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 االختالفات بين أراء الباحثين في محددات نقل المستحدثات الزراعية في محافظة القليوبية  
 *ا.د محمد أبو الفتوح السلسيلي  *ا.د سعيد عباس محمد رشاد  *ا.د محمد حسب النبي حبيب

 **م. هشام أحمد عبد الباسط حشيش
 

 جامعة بنها –كلية الزراعة  –* قسم االقتصاد الزراعي 
 ب دراسات عليا بقسم االقتصاد الزراعي** طال

 المستخلص:
استهدف البحث بصفة رئيسية تحديد محددات نقل المستحدثات الزراعية من وجهة نظر الباحثين  من أعضاء هيئة التدريس بكليتي  الزراعة 

ى تواجد وتأثير المحددات علي نقل المستحدثات جامعة بنها وعين شمس بمحافظة القليوبية ، من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية :التعرف عل
هداف تم الزراعية وتحديد الفروق بين أراء الباحثين  فيما يتعلق بالتواجد والتأثير للمحددات علي نقل المستحدثات الزراعية ، ولتحقيق هذه األ

بكليتي  مبحوثا من أعضاء هيئة التدريس 062بلغ قوامها تصميم استمارة استبيان تم تجميع بياناتهما  بالمقابلة الشخصية مع عينة من الباحثين 
 (z)، وقد تم استخدام التكرارات والعداد والنسب المئوية والمتوسطات لعرض البيانات وترتيب المعوقات واستخدم اختبار الزراعة بمحافظة القليوبية

 الختبار صحة الفروض اإلحصائية المتعلقة بالفروق بين المبحوثين. 
 هم النتائج فيما يلي:وتمثلت أ

متوسطة  وهى : المحددات التي تتعلق   بكل من : المزارعين بمحافظة  القليوبية، تكامل أو أن هناك ست محددات  كانت تتواجد بدرجة كبيرة  -1
ات الزراعية بالمحافظة، األنشطة اإلرشادية بين البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي  بالمحافظة ، مستوى الدعم واالتصال لنشر وتطبيق التوصي

، وجود برامج مخططة ومدروسة لنشر وتطبيق التوصيات الزراعية بالمحافظة ، للباحثين واالرشاديين بالمحافظة اإلمكانيات والتجهيزات المادية
 العملية التدريبية بمحافظة  القليوبية.

متوسطة وهذه المحددات تتعلق بكل من : تكامل األنشطة  أو يرة أن هناك محددات كان تأثيرها علي نقل المستحدثات الزراعية بدرجة كب -0
(، خصائص المستحدثات 07,6، المزارعين بمحافظة  القليوبية )(07,2) اإلرشادية بين البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي  بمحافظة القليوبية

 (. ,,07بمحافظة القليوبية )(، وجود برامج مخططة ومدروسة لنشر وتطبيق التوصيات الزراعية 07,2الزراعية )
ددات التسع المذكورة ودرجة تأثيرها  لكافة تلك التصنيفات مما يوحى أراء الباحثين من حيث تواجد المح أن هناك عدم وجود فروق بين -,

 .المعوقاتأو باالرتباط الشديد آلراء المبحوثين ما بين الوجود والتأثير لتلك المحددات 
نظر المسئولين عن نقل و نشر وتبنى التكنولوجيات الزراعية،  إلي أهمية التغلب علي تلك المحددات التي تواجه نقل والنتائج السالفة توجه 

ح المستحدثات الزراعية من وجهة نظر الباحثين بضرورة العمل تكامل األنشطة اإلرشادية بين البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي، وضرورة توضي
مكانية تجزئتها ومشاهدتها من  خصائص المستحدثات من حيث األهمية الميزة النسبية أي مدى تفوقها من الناحية االقتصادية وسهولة تطبيقها ،وا 

 جانب المستفيدين.
 

 مقدمة البحث ومشكلته
شكل مستمر وفعال على عية بإن تحقيق التنمية الزراعية، وتلبية االحتياجات الغذائية األساسية للسكان الريفيين يتطلب تدفق التكنولوجيا الزرا

تبارها ين الزراعيين.ولكي يتم تحقيق التغير التكنولوجي في الزراعة البد من وجود جهاز بحثي فعال قادر على إنتاج التكنولوجيا المالئمة، واخالمنتج
اصرها إلى المستفيدين بها وقادر على بعناية والتأكد من مناسبتها للظروف السائدة، وجهاز إرشادي فعال قادر على نقل التكنولوجيا بعد تبسيط عن

عبد  : و,2ص 1992ة على وجود روابط قوية بين البحث واإلرشاد والمزارعين )سوانسونو نقل مشاكلهم إلى الجهات البحثية إليجاد حلول لها، عال
 (.1,9 – 1,2: ص  ,199المقصود 

صال على المستوى المحلى إلدخال المستحدثات التكنولوجية إلي الزراع ومن هنا تبدو أهمية الدور الحيوي الذي يقع على عاتق القائمين باالت
 األميين، وضرورة تضافر جهودهم وتنظيمها بما يحقق التغيير الفعال،حيث أن إدخال التكنولوجيا المزرعية المستحدثة ،وخاصة في المجتمعات

كما يعيق استخدامها بفاعلية، ألن المزارع األمي محدود اإلمكانات  وعدم النامية التي تتسم بارتفاع نسبة األمية مما يحد من تقبل الزراع لها، 
 (.0,ص:  0212)رشاد، إلمامه بالمعرفة الكافية للتكاليف المادية مقابل اإلنتاج الذي يمكن الحصول علية من إدخالها
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ار وأهمها عدم اإللمام بالنظم المزرعية القائمة والعالقات ويواجه نقل ونشر المستحدثات الزراعية العديد من المعوقات التي ينبغي وضعها في االعتب
ة على عدم الفهم الكامل لبيئة المزارعين و التي تربط بين مكوناتها المختلفة، وعدم تلقى ردود أفعال المزارعين تجاه هذه المستحدثات الزراعية عال

 (.10: ص  ,199واءمة التقنية بحقول الزراع. عمر )الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية نقص المعلومات الخاصة باختيار وم
( عن "المعوقات التي تواجه الباحثين في نقل وتطبيق 1,0 -121: ص ص  ,199كما اتضح من نتائج الدراسة التي أجراها عبد المقصود )

قة بين المزارعين ومراكز البحوث وجهل المزارعين التكنولوجيا الزراعية" أن أهم هذه المعوقات ما يلي: عدم توافر الموارد المالية ، عدم وجود عال
هاز بنتائج البحوث، عدم وجود تنسيق بين مراكز البحوث، عدم تقدير الباحثين، انخفاض الحوافز والمرتبات، نقص المتخصصين بين العاملين بالج

