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 ادراك المرشدين الزراعيين لتقنيات الزراعة العضوية بمحافظة المنيا
 

 **حازم العريان عبداللطيف سالم **عبدالمنعم محمد عبدالرحمن * أسامة دسوقي حسن عفيفي *
 جامعة سوهاج -كلية الزراعة  -والمجتمع الريفي  االرشاد الزراعي ورئيس قسم * أستاذ

 جامعة سوهاج -كلية الزراعة  -االرشاد الزراعي والمجتمع الريفي المساعد  ** أستاذ
 جامعة سوهاج -كلية الزراعة  -والمجتمع الريفي المساعد االرشاد الزراعي بقسم  ** معيد*

 
 الملخص:

، والتعرف على الخصائص الشخصية المنيا لتقنيات الزراعة العضوية المرشدين الزراعيين بمحافظةإستهدف هذا البحث تحديد مستوى إدراك 
المبحوثين ، والتعرف على واإلجتماعية واإلقتصادية للمبحوثين ، وتحديد معوقات تطبيق الزراعة العضوية بمحافظة المنيا من وجهة نظر 

القة اإلرتباطية بين مستوى إدراك المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية وبعض المتغيرات معوقات ، ودراسة العتلك الللتغلب على  مقترحاتهم
 . الشخصية المدروسة

حيث تم إختيار المراكز التي توجد بها زراعات  تم إجراء هذا البحث على عينة من المرشدين الزراعيين العاملين باإلرشاد الزراعي بمحافظة المنيا
 ، وسمالوطمرشدًا زراعياً 43 ، ومطاي مرشدًا زراعياً  34، وبني مزارمرشدًا زراعياً  82، ومغاغة  مرشدين زراعيين9 الُعدوة: مركز كالتاليعضوية 

من إجمالي عدد  %22.24مرشدًا زراعيًا بنسبة  872 مرشدًا زراعيًاليبلغ عدد العينة77 ، وملوي مرشدًا زراعياً 33 ، والمنيا مرشدًا زراعياً 42
وتم تصميم إستمارة إستبيان ُأعدت  مرشدًا زراعيًا، 443البالغ عددهم  راعيين العاملين بالجهاز اإلرشادي الزراعي بمحافظة المنياالمرشدين الز 

 م.8232خصيصًا لهذا الغرض ، وتم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية خالل شهري مايو ويونيو 
نتتات ، هتتذا باإلضتتافة إلتتى حستتاب ومعتتامالت اارتبتتاط ستتبيرمان وكنتتدال ، وذلتتك بواستتطة واستتتخدمت التكتترارات والنستتب المئويتتة كتت دوات لوصتتف البيا

 . SPSSالحاسب اآللى باستعمال مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم ااجتماعية 
 

 :فيما يليأهم نتائج البحث  وتمثلت
منهم كان إدراكهم منخفضًا ، وأن  %82.9، وأن  عضوياً من المبحوثين كان إدراكهم منعدمًا لتقنية إنتاج البذور والشتالت  %33.3أن  -

 منهم إدراكهم متوسطًا لهذه التقنية. %2.5منهم كان إدراكهم مرتفعًا ، في حين أن  83.3%
ا منهم كان إدراكهم منخفضًا له %35.4، وأن ( كان إدراكهم مرتفعًا لتقنية إتباع دورة زراعية مناسبة%23.3أن أكثر من نصف المبحوثين ) -

 منهم كان إدراكهم لهذه التقنية منعدمًا. %33.3منهم كان إدراكهم متوسطًا ، وأن  %32.8، وأن 
 ، وأنوسطاً منهم كان إدركهم مت %32.3، وأن ( كان إدراكهم مرتفعًا لتقنية التسميد العضوي%22.9أن أكثر من نصف المبحوثين ) -

 إدراكهم منعدمًا لهذه التقنية.منهم كان  %32.7، وأن منهم كان إدراكهم منخفضاً  32.8%
، ان إدراكهم لهذه التقنية متوسطاً منهم ك %33.3، وأن ( كان إدراكهم مرتفعًا لتقنية التسميد األخضر%53.3أن أكثر من نصف المبحوثين ) -

 منعدمًا لهذه التقنية.منهم  %32.3إدراك ، في حين كان وصية منخفضاً منهم كان إدراكهم لهذه الت %33.3وأن 
، كان إدراكهم منخفضًا لهذه التقنيةمنهم  %82.9وأن ،  من المبحوثين كان إدراكهم مرتفعًا لتقنية إستخدام المخصبات الحيوية %34.2 أن -

 منهم متوسطًا لهذه التقنية. %38.9، في حين كان إدراك ان إدراكهم منعدمًا لهذه التقنيةمنهم ك %32.5وأن 
منهم كان إدراكهم  %32.2، وأن  ان إدراكهم مرتفعًا لتقنية تطبيق المكافحة المتكاملة لآلفات( ك%25.4أن أكثر من نصف المبحوثين ) -

 منهم منعدمًا لهذه التقنية. %2.2، في حين كان إدراك ان إدراكهم متوسطًا لهذه التقنيةمنهم ك %35.7منخفضًا لهذه التقنية، وأن 
نقص التدريب للعاملين باإلرشاد ي: فمحافظة المنيا من وجهة نظر المبحوثين أهم معوقات تطبيق تقنيات الزراعة العضوية في  تمثلت -

قتناع المزارع ب فضلية الزراعة الالزراعي في مجال الزراعة العضوية وارتفاع ، كيماوية، وقلة إمكانيات الزراع ، وتفتت الحيازة الزراعية ، وا 
، وقلة عدد اعة العضوية وكيفية التحول إليهاإرشادية لتوعية الزراع بتقنيات الزر عدم وجود ندوات ، و تكاليف مستلزمات اإلنتاج العضوي

 الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة العضوية.
، ومحل سنوات الخبرة في الزراعة العضوية، والمؤهل الدراسي، وعدد بين: النش ة 2.23د مستوى معنوية توجد عالقة إرتباطية موجبة عن -

، والجانب الذي يرغب منزرعة عضويًا تحت إشراف المبحوث، والمساحة الحوث الحالي ، وطبيعة عمل المبحوثعمل المب اإلقامة ، ومكان
التدريب ، واإلتجاه نحو ذي تتطلبه الزراعة العضوية(، والتوقيت )الوقت الالتدريب في مجال الزراعة العضويةالمبحوث في التركيز عليه في 
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تدريبية في ، ومقترحات المبحوثين لتحسين كفاءة الدورات الالتدريب في مجال الزراعة العضويةواإلستفادة من ، في مجال الزراعة العضوية
ستخدام مصادر المعلومات مجال الزراعة العضوية ، واإلستفادة من مصادر في مجال الزراعة العضوية، واإلنفتاح على العالم الخارجي ، وا 

قتصاديًا( وبين مستوى إدراك المرشدين الزراعيين وأهمية الزراعة العضوية ) بيئيًا، وصحياً ، معلومات في مجال الزراعة العضويةال ، وا 
  المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية.

