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الملخص
استھدف ھذا البحث تحديد درجة معرفة وتطبيق الزراع بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا ،والتعرف علي العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة معرفة
وتطبيق الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا وبين المتغيرات المستقلة المدروسة ،وتحديد نسبة أسھام المتغيرات المستقلة في تفسير التباين الكلى لدرجة معرفة وتطبيق الزراع
للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا ،والتعرف على المشكالت التي تواجه الزراع  -ولتحقيق أھداف البحث تم جمع بيانات الزراع عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين بواسطة
استمارة استبيان سبق أعدادھا واختبارھا مبدئياً من عينة عشوائية منتظمة بلغت  136مزارع خالل شھر مارس ،2018ولتحليل بيانات البحث إحصائيا استخدم معامل االرتباط
البسيط لبيرسون ونموذج التحليل أالرتباطي واالنحداري المتعدد والمتدرج الصاعد ،والتكرارات والنسب المئوية - .توضح النتائج أن  ٪27.2من المبحوثين جاءوا في فئة المعرفة
المنخفضة للتوصيات الفنية لزراعة الكينوا ،وأن  ٪ 30.8منھم في فئة المعرفة المتوسطة ،فى حين جاء  ٪42منھم في فئة المعرفة المرتفعة -.أظھرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه
معنوية عند  0.01بين درجة معرفة المبحوثين وبين المتغيرات المستقلةوھى :درجة تعليم المبحوث ،ومساحة الحيازة من محصول الكينوا  ،وعدد سنوات الخبرة بالعمل المز رعى،
ودرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي ،ودرجة القيادة ،وتبين النتائج وجود عالقة ارتباطيه معنوية عند  0.05وبين كل من السن ،وعدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،درجة
االتجاه نحو المستحدثات الزراعية ،في حين التوجد عالقة معنوية لمتغير مساحة الحيازة الزراعية  -.تشير النتائج إلى وجود أربعة متغيرات مستقلة تسھم بنحو  ٪30.6في المستوي
المعرفي منھا  ٪16.2تعزى إلى درجة القيادة ،و ٪ 7.4لعدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،و ٪5.7لدرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي ،و ٪1.3لعدد سنوات الخبرة بالعمل
المزرعي - .توضح النتائج أن  ٪34من المبحوثين جاءوا في فئة التطبيق المنخفض للتوصيات الفنية لزراعة الكينوا ،وأن  ٪ 30.8منھم في فئة التطبيق المتوسط ،وجاء ٪35.2
منھم في فئة التطبيق المرتفع -.تبين النتائج وجود عالقة ارتباطيه معنوية عند  0.01بين درجة تطبيق المبحوثين وبين المتغيرات المستقلة التالية :مساحة الحيازة من محصول الكينوا
 ،و درجة القيادة  ،ودرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي ،وتبين النتائج وجود عالقة ارتباطيه معنوية عند  0.05بين عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا  ،وعدد سنوات الخبرة في
العمل المز رعى ،ودرجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية  ،في حين التوجد عالقة معنوية مع متغير السن ،ومساحة الحيازة الزراعية  -.وتشير النتائج إلى أن وجود ثالثة
متغيرات مستقلة تسھم بنحو  ٪29.7في المستوي التطبيقي ،منھا  ٪10.6تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،و ٪ 10.1تعزى إلى درجة القيادة  ،و ٪9تعزى لدرجة
االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي  .و أوضحت النتائج أن وجود مشكالت تواجه المبحوثين في إنتاج محصول الكينوا ھى :مشكلة ارتفاع أسعار األسمدة الزراعية حيث ذكرھا ) 96.6
 ،(٪ثم ارتفاع أسعار العمالة الزراعية )  ،( ٪89.8ومشكلة نقص الخدمات اإلرشادية في تسويق الكينوا ) ،(٪82ثم بعد محطة الغربلة عن حقول المزارع ) .(٪77.3

المقدمة والمشكلة البحثية
تعتبر الزراعة المصرية ذات حساسية خاصة لتغيرات المناخ حيث
تتواجد في بيئة شبه قاحلة وھشة ،وتتأثر الزراعة المصرية بتغيرات المناخ
المتوقعة من خالل زيادة درجات الحرارة وتغير ترددات ومواعيد الموجات
الحرارية والباردة التي يؤدى لنقص اإلنتاجية الزراعية في بعض المحاصيل،
كما أن تغير متوسط درجات الحرارة سيؤدى لعدم جودة اإلنتاجية الزراعية
لبعض المحاصيل في مناطق كانت تجود فيھا وذلك نتيجة تأثيرات سلبية على
المناطق الزراعية الھامشية وزيادة درجات الحرارة سوف تؤدى لزيادة البخر
وزيادة استھالك المياه ،وسوف يؤثر بشكل سلبي على األراضي فتنخفض
إنتاجيتھا ،و يجبر الزراع على ھجرتھا األمر الذي يؤدى نقص دخل الزراع
) منال البطران 2009 ،ص ص .(12-11
ونظراً ألھمية الزراعة في البيئات المستصلحة والبيئات الھامشية فأن
األمر يحتاج لمزيد من البحوث لتحديد أفضل الممارسات للتأقلم معھا ،ومنھا
تحسين أساليب الزراعة والتنبؤات المناخية عمل نماذج لتأثير البيئة على
الزراعة مع تحدثيھا باستخدام المراقبة باألقمار الصناعية ،ويتطلب ھذا وضع
االستراتيجيات لمعالجة قضايا البيئة التي تھدف لزيادة اإلنتاج مع تحسين
البيئة ،إضافة لتزويد الزراع بالمعارف التي تؤدى لتحسين الممارسات
الزراعية وحماية التربة الزراعية ) شرشر ،2007 ،ص(1
وترى ) سامية المرصفاوى ،2009،ص  ( 19أن من طرق التكيف
مع البيئات الھامشية في مجال الزراعة العمل على إقامة بنك للتقاوي ،والتربية
لألصناف المقاومة للحرارة والجفاف والملوحة ،وتغيير مواعيد الزراعة نظراً
للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وبالتالي قصر عمر النباتات وتعويض
النقص في المحصول نتيجة التغيرات المناخية ،والعمل على تعديل التركيب
المحصولي إلنتاج محاصيل ذات إنتاجية مرتفعة .
