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ه  

  الملخص
  

 القرى شملت المحافظة يف المزارعين من عينة خذأ تم ، حيثمحافظة جنين في الدراسة هذه تمت
 كـانون  شهربداية  بين ة الواقعةفي الفتر وكفردان فأبو ضعي دير الجلمه، ميثلون، برقين، ،قباطيه
    .م 2009وشهر نيسان م  2008 األول

  
فعالية المشاهدات الزراعية في رفع مستوى المعرفة الزراعية لـدى مزارعـي             في   الدراسةبحثت  

 وان كانـت  ، الزراعيـة المشاهدة كيفية تصميم   إلى يث تم التطرق  ح ،محافظة جنين الخضروات في   
  ومدى تبني المزارع للمشاهدة الزراعيـة      ،نتاجيةإل تغيير في العملية ا    إحداثهذه الحقول قادرة على     

  . الحقلية المشاهدات وكذلك مدى استفادة المزارعين من هذه المشاهدات هذهمدى انتشارو
 
العينة  لدراسة استمارة 180استخدام  تم بحيث الدراسة هذه جراءإل الوصفي المنهج استخدام تم

استخدم مقياس . مزارع1177 والبالغ عددهم الدراسةمن مجتمع % 15.29 ما نسبته احيث شكلو
انتشار الحقول تصميم المشاهدة الزراعية، :  فقرة في خمسة مجاالت68من خمس درجات ِل 

 في إحداث تغيير الزراعيةمساهمة المشاهدات  ،اإلرشاديةل استفادة المزارعين من الحقو ،اإلرشادية
، وتم  عليهاالقائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالزراعية للمشاهدة وتبني المزارع اإلنتاجية عمليةفي ال

 المقياس صدق اختبار وتم.ربط هذه المجالت بالخصائص االجتماعية واالقتصادية ألفراد العينة
 للمحاور  0.861-0.698ما بين  المعامل قيم وتراوحت ،)كرونباخ ألفا( معامل باستخدام وثباته
 الداخلي االتساق إلى الذي يشير األمر 0.871 الكلي للمقياس المعامل قيمة بلغت حين في، الفرعية

  .لفقرات المقياس
  

من المزارعين يختارون أن يكون حقـل المـشاهدة   % 88 ما نسبته أن الدراسة  نتائجأظهرتوقد 
 في مكان قريب وسهل الوصول لتمكين أكبر عدد ممكن من المزارعين مـشاهدته، ويقومـون             واقع

  .المتبعةبمعاملة المشاهدة والصنف الشاهد بنفس المعايير الزراعية 
  

من أفراد العينة المبحوثة على أنهم مقتنعـون علـى أن المـشاهدات      % 90هذا وقد أجمع ما نسبته      
جيدة والمفضلة لديهم، حيث أنهم يستفيدون من هذه المشاهدات فـي  الحقلية هي من وسائل اإلرشاد ال     

  .الدرجة األولى في اختيار أصناف الخضروات والتعرف على مزارعين ومرشدين زراعيين جدد



و  

من أفراد العينة يستفيدون من المشاهدات الحقليـة فـي تحـسين            % 84الدراسة أن   نتائج  وأظهرت  
عظم المشاهدات الحقلية تتم عن طريق القطاع الخاص وأنه         منهم أن م  % 80إنتاجهم،  في حين أكد      

  .ال يوجد تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في تنفيذ مثل هذه المشاهدات
  

خلصت الدراسة إلى وجوب إيجاد وسيلة للتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فـي تنفيـذ             
 أعباء إنشاء المشاهدة وتكـاليف زراعتهـا        مشاهدةللالمشاهدات الحقلية مع تحمل المؤسسة الراعية       

 للمزارعين لرفع مستوى    الماديةوتعويض المزارع لخسارته في حال فشل المشاهدة وتقديم الحوافز          
هذا النمط من اإلرشاد كوسيلة إرشادية وذلك لقناعة المزارعين بهذه الطريقة وتوعيتهم وإرشـادهم              

شاهدات لما لها من اثر في نشر المعـارف والمهـارات بـين     إلى الطرق السليمة لتنفيذ مثل هذه الم      
  .المزارعين
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The effectiveness of Agricultural demonstration fields on improving the 
level of farmers’ knowledge 

 
Abstract  
 
The present study measured the effectiveness of Agricultural field demonstration on 

improving the level of farmers’ knowledge. The study targeted vegetable farmers in Jenin 

district. A sample of vegetable’s farmers from different villages including: Qabatiah, 

Birqueen, Maithaloon, Aljalameh, Dier Abudaief and Kufr Dan was taken during the 

period of Jan 2008 and April 2009. 

 

Descriptive analysis method was used throughout the study. A questionnaire was prepared 

for this purpose. The questionnaire consisted of 68 questions in five domains. The domains 

were: Field demonstration, reason for the lack of extension fields, the impact of extension 

fields on farmers’ behavior, and farmers’ attitude of demonstration fields as an extension 

means.  A statistical correlation between the different domains and farmer’s socioeconomic 

variables was conducted. The reliability coefficients of the questionnaire ranged between 

0.698 and 0.861 with a total coefficient value of 0.871. The study showed that a high 

percentage of farmers (88%) preferred demonstration fields to be close and easy to reach 

by them, in addition, the study indicated that the farmers were equally reacted with 

demonstration and control trials. Ninty percent  of the surveyed sample indicated farmer 

confidence in demonstration fields as an extension means as they benefited from such 

demonstrations in aiding them to select suitable cultivated varieties. The study also showed 

that 84% of the surveyed sample benefited from demonstration fields in improving crop 

production. 80% indicated that most of the demonstration fields are conducted through the 

private sector. It also indicated a weak cooperation between private and public sectors. 

 

 In conclusion, the study showed that there is a need to strengthen the cooperation between 

both the private and the public sectors, this will hopefully help in a wider implications of 

demonstration fields as a major extension means.  Therefore, this will result in a better 

farmer knowledge and skills. 
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  الفصل األول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةخلفية الدراس
  

 المقدمة 1.1
  

ية في اقتصاد غالبية الدول بشكل عام، والنامية منها اإلنتاجيعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات 
فالزراعة تلعب دوراً أساسياً في رفع  المستوى المعيشي .بشكل خاص بما فيها الدول العربية

وتشكل مصدراً أساسياً للدخل القومي، ومجاالً لعمل الغالبية العظمى من سكان  االجتماعي للسكان،و
  الزراعي منذ نشأته دوراً في إحداث التنمية الزراعية والريفية،اإلرشادوقد لعب  .الدول العربية

التدريب ونقل تعليم وأنشطة الفهو يساهم في رفع الكفاءة االقتصادية لإلنتاج الزراعي من خالل 
 الزراعي وزيادة دخل المزارعين وتحسين اإلنتاج تحسين إلىالتي تؤدي  ،المعلومات التكنولوجية

 األخذ به وتوسيع إلىلذا اتجهت معظم دول العالم .ظروف العمل والمعيشة للعاملين بالزراعة
  ).2007 الخالدي،(.وجه واستخدامه وتأمين مستلزماته للقيام بوظائفه على خير نطاقه،

  
 الزراعي في كثير من الدول لدفع عجلة اإلرشادمع ازدياد أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به 

 الزراعي، وعبور الفجوة التقنية التي تفصل بين اإلنتاجالتنمية الزراعية والريفية، وتحديث أساليب 
ين المجتمعات الريفية فيما ب أو الدول المتقدمة والنامية، من ناحية، كما تفصل بين الريف والحضر

  ).1991، الزهراني.(بالمناطق المختلفة في نفس الدولة
  

 الحديثة من خالل ةي في عملية نشر األفكار والممارسات الزراعياإلرشادوتكمن أهمية الجهاز 
 المزارعين بطريقة مبسطة قابلة للتطبيق وإقناعهم وتعليمهم إلىالقيام بصياغة ونقل نتائج البحوث 
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وضع التنفيذ بما يتفق مع ظروفهم لتحقيق إنتاجية مرتفعة واالرتقاء بمعيشتهم والتكيف مع لوضعها م
  ).2007 الخالدي،.(التغيرات الجديدة

  
 المرشدين الزراعيين، إليها والتي يلجأ المهمة العلمي اإليضاح من طرق يةاإلرشادتعتبر الحقول 
لمرشد الزراعي، وتجري هذه الحقول  المزارع وتفلح بمعرفته تحت إشراف اأرضوهي تقام في 

 وإدخال سنة عدد من المزارعين ممن لهم تأثير على المزارعين اآلخرين إلتباع الطرق المحباختيار
 في عرض طريقة أساسا بمساعدة وتوجيه المرشد الزراعي، ويعتمد المزارع جديدة إنتاجيهعناصر 

تأثير في قيمة األساليب الموصى العمل وعرض النتائج على المزارعين اآلخرين مما يعطي 
  .ياإلرشاد في العمل بإتباعها

  
 في الطريقة ومدى فعاليتها يعتمد على عاملين أساسيين هما نجاح يةاإلرشاد الطريقةإن نجاح 

 تعتبر يةاإلرشاد إلحداث التغيير،كما أن الحقول الطريقةإحداث تغيير مالئم والجهد الذي يعطى لهذه 
مات نظرا لما لها من اثر تعليمي مرتفع إذا ما قورنت بغيرها من الطرق  للمعلو مهماًمصدراً
ا تجمع ما بين مزايا اإليضاح العملي واالجتماعات أنه إلى أضافه خرى األيةاإلرشاد
  ).1993 الزايدي،(.يةاإلرشاد

  
 تبني وتقبل سرعة عن العوامل التي قد تؤثر في أجريت والدراسات التي األبحاثتدل نتائج 

 بها لألخذ الزراع استجابة ىتؤثر عل وبالتالي المستحدثة الزراعية واألساليب واألفكاربرات الخ
 االجتماعية عدد كبير من العوامل تأثير المزارع يقع تحت أنووضعها موضع التنفيذ  الفعلي على 

ح  التي ينصالزراعية الخبرة وطبيعة تتعلق بصفات أخرى فضال عن عوامل واالقتصادية الشخصية
  ).1973 العادلي،(.بإتباعهابها 

 
 ذات اثر إرشادية كطريقه يةاإلرشادهناك العديد من الدراسات والبحوث التي أثبتت فاعلية الحقول 

 تسهم يةاإلرشاد أن الحقول إلىفقد أشارت الدراسات التي قام بها الباحثون في مصر  علمي مرتفع،
 ،منطقةمن إجمالي مزارعين ال% 68.8ين بلغت  من المزارعكبيرة نسبة إلىفي توصيل المعلومات 

 يةاإلرشاد احتلت الحقول اإلسكندرية مرتفعه إذا ما قورنت بغيرها من الطرق، وفي نسبةوهي 
وفي  ،%25 مع المزارعين بنسبة المستخدمة يةاإلرشاد ألفضل الطرق بالنسبة الثالثة المرتبة
 مفضلة إرشادية كطريقه يةاإلرشادأهمية الحقول  أثبتت عدد من الدراسات السعودية العربية المملكة

 للمزارعين وان اإلقبال على الحقول بالنسبة الزراعية مصدر مفضل للمعلومات أكثرا أنهو
  ).1993 الزايدي،(. لنقل األفكار والمستحدثات تعليمية مرتفع ويوصى باستخدامها كطريقةيةاإلرشاد

  



 3

 بطريقه ناجحة إرشادية كطريقه يةاإلرشادقول  الحدراسة أهميةمن هذه الدراسات يتضح مدى 
 معارف زيادة التغيير المطلوب أي مدى جدواها في إحداث مدى فعاليتها في معرفة لتفصيلية

  )1993 ،الزايدي.(مماثلة دراسة التي لم تجر فيها أي الدراسة منطقة في خاصةومهارات الزراع 
  

  مشكلة الدراسة 2.1
  

رئيسي على  بشكل تعتمد والتي واألساسي األول المحور هي زراعيةال تعتبر العملية اإلنتاجية
 في الواضح التراجع ويعود.اإلنتاجية من وتحسن وتزيد تحافظ تقنيات من يطبقه وما المزارع
 اإلنتاجية بالعملية يتعلق ما  منهاةألسباب عديد المحلي الفلسطيني الناتج في الزراعي القطاع مساهمة
  .أخرى خارجية وعوامل سويقبالت يتعلق ما ومنها

  
 تربط بين المرشدين الزراعيين والمزارعين إرشادية كطريقه يةاإلرشادبالرغم من أهمية الحقول 
ا غير فعاله في أنهإال  ، المستهدفين بما يروه على ارض الواقعإقناعوبالتالي هي قادرة على 

تتركز في التعرف على واقع الحقول  الدراسةلذلك فإن مشكلة  ،المطلوبة يةاإلرشاد الرسالةتوصيل 
دراسة اآللية التي يتم من خاللها تصميم و ، لدى مزارعي الخضروات في محافظة جنينيةاإلرشاد

مدى استفادة المزارع من قياس  و، ومدى انتشار هذه الحقول بين المزارعين،المشاهدات الزراعية
 تغيير في قناعات أو اإلنتاجيةالعملية  تغيير في إحداث وبالتالي هل ساهمت في ،ولقمثل هذه الح

 المهارات فيما بين أو وهل ساهمت في نقل المعارف ،االمزارع لما كان مألوف لديه سابق
  .المزارعين

 
  أهداف الدراسة 3.1

  
في المشاهدات هذه فعالية  الزراعية ومدى  مشاهدات ال دراسة واقعإلى أساسية بصفه الدراسةهدف ت
 في الزراعية المشاهدات اعتمادجنين و الخضار في محافظة ات لدى مزارعيقل المعارف والمهارن

 الزراعي من خالل الدورات والندوات اإلرشادعن طريق نظام  إرشادكوسيلة  يةاإلرشادالحقول 
 السليمةلحقول ومتابعتها بالطرق  لتوجيه المزارع وتوعيته على مدى أهمية هذه اتدريبيةوالبرامج ال

  :ذلك من خاللو
  

  .  فيهاالزراعية التي يتم تنفيذ المشاهدات جراءاتاإلالتعرف على  •
 .يةاإلرشادمهارات لمزارعي الحقول دراسة بعض المعارف وال •

 . التي يفضلها المزارعونيةاإلرشادالتعرف على الطرق  •
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 .ياإلرشادالتعرف على األسس التي يتم على ضوئها اختيار الحقل  •

 . في زيادة معارف ومهارات المزارعينيةرشاداإل الحقليةمشاهدات مدى تأثير ال •

 . في مزارعهمإرشاديةحصر المحفزات التي تحفز المزارعين على إقامة حقول  •

 .قطاع الخاص والحكومي في مثل هذه الحقولالتعرف على مدى مساهمة ال •
 

  ة الدراسأسئلة 4.1
  

  :التالية األسئلةعن  لإلجابة الدراسةسعت 
  

 ؟لزراعية لدى مزارعي الخضرواتات اواقع المشاهدما هو  •
   في نقل المهارات والمعارف للمزارعين؟الحقليةة المشاهدات ما مدى فاعلي •
  ؟إرشادية في فلسطين فعاله وذات جدوى يةاإلرشادهل الحقول  •
  ؟يةاإلرشادخاص على الحقول  أو  الزراعي سواء كان حكومياإلرشادهل يعتمد  •
 ؟الزراعيةاهدات ما هي المشاكل التي تصاحب تطبيق المش •
 ؟سليمة الزراعية المشاهدة التي يقوم بها المزارعون في تنفيذ جراءاتاإلهل  •
  

  فرضيات الدراسة 5.1
  

  :تم تقسيم الفرضيات الى خمس مجاالت
  

  :المستقلة والمتغيرات الحقلية المشاهدة بتصميم المتعلقةفرضيات المجال األول . 1.5.1
  

 الممارسة بين α=(0.05 (الداللة عند مستوى إحصائية داللة ذات عالقةال توجد  •
، المستوى التعليمي،  وبين متغير العمرالزراعية المشاهدة في تصميم السليمة الزراعية

 وجدت، مساحة إن األخرى للمزارع المهنة، التفرغ للعمل الزراعي، الحالة االجتماعية
المزارع من ممارسة  طريقة حيازة األرض، النشاط الزراعي وقناعة ،المزروعةاألرض 

  .العمل الزراعي
  

 والمتغيـرات  الحقليـة  انتـشار المـشاهدات   مـدى  في المتعلقةفرضيات المجال الثاني      .2.5.1
 :المستقلة

  

بين وجود مشاهدات α= (0.05 (الداللة عند مستوى إحصائية داللة ذات عالقةال توجد  •
، غير العمر الخضروات في محافظه جنين وبين متزراعة في مناطق كافية إرشادية

 إن األخرى للمزارع الحالة االجتماعية، التفرغ للعمل الزراعي، المهنةالمستوى التعليمي، 
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، طريقة حيازة األرض، النشاط الزراعي وقناعة المزروعةوجدت، مساحة األرض 
  .المزارع من ممارسة العمل الزراعي

  
 والمتغيرات الحقلية المشاهدات  مناالستفادة في مدى المتعلقةفرضيات المجال الثالث  . 3.5.1

 :المستقلة
  

 في فعالية المشاهدات (α=0.05) الداللة عند مستوى إحصائية داللةال توجد فروق ذات    •
، المستوى الحقلية في نقل المعرفة للمزارعين من وجهة نظرهم تبعا لمتغير العمر

 وجدت، إنخرى للمزارع  األألمهنه، التفرغ للعمل الزراعي، الحالة االجتماعيةالتعليمي، 
، طريقة حيازة األرض، النشاط الزراعي وقناعة المزارع من المزروعةمساحة األرض 

  .ممارسة العمل الزراعي

  
 تغيير في إحداث في الحقلية في مساهمة المشاهدات المتعلقةفرضيات المجال الرابع  .4.5.1

 :المستقلة والمتغيرات اإلنتاجية عمليةال

  
بين مساهمة α= (0.05 (الداللة عند مستوى إحصائية لةدال ذات عالقةال توجد  •

 لدى المزارعين وبين عمر اإلنتاجية عملية تغيير في الإحداث في الزراعيةالمشاهدات 
 األخرى ألمهنه، التفرغ للعمل الزراعي، الحالة االجتماعية، مستواه التعليمي، المزارع

زة األرض، النشاط الزراعي ، طريقة حياالمزروعة وجدت، مساحة األرض إنللمزارع 
 .وقناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي

 
 إرشادية وسيلة كالحقلية للمشاهدة في تبني المزارعين المتعلقةفرضيات المجال الخامس  .5.5.1

 :المستقلة عليها والمتغيرات القائمة الجهةو
 

 المزارع بين تبنيα= (0.05 (الداللة عند مستوى إحصائية داللة ذات عالقةال توجد  •
مستواه  ، عليها وبين عمر المزارعالقائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالزراعيةللمشاهدة 

التعليمي، الحالة االجتماعية، التفرغ للعمل الزراعي، المهنه األخرى للمزارع إن وجدت، 
مساحة األرض المزروعة، طريقة حيازة األرض، النشاط الزراعي وقناعة المزارع من 

   . الزراعيممارسة العمل
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  حدود الدراسة 6.1
  

   والتي بدورها تنقل المعارف والمهارات لدى يةاإلرشاد من أهم الطرق يةاإلرشادتعتبر الحقول 
 ، الغربية الضفة في منطقة زراعةيتناسب وحجم الوحجمها ال هذه الحقول عدد المزارعين، إال أن 
 وغيرها الزراعيةركات المواد تابعه للقطاع الخاص كشحقول ومحطات تجارب وبالرغم من وجود 

وسوف  ، للمزارعيناإلرشاديةغير فعالة في توصيل الرسالة ا أنه إال زراعة وزارة الإلىالتابع 
  : في هذا الميدان على النحو التاليالدراسةتقتصر 

  

  :الحد المكاني .1.6.1
  

العديد  وبها  ومناخها معتدل زراعية خصبهأراضيتقع على كونها   جنينةمحافظ في الدراسةتمت 
 بإقامة مما يدفع العديد من المرشدين الزراعيين وشركات القطاع الخاص ،االرتوازية اآلبارمن 

  . مبيدات زراعية مختلفةأو ةف خضار معيناصنأ في هذه المناطق بهدف تجربة إرشاديهحقول 
  

 على المستوى  الزراعياإلنتاج قيمة إجماليمن  % 16 إلىبنسبة تصل   جنينةمحافظ تساهم
  )2008عطايا، .(الوطني

  

 :الزماني الحد . 2.6.1
  

 تعبئة تم التي الزمنية الفترة على تقتصر حيث فيها البيانات جمع تم التي الزمنية الفترة وهي
  .م 2009وشهر نيسان م  2008 األول كانون بداية بين والواقعة فيها االستمارات
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  الفصل الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةاألدبيات السابق
  

  مةمقد 1.2
  
حيث سنلقي نظره  ،الرسالة بموضوع عالقة التي لها السابقةهذا الفصل بالنظريات واألدبيات يهتم 
 الزراعي وخصوصياته اإلرشاد إلىومن ثم التطرق   الفلسطيني،الزراعية على القطاع البدايةفي 

 في اإلرشاد تعريف طرق إلىوبعد ذلك سنتطرق   فيه،مةالمستخد اإلرشاد أساليبثم  في فلسطين،
 مع شرح يةاإلرشاد االتصالوجهة نظر الباحثين في هذا الموضوع ومن ثم التصنيف المتبع وطرق 

  .وفىأ بشرح الحقليةا والتركيز على المشاهدات موجز لكل منه
  

  القطاع الزراعي الفلسطيني 2.2
  

مساهمة  وتتباين الفلسطينية األراضي في الهامة قتصاديةاال القطاعات من الزراعي القطاع يعتبر
 انخفاض األخيرة السنوات في طرأ وقد هذا.آخر إلى عام من المحلي الدخل في الزراعي القطاع
 بين اإلجمالي المحلي الدخل من الزراعي القطاع مساهمة معدل بلغحيث  ،المساهمة هذه كبير في
 1992 في العام وأعالها ) %22( إلى 1987 عام تدنت ،)%31(حوالي 1992 و 1968عامي 

 إلى فقد انخفضت مساهمة القطاع الزراعي 1996-1994 بين الواقعة الفترة في أما%) 40(
 زيادة إلى وإنما الزراعي النشاط  نقصإلى يعود ال وهذاالمحلي،  الدخل إجماليمن %) 13.6(

 الزراعي القطاع لمساهمة المالية القيمة قيتب المقابل في ،خرىاأل االقتصادية القطاعات في النشاط
  )2001 ،إسحاق(.انهامك تراوح
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 %8.2(نسبته  ما اإلجمالي المحلي الناتج من الزراعي القطاع مساهمة بلغت فقد 2007 عام في أما
 ذلك يعود ذكرنا وكما.المحلي اإلجمالي الناتج في الزراعي القطاع مساهمة في التراجع يبين وهذا) 
 القطاع لمساهمة المالية القيمة المقابل بقيت في ،خرىاأل االقتصادية القطاعات في النشاط ةزياد إلى

  ).2007 ،لإلحصاء الفلسطيني المركزي الجهاز.(انهامك تراوح الزراعي
  

 هذا أن إال ،تعتبر محافظة جنين من المحافظات التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر للدخل
 صعبة من وأوضاعويواجه تحديات تهدفا من قبل االحتالل اإلسرائيلي القطاع كان وما زال مس

 ارتفاع نسبة البطالة والفقر بين المواطنين جراء ما تعرضت له المحافظة من حصار شديد أهمها
 وقد عانى القطاع الزراعي  تدهور القطاع الزراعي،إلى أدتصى ومضايقات في فترة انتفاضة األق

 المتمثلة بإقامة جدار الفصل العنصري وما اإلسرائيليةبسبب اإلجراءات في محافظة جنين الكثير 
 منع إلىضافة  على مصادر المياه باإلإسرائيلرة رافقه من مصادرة األراضي الزراعية وسيط

 من ألمحافظه ما تتعرض له إلى هذا باإلضافة ، الخارجإلىالمزارعين من تصدير منتجاتهم 
  . اءة صيفاً وشت قاسيةظروف مناخي

  
  الفلسطينية الزراعية المؤسسات  3.2

 
 فقبل هذا، يومنا وحتى الماضي بدايات القرن منذ مراحل بعدة فلسطين في الزراعي اإلرشاد مر لقد
 في الزراعة إدارة إحداهما في فلسطين، للزراعة رئيسيتان عامتان إدارتان هناك كان 1967 عام
 لإلدارة تابعة وهي غزة قطاع وإدارة زراعة األردنية، الزراعة لوزارة تابعة وهي الغربية الضفة

  )1994 ،اسكوا.(المصرية
 
الضفة  في الحياة مرافق جميع على اإلسرائيلية االحتالل سلطات استولت 1967 عام احتالل بعد

الوحيدة  اإلسرائيلية االحتالل مؤسسات أصبحت وبهذا ،الزراعية الشؤون فيها بما وغزة الغربية
الكوادر  نقص من تعاني وكانت بإدارتها االحتالل استمر حيث الزراعية المديريات بيدها التي

الضفة  زراعة دوائر جميع في المرشدين عدد تقلص فقد والفني، المالي والدعم الكافية البشرية
  )2001 اسحاق،.(وقطاع غزه بشكل كبير الغربية

  
 كونتت والتي خاصة بمبادرات شأتأن والتي حكومية، الغير والمنظمات للمؤسسات ما بالنسبةأ

 تركز حيث التطوعي، العمل على أساسا وقامت والجامعات الثانوية المدارس خريجي باألساس من

والمزارعين  للمهندسين التدريبية البرامج وتقديم الزراعي اإلرشاد مثل أنشطه على هذه المؤسسات
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المعونات  على المؤسسات ذهه أنشطة حجم ويتوقف المنتجات، وتجهيز األراضي واستصالح
  )1997 الخياط،(.حدة على منظمه كل تتلقاها التي الخارجية

  

تلعب المنظمات األهلية العاملة بالمجال الزراعي دوراً بارزاً سواء عبر تقديم برامج اإلغاثة 
والخدمات أو المشاريع التنموية، إضافة إلى التحركات التي تقوم بها تلك المنظمات في مجال 

ضغط والمناصرة سواء بالتأثير بالرأي العام العالمي أو صناع القرار المحلي من أجل عكس ال
أولويات واحتياجات المزارعين ومحاولة حث صناع القرار على التدخل ببرامج ومشاريع وخطوات 
عملية ملموسة تساعد على احتضان هذا القطاع المهمل وإعادة بناؤه على أسس من المشاركة 

   .والتنمية
  

ومن المالحظ أن المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية اهتمت مؤخراً بهذا القطاع وزادت من 
الموازنات المخصصة لدعم المنظمات األهلية خاصة في مجال المشاريع االستصالحية وتلك التي 

ؤخراً ، ويعود السبب لهذا االهتمام م عمل و تخفف األعباء على الفقراءتعمل على توفير فرص
بسبب أهمية القطاع الزراعي الذي يساهم بصورة واضحة بالتصدي لظاهرة الفقر وتعمل مشاريعه 

  .على الربط ما بين اإلغاثة والتنمية
  

  :ية قد عملت على المحاور التاليةنستطيع القول أن المنظمات األهل
  

البيوت  أو بناء وصيانة، والبستنةراضي األتنفيذ مشاريع استصالح :  تنمويةةيمشاريع إغاث •
، والمشاريع المذكورة تساهم في  وغيرها، وبرك بالستيكية لتجميع مياه األمطارالبالستيكية

 .توفير فرص عمل وتساهم جزئياً بالعملية التنموية

  
من خالل برامج اإلقراض الزراعي والتوفير والتسليف واإلقراض : مشاريع مدرة للدخل •

 .ع االستمرار رغم الظروف الصعبةالجماعي، وقد استطاعت هذه المشاري

  
تشجيع تسويق بعض المنتجات لالمشاريع ذات العالقة ما بين المنظمات األهلية والتعاونيات  •

  .المهيأة للتصدير مثل التوت األرضي والزهور والبندورة الشيري
ات مشاريع الضغط والمناصرة المراد من خاللها التأثير على صناع القرار تجاه قضايا واهتمام •

صناع القرار التنموي من سلطة ومنظمات أهلية ومجلس  التأثير على أووأولويات المزارعين 
 .الخ... تشريعي وتعاونيات 

 



 10

  )2008، أبو رمضان().اليوروغاب، الجلوبال غاب، وإرشاد زراعي (:مشاريع التدريب التقني •
  
 القتصادا مهما في وراً على صعيد مساهمة القطاع الخاص في القطاع الزراعي باعتباره محأما
من الغذائي والصمود وفي مجمل الحياة الفلسطينية، فما زالت هذه المساهمة متواضعة جدا واأل

لبان ومطاحن القمح والتي وتتركز في بعض الصناعات الزراعية المحدودة كصناعة المخلالت واأل
 في ستثماراالا على صعيد مأ ،تعتمد في جزء هام من مدخالتها على المنتجات الزراعية المستوردة

  )2009 ،عطايا(.العمل الزراعي المباشر فالمساهمة محدودة جدا وال تذكر
  

صبح االقتصاد الفلسطيني أكثر ثباتا مما كان عليه إبان أ السلطة الوطنية الفلسطينية مجيءبعد 
 إلىلزراعية دخول شركات الموارد ال بشكل جيد مهيأة ومن هنا كانت الفرصة ، اإلسرائيلياالحتالل
 ،أسمدة ، حيث قامت هذه الشركات بعمليات استيراد للموارد الزراعية سواء كانت تقاوي،األسواق
 األمر الذي أدى ، بتسويق هذه المواد باألسواق الفلسطينيةوأخذت وغيرها من خارج فلسطين أدوية
ع الفلسطيني وتمكينه  المزارإرشاد ومشاهدات حقلية بهدف إرشادية بحثها الجاهد إلقامة حقول إلى

ن يبدأ بزراعتها في حقله من حيث أرض الواقع قبل أ المستوردة على األصنافمن مشاهدة هذه 
  . ومناسبتها للمناخ والتربة وغيرها من المالحظات،مالئمتها لألسواق الفلسطينية