 
 المقدمة ومشكلة البحث:

بالبيئة وهي إحدى الموضوعات الهامة في في السنوات األخيرة بقضايا البيئة والصحة إهتمامًا كبيرًا وزاد ربط التجارة العالمية العالمي  ااهتمامزاد 
ثات مفاوضات اإلنضمام لمنظمة التجارة العالمية التي وضعت مقاييسًا ومعاييرًا عالميًة تقضي بعدم تلوث الحاصالت الزراعية المصدرة بالملو 

 (.8: ص8232الكيماوية سواء كانت بقايا أسمدة كيماوية أو مبيدات )المليجي،
تي طرأت على الساحة الدولية والمتعلقة بقضايا الحفاظ على البيئة ، ومسايرة لتلك المستجدات والتطورات فقد إنضمت وفي ضوء المستجدات ال

أصبحت التنمية المستدامة وتحديث الزراعة المحورين األساسيين  لذلكمصر إلى منظمة التجارة العالمية ، ووقعت عقد شراكة مع اإلتحاد األوروبي 
قطاع الزراعي بجمهورية مصر العربية وذلك من خالل وضع إستراتيجيات تتمشي مع اإلتفاقيات الدولية التي تهدف في المقام لصانعي القرار بال

نتاج غذاء صحي ) و)مشعل ومحمد، ، (3: ص8227(، )سالمة،493 –494:  ص 8227، منصور وآخروناألول إلى الحد من التلوث وا 
نظرًا ألن الزراعة المستدامة ترتكز على اإلستغالل السليم للتربة مع المحافظة على المصادر (، و 53:  ص8222(، و)ميخائيل،22: ص8222

الزراعة العضوية هي إحدى صور الزراعة فإن األرضية والمائية من التدهور لتلبي إحتياجات األجيال القادمة مع المحافظة على التوازن البيئي، 
 (.8224،المستدامة التي تحقق تلك األهداف ) الجال
أسلوب الزراعة العضوية ك حد عناصر النظم الزراعية الحديثة التي  إلى تبنيوزارة الزراعة المصرية  واتساقًا مع تلك المستجدات الدولية فقدسعت

من أجل التصدير من ، لذا فقد أصبح ترسيخ مبدأ اإلنتاج العضوية وتحقق التنمية المستدامةتلبي الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الزراعية 
بلغت المساحات وقد (، 3 -4: ص8227م )سالمة،8237ى عام أهم أهداف اإلستراتيجية العامة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في مصر حت

 أما(، IFAOM,2015&FIBL)فدان"  328225232,93" مليون هكتار 34293334 حواليم 8234المنزرعة عضويًا عالميًا طبقًا إلحصائية 
 22223حتى وصلت ازدادتثم م 8238حسب إحصائية  فدان( 392227,35)هكتار 28357المساحة المنزرعة عضوياً  فقد بلغت في مصر

 (.FIBL & IFAOM, 2014: P40، )(FIBL & IFAOM,2015: P37م )8234طبقًا إلحصائية  فدان(823825,42)هكتار
 342، وسجلة للمركز المصري ، وشركة سيكمفدانًا م 228قيراطًا منها  38فدانا و 547ا تمثل مساحة األراضي المنزرعة عضويًا في محافظة المنيو 

ويتوقف نجاح اإلرشاد الزراعي في تحقيق (، 8234، بالمنيامديرية الزراعة ، بيانات غير منشورة، )المعمل المركزي للزراعة العضويةفدانًا غير مسجلة 
، لذا ينبغي أن يكون المرشد الزراعي على معرفة تعتمد بدورها على المرشد الزراعيأهدافه بدرجة كبيرة على نجاح العملية اإلتصالية اإلرشادية والتي 

لى الحصول على منتجات زراعية عضوية مطابقة لشروط بكل مستحدثات الزراعة العضوية حتى يستطيع توعية الزراع بالخطوات السليمة التي تؤدي إ
، والمكافحة الحيوية لآلفات والحشائش، وكيفية مدة العضوية ، والمخصبات الحيويةومواصفات اإلنتاج العضوي مثل اإلعداد واإلستخدام السليم لألس

 (. 4253: ص 8227تسويق المنتجات العضوية )علي وآخرون،
للوقوف تلزم دراسة هذه المشكلة لزراعيين قد يكونوا غير مدركين لمفهوم الزراعة العضوية وتقنياتها ، األمر الذي إسونظرًا ألن بعض المرشدين ا

، وذلك بهدف وضع نتائج هذه الدراسة أمام المسئولين عن الجهاز اإلرشادي العضوية ، وأهميتها ، وتقنياتها على مدى إدراكهم لمفهوم الزراعة
إلعتبار عند وضع برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين في هذه المجال، وذلك من خالل محاولة اإلجابة على بعض التساؤات الزراعي ألخذها في ا

، وما هي الخصائص الشخصية واإلجتماعية المنيا لتقنيات الزراعة العضوية هو مستوى إدراك المرشدين الزراعيين بمحافظةماالمتمثلة في: 
ترحاتهم للتغلب على تلك ، وما هي مقظة المنيا من وجهة نظر المبحوثينوما معوقات تطبيق الزراعة العضوية بمحاف ،واإلقتصادية للمبحوثين

 بعض المتغيرات الشخصية المدروسة؟وهل هناك عالقة إرتباطية بين مستوى إدراك المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية و المعوقات، 
 

 أهداف البحث
للتقنيات يهدف هذا البحث بصفة رئيسية إلى تحديد مستوى إدراك المرشدين الزراعيين العاملين بالجهاز اإلرشادي الزراعي الحكومي بمحافظة المنيا 

 ألهداف الفرعية التالية:، ويمكن تحقيق ذلك الهدف من خالل االعامة للزراعة العضوية
 تصادية للمبحوثين.وااجتماعيةوااقالتعرف على الخصائص الشخصية  (3
 تحديد معوقات تطبيق الزراعة العضوية بمحافظة المنيا من وجهة نظر المبحوثين. (8
، السنتغيرات الشخصية للمبحوثين وهي: )دراسة العالقة اإلرتباطية بين مستوى إدراك المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية وبين بعض الم (4

، وعدد سنوات الخبرة في مجال الزراعة العضوية ، عمل في اإلرشاد الزراعيالدراسي، وعدد سنوات ال، والمؤهل والنش ة، والحالة ااجتماعية
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التدريب في مجال الزراعة ومحل اإلقامة، وطبيعة عمل المبحوث، والمساحة المنزرعة عضويًا تحت إشراف المبحوث، واإلتجاه نحو 
ة، والرغبة في العمل اإلرشادي في مجال الزراعة العضوية، واإلنفتاح على العالم ، وحضور دورات تدريبية في مجال الزراعة العضويالعضوية

، وأهمية الزراعة امنه ااستفادةالخارجي، وتحديد درجة استخدام المبحوثين لمصادر المعلومات عن تقنيات الزراعة العضوية ودرجة 
 العضوية(.