التنقالت، صعوبة نشر نتائج البحوث، الخوف من اإلرشادي، عدم إدراج البحوث كجزء من خطة قومية، عدم بحث المشاكل الفعلية، نقص وسائل 
ين على الجديد، نقص الحوافز للزراع، نقص المعرفة والخبرة لدى العاملين بالجهاز اإلرشادي، الروتين والبيروقراطية، عدم دراسة مشاكل المزارع

ت باإلرشاد، عدم وجود تنسيق بين الوزارات المختلفة، أسس علمية، عدم مناسبة السياسات الزراعية، نقص الخبرة لدى الباحثين،عدم قيام الجامعا
ضخامة أسعار المستحدثات، انخفاض أسعار بعض المحاصيل، نقص حوافز العاملين بالجهاز اإلرشادي.باإلضافة إلي سيطرة بعض التنظيمات 

 وهيمنتها على تحديد ما يجب وما ال يجب إدخاله من تكنولوجيا جديدة إلى المزارعين.
 ( إلى وجود بعض المعوقات تحد من زيادة فعالية التطبيق وانتشار التكنولوجيا ومنها: ,, – 6,: ص ص  ,199البلتاجى ) كما أشار

 لى لتطوير المجتمعات الريفية والنهوض باإلنتاج الزراعي.أو . قصور إليه الربط في بعض المستويات بين البحث العلمي واإلرشاد الزراعي  1
 أجهزة البحث العلمي الزراعي بما قد يؤدى إلى االزدواجية في موضوعات البحوث. . قصور العالقة بين0
 . نقص إعداد المرشدين المتخصصين في المجاالت الزراعية المختلفة.,
 . محدودية الميزانيات المخصصة لألنشطة اإلرشادية بالمحافظات. 2
 رشادية . عدم كفاية البيانات اإلحصائية الالزمة لتخطيط البرامج اإل,
 . نقص السيولة النقدية لدى صغار المزارعين الالزمة لتطبيق التقنيات الحديثة.6

( مرتبة ,19: ص  ,199من الجمل وسعفان )ردتها دراسة كال أو وفى إشارة للمعوقات التي تحول دون استخدام نتائج البحوث الزراعية واتى 
 كما يلي:تنازليًا 

م المعرفة، سيطرة أغراض الترقية على إنتاج البحوث ، تراخى الجهات المستفيدة والمستهدفة بالبحوث، عدم عدم وجود دعم مالي لوظيفة استخدا
مالي، عدم توفير  أو العمالء، عدم وجود عائد مادي  أو الفنية لتقديم االستشارات، عدم تقنين قواعد لمحاسبة الخبراء  أو توافر اإلشكال القانونية 
زات المعملية باألقسام العلمية عدم توافر العالقات الشخصية للباحثين بالمنتجين الزراعيين، عدم اقتناع المنتجين بنتائج مستوى مالئم من التجهي

األبحاث العلمية، عدم توازن أنشطة البحث والتعليم واإلرشاد، خوف المسئولين من اإلفصاح عن مشكالت اإلنتاج، قصور دور الوحدات ذات 
اإلطار الكامل لمشكالت المنتجين، انخفاض نسبة البحوث التطبيقية الزراعية،انخفاض عدد البحوث المرتبطة بمشكالت الطابع الخاص، غياب 

 اإلنتاج الزراعي، عدم اقتناع الباحثين بالوظيفة االستشارية.
 ( المعوقات التالية: 6,-2,: ص  0211كما أظهرت دراسة غضيب )

تنفيذية باألفكار التي يتقدم بها الباحثين الشباب  بعكس ما يحدث في الدول الصناعية التي تتبنى أفكار . عدم ترحيب المسئولين عن األجهزة ال1
 الشباب.

 استيعاب الجديد في العلم. أو . عدم رغبة المسئولين في التغيير 0
 . الوعود الغير حقيقية من المسئولين في االجتماعات واللقاءات التي ال تنفذ.,
ئم من البعض من أصحاب األصوات العالية فى نتائج وأبحاث اآلخرين دون دليل، ووجود أذان صاغية من المسئولين تستمع لمثل . التشكيك الدا2

 هذه التشكيكات. 
تلك  يق. ادعاء بعض المسئولين بان النتائج البحثية لو كانت حقيقية لفرضت نفسها على * متغافلين كثيرُا من االعتبارات التي قد تحول دون تطب,

 تحتاج إلى قرار تنفيذي ليس فى سلطة الباحث.  والتيالبحوث 
 الت التشويش على تلك النتائج لمنع خروجها إلى حيز التنفيذ.او ما يسمى بالحقد الوظيفي مح أو . الكراهية الدائمة بين العاملين فى نفس المجال 6
 عالميًا الرتفاع تكاليف النشر. أو الجهات التي يعملون بها وعدم  نشرها محليًا . احتفاظ الباحثين بنتائج تجاربهم حبيسة اإلدراج لعدم مساهمة ,

( إلى واقع النظام اإلرشادى الزراعي المحلى والذي يلعب دورًا هامًا في تقليل كفاءته في أداء المهام 062 – ,06: ص ص ,199ويشير زهران )
 المنوط بها وأهمها:

 المرشدين الزراعيين وتواضع الكفايات األدائية للمرشدين. عدم وجود سياسات مستقرة إلعداد  -1



 202                االختالفات بين أراء الباحثين في محددات نقل المستحدثات الزراعية في محافظة القليوبية

 

 2026(  1)  54مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 شباب( وعدم تنوع األنشطة. –نساء  –قصور قاعدة البرامج )رجال  -0
 قصور في اإلمكانات المادية والبشرية من حيث األفراد المؤهلين، ميزانيات ومقار ومواصالت ومعينات سمعية وبصرية. -,
 هم في المشروعات التنموية.انخفاض تمثيل الزراع ومشاركت -2
 اتساع نطاق اإلشراف في إعداد من يخدمهم المرشد الزراعي الواحد. -,
 عدم توفير العوامل الضرورية لكفاءة البرامج التدريبية الزراعية. -6
 افتقاد األنشطة والبرامج اإلرشادية إلى التقييم الموضوعي لآلثار االقتصادية والتعليمية والفنية. -,
 خفاض معدالت الرضا الوظيفي بين العاملين وعدم االهتمام بالجوانب النفسية واإلدارية للرضا الوظيفي. ان -2

 كما صنف )زهران( المعوقات التي تواجه تطبيق نتائج البحوث الزراعية من وجهة نظر الباحثين أنفسهم كما يلي:
دارية:  معوقات مالية وا 

 وث. . عدم تخصيص موارد مالئمة لتطبيق البح1
 . عدم تقنين الصلة بين مراكز البحث والجهات المستفيدة. 0
 . ارتفاع تكلفة البحوث ذات الجدوى التطبيقية. ,
 . ضعف اإلمكانيات المعملية والبحثية بمراكز البحوث.2