  
رها بين رشادية لمتابعة هذه المشاهدات ونشاإللقد سعت شركات القطاع الخاص بتوظيف طواقمها 

صناف الزراعية ألالمزارعين عن طريق مرشدي القطاع الخاص بهدف الترويج و الدعاية ل
  .ومواكبة المزارع الفلسطيني لما هو جديد في مجال الزراعة

  
 قامت وأيضالقد قامت شركات القطاع الخاص بإنشاء العديد من محطات التجارب الخاصة بها 

 ومن هنا ، ونوع محاصيلهل حسب منطقته وطبيعة عملهبعمل مشاهدات حقلية لدى المزارعين ك
  .إنتاجهكانت الفائدة تعود على الشركة بالربح وعلى المزارع بمواكبة كل ما هو جديد وتحسين 

  
  الفلسطيني الزراعي اإلرشاد خصائص  4.2

 
 يالزراع اإلرشاد خدمات دعم تم 1967 عام ةغز وقطاع للضفة الغربية اإلسرائيلي االحتالل بعد
 خدمات تنشيط إلى البداية في العسكرية اإلدارة عمدت حيث العسكرية اإلسرائيلية، اإلدارة قبل من

 المكاتب من العديد وفتح المناطق مختلف في الزراعية تنشيط المحطات خالل من اإلرشاد
 حتى األمر هذا استمر وقد.بالمزارعين االتصال تسهيل من أجل والقرى المناطق في يةاإلرشاد
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 جميع في الزراعيين المرشدين عدد بتقليص اإلدارة اإلسرائيلية بدأت حيث السبعينات نتصفم
 الباقين المرشدين معظم وأصبح النصف من أقل إلى وقطاع غزه الغربية الضفة في الزراعة دوائر
 تجاه مسؤولياتهم ممارسة أجل من الكافية توفر اإلمكانيات عدم نتيجة محدودة بطاقات يعملون
  )1993 جودة،(.زارعينالم
 
 النهوض أجل من أهدافها تحديد على الزراعة وزارة حرصت الفلسطينية السلطة نشوء ومع

 البداية لتأهيل في طوارئ استراتيجيات متبنية الزراعي القطاع بتطوير وبدأت الفلسطينية، بالزراعة
 دوائر في المرشدين من العديد توظيف وتم.الفلسطينية الزراعة وزارة وبناء الزراعي القطاع
 مجال في أعمالهم لممارسة بإعدادهم وبدأت غزة، الغربية وقطاع الضفة في المنتشرة الزراعة
 الريف وتطوير تنمية على العمل في اهتمت بحيث وورشات العمل الدورات طريق عن اإلرشاد
 .لها الفقري ودالعم الزراعة تشكل والتي الريفية المتكاملة التنمية تحقيق خالل من الفلسطيني

  
 اإلدارة وتعتبر الزراعي، لإلرشاد المهام من العديد الفلسطينية السلطة في الزراعة وزارة حددت لقد

 التخطيط :أهمها مهام بها أنيط حيث الوزارة في اإلدارات أهم إحدى الريفية والتنمية لإلرشاد العامة
 الحديثة والمتطورة التكنولوجيا نقل كذالكو يةاإلرشاد والبرامج الخطط تنفيذ لإلرشاد، اإلستراتيجي
  )2007، الزراعة وزارة(.خرىاأل المهام من العديد إلى إضافة، للمزارعين

 
حيث  الريف، وتنمية ياإلرشاد العمل في والدولية المحلية األهلية المنظمات من العديد شاركت وقد

أنظمة  وتحسين التعليمية، ساتوالمؤس التحتية، البنية كتحسين نشاطات في المؤسسات هذه شاركت
إن  إال النشاطات، من وغيرها األراضي واستصالح الحديثة، الزراعية األساليب وإيصال الري،
المادية  اإلمكانات وضعف الخبرة قلة نتيجة النقص من كثير يشوبه كان المؤسسات هذه عمل

  ) PECDAR, 1995. (والتنسيق
 
 نحو والتوجه بخططها العمل عن التوقف إلى زارةالو اضطرت 2000 عام انتفاضة يةبدا ومع

 بها يقوم التي التخريبية األعمال عن الناتجة الخسائر وإحصاء رصد على تعمل خطة طوارئ
 واقتالع الزراعية والمنشآت اآلبار وهدم الزراعية، األراضي تجريف من االحتالل اإلسرائيلي

 الضفة ألراضي ابتالع من العنصري لفصلا جدار إنشاء عن الناجمة المشاكل ومن ثم األشجار
 من سواء الزراعية المواد بعض استيراد إمكانية وعدم الزراعية، المنتجاتومنع تصدي  الغربية
  .خرىاأل المعوقات من الكثير والكثير أمنية بذريعة إسرائيل حتى من أو الخارج
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   الزراعياإلرشادالتعريف ب  5.2
  

 تعليمية عملية أنه الزراعي على اإلرشاد ىلإ النظر ىلإف يلتعارفي الوقت الذي اتجهت فيه بعض ا
Process تعليمية خدمه أنه قد تناوله على األخر فان بعضها Service بينما وصفه بعضها على 

اختالف بين  أو  ليس هناك أي تناقصنها فاألمر حقيقة وفي .Systemنظام تعليمي   أو أسلوب أنه
  )1973، العادلي(.لواقع تكمل بعضها بعضاا في اأنه حيث األوصافهذه 

  

 في نطاق أنشطته ميداني يركز أخالقي ديناميكيه، ونشاط تعليمي عملية الزراعي هو اإلرشادن إ
 أنشطته، ويتم تخطيط العلمية نقل المعارف ونتائج األبحاث إلى، ويسعى الريفيةالمجتمعات 

 الريفية الشخصية تغيير في إلىيهدف ، وهو المحسوسة حاجات المسترشدين أساسوبرامجه على 
، ويستخدم ينرعازم للالذاتية على الجهود ينرعازم والزراعةحيث يعتمد في مساعدته لتطوير ال

، ويستند في كل ممارساته على نتائج ) وجماهيريهوجماعيةفرديه  (ومتنوعة متعددة تعليميةطرقا 
  ) 2003صالح، .(م واإلقناعأساس التعلي حيث يقوم على العلميةالدراسات واألبحاث 

  

 الزراعي لزيادة اإلنتاج تطوير تقنيات إلى التي تهدف عمليةال أو التنظيم الزراعي هو اإلرشادن إ
 الريماوي،.( للموارد على أسس اقتصاديه بهدف رفع مستوى معيشية المستهدفيناإلنتاجية الكفاءة
1995(  

  

اإلرشاد الزراعي هو عمليه تعليمية موجه  ة فإنبعد االستناد إلى التعاريف السابقوويرى الباحث 
 اث والدراسات بطرق تعليمية متعددة نقل المعارف ونتائج األبحإلىيسعى و ،للمجتمعات الريفية

نتاج وزيادة الكفاءة  تطوير تقنيات اإلإلىتؤدي  الريفية بهدف تغيير في الشخصية ،ة وجماعيةيفرد
  .هدفيننتاجية لرفع المستوى المعيشي للمستإلا

  يةاألهداف التعليمية لألنشطة والخدمات اإلرشاد 6.2 

ية المقدمة للمزارعين آثار إيجابية لها مردودها الطيب والفعال في تقدم اإلرشادلألنشطة والخدمات 
ا تكون ذات طابع تعليمي تعمل أنهية، ومن أهم األهداف لهذه األنشطة والخدمات اإلرشادالعملية 

  : لوكية مرغوبة في المزارعين وهيعلى إحداث تغيرات س

  إن إكساب الفرد لمعلومات وأفكار جديدة هي أولى مراحل التغيير السلوكي :  تغيير في المعارف-1
 نظم معرفية لدى الفرد، ومن أمثلة ذلك تزويد المزارعين إلىوهذه تنمو وتتطور . المعرفي
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ة كالمحاصيل المحسنة واألسمدة بمعلومات وأفكار جديدة عن المستحدثات الزراعية المختلف
  . الخ... واآلليات وطرق الري الحديثة وأنواع الحيوانات المنتجة

ييرات ويقصد بذلك تغيير ما يقوم به الفرد من مهارات، وتتعلق هذه التغ:  تغيير في المهارات-2
 أو اتا مكونأنهبسهولة ويسر وإتقان، ويمكن أن تعرف المهارة ب بكيفية أداء الفرد بشيء ما

وقد تكون هذه المهارات . معرفية نفسية تلقائية لممارسة أعمال مفيدة-مقتضيات فسيولوجية 
فكرية تتمثل في القدرة على التفكير السليم إليجاد حل لمشكلة ما،  أو التي اكتسبها المزارع عقلية

ي القدرة على حركية تتمثل مثالً ف أو اكتساب مهارات أدائية أو القدرة على االبتكار والتخطيط
  )2007رياض، (.تشغيل آلة معينة واستعمالها االستعمال السليم واآلمن وبكفاءة جيدة

  

  الزراعي اإلرشاد طرق 7.2
  

  هناك عدة طرق لإلرشاد الزراعي
  

  :الزراعي اإلرشاد طرق تعريف  .1.7.2
 

 اإلرشاد في المشتغلين تساعد اتصال قنوات أو مسالك" اأنه على اإلرشاد طرق الباحثين بعض عرف

 إلى  عصريةكثراأل والمنزلية الزراعية واألفكار العلمية األبحاث نتائج وتوصيل تعليم على الزراعي

  )1973 العادلي،(."المسترشدون وهم اإلرشاد جمهور
  

 إلى للوصول المرشدين قبل من استخدامها يتم التي والقنوات األساليب " اأنهعلى  آخرون عرفهاو 

  )1995 الريماوي،".( يةاإلرشاد ء المهامأدا بهدف المستهدفين
  

وأيا كان تعريف طرق اإلرشاد الزراعي فان الحقيقة الهامة هنا هي أن اإلرشاد الزراعي يتميز بأنه 
 مما يدعو إلى ضرورة ،الخ....موجه إلى جماهير كبيرة العدد ومختلفة ثقافيا وتعليميا واجتماعيا

ية لضمان تأثر كل فرد من جمهور المسترشدين بما يقدمه تعدد الطرق والوسائل واألساليب اإلرشاد
جمهور المرشدين بحيث يستجيب المزارع في النهاية إلى الطريقة اإلرشادية المناسبة لعقليته 

األمر الذي يلزم الجهات اإلرشادية بالمعرفة الكافية بطرق اإلرشاد المختلفة ، وتعليمه ومقدار فهمه
 )1997 ،صالح.(ى كفاءتها في تحقيق األهداف المرجوةمن حيث إمكانية كل طريقه ومد
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  الفردية يةاإلرشاد الطرق  8.2
 
  إغفال أهميتها، يمكن ال أنه إال كبيرا، ومجهودا طويال وقتًا تستغرق الفردي اإلرشاد طرق أن شك ال

 كيرطريقة التف حيث من المنطقة في السكان معرفة الطريقة هذه خالل من المرشد يستطيع حيث

 ومن.العالقة معهم وتقوية المرشدين على للتعرف للمزارعين الفرصة يتيح كما فرد، لكل واالحتياجات

  : الطريقة هذه أشكال
  

    :ة والمنزليالحقليةالزيارات   .1.8.2
 

 اتصال مباشر يتم بين المرشد الزراعي والفالح في حقله وذلك لغرض محدد ةتعتبر الزيارات الحقلي
   :يليمثل هذه الزيارات فيما  راضأغويمكن حصر 

  
  .التعرف على المزارع وكسب ثقته •
 . المشاكل التي تهم المزارعةلمناقش •

 .قد ال يكون مدركا لهاألمور ومشاكل لتنبيه وتبصير المزارع  •

  .لتعليم المزارع مهارات معينه •

 .استيفاء بعض البيانات أو جديدة أفكار أو تزويد المزارع بمعارف •

 .العصرية الزراعيةفكارواأل األساليبلدى المزارع لتبني  الرغبةخلق  •

 .مواجهتها السليم في سلوباأللمساعده الفالح في تحليل مشاكله واختيار  •

 . الريفيين المحليينالقادةالتعرف على واكتشاف  •
 

  :الحقلية تالزيارا ميزات أهمومن 
  

 .لمزارع فيهاهه نظر اج الحقل ووأحوالعلومات واقعيه عن حصول المرشد على م •

 ألن كبيرة منها تكون ستفادة تمت هذه الزيارات بناء على طلب المزارع فان االإذا •
 . في وضع امثل للتعلمالحالةهذه  كون فييالمزارع 

 .خرى األيةاإلرشاد المزارع بالمرشد وتزيد من فاعليه الطرق ثقة تدعم •

  .احاإليض تجارب ومنفذي المحليين القادة أفضلتساهم في اختيار  •

 . بين المرشد والزراعألعامهتساعد في تنميه العالقات  •
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الذين يصعب اإلرشادية أو  ةنشطاأل في االتصال بالزراع ممن ال يشتركون في مفيدة •
 .الجماهيرية اإلعالم عن طريق وسائل إليهملوصول ا

 

  : قصورها فهيأما
  

   .تستنفذ وقتا كبيرا من المرشد الزراعي وفي نفس الوقت مكلفه •
  .للغاية محدد الطريقة بهذه إجرائهادد االتصاالت التي يمكن ع •

 .ينرعازم للبالنسبة األوقاتنسب أ القيام بمثل هذه الزيارات هو أوقاتقد ال يكون  •

 ممن هم في اآلخرين وإهمال تركيز هذه الزيارات على المزارع التقدميين خطورة •
 )1973 العادلي،(.عكسية نتائج إلى لمثل هذه الزيارات مما يؤدي حقيقيةحاجه 

  

   :ات المكتبية واالتصاالت الهاتفيةالزيار  .2.8.2

ناجحة لما لها من أهمية بالغة فالزيارات المكتبية تمكن المزارع من الالوسائل  أو  الطرقتعتبر من
االلتقاء بالمرشد في مكتبه وعادة ما يكون لديه مشكلة ما لديه الرغبة األكيدة في االستفادة، كما 

 الزراعي كمصدر هام للمعلومات وتساعد أيضاً في بناء اإلرشادا تزيد من ثقة المزارع بجهاز أنهو
وكذلك المثل بالنسبة لالتصاالت .وتكوين عالقات جيدة بين كل من المزارع والمرشد الزراعي

م المرشد ية الشائعة االستعمال في كثير من األحيان وفيها يقواإلرشادالهاتفية التي تعتبر من الطرق 
، رياض.(مساعدة أو بالرد على استفسارات المزارعين وإيضاح ما قد يحتاجونه من استشارة

2007(  

  :العرضية اللقاءات  .3.8.2
 

حيث  إرشادي، اتصال إجراء في تستغل التي العامة ماكناأل في العابرة اللقاءات  عنعبارةوهي 
وإقامة  غير رسمية بطريقة المزارعين اكلمش على المرشد اطالع زيادة على اللقاءات هذه تساعد
  )1996 الريماوي،(.المزارعين مع شخصية روابط

  
  الجماهيري اإلرشاد طرق   9.2

  
 ،الجماهيرية االتصال وسائل باستخدام تتم التي االتصال عملية" أنهب الجماهيري االتصال يعرف
  غيرفرادوأل والمستويات، اهاتاالتج متباين عريض جمهور إلى الرسائل توصيل على بقدرته ويتميز

 على خلق مقدرة مع مدهشة، وبسرعة نفسها اللحظة في الرسالة تصلهم باالتصال، للقائم معروفين
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 المعارف نقل على والمقدرة ً، أصال موجودة غير السلوك من وأنماط اتجاهات تنمية وعلى عام، رأي

  ).2007 حكومية،ال غير للمنظمات التمييز مركز(.والمعلومات
  

ال  حلوا، وحيثما كانوا أينما الجماهير إلى الوصول على بقدرة الجماهيري االتصال وسائل تتمتع
حاستي  مخاطبة على تعتمد التي الوسائل جميع في الوسائل هذه وتتمثل األقاليم، وال بالحدود تعترف
 أوسع لتشمل نطاق على وتوزعها كبير بشكل المعلومات تجمع بطرق  معا، االثنين أو والبصر السمع

 الوسائل وتتميز هذه.والمسموعة المرئية واإلذاعتين والمجالت كالصحف متعددة وهى غفيرة، جماهير

 كأن الوسيلة، محددا من نوعا يختار بأن للمتلقي الفرصة يتيح بما وأنواعها، ومضامينها أشكالها بتعدد

 اإلذاعة بين برامج من محددا رنامجاب يختار أو المجالت، من عدد بين من اقتصادية مجلة ينتقي

  )2006 خربيش،(.جماعة أو فرد كل وميول وظروف واهتمامات يتماشى بما المسموعة،
  

ية من حيث استخدامها اإلرشادالتي تناولت الطرق والمعينات والبحوث وهناك العديد من الدراسات 
، ففي شادية ذات اثر تعليمي مرتفع فاعلية الحقول اإلرشادية كطريقه إرأثبتت والتي ومدى أهميتها

من المجموع % 33الواليات المتحدة األمريكية تبين أن طرق االتصال بالجماعات تحقق حوالي 
وتبين أن % 23ية بينما طرق االتصال الجماهيرية تحقق اإلرشادالكلي للتأثير المباشر للطرق 

سترشدين بأمريكا إذ بلغت حوالي ية أثراً في الماإلرشادطريقة االتصال التلفوني أضعف الطرق 
  ).م1992، عمر(.يةاإلرشادمن إجمالي التأثير الكلي لباقي الطرق % 0.5

 
  :الشائعة الجماهيرية يةاإلرشاد الطرق  .1.9.2

 
 بشكل الجماعية الشخصي اإلرشاد نحو التوسع في استخدام طرق  توجهاًةخيراألشهدت العقود 

 بإيصال الجماعيةوتسمح الطرق .أخرىمل استخدام وسائل  تشإرشادية برامج إطارو في أمستقل 
من تكاليف  أقل  من المزارعين من ذوي االهتمام المشترك بتكلفهأكبر جمهور إلىالمعلومات 

  .الفردية يةاإلرشاداستخدام الطرق 
  

وتشمل هذه . الفردياإلرشادوقد جاء هذا التوجه بهدف التغلب على عدد من عيوب ومحددات طرق 
 اللقاءات أساس على اإلرشاددات قلة عدد المرشدين وارتفاع تكاليف تنظيم خدمات المحد
 من كبيرة أعداد توفير إلى الحاجة إلى الفردي اإلرشادويعود ارتفاع تكلفة خدمات .الفردية

 أماكنالمرشدين المؤهلين ووسائل النقل لخدمة عدد كبير من صغار المزارعين المبعثرين في 
  .إليها الوصول  قد يصعبمتباعدة
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 المرشدين المؤهلين نظرا لغياب معايير أعداد تعاني من نقص في النامية من الدول  كثيراًإن
 أو الخدمة أثناء أو ضعف فرص التأهيل والتدريب قبل أو موضوعيه الختيار المرشدين

  )1995 الريماوي،(.كليهما
 

 :يلي كما اشيوع هاأكثر سنتناول ولكن الجماهيري لالتصال طرق عدة هناك

  
  :يةاإلرشاد االجتماعات  .1.1.9.2

  
 تسمح بتوضيح انهأل الجديدة األفكار بقبول المزارعين إلقناع فعالة وسيلة يةاإلرشاد االجتماعات تعتبر

. اإلرشادفي  القديمة األساليب من تعتبر وهي للمزارعين، ومقبول سهل أسلوبب الحديثة األفكار
  )1996 الريماوي،(

  
  :الجماعية الميدانية الجوالت  .2.1.9.2

 
المزارع  أو األبحاث مراكز لزيارة إرشادية هيئات تحت تنظم التي يةاإلرشاد الطرق من هي

 بهدف حديثة نشاطات إلى التعرف إلى األحيان غالب في وتهدف الخ،...القرى إحدى أو النموذجية

  )1973 ،العادلي، 1996 ،الريماوي( .جديدة أساليب تبني على والتشجيع امـاالهتم ادةـزي
  

  :والندوات المؤتمرات  .3.1.9.2
  
فيها  يتم  والخبرات، االختصاص ذوي من عدد تجميع أساس على يكون األساليب من الشكل هذا
  فقط معين جانب أو مشكلة ومناقشة تداول

. 
  :المطبوعات  .4.1.9.2

  
 اأنهكما  القارئ يريده الذي الوقت يف إليها الرجوع بإمكانية الوسائل من غيرها عن المطبوعات تمتاز
 إحدى اأنه كما فهمها سهولة على بياناتها تنظيم ويساعد المطبوعة، الكلمة في الناس لثقة نظرا وسيلة

  )1978 علي، أبو.(مكلفة الغير الوسائل
  

 استخدامها ويتعلق المطبوعة، والصور الكلمات على تعتمد التي الوسائل إحدى الوسيلة هذه تعتبر

  )1996 الريماوي،(.ةالزراعي النشاطات وطبيعة والجنس، األمية، ونسبة التعليم، مستوىب
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 من والتحقق األخبار وتحليل جمع على الصحافة مهنة تقوم حيث الصحف المطبوعات أشكال أهم ومن

و  أالسياسية، األحداث بمستجدات متعلقة األخبار هذه تكون ما وغالبا للجمهور، مصداقيتها وتقديمها
 بين مرموقة مكانة الصحافة وتحتل.وغيرها العلمية أو االجتماعية، أو الرياضية، أو والثقافية، المحلية

 أقل دور ذات اأنه إال القراءة، تكثر فيها التي الدول في خاصة المختلفة، الجماهيرية اإلرشاد وسائل
  )1998 الطنوبي،(.خرىاأل الوسائل مع مقارنة والبادية، الريف في
  
 العاملة في المؤسسات بكثرة المستخدمة الطرق منالمطبوعة  اإلخبارية اإلرشادية النشرات تبرتعو

 من كبير لعدد وصولها وإمكانية قلة تكلفتها يميزها ما أهم ومن والريفية، الزراعية التنمية مجاالت في

  )1996 الريماوي،(.ومختصرة سهلة  لغة استخدام يتم بحيث المزارعين
  
 أماكن في وتوضع أحجام ولها عدة معينة، لفكرة االهتمام وجذب االنتباه للفت تستعمل فتالملصقا أما

 المواد محالت أو المشاتل مثل المزارعين تردد  أو أماكنوالميادين الشوارع في بارزة

  )1978 علي، أبو( .الخ...الزراعية
  

 وواضحة النقل سهلة كانت اإذ خاصة يةاإلرشاد الرسائل تدعيم في تستخدم التي الصور كذلك األمر

 العرض أجهزة خالل من أو األشكال مختلفة عرض لوحات على وتعرض في الحجم، ومناسبة

  )1973 العادلي، .(المختلفة
  
 الدول المتخصصة في للمعلومات المصادر أكبرو أهم أحدالزراعية  والدوريات المجالت تعتبرو

 في التوسع مع الدول النامية في مشابهة هميةأ تكتسب بدأت وقد المجاالت، جميع وفي المتقدمة

  )1996 الريماوي،(.التعليم مستويات وارتفاع الزراعة في التجارية النشاطات
 

  :اإلذاعة والتلفاز  .5.1.9.2
  

السمع  حاستي يستخدم كونه وتأثيرا فعالية الجماهيرية االتصال وسائل أكثرو أهم أحد التلفاز يعتبر
 قيمة وقوية وسيلة ويعتبر واسع، جمهوره أن كما التعليم، عملية في فعاليته نم يزيد مما معا والبصر

 إلى مهمة للدعوة قناٌة أنه كما المعرفة، وزيادة النقاش وإثارة الوعي بمستوى االرتفاع تستطيع وفعالة

 لفيا،س(.أعمال التنمية جدول في المالئمة واالستراتيجيات السياسات واضعي انتباه واسترعاء القضايا،

1999( 
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 أفرادبين  واسع بشكل الراديو انتشار بعد المزارع إلى للوصول الوسائل أسهل من تعتبر اإلذاعة فأما

  منأنهف الحديثة للمعلومات ومصدر للترفيه كوسيلة الراديو على يعتمد المزارع وكون المجتمع،

  .)1978،علي أبو(.يمكن ما وبأسرع متنوعة بأشكال الراديو عبر إرشادية برامج توجيه الممكن
  

 في سكان الريف من كبيرة أعداد إلى تصل الجماهيري لإلعالم وسيلة وأرخص أقوى اإلذاعة وتمثل

 اإلذاعة إلى االستماع أبعد القرى، في السكان يستطيع الحاضر، الوقت وفي.المنعزلة الريفية المناطق

  )1999 سلفيا،.( الريفسكانيرويها  التي الموروثات على تعتمد التي الريفية
  
دراسة مصادر المعلومات الزراعية الهامة والمفضلة من قبل في قد تبين للزايدي وشيبة، و هذا

المزارعين بمنطقة أبها بالمملكة العربية السعودية ومدى ارتباط هذه المصادر ببعض الصفات 
لحقلية هي مصادر الشخصية والعامة للمبحوثين أن البرامج التلفزيونية واإلذاعية والزيارات ا

  )1986، وآخرونالزايدي (.ينرعازمالمعلومات المفضلة والهامة لدى ال
  

  :حاسوبال  .6.1.9.2
  

وسوف تقوم شبكات .  في مجال المعلومات المجتمعيةمهماًتلعب الحاسبات الشخصية دوراً 
كل الحقلية  للمشا التطبيقيةتااليجابياالحاسوب بتوصيل المعلومات والبرامج التعليمية وخدمة 

  )2007 االوشي،.(عن يوماً  وأكثر يومأكثر يزداد استخدامها ه وهذ،للمشتركين
  

    :ي بعرض النتائجل العماإليضاح  .7.1.9.2
  

 ي بعرض  النتائجلم العاإليضاح الزراعي طريقتي اإلرشادي في لم العاإليضاحم طرق تض

Result Demonstration، ربةتج والالمشاهدةي بلميضاح العواإل Method Demonstration.  
  

