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اآلثار التعميمية لممدارس الحقمية عمى الريفيات فيما يتعمق ببعض توصيات انتاج
محصول القمح بمحافظة البحيرة
أمل عبد الرسول أحمد فايد

كمية الزراعة  -جامعة دمنيور
تاريخ التسميم2015/9/6 :

2015/11/22 :

تاريخ القبول

الممخص

إستيدف البحث دراسة اآلثار التعميمية لممدارس الحقمية عمى الريفيات فيما يتعمق ببعض التوصيات الفنية لزراعة محصول
القمح بمحافظة البحيرة ،وقد أجرى البحث فى ثبلث قرى بالمحافظة عمى عينتين عشوائيتين  60مبحوثة من المشاركات بالمدارس
الحقمية ،و 60مبحوثة من الريفيات البلتى لم يشاركن بالمدارس الحقمية  .وقد تم جمع البيانات عن طريق إستمارة إستبيان بالمقابمة
الشخصية تم إعدادىا ليذا الغرض ،واستخدمت عدة أساليب إحصائية فى تحميل البيانات كالنسب المئوية ،والجداول التك اررية،
واإلرتباط البسيط ،واختبار( ت) ،وقد تمثمت أبرز النتائج فى اآلتى:
 -1أن %61.7من المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية لديين مستوى معرفى مرتفع بالتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح ،فى حين
بمغت ىذه النسبة  %23.3لممبحوثات غير المشاركات بالمدارس الحقمية ،وقد كانت ىناك فروق معنوية بين متوسطى درجات معرفة
المبحوثات المشاركات وغير المشاركات بالمدارس الحقمية  ،حيث بمغت قيمة "ت"  12.4وىى قيمة ثبت معنويتيا إحصائياً.

 -2أكثر من نصف المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية  %56.7لديين مستوى تنفيذى مرتفع بالتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح،
فى حين بمغت ىذه النسبة  %26.7لممبحوثات غير المشاركات بالمدارس الحقمية ،وقد كانت ىناك فروق معنوية بين متوسطى درجات
تطبيق المبحوثات المشاركات وغير المشاركات بالمدارس الحقمية ،حيث بمغت قيمة "ت"  9.12وىى قيمة ثبت معنويتيا إحصائياً.

 -3وجود عبلقة إرتباطية مغزوية بين مستوى معرفة المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية ببعض التوصيات الفنية لزراعة القمح كمتغير تابع
وبين كل من المتغيرات المستقمة التالية  :المستوى التعميمى لممبحوثة ،والحيازة المزرعية ألسرة المبحوثة ،والتعرض لوسائل اإلعبلم ،وسن
المبحوثة ،والتردد عمى مراكز الخدمات الريفية.
 -4وجود عبلقة إرتباطية مغزوية بين مستوى تنفيذ المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية لبعض التوصيات الفنية لزراعة القمح كمتغير تابع
وبين كل من المتغيرات المستقمة التالية :سن المبحوثة ،والمستوى التعميمى لممبحوثة ،والحيازة المزرعية ألسرة المبحوثة ،السعة األسرية.
 -5كان دافع الحصول عمى المعمومات أىم دوافع مشاركة الريفيات فى المدرسة الحقمية ،يميو دافع تنمية القدرات الشخصية وتحقيق الذات ،أما
أسباب عدم المشاركة فى المدرسة الحقمية فكان أىميا الظروف االجتماعية لممبحوثات وعدم موافقة الزوج.

كممات دليمية :اآلثار التعميمية -المدرسة الحقمية -المستوى المعرفي -المستوى التنفيذي.

األدائية لمممارسات المزرعية

المقدمة

يعتبر اإلرشاد الزراعى أحد الركائز اليامة
لمنيوض باإلنتاج الزراعى ،وخاصة فيما يتعمق
بنشر وتبنى التوصيات الجديدة بين الزراع وايجاد
اتجاىات

موالية

لؤلساليب

اإلنتاجية

المثمى

,

,1988

Roling

).)p33

ويعرف اإلرشاد الزراعى عمى أنو منظومة من

األنشطة الفاعمة  ،تقدم من خبلل المرشد تجمع بين
الخبرات

الزراعية

الناجحة

لمزراع

والمستحدثات

والمستحدثات الزراعية (فرج  ،2002ص )4 :وىو

الزراعية الصالحة لمتطبيق فى الريف والمبلئمة

لذلك يسعى إلى تطوير معارف الزراع وقد ارتـيم

لظروف الزراع وبيئتيم  ،وذات العائد اإلنتاجى

الواضح والصالح لممستيمك من خبلل األساليب
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واألدوات اإلرشادية المبلئمة التى تساعد الزراع

