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  الخالصة

,للمسـتحدثات الزراعیـة همتبنیفي استجاباتهم و ة والوجدانیة للزراع وفاعلیتهاالنفسیالجوانب ألهمیةنظرا 

وعالقتهــا اســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى اتجاهــات زراع الحنطــة نحــو اســتخدام تقنیــة الــري بــالرش الحدیثــة

واختیــرت عینــة عشــوائیة بواقــع ,األنبــارضــمن محافظــة فــي ناحیــة الصــقالویةلــزراعبــبعض المتغیــرات المســتقلة ل

لیكـون مجمـل مجتمـع دونـم فمـا فـوق) 40(الذین یملكون مزارعا) 1000(من مجموع الزراع البالغ عددهم %) 5(

  .مبحوثا) 50(البحث 

لها االسـتدالل ومعرفـة فقرة متنوعة یمكن من خال) 20(واعد مقیاس متدرج رباعي لالتجاهات مكون من 

واستخدمت مقاییس مماثلة الى حد مـا لقیـاس بعـض المتغیـرات ,تقنیة الري بالرشاتجاهات الزراع نحو استخدام 

وتـم البیانـات بوسـاطة ,)اسـتعداد الـزراع نحـو عملیـة التجدیـددرجـة ,مستوى مالئمـة التقنیـة للـزراع (المستقلة مثل 

  .بلة الشخصیة استمارة استبیان وبطریقة المقا

ینام تقنیــة الــري بــالرش تقــدر مــابوخلصــت الدراســة بــان درجــات اتجاهــات الــزراع المبحــوثین نحــو اســتخد

بأنـــهوان االنطبـــاع العـــام لمســـتوى اتجاهـــات الـــزراع وصـــف ,درجـــة ) 27.6(درجـــة وبتوســـط مقـــداره ) 10-48(

,ایجابیـة نحـو اسـتخدام تقنیـة الـري بـالرشمن الـزراع كانـت اتجاهـاتهم%) 76(االرتفاع اذ ان إلىمتوسط ویمیل 

مسـتوى مالئمـة التقنیـة ( الدراسة ایضا وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة مع كل من المتغیرات المستقلة وأظهرت

مســتوى مالئمــة إنأیضــاوتبــین ) المســتوى التعلیمــي للــزراع ,درجــة اســتعداد الــزراع نحــو عملیــة التجدیــد,للــزراع 

وقـد تضــمن ,سـتوى ایجـابي ماع كانـت بمسـتوى مرتفــع وان اسـتعداد الـزراع نجـو عملیـة التجدیــد كانـت بالتقنیـة للـزر 

  .المعنیة بنشر التقنیات الزراعیة اإلرشادیةالتي یمكن ان تسهم في تطویر البرامج البحث عددا من التوصیات 
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Abstract
Because of the farmers Psychological important and their effects on the 

farmer's responses and responsibilities for any new methods of farming, the aim of 
this study was to know the desires of farmers toward the use of central pivot irrigation 
in the Al –Saqlawia , its relates personal changes of farmers .

A random sample of (5%) out of (1000) farmers was chosen to be (50) farmers 
under research, A tetrahedral scale included (20) different items was used from which 
anyone can conclude the desire of farmers to using this new technology in irrigation ,
Another similar scale were used to figure out some of the independent variables such 
as (the farmers technical suitability level , their acceptance to any new technology, All
data were collected in one lay out sheet and sometime personal interviews were done.

Results indicated that the degree of their desires and ranged from (10-48) 
degree with an average of (27.6) degree, These impressions of the farmers took a 
medium range that might get increased, In other words (76%) of farmers had positive 
desires toward the new technology of irrigation. Results also indicated a significant 
and positive linear relationship do all mentioned variables, The level of the suitable 
technology for farmers was good and there was an increased desire to accept using the 
new techniques, Some recommendations are also included in this research that may 
help in developing extensional programs related to agricultural techniques.        