 من ة صغيرة تقام لمجموعإن أيضاً من الممكن أنه للفرد ولو اًأساس منها توجه األولى الطريقةو
 أساسا فهي تقدم تجربة والالمشاهدةي بلم العاإليضاح وهي طريقه الثانية الطريقة أما.ينرعازمال

وسعها انتشارا أ ويةاإلرشاد الطرق أقدم فان هاتين الطريقتين تعتبران من وعموماً.عةللمجمو
 الفضل في تقدم إليهاي التي يرجع لم العاإليضاحويعتبر مارتن  صاحب فكره . ها فاعليهأكثرو

حين  " القائمة النظريةي على لم العاإليضاحوتعتمد طرق  .فعالية أكثري وجعله اإلرشادالعمل 
ه ا تحقيقه ولكنه حينما يسمع عنه ويرةيمكانإفي  أو  قد يتشكل فيهأنهيسمع المرء عن شيء جديد ف
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 الطرق للتغلب أفضلي تعتبر من لم العحاإليضالذا فان طرق " سيقتنع  غالباًنهإويقوم بممارسته ف
  )1973، العادلي.( التغييرعملية لبالنسبة لدى الناس الطبيعية المقاومةعلى 

  

 يمكن تطبيقها في نطاق المقترحةة  بأن األساليب المحسنينرعازم الإقناعوهي الطريقة التي تحاول 
وتجري هذه الطريق لتعلم فرد واحد، أو مجموعه صغيره، أو جمهور .ظروفهم المحلية

  )1998الطنوبي،(.كبير
  

ي اإلرشاد وتحت األشراف المباشر للمعلم فراد العملي لنتيجة ما تنظم من قبل األاإليضاحن طريقة إ
وهي صممت لتعليم اآلخرين . التطبيقات العلميةمجموعة أو ات التطبيق العمليز ممييضاحإل

  )2007األوشي،(.اإليضاح الشخص الذي يقوم بعملية إلىباإلضافة 
  

 يقوم بها عادةًو ،الزراعيةات اإلرشاد المزارع والمرشد الزراعي في  بينهثق لخلق ساساًأوتستخدم 
  )1973، العادلي.( المرشد الزراعيإشرافالمزارع تحت 

  
 عائد ألحد أرضجزء من  أو  في حقلحديثة تقنية لتجربة إجراءالنتائج بتتصل مشاهدات 

وتتشابه الظروف  .ة التقليديتقنية التي يستخدم مزارعوها الرضلبقية األ أو المزارعين مجاور لحقل
 الجديدة مثل استخدام أو عدم استخدام صنف معين من بالتنقية المتصلة المعاملةبين الحقلين باستثناء 

 من المزارع في جميع مراحل كأمله تجري التجربة بمشاركه أن أو نوع من السماد ويتعين الحبوب
  التجربة وبذلك فان المزارع يلعب دوراًنهاية بما في ذلك عرض النتائج للمزارعين في التجربة
  التي يقوم فيها المرشد بالدوراألساليبعداد وتنفيذ مشاهدات التنفيذ خلفا لمشاهده إ في كبيراً

 التقنيةفوق ت بإثباتات معينه للمزارعين، وتسمح مشاهده النتائج ر مهاإكسابالرئيسي بهدف 
 بين نتائج استخدام الطرق المباشرة المقارنةالجديدة في إطار الظروف المحلية للمزارعين من خالل 

 خير وسيلة ن إ،المعروفة الحكمة أساس الجديدة في حقلين متجاورين على التقنية واستخدام التقليدية
 المزارع المشاهد ومن خالله بقيه المزارعين إقناعللتصديق هي المشاهدة والهدف من المشاهدة هو 

 أبناء على جانب الطرق التي يستخدمها تجربة تكون موقع الأن ويفضل . الجديدةالتقنيةبتطبيق 
 الجديدة ألتقنيهبساطه ، وتشجع بالمشاهدة للمزارعين لمتابعتها وتعزيز اثر الفرصة عطاء إلالقرية

 مجموعه من لدى في عده مواقع تجربةال أو المشاهدةقد تتم . تبنيهاسرعةوعدم تعقيدها على 
 مدى المشاهدة تظهر نتائج أنويتعين .مختلفة معينه تحت ظروف تقنية جدوى إلثباتالمزارعين 

 المزرعةنت ظروف  وكاالمشاهدة كان النجاح نصيب فإذا  ومالياً الجديد فنياًسلوباألتفوق 
دفين كما يراها المشاركون  المزارعين المستهلبقية مشابه للظروف المشاهدةوالمزارع المشارك في 

 فقد يكون األولى في المراحل خاصة المشاهدة فشلت وإذا اثر ايجابي كبير للمشاهدة كان ،أنفسهم
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 األولى في المراحل خاصةفيذها  تنومتابعه كبيرة بعناية للمشاهدة عدادولذلك يجب األ. الثمن باهظا
  )1973العادلي، ( . لم تثبت مالئمتهااتكنولوجي، كما يتعين نقل للتنمية

  

 جديدة طريقه إدخال تجربة ونتائج في آن واحد، وقد تشمل الأساليب مشاهده تجربةوقد تشمل ال
 نهاية وفي  في قطع مجاورهليديهقالتاضافه نوع من السماد واستخدام الطرق رض أو لتحضير األ

 مراعاةويجب عند اختيار مواقع المشاهدات .حديثة التقنية التجربةالموسم يمكن مشاهده نتائج ال
 لبقية بحيث يمثل نموذجا بعنايةويتعين اختيار المزارع . االجتماعيةاالعتبارات 
  )1995، الريماوي.(المزارعين

  

  :الطريقةخطوات تنفيذ   .1.7.1.9.2  
  

 منها وهذه ةجورالم األهداف في تحقيق الطريقة لضمان نجاح هذه إتباعهاغي  خطوات ينبةتوجد عد
    :الخطوات هي

 .الطريقة على هذه االعتماد كان من الضروري إذا ما الستبيان القريةدراسة األوضاع في  •

 . التي نريد اكتساب ثقتهاة، أي تحديد الفئ العملياإليضاحتحديد الغرض الدقيق من  •

 .لعملي للنتيجة ااإليضاحتخطيط  •

  .الذين سوف يجري العرض في حقولهم أو المزارعين الذين سيقومون بالعرضاختيار  •

 )1998 الطنوبي،( . بمساعدة المزارع المختار في القيام بهعمليةتنفيذ ال •

 للتعرف على التقدم الحادث وللتأكد من اإليضاح المنتظم من قبل المرشد لمكان اإلشراف •
 .طط لها من قبلتنفيذ الخطوات كما خ

 

 وذلك لنقل صوره المختلفة اإلعالم من خالل وسائل اإليضاح الواسع النطاق عن اإلعالم •
 .ة عدد ممكن من زراع المنطقكبر من نتائج وآثار ألاإليضاح عما حققه كاملة

  

 من اإليضاح وما حققه إجراءات وتسجيل ما تم من اإليضاحعن  االحتفاظ ببيانات دقيقه •
 .نتائج وآثار

  

            .الطريقة هذه إجراءوفيها تقسيم النتائج في ضوء الهدف من  ، وتقييم النتائجالمتابعة •
 )1973، العادلي (

  

 :ةمزايا هذه الطريق .2.7.1.9.2
  

  :ان لهذه الطريقة عدة ميزات ومن اهمها



 22

 .تزيد ثقة المرشد الزراعي في نفسه وفي معلوماته وقدراته •

 .المحليةات للتنفيذ في ظروفه اإلرشادحية تعمل على زيادة ثقة المزارع في صال •

 من المحاصيل في مناطق جديدة أصناف إدخال الطرق التي تساعد على أهمتعتبر من  •
 .معينه

 . المحليينالقادة الطرق التي تساعد على اكتشاف أهمتعتبر من  •

ق  لطرإرشادية كمعينات الطريقة التي تؤخذ لهذه المصورة أو الصوتيةتستخدم التسجيالت  •
 )1998، الطنوبي.(أخرى

 

  :ة هذه الطريقعيوب 3.7.1.9.2
  

  :ان من اهم عيوب هذه الطريقه ما يلي
  

  .تنفيذهاعداد أو تتطلب وقت وجهد ومال كثير سواء في التخطيط واأل .1
 .يضاح الشخص المناسب للقيام باإلإيجاد أحياناًقد يصعب  .2

 .األمثل في الميعاد اإليضاح  مكانزيارة أو ة من رؤيينرعازمقد يتمكن عدد قليل من ال .3

          .خرىالعوامل األ أو ة الجوياألحوال وء بسالطريقة لهذه التعليمية القيمة تتأثرغالبا ما  .4
 )1973 ،العادلي(

 
  :ةالممارس أو ة العلمي بالمشاهداإليضاح  8.1.9.2

  

ن جمهور المسترشدين  في تعليم مجموعه مأساساً الطرق التعليم وتستخدم أقدم من الطريقةتعد هذه 
وفيها يقوم المرشد . لفرد واحدبالنسبة تقام أن يمكن أنه ولو جديدة زراعيةخبرات  أو لمهارات 
تفوق  أو  مزاياإبراز الطريقة وليس القصد من هذه ينرعازم في حضور مجموعه من الباإليضاح
 األساسي الغرض اوإنم تقليديه، زراعيةخبره  أو أسلوب مستحدثه عن زراعيةخبره  أو أسلوب

من  أو  الريفيين المحليينالقادة معينه لمجموعه من زراعية  أو تجربةمنها هو كيفيه القيام بعمل
 وفيها .الخ... البذور في سطورزراعة أو البذرةمعامله  أو رش لمقاومه الحشراتال مثل ينرعازمال

 معينه خطوه خطوه وينصت عيةزرايقوم المرشد بالشرح والتوضيح العلمي عن كيفيه القيام بعلميه 
وعندما .األسئلة فرصه لتوجيه عادة عينرازمخاللها الزراع لما يقوله ويوضحه المرشد، وتتاح لل

 خطوات علميه بنفسه إجراء السماح لكل فرد فيها بالقيام بباإلمكان أنهلعدد فقليلة ا المجموعةتكون 
  Hearing والسماع  Seeingالرؤية: وبذا تكتمل عناصر التعلم الفعال وهي

  )1973، العادلي(Doing.والعمل
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 ألفرصه إتاحة يتعين تطبيق مبدأ التمرين التعليمي من خالل التعليمية الطريقةولتعزيز فعالية هذه 
 إن. من خالل قيام كل مشارك بهذه الخطواتة بطريقه سليمالجديدة المهارةعلى للمشاركين للتدرب 

  .مرشدال بنفسه وليس من خالل ما يعلمه الجديدةطبيقات المزارع يتعلم بقدر ما يمارس الت
  )1995 الريماوي،(
  

  :ةخطوات تنفيذ الطريق  .1.8.1.9.2 
  

  :ولھذه الطریقة عدة خطوات للتنفیذ ومن اھمھا
  

 إكسابها وتحديد المهارات والخبرات المراد إيضاحها المراد الزراعية عمليةتحديد ال  -1 
  .اإليضاح عن طريق ينرعازملجمهور ال

 

  : ما يليالخطوة بالتفصيل وتتضمن هذه اإليضاحتخطيط  -2 
  
  . بتسلسل منطقياإليضاحترتيب خطوات  •
 . التي ينبغي التركيز عليها في كل خطوهساسيةتحديد النقاط  األ •

 األدوات مع التوفير جميع اإليضاح جراء إلةت الالزمال واآلاألدوات جميع عدادإ •
  .التعليمية

 

 -: ما يلي الخطوة العرض وتتضمن هذه إجراءعلى التمرين  -3
  

 العرض بمفرده قبل مواجهة الزراع للتأكد من قدرته إجراءقيام المرشد بالتمرين على   •
 . ثقته بنفسهولزيادة

  

 .دينش من وجهة نظر المسترواضحة سوف تكون المختلفة الخطوات والنقاط أن  منالتأكد •

 أسئلة من تخصيص وقت للرد على التأكدمع  اإليضاحتحديد الوقت الذي سيستغرقه  •
 . واستفساراتهمينرعازمال

  

  :ة النقاط التاليالخطوة وتتضمن هذه اإليضاحتقديم   – 4
  

  . معينهمحلية مشكلة تطبيقه لحل إمكانية مع توضيح اإليضاحشرح الهدف من  •
 .شرح الموضوع خطوه بخطوه •

 .اضرين يرى ويسمع ويوضح كل شخص من الحأن من والتأكد بسيطة ألفاظاستعمال  •



 24

 لتوجيه أسألتهم ينرعازم الأمام الفرصة والتركيز عليها مع اتاحه الهامة النقاط إبراز •
 .أخرى خطوه إلى لخطوه معينه قبل االنتقال بالنسبة

 

 إعادتها أو بتكرارها المحليين ممن سيقوموا القادة مجموعه من أمام اإليضاح أعطي إذا •
 . الهامة التعليميةاط فينبغي التركيز على النق

  

 سمح الوقت وتوفرت إذاالعمل بعضهم  أو  لكل فرد من الحاضرينة الفرصةإتاح   •
 .اإلمكانيات

  

      . الحاضرينأذهان العرض يجب تلخيص خطوات العمل حتى تثبت في نهايةفي    •
 )1973 العادلي،(

  

  :ةالتقييم والمتابع .2.8.1.9.2
  

عف والقوه ورصد انطباعات المزارعين، لتوفير  من حيث نقاط الضالمشاهدةيجب تقييم نتائج 
 المشاركين ومتابعة وأسماء المشاهدةويجب توثيق نتائج . حتى تكتمل حلقة االتصالالراجعة التغذية

 )1995 الريماوي،.(الجديدة الفكرةالذين اظهروا اهتماما بتطبيق 
  

 :ةمزايا هذه الطريق .3.8.1.9.2
  

  :ومن اهم الميزات التي تتميز بها هذه الطريقة
  

 الرؤية بما تستغله من حواس الجديدة الزراعية الطرق فاعليه في تعليم الخبرات أكبرمن  .1
 .والسمع

 . ومنظمهصحيحة ما قام بعمله بطريقه إذا بالمرشد الزراعي ثقةفي بناء التساعد  .2

 التعليمي وتكاليف أثرها كل من االعتبار في أخذنا إذاتعتبر من الطرق متوسطة التأثير  .3
 )1998 لطنوبي،ا.(تنفيذها

 

  :ة هذه الطريقعيوب .4.8.1.9.2
  

  :اما اھم العیوب فھي كالتالي
  

 ما يجري من خطوات رؤية من جمهور المسترشدين من نسبةقد ال تتمكن  .1
  .بوضوح
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 معينه قد يصعب توفرها في كثير من المرشدين اتوكفاءتتطلب مهارات  .2
 .الزراعيين

 .اعاالجتم أو اإليضاح مكان إلى كثيرةقد تتطلب نقل معدات  .3

 )1973 العادلي،(. وفي نفس الوقت مكلفهكثيرة مجهودات ىلإتحتاج  .4
 

دراسة مقارنة للطرق والمنافذ االتصالية التي استخدمها كل من المرشدين   فينصارل وقد اتضح
الزراعيين والمهندسين الزراعيين في الحملة القومية ضد الفئران واتجاهاتهم نحو تلك الطرق 

ية تعتبر من اإلرشاد جتماعاتواالالزيارات الحقلية وية اإلرشاد الحقول  أنسكندريةاإلبمحافظة 
 عينة أفرادمن  من وجهة نظر المرشدين الزراعيين عينرازمأفضل الطرق المستخدمة مع ال

  )1990نصار، (.بحثه
 

  : العملياإليضاحطرق   .9.1.9.2
  

هم الطرق اإلرشادية أعمقها تعتبر طرق اإليضاح العملي سواء بالمشاهدة أو بعرض النتائج من أ
أثرا وسرعة في نفس الوقت نتيجة وتعتمد طرق اإليضاح العملي على مبدأ التعلم عن طريق العمل 

 ويتاح فيها إعادة الفرصة لجمهور المسترشدين لكي يروا , Learning By Doing“والممارسة 
لحسنة وأن يتابعوا بأنفسهم تنفيذ ويمارسوا عمليا كيف تنفذ األساليب والتوصيات واألفكار الزراعية ا

العمليات الزراعية المختلفة في زراعة أي محصول من بدء الخدمة حتى الحصاد أو الجني، ثم بعد 
كل ذلك يرون زراعة أي محصول بأعينهم ويلمسون بأنفسهم النتائج المشجعة التي يمكن الحصول 

 والفوائد المادية التي تعود من إتباعها عليها نتيجة الستخدام الطرق واألساليب المزروعة المحسنة
وسنتعرض فيما يلي للتطور .فيقتنعون عن يقين ومن ثم يبدأون في تطبيقها في مزارعهم وحقولهم

  . العملياإليضاح أخذتها التي المختلفة واألشكال
  

  :ينرعازم لدى الةالحقول المختار  .1.9.1.9.2
  

 المزارع وتخدم أرض وهي تقام على المهمةي  العملاإليضاح من طرق يةاإلرشادتعد الحقول 
 المرشد الزراعي، وتجري هده الحقول باختيار عدد من المزارعين إشرافوتفلح بمعرفته تحت 

 إنتاجيه عناصر وإدخال سنة ألتباع الطرق المحينرعازمممن لهم تأثير على اآلخرين من بين ال
  )1977الخولي، .( وتوجيه المرشد الزراعيجديدة
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 يقومون أنفسهم ينرعازم لدى صغار الإرشادية اختيار حقول إلى اإلرشادتجهت جهود القد 
 الزراعي في تكاليف اإلرشاد على ان يساهم ، المرشد الزراعيإشراف تحت بإمكانياتهابزراعتها 
 وضمانا ، كنوع من الحوافزالزراعية اآلفات والتسميد ومكافحه والمنتقاة ي والتقاوةليآلا الخدمة
 الحقول ةقامإ من الفكرةوتتلخص . على الوجه المرغوبالمستخدمة الزراعيةذ التوصيات لتنفي

 لها والتي لم المجاورة الزراعي عن الحقول اإلنتاج في ان تفوق هذه الحقول في المختارة يةاإلرشاد
 باألسالي وتطبيق محاكاة إلي أصحابها ان يدفع أنه من ش، الزراعياإلرشاد توصيات أصحابهايتبع 

 )1973، العادلي.(ياإلرشاد التي طبقت في الحقل حديثة الالزراعيةوالتوصيات 
  

 إعطاءي بالجماعات ولها تأثير فعال في اإلرشادية من أهم طرق االتصال اإلرشادالحقول ن إ
ا تعتمد على التعلم نه طرق االتصال إقناعاً ألأكثرالمزارعين خبرات ومهارات زراعية معينة وهي 

وعادة تستخدم هذه الطريقة بإقامة حقل زراعي إرشادي في إحدى المزارع وتطبيق أفضل والتطبيق 
ق  وزراعة محصول معين وحتى مراحل التسويرض وتخطيط األأعداداألساليب الحديثة بدءاً من 

ية تأتي في مقدمة طرق اإلرشادوقد أثبتت الدراسات أن الحقول .وبمتابعة من المزارعين أنفسهم
 الفعالية المؤثرة لما لها من فوائد عديدة في إكساب المزارعين مهارات ومعارف االتصال ذات

وخبرات جديدة تتعلق بالمراحل المختلفة للزراعة وطرق مكافحة اآلفات وصيانة اآلليات وتحسين 
ا من الطرق الجيدة التي يستقي منها أنهعالوة على .إلخ..  والتسويق،األراضي والحصاد
  )2007رياض، (.لمعلومات الزراعية المختلفةالمزارعون مصادر ا

  

ية في نشر التوصيات التقنية لمحصول اإلرشادألثر غير المباشر للحقول في دراسته ل  بدرانذكرو
 يفضلون طريقة الحقول ينرعازم في مصر أن الاألرز إنتاج في بعض قرى محافظات األرز
  )1990بدران، (.ية يليها المقابلة الشخصية مع المرشداإلرشاد

  

أهم طرق من ي الزراعي في محافظة المنوفية أن اإلرشادتقييم العمل في دراسته ل أحمد ووجد
، االجتماعات %)92(ية اإلرشاد التي استخدمها المرشدون الزراعيون هي التجمعات اإلرشاد
 )1979احمد، (%).33(الزيارات الحقلية  أخيراو، %)77(ية اإلرشاد

  

 :المشاهدات  .2.9.1.9.2   

   
نتائج  نقل أو ناجحة لتقنيات عمليا عرضا توفر والتي الهامة يةاإلرشاد الطرق من الحقل أيام تعتبر
 بتوجيه لهم ويسمح المزارعين من كبير جمهور هنا يشارك حيث والنتائج، األساليب ومشاهدات بحوث

  )1996 الريماوي،(.ناجحة ممارسات أو جديدة مواد حول والمنتجين للمرشدين أسئلة
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 الزاويةا تمثل حجر أنه على إليها وكثيرا ما ينظر يةاإلرشادتعتبر المشاهدات احد ابرز النشاطات 
من " مشهد" على حديثة زراعية تقنية عن تطبيق عملي مباشر لعبارة المشاهدةو.ياإلرشادفي العمل 
 ملموسة  بصوره مباشره ومن خالل نتائجباإلطالع بسيط وفعال يسمح أسلوبوهي ، المزارعين

خير " من منطلق القول القائل بأن حديثة والالتقليدية زراعةوبرؤية العين على الفرق بين أساليب ال
  ".المشاهدة للتصديق هي وسيلة

  
 معينه يلعب فيها المرشد الدور الرئيسي ممارسة أو سلوبأل عملي إيضاحوتتصل المشاهدات بتقديم 

كما تتصل المشاهدات بعرض نتائج ، بين المزارعين لعمل األشياء جديدة نشر طريقه إلىوتهدف 
وتكون هذه   تعود ألحد المزارعين الممثلين لمجتمعهم،رض في قطعه من األحديثة تقنيةتطبيق 
 على الجديدة تقنيةن تتفوق الأوليس من الضروري ، التقليدية تقنية تستخدم الأخرىقطع  أو القطعة
 وعوامل التربةفهناك فروق طبيعيه في .لحاالت والمواقع بشكل قاطع في جميع االتقليدية تقنيةال

 كبيرة عناية المشاهدة أسلوبيتطلب استخدام و.الجديدة تقنية قد تؤثر على نتائج استخدام الالبيئة
 الستخدام طريقه ملموسة نتيجة عطاء وقت طويل نسبيا إلإلىكما قد تحتاج .كبيرةوتكاليف قد تكون 

 تنعكس على وخيمة عواقب إلى ئهااإجرويؤدي الفشل في . من النباتيدةجدسالله  أو  للتقليمجديدة
  . بالمرشدثقةفقدان ال

  
 في تخطيط وعرض مشاهدات النتائج للمشاركة الفرصة المحليين والقادة المزارعين إعطاءويتعين 

 أكبر درجة اهتمام المزارعين بإلثارةبحيث تجري في حقول المزارعين وليس في محطات البحث 
  )1995 الريماوي،.(أنفسهم في أكبر ثقة عطائهموإ
  

وان .  على النجاحأدلةي من خالل تعليم برامج حقلية جديدة من خالل عرض اإلرشادينشا العمل 
 إلىالشرح المستند (أن فكرة اإليضاحات . مع نتائج تعليمهتعايشا الناس أكثرمرشد المقاطعة هو 

واإليضاحات الحقلية تتفوق .اإلرشاديقدم في العمل للتجارب الموثقة تكمن خلف كل ت) البراهين
 إلى من ناحية النتائج، واإليضاحات الحقلية قد يصيبها الفشل وهذا يعود ىاألخر كل التطبيقات ىعل
ن يكون صحيح في ذلك الحقل ولكنه قد ال ينجح في أن هذا يمكن إ( رد فعل للمزارع هو أولن أ

حقول  أو عمل التجريبي تحت الظروف الطبيعية في حقل واحدال أو ولكن اإليضاحات الحقلية) حقلي
 باإليضاحاتالقائمين  أو متعددة في المجتمع يعطي قيمة عظيمة وهذا يتم عادة من قبل المتعاونين

  ) 2007االوشي،.(الحقلية
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ية على زراع منطقة الطائف اإلرشادآلثار التعليمية واالقتصادية للحقول ا حول للزايدي دراسةوفي 
ية والزيارات الحقلية احتلتا المرتبة األولى اإلرشادأن الحقول ذكر  فقد بالمملكة العربية السعودية

  )1993الزايدي، .(المبحوثةعينة ال أفراد ينرعازملل% 86بنسبة 
  

ية ومدى فعاليتها يعتمد على عاملين أساسيين اإلرشاد في أن نجاح الطريقة Wilsonوهذا ما يؤكده 
  .قة في إحداث تغيير مالئم والجهد الذي يعطى لهذه الطريقة إلحداث التغييرهما نجاح الطري

)(Wilson- 1984 
  

لعصمت وسرور لبعض المتغيرات المرتبطة باستخدام المرشدين الزراعيين للطرق  دراسةوفي 
عينة ال أفرادمن أن معظم المرشدين الزراعيين  تبين ية في محافظة البحيرةاإلرشادوالوسائل 

ية والزيارات كطرق ووسائل اإلرشاد يستخدمون االجتماعات والمطبوعات وثةالمبح
  )1991، وآخرونعصمت (.إرشادية

   
 إنتاجية المستخدمة والمفضلة في اإلرشادألهمية النسبية للطرق ل أما توفيق فقد وجدت في دراستها

  :  النسبية كالتاليية المستخدمة يمكن ترتيبها حسب أهميتها اإلرشاد أن الطرق ،محصول الموالح
  

ية، البرامج الريفية اإلرشادية، الزيارات المكتبية، االجتماعات اإلرشادالزيارات الحقلية، الحقول 
أما بالنسبة لألهمية النسبية للطرق . ية، ثم الملصقاتاإلرشاداإلذاعية، فالتلفزيونية، النشرات 

 أكثرية هما اإلرشادالحقلية والحقول ية المفضلة في إنتاج الموالح فاتضح أن الزيارات اإلرشاد
  )1992توفيق، (.الطرق تفضيالً

  
ية ومدى أهميتها في نقل اإلرشادعن استخدام الطرق والمعينات   الزهرانية دراستبين منو

أن  المعارف والمهارات الزراعية وذلك من وجهة نظر المرشدين الزراعيين بالمنطقة الوسطى
ية التلفزيونية اإلرشادية والبرامج اإلرشادية واالجتماعات شاداإلرالزيارات الحقلية والحقول 

ية في نقل المعارف والمهارات الزراعية اإلرشادأهم الطرق  من ية هياإلرشادوالنشرات 
   )1991الزهراني، (.ينرعازملل

  
 رأكث الزراعي بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية أن اإلرشاد واقع  في دراسةوتبين للفهيقي

 هي الزيارات المكتبية، البرامج ين أفراد العينة المبحوثةرعازمالطرق استخداماً من وجهة نظر ال
بالنسبة إلى أما .يةاإلرشادالمطبوعات والحقول  الزيارات الحقلية، الزراعية التلفزيونية واإلذاعية،

 حسب  مرتبةينرعازم الطرق فاعلية وفائدة من وجهة نظر الأكثر فقد كانت الفاعلية



 29

المطبوعات  ية، البرامج الزراعية التلفزيونية واإلذاعية،اإلرشادالحقول  الزيارات الحقلية،:أهميتها
  )1996الفهيقي، (.ية والزيارات المكتبيةاإلرشاد

  
ي للمؤسسات اإلرشاد واإلعالميالدور االتصالي  في دراسة كما كشفت دراسة الشنيفي وسرور
ية عن التقنيات الزراعية في المملكة العربية السعودية اإلرشادومات التجارية الزراعية في نقل المعل

ية في نقل وتوصيل المعلومات الزراعية اإلرشادتستخدم الحقول  اإلرشاديةالعديد من المؤسسات أن 
  )1992، وآخرونالشنيفي ( .للمزارعين

  

نشر المعارف الزراعية دور وفعالية الصحافة الزراعية في  بعنوان الكباشيفي رسالة ماجستير  أما
أن أهم الطرق فقد وجد بين قيادات المزارعين والمرشدين الزراعيين بمشروع الجزيرة في السودان 

ية المستخدمة والتي لها تأثير من وجهة نظر قيادات المزارعين والمرشدين الزراعيين هي اإلرشاد
ية والمطبوعات ية والخطابات الدوراإلرشادالبرامج اإلذاعية الزراعية والحقول 

  )1983الكباشي، (.يةاإلرشاد
  

 الزراعي اإلرشادميداني عن معرفة الزراع بالبحث في ال تبين لكل من عبد اهللا وصبريوقد 
 الطرق استخداماً أكثر أن ومصادر المعلومات الزراعية بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية

 البرامج اإلذاعية الزراعية، ية،اإلرشادقول الح في منطقة القصيم كانت الزيارات الحقلية،
  .والزيارات المكتبية

  )1981خرون، آعبد اهللا و(
  

دراسة لبعض الجوانب في وفي دراسة شاملة على مستوى المملكة العربية السعودية وجد شيبة 
 والتي  الطرق اإلرشاديةأهممن ية في المملكة العربية السعودية أن اإلرشادالمتعلقة باستخدام الطرق 

 قرر حيثالزيارات الحقلية والمنزلية : هيمن وجهة نظر المرشدين الزراعيين لها فاعليه عالية 
 أن أهميتها مرتفعة يليها اإليضاح العملي بالمشاهدة  علىمن المرشدين الزراعيين% 79نحو 

 ن ذكرفي حي%).55(والبرامج التلفزيونية الزراعية  ،%)60(ية اإلرشادثم االجتماعات %) 62(
ي مثل االتصال اإلرشادالمرشدون أن هناك طرقاً إرشادية على درجة قليلة من األهمية لعملهم 

توقف على نوعية ت الطريق اإلرشاديةوكشفت الدراسة أن .التلفوني والخطابات الدورية والشخصية
ثل الزيارات ية تقريباً ماإلنتاجالنشاط الزراعي فهناك طرق إرشادية تصلح لكل األنشطة والمجاالت 

  )م1994 ،شيبة.(يةاإلرشادالحقلية والمنزلية والمطبوعات 
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 من خطورة النتائج المترتبة على  الزراعياإلرشاد علم أساسياتفي كتابه إالّ أن العادلي يحذر  
اقتباس طرق ومعينات إرشادية معينة ثبت نجاحها في إحدى البالد تحت ظروف وتقاليد أوضاع 

  )1983العادلي، (.ها تحت الظروف المحليةمعينة ومحاولة تطبيق
  

  :التجارب الزراعية  .3.9.1.9.2

 نتائج معامالت مختلفة إلظهار إلىالتجربة الزراعية عبارة عن عملية فنية الغرض منها الوصول 
أقرب ما تكون  أو الحقائق المرتبطة بموضوعها، وذلك بمقارنة هذه المعامالت في ظروف متماثلة

  . التماثلإلى

  :منشأ التجربة الزراعية  .1.3.9.1.9.2   
  

 درج الناس من قديم الزمان على أن يتناقلوا أخبار مشاهداتهم ومالحظاتهم الملموسة، وتجربة كل ما
هو جديد عليهم في جميع مرافق الحياة، فالمزارعون يتناقلون أخبارهم ومشاهداتهم الزراعية التي 

 نتيجة تخالف العرف إلىعفواً من أحد المزارعين، وأدت   أوتقع نتيجة لمعاملة خاصة جاءت قصداً
الزراعي الشائع، فيحاولون تجربتها كل في حقله الخاص، أن العمليات الزراعية الشائعة اآلن عند 
المزارعين، ما هي إال نتيجة لسلسة طويلة من هذه التجارب البدائية التي سايرت اإلنسان منذ عرف 

  .الزراعة

تكون نتيجتها استبدال الجديد بالقديم في جميع ) ذات المعاملة الواحدة(جربة البدائية ولكن مثل هذه الت
ها بخسارة كبيرة المساحة المزروعة، وهي بهذا الوضع ال تخلو من مجازفة قد تصيب من يقدم علي

كما قد يحدث . لدى باقي المزارعين مثالًرض األ لطبيعةمة الطريقة الجديدةئالحتمال عدم مال
 كبيئة أخرىس، فقد يجرب مزارع ما صنفاً جديداً ممتازاً في صفاته ومحصوله، ولكن لظروف العك
تغيرات جوية طارئة، قد يتأثر المحصول الجديد فيقل عن المحصول الشائع استعماله، رض أو األ

فيعتقد الفالح بعدم جودة هذا الصنف رغم مزاياه، فال يقبل المزارعون على زراعته مع ما في ذلك 
  .من خسارة محققة

 نحو أخرىوقد لمس األقدمون عيب هذه التجارب البدائية ذات المعاملة الواحدة، فخطوا خطوات 
التجارب الزراعية الصحيحة، وهذه الخطوة هي تجربة الجديد في نصف المساحة وتجربة القديم في 

  . الحقيقةإلى أقرب النصف اآلخر وذلك لتعريض القديم والجديد لظروف متماثلة مما يجعل نتيجتها
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  :أغراض التجارب الزراعية  .2.3.9.1.9.2
  
غراض التجارب الزراعية عديدة، فمنها طرق الزراعة، ومواعيد الزراعة، والدورات الزراعية أ

 المحاصيل، وعدد الريات، وموعدها، وخدمة أصنافالمختلفة، ومسافات الزراعة، وكمية البذار، و
ثنائية  أو والتجارب الزراعية إما وحيدة الغرض،. وطريقة وضعه، ونوع السماد وكميته، رضاأل

  .متعددة األغراض أو الغرض
  

  : تشرف على التجارب الزراعيةالهيئات التي  .3.3.9.1.9.2

ا تكون عرضة لخسائر مادية الحتمال أنه، كما ب الزراعية ليست زراعة استغالليةزراعة التجار
 تنجح زراعتها،  المحاصيل التي الأصنافالتجربة، كتجربة عدم نجاح الغرض الذي تقام من أجله 

التبكير في مواعيد الزراعة فيقل المحصول عن المعتاد، كما أن التوزيع على مختلف المناطق أو 
يكفل تعريض التجربة لشتى الظروف الجوية وعوامل البيئة المحلية السائدة في مختلف المناطق مما 