الجماعى ،ويقوم الزراع بإجراء مقارنة بين حقول

والتطبيق

المكافحة المتكاممة لآلفات والحقول التقميدية (زىران،

المشاركة

عمى

واالستيعاب

والفيم

لممستحدث الزراعى عن اقتناع (قشطة،2012 ،

 ،2012ص.)11 :

وتعرف المدرسة الحقمية عمى أنيا طريقة

ص)42 :
مشاركة المزارع تمعب دو ار أساسيا فى اإلرشاد

بدأت

إرشادية

فى

تتطور

الثمانينات

أواخر

الزراعى الناجح ،فالخبرة الشخصية لممزارع ىى أىم

بأندونيسيا مع صغار مزارعى األرز ،تعتمد عمى

مصدر لممعمومات ويمكن اعتبارىا الحل الحاسم

البحث والتكوين فيما بينيم بقصد تحسين اإلنتاج

المرشد

الحقمية ىى برنامج تدريبى حقمى يستمر لموسم

لمواجية المشكبلت واالحتياجات المحمية ،فمبدأ
المشاركة

يمثل

مضمون

بين

العبلقة

أفضل

باعتماد

الممارسات،

المزارعين

ومدرسة

والمزارع ،ويعرف اإلرشاد بالمشاركة عمى أنو عممية

كامل وتتابع نشاطات التدريب المراحل المختمفة

تعميم مستمر تتم بين المرشد والمزارعين وبين

لتطور المحصول واجراءات المكافحة المتعمقة بو.

واكتساب معمومات وخبرات وميارات من خبلل

البلزمة لتطوير الخبرات وكفاءات المزارعين مما يساعدىم

الحوار والمناقشة والمشاىدة بيدف زيادة وتحسين

عمى تطبيق الممارسات التقنية الجيدة لتحسين المحاصيل

االنتاج بما يؤدى إلى رفع مستوى معيشة المزارعين،

الزراعية ،وتقوية ميارات تحديد وحل المشكبلت واتخاذ

المزارعين

وبعضيم

البعض،

حيث

يتم

تبادل

ويمتاز اإلرشاد بالمشاركة أنو عممى وبو استجابة
الحتياجات

المزارعيين،

الجماعى والثقة

ويعتمد

والتقدير

والمرشد (اإلدارة المركزية

أىداف المدارس الحقمية تتمثل فى تقديم الوسائل

الق اررات واالتصال الفعال ،وىى فرصة لممزارعين لتكوين

عمى

العمل

تعاونيات وجمعيات لمعمل سويا عمى العديد من المواضيع

المتبادل بين

المزارع

المتعمقة بالزراعة ()https://en.wikipedia.org

الئلرشاد

الزراعى،

ص

ص.)9-6 :

تشير بيانات دراسات قطرية إلثنى عشر بمدا
بيا

قامت

منظمة

الفاو

 ،1993أن  %25من

وتساعد المشاركة عمى الوصول إلى ق اررات

المزارع الكبيرة تشغميا النساء ،و %19من المزارع

جيدة عن االحتياجات الفعمية لمزراع  ،ليتم اعداد

المتوسطة تشغميا النساء ،وكانت النسبة المئوية

برامج مناسبة ليم لتحدث تغيي ار فى معارفيم

لممزارع التى ترأسيا النساء فى مصر ، %28.1

ومياراتيم واتجاىاتيم

وتزيد

من خبراتيم حتى

يصبحوا قادة نشيطين فى عممية التغيير (

Boyle,

.)1981,p. 96
ويعتبر مدخل المدارس الحقمية من المداخل

لذلك فإن من بين اإلستراتيجيات المطبقة لتحسين

حصول

المزارعات

عمى

اشتراكين فى المدارس الحقميـة

الخدمات

)74

اإلرشادية

et.al,1997,p

.(Jiggins.