  المقدمة

,فــي عملیــة التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــةوحجــرا لزاویــةالرئیســیة األركــانتمثــل التنمیــة الزراعیــة احــد 

ابـة الركیـزة الرئیسـة ثفـي كثیـر مـن مجتمعـات البلـدان النامیـة التـي یعـد القطـاع الزراعـي بماألهمیـةعف هذه وتتضا

الزراعــي اإلنتــاجأســالیبمفاهیمهــا االنتقــال والتحــول مــن طمیــة الزراعیــة فــي ابســنوتعنــي الت,القتصــادها الــوطني

الذي یستند علـى نتـائج وتوصـیات التكنولوجيي التغییر ة المستحدثة االعلمیاإلنتاجأسالیبالبدائیة والتقلیدیة الى 

الــى حــد كبیــر علــى أهــدافهاوتعتمــد بــرامج التنمیــة فــي القطــاع الزراعــي فــي تحقیــق ,) 1(البحــث العلمــي الزراعــي 

لــذا فــان نجــاح او فشــل هــذه البــرامج یحــدده مــدى انتشــار وتبنــي تلــك ,وتبنــي الــزراع للتقنیــات الزراعیــة اســتجابة

وأدواتآالتإلــىترجمــة وتحویــل القــوانین العلمیــة بأنهــاوتعــرف التقنیــة الزراعیــة ,) 2(ت مــن قبــل الــزراع التقنیــا

مـــن اجـــل تحقیـــق غایـــات ملموســـة او الحصـــول علـــى حاجـــات معینـــة او وأســـالیبومعـــدات ومبتكـــرات ومعلومـــات 

المنشــود فــي التكنولــوجيییــر التغأحــداثوألجــل,) 3(علمیــة معینــة أغــراضفــي البیئــة مــن اجــل تحقیــق التــأثیر

الزراعیــة بسلســلة مــن الفعالیــات والنشــاطات المترابطــة والمتكاملــة ذات لتقنیــاتاتمــر المجتمعــات الریفیــة ینبغــي ان 

نقــل (وتســمى هــذه العملیــة أساســیة فــي العملیــة اإلنتاجیــةمــدخالت وٕاعــدادهاوالخدمیــة واإلرشــادیةالطبیعــة البحثیــة 

لزراعیــة المســتهدفة المنــاطق اإلــىاألصــلیةان عملیــة نقــل التقنیــات هــذه مــن مصــادرها ,)4) (التقنیــات الزراعیــة 

مـن الـى وجـود مجموعـةاذ تشـیر المصـادر ,بـل تحكمهـا العدیـد مـن المحـددات ارتجالیـةأوالتتم بصورة عشـوائیة 

سسـي الكفـوءؤ الماإلطـارنظـیم او الجیـد للبـرامج والتواإلعـدادفـاإلدارة,) 5(وفاعلیتهـا كفاءتهـاي ثرة فـؤ العوامل الم
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المتبعة في عملیة النقل تعد عوامل رئیسة فـي نجـاح بـرامج نقـل التقنیـات الزراعیـة وقـد اإللیةهجیة او نمومالئمة ال

العدیـد مـن الدراسـات أشـارتوقـد ,علمیـة ومنطقیـةأسستشكل هذه العوامل معوقات للعملیة ان لم تبنى في ضوء 

عدیــدة ألســبابدور التكنلوجیــا فیهــا اال انهــا فشــلت فــي نقلهــا للمســتهدفینلم رغــم تعــاظم العــاأقطــاربــان كثیــر مــن 

تمثـــل كمـــا ,) 6(واالقتصـــادیة واالجتماعیــة غیـــر مالئمـــة لظروفهــا السیاســـیةأســالیبوانتهاجهـــا اإلدارةمنهــا ســـوء 

هــا لتنســجم مــع الظــروف ومــدى تطویعهــا وموائمتحــدیثاوالمســتنبطة وصــفات التقنیــات الزراعیــة المطــورة خصــائص

ویوكـــد ,) 7(ثرة فـــي عملیــة نقـــل التقنیـــات المـــؤ عـــامال مهمـــا مـــن العوامــلواالجتماعیـــة للـــزراع المســتهدفینالبیئیــة

وسـیطرة اإلرشـاديوالعمـل بان ضعف اتجاهـات الـزراع نحـو اسـتخدام التكنلوجیـا الزراعیـة الحدیثـة ) 8) (الطنوبي(

وانخفـاض المسـتوى التعلیمـي  وضـعف المـوارد أالمیـةقة لعملیـة التغییـر وتفشـي العادات والتقالید االجتماعیة المعو 

المشـاكل والمعوقـات التـي تعتـرض سـیر عملیـة نقـل وتكییـفأهـمواالمكانات المادیة لغالبیـة الـزراع كانـت مـن بـین 

