارعيف ال زاؿ يحافظ عمى األصناؼ البمدية بجانب 

ى التنوع الحيوي في حقوليـ مف أجؿ الحفاظ عمى خيارات المزارعيف يحافظوف عم أفاقتصاديا1 كما 

 .  مستقبمية مفتوحة
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ك  Danielson، دراسات ميدانية لنظـ البذكر البمدية في كسط أمريكا دراسة :2.2.6.3
Dijkstra ،2001يف:، بشأف استخداـ بذكر الذرة مف قبؿ صغار المزارع 

 
أسرة في مواقع مختمفة، وقد تـ الحصوؿ عمى الكثير مف المعمومات التي  (17.)حيث شممت الدراسة 

المنطقة المزروعة  أفالبذور وزراعة البذور البمدية ىي ديناميكية، حيث وجد  إنتاجنظـ  أف إلىتشير 

مف كؿ صنؼ يختمؼ  الذرة والفوؿ البمدية والمحسنة وعدد األصناؼ التي يزرعيا كؿ مزارع بأصناؼ

الذرة والفاصولياء البمدية  أصناؼبشكؿ كبير، واف أغمبية المزارعيف ال زالوا يزرعوف  آخر إلىمف موقع 

 1والمحسنة عمى السواء، وتغطي أصناؼ الذرة البمدية اكبر مساحة

 التجارب كالدراسات السابقة مف كجهة نظر الباحث: عمى التعقيب  :2.2.7
 

 الحظلسابقة حوؿ البذور البمدية فقد تجارب المنظمات المحمية والدراسات ا مف خبلؿ النظر إلى

 ما يمي: الباحث

 1جميع ىذه التجارب اقتصرت عمى موضوع زيادة كميات البذور البمدية دوف تخطيط دقيؽ 

  اقتصر تداوؿ البذور البمدية عمى زراعتيا في الحيازات الصغيرة والحدائؽ المنزلية ولـ تتعدى

 االقتصادي في األراضي والسيوؿ الكبيرة1التوسع 

  كثار ىذه البذور إال أف بالرغـ مف قياـ ىذه المنظمات بتدريب العديد مف المزارعيف عمى إنتاج وا 

معظـ المزارعيف في الوطف ال زالوا يرغبوف بالحصوؿ عمى البذور الميجنة لسرعة الحصوؿ عمى إنتاج 

 غزير1

 رب الجيدة والتي يمكف البناء عمييا مف اجؿ زيادة تداوؿ تعتبر تجربة بنؾ اإلقراض مف التجا

 وانتشار ىذه البذور بيف أوساط المزارعيف في الوطف بشكؿ اكبر1

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+Danielson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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  كثارىا  البذور بنؾبتفعيؿ وتنشيط ضرورة أف تقوـ وزارة الزراعة لمحفاظ عمى البذور المحمية وا 

ة المزارعيف بأىمية ىذه البذور مف وتوزيعيا وكذلؾ زيادة التكثيؼ في النشاطات اإلرشادية وتوعي

النواحي الصحية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرىا مف خبلؿ وسائؿ اإلرشاد المتاحة 

 مثؿ الدورات التدريبية والمشاىدات الحقمية ووسائؿ اإلعبلـ المنتشرة والنشرات الزراعية وغيرىا1

 ينيا وكذلؾ فيما بينيا وبيف وزارة الزراعة وخاصة مع ضرورة التنسيؽ بيف ىذه المنظمات فيما ب

المركز الوطني لمبحوث الزراعية لمبناء عمى ىذه التجارب لموصوؿ إلى نتائج واضحة وتوصيات تسير 

 عمييا كافة المنظمات بخطط واضحة1

  ية فقط وال تتوفر دراسات محمية وعرب أجنبيةالدراسات المتوفرة حوؿ البذور البمدية ىي دراسات

حوؿ ىذا الموضوع مما يتطمب مف الجامعات ومراكز البحوث بضرورة عمؿ دراسات جدية تيتـ بيذا 

 عة الفمسطينية1اكبيرة في الزر  أىميةالموضوع لما لو مف 

  أىميةالتي تـ التطرؽ ليا سابقا غير كافية لمتعرؼ بشكؿ كبير عمى  األجنبيةتعتبر الدراسات 

 ر دراسات لمتعرؼ عمى مدى استخداـ المزارعيف ليذه البذور فقط1البذور البمدية وفوائدىا وتعتب
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الثالث: الفصل  

______________________________ 

وإجراءاتها الدراسة منهجٌة.   3  

 

 انًقذيخ    1.1

الدراسة  تناوؿ ىذا الفصؿ وصًفا مفصبًل لئلجراءات المتبعة في تطبيؽ الدراسة ، والتي تشمؿ منيج

العينة ومتغيرات الدراسة ووصؼ أداة الدراسة  اختيارالمستخدـ، ثـ وصؼ مجتمع الدراسة وطريقة 

جراءات الدراسة  وطريقة تطويرىا، واإلجراءات التي اتبعت لمتأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة وا 

 ا لمعناصر السابقة:والوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات 1 وفيما يمي وصًفا تفصيميً 

 انذساعخ يُهح   :1.1.1
 

عمى  اإلجابةمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي لغرض 

ميدانيو لمتعرؼ عمى دور المنظمات  دراسة إجراءتساؤالت الدراسة واختبار الفرضيات )مف خبلؿ 

الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور 
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أف المنيج الوصفي التحميمي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما ىي بالواقع وييتـ  إلى أشيرسمفيت( حيث 

 أوبوصفيا وصفًا دقيقًا ، ويعبر عنيا تعبيرًا كميًا ، فالتعبير الكمي يعطي وصفا رقميا لمقدار الظاىرة 

   مع الظواىر المختمفة1 ة ارتباطياحجميا ودرج

ذ يبلئـ ىذا المنيج الدراسات التي تتبنى استقصاء الظاىرة التي بمورتيا مشكمة الدراسة ، ثـ تحميميا ،  وا 

 وتفسيرىا ، ومقارنتيا، وتقويميا وفؽ أسس منيجية عممية1

 
انذساعخ يدزًغ   :1.1.1  

 
ف كبل الجنسيف ، حيث بمغ عددىـ يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المزارعيف في محافظة سمفيت م

%( مف حجـ المجتمع ، في حيف بمغ عدد .9ما نسبتو ) أيذكور ( 2091( مزارع منيـ )2112)

( قرية مف قرى محافظة 9.%(  مف حجـ المجتمع موزعيف عمى )9ما نسبتو ) أي( 2.1اإلناث )

ييتموف بزراعة البذور المزارعيف الذيف  تـ التركيز عمى ( ، وقد19.موضحة في الجدوؿ )سمفيت 

  1مزارعا ومزارعة 972والبالغ عددىـ البمدية في محافظة سمفيت 
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 :عهفُذ يحبفظخ فٍ وانقشَخ اندُظ حغت انحبئضٍَ أػذاد( 1.1)اندذول

 

 المجمكع إناث ذككر البمد الرقـ
 123 17 106 اسكاكا 1
 395 55 340 الزاوية 2
 496 31 465 بديا 3
 252 6 246 بروقيف 4
 142 15 127 حارس 5
 35 4 31 خربة قيس 6
 213 17 196 دير استيا 7
 360 47 313 دير بموط 8
 125 4 121 رافات 9
 590 69 521 سمفيت 10
 191 2 189 سرطة 11
 158 14 144 فرخو 12
 279 15 264 قراوة بني حساف 13
 84 9 75 قيره 14
 438 31 407 كفر الديؾ 15
 229 20 209 كفؿ حارس 16
 178 12 166 مرده 17
 117 10 107 مسحو 18
 245 37 208 ياسوؼ 19

 4650 415 4235 المجمكع

 ( 0202) الفلسطيني لإلحصاء الوشكضي الجهاص:الوصذس

 

 

عٌنة الدراسة::  3.1.3    
 

 يار تـ اختيار عينة الدراسة بشكؿ عشوائي عنقودي بحيث اشتممت العناقيد عمى القرى وتـ اخت 

مزارعًا  100( قرى تيتـ بزراعة البذور البمدية، وقد تـ حساب حجـ عينة الدراسة حيث بمغت  2)

وقاـ الباحث  www.surveysystem.com%( باستخداـ موقع حساب العينات 1بنسبة خطأ مقداره )

http://www.surveysystem.com/
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( صالحة وتـ استخداميا في 22.رى األربعة، استمـ منيا )استبانو عمى مزارعي ىذه الق 22.بتوزيع 

% مف حجـ العينة، وتـ اختيار أفراد العينة بطريقة العينة العشوائية 22.التحميؿ اإلحصائي أي بنسبة 

 الطبقية وتـ اعتماد طبقة الجنس1 

 لؾ1ولوصؼ عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقمة فاف الجداوؿ والرسومات التالية تبيف ذ

 

 :انًضاسع وخُظ انقشَخ حغت انذساعخ ػُُخ رىصَغ َجٍُ( 1.1)اندذول

 الجنس
 المكقع

 المجمكع مسحة الزاكية رافات دير بمكط

 ذكر
 27 4 5 6 12 العدد

 %100 %15 %19 %22 %44 النسبة المئكية  %

 أنثى
 73 1 4 0 68 العدد

 %100 %1 %6 %0 %93 النسبة المئكية  %

 المجمكع
 100 5 9 6 80 عددال

 %100 %5 %9 %6 %80 النسبة المئكية  %

 

 )%79(بنسػػبة  لئلنػػاث األعمػػى( أف توزيػػع  العينػػة حسػػب متغيػػر الجػػنس كػػاف 019يتضػػح مػػف الجػػدوؿ)

نسػػبة لتمثيػؿ المػػزارعيف فػػي عينػػة الدراسػػة قريػػة ديػػر  األعمػػىمػػف الػػذكور وكػػاف  )%07(مػف المػػزارعيف و

 )%99(مف المػزارعيف فػي القريػة  اإلناثعينة الدراسة وبمغت  نسبة مف مزارعي  )%12(بموط  بمغت 

بالنسػػبة لقريػػة مسػػحة فقػػد بمغػػت نسػػبة المػػزارعيف فػػي عينػػة  أمػػافػػي عينػػة الدراسػػة ،  اإلنػػاثمػػف مجمػػوع 

فػي مواقػع ثػبلث ىػي  اإلنػاثنسػبة مػف عينػة  أعمػىعينة الذكور ىي  أفويتضح كذلؾ  1)%1(الدراسة 
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 تفوؽ نسبة الذكور بكثير1 اإلناثبالنسبة لدير بموط فنسبة  أمارافات والزاوية ومسحة 
 

 

  

انًضاسع وخُظ انقشَخ حغت انذساعخ ػُُخ رىصَغ( 1.1)انجُبٍَ انشعى  

 

 
 (  يمثؿ تكزيع العينة حسب جنس المزارع2.3الرسـ البياني)
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 :انذًَغشافُخ انخصبئص وصف: نهذساعخ األول انقغى :1.1.1.1
 

صؼ لعينة الدراسة وذلؾ حسب المتغيرات المستقمة:وفيما يمي و   

 :انؼًش يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ( 1.1) اندذول

 

% العدد العمر النسبة   
سنة فأقؿ 91  14 %14 
سنة 12حتى  91مف   39 %39 
سنة فأكثر .1  47 %47 

 100% 100 المجمكع
 

 

 اسعانًض ػًش يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ ًَثم(  1.1)انجُبٍَ انشعى
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سنة فأكثر  ).1(( أف أعمى نسبة كانت مف نصيب الفئة العمرية 919يتضح مف خبلؿ الرسـ البياني )

مف حجـ عينة  )%2.(  سنة فأقؿ بمغت )91(أما أقؿ ىذه النسب فكانت مف نصيب  )%27(وبمغت 

 الدراسة1

 
:نهًضاسع انؼهًٍ انًؤهم يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ( 4.3) اندذول  

ميالمؤىؿ العم % العدد  النسبة   
 5% 5 ال يقرأ وال يكتب

 24% 24 ابتدائي
 43% 43 ثانوي

 28% 28 جامعي
 100% 100 المجمكع

 

 

 

 :نهًضاسع انؼهًٍ انًؤهم يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ ًَثم(  1.1)انجُبٍَ انشعى

 

يث بمغت ( أف أعمى نسبة كانت مف نصيب المؤىؿ العممي ثانوي بح219يبيف الرسـ البياني )  

مف  )%1(مف عينة الدراسة أما أقؿ النسب فكانت مف نصيب ال يقرأ وال يكتب بحيث بمغت  )29%(
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 لمف يحمموف مؤىبل جامعيا1 )%01(عينة الدراسة، بمغت النسبة 

 

 :ثبنذوَى األسض يغبحخ يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ( 1.1) اندذول

 

% العدد األرضمساحة  النسبة   
 29% 29 اقؿ مف دونـ

دونـ 1 -0مف   61 %61 
دونـ 2.-1مف   9 %9 

دونـ 2.أكثر مف   1 %1 
 100% 100 المجموع

 

 

 

 :ثبنذوَى األسض يغبحخ يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ ًَثم(  1.1)انجُبٍَ انشعى

 

 )1-0(بيف  األرض( أف أعمى نسبة كانت لممزارعيف الذيف لدييـ مساحة مف 119يبيف الرسـ البياني )

مف عينة الدراسة  )%09(دونـ فأكثر،  )2.(ميا كاف مف نصيب المزارعيف الذيف يمتمكوف دونـ وأف اق

 يمتمكوف أقؿ مف دونـ1
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 انضساػُخ انحُبصح َىع يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ( 1.1) اندذول

 

 %النسبة العدد نكع الحيازة الزراعية
 92% 92 ممؾ

 8% 8 إستئجار
 100% 100 المجموع

 

 

 

 :انضساػُخ انحُبصح َىع يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ ًَثم(  1.1)انجُبٍَ انشعى

 

كاف  األرضلمتغير نوع حيازة  األعمىأف النسبة  (119( والجدوؿ )119) يتضح مف الرسـ البياني  

 1)%90(مف نصيب ممؾ بحيث بمغت نسبتو مف عينة الدراسة 
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 :انضساػٍ نهؼًم انزفشؽ يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ( 1.1) اندذول

 

% العدد التفرغ لمعمؿ الزراعي النسبة   
 47% 47 متفرغ

 53% 53 غير متفرغ
 100% 100 المجموع

 

 
 

 انضساػٍ نهؼًم انزفشؽ يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ ًَثم(  1.1)انجُبٍَ انشعى

 

لمتغير التفرغ لمعمؿ الزراعي كاف مف  األعمىيتضح مف الرسـ البياني والجدوؿ السابؽ أف النسبة 

 1)%19(بحيث بمغت نسبتو مف عينة الدراسة  متفرغير نصيب غ
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 :انشهشٌ األعشح دخم يزىعظ يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ( 3.1) اندذول

 

% العدد الشهرم األسرةمتكسط دخؿ  النسبة   
شيكؿ 222.أقؿ مف   16 %16 

شيكؿ 122. إلى 222.مف   43 %43 
شيكؿ 0222 إلى .12.مف   26 %26 
يكؿش 9222 إلى .022مف   13 %13 

شيكؿ 9222أكثر مف   2 %2 
 100% 100 المجموع

 

 

 

 :انشهشٌ األعشح دخم يزىعظ يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ ًَثم(  3.1)انجُبٍَ انشعى

 

الشيري  األسرةلمتغير متوسط دخؿ  األعمىأف النسبة  (119( والجدوؿ )119) يتضح مف الرسـ البياني

مف عينة الدراسة، وكاف أقؿ ىذه  )%29(حيث بمغت شيكؿ ب )122.-222.(كانت مف نصيب مف 

ما بيف  األسري، أما المزارعيف الذيف يتراوح دخميـ )%0(شيكؿ بمغت  )9222(مف  أكثرالنسب 

 مف عينة الدراسة1 )%01(شيكؿ فقد بمغت نسبتيـ  )0222 – .12.(

 لعينة حسب متغير االنتساب لجمعية1( توزيع ا919الجدوؿ )يمثؿ 
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 ندًؼُخ االَزغبة يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ( 3.1) اندذول

 

% العدد االنتساب لجمعية النسبة   
 25% 25 منتسب

 75% 75 غير منتسب
 100% 100 المجموع

 

 

 

 :ندًؼُخ االَزغبة يزغُش حغت انؼُُخ رىصَغ ًَثم(  3.1) انجُبٍَ انشعى

 

تغير االنتساب لجمعية كاف مف لم األعمىأف النسبة  (919( والجدوؿ )919) يتضح مف الرسـ البياني

 عينة الدراسة1  أرباعنصيب غير منتسب بحيث شكمت ثبلثة 
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 انجزوس وحفظ إكثبس يزغُشاد وصف: نهذساعخ انثبٍَ انقغى :1.1.1.1

  

 وحفظ البذور1   إكثاروفيما يمي وصؼ لعينة الدراسة حسب متغيرات 

وحفظ البذور  إكثاردراسة وذلؾ حسب متغيرات ( التالي وصؼ استجابة عينة ال219.يبيف الجدوؿ)

كانت  إذا، ىؿ تقوـ بنشر البذور البمدية، اآلتينعـ أجب عف  اإلجابةكانت  إذا)ىؿ تقوـ بحفظ البذور،

نعـ أجب عف  اإلجابةكانت  إذاالبذور،  إكثار، ىؿ لديؾ معرفة في اآلتينعـ أجب عف  اإلجابة

دت، ما ىي أكثر مؤسسة عممت معؾ في مجاؿ البذور وج إف، ما ىو مصدر المعرفة لديؾ اآلتي

1(البمديةالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي عممت معؾ في مجاؿ البذور  أكثرالبمدية، اذكر   

 

 انجزوس وحفظ إكثبس يزغُشاد حغت انؼُُخ وصف( 1..1)اندذول

 

 انزكشاس انًزغُش انجزوس وحفظ إكثبس يزغُشاد

 انُغجخ

 % انًئىَخ

 ـك بحفظ البذكر؟هؿ تق
 %100 100 نعـ
 ال

  

إذا كانت اإلجابة نعـ أقـك بحفظ 
 البذكر أجب عف اآلتي:

 %100 100 أقـو بحفظ البذور في المزرعة )المنزؿ(
 - - أقـو بحفظ البذور في بنؾ البذور

 - - أقـو بحفظ البذور عند مؤسسات زراعية

 هؿ تقـك بنشر البذكر البمدية؟
 %72 72 نعـ
 %28 28 ال

إذا كانت اإلجابة نعـ أقـك بنشر 
 البذكر البمدية أجب عف اآلتي:

أقـو بنشر البذور مجانا لممزارعيف 
 المجاوريف      

23 %23 

أقـو بنشر البذور مجانا لمزارعيف عمى 
 مستوى الوطف 

3 %3 

 45% 45 أقـو بنشر البذور مف خبلؿ بيعيا ألي احد 
 1% 1 مف خبلؿ مؤسسات  أقـو بنشر البذور مجانا
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 انزكشاس انًزغُش انجزوس وحفظ إكثبس يزغُشاد

 انُغجخ

 % انًئىَخ

 %92 92 نعـ هؿ لديؾ معرفة في إكثار البذكر؟
 %8 8 ال

إذا كانت اإلجابة نعـ لدم معرفة في 
 إكثار البذكر أجب عف اآلتي:

 %61 61 عندي خبرة في إكثار جميع البذور البمدية 
 %31 31 عندي خبرة في إكثار بعض البذور البمدية            

 - - ي انتخاب أفضؿ البذور البمديةعندي خبرة ف

 ما هك مصدر المعرفة لديؾ إف كجدت؟

 خبرة األجداد
 %92 92 نعـ
 %8 8 ال

 مف مزارعيف آخريف
 %85 11 نعـ
 %15 15 ال

 مف خالؿ التعمـ كالدراسة
 %47 47 نعـ
 %53 53 ال

 مف المؤسسات
 %42 42 نعـ
 %58 58 ال

لتي الجهة المشرفة عمى  المؤسسة ا
 عممت معؾ في مجاؿ البذكر البمدية

 %74 74 مؤسسات حكومية
 %26 26 مؤسسات غير حكومية

أسماء المؤسسات الحككمية التي 
عممت مع المزارعيف في مجاؿ 

 البذكر البمدية
 %74 74 وزارة الزراعة

المؤسسات غير الحككمية التي 
عممت مع المزارعيف في مجاؿ 

 البذكر البمدية

 %21 21 راعيةاإلغاثة الز 
المركز الفمسطيني لمتنمية االقتصادية 

 واالجتماعية
5 5% 

 

 المزرعة البذور في ( أف جميع عينة الدراسة مف المزارعيف يقوموف بحفظ219.يتضح مف الجدوؿ)

