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 في نشر المستحدثات الزراعية كفاءة مدارس المزارعين الحقليةمستوي 
 

 الكوه* عبدالفتاح عالء محمد  أ.د/ سعيد عباس محمد رشاد** أ.د/ محمد حسب النبي حبيب**
 ** كلية الزراعة جامعة بنها              * معهد بحوث االرشاد الزراعي والتنمية الريفية

 
 المستخلص

داخلها  الزراعية لمحصول القمحفي نشر المستحدثات  كفاءة مدارس المزارعين الحقليةمستوي بصفه أساسيه تحديد  بحثاستهدف ال      
لمحصول  الفنيةللتوصيات  نشر المستحدثات الزراعية : التعرف علي كل من مستويالتالية الفرعيةاألهداف تحديد من خالل ، وذلك وخارجها

. وقد جمعت بيانات داخلها وخارجها للزراع المبحوثينالمتحقق المردود االقتصادي للزراع المبحوثين، ومستوي  لذاتيةاالقمح، ومستوي بناء القدرات 
 951 قوامها عشوائيةعينه  ، في مقابلمزارع من داخل مدارس المزارعين الحقلية 951قوامها  عشوائية الدراسة عن طريق المقابلة الشخصية لعينه

من حيث عدد مدارس  ثالث محافظاتأكبر في  هذه البحث وذلك باستخدام استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض. وقد أجريمن خارجها،  ا  مزارع
وقد استخدام في عرض البيانات وتحليلها والعرض الجدولي بالتكرارات، والنسب المئوية،  وهي ) الشرقية ـ والبحيرة ـ والدقهلية (. المزارعين الحقلية

 .  SPSS 61  ببرنامج التحليل اإلحصائي االستعانة(، وتم تحليل البيانات باستخدام الحاسب األلى و تم zواختبار)المعياري،  نحرافواالوالمتوسط، 
 
 :نتائج البحثأهم  

، في الحقليةن من المبحوثين داخل مدارس المزارعي %99 تأظهرت نتائج البحث أن نسبه الزراع المبحوثين ذوي مستوي الكفاءه المرتفع بلغ      
داخل مدارس  % 91من الزراع المبحوثين من خارجها. في حين كانت استجابات المبحوثين ذوي مستوي الكفاءه المنخفض والمتوسط  %9مقابل 

 من الزراع المبحوثين من خارجها. %11المزارعين الحقليه، في مقابل 
، الزراعيةنشر المستحدثات وهي  المدروسة الثالثة الكفاءةمستوي ين أبعاد ب 0,9,عند مستوي  كما أوضحت النتائج وجود فروق معنويه      

، بين الزراع المبحوثين الحقليةللزراع المبحوثين، وتحقيق مردود اقتصادي بين الزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين  الذاتيةوبناء القدرات 
 خارجها.
محافظات وخاصه في كافه المدارس المزارعين الحقلية تعميم  ضرورةلما أشارت إليه نتائجه إلي  ا  لهذا البحث وفق وتتضح األهمية التطبيقية        

للمزارعين بصفه عامه  الذاتية، وتدعيم بناء القدرات الزراعيةللعمل علي زياده كفاءه نشر المستحدثات  االستراتيجيةالتي تتميز بزراعه المحاصيل 
       في الريف المصري.  الشاملة الريفية التنميةفع يسهم في تحقيق حتي يمكن تحقيق مردود اقتصادي مرت

      
 والمشكلة البحثية مقدمةال

وتحقيق حياه  المعيشةرغبه في رفع المستوى  الزراعيالمسئولين عن القطاع  الهتمام األساسي المحور اهوتحديث المصرية الزراعة التنميةعد ت      
)  والفعلي الواقعيموضع التطبيق  الزراعيةونتائج البحوث  التكنولوجيوضع نواتج التقدم  الضروريذلك كان من  يتم ولكيأفضل لسكان الريف، 

 .  ( 9: ص  9115، سليم 
ن م عتبارهإب الزراعيبالغا  باإلرشاد  اهتماما  فقد أولى  القومي لالقتصاد الهامةدعائم الإحدى  هو في مصر الزراعيأن القطاع وباعتبار       

 .  ( 9: ص  9111، محروس وآخرين )  المتواصلة التنمية، وتحقيق الزراعةعليها في تحديث  االعتماديمكن  التيأفضل المداخل 
للمستفيدين  الفعالة المشاركةالمستحدثات على أسس من  بتبنيوالعمل على إقناع الزراع  المصرية الزراعةفي  المطلوبةوإلحداث التغييرات       
  .الزراعيةالمستحدثات  بنشر وتبنى الخاصة اإلستراتيجية تغيير يتطلب األمر النهضةإلتمام  إلرشاديةا العمليةمن  نالنهائيي
المعاصر ولتشابك العالقات  المصري الريفيمن خمسه عقود لما له من ثقل في المجتمع  المنوط بذلك منذ أكثر هو الزراعيواإلرشاد       

ولتحقيق مبدأ  القائمةفي المنهج المستخدم لموائمه التحديات  إدخال تغيير الضروريولذلك كان من  ،المختلفةفاعالته ولت التنميةمع  إلرشاديةا
  .القرار واتخاذبشكل كامل في التخطيط  المشاركة

ني استخدام التوصيات الفنية كوسيلة من وسائل اإلرشاد الزراعي في ضمان نشر وتبمدارس الحقلية ال استحداثفقد تم ومن أجل تحقيق هذا       
األرض في جزء من  بالممارسةبجانب عنصر التطبيق  المستحدثة الزراعيةتوفير المعلومات عن الممارسات مستحدثة، وضمان الالزراعية 

واقف التي تواجههم في الم الصحيحةتنميه قدرات المشاركين على إتخاذ القرارات كما أنها تعمل علي  ممارسه مستحدثه يهتمون بها. لمحصول أو
 .خالل عملية اإلنتاج للمحاصيل المختلفة
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البد من تعريف الكفاءة لتعرف علي أبعادها المختلفة: الكفاءة مستوي عن طريق مقياس وبناء عليه قبل تقييم مدارس المزارعين الحقلية       
مفهوم المدخالت و المخرجات فالنظام الكفء هو الذي يتمكن من الكفاءة هي القدرة على أداء األشياء بطريقه صحيحة، و من ثم فهي تعتمد على 

الكفاءة إنها القدرة على إنجاز أو تحقيق النتائج المرغوب فيها و  ، ( 945: ص  ,,,0، إدريس تحقيق مخرجات تفوق المدخالت المستخدمة ) 
 ( . 05: ص  GOOD  ،9191( عن )  4,1: ص  4,,0، عثمان مع االقتصاد في الوقت والجهد و اإلنفاق ) 

 الكفاءة هي مقدار الموارد التي عاده تحقق غاية المنظمة و التي تعتمد على كميه الخام و األموال و األفراد الالزمة إلنتاج حجم ما من      
 . ( 90: ص  ,,,DAFT  ،0دافت المخرجات، و تحسب الكفاءة بكميه الموارد التي عاده تستخدم إلنتاج منتج أو خدمه ما ) 

الكفاءة هي التنفيذ السليم لألعمال و تشمل اآلالت وجوده الجدولة ودقه العمليات، و يمكن مقارنه المخرجات مع المدخالت } عماله ـ و       
: غير  JOHN R SCHERMERHORN  ،9111( عن ) 909: ص  9,,0،  العنزى) لصيانة ـ والعائد على االستثماراستخدام اآلالت ـ ا

، توفيق الكفاءة هي أسلوب لقياس ما إذا كانت تحقيق األهداف قد تم بأقل قدر ممكن من التكاليف و الوقت و الجهد )  ، و (مبين الصفحة 
 ( . 10: ص  ETZIONI  ،9199الكفاءة هي الحصول على أعظم عائد من الموارد المتاحة بتكاليف أقل ) ، و (  119: ص  9114
الطنوبى أما ) الكفاءة هي مدى الحصول على أكبر عائد ممكن بأقل جهد ومال و في أسرع وقت. ( 090: ص  9194، موسى )  ويضيف     
:  0,91،  قشطهويرى ) ( الكفاءة تعرف بأنها القدرة على تحقيق أثر مرغوب بأقل قدر من الجهد طبقا  لمعايير محدده.  ,19: ص  9115، 

لزراع في أوقات محدده وبصفه مستمرة بالحقل ومناقشه موضوع متفق عليه من ( أن المدارس الحقلية هي تجمع عدد معروف من ا 991ص 
 خالل المشاركة، ويمكن من خاللها تعلم المهارة.