والشك أن عالقة الزراعة بالبيئات الھامشية والمناخ عالقة وثيقة فال
يمكن التفكير باإلنتاج الزراعي بمعزل عن عوامل الطقس والمناخ ،ألنھا لھا
تأثير على الزراعات حيث تؤدى التغيرات إلى ارتفاع الماء االرضى
باألراضي الزراعية باإلضافة إلى تمليح جزء من األراضي الزراعية مما
يؤثر بالسلب على المساحة الكلية للرقعة الزراعية ،فنجد إن دفء الشتاء على
عدم استيفاء النباتات من البرودة وبالتالي تتجه النباتات إلنتاج نمو خضري
على حساب إنتاج براعم زھرية وحدوث الصقيع في فترة التزھير تعمل على
موت حبوب اللقاح وفشل العقد فينخفض المحصول ،واالرتفاع في درجة
الحرارة صيفا تؤدى الحتراق النموات الخضرية واألوراق ،وأيضا وجود

فروق بين درجة الحرارة ليال ونھارا تؤثر على الثمار وھبوب الرياح المحملة
بالرمال مع ارتفاع الحرارة تعمل على تلف النموات الحدية للمحصول وفشل
العقد وقلة المحصول ) صبري ،2017 ،ص.(8
وتعتبر الكينوا من المحاصيل الھامة التي أعلنت منظمة الفاو 2013
" السنة العالمية للكينوا " نظرا للقيمة الغذائية لھذه "الحبوب الذھبية" وقيمتھا
اإلستراتيجية الكبيرة للتغذية واألمن الغذائي وذلك خالل الدورة الـ 67للجمعية
العامة لألمم المتحدة وقد ذكر تقرير للفاو في ھذا الشأن أن نبتة الكينوا تساھم
بنسبة عالية في تحقيق األمن الغذائي الحتوائھا على جميع المكونات األساسية
من األحماض األمينة والمعادن والفيتامينات .وتتميز ھذه النبتة بجودتھا الغذائية
وتنوعھا الجيني وقدرتھا على التكيف مع مختلف المناخ وجميع حاالت التربة،
باإلضافة إلى انخفاض تكلفة إنتاجھا وھى سمات رئيسية تجعل من الكينوا
محصوال متنوعا يمكن زراعته في مختلف أنحاء العالم ،وإن تركيز منظمة
األغذية والزراعة على أھمية الكينوا ھو جزء من إستراتيجية شاملة الستعادة
المحاصيل التقليدية كوسيلة لمكافحة الجوع ،وتوفير األمن الغذائي والتغذية،
والقضاء على الفقر بھدف تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية المتفق عليھا دوليا.
) منظمة األغذية والزراعة الفاو ،2013 ،ص ص .(2-1
ويؤكد )  ( Algosaibi,2015أن نبات الكينوا من محاصيل الغذاء
ذات القدرة اإلنتاجية العالية التي تمتاز بقدرتھا الفائقة على النمو تحت الظروف
البيئية المعاكسة وخاص ة المتمثلة في ملوحة الماء والتربة والبرودة ونقص
المياه والتي تعانى منھا مساحات عديدة خصوصا في ظل نقص المياه وتأثير
التغيرات المناخية ،كما أنھا ليست عرضة لإلصابة باألمراض المعتادة
لمحاصيل الحبوب.
ويشير ) بدران ، 2018،ص  ( 3إلى أنه في األونه األخيرة
اتجھت األنظار للتوسع في زراعة الكينوا في محافظات متعددة ومنھا الوادي
الجديد وجنوب ووسط سيناء ،والظھير لمحافظة بنى سويف والسويس
والشرقية والبحيرة ،وتم تقييم مجموعة من التراكيب الوراثية المختلفة تحت
ظروف بيئية متعددة وتبين أن الكينوا من النباتات األكثر تحمال لالجتھادات
البيئية وأعالھا محصوال وأكثرھا ثبات.