اإلرشادية المستحدثة ،فيو يعتمد عمى التعميم

ومشاركة السيدات في المدارس تعود بفائدة

بالتجريب واالكتشاف والمشاركة واالستجابة لرغبات

كبيرة عميين حيث أن السيدات الريفيات يقضين

حيث يتم تنفيذ كافة األنشطة التعميمية ،ودور

السيل عميين الوصول إلي المعمومات واكتسابين

المرشد ىو التيسير أكثر من التعميم ،وتعريف الزراع

لمميارات المطموبة لتحسين مستوي معيشتين ،وبما

المتعممين ،والبيئة األساسية لمتعميم ىى الحقل،

مايجب عممو ومبلحظتو ،وأنشطة ىذا المدخل ىى
تحميل النظام البيئى ،والموضوع الخاص ،والتفاعل
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معظم أوقاتين في المنزل مما يجعل من غير

أن المزارعات

تتولي

إدارة المنازل

وادارة المزارع

الخاصة بين فين أقل حظا ألنين يكن غير
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مؤىبلت إلعداد مثل ىذا النوع من األعمال التي
يقوم بيا الرجال ،ولكونين ال يستطعن االستفادة من
شبكات االتصال الخاصة بالرجال عند مواجيتن
عممية

ألي مشاكل

مثل

اآلفات

التي

تصيب

المحاصيل ومشاكل الري(عادل.)2015 ،
ويعتبر القمح من أىم محاصيل الحبوب
الغذائية ،سواء فى االنتاج أو االستيبلك أو التجارة

الداخمية ،بل ويعتبر المحصول االستراتيجى األول

فى األمن الغذائى المصرى ،ويرجع ذلك إلى النمط
الغذائى فى مصر من ناحية ،والنمو السكانى
السريع من ناحية أخرى (فرج ،2005 ،ص.)26:

وتستيدف استراتيجية التنمية الزراعية فى

مصرحتى عام  2030الوصول بالمساحة المنزرعة
بالقمح إلى نحو  4.2مميون فدان ،بمتوسط انتاج

األهداف البحثية

يستيدف ىذا البحث بصفة أساسية التعرف
عمى اآلثار التعميمية لممدارس الحقمية عمى الريفيات
فيما يتعمق ببعض توصيات انتاج محصول القمح
بمحافظة البحيرة  ،ولتحقيق ىذا اليدف العام تم
صياغة عدد من األىداف الفرعية التالية:

 -1التعرف عمى مستوى معرفة الريفيات المبحوثات
المشاركات وغير المشاركات بالمدارس الحقمية

بالتوصيات الفنية لزراعة القمح .
 -2التعرف عمى مستوى تنفيذ الريفيات المبحوثات
المشاركات وغير المشاركات بالمدارس الحقمية
لمتوصيات الفنية لزراعة القمح.

 -3تحديد الفروق بين درجات معرفة الريفيات المبحوثات
المشاركات بالمدارس الحقمية وغير المشاركات

حوالى  3.6طن لمفدان ،لتحقق انتاجية تقدر بنحو

فييا.

 ،%81حيث تشير التقديرات إلى أن احتياجات

المشاركات بالمدارس الحقمية وغير المشاركات

 15.1مميون طن ،وبمعدل اكتفاء ذاتى قرابة

اإلستيبلك المحمى من القمح لنفس العام سوف
تصل إلى حوالى  18.7مميون طن (و ازرة الزراعة
واستصبلح األراضى ،2009 ،ص ،)53فكان من

الطبيعى العمل عمى زيادة االنتاج من القمح من

خبلل التوسع فى زراعتو أفقيا ورأسيا ،وقد أسفرت
تمك الجيود عن زيادة المساحة المنزرعة وانتاجية
الفدان من القمح إلى نحو  3مميون فدان ،بمتوسط

انتاجية تقدر بحوالى  18أردب لمفدان عام 2012
(و ازرة الزراعة

واستصبلح

األراضى،

،2013

ص.)48
مما سبق يتضح أىمية زيادة االنتاج من
القمح لسد احتياجات االستيبلك المحمى والتقميل من

االستيراد

وتقميل

المياه

المستخدمة

فى

رى

المحصول ،لذلك كانت ىذه الدراسة لمعرفة األثر
التعميمى لممدارس الحقمية عمى المشاركين بيا فى
معرفة وتنفيذ بعض توصيات زراعة محصول القمح
فى بعض قرى محافظة البحيرة.

 -4تحديد الفروق بين درجات تنفيذ الريفيات المبحوثات
فييا.
 -5التعرف عمى دوافع مشاركة الريفيات بالمدارس
الحقمية وكذلك دوافع عدم المشاركة.
الطريقة البحثية
التعاريف اإلجرائية:

 -1مستوى المعرفة  :يقصد بو فى ىذه الدراسة

مدى إلمام المبحوثة ببعض المعارف الخاصة
بالتوصيات الفنية لزراعة القمح والتى تنحصر
فى (األصناف الموصى بيا تحت ظروف

منطقة البحث ،وأنسب ميعاد لزراعة القمح،
وطرق

زراعتو،

و معدل

التقاوى

والرى

والتسميد ،وأنواع الحشائش التى تظير فى
المحصول وطرق مقاومتيا ،والحشرات التى
تصيب المحصول وطرق مقاومتيا ،وطرق

مقاومة الفئران والعصافير ،وعبلمات نضج
المحصول ،وأنسب طرق التخزين ) .وتم قياس
ىذا المتغير بإعطاء درجة واحدة لكل ممارسة
517

)Vol. 60, No. 3, pp. 515-524, 2015(Arabic

Alex. J. Agric. Res.