: غير مبين الصفحة ( تعريفها لمدخل المدارس الحقلية للمزارعين FAO  ،9199( عن )  99: ص  5,,0ى ، صمنى الدما) وتذكر      
، ونظرا   FARMERS FILD SCHOOLS APPROACHثة مفهوم مدخل المدارس الحقلية للمزارعين والمزارعات والمزارعات " أنه نظرا  لحدا

" هو التعريف المتاح لهذا  FAOلندره الكتابات النظرية التي تناول تعريف هذا المفهوم، فإنه يظل التعريف الخاص بمنظمه األغذية والزراعة " 
حقلية للمزارعين والمزارعات على أنه " مدخل فعال للتعليم الفني وبناء القدرات يقوم من خالله المزارعين المدخل، وأساسه يعرف مدخل المدارس ال

فهم منتجي  بتوليد التكنولوجيا التطبيقية التي تعد ضرورية لتحسين إنتاجيتهم ومستوياتهم المعيشية والحياتية، باإلضافة إلى منحهم صالحيات أوسع،
 مستخدميها ومالكيها في ذات الوقت.التكنولوجيا الجديدة و 

( مزارع أو ,0 -95إرشادي يتم فيه تجميع عدد من الزراع ) بأنها نشاط( إلي المدرسة الحقلية  04: ص  4,,0، مروه الغراب وتشير )       
( الميسري في وجود المرشد الزراعي )مزارعه لديهم الرغبة في التعلم في مكان ثابت ومحدد هو الحقل ألن الحقل هو المعلم األول لهم وبشكل دور 

م لمناقشه النتائج المتحصل عليها من مجموعات التحليل البيئي الزراعي الخاصة بمحصول معين تدور حوله مدرسه المزارعين الحقلية طوال موس
 البيئي الزراعي. زراعي كامل وذلك للوقوف على أنسب الممارسات الزراعية والحلول للمشكالت التي تكشفها مجموعات التحليل

 : كما يلي ولقد أعطي العلماء والباحثون اهتماما  كبيرا  لموضوع نشر المستحدثات الزراعية      
( إلى أن عمليه نشر المعلومات الزراعية المستحدثة تتم من خالل عمليات االتصال التي  يمكن عن  19: ص  9199، الخولى ويشير)       

والمعلومات واألفكار الزراعية المستحدثة بطريقه تحفز الزراع على األخذ بها و وضعها موضع التنفيذ الفعلي، بهدف  طريقها نقل وتوصيل المعارف
 إحداث تغييرات مرغوبة في معارف واتجاهات ومهارات الزراع.

ا المبتكر أو المنتج التكنولوجي من ( بأن االنتشار هو العملية إلى  ينتقل فيهالشاذلي( عن )  99 -,9: ص ص  9191، عثمان وأورد )       
 مصادره األصلية إلى أسماع المعنيين به.

( تعريفه للنشر بأنها العملية التي  تنتقل بواسطتها الفكرة الجديدة ـ أو خروج الفكرة من مصادرها إلى ROGERSروجرز ويضيف عن )       
 ا الفكرة الجيدة، أو البدعة المستحدثة.الذين يستخدموها في النهاية أو هو العملية إلى  تذاع بواسطته

ونتيجة لتعرض أغلب المحاصيل الزراعية ومنتجاتها إلي فقد جزء كبير منها نتيجة مهاجمه اآلفات المختلفة ، قدره خبراء وقاية النبات       
طورة اآلفات المختلفة وضروره مكافحتها) من جملة إنتاج تلك المحاصيل مما يعكس مدي خ % ,5ـ ,1التابعين لمنظمه األغذية والزراعة بحوالي

: غير مبين الصفحة( وخاصة القمح. كما تعاني األراضي الزراعية من تلوث المبيدات لعدم إضافة السماد البلدي  9119، رشاد وآخرون
نسان لعدم استخدامه المستحدثات المستحدث للتربة واإلسراف في استخدام األسمدة الكيماوية مما يؤدي إلي تدهور خصوبة التربة وهي من صنع اإل

 الزراعية. 
اد ولذا تسعي المدارس الحقلية علي إدخال المكافحة المتكاملة لآلفات بين الزراع علي نطاق واسع ألنه متمشيا  مع السياسة الزراعية واعتم      

دارة المتكاملة للمحاصيل وكلها أمور هامه وضرورية الزراع علي أنفسهم في إدارة محاصيلهم، وتحملهم لمسئوليه إنتاجهم وقناعتهم بأسلوب اإل
 شرعانم )  5,,0للمزارع المصري خصوصا  في ظل اشتراك مصر في اتفاقيه التجارة العالمية والتي سوف يبدأ تطبيقها في مصر مع بداية عام 

 : غير مبين الصفحة( . 0,,0، 
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 : البحثمشكله 
عة و المساحة المزر  وبالرغم من الجهود المبذولة لزيادة ،محصول القمح استهالكإنتاج و بين  الغذائية ةاهده علي تقليل الفجو جالدولة تعمل       
 .من نسبه االحتياج الكلي سنويا   % ,4مقدارها قمحية إال أنه مازالت هناك فجوه بالقمح 
 .ممارسه المستحدثات الزراعيةفي  ه مرغوبة عند الزراعرات سلوكيفي إلحداث تغيياإلرشاد الزراعي يستطيع أن يمارس دورا  فعاال   وجهاز      

حداث التغييرات السلوكية المستهدفةأساسا  إلي تطبيق المعرفة العلمية المكتشفة حديثا  من آجل أيضا  ويسعي  ،  عمر وآخرون)  تطوير الريف وا 
دل عالقات مع الزراع و يشخص مشاكلهم، وينجز عالقة و أن يتبا المستحدثة،قناع استخدام وسائل اإلولذا فمن الضروري  . ( 1: ص  9199

 .بالممارسة اإلستكشافيه معهمو مشاركه التعلم بالتجريب 
يجاد حلول لها وفي التخطيط ولذا فقد اتجه العمل اإلرشادي الزراعي في مصر مؤخرا         إلي إشراك الزراع في تحديد وتعريف مشكالتهم وا 

و مدارس المزارعين الحقلية .  ( 0: ص  9,,0،  الوكالة األلمانية للعون الفني)  بالمشاركة باإلرشادي الزراعيفيما يعرف واتخاذ القرار وذلك 
وتحديد علي المشكالت األساسية  لتحقيق الهدف األساس للمستفيد النهائي وهو التعرففي التعلم الكاملة اإلتصال الفعال والمشاركة  عليتعتمد 

 .المختلفةفعالياتها من خالل و  ال التحليل البيئي لمحيط عملهمن خالأنسب الطرق لحلها 
في  المستحدثةالممارسات الزراعية  مدارس المزارعين الحقلية في نشر كفاءة ومحاور إلى تقييم وتحديد أبعاد الدراسةوعلى ذلك تسعى هذه       

دراك تطور  المختلفةوتعريفاتها مفهومها خالل من و  المفترضةمن خالل مواقعها  المختارة الدراسةمحافظات   كفاءةها وأركانها للتوصل لقياس اتوا 
 الذاتية، والمردود اإلقتصادى لها، وبناء القدرات للمكافحة المتكاملة لآلفات المستحدثةالممارسات الزراعية  مدارس المزارعين الحقلية في نشر

، وكذا مقارنه بين والمحاور أهم األبعاد اعتبارهيضع في  EXPRESSIVE MODEL تصورينموذج  باستخدامفيها  المؤثرةللزراع، والمتغيرات 
ملحه إلجراء  الحاجةهل هناك فروق بينهم في هذا الصدد، ومن هنا كانت  لرؤيةداخلها والمزارعين خارجها  أي الحقليةالزراع أعضاء المدرسة 

، التامة تلتزم بالجدة العلمية ومعايير واقعيهلتطبيقها على أسس  باختيارهاقرار ملين اإلرشادين ومتخذ الالتصنيفها بطريقه تسمح للع الدراسةمثل هذه 
ن كان هناك المسترشدين  التي تواجهها من خالل وجهه نظر القصور والمشاكلولتحديد أوجه  ندعمها لدى و تظهرها  إيجابياتلتالفيها مستقبال  وا 

 .المصرية للزراعة المستقبليةواوضعى الخطط  متخذ القرار
 في التساؤالت التالية:  البحث وبناء علي ما سبق، تبلورت مشكله 