ويعتبر مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من األراضي
الصحراوية التي تعتبر أحد محاور التنمية الحديثة ،فتم وضع إستراتيجية
التنمية لالستفادة منھا حتى عام  ،2025وھى تعد من أفضل المناطق
الصحراوية في زراعة الكينوا ) مركز بحوث الصحراء ،إنتاج الكينوا،2015،
ص .(52
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ويشير ) الشاعر  ،2017 ،ص  (12إلى أن إنتاج الكينوا كان
بالوادي الجديد بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية ضمن مشروع
نموذج إنتاج بذور المحاصيل المتحملة للملوحة والمتأقلمة للظروف المناخية
الزراعية في الوادي الجديد حيث تم تدريب المزارعين عملي ا ً على زراعة
محصول وعلى الرغم من التدھور والتملح وانتشار ظاھرة التصحر
والضعف العائل في مخططات التنمية بالمناطق الھامشية في مصر وتحديداً فى
الوادي الجديد ،إال أن ھدف المشروع األساسي وھو زيادة دخل المزارعين من
خالل إنتاج وتجارة تقاوي سالالت النباتات الملحية ومنھا محصول الكينوا،
وتم التوسع فى إنتاج بذور النباتات الملحية ،وتحسين حالة األراضي والعمل
على زيادة إنتاجيتھا وتحسين حيوانات المزارعين وزيادة إنتاج اللحوم
واأللبان ،وتم إدخال الميكنة الزراعية للمنطقة ومساعدة المزارعين على
استخدامھا لزيادة اإلنتاجية وتقليل تكلفة اإلنتاج ،فضالً عن تركيب وحدة غربلة
إلنتاج تقاوي منتقاة لالستخدام المحلى أو التصديري .
ويعتبر محصول الكينوا أحد المحاصيل التي أدخلت في الوادي
الجديد حديثا إلنتاج محصول يساھم في سد الفجوة الغذائية ،والكينوا من
المحاصيل عالية القيمة الغذائية الحتوائھا على نسبة عالية من البروتين مقارنة
بالقمح والشعير والذرة والشوفان واألرز ،وتعد من المحاصيل المستقبلية لتأمين
الغذاء فى القرن القادم وله القدرة على النمو تحت الظروف البيئية المعاكسة
والتي تعانى منھا مساحات عديدة بمصر ،كما أنھا لديھا القدرة على مقاومة
اإلصابة الحشرية والعديد من األمراض النباتية لمحاصيل الحبوب وكذلك
مقاومة الطيور وذلك الرتفاع نسبة مادة الصابونيين بھا ،وقد أدخل ھذا
المحصول في الوادي الجديد" مشروع نموذج إنتاج بذور المحاصيل المتحملة
للملوحة والمتأقلمة للظروف المناخية الزراعية بالوادي الجديد الممول من
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) ACBAبدران2016 ،ص .(2
ومن استخدامات محصول الكينوا تحمص الحبوب ويعمل منھا دقيق
يخلط مع دقيق القمح والذرة بنسبة  %20ويدخل الدقيق في أغذيه كثيرة
مصنعه مثل الكيك والبسكويت والرقائق والعجائن األخرى ،.وتستخدم حبوب
الكينوا لإلفطار وتحمص الحبوب وتؤكل كالفشار ،ويدخل الدقيق في صناعة
الحلويات والتوترات ،.كما تستخدم األوراق حيث تؤكل خضراء أو مطھيه
وتطھى كالسبانخ .نظرا لقيمة الحبوب الغذائية تباع في عبوات بمراكز يبيع
المنتجات ذات المنفعة الصحية ويستخدم الزيت المستخرج من النبات في
الغذاء اآلدمى ) أحمد  ،عبد الحفيظ ،إنتاج محصول الكينوا.(2015 ،
ومن ھنا يعتبر العنصر البشري بما يمثله من عادات وتقاليد ھو نقطة
البداية واالنطالق لتنمية وتطوير أي مجتمع ،فاالھتمام بتنمية وتطوير الجوانب
التكنولوجية ذات الصلة باإلنتاج الزراعي ،ال يمكن استخدامھا بشكل فعال ما لم
يمتلك ھذا العنصر البشري القدرات والمھارات الضرورية لتطبيقھا في عملية
اإلنتاج ،ولقد أصبح إحداث التنمية الزراعية الشاملة في الزراعة المصرية
وتحديثھا المحور األساسي الھتمام المسئولين عن القطاع الزراعي رغبة في
رفع مستوى المعيشة وتحقيق حياة أفضل للسكان ،وتقليل الفجوة الغذائية ،ولكي
يتم ذلك كان من الضروري وضع نواتج التقدم التكنولوجي ونتائج البحوث
الزراعية موضع التطبيق الواقعي للمبتكرات الزراعية )حمادة ،وحسن،
،1994ص.(8
ومن ھنا تأتى أھمية اإلرشاد الزراعي في تنمية العنصر البشرى
باعتباره حلقة الوصل بين نتائج البحوث ووضعھا موضع التطبيق الفعلي لدى
الزراع والعمل على إحداث العديد من التغيرات السلوكية المرغوبة لدى
المستھدفين بالخدمة اإلرشادية وھذه التغيرات السلوكية ال يمكن أن تتم بسھولة
أو بشكل تلقائي أو ارتجالي وإنما تحتاج إلى تخطيط جيد يتضمن سلسلة من
الخطوات واإلجراءات المتتابعة وبذل جھد مكثف وبشكل مستمر ومترابط
وصوالً إلى إحداث ما يترتب على ھذه التغيرات السلوكية من تغيرات