 معوقات خاصة بالباحثين وتتمثل في:
 . غياب الحافز المادي واألدبي ألعضاء الهيئة.1
 أعضاء الهيئة.  بأو . عدم اقتناع وتج0
 . زيادة العبء التدريسي والبحثي. ,
 . سيطرة أغراض الترقية على إنتاج الباحثين.2

 معوقات اتصالية وهى:
 ضعف الصلة بين مراكز البحث واإلرشاد.  .1
 قصور في اإلعالن عن وظائف استخدام المعرفة. .0
 قصور األنشطة الثقافية واإلعالمية.  .,
 ياجات المستفيدين بالبحوث. عدم وجود قواعد معلومات عن احت .2

 معوقات قومية وتتمثل في:
 غياب فكر استخدام المعرفة عن مخططي السياسات البحثية.  .1
 عدم وجود خطة قومية لالستفادة من البحوث الزراعية. .0
 غياب التنسيق بين مراكز البحث العلمي في هذا الصدد. .,
 انخفاض قيمة )احترام العلم( كقيمة مجتمعية. .2

ية او ليات الزراعة والمراكز البحثية الزراعية المنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية  وما يهما من علماء وباحثين هما حجر الز ولما كانت ك
عد د الزراعي بوالدعامة الرئيسية إلنتاج وموائمة احدث المبتكرات التكنولوجية الزراعية الالزمة للنهوض باإلنتاج الزراعي . والتي يقوم جهاز اإلرشا
وكليات الزراعة   ذلك بنقلها للزراع في حقولهم حيث التطبيق العملي لها، إال أن الكثير من المبتكرات الزراعية  التي تنتجها المراكز البحثية الزراعية

ويؤيد  وير لقطاع الزراعي.ال تلقى طريقها إلى التطبيق الفعلي الصحيح والكامل على الرغم مما قد تسهم به هذه التكنولوجيا الزراعية في تنمية وتط
( إلي أنه  قد تم تغير معلومات ومعارف الزراع بشكل كبير 0-1ذالك ما أشارت إليه نتائج البحوث الزراعية )دليل اإلرشاد بالمشاركة ص ص:

جد طريقها إلى حيز التطبيق نحو تلك المستحدثات، وأن تغيير سلوك الزراع نحو تطبيقها الزالت بعيدة  عن الوضع المأمول ،وأن العديد منهاال ت
تائج الفعلي وتمضى فترة كبيرة بين اكتشافها وثبوت جدواها االقتصادية، ووضعها موضع التطبيق الفعلي ومن ثم ال يظهر تأثيرها وال تتحقق الن

محددات نقل المستحدثات الزراعية هي أراء الباحثين في تواجد  المرجوة منها ومن هنا برزت مشكلة البحث قي اإلجابة علي التساؤالت التالية ما
 هو تأثير هذه المحددات في حال تواجدها ؟وهل يوجد اختالف بين أرائهما من حيث التواجد والتأثير؟ وما
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 أهداف البحث:
 التعرف علي تواجد وتأثير محددات نقل المستحدثات الزراعية  من وجهة نظر الباحثين بمحافظة القليوبية.  -1
  بمحافظة القليوبية. أراء الباحثين في تواجد وتأثير محددات نقل المستحدثات الزراعيةتحديد الفروق بين  -0
 

 الفروض البحثية:
نظر للتعرف علي االختالفات بين استجابات الباحثين فيما يتعلق بتواجد المحددات المدروسة وتأثيرها علي نقل المستحدثات الزراعية من وجهة 

ع الفرض النظري القائل " يوجد فروق بين متوسط درجة تواجد محددات نقل المستحدثات الزراعية ،ومتوسط درجة الباحثين بمحافظة القليوبية.وض
الزراعي  تأثيرها قيما يتعلق بكل من: :لعمل ألفريقي، اإلمكانيات والتجهيزات المادية،  تكامل األنشطة اإلرشادية بين البحث الزراعي واإلرشاد 

دثات الزراعية، وجود برامج مخططة ومدروسة لنشر وتطبيق التوصيات الزراعية بالمحافظة، العملية التدريبية للزراع خصائص المستح بالمحافظة،
واالتصال  والمرشدين الزراعيين بمحافظة القليوبية، دوافع وحوافز نشر التوصيات الزراعية للمرشدين والباحثين الزراعيين بالمحافظة، مستوى الدعم

 القليوبية.والختبار هذا الفرض النظري وضع في صورته الصفرية أي اإلحصائية.ية بالمحافظة، المزارعين بمحافظة وصيات الزراعلنشر وتطبيق الت
نقمل ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارات استبيان تضممنت مجموعمة ممن األسمئلة التمي تتعلمق بمعرفمة أراء البماحثين فمي درجمة تواجمد محمددات 

لزراعيممة وتممأثير هممذه المحممددات فممي حالممة تواجممدها، وقممد روعممي فممي تصممميمها التسلسممل المنطقممي وارتبمماط األسممئلة باإلطممار العممام لمشممكلة المسممتحدثات ا
 البحث وأهدافه. 

:لعممل  البماحثين ممن أعضماء هيئمة التمدريس بكليتمي الزراعمة بالمحفظمة، علمى المحمددات  المتصملة  بكمل ممنبوقد اشتملت استمارة االسمتبيان الخاصمة 
الزراعيممة بالمحافظممة ،  ألفريقممي ، اإلمكانيممات والتجهيممزات الماديممة ،  تكامممل األنشممطة اإلرشممادية بممين البحممث الزراعممي واإلرشمماد الزراعممي  بالمحافظممة ،

احثين المزراعيين بالمحافظمة، العملية التدريبية للزراع والمرشدين المزراعيين بمحافظمة القليوبيمة ، دوافمع وحموافز نشمر التوصميات الزراعيمة للمرشمدين والبم
 مستوى الدعم واالتصال لنشر وتطبيق التوصيات الزراعية بالمحافظة، المزارعين بمحافظة  القليوبية .