 
 طريقة إجراء البحث:

متن إجمتالي  %22.24مرشتدًا زراعيتًا بنستبة  872تم إجراء هذا البحث على عينة عشوائية من المرشدين الزراعيين بمحافظة المنيتا وتضتمنت العينتة 
الل ختجمتع البيانتات بالمقابلتة الشخصتية ُأعتدت خصيصتًا لهتذا الغترض ،وتتم  ستتبيانإستتمارة إعدد المرشدين الزراعيين بمحافظة المنيا ، وتتم تصتميم 

 ، وقد تضمنت ااستمارة ثالثة أقسام رئيسية هى: م8232شهري مايو ويونيو 
 القسم األول: يتضمن أسئلة عن بعض خصائص المبحوثين المدروسة. -
ن لتلتتك : تضتتمن إطتارا يحتتتوى علتتى التقنيتتات العامتة للزراعتتة العضتتوية ، وتوصتتيات كتل تقنيتتة متتن تلتتك التقنيتات لقيتتا  إدراك المبحتتوثيالثتتانيالقستم  -

توصتيات خاصتة  3توصتية إرشتادية خاصتة بتقنيتات الزراعتة العضتوية، منهتا  28التقنيات حيث قي  بمجموعة من التوصيات اإلرشتادية بلتغ عتددها 
توصتيات خاصتة  9توصتيات خاصتة بالستماد البلتدي، و 2توصتيات خاصتة بالتدورة الزراعيتة ، و 2، ووالشتالت وأجتزاء التكتاثر عضتوياً  بإنتاج البذور

توصتيات خاصتة بالتستميد  4توصتيات خاصتة بستماد البيوجتاز، و 2توصتية خاصتة بستماد التدواجن، و 8بالسماد العضوي الصناعي " الكمبوستت"، و
 الحيوية" .صية خاصة بالمقاومة البيولوجية "تو  33توصيات خاصة بالمقاومة الزراعية " العمليات الزراعية"، و 2األخضر، و

بتحديد معوقات تطبيق الزراعة العضوية في محافظة المنيا من وجهة نظر المبحوثين، وكذلك مقترحات المبحوثين للتغلب القسم الثالث: اختص  -
 على تلك المعوقات من وجهة نظرهم.

لمنيا ولم يبدي مرشدًا من مرشدي الجهاز اإلرشادي الزراعي الحكومي با 82( ألسئلة ااستبيان على عدد  Pre-testولقد تم إجراء اختبار مبدئى )
 .م8232ين خالل شهري مايو ويونيه المبحوثين أي تعديالت على اإلستبيان ، ثم تمت عملية جمع البيانات من المبحوثين المختار 

 
 المعالجة الكمية للبيانات:

عتتدد ستتنوات العمتتل و ، المؤهتتل الدراستتيو  ، لزواجيتتةالحالتتة او  النشتت ةو ، الستتن:)هتتيالمتغيتترات متتن اشتتتملت علتتى مجموعتتة المتغيرررات المسررتقلة:   -أ 
المستتتاحة ، و طبيعتتتة عمتتل المبحتتوث، و مكتتتان العمتتل الحتتاليو ، محتتل اإلقامتتة، و عتتتدد ستتنوات الخبتترة فتتتي مجتتال الزراعتتة العضتتتوية، و باإلرشتتاد الزراعتتي

فتتي مجتتال الزراعتتة العضتتوية حضتتور دورات تدريبيتتة و ،اإلتجتتاه نحتتو التتتدريب فتتي مجتتال الزراعتتة العضتتويةو ،المنزرعتتة عضتتويًا تحتتت إشتتراف المبحتتوث
وقتتد تتتم إستتتخدام  ،(اإلنفتتتاح علتتى العتتالم الختتارجيو ، الرغبتتة فتتي العمتتل باإلرشتتاد الزراعتتي فتتي مجتتال الزراعتتة العضتتويةو ، واإلستتتفادة متتن تلتتك التتدورات

تقنيتتات الزراعتتة العضتتوية ودرجتتة تحديتتد درجتتة استتتخدام المبحتتوثين لمصتتادر المعلومتتات عتتن و التتدرجات المقابلتتة لكتتل منهتتا لقيتتا  الدرجتتة المطلوبتتة، )
، وقتد ُأعطيتتت التدرجات المقابلتة للختروج بدرجتة إجماليتة تعبتر عتن إستتخدام المبحتوثين لمصتادر المعلومتات (أهمية الزراعة العضتويةو ، اإلستفادة منها

 ، وأهمية الزراعة العضوية.عة العضوية ودرجة ااستفادة منهاعن تقنيات الزرا
يوجد متغير تابع واحد فقط هو إدراك المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية بمحافظة المنيا، وقد بلغ عدد التقنيات العامة :المتغيرات التابعة -ب 

ستخدام  5للزراعة العضوية  ستخدام التسميد العضوي، وا  تباع دورة زراعية مناسبة ، وا  تقنيات هي: إنتاج البذور ولشتالت وأجزاء التكاثر عضويًا، وا 
ستخدام المخصبات الحيوية، وتطبيق المكافحة المتكاملة، في حين بلغ العدد اإلجمالي لتوصيات تقنيات الزراعة العضوية التسميد   28األخضر، وا 

توصيات خاصة بإتباع دورة زراعية  2توصيات خاصة بإنتاج البذور والشتالت وأجزاء التكاثر العضوية، و 4توصية زراعية نفندها كالتالي: 
توصية خاصة  8توصيات خاصة بسماد الكمبوست و 9توصيات خاصة بالسماد البلدي و 9توصية خاصة بالتسميد العضوي منها  82مناسبة، و