اقتصادية واجتماعية مرغوبة ذات قيمة في حد ذاتھا ترتبط مباشرة بأھداف
التنمية )الخولي ،وآخرون ،1984 ،ص،(327
ويشير )صالح ،2009 ،ص  (20إلى أن لإلرشاد الزراعي دور في
ظل التغيرات المناخية التي تحدث في البيئات الھامشية ينصب في مساعدة
الزراع على مسايرة التغيرات المناخية والتكيف معھا ،ومساعدة الزراع على
اتخاذ قراراتھم إلدارة مزارعھم ومحاصيلھم ومواردھم المائية واألرضية ،
ونشر الممارسات الزراعية المتوائمة مع التغيرات المناخية الموسمية ،وتغيير
مواعيد الزراعة والحصاد ،ونشر أصناف جديدة لموائمة تلك التغيرات مثل
الحرارة والملوحة والجفاف ،وتغيير بعض العمليات الزراعية للمحافظة على
التربة الزراعية ،وتحسين معامالت الري والتسميد ومقاومة اآلفات وتعظيم
استخدام األسمدة العضوية وتحسين إدارة األسمدة النتروجينية.

ومن ھذا المنطلق تبرز أھمية اإلرشاد الزراعي بوصفه أحد النظم
التعليمية الزراعية التي تھدف لتعليم األفراد كيفية حل المشكالت التي تواجھھم
وتوعيتھم وتعريفھم باحتياجاتھم المعرفية وتعديل اتجاھاتھم وإكسابھم المھارات
التي تساعدھم على تطبيق التوصيات الفنية الزراعية في ظل األراضي
الھامشية بما يتوافر لديه من إمكانيات بشرية وفنية تساھم في مساعدة الزراع
بإكسابھم المعارف والممارسات والخبرات الجديدة لتغيير اتجاھاتھم وجعلھا
أكثر تقبال لسبل التكيف مع البيئات الھامشية .
وفى ھذا الصدد يذكر) الشبراوى ،وفريد ،1983 ،ص (4نق الً عن
 Sill &Gill et allأن وفرة المعلومات المرتبطة بالتقنيات المستحدثة
وتطبيقھا أدت إلى قبولھا ،وفى حين كان نقصھا يؤدى لعدم استخدامھا ألن عدم
التوازن بين كم المعلومات المتوصل إليھا للتقنيات المستحدثة والمتاح منھا
لجمھور الزراع مستخدمي التقنيات يؤدى لحدوث فجوة تؤثر على معدالت
تطبيق الزراع لھا ،ومن ھنا تبرز أھمية اإلرشاد الزراعي ودوره في صقل
معارف وممارسات الزراع وزيادة خبراتھم وتدريبھم على التطبيق السليم لتلك
الممارسات وبذلك يكون دافع لھم لتقبل كل ما ھو جديد يؤدى لتحسين إنتاجية
محصول الكينوا ،ومن ھذا المنطلق أجري ھذا البحث للتعرف على المستوى
المعرفي والتطبيقي للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا ،وما ھي مصادر
معلوماتھم بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا ،وتحديد العالقة بين المتغيرات
المستقلة المدروسة وبين درجة معرفة ودرجة تطبيق الزراع للتوصيات الفنية
لمحصول الكينوا وبين المتغيرات المستقلة المدروسة ،وتحديد نسبة مساھمة
المتغيرات ذات االرتباطات المعنوية في تفسير التباين الكلى لدرجة معرفة
وتنفيذ الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا والتعرف على مشكالت
زراع الكينوا.
أھداف البحث:
اتساقا مع المشكلة البحثية فقد تم صياغة األھداف البحثية التالية:
 -1تحديد درجة معرفة الزراع بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا بمنطقة
الدراسة.
 -2تحديد درجة تطبيق الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا بمنطقة
الدراسة.
 -3تحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين كل من درجة معرفة
ودرجة تطبيق الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا.
 -4تحديد نسبة مساھمة المتغيرات ذات االرتباطات المعنوية في تفسير التباين
الكلى لدرجة معرفة وتنفيذ الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا.
 -5التعرف على المشكالت التي تواجه زراع محصول الكينوا.
الفروض البحثية :
لما كان أھداف البحث ذو طبيعة استكشافية فيما عدا الھدف الثالث والرابع
فقد أمكن صياغة الفرضين البحثيين التاليين:
 الفffرض البحثffي األول :توجد عالقة بين المتغيرات المستقلة التالية :السن،ودرجة تعليم المبحوث ،ومساحة الحيازة الزراعية ،ومساحة الحيازة الزراعية
من الكينوا ،وعدد سنوات الخبرة في العمل المزرعي ،وعدد سنوات الخبرة في
زراعة الكينوا ،ودرجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية ،ودرجة القيادة،
ودرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي ،وبين كل من درجة معرفة و درجة
تطبيق الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا بمنطقة الدراسة .والختبار
الفرض تم وضعه في صورته الصفرية.
