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  المستحدثــة لمحصول القمح في األراضي المستصلحة ةلميكنة بعض العمليات الزراعي التقييـم اإلرشادي
  في محافظة كفرالشيخ

 م. محمد عبدالحكيم حجازي د. فاروق عبدالعال أحمد أد. سعيد عباس رشاد أد. محمد حسب النبي حبيب
     بمركز بحوث  رئيس بحوث متفرغ   بنهاجامعة  -كلية الزراعة -قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي

 الصحراء بوزارة الزراعة
 

 طالب دراسات عليا

 صـــالملخ
ستهدف هذا البحث بصفة أساسية التقييـم اإلرشادي لميكنة بعض العمليات الزراعية المستحدثــة لمحصول القمح في األراضي المستصلحة في ا

مبحوثين باألراضي التعرف على اآلثار التعليمية الستخدام زراع القمح ال -1هداف الفرعية التالية: الشيخ، وذلك من خالل تحقيق األ محافظة كفر
التعرف على اآلثار االجتماعية الستخدام زراع القمح المبحوثين باألراضي المستصلحة  -2أساليب الميكنة الزراعية الحديثة.  المستصلحة لبعض

واالجتماعية الستخدام زراع القمح متوسطات درجات اآلثار التعليمية  تحديد معنوية الفروق بين -3 ة.لبعض أساليب الميكنة الزراعية الحديث
 المبحوثين المستخدمين وغير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية الحديثة. 

تم اختيار جمعيتان تعاونيتان عشوائيَا من  ، كماا الحامول والرياضأجريت هذه الدراسة بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم اختيار مركزين منها هم
، وأخذت عينة كوم التين والشيماء بمركز الرياض، وجمعيتي ين والمجاز الشرقي بمركز الحامولبين جمعيات كال المركزين هما جمعيتي الثمان

ئزَا من جمعية الثمانين، والمجاز حا 31، و33، و55، و55وزعت على الجمعيات المختارة بواقع منها من كال  %5عشوائية منتظمة بواقع 
 ، وكوم التين، والشيماء على الترتيب.الشرقي

 )التسوية بالليزر، الزراعة بالسطارة، الحصاد بالكومباين( وتم تقسيم عينة الدراسة إلى مستخدمين ألساليب الميكنة الزراعية الثالثة المدروسة
 11مبحوثَا بمركز الحـــامـــــــول، و 25 للميكنة عدد غير المستخدمين وكانبمركز الرياض، مبحوثَا  55، وبمركز الحامول مبحوثاَ  55فبلغ عددهم 

 مبحوثَا. 34مبحوثَا، وغير المستخدمين  151مبحوثَا بمركز الريـــــــاض، وبذلك يكون إجمالي عدد زراع القمح مستخدمي الميكنة 
ة المئوية، والدرجة المتوسطة، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبار)ت(، وقد تم ولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام التكرارات، والنسب

 Statistical Program of Social   (SPSS)تحليل البيانات بواسطة الحاسب اآللي باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية في العلوم االجتماعية
Sciences  .:وتمثلت أهم النتائج فيما يلي 

من الزراع المبحوثين المستخدمين كانوا ذوى درجة معرفة مرتفعــة بفوائد التسوية بالليزر، في حين بلغت تلك النسبة  %5473النتائج أن  بينت
درجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد التسوية بالليزر بالنسبة ي معنوية بين متوسط تبين وجود فروقفقط. و  %1275لدي غير المستخدمين 

 .1711وهذه القيمة معنوية عند مستوى احتمالي  14752بلغت قيمة "ت" نحو حيث مستخدميـــن وغيـــر المستخدمين لل
من الزراع المبحوثين المستخدمين كانوا ذوى درجة معرفة مرتفعــة بفوائد استخدام الزراعة بالسطارة، في حين بلغت تلك  %51أوضحت النتائج أن 

درجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد استخدام الزراعة  ختبار معنوية الفروق بين متوسطىفقط. وال %573ين النسبة لدي غير المستخدم
 .1711وهذه القيمة معنوية عند مستوى احتمالي  14733بالسطارة بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين بلغت قيمة "ت" نحو 

وثين المستخدمين كانوا ذوى درجة معرفة مرتفعــة بفوائد استخدام الكومباين في الحصاد، في حين من الزراع المبح %35أظهرت النتائج أن 
درجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد استخدام  ختبار معنوية الفروق بين متوسطىفقط. وال %575بلغت تلك النسبة لدي غير المستخدمين 
 .1711وهذه القيمة معنوية عند مستوى احتمالي  15715ن وغيـــر المستخدمين بلغت قيمة "ت" نحو الكومباين في الحصاد بالنسبة للمستخدميـــ

الستخدام بعض أساليب الميكنة الزراعية، بينما  دمين كانوا في فئة اإلتجاه الموالىمن زراع القمح المبحوثين المستخ %2173وكشفت النتائج أن 
درجات اتجاه زراع القمح المبحوثين نحو  ار معنوية هذه الفروق بين متوسطىفقط. والختب %373و بلغت تلك النسبة لدي غير المستخدمين نح

، وهذه القيمة معنوية عند مستوى 5715بلغت قيمة "ت" نحو خدميـــن وغيـــر المستخدمين، استخدام بعض أساليب الميكنة الزراعية بالنسبة للمست
 1711احتمالي 

بلغت تلك النسبة للزراع  مرتفعة، بينما الزراع المبحوثين المستخدمين كانوا ذوى درجة استعداد للتغيير من %4574أوضحت النتائج أن 
درجات استعداد للتغيير لزراع القمح المبحوثين بالنسبة  ار معنوية هذه الفروق بين متوسطى، والختب%2474المبحوثين غير المستخدمين نحو 
 .1711، وهذه القيمة معنوية عند مستوى احتمالي 11723فقد بلغت قيمة "ت" نحو للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين 

من الزراع المبحوثين المستخدمين كانوا ذوى درجة مرتفعة للمشاركة في بعض األنشطة اإلرشادية، في حين بلغت  %374وأظهرت النتائج أن 
درجات المشاركة في بعض األنشطة  معنوية هذه الفروق بين متوسطى ، والختبار%573تلك النسبة للزراع المبحوثين غير المستخدمين نحو 
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، وهذه القيمة معنوية عند مستوى احتمالي 3731اإلرشادية لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين فقد بلغت قيمة "ت" نحو 
1711. 

كانوا ذوى درجة تجديدية مرتفعة، في حين بلغت تلك النسبة للزراع المبحوثين غير من الزراع المبحوثين المستخدمين  %53وبينت النتائج أن 
درجات التجديدية لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر  ار معنوية هذه الفروق بين متوسطى، والختب%2172المستخدمين نحو 

 .1711نوية عند مستوى احتمالي ، وهذه القيمة مع5755المستخدمين فقد بلغت قيمة "ت" نحو 
 

 المقدمة ومشكلة البحث
مجال الزراعـة قبل أن يعرفها العالـم، حيث تمتلك من المقومات األرضيــة،  فيلها أوضاعَا متميزة  التيمصر من الدول النامية  تعتبر

 فية، ليس هـذا فحسب بل إن لديها قـــــــوة بشرية زراعية قلما يوجد لها نظير تمكنــها مــن توسيــع طـاقتها اإلنتاجيــة الزراعيـ التيوالمناخيــــة، والمائيــة 
يعانيه منذ فجر التاريخ يعتبر إنسانَا  تقدميَا يقبل التطور عاناه و  الذيعلى الرغــم من اإلهمـــال والنسيــان والظلم  المصريدول كثيرة نامية، فالفـــالح 

 المناسبة.ة ــثديتكنــــــــــولــوجيــا الحـ استخدامب العالميعلى المستوى  ةـة الفـدانيــلى معدل فى اإلنتاجييحقق أعويسعى إليه، حيث يمكنه أن 
ع و ر ن المز مليون فدان تقريبَا فإ 235مليــون كيلــو متـــرَا مربعَا بما يعـادل  1ومما تجدر اإلشارة إليه أنه على الرغــم من أن مساحــة مصـر تبلغ 

(. ووفقَا ألحــدث بيـانـات وزارة 3، ص2113المساحـــة الكليـــة، )مصطفى،  إجماليمن  % 375مليــون فدان تمثل  575ــذه المساحـــة هـو مــن ه
ألف  55( قد بلغ 2115 -2111الزراعية الخصبة القديمة خالل الفترة من) األراضيما قــد تـم فـقــده من أجـــود  إجماليالزراعــة المصرية أن 