 يجب تكرار أنهكما . التي تعرضت لهختالفاال ودقتها تبعاً لمدى يؤثر والشك في نتيجة التجربة
إقامة التجارب الزراعية لمدة سنين متوالية قبل األخذ بنتائجها، حتى تتعرض التجربة لمختلف 

  . عامإلىم األجواء التي تتغير من عا

تاد أن نقوم بها  القيام باإلشراف على مثل هذه التجارب، والمعفراديمكن لأل فلكل هذه األسباب ال
  )2009 بولس،(.المؤسسات العامة أو الهيئات الزراعية الكبرى أو وتشرف عليها الحكومات

  الزراعي اإلرشاد طرق اختيار على المؤثرة العوامل  10.2  
  
 منها يتالئم ما اختيار يجب ولكن التعليمية، األهداف لتحقيق مالئمة يةاإلرشاد الطرق جميع العموم في

 يتوافق بما يةاإلرشاد من الرسالة الغرض تحديد يتم بحيث التعليمي الهدف وتحقيق الراهن الوضع مع

 متعددة وسائل استخدام حال في والمناسبة للتوصيل الطريقة الختيار تمهيدا المجتمع أفراد واحتياجات

 )1996 الريماوي،(.أكبر المسترشدين جمهور استجابة تكون
 
  :منها المناسبة اإلرشاد طرق تياراخ على تؤثر عوامل عدة هناكو
 

 التعريف الزراعية، اآلالت في حديثة تقنيات توصيل( ياإلرشاد االتصال عملية من الهدف •
 .)الخ....اآلفات مبيدات من جديد بنوع
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 المعقدة اتاإلرشاد بعض هناك حيث المطلوبة المعلومة لتوصيل المطلوبة االتصال مرات عدد •

 .للمزارع مهالتعلي التكرار تحتاج التي

 .ياإلرشاد الجهاز لدى المتوفرة والبشرية المادية اإلمكانيات •

 .يةاإلرشاد بالعملية للقيام والمعدات واألجهزة األدوات توفر مدى •

 .الخ...والثقافية واالقتصادية االجتماعية المسترشدين خصائص •

 .الخ....والتلفاز واإلذاعة الصحف مثل اإلعالم وسائل انتشار مدى •

 .المستهدفين المسترشدين جمهور أعداد •

 .الخ....االجتماعات أماكن توفر الجوية، األحوال العمل، بمواسم تتعلق أمور •

 ،الريماوي ،1993 ،الطنوبي(.بها وخبرتهم المرشدين لدى يةاإلرشاد الطرق استخدام مهارة •
1996(  

  
بصر من خالل الطريقة ية فهي الوسائل التي تستخدم فيها حاستي السمع والاإلرشادأما المعينات 

  )Van Dan and Hawkins (1990).ية لزيادة تأثيرهااإلرشاد
 
 األفكار واألساليب الزراعية الحديثة تبني  11.2 
 

  الزراعي في ِإقناع الفالحين بالمقوالت العلمية الجديدة وِإنما هي تتمثل فياإلرشاد ال تنحصر مهمة
 :هما ويتم ذلك بعمليتين مترابطتين متداخلتين .ا فعلياً على جعلهم يتبنونها وينفذونهالدءوبالعمل 

العملية (التبني أي   المزارعين، وعمليةإلىعملية انتشار الفكرة وانتقالها من مصادرها األصلية 
أي ِإن الفرد ، )النهائيحتى تبنيها  العقلية التي يمر فيها الفرد منذ سماعه بالفكرة الجديدة أول مرة

والتنبه، ومرحلة االهتمام، ومرحلة التقويم العقلي،  مرحلة الوعي: راحل وهييمر بسلسلة من الم
 أو  البد من وجود مشكلة ماأنه إلىوتجدر اِإلشارة . والتطبيق ومرحلة التجريب، ومرحلة التبني

ويتفاوت المزارعون في األخذ بالخبرات الجديدة .الدخول في تلك المراحل حاجة ما لدى الفرد قبل
 النسبي لعملية التبني وتؤثر في سرعة التبني عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية منتبعاً للز

  )2008محمد، (.وصفاتها وشخصية، وعوامل مرتبطة بطبيعة الخبرة الجديدة
  

  :المستحدثة األفكارالعوامل التي تؤثر في سرعة تبني   1.11.2
  

 تبني وتقبل سرعةي قد تؤثر في  عن العوامل التأجريت والدراسات التي األبحاثتدل نتائج 
 بها لألخذ ينرعازم الاستجابة وبالتالي تؤثر على المستحدثة الزراعية واألساليب واألفكارالخبرات 

 االجتماعيةمن العوامل   كبيردثير عدأتووضعها موضع التنفيذ الفعلي على ان المزارع يقع تحت 
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 التي  الزراعية الخبرة وطبيعةات  تتعلق بصفأخرى فضال عن عوامل االقتصاديةو ةالشخصي
  .بإتباعهاينصح بها 

  
   : لبعض من هذه العواملبإيجاز وفي ما يلي سنتعرض 

  

 التي ترتبط لشخصيةاهي تلك العوامل التي ترتبط بالفرد نفسه ومن العوامل  :الشخصيةعوامل ال •
  : الجديدة نذكر ما يليواألساليب األفكاربتبني 

  

 من المزارع األمي ةستجابالاسرع في أ المتعلم المثقف الواعي ن الشخصإ :مستوى التعليم •
 .ة العصريةعيازر الواألساليبالزراعية  استعدادا لتقبل المعارف العلميه أكثرويكون 

  

فكار أل استعدادا وتقبال لأكثر من صغار ومتوسطي السن يكونون فراداأل إن :السن •
 .مسنين الينرعازم من الالمستحدثة الزراعيةساليب واأل

  

  .ةالزراعية والسياسي واالجتماعية في المنظمات ة والمشاركةالعضوي •

 . ويقصد بها نوع العمل الرئيسي الذي يزاوله الفرد:مهنةال •

 .  جهوده وأمستوى طموح الفرد ومرونة تفكيره  الذكاء ومثل أخرى :عوامل شخصيه •

 . في النصيب والمكتوبعتقادواالالقناعة والرضا بالموجود  •

 .ة الصحية والحالة الجسميدرةالق •
 

ساليب ألفكار وااأل يتبنىن لها ارتباط  أ التي ثبت االقتصاديةمن العوامل  :عوامل االقتصاديةال
  :يأتي نذكر ما المستحدثةالزراعية 

  

قدام على إل المزارع محدود الدخل عادة ما يكون شديد الحرص كثير التردد في ا:الدخل •
 .لجديدةافكار باأل         خذ األ

  

فكار والخبرات  ارتباط ايجابي يتبنى األالحيازةن لحجم أوجد  :المزرعة الحيازةحجم  •
 لتقبل وتبني أكبر كلما كان هناك فرصه المزرعةفكلما زاد حجم .المستحدثة الزراعية

 .الجديدةفكار األ
  

 رض ايجابيه بين نوع ملكيه األعالقةن هناك أ تشير معظم الدراسات على :الحيازةنوع  •
 .الجديدةفكار والخبرات يجار وتقبل األإ أو وهل هي ملك
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أكثر ميال لتقبل  عادة فالشخص الذي يتمتع بمستوى معيشي مرتفع يكون :ةمستوى المعيش •
 )1973 العادلي،.( المنخفضالمعيشة ما قورن بالفرد ذو مستوى إذا الجديدةفكار وتبني األ

  
  لزراعيةا اإلرشادية والمعينات الطرق تصنيف  12.2

 
  :الطنوبي وضحها كما وهي يةاإلرشاد الطرق تصنيف أسسها على قام مختلفة أسس هناك

  
  :الكمي التصنيف  .1.12.2

 
 :إلى يةاإلرشاد الطرق تقسم  حيثاالتصال من المستفيدين فراداأل عدد على يعتمد وهو

 
 .الفردي اإلرشاد طرق •  

 .المباشر الجماعي اإلرشاد طرق  • 

  ).الجماهيري(مباشر الغير الجماعي رشاداإل طرق  • 
  

  :الكيفي التصنيف . 2.12.2
 
  :   وهما للتصنيف أساسين على يعتمد وهو

 
 :إلى اإلرشاد طرق تقسم عليه وبناءا :المتصل تأثر .1

   .الشخصي التأثير على تعتمد إرشاد طرق •
 .الشخصي غير التأثير على تعتمد إرشاد طرق •

 
 اإلرشاد طرق تقسم عليه وبناءا يةاإلرشاد الرسالة املةمع نوع أو المعلومات عرض طرق .2

  :إلى

 .المكتوبة الكلمة على تعتمد كتابية •

 .المسموعة الكلمة على تعتمد كالمية •

 .البصري اإليضاح على تعتمد إيضاحية •

 .السابقة األنواع من نوع من أكثر تجمع مختلطة •
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  :يالعقالن التصنيف .3.12.2
  
ية اإلرشاد الطرق بين التصنيف من النوع هذا يفرق حيث 1962 عام فرنر كولي ابتكره النوع هذا

 على الطريقة تعرف التصنيف لهذا طبقًا الكبار، تعليم طرق في بكثرة ويستخدم ية،اإلرشاد والمعينات
  )1998 ،الطنوبي(.عمالئها وبين التعليمية المؤسسة بين عالقة تخلق اأنه أساس
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  الفصل الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة الدراسإجراءات
  

  ةمقدم  1.3 
  

منهج  يتضمن والذي الدراسة هذه جراءإل اتبع الذي البحثي لألسلوب وصفًا الفصل هذا يتناول
 الدراسة، داةأ ثبات الدراسة، أداة صدق الدراسة، أداة الدراسة، عينة الدراسة، مجتمع لدراسة،ا

  .اإلحصائية المعالجة الدراسة، إجراءات
 
  الدراسة منهج  2.3 

  
 الواقع دراسة على يعتمد الذي المنهج وهو، الدراسة هذه جراءإل التحليلي الوصفي المنهج تطبيق تم

رقمي  وصف إعطاءب كميا، تعبيرا عنها ويعبر دقيقًا وصفًا بوصفها ويهتم هي، كما الظاهرةأو 
تعبيرا  عنها يعبر أو المختلفة خرىاأل الظواهر مع ارتباطها ودرجات حجمها أو دارهامقيوضح 
  .النتائج هذه ويحلل خصائصها ويوضح يصفهابأن  كيفيا

  
  الدراسةوعينة مجتمع  3.3

  
 تجارب إجراءفي محافظة جنين والتي تم مزارعي الخضار المروية يتمثل مجتمع الدراسة ب

موزعين  اكانوهدوا تجارب ومشاهدات في مزارع اآلخرين، حيث  شاأوومشاهدات في مزارعهم، 
 زراعة كونها تمثل مناطق ال ضعيفأبودير  الجلمه، يثلون،م كفردان، برقين، ،قباطيةمناطق على 
 أراضيقع على ا تأنه فيها، كما رتوازية لوجود عدد من اآلبار اإل وذلكفظة جنين في محاالمروية
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 طبقات تمثل المناطق المختلفة للزراعة إلىم تقسيم مجتمع الدراسة  بحيث ت،زراعة للخصبةسهله و
 وكان نوع ،ية من عدد الحائزين في كل منطقةئو ومن ثم تم تحديد عينة الدراسة كنسبة م،المروية

  )1.3( الجدول في كما موزعة مبحوث 180 بلغتحيث  العينة عشوائية طبقية
  

 الجهاز المركزي(.  فيهاالعينةي الخضار وحجم ، عدد مزارعمستهدفةالتجمعات ال: 1.3جدول 
  )ب-2005(لإلحصاء الفلسطيني 

  

  العينة أفرادعدد   ئزيناعدد الح  التجمع  الرقم
 من المئوية نسبةال

العدد الكلي 
  لالستبيان

 25  45  322  قباطية  1
 22.22  40  249  ميثلون  2
 13.89  25  189  كفردان  3
 13.89  25  172   ضعيفأبودير   4
 13.89  25  131  نبرقي  5
 11.11  20  114  الجلمه  6

 100  180  1177    المجموع

  
  األولية والدراسات البيانات جمع سلوبأ  4.3

 
 بناءا أعدت حيث المسترشدين، بجمهور استبيان تتعلق استمارة استخدام تم البحث أهداف لتحقيق
 االستمارة عرض طريق عن تطويرها تم ثم المتعلقة بالموضوع ومن السابقة األدبيات مراجعة على

 حيث ،اإلرشاد مجال في المختصين وبعض الدراسة واإلحصاء مجال في محاضرين مع وتدارسها
وقد  اإلحصاء، مجال في واآلخر اإلرشاد مجال في  محكمين اثنين منهم3 على االستبانة عرض تم

 ومن ،أخرى أسئلة وحذف وإضافة األسئلة بعض صياغة وإعادة بالتعديالت واالقتراحات األخذتم 
 لحساب عشوائية مزارع بطريقه ١٥ على االستبيان اختبار تم حيث ميدانيا، االستبانة اختبار تم ثم

 الدراسة، مجاالت من مجال لكل )ألف -كرونباخ(بمعادلة  باالستعانة االستبانة لفقرات الثبات معامل
االجتماعية  للعلوم حصائيةالرزمة اإل ببرنامج مستعينا اإللكتروني الحاسب خالل من وذلك
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(SPSS) Statistical Package for Social Sciences  الكلي الثبات وقد كان معامل    
Reliability Test   0.871(لالستبانة(   

  

  . لتعبئة االستماراتالشخصية المقابلة أسلوبهذا وقد اعتمد الباحث على 
  

  )المسح الميداني: المصدر(.تبانةاالس مجاالت من مجال لكل الثبات معامل :2.3جدول 
  

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال  الرقم
  ) الفا–كرونباخ (

  0.749  30  المشاهدةمجال تصميم   1

2  
 لدى مزارعي الزراعيةواقع المشاهدات 
  0.698  10  الخضروات

  0.861  17  مدى استفادة المزارعين من المشاهدات  3

4  
 تغيير في حداثإ في يةاإلرشادمساهمة المشاهدات 

  .اإلنتاجية عمليةال
5  0.761  

5  
 إرشادية وسيلة كالزراعية للمشاهدةتبني المزارع 

  . عليهاالقائمة الجهةو
6  0.813  

  

  داة جمع البياناتأ  5.3
  

  : )1ملحق رقم( أجزاء ستة االستبانةلقد تضمنت 
  

 االجتماعية والحالةيمي  تضمن بيانات عن المزارعين من حيث العمر والمستوى التعل         :األولالجزء  
 رضمـساحة األ  ن وجـدت و   إ للمـزارع    خرى األ ةنهمعدم التفرغ للعمل الزراعي وال     أو   التفرغو

  .ممارسة العمل الزراعي وقناعة المزارع من الحيازةوطريقة  المزروعة
  

ه  من قبل المزارع في حقل     الحقلية المشاهدة عن كيفية تصميم     تضمن هذا الجزء أسئلة    :الجزء الثاني 
  .فقرة 30 ويتكون من الخاص

  

 لدى مزارعي الخضروات في     الحقليةواقع المشاهدات    إلىفي هذا الجزء تم التطرق       :الجزء الثالث 
  . فقرات10يتكون من محافظة جنين و
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 يةاإلرشـاد  حول مدى استفادة المزارعين مـن الحقـول    فقد تضمن هذا الجزء أسئلة     :الجزء الرابع 
  .فقرة 17ويتكون من 

 
 تغير فـي    إحداث في   الحقلية عن مدى مساهمة المشاهدات      تضمن هذا الجزء أسئلة    :زء الخامس الج

  . فقرات5 لدى مزارعي الخضروات ويتكون من اإلنتاجية العميلة
  

 القائمة الجهة و إرشادية وسيلة ك الحقلية مدى تبني المزارعين للمشاهدات      إلىتطرق   :الجزء السادس 
  . فقرات6عليها ويتكون من 

  
 وهو منها  األول الجزء عدا االستبانة فقرات جميع على لإلجابة موحد معيار استخدام تم وقد ذاه

 والعالمة )٥( هي فقرة لكل العظمى العالمة اعتبرت بحيث 3.3رقم  الجدول في الموضح المعيار
  . )1(هي  فقرة لكل الدنيا

  
  االستبانة فقرات على إلجاباتا سلم توزيع :3.3جدول 

  

موافق   الفقرة
  بشده

 معارض  معارض  ال رأي  موافق
  بشده

  1  2  3  4  5  الموجبة الصياغة
  
  :هي مستويات ثالثة على للفقرات األوزان وزعت وقد هذا
 

   %).80( األقل على للفقرة المئوية النسبة كانت إذا عالية • 
  %).80(و  %) 50( بين ما تنحصر للفقرة المئوية النسبة كانت إذا متوسطة • 
   %).50(عن تقل نسبة على الفقرة حصلت إذا خفضةمن • 
  

 لمتوسـط  المئـوي  والـوزن  فقـرة  لكل اإلجابة درجات متوسط على النتائج تفسير أجل من أعتمد
الحياد  درجة مع فقرة لكل المئوي والوزن الدرجات متوسط مقارنة وتم العليا، الدرجة من الدرجات
 الوزن المئوي إيجاد تم الحياد درجة خالل ومن رجة،د 3 أعطيت والتي ال رأي عبارة تمثلها والتي
 يكون وبذلك للمقياس، العليا الدرجة على درجة 3 وهي الحياد درجة قسمة خالل من الحياد لعالمة
  %.60 الحياد لدرجة المئوي الوزن
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  تحليل البيانات  6.3
  

   Statistical Package for Social Scienceاالجتماعية للعلوم اإلحصائياعتمد برنامج التحليل 
(SPSS)   ،الوصـفي لحـساب المتوسـطات       اإلحـصاء  أساليبكما تم استخدام      في تحليل البيانات 
حيث تم اسـتخدام      التحليلي لتحليل البيانات حسب طبيعتها،     واإلحصاء ،المعيارية واألخطاء الحسابية

 كما تم اسـتخدام     بيعيةالط وذلك للتوزيعات    )T-test( واختبار   )(ANOVA األحادياختبار التباين   
 (Kruskal-Wallis) مثل اختبار كروسكال والـيس       الطبيعيةاالختبارات الالمعلميه للتوزيعات غير     

 الـذي  (Mann-Whitney Test)ويتنـي  واختبار مان  .األحاديالذي يعادل اختبار تحليل التباين 
  ).T-test(يعادل اختبار 

  

  متغيرات الدراسة  7.3
  

   على النحو التاليراسةالدانحصرت متغيرات 
  

  : خمسة متغيرات كما يلي تضم: متغيرات تابعة 1-
 

 .الزراعية المشاهدة في تصميم المتبعة الطريقة •

  . لدى مزارعي الخضرواتالزراعيةواقع المشاهدات  •
 .يةاإلرشادمدى استفادة المزارعين من الحقول  •

 .إلنتاجيةا عملية تغيير في الإحداث في يةاإلرشادمساهمة المشاهدات  •

 . عليهاالقائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالزراعية للمشاهدةتبني المزارع  •
  

 : تسعة متغيرات كما يليإلىوتنقسم : متغيرات مستقلة 2-
  

 .العمر •

 .المستوى التعليمي •

 .االجتماعية الحالة •

 .التفرغ للعمل الزراعي •

 .وجدتإن  خرى األمهنةال •

 . التي تزرعرضمساحة األ •

 .ةالحيازطريقة  •

 .النشاط الزراعي •

 .سبب ممارسة العمل الزراعي •
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  الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ةالنتائج والمناقش
  

  ةالمقدم  1.4
  

 بالعوامـل   المتعلقـة حيث يتم تنـاول النتـائج        ،ة بالتحليل والمناقش  الدراسةيتناول هذا الفصل نتائج     
مـساحة   ،ساسية األ مهنةال ،االجتماعية الحالة المستوى التعليمي،  هي العمر،  بالمسترشدين و  المستقلة

  .النشاط الزراعي وسبب ممارسة العمل الزراعي ،رضطريقة حيازة األ ،المزروعة رضاأل
  

 المـشاهدة  بالمزارعين وهـي كيفيـة تـصميم         الخاصة الثابتة بالعوامل   المتعلقةكما تضمن النتائج    
مدى اسـتفادة المـزارعين مـن        ، لدى مزارعي الخضروات   الزراعيةات  واقع المشاهد  ،الزراعية
 وتبنـي  اإلنتاجيـة  عمليـة  تغيير فـي ال إحداث في  الزراعيةمساهمة المشاهدات    ،يةاإلرشادالحقول  

  . عليهاالقائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالزراعية للمشاهدةالمزارع 
  

 المختلفةارعين والمجاالت  للمزصاديةاالقت واالجتماعية بين الخصائص عالقةتحليل ال  2.4
  للدراسة

  
  للمزارعين،االقتصادية واالجتماعية وعالقتها بالخصائص الدراسة تحليال لمحاور الدراسةتهدف 

 Kolmogrov) وقد تم استخدام االختبارات الالمعلميه وفقا الختبار كولموجروف سميرنوف

Smirnov)1.4( والتي يوضحها الجدول الطبيعيةيعات  للتعرف على مقاربة توزيع المحاور للتوز (
 لدى الزراعيةواقع المشاهدات  والحقلية المشاهدةن توزيع مجال تصميم حيث يوضح الجدول أ
 كان مقاربا للتوزيع الحقليةومجال مدى استفادة المزارعين من المشاهدات  مزارعي الخضروات
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على الترتيب وهي قيم غير داله )0.083(، )0.174(، )0.075( (P-value): فبلغت قيم الطبيعي،
 في مجال مساهمة المشاهدات (P-value):، فيما بلغت قيم %5 المعنوية عند مستوى إحصائيا
 لدى مزارعي الخضروات ومجال تبني المزارع اإلنتاجية عملية تغير في الإحداث في الحقلية
على الترتيب وهي قيم )  0.000( ،)0.002( عليها القائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالحقلية للمشاهدة

  .%5 المعنوية عند مستوى إحصائياداله 
  

      للتوزيعات الطبيعيةالدراسةمحاور  توزيع :1.4جدول 
  

المتوسط   المحور
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 Zقيمة 
Kolmogrov 

Smirnov 
  الداللةمستوى 

  0.083  1.494  0.374  3.391  الحقلية المشاهدةتصميم 

 الزراعيةالمشاهدات واقع 
  0.174  1.105  0.400  3.730  لدى مزارعي الخضروات

مدى استفادة المزارعين من 
  الحقليةالمشاهدات 

3.767  0.495  1.281  0.075  

 الحقليةمساهمة المشاهدات 
 عملية تغير في الإحداثفي 

  اإلنتاجية
3.405  0.591  1.849  0.002  

 للمشاهدةتبني المزارع 
 شاديةإر وسيلة كالحقلية
   عليهاالقائمة الجهةو

2.959  0.550  2.436  0.000  

  
  لدى مزارعي الخضرواتالزراعيةواقع المشاهدات ، الحقلية المشاهدةمجاالت تصميم فيما يخص 

 األحاديفقد تم استخدام تحليل التباين  الحقليةومجال مدى استفادة المزارع من المشاهدات 
(ANOVA)واختبار ،أكثروعات و لمقارنة المتوسطات لثالث مجم )T-test( المستقلة للعينات  

 تغيير في إحداث في الحقلية مجاالت مساهمة المشاهدات أما.لمقارنة متوسطات الرتب لمجموعتين
 القائمة الجهة والحقلية لدى مزارعي الخضروات وتبني المزارعين للمشاهدات اإلنتاجية عمليةال

 – Kruskal) باستخدام اختبار كرسكال واليس المتمثلةمعلميه عليها فقد تم استخدام االختبارات الال
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Wallis)واختبار مان وتني أكثر لمقارنة المتوسطات لثالثة مجموعات و )(Mann-Whitney 
Testلمقارنة متوسطات الرتب لمجموعتين .   
  

  ةتحليل االستمار 3.4
  

  :وعند تحليل اإلستماره كانت النتائج التي تم الحصول عليها كما يلي
  

  :المستقلة بالعوامل المتعلقة النتائج .1.3.4
  

  :يلي ما المبحوثين للمزارعين المستقلة بالعوامل المتعلقة النتائج شملت
 

  :المزارعين أعمار .1.1.3.4
  

 30-20( بـين    أعمارهممن عينة المزارعين كانت تتراوح      % 19.4ن   أ الدراسة نتائج   أظهرتلقد  
من حجـم عينـة   % 35.6 فقد شكلوا ما نسبته  )سنة 40-31( ما بين    أعمارهم من كانت    أما،  )سنة

مـن  % 12.8 و   )سـنة  50-41( بين   أعمارهم تتراوح   العينةمن  % 29.4، وكانت نسبة    الدراسة
فقـد  % 2.8 والتي بلغت العينة أفراد بقية أما، )سنة 60-51( ما بين أعمارهم تراوحت   العينة أفراد

 هـم مـن فئـة    زراعةن غالبية الذين يعملون بال  هر أ  يظ وهذا ما   عام، 60 تزيد عن    أعمارهمكانت  
ن نسبة الـشباب بـالمجتمع       التي ذكرت أ   حصائيةالدراسات اإل العديد من   وهذا ما يتفق مع      الشباب،

  . عمريه على حدهفئةيظهر العدد ونسبة كل  2.4 والجدول ،عاليةالفلسطيني 
  

     رالتوزيع النسبي للمزارعين حسب العم :2.4جدول  
  

 النسبة % العدد العمر
 19.4 35  سنة30 - 20من 

 35.6 64  سنة40 - 31من 

 29.4 53  سنة50 - 41من 

 12.8 23  سنة60 - 51من 

 2.8 5  سنة60أكثر من 

 100.0 180 المجموع
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 :المستوى التعليمي2.1.3.4.  
  