ال تعرفيا المبحوثة ودرجتان لكل ممارسة

واحدى عشر متغي اًر مستقبلً ىى  :السن ،والمستوى

تعرفيا المبحوثة من خبلل اإلجابة عمى 47

التعميمى لممبحوثة ،والسعة األسرية ،وسن الزوج،

رقمية تعبر عن درجة المستوى المعرفى

المبحوثة ،والتعرض لوسائل اإلعبلم ،التردد عمى

لممبحوثة ،وقد تراوح المدى الفعمى ما بين

مراكز الخدمات الريفية ،والمشاركة فى الق اررات

 90 -64درجة وتم تصنيف المبحوثات وفقا

األسرية ،والقيادية ،واإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعى.

ليذا المدى إلى ثبلث فئات ،جدول(.)1

الفروض البحثية:

سؤال ومثمت محصمة ىذه الدرجات قيمة

 –2مستوى التطبيق  :يقصد بو فى ىذه الدراسة مدى
تطبيق المبحوثة لبعض التوصيات الفنية لزراعة

والمستوى التعميمى لمزوج ،والحيازة المزرعية ألسرة

 -1يوجد فرق معنوى بين متوسطى درجات معرفة
المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية وغير

القمح السابق ذكرىا ،وتم قياس ىذا المتغير بإعطاء

المشاركات فييا بالتوصيات الفنية لزراعة محصول

درجة واحدة لكل ممارسة ال تطبقيا المبحوثة

القمح المدروسة.

ودرجتان لكل ممارسة تطبقيا المبحوثة من خبلل

 -2يوجد فرق معنوى بين متوسطى درجات تطبيق

اإلجابة عمى  39سؤال  .ومثمت محصمة ىذه

المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية وغير

الدرجات قيمة رقمية تعبر عن درجة المستوى

المشاركات فييا لمتوصيات الفنية لزراعة محصول

التطبيقى لممبحوثة ،وقد تراوح المدى الفعمى ما بين

القمح المدروسة.

 75 -45درجة وتم تصنيف المبحوثات وفقا ليذا
المدى إلى ثبلث فئات ،جدول(.)3

المبحوثات

 -3األثر التعميمى لممدارس الحقمية عمى الريفيات

فيما يتعمق بمحصول القمح  :ويقصد بو ما
ترتب من تغييرعمى مستوى معارف وتطبيق

المبحوثات لبعض الممارسات الفنية لمحصول
القمح  .وتم اإلستدالل عن ذلك من خبلل

المقارنة بين عينتى البحث المشاركات وغير
المشاركات فى المدارس الحقمية.
 -4دوافع مشاركة الريفيات بالمدارس الحقمية :
يقصد بيا فى ىذا البحث حماس المبحوثات
والذى يوجو سموكين نحو مشاركتين فى
المدارس الحقمية ،وقد تم قياسو من خبلل
السؤال

المباشر

لممبحوثات

عن

دوافع

مشاركتين ،جدول(.)7
المتغيرات البحثية:

إنحصر ت متغي ار ت البحث فى متغيرين تابعين

ىما  :مستوى معارف المبحوثات ببعض الممارسات
الفنية لمحصول القمح ومستوى تطبيقين ليا،
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 -3توجد عبلقة إرتباطية معنوية بين درجة معرفة
المشاركات

بالمدارس

الحقمية

بالتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح المدروسة
وكل من المتغيرات البحثية المستقمة.

 -4توجد عبلقة إرتباطية معنوية بين درجة تطبيق
المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية لمتوصيات
الفنية لزراعة محصول القمح المدروسة وكل من

المتغيرات البحثية المستقمة.