 األراضيمـن  المصريأدى إلى تناقص نصيب الفرد  ممافدان كل ساعــة،  174مليـــون حـالـــة بمعــدل  175 التعديفـــدان، حيث بلغ عدد حاالت 
 (.2115)نصـار،  ،قيراط 273أي حوالي من الفدان  171حتى وصل إلى 

: هيالسياسة العامة الدولة عدة مسارات من أهمها التوجه إلى تنفيذ عـدة بـرامج قـومية وتقليـــل الفجــوة الغذائية أخذت  الغذائيولتحقيــق األمـن 
 فييتمثـــل  والذي الرأسيالتوسـع ، هــذا باإلضـافـــة إلى تهازراعـــ التوســع األفقي باألراضي الصحـــراوية واستصالحها وتطبيــق األســس العلميـــة في

 التقاوياالستفادة بنتــائـــج البحــوث العلميــة كاستخدام  القديمة من خالل األراضي فيوالعمــل على زيـــادة معــدالته  الزراعيالنهـــوض باإلنتاج 
 استخدامر تفــــرزها الهندســــة الوراثيـة، وترشيد وتطوي التيالمبتكرات العلميــة  واستغالل ،بمقاومة اآلفات والحشرات واالهتمامالمحسنة عالية اإلنتاج، 

 ( .2111إجراء الممارسات الزراعية، )سليم، فيمنجزات الميكنة الزراعيـــة  واستغالل ،الريمياه 
 واحتالله المصري الغذائيالنمــط  فيالوقت الراهن بإنتاجية محصول القمــح رأسيـَا وأفقيـــَا لما يمثله مـن أهميــــة  فيولذا تهتم خطة التنمية الزراعية 

ألف فـــدان،  425يـزرع منه بهـذه المناطــــــق  والتيفـتعـمل الدولـة على التـوسـع فى زراعـة المناطــق المستصلحـة  التجاريالميــــزان  فيهـامَا  موقعــاَ 
مليون طن سنويَا أى بما  5 واليح السنويإنتاجها  إجماليمليـــون فدان يصل  275المســاحة المـزروعــــة بجمهوريـة مصر العربيـة  إجماليبينما يبلــغ 

(، وبـذا يكــون هنــاك فجــوة قمحـيــة 2111شاهين،  مـلـيــون طـن ) 15 حوالييبلـغ  والذي المصريالمجتمـــــع  في االستهالكمن جملـة  % 55يعادل 
يستلـزم مما  المصريلمجتمـع احتل مكانَا بارزَا بين أولويــات ، ولذا يعتبــر توفـيـــر القمـح قضية قومية توالسياسي واالجتماعي االقتصاديتهــدد األمن 

 (.2113، المصرييحقق مواجهة هذه المشكلة ) مجلس الوزراء  قوميإطار عمل  فيحشد وتكريس الجهود وتنسيقها 
 إردب 575غلة الفـــدان من  بارتفاع هتماماالعدة محاور رئيسية أولهـا  فيمن القمــح تقــوم بتنفيذ عدة آليات  الذاتي االكتفاءالدولة  تحققوحتى 

بالتسميد،  واالهتمامجديـدة عاليــة الجودة واإلنتاجية وأكثر مقاومة لألمراض واآلفات أصناف  استنباطعن طريق  إردب 13الجـديـدة إلى  األراضيب
لزراعات القمح  األفقيفهـــو التـــوسـع  الثانيالجـيـــد، أما عن المحــور المياه ونشر الخدمة اآللية الجيدة ومراعـــاة قــواعــد التخــزيــن  استخداموترشيد 
 (.1111العال، عبد) المستصلحة األراضيوخاصة ب

 ارتفاعالعمالــة الزراعـيـة نتيجة للهجرة إلى الدول العربية، ومن الريـــف إلى الحضر، مما أدى إلى  نظرًا لندرةوترجع أهمية نشر الزراعة اآللية 
أدى إلى  مما ،قطاع الزراعة بصفة مستمرة، وخاصة فى المــواسـم الزراعيـة المخـتـلـفــة حيـث يـــزداد الطـلـب على العمالة فيالعاملة  األيديجـور أ

 (.2113، ديةاالقتصا) قطاع الشئون  الزراعيأداء العمليات الزراعية، وربما تستغــرق وقتَا طوياَل مما يؤثر على حجـم اإلنتـاج  فيقصور 
تزايد الطلب علي الميكنة الزراعية في مصر، ووضعت خطة قومية للميكنة الزراعية تهدف إلي نشر وتعميم الميكنة الزراعية عن  أدي ذلك إلى

المعاونة األمثل لآلالت، وتوفير الخدمات  الستخداماطريق إدخال أنواع جديدة من اآلالت الزراعية تتناسب وظروف الزراعة المصرية وتحقيق 
ميسر، وتدريب من يرغب من الزراع على تشغيـــــل وصيـــانة  ائتمانيلصيانة اآلالت الزراعية، وتشجيع الزراع على حيازة اآلالت من خالل نظام 

جية التنمية الزراعية وضعت إستراتيلذا  (.1113مواعيدها )حبيب، فيها وتبنيها إلنجاز عمليات الخدمة استخداماآلالت الزراعيــة لتحفـــــزهم على 
  من ضمن أهدافها نشر وتعميم الميكنة الزراعية بين الزراع.  2131حتى عام

 ،ومنها محصول القمــح ،الميكنة الزراعيــة إلنجـاز العمليات المختلفة لمعظم المحاصـيل الزراعيــة استخدام نحو تجاهاالكان طبيعيــَا عليه و 
اإلنتاج  فيتحقيـــق زيــادة  فيتساهــم  التياآلالت الزراعية يعتبر أحد الوسائل  استخدامان الالزميـن، وبذا فان بالتكلفة المناسبة والسرعة واإلتق

لدى المستخدميـن والبيئـــة المحيطــة، المتعلقة بتلك اآلالت  اتتجاهواالإال أنها تواجــــه بمشاكل أهمهـــا ما يتعلـــق بالمعـارف والمهارات  الزراعي
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دراكهم لفوائــدها ومدى حرصهم على تبنى  االقتصاديةالميكنة سواء  استخدامروف وظ ها، ومعرفتهم استخدامأو المالية وقدرة المستخدمين وا 
 بفــوائــدهـا. 

 
 ة البحثمشكل

 باالكتشافات واالنتفاعتحديث أصبح سمة للعصر الراهن، وأن معظم الدول تتنـافس لتحقيق التطور وال التكنولوجيمما ال شك فيه أن التقدم      
تحقـيــق التقــــدم والــرقى وتحقيــق معــدالت عـاليــة من إنتاجية المحاصيل  فيج. م.ع شوطَا كبيــرَا فيــه أماَل قطعت كل المجاالت، وقد  فيالعلمية 

 ولتحقيق ذلك استخدمتسم، والخضر، والفاكهـة بأنـواعها. الزراعية اإلستراتيجية خاصــة القمـح، واألرز، والذرة، والقصب، والفول، والعدس، والسم
والزراعة  الليزر،ب األراضيممارسات الميكنــة الزراعية الحديثــة مثـــل تسويــة نشر االستفادة بتطبيقـات الهندسة الوراثيــة، و وسائـل متعددة منها 

 اآلالت الحديثــة. استخدامببالسطارة، وعمليات الحصـــــــــاد 
كافة العمليـــات منذ إعداد األرض للزراعة وحرثها وتســـويتهـا ووضـــــع البذور  فياآلالت الزراعيـــة  ماستخـــدالفرصة فى ا الفــــــــــــالح أمام فأصبــح

رز والتدريج والتعبئة والتسويق، ورغم ، وعمليــات الجمــع والحصـاد وعمليات الفالنامي، وخدمة ورعاية المحصول تبالتربـــة، وريهـا، ومقاومة اآلفا
، استخدام تلك الميكنة هميةأل م إدراك الزراع وال سيما في األراضي المستصلحةإجراء كل العمليات الزراعية، إال أن عـد فيالميكنة الزراعية  انتشار

اإلرشاد علي يــوجب  الذياألمــر  ،علي مستخدميها عيةاجتماتعليمية و  تحدثه من تغييرات قد ماعدم درايتهم ب، و هااستخداموعدم إلمامهم بفوائد 
 .الميكنـــة الزراعيـــة المستحدثـــة أثنــــاء زراعة وخدمة محصول القمحبعض أساليب  ستخدامال اإلرشاديبإجراء عمليات التقييم القيــام  الزراعي
 األراضيزراع القمح المبحوثين ب الستخدام: ما اآلثار التعليمية ت فيتمثلتساؤالت رئيسية  عدةاإلجابة على  فيمشكلة البحث  بلورةن يمكولذا 