 ؟للتوصيات الفنيه الخاصه بمحصول القمح داخلهاوخارجها نشر المستحدثات الزراعيةما هو مستوي كفاءه مدارس المزارعين الحقليه في  .9
المبحوثين، وتحقيق مردود اقتصادي  دارات الذاتية للزراعبناء القكفاءة ما هو مستوي كل من : نشر المستحدثات الزراعية لمحصول القمح، و  .0

 داخل مدارس المزارعين الحقلية ومقارنته بخارجها ؟ للزراع
الخاصه بنشر المستحدثات الزراعيه، ومن خالل مناهج العمل لواضعي السياسات  من خالل البحث يمكنوباإلجابة علي التساؤالت السابقة       

         .النهايه في العمل علي معرفه مدي ضروره هذه المناهج وخاصه المدارس الحقليه في نشر المستحدثات بين المزارعين المستحدثه قد يسهم في 
 

                                :البحثأهداف 
عية للزراع من خالل تحقيق مدارس الحقلية في نشر بعض المستحدثات الزراالكفاءة  مستوي بصفه رئيسيه التعرف علي البحثاستهدفت       

 وهي التعرف علي كل من: األهداف الفرعية األتيه: 
 .داخل المدارس الحقليه ومقارنته بخارجها مستوي نشر المستحدثات الزراعية. 9
 .بناء القدارات الذاتية للزراع داخل مدارس المزارعين الحقلية ومقارنته بخارجهامستوي . 0
 .تصادي للزراع داخل مدارس المزارعين الحقلية ومقارنته بخارجهاالمردود االقمستوي تحقيق . 1
تحديد الفروق بين كفاءة مدارس المزارعين الحقلية في نشر بعض المستحدثات الزراعية بين زراع القمح داخل مدارس المزارعين الحقلية . 4

 .وخارجها
 

  :البحث ثانيًا: فروض
  أ ـ الفروض النظرية :
 ق، فقد تم صياغة الفروض النظرية التالية:في ضوء العرض الساب
وبين الزراع المبحوثين خارجها من ، توجد فروق ذات دالله إحصائية بين الزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقلية الفرض النظري األول:

 نشر المستحدثات الزراعية لمحصول القمح. مستويحيث 
والزراع المبحوثين خارجها من حيث ، له إحصائية بين الزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقليةتوجد فروق ذات دال الفرض النظري الثاني:

 بناء القدارات الذاتية. مستوي
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والزراع المبحوثين خارجها من حيث ، توجد فروق ذات دالله إحصائية بين الزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقلية الفرض النظري الثالث:
 المردود اإلقتصادى لتطبيق ـ تجريب أو اختبار ـ المستحدثات الزراعية لمحصول القمح. مستوي

 ولتحقيق الفروض النظريه، فقد تم صياغه الفروض اإلحصائيه من أجل اختبارها من الناحيه المعنويه: هذا بـ ـ الفروض اإلحصائية:
 ة التالية:في ضوء العرض السابق، فقد تم صياغة الفروض النظري      

وبين الزراع المبحوثين خارجها ، ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين الزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقلية الفرض اإلحصائي األول:
 نشر المستحدثات الزراعية لمحصول القمح.مستوي من حيث 

والزراع المبحوثين خارجها من ، راع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقليةال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين الز  الفرض اإلحصائي الثاني:
 بناء القدارات الذاتية. مستويحيث 

والزراع المبحوثين خارجها ، ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين الزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقلية الفرض اإلحصائي الثالث: 
 اإلقتصادى لتطبيق المستحدثات الزراعية لمحصول القمح. المردود مستويمن حيث 

  :الطريقة البحثية
 ،مدارس المزارعين الحقلية داخلمن من شامله الزراع  %9بنسبه  ا  مزارع951 بلغ عددهامن زراع القمح  عشوائية البحث علي عينهآجري       

مزارع مشترك بالمدارس  ,9591والبالغ عدد الزراع بهم  والدقهلية ( ،بحيرةوال ،)الشرقية في أكبر ثالث محافظات طبقت بها تلك المدارس وهي
للزراع المشتركين في المدارس الحقليه وقد سمعوا وقامو المجاورين عينه عشوائية من زراع القمح  ، في مقابل(9كما موضح بالجدول رقم) الحقلية

سابقه المحافظات  منمن شامله الزراع من خارج مدارس المزارعين الحقلية  %9مزارعا  بنسبه 951 بلغ عددهابالتجريب لتلك المستحدثات وقد 
وذلك بعد  البحثكاداه لجمع بيانات  ،باستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصيةو  .مزارع مجاور للمدارس الحقلية ,9591هم بلغ عددالذكر 

للتأكد من صالحيتها ومناسبتها للغرض وذلك  زارعين الحقلية وخارجهاداخل مدارس الممن زراع القمح مبحوث  ,5اختبارها علي مجموعه 
تم تحديد عدد ست توصيات للمستحدثات الزراعية و  م. 0,94. وقد تم جمع البيانات خالل األربع شهور األولى من عام الموضوعة من أجله

ا يلي: الممارسات المتصلة بتوصيات ممارسات إدارة التربة وهي كمللممارسات الزراعية المستحدثة الموصي بها للمكافحة المتكاملة لآلفات 
مارسات إدارة والزراعة، وممارسات إدارة األسمدة الكيماوية، و ممارسات إدارة المكافحة المتكاملة لآلفات، وممارسات إدارة المبيدات الكيماوية، و م

 .بند لمحصول القمح 11وتحتها عدد  ت.المعاملة بالمبيدات، ممارسات إدارة الطرق البديلة الستخدام المبيدا
 

 في المدارس الحقلية بالمحافظات المختلفة.المشتركين توزيع شامله الزراع ( يوضح 9جدول رقم)
 عدد المحافظة م

 المراكز
مساندين 
 المراكز

 عدد
 الميسرين

إجمالي عدد المساندين 
 والميسرين

 عدد
 المدارس

 عدد
 المزارعين

 5655 555 16 55 61 61 البحيرة 6
 1215 562 15 25 8 8 المنوفية 5
 5155 625 55 15 65 65 كفرا لشيخ  2
 1115 522 55 11 66 66 الدقهلية 1
 6585 11 65 65 2 2 دمياط 5
 2555 616 15 25 8 8 الغربية 1
 1655 255 85 11 61 61 الشرقية  2
 515 52 65 6 2 2 األسكندريه  8

 52815 6265 216 588 22 22 اإلجمالي
 تعاون مركز منوف والسادات 6

 ( قرية 28)  
5 5 28 28 525 2525 

 26225 6155 266 251 22 22 اإلجمالي العام
 المصدر : اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي ـ بيانات غير منشوره ـ .
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  التعريفات اإلجرائية: 
ي فكره أو خبره أو أي شئ يدركه المزارع المبحوث على أنه ممارسه زراعيه ويقصد بها في هذه الدراسة أالممارسات الزراعية المستحدثة: 
 مستحدثه ويقوم باستخدامها الميسر. 

هو المرشد الزراعي الذي يلتزم ويطبق فلسفه، ومنهج، ومراحل تخطيط، وتنفيذ، والتقييم لمدارس المزارعين الحقلية، ويقوم :FACILTATORالميسر
مشكله، ومساندتهم أثناء تطبيقهم للمعلومات، والمهارات، وحثهم على االكتشاف، والتجريب واالختبار للوصول للحل بإثارة اهتمام الزراع حول 

 األمثل، والتعلم الجماعي التشاركى التفاعلي التعاوني في جزء من حقل أحدهم على الطبيعة.   
تركون في المدارس الحقلية لمده موسمين متتالين لمحصول القمح في أي وهم الزراع الذين يشالحقلية:  مدرس المزارعينالزراع المبحوثين داخل 

من اجتماعاتهم ـ طوال موسم زراعي، واشتركوا  % ,9مدرسه حقليه دون النظر لمنظميها ويحضروا اجتماعاتها وأنشطتها باستمرارـ أي أكثر من 
  موسمين على األقل في أي مدرسه حقليه.

وهم الزراع المبحوثين الذين سمعوا عن المدارس الحقلية والممارسات الزراعية المستحدثة  لمزارعين الحقلية:مدرس االزراع المبحوثين خارج 
  للمكافحة المتكاملة لآلفات وحالوا اختبارها وتجريبها في جزء من زراعاتهم.