لجوانـــب المهمـــة علـــى هـــذه البــرامج مراعـــاة هـــذه القـــائمینینبغـــي لاألســاسعلـــى هـــذا ,وتبنــي التكنلوجیـــا الزراعیـــة 

  .الشروع في تنفیذ تلك البرامج االعتبار قبلبنظر وأخذها

وتمثـل تنمیـة اتجاهـات الـزراع نحـو المبتكـرات الزراعیـة الحدیثـة جانبـا مهمـا ینبغـي مراعاتـه خـالل عملیـة 

میـل العـاطفي بقصد تحویـل ذلـك الاإلرشادیةتتطلب العملیة ممارسة العدید من الفعالیات إذنقل التقنیات الزراعیة 

  .للمزارع لیتفاعل ایجابیا نحو التقنیة الزراعیة المستحدثة 

النفسیة للـزراع والمتمثلـة باتجاهـاتهم نحـو المبتكـرات الوجدانیة و معرفة الجوانبوألهمیةبناءا على ماتقدم 

واقعیــة عــن هــذا جــاءت هــذه الدراســة لتــوفر بیانــات ومعلومــات,الزراعیــة وبعــدها نشــرا لتقنیــةالزراعیــة قبــل عملیــة 

عـن اإلجابـةمـن خـالل محاولـة وذلـك,تفتقر لمثل هـذا النـوع مـن المعلومـات اإلنمائیةالجانب سیما وان المشاریع 

  :التساؤالت التالیة 

  اتجاهات زراع الحنطة نحو استخدام تقنیة الري بالرش الحدیثة ؟ما-1

ة ؟ماهي العالقة بین تلك االتجاهات والمتغیرات المستقلة التالی-2

  .ئمة التقنیة الزراعیة للزراع مالمستوى  - أ

.استعداد الزراع نحو التجدید   -ب

  .عمر المبحوثین -ج

  .التحصیل الدراسي للمبحوثین -د

  .هنة الثانویة للمبحوثین الم-ـه
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  مجتمع البحث: أوال

والبـــالغ تعـــدادهم األنبـــارمحافظـــة ضـــمن) الصـــقالویة ( ناحیـــةشـــمل البحـــث جمیـــع زراع الحنطـــة فـــي 

مـن مجمـوع %) 5(وقد تم سحب عینـة عشـوائیة مقـدارها ,) 9(دونم فما فوق) 40(الذین یملكون مزارع) 1000(

  .مزارعا ) 50(الزراع لیصبح مجمل مجتمع البحث 

  المقیاس: ثانیا 

  . نحو استخدام تقنیة الري بالرش الحدیثةاتجاهات زراع الحنطة -1

میل عاطفي تنظمه الخبرة الشخصـیة للفـرد لیتفاعـل ایجابیـا او سـلبیا نحـو شـخص او بأنهاالتجاه یعرف 

ویقصد باتجاه زراع الحنطة نحو استخدام تقنیة الري بالرش في هذا البحـث موقـف المبحـوث ,) 10(موقف معین 

,استخدام تقنیة الري بـالرش عبارة تنطوي على معان تكشف میول واتجاهات الزراع وموقفهم من ) 20(ه نیمما تع

وأعطیــت) غیــر موافــق ,نوعــا مــا ,موافــق,موافــق جــدا (تــم بنــاء مقیــاس متــدرج ربــاعي مكــون مــن المســتویات إذ

بــذلك تحــددت درجــات اتجاهــات المبحــوثین نحــو اســتخدام تقنیــة الــري ,علــى التــوالي) صــفر ,3,2,1( األوزان

مت الدرجة المعیاریة لتصـنف اتجاهـات الـزراع المبحـوثین الـى ثـالث واستخد,درجة ) 60–صفر ( بالرش مابین 

  ) .1-اقل من (منخفض ,)1-,1(+متوسط مابین ,)1+من أكثر(مرتفع .مستویات 

  :قیاس المتغیرات المستقلة -2

  : مالئمة التقنیة الزراعیة للزراع مستوى-أ

الموائمة التي تجـرى علـى أواألقلمةأوتعدیل الأوالتطویع أوة هنا هي عملیة التكییف بالمالئمویقصد 