المستصلحة لبعض أساليب  األراضيزراع القمح المبحوثين ب الستخدام االجتماعيةما اآلثار و  المستصلحة لبعض أساليب الميكنة الزراعية الحديثة؟
زراع القمح المبحوثين المستخدمين  الستخدام االجتماعيةو رجات اآلثار التعليمية هل هناك فروق معنوية بين متوسطات دو الميكنة الزراعية الحديثة؟ 

 وغير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية الحديثة؟
 

 أهداف البحث
 :التاليمن العـــرض السابـــق لمشكلــة البحث فقد تشكلت أهداف البحث على النحو       

 ة لبعض  أساليب الميكنة الزراعية.المستصلح األراضيزراع القمح المبحوثين ب الستخدامالتعرف على اآلثار التعليمية  -1
 المستصلحة لبعض أساليب الميكنة الزراعية. األراضيزراع القمح المبحوثين ب الستخدام االجتماعيةالتعرف على اآلثار  -2
 مستخدمين وغير المستخدمينزراع القمح المبحوثين ال الستخدام اعيةاالجتمو تحديد معنوية الفروق بين متوسطات درجات اآلثار التعليمية  -3

  لبعض أساليب الميكنة الزراعية.
 

 المنهج البحثي:
من زراع القمح باألراضي    Experimental Groupتم استخدام المنهج التجريبي الذي يعتمد على مجموعتين: األولى مجموعة تجريبية 

كنة الزراعية الثالثة المدروسة )التسوية بالليزر، والزراعة بالسطارة، و الحصاد بالكومباين( للنهوض بإنتاجية المستصلحة مستخدمي أساليب المي
وهم زراع القمح باألراضي المستصلحة والذين لم يستخدموا أساليب الميكنة الزراعية  Control Groupالقمح، وأما المجموعة الثانية ضابطة 

 الثالثة المدروسة.
 

 البحثة ـطريق
 :البحث فيالتعريفات اإلجرائية لبعض المصطلحات المستخدمة 

لبعض أساليب الميكنة  والمستخدمينالمستصلحة  األراضيالمبحوثين: يقصد بهم مجموعة زراع القمح ب الميكنة الزراعية مستخدميزراع القمح  -
 بالكومباين.   طارة، والحصاد، والزراعة بالسالتسوية بالليزر فيزراعة محصول القمح  والمتمثلة  فيالزراعية المدروسة 

لبعض أساليب  المستخدمينالمستصلحة غير  األراضيالمبحوثين: يقصد بهم مجموعة زراع القمح ب الميكنة الزراعية مستخدميزراع القمح غير  -
 بالكومباين.  طارة، والحصاد بالسالتسوية بالليزر، والزراعة  فيزراعة محصول القمح  والمتمثلة  فيالميكنة الزراعية المدروسة 

كل  استخدامالميكنة المبحوثين بفوائد  مستخدميبعض أساليب الميكنة الزراعية: يقصد بها درجة معرفة زراع القمح  الستخداماآلثار التعليمية  -
مقارنة بزراع القمح غير  الزراعية الميكنةليب بعض أسا استخدامنحو  هماتجاهمن التسوية بالليزر، والزراعة بالسطارة، والحصاد بالكومباين، ودرجة 

 .مستخدمي الميكنة 
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، ودرجة الميكنة المبحوثين للتغيير مستخدميزراع القمح  استعدادبعض أساليب الميكنة الزراعية: يقصد بها درجة  الستخدام االجتماعيةاآلثار  -
 ع القمح غير مستخدمي الميكنة .مقارنة بزرا بعض األنشطة اإلرشادية، ودرجة تجديداتهم فيمشاركتهم 

 
 الـفـروض الـبحـثـيــة:     
 أواَل: الــفروض الـنـظـريـــــــة:

 استخدامالميكنة المبحوثين بفوائد  مستخدميالمستصلحة    األراضيدرجات معرفة كال من زراع القمح ب متوسطييوجد فروق معنوية بين  -1
 الميكنة المبحوثين. مستخدميمستصلحة غير   ال األراضيالتسوية بالليزر وزراع القمح ب

 استخدامالميكنة المبحوثين بفوائد  مستخدميالمستصلحة    األراضيدرجات معرفة كال من زراع القمح ب متوسطييوجد فروق معنوية بين  -2
 الميكنة المبحوثين. مستخدميالمستصلحة غير  األراضيالزراعة بالسطارة وزراع القمح ب

 استخدامالميكنة المبحوثين بفوائد  مستخدميالمستصلحة    األراضيدرجات معرفة كال من زراع القمح ب متوسطيمعنوية بين يوجد فروق  -3
 الميكنة المبحوثين. مستخدميالمستصلحة غير  األراضيالحصاد وزراع القمح ب فيالكومباين 

 استخدامالميكنة المبحوثين نحو  مستخدميالمستصلحة  األراضيكال من زراع القمح ب اتاتجاهدرجات  متوسطييوجد فروق معنوية بين  -3
 الميكنة المبحوثين. مستخدميالمستصلحة غير  األراضيوزراع القمح ب المدروسةبعض أساليب الميكنة الزراعية 

الميكنة المبحوثين، وزراع  مستخدميالمستصلحة  األراضيكال من زراع القمح بلللتغيير  االستعداددرجات  متوسطييوجد فروق معنوية بين  -5
 الميكنة المبحوثين. مستخدميالمستصلحة غير  األراضيالقمح ب

الميكنة  مستخدميالمستصلحة  األراضيكال من زراع القمح بلدرجات المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية  متوسطييوجد فروق معنوية بين  -5
 الميكنة المبحوثين. دميمستخالمستصلحة غير  األراضيالمبحوثين، وزراع القمح ب

الميكنة المبحوثين، وزراع القمح  مستخدميالمستصلحة  األراضيكال من زراع القمح بل التجديديةدرجات  متوسطييوجد فروق معنوية بين  -4
 الميكنة المبحوثين. مستخدميالمستصلحة غير  األراضيب

 ـــة: اإلحصائيثانيَا: الفروض 
وسطي درجات معرفة كال من زراع القمح باألراضي المستصلحة   مستخدمي الميكنة المبحوثين بفوائد استخدام ال يوجد فروق معنوية بين مت -1

 التسوية بالليزر وزراع القمح باألراضي المستصلحة غير   مستخدمي الميكنة المبحوثين.
لحة   مستخدمي الميكنة المبحوثين بفوائد استخدام ال يوجد فروق معنوية بين متوسطي درجات معرفة كال من زراع القمح باألراضي المستص -2

 الزراعة بالسطارة وزراع القمح باألراضي المستصلحة غير مستخدمي الميكنة المبحوثين.
ال يوجد فروق معنوية بين متوسطي درجات معرفة كال من زراع القمح باألراضي المستصلحة   مستخدمي الميكنة المبحوثين بفوائد استخدام  -3

 مباين في الحصاد وزراع القمح باألراضي المستصلحة غير مستخدمي الميكنة المبحوثين.الكو 
ال يوجد فروق معنوية بين متوسطي درجات اتجاهات كال من زراع القمح باألراضي المستصلحة مستخدمي الميكنة المبحوثين نحو استخدام  -3

 ضي المستصلحة غير مستخدمي الميكنة المبحوثين.بعض أساليب الميكنة الزراعية المدروسة وزراع القمح باألرا
 ال يوجد فروق معنوية بين متوسطي درجات االستعداد للتغيير لكال من زراع القمح باألراضي المستصلحة مستخدمي الميكنة المبحوثين، وزراع -5

 القمح باألراضي المستصلحة غير مستخدمي الميكنة المبحوثين.
متوسطي درجات المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية لكال من زراع القمح باألراضي المستصلحة مستخدمي ال يوجد فروق معنوية بين  -5

 الميكنة المبحوثين، وزراع القمح باألراضي المستصلحة غير مستخدمي الميكنة المبحوثين.
تصلحة مستخدمي الميكنة المبحوثين، وزراع القمح لكال من زراع القمح باألراضي المس التجديديةال يوجد فروق معنوية بين متوسطي درجات  -4

 باألراضي المستصلحة غير مستخدمي الميكنة المبحوثين.
 