 2توصية خاصة بالمكافحة المتكاملة لآلفات منها  35توصيات خاصة بالتسميد األخضر،  4توصيات خاصة بالبيوجاز، و 2بسماد الدواجن و
توصية خاصة بالمقاومة البيولوجية )الحيوية( وقيست التوصيات العامة والتوصيات 33ة )العمليات الزراعية( وتوصيات خاصة بالمقاومة الزراعي
توصية للخروج بدرجة إجمالية تعبر عن إدراك المبحوثين  28، وقد ُأعطيت الدرجات المقابلة لعدد توصية( 28الخاصة بكل تقنية والبالغ عددها )

 افظة المنيا من خالل قيا  مستوى سماعهم ورؤيتهم وتطبيقهم للتوصيات الخاصة بتقنيات الزراعة العضوية.لتقنيات الزراعة العضوية بمح
تم تحديد مجموعة من المعوقات وسؤال المبحوث معوقات تطبيق تقنيات الزراعة العضوية في محافظة المنيا من وجهة نظر المبحوثين:  -ج

 لكل معوق ثم رتبت هذه المعوقات ترتيبًا تنازليًا وفقًا لهذه التكرارات.عنها ثم حساب التكرارات والنسب المئوية 
 أدوات وأساليب التحليل اإلحصائي للبيانات:

استتتخدمت التكتترارات والنستتب المئويتتة كتت دوات لوصتتف البيانتتات ، هتتذا باإلضتتافة إلتتى حستتاب ومعتتامالت اارتبتتاط ستتبيرمان وكنتتدال، وذلتتك بواستتطة 
 . SPSSمجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم ااجتماعية الحاسب اآللى باستعمال 
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 لنتائج ومناقشتهاا
 أواًل: المتغيرات المستقلة للمرشدين الزراعيين المبحوثين:

( إلى أن ما يزيد على ثلثي المبحوثين 3)رقم  شير البيانات المتعلقة بتوزيع المرشدين الزراعيين المبحوثين طبقًا لخصائصهم المبينة بجدولت
، وأن أغلب المبحوثين ( ذوي نش ة ريفية%72.5لمبحوثين )أن ما يزيد على ثالثة أرباع ا، و ف كثر –سنة 32( تتراوح أعمارهم من 52.3%)
( تتراوح مدة عملهم %34.4أقل من نصف المبحوثين ) ، وأن( تعليمهم متوسط%52.7المبحوثين )وأن ما يزيد على نصف ( متزوجون، 97.3%)

 ، وأنسنة 33-3في الزراعة العضوية بين ( تتراوح سنوات خبرتهم%23.3ما يزيد على نصف المبحوثين ) سنة، وأن 38-3عي بينباإلرشاد الزرا
وأن ما ( يؤدون أعماًا ميدانية ، %38.8ما يزيد على ثلث المبحوثين ) ( يقيمون في الريف ، وأن%72.9ما يزيد على ثالثة أرباع المبحوثين )

( لديهم إتجاه عالي %53.3أن ما يزيد على نصف المبحوثين )و ، ( ا يشرفون على مساحات منزرعة عضوياً %53.3المبحوثين )يزيد عن نصف 
 ( لم يحضروا  دورات تدريبية في مجال الزراعة العضوية%29.5وأن ما يزيد على نصف المبحوثين )نحو التدريب في مجال الزراعة العضوية ، 

أغلب المبحوثين  ( كانت إستفادتهم متوسطة من الدورات التدريبية في مجال الزراعة العضوية، وأن%32.8لمبحوثين )، وأن ما يقرب من نصف ا
( يرغبون بدرجة %39.5وأن ما يقرب من نصف المبحوثين )( يرغبون في التركيز على الجانبين النظري والعملي معًا في التدريب، 22.8%)

( درجة إنفتاحهم على العالم %25.7وأن ما يزيد على نصف المبحوثين )عي في مجال الزراعة العضوية، متوسطة  في العمل باإلرشاد الزرا
( من المبحوثين كان إستخدامهم لمصادر المعلومات عن الزراعة العضوية %39.5وأن ما يقرب من نصف المبحوثين )الخارجي منخفضة، 

 .، وأن ما يزيد على نصف المبحوثين كانت إستفادتهم من مصادر المعلومات عن الزراعة العضوية متوسطة متوسطاً 
 

 لخصائصهم الشخصية المدروسة توزيع المبحوثين وفقاً ( 1جدول )
 % عدد الخصائص م % عدد الخصائص م

 322 872 إجمالي المبحوثين 322 872 إجمالى المبحوثين
 السن 3

87 32.2 
  مكان العمل الحالي 7

 32.3 82 مديرية الزراعة 45 -  85
 47.3 323 اإلدارة الزراعية 83.9 29 37 – 47
 28.8 333 الجمعية الزراعية 52.3 323 ف كثر – 32

 الحالة الزواجية 8
3 3.2 

  طبيعة العمل الحالي 2
 32.7 89 مكتبي أعزب - 

 38.8 333 ميداني 97.3 852 متزوج -
 2.3 3 أرمل -

 تنفيذي
5 8.8 

 المؤهل الدراسى : 4
 42.3 28 جميع ما سبق متوسط -  52.7 353

 38.8 44 ميدانيوتنفيذي 43.3 94 جامعى -
 8.8 5 مكتبيوميداني 3.2 34 فوق جامعى -

  عدد سنوات العمل في اإلرشاد 3
337 

 
34.4 

  إشرافكالمساحة المنزرعة عضويًا تحت  9
 53.3 352 ا يوجد 38 – 3

 83.9 29 فدان 7 – 3 42.5 95 83 – 34
 37.2 35 فدان ف كثر 83.3 27 47 – 82

 11   عدد سنوات الخبرة في الزراعة العضوية 2
 
 
 

  االتجاه نحو التدريب
 8.8 5 (4 – 3اتجاه منخفض )             33.3 333 ا توجد

 45.7 99 (5 – 3اتجاه متوسط ) 23.3 337 33 – 3
 53.3 352 ف كثر( – 7اتجاه مرتفع ) 3.3 38 ف كثر – 38

 محل اإلقامة 5
822 72.9 

  حضور الدورات 11
 32.3 329 حضر            ريفي
 29.5 353 لم يحضر            83.3 52 حضرى
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 المدروسةمبحوثين وفقًا لخصائصهم لتوزيع ا( 1تابع جدول )
 مدى ااستفادة من الدورات 38

 (7 – 3) منخفضة 42.5 22
 32.8 332 (33 – 2) متوسطة
 34.8 42 (83 -32مرتفعة )

 الجانب الذى ترغب فى التركيز عليه فى التدريب 34
 الجانب العملى 9.4 82

 2.2 32 الجانب النظرى
 22.8 842 الجانب النظرى والعملى معا

 الرغبة فى العمل اإلرشادى 33
 ا أرغب 37.3 37

 7.3 82 (8 – 3) أرغب بدرجة منخفضة
 39.5 343 (3 – 4أرغب بدرجة متوسطة )
 82.5 59 (5 – 2أرغب بدرجة كبيرة )