 الفffرض البحثffي التffاني :تسھم كل من المتغيرات المستقلة ذات االرتباط اتالمعنوية في تفسير التباين الكلي لدرجة معرفة و درجة تطبيق الزراع
للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا بمنطقة الدراسة .والختبار الفرض تم
وضعه في صورته الصفرية.

الطريقة البحثية
منطقffة البحffث :أجرى ھذا البحث في محافظة الوادي الجديد وھى تقع في
جنوب غرب جمھورية مصر العربية ،وتشترك في الحدود الدولية مع ليبيا
غربا ،والسودان جنوبا أما حدودھا الداخلية فھي تشترك مع حدود محافظات
المنيا والجيزة ومرسى مطروح شماال ،ومحافظات أسيوط وسوھاج وقنا
وأسوان شرقا ،وتنقسم المحافظة إداري ا ً إلى خمسة مراكز إدارية تضم 47
وحدة محلية و 177قرية تابعة يقطنھا نحو  234ألف نسمة .وتعتبر الموارد
المائية ھي العامل األساسي لتوزيع المراكز العمرانية بالمحافظة ،وكذلك توافر
التربة الصالحة للزراعة ،وبنا ًء على إستراتيجية التنمية الزراعية بالوادي
الجديد التي تھدف إلى استصالح وزراعة األراضي الصالحة للزراعة بربوع
المحافظة بھدف إحداث نمو اقتصادي سوف ينجم عنه إحداث تغييرات ھيكلية
في التكوين السكاني بالمحافظة وصوالً للتكوين األمثل المتوافق مع متطلبات
المستوى االقتصادي المتوقع وما اتخذته المحافظة من ترجمة ھذه اإلستراتيجية
وھى زيادة عدد السكان بالمحافظة جذبا ً من المحافظات المجاورة مع زيادة
الناتج اإلجمالي تحقيقا ً لخطة الدولة في ھذا الشأن ،ومن ھذا المنطلق تسعى
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وفقا ً لھذا المقياس  24درجة ،والحد األدنى  8درجات ،وتعبر مجموع
درجات المبحوث بعد معايرتھا عن اتجاھه نحو المستحدثات الزراعية.
وبحساب قيمة معامل ألفا وجد أنھا تساوى 0.72وھذه القيمة تشير إلي
معامل ثبات مقبول.
 -8درجة القيادة :تم استخدم أسلوب التقدير الذاتي في قياس ھذا المتغير ،أي
مدى إدراك المبحوث لنفسه كمصدر قيادي بين أفراد قريته ،وتم أعطاء
الدرجات ،3و  ،2و ،1صفر لالستجابات كثيراً ،وأحياناً ،ونادراً ،وال على
الترتيب ،وبلغ الحد األعلى للدرجة وفق ا ً لھذا المقياس  15درجة ،والحد
األدنى صفر ،وتعبر مجموع الدرجات التي يحصل عليھا المبحوث بعد
معايرتھا عن درجة القيادة ،وبحساب قيمة معامل ألفا وجد أنھا تساوى0.66
 ،وھذه القيمة تشير لمعامل ثبات مقبول.
 -9درجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي :لقياس ھذا المتغير تم استخدام مقياس
يتكون من أحدى عشر عبارة اعتبرت كل عبارة منھا متدرجة ألنماط
االستجابة ،والذي يتألف من ثالث استجابات ھي موافق ،سيان ،غير
موافق ،وتم إعطاء لھذه االستجابات درجات تنحصر بين  1-3في حالة
العبارات اإليجابية ،والعكس في حالة العبارات السلبية ،وقد بلغ الحد األعلى
للدرجة وفقا ً لھذا المقياس 33درجة ،والحد األدنى  11درجة ،وبجمع
الدرجات التي حصل عليھا المبحوث من وحدات المقياس أمكن الحصول
على درجة لتعبر بعد معايرتھا عن اتجاه الزراع نحو اإلرشاد الزراعي.
وبحساب قيمة معامل ألفا وجد أنھا تساوى  0.71وھذه القيمة تشير إلي
معامل ثبات مقبول.
ثانيا :المتغير التابع :
درجة معرفة ودرجة تطبيق الزراع للتوصيات الفنية لمحصول
الكينوا :لقياس ھذا المتغير تم وضع مجموعة من التوصيات الفنية الخاصة
بإنتاج محصول الكينوا ،وتم سؤال المبحوث عن معرفته لكل توصية من
التوصيات الفنية المدروسة وتم إعطاء المبحوث درجتان ،ودرجة في حالة
عدم المعرفة ،كما تم قياس درجة تطبيق المبحوث للتوصيات الفنية لزراعة
الكينوا وذلك بإعطاء المبحوث درجتان في حالة استجابته الدالة على تطبيقه
لكل بند من بنود التوصيات الفنية المدروسة في حين تم إعطائه درجة واحدة
في حالة عدم تطبيقه لھا.