 :البحثمنطقة 
، وتبلغ المساحة 2ألف كيلو متر 3435وتبلغ جملة مساحتها تعد من أهم المحافظات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ حيث  البحث اهذ أجري

. هذه واستزراعها استصالحها فيزالت صحراوية تقوم الدولة بجهود كبيرة  مساحات ماو المساحة تشكل بحيرات  باقيو ألف فدان  553المنزرعة بها 
 131الصحراوية، وبها  لألراضي واستزراع استصالحجمعية  51تخدمها  واستزراع استصالحالمستصلحة مقسمة على ثمانية مناطق  األراضي

 . حائزاَ  35333الخريجين البالغ عددهم  قرية جديدة يقيم بها المنتفعين وشباب
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 ه:وعينت البحثة شامل
تم اختيار جمعيتين تعاونيتين  ثمفقد تم اختيار مركزي الحامول والرياض ــة، داريستة مراكز إ فيوتوزيع المنتفعين  البحثمنطقة  ألتساعنظرَا 

بمركز الحامول وبلغ عدد الحائزين بها من  الشرقيي الثمانين والمجاز عشوائيَا من بين جمعيات األراضي المستصلحة فوقع االختيار على جمعيت
كوم التين والشيماء بمركز الرياض وبلغ عدد الحائزين  جمعيتيعلى  االختيارحائزَا على الترتيب، كما وقع  1115، و1155خدمات  2واقع سجل

 .حائزَا على الترتيب 514، و553 نحو خدمات 2بهما من واقع سجل
من كال المركزين  %5حائزَا. أخذت عينة عشوائية منتظمة بواقع 1541حائزَا، وبمركز الرياض  2251لغ حجم الشاملة بمركز الحامول وبذلك ب
حائزَا من  31، و33، و55، و55حائزَا بمركز الرياض، وزعت على الجمعيات التعاونية المختارة بواقع  53حائزَا بمركز الحامول، و 113فبلغت 

انين، والمجاز الشرقي، وكوم التين، والشيماء على الترتيب. وبلغ عدد المستخدمين ألساليب الميكنة الزراعية الثالثة المدروسة بمركز جمعية الثم
مبحوثَا بمركز  25مبحوثَا، وبلغ عدد غير المستخدمين ألساليب الميكنة الزراعية المدروسة  55مبحوثَا، وبمركز الرياض بلغ  55الحامول 

جمالي عدد زراع القمح غير  151مبحوثَا بمركز الريـــــــاض، وبذلك يكون إجمالي عدد زراع القمح مستخدمي الميكنة  11مـــــــول، والحـــا مبحوثَا، وا 
 (.1مبحوثَا، جدول ) 34مستخدمي الميكنة 

 
       لتعاونيةاجمعيات وال شاملة وعينة زراع القمح المبحوثين موزعين على المراكز اإلدارية المختارة :(1جدول )

 اإلجمالي
 حجم العينة المختارة

 عدد الشاملة
الجمعيات التعاونية 

 المختارة

 المركز

 اإلداري
 

 جملة

 مستخدمين غير مستخدمين

 العدد % العدد % العدد %

3775 445 
 مركز الثمانين 4466 84 3676 44 5473 34

 الشرقي المجاز 4443 83 54 44 3475 33 الحامول

8377 48 
 مركز كوم التين 435 53 3478 44 3578 85

 الشيماء 447 55 33 4 4774 84 الرياض

 اإلجمالي 5454 434 444 87 444 447 447 444

 . 2115خدمات، الجمعيات التعاونية المختارة، بيانات غير منشورة،  2المصدر: سجل 
 مصادر وطريقة وأدوات جمع البيانات:

 (.1111)المصيلحى، (،1151،)غنيم   

للتغيير، والمشاركة فى  االستعدادكدرجة  االجتماعيةأساليب الميكنة الزراعية المدروسة، وأخيرَا بعض الجوانب  استخدامنحو  اتهماتجاهودرجة     
ــح  51عدد  لها على مبدئي اختبارتم عمل  االستبيان استمارةبعد تصميم و بعض األنشطة اإلرشادية، ودرجة التجديدية.  مزارعَا من زراع القمـــــــ

 صورتها النهائية.  في االستمارةوقــــد تـــم إجراء بعض التعديالت الالزمة لضمان سالمة ألفاظها ووضوح عباراتها، وبذلك أصبحت  ،بالمنطقـــــــة
 

 القياس والمعالجة الكمية للبيانات:
 من عدة أجزاء وهى: البحث هذا في استخدمت التي االستبيان استمارةتكونت        

أساليب الميكنة الزراعية الثالثة  استخدام: تم حصر التوصيات المتعلقة بفوائد بعض أساليب الميكنة الزراعية الستخداماآلثار التعليمية  -1
 انتشارالتسوية بالليزر: تحد من  ستخدامافوائد  -أ :يلي) التسوية بالليزر، والزراعة بالسطارة، والحصاد بالكومباين ( وتتلخص فيما  المدروسة
 ارتفاعتساعد فى ، نمو النبات انتظامتساعد على ، المحصول فيتزيد ، تقلل من األسمدة المستخدمة، تسهل عمليات الخدمة، الحقل فيالحشائش 

توفر  زراعة القمح: فيالسطارة  استخدامفوائد تساعد فى خصوبة التربة. ب. ، الريوفر فى مياه ، تإزالة المرتفعات وردم المنخفضات، نسبة اإلنبات
 انتظام، عمق الزراعة انتظام، %11تزيد المحصول بنسبة ، تقلل تزاحم النباتات، الزراعة فيتوفير الوقت ، تزيد نسبة اإلنبات، التقاويكمية  في

حصاد القمح: توفير وقت حصاد  فيالكومباين  استخدامفوائد  ة اليدوية. جـ.ـــتقليل تكاليف العمال، مسافات الزراعة انتظام، بالحقل التقاويتوزيع 
إعطاء الفالح فرصة كافية لخدمة ، سرعة اإلنجاز، اليدويتقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد ، توفير الجهد ودقة اإلنجاز، المحصول

 الستخدامالتعليمية وتم قياس اآلثار  من مخلفات سيقان القمح. زيادة المادة العضوية بالتربة، التغلب على ندرة العمالة اليدوية، المحصول الالحق
 ورين:بعض أساليب الميكنة الزراعية من خالل مح

بفوائد من عدمه معرفة الزراع المبحوثين  يقصد بذلك مدي: أساليب الميكنة الزراعية الثالثة المدروسة استخداممعرفة الزراع المبحوثين بفوائد 
الحصاد، ومصادر تلك المعرفة، وقيس هذا المتغير بسؤال المبحوث  فيالكومباين  استخدامالزراعة بالسطارة، و و بالليزر،  التسويةكل من  استخدام

ال  والذييعرف )درجة واحدة(،  الذيالمبحوث حيث أعطي عن معرفته بكل فائدة من فوائد أساليب الميكنة الزراعية الثالثة المدروسة من عدمه، 
حصل على المعرفة من المرشــــــــــد  الذيلمبحوث اعطى وأيعرف عن مصادر المعرفة بتلك الفوائد،  الذيثم سئل المبحوث يعرف أعطى )صفر(، 
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يعرف من  والذييعرف من أهل الخبرة يعطى )درجتان(،  والذيدرجات (،  3يعرف من مدير الجمعية الزراعية ) والذي(، درجات 3)  الزراعي
 (. درجة واحدةء يعطى )األهل والجيران واألصدقا

يقصد بذلك مدي ميل الزراع المبحوثين من عدمه اتجاه استخدام  بعض أساليب الميكنة الزراعية: استخدامالزراع المبحوثين نحو  اتجاه -ب
أساليب  خداماسته نحو اتجاهعبارة تعبر عن  21قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدى موافقته على بعض أساليب الميكنة الزراعية، و 

عبارات سلبية وهى 11(، و21،11،15،13،12،11،3،3،2،1عبارات إيجابية وهى عبارات أرقام )11الميكنة الزراعية الثالثة المدروسة، منها
حالة اإلجابة ب)موافق، وسيان، وغير موافق( على  في( 1،2،3(، وأعطى المبحوث درجات )15،14،15،13،11،1،5،4،5،5عبارات أرقام )

 فيحالة اإلجابة ب)موافق، وسيان، وغير موافق( على الترتيب  في( 3،2،1العبارات اإليجابية، بينما أعطى المبحوث درجات ) فييب الترت
 بعض أساليب الميكنة الزراعية.  استخدامه نحو اتجاهحصل عليها المبحوث لتعبر عن درجة  التيالعبارات السلبية، وجمعت الدرجة 