 Kreijicie) )مبحوثما  تمم تحديمدها  باسمتخدام  معادلمة 0,0وقمد تمم جممع البيانمات ممن خمالل اسمتبيان بالمقابلمة الشخصمية لعينمة عشموائية بلمغ قوامهما 
and Morgan 1970,p.62 ) مبحوثا هم شاملة  أعضاء هيئمة التمدريس بكليتمي الزراعمة بمشمتهر وعمين شممس باعتبارهمما تقعمان  9,2من إجمالي

عمدم دقمة البيانمات المواردة  أو ضمن النطماق الجغرافمي لمحافظمة القليوبيمة ،وقمد تمم اسمتبعاد عشمرة اسمتمارات نتيجمة عمدم اسمتيفاؤها ممن جانمب البماحثين 
 مبحوثا. 062بهذا بلغ العدد النهائي لعينة الباحثين و ، بها
 

 قياس المتغيرات المدروسة :
 فيمما يتعلممق بقيماس تواجممد المحممددات المتعلقمة وتأثيرهمما فمي حممال تواجممدها علمي نقممل المسمتحدثات الزراعيممة فقممد تمم القيمماس بسمؤال المبحمموثين عممن -1

ممن عناصمر وذلمك باسمتخدام مقيماس مكمون ممن أربمع اسمتجابات أعطمى لكمل اسمتجابة المعوقمات عمن كمل جمزء ومما يتضممنه  أو تواجد تلمك المحمددات 
درجممة تعبممر عنهمما كممما يلممي:ال يوجممد )صممفر(، ويوجممد بدرجممة ضممعيفة )درجممة واحممدة (، ويوجممد بدرجممة متوسممطة)درجتان(، ويوجممد بدرجممة كبيممرة )ثممالث 

لكمل تصمنيف ممن الجزيئمات التسمع، األجمزاء تعلقمة بمعوقمات كمل جمزء ممن درجات( ، وبجمع درجات المبحموثين وفقما لكمل اسمتجابة ممن االسمتجابات الم
فقممد أمكممن الحصممول علممى درجممة تعبممر عممن تواجممده لكممل معمموق علممى حممده وبحضممافة الممدرجات التممي تممم الحصممول عليهمما لمعوقممات التصممنيف الواحممد تممم 

 لباحثين .المعوقات التي تواجه من وجهة نظر ا أو الحصول على درجة كليه تعبر عن المحددات 
معوقات كل تصنيف حسب وجودها تم استخدام الدرجة المتوسمطة للوجمود والتمي تمم الحصمول عليهما ممن خمالل جممع المدرجات  أو ولترتيب محددات  

يمه زان استجاباتهم الدالة على وجود كل معوق ثم قسممتها علمى عمددهم وبمذا أمكمن الحصمول علمى درجمة كلأو الحاصل عليها المبحوثين مضروبة في 
 المعوقات.أو  تعبر عن درجة وجود المحددات 

المعوقمممات أو  المعوقمممات علمممى نقمممل المسمممتحدثات الزراعيمممة : وقممميس بسمممؤال المبحممموثين المممذين أفمممادوا بوجمممود المحمممددات أو  تمممأثير المحمممددات   -0
قة الدراسمة وذلمك باسمتخدام مقيماس مكمون ممن المتصلة بنقل المستحدثات الزراعية عن مدى تأثير تلك المحددات علي نقل المستحدثات الزراعية بمنط

ثالث فئات أعطى لكل فئمة درجمة تعبمر عنهما كمما يلمي: ممؤثر بدرجمة ضمعيفة )درجمة واحمده(، وممؤثر بدرجمة متوسمطة )درجتمان(، وممؤثر بدرجمة كبيمرة 
كمن الحصمول علمى درجمة تعبمر عمن تمأثير )ثالث درجات(. وبجمع درجات المبحوثين وفقا لكل استجابة من االسمتجابات المتعلقمة لكمل تصمنيف فقمد أم

 أو كل معوق على حده وبحضافة الدرجات التي تم الحصول عليها لمعوقات التصنيف الواحد تم الحصول على درجة كليه تعبمر عمن تمأثير المحمددات 
 المعوقات علي نقل المستحدثات الزراعية من وجهة نظر الباحثين من أعضاء هيئة التدريس .
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كل تصنيف حسب تأثيرها على نقل المستحدثات الزراعية تم استخدام الدرجة المتوسطة للتأثير والتي تم الحصمول عليهما ممن خمالل  ولترتيب محددات
معمموق ، ثممم قسمممتها علممى عممددهم وبهممذا  أو زان اسممتجاباتهم الدالممة علممى تممأثير كممل محممدد أو جمممع الممدرجات الحاصممل عليهمما المبحمموثين مضممروبة فممي 

 درجة كلية تعبر عن درجة تأثير كل محدد  علي نقل المستحدثات الزراعية على لكل تصنيف من التصنيفات التسع المدروسةأمكن الحصول على 
اعتماديمة المتغيمرات المدروسمة،  أو ولتحليل البيانات إحصمائيا فقمد اسمتخدم العمرض ألجمدولي بمالتكرار والنسمب المئويمة واختبمار كماى لمعرفمة اسمتقاللية 

 فق لمعرفة قيمة وشدة العالقة في حالة اعتمادية المتغيرين علي بعضهما البعض.ومعامل التوا
 النتائج البحثية

المعوقممات المتعلقممة بنقممل المسممتحدثات الزراعيممة والبممالغ عممددها  أو ( إلممي انممه  يمكممن ترتيممب  المحممددات 1تشممير نتممائج البيانممات الممواردة بالجممدول رقممم )
ا لمتوسط درجات آراء المبحوثين في درجة وجودهما علمى النحمو التمالي: المعوقمات التمي تتعلمق بمالمزارعين بمحافظمة  تسعة مجموعات  ترتيبا تنازليا وفق

(، المعوقمات التمي تتعلممق 0700( المعوقمات الخاصمة بتكاممل األنشممطة اإلرشمادية بمين البحمث الزراعمي واإلرشمماد الزراعمي  بالمحافظمة )0709القليوبيمة )
(، 1792(، المعوقمممات الخاصمممة باإلمكانيمممات والتجهيمممزات الماديمممة )17,9لنشمممر وتطبيمممق التوصممميات الزراعيمممة بالمحافظمممة ) بمسمممتوى المممدعم واالتصمممال

(، المعوقمات التمي تتعلمق بالعمليمة التدريبيمة 1790المعوقات الخاصة بوجود برامج مخططة ومدروسمة لنشمر وتطبيمق التوصميات الزراعيمة بالمحافظمة  )
(، المعوقممات التممي تتعلممق بممدوافع وحمموافز نشممر وتطبيممق التوصمميات الزراعيممة 1721( ، المعوقممات المتعلقممة بالعمممل الفريقممى )1791بمحافظممة  القليوبيممة )
(، وباسمممتخدام الحمممد األعلمممى واألدنمممى للدرجمممة المتوسمممطة 1762( المعوقمممات الخاصمممة بخصمممائص المسمممتحدثات الزراعيمممة )17,1بمحافظمممة  القليوبيمممة )

معوقات كمل تصمنيف أمكمن تقسميم التصمنيفات إلمى ثمالث فئمات حيمث تمم توزيمع كمل تصمنيف استجابات المبحوثين لوجود  المتحصل عليها من إجمالي
 ،  فأكثر( ,072(  كبيرة  ),072:اقل ,172(، متوسطة )من ,172للفئة التي ينتمي إليها كما يلي: ضعيفة )أقل من 