ممف  (%21) ور البمدية توزعت ىذه النسبة عمىبنشر البذ وفمنيـ يقوم %(70)المنزؿ(، واف )
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مف عينة  (%90)يقـو بنشرىا مجانا لممزارعيف المجاوريف،  (%09)أحد و  ألييا ينشروف البذور ببيع

منيـ ولدييـ ( %.1)البذور توزعت ىذه النسبة عمى  إكثارلديو معرفة في  أفالدراسة أجاب عمى 

( 219.بعض البذور1 كما يوضح الجدوؿ) إكثارلدييـ خبرة في  (%.9)جميع البذور،  إكثارخبرة في 

 أفالبذور بحيث نجد  إكثارابة المزارعيف عينة الدراسة عف مصدر المعرفة لدييـ في السابؽ استج

، اآلخريفاكتسب الخبرة مف المزارعيف  بأنو أجاب (%11)، األجدادمنيـ اكتسب الخبرة مف  (90%)

خصوص استجابة ب أمامنيـ مف خبلؿ المؤسسات،  (%20)مف خبلؿ التعمـ والدراسة،  (27%)

 أفالمشرفة عمى المؤسسة التي عممت معيـ في مجاؿ البذور البمدية فيتضح لنا  لجيةالمزارعيف عف ا

مف ىذه  (%01 ) مف ىذه المؤسسات حكومية وتتمثؿ في وزارة الزراعة الفمسطينية وأف (72%)

لمتنمية  ، المركز الفمسطيني(%.0)المؤسسات غير حكومية تتوزع عمى اإلغاثة الزراعية بنسبة 

 1(%1) الجتماعيةاالقتصادية وا

 

 أداة الدراسة  :3.1.4  
 

وضعيا الباحث بعد االطبلع عمى اإلطار النظري والدراسات  (.91)ممحؽ ستبانةعبارة عف إ وىي

 السابقة المتعمقة بالموضوع بإشراؼ المشرؼ عمى الدراسة حيث تكونت مف األجزاء التالية: 
 

طمب تعاونيـ مع الباحث في مؿء رض مف الدراسة وترسالة تغطية موجية إلى المبحوثيف تبيف ليـ الغ

 االستبياف فكانت عمى النحو اآلتي: مجاالتستبانة ، أما فيما يتعمؽ باإل

 يحتوي عمى بيانات أولية ومعمومات عامة لمتعريؼ بأفراد العينة مف حيث المتغيرات  :القسـ األوؿ

بالدونـ،  األرضؿ العممي، مساحة المستقمة الخصائص الديمغرافية )الجنس،عمر المزارع، المؤى
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الشيري، االنتساب  األسرةالمنطقة )البمدة(، نوع الحيازة الزراعية، التفرغ لمعمؿ الزراعي ،متوسط دخؿ 

 لجمعية(1

  وحفػػظ  بإكثػػارالقسػػـ الثػػاني: ويتكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف الفقػػرات التػػي تقػػيس مػػدى معرفػػة المػػزارعيف

، ىػػػؿ تقػػػـو بنشػػػر البػػػذور اآلتػػينعػػػـ أجػػػب عػػػف  اإلجابػػػةكانػػت  إذاالبػػذور منيا)ىػػػؿ تقػػػـو بحفػػػظ البػػػذور،

 اإلجابػػةكانػػت  إذاالبػػذور،  إكثػػار، ىػؿ لػػديؾ معرفػػة فػػي اآلتػػينعػػـ أجػػب عػػف  اإلجابػػةكانػػت  إذاالبمديػة، 

وجػدت، مػا ىػي أكثػػر مؤسسػة عممػت معػؾ فػػي  إف، مػػا ىػو مصػدر المعرفػة لػػديؾ اآلتػينعػـ أجػب عػف 

مؤسسػػات الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة التػػي عممػػت معػػؾ فػػي مجػػاؿ ال أكثػػرمجػػاؿ البػػذور البمديػػة، اذكػػر 

 البذور البمدية(1

 ذي الخمسة أوزاف بحيث أف " ليكرت "القسـ الثالث: ويتضمف فقرات االستبانة متبوعة بتدريج

تعبر عف الدرجة موافؽ بشده تعبر عف الدرجة العالية جدًا، وموافؽ تعبر عف الدرجة العالية ، محايد 

بشده تعبر عف الدرجة المنخفضة  عبر عف الدرجة المنخفضة ، وغير موافؽت وغير موافؽالمتوسطة ، 

البحث  مجاالت( عمى التوالي ، كما تضمف القسـ الثالث 1، 2، 3، 4، 5جدًا1 حيث أعطيت أرقاـ )

 (191..التي تقيسيا االستبانة والموضحة في الجدوؿ رقـ )

 
القٌاس أداة تقٌسها التً مجاالتال( 3...) رقم جدول  

 

 أرقاـ الفقرات عدد الفقرات مجاؿال رقـ المجاؿ
 1-1 1 الزراعي  اإلرشاد 1
 1.-9 1 التشريعات والقوانيف  2
 02-7. 1 تحديد طبيعة الدعـ 3
 90-01 1 التسويؽ 4
 90-. 90 المجمكع
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 صدؽ أداة الدراسة   :3.1.5

 

 الصدؽ الظاهرم: :أكال

، تـ عرض االستبياف عمى مجموعة مف المحكميف مف المختصيف الدراسةلمتأكد مف تحقؽ صدؽ أداة  

بيذا الموضوع1 وذلؾ لمعرفة أرائيـ حوؿ فقرات االستبياف ومدى وضوحيا وقدرتيا عمى قياس أىداؼ 

رات مف ناحية سبلمة صياغتيا البحث لئلجابة عف أسئمتو1 ىذا باإلضافة إلى معرفة صحة الفق

المناسب تبع لو، وتـ الطمب منيـ إضافة وتعديؿ الفقرات التي يروف مف متيا لممجاؿ الذي تومبلء

ضافتيا،  وقد تـ تبني الفقرات التي تـ اإلجماع عمييا مف قبؿ المحكميف مف تعديؿ تعديميا وحذفيا وا 

ضافة  1 (019)ممحؽ وحذؼ وا 
 

 

 ثانيان: صدؽ البناء )صدؽ االتساؽ الداخمي(:

 

( مزارعا مف خارج 02تطبيقيا عمى عينة استطبلعية مكونة مف )لمتحقؽ مف صدؽ بناء األداة  تـ 

عينة الدراسة، وباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف تـ استخراج قيـ معامبلت ارتباط الفقرة بالمجاؿ الذي 

 ( 919.( و)019.تنتمي إليو ، كما ىو مبيف في الجداوؿ )

 

:بيف كؿ فقرة كالمجاؿ الذم تنتمي اليهباستخداـ معامالت االرتباط  أكال: صدؽ االتساؽ الداخمي/  
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 انُه رُزًٍ يدبل كمن انكهُخ وانذسخخ ًدبالدان نفقشاد االسرجبط يؼبيالد قُى  أ11.11 اندذول

 

انفقشح سقى االسرجبط يؼبيم انفقشاد   

 البلدٌة البذور حول الزراعً اإلرشاد: األول المجال

 **0.65 عاـ بشكؿ الزراعي باإلرشاد المؤسسة تقـو  1.

 **0.64 البعمية الزراعات حوؿ المزارعيف بإرشاد المؤسسة تقـو  21

 **0.71 عاـ بشكؿ البمدية البذور أىمية حوؿ المزارعيف بإرشاد المؤسسة تقـو  31

 **0.83 البمدية الخضار بذور عمى الحفاظ بأىمية المزارعيف بإرشاد المؤسسة تقـو  41

 الخضار بذور موضوع حوؿ فلممزارعي جماعية لقاءات بعمؿ المؤسسة تقـو  51
 البمدية

0.86** 

 اإلرشادات لتقديـ وغيرىا كالنشرات الزراعي اإلعبلـ المؤسسة تستخدـ  61
 البمدية الخضار بذور حوؿ لممزارعيف

0.72** 

 *0.51 البمدية الخضار بذور حوؿ لتوعيتيـ لمزارعيف حقؿ أياـ بعمؿ المؤسسة تقـو  71

 بذور بخصوص ليـ المؤسسة تقدميا لتيا اإلرشادات مف المزارعوف يستفيد  81
 البمدية الخضار

0.81** 

البمدية البذكر يخص فيما كالقكانيف التشريعات: الثاني المجال  

 البمدية الخضار بذور تخص التي القانونية األمور بتوضيح المؤسسة تقـو  91
 لممزارعيف

0.69** 

 لحفظ المزارعوف ياينتج التي البمدية البذور كميات تسجيؿ عمى المؤسسة تعمؿ  11.
 حقوقيـ

0.71** 

 **0.83 المزارعيف زيارة عند معيا القانونييف بجمب المؤسسة تقـو  1..

 بذور إنتاج تخص التي والتشريعات القوانيف جمع عمى المؤسسة تعمؿ  21.
 المزارعيف عمى وتوزعو كتيب في البمدية الخضار

0.58* 

 وتسجيميا البمدية لخضارا بذور إلنتاج المزارعيف تشجيع عمى المؤسسة تعمؿ  31.
 بأسمائيـ

0.85** 
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 إنُه رُزًٍ يدبل نكم انكهُخ وانذسخخ انًدبالد نفقشاد االسرجبط يؼبيالد قُى  ة11.11 اندذول
 

انفقشح سقى االسرجبط يؼبيم انفقشاد   

 لمبذور القانونية األمور حوؿ لممزارعيف تدريبية دورات بعمؿ المؤسسة تقـو  41.
 البمدية

0.59* 

 إلصدار الرسمية الجيات عمى بالضغط المزارعيف مع وبالتعاوف المؤسسة تقـو  51.
 **0.86 البمدية البذور بحماية الخاصة القوانيف

 **0.71 حقوقيـ حفظ في تساعدىـ جمعيات في بتنظيميـ المزارعيف المؤسسة تشجع  61.

 الدعم طبٌعة تحدٌد: الثالث المجال

 **0.77 المختمفة مجاالتو في عاـ بشكؿ الزراعي لمقطاع دعما المؤسسة تقدـ  71.

 **0.83  البعمية الخضار محاصيؿ مزارعي بدعـ المؤسسة تقـو  81.

 ببذور المزروعة المساحة لزيادة لممزارعيف الدعـ تقديـ عمى المؤسسة تعمؿ  91.
 **0.67 البمدية الخضار

كثارىا لزراعتيا لممزارعيف بمدية بذور تقديـ عمى المؤسسة تعمؿ  211  **0.77 منطقتكـ في وا 

 ينتجوف الذيف لممزارعيف وغيره( السماد مثؿ) الزراعة مدخبلت المؤسسة تقدـ  2.1
 بمدية خضار بذور

0.43* 

 **0.75 بتعميماتيا الممتزميف الريادييف المزارعيف المؤسسة تعتمد  221

 عمى لتشجيعيـ المزارعيف مف البمدية البذور مف الفائض بشراء المؤسسة تقـو  231
 ازراعتي في االستمرار

0.81** 

 **0.71 لمخسائر تعرضيـ حاؿ في البمدية البذور مزارعي بتعويض المؤسسة تقـو  241

التسوٌق: الرابع المجال  

 *0.21 عاـ بشكؿ الزراعية منتجاتيـ تسويؽ عمى المزارعيف بمساعدة المؤسسة تقـو  251

 *0.47 منتجاتيـ بتسويؽ البمدية الخضار مزارعي بمساعدة المؤسسة تقـو  261

 ىذه بتسويؽ البمدية الخضار لبذور المنتجيف المزارعيف بمساعدة المؤسسة تقـو  271
 أخرى أماكف في البذور

0.68** 
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 إنُه رُزًٍ يدبل نكم انكهُخ وانذسخخ انًدبالد نفقشاد االسرجبط يؼبيالد قُى  ج11.11 اندذول
 

انفقشح سقى االسرجبط يؼبيم انفقشاد   

 الخضار منتجات لترويج خارجيةو  داخمية أسواؽ فتح عمى المؤسسة تعمؿ  281
 وبذورىا البمدية

0.33* 

 منتجات تسويؽ تسييؿ اجؿ مف الزراعية المعارض عمؿ عمى المؤسسة تعمؿ  291
  البمدية الخضار

0.71** 

 تدريبية دورات بعمؿ قدراتيـ رفع عمى البمدية الخضار مزارعي المؤسسة تساعد  311
 منتجاتيـ تسويؽ حوؿ

0.63** 

 جمعيات مع بالتشبيؾ المنطقة في البمدية الخضار ارعيمز  المؤسسة تساعد  3.1
 منتجاتيـ لتسويؽ الوطف داخؿ أخرى مناطؽ في زراعية

0.49* 

 المؤسسات مع بالتشبيؾ المنطقة في البمدية الخضار مزارعي المؤسسة تساعد  321
 خارجية أسواؽ لفتح الدولية

0.31* 

 

  انفقشاد ندًُغ انؼبو ثبنًؼذل انًدبالد اسرجبط يؼبيالد قُى 1113 اندذول
 

 يؼبيم اسرجبط انفقشح يغ انجؼذ انًدبل سقى انًدبل

 **0.89 البمدية البذكر حكؿ الزراعي اإلرشاد 1

 **0.76 البمدية البذكر يخص فيما كالقكانيف التشريعات 2

 **0.84 الدعـ طبيعة تحديد 3

 **0.83 التسكيؽ 4

 (1...داللة )**دال إحصائٌاً عند مستوى                 

 (0...*دال إحصائٌاً عند مستوى داللة )                    

 

(  أف قيـ معامبلت االرتباط بيف مجاالت 919.( و)019.يبلحظ مف البيانات الواردة في الجداوؿ )

فيما  أما، إحصائيا( وىي جميعيا قيـ دالة 2119 –2171الكمية تراوحت ما بيف ) والدرجةالدراسة 

ليا  2111-.210فقد تراوحت معامبلت االرتباط بيف  إليوالذي تنتمي  المجاؿمع  األداةرات يتعمؽ بفق
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واضحة ومفيومو  األداة، نستخمص مف ىاتيف النتيجتيف اف فقرات إحصائياوىي جميعيا دالة 

 القياـ بتعميميا عمى عينة الدراسة1 وباإلمكافلممستجيبيف 

 

 ثبات أداة الدراسة:  :3.1.6

ثبات األداة إمكانية الحصوؿ عمى نفس النتائج في حاؿ تـ استخداـ نفس األداة مرة ثانية يقصد ب

 ألفا( التالي يبيف معامؿ كرونباخ 219.لتحميؿ نفس المحتوى لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة،الجدوؿ )

 الدراسة والدرجة الكمية لجميع فقرات األداة1 مجاالتوذلؾ حسب 

 

  :األداة لفقرات الكلٌة والدرجة مجاالتال حسب ألفا كرونباخ ثبات معامل( 4.3.) رقم جدول
 

أرقاـ البنكد المنتمية  مجاؿاسـ ال (مجاؿ)ال

 مجاؿلم

معامؿ كركنباخ 

 (αألفا)

 الداللة

 0.00** 0.90 1-1 اإلرشاد الزراعي حوؿ البذور البمدية األكؿ
التشريعات والقوانيف فيما يخص  الثاني

 البذور البمدية

9-.1 0.70 **0.00 
 0.00** 0.77 02-7. تحديد طبيعة الدعـ الثالث
 0.00** 0.70 90-01 التسويؽ الرابع

 0.00** 0.91 32-1 الكمي
(.212) داللة مستوى عند إحصائٌا   دال**  

(2121) داللة مستوى عند إحصائٌا   دال*  

 

وىػو داؿ  (0.91)ألداة بمػغ الكمػي لفقػرات ا ألفػا( السػابؽ أف معامػؿ كرونبػاخ 219.يتضح مف الجػدوؿ)

، وىػو مػا يؤكػد وضػوح الفقػرات والفيػـ لمضػموف 2121وىػي أقػؿ مػف  2122الف قيمة الداللة  إحصائيا

الزراعػػي حػػوؿ البػػذور  اإلرشػػاد األوؿ مجػػاؿالمعػػامبلت كػػاف مػػف نصػػيب ال أعمػػى أفالفقػػرة1 كمػػا يتضػػح 

ت والقوانيف والتسويؽ بحيث بمغ كػؿ ي التشريعامجال، وأقميا كاف مف نصيب (2192)البمدية بحيث بمغ 
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وىذه القػيـ  2121اقؿ مف  ألنياوذلؾ  إحصائيالجميع المجاالت دالة  ألفاوقيـ كرونباخ  (2172)منيما 

 (Cronbach ,1951)1 2172تساوي ألفاجيدة الف أقؿ قيمة لمعامؿ كرونباخ 

 

 متغيرات الدراسة:  :3.1.7

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 ر الباحث.المصدر: تطكي

 
 جراءات تطبيؽ الدراسةإ  3.2

 

 الستكماؿ الدراسة قاـ الباحث بالخطوات التالية:

 النظري والدراسات السابقة التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة1 اإلطارمراجعة  ..

 إعداد أداة الدراسة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا1  .0

 حصر مجتمع الدراسة1 .9

المتصؿ المستقؿ المتغير التابع المتغير   

المنظمات العاممة  دكر
 في القطاع الزراعي

بذكر الخضار البمدية إكثار المستقمة المنفصمة  غيراتالمت 
عمر المزارع، )الجنس، 

 المؤهؿ العممي، مساحة
(األرض بالدكنـ  

الزراعي اإلرشاد  

 القكانيف كالتشريعات

 طبيعة الدعـ

 التسكيؽ

 

 إكثار بذكر الخضار البمدية
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 عمى موافقة الجيات ذات العبلقة بتطبيؽ الدراسة1 استكماؿ اإلجراءات الرسمية لمحصوؿ .2

 توزيع االستبانات عمى أفراد مجتمع الدراسة1 .1

 استرجاع اإلستبانات التي تـ توزيعيا1 .1

 جمع البيانات وتحميميا1 .7

 عرض النتائج1 .1

 كتابة التوصيات1 .9

 

 المعالجة اإلحصائية:  3.3

 SPSSج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )تـ جمع البيانات لعينة الدراسة وتفريغيا عمى برنام

الدراسة ، وقاـ ألداة  ( Cronbach Alpha اقيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألف(،  وتـ حساب 20

عمى الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات المزارعيف 

اممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف عينة الدراسة لمعرفة دور المنظمات الع

لفحص فرضيات الدراسة تـ استخداـ اختباري ت وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت ، و 

(Independent Sample t- test( واستخدـ اختبار )One Way ANOVA)  لمعرفة الداللة

 المستقمة التي وردت في الدراسة1 اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية تبعا لممتغيرات

 لمعرفة وذلؾPearson Correlation) ذلؾ فقد تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف) إلى باإلضافة

 1بمجاالتيا الفقرات ارتباط مدى
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 الرابع الفصؿ

______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة. 4

 
 تمهيد    4.1

 
 اإلحصائيةباستخداـ برنامج الرـز  إدخالياالكمية التي تـ  اإلحصائيةتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لمبيانات 

نظمات العاممة "دور المبتحميؿ  ، والتي جمعت عبر أداة الدراسة المتمثمةSPSSلمدراسات االجتماعية 

كما  "في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت

دور المنظمات العاممة بتحميؿ أفراد عينة الدراسة  التعّرؼ عمى اختبلؼ تقدير إلىىدفت ىذه الدراسة 

تبعا المزارعيف في محافظة سمفيت في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر 

وفحص الفرضيات التي انبثقت عنيا الدراسة  أسئمةعف  باإلجابة الباحثقاـ ، لممتغيرات المستقمة 

 وذلؾ الستخبلص نتائج الدراسة1
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 :انذساعخ ثأعئهخ انًزؼهقخ انُزبئح      111
 

لقطاع الزراعي في إكثار ما دور المنظمات العاممة في ا :لمدراسة عمى األكؿ السؤاؿ الرئيس نص

 بذور الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت؟

 :التالية األسئمةوتفرع عنو 
 

دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر ما  -.