 األسئلة عن بعض : قيس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث لمجموعة منبعض أساليب الميكنة الزراعية الستخدام ةاالجتماعياآلثــار  -2
طريقة قياس كل  يلي، ودرجة التجديدية، وفيما اإلرشاديةاألنشطة  فيللتغيير، ودرجة المشاركة  االستعداد: درجة فيمتمثلة  االجتماعيةالمؤشرات 

 السابقة: الثةالثمؤشر من المؤشرات 
للتغيير،  االستعدادوقيس هذا المؤشر بسؤال المبحوث عن مجموعة من العبارات عددها أربع عبارات تشير إلى درجة للتغيير:  االستعداددرجة  -أ

دة(، وتم جمع الدرجات فإذا كانت اإلجابة أنفذها فورَا أعطى )ثالث درجات(، وأنتظر لما ينفذها أحد أعطى )درجتان(، وال أنفذها أعطى )درجة واح
وهذه قيمة مقبولة علميَا وتدل على  1755ه للتغيير، هذا وكانت قيمة ألفا لهذا المقياس تساوى استعدادالمتحصل عليها للمبحــــوث لتدل على درجة 
 ، وتشير هذه القيمة إلى معامل صدق مرتفع للمقياس . 1752له  الذاتيثبات المقياس، وكانت قيمة معامل الصدق 

تقام  التيبعض األنشطة اإلرشادية  فيوقيس هذا المؤشر بسؤال المبحوث عما إذا كان يشارك بعض األنشطة اإلرشادية:  فيدرجة المشاركة  -ب
، فإذا كانت اإلجابة بنعم أعطى المبحوث )درجة واحدة(، وفى حالة اإلجابة بال أعطى المبحوث )صفر(، من عدمه مجتمعه المحلى المحيط في

مشاركة المبحوث ل، ثم تجمع الدرجات لتعبر عن درجة إجمالية الماضي الزراعيالموسم  فيعدد مرات مشاركته  فيالة اإلجابة بنعم يضرب وفى ح
 بعض األنشطة اإلرشادية الزراعية. في
والممارسات  األفكارعض ه نحو باتجاهتعكس  التيالمبحوث لبعض العبارات  استجابةوقيس هذا المؤشر من خالل مدى درجة التجديدية:  -ت

خمس منها موجبة نحو األفكار والممارسات  ،عبارات 5مقياس مكون من  استخدامالمزرعية المستحدثة، وقد تم قياس هذا المؤشر عن طريق 
حالة  فيالموجبة ( للعبارات 1و 2و 3(، ويعطى المبحــــــــوث درجات )5، 4، 5(، وثالث عبارات سالبة وهى )1،2،3،3،5) أرقام الزراعية وهى

(  3و 2و1اإلجابة ب)موافق أو سيان أو غير موافق( على الترتيب، والعكس صحيح فى حالة العبارات السالبــــــة، حيث أعطى المبحوث درجـــــات )
الثمانية لتعبر عن  العبارات فيحصل عليها المبحوث  التيحالة اإلجابة ب)موافق أو سيان أو غير موافق( على الترتيب، وجمعت الدرجات  في

 هذا المؤشر. فيدرجة المبحوث 
 :اإلحصائيأدوات التحليــــل 
، المعياري نحرافواال، الحسابيبالتكرارات، والنسبة المئوية، والدرجة المتوسطة، والمتوسط  العدديالحصر  استخدامتم  البحثلتحليل بيانات 

 Statistical  (SPSS)االجتماعيةالعلوم  فية اإلحصائيحزمة البرامج  استخدامب ياآلل)ت(، وقد تم تحليل البيانات بواسطة الحاسب واختبار
Program of Social Sciences    . 

 
 النتائج ومناقشتها

 المستصلحة لبعض أساليب الميكنة الزراعية: باألراضيزراع القمح المبحوثين  الستخدام: اآلثار التعليمية أوالا 
جدول معرفة  ( عن أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة2كشفت النتائج بجدول ) التسوية بالليزر: استخداممعرفة الزراع المبحوثين بفوائد  -
 التسوية بالليزر (: توزيع الزراع المبحوثين المستخدمين وغير المستخدمين للميكنة وفقَا للمعرفة بفوائد2)

 الفئات
 غير مستخدمين مستخدمين

 % عدد % عدد

 4773 84 578 3 ( درجـة 43-3منخفضة )

 4374 6 3475 88 ( درجة54-46متوسطة ) 

 474 4 6775 444 ( درجـة 83-53مرتفعــة )

 44474 87 44474 434 اإلجمالي

 المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.
 575درجة، وانحراف معياري قدره  33743( درجة، بمتوسط حسابي قدره 1،35زراع القمح المبحوثين المستخدمين للتسوية بالليزر تراوحت بين )

منهم  %373التسوية بالليزر تبين أن  درجة.  وبتصنيف زراع القمح المبحوثين المستخدمين للتسوية بالليزر حسب درجة معرفتهم بفوائد استخدام



 875   ......التقييـم اإلرشادي لميكنة بعض العمليات الزراعية المستحدثــة لمحصول القمح في األراضي

 

 

 

منهم كانوا ذوى درجة المعرفة  %5473عرفة المتوسطة، بينما كان منهم كانوا ذوى درجة الم %2173كانوا ذوى درجة المعرفة المنخفضة، و
 (.  2المرتفعة بتلك الفوائد، جدول )

( أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة معرفة زراع القمح المبحوثين غير المستخدمين للتسوية بالليزر تراوحت 2وأوضحت النتائج بجدول )     
وبتصنيف زراع القمح المبحوثين غير المستخدمين  درجة. 3725قدره  معياري انحرافدرجة، و  11713دره ق حسابي( درجة، بمتوسط 3،25بين )

منهم جاءوا في فئة درجة المعرفة المنخفضة بتلك الفوائد،  %5472التسوية بالليزر اتضح أن  للتسوية بالليزر حسب درجة معرفتهم بفوائد استخدام
 . مرتفعة بتلك الفوائدالمعرفة المتوسطة، في حين لم يأتي أحد في فئة درجة المعرفة الفئة درجة  فيمنهم جاءوا  %1275وأن 
، بينما %45( إلى أن النسبة المئوية لمتوسط درجة معرفة زراع القمح المبحوثين المستخدمين للتسوية بالليزر بلغت 1وأشارت النتائج بجدول )    

، وهذا يعكس أن مستوى معرفة زراع القمح المبحوثين %2375المستخدمين للتسوية بالليزر نحو بلغت هذه النسبة لزراع القمح المبحوثين غير 
 التسوية بالليزر كان مرتفعَا بالنسبة للمستخدمين مقارنة بزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين. استخدامبفوائد 
التسوية بالليزر بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر  استخدامالمبحوثين بفوائد  معنوية هذه الفروق بين متوسطات درجات معرفة زراع القمح والختبار    

 استخدامدرجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد  بين متوسطى معنوياألول التالى" ال يوجد فرق  اإلحصائيالمستخدمين، تم صياغة الفرض 
" ت " لمعنوية  اختبار استخدامألساليب الميكنة الزراعية "، وللتحقق من صحة الفرض تم التسوية بالليزر بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين 

، السابق اإلحصائييمكن رفض الفرض  وبالتالي، 1711وهذه القيمة معنوية عند مستوى  14752الفروق بين متوسطين، وقد بلغت قيمة "ت" نحو 
 .(1جدول)
التسوية بالليزر بالنسبة  استخدامدرجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد  ن متوسطىبي جوهريوبناءَا على ذلك يتضح أن الفرق     

وذلك لصالح زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية، وربما يرجع ذلك  البحثللمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين بمنطقة 
التسوية بالليزر، باإلضافة إلى حرص  استخدامالتى تعرض لها بشكل مباشر المستخدمين أثناء  حثالبإلى وجود بعض األنشطة اإلرشادية بمنطقة 

 لمعرفة فوائد التسوية بالليزر.              لها المستخدمين
معرفة زراع  ن درجة( أن الدرجات المشاهدة المعبرة ع3أظهرت النتائج بجدول ) الزراعة بالسطارة: استخداممعرفة الزراع المبحوثين بفوائد  -

 5735قدره  معياري انحرافدرجة، و  31723قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 1،35القمح المبحوثين المستخدمين للزراعة بالسطارة تراوحت بين )
منهم  %173ن أن الزراعة بالسطارة تبي استخداموبتصنيف زراع القمح المبحوثين المستخدمين للزراعة بالسطارة حسب درجة معرفتهم بفوائد  درجة.