وتــم قیــاس هــذا المتغیــر مــن خــالل بنــاء مقیــاس متــدرج ,) 11(التقنیــة قبــل نشــرها بــین صــفوف الــزراع المســتهدفین 

توافقهــا مــع (فقــرة متنوعــة یســتدل منهــا مســتوى مالئمــة تلــك التقنیــة للــزراع مــن ناحیــة ) 15(علــى أشــتملربــاعي 

لتكـــالیف مســـتوى تقلیلهـــا,العائـــد المتحقـــق منهـــا ثمنهـــا مقابـــل,انســـجامها مـــع خبـــرات الـــزراع .العـــادات والتقالیـــد 

مالئمــة بشــكل (تكــون المقیــاس مــن المســتویات إذ,)الــخ.....ومــدى ســهولة تطبیقهــا وفهمهــا وصــیانتها ,اإلنتــاج

,درجــة علــى التـــوالي) صــفر,3,2,1(األوزانوأعطیــت) غیــر مالئمــة ,حــد مــا إلــىمالئمــة ,مالئمــة ,كبیــر 

ثـالث إلـىدرجة وباستخدام الدرجة المعیاریة صنف مستوى المالئمة ) 45-صفر(وتحددت درجة المالئمة مابین 

  ) .منخفض ,متوسط ,مرتفع( مستویات 

  : درجة استعداد الزراع لعملیة التجدید -ب

لتوصـیة فنیـة او فكـرة او مبتكـر یتخـذه المـزارع عنـد سـماعهإنویقصد بـه الموقـف السـلوكي الـذي یمكـن 

فقـرات ) 10(وقـد تـم قیـاس هـذا المتغیـر مـن خـالل بنـاء مقیـاس متـدرج ثالثـي مكـون مـن ,) 12(مـرة ألولزراعي 

ة ذات عالقــة مشــاهدتة لمســتحدثات زراعیــأویمكــن مــن خاللهــا معرفــة الموقــف الســلوكي للمبحــوث عنــد ســماعه 

بدیلـة او سـماد زراعیـةوطرائـقاو مواعیداألرضإعدادفي عملیات طرق حدیثةأوهجینة كبذور زراعة.بعمله 

نعـم (لمسـتویات المقیـاس التالیـة ) صـفر,2,1(األوزانأعطیتالخ وقد ......عملیات مكافحة مستحدثة أوجدید 

) فضمــنخ,متوســط ,مرتفــع (ثــالث مســتویات إلــىوتــم توزیــع اســتعداد الــزراع لعملیــة التجدیــد ,) كــال ,انتظــر ,

  .وذلك باستخدام الدرجة المعیاریة 

  

  :عمر الزراع المبحوثین -ج

فئات بعد إلىتم قیاس هذا المتغیر وذلك من خالل معرفة عدد سنوات عمر المبحوث والذي تم تقسیمه 

  .عملیة جمع البیانات 
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  :التحصیل الدراسي -د

یقـرأ ویكتـب ,أمـي( وكمـا یلـي ه تم قیاسه من خالل تحدید المبحوث للمستوى التعلیمي الذي حصل علی

  .على التوالي) 1,2,3,4,5,6( الدرجات وأعطیت) كلیة أومعهد ,إعدادیة,متوسطة ,ابتدائیة ,

  :المهنة الثانویة –ـه

امتلـك مهنـة ثانویـة ذات مـردود ( الخیـارات التالیـة ألحـدتم قیاس هذا المتغیـر مـن خـالل تحدیـد البحـوث 

  .على التوالي ) صفر ,2,1( الدرجات وأعطیت) مهنة ثانویة ال امتلك,قتة ك مهنة ثانویة مؤ امتل,دائمي 

  جمع البیانات: ثالثا 

تضـمن الجـزء ,تكونـت مـن جـزئین إذ,لجمع البیانات من المبحوثین كأداةاستخدمت استمارة االستبیان 

الجــزء الثــاني فتضــمن إمــا,ة المتعلقــة بــالمبحوثین والمقــاییس لمعرفــة العوامــل المســتقلاألســئلةمنهــا بعــض األول

الصـقالویة خـالل ةوقـد تـم جمـع البیانـات مـن زراع الحنطـة فـي منطقـ) اتجاهات الـزراع (مقیاس المتغیر الرئیسي 

  .2006شهري نیسان ومایس 

  