وتم إختبار ىذه الفروض السابقة إحصائياً فى

صورتيا الصفرية المقابمة التى تنفى العبلقة بين جميع
المتغيرات البحثية موضع الدراسة.
منطقة وشاممة وعينتا البحث:

تم إختيار محافظة البحيرة

كمنطقة إلجراء

البحث ،ألنيا إحدى المحافظات التى طبقت فييا
المدارس الحقمية ،فى إطار التعاون بين وحدة إدارة
مشروعات تطوير الرى الحقمى ومشروع انتاجية
المياه الزراعية ومواءمتيا مع التغيرات المناخية،
وادارة اإلرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة  .وقد
أستخدم النموذج التجريبى والذى يحاول تحديد
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السبب والنتيجة ،حيث تتحدد شاممة المستيدفين من

تم تجميع بيانات ىذا البحث فى شير يونية 2015

المدرسة الحقمية ،وتتحدد منيا عينة عشوائية تعتبر

من خبلل اإلستبيان بالمقابمة الشخصية ،وقد تم تصميم

ومجموعة أخرى لم تشارك تعد مجموعة ضابطة .

نوعية البيانات التى تتفق ومقتضيات تحقيق ىذه

وتجمع البيانات من كبل المجموعتين فى نياية

األىداف  .بعد تفريغ البيانات وتبويبيا ،وجدولتيا تم

المدرسة الحقمية وتقارن النتائج ،فإذا ما وجدت

التحميل اإلحصائى من خبلل النسب المئوية ،والتك اررات

اختبلفات معنوية فى المتغيرات المدروسة ،فإنو

والمتوسط الحسابى ،واإلنحراف المعيارى ،ومعامل

مجموعة

تجريبية

شاركت

الحقمية،

بالمدارس

يفترض أن المدرسة الحقمية ىى السبب.

إستمارة اإلستبيان فى ضوء األىداف البحثية ،مع مراعاة

اإلرتباط البسيط ،واختبار(ت).

اختيرت ثبلث قرى بالمحافظة والتى تم فييا
تطبيق المدارس الحقمية وىذه القرى ىى قرية
البسمقون بمركز كفر الدوار ،وقرية كوم النصر
المحمودية،

بمركز

دسونس

وقرية

بمركز

النتائج ومناقشتها

أووً :المستوى المعرفى لممبحوثات ببعض الممارسات
الفنية لزراعة القمح:

أبو

تم تصنيف المبحوثات و فقاً لفئات المستوى

حمص ،واختيرت المبحوثات من واقع كشوف
األسماء البلتى شاركن بالمدارس الحقمية ،وكذلك
زوجات مزارعى القمح البلتى لم يشاركن بالمدارس

الحقمية ولكن يساعدن أزواجين فى الحقل ،أو يقمن

المعرفى ببعض الممارسات الفنية لزراعة القمح

إلى ثبلث فئات جدول ( )1والذى تبين منو أن
 %61.7من
الحقمية

المبحوثات

المشاركات

بالمدارس

لديين مستوى معرفى مرتفع بالممارسات

بالعمل المزرعى بأنفسين  .وجدير بالذكر أنو كانت

الفنية لزراعة القمح موضوع البحث فى حين بمغت

بمغ المتوسط الحسابى لمتغيرات السن ،والمستوى

المشاركات  .وتعكس ىذه النتائج إرتفاع مستوى

ىناك درجة من التجانس بين عينتى البحث حيث
التعميمى،
اإلعبلم

والسعة

األسرية،

والتعرض

 8.9 ،6 ،1.91 ،37.7عمى

لوسائل

معرفة

الترتيب

لممبحوثات المشاركات فى المدارس الحقمية فى

مقابل  8.1 ،7 ،1.34 ،38.1لغير المشاركات ،
وبمغ عدد المبحوثات البلتى تم اختيارىن وشاركن
فى

المدارس

الحقمية

 60مبحوثة

وكذلك

60

مبحوثة من الريفيات البلتى لم يشاركن فى المدارس
الحقمية.

ىذه النسبة  %23.3و ذلك بالنسبة لممبحوثات غير
بالمدارس

الحقمية

المبحوثات

المشاركات

ببعض الممارسات الفنية لزراعة القمح

موضوع

الدراسة مقارنة بالمبحوثات غير المشاركات  .ومما

يؤكد ذلك أن المتوسط الحسابى لمعارف المبحوثات
المشاركات بالمدارس الحقمية

ببعض الممارسات

الفنية لزراعة القمح قد بمغ  80.7درجة فى مقابل
 73.4درجة لممبحوثات غير المشاركات بالمدارس
الحقمية،

تجميع وتحميل البيانات:

جدول  :1توزيع المبحوثات وفقاً لمستوى معارفهن ببعض الممارسات الفنية لزراعة محصول القمح
منخفض
متوسط
مرتفع
المجموع

فئات المستوى المعرفى
( ) 72-64
( )81 -73
( )90-82

المشاركات بالمدارس الحقمية
%
العدد
8.3
5
30
18
61.7
37
100
60

غيرالمشاركات
%
العدد
38.3
23
38.4
23
23.3
14
100
60
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األمر الذى يمكن معو القول بأن لممدارس الحقمية ثا اًر

تعميمية ،حيث ساىمت فى زيادة معارف المبحوثات

تم تصنيف المبحوثات و فقاً لفئات المستوى

التنفيذى لبعض التوصيات الفنية لزراعة القمح إلى

المشاركات بالمدارس الحقمية ببعض الممارسات الفنية

ثبلث فئات ،جدول ( )3والذى تبين منو أن %56.7

لزراعة محصول القمح.

من المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية لديين

ولموقوف عمى معنوية الفرق بين متوسطى درجات

مستوى تنفيذى مرتفع لمممارسات الفنية لزراعة

معرفة المشاركات بالمدارس الحقمية والمبحوثات غير

القمح

فى حين بمغت ىذه النسبة  %26.7وذلك

المشاركات فييا ببعض الممارسات الفنية لزراعة القمح،

بالنسبة لممبحوثات غير المشاركات  .وتعكس ىذه

معنويتيا إحصائياً عند المستوى اإلحتمالى ،0.01

بالمدارس الحقمية لبعض التوصيات الفنية لزراعة

تم حساب قيمة "ت" وقد بمغت  12.4وىى قيمة ثبت

جدول ( .)2وتعكس ىذه النتيجة وجود أثرمعرفى واضح

النتائج إرتفاع مستوى تنفيذ المبحوثات المشاركات

القمح موضوع الدراسة مقارنة بالمبحوثات غير

لممدارس الحقمية  .وبيذه النتيجة يمكن قبول الفرض

المشاركات  .ومما يؤكد ذلك أن المتوسط الحسابى

متوسطى درجات معرفة المبحوثات المشاركات بالمدارس

لبعض التوصيات الفنية لزراعة القمح قد بمغ 63.7

الحقمية وغير المشاركات ببعض الممارسات الفنية

درجة فى مقابل  55.1درجة لممبحوثات غير

لزراعة القمح.

المشاركات بالمدارس الحقمية ،األمر الذى يمكن

البحثى األول والذى يفترض وجود فرق معنوى بين

لتنفيذ

المبحوثات

المشاركات

بالمدارس

الحقمية

معو القول بأن لممدارس الحقمية ثا اًر تعميمية،

ثانيا :المستوى التنفيذى لممبحوثات لبعض التوصيات
الفنية لزراعة القمح:

جدول  :2الفرق بين متوسطى درجات معارف المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية وغير المشاركات ببعض
التوصيات الفنية لزراعة القمح

العينة
المشاركات بالمدارس الحقمية
غير المشاركات

المقاييس

** معنوية عند 0.01

المتوسط الحسابى

اإلنحراف المعيارى

80.7
73.4

5.23
6.41

ن = 60
ن = 60

قيمة "ت"
12.4

جدول  :3توزيع المبحوثات وفقاً لمستوى تنفيذهن لبعض التوصيات الفنية لزراعة محصول القمح
منخفض
متوسط
مرتفع
المجموع

فئات المستوىالتنفيذى
( ) 54-45
( )64-55
( )75-65

المشاركات بالمدارس الحقمية
%
العدد
11.6
7
31.7
19
56.7
34
100
60

غيرالمشاركات
%
العدد
30
18
43.3
26
26.7
16
100
60

حيث ساىمت فى زيادة مستوى تنفيذ المبحوثات

لبعض الممارسات الفنية لزراعة القمح ،تم حساب

المشاركات بالمدارس الحقمية لبعض التوصيات

قيمة "ت" وقد بمغت  9.12وىى قيمة ثبت معنويتيا

الفنية لزراعة محصول القمح  .ولموقوف عمى معنوية

إحصائياً

بالمدارس الحقمية والمبحوثات غير المشاركات فييا

واضح لممدارس الحقمية  .وبيذه النتيجة يمكن قبول

الفرق بين متوسطى

درجات تنفيذ

المشاركات

عند

المستوى

اإلحتمالى

،0.01

جدول ( .)4وتعكس ىذه النتيجة وجود أثرتنفيذى
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الفرض البحثى الثانى والذى يفترض وجود فرق

والمشاركة فى الق اررات األسرية ،والتردد عمى مراكز

معنوى بين متوسطى درجات تنفيذ المبحوثات

الخدمات الريفية ،والقيادية واإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعى.

المشاركات

بالمدارس

وغير

الحقمية

المشاركات

خامسا :دوافع مشاركة الريفيات بالمدارس الحقمية:

لبعض التوصيات الفنية لزراعة القمح.