 درجة اإلنفتاح على العالم الخارجى 32
 منعدمة )صفر( 82.5 59

 25.7 324 (5 -3منخفضة )
 33.3 42 (38 -7متوسطة )
 4.7 32 (32 -34مرتفعة )

35 
 
 
 
 

 استخدام مصادر المعلومات
 استخدام منخفض 85.2 72

 39.5 343 استخدام متوسط
 83.3 55 استخدام مرتفع

 32.5 38 مدى ااستفادة من مصادر المعلومات 37
   استفادة منخفضة
 28.5 338 استفادة متوسطة
 43.2 25 استفادة مرتفعة

 ااستبيان. ةستمار إالمصدر: 
 

 ثانيًا: إدراك المبحوثين للتقنيات العامة للزراعة العضوية:
اعة تم قيا  مستوى إدراك المبحوثين للتقنيات العامة للزراعة العضوية من خالل قيا  مستوى سماعهم ورؤيتهم وتطبيقهم للتقنيات العامة للزر 

جمالي المستويات الثالثة هو   المستوى اإلجمالي إلدراك المبحوثين للتقنيات العامة للزراعة العضوية وذلك كما يلي:العضوية وا 
 مستوى سماع المبحوثين عن التقنيات العامة للزراعة العضوية: .1

لمبحوثين إلى أن أكثر من نصف اوالتي تختص بسماع المبحوثين عن التقنيات العامة للزراعة العضوية ( 8تشير النتائج الواردة في جدول رقم )
، وأن ( سمعوا عن تقنية إتباع دورة زراعية مناسبة%22.8وأن أغلب المبحوثين )، ية إنتاج البذور والشتالت عضوياً ( سمعوا عن تقن22.9%)

( سمعوا عن تقنية إستخدام التسميد %22.2وأن أغلب المبحوثين )( سمعوا عن تقنية إستخدام التسميد العضوي، %22.9أغلب المبحوثين )
( سمعوا عن تقنية %92.7وأن أغلب المبحوثين )( سمعوا عن تقنية إستخدام المخصبات الحيوية، %23.3وأن أغلب المبحوثين )األخضر، 

 .تطبيق المكافحة المتكاملة لآلفات
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 لعضوية:مستوى رؤية المبحوثين للتقنيات العامة للزراعة ا .2
( والتي تختص برؤية المبحوثين للتقنيات العامة للزراعة العضوية أن أكثر من ثلثي المبحوثين 8أوضحت النتائج الواردة في جدول رقم )

وأن ما ( رأوا تقنية إتباع دورة زراعية مناسبة، %59.4، وأن أكثر من ثلثي المبحوثين ) ( لم يروا تقنية إنتاج البذور والشتالت عضوياً 72.7%)
( رأوا تقنية %73.3وأن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثين )( رأوا تقنية إستخدام التسميد العضوي، %74.7يقرب من ثالثة أرباع المبحوثين )

( رأوا %72.7وأن ما يزيد على ثلثي المبحوثين )( رأوا تقنية إستخدام المخصبات الحيوية، %22وأن نصف المبحوثين )إستخدام التسميد األخضر، 
 تقنية تطبيق المكافحة المتكاملة.

 مستوى تطبيق المبحوثين للتقنيات العامة للزراعة العضوية: .3
( والتي تختص بتطبيق المبحوثين للتقنيات العامة للزراعة العضوية أن ما يقرب من ثالثة أرباع 8أوضحت النتائج الواردة في جدول رقم )

( طبقوا تقنية إتباع دورة زراعية %23.3وأن ما يزيد على نصف المبحوثين )إنتاج البذور والشتالت عضويًا،( لم يطبقوا تقنية %73.2المبحوثين )
( طبقوا %54.7وأن ما يقرب من ثلثي المبحوثين )، ( طبقوا تقنية إستخدام التسميد العضوي%25.7وأن ما يزيد على نصف المبحوثين )مناسبة، 

وأن ما يزيد على ( لم يطبقوا تقنية إستخدام المخصبات الحيوية، %23.2ما يزيد على نصف المبحوثين )تقنية إستخدام التسميد األخضر،وأن 
 .( طبقوا تقنية تطبيق المكافحة المتكاملة%29.4نصف المبحوثين )

 
 التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا لسماعهم ورؤيتهم وتطبيقهم للتقنيات العامة للزراعة العضوية( 2جدول )

 التقنيات م
 التطبيق الرؤية السماع

 لم يطبق طبق لم يرى رأى لم يسمع سمع
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

انتاج البذور والشتالت  3
 عضويا

329 22,9 333 33,3 79 89.4 393 72,7 52 82,8 828 73,2 

 32,5 384 23,3 337 42,7 24 59.4 327 33,2 32 22,8 842 اتباع دورة زراعية مناسبة 8
 34,4 337 25,7 324 85,4 73 74.7 399 33,3 42 22,9 832 استخدام التسميد العضوى 4
 45,4 92 54,7 378 82,9 72 73.3 822 33,2 43 22,2 849 استخدام التسميد األخضر 3
 23,2 349 32,2 343 22,2 342 22.2 342 32,5 38 23,3 882 استخدام المخصبات الحيوية 2
تطبيق المكافحة المتكاملة  5

 لآلفات
832 92,7 82 9,4 393 72.7 79 89,4 352 29,4 332 32,7 

 872ن=                                  ااستبيان ةستمار إالمصدر: 
 
 مستوى إدراك المبحوثين للتقنيات العامة للزراعة العضوية: .4

، ية إنتاج البذور والشتالت عضوياً ( كان إدراكهم مرتفعًا لتقن%83.3من ربع المبحوثين )( أن ما يقرب 4أوضحت النتائج الواردة في جدول رقم )
( كان إدراكهم %82.9، وأن ما يزيد على ربع المبحوثين )ية إنتاج البذور والشتالت عضوياً من المبحوثين كان إدراكهم متوسطًا لتقن %2.5وأن 

من المبحوثين منعدمًا لتقنية إنتاج البذور والشتالت عضويًا ، وأن  %33.3في حين كان إدراك ، ية إنتاج البذور والشتالت عضوياً منخفضًا لتقن
لتقنية من المبحوثين كان إدراكهم متوسطًا  %32.8، وأن لتقنية إتباع دورة زراعية مناسبة( كان مرتفعًا %23.3إدراك أكثر من نصف المبحوثين )