  النتائج والمناقشة

                   .اتجاهات زراع الحنطة نحو استخدام تقنیة الري بالرش -1

قیمــة رقمیــة حصــل علیهــا المبحــوثین لمســتوى اتجاهــاتهم نحــو اســتخدام تقنیــة أعلــىالنتــائج بــان أظهــرت

درجة وفـق مقیـاس ) 27.6(هتوسط مقدار مدرجات وب) 10(قیمة رقمیة بلغت وأدنىدرجة ) 48(الري بالرش كانت 

%) 46(النسـب بمقـدار أعلـىد مثـل المستوى المتوسـط التجاهـات الـزراع قـإنوتبین ,درجة ) 60-صفر(مكون 

المبحـوثین أربـاعمـن ثالثـة أكثـروهـذا یشـیر بـان ,) 1(وكما مبین في الجدول رقـم %) 30(یلیه المستوى المرتفع 

شــر المرتفــع لالتجــاه ن هــذا المؤ اوعلیــه فــ,یمتلكــون اتجاهــات ایجابیــة نحــو اســتخدام تقنیــة الــري بــالرش  %) 76(

بان مشروع تقانات الري بالرش كان یسیر بالمسار الصحیح وینبغي االستمرار بعمـل یوفر دلیال علمیا وموضوعیا 

    . المشروع والتوسع في نشر هذه التقنیة بین الزراع 

  

  توزیع المبحوثین وفقا لمستویات اتجاهاتهم نحو استخدام تقنیة الري بالرش) 1(الجدول رقم 

مستوى اتجاهات 

  الزراع
  المئویةألنسبه  اععدد الزر   ألمعیاریهألدرجه

متوسط درجات 

  المبحوثین

  39.4  30  15  1+من أكثر  مرتفع

  29.1  46  23  )1-.1(+بین   متوسط

  14.3  24  12  1- اقل من   منخفض

  x   27.6  47  100  Sd  10.1¯  المجموع

  

  

  

  .تحدید العالقة بین اتجاهات الزراع والمتغیرات المستقلة التالیة -2

  : للزراع مالئمة التقنیة مستوى-أ

لمسـتوى مالئمـة التقنیـة المبحـوثینقیمـة رقمیـة حصـل علیهـا أعلـىبان ) 2(خالل الجدول رقم من ظهر 

    درجــــة فــــي ضــــوء مقیــــاس مكــــون) 23.8(درجــــات وبمتوســــط مقــــداره ) 7(قیمــــة رقمیــــة وأدنــــىدرجــــة ) 37(لهــــم 
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یلیــه المســتوى المرتفــع %) 42(النســب بمقــدار أعلــىوقــد مثــل مســتوى المالئمــة المتوســط ,درجــة ) 45-صــفر(

وهــذا یــدلل بــان عملیــة انســجام تقنیــة الــري بــالرش مــع ظــروف الــزراع االقتصــادیة واالجتماعیــة والبیئیــة .%) 32(

بین اتجاهات الزراع ومستوى مالئمة التقنیة لهـم ارتباطیةولمعرفة فیما اذا كانت هناك عالقة ,كانت بدرجة جیدة 

وهــو یــدل علــى وجــود عالقــة ایجابیــة ) 0.92(الــذي بلغــت قیمتــة ) pearson(بســیط اســتخدم معامــل االرتبــاط ال.

موكــدا معنویــة العالقــة ) 15.9(وكانــت قیمتــة )t(مــن معنویــة العالقــة اســتخدم اختبــار وللتأكــد,بــین المتغیــریین 

) 13()الطنــــوبي(كــــل مــــن إلیــــهوجــــاءت هـــذه النتیجــــة متفقــــة مــــع مــــا توصـــل ,%) 1(علـــى المســــتوى االحتمــــالي 

وجود عالقة طردیة بین استجابة وتبني الزراع للتقنیـات الزراعیـة ومالئمـة تلـكإلىأشارااللذان ) 14) (الجادري(و

  .التقنیات لظروف الزراع المحلیة

  

  وى مالئمة التقنیة الزراعیة لهماتجاهات الزراع المبحوثین حسب مست)2(رقم الجدول 

مستوى 

مالئمة 

  التقنیة للزراع

  %  اععدد الزر 
متوسط 

  الزراعدرجات 

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبة

         مستوى 

  المعنویة

  38.8  32  16  مرتفع

  28.2  42  21  متوسط  1%  15.9  0.92  **

  15.7  26  13  منخفض

  x     23.8                 sd       9.05¯    %100  50  المجموع

  