أدوات التحليـل اإلحصـائي:
تم عرض البيانات الوصفية عن طريق العرض الجدولي بالتكرارات
والنسب المئوية ،والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وكذلك استخدم
معامل االرتباط البسيط ) بيرسون( لتحديد معنوية أو عدم معنوية العالقة بين
المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المدروسة ،كما استخدم نموذج التحليل
االرتباطي واالنحداري المتعدد والمتدرج الصاعد Step-wise Multiple
 correlation and regressionلتقدير نسب مساھمة كل من المتغيرات
المستقلة المدروسة ذات العالقة المعنوية في تفسير درجة معرفة ودرجة تطبيق
الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا.

المحافظة إلى التوسع في تنمية الزراعات التي تتناسب مع طبيعة مناخ
محافظة الوادي الجديد حيث تنفرد بمناخ يختلف عن معظم محافظات
الجمھورية ،مما يمكنھا الدخول في زراعات مبكرة تتمتع بميزة نسبية في
الجودة والسعر ودخولھا األسواق مبكرا مما تعطى سعرا مرتفعا عن مثيالتھا
التي تزرع في المواعيد المتعارف عليھا في المحافظات األخرى بمصر)
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،الخارجة.(2017 ،
شاملة البحث وعينته:
تم اختيار أكبر مركز الخارجة من مراكز محافظة حيث أنه المركز
الذي تم إدخال زراعة محصول الكينوا به ،وقد تم اختيار أكبر ثالثة قري ھي:
قرية الخرطوم وقرية ناصر الثورة وقرية الشركة  55وقد بلغ عدد الزراع
بقرية الخرطوم  75مزارع اً ،و  85مزارع ا ً بقرية الشركة  ،55وفى حين
كانت قرية ناصر الثورة  50مزارعاً ،وبذلك تمثلت شاملة البحث في مجموع
الزراع بالقرى الثالثة نحو 210مزارعاً ،وقد تم اختيار عينة عشوائية
منتظمة من واقع كشوف الحائزين بالجمعية الزراعية للقرى المدروسة،
ولتحديد حجم العينة تم استخدام معادلة Krejcie & Morgan
) (610-607:1970وبلغت العينة باستخدام المعادلة السابقة  136مزارعا ً
بنسبة  ٪64.7من إجمالي الشاملة موزعة كاآلتي 49 :مزارعا ً بقرية
الخرطوم ،و 55مزارعا ً بقرية الشركة ،و 32مزارعا ً من قرية ناصر الثورة
وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية المنتظمة من واقع كشوف
الحائزين بالجمعيات الزراعية الكائنة بالقرى المدروسة.
أداة جمع البيانات:
تم جمع بيانات ھذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين
بواسطة استمارة استبيان سبق إعدادھا واختبارھا مبدئيا ً على عينة بلغت 30
مزارعا ً بقرية عبد السالم عارف وبعد أجراء التعديالت الالزمة في استمارة
االستبيان تم جمع البيانات الميدانية التي تحقق أھداف البحث خالل شھر
فبراير ،2018وتشمل استمارة االستبيان علي ثالثة أجزاء تضمن الجزء األول
المتغيرات المستقلة المدروسة وھى  :السن ،ودرجة تعليم المبحوث ،ومساحة
الحيازة الزراعية ،ومساحة الحيازة الزراعية من الكينوا  ،وعدد سنوات الخبرة
في العمل المز رعى ،ودرجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية ،ودرجة
القيادة  ،ودرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي.
أما الجزء الثاني من االستمارة فقد أشتمل على تحديد درجة معرفة
ودرجة تطبيق الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا ،ثم الجزء الثالث
للتعرف على المشكالت التي تواجه مزارعي الكينوا .
المعالجة الكمية للمتغيرات
أوال ً:المتغيرات المستقلة
 -1السن :تم قياس السن بسؤال المبحوث عن سنه ألقرب سنة ميالدية وقت
تجميع بيانات البحث ،ومعبراً عنه باألرقام الخام.
 -2درجffة تعلffيم المبحffوث :تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن حالته
التعليمية وعدد سنوات تعليمه الرسمي ،وقسم المبحوثين من حيث تعليمھم
إلى ثالث فئات أمي ،ويقرأ ويكتب بدون تعليم رسمي ،ومتعلم تعليم رسمي،
النتائج والمناقشات
وقد أعطيت درجة الصفر للشخص األمي ،وقد أعتبر من يقرأ ويكتب بدون
ً
شھادة دراسية معادال لمن أتم الصف الرابع االبتدائي وأعطى له أربع أوال :درجة معرفة الزراع لبنود التوصيات الفنية لزراعة الكينوا
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الكينوا والمتحصل عليھا من استجابات المبحوثين بين  38درجة كحد أقصى
تعليم المبحوث.
ودرجة واحدة كحد أدنى بمتوسط حسابي بلغ  20.3درجة ،وانحراف معياري
 -3مساحة الحيازة الزراعية :تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد قدرة  3.120درجة ،وقد تم تقسيم المبحوثين وفقا ً لھذا المدى إلى ثالث فئات
ھي :درجة معرفة منخفضة ) أقل من  14درجة( ،ودرجة معرفة متوسطة )
األفدنة الزراعية التي يحوزھا ألقرب فدان ،ومعبراً عنه باألرقام الخام.