من  %33.3، في حين كان لتقنية إتباع دورة زراعية مناسبةالمبحوثين كان إدراكهم منخفضًا من  %35.4، وأن إتباع دورة زراعية مناسبة
( كان إدراكهم مرتفعًا لتقنية إستخدام التسميد %22.9المبحوثين إدراكهم منعدمًا لتقنية إتباع دورة زراعية مناسبة ، وأن أكثر من نصف المبحوثين )

من المبحوثين كان إدراكهم منخفضًا  %32.82دراكهم متوسطًا لتقنية إستخدام التسميد العضوي، وأن من المبحوثين كان إ %32.3العضوي، وأن 
من المبحوثين كان إدراكهم منعدمًا لتقنية إستخدام التسميد العضوي، وأن ما يزيد على نصف  %32.7لتقنية إستخدام التسميد العضوي، وأن 

من المبحوثين كان إدراكهم متوسطًا لتقنية إستخدام  %33.3نية إستخدام التسميد األخضر، وأن ( كان إدراكهم مرتفعًا لتق%53.3المبحوثين )
من المبحوثين كان  %32.3من المبحوثين كان إدراكهم منخفضًا لتقنية إستخدام التسميد األخضر، في حين أن  %33.3التسميد األخضر، وأن 

( كان إدراكهم مرتفعًا لتقنية إستخدام المخصبات %34وأن ما يقرب من نصف المبحوثين )إدراكهم منعدمًا لتقنية إستخدام التسميد العضوي، 
( كان %82.9، وأن ما يزيد على ربع المبحوثين )لتقنية إستخدام المخصبات الحيويةمن المبحوثين كان إدراكهم متوسطًا  %38.9الحيوية، وأن 

من المبحوثين منعدمًا لتقنية إستخدام المخصبات الحيوية ، وأن  %32.5في حين كان إدراك إدراكهم منخفضًا لتقنية إستخدام المخصبات الحيوية ، 
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من المبحوثين كان إدراكهم  %35.7( كان إدراكهم مرتفع لتقنية تطبيق المكافحة المتكاملة لآلفات، وأن %25.4ما يزيد على نصف المبحوثين )
من المبحوثين كان إدراكهم منخفضًا لتقنية تطبيق المكافحة المتكاملة لآلفات، في  %32.2وأن  متوسطًا لتقنية تطبيق المكافحة المتكاملة لآلفات،

 من المبحوثين منعدمًا لتقنية تطبيق المكافحة المتكاملة لآلفات. %2.2حين كان إدراك 
 

 لمبحوثين وفقا إلدراكهم للتقنيات العامة للزراعة العضويةتوزيع ا( 3جدول )

 التقنيات م
 اإلدراكمستوى 

 إدراك مرتفع إدراك متوسط إدراك منخفض إدراك منعدم
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 83,3 393 2,5 32 82,9 72 33,3 333 انتاج البذور والشتالت عضويا 3
 23,3 335 32,8 33 35,4 33 33,3 49 اتباع دورة زراعية مناسبة 8
 22,9 323 32,3 39 32,8 33 32,7 89 استخدام التسميد العضوى 4
 53,3 352 33,3 49 33,3 42 32,3 82 استخدام التسميد األخضر 3
 34,2 335 38,9 43 82,9 72 32,5 38 استخدام المخصبات الحيوية 2
 25,4 328 35,7 32 32,2 22 2,2 84 تطبيق المكافحة المتكاملة لآلفات 5

 872ن = ااستبيان ةستمار إالمصدر: 
 معوقات تطبيق تقنيات الزراعة العضوية في محافظة المنيا من وجهة نظر المبحوثين: ثالثًا: 

( والتي تختص بالتوزيع العدد والنسبي للمبحوثين فيما يتعلق ب هم معوقات تطبيق الزراعة العضوية في 3أوضحت النتائج الواردة في جدول رقم )
العضوية في محافظة المنيا من وجهة نظر المبحوثين مرتبة ترتيبًا تنازليًا هي: عدم وجود محافظة المنيا أن أهم معوقات تطبيق تقنيات الزراعة 
قتناع المزارع ب فضلية الزراعة الكيماوية بنسبة تزيد على نصف المبحوثين %22.9ندوات إرشادية بنسبة تزيد على نصف المبحوثين ) (، وا 

رتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج العضوي بن23.3%) (، وقلة عدد الخبراء والمتخصصين في مجال %23.3سبة تزيد على نصف المبحوثين )(، وا 
من المبحوثين، نقص التدريب للعاملين  %39.5(، وتفتت الحيازة الزراعية بنسبة %23.2الزراعة العضوية بنسبة تزيد على نصف المبحوثين )

 %32.2من المبحوثين، وت تي قلة إمكانيات الزراع في المرتبة األخيرة بنسبة  %32.9باإلرشاد الزراعي بالمنيا في مجال الزراعة العضوية بنسبة 
 من المبحوثين.

عالمية لتوعية النا  ب همية الزراعة العضوي ة ويتضح من هذه النتائج أنه يجب على اإلرشاد الزراعي ووسائل اإلعالم عمل حمالت إرشادية وا 
لزمات اإلنتاج العضوي ب سعار مناسبة للمزارعين، وتوفير أعداد كافية من الخبراء في مجال الزراعة وكيفية التحول إليها، وينبغي أيضًا توفير مست

 العضوية، وضرورة ااهتمام بتدريب المرشدين الزراعيين على تقنيات الزراعة العضوية وااستعانة ب حدث أساليب وأدوات التدريب.
 

 تشار الزراعة العضويةلمبحوثين فيما يتعلق بمعوقات انتوزيع ا( 4جدول)

 م
 

 المعوقات
 ا نعم

 % عدد % عدد
 322 872 322 872 إجمالى المبحوثين

 22.9 323 33.3 339 عدم وجود ندوات إرشادية لتوعية الزراع بتقنيات الزراعة العضوية وكيفية التحول إليها. 3
 23.3 337 32.5 384 إقتناع المزارع ب فضلية الزراعة الكيماوية. 8
 23.3 335 32.9 383 إرتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج العضوي. 4
 23.2 349 32.2 343 قلة عدد الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة العضوية. 3
 39.5 343 22.3 345 تفتت الحيازة الزراعية. 2
 32.9 348 23.3 342 نقص التدريب للعاملين باإلرشاد الزراعي بالمنيا في مجال الزراعة العضوية. 5
 32.2 343 23.2 349 قلة إمكانيات الزراع. 7

 872المصدر : إستمارة اإلستبيان                                        ن= 
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 بين إدراك المرشدين المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية والمتغيرات المدروسة: االرتباطيةالعالقة رابعًا: 
( والتي توضح العالقة اإلرتباطية بين المتغيرات الشخصية للمرشدين الزراعيين المبحوثين وبين مستوى إدراكهم 2جدول ) أظهرت النتائج الواردة في