 ؟ر البمديةالزراعي حوؿ البذو  اإلرشاد مجاؿحسب  المزارعيف في محافظة سمفيت

ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر -0

 ؟التشريعات والقوانيف فيما يخص البذور البمدية مجاؿحسب المزارعيف في محافظة سمفيت 

ة نظر ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجي3 -

 ؟تحديد طبيعة الدعـ مجاؿالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر  -2

 التسويؽ؟ مجاؿالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 

مات العاممة في القطاع دور المنظ ىؿ تختمؼ تقديرات عينة الدراسة حوؿ: السؤاؿ الرئيس الثاني

 مجاالت حسبالزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت 

 متغيراتمتبعا ل والدرجة الكمية الزراعي، القوانيف والتشريعات، الدعـ، التسويؽ( اإلرشاد)  الدراسة

 ؟المستقمة المنفصمة
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منظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار دور الما  األكؿعف السؤاؿ  لإلجابة

 الدراسة والدرجة الكمية؟ مجاالتلتبعا  البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت

 1وعمى الدرجة الكمية لؤلداة عند العينة مجاؿو المتوسطات الحسابية لكؿ فقرة  الباحث استخدـ

 

توسطات الحسابية الموزونة اآلتية المعتمدة إحصائيا والخاصة ومف أجؿ تفسير النتائج اعتمدت الم

 باالستجابة عمى الفقرات كاآلتي:

 ( درجة أثر قميمة جدًا111.أقؿ مف -.)مف  -

 ( درجة أثر قميمة0111أقؿ مف  -11.)مف  -

 ( درجة أثر متوسطة912أقؿ مف -011)مف  -

 ( درجة أثر كبيرة2101أقؿ مف -912)مف  -

 (Pimentel, 2010)1 كبيرة جداً  فأعمى( درجة أثر 210) -

 

دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثػار بػذور الخضػار البمديػة مػف  في األثردرجة  ولبياف

كػػاف ال بػػد مػػف إدراج  الدراسػػة والدرجػػة الكميػػة مجػػاالتلتبعػػا  وجيػػة نظػػر المػػزارعيف فػػي محافظػػة سػػمفيت

 والدرجة الكمية لجميع الفقرات1 مجاالتالمف  ( التالي الذي يوضح درجة األثر لكؿ12.الجدوؿ)
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 انًزىعظ حغت يشرجخ انكهُخ وانذسخخ نهًدبالد األثش ودسخخ انحغبثُخ انًزىعطبد(  1.1) اندذول

 :انحغبثٍ

 

االنحراؼ  مجاؿال الترتيب الرقـ
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

درجة 
 األثر

 كبيرة 3.42 0.67 الزراعي  اإلرشاد 1 1
 قميمة 2.22 0.25 يعات والقوانيف التشر  2 4
 متوسطة 2.89 0.50 تحديد طبيعة الدعـ 3 2
 متوسطة 2.83 0.33 التسويؽ 4 3

 متكسطة 2.84 0.37 المجمكع العاـ
 

 ( السابؽ:12.يتضح مف الجدوؿ )

 
دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية درجة أثر أف  -

المتوسطات  فقد تراوحت متوسطة جاءت الدراسة مجاالتلجميع  نظر المزارعيف في محافظة سمفيت

التشريعات والقوانيف فيما يخص البذور البمدية   الثاني مجاؿلم ( 0100)لبلستجابة ما بيف الحسابية 

 ثر كبيرة1بدرجة أ (9120)الزراعي حوؿ البذور البمدية  اإلرشاد األوؿ مجاؿوالبدرجة اثر قميمة 

 

دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في درجة أثر  العاـ لجميع الفقرات إلى أف المجموعيشير -

 بحيث بمغ متوسطا كاف إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت

لكؿ فقرة مف فقرات  ، ولممزيد حوؿ درجة األثر(0112) لبلستجابةلممعدؿ العاـ  المتوسط الحسابي

 ( يبيف ذلؾ121.فاف الممحؽ) األربعة المجاالت
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ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور  األوؿعف السؤاؿ الفرعي  ولئلجابة

اإلرشاد الزراعي حوؿ  مجاؿالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 البذور البمدية؟

 
اإلرشاد الزراعي المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  إيجادبد مف  كاف ال

 1(1.2والدرجة الكمية لجميع الفقرات كما ىو موضح في الجدوؿ) حوؿ البذور البمدية

 
 لبمديةاإلرشاد الزراعي حكؿ البذكر االتالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لفقرات مجاؿ ( 2.4) الجدكؿ

  كالدرجة الكمية لجميع فقرات هذا المجاؿ.
 

 األثش دسخخ انىعظ االَحشاف الفقرات

 كبيرة 3.95 0.36 تقـو المؤسسة باإلرشاد الزراعي بشكؿ عاـ
 كبيرة 3.71 0.73 تقـو المؤسسة بإرشاد المزارعيف حوؿ الزراعات البعمية
 متوسطة 3.34 0.95 بمدية بشكؿ عاـتقـو المؤسسة بإرشاد المزارعيف حوؿ أىمية البذور ال

 متوسطة 3.16 0.99 تقـو المؤسسة بإرشاد المزارعيف بأىمية الحفاظ عمى بذور الخضار البمدية
تقـو المؤسسة بعمؿ لقاءات جماعية لممزارعيف حوؿ موضوع بذور الخضار 

 البمدية
 متوسطة 3.23 0.97

لتقديـ اإلرشادات لممزارعيف تستخدـ المؤسسة اإلعبلـ الزراعي كالنشرات وغيرىا 
 كبيرة 3.55 0.86 حوؿ بذور الخضار البمدية

 متوسطة 3.10 1.00 تقـو المؤسسة بعمؿ أياـ حقؿ لمزارعيف لتوعيتيـ حوؿ بذور الخضار البمدية
يستفيد المزارعوف مف اإلرشادات التي تقدميا المؤسسة ليـ بخصوص بذور 

 الخضار البمدية
 متوسطة 3.34 0.95

 كبيرة 3.42 0.67 رجة الكمية الد

 

حسب جميع فقرات كاف كبيرًا بحيث  األثريشير المعدؿ العاـ لجميع فقرات ىذا المجاؿ إلى أف درجة 

دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في أف  أيوبدرجة أثر كبيرة  9120المتوسط الحسابي  بمغ

مف )ايجابيًا( كبيرا كاف  راعي حوؿ البذور البمديةإكثار بذور الخضار البمدية حسب مجاؿ اإلرشاد الز 
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 1 وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت

عف السؤاؿ الفرعي الثاني ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور  ولئلجابة

فيما التشريعات والقوانيف الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب مجاؿ 

 ؟يخص البذور البمدية

 

التشريعات والقوانيف المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  إيجادكاف ال بد مف 

 1(4.2والدرجة الكمية لجميع الفقرات كما ىو موضح في الجدوؿ) فيما يخص البذور البمدية

 
لفقرات مجاؿ التشريعات كالقكانيف فيما يخص  ( التالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر3.4الجدكؿ )

 البذكر البمدية كالدرجة الكمية لجميع فقرات هذا المجاؿ. 
 

 األثش دسخخ انىعظ االَحشاف الفقرات

 متوسطة 3.34 0.95 تقـو المؤسسة بتوضيح األمور القانونية التي تخص بذور الخضار البمدية لممزارعيف
 قميمة 2.03 0.22 البذور البمدية التي ينتجيا المزارعوف لحفظ حقوقيـتعمؿ المؤسسة عمى تسجيؿ كميات 

 قميمة 2.01 0.10 تقـو المؤسسة بجمب القانونييف معيا عند زيارة المزارعيف
تعمؿ المؤسسة عمى جمع القوانيف والتشريعات التي تخص إنتاج بذور الخضار البمدية في كتيب 

 وتوزعو عمى المزارعيف
ةقميم 2.10 0.44  

 قميمة 2.10 0.44 تعمؿ المؤسسة عمى تشجيع المزارعيف إلنتاج بذور الخضار البمدية وتسجيميا بأسمائيـ
 قميمة 2.08 0.40 تقـو المؤسسة بعمؿ دورات تدريبية لممزارعيف حوؿ األمور القانونية لمبذور البمدية

صدار القوانيف الخاصة تقـو المؤسسة وبالتعاوف مع المزارعيف بالضغط عمى الجيات الرسمية إل
 بحماية البذور البمدية

 قميمة 2.07 0.41

 قميمة 2.04 0.28 تشجع المؤسسة المزارعيف بتنظيميـ في جمعيات تساعدىـ في حفظ حقوقيـ
 قميمة 2.22 0.25 الدرجة الكمية

 

بمغ المتوسط بحيث  قميمة تكان الكمية األثريشير المعدؿ العاـ لجميع فقرات ىذا المجاؿ إلى أف درجة 

أف دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية  أي 0100الحسابي 
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مف وجية نظر  )سمبي( قميبل كاف التشريعات والقوانيف فيما يخص البذور البمديةحسب مجاؿ 

 المزارعيف في محافظة سمفيت1  

ات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور عف السؤاؿ الفرعي الثالث ما دور المنظم ولئلجابة

 الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب مجاؿ تحديد طبيعة الدعـ؟

المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ تحديد طبيعة الدعـ  إيجادكاف ال بد مف 

 (2121في الجدوؿ)والدرجة الكمية لجميع الفقرات كما ىو موضح 

 
( التالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لفقرات مجاؿ تحديد طبيعة الدعـ كالدرجة الكمية 4.4الجدكؿ )

 لجميع فقرات هذا المجاؿ. 
 

 األثش دسخخ انىعظ االَحشاف الفقرات

 ةمتوسط 2.86 1.00 تقدـ المؤسسة دعما لمقطاع الزراعي بشكؿ عاـ في مجاالتو المختمفة
 كبيرة 3.94 0.34 تقـو المؤسسة بدعـ مزارعي محاصيؿ الخضار البعمية

 متوسطة 3.04 1.00 تعمؿ المؤسسة عمى تقديـ الدعـ لممزارعيف لزيادة المساحة المزروعة ببذور الخضار البمدية
كثارىا في منطقتكـ  ةقميم 2.54 0.89 تعمؿ المؤسسة عمى تقديـ بذور بمدية لممزارعيف لزراعتيا وا 

 قميمة 2.11 0.49 تقدـ المؤسسة مدخبلت الزراعة )مثؿ السماد( وغيره لممزارعيف الذيف ينتجوف بذور خضار بمدية
 كبيرة 3.41 0.93 تعتمد المؤسسة المزارعيف الريادييف الممتزميف بتعميماتيا

 متوسطة 3.16 1.02 ر في زراعتياتقـو المؤسسة بشراء الفائض مف البذور البمدية مف المزارعيف لتشجيعيـ عمى االستمرا
 قميمة 2.02 0.20 تقـو المؤسسة بتعويض مزارعي البذور البمدية في حاؿ تعرضيـ لمخسائر

 متكسطة 2.89 0.50 الدرجة الكمية

 

الكميػػة كانػػت متوسػػطة بحيػػث بمػػغ  األثػػريشػػير المعػػدؿ العػػاـ لجميػػع فقػػرات ىػػذا المجػػاؿ إلػػى أف درجػػة 

أف دور المنظمات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور الخضػار  أي 0119المتوسط الحسابي 

 كاف متوسطا مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت1   تحديد طبيعة الدعـالبمدية حسب مجاؿ 

ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور  عف السؤاؿ الفرعي الرابع ولئلجابة
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 الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب مجاؿ التسويؽ؟

المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ التسويؽ والدرجة  إيجادكاف ال بد مف 

 (1121دوؿ)الكمية لجميع الفقرات كما ىو موضح في الج

 
( التالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لفقرات مجاؿ التسكيؽ كالدرجة الكمية لجميع فقرات 5.4الجدكؿ )

 هذا المجاؿ. 
 

 األثش دسخخ انىعظ االَحشاف الفقرات

 قميمة 2.01 0.10 تقـو المؤسسة بمساعدة المزارعيف عمى تسويؽ منتجاتيـ الزراعية بشكؿ عاـ
 كبيرة 3.85 0.56 ؤسسة بمساعدة مزارعي الخضار البمدية بتسويؽ منتجاتيـتقـو الم

 قميمة 3.22 0.98 تقـو المؤسسة بمساعدة المزارعيف المنتجيف لبذور الخضار البمدية بتسويؽ ىذه البذور في أماكف أخرى
 قميمة 2.10 0.44 تعمؿ المؤسسة عمى فتح أسواؽ داخمية وخارجية لترويج منتجات الخضار البمدية وبذورىا

 متوسطة 3.34 0.96 تعمؿ المؤسسة عمى عمؿ المعارض الزراعية مف اجؿ تسييؿ تسويؽ منتجات الخضار البمدية
 كبيرة 3.74 0.72 تساعد المؤسسة مزارعي الخضار البمدية عمى رفع قدراتيـ بعمؿ دورات تدريبية حوؿ تسويؽ منتجاتيـ

ة في المنطقة بالتشبيؾ مع جمعيات زراعية في مناطؽ أخرى تساعد المؤسسة مزارعي الخضار البمدي
 داخؿ الوطف لتسويؽ منتجاتيـ

 قميمة 2.32 0.74

تساعد المؤسسة مزارعي الخضار البمدية في المنطقة بالتشبيؾ مع المؤسسات الدولية لفتح أسواؽ 
 خارجية

 قميمة 2.04 0.28

 متكسطة 2.83 0.33 الدرجة الكمية

 

الكمية كانت متوسطة بحيث بمغ  األثراـ لجميع فقرات ىذا المجاؿ إلى أف درجة يشير المعدؿ الع

أف دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار  أي 0119المتوسط الحسابي 

 البمدية حسب مجاؿ التسويؽ كاف متوسطا مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت1  
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 :خانذساع فشضُبد   1.1
 

السؤاؿ الرئيس الثاني: ىؿ تختمؼ تقديرات عينة الدراسة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع 

 مجاالتالزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 الدراسة والدرجة الكمية تبعا لممتغيرات المستقمة؟

، التػػي تنبثػػؽ عػػف ىػػذا السػػؤاؿ فرضػػيات الدراسػػةباختبػػار  الباحػػث قػػاـفقػػد  عػػف ىػػذا السػػؤاؿ ولئلجابػػة

 ولعرض النتائج سنتطرؽ لفحص الفرضيات كما ىو موضح:

 

 :ػهً رُص وانزٍ األونً انفشضُخ فحص :  1.1.1 
 

ستجابة الا( بيف متوسطات α≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

عاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر دور المنظمات ال حوؿ

 1المزارع جنسمتغير ل تبعا الدراسة والدرجة الكمية مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

( لمجموعتيف مستقمتيف Independent t-testاختبار )ت( ) الباحثاستخدـ  األولىالفرضية  لفحص

 1 المزارعجنس لجميع الفقرات ألداة الدراسة تبعا لمتغير و  لممجاالترجة الكمية لداللة الفروؽ عمى الد

لداللة الفروؽ بيف ( لمجموعتيف مستقمتيف Independent t-test( يبيف اختبار )ت( )112الجدوؿ )

حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية لمتوسطات الحسابية ا

لمتغير جنس الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتوجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب مف 

 1المزارع

 

 



76 

 

 حغت يغزقهزٍُ نًدًىػزٍُ( Independent t-test( )د) اخزجبس َزبئح(114) اندذول

 :انًضاسع خُظ نًزغُش رجؼب نهفقشاد انكهُخ انذسخخ وػهً ًدبالدان

 

 لممجاالتالدرجة الكمية 
 أنثى ذكر

 الداللة* )ت(
 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط

 0.00 3.99- 0.55 3.57 0.79 3.01 الزراعي حوؿ البذور البمدية اإلرشاد
 0.92 0.10- 0.20 2.22 0.37 2.22 التشريعات والقوانيف فيما يخص البذور البمدية

 0.19 1.32- 0.48 2.92 0.54 2.78 تحديد طبيعة الدعـ
 0.01 2.63- 0.27 2.88 0.43 2.69 لتسويؽا

 0.01 2.80- 0.30 2.90 0.47 2.67 الدرجة الكمية 
 هستىي عنذ إحصائيا   دال  (α  ≤2020). 

 
 ≥ α( السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ) 112نبلحظ مف الجدوؿ )

عاممة في القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات ال(  2121

التشػريعات والقػوانيف ، تحديػد ) يمجػاللالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت 

 1يفمجالونتيجة لذلؾ فقد تـ قبوؿ الفرضية الصفرية لم المزارع جنسلمتغير  تبعا (طبيعة الدعـ

 
 ≥αذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )  فػػروؽوجػػود  ( السػػابؽ112يظيػػر مػػف الجػػدوؿ )كمػػا 

بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور (  2121

 ، والتسػويؽالزراعػي  اإلرشػاد يمجػالالمػزارعيف فػي محافظػة سػمفيت لالخضار البمدية مف وجيػة نظػر 

ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية  مػػزارعالجػػنس لمتغيػػر  تبعػػا األداةوحسػػب جميػػع فقػػرات 

 1اإلناث المزارعيفوذلؾ لصالح  يفمجاللم

 

 

 



77 

 

 :ػهً رُص وانزٍ انثبَُخ انفشضُخ فحص    :11117
 

 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

ي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػ

 المؤىػػؿ العممػػيلمتغيػػر الدراسػػة والدرجػػة الكميػػة تبعػػا  مجػػاالتالمػػزارعيف فػػي محافظػػة سػػمفيت حسػػب 

 ممزارع1ل

 

وعمى الدرجة الكمية  لممجاالتالباحث المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية  استخدـلفحص الفرضية 

 (7121) كما يوضحو الجدوؿ عممي لممزارعالمؤىؿ اللؤلداة تبعًا لمتغير 

 لمتغير كالدرجة الكمية لألداة تبعان  لممجاالت( المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية 7.4) الجدكؿ

 :المؤهؿ العممي لممزارع

 

 

 

 

 

  لممجاالتداللة الفروؽ لمدرجة الكمية  الستخراج( ANOVAتحميؿ التبايف األحادي ) استخداـوتـ 

 ( يبيف ذلؾ1121عند العينة1 والجدوؿ ) المؤىؿ العممي لممزارعية لمفقرات تبعًا لمتغير والدرجة الكم

 جامعي ثانكم ابتدائي يكتب كال يقرأ ال الدرجة الكمية لممجاؿ
 3.25 3.58 3.42 3.05 اإلرشاد الزراعي 

 2.24 2.25 2.19 2.10 كالقكانيف  التشريعات
 2.93 2.96 2.73 2.75 تحديد طبيعة الدعـ

 2.79 2.88 2.72 3.05 التسكيؽ
 2.80 2.92 2.76 2.74 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
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 ألداح انؼبو وانًؼذل ًدبالدان ندًُغ( ANOVA) األحبدٌ انزجبٍَ رحهُم َزبئح( 314) اندذول

 :انؼهًٍ انًؤهم نًزغُش رجؼب   انذساعخ

 

مجمكع  مصدر التبايف لممجاالتالدرجة الكمية 
 المربعات

جات در 
 الحرية

متكسط 
 مستكل ؼ المربعات

 الداللة *

 الزراعي  اإلرشاد
 0.90 3 2.70 بيف المجمكعات

2.08 
 

0.11 
 

 0.43 96 41.42 داخؿ المجمكعات
 99 44.12 المجمكع 

 التشريعات كالقكانيف 
 0.68 0.04 3 0.13 بيف المجمكعات

 
0.57 

 0.07 96 6.24 داخؿ المجمكعات 
 99 6.37 كعالمجم 

 تحديد طبيعة الدعـ
 1.30 0.32 3 0.96 بيف المجمكعات

 
0.28 

 0.25 96 23.50 داخؿ المجمكعات 
 99 24.46 المجمكع 

 التسكيؽ
 2.25 0.23 3 0.70 بيف المجمكعات

 
0.09 

 0.10 96 9.92 داخؿ المجمكعات 
 99 10.62 المجمكع 

 تالدرجة الكمية لجميع الفقرا
 1.22 0.17 3 0.50 بيف المجمكعات

 
0.31 

 0.14 96 13.04 داخؿ المجمكعات 
 99 13.54 المجمكع 

 (.≤0.05* داؿ إحصائيان عند مستكل ) 

 

 ≥αعػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ) ( السػابؽ 112نبلحظ مف الجدوؿ )

منظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور ال2121

الدراسػة والدرجػة الكميػة  مجاالتالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 1ونتيجة لذلؾ فقد تـ قبوؿ الفرضية الصفرية لمتغير المؤىؿ العممي لممزارعتبعا 
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 :ػهً رُص وانزٍ انثبنثخ انفشضُخ فحص  :1.1.1
 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

 1األرضمساحة  لمتغيرالدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

وعمى الدرجة الكمية  لممجاالتلفحص الفرضية استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية 

 (9121كما يوضحو الجدوؿ ) األرضمساحة لؤلداة تبعًا لمتغير 

 نًزغُش رجؼب   نألداح انكهُخ وانذسخخ نهًدبالد انكهُخ نهذسخخ انحغبثُخ انًزىعطبد( 314) اندذول

 :األسض يغبحخ

 

 دكنـ 10 مف أكثر دكنـ6- 10 مف دكنـ 2- 5مف دكنـ 2 مف اقؿ مجاؿالكمية لمالدرجة 
 4.00 3.57 3.63 2.91 الزراعي حكؿ البذكر البمدية اإلرشاد