منهم ذوى درجة معرفة مرتفعــة  %51منهم كانوا ذوى درجة معرفة متوسطة، بينما كان  %3174كانوا ذوى درجة معرفة منخفضة بتلك الفوائد، و
 .بتلك الفوائــــــــد

ير المستخدمين للزراعة بالسطارة تراوحت أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة معرفة زراع القمح المبحوثين غ (3وأوضحت النتائج بجدول )    
وبتصنيف زراع القمح المبحوثين غير المستخدمين  درجة. 3714قدره  معياري انحرافدرجة، و  4711قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 2،21بين )

درجة المعرفة المنخفضة، وأن  فئة فيمنهم جاءوا  %5571أن  اتضحالزراعة بالسطارة  استخدامللزراعة بالسطارة حسب درجة معرفتهم بفوائد 
 (. 3فئة درجة المعرفة المرتفعة بتلك الفوائد، جدول ) فيمنهم جاءوا  %573فئة درجة المعرفة المتوسطة، وأن  فيمنهم جاءوا  575%
 

 الزراعة بالسطارة توزيع الزراع المبحوثين المستخدمين وغير المستخدمين للميكنة وفقَا للمعرفة بفوائد :(3جدول )

 لفئاتا
 غير مستخدمين مستخدمين

 % عدد % عدد

 4374 84 475 48 ( درجـة 43 -3منخفضة ) 

 473 8 8477 64 ( درجة54-46متوسطة ) 

 678 5 3474 73 ( درجـة 83-53مرتفعــة )

 44474 87 44474 434 اإلجمالي

 .االستبيان استماراتالمصدر: حسبت من 
 

، %5472أن النسبة المئوية لمتوسط درجة معرفة زراع القمح المبحوثين المستخدمين للزراعة بالسطارة بلغت  ( إلى1وأشارت النتائج بجدول )     
، وهذا يعكس أن مستوى معرفة زراع القمح المبحوثين %1475وبلغت هذه النسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين للزراعة بالسطارة نحو 

 ة كان مرتفعَا بالنسبة للمستخدمين مقارنة بغير المستخدمين.الزراعة بالسطار  استخدامبفوائد 
الزراعة بالسطارة بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر  استخدامدرجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد  معنوية هذه الفروق بين متوسطى والختبار      

 استخدامبين متوسطات درجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد  معنويرق " ال يوجد فالتالي الثانى اإلحصائيالمستخدمين، تم صياغة الفرض 
" ت "  اختبار استخدامالزراعة بالسطارة بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين ألساليب الميكنة الزراعية "، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم 
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يمكن رفض الفرض  وبالتالي، 1711 احتماليوهذه القيمة معنوية عند مستوى  14733لمعنوية الفروق بين متوسطين، وقد بلغت قيمة "ت" نحو 
 .(1، جدول )اإلحصائي

الزراعة بالسطارة بالنسبة  استخدامدرجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد  بين متوسطى جوهريوبناءَا على ذلك يتضح أن الفرق     
وذلك لصالح زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية، وربما يرجع ذلك  لبحثاللمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين بمنطقة 

الزراعة بالسطارة، باإلضافة إلى حرص الكثير من  استخدامتعرض لها بشكل مباشر المستخدمين أثناء  التيإلى وجود بعض األنشطة اإلرشادية 
 السطارة فى زراعة القمح.  تخداماسزراع القمح المستخدمين لمعرفة فوائد 

معرفة زراع  ( أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة3بينت النتائج بجدول ) الكومباين فى الحصاد: استخداممعرفة الزراع المبحوثين بفوائد  -
 4725قدره  معياري انحرافدرجة، و  23721قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 4،35القمح المبحوثين المستخدمين للحصاد بالكومباين قد تراوحت بين )

الحصاد بالكومباين تبين أن  استخداموبتصنيف زراع القمح المبحوثين المستخدمين للكومباين فى عملية الحصاد حسب درجة معرفتهم بفوائد  درجة.
منهم كانوا ذوى  %35بينما كان منهم كانوا ذوى درجة معرفة متوسطة،  %3573منهم كانوا ذوى درجة معرفة منخفضة بتلك الفوائد، و 574%

 (.  3درجة معرفة مرتفعــة بتلك الفوائــــــــد، جدول )
( عن أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة معرفة زراع القمح المبحوثين غير المستخدمين للحصاد بالكومباين قد 3وكشفت النتائج بجدول )     

وبتصنيف زراع القمح المبحوثين غير  درجة. 3755قدره  معياري انحرافدرجة، و  5755قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 1،15تراوحت بين )
منهم جاءوا فى فئة درجة المعرفة  %4574أن  أتضحالحصاد بالكومباين  استخدامالمستخدمين للحصاد بالكومباين حسب درجة معرفتهم بفوائد 

منهم جاءوا فى فئة درجة المعرفة المرتفعة بتلك  %575لمعرفة المتوسطة، وأن فئة درجة ا فيمنهم جاءوا  %1275المنخفضة بتلك الفوائد، وأن 
 (. 3الفوائد، جدول )

 

 المستخدمين للميكنة وفقَا للمعرفة بفوائد  الحصاد بالكومباين توزيع الزراع المبحوثين المستخدمين وغير :(3جدول )
 الفئات

 غير مستخدمين مستخدمين

 % عدد % عدد

 7477 57 477 45 ( درجـة43 -3منخفضة )

 4374 6 8375 64 ( درجة38 -45متوسطة ) 

 473 8 8674 64 ( درجـة53 -33مرتفعــة )

 44474 87 44474 434 اإلجمالي

 .االستبيان استماراتالمصدر: حسبت من 
 

، %5375دمين للحصاد بالكومباين بلغت ( أن النسبة المئوية لمتوسط درجة معرفة زراع القمح المبحوثين المستخ1وأوضحت النتائج بجدول )
، وهذا يعكس أن مستوى معرفة زراع القمح المبحوثين %1574وبلغت هذه النسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين للحصاد بالكومباين نحو 

 غير المستخدمين. الحصاد بالكومباين كان مرتفعَا بالنسبة للمستخدمين مقارنة بزراع القمح المبحوثين استخدامبفوائد 
الحصاد بالكومباين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر  استخدامدرجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد  معنوية هذه الفروق بين متوسطى والختبار

 استخدامالمبحوثين بفوائد بين متوسطات درجات معرفة زراع القمح  معنوي" ال يوجد فرق التاليالثـالث  اإلحصائيالمستخدمين، تم صياغة الفرض 
إختبار " ت "  استخدامالحصاد بالكومباين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين ألساليب الميكنة الزراعية "، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم 

يمكن رفض الفرض  وبالتالي، 1711 احتماليوهذه القيمة معنوية عند مستوى  15715لمعنوية الفروق بين متوسطين، وقد بلغت قيمة "ت" نحو 
 .(1، جدول )السابق اإلحصائي

الحصاد بالكومباين بالنسبة  استخدامبين متوسطات درجات معرفة زراع القمح المبحوثين بفوائد  جوهريوبناءَا على ذلك يتضح أن الفرق 
لمستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية، وربما يرجع ذلك وذلك لصالح زراع القمح المبحوثين ا البحثللمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين بمنطقة 

الحصاد بالكومباين، باإلضافة إلى حرص زراع القمح  استخدامتعرض لها بشكل مباشر المستخدمين أثناء  التيإلى وجود بعض األنشطة اإلرشادية 
                    .         اليدويالمستخدمين لمعرفة فوائد الحصاد بالكومباين مقارنة بالحصاد 

( عن أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة 5كشفت النتائج بجدول ) بعض أساليب الميكنة الزراعية: استخدامالزراع المبحوثين نحو  اتجاه -
درجة،  33753قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 55، 33بعض أساليب الميكنة الزراعية قد تراوحت بين ) استخدامزراع القمح المبحوثين نحو  اتجاه

هم نحو اتجاهوبتصنيف زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية حسب درجة  درجة. 3753قدره  معياري انحرافو 
منهم  %4574و بعض أساليب الميكنة الزراعية، الستخدامالمعارض  تجاهفئة اال فيأحد  يأتيبعض أساليب الميكنة الزراعية تبين أنه لم  استخدام

بعض  الستخدام موالىال تجاهمنهم كانوا فى فئة اال %2173بعض أساليب الميكنة الزراعية، بينما كان  الستخدامالمحايد  تجاهكانوا فى فئة اال
 (. 5أساليب الميكنة الزراعية، جدول )



 873   ......التقييـم اإلرشادي لميكنة بعض العمليات الزراعية المستحدثــة لمحصول القمح في األراضي

 

 

 

ح المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة ( أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة اتجاه زراع القم5وأوضحت النتائج بجدول ) 
درجة. وبتصنيف زراع القمح المبحوثين  3741درجة، وانحراف معياري قدره  35751( درجة، بمتوسط حسابي قدره 34، 21الزراعية تراوحت بين )

منهم كانوا  %1175الميكنة الزراعية اتضح أن بعض أساليب  غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية حسب درجة اتجاههم نحو استخدام
منهم كانوا في فئة االتجاه المحايد الستخدام بعض أساليب  %5571في فئة االتجاه المعارض الستخدام بعض أساليب الميكنة الزراعية، بينما كان 

 (.  5ليب الميكنة الزراعية، جدول )منهم كانوا في فئة االتجاه الموالى الستخدام بعض أسا %373الميكنة الزراعية، بينما كان 
 

 توزيع الزراع المبحوثين المستخدمين وغير المستخدمين للميكنة وفقَا التجاههم نحو استخدام بعض أساليب الميكنة الزراعية (:5جدول )

 الفئات
 غير مستخدمين مستخدمين

 % عدد % عدد

 4476 3 474 4 ( درجـة53-34معارض )

 4374 84 7477 444 ( درجة87-55محايد ) 

 875 3 3475 53 ( درجـة64-84) موالى

 44474 87 44474 434 اإلجمالي

 المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.
 

زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية بلغت  اتجاه( أن النسبة المئوية لمتوسط درجة 1وبينت النتائج بجدول )
 اتجاه، وهذا يعكس أن مستوى %5173ت هذه النسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية نحو ، وبلغ4474%

 زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية كان مرتفعَا بالنسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين.
بعض أساليب الميكنة الزراعية بالنسبة للمستخدميـــن  استخدامزراع القمح المبحوثين نحو  اتجاهدرجات  فروق بين متوسطىمعنوية هذه ال والختبار

زراع القمح المبحوثين نحو  اتجاهدرجات  سطىبين متو  معنوي" ال يوجد فرق التاليالرابع  اإلحصائيوغيـــر المستخدمين، تم صياغة الفرض 
لميكنة الزراعية بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين ألساليب الميكنة الزراعية "، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم بعض أساليب ا استخدام
 وبالتالي، 1711 احتمالي، وهذه القيمة معنوية عند مستوى 5715" ت " لمعنوية الفروق بين متوسطين، وقد بلغت قيمة "ت" نحو  اختبار استخدام

 (.1، جدول )السابق اإلحصائي يمكن رفض الفرض
بعض أساليب الميكنة الزراعية بالنسبة  استخدامزراع القمح المبحوثين نحو  اتجاهدرجات  بين متوسطى جوهريوبناءَا على ذلك يتضح أن الفرق 

الميكنة الزراعية، وربما يرجع ذلك  وذلك لصالح زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب البحثللمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين بمنطقة 
المرتفع حيث أن أكثر من ثلثهم يتمتعون بتعليم يتراوح بين  التعليميإلى تمتع زراع القمح المستخدمين لبعض صفات األفراد المحددين كالمستوى 

 جغرافي انفتاحقيادية عالية، ودرجة  المتوسط والمرتفع، ونصفهم يحوزون أرض زراعية، وغالبيتهم يتمتعون بحالة مسكن مرتفعة، وذوى قدرات
 أساليب الميكنة الزراعية عن تنفيذ العمليات الزراعية بحقولهم بصفة عامة.  استخدامنحو  تجاهمرتفعة، باإلضافة إلى حرص المستخدمين لال

 الزراعية: المستصلحة لبعض أساليب الميكنة باألراضيزراع القمح المبحوثين  الستخدام االجتماعية: اآلثار ثالثاا 
للتغيير لزراع القمح المبحوثين المستخدمين  االستعداد( أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة 5النتائج بجدول ) أوضحت للتغيير: االستعداد -

رجة. د 1731قدره  معياري انحرافدرجة، و  11713قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 12، 4لبعض أساليب الميكنة الزراعية قد تراوحت بين )
منهم كانوا ذوى درجة  %275للتغيير تبين أن  االستعدادوبتصنيف زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية حسب درجة 

غيير للت استعدادمنهم كانوا ذوى درجة  %4574للتغيير متوسطة، بينما كان  استعدادمنهم كانوا ذوى درجة  %1574للتغيير منخفضة، و استعداد
 (.  5مرتفعة، جدول )

 
 توزيع الزراع المبحوثين المستخدمين وغير المستخدمين للميكنة وفقَا لالستعداد للتغيير ( 6جدول )

 الفئات
 غير مستخدمين مستخدمين

 % عدد % عدد

 8478 44 376 8 (  درجـة6 -3منخفضة )    

 5474 43 4477 34 (  درجــة4 -7متوسطة )     

 3777 45 7477 444 ( درجـة43-44ـة )مرتفعـ    

 44474 87 44474 434 اإلجمالي            

 حسبت من استمارات االستبيان. المصدر:   
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 2017(  2)  55لة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد مج

( أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة االستعداد للتغيير لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب 5وأوضحت النتائج بجدول )
درجة. وبتصنيف زراع القمح  3713درجة، وانحراف معياري قدره  4733( درجة، بمتوسط حسابي قدره 12، 3اعية قد تراوحت بين )الميكنة الزر 

منهم كانوا ذوى درجة استعداد  %3173المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية حسب درجة االستعداد للتغيير اتضح أن 
منهم كانوا ذوى درجة استعداد للتغيير مرتفعة،  %2474منهم كانوا ذوى درجة استعداد للتغيير متوسطة، بينما كان  %3171للتغيير منخفضة، و

 (. 5جدول )
للتغيير لزراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة  االستعداد( إلى أن النسبة المئوية لمتوسط درجة 1وأشارت النتائج بجدول )

، وهذا يعكس أن %5171، وبلغت هذه النسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية نحو %12بلغت الزراعية 
للتغيير كان مرتفعَا لزراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية بالنسبة لزراع القمح المبحوثين غير  االستعدادمستوى درجة 

 مستخدمين.ال
للتغيير لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين، تم  االستعداددرجات  معنوية هذه الفروق بين متوسطى والختبار

ة للتغيير لزراع القمح المبحوثين بالنسب االستعداددرجات  بين متوسطى معنوي" ال يوجد فرق التالي الخامس اإلحصائيصياغة الفرض 
" ت " لمعنوية الفروق بين  اختبار استخدامللمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين ألســـاليـــــب الميكنـــــــة الزراعيـــــــة "، وللتحقــق مــن صحة هــــــــذا الفرض تم 

، السابق اإلحصائيمكن رفض الفرض ي وبالتالي، 1711 احتمالي، وهذه القيمة معنوية عند مستوى 11723متوسطين، وقد بلغت قيمة "ت" نحو 
 .(1جدول )

للتغيير لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر  االستعداددرجات  بين متوسطى جوهريوبناءَا على ذلك يتضح أن الفرق 
عية، وربما يرجع ذلك إلى وجود الرغبة وذلك لصالح زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزرا البحثالمستخدمين بمنطقة 

 بعض أساليب الميكنة الزراعية. استخدامتغيير أوضاعهم المعيشية عامة والزراعية خاصة ومن أمثلة ذلك  فيلدى المستخدمين 
بعض األنشطة  في( عن أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة المشاركة 4بجدول ) النتائج كشفت بعض األنشطة اإلرشادية: فيالمشاركة  -

درجة،  2732قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 1، 1اإلرشادية لزراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية قد تراوحت بين )
اركة فى بعض وبتصنيف زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية حسب درجة المش درجة. 2711قدره  معياري انحرافو 

منهم كانوا ذوى درجة  %2171بعض األنشطة اإلرشادية، و فيالمشاركة  فيمنهم كانوا ذوى درجة منخفضة  %5574األنشطة اإلرشادية تبين أن 
دية، منهم كانوا ذوى درجة مرتفعة فى المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشا %374بعض األنشطة اإلرشادية، بينما كان  فيالمشاركة  فيمتوسطة 
 (.4جدول )

 
 بعض األنشطة اإلرشادية فيتوزيع الزراع المبحوثين المستخدمين وغير المستخدمين للميكنة وفقَا للمشاركة  (:7جدول )

 فئات نوعية المشاركة    
 غير مستخدمين مستخدمين

 % عدد % عدد

 4374 84 7578 444 ( درجــة5 -3منخفضة )

 473 8 3474 55 ( درجــة7-8متوسطة )

 678 5 877 7 ( درجــة4 -4مرتفعة )