والتعلـيم   ،ساسـي األوالحاصلين على التعليم     ، خمس فئات هي األمية    إلى التعليمية الفئةلقد قسمت   
من عينة المزارعين هـم مـن     % 40.0ن   النتائج أ  أشارتوقد  . الجامعي خيراًالمتوسط ثم الثانوي وأ   

مـن  % 27.2 الحاصلين على التعليم المتوسط فقد شكلوا نـسبة          أماالحاصلين على التعليم الثانوي،     
 الحاصلين على التعليم    أما ،العينة أفرادمن  % 23.9 للجامعيين فقد شكلوا نسبة      بالنسبة، و العينةحجم  

 الشابة الفئة إقبال إلىوهذا يعزى    ،المبحوثة العينةمن  % 8.9 فلم تتجاوز نسبتهم     واألميون األساسي
 في المدارس وعـدم تمكـنهم مـن         الدراسية المراحل   ائهمإنه العمل بعد    إلىفي المجتمع الفلسطيني    

  .يظهر هذه النتائج) 3.4(ل والجدو. االنتفاضة في فترة وخاصةااللتحاق بالجامعات 
  

  التوزيع النسبي للمزارعين حسب المستوى التعليمي :3.4جدول 
 

 النسبة % العدد المستوى التعليمي
 1.7 3 أمي

 7.2 13 ابتدائي

 27.2  49 متوسط

 40.0 72 ثانوي

 23.9 43 جامعي

 100.0 180 المجموع
  

  :ةجتماعي االةالحال. 3.1.3.4
  

 ما   المتزوجين حيث شكلوا   المزارعين هم من    المبحوثة العينة أفرادن غالبية    أ ة نتائج الدراس  أظهرت
مـن  % 12.2 المزارعين الغير متزوجون فقد شكلوا ما نـسبته          أما،  العينة أفرادمن  % 87.8نسبته  
  :يوضح هذه النتائج) 4.4(والجدول  ،العينة أفراد

  

  ماعيةالتوزيع النسبي للمزارعين حسب الحالة االجت: 4.4جدول 
  

 النسبة % العدد الحالة االجتماعية

 12.2 22 أعزب

 87.8 158 متزوج

 100.0 180 المجموع
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   :التفرغ للعمل الزراعي. 4.1.3.4 
  
 هم من المزارعين المتفرغين للعمـل    العينة أفرادمن  % 85ن ما  نسبته      أ الدراسة نتائج   أظهرتلقد  

 المزارعين غير المتفـرغين  أما رئيسيه لهم مهنة اأنه للدخل أي أساسيالزراعي ويعتبرونها مصدر   
 فلقد  أخرى مهنة ويكون لديهم    أخرللعمل الزراعي والذين يعتبرونها كمصدر ثانوي وكدخل مساعد         

 عدم توفر فرص عمل بشكل كـافي وبالتـالي          إلى ويرجع ذلك    العينة أفرادمن  % 15بلغت نسبتهم   
  :النتيجةيوضح هذه ) 5.4( والجدول زراعةلهم باأرض العمل بإلى في المجتمع فراديلجأ األ

  
  التوزيع النسبي للمزارعين حسب التفرغ للعمل الزراعي: 5.4جدول 

  

 النسبة % العدد التفرغ للعمل الزراعي

 85.0 153 متفرغ للعمل الزراعي

 15.0 27 غير متفرغ للعمل الزراعي

 100.0 180 المجموع
  

  :ين للعمل الزراعي لغير المتفرغخرى األمهنةال. 5.1.3.4
  

 وفي نفس الوقت يمارسون مهنـة       زراعة هم ممن يمارسون ال    العينة أفرادمن  % 44.4كان حوالي   
 المزارعين والذين يمارسون    أما من المبحوثين هم مزارعين وموظفين،    % 40.7وما نسبته    ،التجارة
ن الدخل العائد   ا نالحظ أ   ومن هن  المبحوثة العينة أفرادمن  % 14.8 فكانت نسبتهم    أيضا العمالةمهنة  

 البحـث عـن     إلـى  مما يضطر المزارع      ال يكفي للنفقات األسرية    زراعةعلى المزارع من مهنة ال    
  ةيوضح هذه النتيج) 6.4(والجدول . آخرمصدر دخل 

  
   لغير المتفرغين للزراعةخرىالتوزيع النسبي للمزارعين حسب المهنة األ: 6.4جدول 

  
 النسبة % العدد ن للزراعة لغير المتفرغيخرىالمهنة األ

 14.8 4 عامل

 44.4 12 تاجر

 40.7 11 موظف

 100.0 27 المجموع

  



 46

  : التي يزرعها المزارعرضمساحة األ. 6.1.3.4
  
                     القليلـة  الزراعيـة  كانت لـذوي الحيـازات       العينة أفراد من   نسبة أعلىن   أ الدراسة نتائج   أظهرت

 50-12 (زراعـة منهم يقومـون ب   %22.8في حين كان    % 58.9بتهم  حيث بلغت نس  ) دونم1-20(
 وهذا مـا يـدل   العينة أفرادمن % 18.3 نسبة اشكلو دونم فقد 50 من  أكثر من يزرعون      أما) دونم
 في فلـسطين هـي      الزراعيةم بصغار المزارعين والحيازات     أنهن المزارعين يصنفون على     أعلى  
يوضح ) 7.4(، والجدول   خرى ما قورنت بالدول األ    إذا  عن حيازات صغيره ومجزئه نوعا ما      عبارة
  :ذلك

  
   التي يزرعها المزارعرضالتوزيع النسبي للمزارعين حسب مساحة األ: 7.4جدول 

  
 التي يزرعها رضمساحة األ

 المزارع
 النسبة % العدد

 58.9 106  دونم20-1من 

 22.8 41  دونم50- 21من 

 18.3 33  دونم50 من أكثر

 100.0 180 المجموع
  

  :رضطريقة حيازة األ. 7.1.3.4
  

 مملوكـه لهـم بلغـت     أرض زراعة المزارعين اللذين يقومون بنسبةأن  الدراسة نتائج أظهرتلقد 
من المزارعين يقومـون    % 50.0 والتي بلغت    كبر األ نسبة وان ال  المبحوثة العينة أفرادمن  % 37.2
 أفـراد  حـسب رأي     رضاق مع مالك األ    معينه حسب االتف   لفترة) ضمان  ( مستأجره   أرض زراعةب

 رض مع مالـك األ    بالمشاركة أرض زراعة المزارعين اللذين يقومون ب    نسبة، في حين بلغت     العينة
 أراضـي  ويقومون بضمان    أرض المزارعين اللذين يملكون     أما،  المبحوثة العينةمن  %7.2الحقيقي  

 وهـذا   المبحوثـة  العينـة  فرادأمن  %5.6لتوسيع نطاق عملهم ومساحه مزارعهم فقد بلغت نسبتهم         
 نوعا ما وتقوم بتأجيرهـا      كبيرة بمساحات   األراضي وجود طبقة معينه في المجتمع تملك        إلىيعزى  
 والذين ال فراد ولجوء عدد كبير من األ     االقتصادية األوضاع وكذلك سوء    منطقة المزارعين في ال   إلى

ـ    زراعة العمل بمهنة ال   إلى الزراعية األراضييملكون   ) الـضمان  (رض األاسـتئجار ق  عـن طري
  .يوضح هذه النتائج) 8.4(والجدول 
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  رضالتوزيع النسبي للمزارعين حسب حيازة األ: 8.4جدول 
  

 النسبة % العدد رضحيازة األ

 37.2 67 ملك

 50.0 90 ضمان

 7.2 13 مشاركه/مزارعه 

 5.6 10 ملك وضمان

 100.0 180 المجموع
  

   :النشاط الزراعي. 8.1.3.4
  
 المحميـة  والمكشوفة هم من مزارعي الخضار  العينة أفراد للنشاط الزراعي فقد كانت غالبيه       سبةبالن

 فقط فقد شـكلوا مـا       المحمية الخضار   زراعة اللذين يقومون ب   أما% 60.6معا حيث شكلت نسبتهم     
 المكشوفةمزارعي الخضار   هم من   %18.9 والبالغة نسبة باقي ال  أما،  العينة أفرادمن  % 20.6 نسبة

 كي يكون لديـه دخـل       حديثة وال المكثفة زراعة ال إلىفقط وهذا يدل على توجه عدد من المزارعين         
  .يوضح ذلك) 9.4(باستمرار والجدول 

  
  التوزيع النسبي للمزارعين حسب النشاط الزراعي: 9.4جدول 

  
 النسبة % العدد النشاط الزراعي

 18.9 34 خضار مكشوفة

 20.6 37 خضار محمية

 60.6 109 ة ومحميةخضار مكشوف

 100.0 180 المجموع

  
  : العمل الزراعيممارسةقناعه المزارع في .  9.1.3.4

  
 عن اآلبـاء  بالوراثة العمل الزراعي   ممارسةمن المزارعين يقومون ب   % 40.0 انالبحثشارت نتائج   أ

من قبل   المناطق   إغالق إلىمنهم يمارسونها لعدم وجود بديل آخر وهذا يعزى         % 27.8، و   واألجداد
 وقناعه  مهنة ك زراعة من يمارس مهنة ال    أما.  كي يمارسوها  أخرىاالحتالل وعدم توفر فرص عمل      
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المجتمع الفلسطيني هو مجتمع زراعي     أن   وهذا ما يتفق على   .العينة أفرادمن  % 23.9فكانت نسبتهم   
نوي مكمـل    كدخل ثا  مهنة هم من يمارسون هذه ال     العينة أفرادمن  % 8.3 نسبة، وقد شكلت    بالوراثة
  .يوضح ذلك) 10.4(، والجدول يالرئيسللدخل 

  
  التوزيع النسبي للمزارعين حسب قناعة المزارع لممارسة العمل الزراعي: 10.4جدول 

  
 النسبة % العدد قناعة المزارع في ممارسة العمل الزراعي

 23.9 43 مهنة

 40.0 72 وراثي

 8.3 15 دخل مكمل للدخل الرئيسي

 27.8 50 عدم وجود بديل

 100.0 180 المجموع
 

  :ة الحقليالمشاهدة بمجال تصميم المتعلقةالنتائج   .2.3.4
  

 بالنـسبة النتائج التي تم الحـصول عليهـا        ) 11.4( ويظهر الجدول    فقرة 30الجزء على   شمل هذا   
  : على الشكل التاليإلجابات حيث كانت االحقلية المشاهدةلتصميم 

  
 7كانت  ) عالية( من قبل المزارعين تعتبر      أكثرو% 80عليها   إلجاباتالفقرات التي كانت ا    •

 .فقرات

تعتبـر  %) 80-%50( عليها من قبل المـزارعين بـين         جابةالفقرات التي كانت نسبة اإل     •
 .فقرة 20كانت ) متوسطة(

 . المزارعينإجاباتمن مجموع %) 50اقل من ( فقرات ذات وزن منخفض 3كان هناك  •

 واقعه على الطريـق وسـهلة       المشاهدةتكون  أن    للفقرات كانت للفقرتين تختار    نسبة أعلى •
 الوصول 

 وحصلتا علـى نـسبة   الزراعية بنفس المعايير المشاهدةويتم معاملة صنف الشاهد وصنف       •
)88.(% 

 بتعـويض   تجربـة  لل الراعيـة  مؤسسة تقوم ال  تجربة كانت للفقرة في حال فشل ال      نسبةقل  أ •
 مؤسـسة  عدم تحمل ال   إلىويعود السبب في ذلك     %).36( نسبة   المزارع حيث حصلت على   

 .  المصاريف وتكفل المزارع بها لوحده وعلى حسابه الخاصأعباء للمشاهدة الراعية
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   : والتي كانت على النحو التاليالحقلية المشاهدة بمجال تصميم المتعلقة النتائج :أ-11.4 جدول
                  

   الرقم
الوسط 
 الحسابي

 نسبةال
% 

الخطأ   الوزن
  المعياري

1  
 واقعه على الطريق وسـهلة   المشاهدةتكون قطعة   أن   تختار

  0.060 عالية 88 4.4 الوصول

2  
 التي تتشابه تضاريسها وواقعها مع المحـيط        القطعةتختار  

 من المزارعين
  0.067 عالية  82 4.1

 0.081 متوسطة 78 3.9 وأهدافها وأجزاءها المشاهدة تمثل إرشاديةيتم وضع لوحه   3

 0.085 متوسطة 74 3.7  بشكل دوريالمشاهدةيزورك المرشد المختص ب  4

 0.086 متوسطة 76 3.8 المشاهدة توضح وإرشاداتيقوم المرشد بوضع عالمات   5

 0.091 متوسطة 66 3.3 المشاهدةيقوم المرشد بعمل رسم توضيحي لمكان   6

7  
 صـاحب   عند اختيار صنف المشاهدة يكون ذلك بواسـطة       

 المشتل
 0.088 متوسطة 60 3.0

 يكون ذلك بواسـطة صـاحب       المشاهدةعند اختيار صنف      8
 المحل الزراعي

 0.081 متوسطة 60 3.0

 يكون ذلك بواسطة المهنـدس      المشاهدةعند اختيار صنف      9
 الزراعي مباشره

 0.068 متوسطة 78 3.9

 الزراعيـة يشرف المرشد الزراعي على جميع العمليـات          10
 تجربة بالعلقةالمت

 0.096 متوسطة 64 3.2

 0.095 متوسطة 54 2.7  بحضور عدد من المزارعينزراعية عمليةتتم أي   11

 المـشاهدة  أهداف يقوم المرشد بتوضيح     المشاهدةقبل تنفيذ     12
 مسبقا

 0.070 متوسطة 76 3.8
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  :  على النحو التاليالحقلية والتي كانت المشاهدة بمجال تصميم المتعلقة النتائج :ب-11.4 جدول
 

   الرقم
الوسط 
 الحسابي

النسبة 
% 

الخطأ   الوزن
  المعياري

 في الحقل في عدة مواقع بحيـث        المشاهدةيتم توزيع عينة      13
 تمثل الحقل كامال

 0.100 متوسطة 60 3.0

 والتعرف علـى    تجربة لتنفيذ ال  كافيةتكون مساحة المشاهد      14
 أكثرالنتائج بواقعيه 

 0.085 متوسطة 72 3.6

يتم تزويد المزارع بالمستلزمات الزراعية األساسـية التـي       15
 تكفي لنجاح التجربة

 0.091 منخفضة 44 2.2

 خاصـة  ألهداف المشاهدة باستغالل مستلزمات    عادةتقوم بال   16
 األساسيالمحصول )تتبيع(مثل ترقيع

 0.085 منخفضة 46 2.3

 ساسـي األ في مزرعتك تهتم بالـصنف      تجربة ال إجراءعند    17
 0.108 متوسطة 54 2.7 أكثر

 المـشاهدة وصـنف   ) الشاهد(يتم معاملة صنف الكنترول       18
 الزراعيةبنفس المعايير 

 0.049 عالية 88 4.4

19  
اختيار المزارعين يكون بناء على كفاءة المـزارع        أن   ترى
 0.084 متوسطة 74 3.7  المميزوأدائه

20  
 على تقـاوي     بهدف الحصول  تجربة ال إجراءيقوم المزارع ب  

 0.088 متوسطة 70 3.5 مجانية زراعيةومستلزمات 

21  
 بتوثيق جميع مراحل خدمـة      تجربةيقوم المزارع صاحب ال   

 0.089 متوسطة 68 3.4 المحصول

22  
هم دون  أصـناف منفذي المشاهدات يهتمون فقـط ب     أن   ترى

 0.098 متوسطة 52 2.6 خرى األصنافاالهتمام باأل

23  
 اعتمـادا علـى الـصنف     تجربةد لل يتم اختيار صنف الشاه   

 0.073 عالية 84 4.2  رواجا في السوقكثراأل

 0.061 عالية 84  4.2 منطقة من مزارع في الأكثر عند تجربةيتم وضع ال  24

25  
 يـؤثر   منطقـة  عند المزارع الريادي فـي ال      تجربةوضع ال 

 0.071 عالية 84 4.2 ايجابيا على نجاحها
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  : الحقلية والتي كانت على النحو التالي المشاهدة بمجال تصميم ةالمتعلق النتائج :ج-11.4 جدول
 

   الرقم
الوسط 
 الحسابي

النسبة 
% 

الخطأ   الوزن
  المعياري

26  
 بهـدف   المـشاهدة  عـن    مغلوطةيقوم المزارع بنقل نتائج     

 0.074 متوسطة 76 3.8 أخرىالحصول على مشاهده 

27  
 طـاء إعيفضل المرشدون المزارع الذي يتجاوب معهم في        

 0.069 عالية 84 4.2 المعلومات

28  
 طبقا لعالقتـه    تجربةيغير المزارع من نتائج ال     أو   يتجاوب

 0.076 متوسطة 74 3.7 بالمرشد الزراعي

29  
 تجربـة  لل الراعيـة  مؤسـسة  تقوم ال  تجربةفي حال فشل ال   

 0.071 منخفضة 36 1.8  اليهالخسارةبتعويض المزارع عن 

30  
 الراعيـة  مؤسـسة حقل تـابع لل  في تجربةتفضل مشاهدة ال  

 0.101 متوسطة 68 3.4 .تجربةلل

 
          لدى مزارعي الخضروات في محافظـة  الزراعيةواقع المشاهدات   بمجال   المتعلقةالنتائج   .3.3.4

  :جنين
  
 النتائج التي تم الحـصول عليهـا مـن          )12.4 ( فقرات ويوضح الجدول   10مل هذا الجزء على     تشا

  : كالتاليإلجاباتحيث كانت ا لدى مزارعي الخضروات الزراعيةت واقع المشاهداالمزارعين عن 
  
مـن مجمـوع   ) أكثرو% 80( من قبل المزارعين عالية إجابة نسبة أعلى فقرات على   7حصلت   •

 الفقرات

من مجموع  %) 80-%50بين  ( من قبل المزارعين     متوسطة إجابة فقرات على نسبة     3حصلت   •
 .الفقرات

من قبل  %) 50اقل من    (منخفضة إجاباتات هذا الجزء على      من مجموع فقر   فقرة أيلم تحصل    •
 .المزارعين

 فقد حصلت على نسبة     جيدة إرشادية وسيلة ك الزراعية مقتنع بالمشاهدات    فقرة كانت لل  نسبة أعلى •
 . الزراعياإلرشاد في والمقنعة جيدةكونها من المصادر ال% 90
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     والتي   لدى مزارعي الخضرواتالزراعيةواقع المشاهدات  بمجال المتعلقة النتائج :12.4 جدول
   )المسح الميداني: المصدر (-:على النحو التالي كانت                

  

  الرقم
  

الوسط 
 الحسابي

 نسبةال
% 

  الوزن
الخطأ 
  المعياري

 0.057 عالية 84 4.2 الزراعية المشاهدةاختيار المزارع يلعب دور في فشل   1

2  
 تجربـة  ال جـراء  إل فافيةشيتم اختيار المزارعين ذات     

 الزراعية
 0.065 عالية 80 4.0

3  
يتم اختيار مزارعين ذات رغبـه بـدخول مـزارعين          

  مزارعهمإلى آخرين
 0.069 عالية 80 4.0

 0.073 متوسطة 78 3.9 اآلخرينتقوم بزيارات لمشاهدات حقليه في مزارع  4

 0.087 عالية 80 4.0 تم تنفيذ مشاهدات في مزرعتك في الماضي  5

 0.076 عالية 82 4.1  التجاربإجراءتحمل المزارعين لتكاليف   6

 0.079 متوسطة 74 3.7 تثق بالمرشد الزراعي وبالصنف المراد تجربته  7

8  
 إجـراء اختيار المرشدين لمواقع سهلة الوصول لمكان       

 المشاهدة
 0.078 عالية 82 4.1

9  
 تجارب فـي    جراءهناك وقت كافي لدى المزارعين إل     

 محقوله
 0.084 متوسطة 72 3.6

 0.052 عالية 90 4.5 جيدة إرشادية وسيلة كيةاإلرشادمقتنع بالحقول   10

  
  :يةاإلرشادمدى استفادة المزارعين من الحقول  بمجال المتعلقةالنتائج   .4.3.4
  

 النتائج التي تم الحصول عليها من )13.4 ( ويوضح الجدولفقرة 17شمل هذا الجزء على 
 إلجابات حيث كانت ايةاإلرشاد الزراعية المشاهداتمدى استفادة المزارعين من  المزارعين عن

  :كالتالي
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مـن  ) أكثـر و% 80 (المبحوثـة  العينـة  أفراد من قبل عالية إجابة فقرات على نسبة     7حصلت   •
 .مجموع الفقرات

مـن  %) 80-%50بـين   ( من قبـل المـزارعين       متوسطة إجابة فقرات على نسبة     10حصلت   •
 .اتمجموع الفقر

 . في هذا الجزء ذات وزن منخفضفقرة أيلم يكن هناك  •

 الخـضار والتعـرف علـى مرشـدين         أصـناف  في اختيار    ستفادة كانت للفقرات اال   نسبة أعلى •
 فائـدة  هنـاك  أنهوهذا يدل على %) 84 (المئوية نسبةومزارعين جدد حيث حصلت على نفس ال 

 . في تحسين المعارف والمهارات لدى المزارعينجيدة

 مـن  زراعة لطريقة البالنسبةالمزارعين يحصلون بشكل متوسط على معلومات     نالنتائج أ ر  تظه •
وهـذا  .طريقة الحصاد وطريقة الري والتـسميد      ،طريقة زراعة الخضار،  رضحيث تحضير األ  

 مـن   ربحيـة  هي في معظمها شركات      يةاإلرشاد على المشاهدات    القائمةالجهات  أن   إلىيعزى  
 اإلرشـاد  س، ولـي  ها لدى المـزارعين   أصناف هو تسويق بذورها و    ولاألالقطاع الخاص وهدفها    

 .الكامل للمزارع
 
   يةاإلرشاد الزراعية  المشاهدات مدى استفادة المزارعين من بمجالالمتعلقة النتائج :أ-13.4 جدول

  )المسح الميداني: المصدر( -:والتي كانت على النحو التالي                
  

   الرقم
الوسط 
 الحسابي

 نسبةال
 الوزن %

الخطأ 
 المعياري

 0.075 عالية 80 4.0 تهتم باستمرار في مشاهدة التجارب الزراعية  1

2  
 لطريقـة   السليمة في مجال الممارسات     استفادةتلقيت  

 0.093 متوسطة 72 3.6 رضتحضير األ

3  
تلقيت استفادة في مجال الممارسات السليمة لطريقـة        

 0.083 متوسطة 74 3.7 زراعة الخضروات

4 
تلقيت استفادة في مجال الممارسات السليمة لطريقـة        

 0.067 عالية 84 4.2 المناسبةاختيار أصناف الخضار 

5  
تلقيت استفادة في مجال الممارسات السليمة لطريقـة        

 0.083 عالية 80 4.0 استعمال المبيدات ومكافحة اآلفات

6  
تلقيت استفادة في مجال الممارسات السليمة لطريقـة        

 0.089 متوسطة 68 3.4 حصادال
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   يةاإلرشاد الزراعية  المشاهدات مدى استفادة المزارعين من بمجالالمتعلقة النتائج :ب-13.4 جدول
  )المسح الميداني: المصدر( -:والتي كانت على النحو التالي                

 

   الرقم
الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 الوزن %

الخطأ 
 المعياري

7  
 الـسليمة  في مجـال الممارسـات       استفادةتلقيت  

 المناسبةلطريقة الري والتسميد 
3.9 78 

متوسط
 ة

0.076 

8  
يتم التعرف على مرشدين زراعيين ومـزارعين       

 الزراعيةمن خالل المشاهدات 
 0.051 عالية 84 4.2

9  
ي تمثـل حقيقتـا    اإلرشاد بالحقل   الموجودة العينة

 الصنف المراد مشاهدته
3.9 78 

متوسط
 ة

0.059 

10  
 الزراعية تجربةيتم تناقل المعلومات عن نتائج ال     

 لدى المزارعين
 0.051 عالية 82 4.1

11  
يتم نشر المعلومات والنتـائج للمـزارعين عـن         

 78 3.9 طريق المرشد الزراعي
متوسط
 ة

0.071 

12  
 المـزارعين   بإحـضار يقوم المرشد الزراعـي     

 المشاهدة حقل إلى اآلخرين
3.8 76 

متوسط
 ة

0.064 

13  
 المـشاهدة مرشد الزراعي قادر على نشر نتائج     ال

 اآلخرينللمزارعين 
3.9 78 

متوسط
 ة

0.060 

14  
 المـزارعين   إقنـاع المزارع الريادي قادر على     

 مـن المرشـد     أكثـر  المـشاهدة  بنتائج   اآلخرين
 الزراعي

 0.076 عالية 82 4.1

15  
هناك اهتمام واضح من قبل المزارعين بمشاهدة       

 اإلرشاديةالحقول 
3.6 72 

متوسط
 ة

0.065 

16  
 من قبـل المرشـد      الزراعية المشاهدةيتم متابعة   
 بطريقه مهنيه

3.7 74 
متوسط
 ة

0.059 

17  
 مع صنف الكنترول    تجربةتقوم بمقارنة صنف ال   

 بطريقه مهنيه) الشاهد(
 0.064 عالية 80 4.0
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       عمليةغيير في ال تإحداث في الزراعية في مجال مساهمة المشاهدات المتعلقةالنتائج   .5.3.4
  : لدى المزارعيناإلنتاجية      

  

 النتائج التي تـم الحـصول عليهـا مـن           )14.4 ( فقرات ويوضح الجدول   5شمل هذا الجزء على     
 لـدى   اإلنتاجيـة  عمليـة  تغيير في ال   إحداث في   الزراعيةمساهمة المشاهدات   مدى   المزارعين عن 

  : كالتاليإلجاباتحيث كانت االمزارعين 
  

) أكثـر و% 80 (المبحوثـة  العينة أفراد من قبل    عالية إجابة واحده فقط على نسبة      فقرة حصلت •
 .من مجموع الفقرات

مـن مجمـوع    %) 80-%50( من قبل المزارعين     متوسطة إجابة فقرات على نسبة     4حصلت   •
 .الفقرات

 . في هذا الجزء ذات وزن منخفضفقرة أيلم يكن هناك  •

 حيـث   تفيد المزارع فـي تحـسين اإلنتـاج   الزراعيةمشاهدات  ن ال  إ فقرة كانت لل  عالية ال نسبةال •
 من هذه المشاهدات في تحـسين       استفادة هناك   أنهوهذا يدل على     ،%)84(حصلت على نسبة    

 . للمزارعيناإلنتاج

 %).80-%50من  (متوسطة على نسب ستفادة حصلت باقي مجاالت اال •
 

   عملية تغيير في الإحداث في الزراعيةبمجال مساهمة المشاهدات  المتعلقة النتائج :14.4 جدول
  )المسح الميداني: المصدر( -:والتي كانت على النحو التالي  لدى المزارعيناإلنتاجية                 

  

الوسط     الرقم
 الحسابي

 نسبةال
% 

الخطأ  الوزن
 المعياري

  0.097  متوسطة  62 3.1   لطريقة التسويقالسليمة في مجال الممارسات استفادةتلقيت   1

  0.057  عالية  84  4.2  اإلنتاجن المشاهدات تفيد المزارع في تحسين ترى أ  2

 حصوله علـى     تفيد المزارع في   الزراعيةالمشاهدات  أن   ترى  3
   مجانيةإنتاجمستلزمات 

  0.090  متوسطة  52  2.6

المزارع يقوم بزراعة الحقل اإلرشادي فقط لكونه مجانا وليس   4
  لهدف نشر المعلومات

  0.084  متوسطة  72 3.6

يقوم المزارع بمتابعة الحقل اإلرشادي من البداية وحتى النهاية   5
  0.066  متوسطة  72  3.6  لتطبيقها في مزرعته الخاصة
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 الجهـة  و إرشـادية  وسـيلة  ك الزراعية للمشاهدة في مجال تبني المزارع      المتعلقةالنتائج   .6.3.4
  :عليها القائمة

  
 النتائج التي تـم الحـصول عليهـا مـن           )15.4 ( الجدول  فقرات ويوضح  6شمل هذا الجزء على     

حيـث   عليها   القائمة الجهة و إرشادية وسيلة ك الزراعية للمشاهدةتبني المزارع   مدى   المزارعين عن 
  : كالتاليإلجاباتكانت ا

  
) أكثـر و% 80 (المبحوثة العينة أفراد من قبل    عالية إجابة واحده فقط على نسبة      فقرةحصلت   •

 .تمن مجموع الفقرا

مـن مجمـوع   %) 80-%50( من قبل المـزارعين    متوسطة إجابةحصلت فقرتان على نسبة      •
 .الفقرات

 . المزارعينإجاباتمن مجموع %) 50اقل من ( فقرات ذات وزن منخفض 3كان هناك  •

 عينات لزراعتها من قبل القطاع الخـاص حيـث          إعطائك يتم   فقرة للفقرات كانت لل   نسبة أعلى •
 تتم من قبل القطـاع      الزراعيةمعظم المشاهدات   أن   ا يدل على  وهذ%) 80(حصلت على نسبة    

 . وليس من القطاع الحكوميالخاص

 الحقليـة  القطاع الخاص والحكومي معا في تنفيذ المـشاهدات  إشراك يتم فقرة كانت للنسبةاقل   •
 %.44حيث حصلت على نسبة 

 
   الجهة وإرشادية وسيلة كراعيةالز للمشاهدةفي مجال تبني المزارع  المتعلقة النتائج أ-:15.4 جدول

  )المسح الميداني: المصدر (-:والتي كانت على النحو التالي عليها القائمة
  

الوسط     الرقم
 الحسابي

 نسبةال
% 

الخطأ  الوزن
 المعياري

1 
 القطاع الخاص والحكومي معا فـي تنفيـذ         إشراكيتم  

  الحقليةالمشاهدات 
  0.088  منخفضة  44  2.2

 بنتائج للمشاهدة الراعية مؤسسة ال هناك تالعب من قبل     2
  المشاهدة

  0.083  متوسطة  54  2.7

 مـن قبـل     كمـشاهدة  عينات لزراعتهـا     إعطائكيتم    3
  الحكوميةالمؤسسات 

  0.096  منخفضة  40  2.0
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 إرشـادية  وسـيلة  كالزراعيـة في مجال تبني المزارع للمـشاهدة     المتعلقة النتائج   ب-:15.4 جدول
  )المسح الميداني: المصدر (-: كانت على النحو التاليوالتي عليها الجهة القائمةو

 

الوسط     الرقم
 الحسابي

النسبة 
% 

الخطأ  الوزن
 المعياري

 من قبل القطاع    كمشاهدة عينات لزراعتها    إعطائكيتم    4
  الخاص 

  0.070  عالية  80  4.0

هناك تعاون من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص          5
  0.097  منخفضة  48  2.4  الحقلية المشاهدات إجراءفي 

يتم متابعة التجارب من قبل الـشركات والمؤسـسات           6
  الحكومية

  0.095  متوسطة  74  3.7

  
  :نتائج فحص الفرضيات 7.3.4

  
  :من خالل فحص الفرضيات تم الحصول على النتائج التالية

  
  غيرات  والمتالزراعية المشاهدةطريقة تصميم  (األولبفرضيات المجال  المتعلقةالنتائج   .1.7.3.4

  :           المستقلة
  

 بالنـسبة  (One Way ANOVA) األحـادي ولفحص هذه الفرضيات تم استخدام تحليل التبـاين  
طريقـة حيـازة     ،رضمساحة األ  ،ن وجدت  إ اإلضافية مهنةال المستوى التعليمي،  لعمر،المتغيرات  

 يوضـح  )16.4 (ول والجـد  وقناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي  النشاط الزراعي  ،رضاأل
  .النتائج التي تم الحصول عليها
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   الزراعية المشاهدات في تصميم السليمةللممارسات  األحاديتحليل التباين نتائج  :16.4 جدول
 حيازة يقةطر ،رضمساحة األ ،اإلضافية مهنةالمستوى التعليمي،ال ،رعملومتغيرات ا

  )المسح الميداني:المصدر ( ممارسة العمل الزراعياألرض وقناعة المزارع في
  

  الداللةمستوى   المحسوبةقيمة ف   المتغير
  0.000  5.381  العمر

  0.000  10.468  المستوى التعليمي

  0.724  0.328  ن وجدت إاإلضافية مهنةال

  0.061  2.845  المزروعة رضمساحة األ

  0.078  2.314  رضطريقة حيازة األ

  0.000  10.738  النشاط الزراعي

  0.005  4.452  ارع من ممارسة العمل الزراعيقناعة المز

  
 يوجد فرق بين وجهات نظـر المـزارعين بخـصوص    أنه األحادي نتائج تحليل التباين  لقد أظهرت 

 نتـائج   أظهرتوقد  ) (α=0.05 الداللة متغير العمر عند مستوى      إلى يعزى   يةلالحق المشاهدةتصميم  
 مـن  أعمارهم وجهة نظر المزارعين التي تتراوح  يوجد فرق في   أنهاختيار شافيه للمقارنات البعديه     

 العمريـة  الفئة وذلك لصالح    )سنة 60–50( من   أعمارهم والمزارعين الذين تتراوح     )سنة 20-30(
 40–31(العمريـة  الفئة يوجد فرق ما بين المزارعين في        أنه أيضا كما  بينت النتائج      )سنة 60–50(

 الفئـة  المـزارعين فـي    فئـة  وذلـك لـصالح      )نة س 60–51( العمرية الفئة والمزارعين في    )سنة
 50–41 (العمرية الفئةوكذلك يوجد فروق في وجهات نظر المزارعين في         . )سنة 60–51(العمرية
، وهذا  )سنة 60–51 (العمرية الفئة وذلك لصالح    )سنة 60–51( العمرية الفئة والمزارعين في    )سنة

 لتصميم المشاهدة الحقلية من فئـة المـزارعين         أن فئة الشباب تتقيد أكثر بالطرق السليمة       يدل على 
  .كبار السن