 2.25 2.35 2.26 2.09 التشريعات كالقكانيف 
 3.50 3.15 2.92 2.70 تحديد طبيعة الدعـ

 3.00 2.94 2.90 2.64 التسكيؽ
 3.19 3.00 2.93 2.59 الفقراتالدرجة الكمية لجميع 

 

  لممجاالتؽ لمدرجة الكمية ( الستخراج داللة الفرو ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

 ( يبيف ذلؾ2121.عند العينة1 والجدوؿ ) األرضمساحة الكمية لمفقرات تبعًا لمتغير  والدرجة
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 ألداح انؼبو وانًؼذل ًدبالدان ًُغند( ANOVA) األحبدٌ انزجبٍَ رحهُم َزبئح( 1.14) ندذولا

 :األسض يغبحخ نًزغُش رجؼب   انذساعخ

 

 درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف لممجاالتالدرجة الكمية 
متكسط 
 ؼ المربعات

 مستكل
 الداللة *

الزراعي حكؿ  اإلرشاد
 البذكر البمدية

 3.58 3 10.74 بيف المجمكعات
10.30 

 
0.00 

 
 0.35 96 33.38 تداخؿ المجمكعا

 99 44.12 المجمكع 

التشريعات كالقكانيف فيما 
 يخص البذكر البمدية

 0.24 3 0.71 بيف المجمكعات
4.03 

 
0.01 

 0.06 96 5.66 داخؿ المجمكعات 
 99 6.37 المجمكع 

 تحديد طبيعة الدعـ
 0.71 3 2.13 بيف المجمكعات

3.05 
 

0.03 
 0.23 96 22.33 داخؿ المجمكعات 

 99 24.46 المجمكع 

 التسكيؽ
 0.50 3 1.49 بيف المجمكعات

5.24 
 

0.00 
 0.10 96 9.12 داخؿ المجمكعات 

 99 10.62 المجمكع 

 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 0.91 3 2.72 بيف المجمكعات

8.06 
 

0.00 
 0.11 96 10.81 داخؿ المجمكعات 

 99 13.54 المجمكع 
 (≤21211* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 

 

 ≥αوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) ( السػػػابؽ 212.نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )

( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور 2121

الدراسػة والدرجػة الكميػة  مجاالتمفيت حسب الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة س

ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية لجميػػع المجػػاالت وعمػػى  األرضمسػػاحة لمتغيػػر تبعػػا 

والدرجػة الكميػة  مجػاالتالدونػـ لجميػع  (2.)مػف يممكػوف أكثػر مػف وذلؾ لصػالح  الدرجة الكمية لبلداة

 دونـ1 (2.-1)مف يممكوف مف  لصالحالتشريعات والقوانيف  مجاؿما عدا  لؤلداة
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 :ػهً رُص وانزٍ انشاثؼخ انفشضُخ فحص:  1.1.1 
  

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

 1المنطقةلمتغير الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتمحافظة سمفيت حسب  المزارعيف في

وعمى الدرجة الكمية  لممجاالتلفحص الفرضية استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية 

 (121..كما يوضحو الجدوؿ ) المنطقةلؤلداة تبعًا لمتغير 

 نًزغُش رجؼب   نألداح انكهُخ وانذسخخ نهًدبالد انكهُخ نهذسخخ انحغبثُخ انًزىعطبد( 1114) اندذول

 :انًُطقخ

 

 

  لممجاالت( الستخراج داللة الفروؽ لمدرجة الكمية ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

  ( يبيف ذلؾ0121.عند العينة1 والجدوؿ ) المنطقةوالدرجة الكمية لمفقرات تبعًا لمتغير 

 

 

 

 مسحة الزاكية رافات بمكط دير مجاؿالدرجة الكمية لم
 2.63 2.72 2.21 3.64 الزراعي حكؿ البذكر البمدية اإلرشاد

التشريعات كالقكانيف فيما يخص البذكر 
 البمدية

2.25 2.00 2.06 2.33 

 2.78 2.78 2.33 2.95 تحديد طبيعة الدعـ
 2.55 2.67 2.38 2.90 التسكيؽ

 2.57 2.56 2.23 2.93 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
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 ألداح انؼبو وانًؼذل ًدبالدان ندًُغ( ANOVA) األحبدٌ انزجبٍَ رحهُم َزبئح( 1114) اندذول

 :انًُطقخ نًزغُش رجؼب   انذساعخ

 

مجمكع  مصدر التبايف لممجاالتالدرجة الكمية 
متكسط  درجات الحرية المربعات

 مستكل ؼ المربعات
 الداللة*

الزراعي حكؿ  اإلرشاد
 البذكر البمدية

 6.77 3 20.30 المجمكعات بيف
27.27 

 
0.00 

 
 0.25 96 23.82 داخؿ المجمكعات

 99 44.12 المجمكع 
التشريعات كالقكانيف 
فيما يخص البذكر 

 البمدية

 0.22 3 0.66 بيف المجمكعات
3.71 

 
0.01 

 0.06 96 5.71 داخؿ المجمكعات 
 99 6.37 المجمكع 

 تحديد طبيعة الدعـ
 0.76 3 2.28 جمكعاتبيف الم

3.29 
 

0.02 
 0.23 96 22.18 داخؿ المجمكعات 

 99 24.46 المجمكع 

 التسكيؽ
 0.74 3 2.23 بيف المجمكعات

8.51 
 

0.00 
 0.09 96 8.39 داخؿ المجمكعات 

 99 10.62 المجمكع 

الدرجة الكمية لجميع 
 الفقرات

 1.35 3 4.04 بيف المجمكعات
13.63 

 
0.00 

 0.10 96 9.49 داخؿ المجمكعات 
 99 13.54 المجمكع 

 (≤...01* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 

 
 ≥αوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) ( السػػػابؽ 012.نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )

ذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػ2121

الدراسػة والدرجػة الكميػة  مجاالتالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية لجميػػع المجػػاالت وعمػػى الدرجػػة  المنطقػػةلمتغيػػر تبعػػا 

 1يسكنوف في قرية دير بموط المزارعيف الذيفوذلؾ لصالح  الكمية لؤلداة
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 :ػهً رُص وانزٍ انخبيغخ انفشضُخ حصف  :1.1.1
 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

 1االنتساب لجمعيةلمتغير لكمية تبعا الدراسة والدرجة ا مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 
 

( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف Independent t-test( يبيف اختبار )ت( )912.الجدوؿ )

المتوسطات الحسابية  حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

لمتغير الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتب البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حس

 1االنتساب لجمعية
 

 حغت يغزقهزٍُ نًدًىػزٍُ( Independent t-test( )د) اخزجبس َزبئح(1114) اندذول

 :ندًؼُخ االَزغبة نًزغُش رجؼب نهفقشاد انكهُخ انذسخخ وػهً ًدبالدان

 

 لممجاالتالدرجة الكمية 
 غير منتسب منتسب

 الداللة* )ت(
 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط

 0.00 3.19 0.70 3.31 0.39 3.78 الزراعي حكؿ البذكر البمدية اإلرشاد
التشريعات كالقكانيف فيما يخص البذكر 

 البمدية
2.41 0.38 2.16 0.15 4.62 0.00 

 0.00 5.57 0.43 2.75 0.46 3.31 تحديد طبيعة الدعـ
 0.00 3.70 0.32 2.76 0.28 3.03 التسكيؽ

 0.00 5.05 0.33 2.74 0.32 3.13 الدرجة الكمية 

 (.α  ≤...0دال إحصائيا  عنذ هستىي ) 

 ≥ α( السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) 912.نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

ذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػ2121

الدراسػة والدرجػة الكميػة  مجاالتحسب الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت 
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تبعػا لمتغيػر  ونتيجة لذلؾ فقد تـ رفض الفرضية الصفرية لجميع المجاالت وعمى الدرجة الكمية لػؤلداة

 لجمعية1وذلؾ لصالح المزارعيف المنتسبيف  االنتساب لجمعية

  
 :ػهً رُص وانزٍ انغبدعخ انفشضُخ فحص:  1.1.1 

 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

نشػر البػذور البمديػة لمتغيػر يػة تبعػا الدراسة والدرجة الكم مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 1بيف المزارعيف

( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف Independent t-test( يبيف اختبار )ت( )212.الجدوؿ )

المتوسطات الحسابية  حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

لمتغير الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتحافظة سمفيت حسب البمدية مف وجية نظر المزارعيف في م

 1نشر البذور البمدية بيف المزارعيف

 حغت يغزقهزٍُ نًدًىػزٍُ( Independent t-test( )د) اخزجبس َزبئح(1114) اندذول

 :انًضاسػٍُ ثٍُ انجهذَخ انجزوس َشش نًزغُش رجؼب نهفقشاد انكهُخ انذسخخ وػهً ًدبالدان

 

 لممجاالتة الكمية الدرج
 ال نعـ

 الداللة* )ت(
 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط

 0.00 6.48 0.73 2.84 0.48 3.65 الزراعي حكؿ البذكر البمدية اإلرشاد
التشريعات كالقكانيف فيما يخص البذكر 

 البمدية
2.28 0.27 2.08 0.12 3.69 0.00 

 0.01 2.79 0.40 2.67 0.51 2.97 تحديد طبيعة الدعـ
 0.00 4.60 0.32 2.61 0.29 2.91 التسكيؽ

 0.00 5.60 0.34 2.55 0.32 2.95 الدرجة الكمية 

 (α  ≤11151دال إحصبئُب  ػُذ يغزىي ) 



85 

 

 ≥ α( السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) 212.نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

ات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػ2121

الدراسػة والدرجػة الكميػة  مجاالتحسب الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت 

ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية لجميػػع  نشػػر البػػذور البمديػػة بػػيف المػػزارعيفتبعػػا لمتغيػػر 

 البذور البمدية1المزارعيف الذيف ينشروف صالح ل المجاالت وعمى الدرجة الكمية لؤلداة

 :ػهً رُص وانزٍ انغبثؼخ انفشضُخ فحص:     1.1.1
 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

ظػػر حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة ن

نشػر البػذور  طريقػةالدراسة والدرجة الكميػة تبعػا لمتغيػر  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 البمدية بيف المزارعيف1

وعمى الدرجة الكمية  لممجاالتلفحص الفرضية استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية 

 (1121.كما يوضحو الجدوؿ ) المزارعيف أقـو بنشر البذور البمدية بيفنعـ لؤلداة تبعًا لمتغير 

 نًزغُش رجؼب   نألداح انكهُخ وانذسخخ نهًدبالد انكهُخ نهذسخخ انحغبثُخ انًزىعطبد( 1114) اندذول

 :انًضاسػٍُ ثٍُ انجهذَخ انجزوس طريقة نشر

 مجاؿالدرجة الكمية لم

 بنشػػر أقػػـك
 مجانػا البػذكر

 لممػػػػزارعيف
 المجاكريف

 البذكر بنشر أقـك
 لمػزارعيف مجانػا
 مسػػتكل عمػػى
 الكطف

 بنشػػر أقػـك
 مػف البػذكر
 بيعهػا خػالؿ
 احد ألم

 بنشػػر أقػػـك
 مجانػا البػذكر
 خػػالؿ مػػف

 مؤسسات
 4 3.6306 3.5 3.6902 الزراعي حكؿ البذكر البمدية اإلرشاد

التشريعات كالقكانيف فيما يخص البذكر 
 البمدية

2.3113 2.5833 2.2389 2.25 

 3.5 2.9194 3.1667 3.0163 تحديد طبيعة الدعـ
 3 2.9028 3.2083 2.8913 التسكيؽ

 3.1875 2.9229 3.1146 2.9786 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
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  لممجاالتؽ لمدرجة الكمية ( الستخراج داللة الفرو ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

مدية بيف المزارعيف عند العينة1 والجدوؿ أقوـ بنشر البذور البنعـ الكمية لمفقرات تبعًا لمتغير والدرجة 

 ذلؾ1 ( يبيف112.)

 ألداح انؼبو وانًؼذل ًدبالدان ندًُغ( ANOVA) األحبدٌ انزجبٍَ رحهُم َزبئح( 1114) اندذول

 :انًضاسػٍُ ثٍُ انجهذَخ انجزوسطريقة نشر  نًزغُش رجؼب   انذساعخ

 

مجمكع  مصدر التبايف لممجاالتالدرجة الكمية 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل ؼ
 الداللة *

اإلرشاد الزراعي حكؿ 
 البذكر البمدية

 3.37 4 13.47 بيف المجمكعات
10.44 

 
0.00 

 
 0.32 95 30.65 داخؿ المجمكعات

 99 44.12 المجمكع 
التشريعات كالقكانيف 
فيما يخص البذكر 

 البمدية

 0.29 4 1.15 بيف المجمكعات
5.23 

 
0.00 

 0.06 95 5.22 داخؿ المجمكعات 
 99 6.37 المجمكع 

 تحديد طبيعة الدعـ
 0.59 4 2.37 بيف المجمكعات

2.54 
 

0.05 
 

 0.23 95 22.09 داخؿ المجمكعات
 99 24.46 المجمكع 

 التسكيؽ
 0.54 4 2.17 بيف المجمكعات

6.11 
 

0.00 
 0.09 95 8.45 داخؿ المجمكعات 

 99 10.62 لمجمكعا 

الدرجة الكمية لجميع 
 الفقرات

 0.87 4 3.47 بيف المجمكعات
8.18 

 
0.00 

 
 0.11 95 10.07 داخؿ المجمكعات

 99 13.54 المجمكع 
 (≤21211* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 

 

 ≥α) وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ( السػػػابؽ 112.نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )

( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور 2121

الدراسػة والدرجػة الكميػة  مجاالتالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 
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ية الصػػفرية ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػالبػػذور البمديػػة بػػيف المػػزارعيف طريقػػة نشػػر تبعػػا لمتغيػػر 

 خػبلؿ مػف مجانػا البػذور بنشػر أقػوـوذلػؾ لصػالح  لجميػع المجػاالت وعمػى الدرجػة الكميػة لػؤلداة

 لمزارعيف مجانا البذور بنشر األوؿ اإلرشاد الزراعي حوؿ البذور البمدية، أقوـ مجاؿمؤسسات تبعا لم

 بنشػر ر البمديػة ، أقػوـالثاني التشريعات والقوانيف فيمػا يخػص البػذو  مجاؿالوطف تبعا لم مستوى عمى

 مجانػا البػذور بنشػر الثالث تحديػد طبيعػة الػدعـ، أقػوـ مجاؿمؤسسات تبعا لم خبلؿ مف مجانا البذور

 1الرابع التسويؽ مجاؿالوطف تبعا لم مستوى عمى لمزارعيف

 

 :ػهً رُص وانزٍ انثبيُخ انفشضُخ فحص  1.1.3
 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121داللػػػة ) ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ال

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

الدراسػػة والدرجػػة الكميػػة تبعػػا لمتغيػػر لػػديؾ معرفػػة فػػي  مجػػاالتالمػػزارعيف فػػي محافظػػة سػػمفيت حسػػب 

 إكثار البذور1

 

( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف Independent t-test( يبيف اختبار )ت( )712.الجدوؿ )

المتوسطات الحسابية  حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا لمتغير  مجاالتالبمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 1ورلديؾ معرفة في إكثار البذ
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 مجاالتال حسب مستقلتٌن لمجموعتٌن( Independent t-test( )ت) اختبار نتائج (7.4.) الجدول

 :البذور إكثار فً معرفة لدٌك لمتغٌر تبعا للفقرات الكلٌة الدرجة وعلى
 

 لممجاالتالدرجة الكمية 
 ال نعـ

 الداللة* )ت(
 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط

عي حكؿ البذكر اإلرشاد الزرا
 البمدية

3.46 0.65 2.97 0.75 2.04 0.04 

التشريعات كالقكانيف فيما 
 يخص البذكر البمدية

2.23 0.26 2.09 0.13 1.50 0.14 

 0.33 0.99 0.39 2.72 0.50 2.90 تحديد طبيعة الدعـ
 0.01 2.76 0.36 2.53 0.31 2.85 التسكيؽ

 0.04 2.12 0.34 2.58 0.36 2.86 الدرجة الكمية 

 (.α  ≤...0دال إحصائيا  عنذ هستىي ) *

 

 ≥ α( السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 712.نبلحظ مف الجدوؿ )

بذور ( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار 2121

 مجاؿالزراعي و  اإلرشاد مجاؿة سمفيت حسب محافظ مف وجية نظر المزارعيف فيالخضار البمدية 

لدييـ لصالح المزارعيف الذيف  والدرجة الكمية تبعا لمتغير لديؾ معرفة في إكثار البذورالتسويؽ 

ونتيجة لذلؾ فقد تـ رفض الفرضية الصفرية لممجاليف وعمى الدرجة الكمية  معرفة في إكثار البذور

 1نعـ لؤلداة لصالح مف المزارعيف الذيف أجابوا

فيما يخص البذور البمدية ومجاؿ تحديد طبيعة الدعـ فقد تـ  التشريعات والقوانيف مجاؿبالنسبة ل أما

( بيف α ≤ 2121ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  قبوؿ الفرضية الصفرية

ذور الخضار متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار ب

 1البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت
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 :ػهً رُص وانزٍ انزبعؼخ انفشضُخ فحص 1.1.3
 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

يػػة مػػف وجيػػة نظػػر حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمد

 كيفيػػة اكتسػػػابالدراسػػػة والدرجػػة الكميػػة تبعػػا لمتغيػػر  مجػػاالتالمػػزارعيف فػػي محافظػػة سػػمفيت حسػػب 

 1معرفة في إكثار البذورال

 

( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف Independent t-test( يبيف اختبار )ت( )112.الجدوؿ )

مة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار المتوسطات الحسابية  حوؿ دور المنظمات العام

الدراسة والدرجة الكمية تبعا لمتغير  مجاالتالبمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 1كيفية اكتساب المعرفة في إكثار البذور

 حغت يغزقهزٍُ نًدًىػزٍُ( Independent t-test( )د) اخزجبس َزبئح(1314) اندذول

 :انجزوس إكثبس فٍ انًؼشفخ اكزغبة كُفُخ نًزغُش رجؼب نهفقشاد انكهُخ انذسخخ ػهًو ًدبالدان

 

 لممجاالتالدرجة الكمية 
عندم خبرة في إكثار 
 جميع البذكر البمدية

عندم خبرة في إكثار 
 الداللة* )ت( بعض البذكر البمدية

 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط
 0.00 4.63 0.72 3.06 0.51 3.66 البمديةاإلرشاد الزراعي حكؿ البذكر 

التشريعات كالقكانيف فيما يخص البذكر 
 البمدية

2.29 0.28 2.11 0.17 3.33 0.00 

 0.04 2.06 0.41 2.75 0.53 2.98 تحديد طبيعة الدعـ
 0.00 4.40 0.35 2.67 0.25 2.95 التسكيؽ

 0.00 4.37 0.35 2.65 0.32 2.97 الدرجة الكمية 

 (.α  ≤...0ائيا  عنذ هستىي ) دال إحص*
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 ≥ α( السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) 112.نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

بػذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار 2121

والدرجػة الكميػة الدراسػة  االتمجالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية  كيفيػػة اكتسػػاب المعرفػػة فػػي إكثػػار البػػذورتبعػػا لمتغيػػر 

 عندىـ خبرة في إكثار جميع البذور البمدية1الذيف  لجميع المجاالت وعمى الدرجة الكمية لصالح

 

 :ػهً رُص وانزٍ انؼبششح انفشضُخ فحص  .1.1.1
 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) ال 

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

المشرفة التػي  الجيةالدراسة والدرجة الكمية تبعا لمتغير  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 مت مع المزارعيف في مجاؿ البذور البمدية1عم

( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف Independent t-test( يبيف اختبار )ت( )912.الجدوؿ )

المتوسطات الحسابية  حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا لمتغير  مجاالتيت حسب البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمف

 المشرفة التي عممت مع المزارعيف في مجاؿ البذور البمدية1 الجية
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 حغت يغزقهزٍُ نًدًىػزٍُ( Independent t-test( )د) اخزجبس َزبئح(1314) اندذول

 يغ ػًهذ انزٍ نهًؤعغبد انًششفخ اندهخ نًزغُش رجؼب نهفقشاد انكهُخ انذسخخ وػهً ًدبالدان

 :انجهذَخ انجزوس يدبل فٍ انًضاسػٍُ

 