 44474 87 44474 434 اإلجمالى

 حسبت من استمارات االستبيان. المصدر:   
 

( أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن درجة المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية لزراع القمح المبحوثين غير 4وأوضحت النتائج بجدول )
 درجة. 1733قدره  معياري انحرافدرجة، و  1712قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 3، 1ة الزراعية قد تراوحت بين )المستخدمين لبعض أساليب الميكن

أن  اتضحوبتصنيف زراع القمح المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية حسب درجة المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية 
منهم كانوا ذوى درجة متوسطة فى المشاركة فى  %573ى المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية، ومنهم كانوا ذوى درجة منخفضة ف 2175%

 (.     4منهم كانوا ذوى درجة مرتفعة فى المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية، جدول ) %573بعض األنشطة اإلرشادية، بينما كان 
ة المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية لزراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض ( أن النسبة المئوية لمتوسط درج1وأظهرت النتائج بجدول )

، وبلغت هذه النسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية نحو %2571أساليب الميكنة الزراعية بلغت 
شادية كان مرتفعَا لزراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب بعض األنشطة اإلر  في، وهذا يعكس أن مستوى درجة المشاركة 1173%

 الميكنة الزراعية بالنسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين.
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درجات المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر  معنوية هذه الفروق بين متوسطى والختبار
بين متوسطات درجات المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية  معنوي" ال يوجد فرق التالي السادس اإلحصائيالمستخدمين، تم صياغة الفرض 

 استخدامــــــذا الفرض تم ـن صحة هــلزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين ألســـاليـــــب الميكنـــــــة الزراعيـــــــة "، وللتحقــق مـ
يمكن  وبالتالي، 1711 احتمالي، وهذه القيمة معنوية عند مستوى 3731" ت " لمعنوية الفروق بين متوسطين، وقد بلغت قيمة "ت" نحو اختبار

 .(1جدول ) السابق اإلحصائيرفض الفرض 
األنشطة اإلرشادية لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن درجات المشاركة فى بعض  بين متوسطى جوهريوبناءَا على ذلك يتضح أن الفرق 

وذلك لصالح زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية، وربما يرجع ذلك إلى وجود  البحثوغيـــر المستخدمين بمنطقة 
بعض أساليب الميكنة الزراعية،  استخدامومنها  الزراعيلموسم تعرض لها بشكل مباشر المستخدمين أثناء ا التيبعض األنشطة اإلرشادية 

 باإلضافة إلى حرصهم على المشاركة فى بعض األنشطة اإلرشادية المصاحبة للعمليات الزراعية وال سيما العمليات المميكنة.          
درجة التجديدية لزراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض ( عن أن الدرجات المشاهدة المعبرة عن 5بجدول ) النتائج أظهرت التجــديــديــة: -

وبتصنيف زراع  درجة. 2752قدره  معياري انحرافدرجة، و  21712قدره  حسابي( درجة، بمتوسط 23، 5أساليب الميكنة الزراعية قد تراوحت بين )
منهم كانوا ذوى درجة منخفضة فى التجديدية،  %2ين أن القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية حسب درجة التجديدية تب

 (.    5منهم كانوا ذوى درجة مرتفعة فى التجديدية، جدول ) %53منهم كانوا ذوى درجة متوسطة فى التجديدية، بينما كان  %33و
 

 توزيع الزراع المبحوثين المستخدمين وغير المستخدمين للميكنة وفقَا لدرجة التجديدية (:8جدول )
 الفئات

 غير مستخدمين مستخدمين

 % عدد % عدد

 875 3 374 5 ( درجة 43 - 4منخفض ) 

 7873 53 8874 66 ( درجة 44 - 45متوسط )

 3473 44 3874 44 ( درجة 38 - 34مرتفع )

 44474 87 44474 434 اإلجمالي

 حسبت من استمارات االستبيان. المصدر:   
 

درجات المشاهدة المعبرة عن درجة التجديدية لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة ( أن ال5وأوضحت النتائج بجدول )
درجة. وبتصنيف زراع القمح  3733درجة، وانحراف معياري قدره  15753( درجة، بمتوسط حسابي قدره 23، 5الزراعية قد تراوحت بين )

منهم كانوا ذوى درجة منخفضة في  %373كنة الزراعية حسب درجة التجديدية اتضح أن المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب المي
 (. 5منهم كانوا ذوى درجــــــة مرتفعــــة في التجديـديـة، جدول ) %2172منهم كانوا ذوى درجة متوسطة في التجديدية، بينما كان  %4375التجديدية، و

لمتوسط درجة التجديدية لزراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية بلغت ( أن النسبة المئوية 1وبينت النتائج بجدول )
، وهذا يعكس أن مستوى درجة %5173، وبلغت هذه النسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية نحو 5373%

 ن المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية بالنسبة لزراع القمح المبحوثين غير المستخدمين.التجديدية كان مرتفعَا لزراع القمح المبحوثي
درجات التجديدية لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين، تم صياغة الفرض  معنوية هذه الفروق بين متوسطى والختبار

درجات التجديدية لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين  بين متوسطى معنوي " ال يوجد فرقالتالي السابع اإلحصائي
" ت " لمعنوية الفروق بين متوسطين، وقد بلغت قيمة "ت"  اختبار استخدامألســـاليـــــب الميكنـــــــة الزراعيـــــــة "، وللتحقــق مــن صحة هــــــــذا الفرض تم 

 .(1، جدول )السابق اإلحصائييمكن رفض الفرض  وبالتالي، 1711 احتمالي، وهذه القيمة معنوية عند مستوى 5755ونح
درجات التجديدية لزراع القمح المبحوثين بالنسبة للمستخدميـــن وغيـــر المستخدمين بمنطقة  بين متوسطى جوهريوبناءَا على ذلك يتضح أن الفرق 

القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة الزراعية، وربما يرجع ذلك إلى تمتع غالبيتهم بدرجة قيادية مرتفعة وذلك لصالح زراع  البحث
 نحو المستحدثات الزراعية بشكل مباشر لذا يحرصون على تجديد أساليبهم الزراعية، ويتعرضون للعديد من األنشطة.   إيجابي اتجاهو 
 

 الفوائد التطبيقية:
 جاز الفوائد التطبيقية لهذا البحث فيما يلي:يمكن إي

في ضوء ما أظهرته النتائج من وجود فروق معنوية بين متوسطي درجات معرفة زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة  -1
تشرح لكافة الزراع فوائد استخدام أساليب الميكنة وجه النظر إلى ضرورة توفير األنشطة اإلرشادية التي ي البحثالزراعية وغير المستخدمين، لذا فإن 
 الزراعية المختلفة بحقولهم بالنسبة لهم
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في ضوء ما أوضحته النتائج من وجود فروق معنوية بين متوسطي درجات اتجاه زراع القمح المبحوثين المستخدمين لبعض أساليب الميكنة  -2
ظر إلى ضرورة القيام بالعديد من األنشطة اإلرشادية التي توضح لكافة الزراع أهمية استخدام وجه الني البحثالزراعية وغير المستخدمين، لذا فإن 

 أساليب الميكنة الزراعية الحديثة بحقولهم وعرض بعض التجارب الناجحة عن الزراع الذين استخدموا الميكنة الزراعية. 
جات اآلثار االجتماعية الستخدام بعض أساليب الميكنة الزراعية بين في ضوء ما أوضحته النتائج من وجود فروق معنوية بين متوسطي در  -3

إن زراع القمح المبحوثين المستخدمين وغير المستخدمين من حيث االستعداد للتغيير والمشاركة في بعض األنشطة اإلرشادية والتجديدية، لذا ف
بتشجيع الزراع على المشاركة في األنشطة اإلرشادية التي تتم بمنطقة وجه النظر إلى ضرورة اهتمام القائمين على األنشطة اإلرشادية ي البحث
 وأهمية استخدام المستحدثات الزراعية بحقولهم وعرض بعض التجارب الناجحة عن الزراع الذين طبقوا مثل هذه المستحدثات. البحث

من المجاالت العلمية األخرى بضرورة استمرار إجراء بضرورة اهتمام الباحثين العلميين في مجال اإلرشاد الزراعي وغيره  البحثوصي ي -3
ة في البحوث العلمية في تلك المناطق لدراسة مشاكل تلك المناطق من مختلف الجوانب باعتبارها مجتمعات سكانية جديدة يعقد عليها آمااًل عريض

 صري.تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمع الم
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