  
متغيـر المـستوى التعليمـي للمـزارع عنـد مـستوى            و الحقليـة  المـشاهدة صميم  وفيا يتعلق بت  

 يوجد فرق في وجهات نظر أنه نتائج اختيار شافيه للمقارنات البعديه أظهرتقد ف  (α=0.05)الداللة
 المرحلـة  في التعليم والمزارعين الحاصـلين علـى         وسطةمت ال المرحلةالمزارعين الحاصلين على    

 . في التعليم وذلك لصالح المزارعين الحاصلين على التعليم الجامعيالجامعية
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 يوجد فرق في وجهة نظر المزارعين الحاصلين علـى التعلـيم الثـانوي          أنه أيضاكما بينت النتائج    
 المزارعين الحاصلين علـى التعلـيم   فئةح  وذلك لصال  الجامعية الشهادةوالمزارعين الحاصلين على    

أن المزارعين الحاصلين على التعليم الجامعي يقومون بتصميم المـشاهدة الزراعيـة            أي  ،  الجامعي
  .بطريقه علميه

  

بين مـن  تن وجدت فقد خرى التي يمارسها المزارع إ األمهنة والالحقلية المشاهدةفيما يتعلق بتصميم  
 حيث  (α=0.05) الداللة عند مستوى إحصائية داللة يوجد فروق ذات  الأنه األحاديتحليل التباين 
     (α=0.724).بلغت قيمة

  

يشكلون ما  )  دونم 20 – 1( بمساحه   أرض زراعةالمزارعين الذين يقومون ب    أن    النتائج أظهرتقد  و
 أنهتائج   الن أظهرت األحاديوعند استخدام تحليل التباين     . المبحوثة العينة أفرادمن  %) 58.9(نسبته  

 المزروعـة  رضبين مساحه األ (α=0.05) الداللة عند مستوى إحصائية داللةال يوجد فروق ذات 
ويعزى ذلك إلى تصميم المـزارع      .α=0.06) ( حيث بلغت قيمه   الزراعية المشاهدةوطريقه تصميم   

التـي  وقناعته بالتقيد بالطرق السليمة بتصميم المشاهدة الزراعية وبغض النظر عن مساحة األرض             
     .يزرعها

  

 عنـد مـستوى     إحصائية داللة ال توجد فروق ذات      أنه أيضا األحادي نتائج تحليل التباين     وأظهرت 
 حيث بلغت الزراعية رض األحيازة وكيفيه الحقلية المشاهدةبين طريقه تصميم  (α=0.05) الداللة 
  .α)               ( 0.078=قيمه

  
 نتـائج تحليـل التبـاين       أظهرتفقد  عية ونوع النشاط الزراعي     وفيما يتعلق بتصميم المشاهدة الزرا    

 بين وجهات نظر المـزارعين فـي طريقـه تـصميم        إحصائية داللة يوجد فروق ذات     أنه األحادي
 وقـد   (α=0.05) الداللـة  متغير نوع النشاط الزراعي عنـد مـستوى          إلي يعزى   الحقلية المشاهدة
 يوجد فروق في وجهات نظر مزارعـي الخـضار   أنهه  نتائج اختيار شافيه للمقارنات البعدي  أظهرت
كما بينت النتائج   . المحمية مزارعي الخضار    فئة وذلك لصالح    المحمية ومزارعي الخضار    المكشوفة
 المكـشوفة  ومزارعي الخـضار     المحمية يوجد فرق ما بين وجهة نظر مزارعي الخضار          أنه أيضا
أن مزارعـي الخـضار      مية، ومن هنا نرى   المح مزارعي الخضار    فئة معا وذلك لصالح     المحميةو

المحمية يهتمون أكثر من غيرهم بتنفيذ المشاهدات بالطرق السليمة وهذا يعزى إلى كون الزراعـة               
 المزارع كي تمنحه دخـال مـستمرا        أ إليها  عن طريقه حديثة ومكلفه ماديا ويلج      عبارةالمحمية هي   

  .بالزراعة عن طريق المشاهدات الحقليةوعلى مدار السنة ومن هنا يبحث عن ما هو حديث وجديد 
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 بين وجهـات    إحصائية داللة يوجد فروق ذات     أنه األحاديبينت النتائج عند استخدام تحليل التباين       و
 متغيـر قناعـه المـزارع بالعمـل         إلى يعزى   الحقلية المشاهدةنظر المزارعين بخصوص تصميم     

 أنـه  اختيار شافيه للمقارنات البعديـه        نتائج أظهرت حيث   (α=0.05) الداللةالزراعي عند مستوى    
 وبـين  أساسـية  مهنـة يوجد فروق في وجهات نظر المزارعين الذين يمارسون العمل الزراعـي ك   

 الـذين   عينالمـزار  فئـة المزارعين الذين يمارسون العمل الزراعي بشكل وراثي وذلك لـصالح           
 المهنة وبالتالي يبحث عـن مـا    بهذه تامةيتخذونها كمهنة رئيسيه، حيث تكون قد تولدت لديه قناعه          

   .تامةهو جديد بالزراعة عن طريق المشاهدات الحقلية كي يطور مزرعته وبقناعه ذاتيه 
  

المـشاهدات   فـي تـصميم   الـسليمة  الممارسة إلى بالنسبة (T – test)هذا وقد تم استخدام تحليل 
 )18.4(والجـدول   ) 17.4( والتفرغ للعمل الزراعي والجـدول     االجتماعية الحالة ومتغير   الزراعية
  . النتائج التي تم الحصول عليهاانيوضح

  

 الـسليمة للممارسات  (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج: 17.4جدول  
  )المسح الميداني :المصدر ( الحالة االجتماعية ومتغيرالزراعيةالمشاهدات تصميم  في

  

 الحالة
  االجتماعية

  الداللةمستوى   االنحراف المعياري  يالمتوسط الحساب

  0.32230  3.3466  أعزب

  0.38126  3.3977  متزوج
0.549  

  

 الـسليمة للممارسات  (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج: 18.4جدول 
  )المسح الميداني :المصدر( التفرغ للعمل الزراعي  ومتغيرالزراعيةالمشاهدات تصميم في 

  

المتوسط   رغ للعمل الزراعيالتف
  الحسابي

  الداللةمستوى   االنحراف المعياري

  0.35549  3.4167  متفرغ

  0.44714  3.2488  غير متفرغ
0.031  

  

 أظهـرت لمجموعتين مستقلتين حيث ) T–test(  فقد تم استعمال اختيار  االجتماعية الحالةفيما يخص   
 المـشاهدة بين تصميم (α=0.05)  الداللةستوى  عند مإحصائه داللة ال يوجد فروق ذات أنهالنتائج 
الجـدول  كما هو موضـح فـي   ) α=0.549(لغت  كمتغير مستقل حيث ب االجتماعية والحالة الحقلية

  .السابق) 17.4(
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عدم التفرغ للعمل الزراعي فقـد تـم اسـتخدام           أو    والتفرغ الحقلية المشاهدة تصميم   إلى بالنسبة أما
 يوجـد فـروق ذات   أنهحيث نالحظ  ) Indepen T-test(قلتين  لمجموعتين مستT-test)( اختيار
 أو  وبين التفـرغ الحقلية المشاهدة في طريقه تصميم  (α=0.05)الداللة عند مستوى إحصائية داللة

) 18.4( كما هو موضح فـي الجـدول         )α 0.031=( قيمه   بلغتعدم التفرغ للعمل الزراعي حيث      
ارعين الغير متفرغين للعمل الزراعي بمتابعة المشاهدات        عدم اكتراث المز   إلىويعزى ذلك    السابق،
  .مهنة غير متفرغ لهذه النه ألالحقلية

  
  لـدى مزارعـي    الزراعيـة واقع المشاهدات   ( بفرضيات المجال الثاني     المتعلقةالنتائج    .2.7.3.4

  :)الخضروات في محافظة جنين والمتغيرات المستقلة
   

 بالنـسبة  (One Way ANOVA) األحـادي ل التبـاين  ولفحص هذه الفرضيات تم استخدام تحلي
طريقـة حيـازة     ،رضمساحة األ  ،ن وجدت  إ اإلضافية مهنةال المستوى التعليمي،  لعمر،المتغيرات  

يوضـح  ) 19.4( والجـدول   وقناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي  النشاط الزراعي  ،رضاأل
  .النتائج التي تم الحصول عليها

 
   لدى مزارعـي الخـضروات     الزراعيةلواقع المشاهدات    األحاديحليل التباين   نتائج ت : 19.4جدول  

، طريقـة   رض، مساحة األ  اإلضافية مهنةومتغيرات أعمارهم، المستوى التعليمي، ال    
المـسح  : المـصدر ( وقناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعـي         رضحيازة األ 
  )الميداني

 
  الداللةمستوى   المحسوبةقيمة ف   المتغير

  0.079  2.129  لعمرا

  0.221  1.445  المستوى التعليمي

  0.583  0.551   وجدتن إاإلضافية مهنةال

  0.78  2.591  المزروعة رضمساحة األ

  0.442  0.901  رضطريقة حيازة األ

  0.011  4.644  النشاط الزراعي

  0.070  2.393  قناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي
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  الداللة عند مستوى إحصائية داللة ال يوجد فروق ذات أنه األحاديين  نتائج تحليل التباأظهرتلقد 
(0.05=α) الخضروات زراعةفي مناطق  لدى مزارعي الخضروات الزراعيةبين واقع المشاهدات 

 رضمساحة األ وجدت، إن  خرى األمهنةال المستوى التعليمي،  المزارعين،أعمار إلىتعزى 
ناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي حيث بلغت وق ،رضطريقة حيازة األ ،المزروعة

وبالتالي نقبل هذه )  0.070 ،0.442 ،0.78 ،0.583 ،0.221 ،0.079= (بالترتيب )  (αقيم
  .الفرضيات

  

 النشاط طبيعة إلىيعزى  لدى مزارعي الخضروات الزراعيةواقع المشاهدات  وفيما يخص
 يوجد فروق أنه األحادي نتائج تحليل التباين أظهرتفقد (α=0.05) الداللةالزراعي عند مستوى 

وبين نوعيه النشاط  لدى مزارعي الخضروات الزراعيةواقع المشاهدات  بين إحصائية داللةذات 
 أنه البعديه  نتائج اختيار شافيه للمقارناتأظهرت وقد  (α=0.05)الداللةالزراعي عند مستوى 

 والمزارعين الذين مكشوفة خضار زراعةن بيوجد فرق في وجهات نظر المزارعين الذين يقومو
، كما محمية المزارعين الذين يزرعون خضار فئة وذلك لصالح محمية خضار زراعةيقومون ب

 والخضار المكشوفة والخضار المحمية يوجد فرق بين مزارعي الخضار أنه أيضابينت النتائج 
 وبالتالي نرفض محميةون خضار  المزارعين الذين يزرعفئة معا وذلك لصالح والمكشوفة المحمية
  .الفرضية

  

 أظهـرت لمجموعتين مستقلتين حيث ) T–test(  فقد تم استعمال اختيار  االجتماعية الحالةفيما يخص   
واقع المـشاهدات  بين (α=0.05)  الداللة عند مستوى إحصائه داللة ال يوجد فروق ذات أنهالنتائج 
 α=( كمتغير مستقل حيـث بلغـت قيمـة    اعيةاالجتم والحالة لدى مزارعي الخضروات الزراعية

  .يوضح ذلك) 20.4(والجدول ) 0.105
  

  واقع المشاهدات  ل(Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج: 20.4جدول 
المـسح  : المـصدر  (االجتماعيـة  لدى مزارعي الخضروات ومتغير الحالة                     الزراعية

  )الميداني
  

  الداللةمستوى   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  جتماعيةاال الحالة
  0.21764  3.8604  أعزب

  0.41680  3.7125  متزوج
0.105  
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بالتفرغ للعمـل الزراعـي      لدى مزارعي الخضروات     الزراعيةواقع المشاهدات   وعند مقارنه مجال    
 عند مـستوى    معنويةوق   يوجد فر  أنه حيث نالحظ    T–test)(كمتغير مستقل فقد تم استخدام اختيار       

وهذا يعـزى  يوضح هذه النتائج، ) 21.4(والجدول 0.04).α=( حيث بلغت قيمه  (α=0.05)الداللة
  .الحقلية قلة اهتمام المزارع الغير متفرغ للعمل الزراعي بمتابعة المشاهدات إلى

  

  اهدات واقع المش ل(Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج: 21.4جدول 
  )المسح الميداني :المصدر( الزراعي  ومتغير التفرغ للعملنمزارعيال لدى الزراعية

  

  الداللةمستوى   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التفرغ للعمل الزراعي
  0.37983  3.7666  متفرغ

  0.45743  3.5265  غير متفرغ
0.004  

  

 عـن   ستفادة نشر المعارف والمهارات واال    .(لثات المجال الثا   بفرضي المتعلقةالنتائج    .3.7.3.4
  :)الزراعية والمتغيرات المستقلةالمشاهدات طريق 

  

 بالنـسبة  (One Way ANOVA) األحـادي  تم استخدام تحليـل التبـاين   الفرضيةولفحص هذه 
 ،رضطريقـة حيـازة األ     ،رضمـساحة األ   ،اإلضافية مهنةال المستوى التعليمي،  عمر،لالمتغيرات  
 يوضح النتائج التي    )22.4 ( والجدول  وقناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي      راعيالنشاط الز 

  .تم الحصول عليها
  

  من المشاهدات   واالستفادة  نشر المعارف والمهارات   لمدى األحادينتائج تحليل التباين    : 22.4 جدول
 رضألطريقة حيازة ا   ،رضمساحة األ  ،اإلضافية مهنةال ومتغيرات أعمارهم، التعليم،  

  )االمسح الميداني.(المزارع من ممارسة العمل الزراعيوقناعة 
  

  الداللةمستوى   المحسوبةقيمة ف   المتغير
  0.078  2.140  العمر

  0.019  3.036  المستوى التعليمي
  0.006  6.344  وجدت إن  اإلضافية مهنةال

  0.502  0.692  المزروعة رضمساحة األ
  0.746  0.410  رضطريقة حيازة األ

  0.000  22.974  نشاط الزراعيال
  0.111  2.036  قناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي
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 بين وجهات نظـر     إحصائية داللة ال يوجد فروق ذات      أنه األحادي نتائج تحليل التباين     أظهرتلقد   
 إلـي  يعـزى    الزراعيـة  من المشاهدات    ستفادةالمزارعين بخصوص نشر المعارف والمهارات واال     

 (α=0.078)  كمتغير مـستقل حيـث بلغـت قيمـه       (α=0.05)الداللةر عند مستوى متغير العم
 . يوضح ذلك)22.4 (والجدول

  

 والمـستوى   الزراعيـة  عن طريق المشاهدات     ستفادةوفيما يتعلق في نشر المعارف والمهارات واال      
 نظـر    يوجد فـروق بـين وجهـات       أنه األحادي نتائج تحليل التباين     أظهرتالتعليمي للمزارع فقد    

 إلـي  يعـزى    الزراعيـة  من المشاهدات    ستفادةالمزارعين بخصوص نشر المعارف والمهارات واال     
 LSD نتائج اختيـار  أظهرت وقد  (α=0.05)الداللةمتغير المستوى التعليمي للمزارع عند مستوى 

 الحاصـلين علـى    والمـزارعين األميين يوجد فرق في وجهة نظر المزارعين أنهللمقارنات البعديه  
 المزارعين الحاصلين علـى التعلـيم       فئةالثانوي والجامعي وذلك لصالح      المتوسط، ،لتعليم االبتدائي ا

  .الجامعي
  

 يوجد فـرق فـي وجهـة نظـر المـزارعين            أنه البعديه   للمقارنة LSD نتائج اختيار    أظهرتكما  
حاصـلين علـى    المزارعين الفئة وذلك لصالح األميينالحاصلين على التعليم االبتدائي والمزارعين     

 المرحلة يوجد فروق في وجهة نظر المزارعين الحاصلين على          أنهكما بينت النتائج    .التعليم االبتدائي 
 والمزارعين الحاصلين على التعليم الجـامعي وذلـك         األميينالمزارعين    من التعليم وبين   متوسطةال

 كلمـا كـان التحـصيل       هأنوهذا يدل على     ، المزارعين الحاصلين على التعليم الجامعي     فئةلصالح  
  .أكبر ستفادة وتكون مدى االزراعةالعلمي للمزارع متقدم زادت مهارته ونمت معارفه في ال

  

 والحالـة  الزراعيـة  تالمـشاهدا  عن طريـق     ستفادة فيما يخص نشر المعارف والمهارات واال      أما
 إحـصائية  داللـة   ال توجد فروق ذاتأنه ) (T – test نتائج اختيارأظهرت للمزارع فقد االجتماعية

 عن طريـق المـشاهدات   ستفادةبين نشر المعارف والمهارات واال (α=0.05)  الداللةعند مستوى 
 والجدول  (α=0.925) حيث بلغت قيمه     مستقل كمتغير   االجتماعية الحالة متغير   إلى يعزى   الزراعية

   يوضح ذلك)23.4(
  

 لمدى استفادة (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج: 23.4 جدول
  )المسح الميداني:المصدر(المزارعين من المشاهدات ومتغير الحالة االجتماعية 

  

  الداللةمستوى   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االجتماعية الحالة
  0.60504  3.7583  أعزب

  0.48028  3.7690  متزوج
0.925  
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 مـن  سـتفادة  بين نشر المعارف والمهارات واالارنةقللم )T – test(ئج اختيار ا نتأظهرتهذا وقد 
 أظهـرت  فقـد  (α=0.05) الداللة ومتغير التفرغ للعمل الزراعي عند مستوى    الزراعيةالمشاهدات  

حيـث بلغـت قيمـه    (α=0.05)  الداللة عند مستوى إحصائية داللة ال يوجد فروق ذات أنهالنتائج 
(0.146=α)  يوضح هذه النتائج) 24.4(والجدول:  

  

 لمدى استفادة (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج: 24.4جدول 
المسح :المصدر (التفرغ للعمل الزراعي من المشاهدات الزراعية ومتغيرلمزارعين 
  )الميداني

  

المتوسط   التفرغ للعمل الزراعي
  الحسابي

  الداللةمستوى   االنحراف المعياري

  0.52033  3.7903  متفرغ

  0.29294  3.6397  غير متفرغ
0.146  

  
 بـين نـشر المعـارف والمهـارات         إحـصائية  داللة يوجد فروق ذات     أنه النتائج   أظهرتهذا وقد   
 إلـى  ع باإلضافةلتي يمارسها المزار  ا خرى األ مهنةالبين   و الحقلية عن طريق المشاهدات     ستفادةواال
ارنات البعديه  ق نتائج اختيار شافيه للم    رتأظه هذا وقد    (α=0.05) الداللة عند مستوى    زراعة ال مهنة
 زراعـة  مهنة ال  إلى  إضافية مهنة العامل ك  مهنة يوجد فرق في وجهة نظر المزارع الذي يمارس          أنه

 فئـة  وذلـك لـصالح      زراعة ال مهنة ل  إضافية مهنة ك الوظيفة مهنةوبين المزارعين الذين يمارسون     
  .الفرضيةومن خالل هذه النتائج نرفض  .والوظيفة زراعة المهنةن يمارسون المزارعين الذي

  
 رض ومـساحه األ   الزراعيـة  مـن المـشاهدات      ستفادةوفيما يتعلق بنشر المهارات والمعارف واال     

 عنـد   إحـصائية  داللة ال يوجد فروق ذات      أنه األحادي نتيجة تحليل التباين     أظهرتفقد   ،المزروعة
) 22.4(الجـدول  و.الفرضيةتالي نقبل   وبال) α0.502=( حيث بلغت قيمة     (α=0.05) الداللةمستوى  
  . يوضح هذه النتائجالسابق

  
 حيـازة طريقـه   و الزراعيـة  من المـشاهدات     ستفادةنشر المهارات والمعارف واال    إلى ة بالنسب أما
 عند مستوى   إحصائية داللة ال يوجد فروق ذات      أنه األحادي نتائج تحليل التباين     أظهرتفقد   رضاأل

 .الفرضيةوبالتالي نقبل ) α)0.746=ت قيمة  حيث بلغ(α=0.05) الداللة
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 عنـد مـستوى   إحصائية داللة يوجد فروق ذات أنه أيضا األحادي نتائج تحليل التباين  أظهرتوقد  
 الحقليـة  عن طريق المـشاهدات     ستفادةنشر المعارف والمهارات واال    بين   α=0.05)      (الداللة
 أنه نتائج اختيار شافيه للمقارنات البعديه       ظهرتأوقد   بين النشاط الزراعي الذي يمارسه المزارع     و

 والذين يزرعون   المكشوفة يقومون بزراعة الخضار     يوجد فرق في وجهات نظر المزارعين الذين      
 معا وذلك لصالح فئة المزارعين الذين يزرعـون         المحمية و المكشوفة والخضار   المحميةالخضار  
ظر المزارعين الـذين يقومـون بزراعـة         يوجد فرق في وجهات ن     األمركذلك  .المحميةالخضار  
 وذلك لـصالح  المحمية معا وبين والمزارعين الذين يزرعون الخضار   المحمية و المكشوفةالخضار  

زارعـي   أن م  وتدل هذه النتائج علـى     فقط، المحمية الخضار   بزراعةفئة المزارعين الذين يقومون     
 ويعزى  المكشوفةزارعي الخضار    من م  أكبر يستفيدون من هذه المشاهدات بشكل       المحميةالخضار  

 كونهم يستخدمون طـرق  زراعة بالتطور والتجديد في ال    المحمية اهتمام مزارعي الخضار     إلىذلك  
ومن خـالل هـذه النتـائج       .ويحاولون جاهدين اللحاق بالتطور الزراعي باستمرار      حديثة زراعية
  .  الفرضيةنرفض 

  
وقناعه المـزارع مـن      الزراعية من المشاهدات    ستفادةفيما يتعلق بنشر المهارات والمعارف واال     و

 داللـة  ال يوجـد فـروق ذات      أنه األحادي نتائج تحليل التباين     أظهرتفقد    العمل الزراعي  ممارسة
  .الفرضيةوبالتالي نقبل ) α)0.111= حيث بلغت قيمة (α=0.05) الداللة عند مستوى إحصائية

  
 إحـداث  في   الزراعيةمساهمة المشاهدات   (رابع   بالفرضيات المجال ال   المتعلقةالنتائج    .4.7.3.4

    :)المستقلة لدى المزارعين والمتغيرات اإلنتاجية عمليةفي التغيير 
  

 بالنـسبة ) (Kruskal – Wallis Test واليس –لفحص هذه الفرضيات تم استخدام اختبار كرسكال 
 الداللـة  مـستوى   عنـد إحـصائية  داللـة  توجد فروق ذات   أنه النتائج   أظهرتحيث  .لمتغير العمر 
(0.05=α)     لدى المزارعين   اإلنتاجية عملية تغيير في ال   إحداث في   الزراعيةبين مساهمة المشاهدات 

ويعزى ذلك  .الفرضية هذه   يدحضوهذا ما   ) α) 0.024=وقد بلغت قيمة    .وبين العمر كمتغير مستقل   
  . ومدى تقبلهم للمشاهداتالعينة أفراد فرق السن بين إلى
  
 والـيس   –فقد تم اسـتخدام اختبـار كرسـكال          متغير المستوى التعليمي للمزارع      لىإ بالنسبة أما 

Kruskal – Wallis Test) ( عنـد  إحـصائية  داللـة  ال توجد فروق ذات أنهوقد تبين من النتائج 
 اإلنتاجيـة  عملية تغيير في الإحداث في الزراعيةمساهمة المشاهدات   بين   (α=0.05) الداللةمستوى  

  .الفرضية وهذا ما يثبت هذه  وبين المستوى التعليمي كمتغير مستقللدى المزارعين



 67

 االجتماعيـة  الحالة متغير إلى بالنسبة(Mann-Whitney Test)   تم استخدام تحليل مان ويتنيوقد
 =α (الداللة عند مستوى إحصائية داللةتوجد فروق ذات ال  أنهنتائج ال أظهرتكمتغير مستقل، وقد 

 لدى المزارعين   اإلنتاجية عملية تغيير في ال   إحداث في   الزراعيةمة المشاهدات   بين مساه  0.05)    
  )α=0.480( للمزارع حيث بلغت قيمة االجتماعية الحالةوبين 
  
  متغيـر إلـى  بالنسبة (Mann-Whitney Test) تم استخدام تحليل مان ويتني متغيرال الفحص هذو

 عند  إحصائية داللة توجد فروق ذات     أنهالنتائج   أظهرتالتفرغ للعمل الزراعي كمتغير مستقل، وقد       
 اإلنتاجيـة  عملية تغيير في الإحداث في الزراعيةبين مساهمة المشاهدات α= (0.05 (الداللةمستوى 

  )α=0.049(حيث بلغت قيمة  لدى المزارعين وبين التفرغ للعمل الزراعي
  
 داللـة جـد فـروق ذات   توال  أنـه  (Mann-Whitney Test) نتائج تحليل مان ويتني أظهرتو

 تغييـر فـي   إحداث في الزراعيةبين مساهمة المشاهدات α= (0.05 (الداللة عند مستوى إحصائية
 للمزارع في حال وجودها حيث بلغـت قيمـة   خرى األمهنة لدى المزارعين وبين ال  اإلنتاجية عمليةال
)α=0.412(  
 

 توجـد فـروق ذات   أنه) (Kruskal – Wallis Test  واليس - نتائج تحليل كريسكالأظهرتكما       
 تغييـر   إحداث في   الزراعيةمساهمة المشاهدات    بين   (α=0.05) الداللة عند مستوى    إحصائية داللة
 التي يزرعها المزارع وهذا يعني رفـض    رض لدى المزارعين وبين مساحة األ     اإلنتاجية عمليةفي ال 

  .للفرضية
  

 ال توجـد فـروق   أنه) (Kruskal – Wallis Testواليس  -  نتائج تحليل كريسكالأظهرتو هذا
 إحـداث  فـي  الزراعيةمساهمة المشاهدات  بين (α=0.05) الداللة عند مستوى إحصائية داللةذات  

 كمتغير مستقل وهذا ما يثبت      رض طريقة حيازة األ    لدى المزارعين وبين   اإلنتاجية عمليةتغيير في ال  
 وبغض النظر عن طريقـة حيـازة        إنتاجهن   اهتمام المزارع في تحسي    إلىيرجع ذلك   .الفرضيةهذه  
  .رضاأل
  
 أنـه على ) (Kruskal – Wallis Testواليس  -عند استخدام تحليل كريسكال النتائج أظهرت كما

 الزراعيـة مساهمة المشاهدات    بين   (α=0.05) الداللة عند مستوى    إحصائية داللةتوجد فروق ذات    
 نوعية النشاط الزراعي الـذي يمارسـه     رعين وبين  لدى المزا  اإلنتاجية عملية تغيير في ال   إحداثفي  

  .الفرضية رفض هذه إلىالمزارع وهذا يؤدي 
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 ال توجـد فـروق   أنهعلى ) (Kruskal – Wallis Test واليس - نتائج تحليل كريسكالبينتقد و
 إحـداث  فـي  الزراعيةمساهمة المشاهدات  بين (α=0.05) الداللة عند مستوى إحصائية داللةذات  

 قناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي وهـذا          لدى المزارعين وبين   اإلنتاجية عمليةالتغيير في   
  .يوضح النتائج التي تم الحصول عليها) 25.4(والجدول . الفرضيةما يثبت هذه 

  

لمساهمة المشاهدات ) (Kruskal – Wallis Test واليس  –نتائج اختبار كرسكال : 25.4جدول 
مساحة  التعليم،عملية اإلنتاجية ومتغيرات العمر،ر في الإحداث تغييالزراعية في 

األرض المزروعة، طريقة حيازة األرض، النشاط الزراعي وقناعة المزارع من 
  ممارسة العمل الزراعي

  

  الداللةمستوى   χ2قيمة   المتغير
  0.024  1.215  العمر

  0.181  6.257  المستوى التعليمي

  0.000  18.817  رضمساحة األ

  0.079  6.780  لحيازةاطريقة 

  0.000  39.251  النشاط الزراعي

  0.332  3.412   من ممارسة العمل الزراعيالقناعة
  

 الزراعيـة لمساهمة المـشاهدات   (Mann-Whitney Test)ويتني نتائج اختبار مان : 26.4جدول 
الحالة االجتماعيـة، التفـرغ للعمـل      إحداث تغيير في العملية اإلنتاجية ومتغيرات     في  
  راعي والمهنة األخرى للمزارع إن وجدتالز

  

  الداللةمستوى   zقيمة   المتغير
  0.480  0.706-  االجتماعية الحالة

  0.049  1.966-  التفرغ للعمل الزراعي

  0.412  0.977-  وجدت إن خرى األمهنةال
  

 لةوسـي  ك الزراعية للمشاهدةلمزارع  تبني ا ( بفرضيات المجال الخامس     المتعلقةالنتائج    .5.7.3.4
  :)المستقلة عليها والمتغيرات القائمة الجهة وإرشادية

  

 بالنـسبة ) (Kruskal – Wallis Test واليس –لفحص هذه الفرضيات تم استخدام اختبار كرسكال 
 الداللـة  عنـد مـستوى   إحـصائية  داللـة  توجد فروق ذات   أنه النتائج   أظهرتحيث  .لمتغير العمر 
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(0.05=α)     عليها وبين عمـر     القائمة الجهة و إرشادية وسيلة ك زراعيةال للمشاهدة بين تبني المزارع 
 .الفرضية رفض إلى وهذا يؤدي )α=0.002(، حيث بلغت قيمة المزارع كمتغير مستقل

 
 توجد فـروق ذات  أنهعلى ) (Kruskal – Wallis Test واليس -نتائج تحليل كريسكالوتبين من 