مزارع ( مرتين أو أكثر  99ـ  ,9ع ) هي التقاء عدد شبه منظم من مجموعه الزرا: FARMERS FILD SCHOOLمدارس المزارعين الحقلية: 
 في الشهر في وجود الميسر.

 واختبارهالتجريبها لها  المستهدفةمن أماكن ابتكارها للوحدات  مرغوبةتقنيات و  كأفكار الزراعيةهو نقل للمستحدثات : الزراعيةنشر المستحدثات 
 ألعضاء بها. الذاتيةاء القدرات وبن الفنيةأو رفضها فيما يتعلق بكل من نشر التوصيات ومن ثم تبنيها 
 .  الذاتيةلبناء القدرات  نتيجةيقصد بها مقدره الزراع علي اتخاذ القرار السليم نحو حل مشكالتهم للزراع:  الذاتيةبناء القدرات 

     التي قام بتجربتها من أجل تبنيها. الزراعيةالمستحدثات وهو العائد النفعي من تطبيق : االقتصاديالمردود 
  كفاءة مدارس المزارعين الحقلية في نشر المستحدثات الزراعية:

صاد هي مدى قدره مدارس المزارعين الحقلية على نشر المستحدثات الزراعية والمساهمة في تطبيقها مع  بناء القدرات الذاتية ألعضائها واالقت      
 نتاجية، ومن ثم زيادة الدخل للزراع.في التكاليف، و الوقت، و الجهد، مما يؤدى إلى زيادة اإلنتاج واإل

      أدوات التحليل اإلحصائي: 
وتم تفريغ البيانات وتبوبيها ثم أعطيت قيما  عدديه حني تصبح صالحه إلجراء التحليل اإلحصائي وقد استخدمت باستخدام عرض البيانات       

(، وتم تحليل البيانات باستخدام الحاسب األلى zواختبار) إلنحراف المعياري ،والمتوسط ،واوتحليلها والعرض الجدولي بالتكرارات، والنسب المئوية،
 .  SPSS  61  وتم اإلستعانه ببرنامج التحليل اإلحصائي

 
 المعالجة الكميه للبيانات:

   األتيه: األبعادمن خالل  :نشر المستحدثات الزراعيةفي مدرس الحقلية الكفاءة  مستوي تحديد
 من خالل المحاور األتيه:   نشر المستحدثات الزراعية:في لية الحقالمدرس تحديد ل

وهي الدرجة التي يحصل عليها المزارع نتيجة استجابته علي مجموعه من األسئله التي تكشف عن نشر المستحدثات الزراعية  مستوي لتحديد      
لمكافحة المتكاملة لآلفات لمحصول القمح، وعدد الممارسات التي مدي سماعه لبنود التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية المستحدثة ل

الختبار( لما سمعه عن الممارسات الزراعية المستحدثة لمحصول لالتطبيق )التجريب  وقت السماع، وو سمع عنها، ومصدر السماع عن الممارسة، 
 القمح من مدارس المزارعين الحقلية، أومن خارجها.

السماع عن الممارسات  كما يلي:من خالل المحاور األتيه رجة فقد إعطاء المبحوث الدرجات التالية علي استجابته وللحصول علي هذه الد     
عن سماعه عن الممارسات الزراعية المستحدثة للمكافحة المتكاملة لآلفات،  الزراعية المستحدثة من عدمه: وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث

التي  المدروسةأما في حاله سؤاله عن عدد الممارسات .، ودرجه واحده في حاله عدم السماعدرجات ثالثة له سماعهفي حاوقد أعطى المبحوث 
فقد أعطي  ،المدروسةوفيما يتصل بمصدر السماع عن الممارسات  ،فقد أعطي درجه تعبر عن عدد الممارسات التي سمع عنها ،سمع عنها

وفي حاله سماعه من  ،والجيران واألصدقاء درجتين ،درجات ثالثةوالميسر  الحقليةماعه عن المدارس علي س الدالةالمبحوث في حاله استجابته 
فقد أعطي المبحوث درجه واحده تعبر  ،وفي حاله سؤاله عن وقت السماع ،ودرجه واحده في حاله سماعه من األصدقاء والجيران ،المرشد الزراعي

( وقد سنوات 1 – 1سنوات( و)من  5ـ 0منوقت السماع إلي فئتين ) وتم تقسيم ،الدراسةإجراء  وقت وحثيالسماع  بدايةعن كل سنه مضت علي 
 الزراعيةقه للممارسات يتطب وعند سؤال المبحوث عن تجريبه أو ،(علي الترتيب1 -9استجابته داله علي وقت السماع ) أعطي المبحوث الذي

    . د التطبيق ودرجه واحده عند السماع فقطدرجات عن ثالثةفقد أعطي المبحوث  ،لآلفات المستحدثة
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 :األتيةمن خالل المحاور لنشر المستحدثات الزراعية  االقتصاديتحديد درجه المردود ل      
في  الحقليةوالتي حصل عليها من المدارس  المدروسةمدي مساهمه التوصيات عن  وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثفي التكاليف  االقتصاد 
 ،ودرجه واحده بشكل منخفض ،ودرجتين بشكل متوسط ،علي التوفير بشكل كبير الدالةلتكاليف فقد أعطي ثالث درجات في حاله استجابته ا

علي توفير الجهد  الدالةاستجابته درجات في حاله  ثالثةأما فيما يتصل بتوفير الجهد فقد أعطي المبحوث  .وأعطي الصفر في حاله عدم التوفير
أما فيما يتصل بتوفير الوقت فقد أعطي  .وأعطي الصفر في حاله عدم التوفير ودرجه واحده بشكل منخفض، ،ودرجتين بشكل متوسط ،ربشكل كبي
وأعطي  ودرجه واحده بشكل منخفض، ،علي توفير الوقت بشكل كبير ودرجتين بشكل متوسط الدالة استجابتهدرجات في حاله  ثالثةالمبحوث 

 بزيادةعلي  الدالة استجابتهدرجات في حاله  ثالثةفقد أعطي المبحوث  واإلنتاجيةاإلنتاج  بزيادةأما فيما يتصل  توفير.الصفر في حاله عدم ال
 بالزيادةأما فيما يتصل  .وأعطي الصفر في حاله عدم التوفير ودرجه واحده بشكل منخفض، ،بشكل كبير ودرجتين بشكل متوسط واإلنتاجيةاإلنتاج 

ودرجه  ،بشكل كبير ودرجتين بشكل متوسط  واإلنتاجيةعلي بزياده اإلنتاج  الدالة استجابتهدرجات في حاله  ثالثةي المبحوث في الدخل فقد أعط
 .وأعطي الصفر في حاله عدم التوفير واحده بشكل منخفض،

 
  :األتيةمن خالل المحاور بناء القدرات الذاتية للمبحوثين  مستويتحديد ل

داخل  االجتماعيةاستمرار األنشطة الجماعية بعد انتهاء األنشطة وفيما يتعلق  للزراع أعضاء المجتمع وتفاعلهم معه: األنشطة الجماعية      
 الحقليةعن مدي مساهمه األنشطة الجماعية والتي حصل عليها من المدارس  وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث .وخارجها المدرسة الحقلية

ي األنشطة الجماعية ألعضاء المجتمع المحلي داخل مدارس المزارعين الحقلية وخارجها، وقد أعطي المبحوث ثالثة استمرار المبحوثين ففي 
الموضوعات التي تم تناولها خالل اللقاءات وفيما يتعلق ب دراجات علي استمراره في األنشطة ودرجه واحده في انتهاء األنشطة الجماعية.