  :درجة استعداد الزراع نحو التجدید -ب

) 5(قیمـــة كانـــت وأوطـــأدرجـــة ) 20(قیمـــة رقمیـــة حصـــل علیهـــا المبحـــوثین أعلـــىالنتـــائج بـــان أظهـــرت

وقـــد مثـــل مســـتوى اســـتعداد الـــزراع ,درجـــة ) 20-صـــفر(وفـــق مقیـــاس مكـــون )12.5(درجـــات وبمتوســـط مقـــداره 

ذا یعنـي وهـ,)3(وكما مبین في الجدول رقـم %) 36(یلیه المستوى المرتفع %) 44(النسب بمقدار أعلىالمتوسط 

وللتعـرف علـى العالقـة بـین اتجاهـات ,وصف درجة استعدادهم لعملیة التجدید بالجیدة من المبحوثین%) 80(ان 

وجـود عالقـة إلىوهو یشیر ) 0.76(الزراع واستعدادهم للتجدید استخدم معامل االرتباط البسیط الذي بلغت قیمتة 

وهــو یوكـد معنویــة العالقـة وعلــى ) 8.02(الـذي بلغــت قیمتـة )t(واسـتخدم اختبــار ,المتغیــرینارتبـاط موجبــة بـین 

بـان الـزراع ذوي االسـتعدادات ) 15)(الطنـوبي(إلیـهأشـاروتتوافق هذه النتیجة مع ما ,%)1(المستوى االحتمالي 

  .الكثیر من حاجاتهم إشباعالعالیة نحو التجدید هم االحوج من غیرهم للمصادر العلمیة التي تساهم في 

  

  

  

  

  نحو عملیة التجدیداستعدادهم درجةاتجاهات الزراع المبحوثین حسب) 3(جدول رقم ال

استعداد مستوى 

الزراع نحو عملیة 

  التجدید

  %  عدد الزراع

متوسط 

درجات 

  الزراع

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبه

         مستوى 

  المعنویه

  %1  8.02  0.76  **  37.6  36  18  مرتفع
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  28.7  44  22  متوسط

  16.4  20  10  فضمنخ

  x     12.5                 sd       4.3¯    %100  50  المجموع

  

  :العمر -ج

  كانـــت ضـــمن الفئـــة العمریـــة%) 32(نســـبة مـــن المبحـــوثین أعلـــىإن) 4(تبـــین مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

وان ,) نهســ50اكثــر مــن (كانــت ضــمن الفئــة العمریــة %) 18(ســنة وان اوطــا نســبة مــن المبحــوثین ) 41-50(

درجـة فـي حـین ان اوطــا ) 31.1(سـنة بمقـدار) 40-30(معـدل التجاهـات الـزراع كـان ضـمن الفئــة العمریـة أعلـى

وباســـتخدام معامـــل ,درجـــة ) 16.5(بمقـــدار ) ســـنه 50مـــن أكثـــر(معـــدل لالتجاهـــات كـــان ضـــمن الفئـــة العمریـــة 

مــن معنویــة هــذه التأكــداع والعمــر ولغــرض االرتبــاط البســیط تبــین وجــود عالقــة ارتبــاط ســالبة بــین اتجاهــات الــزر 

.%) 1(قـة علـى المسـتوى االحتمـالي موكـدا معنویـة العال) 7.37-(الذي بلغت قیمتة ) t(العالقة استخدم اختبار 

أوهــذه التقنیــة ألهمیــةوقــد یعــزى ســبب هــذه العالقــة العكســیة لعوامــل عدیــدة منهــا ارتفــاع خبــرة الــزراع وتقــدیرهم 

    .ع الذي یسهل بدوره اقتناء منظومة الري بالرش الرتفاع دخول الزرا

  

  العمریةلمبحوثین حسب فئاتهماتجاهات الزراع ا) 4(الجدول رقم 

الفئات

  للزراعالعمریة
  %  عدد الزراع

متوسط درجات 

  زراعال

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبة

         مستوى 

  المعنویة

  30.9  22  11  سنه30اقل من 

  31.1  28  14  سنه40- 30  0.01  7.37-  **0.73-

  28.7  32  16  سنه50- 41

  16.5  18  9  سنه50من أكثر
¯x  38.6              sd    2.7  

    100  50  المجموع

  