كانت أىم دوافع مشاركة الريفيات فى المدرسة

ثالثا  :العالقة بين الخصائص المميزة لممبحوثات

المشاركات بالمدارس الحقمية ومستوى معارفهن

ببعض التوصيات الفنية لزراعة القمح:

أظيرت النتائج جدول ( )5أن من بين احدى عشر

متغي اًر مستقبلً ىناك  5متغيرات ترتبط معنوياً بمستوى

معارف المبحوثات وىي المستوى التعميمى لممبحوثة،
والحيازة المزرعية ألسرة المبحوثة ،والتعرض لوسائل

اإلعبلم ،وسن المبحوثة ،والتردد عمى مراكز الخدمات
الريفية  .فى حين لم يتضح وجود إرتباط معنوى بين

معارف المبحوثات والسعة األسرية واالتجاه نحو اإلرشاد
الزراعى

والمستوى التعميمى لمزوج ،وسن الزوج

والمشاركة فى الق اررات األسرية ،ودرجة القيادية.
رابعا  :العالقة بين الخصائص المميزة لممبحوثات

المشاركات بالمدارس الحقمية ومستوى تنفيذهن

لبعض التوصيات الفنية لزراعة القمح:

أوضحت النتائج جدول ( )6أن من بين  11متغي اًر

مستقبلً ىناك  4متغيرات ترتبط معنوياً بمستوى تنفيذ

المبحوثات لبعض التوصيات الفنية لزراعة القمح وىى

سن المبحوثة ،والمستوى التعميمى لممبحوثة ،والحيازة
المزرعية ألسرة المبحوثة ،السعة األسرية  .فى حين لم

تظيرالنتائج وجود عبلقة إرتباطية مغزوية بين المتغير
التابع وبين المتغيرات المستقمة اآلتية  :سن الزوج،

الحقمية الحصول عمى معمومات وقد ذكرت ذلك
 %83من

المبحوثات

المشاركات

فى

المدارس

الحقمية وذلك لئلستفادة الشخصية وافادة باقى أفراد
األسرة ،تمى ذلك الرغبة فى تنمية القدرات الشخصية
وتحقيق الذات حيث ذكرتيا  %77من المبحوثات
المشاركات  ،كانت ىناك دوافع أخرى لممشاركة

مثل تشجيع األىل واألقارب ،وتحمل المسؤلية
لغياب

الزوج

بسبب

السفر

وتطبيق

أو الوفاة،

التوصيات وبالتالى تحسين الدخل كما إتضح من

جدول(.)7

أما بالنسبة ألسباب عدم اشتراك المبحوثات
فى المدارس الحقمية فكانت مرتبة تنازليا وفقا لنسب
من ذكرتيا فجاءت الظروف االجتماعية التى
تفرض عمى المرأة الريفية أدوار ومسؤليات منزلية

تؤدى إلى عدم تمكنيا من تحقيق التوازن بين
األدوار األخرى فى المرتبة األولى حيث ذكرتيا
 %88من المبحوثات غير المشاركات بالمدارس

الحقمية  ،تمى ذلك عدم موافقة الزوج حيث ذكرتيا

 %73من المبحوثات ،وأخي ار عدم السماع عن

المدرسة الحقمية وغياب الحوافز المادية التى قد
تشجع عمى المشاركة فى المدرسة الحقمية

بنسب

 %49 ،%55عمى الترتيب.

والمستوى التعميمى لمزوج ،والتعرض لوسائل اإلعبلم،
جدول  :4الفرق بين متوسطى درجات تنفيذ المبحوثات المشاركات بالمدارس الحقمية وغير المشاركات لبعض
التوصيات الفنية لزراعة القمح

العينة
المشاركات بالمدارس الحقمية
غير المشاركات ن = 60

** معنوية عند 0.01
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المقاييس

ن = 60

المتوسط الحسابى

اإلنحراف المعيارى

63.7
55.1

4.12
3.17

قيمة "ت"
9.12
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جدول  :5قيم معامل اإلرتباط البسيط بين المتغيرات المستقمة المدروسة ومستوى معرفة المبحوثات المشاركات
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بالمدارس الحقمية ببعض التوصيات الفنية لزراعة لمقمح
المتغيرات المستقمة
سن المبحوثة
المستوى التعميمى لممبحوثة
الحيازة المزرعية ألسرة المبحوثة
التعرض لوسائل اإلعبلم
التردد عمى مراكز الخدمات الريفية
السعة األسرية
اإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعى
المستوى التعميمى لمزوج
سن الزوج
المشاركة فى الق اررات األسرية
درجة القيادية