الموضوع  وعيه الموضوعات من حيث كونها زراعيه من عدمه، وقد أعطي المبحوث الدالة استجابته علي كونوبسؤال المبحوث عن ن : الجماعية
األنشطة التي تم تنفيذها خالل اللقاءات الجماعية: تم الحصول وفيما يتعلق ب زراعي ثالثة درجات، ودرجه واحده إذا كان الموضوع غير زراعي

شطة التي تم تنفيذها خالل اللقاءات الجماعية للزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقلية وخارجها، علي استجابة المبحوث الدالة علي األن
درجه وقد أعطي المبحوث ثالثة دراجات علي استمراره في تنفذ أنشطه اجتماعيه، ودرجتان في استجابته الدالة علي تنفذ أنشطه للعمل المشترك، و 

وتم قياس هذا المتغير  الموضوعات التي يحتاج المزارعون المبحوثين فيها إلى المتابعة والمساعدة:يتعلق ب اوفيم. واحده في لم تنفذ أنشطه
أهم الموضوعات التي يحتاج المزارعون المبحوثين فيها إلى المتابعة والمساعدة والتي تؤثر في نشر المستحدثات الزراعية وتم عن  بسؤال المبحوث
) إدره اآلفات ـ بدائل المبيدات المستحدثة واألقل ضررا  ـ الدورة المحصولية/ التحميل المحصولي ـ خصوبة التربة ـ  موضوعات هي 9تحديدها في 

هذا المتغير من خالل مقياس مكون  األصناف الجديدة ـ بيع المحصول وتسويقه ـ الوقاية من اآلفات ـ الممارسات الزراعية المستحدثة (، وقد قيس
وفيما  ( على الترتيب وذلك كمؤشر رقمي يعبر عن هذا المتغير.1ـ0ـ9( بحيث أعطى الدرجات )عاليةـ  متوسطة)منخفضة ـ  من ثالث درجات هي

 أسئلةالمبحوث عده  تم قياس هذا المتغير بسؤال تقييم التنمية البشرية وهي التغيرات في إدارة شئون األسرة والتفاعل مع أعضاء المجتمع:يتعلق 
قلت  القدراتالمبحوث علي أن  استجابةوفي حاله  ،عبارةعلي مقياس من خمس استجابات أمام كل  الذاتيةعن بناء القدرات  تعبر عبارة09بلغت

وخمس درجات في حاله  ،وأربع درجات زادت قليال   ،وثالث درجات عند استجابته كما هي لم تتغير ،وقلت قليال  درجتين ،كثيرا  أعطي درجه واحده
الذكر فقد تم جمع درجه المبحوث الخام  السابقةالزراع عن كل بعد من األبعاد  من أخذ استجابات االنتهاءوبعد  ،كثيرا   الزيادةعلي  الدالةاستجابته 

 ،متوسطة فئة ،مرتفعة فئةوتم بعد ذلك تقسيم المبحوثين إلي ثالث فئات )  ،الثالثةلكل من البنود  الكلية الدرجةللحصول علي  الثالثةفي األبعاد 
 . المدروسة الثالثةوالدنيا والتي حصل عليها كل مبحوث في األبعاد  القصوى الفعلية الكلية للدرجةوفقا  (  منخفضة فئة
 

 نتائج البحث:
مستوي كفاءه مدارس المزارعين الحقلية في نشر المستحدثات الزراعية للممارسات الزراع المبحوثين المتعلقة بالتوصيات الفنية         
 القمح داخلها وخارجها. لمحصول

 فقد تم توجيه عده أسئلة لهم تعبر عن ،مدارس المزارعين الحقلية في نشر المستحدثات الزراعية بين الزراع المبحوثين كفاءه لتحديد مستوي      
مستوي نشر  القمح وهي : كل من األبعاد الثالثة المكونة لمقياس كفاءة مدارس المزارعين الحقلية في نشر المستحدثات الزراعية لمحصول

تحقيق مردود اقتصادي للزراع المبحوثين مستوي ، ومستوي بناء القدرات الذاتية لزراع القمح المبحوثين، و المستحدثات الزراعية لمحصول القمح
 لها من استجاباتعلي الحصول مجموع قيم العبارات التي تم  وارد بالطريقة البحثية، ومن خاللكما هو داخل مدارس المزارعين الحقلية وخارجها، 

والتي بلغ الحد األدنى الفعلي ، في نشر المستحدثات الزراعية الحقليةالمدارس كفاءه علي مستوي  والدالة سالفة الذكر في االبعاد الثالثة المبحوثين
متوسط حسابي مدارس المزارعين الحقلية، و  درجة داخل 450درجه في حين بلغ الحد األقصى لها في االبعاد الثالثة  404لها في االبعاد الثالثة 

تنحصر بين حد أدني قدره المدارس الحقلية ، في حين كانت الدرجات الفعلية خارج ةدرج 95094قدره  ، وانحراف معياريةدرج 04,094 بلغ 
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ناء علي ذلك صنف درجه، وب ,5109، وانحراف معياري ةدرج919094  وبمتوسط حسابي بلغ  درجة، 111، وحد أقصي قدره ةدرج 099
 وخارجها. المدارس الحقليةالمبحوثين إلي ثالث فئات وفقا  لمجموع درجاتهم المعبرة عن درجه كفاءة نشر المستحدثات الزراعية داخل 

دارس المداخل  %15منخفض للمستحدثات الزراعية كانتالنشر ال( إلي أن نسبه المبحوثين ذوي مستوي 0بيانات الجدول رقم ) حيث تشير      
داخل مدارس المزارعين  %66مرتفع النشر الخارج المدارس الحقلية، في حين كانت استجابات المبحوثين ذوي مستوي  %16، في مقابلالحقلية

من الزراع المبحوثين كان مستواهم إما متوسطا  أو منخفضا  داخل مدارس  % 91من خارج المدارس الحقلية. أي أن %9الحقلية، في مقابل 
 .من خارج المدارس الحقلية %11عين الحقلية، في مقابل المزار 

 
 داخل وخارج مدارس المزارعين الحقلية نشر المستحدثات الزراعية كفاءه لمستويتوزيع المبحوثين وفقا   (5) جدول رقم

 البيان

 

 

نشر كفاءه مستوي 

 المستحدثات

 البيان داخل المدارس الحقلية

 

 

 نشر المستحدثاتكفاءه مستوي 

 المدارس الحقلية خارج

 نسبه % عدد نسبه % عدد

 344منخفض ) أقل من 

 درجه (

 81 931 درجه ( 438منخفض ) أقل من  34 86

 339 - 344متوسط ) من 

 درجه(

 43 36 درجه( 447 - 438متوسط ) من  35 57

 9 4 درجه فأكثر ( 448مرتفع )  99 98 درجه فأكثر ( 334مرتفع ) 

 933 971 جموعالم 933 971 المجموع

 . االستبيان استمارةالمصدر 
 

وللتعرف علي األبعاد الثالثة التي تكون منها مستوي كفاءة نشر المستحدثات الزراعية للتوصيات الفنية لمحصول القمح داخل وخارج مدارس      
 المزارعين الحقلية فقد تم االتي:

 مدارس المزارعين الحقلية وخارجهايات الفنية لمحصول القمح داخل نشر المستحدثات الزراعية المتعلقة بالتوص مستويأواًل: 
أسئلة لهم  عدة توجيهنشر المستحدثات الزراعية بين الزراع المبحوثين من خالل مدارس المزارعين الحقلية وخارجها، فقد تم  مستويلتحديد       

مجموع قيم العبارات التي تم الحصول  بحثية، ومن خاللبالطريقة النشر المستحدثات الزراعية لمحصول القمح كما هو وارد مستوي تعبر عن 
بين حد أدني  ةر و حصداخل مدارس المزارعين الحقلية م الفعلية جاتالدر ، حيث جاءت النشرمستوي الدالة علي و عليها من استجابات المبحوثين 

درجه، في حين كانت الدرجات  10.95، وانحراف معياري درجه 11.,01 وبمتوسط حسابي بلغ  ،درجه 5,4درجه، وحد أقصي قدره  ,99قدره 
 091.41 وبمتوسط حسابي بلغ  ة،درج ,,4، وحد أقصي قدره درجة ,99الفعلية خارج مدارس المزارعين الحقلية تنحصر بين حد أدني قدره 

نشر  مستويع درجاتهم المعبرة عن ، وبناء علي ذلك صنف المبحوثين إلي ثالث فئات وفقا  لمجمو ةدرج  51.19درجه، وانحراف معياري 
 .المستحدثات الزراعية داخل مدارس المزارعين الحقلية وخارجها

داخل  %1,04( إلي أن نسبه المبحوثين ذوي مستوي النشر المنخفض للمستحدثات الزراعية كانت1حيث أشارت بيانات الجدول رقم )      
 %101لمدارس الحقلية، في حين كانت استجابات المبحوثين ذوي مستوي النشر المرتفع من خارج ا %9101مدارس المزارعين الحقلية، في مقابل

من الزراع المبحوثين كان مستواهم إما متوسطا  أو  %11.9داخل مدارس المزارعين الحقلية، في مقابل صفر% من خارج المدارس الحقلية. أي أن
ن خارج المدارس الحقلية، وأما عن الفروق بين الزراع المبحوثين داخل مدارس م %,,9منخفضا  داخل مدارس المزارعين الحقلية، في مقابل 