 -4مساحة الحيازة من الكينوا :تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد من  14إلى أقل من  26درجة( ،ودرجة معرفة مرتفعة )  26درجة فأكثر(،
كما ھو مبين بالجدول رقم ) ( 1
األفدنة الزراعية التي يزرعھا بالكينوا ومعبراً عنه باألرقام الخام.
وتوضح النتائج الواردة بنفس الجدول أن  ٪25من المبحوثين يقعون
 -5عffدد سffنوات الخبffرة فffي العمffل المزرعffي :تم قياس ھذا المتغير بسؤال في فئة المعرفة المنخفضة للتوصيات الفنية لزراعة الكينوا ،وأن  ٪33منھم
المبحوث عن عدد السنوات التي قضاھا في العمل الزراعي ومعبراً عنھا يقعون في فئة المعرفة المتوسطة للتوصيات الفنية ،وفى حين كان  ٪42من
باألرقام الخام.
المبحوثين يقعون في فئة المعرفة المرتفعة.
وتشير النتائج إلى أن أكثر من نصف المبحوثين )  (٪ 58من ذوى المعرفة
 -6عffدد سffنوات الخبffرة فffي زراعffة الكينffوا :تم قياس ھذا المتغير بسؤال
المبحوث عن عدد سنوات خبرته في زراعة الكينوا ومعبراً عنھا باألرقام المنخفضة والمتوسطة لبنود التوصيات الفنية لزراعة الكينوا مما يعنى أنھم في
حاجة إلى زيادة معارفھم بھذه التوصيات ،وھذا يشير إلى ضرورة قيام
الخام.
اإلرشاد الزراعي بتنفيذ الدورات التدريبية لزراع الكينوا وتدربيھم في الحقول
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اإلرشادية وقت إجراء ھذه العمليات فتكسبھم المعارف الصحيحة وتزيد من
يتكون من ثماني عبارات اعتبرت كل عبارة منھا متدرج ألنماط االستجابة ،معلوماتھم عن التوصيات التي كان مستوى معرفتھم لھا منخفضة أو متوسطة
والذي يتألف من ثالث استجابات ھي موافق ،سيان ،غير موافق وقد أمالً في النھوض بمستوى معارفھم لتوصيات زراعة الكينوا بالخارجة.
أعطيت لھذه االستجابات درجات تنحصر بين  1-3في حالة العبارات
اإليجابية ،والعكس في حالة العبارات السلبية ،وقد بلغ الحد األعلى للدرجة
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جffدول  .1توزيffع المبحffوثين وفق fا ً لدرجffة معffرفتھم لبنffود التوصffيات الفنيffة
لزراعة الكينوا
٪
عدد
فئات المعرفة للمبحوثين
25
34
درجة معرفة منخفضة ) أقل من  14درجة(
33
درجة معرفة متوسطة ) من  14إلى أقل من  26درجة( 45
42.0
57
درجة معرفة مرتفعة )  26درجة فأكثر(.
100
136
المجموع
المصدر :عينة الدراسة الميدانية.

وللتعرف على درجة معرفة المبحوثين لكل بند من بنود التوصيات الفنية
لمحصول الكينوا ،تم حساب متوسط درجات المعرفة لكل بند من بنود ھذه
التوصيات المدروسة فجاءت النتائج كما ھو مبين بالجدول رقم )  ( 2والذي
يوضح أن درجات معرفة المبحوثين لھذه البنود تنحصر بين 0.94درجة
كحد أدنى بنسبة ،٪ 47و 1.80درجة كحد أقصى بنسبة  ،٪90وكان
المتوسط العام لدرجات معرفة المبحوثين ببنود التوصيات الفنية لمحصول
الكينوا) (1.31درجة بنسبة .٪65.5
 -1فيما يتعلق ببنود التوصيات التي كان متوسط درجة معرفة المبحوثين لھا
منخفضا ً فيمكن توضيحھا كما يلي :تبين أن متوسط درجات معرفة
المبحوثين لبند يتم الخف على نباتين في الجورة بلغ  0.94درجة بنسبة
 ،٪42.9وبند يضاف التسميد النيتروجنى على أربع دفعات متساوية األولى
عند والثانية بعد 20يوم والثالثة بعد  40يوم ،والرابعة بعد  60يوم من
الزراعة بلغ متوسط درجة معرفته  0.98درجة بنسبة  ،٪49وبند يضاف
التسميد البوتاسى على ثالث دفعات في صورة سلفات بوتاسيوم بلغ متوسط
درجة معرفته 0.99درجة بنسبة  ،٪49.5أما بند يضاف الجبس الزراعي
بمعدل 20كجم للفدان على دفعتين أثناء تجھيز األرض بعد  75يوم من
الزراعة فكان درجة معرفته 0.98درجة بنسبة ،٪49وكان متوسط درجة
معرفته ببند تخزن الكينوا في مخازن محكمة وتحفظ من  6 :3شھور في
الثالجات  0.99درجة بنسبة .٪49.5
 -2فيما يتعلق ببنود التوصيات التي كان متوسط درجة معرفة المبحوثين لھا
متوسطا ً فيمكن توضيحھا كما يلي :تبين أن بند معرفة المبحوثين توضع
البذور على عمق  2.5 -1.5سم كان متوسط درجة معرفته ھو 1.13