 لممجاالتالدرجة الكمية 
 غير حكومية حكومية

 الداللة* )ت(
 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط

 0.00 3.17- 0.46 3.76 0.69 3.30 اإلرشاد الزراعي حكؿ البذكر البمدية
التشريعات كالقكانيف فيما يخص البذكر 

 البمدية
2.17 0.16 2.37 0.39 -3.72 0.00 

 0.00 7.86- 0.35 3.40 0.40 2.70 تحديد طبيعة الدعـ
 0.00 4.80- 0.20 3.07 0.32 2.74 التسكيؽ

 0.00 5.79- 0.30 3.15 0.33 2.73 الدرجة الكمية 

 (.α  ≤...0دال إحصائيا  عنذ هستىي ) *

 

 ≥ αصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) ( السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إح912.نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

بػذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار 2121

والدرجػة الكميػة الدراسػة  مجاالتالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

ونتيجػة لػذلؾ فقػد تػػـ  اؿ البػػذور البمديػةالمشػرفة التػي عممػػت مػع المػزارعيف فػي مجػ الجيػةتبعػا لمتغيػر 

 1المؤسسات غير الحكوميةرفض الفرضية الصفرية لجميع المجاالت وعمى الدرجة الكمية لصالح 
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 انخبيظ انفصم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة نتائج الدراسة كاالستنتاجات كالتكصيات  51
 

 انذساعخ َزبئح يُبقشخ  1.1
 

التعرؼ عمى دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور  إلىىدفت ىذه الدراسة 

ة مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت والتعرؼ عمى اختبلؼ تقدير أفراد عينة الخضار البمدي

الدراسة لدور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر 

مي، ؿ العمالمزارعيف في محافظة سمفيت تبعا لممتغيرات الديموغرافية لممبحوثيف )الجنس،  العمر، المؤى

، االنتساب األسرةط دخؿ ، متوس، المنطقة، نوع الحيازة الزراعية، التفرغ لمعمؿ الزراعياألرضمساحة 

ؿ النتائج ( ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تحديد أسئمة الدراسة وفرضياتيا واإلجابة عنيا مف خبللجمعيات

 الواردة بالفصؿ الرابع1
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 ه كالفرضيات المنبثقة عنه:جاالتمكفيما يمي مناقشة النتائج تبعا لسؤاؿ الدراسة ب

 

 :  مناقشة سؤاؿ الدراسة  :5.1.1

ما دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر 

 ؟المزارعيف في محافظة سمفيت

مغ أف متوسط االستجابة عمى المعدؿ العاـ لجميع الفقرات بالسابؽ ( 12.يتضح مف الجدوؿ ) 

بدرجة موافقة متوسطة بالنسبة لممبحوثيف،  وبالعودة إلى  (2197)(  وانحراؼ معياري بمغ 0112)

اإلرشاد الزراعي "  األكؿ مجاؿلمالدراسة نجد أف المتوسط الحسابي  مجاالتالمتوسطات الحسابية ل

يف كانت ايجابية بدرجة موافقة كبيرة مما يعني أف توجيات المبحوث (9120)بمغ  " حوؿ البذور البمدية

وبدرجة أثر كبيرة ، ومما عزز مف دور اإلرشاد الزراعي حوؿ البذور البمدية ما جاء في  مجاؿليذا ال

فقرات الدراسة بحيث يتضح باف المؤسسة تقوـ باإلرشاد الزراعي بشكؿ عاـ وخاصة في الزراعات 

ـ الزراعي كالنشرات وغيرىا لتقديـ تستخدـ اإلعبل أنيا إلى باإلضافةالبعمية ومف ضمنيا البذور البمدية 

عقد لقاءات جماعية لممزارعيف  إلى باإلضافةاإلرشادات لممزارعيف حوؿ بذور الخضار البمدية ىذا 

يستفيدوف مف اإلرشادات التي تقدميا  أنيـالمزارعوف  أكدحوؿ موضوع بذور الخضار البمدية وقد 

 1المؤسسة ليـ بخصوص بذور الخضار البمدية

الزراعي في  باإلرشاد تعنى بشكؿ رئيس التيارة الزراعة ىذه النتيجة متوافقة تماما مع تجربة وز وجاءت 

المزارعيف حوؿ الزراعات البعمية والبذور البمدية لمحفاظ عمى ىذه  إرشادكافة القطاعات ومف ضمنيا 

راعي ومؤسسة مع تجربتي كؿ مف مؤسسة اتحاد لجاف العمؿ الز  أيضاالبذور مف االنقراض، وتتوافؽ 

بتدريب فئة معينة مف المزارعيف بشكؿ مكثؼ  (991.)الزراعية والمتاف قامتا منذ العاـ  اإلغاثة

 وتحسيف البذور البمدية1  إنتاجبخصوص 
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المزارعيف ال زالوا يحافظوف عمى  أف( والتي بينت millar،.917) مع دراسة أيضاويتوافؽ ذلؾ 

 لميجنة لمحفاظ عمى التنوع الحيوي في حقوليـ1ا األصناؼجانب  إلىالبمدية  األصناؼ

الزراعي كانت بسبب  اإلرشاد مجاؿدرجة )موافقة كبيرة( التي جاءت في نتائج  أفويفسر الباحث 

الزراعي ووصوؿ المرشديف  اإلرشادتركيز وزارة الزراعة بشكؿ خاص ممثمة بمديرية زراعة سمفيت عمى 

تنظمو مديرية  إرشاديالمنطقة بشكؿ دوري ومف خبلؿ برنامج معظـ المزارعيف في تمؾ  إلىالزراعييف 

رشادالزراعة بشكؿ شيري   اإلرشادالمزارعيف وتوعيتيـ في كافة القطاعات الزراعية ومف ضمنيا  وا 

 بذور الخضار البمدية في محافظة سمفيت1  إكثارالزراعي في 

 

" فنجد  وانيف فيما يخص البذور البمديةالتشريعات والق الثاني كالذم يتضمف " مجاؿأما فيما يتعمؽ بال

،  (2101)وبدرجة موافقة قميمة وانحراؼ معياري بمغ  (0100) بمغ مجاؿأف المتوسط الحسابي ليذا ال

، ومما مجاؿنجد أف توجيات المبحوثيف كانت سمبية ليذا ال فإنناوبالعودة إلى المتوسطات الحسابية 

عدـ قياـ المؤسسة بجمب القانونييف معيا عند زيارة المزارعيف ىو  مجاؿعزز درجة األثر السمبية ليذا ال

 إلى باإلضافةوعدـ قياـ المؤسسة بتسجيؿ كميات البذور البمدية التي ينتجيا المزارعوف لحفظ حقوقيـ 

انو ال يوجد لدى المؤسسة برامج خاصة لتشجيع المزارعيف لعمؿ جمعيات تساعدىـ في حفظ حقوقيـ 

وال تقوـ ىذه المؤسسة بالضغط عمى الجيات الرسمية إلصدار القوانيف الخاصة لدى الجيات الرسمية 

المؤسسة ال تقوـ بعمؿ دورات  أفذلؾ  إلى أضؼبحماية البذور البمدية واف وجدت ال يتـ تطبيقيا، 

تدريبية لممزارعيف حوؿ األمور القانونية لمبذور البمدية وال تعمؿ عمى جمع القوانيف والتشريعات التي 

 خص إنتاج بذور الخضار البمدية في كتيب وتوزعو عمى المزارعيف1ت
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التشريعات والقوانيف فيما يخص  "مجاؿدرجة )موافقة قميمة( التي جاءت في نتائج  أفويرى الباحث 

" كانت بسبب عدـ تركيز كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوعية المزارعيف  البذور البمدية

والقوانيف والتشريعات الصادرة مف الجيات  األنظمةلخضار البمدية حوؿ طبيعة المنتجيف لبذور ا

كثارالرسمية وبالتالي عدـ اطبلع المزارعيف ومعرفة حقوقيـ عند حفظ وحماية   باإلضافةىذه البذور  وا 

كتيبات لدى ىذه المؤسسات تشرح فييا تمؾ القوانيف والتشريعات ليستطيع  أوعدـ وجود نشرات  إلى

 واالستفادة منيا1 إليياارع الرجوع المز 

 

فنجد أف المتوسط الحسابي ليذا  "تحديد طبيعة الدعـالثالث كالذم يتضمف "  مجاؿأما فيما يتعمؽ بال

، وبالعودة إلى المتوسطات  (2112)وبدرجة موافقة متوسطة وانحراؼ معياري بمغ  (0119) بمغ مجاؿال

ومما عزز درجة األثر  مجاؿكانت متوسطة ليذا النجد أف توجيات المبحوثيف  فإنناالحسابية 

تعتمد المزارعيف الريادييف الممتزميف بتعميماتيا وتدعميـ وخاصة مزارعي المؤسسة  أفالمتوسطة ىو 

محاصيؿ الخضار البعمية مف اجؿ زيادة المساحة المزروعة ببذور الخضار البمدية وتقوـ بعض 

البذور البمدية مف المزارعيف لتشجيعيـ عمى االستمرار في المؤسسات غير الحكومية بشراء الفائض مف 

زراعتيا، ولكف بالمقابؿ فاف المؤسسة ال تقدـ المدخبلت البلزمة لمزراعة كالبذور البمدية والسماد 

ذلؾ ال تقـو  بتعويض  إلى باإلضافةوالمبيدات وغيرىا لممزارعيف الذيف ينتجوف بذور خضار بمدية 

 في حاؿ تعرضيـ لمخسائر والكوارث الطبيعية1 مزارعي البذور البمدية

وتخالؼ ىذه النتيجة لتجارب بعض المؤسسات ومنيا تجربة جمعية مزارعي جنيف حيث قامت الجمعية 

لمبذور مف خبلؿ  إقراضبنؾ  بإنشاءبالتعاوف مع المركز الوطني لمبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة 

الزراعية والتي قامت بتوزيع  اإلغاثةىا دوف فوائد، وكذلؾ تجربة تزويد المزارعيف بالبذور واسترداد

قياـ عدد مف المؤسسات غير الحكومية والتي  إلى باإلضافةالبذور البمدية عمى مختمؼ المحافظات 
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بنوؾ لحفظ البذور تخص ىذه المؤسسات مف  بإنشاءالزراعية ولجاف العمؿ الزراعي  اإلغاثةمنيا 

 يف وحفظيا في ىذه البنوؾ1خبلؿ جمعيا مف المزارع

وجود عدة مؤسسات حكومية وغير  إلىسبب ذلؾ يعود  أفويرى الباحث تفسيرا ليذه النتيجة المتوسطة 

متنوعة مف الدعـ منيا الدعـ  أشكاالحكومية تقوـ بالتواصؿ مع مزارعي بذور الخضار البمدية ويقدموف 

ىذا الدعـ يعتبر غير  أف إالالدعـ  أشكاؿمف  الدعـ الموجستي وغيرىا أوالدعـ المعنوي  أوالمادي 

 جميع المزارعيف في المنطقة بؿ يستفيد مف ىذا الدعـ فئة قميمة مف المزارعيف1 إلىكافي وال يصؿ 

 

 بمغ مجاؿفنجد أف المتوسط الحسابي ليذا ال  "التسويؽالرابع كالذم يتضمف "  مجاؿأما فيما يتعمؽ بال

وبالعودة إلى المتوسطات الحسابية  (2199)وانحراؼ معياري بمغ وبدرجة موافقة متوسطة  (0119)

 أفومما عزز درجة األثر المتوسطة ىو  مجاؿنجد أف توجيات المبحوثيف كانت متوسطة ليذا ال فإننا

غير حكومية تساعد المزارعيف بتسويؽ منتجاتيـ مف خبلؿ  أوكانت حكومية  إفالمؤسسات بشكؿ عاـ 

 إلىالتسويقية مف اجؿ رفع قدراتيـ التسويقية لدخوليـ  األمورمزارعيف تخص دورات تدريبية لم إقامة

ميرجاف التسوؽ السنوي )ميرجاف  بإقامةالمعارض والميرجانات وخاصة  إقامةومف خبلؿ  األسواؽ

بمدة دير بموط في السيؿ التابع ليا وبمشاركة كافة المؤسسات  أراضيالفقوس( والذي يقاـ عمى 

قياـ المؤسسات بمساعدة الجمعيات النسوية الزراعية  إلى باإلضافةية وغير الحكومية الزراعية الحكوم

المؤسسة ال  في البمدة بالمشاركة بالمعارض الزراعية التي تقاـ عمى مستوى الوطف، ولكف بالمقابؿ فاف

لزراعية تقوـ بشكؿ عاـ وعمى مدار العاـ ولكافة المحاصيؿ بمساعدة المزارعيف عمى تسويؽ منتجاتيـ ا

وال تساعدىـ بالتشبيؾ مع المؤسسات الدولية والمحمية لفتح أسواؽ خارجية وداخمية لتسويؽ منتجاتيـ 

 بذور1 أوكانت ثمار  إف
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الميرجانات  إقامةوتطابؽ ىذه النتيجة لتجارب وزارة الزراعة والمؤسسات غير الحكومية التي تدعـ 

رة مختصة في وزارة الزراعة تسمى دائرة المعارض والمعارض الزراعية بشكؿ عاـ مف خبلؿ وجود دائ

والميرجانات الزراعية حيث يتـ المساىمة في دعـ ميرجاف التسوؽ السنوي )ميرجاف الفقوس( الذي 

مساعدة الجمعيات النسوية في دير بموط بالمشاركة في  إلى باإلضافةيقاـ في سيؿ دير بموط سنويا 

ىذه النتيجة تجارب  أيضاحافظات الوطف، وتطابؽ بعض المعارض الزراعية التي تقاـ في م

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بعمؿ الدورات التدريبية التي تيتـ بالتسويؽ لرفع قدرات المزارعيف 

 بذورا1 أوكانت ثمارا  إفعمى الترويج لمنتجاتيـ 

افظة سمفيت بشكؿ عاـ المزارعيف والمزارعات في مح أفويرى الباحث تفسيرا ليذه النتيجة المتوسطة 

وفي منطقة الدراسة بشكؿ خاص ال يشاركوف في جميع المعارض والميرجانات الزراعية التي تقاـ 

عمى ارض الوطف وال يشاركوف مطمقا بتمؾ المعارض خارج الوطف ولكنيـ في نفس الوقت يؤكدوف 

ناتج عف قياـ وزارة الزراعة  يشاركوف في الدورات التدريبية التي تقيميا المؤسسات الزراعية وىذا أنيـ

ممثمة بمديرية زراعة سمفيت بعقد المقاءات والدورات التدريبية لممزارعيف بمختمؼ المواضيع الزراعية 

الباحث فاف ىذه  رأيذلؾ وحسب  إلى باإلضافةالتسويقية بشكؿ خاص،  وباألموربشكؿ عاـ 

ر والمنتجات الزراعية مف المزارعيف ودفع المؤسسات وخاصة وزارة الزراعة ال تقوـ بنفسيا بشراء البذو 

نماوزارة الزراعة  وأىداؼثمنيا ليـ الف ذلؾ ليس مف سياسة  يقتصر دورىا عمى المساعدة في فتح  وا 

 1أنفسيـالداخمية والخارجية لمترويج ليذه المنتجات مف قبؿ المزارعيف  األسواؽ
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 :   مناقشة فرضيات الدراسة5.1.2

  

 :لنتائج المتعمقة بالفرضية األكلىمناقشة ا   :5.1.2.1

 

( بيف متوسطات االستجابة α≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر 

 لمتغير جنس المزارع1كمية تبعا الدراسة والدرجة ال مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 ≥ α( السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ) 012نبلحظ مف الجدوؿ )

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور  2121

ي )التشػريعات والقػوانيف ، تحديػد جػالمالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت ل

 αوذلػػؾ الف الفرضػػية الصػػفرية  قبػػوؿونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ  المػػزارع طبيعػػة الػػدعـ( تبعػػا لمتغيػػر جػػنس

 01...أكبر مف 

 ≥αفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) ( السػػابؽ وجػػود 012كمػػا يظيػػر مػػف الجػػدوؿ )

المنظمات العاممة في القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور  ( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور 2121

الزراعػي ، والتسػويؽ  اإلرشػادي مجػالالخضار البمدية مف وجيػة نظػر المػزارعيف فػي محافظػة سػمفيت ل

ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية  تبعػػا لمتغيػػر جػػنس المػػزارع األداةوحسػػب جميػػع فقػػرات 

 المزارعيف اإلناث1 وذلؾ لصالح 0...أقؿ مف  αوذلؾ الف 

ي اإلرشاد الزراعي والتسويؽ مجالويفسر الباحث وجود فروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير الجنس حوؿ 

وعمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة ولصػػػالح المزارعػػػات )اإلنػػػاث( الف النسػػػبة العظمػػػى مػػػف المػػػزارعيف فػػػي منطقػػػة 

ث يتمقػػػيف أسػػػاليب اإلرشػػػاد الدراسػػػة وخاصػػػة فػػػي بمػػػدة ديػػػر بمػػػوط ىػػػف مػػػف اإلنػػػاث وبالتػػػالي فػػػاف اإلنػػػا
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الزراعي المختمفة مف المرشديف الزراعييف باستمرار وعمى مدار العاـ وكذلؾ المزارعات )اإلنػاث( ىػف 

المواتي يتمقيف الدورات التدريبية المتعمقة بػاألمور التسػويقية وغيرىػا وىػف مػف يقمػف بتسػويؽ منتجػاتيف 

 في نياية الموسـ بعكس المزارعيف )الذكور(1

 

القوانيف  مجاؿتبعا لمتغير الجنس حوؿ  إحصائياعدـ وجود فروؽ دالة  أيضاسر الباحث ويف

 أوكانوا ذكورا  إفالباحث باف المزارعيف  رأيطبيعة الدعـ ويرجع ذلؾ حسب  مجاؿوالتشريعات و 

المصادؽ  أوالمعموؿ بيا  واألنظمةليس لدييـ معمومات كافية عف طبيعة القوانيف والتشريعات  إناثا

باف الدعـ المقدـ ليذا  أيضامييا مف قبؿ الجيات المعنية فيما يخص البذور البمدية ويعتبروف ع

متقاربة تقريبا مف قبؿ الذكور  اإلجاباتالقطاع مف قبؿ المؤسسات المختمفة غير كافي لذلؾ جاءت 

 حوؿ ىذا الموضوع1   واإلناث

 

مختمفة وخاصة وزارة الزراعة والتي وجاءت ىذه النتائج مطابقة لتجارب المؤسسات الزراعية ال

مف المزارعيف )الذكور( وخاصة في بمدة دير بموط فيما يتعمؽ  أكثر( اإلناثتتواصؿ مع المزارعات )

عمبل في القطاع الزراعي في منطقة  أكثرىف  اإلناثالتسويقي باعتبار  واإلرشادالزراعي  باإلرشاد

 الدراسة مف الذكور1

 :الثانٌة بالفرضٌة المتعلقة ائجالنت مناقشة     :0.1.5.5

 

( بيف متوسطات االستجابة α≤ 2121ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر 

لمتغير المؤىؿ العممي ة تبعا الدراسة والدرجة الكمي مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 
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 لممزارع1

 

 ≥α( السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 212يتضح مف الجدوؿ )

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في إكثار بذور 2121

الدراسة والدرجة الكمية  مجاالتيت حسب الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمف

أكبر مف  αونتيجة لذلؾ فقد تـ قبوؿ الفرضية الصفرية وذلؾ الف  لمتغير المؤىؿ العممي لممزارعتبعا 

...01 

 

الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتحسب  إحصائياعدـ وجود فروؽ دالة الباحث فاف  رأيوحسب 

عدـ وجودىا ال  أوحصوؿ المزارع عمى الشيادة العممية  أف إلى يعود لمتغير المؤىؿ العممي لممزارع

الدراسة والدرجة الكمية فيما يخص البذور  مجاالتالمبحوثيف حسب  إجاباتيؤثر بشكؿ عاـ عمى 

 البمدية1

 

 :انثبنثخ ثبنفشضُخ انًزؼهقخ انُزبئح يُبقشخ    :5.1.2.3

 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121لػػػة ) ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الدال

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

 1األرضلمتغير مساحة الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 

( α≤ 2121حصائية عند مستوى الداللة )( السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إ112يتضح مف الجدوؿ )

بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المنظمات العاممة في القطاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور الخضػار 
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الدراسػػة والدرجػػة الكميػػة تبعػػا  مجػػاالتالبمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر المػػزارعيف فػػي محافظػػة سػػمفيت حسػػب 

 0...أقػػؿ مػػف  αالصػػفرية وذلػػؾ الف ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية  األرضلمتغيػػر مسػػاحة 

 مجػػػاؿمػػػا عػػػدا  لػػػؤلداةوالدرجػػػة الكميػػػة  مجػػػاالتالدونػػػـ لجميػػػع  (2.)مػػػف يممكػػػوف أكثػػػر مػػػف لصػػػالح 

 دونـ1 (2.-1)التشريعات والقوانيف وذلؾ لصالح مف يممكوف مف 

 

 شاداإلر الدراسة ) مجاالتعمى  األرضويفسر الباحث وجود فروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير مساحة 

 مف أكثرالزراعي ، طبيعة الدعـ ، والتسويؽ ( وعمى الدرجة الكمية وذلؾ لممزارعيف الذيف يممكوف 

المزارعيف استفادة مف  أكثر أنيـ إالف وبالرغـ مف عددىـ القميؿ دونـ وذلؾ الف ىؤالء المزارعي (2.)