 وسـيلة  ك الزراعيـة  للمـشاهدة ي المـزارع    تبن  بين (α=0.05) الداللة عند مستوى    إحصائية داللة
 )α=0.001(وقد بلغت قيمة     ، عليها وبين المستوى التعليمي  كمتغير مستقل       القائمة الجهة و إرشادية
   .الفرضية رفض إلى النتيجة هذه تؤديوبذلك 

  
           تم اسـتخدام تحليـل مـان ويتنـي     فقد  متغير التفرغ للعمل الزراعي كمتغير مستقل    إلى بالنسبة أما
 )(Mann-Whitney Test عند مستوى إحصائية داللة ذات  توجد فروقأنه النتائج أظهرت، وقد 

  عليها وبينالقائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالزراعية للمشاهدةبين تبني المزارع α= (0.05 (الداللة
  )α=0.022( للمزارع حيث بلغت قيمة االجتماعية الحالة

  
 متغيـر التفـرغ للعمـل    إلى بالنسبة (Mann-Whitney Test)مان ويتني  استخدام تحليل كما وتم

 عنـد مـستوى   إحصائية داللة توجد فروق ذات  الأنه النتائج أظهرتالزراعي كمتغير مستقل، وقد   
 عليها وبين القائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالزراعية للمشاهدةبين تبني المزارع α= (0.05 (الداللة

  )α=0.407(اعي حيث بلغت قيمة التفرغ للعمل الزر
 
 داللـة  توجـد فـروق ذات    الأنـه  (Mann-Whitney Test)نتائج تحليل مان ويتني  أظهرتو

 إرشـادية  وسـيلة  كالزراعية للمشاهدةتبني المزارع بين α= (0.05 (الداللة عند مستوى إحصائية
  )α=0.489(لغت قيمة وجدت كمتغير مستقل وقد ب إن خرى األمهنة عليها وبين الالقائمة الجهةو

 
 ال توجد فروق أنهعلى ) (Kruskal – Wallis Test واليس - نتائج تحليل كريسكالأظهرتكما و
 وسـيلة  ك الزراعية للمشاهدةتبني المزارع     بين (α=0.05) الداللة عند مستوى    إحصائية داللةذات  
ـ    كمتغير مستقل  رضمساحة األ   عليها وبين  القائمة الجهة و إرشادية  )α=0.849(ت قيمـة     حيث بلغ

  .الفرضيةمما يعني قبول هذه 
  
 ال توجـد فـروق   أنهعلى ) (Kruskal – Wallis Test واليس - نتائج تحليل كريسكالبينتقد و

 وسـيلة  ك الزراعية للمشاهدةتبني المزارع     بين (α=0.05) الداللة عند مستوى    إحصائية داللةذات  
 وقـد بلغـت قيمـة        كمتغيـر مـستقل    رضزة األ طريقة حيـا    عليها وبين  القائمة الجهة و إرشادية

)α=0.375( الفرضية وهذا ما يثبت.  
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 توجـد فـروق   أنهعلى ) (Kruskal – Wallis Test واليس - نتائج تحليل كريسكالكما تبين من
 وسـيلة  ك الزراعية للمشاهدةتبني المزارع     بين (α=0.05) الداللة عند مستوى    إحصائية داللةذات  
 .الفرضية رفض إلى مما يؤدي النشاط الزراعي كمتغير مستقل  عليها وبينمةالقائ الجهة وإرشادية

  
 ال توجـد فـروق   أنهعلى ) (Kruskal – Wallis Test واليس - نتائج تحليل كريسكالأظهرتو

 وسـيلة  ك الزراعية للمشاهدةتبني المزارع     بين (α=0.05) الداللة عند مستوى    إحصائية داللةذات  
 ممـا يعنـي      من ممارسة العمل الزراعي كمتغير مستقل      القناعة  عليها وبين  ةالقائم الجهة و إرشادية

  .يوضح النتائج التي تم الحصول عليها) 27.4(والجدول .الفرضيةذلك قبول هذه 
 

لمدى تبني المـزارع  ) (Kruskal – Wallis Test  واليس -نتائج اختبار كرسكال : 27.4 جدول
لجهة القائمة عليها ومتغيرات العمر، المـستوى       للمشاهدة الزراعية كوسيلة إرشادية وا    

التعليمي، مساحة األرض المزروعة، طريقة حيازة األرض، النشاط الزراعي وقناعـة    
  .المزارع من ممارسة العمل الزراعي

  
  الداللةمستوى  χ2قيمة   المتغير
  0.002  17.391  العمر

  0.001  18.529  المستوى التعليمي

  0.849  0.326  رضمساحة األ

  0.375  3.110  الحيازةطريقة 

  0.033  6.815  النشاط الزراعي

  0.761  1.166   من ممارسة العمل الزراعيالقناعة

  
 للمـشاهدة  لمدى تبني المـزارع  (Mann-Whitney Test)نتائج اختبار مان ويتني  :28.4 جدول

التفـرغ   الحالة االجتماعية،     عليها ومتغيرات  القائمة الجهة و إرشادية وسيلة ك الزراعية
  .للعمل الزراعي والمهنة األخرى للمزارع إن وجدت

  
  الداللةمستوى  zقيمة   المتغير

  0.22  2.287-  االجتماعية الحالة

  0.407  0.829-  التفرغ للعمل الزراعي

  0.489  0.804-  وجدت إن خرى األمهنةال
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  الفصل الخامس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ج والتوصياتالنتائ
  
  ةالمقدم  1.5

  
 فـي رفـع   الزراعيةفعالية المشاهدات لالدراسة  إليها توصلت التي الرئيسية النتائج الفصل هذا يتناول

 االسـتنتاجات  وكـذلك  ،محافظـة جنـين   لدى مزارعي الخضروات في الزراعية المعرفةمستوى 

  .بها خرجت التي والتوصيات

  
  الرئيسيةالنتائج   2.5
  

  :التاليللمجاالت ك الرئيسية النتائج الدراسة هذه أظهرت
  

 :المشاهدة بمجال تصميم المتعلقةلنتائج ا.  1.2.5

  
 وقـد   الحقلية المشاهدة في تصميم    السليمة الطريقةن غالبية المزارعين ال يتقيدون ب     أ النتائج   أظهرت

 الـسليمة  قةالطريم يجهلون   أنهحيث  %) 80-%50 (متوسطة ال درجة على ال  إجاباتهمحصلت غالبية   
 عدم متابعة المرشدين الزراعيين للمزارعين عند بداية تـصميم          إلىويعزى ذلك    ،المشاهدةلتصميم  
  .المشاهدة
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 لدى مزارعي الخضروات في الزراعيةواقع المشاهدات  بمجال المتعلقةالنتائج  .2.2.5
  :محافظة جنين

  
 ،إرشـادية  وسـيلة  ك لحقليةامن المزارعين مقتنعين بالمشاهدات     % 90ا نسبته   ن م  النتائج أ  أظهرت
 جـراء  عدم اختيار المزارع المناسـب إل      إلىمنهم يعزون ان سبب قلة انتشارها يعود        % 84ولكن  
 مؤسـسة  دون تحمل ال   الحقلية المشاهدة تكاليف   إلى تحمل المزارع    إلى باإلضافة  في حقله،  المشاهدة
  . لتلك التكاليفالراعية

  
  :الحقليةتفادة المزارع من المشاهدات  بمجال مدى اسالمتعلقةالنتائج .  3.2.5

  
 أصـناف  في اختيار    الحقلية من المزارعين يستفيدون من المشاهدات       %84ما نسبته    أن   تبين النتائج 

 الطريقةيستفيدون ب % 68وان ما نسبته     الخضار والتعرف على مزارعين ومرشدين زراعيين جدد،      
  . للحصادالسليمة

  
 عملية تغيير في الإحداث في الحقليةمساهمة المشاهدات  بمجال المتعلقةالنتائج .  4.2.5

  :اإلنتاجية
  

 تفيـد   الحقليـة المـشاهدات    أن   من المزارعين يرون  % 84ما نسبته    أن   تفيد النتائج في هذا المجال    
هذه المشاهدات تفيد المزارع فـي حـصوله         أن   منهم% 52بينما رأى    ،اإلنتاجالمزارع في تحسين    

  .انيةمج زراعيةعلى مستلزمات 
  

 القائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالزراعية للمشاهدة بمجال تبني المزارع المتعلقةالنتائج .  5.2.5
  :عليها

  
 من خالل شركات    المشاهدةمن المزارعين يحصلون على عينات      % 80ما نسبته    أن    النتائج أظهرت

ي فلم تتعدى نـسبتهم      المزارعين الذين يحصلون على عينات من القطاع الحكوم        أماالقطاع الخاص   
 تقوم ال الزراعة دوائر أن الدراسة أظهرت هذا وقد.الربحية دافع إلى ذلك في السبب ويعود ،40%

  .بها ي المناطاإلرشاد بالدور
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  االستنتاجات  3.5
  

  : بناء على نتائج الدراسة فقد توصل الباحث لالستنتاجات التالية
  
دة معـارف ومهـارات المـزارعين فيمـا يتعلـق          دورا مهما في زيا    الحقليةتؤدي المشاهدات    •

 .السائدة الزراعيةبالعمليات والخبرات 
 
 .ياإلرشادساس اختيار الحقل أاستجابة المزارع وتعاونه مع المرشد الزراعي  •

  
 هنـاك ضـعف   أنـه  إال جيدة إرشادية وسيلة كالحقليةبالرغم من قناعة المزارعين بالمشاهدات   •

 .الحقلية ةالمشاهدواضح في طريقة تصميم 
 
 .الحقلية انتشار المشاهدات إلىالتنافس بين شركات القطاع الخاص لتسويق منتجاتهم يؤدي  •

  
 الواسع للمرشدين الزراعيين التابعين للقطاع الخاص وجهدهم في نشر المشاهدات           االنتشاررغم   •

 . للمزارعاإلرشاد هو الربح وليس األول هدفهم أنه إال الحقلية

  
 ببقية  األخذ دون   جديدة خضار   أصناف هو التعرف على     المشاهدةلمزارع من   ان الهدف األول ل    •

 .المشاهدةالفوائد من 

  
 .اإلنتاجي تطوير مهاراتهم لتحسين المزارعين فمن قبل  اهتمام هناك •

  
 .الحقليةغياب دور القطاع الحكومي في متابعة المشاهدات  •

  
  التوصيات 4.5

  
  :مور التاليةفإن الباحث يوصي باألومن خالل هذه الدراسه 

  
 تتمثل فـي    وتعليمية بين المزارعين لما لها من نتائج اقتصاديه         الحقليةبنشر المشاهدات    االهتمام •

 . وزيادة معارف ومهارات المزارعيناإلنتاجزيادة 
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 تطـوير  على الرسمية بالعمل وغير الرسمية اإلرشاد دوائر في المختصة الجهات قيام ضرورة •
 .الحقلية المشاهدة لتصميم السليمة بالطرق وتعريفهم المزارعينقدرات 

 
 .الحقليةنشاء ومتابعة المشاهدات في إشراك القطاع الحكومي إالعمل على  •
  
 .الحقليةمتابعة المشاهدات نشاء وإل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مشتركالتعاون ال •
  
 وتعـويض المـزارع     عتها وتكاليف زرا  المشاهدةنشاء  إعباء  أ للمشاهدة الراعية مؤسسةتحمل ال  •

 .المشاهدةلخسارته في حال فشل 
  
 .الحقليةم في نشر المشاهدات ه للمزارعين لمساعدتالماديةتقديم الحوافز  •
  
 . للمشاهداتالراعيةنشاء محطات تجارب تابعه للمؤسسات إ •
  
هـا   وشـرح نتائج   النهاية وحتى   البداية من   الحقلية قيام المرشدين الزراعيين بمتابعة المشاهدات     •

 .لبقية المزارعين
  
مـشاهدات  ال اعتمـاد  االعتبـار  بعين تأخذ الزراعي لإلرشاد وطنيه استراتيجيه وضع ضرورة •

 .رشاد فعالهإ كوسيلة الحقلية
  
 لتوجيه المزارع وتوعيته على مـدى أهميـة هـذه           تدريبيةالدورات والندوات والبرامج ال   قامة  إ •

   .السليمةالحقول ومتابعتها بالطرق 
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  المراجع
  
 دور المنظمات األهلية العاملة بالمجال الزراعي بالظروف الراهنة): 2008.( م،بو رمضانأ •

(www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid, 5/7/2009) 
 الخضر زراع بين التكنولوجية راتالمبتك نشر في الزراعي اإلعالم دور :)1978(.أ علي، أبو •

 .العربية مصر جمهورية اإلسكندرية، جامعة ماجستير، رسالة األردن، وادي في 
  

ي الزراعي في محافظة المنوفية، كلية الزراعة، جامعة اإلرشاد تقييم العمل ):1979 .(أحمد، م •
 .المنوفية

  
 البحث خالل من ويرهتط وآفاق الفلسطيني الزراعي القطاع): 2001 (نادر، ج، إسحق، •

 .فلسطين لحم، بيت)-أريج(التطبيقية األبحاث معهد العلمي،
 

  الزراعي في العراق اإلرشادبرنامج تعزيز  ):2007.( ح،وشياأل •
(http://agriportal.info/Ag%20Documents/Arabic%20Extension%20Curriculu  
m.doc, 7/7/2009) 

 
 األثر غير المباشر للحقول اإلرشادية في نشر التوصيات التقنية لمحصول           ):1995.( ش بدران، •

 في مصر، معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية        األرز إنتاج في بعض قرى محافظات      األرز
 .، القاهرة63حثية رقم الريفية، مركز البحوث الزراعية، نشرة ب

 

. تحليل نتائجها– توقيعها –التجارب الزراعية تصميمها ): 2009.(بولس، أ  

(http://www.reefnet.gov.sy/agri/Agri-Experiments.htm, 2/1/2010) 
 

 إنتـاج النسبية للطرق اإلرشادية المستخدمة والمفضلة في        دراسة األهمية    ):1992.(توفيق، س  •
، معهد بحوث اإلرشادي الزراعي والتنميـة الريفيـة،         102محصول الموالح، نشرة بحثية رقم      
 .م1992مركز البحوث الزراعية، القاهرة، 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
http://agriportal.info/Ag%20Documents/Arabic%20Extension%20Curriculu
http://www.reefnet.gov.sy/agri/Agri-Experiments.ht
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، النتائج )ب-2005 (الزراعية اإلحصاءاتدائرة . الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي  •
 الفلسطيني، رام لإلحصاء الجهاز المركزي ،2004/2005للمسح الزراعي الهيكلي  الرئيسية

 . اهللا

  
واقع المرشدين الزراعيين في محافظة طرطوس، مجلة جامعة  تشرين ): 2007.(الخالدي، ع •

 ).2(العدد ) 29( المجلد العلوم البيولوجيةللدراسات والبحوث العلمية،سلسلة 

  
 .القاهرة، الجامعيةدار الكتب .الزراعي، دوره في تطوير الريف اإلرشاد): 1977.(الخولي، ح •

  
 وقلقيليـة  طـولكرم  منطقتي في الفلسطيني الزراعي اإلرشاد نظم تقييم): 1997 (.ف الخياط، •

 ،.أ لريماوي،ا.عمان األردنية، الجامعة ماجستير، رسالة االحتالل، من األخيرة العشر للسنوات
 حنـين  دار الطبعة األولى، الزراعي، اإلرشاد في مقدمة ):1995( .خ الصبيحي، ،.ح حماد،
 .األردن عمان، للنشر،

 
ية على زراع منطقـة  اإلرشاد دراسة لآلثار التعليمية واالقتصادية للحقول       ):1993.(الزايدي، ع  •

، المجلـد  )1(الطائف بالمملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك سعود، العلـوم الزراعيـة        
 .الخامس

 
 دراسة آراء المرشدين الزراعيين والزراع بمنطقة       ):1994.(، البدر، ن  .، الحاج، أ  .ايدى، ع الز •

ية كطريقـة تعليميـة، الجمعيـة العلميـة لإلرشـاد        اإلرشادالرياض فيما يتعلق بأهمية الحقول      
 .1/94الزراعي، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، نشرة بحثية رقم 

  
ية ومدى أهميتها في نقل     اإلرشادستخدام الطرق والمعينات     دراسة عن ا   ):1991.(الزهراني، خ  •

المعارف والمهارات الزراعية وذلك من وجهة نظر المرشدين الزراعيين بالمنطقـة الوسـطى،           
 . الملحق الثاني،42المجلة العلمية لكلية الزراعة، جامعة القاهرة، المجلد 

 
ـ  كليـة علـوم األ     –ملك سعود   جامعة ال ): 2006.(، الحاج، أ  .، الشافي، ع  .الزهراني، خ  • ة غذي

 تقنيـة  والمعلومـات ال   المعرفة الزراعي لتفعيل نظم     اإلرشاد تطوير دور    إستراتيجية،  زراعةوال
 .السعودية العربية المملكة في المتواصلة الزراعية التنمية لتحقيق الزراعية
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 التجاريـة   ي للمؤسـسات  اإلرشاد واإلعالمي الدور االتصالي    ):1992.(، سرور،ع .الشنيفي، م  •
ية عن التقنيات الزراعية في المملكة العربيـة الـسعودية،          اإلرشادالزراعية في نقل المعلومات     

 .3 عدد ،37 للبحوث الزراعية، مجلد اإلسكندريةمجلة 
 
 دراسة المستوى المعرفي للمرشدين الزراعيين والمزارعين بأهم اآلفـات          ):1998.(الصعب، ع  •

بمنطقة الرياض فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، رسـالة       الحشرية التي تصيب نخيل التمر      
 .ماجستير، كلية الزراعة، جامعة الملك سعود، الرياض

  
العربية،  النهضة دار األولى، الطبعة الزراعي، اإلرشاد مرجع ):1998.(ع.م الطنوبي، •

 .بيروت
  
جمهورية مصر ، الجديدة الزراعي، دار المطبوعات اإلرشاد علم أساسيات): 1973.(العادلي، أ •

 .العربية

  
 .اإلسكندرية الزراعي، دار المطبوعات الجديدة، اإلرشاد علم أساسيات ):1983.(دلي، أاالع •

  
 الزراعي بمنطقة تبوك بالمملكة العربية الـسعودية، رسـالة       اإلرشاد واقع   ):1996.(الفهيقي، غ  •

 .ماجستير، كلية الزراعة، جامعة الملك سعود، الرياض

  
 دور وفعالية الصحافة الزراعية في نشر المعارف الزراعية بـين قيـادات   ):1983.(الكباشي، أ  •

المزارعين والمرشدين الزراعيين بمشروع الجزيرة في الـسودان، رسـالة ماجـستير، كليـة              
 .اإلسكندريةالزراعة، جامعة 

  
 ) ديسمبر30.(14433  العدد، جريدة الرياض اليومية •

 (http://www.alriyadh.com/2007/12/30/article305043_s.html, 10/7/2009)                              
                           

 الندوة وغزه، الغربية الضفة في الزراعي اإلرشاد واحتياجات واقع): 1993(.ش جوده، •
 .فلسطين أنيرا، مؤسسة زيت، بير جامعة األولى،

 
طنطا،  الشيخ، كفر في الزراعيين للمرشدين التدريبية االحتياجات: )1999(.ح حجراس، •

 .مصر طنطا، مطبعة

http://www.alriyadh.com/2007/12/30/article305043_s.html
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 .المعلوماتية النبأ شبكة الجماهيري، االتصال وسائل) 2 (اإلخباري العنف): 2006 (.خ خريبش، •

(http://www.annabaa.org/nbanews/59/211.htm, 15/8/2009)  
                               

ية واالرتقاء بجودة ما يقدم اإلرشادغائبون عن المفاهيم   منتجون:)2007 (.، خرياض •
  .للمستهلك

 
  .العلمية الثورة ظل في العلمية المعرفة مفهوم :)2004.(س سفيان، •

(http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=27122, 5/7/2009) 
 

 األغذية منظمة االتصال، ووسائط الريف نساء التغيير إلى  الدعوة:)1999(.ب سلفيا، •
 روما المنظمة، وثائق مستودع المتحدة، لألم والزراعة

(http://www.fao.org/DOCREP/X2550A/X2550a04.htm, 3/8/2009)                                    
      

ية فـي المملكـة     اإلرشـاد  دراسة لبعض الجوانب المتعلقة باستخدام الطرق        ):1994.(شيبه، م  •
 .، العدد الثاني45لمجلة العلمية بكلية الزراعة، جامعة القاهرة، المجلد العربية السعودية، ا

 
 دراسة مصادر المعلومات الزراعية الهامة والمفضلة مـن    ):1986.(ع. ع الزايدي،،  .م.شيبه، م  •

قبل المزارعين بمنطقة أبها بالمملكة العربية السعودية ومدى ارتباط هـذه المـصادر بـبعض               
 للمبحوثين، مجلة كلية الزراعة، جامعة الملك سعود، المجلد الثـامن،      الصفات الشخصية والعامة  

 .العدد الثاني

  
ه وتطبيقاته، أساسيات الزراعي اإلرشاد): 2003.(س ، عزمي،.، الطنوبي، م.ص صالح، •

 . األولى، مكتبة األشعاع، اإلسكندريةالطبعة

  
جامعة عمر ، بعة األولىالط، اإلرشاد الزراعي طرقه ومعيناته التعليمية): 1997.(ص،صالح •

 .ليبيا، المختار
  

 . اونالينأنه، كنالذاتية السيرة): 2008.(، جصبري •
(http://www.kenanaonline.com/page/2272, 7/11/2009)   

 

http://www.annabaa.org/nbanews/59/211.htm
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=27122
http://www.fao.org/DOCREP/X2550A/X2550a04.htm
http://www.kenanaonline.com/page/2272
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 الزراعي ومصادر اإلرشاد بحث ميداني عن معرفة الزراع ب):1980.(، صبري،م.عبد اهللا، ن •
ملكة العربية السعودية، مركز البحوث الزراعية، كلية المعلومات الزراعية بمنطقة القصيم بالم

 .الزراعة، جامعة الملك سعود
 

 دراسة لبعض المتغيرات المرتبطـة باسـتخدام المرشـدين          ):1991.(، سرور، ع  .عصمت، م  •
 الزراعـي  اإلرشـاد ية في محافظة البحيرة، معهد بحـوث  اإلرشادالزراعيين للطرق والوسائل    
 . القاهرة،75لبحوث الزراعية، نشرة بحثية رقم والتنمية الريفية، مركز ا

 
، المصدر 2008 لمحافظة جنين التنموية اإلستراتيجية الخطةقراءه في ): 2008.(عطايا، ن •

 .اإلنترنتالفلسطيني، بوابة فلسطين على شبكة 
(http://www.p-s-news.com/news.php?go=fullnews&newsid=5510, 
8/10/2009)                         

 
 .ر، مصر للخدمات العلمية، القاهرة الزراعي المعاصاإلرشاد ):1992.(عمر، أ •

 
 . باإلسكندريةالزراعية الزراعي، نقابة المهن اإلرشادمبادئ ): 2008.(محمد، م •

(http://www.alexagri.com/forum/showthread.php?s=30cb07cda2ee10a5076a2
48  95ecc4f3f&t=4527, 8/10/2009) 

 
 واالتصال العامة العالقات في أدوات): 2007 (حكومية الغير للمنظمات التمييز مركز •

(http://www.ngoce.org/brmat.htm, 5/7/2009)    
 
 دراسة مقارنة للطرق والمنافذ االتصالية التي استخدمها كل من المرشدين ):1990.(نصار، م •

الزراعيين والمهندسين الزراعيين في الحملة القومية ضد الفئران واتجاهاتهم نحو تلك الطرق 
 Communication in Science and، اإلسكندريةبمركز المعمورة الزراعي بمحافظة 

Development Research, 30, 1990. 
 

 .اإلحصاء قسم، الريفية والتنمية لإلرشاد العامة المديرية ):2008 (الفلسطينية الزراعة وزارة •
 .شخصية زيارة

  
  
  
  

http://www.p-s-news.com/news.php?go=fullnews&newsid=5510
http://www.alexagri.com/forum/showthread.php?s=30cb07cda2ee10a5076a2
http://www.ngoce.org/brmat.htm
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  ستبانةاإل: 1.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  
  

   أبو ديس–جامعة القدس 
  برنامج التنمية الريفية المستدامة 

   زراعي وتنميه ريفيةإرشاد
  

  :أخي المزارع

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  :  دراسة بعنوانأعداديقوم الباحث ب
  

 لدى مزارعي الزراعية المعرفةي رفع مستوى  فالزراعيةفعالية المشاهدات 
  محافظة جنينالخضروات في 

/  إرشاد زراعي وتنميـه ريفيـة        –وذلك استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في التنمية المستدامة         
 جامعة القدس، يرجى اإلجابـة علـى فقـرات هـذه االسـتبانة بـصدق                –عمادة الدراسات العليا    

البيانات التـي تجمـع هـي بغـرض      أن  اف هذه الدراسة مع العلم    وموضوعيه من اجل تحقيق أهد    
  .الدراسة فقط وتعامل بسريه تامة، ويجري تحليلها في صور مجاميع إحصائية

  شاكرین لكم مساعدتنا وحسن تعاونكم

  احمد حاتم سنان: الباحث

   قاعودأبوحسان : إشراف الدكتور
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  :القسم األول

   شخصيه حول المزارعينمعلومات

  :بالسنواتالعمر  .1

  سنة 50-41 من                     سنة 40- 31من                           سنة 30 -20 من

  أكثر فسنة61 من                            سنة 60-51       من 

  :المستوى التعليمي .2

            متوسط                   ابتدائي                       أمي       

   فوق الجامعي          جامعي                  ثانوي                   

  :  االجتماعية الحالة .3

  رمل أمطلق                         متزوج               أعزب          

  :زراعة غير الأخرى مهنةهل لديك  .4

   غير متفرغ للعمل الزراعي                              متفرغ للعمل الزراعي      

  : التي تقوم بهامهنة كنت غير متفرغ ما هي الإذا .5

      موظف    تاجر                                عامل                

  : التي تزرعهارضمساحة األ .6

   دونم50 من أكثر             دونم  50-21     من     دونم   20-1من               

  :رض األحيازةطريقة  هي ما .7
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  )شاركهم(مزارعه   ضمان                        ملك                             

  :النشاط الزراعي .8

                      ومحمية مكشوفةخضار           محميةخضار            مكشوفة    خضار             

  :إن ممارسة العمل الزراعي نابع من .9

  دخل مكمل للدخل الرئيسي     وراثي                                   مهنة                

  عدم وجود بديل               
                          

  
  : القسم الثاني

  

  الزراعية في تصميم المشاهدات جراءاتكيفية اإل تعكس يمثله عدة أسئلة
  :عبارة كل أمامفي المكان المناسب ) ×(ن ثم وضع  ومالتالية األسئلةالرجاء قراءة 

 

موافق   نص السؤال  الرقم
  شدهب

 معارض  معارض  ال رأي  موافق
  بشده

 واقعه على الطريق    المشاهدةتكون قطعة    أن   تختار  1
  وسهلة الوصول 

          

 التي تتشابه تضاريسها وواقعها مـع       القطعةتختار    2
  المحيط من المزارعين

          

 وأجزاءهـا   المشاهدة تمثل   إرشاديةوحه  يتم وضع ل    3
  وأهدافها

          

             بشكل دوري المشاهدةيزورك المرشد المختص ب  4

 توضـح   وإرشـادات يقوم المرشد بوضع عالمات       5
  المشاهدة

          

            المشاهدةيقوم المرشد بعمل رسم توضيحي لمكان   6

 يكون ذلـك بواسـطة      المشاهدةعند اختيار صنف      7
  تلصاحب المش

          

 يكون ذلـك بواسـطة      المشاهدةعند اختيار صنف      8
  صاحب المحل الزراعي

          

           يكون ذلـك بواسـطة      المشاهدةعند اختيار صنف      9
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  المهندس الزراعي مباشره

يشرف المرشد الزراعي علـى جميـع العمليـات           10
  المشاهدة بالمتعلقة الزراعية

          

            ن المزارعين بحضور عدد مزراعية عمليةتتم أي   11

 أهـداف  يقوم المرشد بتوضـيح      المشاهدةقبل تنفيذ     12
   مسبقاالمشاهدة

          

 في الحقل في عدة مواقـع    المشاهدةيتم توزيع عينة      13
  بحيث تمثل الحقل كامال

          

 والتعرف  تجربة لتنفيذ ال  كافيةتكون مساحة المشاهد      14
  أكثرعلى النتائج بواقعيه 

          

 ساسية األ الزراعيةد المزارع بالمستلزمات    يتم تزوي   15
  تجربةالتي تكفي لنجاح ال

          

 ألهداف المشاهدة باستغالل مستلزمات    عادةتقوم بال   16
  األساسيالمحصول )تتبيع( مثل ترقيعخاصة

          

 في مزرعتك تهـتم بالـصنف       تجربة ال إجراءعند    17
  أكثر األساسي

          

وصـنف  ) اهدالـش (يتم معاملة صنف الكنتـرول        18
  الزراعية بنفس المعايير المشاهدة

          

ن يكون بناء على كفـاءة      اختيار المزارعي  أن   ترى  19
  دائه المميزالمزارع وأ

          

 بهدف الحصول على    تجربة ال إجراءيقوم المزارع ب    20
  مجانية زراعيةتقاوي ومستلزمات 

          

 بتوثيق جميع مراحل    تجربةيقوم المزارع صاحب ال     21
  ة المحصولخدم

          

هم أصـناف منفذي المشاهدات يهتمون فقط ب     أن   ترى  22
  خرى األصنافدون االهتمام باأل

          

 اعتمـادا علـى     تجربـة يتم اختيار صنف الشاهد لل      23
   رواجا في السوقكثرالصنف األ

          

            منطقة من مزارع في الأكثر عند تجربةيتم وضع ال  24

 منطقـة  الريادي فـي ال  عند المزارع تجربةوضع ال   25
  يؤثر ايجابيا على نجاحها

          