 

جة المتوسطة وترتيب ومستوى الوجود لمتوسط آرائهم عن وجود تصنيفات معوقات (المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس وفقا للدر 1جدول رقم )
 العمل اإلرشادي بمحافظة  القليوبية

 البيان                                

 المعوقـات

 درجـة وجـود المعـوق

جة
در

ال
ط 

س
و
مت

 

ب
تي
تر
ال
 

ى
و
ست

لم
 ا

موجود بدرجة  غير موجود 

 كبيرة

موجود بدرجة 

 متوسطة

بدرجة  موجود

 ضعيفة

 اإلجمالي

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 

المعوقـــــات المتعلقـــــة بالعمـــــل   (2

 الفريقى

 ضعيفة 5 2432 200 260 23434 55 2242 60 22434 62 2442 62

ــات الصا ــة باإلماانيــات   (2 المعوق

 والتجهيزات المادية

 متوسطة 4 2424 200 260 4642 220 22434 62 22425 22 23405 45

المعوقـــــات الصا ـــــة بتاامـــــل   (2

األنشــطة اإلردــادية بــين البحــ  

الزراعـــي واإلردـــاد الزراعـــي  

 بالمحافظة  

 كبيرة 2 2422 200 260 5543 225 246 25 2435 20 20455 23

المعوقـــات الصا ـــة بص ـــا     (4

 المستحدثات الزراعية

 ضعيفة 2 2464 200 260 2245 202 23405 45 246 25 2245 35

المعوقـــــات الصا ـــــة بوجـــــود   (5

بــــرامط مصططـــــة ومدروســـــة 

ـــــ  التو ـــــيات  ـــــر وتطبي لنش

 الزراعية بالمحافظة 

 متوسطة 5 2422 200 260 4342 225 2342 52 20 26 2242 24

ــة   (6 ــ  بالعملي ــي تتعل ــات الت المعوق

 التدريبية بمحافظة  القليوبية

 متوسطة 6 2422 200 260 42425 205 23446 54 22425 22 2242 50

المعوقــات التــي تتعلــ  بــدواف    (5

وحـــــــوافز نشـــــــر وتطبيـــــــ  

التو ـــيات الزراعيـــة بمحافظـــة  

 القليوبية

 ضعيفة 3 2452 200 260 22425 32 2242 55 22434 62 22446 60

ـــــــ    (3 ـــــــي تتعل ـــــــات الت المعوق

بمســـــتوى الـــــدع  واالت ـــــا  

ـــــ  التو ـــــيات  ـــــر وتطبي لنش

 الزراعية بالمحافظة 

 متوسطة 2 2425 200 260 2342 22 22434 33 2442 25 2442 25

ـــــــ    (2 ـــــــي تتعل ـــــــات الت المعوق

ــــــــــة   ــــــــــالمزارعين بمحافظ ب

 القليوبية

 كبيرة 2 2422 200 260 5545 250 25 65 544 24 2242 22
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وهممذا األمممر يشممير إلممى أن ثلممث التصممنيفات التسممع المدروسممة أقممر المبحمموثين مممن أعضمماء هيئممة التممدريس  بوجودهمما بدرجممة ضممعيفة وهممى : المعوقممات 
( ، المعوقممات 17,1( ، المعوقمات التممي تتعلممق بمدوافع وحمموافز نشممر وتطبيمق التوصمميات الزراعيممة بمحافظمة  القليوبيممة )1721قمة بالعمممل الفريقممى )المتعل

( بينممما يوجممد ثلثممي تلممك التصممنيفات  إممما بدرجممة كبيممرة أو  متوسممطة وهممى : المعوقممات التممي تتعلممق 1761الخاصممة بخصممائص المسممتحدثات الزراعيممة، 
لتممي زارعين بمحافظممة  القليوبيممة، المعوقممات الخاصممة بتكامممل األنشممطة اإلرشممادية بممين البحممث الزراعممي واإلرشمماد الزراعممي  بالمحافظممة، المعوقممات ابممالم

ت تتعلمممق بمسمممتوى المممدعم واالتصمممال لنشمممر وتطبيمممق التوصممميات الزراعيمممة بالمحافظمممة، المعوقمممات الخاصمممة باإلمكانيمممات والتجهيمممزات الماديمممة ، المعوقممما
ليوبيمة، الخاصة بوجود برامج مخططة ومدروسة لنشر وتطبيمق التوصميات الزراعيمة بالمحافظمة، المعوقمات التمي تتعلمق بالعمليمة التدريبيمة بمحافظمة  الق

ة وقممد يعممزى ذلممك إلممى حاجممة البمماحثين إلممى تمموفير قممدر معقممول مممن المخصصممات الماليممة والممى توطيممد عالقممتهم بغيممرهم مممن األجهممزة الخدميممة الزراعيمم
نهج العلممي األخرى بالمنطقة باإلضافة إلى ما أفرزته البيئة التي يعمل بها الجهماز البحثمي ممن معوقمات للعممل البحثمي وعمدم تموفير المنمال المداعم للمم

ود البيروقراطيمة في حل المشكالت الزراعية التي يتعرض لها المنتجين المزراعيين، وكمذا عمدم تموفير التمويمل المالزم لعنفماق علمي البحمث العلممي ،ووجم
يلمة اإلدارية  وهذا الوضع يتطلب من المسئولين عن العمل البحثي في الجامعات المصرية وبخاصة كليات الزراعة ،ضمرورة  البحمث عمن الحلمول الكف

 بمحافظة القليوبية .بالتغلب على كافة تلك المعوقات  أمال في رفع كفاءة وفاعليه العمل البحثي بكليات الزراعة لخدمة البيئة المحيطة بها  
ازليا كما هو وأما ما يتعلق بتأثير تلك المحددات المتواجدة على نقل المستحدثات الزراعية بمنطقة الدراسة فقد أمكن ترتيب تلك التصنيفات ترتيبا تن

على النحو التالي : المعوقات  ( وفقا لمتوسط درجات آراء المبحوثين في درجة تأثيرها على نقل المستحدثات الزراعية0مبين في جدول رقم  )
(، المعوقات التي تتعلق بالمزارعين بمحافظة   07,2الخاصة بتكامل األنشطة اإلرشادية بين البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي  بمحافظة القليوبية )

برامج مخططة ومدروسة لنشر وتطبيق (، المعوقات الخاصة بوجود 07,2(،  المعوقات الخاصة بخصائص المستحدثات الزراعية )07,6القليوبية )
(، المعوقات المتعلقة بالعمل الفريقى 0701(، المعوقات الخاصة باإلمكانيات والتجهيزات المادية ),,07التوصيات الزراعية بمحافظة القليوبية )