المزارعوف  أنيـ إلى فةباإلضاالزراعي الذي تقدمو المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي  اإلرشاد

استفادة مف الدعـ المقدـ مف ىذه المؤسسات وبالتالي االستفادة في نياية المطاؼ بتسويؽ  األكثر

 منتجاتيـ عمى عكس الفئات التي تممؾ مساحات اقؿ1

 

الحكومية التي ساعدت بعض ة لتجارب المؤسسات الحكومية وغير وجاءت ىذه النتائج مخالف

دونـ كما فعمت مؤسسة )ايكاردا( حيث قامت بتزويد  (1)كوف مساحة ال تزيد عف المزارعيف الذيف يمم

 دونمات لكؿ مزارع1 (1)مزارع بالبذور البمدية بمساحة  (22.)ما يقارب 

 

المؤسسات  أف( والتي بينت 992.، وآخروف Almekindersوجاءت ىذه النتائج مخالفة لدراسة )

 بلف عمى إنتاج البذور وتوزيعيا لصغار المزارعيف1الحكومية وغير الحكومية متكامبلف ويعم
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 :انشاثؼخ ثبنفشضُخ انًزؼهقخ انُزبئح يُبقشخ    :1.1.1.1
 

 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

ة مػػف وجيػػة نظػػر حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػ

 لمتغير المنطقة1الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 

 ≥αوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) ( السػػػابؽ 211نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )

بػذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار 2121

 اإلرشػػػاد)الدراسػػػة  مجػػػاالتالخضػػػار البمديػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر المػػػزارعيف فػػػي محافظػػػة سػػػمفيت حسػػػب 

ونتيجػة لػذلؾ فقػد تػـ لمتغيػر المنطقػة وعمػى الدرجػة الكميػة تبعػا الزراعي ، طبيعة الدعـ ، والتسػويؽ ( 

فػي قريػة المزارعيف الػذيف يسػكنوف وذلؾ لصالح  0...أقؿ مف  αرفض الفرضية الصفرية وذلؾ الف 

 1 دير بموط

 

 اإلرشػػػادالدراسػػػة ) مجػػػاالتويفسػػػر الباحػػػث وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا تبعػػػا لمتغيػػػر المنطقػػػة عمػػػى 

الزراعي ، طبيعة الػدعـ ، والتسػويؽ ( والدرجػة الكميػة وذلػؾ لصػالح قريػة ديػر بمػوط وذلػؾ الف معظػـ 

ـ الجػػػوالت اإلرشػػػادية %( ومعظػػػ12الدراسػػػة شػػػممت المػػػزارعيف فػػػي قريػػػة ديػػػر بمػػػوط وبمغػػػت نسػػػبتيـ )

اسػتفادة مػف الخػدمات التػي  األكثرتتـ في سيؿ دير بموط وبالتالي ىـ المزارعوف  ييفلممرشديف الزراع

فيمػػا يتعمػػؽ  أمػػاالزراعػػي وطبيعػػة الػػدعـ والتسػػويؽ  باإلرشػػادتقػػدميا المؤسسػػات وخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ 

معظػػػػـ  أفمسػػػػحو وسػػػػبب ذلػػػػؾ  القػػػػوانيف والتشػػػػريعات فقػػػػد جػػػػاء لصػػػػالح المػػػػزارعيف فػػػػي قريػػػػة مجػػػػاؿب

المبحوثيف في قرية مسحو ىـ مف المثقفيف والذيف ليـ عبلقة بالمؤسسات الزراعية وعمى دراية ببعض 
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 المعمومات حوؿ القوانيف والتشريعات التي تخص البذور البمدية1

 

المنطقػػػػة  أف( حيػػػػث وجػػػػد .Dijkstra ،022و  Danielsonوجػػػػاءت ىػػػػذه النتػػػػائج موافقػػػػة لدراسػػػػة )

الػػذرة والفػػوؿ البمديػػة والمحسػػنة وعػػدد األصػػناؼ التػػي يزرعيػػا كػػؿ مػػزارع مػػف كػػؿ  بأصػػناؼالمزروعػػة 

  بشكؿ كبير1 آخر إلىصنؼ يختمؼ مف موقع 

 

 :انخبيغخ ثبنفشضُخ انًزؼهقخ انُزبئح يُبقشخ     :1.1.1.1
 

 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ة عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائي

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

 لمتغير االنتساب لجمعية1الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 

 ≥αوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) ( السػػػابؽ 912نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )

( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور 2121

الدراسػة والدرجػة الكميػة  مجاالتالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

أقػػؿ مػػف  αة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية وذلػػؾ الف ونتيجػػ لمتغيػػر االنتسػػاب لجمعيػػةتبعػػا 

 1وذلؾ لصالح نعـ انتسب لجمعية 0...

 

الدراسة  مجاالتويفسر الباحث وجود فروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير االنتساب لجمعية عمى كافة 

لعاممة ف المؤسسات االباحث بأ رأيوالدرجة الكمية وذلؾ لصالح االنتساب لجمعية وسبب ذلؾ وحسب 

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+Danielson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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في القطاع الزراعي وخاصة المؤسسات غير الحكومية تركز في نشاطاتيا ومشاريعيا عمى المزارعيف 

الدراسة كانت ايجابية بالنسبة  مجاالتوالمزارعات المنتسبيف لمجمعيات المختمفة وبالتالي فاف كافة 

التسويؽ  أوالدعـ  أوعي الزرا اإلرشادكانت في  فإجمعيات مف جميع النواحي ملممزارعيف المنتسبيف ل

 المعرفة بالقوانيف والتشريعات1 أو

 

وجاءت ىذه النتائج موافقة لتجارب جميع المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي في فمسطيف وخاصة 

الزراعية ولجاف العمؿ الزراعي والتي تتعامؿ بشكؿ  اإلغاثةالمؤسسات غير الحكومية وخاصة لجاف 

 جمعيات زراعية متخصصة1 إطارتسبيف لجمعيات زراعية ومنضوييف تحت رئيسي مع المزارعيف المن

 

 :انغبدعخ ثبنفشضُخ انًزؼهقخ انُزبئح يُبقشخ    :1.1.1.1
 

 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر  حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور

لمتغيػر نشػر البػذور البمديػة الدراسة والدرجة الكميػة تبعػا  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 بيف المزارعيف1

 

 ≥ α( السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) 212.نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

نظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور الم2121

نشػر البػذور البمديػة بػػيف الخضػار البمديػة مػف وجيػة نظػر المػزارعيف فػي محافظػة سػمفيت تبعػا لمتغيػر 

المػزارعيف لصالح  0...أقؿ مف  αونتيجة لذلؾ فقد تـ رفض الفرضية الصفرية وذلؾ الف  المزارعيف
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 البذور البمدية1الذيف ينشروف 

 

ر الباحػث وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا تبعػا لمتغيػر نشػر البػذور البمديػة بػيف المػزارعيف عمػى كافػة ويفس

البػػػذور البمديػػػة وذلػػػؾ الف معظػػػـ المػػػزارعيف الػػػذيف ينشػػػروف الدراسػػػة والدرجػػػة الكميػػػة لصػػػالح  مجػػػاالت

 إلػػػى بػػػأخرى أوالمػػػزارعيف بشػػػكؿ عػػػاـ يقومػػػوف بتوزيػػػع ونشػػػر البػػػذور البمديػػػة التػػػي ينتجونيػػػا بطريقػػػة 

مؤسسػػػات وىػػػي البػػػذور الزائػػػدة والفائضػػػة عػػػف حػػػاجتيـ فػػػي الموسػػػـ  أوجمعيػػػات  أو آخػػػريفمػػػزارعيف 

نقػػص عنػػػدىـ  إذا آخػػريفبػػذور بمديػػة مػػف مػػػزارعيف  بأخػػػذيقومػػوا  أيضػػاالمقبػػؿ وفػػي نفػػس الوقػػػت ىػػـ 

 كميات منيا وبالتالي ىناؾ تعاوف فيما بيف المزارعيف في نشر البذور البمدية فيما بينيـ1

 

 فإجػػاءت ىػػذه النتػػائج موافقػػة لتجػػارب جميػػع المؤسسػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي فمسػػطيف و 

غيػر حكوميػة وخاصػة تجػارب المركػز الػوطني الفمسػطيني لمبحػوث الزراعيػة والػذي  أوكانت حكوميػة 

 ا1وىكذ أخرىالبذور البمدية التي يجمعيا مف المزارعيف ثـ يقـو بتوزيعيا عمييـ مرة  بإكثاريقـو 

 

 :انغبثؼخ ثبنفشضُخ انًزؼهقخ انُزبئح يُبقشخ    :1.1.1.1
 

 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

نشػر البػذور طريقػة الدراسة والدرجة الكميػة تبعػا لمتغيػر  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 البمدية بيف المزارعيف1
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 ≥αوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) ( السػػػابؽ 012.نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )

( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور 2121

الدراسػة والدرجػة الكميػة  مجاالتالبمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب الخضار 

ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية البػػذور البمديػػة بػػيف المػػزارعيف طريقػػة نشػػر تبعػػا لمتغيػػر 

 مجػاؿمؤسسػات تبعػا لم خػبلؿ مػف مجانػا البػذور بنشػر وذلؾ لصالح أقػوـ 0...أقؿ مف  αوذلؾ الف 

 لممػزارعيف مجانػا البػذور بنشػر الثالػث تحديػد طبيعػة الػدعـ ، وأقػوـ مجػاؿوؿ اإلرشػاد الزراعػي والاأل

 الرابع التسويؽ1 مجاؿالثاني التشريعات والقوانيف وال مجاؿالوطف تبعا لم مستوى عمى

 

وذلػؾ البذور البمدية بػيف المػزارعيف طريقة نشر ويفسر الباحث وجود فروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير 

 مجػاؿاألوؿ اإلرشػاد الزراعػي وال مجػاؿمؤسسػات تبعػا لم خػبلؿ مػف مجانػا البػذور بنشػر لصػالح أقػوـ

الزراعػي ودعمػا  اإلرشػادالباحػث فػاف المػزارعيف الػذيف يتمقػوف  رأيالثالث تحديد طبيعة الػدعـ وحسػب 

حتفػػاظ بيػػا المؤسسػػات بالبػػذور البمديػػة مػػف اجػػؿ اال يقومػػوف بتزويػػد ىػػذه فػػإنيـمػػف بعػػض المؤسسػػات 

كثارىػػا  أمػػاوتػػداوليا وعػػادة يكػػوف ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اتفاقيػػة بػػيف المػػزارعيف وىػػذه المؤسسػػات الداعمػػة،  وا 

التشريعات والقوانيف، والتسويؽ فاف نشر البذور يتـ لممزارعيف عمػى مسػتوى  اآلخريفيف مجالبالنسبة لم

ببيع وتداوؿ ىذه البذور عمى ىؤالء المزارعيف يقوموف  أفالوطف ويعني ذلؾ ومف وجية نظر الباحث 

مستوى الوطف وليس في نفس المنطقة فقط وعػادة يكػوف ىػؤالء المػزارعيف مػف كبػار المػزارعيف والػذيف 

 ينتجوف كميات كبيرة مف ىذه البذور1

 

وجاءت ىذه النتائج موافقة لتجربة جمعية مزارعي جنيف والتي تعاونت مع المركز الوطني الفمسػطيني 

المػػػزارعيف البػػػذور البمديػػػة ومػػػف ثػػػـ قيػػػاـ  إقػػػراضالتػػػابع لػػػوزارة الزراعػػػة مػػػف خػػػبلؿ لمبحػػػوث الزراعيػػػة 
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مػػف البػػذور وبالتػػالي  إنتاجيػػانفػػس الكميػػة مػػف البػػذور بعػػد زراعتيػػا والحصػػوؿ عمػػى  بإرجػػاعالمػػزارعيف 

 فاف المزارعيف يقوموف بتزويد الجمعية بكمية البذور المتفؽ عمييا مف قبؿ الطرفيف1

 

 :انثبيُخ ثبنفشضُخ انًزؼهقخ انُزبئح قشخيُب    :1.1.1.3
 

 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر 

رجػػة الكميػػة تبعػػا لمتغيػػر لػػديؾ معرفػػة فػػي الدراسػػة والد مجػػاالتالمػػزارعيف فػػي محافظػػة سػػمفيت حسػػب 

 إكثار البذور1

 

 ≥ α( السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) 912.نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

بػذور ( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار 2121

 مجػاؿالزراعػي و  اإلرشػاد مجػاؿفي محافظة سمفيت حسػب الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف 

ونتيجة لذلؾ فقد تػـ رفػض الفرضػية  التسويؽ والدرجة الكمية تبعا لمتغير لديؾ معرفة في إكثار البذور

 لصالح المزارعيف الذيف لدييـ معرفة في إكثار البذور1 0...أقؿ مف  αالصفرية وذلؾ الف 

تحديػػػد طبيعػػػة الػػػدعـ فػػػبل يوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة  مجػػػاؿانيف و التشػػػريعات والقػػػو  مجػػػاؿأمػػػا بالنسػػػبة ل

( بيف متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة α ≤ 2121إحصائية عند مستوى الداللة ) 

في القطػاع الزراعػي فػي إكثػار بػذور الخضػار البمديػة مػف وجيػة نظػر المػزارعيف فػي محافظػة سػمفيت 

 αونتيجػة لػذلؾ فقػد تػـ قبػوؿ الفرضػية الصػفرية وذلػؾ الف لبػذور تبعا لمتغير لػديؾ معرفػة فػي إكثػار ا

 01...أكبر مف 
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ي اإلرشػاد الزراعػي والتسػويؽ حػوؿ المعرفػة فػي مجػالويفسر الباحث وجود فػروؽ دالػة إحصػائيا تبعػا ل

إكثار البذور البمدية باف ىؤالء المزارعيف وحسب رأي الباحث لدييـ المعرفة الجيدة بذلؾ بسبب تركيز 

رشػػاد الزراعػػي مػػف قبػػؿ المرشػػديف الػػزراعييف لممػػزارعيف مػػف خػػبلؿ المقػػاءات والنػػدوات والمحاضػػرات اإل

التػػي يتمقاىػػا المزارعػػوف وكػػذلؾ الػػدورات التدريبيػػػة حػػوؿ المواضػػيع التسػػويقية الضػػرورية ليػػذه البػػػذور 

 1وبالتالي أصبح ليؤالء المزارعيف دراية كبيرة حوؿ معرفتيـ في إكثار البذور البمدية
 

ي القوانيف والتشػريعات وتحديػد طبيعػة مجالتبعا ل إحصائياانو ال يوجد فروؽ دالة  أيضاويرى الباحث 

يف مجػالالباحث ليس لدييـ معمومات كافية حوؿ ىػذيف ال رأيالدعـ الف المزارعيف بشكؿ عاـ وحسب 

وطبيعػػة الػػدعـ عنػػد البػػذور البمديػػة ولػػيس عنػػدىـ درايػػة كافيػػة بػػالقوانيف والتشػػريعات  إكثػػارفيمػػا يخػػص 

 البذور البمدية1 إكثار
 

وجػػاءت ىػػذه النتػػائج موافقػػة لتجػػارب معظػػـ المؤسسػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي الحكوميػػة وغيػػر 

الزراعيػػػة ولجػػػاف العمػػػؿ الزراعػػػي حيػػػث قامػػػت ىػػػذه  واإلغاثػػػةالحكوميػػػة ومنيػػػا تجػػػارب وزارة الزراعػػػة 

لبذور البمدية مف خبلؿ عمػؿ دورات تدريبيػة حػوؿ ا إكثارالمؤسسات بتدريب عدد مف المزارعيف عمى 

 ىذا الموضوع1
 

 األصػناؼ إنتػاج أف إلػى( التػي خمصػت 992.،وآخػروف  Almekindersمػع دراسػة ) أيضاوتتوافؽ 

نتػػاج البػػذور وتخزينيػػا مػػف قبػػؿ المػػزارعيف فػػي ظػػؿ الظػػروؼ المحميػػة، وتبػػادؿ البػػذور  واسػػتخداميا، وا 

ة لنظػػاـ دينػػاميكي يشػػكؿ مصػػدر البػػذور لممحاصػػيؿ الغذائيػػة لصػػغار تعتبػػر المكونػػات الرئيسػػية الثبلثػػ

 المزارعيف في البمداف النامية1
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 :انزبعؼخ ثبنفشضُخ انًزؼهقخ انُزبئح يُبقشخ:   1.1.1.3
 

 
( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) 

قطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار البمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي ال

كيفيػػة اكتسػػػاب الدراسػػػة والدرجػػة الكميػػة تبعػػا لمتغيػػر  مجػػاالتالمػػزارعيف فػػي محافظػػة سػػمفيت حسػػب 

 في إكثار البذور1 المعرفة
 

 ≥ α( السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) 212.نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

بػذور متوسطات االسػتجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار  ( بيف2121

والدرجػة الكميػة الدراسػة  مجاالتالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية  فػػي إكثػػار البػػذور كيفيػػة اكتسػػاب المعرفػػةتبعػػا لمتغيػػر 

 لصالح المزارعيف الذيف عندىـ خبرة في إكثار جميع البذور البمدية1 0...أقؿ مف  αالف وذلؾ 
 

كيفيػة لمتغيػر الدراسػة والدرجػة الكميػة تبعػا  مجػاالتلجميػع  إحصػائياويفسر الباحث وجػود فػروؽ دالػة 

البمديػة  في إكثار البذور لصالح المزارعيف الذيف عندىـ خبرة في إكثػار جميػع البػذور اكتساب المعرفة

نتػاج  ومف وجية نظر الباحث فاف معظػـ المبحػوثيف فػي منطقػة الدراسػة يعرفػوف ويسػتطيعوف إكثػار وا 

قيػاـ  إلػى باإلضافةدراية وتكنولوجيا عالية  إلىالبذور البمدية باعتبار أف ىذه العممية سيمة وال تحتاج 

عطػائيـاصػؿ مػع المػزارعيف المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي الحكوميػة وغيػر الحكوميػة بالتو   وا 

 إنتػػػاجالػػػدورات الفنيػػػة والتسػػػويقية حػػػوؿ موضػػػوع  إعطػػػائيـالزراعيػػػة البلزمػػػة لػػػذلؾ وكػػػذلؾ  اإلرشػػػادات

كثار  البذور البمدية1 وا 
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الزراعية ولجاف العمؿ الزراعي  واإلغاثةوجاءت ىذه النتائج موافقة بشكؿ كبير لتجارب وزارة الزراعة 

نتػاج إكثػارفػي  في عممية تدريب المزارعيف وتػداوؿ البػذور البمديػة حيػث تقػوـ مديريػة زراعػة سػمفيت  وا 

كثػػار إنتػػاجحػػوؿ كيفيػػة  إرشػػادىـومنيػػا  األمػػورالمػػزارعيف حػػوؿ العديػػد مػػف  بإرشػػاد البػػذور البمديػػة  وا 

الزراعيػػػة ولجػػػاف العمػػػؿ الزراعػػػي قامتػػػا بتػػػدريب بعػػػض  اإلغاثػػػةبشػػػكؿ نظػػػري ولكػػػف فػػػاف مؤسسػػػتي 

كثار إنتاجمختمفة مف الوطف عمى المزارعيف في مناطؽ   البذور بشكؿ عممي1 وا 
 

 :انؼبششح ثبنفشضُخ انًزؼهقخ انُزبئح يُبقشخ   :.1.1.1.1
 

( بػػػيف متوسػػػطات االسػػػتجابة α ≤ 2121ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )

بمديػػة مػػف وجيػػة نظػػر حػػوؿ دور المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي فػػي إكثػػار بػػذور الخضػػار ال

الدراسة والدرجة الكمية تبعا لمتغير الجية المشرفة التػي  مجاالتالمزارعيف في محافظة سمفيت حسب 