 . 0,9,المزارعين الحقلية، وخارجها فثبتت معنوية الفروق إحصائيا  عند مستوي 
ود فرص لمشاركه مما يشير إلي االنخفاض النسبي في نشر المستحدثات الزراعية داخل مدارس المزارعين الحقلية وخارجها. ولذا اتضح وج      

 التعلم مع الزراع من خالل البرامج الموجهة لهم مستقبال . 
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 توزيع المبحوثين وفقا لمستوي نشر المستحدثات الزراعية داخل وخارج مدارس المزارعين الحقلية (2) جدول رقم
 البيان

   
 مستوي نشر المستحدثات                                             

 خلدا
 المدارس الحقلية

 البيان
 

 مستوي نشر المستحدثات                                             

 خارج
 المدارس الحقلية

 zقيمه
 

 
مستوي 
 % عدد % عدد المعنوية

    2606 652 درجه ( 521منخفض ) أقل من  1501 61 درجه ( 588منخفض ) أقل من 
 ** 5056 50661 5506 25 درجه( 212 - 521متوسط ) من  2202 52 درجه( 265 - 588متوسط ) من 

 ـ ـ درجه فأكثر (  218مرتفع )  102 65 درجه فأكثر ( 261مرتفع ) 
    655 656 المجموع  655 656 المجموع

 5056* * معنوي عند مستوي       5055المصدر : استمارات االستبيان.       *  معنوي عند مستوي  
 

 مزارعًا خارجها. 656مزارعًا. و  656لزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقلية عدد ا
 مدارس الحقلية وخارجهاالبناء القدرات الذاتية للزراع المبحوثين داخل  مستويثانيًا: تحديد 

بناء  مستويقد تم توجيه عده أسئلة لهم تعبر عن فوخارجها،  مدارس المزارعين الحقليةداخل  بناء القدرات الذاتية للمبحوثين مستويلتحديد       
وارد بالطريقة البحثية، ومن خالل مجموع قيم العبارات التي تم الحصول عليها من استجابات المبحوثين والدالة كما هو القدرات الذاتية للمبحوثين 

دراجات، وحد  44بين حد أدني قدره  ةر و حصين الحقلية محيث جاءت الدراجات الفعلية داخل مدارس المزارعبناء القدرات الذاتية،  مستوي علي
درجه، في حين كانت الدرجات الفعلية خارج مدارس  100,5درجه، وانحراف معياري  99091 وبمتوسط حسابي بلغ درجة، 950أقصي قدره 

درجه، وانحراف معياري  1,051 درجه وبمتوسط حسابي بلغ ,90درجه، وحد أقصي قدره  19المزارعين الحقلية تنحصر بين حد أدني قدره 
بناء القدرات الذاتية داخل مدارس  لمجموع درجاتهم المعبرة عن مستوي درجه، وبناء علي ذلك صنف المبحوثين إلي ثالث فئات وفقا   ,9101

 .المزارعين الحقلية وخارجها
داخل مدارس  % 1009قدرات الذاتية منخفضة كانت ( إلي أن نسبه المبحوثين ذوي مستوي بناء ال4حيث أشارت بيانات الجدول رقم )      

من خارج المدارس الحقلية، في حين كانت استجابات المبحوثين ذوي مستوي بناء القدرات الذاتية مرتفع  % 9001المزارعين الحقلية، في مقابل 
من الزراع المبحوثين كان مستواهم إما  % 9401داخل مدارس المزارعين الحقلية، في مقابل صفر % من خارج المدارس الحقلية، أي أن  9509%

من خارج المدارس الحقلية، وأما عن الفروق بين الزراع المبحوثين داخل  % ,,9متوسطا  أو منخفضا  داخل مدارس المزارعين الحقلية، في مقابل 
 . 0,9,مدارس المزارعين الحقلية، وخارجها فثبتت معنوية الفروق إحصائيا  عند مستوي 

 .في مجال نشر المستحدثات الزراعية القدرات الذاتية للزراعلوضع برامج وتقديم دورات تدريبية لرفع مما يشير إلي الضرورة القصوى       
 

 توزيع المبحوثين وفقا لمستوي بناء القدرات الذاتية في نشر المستحدثات داخل وخارج مدارس المزارعين الحقلية (1جدول رقم )
                                           

 البيان
   

                                              مستوي بناء القدرات الذاتية

 داخل
 المدارس الحقلية

 البيان                
 

 بناء القدرات الذاتية                                             مستوي 

 خارج
 المدارس الحقلية

 zقيمه
 

 
ي مستو 

 % عدد % عدد المعنوية

    90.1 995 درجه ( 15منخفض ) أقل من  10.9 50 درجه ( 85منخفض ) أقل من 
 ** 5056 90919 09.9 44 درجه( 65 - 15متوسط ) من  50.0 91 درجه( 665 - 85متوسط ) من 

 - - درجه فأكثر (  62مرتفع )  95.9 04 درجه فأكثر (  661مرتفع ) 
    ,,9 951 المجموع  ,,9 951  المجموع

 5056* * معنوي عند مستوي       5055المصدر : استمارات االستبيان.       *  معنوي عند مستوي 
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 مزارعًا خارجها. 656مزارعًا. و  656عدد الزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقلية 
 

 الحقلية وخارجهاداخل المدارس  الزراعيةات المستحدث لنشر االقتصاديمستوي المردود  : ثالثا
المردود  مستويأسئلة لهم تعبر عن  فقد تم توجيه عدة وخارجها، مدارس المزارعين الحقليةداخل  المردود االقتصادي لتحديد مستوي      

حصول عليها من استجابات المبحوثين والدالة ومن خالل مجموع قيم العبارات التي تم الاالقتصادي لمحصول القمح كما هو وارد بالطريقة البحثية، 
، فقد كانت الدرجات الفعلية داخل مدارس المزارعين الحقلية تنحصر بين حد أدني قدره قتصادي لنشر المستحدثات الزراعيةالمردود اال مستويعلي 
درجه، في حين كانت الدرجات  910099درجه، وانحراف معياري  1910,9درجه وبمتوسط حسابي بلغ  ,,9درجه، وحد أقصي قدره  ,,0

 191019 درجه وبمتوسط حسابي بلغ  519درجه، وحد أقصي قدره  ,99الفعلية خارج مدارس المزارعين الحقلية تنحصر بين حد أدني قدره 
المردود  مستوي هدرجه، وبناء علي ذلك صنف المبحوثين إلي ثالث فئات وفقا  لمجموع درجاتهم المعبرة عن درج 14001درجه، وانحراف معياري

 .االقتصادي لنشر المستحدثات الزراعية داخل مدارس المزارعين الحقلية وخارجها
داخل مدارس المزارعين  %1105( إلي أن نسبه المبحوثين ذوي مستوي مردود اقتصادي منخفضة كانت 5حيث أشارت بيانات الجدول رقم )      

داخل  %101قلية، في حين كانت استجابات المبحوثين ذوي مستوي مردود اقتصادي مرتفع من خارج المدارس الح % 5105الحقلية، في مقابل 
من الزراع المبحوثين كان مستواهم إما متوسطا  أو  %1109مدارس المزارعين الحقلية، في مقابل صفر % من خارج المدارس الحقلية، أي أن 

خارج المدارس الحقلية، وأما عن الفروق بين الزراع المبحوثين داخل مدارس من  %,,9المزارعين الحقلية، في مقابل منخفضا  داخل مدارس 
 . 0,9,المزارعين الحقلية، وخارجها فثبتت معنوية الفروق إحصائيا  عند مستوي 

الحقلية، أما  مما يشير إلي االنخفاض النسبي في مستوي المردود االقتصادي لنشر المستحدثات الزراعية لمحصول داخل مدارس المزارعين      
 خارجها فتدل النتائج علي سعي الزراع المبحوثين علي النفع المادي الملموس والمؤكد وخوفهم من الخسارة.