** مستوى معنوية عند 0.01

* مستوى معنوية عند 0.05

معامل اإلرتباط
*0.258
*0.283
**0.333
**0.395
*0.274
0.129
0.092
0.123
0.106
0.115
0.104

جدول  :6قيم معامل اإلرتباط البسيط بين المتغيرات المستقمة المدروسة ومستوى تنفيذ المبحوثات المشاركات
بالمدارس الحقمية لبعض التوصيات الفنية لزراعة لمقمح
المتغيرات المستقمة
م
سن المبحوثة
1
المستوى التعميمى لممبحوثة
2
الحيازة المزرعية ألسرة المبحوثة
3
التعرض لوسائل اإلعبلم
4
التردد عمى مراكز الخدمات الريفية
5
السعة األسرية
6
اإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعى
7
المستوى التعميمى لمزوج
8
سن الزوج
9
المشاركة فى الق اررات األسرية
10
درجة القيادية
11

** مستوى معنوية عند 0.01

* مستوى معنوية عند 0.05

جدول  :7دوافع مشاركة المبحوثات فى المدارس الحقمية
م
1
2
3
4
5

الدوافع

الحصول عمى المعمومات
تنمية القدرات الشخصية وتحقيق الذات
تشجيع األقارب واألصدقاء
تحمل المسؤلية لغياب الزوج بسبب السفر أو الوفاه
تحسين الدخل

المراجع

معامل اإلرتباط
*0.257
*0.283
**0.343
0.066
0.134
**0.329
0.083
0.127
0.116
0.152
0.124

العدد
50
46
42
35
33

اإلرشاد الزراعى وتقبل التكنولوجيا ،مسقط،

اإلدارة المركزية لئلرشاد الزراعى  :دليل اإلرشاد

عمان3-1 ،أكتوبر.2012 ،

زىران ،يحيى عمى ،دكتور  :تقييم الطرق والمداخل

Ahram.org.eg
المستدامة،
/articles.aspx, 2015).

بالمشاركة ،الجزء الثالث ،القاىرة.2001 ،

اإلرشادية الزراعية ،ورشة عمل تدريبية حول

%
83
77
70
58.3
55

عادل ،أحمد  :ندوة المدارس الحقمية و فاق التنمية
(www

فرج ،شعبان محمد شحاتة  :الفقرة الزراعية لمبرنامج
التميفزيونى صباح الخير يا مصر كمصدر
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Educational Impacts of the Field Schools on Rural Women with
Regard to Certain Recommendations of Producing the Wheat
Crop in EL- Beheira Governorate
Amel.A.A.Fayed
Faculty of Agriculture, Damanhur University

ABSTRACT
The research aimed at studying the educational impacts of field schools on rural women with regard to
certain technical recommendations for growing the wheat crop in EL-Beheira governorate, the research was
conducted in three villages in the governorate on two random samples: One of them consisted of 60
respondents of rural women who participated in field schools, and the other sample consisted of 60 female
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respondents of rural women who did not participate in field schools. The data were collected through a
questionnaire by personal interview. Several statistical methods were used in analyzing data as percentages,
frequency tables, simple correlation, and T-Test. The most prominent findings were as follows:
1- About 61.7% of female respondents who participated in field schools had a high cognitive level of technical
recommendations for growing wheat, while the proportion for female respondents who didn't participate
in field schools was about 23.3%, and there had been significant differences between the two means of
knowledge degrees for both female respondents who participated and the other female respondent who
did not participate in field schools, where The value of "T" was about 12.4 and it was proved statistically
significant.
2- More than one half of the respondents who participated in the field schools 56.7% had a high executive
level of technical recommendations for growing wheat, while the proportion for the female respondents
who did not participate in the field schools was 26.7%, and there had been significant differences
between the two means of application degrees for the female respondents who participated and the
control group, where the "T" value attained was proved statistically significant.
3- There was a significant correlation between cognitive levels for female respondents who participated in the
Field school regarding some technical recommendations for growing wheat, as a dependent variable and
each of the following independent variables: educational level of female respondents, agricultural holding
for the family of female respondent, the exposure to media, the age of respondent, and frequency of visits
to rural service centers.
4- There was a significant correlation between executive levels for female respondents who participated in the
field school regarding some technical recommendations for growing wheat, as a dependent variable and
each of the following independent variables: age, the educational level of respondents, agricultural
holdings for the family, and family size.
5- The motivation of obtaining the information was the most important motive for female respondents who
participated in the field schools, followed by the motivation of personal development and self-motivation.
The main reasons for not participating in the field schools were mainly attributed to social
circumstances, including husbands' disapproval.
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