 عممت مع المزارعيف في مجاؿ البذور البمدية1
 

 ≥ α( السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) 112.نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

بػذور تجابة حػوؿ دور المنظمػات العاممػة فػي القطػاع الزراعػي فػي إكثػار ( بيف متوسطات االسػ2121

والدرجػة الدراسػة  مجػاالتالخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في محافظة سمفيت حسب جميع 

ونتيجة لذلؾ فقػد الكمية تبعا لمتغير الجية المشرفة التي عممت مع المزارعيف في مجاؿ البذور البمدية 

 وذلؾ لصالح المؤسسات غير الحكومية1 0...أقؿ مف  αة الصفرية وذلؾ الف تـ رفض الفرضي
 

لمتغيػر الجيػة الدراسػة والدرجػة الكميػة تبعػا  مجػاالتلجميػع  إحصػائياويفسر الباحث وجود فروؽ دالػة 

المشرفة التي عممت مع المػزارعيف فػي مجػاؿ البػذور البمديػة وذلػؾ لصػالح المؤسسػات غيػر الحكوميػة 

باحػث الف المؤسسػات غيػر الحكوميػة التػي تعمػػؿ فػي ىػذا المجػاؿ عػددىا كبيػر مقارنػػة ال رأيوحسػب 
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مع عدد المؤسسات الحكومية التي تعمؿ في ىذا المجاؿ وىي فقط مديرية زراعة سمفيت ممثمة لػوزارة 

الباحػػث عنػػدما تعمػػؿ  رأيالزراعػػة فػػي المنطقػػة، وبشػػكؿ عػػاـ فػػاف المؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة وحسػػب 

تقػدـ  أنيػا إالاسػتيدافيا عػدد قميػؿ مػف المػزارعيف وبػالرغـ مػف  فإنياالمناطؽ  إحدى يضمف مشروع ف

 األمػورزراعي ودعـ وتسويؽ وبناء قدرات يشػمؿ  إرشادالتي يحتاجيا المزارعوف مف  األمورليـ كافة 

 1المبحوثيف لصالح المؤسسات غير الحكومية إجاباتالزراعية والقانونية والتسويقية، مف ىنا جاءت 
 

وجػػاءت ىػػػذه النتػػػائج مطابقػػػة لمتجػػػارب التػػػي تػػػـ عرضػػػيا فػػػي الفصػػػؿ الثػػػاني مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة حيػػػث 

يوضػػح مضػػموف ذلػػؾ الفصػػؿ شػػرحا عػػف التجػػارب التػػي قامػػت بيػػا المؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة حػػوؿ 

معيػػد األبحػػاث التطبيقية/القػػدس )مؤسسػػة الزراعيػػة ، اإلغاثػػةموضػػوع البػػذور البمديػػة وىػػي مؤسسػػات 

المركػػز الػػدولي لمبحػػوث الزراعيػػة فػػي  جمعيػػة مزارعػػي جنػػيف ، تحػػاد لجػػاف العمػػؿ الزراعػػي ،ا أريػػج(،

 ( (FAOالمتحػدة لؤلمػـوالزراعػة التػابع  األغذيػةمنظمػة  إلػى باإلضػافةالمنػاطؽ الجافػة )ايكػاردا( ، 

فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمؤسسػػػات  أمػػػاوغيرىػػػا مػػػف المؤسسػػػات غيػػػر الحكوميػػػة والجمعيػػػات المحميػػػة والدوليػػػة، 

حكوميػػة فػػبل يوجػػد سػػوى وزارة الزراعػػة والتػػي تمثميػػا مديريػػة زراعػػة سػػمفيت والمركػػز الػػوطني لمبحػػوث ال

 الزراعية التي عممت في ىذا المجاؿ1
 
 

 االستنتاجات: 5.2
 
الزراعية المختمفة الزراعي المقدـ مف المؤسسات  اإلرشادتبيف أف معظـ المزارعيف يستفيدوف مف -.

  بشكؿ أو بآخر1

واألنظمة التي تخص  ت كافية عف القوانيف والتشريعاتظـ المزارعيف ليس لدييـ معموماتبيف بأف مع-0

  البذور البمدية وتحفظ حقوقيـ1
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المزارعيف قميمة مف المزارعيف وتحديدا     تبيف بأف المؤسسات الزراعية تقوـ بتقديـ الدعـ لفئة-9

ة مف المزارعيف ولكف بالمقابؿ ال تقدـ ىذه عمى شراء الفائض  مف البذور البمدي أحياناالريادييف وتعمؿ 

 المؤسسات المدخبلت البلزمة لمزراعة وال تقـو بتعويض المزارعيف الذيف يتعرضوف لمخسائر والكوارث1

تبيف بأف المؤسسات الزراعية تساعد المزارعيف بعمؿ دورات تدريبية تسويقية والمشاركة في -2

المقابؿ ال تقـو بالمساعدة عمى التشبيؾ مع المؤسسات المعارض والميرجانات التسويقية ولكنيا ب

 لتسويؽ منتجاتيـ1قوـ بفتح قنوات تسويقية خارجية  الدولية والمحمية وال ت

وخاصة في بمدة  دير بموط وبالتالي  اإلناثمعظـ المزارعيف في منطقة الدراسة ىـ مف المزارعيف -1

 أوتسويقية  أومفة إف كانت دورات تدريبية فنية الزراعي المخت اإلرشاد أساليبىف أكثر مف يتمقيف 

  غيرىا1

المزارعيف استفادة  أكثردونـ مزروعة بالخضار البمدية ىـ  2.مف  أكثرالمزارعوف الذيف يممكوف -1

مف خدمات المؤسسات الزراعية وذلؾ الف الفائض لدييـ كبير وبالتالي فيـ بحاجة الى خدمات ىذه 

  المؤسسات1

البمدية وذلؾ لوجود محافظة سمفيت تقوـ بزراعة البذور البمدات في  أكثرر بموط ىي تعتبر بمدة دي-7

 سيؿ البمدة الذي ينتشر فيو ىذه الزراعات1

استفادة مف خدمات المؤسسات الزراعية مف  أكثريعتبر المزارعوف المنتسبوف لمجمعيات الزراعية -1

 1المزارعيف غير المنتسبيف

ة الدراسة عمى اطبلع ودراية في معرفة إكثار البذور البمدية ويقوموف يعتبر المزارعوف في منطق-9

بطرقيـ التقميدية بعممية اإلكثار ونشر ىذه البذور بطريقة أو بأخرى إلى مزارعيف آخريف في نفس 
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 المنطقة أو في مناطؽ أخرى1

ف المؤسسات تبيف بأف المؤسسات غير الحكومية ىي أكثر تواصبل وتقديما لمخدمات لممزارعيف م-2.

 الحكومية وذلؾ باعتبار أف عدد المؤسسات غير الحكومية أكثر بكثير مف المؤسسات الحكومية1

 

التكصيات: 5.3     
 

مجموعة مف التوصيات كاف ال بد مف ذكرىا لرفعيا فقد خرجت بىذه الدراسة وبناء عمى استنتاجات 

عند تقديـ الخدمات والمشاريع والبرامج بيا بعيف االعتبار  األخذكمقترحات لمجيات المعنية مف اجؿ 

لممزارعيف الذيف يقوموف بزراعة الخضار الناتجة مف بذور بمدية، ومف ىذه التوصيات التي خرج بيا 

 الباحث كما يمي:

 

مف قبؿ المنظمات العاممة في القطاع الزراعي بمحافظة سمفيت بشكؿ عاـ  أكثرضرورة االىتماـ -.

حيث تبيف باف الجيات المعنية بالحفاظ عمى البذور البمدية لـ تقـ وبمنطقة الدارسة بشكؿ خاص 

ىذه المنطقة غنية بالبذور البمدية وال زاؿ العديد مف أف البلـز في ىذه المنطقة بالرغـ مف  بإجراء

 1اآلفالمزارعيف فييا يستخدمونيا لغاية 

وث الزراعية التابع لوزارة ضرورة قياـ المراكز البحثية وخاصة المركز الوطني الفمسطيني لمبح-0

في ىذه المنطقة وتكثيؼ البحوث البلزمة مف اجؿ الحفاظ عمى ما تبقى مف  أكثرالزراعة باالىتماـ 

 البذور البمدية في فمسطيف1

 اإلرشادضرورة تكثيؼ الجيود مف قبؿ المنظمات العاممة في القطاع الزراعي بزيادة ورفع كفاءة -9
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نظمات لممزارعيف بشكؿ عاـ ولمزارعي الخضار المنتجة لمبذور البمدية الزراعي الذي تقدمو ىذه الم

 بشكؿ خاص1

القانونية  األمورمف قبؿ المنظمات العاممة في القطاع الزراعي بتوضيح  أكثرضرورة االىتماـ -2

ف المزارعيف في منطقة الدراسة ليس تخص البذور البمدية، حيث تبيف بأ التي واألنظمةوالتشريعات 

الوطني المتمثؿ في البذور  اإلرثلمحفاظ عمى ىذا  وأىميتيامعمومات حوؿ ىذه المواضيع  أية لدييـ

كثارىاالبمدية   وتداوليا بيف المزارعيف1 وا 

تكثيؼ الجيود مف قبؿ جميع المنظمات العاممة في القطاع الزراعي لتوفير الدعـ البلـز لممزارعيف -1

دية ويستخدمونيا ويحافظوف عمييا مف خبلؿ تقديـ المشاريع الذيف ال زالوا يحافظوف عمى البذور البم

 البلزمة لذلؾ وتقديـ الدعـ المادي والمعنوي والموجستي ليـ1

البذور  إكثارالتطورات في عممية  آخرالمزارعيف ورفع قدراتيـ وتدريبيـ عمى  بيؤالءزيادة االىتماـ -1

ية ومساعدتيـ في فتح قنوات لمتسويؽ الداخمي البمدية وانتخاب البذور الجيدة ورفع قدراتيـ التسويق

 ىذه البذور1 إنتاجوالخارجي لتسويؽ الفائض مف 

البنؾ الوطني لحفظ البذور البمدية مف قبؿ وزارة الزراعة وذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى  تفعيؿضرورة -7

 ىذه البذور مف االنقراض وكذلؾ لحفظ حقوؽ المزارعيف المنتجيف ليذه البذور1

البلزمة والدعـ البلـز  اإلرشاداتكيز المنظمات العاممة في القطاع الزراعي عمى تقديـ ضرورة تر -1

ولمجمعيات النسوية والقطاع النسائي بشكؿ خاص الف معظـ العامميف  لمجمعيات الزراعية بشكؿ عاـ

 في قطاع البذور البمدية ىف مف النساء وخاصة في بمدة دير بموط1

مة في القطاع الزراعي بمساعدة الجمعيات الزراعية العاممة في ضرورة قياـ المنظمات العام-9



115 

 

محافظة سمفيت بالتشبيؾ مع الجمعيات الزراعية والمؤسسات المحمية والدولية لمساعدتيا في تسويؽ 

لخضار الناتجة مف ىذه المنتجات وخاصة منتجات ا أسعارمف اجؿ عدـ انخفاض  اإلنتاجالفائض مف 

 البذور البمدية1

لسيولة تواصؿ  ة قياـ مزارعي البذور البمدية باالنتساب ضمف جمعيات متخصصة وذلؾضرور -2.

 البلزمة ليـ1 واإلرشاداتالمنظمات العاممة في القطاع الزراعي مع ىذه الجمعيات وتقديـ الدعـ 
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 والعمـو السياسية1

تشجيع المجتمعات لمحفظ واالستخداـ المستداـ ااتنوع  (،0221عمري، احمد و دامانيا، عدي، ) -2.
 الحيوي الزراعي، ايكاردا، حمب، سوريا1

(، نشرة حوؿ المحافظة عمى بذور وأصناؼ الخضار، جمعية 02.0عوده، صادؽ وآخروف، ) -..
حد مف اإلغاثة التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(، دائرة اإلرشاد والتقنيات الحديثة، المحمية،مشروع ال

 الفقر، راـ اهلل، فمسطيف1
 (، فمسطيف02.71مؤسسة ايكاردا، ) -0.
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( وتعديبلتو، راـ 0229( لعاـ )0المجمس التشريعي الفمسطيني، قانوف الزراعة الفمسطيني رقـ ) -9.
 اهلل، فمسطيف1

 ، قاعدة البيانات، سمفيت، فمسطيف02.71محافظة سمفيت/ اإلدارة العامة لمتخطيط ،  -2.

، البيانات الزراعية في محافظة سمفيت، 02.7/دائرة اإلرشاد الزراعي ، مديرية زراعة سمفيت -1.
 سمفيت، فمسطيف1 

، النشاطات التي قامت بيا المنظمات في محافظة 02.1مديرية زراعة سمفيت/الدائرة الفنية ،  -1.
 سمفيت، سمفيت، فمسطيف1

محافظة سمفيت، ، البيانات الزراعية في 02.7مديرية زراعة سمفيت/قسـ التخطيط واإلحصاء،  -7.
 سمفيت، فمسطيف1

(، بنؾ البذور لحفظ البذور البمدية ..02مركز العمؿ التنموي معا/مجمة آفاؽ البيئة والتنمية، ) -1.
 ، فمسطيف911وحمايتيا مف االنقراض، العدد 

(، دور القيادة في إدارة العمؿ التطوعي الجمعوي، جامعة مانتوري، 02.2نوى، عمار، ) -9.
 (011-02قسنطينة، الجزائر، ص)

(، واقع البذور البمدية في فمسطيف وتجربة معيد األبحاث التطبيقية، .022ىريمات، نادر، ) -02
 (21.-0.القدس )أريج(، فمسطيف، ص)

(، إستراتيجية القطاع الزراعي صمود وتنمية 02.7وزارة الزراعة، اإلدارة العامة لمتخطيط، ) -.0
 (، راـ اهلل، فمسطيف02001-02.1مستدامة )

 111(: مبادئ المحاصيؿ الحقمية، جامعة بغداد، ص912.بد الحميد أحمد وآخروف، )اليونس، ع -00
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لمحديث عف نشاطات اإلغاثة الزراعية في إنتاج البذور  02.7زيارة صادؽ عودة تشريف ثاني  -.

 البمدية، اإلغاثة الزراعية، راـ اهلل، فمسطيف1
( لمحديث حوؿ أنشطة المؤسسات غير الحكومية في إنتاج 02.1زيارة داوود عبد اهلل، شباط ) -0

 البذور البمدية في دير بموط محافظة سمفيت1 
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 انًضاسػٍُ يٍ انًجحىثٍُ َخص وانزٌ نهذساعخ كأداح اعزخذايه رى انزٌ االعزجُبٌ(: 1.1) يهحق

 انشحُى انشحًٍ هللا ثغى

 

 : ............                                  االعزًبسح سقى
 

  انقذط خبيؼخ
 نؼهُبا انذساعبد كهُخ

 
  ثششَخ يىاسد ورًُُخ يؤعغبد ثُبء: رخصص

 
 ح/انًحزشو: ........................................................................ ح/انفبضم حضشح

 وثشكبره هللا وسحًخ ػهُكى انغالو
 

 : بعنواف دراسة بإجراء الباحث يقوـ        
 

 نظر كجهة مف البمدية الخضار بذكر إكثار في اعيالزر  القطاع في العاممة المنظمات دكر)
 (سمفيت محافظة في المزارعيف

 
 ولف تامة بسرية ستعامؿ إجابتكـ باف عمما بموضوعية االستبانة فقرات عمى اإلجابة يرجى لذا       
 1العممي البحث ألغراض إال تستخدـ

 
 تعاكنكـ حسف لكـ شاكريف

                                                                                                   الحمد إبراهيـ:  الباحث   
21.7 _21.8   
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 :خصبئص دًَغشافُخ: انقغى األول
  

 فٍ انًكبٌ انًُبعت  xضغ إشبسح 

 أنثى      2.ذكر               1.: الجنس -1

 ..........   :  عمر المزارع -2

 جامعً   4.ثانوي   3.ابتدائً     2. ٌررأ وال ٌكت    ال  1.: المؤهل العلمً -3

  4.        دونم   6-11  3.دونم        5-2 2. اقل من دونم 1.:  مساحة األرض -4

 دونم 10أكثر من 

 : ..................... المنطقة)البلدة( -5

 مزارعة   4.مشاركة       3.استئجار     2.ملك    1.:نوع الحٌازة الزراعٌة -6

 غٌر متفرغ  2.متفرغ  1.:التفرغ للعمل الزراعً -7
 

شٌكل   1511 – 1111من     2.شٌكل 1111اقل من   1.:متوسط دخل األسرة الشهري -8
.3   4.شٌكل     2111 – 1511من  5.  شٌكل 3111-2111من    3111أكثر من 

 شٌكل
 

 ال   2.نعم      1.: االنتساب لجمعٌة  -9
 

 

 إكثبس وحفظ انجزوس: ٍَانقغى انثب

 

 هل تقوم بحفظ البذور؟أكال: 
  .1        2.نعن   ال 

 :اخت ػًب َهٍ (َؼى)إرا كبَذ اإلخبثخ 

 .1(الونضل)أقىم بحفظ البزوس في الوضسعت 

 .2أقىم بحفظ البزوس في بنك البزوس 

 .3(:.......................اركشها.)أقىم بحفظ البزوس عنذ هؤسساث صساعيت......... 

 
 ثانيا: هؿ تقـك بنشر البذكر البمدية بيف المزارعيف؟

 .1         2.نعن  ال 
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 :اخت ػًب َهٍ (َؼى)إرا كبَذ اإلخبثخ 

.1   أقوم بنشر البذور مجانا للمزارعٌن المجاورٌن       

.2  أقوم بنشر البذور مجانا لمزارعٌن على مستوى الوطن  

.3  خالل بٌعها ألي احد  أقوم بنشر البذور من 

.4   ................................ )أقوم بنشر البذور مجانا من خالل مؤسسات )اذكرها  
  

 ثالثا: هؿ لديؾ معرفة في إكثار البذكر؟
1.          2نعن . ال 

 :اخت ػًب َهٍ (َؼى)إرا كبَذ اإلخبثخ 

1.  عندي خبرة فً إكثار جمٌع البذور البلدٌة 
2. فً إكثار بعض البذور البلدٌة عندي خبرة             

3.  عنذي خبشة في انتخاب أفضل البزوس البلذيت 

 

 رابعا: ما هك مصدر المعرفة لديؾ إف كجدت؟ )يمكف أكثر مف إجابة(
..  خبرة األجداد 
0.  مف مزارعيف آخريف 
9.  مف خبلؿ التعمـ والدراسة 
2.   مف مؤسسات 

 اؿ البذكر البمدية؟خامسا: ما هي أكثر مؤسسة عممت معؾ في مج
..  11111111111111111:)مؤسسات حكومية )اذكر أكثر واحدة فقط 
0.  111111111111111111:)مؤسسات غير حكومية )اذكر أكثر واحدة فقط 

 سادسا: ما المحاصيؿ التي تزرعها، ككيؼ تقّيـ نسبة اإلنبات؟

 *عالية، متوسطة، ضعيفة
 
 
 

5.10 5.12 5.12 
 انًغبحخ انًحصىل

 )دوَى(

كًُخ انجزوس 

 انًُزدخ)كغى(

َغجخ 

إَجبد 

 انجزوس*

 انًغبحخ انًحصىل

 )دوَى(

كًُخ انجزوس 

 انًُزدخ)كغى(

َغجخ 

إَجبد 

   انجزوس*

 انًحصىل

 

 انًغبحخ

 )دوَى(

كًُخ انجزوس 

 انًُزدخ)كغى(

َغجخ 

إَجبد 

   انجزوس*
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 ( فً المكان المناسبxء وضع إشارة)القسم الثالث: الرجا
)مالحظة: أٌنما تم ذكر كلمة مؤسسة فالمرصود أكثر مؤسسة عملت معك بهذا الموضوع والتً ذكرت فً السؤال 

 الخامس من الرسم الثانً أعاله(

 التقدير الفقرة الرقـ
موافؽ  األوؿ/اإلرشاد الزراعي حوؿ البذور البمدية مجاؿال

 بشدة
 غير محايد موافؽ

 موافؽ
غير موافؽ 

 بشدة
      عاـ بشكؿ الزراعي باإلرشاد المؤسسة تقوـ .
      البعمية الزراعات حوؿ المزارعيف بإرشاد المؤسسة تقوـ 0
 البمدية البذور أىمية حوؿ المزارعيف بإرشاد المؤسسة تقوـ 9

 عاـ بشكؿ
     

 بذور عمى الحفاظ بأىمية المزارعيف بإرشاد المؤسسة تقوـ 2
 البمدية الخضار

     

 موضوع حوؿ لممزارعيف جماعية لقاءات بعمؿ المؤسسة تقوـ 1
 البمدية الخضار بذور

     

 لتقديـ وغيرىا كالنشرات الزراعي اإلعبلـ المؤسسة تستخدـ 1
 البمدية الخضار بذور حوؿ لممزارعيف اإلرشادات

     

 بذور ؿحو  لتوعيتيـ لمزارعيف حقؿ أياـ بعمؿ المؤسسة تقوـ 7
 البمدية الخضار

     

 ليـ المؤسسة تقدميا التي اإلرشادات مف المزارعوف يستفيد 1
 البمدية الخضار بذور بخصوص

     

 المجاؿ الثاني/التشريعات والقوانيف فيما يخص البذور البمدية
 بذور تخص التي القانونية األمور بتوضيح المؤسسة تقوـ 9

 لممزارعيف البمدية الخضار
     

 التي البمدية البذور كميات تسجيؿ عمى المؤسسة تعمؿ 2.
 حقوقيـ لحفظ المزارعوف ينتجيا

     

      المزارعيف زيارة عند معيا القانونييف بجمب المؤسسة تقوـ ..