( ، المعوقات التي تتعلق بالعملية 0712(، المعوقات التي تتعلق بدوافع وحوافز نشر وتطبيق التوصيات الزراعية بمحافظة  القليوبية )0719)
( ، المعوقات التي تتعلق بمستوى الدعم واالتصال لنشر وتطبيق التوصيات الزراعية بمحافظة  القليوبية ,0701التدريبية بمحافظة  القليوبية )

بحوثين لتأثير محددات كل تصنيف على (. وباستخدام الحد األعلى واألدنى للدرجة المتوسطة المتحصل عليها من إجمالي استجابات الم0710)
من  نقل التكنولوجيا الزراعية أمكن تقسيم التصنيفات إلى ثالث فئات حيث تم توزيع كل تصنيف للفئة التي ينتمي إليها كما يلي : ضعيفة )أقل

 فأكثر( ,,,.0( كبيرة ),,,.0: اقل  ,,.0( متوسطة )من ,,.0
 

هيئة التدريس وفقا للدرجة المتوسطة وترتيب ومستوى التأثير لمتوسط آرائهم عن تأثير تصنيفات  توزيع المبحوثين من أعضاء( 2جدول رقم )
 المعوقات على العمل اإلرشادي

  م

 البـيان                                        

 

 المعوقات

 درجة تأثـير المعـوق

طة
س
تو

لم
 ا
جة

در
ال

 

ب
تي
تر
ال

 

ير
أث
لت
 ا
ى
تو

س
م

 

مؤثر بدرجة 

 ضعيفة

ؤثر بدرجة م

 متوسطة

 اإلجمالي  مؤثر بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 ضعيفة 6 2422 5543 225 4042 205 20 52 2544 40 المعوقات المتعلقة بالعمل الفريقى 2

 ضعيفة 5 24225 3242 222 2446 64 2245 35 2446 64 المعوقات الصا ة باإلماانيات والتجهيزات المادية 2

المعوقات الصا ة بتاامل األنشطة اإلردادية بين البح  الزراعي واإلرداد الزراعي   2

 بمحافظة القليوبية 

 كبيرة 2 2454 3242 222 25 22 2246 52 2446 20

 متوسطة 2  2423 6542 255 2242 22 25423 66 20455 30 المعوقات الصا ة بص ا   المستحدثات الزراعية 4

بوجود برامط مصططة ومدروسة لنشر وتطبي  التو يات  المعوقات الصا ة 5

 الزراعية بمحافظة القليوبية

 متوسطة 4 2425 3642 226 25455 65 2442 32 2642 50

 ضعيفة 3 2425 3043 220 2242 53 2442 32 23446 54 المعوقات التي تتعل  بالعملية التدريبية بمحافظة  القليوبية 6

واف  وحوافز نشر وتطبي  التو يات الزراعية بمحافظة  المعوقات التي تتعل  بد 5

 القليوبية

 ضعيفة 5 24234 5642 200 2246 52 2242 56 2242 32

المعوقات التي تتعل  بمستوى الدع  واالت ا  لنشر وتطبي  التو يات الزراعية  3

 بمحافظة  القليوبية

 ضعيفة 2 2422 3543 222 22454 32 2242 56 2446 64

 كبيرة 2 2456 3342 222 22446 35 22434 33 20 52 قات التي تتعل  بالمزارعين بمحافظة  القليوبيةالمعو 2

 
توسمطة وهذا الوضع يشير إلى أن أقل من نصف التصنيفات المدروسة أقر المبحوثين بتأثيرها على نقمل المسمتحدثات الزراعيمة إمما بدرجمة كبيمرة أو  م

(، المعوقمممات التممي تتعلمممق 07,2شممطة اإلرشمممادية بممين البحمممث الزراعممي واإلرشمماد الزراعمممي  بمحافظممة القليوبيممة )وهممى: المعوقممات الخاصمممة بتكامممل األن
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(، المعوقممات الخاصممة بوجممود بممرامج مخططممة 07,2(،  المعوقممات الخاصممة بخصممائص المسممتحدثات الزراعيممة )07,6بممالمزارعين بمحافظممة  القليوبيممة )
 ة ومدروسة لنشر وتطبيق التوصيات الزراعي

(. مما يوضح أهمية التغلب علي تلك المحددات التي تواجه الباحثين بضرورة العمل تكاممل األنشمطة اإلرشمادية بمين البحمث ,,07بمحافظة القليوبية )
 الزراعمممي واإلرشممماد الزراعمممي، وضمممرورة توضممميح خصمممائص المسمممتحدثات ممممن حيمممث األهميمممة الميمممزة النسمممبية أي ممممدى تفوقهممما ممممن الناحيمممة االقتصمممادية

مكانية تجزئتها ومشاهدتها من جانب المستفيدين.  وسهولة تطبيقها ،وا 
فمممي حمممين وجمممد أن هنممماك  أكثمممر ممممن نصمممف التصمممنيفات المدروسمممة أقمممر المبحممموثين  ممممن أعضممماء هيئمممة التمممدريس بتأثيرهممما بدرجمممة ضمممعيفة علمممى نقمممل 

(، المعوقمممات المتعلقمممة بالعممممل الفريقمممى 0701لتجهيمممزات الماديممة )المسممتحدثات الزراعيمممة بمحافظمممة القليوبيمممة وهممما : المعوقمممات الخاصمممة باإلمكانيمممات وا
( ، المعوقمممات التمممي تتعلمممق بالعمليمممة 0712(، المعوقمممات التمممي تتعلمممق بمممدوافع وحممموافز نشمممر وتطبيمممق التوصممميات الزراعيمممة بمحافظمممة  القليوبيمممة )0719)

واالتصمممال لنشمممر وتطبيمممق التوصممميات الزراعيمممة بمحافظمممة  القليوبيمممة  (، المعوقمممات التمممي تتعلمممق بمسمممتوى المممدعم,0701التدريبيمممة بمحافظمممة  القليوبيمممة )
(0710) 

 الفروق بين أراء الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة بمشتهر جامعة بنها، وشبرا جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية.
المعوقمات المدروسمة وتأثيرهما علمي نقمل المسمتحدثات الزراعيمة ممن وجهمة  للتعرف علي االختالفات بين أراء الباحثين فيما يتعلق بتواجد المحمددات أو 

نظممر البممماحثين بمحافظمممة القليوبية.وضمممع الفمممرض  اإلحصمممائي القائمممل " ال يوجمممد فممروق معنممموي بمممين متوسمممط درجمممة تواجمممد محمممددات نقمممل المسمممتحدثات 
، اإلمكانيممات والتجهيممزات الماديممة ،  تكامممل األنشممطة اإلرشممادية بممين الزراعيممة ،ومتوسممط درجممة تأثيرهمما قيممما يتعلممق بمحممددات كممل مممن: :لعمممل ألفريقممي 

 البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي  بالمحافظة ،خصائص المستحدثات الزراعيمة ، وجمود بمرامج مخططمة ومدروسمة لنشمر وتطبيمق التوصميات الزراعيمة
قليوبية ، دوافمع وحموافز نشمر التوصميات الزراعيمة للمرشمدين والبماحثين المزراعيين بالمحافظة ، العملية التدريبية للزراع والمرشدين الزراعيين بمحافظة ال

 بالمحافظة، مستوى الدعم واالتصال لنشر وتطبيق التوصيات الزراعية بالمحافظة، المزارعين بمحافظة  القليوبية.
للمحممددات، ومتوسممط درجممات التممأثير لهمما ،اسممتخدم  والختبممار صممحة الفممرض اإلحصممائي السممابق ولتحديممد معنويممة الفممروق بممين متوسممط درجممة التواجممد

بمين متوسمط درجمة تواجمد  2و,2( فقد تبين مما يلمي: وجمود فمروق غيمر معنويمة علمي مسمتوى ,( فكانت النتائج كما هو مبين بالجدول رقم )Zاختبار )
( المحسموبة  تقمل عمن الجدوليمة  ( Zيمة حيمث كانمت محددات نقل المستحدثات الزراعية وبين متوسط تأثير همذا التواجمد علمي نقمل المسمتحدثات الزراع

نشمطة كما هو مبين بنفس الجدول سمالف المذكر ، وذالمك فيمما يتعلمق بمحمددات كمل ممن: العممل الفريقمي، اإلمكانيمات والتجهيمزات الماديمة ،  تكاممل األ
ة، وجمممود بمممرامج مخططمممة ومدروسمممة لنشمممر وتطبيمممق اإلرشمممادية بمممين البحمممث الزراعمممي واإلرشممماد الزراعمممي  بالمحافظمممة، خصمممائص المسمممتحدثات الزراعيممم

اعيمة للمرشمدين التوصيات الزراعية بالمحافظة ، العملية التدريبية للزراع والمرشدين المزراعيين بمحافظمة القليوبيمة ، دوافمع وحموافز نشمر التوصميات الزر 
 اعية بالمحافظة، المزارعين بمحافظة  القليوبية.والباحثين الزراعيين بالمحافظة، مستوى الدعم واالتصال لنشر وتطبيق التوصيات الزر 

 
توزيع المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس وفقا الستجاباتهم ودرجاتهم المتوسطة االنحراف المعياري ومستوى التواجد والتأثير ( 3جدول رقم )

  للمعوقات المتعلقة بنقل المستحدثات الزراعية بمحافظة  القليوبية
 Zقيم  التأثير التواجد  البيان                       المعوقـات         

 S ¯× % عدد S ¯× % عدد

 26906 76760 77611 1,67 191 11660 6666 122 062 المعوقات المتعلقة بالعمل الفريقى  (1

المعوقات الخاصة باإلمكانيات والتجهيزات   (0

 المادية

062 122 1769, 76170 010 7169 19616 ,6791 26,21 

المعوقات الخاصة بتكامل األنشطة اإلرشادية   (6

بين البحث الزراعي  واإلرشاد الزراعي  

 بالمحافظة  

062 122 16696 ,601 060 7960 17669 ,699 26,12 

المعوقات الخاصة بخصائص المستحدثات   (7

 الزراعية

062 122 106,, 7611 11, 6166 166,7 ,661 26,01 

مخططة المعوقات الخاصة بوجود برامج   (,

ومدروسة لنشر وتطبيق التوصيات الزراعية 

 بالمحافظة 

062 122 0060 76197 006 7669 06621 66799 2667, 

المعوقات التي تتعلق بالعملية التدريبية   (6

 بمحافظة  القليوبية

062 122 16616 96166 012 7267 026700 66966 261,2 

المعوقات التي تتعلق بدوافع وحوافز نشر   (1

التوصيات الزراعية بمحافظة  وتطبيق 

 القليوبية

062 122 166,7 66617 022 1669 166,9 76216 260,2 

المعوقات التي تتعلق بمستوى الدعم واالتصال   (7

 لنشر وتطبيق التوصيات الزراعية بالمحافظة 

062 122 1767 6671 006 7,67 196,1 766 26691 

المعوقات التي تتعلق بالمزارعين بمحافظة    (9

 قليوبيةال

062 122 1,677 ,6211 009 7761 16677 ,67, 26716 
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 وبناء علي ذلك أمكن قبمول الفمرض اإلحصمائي السمابق فمي جزئياتمه التسمع المدروسمة،وبالتالي أمكمن رفمض الفمرض النظمري البمديل فمي جزئيمات التسمع
ط درجمة تواجمد محمددات نقمل المسمتحدثات الزراعيمة ،ومتوسمط درجمة المتعلقة بمحددات نقل المستحدثات الزراعية والقائل بأنه" " يوجد فروق بين متوس

لتجهيممزات تأثيرهمما  فممي نقممل المسممتحدثات الزراعيممة مممن وجهممة نظممر البمماحثين بمحافظممة القليوبيممة ،قيممما يتعلممق بكممل مممن: :العمممل ألفريقممي ، اإلمكانيممات وا
اعممي  بالمحافظممة ،خصممائص المسممتحدثات الزراعيممة، وجممود بممرامج مخططممة الماديممة،  تكامممل األنشممطة اإلرشممادية بممين البحممث الزراعممي واإلرشمماد الزر 

فز نشمممر ومدروسممة لنشمممر وتطبيممق التوصممميات الزراعيمممة بالمحافظممة ، العمليمممة التدريبيمممة للممزراع والمرشمممدين الممزراعيين بمحافظمممة القليوبيمممة ، دوافممع وحممموا
الممدعم واالتصممال لنشممر وتطبيممق التوصمميات الزراعيممة بالمحافظممة، المممزارعين التوصمميات الزراعيممة للمرشممدين والبمماحثين الممزراعيين بالمحافظممة، مسممتوى 

 بمحافظة  القليوبية
يفات ممما والنتائج السالفة تشمير إلمي عمدم وجمود فمروق بمين أراء البماحثين ممن حيمث تواجمد المجمددات التسمع الممذكورة ودرجمة تأثيرهما  لكافمة تلمك التصمن

 ما بين الوجود والتأثير لتلك المحددات أو  المعوقات .  يوحى باالرتباط الشديد آلراء المبحوثين