 لتقنيات الزراعة العضوية ما يلي:
، الزراعة العضوية، ومحل اإلقامة بين النش ة ، والمؤهل الدراسي ، وعدد سنوات الخبرة في 2.23توجد عالقة إرتباطية موجبة عند مستوى معنوية  .1

ومكان عمل المبحوث الحالي ، وطبيعة عمل المبحوث ، والمساحة المنزرعة عضويًا تحت إشراف المبحوث ، والجانب الذي يرغب المبحوث في 
ه نحو التدريب في مجال الزراعة التركيز عليه في التدريب في مجال الزراعة العضوية، والتوقيت )الوقت الذي تتطلبه الزراعة العضوية(، واإلتجا

، راعة العضويةالعضوية ، واإلستفادة من التدريب في مجال الزراعة العضوية، ومقترحات المبحوثين لتحسين كفاءة الدورات التدريبية في مجال الز 
ستخدام مصادر المعلومات في مجال الزراعة العضوية، واإلستفادة من  مصادر المعلومات في مجال الزراعة واإلنفتاح على العالم الخارجي، وا 

قتصاديًا( وبين مستوى إدراك المرشدين الزراعيين المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية، ومن زراعة العضوية )بيئيًا، وصحياً العضوية، وأهمية ال ، وا 
ضوية والمتغيرات ين لتقنيات الزراعة العا توجد عالقة إرتباطية معنوية بين مستوى إدراك المبحوثمكن رفض الفرض اإلحصائي القائل "ثم ي

 .وبالتالي يمكن قبول الفرض البحثي البديلالسالفة الذكر"
، والحداثة، والتوافق، ، وأهمية الزراعة العضوية، وعدد سنوات العمل في اإلرشاد الزراعيااجتماعيةإتضح عدم وجود عالقة بين: السن، والحالة  .2

ا توجد عالقة إرتباطية من رفض الفرض اإلحصائي القائل " ثين لتقنيات الزراعة العضوية، ومن ثم لم نتمكنوالتشجيع وبين مستوى إدراك المبحو 
 ديل.معنوية بين مستوى إدراك المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية ومتغير أهمية الزراعة العضوية" وبالتالي لم يمكن قبول الفرض البحثي الب

 
 ة العضوية وبين خصائصهم المدروسةرتب لكندال وسبيرمان بين مستوى إدراك المبحوثين لتقنيات الزراعمعامالت إرتباط ال(: 5جدول )

 إدراك المرشدين المبحوثين لتقنيات الزراعة العضوية الخصائص م

معامل ارتباط 

 كندال

 مستوى المعنوية

p< 

معامل ارتباط 

 سبيرمان

 مستوى المعنوية

P< 

 1.951 1.114- 1.936 1.113 السن 1

 1.111 **1.315 1.111 **1.646 النشأة 2

 1.144 1.006- 1.144 1.196- الحالة االجتماعية 3

 1.111 **1.369 1.111 **1.666 المؤهل الدراسى 4

 1.436 1.136- 416.,1 1.169- عدد سنوات العمل باالرشاد الزراعى 5

 1.111 **1.460 1.111 **1.504 عدد سنوات الخبرة فى مجال الزراعة العضوية 6

 1.111 **1.315 1.111 **1.646 محل اإلقامة 7

 1.111 **1.564- 1.111 **1.366- مكان العمل الحالى 8

 1.119 **1.046 1.100 *1.006 طبيعة العمل الذى تؤدية 9

 1.111 **1.506 1.111 **1.306 المساحة المنزرعة عضويا تحت اشرافك 11

 1.116 **1.065 1.116 **1.033 التركيز عليه الجانب الذى ترغب فى 11

 1.661 1.164 1.606 1.166 أهمية الزراعة العضوية 12

 1.966 1.116 1.965 1.116 الحداثة 13

 1.166 1.005 1.165 1.169 التوافق 14

 1.661 1.101 1.661 1.116 التشجيع 15

 1.111 **1.659 1.111 **1.616 التوقيت 16

 1.111 **1.300 1.111 **1.650 التدريباالتجاه نحو  17

 1.111 **1.345 1.111 **1.665 االستفادة من التدريب 18

 1.115 **1.066 1.113 **1.034 مقترحات لتحسين كفاءة التدريب 19

 1.111 **1.646 1.111 **1.065 الرغبة فى التدريب 21

 1.111 **1.465 1.111 **1.536 االنفتاح 21

 1.111 **1.641 1.111 **1.596 مصادر المعلوماتاستخدام  22

 1.111 **1.656 1.111 **1.561 االستفادة من مصادر المعلومات 23

 1.111 **1.361 1.111 **654.,1 أهمية الزراعة العضوية 24

 2,22* معنوى عند        2,23** معنوى عند                      المصدر: إستمارة اإلستبيان
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 :في ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج الدراسةبها توصي  التي التوصيات
أحدث أساليب  بإتباعيجب وضع خطة شاملة داخل اإلرشاد الزراعي الحكومي  لتدريب المرشدين الزراعيين على تقنيات الزراعة العضوية  .3

كتوزيع إسطوانات حاسب آلي مسجل عليها الدورة التدريبية حتى تكون مرجعًا يستطيع المرشد الرجوع إليه عند  ووسائل التدريب الحديثة
وجعل التدريب في مجال الزراعة العضوية ، وتوفير كادر متخصص من المدربين األكفاء في مجال الزراعة العضوية ،  حاجته إلى المعلومة
عطاء مكافآت إ بصفة دورية مستمرة  مع تحفيز المرشدين الزراعيين للعمل في اإلرشاد الزراعي في مجال الزراعة ، جادة للمتدربين المتميزينوا 

 .العضوية
راكهم بناًء على ما أظهرته نتائج الدراسة من وجود عالقة إرتباطية معنوية بين المؤهل الدراسي للمرشدين الزراعيين المبحوثين وبين مستوى إد .8

 العضوية يراعى تعيين مرشدين زراعيين من حملة المؤهالت العليا ومن المتخصصين في اإلرشاد الزراعي.لتقنيات الزراعة 
ة التنسيق بين الجهاز اإلرشادي الزراعي الحكومي وبين أجهزة اإلعالم المرئية والمسموعة من أجل عمل حمالت إعالمية قومية للتوعية ب همي .4