 تخص التي والتشريعات القوانيف جمع عمى المؤسسة تعمؿ 0.
 رعيفالمزا عمى وتوزعو كتيب في البمدية الخضار بذور إنتاج

     

 الخضار بذور إلنتاج المزارعيف تشجيع عمى المؤسسة تعمؿ 9.
 يـئباسما وتسجيميا البمدية
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 األمور حوؿ لممزارعيف تدريبية دورات بعمؿ المؤسسة تقوـ 2.
 البمدية لمبذور القانونية

     

 عمى بالضغط المزارعيف مع وبالتعاوف المؤسسة تقوـ 1.
 البذور بحماية الخاصة القوانيف إلصدار الرسمية الجيات
 البمدية

     

 تساعدىـ جمعيات في بتنظيميـ المزارعيف المؤسسة تشجع 1.
 حقوقيـ حفظ في

     

 الدعـ طبيعة تحديد/ الثالث المجاؿ
 مجاالتو في عاـ بشكؿ الزراعي لمقطاع دعما المؤسسة تقدـ 7.

 المختمفة
     

       البعمية الخضار ؿمحاصي مزارعي بدعـ المؤسسة تقوـ 1.

 المساحة لزيادة لممزارعيف الدعـ تقديـ عمى المؤسسة تعمؿ 9.
 البمدية الخضار ببذور المزروعة

     

 لزراعتيا لممزارعيف بمدية بذور تقديـ عمى المؤسسة تعمؿ 02
كثارىا  منطقتكـ في وا 

     

 وغيره( السماد مثؿ) الزراعة مدخبلت المؤسسة تقدـ .0
 بمدية خضار ورذب ينتجوف الذيف يفلممزارع

     

      بتعميماتيا الممتزميف الريادييف المزارعيف المؤسسة تعتمد 00
 مف البمدية البذور مف الفائض بشراء المؤسسة تقوـ 09

 زراعتيا في االستمرار عمى لتشجيعيـ المزارعيف
     

 حاؿ في البمدية البذور مزارعي بتعويض المؤسسة تقوـ 02
 لمخسائر رضيـتع

     

 التسويؽ/ الرابع المجاؿ
 منتجاتيـ تسويؽ عمى المزارعيف بمساعدة المؤسسة تقوـ 01

 عاـ بشكؿ الزراعية
     

 بتسويؽ البمدية الخضار مزارعي بمساعدة المؤسسة تقوـ 01
 منتجاتيـ

     

 الخضار لبذور المنتجيف المزارعيف بمساعدة المؤسسة تقوـ 07
 أخرى أماكف في البذور ىذه يؽبتسو  البمدية
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 لترويج وخارجية داخمية أسواؽ فتح عمى المؤسسة تعمؿ 01
 وبذورىا البمدية الخضار منتجات

     

 اجؿ مف الزراعية المعارض عمؿ عمى المؤسسة تعمؿ 09
  البمدية الخضار منتجات تسويؽ تسييؿ

     

 قدراتيـ عرف عمى البمدية الخضار مزارعي المؤسسة تساعد 92
 منتجاتيـ تسويؽ حوؿ تدريبية دورات بعمؿ

     

 المنطقة في البمدية الخضار مزارعي المؤسسة تساعد .9
 الوطف داخؿ أخرى مناطؽ في زراعية جمعيات مع بالتشبيؾ
 منتجاتيـ لتسويؽ

     

 المنطقة في البمدية الخضار مزارعي المؤسسة تساعد 90
 خارجية أسواؽ لفتح الدولية المؤسسات مع بالتشبيؾ

     



127 

 

 الدراسة(: أداةكعناكيف المحكميف لالستبياف ) أسماء( : 2.3ممحؽ)

 

 :مدير معيد التنمية المستدامة / جامعة القدس األطرشد1 عزمي  ..
 جامعة القدس محاضر في :   الكرنزد1سعدي  .0
 عة القدسجاممحاضر في د1منصور غرابو :  .9
 جامعة القدسمحاضر في د1عبد الوىاب الصباغ :  .2
 جامعة بير زيتمحاضر في د1جميؿ حرب :  .1
 جامعة القدس المفتوحة محاضر في د1ماىر القرواني : .1
 راـ اهلل/  إحصائيمدير مركز دراسات وتحميؿ :  أيوب أيوبأ1  .7
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 انقطبع فٍ انؼبيهخ انًُظًبد دوس قشادوف نهًدبالد األثش ودسخخ انحغبثُخ انًزىعطبد(:1.1)انًهحق

 عهفُذ يحبفظخ فٍ انًضاسػٍُ َظش وخهخ يٍ انجهذَخ انخضبس ثزوس إكثبس فٍ انضساػٍ

 

رقـ 
االنحراؼ  الفقرات البند

 المعيارم
متكسط 
 االستجابة

درجة 
 األثر

 الزراعي حوؿ البذور البمدية اإلرشاداألوؿ:  مجاؿال
 كبيرة 3.95 0.36 ي بشكؿ عاـتقـو المؤسسة باإلرشاد الزراع .

تقـو المؤسسة بإرشاد المزارعيف حوؿ الزراعات  0
 البعمية

 كبيرة 3.71 0.73

تقـو المؤسسة بإرشاد المزارعيف حوؿ أىمية البذور  9
 البمدية بشكؿ عاـ

 متوسطة 3.34 0.95

تقـو المؤسسة بإرشاد المزارعيف بأىمية الحفاظ عمى  2
 بذور الخضار البمدية

 متوسطة 3.16 0.99

تقـو المؤسسة بعمؿ لقاءات جماعية لممزارعيف حوؿ  1
 موضوع بذور الخضار البمدية

 متوسطة 3.23 0.97

1 
تستخدـ المؤسسة اإلعبلـ الزراعي كالنشرات وغيرىا 
لتقديـ اإلرشادات لممزارعيف حوؿ بذور الخضار 

 البمدية
 كبيرة 3.55 0.86

7 
رعيف لتوعيتيـ تقـو المؤسسة بعمؿ أياـ حقؿ لمزا

 متوسطة 3.10 1.00 حوؿ بذور الخضار البمدية

1 
يستفيد المزارعوف مف اإلرشادات التي تقدميا 
 متوسطة 3.34 0.95 المؤسسة ليـ بخصوص بذور الخضار البمدية

 كبيرة 3.42 0.67 األكؿ مجاؿالدرجة الكمية لم
 يةالتشريعات والقوانيف فيما يخص البذور البمد الثاني: مجاؿال

9 
تقـو المؤسسة بتوضيح األمور القانونية التي تخص 

 بذور الخضار البمدية لممزارعيف
 متوسطة 3.34 0.95

.2 
تعمؿ المؤسسة عمى تسجيؿ كميات البذور البمدية 

 التي ينتجيا المزارعوف لحفظ حقوقيـ
 قميمة 2.03 0.22

 قميمة 2.01 0.10تقـو المؤسسة بجمب القانونييف معيا عند زيارة  ..
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 المزارعيف

 
.0 

تعمؿ المؤسسة عمى جمع القوانيف والتشريعات التي 
تخص إنتاج بذور الخضار البمدية في كتيب وتوزعو 

 عمى المزارعيف
 قميمة 2.10 0.44

.9 
تعمؿ المؤسسة عمى تشجيع المزارعيف إلنتاج بذور 

 قميمة 2.10 0.44 بأسمائيـالخضار البمدية وتسجيميا 

.2 
بعمؿ دورات تدريبية لممزارعيف حوؿ تقـو المؤسسة 

 قميمة 2.08 0.40 األمور القانونية لمبذور البمدية

.1 
تقـو المؤسسة وبالتعاوف مع المزارعيف بالضغط عمى 
الجيات الرسمية إلصدار القوانيف الخاصة بحماية 

 البذور البمدية
 قميمة 2.07 0.41

.1 
تشجع المؤسسة المزارعيف بتنظيميـ في جمعيات 

 اعدىـ في حفظ حقوقيـتس
 قميمة 2.04 0.28

 قميمة 2.22 0.25 الثاني مجاؿالدرجة الكمية لم
 الثالث: تحديد طبيعة الدعـ مجاؿال

.7 
تقدـ المؤسسة دعما لمقطاع الزراعي بشكؿ عاـ في 

 مجاالتو المختمفة
 متوسطة 2.86 1.00

.1 
تقـو المؤسسة بدعـ مزارعي محاصيؿ الخضار 

 البعمية
 كبيرة 3.94 0.34

.9 
تعمؿ المؤسسة عمى تقديـ الدعـ لممزارعيف لزيادة 

 المساحة المزروعة ببذور الخضار البمدية
 متوسطة 3.04 1.00

02 
تعمؿ المؤسسة عمى تقديـ بذور بمدية لممزارعيف 

كثارىا في منطقتكـ  لزراعتيا وا 
 قميمة 2.54 0.89

0. 
ه تقدـ المؤسسة مدخبلت الزراعة )مثؿ السماد( وغير 

 لممزارعيف الذيف ينتجوف بذور خضار بمدية
 قميمة 2.11 0.49

00 
تعتمد المؤسسة المزارعيف الريادييف الممتزميف 

 بتعميماتيا
 كبيرة 3.41 0.93

09 
تقـو المؤسسة بشراء الفائض مف البذور البمدية مف 
 متوسطة 3.16 1.02 المزارعيف لتشجيعيـ عمى االستمرار في زراعتيا
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02 
ؤسسة بتعويض مزارعي البذور البمدية في تقـو الم

 قميمة 2.02 0.20 حاؿ تعرضيـ لمخسائر

 متكسطة 2.89 0.50 الثالث مجاؿالدرجة الكمية لم
 الرابع: التسكيؽ مجاؿال

01 
تقـو المؤسسة بمساعدة المزارعيف عمى تسويؽ 

 منتجاتيـ الزراعية بشكؿ عاـ
 قميمة 2.01 0.10

01 
زارعي الخضار البمدية تقـو المؤسسة بمساعدة م

 بتسويؽ منتجاتيـ
 كبيرة 3.85 0.56

07 
تقـو المؤسسة بمساعدة المزارعيف المنتجيف لبذور 
 الخضار البمدية بتسويؽ ىذه البذور في أماكف أخرى

 قميمة 3.22 0.98

01 
تعمؿ المؤسسة عمى فتح أسواؽ داخمية وخارجية 

 لترويج منتجات الخضار البمدية وبذورىا
 قميمة 2.10 0.44

09 
تعمؿ المؤسسة عمى عمؿ المعارض الزراعية مف 

 اجؿ تسييؿ تسويؽ منتجات الخضار البمدية
 متوسطة 3.34 0.96

92 
تساعد المؤسسة مزارعي الخضار البمدية عمى رفع 
 كبيرة 3.74 0.72 قدراتيـ بعمؿ دورات تدريبية حوؿ تسويؽ منتجاتيـ

9. 
ية في المنطقة تساعد المؤسسة مزارعي الخضار البمد

بالتشبيؾ مع جمعيات زراعية في مناطؽ أخرى داخؿ 
 الوطف لتسويؽ منتجاتيـ

 قميمة 2.32 0.74

90 
تساعد المؤسسة مزارعي الخضار البمدية في المنطقة 
 بالتشبيؾ مع المؤسسات الدولية لفتح أسواؽ خارجية

 قميمة 2.04 0.28

 متوسطة 2.83 0.33 الرابع مجاؿالدرجة الكمية لم
 كبيرة 2.84 0.37 الدرجة الكمية لجميع  الفقرات

 ( 11أقصى درجة لبلستجابة) 
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 فهرس المالحؽ
 

 الصفحة عنكاف الممحؽ الرقـ

 00. 1االستبياف الذي تـ استخدامو كأداة لمدراسة والذي يخص المبحوثيف مف المزارعيف 19.

 01. 11111111111111111111111111111أسماء وعناويف المحكميف لبلستبياف )أداة الدراسة(1 019

المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لممجاالت وفقرات دور المنظمات العاممة في  12.

القطاع الزراعي في إكثار بذور الخضار البمدية مف وجية نظر المزارعيف في 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111محافظة سمفيت

 

 

.09 
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 فهرس الجداكؿ
 

 الصفحة الجدكؿ الرقـ

 0. 11111111111111111111111111يوضح خطوات عمؿ الدراسة حسب األشير .1.

يوضح مساحة أىـ محاصيؿ الخضار البعمية والمروية في قرى غرب  10.
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111محافظة سمفيت

.7 

 01 111111111111111111111111111مقارنة بيف البذور البمدية والبذور الميجنة 010

 21 111111111111أعداد الحائزيف حسب الجنس والقرية في محافظة سمفيت 19.

 27 1111111111111111يبيف توزيع عينة الدراسة حسب القرية وجنس المزارع 019

 29 11111111111111111111111111111111111توزيع العينة حسب متغير العمر 919

 12 1111111111111111111توزيع العينة حسب متغير المؤىؿ العممي لممزارع 219

 51 1111111111111111111توزيع العينة حسب متغير مساحة األرض بالدونـ 119

 10 111111111111111111111توزيع العينة حسب متغير نوع الحيازة الزراعية 119

 19 1111111111111111111العينة حسب متغير التفرغ لمعمؿ الزراعي توزيع 719

 12 111111111111توزيع العينة حسب متغير متوسط دخؿ األسرة الشيري 119

 11 1111111111111111111111توزيع العينة حسب متغير االنتساب لجمعية 919

 17 1111111111111111وصؼ العينة حسب متغيرات إكثار وحفظ البذور 219.

 19 111111111111111111111111111111المجاالت التي تقيسيا أداة القياس 19..

قيـ معامبلت االرتباط لفقرات المجاالت والدرجة الكمية لكؿ مجاؿ تنتمي  019.
 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111إليو

1. 

 19 111111معدؿ العاـ لجميع الفقراتقيـ معامبلت ارتباط المجاالت بال 919.

 12 معامؿ ثبات كرونباخ ألفا حسب المجاالت والدرجة الكمية لفقرات األداة 219.
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.12 
المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لممجاالت والدرجة الكمية مرتبة حسب 

 111111111111111111111111111111111111111111111المتوسط الحسابي
70 

ت الحسابية ودرجة األثر لفقرات مجاؿ اإلرشاد الزراعي حوؿ المتوسطا 012
 1111111111111111111البذور البمدية والدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المجاؿ1

70 

912 
المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات مجاؿ التشريعات والقوانيف فيما 

 11111111111111مجاؿيخص البذور البمدية والدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا ال
70 

212 
المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات مجاؿ تحديد طبيعة الدعـ 

 11111111111111111111111111111111والدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المجاؿ1
79 

112 
المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات مجاؿ التسويؽ والدرجة الكمية 

 72 111111111111111111111111111111111111111111111لجميع فقرات ىذا المجاؿ1

112 
( لمجموعتيف مستقمتيف حسب Independent t-testنتائج اختبار )ت( )

 1111111111المجاالت وعمى الدرجة الكمية لمفقرات تبعا لمتغير جنس المزارع
71 

تبعًا  المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت والدرجة الكمية لؤلداة 712
 1111111111111111111111111111111111111111111لمتغير المؤىؿ العممي لممزارع

77 

112 
( لجميع المجاالت والمعدؿ العاـ ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادي )

 111111111111111111111111111111111العممي ألداة الدراسة تبعًا لمتغير المؤىؿ
71 

912 
رجة الكمية لممجاالت والدرجة الكمية لؤلداة تبعًا المتوسطات الحسابية لمد

 11111111111111111111111111111111111111111111111111لمتغير مساحة األرض
79 

.212 
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لجميع المجاالت والمعدؿ العاـ ألداة الدراسة 

 1111111111111111111111111111111111111111111111تبعًا لمتغير مساحة األرض
12 

..12 
المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت والدرجة الكمية لؤلداة تبعًا 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111لمتغير المنطقة
1. 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لجميع المجاالت والمعدؿ العاـ ألداة الدراسة  012.
 11111111111111111111111111111111111111111111111111111المنطقةتبعًا لمتغير 

10 

.912 
نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة 

 111111111111111111111111111111الكمية لمفقرات تبعا لمتغير االنتساب لجمعية
19 

.212 
مجاالت وعمى الدرجة نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب ال 

 1111111111111الكمية لمفقرات تبعا لمتغير نشر البذور البمدية بيف المزارعيف
11 

نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة  112.
 111111البذور البمدية بيف المزارعيف طريقة نشر الكمية لمفقرات تبعا لمتغير

11 
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.112 
سابية لمدرجة الكمية لممجاالت والدرجة الكمية لؤلداة تبعًا المتوسطات الح

 11111111111111111البذور البمدية بيف المزارعيف البذور طريقة نشر لمتغير
17 

نتائج اختبار )ت(  لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة  712.
 11111111111ديةالبذور البم الكمية لمفقرات تبعا لمتغير لديؾ معرفة في إكثار

19 

.112 
نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة 

 11كيفية اكتساب المعرفة في إكثار البذور البمدية الكمية لمفقرات تبعا لمتغير
92 

.912 
نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة 

الجية المشرفة لممؤسسات التي عممت مع الكمية لمفقرات تبعا لمتغير 
 1111111111111111111111111111111111111111المزارعيف في مجاؿ البذور البمدية

90 
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 األشكاؿفهرس 
 

 الصفحة عنكاف الشكؿ شكؿ
 

 2. 11111111111111111111111111111111موقع محافظة سمفيت في خارطة فمسطيف 10.

 21 .......................ع عينة الدراسة حسب القرية وجنس المزارعتوزي 19.
 21 ...................................توزيع العينة حسب جنس المزارع 019

 29 ..............................توزيع العينة حسب متغير عمر المزارع 919

 12 ......................ارعتوزيع العينة حسب متغير المؤىؿ العممي لممز  219

 .1 ......................توزيع العينة حسب متغير مساحة األرض بالدونـ 119

 10 ........................توزيع العينة حسب متغير نوع الحيازة الزراعية 119

 19 .......................توزيع العينة حسب متغير التفرغ لمعمؿ الزراعي 719

 12 .................توزيع العينة حسب متغير متوسط دخؿ األسرة الشيري 119

 11 ..........................توزيع العينة حسب متغير االنتساب لجمعية 919
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 فهرس المحتكيات 
 

 
 الصفحة المبحث الرقـ

 .............................................................................اإلهداء 
 أ ..............................................................................اإلقرار  

 ب .....................................................................الشكر كالتقدير 
 ج 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111لمصطمحاتا 
 ق ........................................................................المختصرات 
 ك ..............................................................بالمغة العربية ممخص 
 ...........................................................يةممخص بالمغة االنجميز  

 ط 
 ............................................لمدراسة الفصؿ األكؿ : اإلطار العاـ 1

  1 
 .  1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مقدمة الدراسة .1.
 2 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111سةمشكمة الدرا 10.
 4 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مبررات الدراسة 19.
 5 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111أىمية الدراسة 12.
 6 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111داؼ الدراسةأى 11.
 7 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111أسئمة الدراسة   11.
 9 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111فرضيات الدراسة   17.
 ىيكمية الدراسة1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111    19.

 12 
 ...............................(السابقة الفصؿ الثاني: ) اإلطار النظرم كاألدبيات 2

 13 
 13 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111أوال: اإلطار النظري  .01
 13 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ةمقدم     .01.1
 14 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111نبذة عف محافظة سمفيت     01.10
 16 11111111111111111111111111111111محاصيؿ الخضار المزروعة في محافظة سمفيت     01.19
 17 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111أىمية البذور البمدية     01.12
 18 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111إكثار البذور البمدية     01.11
 19 1111111111111111111111111111111111111111في البمداف الناميةإكثار البذور وتوزيعيا      01.11
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