 الفوائد التطبيقية للبحث
 باإلشممارة إلممى ممما أظهرتممه النتممائج مممن عممدم وجممود فممروق معنويممة ممما بممين درجممة وجممود المحممددات أو المعوقممات ودرجممة تأثيرهمما علممى نقممل المسممتحدثات

الفة الذكر فان البحث يوجه نظمر المسمئولين عمن نقمل ونشمر وتبنمى  المسمتحدثات الزراعيمة الزراعية من وجهة نظر الباحثين وذلك لكافه التصنيفات س
ن البمماحثين بمماإلدارة المركزيممة لعرشمماد الزراعممي وكليممات الزراعممة إلممى: أهميممه الحممد منهمما باتخمماذ كافممة الخطمموات الكفيلممة بنشممر ثقافممة العمممل الفريقممى بممي

مسمتوي المحافظممة وتممدعيم األجهممزة المهتممة بالعمممل البحثممي ونشمر التكنولوجيمما الزراعيممة باإلمكانيممات والمرشمدين الممزراعيين والممزراع ووضمع خطممط علممي 
قامممة وتممدعيم الممروابط التنظيميممة بينهممما والعمممل علممي إبممراز خصممائص المسممتحدثات الزراعيممة مممن الناحيممة االقتصممادية وسممهولة اسممتخد امها واألجهممزة وا 

مكانية تجزئتها وتجري  بها علي نطاق ضيق .والحصول عليها وا 

 المراجع

ة الريفيممة، البلتمماجي، محمممد السمميد )دكتور(مممدخل نقممل التكنولوجيممة بالمشممروع القممومي لألبحمماث الزراعيممة، مجلممد المممؤتمر األول لعرشمماد الزراعممي والتنميمم -1
 .,199نصورة، معوقات استخدام المعرفة، مركز الخدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية، كلية الزراعة ، جامعة الم

الزراعممي الجمممل، محمممود ، سممعفان، إبممراهيم أبممو خليممل )دكمماترة( البرنممامج اإلرشممادي الزراعممي اإلقليمممي مممدخل رابطممة البرنممامج المممؤتمر األول لعرشمماد  -0
 .  ,199معوقات استخدام المعرفة الزراعية كلية الزراعة ، جامعة المنصورة،  –والتنمية الريفية 

معوقات  -من المزارع إلى المزارع، مدخل العالقات الثقافية ، مجلد المؤتمر األول لعرشاد الزراعي والتنمية الريفية الشناوى، محمد، مشروع  -,
 ,199استخدام المعرفة، مركز الخدمات اإلرشادية االستشارية الزراعية، كلية الزراعة جامعة المنصورة 

 .0212قليوبية، -طول  -زراعية ، مكتب الهدى للطباعة ، مشتهررشاد، سعيد عباس رشاد )دكتور( نقل ونشر التكنولوجيا ال -2
معوقمات  –ة زهران، يحيى على )دكتور(، البرنامج اإلرشادي الزراعي اإلقليممي ممدخل رابطمة البرنمامج الممؤتمر األول لعرشماد الزراعمي والتنميمة الريفيم -,

 .  ,199استخدام المعرفة الزراعية كلية الزراعة، جامعة المنصورة، 
 –لريفيمة بد المقصود، بهجت محمد )دكتور( البرنامج اإلرشادى الزراعمي اإلقليممي ممدخل رابطمة البرنمامج الممؤتمر األول لعرشماد الزراعمي والتنميمة اع -6

 .1992معوقات استخدام المعرفة الزراعية كلية الزراعة، جامعة المنصورة، 
 القاهرة. –جامعة األزهر  –الزراعة كلية  –"اإلرشاد الزراعي المعاصر"  1990عمر ، أحمد محمد  -,
يممة غضمميب، علممى احمممد، أراء الممموظفين الممزراعيين نحممو معوقممات نقممل التقانممات الزراعيممة إلممى الممزراع فممي محافظممة صممالح الممدين ، مجلممة العلمموم الزراع -2

 .0211بغداد -20المجلد– ,العراقية ، العدد 

9- Krejcie , R. and E. W. Morgan ' Determining sample size for research Activities in Educational and 

psychological measurement, Fol. (30)1970 

10- Swanson, Burton, E “Agriculture Extension”. A Reference Manual (2nd), FAO, Rome UNIDO1990.  
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Differences between the views of researchers in the determinants of transportation of 

agricultural innovations in Qaliubiya 
 

Habib, M.H*       Rashad, S.A*       Elselsily, M.A*     Hashish, H.A** 

*Prof. Dr. Faculty of Agriculture - Benha University      ** graduate student 

 

Abstract 

            Research aimed mainly to identify the determinants of transportation of agricultural innovations from the 

perspective of researchers from the faculty members of the faculties of agriculture Benha University and Ain 

Shams province of Qaliubiya, by achieving the following objectives: to identify the presence and influence 

determinants on the transportation of agricultural innovations and determine the differences between the views 

of researchers with regard to co-exist and the impact of the determinants of transportation of agricultural 

innovations, and to achieve these goals questionnaire has been designed was compiled their data by personal 

interview with a sample of researchers stood strong 260 respondents from faculty members, has been the use of 

frequencies, the counter and the percentages and averages to display data and arrange the obstacles and use the 

test (z) to test Health statistical hypotheses concerning the differences between respondents. 

 

The most important results are as follows: 

        1. that there are six determinants were found large or medium degree , namely: determinants that are 

related to both : farmers governorate of Qaliubiya , the integration of outreach activities between agricultural 

research and extension to maintain , the level of support and communication for the dissemination and 

application of agricultural recommendations to maintain , the possibilities of material and equipment , the 

presence of planned programs and well thought out for the dissemination and application of agricultural 

preservation recommendations , training process Qaliubiya province . 

        2. That there was determinants impact on agricultural innovations transfer substantially or medium and 

these criteria relating to both : the integration of outreach activities between agricultural research and extension 

Qaliubiya province ( 2.74 ) , farmers Qaliubiya province ( 2.56 ) , agricultural innovations properties ( 2.38 ) , 

and there is a planned and well thought out programs for the dissemination and application of agricultural 

recommendations Qaliubiya province ( 2.37 ) . 

        3. that there are no differences between the views of researchers in terms of the presence of the nine 

Determinants mentioned and the degree of impact of all those categories which suggests strong connection to 

the opinions of the respondents between the presence and influence of these determinants or obstacles. 

        The results above draws the attention of those responsible for the transfer and dissemination and adoption 

of agricultural technologies, to the importance of overcoming these limitations facing the transportation of 

agricultural innovations from the standpoint of researchers need to work integration of outreach activities 

between agricultural research and extension, and the need to clarify innovations characteristics in terms of the 

relative importance of feature what extent superiority in economic terms and ease of application, and the 

possibility of fragmentation and watch them on the part of the beneficiaries. 