 
 توزيع المبحوثين وفقا لمستوي المردود االقتصادي لنشر المستحدثات داخل وخارج مدارس المزارعين الحقلية (5جدول رقم )

                                           

 البيان

   

 مستوي المردود االقتصادي                                             

 داخل

 المدارس الحقلية

 البيان                

 

 مستوي المردود االقتصادي                                             

 خارج

 المدارس الحقلية

  zقيمه

 
 

مستوي 

 % عدد % عدد المعنوية

    74.7 67 درجه ( 75منخفض ) أقل من  48.7 76 درجه ( 81منخفض ) أقل من 

 ** 1010 45575 38.7 53 درجه( 75 - 75متوسط ) من  34.3 81 درجه( 005 - 81متوسط ) من 

 - - درجه فأكثر (  73مرتفع )  8.1 44 درجه فأكثر (  007مرتفع ) 

    933 971 المجموع  933 971 المجموع 

 5056* * معنوي عند مستوي       5055المصدر : استمارات االستبيان.       *  معنوي عند مستوي  
 

 مزارعًا خارجها. 656مزارعًا. و  656عدد الزراع المبحوثين داخل مدارس المزارعين الحقلية 
 تم االتي:  ( فقد1والتي يوضحها الجدول رقم ) الحقلية وخارجهامتوسطات درجات نشر المستحدثات الزراعية داخل مدارس المزارعين وللتعرف علي 

 ممارسات ادارة التربة الزراعية . 6
توصيات زراعية خاصة بعمليات تجهيز وادارة التربة الزراعية قبل واثناء الزراعة، حيث بلغ متوسط الدرجات  حيث تكون هذا البند من ست    

درجة خارج  5.14درجة داخل مدارس المزارعين الحقلية، بينما بلغ المتوسط  9.49التوصيات الخمسة الفعلية الستجابات المبحوثين عن هذه 
 مدارس المزارعين الحقلية.

 ممارسة ادارة االسمدة الكيماوية. 5
كل منها له ثالث توصيات حيث تكون هذا البند من اربعة انواع مختلفة من االسمدة والتي تضاف الي التربة الزراعية قبل واثناء الزراعة، و     

عدد الدفعات(، حيث بلغ متوسط الدرجات الفعلية الستجابات المبحوثين عن التوصية بإضافة السماد  –طريقة التسميد  –تمثله )معدل التسميد 
  درجة خارج مدارس المزارعين الحقلية. 1.4درجة داخل مدارس المزارعين الحقلية، بينما بلغ المتوسط  1.19الفوسفاتي 

درجة داخل مدارس المزارعين الحقلية، بينما  1,.1بينما بلغ متوسط الدرجات الفعلية الستجابات المبحوثين عن التوصية بإضافة السماد األزوتى 
 درجة خارج مدارس المزارعين الحقلية. 1.01بلغ المتوسط 
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درجة داخل مدارس المزارعين  5.91لسماد النيتروجيني باألمونيا بينما بلغ متوسط الدرجات الفعلية الستجابات المبحوثين عن التوصية بإضافة ا
درجة خارج مدارس المزارعين الحقلية. بينما بلغ متوسط الدرجات الفعلية الستجابات المبحوثين عن التوصية  1.15الحقلية، بينما بلغ المتوسط 
 درجة خارج مدارس المزارعين الحقلية. 5.99ا بلغ المتوسط درجة داخل مدارس المزارعين الحقلية، بينم 9.91بإضافة الكبريت الزراعي 

 
 الحقلية وخارجها متوسطات درجات نشر المستحدثات الزراعية داخل مدارس المزارعين (1جدول رقم)

 
 م 

 البيان 
بنود                                   

 المستحدثات الزراعية 

متوسط درجات النشر داخل  مدارس 
 حقليةالمزارعين ال

متوسط درجات النشر خارج  مدارس 
 المزارعين الحقلية

 5.21 2.18 أواًل : ممارسات إدارة التربة والزراعة 
   إضافة السماد البلدي المستحدث

 والزراعة
6.5 1.2 

 5066 6065 نوع السماد. - 5
 طريقه التخطيط األرض لزراعة  - 2

 محصول القمح
8051 1066 

 5068 2088 الري . - 1
 1085 65015 د مرات إضافة السماد البلدي ،عد - 5
 ثانيًا : ممارسات إدارة األسمدة الكيماوية  1

 101 1.62 إضافة السماد الفوسفاتي . .6
 5011 1016 معدل التسميد . - 2
 1088 1022 طريقه اإلضافة . - 8
 1011 8065 عدد الدفعات . - 6

65   إضافة التسميد األزوتى ) النيتروجيني
. ) 

1.52 1.56 

 1051 1055 معدل التسميد . - 66
 5015 5066 طريقه اإلضافة . - 65
 2055 1066 ـ عدد الدفعات .1 - 62
61   إضافة التسميد النيتروجيني باألمونيا

 الغازية .
5.86 1.15 

 5015 1025 معدل التسميد . - 65
 1051 5025 طريقه اإلضافة . - 61
 2066 5015 عدد الدفعات . - 62
68  5.88 2.86 ت الزراعي .إضافة الكبري 
 5088 8025 معدل التسميد . - 66
 5066 2055 طريقه اإلضافة . - 55
 5022 8065 عدد الدفعات . - 56
55  2.5 5.65 

 
 ثالثًا : ممارسات إدارة المكافحة المتكاملة لآلفات 

  

 1026 8066 .ـ ظهور آفات في المحصول 6
 5062 1021 ـ طريقه المكافحة .5 52
 5055 2061 التأثير الناتج . ـ2 51
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 1.61 1.86 رابعًا : ممارسات إدارة المبيدات الكيماوية : 55
 1056 8055 ـ نوع المبيد المستخدم .6

 5025 8025 ـ الكميه المستخدمة من المبيد .5 51
 1066 1022 ـ استراتيجية رش المبيد .2 52
 1012 2066 ـ المعالجة المكانية لآلفة .1 58
 1055 5066 ـ الفعالية .5 56
خامسًا : ممارسات إدارة المعاملة بالمبيدات  25

 الكيماوية 
2.65 5.62 

 5011 2052 ـ المناسبة .6
 1011 8055 ـ عدد مرات الرش بالمبيد . 5 26
 5055 6055 ـ القائم برش المبيدات .2 25
 1022 2056 ـ ارتداء المالبس الواقية من المبيد أثناء الرش .1 22
سادسًا : ممارسات إدارة الطرق البديلة الستخدام  21

 المبيدات : 
2.51 5.85 

 5066 1085 ـ استخدام الطرق البديلة لمكافحه اآلفات .6
 5066 2022 ـ معرفه األعداء الطبيعية لآلفات والحشرات .5 25
 5015 1065 ـ فوائد اإلدارة المتكاملة لمكافحه اآلفات .2 21

 استمارة االستبيان.المصدر: 
 
 ممارسة ادارة المكافحة المتكاملة لآلفات. 2

حيث تكون هذا البند من ثالثة توصيات زراعية خاصة بعمليات خاصة بمكافحة اآلفات الزراعية علي المحصول، حيث بلغ متوسط الدرجات     
درجة خارج  5.10المزارعين الحقلية، بينما بلغ المتوسط درجة داخل مدارس  9.5الفعلية الستجابات المبحوثين عن هذه التوصيات الخمسة 

 مدارس المزارعين الحقلية.
 ممارسة ادارة المبيدات الكيماوية. 1

حيث تكون هذا البند من خمسة توصيات زراعية خاصة بعمليات اضافة المبيدات وكمياتها لمكافحة اآلفات الزراعية علي المحصول، حيث     
درجة داخل مدارس المزارعين الحقلية، بينما بلغ المتوسط  1.91علية الستجابات المبحوثين عن هذه التوصيات الخمسة بلغ متوسط الدرجات الف

 درجة خارج مدارس المزارعين الحقلية. 1.94
 ممارسة ادارة المعاملة بالمبيدات الكيماوية المناسبة. 5

ة التعامل مع المبيدات من حيث موعد وعدد مرات رشها او اضافتها وكيفية حيث تكون هذا البند من أربعة توصيات زراعية خاصة بكيفي    
ت خلطها وكمياتها المناسبة لمكافحة اآلفات الزراعية علي المحصول، حيث بلغ متوسط الدرجات الفعلية الستجابات المبحوثين عن هذه التوصيا

 درجة خارج مدارس المزارعين الحقلية. 5.19سط درجة داخل مدارس المزارعين الحقلية، بينما بلغ المتو  9.10الخمسة 
 ممارسة ادارة الطرق البديلة الستخدام المبيدات الكيماوية. 1

علي حيث تكون هذا البند من ثالثة توصيات زراعية خاصة بكيفية استخدام بدائل المبيدات من االعداء الحيوية وغير لمكافحة اآلفات الزراعية     
درجة داخل مدارس المزارعين الحقلية،  4,.9الدرجات الفعلية الستجابات المبحوثين عن هذه التوصيات الخمسة  المحصول، حيث بلغ متوسط