  :التحصیل الدراسي -د

هـم مـن خریجـي الدراسـة االبتدائیـة فـي حـین مثـل %) 28(نسبة مـن المبحـوثین أعلىإنالنتائج أظهرت

معـدل التجاهــات أعلـىان ) 5(ویالحـظ مــن خـالل الجـدول رقــم ,%)  6(كلیـات اوطــا النسـب خریجـوا المعاهـد وال

لالتجاهـات ضـمن فئـة بینما كان اوطـا معـدل,درجة ) 39.8(الزراع حصل علیه خریجوا الكلیات والمعاهد بمقدار

اسـتخدام تقنیـة الـري وظهر وجود عالقـة ارتباطیـة بـین اتجاهـات الـزراع نحـو,درجة ) 14.3(بقداراألمیونالزراع 

الـذي بلغـت ) t(وباسـتخدام اختبـار ) 0.78(اذ بلـغ قیمـة معامـل االرتبـاط البسـیط .بالرش والتحصیل الدراسي لهم 

إلیـهوجاءت هذه النتیجة منسـجمة مـع ماذهـب ,%)1(اكد معنویة العالقة وعلى المستوى االحتمالي ) 8.5(قیمتة 

.الكبیـر علـى مسـتوى اسـتجابتهم للمسـتحدثات الزراعیـةاألثـرلـه األفـرادالـذي اشـاران تعلـیم )surry)(16(كل من 

الــزراع ذوي المســتوى التعلیمــي المرتفــع كــانوا هــم الســباقون فــي إنالــذي توصــل ,)weir.s &knight.j)(17(و

  .تقبل وتبني التكنلوجیا الزراعیة الحدیثة 

  

  لدراسيالمبحوثین حسب تحصیلهم ااتجاهات الزراع) 5(الجدول رقم 
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التحصیل الدراسي 

  للمبحوثین
  %  عدد الزراع

متوسط درجات 

  زراعال

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبه

         مستوى 

  المعنویه

  14.3  22  11  أمي

  17.3  20  10  یقرأ ویكتب  0.01  8.5  **0.78

  27.2  28  14  ابتدائیة

  34.2  14  7  متوسطة 

¯x  3.06              sd    1.5  
  34.8  10  5  إعدادیة

  39.8  6  3  كلیةأومعهد 

    %100  50  المجموع

  

  :المهنة الثانویة -ـه

,مهـن ثانویـة ال یملكـوندرجة ضمن فئـة الـزراع الـذین )31.9(معدل التجاهات الزراع أعلىإنظهر 

,تـــة قؤ درجـــة ضـــمن مجموعـــة الـــزراع الـــذین یمتلكـــون مهـــن ثانویـــة م) 25.2(بینمـــا كـــان اوطـــا معـــدل لالتجاهـــات 

واســتخدم معامــل االرتبــاط البســیط الجــل معرفــة فیمــا اذا كانــت هنــاك عالقــة معنویــة بــین اتجاهــات الــزراع والمهــن 

ولغـرض ,وجـود عالقـة عكسـیة بـین المتغیـرین إلـىوهـو یشـیر ) 0.33-(اذ بلغـت قیمتـة ,الثانویة التي یمتلكونها 

وهـو یوكـد معنویـة العالقـة ) 2.4-(الـذي بلغـت قیمتـة )  t(التاكد من معنویة العالقة ومن خالل استخدام اختبـار 

وقــد یعــزى ســبب هــذه العالقــة العكســیة هــو ,) 6(وكمــا مبــین فــي الجــدول رقــم ) 0.05(وعلــى المســتوى االحتمــالي 

خصوصــا وان زراعــة باإلشــراففتــرات العمــل ویكتفــون هــم أثنــاءعمــال بــاجوراوغیر ذلــك الســتخدام بعــض الــزراع 

  .األخرىمقارنة مع بعض المحاصیل حتاج الى خدمة زراعیة كبیرةمحصول الحنطة الی

  