 المحافظة على البيئة وذات العائد اإلقتصادي الوفير. الزراعة العضوية كإحدى أساليب الزراعة
قامةوالدورية المتخصصة في مجال الزراعة العضوية، و إصدار النشرات والمجالت  .3 لتوعية  حقول إرشادية في كل قرية عن الزراعة العضوية ا 

 الزراع ب هميتها.
والمعمل المركزي للزراعة زيادة التعاون والتنسيق بين الجهاز اإلرشادي الزراعي الحكومي وبين الجهات البحثية متمثلة في مراكز البحوث  .2

وتخريج دفعات من خريجي كليات الزراعة متخصصين في مجال عداد متخصصين في مجال الزراعة العضوية إلوكليات الزراعة العضوية 
 للزراعة العضوية بكافة كليات الزراعة على مستوى جمهورية مصر العربية.بإنشاء قسم أوشعبة الزراعة العضوية 

لمرشدين الزراعيين وزيارة ازيادة التعاون والتنسيق بين الجهاز اإلرشادي الزراعي وبين الشركات الخاصة العاملة في مجال الزراعة العضوية  .5
 تدريبية في مجال الزراعة العضوية تحت إشراف وتنفيذ هذه الشركات الخاصة.مزارع هذه الشركات أو تلقيهم لدورات ل

 ضرورة إنشاء إدارة داخل الجهاز اإلرشادي خاصة بالزراعة العضوية. .7
 دعم الدولة وتشجيعها للمزارعين ماديًا ومعنويًا للتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية. .2

 العضوية حتى يضمن المزارع بيع محصوله مما يشجعه على التحول إلى الزراعة العضوية.فتح منافذ بيع وتسويق للمنتجات  .9
ضرورة أن تعمل الدولة على سن وتشريع القوانين التي تشجع على التحول إلى الزراعة العضوية مثل إصدار قانون مصري يحكم  .32

 الزراعة العضوية في مصر.
 

 المراجررررررررررع:
 أواًل: المراجع العربية:

 األس  وقواعد اإلنتاج والمميزات"، الطبعة الثانية، دار الكتب والوثائق المصرية. -الزراعة العضوية، "(8224، عبدالمنعم محمد )الجال .3
، قسم دكتوراه، " دراسة إقتصادية لتنمية صادرات الزراعة العضوية بمحافظة الفيوم"، رسالة (8232المليجي، نجالء فؤاد إبراهيم ) .8

 زراعي، إرشاد زراعي، كلية الزراعة، جامعة الفيوم.اإلقتصاد ال
 ، مديرية الزراعة بمحافظة المنيا.بيانات غير منشورة، (8234)المعمل المركزي للزراعة العضوية بالمنيا  .4
 ااقتصاد، قسم العضوية بين زراع محافظة الفيوم"عملية إتخاذ القرار في مجال الزراعة (، "8227مة، هبة عصام الدين علي )سال .3

 ، كلية الزراعة، جامعة الفيوم.الزراعي
(، "الجدوى اإلقتصادية والبيئية لتكنولوجي الزراعة العضوية"، 8222مشعل، محمد سالم مصطفى، ومحمد، محمود عبدالحليم جاد ) .2

 ، العدد األول.مجلة إتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الزراعية، جامعة عين شم ، القاهرة، المجلد الثالث عشر
زراعة العضوية في محافظة الفيوم"، رسالة دكتوراه، قسم اإلقتصاد دراسة إقتصادية لل(، "8233، منى عبا  درويش )مصطفى .5

 ، كلية الزراعة، جامعة الفيوم.الزراعي
تجاهاتهم نحوها"افظة الشرقية إدراك المزارعين لمشكالت البيئة الزراعية بمح(، "8227مد صالح الدين وآخرون )، محمنصور .7 ، مجلة وا 

 (.8، عدد )43، مجلد الزقازيق للبحوث الزراعية
بني بعض تقنيات الزراعة العضوية بين مزارعي محافظة كفر الشيخ"، مجلة البحوث الزراعية، ، "ت(8222ميخائيل، إميل صبحي ) .2

 .8، عدد43، مجلد جامعة طنطا
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Abstract 
The main objective of this study was to examine perception of Agricultural Extension Agent’s of organic 

agriculture technologies at Minia Governorate. This has been achieved through:  

(A) Recognizing personal, social and economic characteristics of Agricultural Extension Agent’s at Minia 

Governorate. 

(B) Determining barriers of diffusion of organic agriculture from the point of views by respondents in Minia 

Governorate. 

(C) Identify proposals to eliminate barriers of diffusion of organic farming from the point of views by 

respondents at Minia Governorate.  

(D) Examining correlation between respondents’ characteristics and their perceptionof organic agriculture 

technologies. 

A survey was conducted on a sample of 270 personnel selected from seven districts in Minia governorate. These 

districts selected therefore diffuse organic agriculture in their villages: Al Odwa Center agricultural 

Extension Agent’s and Maghagha66 agricultural Extension Agent’s , and Bani Mazar-43 agricultural 

Extension Agent’s, and Matai 31 agricultural Extension Agent’s and Samalout 38 agricultural Extension 

Agent’s, and Minia 44 agricultural Extension Agent’s, and Malawi 77 agricultural Extension Agent’s for 

a total sample of 270 agricultural Extension Agent’s by 80.83% of the total number of agricultural 

Extension Agent’s employed agricultural extension system Minia governorate's 334 guide agriculturally, 

was a questionnaire specially prepared for this purpose design, data were collected by personal interview 

during the months of May and June 2015, Percentages, rank order correlation coefficients,  data 

processing and analysis using Excel and SPSS programs. 

 

The results could summarize as follows: 
(A) Results showed also that less than half of respondents( 50.0% ) were non-existent perception of technology 

seed and seedling’s production organically, while 5.6% were middle  perception of this technology. 

(B) a Percentage of Agricultural Extension Agent’s have perception of three organic agriculture  technologies; 

these percentages were 54.1 for applying crop rotation, 55.9% for a manure fertilizer, and 56.3% for 

applying pest management. 

(C) The most important obstacle’s to the application of Organic Agriculture Technologie’s at Minia 

Governorate , from the viewpoint of the respondents in: Lack of training Agricultural Extension 

Agent’s in the field of Organic Agriculture, and  Lack of financial means for farmer’s , Fragmentation 

of agricultural holdings, and conviction farmer’s to advantage agriculture chemical, and High prices of 

organic production requirements, and  lack of awareness seminars extention agricultural Farmer’s of 

organic farming Agriculture  Technnoligie’s and how Transition to  it, and The limited number of 

expert’s and specialist’s in the field  of  Organic Agriculture. 

(D) Significant correlation was found between Agricultural Extension Agent’s perception  of organic agriculture  

technologies and most personal characteristics.  