 درجة خارج مدارس المزارعين الحقلية. 5.95بينما بلغ المتوسط 
أن الزراع  الزراع المبحوثين، يتضحاعية بين النتائج السابقة المعبرة عن مستوي مدارس المزارعين الحقلية في نشر المستحدثات الزر من و       

قناعهم بها وخاصة في منطقه الدراسة، م نشاط مدارس ما يعني أن هناك مجاال  متسعا  لالمبحوثين في حاجه إلي نشر المستحدثات الزراعية وا 
دثات الزراعية والتي أظهرت الدراسة المزارعين الحقلية خاصة والنشاط اإلرشادي عامه للعمل علي معالجه هذا القصور في ممارسات الزراع للمستح

 أن مستوي كفاءة نشر تلك المستحدثات الزراعية بين الزراع كان منخفضا  أو متوسطا .
وهذا األم يستلزم من واضعي الخطط المستقبلية لمدارس المزارعين الحقلية علي المستوي المحلي أن يضعوها في االعتبار عند وضعهم       

 نشر المستحدثات الزراعية بين الزراع وذلك لنفع الزراع والحفاظ علي البيئة صالحه لالستخدام الحالي والمستقبلي.للبرامج اإلرشادية ل
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تعميم مدارس المزارعين الحقلية في كافه  ضرورةلهذا البحث وفقا  لما أشارت إليه نتائجه إلي  وتتضح األهمية التطبيقية األهمية التطبيقية:
 الذاتية، وتدعيم بناء القدرات الزراعيةللعمل علي زياده كفاءه نشر المستحدثات  االستراتيجيةتتميز بزراعه المحاصيل  المحافظات وخاصه التي

 في الريف المصري. الشاملة الريفية التنميةللمزارعين بصفه عامه حتي يمكن تحقيق مردود اقتصادي مرتفع يسهم في تحقيق 
 

 المراجع 
 م . 0,,0، الدار الجامعية اإلسكندرية ،  و جوده الخدمات اللوجستية كفاءةن ، إدريس ، ثابت عبد الرحمـ 6
( ، مركز الخبرات المهنية لإلدارة ، الجيزة ، 0" ، موسوعة التدريب والتنمية البشرية ، العدد رقم ) العملية التدريبية" توفيق ، عبد الرحمن ، ـ 5

 م . 9114
  م . 9111، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  الجتماعي والتحديثالتغير االخولى ، سناء )دكتور( ، ـ 2
، رسالة  دراسة تقييميه لدور مدارس المزارعين الحقلية في نشر المستحدثات الزراعية ج . م . عالدماصى ، منى إبراهيم عبد المنعم ، ـ 1

 م . 5,,0جامعه المنصورة ، ماجستير ،  قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي ، كلية الزراعة ، 
 م . 9115، منشأة المعارف باإلسكندرية ،  المرجع في اإلعالم الزراعيالطنوبى ، محمد عمر )دكتور( ، ـ 5
علي معلومات ومهارات واتجاهات زراع محصول القطن في  مدارس المزارعين الحقلية آثرالغراب ، مروة السيد عبد الرحيم سالم أحمد ، ـ 1

 م . 4,,0 ، رسالة ماجستير ، قسم المجتمع الريفي و اإلرشاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعه القاهرة ، يوممحافظه الف
ـ دراسة ميدانية ـ ، رسالة ماجستير ، قسم التربية  بالمرحلة الثانوية العامة بدولة الكويت اإلدارة المدرسية تقويم كفاءةالعنزى ، فواز مالح عسل ، ـ 2

 م . 9,,0دارة التعليمية ، كلية التربية ، جامعة طنطا ، المقارنة واإل
 م .1,,0. وزاره الزراعة واستصالح األراضي ، الجزء األول يوليو ،  دليل اإلرشاد بالمشاركة، الوكالة الفنية للعون الفني ـ 8
اسة لبعض المتغيرات المرتبطة بمعارف در رشاد ، سعيد عباس محمد ، حبيب ، محمد حسب النبي ، محمود ، عيد فهمي ) دكاترة ( : ـ 6

، معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية  واتجاهات الزراع نحو استخدام المكافحة الحيوية لبعض آفات القطن بمركزي طوخ وبنها بمحافظه القليوبية
  م . 9119الريفية ، مركز البحوث الزراعية ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، الجيزة ، 

، مجلد مؤتمر مستقبل العمل  تجربة عملية في التدريب التحويلي للمرشدين الزراعيين في مجال تخطيط البرامج اإلرشاديةسليم ، فؤاد كمال ،  ـ65
لجيزة ، ا اإلرشادي في ظل نظام السوق الحر وموقع التعاونيات فيه ، الجمعية العلمية إلرشاد الزراعي ، المركز المصري الدولي للزراعة ، الدقي ،

 م . 9115
" سلسلة محاضرات ضمن مقتضيات البرنامج التدريبي علي اإلدارة  نحو إدارة متكاملة للمحاصيل: "  شرعان ، عبد العزيز نصر )دكتور(ـ 66

 م . 0,,0 ، 9/ 09:  9/ ,0المتكاملة لآلفات بالفيوم باالشتراك مع كلية الزراعة بالفيوم ، جامعة القاهرة من 
، قسم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعه القاهرة  اإلرشاد الزراعي رؤية جديدة ، بد الحليم عباس )دكتور(قشطه ، عـ 65

 م . 0,91، الناشر جرين الند للطباعة ، ب 
، دار  إلرشاد الزراعي وطرقة وبرامجهاعمر، أحمد محمد ، وأبو السعود ، خيري حسن ، وأبو شعيشع ، طه ، والرافعي ، أحمد ) دكاترة ( ، ـ 62

   م .   9199النهضة العربية ، القاهرة ، 
، دور اإلرشاد الزراعي في مجاالت الثقافة السكانية ـ صيانة البيئة ـ التسويق محروس ، فوزي نعيم ، و وهبه ، أحمد جمال) دكتوران ( ـ 61

، المركز  ني في ظل سياسة التحرر االقتصادي ، الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعيمجلد مؤتمر استراتيجيه العمل اإلرشادي التعاو الزراعي ، 
    م .9111الدولي للزراعة ، الدقي ، 
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The Efficiency FFS  

In The Dissemination of Agricultural Innovations 

 

Prof.dr / Prophet Mohammed by Habib ** Prof.dr / Rashad Mohammed Saied Abbas 

** Alaa Mohammed Abdel Fattah Elkawa * 

 **Banha University Extension of Agriculture * Agricultural Extension and Rural 

Development Research Institute 

 

Abstract 
      Research aimed primarily determine the level of efficiency of the FFS in the dissemination of agricultural 

innovations for wheat inside and outside, and through the identification of the following sub-objectives: to 

identify at both the dissemination of agricultural innovations to the recommendations of the Technical wheat 

crop, the level of self-building capacity of farmers surveyed, the level of economic returns achieved for growers 

respondents inside and outside. Data for the study, a random sample of 159 farms from within the FFS, as 

opposed to a random sample of 159 farmers from outside were collected by personal interview, using a 

questionnaire prepared for this purpose. This research was conducted in the three largest provinces in terms of 

the number of farmers field schools, namely, (ELSHARKA and ELBEARER and DAKAHLIA). The use in the 

presentation of data, analysis and tabular presentation loops, and percentages, and average, and standard 

deviation, and test (z), data were analyzed using the computer program was used and 16 SPSS statistical 

analysis. 

 

 The most important results: 

      Search Results showed that the proportion of agriculture respondents with high level of efficiency reached 

11% of the respondents within the FFS, as opposed to 1% of the respondents from outside growers. While the 

respondents with the low level of the average 89% efficiency within the FFS responses, as opposed to 99% of 

the respondents from outside growers. 

      The results showed there were no significant differences at the level of 0.01 between the levels of efficiency 

of the three dimensions studied a dissemination of agricultural innovations, and build capacity for self-

cultivation of respondents, and to achieve economic benefit farmers between respondents within the FFS, 

farmers among respondents outside. 

        And clear practical significance of this research, according to the referred its findings to the need to 

mainstream farmer field schools in all provinces, particularly characterized by the cultivation of strategic crops 

to work on increasing the efficiency of the deployment of innovations, agricultural, and strengthening of 

endogenous capacity of farmers building in general in order to achieve high economic returns contribute to 

development overall rural in the Egyptian countryside. 

 