 المـشاهدة  عـن    مغلوطةيقوم المزارع بنقل نتائج       26
  أخرىبهدف الحصول على مشاهده 

          

          يفضل المرشدون المزارع الذي يتجاوب معهم فـي         27
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   المعلوماتإعطاء

 طبقـا   تجربةيغير المزارع من نتائج ال     أو   يتجاوب  28
  مرشد الزراعيلعالقته بال

          

29  
 الراعيـة  مؤسـسة  تقـوم ال   تجربةفي حال فشل ال   

 الواقعـة  الخـسارة  بتعويض المزارع عن     تجربةلل
  عليه

          

 مؤسـسة  في حقل تـابع لل     المشاهدةتفضل مشاهدة     30
   الراعية

          

  
  :القسم الثالث 

  

   لدى مزارعي الخضرواتالزراعيةواقع المشاهدات  تعكس يمثله عدة أسئلة
  :عبارة كل أمامفي المكان المناسب ) ×( ومن ثم وضع التالية األسئلةالرجاء قراءة 

 

موافق   نص السؤال  الرقم
  بشده

 معارض  معارض  ال رأي  موافق
  بشده

اختيار المزارع يلعـب دور فـي فـشل           1
  الزراعية المشاهدة

          

 جراء إل شفافيةيتم اختيار المزارعين ذات       2
  الزراعية تجربةال

          

3  
يتم اختيار مزارعين ذات رغبه بـدخول       

   مزارعهمإلى آخرينمزارعين 
          

تقوم بزيارات لمشاهدات حقليه في مزارع        4
  اآلخرين

          

تم تنفيذ مشاهدات فـي مزرعتـك فـي            5
  الماضي

          

             التجارب إجراءتحمل المزارعين لتكاليف   6

تثق بالمرشد الزراعي وبالصنف المـراد        7
   تجربته

          

اختيار المرشدين لمواقع سهلة الوصـول        8
  المشاهدة إجراءلمكان 

          

 جـراء هناك وقت كافي لدى المزارعين إل       9
  تجارب في حقولهم 
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 إرشادية وسيلة ك يةاإلرشادمقتنع بالحقول     10
  جيدة

          

  
  :القسم الرابع

  

  يةرشاداإل المزارعين من الحقول استفادة تعكس مدى يمثله عدة أسئلة
  :عبارة كل أمامفي المكان المناسب ) ×( ومن ثم وضع التالية األسئلةالرجاء قراءة 

 

موافق   نص السؤال  الرقم
  بشده

 معارض  معارض  ال رأي  موافق
  بشده

            الزراعيةتهتم باستمرار في مشاهدة التجارب   1

 لطريقة  السليمة في مجال الممارسات     استفادةتلقيت    2
  رضتحضير األ

          

 لطريقة  السليمة في مجال الممارسات     استفادةتلقيت    3
  زراعة الخضروات 

          

 لطريقة  السليمة في مجال الممارسات     استفادةتلقيت    4
  المناسبة الخضار أصنافاختيار 

          

 لطريقة  السليمة في مجال الممارسات     استفادةتلقيت    5
  استعمال المبيدات ومكافحة اآلفات

          

 لطريقة  السليمة في مجال الممارسات     تفادةاستلقيت    6
  الحصاد

          

 لطريقة  السليمة في مجال الممارسات     استفادةتلقيت    7
  المناسبةالري والتسميد 

          

يتم التعرف على مرشدين زراعيين ومزارعين من         8
  الزراعيةخالل المشاهدات 

          

ي تمثـل حقيقتـا     اإلرشـاد  بالحقل   الموجودة العينة  9
  المراد مشاهدتهالصنف 

          

10  
 الزراعيـة  تجربـة يتم تناقل المعلومات عن نتائج ال     

  لدى المزارعين
          

يتم نشر المعلومات والنتائج للمزارعين عن طريـق       11
  المرشد الزراعي

  
  

        

 اآلخرين المزارعين   بإحضاريقوم المرشد الزراعي      12
  المشاهدة حقل إلى

          

           المـشاهدة ى نشر نتـائج     المرشد الزراعي قادر عل     13
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  اآلخرينللمزارعين 

 المـزارعين  إقنـاع المزارع الريادي قـادر علـى        14
   من المرشد الزراعيأكثر المشاهدة بنتائج اآلخرين

          

هناك اهتمام واضح من قبل المـزارعين بمـشاهدة           15
  يةاإلرشادالحقول 

          

 مـن قبـل المرشـد       الزراعية المشاهدةيتم متابعة     16
  بطريقه مهنيه

          

 مع صـنف الكنتـرول     تجربةتقوم بمقارنة صنف ال     17
  بطريقه مهنيه) الشاهد(

          

  

  القسم الخامس
  

  اإلنتاجية عملية تغيير في الإحداث في يةاإلرشاد تعكس مدى مساهمة المشاهدات يمثله عدة أسئلة
  :عبارة كل أمامفي المكان المناسب ) ×( ومن ثم وضع التالية األسئلةالرجاء قراءة 

 

موافق   نص السؤال  الرقم
  بشده

 معارض  معارض  ال رأي  موافق
  بشده

 لطريقـة   السليمة في مجال الممارسات     استفادةتلقيت    1
  التسويق

          

            اإلنتاجالمشاهدات تفيد المزارع في تحسين  أن ترى  2

 تفيـد المـزارع فـي       الزراعيةالمشاهدات   أن   ترى  3
  مجانية نتاجإحصوله على مستلزمات 

          

ي فقـط لكونـه     اإلرشادالمزارع يقوم بزراعة الحقل       4
  مجانا وليس لهدف نشر المعلومات

          

 البدايـة ي مـن    اإلرشاديقوم المزارع بمتابعة الحقل       5
  الخاصة لتطبيقها في مزرعته النهايةوحتى 

          

  

  :القسم السادس
  

   عليهاالقائمة الجهة وإرشادية وسيلة كالزراعية ةللمشاهديمثله عدة اسئله تعكس مدى تبني المزارع 
  :عبارة كل أمامفي المكان المناسب ) ×( ومن ثم وضع التالية األسئلةالرجاء قراءة 

  

موافق   نص السؤال  الرقم
  بشده

 معارض  معارض  ال رأي  موافق
  بشده

           القطاع الخاص والحكومي معـا      إشراكيتم    1
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  الحقليةفي تنفيذ المشاهدات 

2  
 الراعيـة  مؤسـسة هناك تالعب من قبل ال    

  المشاهدة بنتائج للمشاهدة
          

 مـن  كمشاهدة عينات لزراعتها   إعطائكيتم    3
  الحكوميةقبل المؤسسات 

          

4  
 مـن  كمشاهدة عينات لزراعتها   إعطائكيتم  

  قبل القطاع الخاص 
          

5  
هناك تعاون من قبـل القطـاع الحكـومي         

ـ  إجـراء والقطاع الخاص في     شاهدات  الم
  الحقلية

          

يتم متابعة التجارب مـن قبـل الـشركات           6
  الحكوميةوالمؤسسات 

          

  
 الحقلية إلجابات المزارعين لمجال تصميم المشاهدةالتوزيع النسبي : أ-2.3لحق م

 
 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض معارض بشدة  
  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد   

1 

تكون  أن تختار
 المشاهدةقطعة 

واقعه على 
الطريق وسهلة 

 الوصول

0 .0 7 3.9 16 8.9 56 31.1 101 56.1 180 100.0 

2 
تختار القطعه التي تتشابه 

تضاريسها وواقعها مع 
 المحيط من المزارعين

0 .0 15 8.3 18 10.0 76 42.2 71 39.4 180 100.0 

3 
 إرشاديةيتم وضع لوحه 

 وأجزاءها المشاهدةمثل ت
 واهدافها

4 2.2 28 15.6 11 6.1 83 46.1 54 30.0 180 100.0 

يزورك المرشد المختص  4
  بشكل دوريالمشاهدةب

8 4.4 31 17.2 6 3.3 93 51.7 42 23.3 180 100.0 

5 
يقوم المرشد بوضع 
عالمات وارشادات 

المشاهدةتوضح   
7 3.9 30 16.7 12 6.7 80 44.4 51 28.3 180 100.0 

يقوم المرشد بعمل رسم  6
المشاهدةتوضيحي لمكان   

19 10.6 32 17.8 31 17.2 72 40.0 26 14.4 180 100.0 
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 الحقلية إلجابات المزارعين لمجال تصميم المشاهدةالتوزيع النسبي : ب-2.3لحق م
 

 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض معارض بشدة  
ددالع  % العدد  % العدد      % العدد  % العدد  % العدد  % 

7 
عند اختيار صنف 

 يكون ذلك المشاهدة
 بواسطة صاحب المشتل

12 6.7 76 42.2 18 10.0 56 31.1 18 10.0 180 100.0 

8 

عند اختيار صنف 
 يكون ذلك المشاهدة

بواسطة صاحب المحل 
 الزراعي

8 4.4 69 38.3 24 13.3 68 37.8 11 6.1 180 100.0 

9 

يار صنف عند اخت
 يكون ذلك المشاهدة

بواسطة المهندس 
 الزراعي مباشره

0 .0 26 14.4 3 1.7 109 60.6 42 23.3 180 100.0 

10 

يشرف المرشد الزراعي 
على جميع العمليات 

 المتعلقة الزراعية
المشاهدةب  

15 8.3 59 32.8 11 6.1 65 36.1 30 16.7 180 100.0 

11 
 زراعية عمليةتتم أي 

 بحضور عدد من
 المزارعين

34 18.9 69 38.3 14 7.8 49 27.2 14 7.8 180 100.0 

12 
 يقوم المشاهدةقبل تنفيذ 

المرشد بتوضيح اهداف 
  مسبقاالمشاهدة

5 2.8 22 12.2 0 .0 122 67.8 31 17.2 180 100.0 

13 
 المشاهدةيتم توزيع عينة 

في الحقل في عدة مواقع 
 بحيث تمثل الحقل كامال

18 10.0 78 43.3 1 .6 53 29.4 30 16.7 180 100.0 

14 

تكون مساحة المشاهد 
 تجربة لتنفيذ الكافية

والتعرف على النتائج 
أكثربواقعيه   

13 7.2 30 16.7 0 .0 111 61.7 26 14.4 180 100.0 

15 

يتم تزويد المزارع 
 الزراعيةبالمستلزمات 

 التي تكفي ساسيةاأل
تجربةلنجاح ال  

62 34.4 72 40.0 10 5.6 25 13.9 11 6.1 180 100.0 

16 

تقوم بالعادة باستغالل 
مستلزمات المشاهدة الهداف 

خاصه مثل 
المحصول )تتبيع(ترقيع

 االساسي

37 20.6 95 52.8 8 4.4 30 16.7 10 5.6 180 100.0 
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 الحقلية إلجابات المزارعين لمجال تصميم المشاهدةالتوزيع النسبي : ج-2.3لحق م
 

رأيال  معارض معارض بشدة    المجموع موافق بشدة موافق 
  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد   

17 
 في تجربة الإجراءعند 

مزرعتك تهتم بالصنف 
أكثراالساسي   

42 23.3 70 38.9 3 1.7 35 19.4 30 16.7 180 100.0 

18 

يتم معاملة صنف 
) الشاهد(الكنترول 
 بنفس المشاهدةوصنف 
الزراعية المعايير  

0 .0 3 1.7 8 4.4 84 46.7 85 47.2 180 100.0 

19 

اختيار  أن ترى
المزارعين يكون بناء 
على كفاءة المزارع 

 وادائه المميز

6 3.3 32 17.8 15 8.3 82 45.6 45 25.0 180 100.0 

20 

 إجراءيقوم المزارع ب
 بهدف الحصول تجربةال

على تقاوي ومستلزمات 
  مجانيهزراعية

9 5.0 40 22.2 11 6.1 86 47.8 34 18.9 180 100.0 

21 
يقوم المزارع صاحب 

 بتوثيق جميع تجربةال
 مراحل خدمة المحصول

4 2.2 59 32.8 6 3.3 76 42.2 35 19.4 180 100.0 

22 

منفذي  أن ترى
المشاهدات يهتمون فقط 

هم دون االهتمام أصنافب
خرى األصنافباأل  

41 22.8 64 35.6 11 6.1 50 27.8 14 7.8 180 100.0 

23 

يتم اختيار صنف الشاهد 
 اعتمادا على تجربةلل

 رواجا في كثرالصنف األ
 السوق

4 2.2 15 8.3 5 2.8 82 45.6 74 41.1 180 100.0 

24 
 عند تجربةيتم وضع ال

 من مزارع في أكثر
منطقةال  

4 2.2 4 2.2 9 5.0 93 51.7 70 38.9 180 100.0 

25 
وضع التجربة عند المزارع 

ريادي في المنطقة يؤثر ال
 ايجابيا على نجاحها

1 .6 21 11.7 0 .0 81 45.0 77 42.8 180 100.0 

26 

يقوم المزارع بنقل نتائج 
 المشاهدة عن مغلوطة

بهدف الحصول على 
أخرىمشاهده   

5 2.8 24 13.3 8 4.4 107 59.4 36 20.0 180 100.0 
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 الحقلية مجال تصميم المشاهدةإلجابات المزارعين لالتوزيع النسبي : د-2.3لحق م
 

 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض معارض بشدة  
  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد   

27 

يفضل المرشدون 
المزارع الذي يتجاوب 

 إعطاءمعهم في 
 المعلومات

4 2.2 12 6.7 3 1.7 89 49.4 72 40.0 180 100.0 

28 
يغير المزارع أو  يتجاوب

 طبقا تجربةمن نتائج ال
 لعالقته بالمرشد الزراعي

1 .6 38 21.1 15 8.3 93 51.7 33 18.3 180 100.0 

29 

 تجربةفي حال فشل ال
 الراعية مؤسسةتقوم ال
 بتعويض تجربةلل

المزارع عن الخساره 
  عليهالواقعة

82 45.6 71 39.4 12 6.7 12 6.7 3 1.7 180 100.0 

30 
 تجربةاهدة التفضل مش

 مؤسسةفي حقل تابع لل
تجربة للالراعية  

17 9.4 47 26.1 14 7.8 58 32.2 44 24.4 180 100.0 

  
     لدى مزارعيالزراعيةواقع المشاهدات   المزارعين لمجالإلجاباتالتوزيع النسبي : أ-3.3لحق م 

  .الخضروات        
  

عالمجمو موافق بشدة موافق ال رأي معارض  بشدةمعارض    

 
 العدد  

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 النسبة

1 
اختيار المزارع يلعب 

 المشاهدةدور في فشل 
 الزراعية

1 .6 9 5.0 4 2.2 102 56.7 64 35.6 180 100.0 

2 
يتم اختيار المزارعين 

 جراء إلشفافيةذات 
الزراعية تجربةال  

0 .0 19 10.6 9 5.0 99 55.0 53 29.4 180 100.0 

3 
يتم اختيار مزارعين ذات 

رغبه بدخول مزارعين 
  مزارعهمإلى آخرين

1 .6 17 9.4 17 9.4 86 47.8 59 32.8 180 100.0 
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     لدى مزارعيالزراعيةواقع المشاهدات  المزارعين لمجال إلجاباتالتوزيع النسبي : ب-3.3لحق م
.الخضروات          

 

 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض معارض بشدة  

 
 العدد  

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 النسبة

4 
تقوم بزيارات لمشاهدات 

حقليه في مزارع 
 اآلخرين

4 2.2 21 11.7 9 5.0 103 57.2 43 23.9 180 100.0 

اهدات في تم تنفيذ مش 5
 مزرعتك في الماضي

11 6.1 20 11.1 0 .0 85 47.2 64 35.6 180 100.0 

تحمل المزارعين لتكاليف  6
 إجراء التجارب

5 2.8 19 10.6 0 .0 89 49.4 67 37.2 180 100.0 

تثق بالمرشد الزراعي  7
 وبالصنف المراد تجربته

11 6.1 18 10.0 12 6.7 109 60.6 30 16.7 180 100.0 

8 
تيار المرشدين لمواقع اخ

سهلة الوصول لمكان 
 إجراء المشاهدة

3 1.7 25 13.9 0 .0 84 46.7 68 37.8 180 100.0 

9 
هناك وقت كافي لدى 

المزارعين إلجراء 
 تجارب في حقولهم

3 1.7 45 25.0 15 8.3 79 43.9 38 21.1 180 100.0 

مقتنع بالحقول اإلرشادية  10
 كوسيلة إرشادية جيدة

0 .0 7 3.9 0 .0 74 41.1 99 55.0 180 100.0 

 
  يةاإلرشاد المزارعين لمجال مدى استفادة المزارعين من الحقول التوزيع النسبي إلجابات: أ-4.3ملحق 

  
 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض  بشدةمعارض  

 
 العدد  

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
سبةالن  العدد 

% 
 النسبة

تهتم باستمرار في مشاهدة  1
 التجارب الزراعية

1 .6 26 14.4 8 4.4 84 46.7 61 33.9 180 100.0 
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  اإلرشادية المزارعين لمجال مدى استفادة المزارعين من الحقول التوزيع النسبي إلجابات: ب-4.3ملحق 
 

 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض معارض بشدة  

 
 العدد  

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 النسبة

2 
 في مجال استفادةتلقيت 

 لطريقة السليمةالممارسات 
رضتحضير األ  

5 2.8 51 28.3 11 6.1 63 35.0 50 27.8 180 100.0 

3 
 في مجال استفادةتلقيت 

 لطريقة السليمةالممارسات 
اعة الخضرواتزر  

4 2.2 35 19.4 12 6.7 83 46.1 46 25.6 180 100.0 

4 

 في مجال استفادةتلقيت 
 لطريقة السليمةالممارسات 

 الخضار أصنافاختيار 
 المناسبة

0 .0 18 10.0 7 3.9 85 47.2 70 38.9 180 100.0 

5 

 في مجال استفادةتلقيت 
 لطريقة السليمةالممارسات 

حة استعمال المبيدات ومكاف
 اآلفات

3 1.7 28 15.6 12 6.7 65 36.1 72 40.0 180 100.0 

6 
 في مجال استفادةتلقيت 

 لطريقة السليمةالممارسات 
 الحصاد

5 2.8 59 32.8 9 5.0 74 41.1 33 18.3 180 100.0 

7 
 في مجال استفادةتلقيت 

 لطريقة السليمةالممارسات 
المناسبةالري والتسميد   

0 .0 32 17.8 10 5.6 86 47.8 52 28.9 180 100.0 

8 
يتم التعرف على مرشدين 
زراعيين ومزارعين من 

الزراعيةخالل المشاهدات   
0 .0 6 3.3 11 6.1 109 60.6 54 30.0 180 100.0 

9 
 بالحقل الموجودة العينة
ي تمثل حقيقتا اإلرشاد

 الصنف المراد مشاهدته
0 .0 10 5.6 32 17.8 98 54.4 40 22.2 180 100.0 

10 
تم تناقل المعلومات عن ي

  لدىالزراعية تجربةنتائج ال
المزارعين    

0 .0 8 4.4 9 5.0 119 66.1 44 24.4 180 100.0 

11 
يتم نشر المعلومات والنتائج 

للمزارعين عن طريق 
 المرشد الزراعي

6 3.3 17 9.4 9 5.0 112 62.2 36 20.0 180 100.0 
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  اإلرشاديةرعين لمجال مدى استفادة المزارعين من الحقول  المزاالتوزيع النسبي إلجابات: ج-4.3ملحق 
 

12 
يقوم المرشد الزراعي 

 المزارعين بإحضار
المشاهدة حقل إلى اآلخرين  

1 .6 25 13.9 5 2.8 124 68.9 25 13.9 180 100.0 

13 
المرشد الزراعي قادر على 

 المشاهدةنشر نتائج 
اآلخرينللمزارعين   

0 .0 20 11.1 7 3.9 124 68.9 29 16.1 180 100.0 

14 

المزارع الريادي قادر على 
 اآلخرين المزارعين إقناع

 من أكثر المشاهدةبنتائج 
 المرشد الزراعي

0 .0 28 15.6 0 .0 75 41.7 77 42.8 180 100.0 

15 
هناك اهتمام واضح من قبل 
المزارعين بمشاهدة الحقول 

يةاإلرشاد  
4 2.2 20 11.1 31 17.2 109 60.6 16 8.9 180 100.0 

16 
 المشاهدةيتم متابعة 
 من قبل المرشد الزراعية

 بطريقه مهنيه
0 .0 25 13.9 23 12.8 121 67.2 11 6.1 180 100.0 

17 
 تجربةتقوم بمقارنة صنف ال

مع صنف الكنترول 
بطريقه مهنيه) الشاهد(  

0 .0 20 11.1 6 3.3 110 61.1 44 24.4 180 100.0 

  
   إحداث في الحقلية المزارعين لمجال مدى مساهمة المشاهدات إلجاباتسبي التوزيع الن ا-:5.3ملحق 

  اإلنتاجية عمليةتغيير في ال
  

 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض  بشدةمعارض  

 
 العدد  

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 النسبة

1 

 في مجال استفادةتلقيت 
 لطريقة السليمةالممارسات 
 التسويق

17 9.4 68 37.8 10 5.6 57 31.7 28 15.6 180 100.0 

2 
المشاهدات تفيد  أن ترى

اإلنتاجالمزارع في تحسين   
3 1.7 5 2.8 3 1.7 105 58.3 64 35.6 180 100.0 

3 

ترى أن المشاهدات 
الزراعية تفيد المزارع في 

حصوله على مستلزمات 
جانيةم إنتاج  

28 15.6 79 43.9 20 11.1 39 21.7 14 7.8 180 100.0 
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   في إحداث الحقلية المزارعين لمجال مدى مساهمة المشاهدات إلجابات التوزيع النسبي ب-:5.3ملحق 
 اإلنتاجية عمليةتغيير في ال

 
 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض معارض بشدة  

 
 العدد  

% 
 العدد النسبة

% 
سبةالن  العدد 

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 النسبة

4 
المزارع يقوم بزراعة الحقل 

ي فقط لكونه مجانا اإلرشاد
 وليس لهدف نشر المعلومات

11 6.1 28 15.6 22 12.2 89 49.4 30 16.7 180 100.0 

5 

يقوم المزارع بمتابعة الحقل 
 وحتى البدايةي من اإلرشاد
طبيقها في مزرعته  لتالنهاية
 الخاصة

0 .0 37 20.6 17 9.4 114 63.3 12 6.7 180 100.0 

  

    وسيلة كالحقلية المزارعين لمجال مدى تبني المزارعين للمشاهدات إلجاباتالتوزيع النسبي : 6.3ملحق 
  . عليهاالقائمة الجهة وإرشادية

  
 المجموع موافق بشدة موافق ال رأي معارض  بشدةمعارض  

 
ددالع   

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 العدد النسبة

% 
 النسبة

1 
 القطاع الخاص إشراكيتم 

والحكومي معا في تنفيذ 
الحقليةالمشاهدات   

61 33.9 69 38.3 14 7.8 29 16.1 7 3.9 180 100.0 

2 
هناك تالعب من قبل 

 تجربة للالراعية مؤسسةال
اهدةالمشبنتائج   

15 8.3 85 47.2 29 16.1 37 20.6 14 7.8 180 100.0 

3 
 عينات لزراعتها إعطائكيتم 

 من قبل المؤسسات كمشاهدة
 الحكومية

78 43.3 67 37.2 0 .0 19 10.6 16 8.9 180 100.0 

4 
 عينات لزراعتها إعطائكيتم 

 من قبل القطاع كمشاهدة
 الخاص

5 2.8 14 7.8 3 1.7 104 57.8 54 30.0 180 100.0 

5 
هناك تعاون من قبل القطاع 
الحكومي والقطاع الخاص 
 في إجراء المشاهدات الحقلية

52 28.9 61 33.9 20 11.1 31 17.2 16 8.9 180 100.0 

6 
عدم متابعة التجارب من قبل 

الشركات والمؤسسات 
 الحكومية

13 7.2 31 17.2 11 6.1 68 37.8 57 31.7 180 100.0 
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  فهرس الجداول
  

  رقمال
  

  ةحلصفا  عنوانال

ألمـاكن تجمعـاتهم     توزيع أفراد العينـة مـن المـزارعين بالنـسبة           1.3
  ...............................................................السكنية

  
37  

  ............................ لمحاور الدراسةألفانتائج اختبار كرونباخ   2.3
  

38  

  .............................االستبانة فقرات على تاإلجابا سلم توزيع  3.3
  

39  

  ............................الطبيعيةتوزيع محاور الدراسة للتوزيعات   1.4
  

42  

  ...............................التوزيع النسبي للمزارعين حسب العمر  2.4
  

43  

  ...................التوزيع النسبي للمزارعين حسب المستوى التعليمي  3.4
  

44  

  ....................االجتماعية التوزيع النسبي للمزارعين حسب الحالة  4.4
  

44  

  ............. للعمل الزراعي التوزيع النسبي للمزارعين حسب التفرغ  5.4
  

45  

  التوزيع النسبي للمزارعين حسب المهنة األخرى لغير  6.4
  ................................................... المتفرغين للزراعة

  
45  

   التوزيع النسبي للمزارعين حسب مساحة األرض التي  7.4
  ..................................................... يزرعها المزارع

  
46  

  ......................التوزيع النسبي للمزارعين حسب حيازة األرض  8.4
  

47  
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  .....................نسبي للمزارعين حسب النشاط الزراعيالتوزيع ال  9.4
  

47  

  التوزيع النسبي للمزارعين حسب قناعة المزارع لممارسة العمل  10.4
  ............................................................. الزراعي

  
48  

  ........................النتائج المتعلقة بمجال تصميم المشاهدة الحقلية  11.4
  

49  

  النتائج المتعلقة بمجال واقع المشاهدات الزراعية لدى مزارعي  12.4
  .......................................................... الخضروات

  
25  

    المشاهدات مدى استفادة المزارعين منالنتائج المتعلقة بمجال  13.4
  .................................................... اإلرشاديةالزراعية

  
53  

  إحداثالنتائج المتعلقة بمجال مساهمة المشاهدات الزراعية في   14.4
  ............................اإلنتاجية لدى المزارعين  تغيير في العملية

  

  
55  

   الزراعيةللمشاهدةالنتائج المتعلقة في مجال تبني المزارع   15.4
  ...................................القائمة عليها والجهةكوسيلة إرشادية 

  

  
56  

   للممارسات السليمة في تصميم األحادينتائج تحليل التباين   16.4
  ومتغيرات العمر، المستوى التعليمي، المشاهدات الزراعية

  األرض وقناعة  المهنة اإلضافية، مساحة األرض، طريقة حيازة
  ................................. الزراعي المزارع في ممارسة العمل

  

  
  
58  

  (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج  17.4
   ومتغيرفي تصميم المشاهدات الزراعية السليمة للممارسات 

  ..................................................... االجتماعيةالحالة 
  

  
  
60  

  (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت باراخت نتائج  18.4
   ومتغيرفي تصميم المشاهدات الزراعية  للممارسات السليمة
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  ............................................... التفرغ للعمل الزراعي
  

60  

   لواقع المشاهدات الزراعية لدىاألحادينتائج تحليل التباين   19.4
  ، المستوى التعليمي،أعمارهممتغيرات و  مزارعي الخضروات

  حيازة األرض وقناعة  المهنة اإلضافية، مساحة األرض، طريقة
  ................................. المزارع من ممارسة العمل الزراعي

  

  
  
61  

  (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج  20.4
   ومتغيرارعي الخضرواتالزراعية لدى مز  لواقع المشاهدات

  .................................................... االجتماعيةالحالة 
  

  
62  

  لواقع (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج  21.4
   ومتغير التفرغالزراعية لدى مزارعي الخضروات  المشاهدات

  ...................................................... للعمل الزراعي
  

  
63  

  لمدى استفادة المزارعين من  األحادينتائج تحليل التباين   22.4
  ، المستوى التعليمي،أعمارهمومتغيرات  المشاهدات الزراعية

  حيازة األرض وقناعة  المهنة اإلضافية، مساحة األرض، طريقة
  ................................. المزارع من ممارسة العمل الزراعي

  

  
  
63  

  (Independent T-test)مستقلتين  لمجموعتين ت اختبار نتائج  23.4
   الحالةالمزارعين من المشاهدات الزراعية ومتغير   لمدى استفادة
  ............................................................االجتماعية

  

  
 
64  

  (Independent T-test)تقلتين مس لمجموعتين ت اختبار نتائج  24.4
  التفرغالمزارعين من المشاهدات الزراعية ومتغير   لمدى استفادة
  ...................................................... للعمل الزراعي

  

  
65  

  لمساهمة المشاهدات ) (K–W  واليس –نتائج اختبار كرسكال   25.4
   اإلنتاجية ومتغيرات العمر،تغيير في العملية إحداثالزراعية في 
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  المزروعة،  طريقة حيازة األرض،  المستوى التعليمي، مساحة األرض
  ........العمل الزراعي  النشاط الزراعي وقناعة المزارع من ممارسة

  
68  

  
   لمساهمة المشاهدات الزراعية(M-W)نتائج اختبار مان ويتني   26.4

   االجتماعية،الحالة ومتغيرات العملية اإلنتاجية في  تغييرإحداث في 
  68  ...........للمزارع إن وجدت  والمهنة األخرى التفرغ للعمل الزراعي

 
  للمشاهدة لمدى تبني المزارع) (K–W  واليس -نتائج اختبار كرسكال   27.4

   العمر، ت الزراعية كوسيلة إرشادية والجهة القائمة عليها ومتغيرا
  األرض، النشاط طريقة حيازة ،عة التعليم، مساحة األرض المزرو

  ................. الزراعي وقناعة المزارع من ممارسة العمل الزراعي
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  اهدةشللم لمدى تبني المزارع (M-W)نتائج اختبار مان ويتني   28.4
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اعي والمهنة األخرى للمزارع ان  االجتماعية، التفرغ للعمل الزر
  70  .................................................................وجدت
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