  المهن الثانویة التي یمتلكونهااتجاهات الزراع المبحوثین حسب) 6(الجدول رقم 

  %  عدد الزراع  الفئات
متوسط درجات 

  الزراع

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبة

         مستوى 

  المعنویة

  25.7  28  14  زراع لدیهم مهنة ثانویة دائمیة

  25.2  40  20  زراع لدیهم مهنة ثانویة مؤقتة  0.05  2.4-  0.33-  *

  31.9  32  16  مهنة ثانویةال یمتلكونزراع 

    %100  50  المجموع
¯x   0.9                 sd       

0.7  

  

  

  االستنتاجات

لري بالرش وان الطابع العام لتلـك الصقالویة في اتجاهاتهم نحو استخدام تقنیة ایتباین زراع الحنطة في ناحیة-1

مــن المبحــوثین اظهــروا %) 75(مــن أكثــرإنإذ,االرتفــاع إلــىاالتجاهــات یوصــف بالمتوســط الــذي یمیــل 

  . اتجاهات ایجابیة نحو استخدام تلك التقنیة 
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مــــن المبحـــــوثین كانــــت درجــــة مالئمــــة التقنیـــــة الزراعیــــة لظــــروفهم االقتصـــــادیة %) 74(إنالدراســــة أظهــــرت-2

مـــن الـــزراع المبحـــوثین اظهـــروا اســـتعدادات مرتفعـــة نحـــو %) 80(وان ,والبیئیـــة بمســـتوى جیـــد جتماعیـــة واال

فـي عملیـة نقـل التقنیـات اإلنمـائيالـذي انتهجـه المشـروع األسـلوبشر یدلل نجـاح ؤ وهذا الم,عملیة التجدید

.الزراعیة بین صفوف الزراع

مـن المعنویـة بـین اتجاهـات الـزراع نحـو اسـتخدام تقنیـة الـري تبین وجود عالقة ارتباط موجبة على درجة عالیة-3

درجة استعداد الـزراع نحـو عملیـة ,مستوى مالئمة التقنیة الزراعیة للزراع(بالرش وكل من المتغیرات التالیة 

) .التحصیل الدراسي للزراع ,التجدید 

وكـل نحـو اسـتخدام التقنیـة الزراعیـة الدراسة وجـود عالقـة ارتبـاط معنویـة عكسـیة بـین اتجاهـات الـزراعأظهرت-4

  ) .المهنة الثانویة التي یمتلكونها ,عمر الزراع ( من المتغیرات 

  

  التوصیات

أعطــىالــذي جیــد و المســتوى البنحــو اســتخدام تقنیــة الــري بــالرشالطــابع العــام التجاهــات الــزراع إنبــالرغم مــن-1

باالتجـاه الصـحیح علیـه ینبغـي تكثیـف الجهـود یثـةدمشـروع تطـویر تقانـات الـري الحشرا ایجابیا على سـیرؤ م

  .وحث الخطى من اجل االستمرار في نشر تقنیة الري بالرش على واسع من الزراع 

الفریق البحثـي متعـدد االختصاصـات ألسلوباإلنمائیةنظرا للنتائج االیجابیة المتحققة جراء استخدام المشاریع -2

وتنسـجم مـع ظـروف لتـتالءمكییف وتطویع التقنیات الزراعیة خصوصا في مجال ت) بحوث النظم الزراعیة (

فیــذ نوتإعـدادفــي األسـلوبتوصـي الدراســة باعتمـاد هــذا المـنهج او ,الـزراع االقتصـادیة واالجتماعیــة والبیئیـة

.برامج التنمیة الزراعیة في القطر 

جاهـات الـزراع نحـو اسـتخدام موجبـا مـع اتارتباطـا معنویـاضرورة اعتماد الخصائص والمتغیـرات التـي ارتبطـت -3

) مسـتوى مالئمـة التقنیـة للـزراع ,درجة استعداد الزراع نحو التجدید ,التحصیل الدراسي( تقنیة الري بالرش 

.بالمستقبل اإلرشادیةتخاذها معیارا في البرامج وا

ة وبنـــاء بـــرامج ینبغـــي االســـتمرار فـــي تنمیـــة وتطـــویر اتجاهـــات الـــزراع نحـــو اســـتخدام مختلـــف التقنیـــات الزراعیـــ-4

.القطر بشقیه النباتي والحیوانيالسابقة للنهوض بالواقع الزراعي في اإلنمائیةتنمویة على غرار البرامج 
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