درجة بنسبة  ،٪57وبالنسبة لبند يروى في حالة الغمر من  4 :3ريات كل
 30 -25يوم بلغ متوسط درجة معرفته ھي  1.08درجة بنسبة ،٪54
وبينما جاء متوسط درجة نقع البذور قبل الزراعة بحوالى 3 :2ساعة في
المياه كان  1.25درجة بنسبة  ،٪62.5وبالنسبة لبند يروى في األراضي
الرملية يمكن ريه كل 10 :8أيام حسب معدل تصريف النقاط وعمر النبات
بلغ متوسط الدرجة ھي 1.20درجة بنسبة  ،٪60فى حين جاء بند يضاف
التسميد الفوسفاتي على دفعتين أثناء تجھيز األرض والدفعة الثانية بعد يوم
من الزراعة  1.24درجة بنسبة  ،٪62بينما بلغ متوسط بند يتم الحصاد بعد
تمام نضج الحبوب وتحول لون النوران للون البني 1.20بنسبة.٪60
 -3فيما يتعلق ببنود التوصيات التي كان متوسط درجة معرفة المبحوثين لھا
مرتفعا ً فيمكن توضيحھا كما يلي :تبين أن متوسط درجات معرفة
المبحوثين لبند يتم اختيار األرض المناسبة للزراعة ھو  1.65درجة بنسبة
 ،٪82.5فى حين بلغ متوسط معرفة بند يزرع الكينوا في الفترة من )
منتصف أكتوبر حتى نھاية ديسمبر  1.75درجة بنسبة  ،٪87.5أما بالنسبة
لبند أنسب ميعاد للزراعة منتصف نوفمبر فجاء متوسط درجة المعرفة ھو
 1.80درجة بنسبة  ،٪90وبالنسبة لبند معدل التقاوي  3 -2كجم للفدان كان
متوسط درجة معرفته 1.55درجة بنسبة  ،٪77.5بينما بلغ متوسط درجة
بند تزرع البذور على خطوط في جور المسافة بين الجور20سم ھو
1.56بنسبة  ،٪78فى حين بلغ متوسط بند يوضع عدد  8 – 6بذور في
الجورة ھو 1.40بنسبة  ،٪70بينما كان متوسط درجة بند يتم التسميد
العضوي ) 12 -10متر مكعب /فدان ( إثناء تجھيز التربة ھو  1.50درجة
بنسبة  ،٪75وجاء متوسط درجة بند يتراوح محصول الكينوا بين -600
1000كجم للفدان ھو 1.75بنسبة ٪87
ثانيfا ً -العالقffة بfين المتغيffرات المسffتقلة المدروسfة وبffين درجfة معرفffة الffزراع
المبحوثين للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا.
يختص ھذا الجزء بعرض أھم النتائج التي توصلت إليھا الدراسة
في تحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة معرفة الزراع
المبحوثين بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا.
ولتحديد طبيعية العالقة االرتباطية بين درجة معرفة الزراع
المبحوثين بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا كمتغير تابع وبين المتغيرات
المستقلة المدروسة تم استخدام معامل االرتباط البسيط " لبيرسون " حيث
توضح النتائج الواردة بالجدول )  ( 3وجود عالقة ارتباطيه معنوية على
المستوى االحتمالي  0.01بين الدرجات المعبرة عن درجة معرفة المبحوثين
وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية :درجة تعليم المبحوث ،ومساحة
الحيازة من محصول الكينوا ،وعدد سنوات الخبرة بالعمل المزرعي ،ودرجة
االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي ،ودرجة القيادة ،وتبين النتائج وجود عالقة
ارتباطيه معنوية على المستوى االحتمالي  0.05بين الدرجات المعبرة عن
السن ،عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،درجة االتجاه نحو المستحدثات

الزراعية ،فى حين لم يتبين وجود عالقة معنوية مع متغير مساحة الحيازة
الزراعية .وحيث أن العالقات اإلرتباطية كانت موجبة بين تلك المتغيرات
المستقلة اآلتية :السن ،ودرجة تعليم المبحوث ،ومساحة الحيازة من الكينوا،
وعدد سنوات الخبرة في العمل المزرعي ،وعدد سنوات الخبرة في زراعة
الكينوا ،ودرجة اإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية ،ودرجة القيادة ،ودرجة
اإلتجاه نحو االرشاد الزراعي ،وبين درجة معرفة ودرجة تطبيق الزراع
المبحوثين للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا قد يفسر ذلك علي انه بزيادة أي
من تلك المتغيرات فإنه يؤدي إلي رفع درجات معرفة ودرجات تطبيق الزراع
بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا والعكس صحيح .كما أوضحت النتائج
البحثية انه ال توجد عالقة ارتباطية عند مساحة الحيازة الزراعية وبين درجة
معرفة ودرجة تطبيق الزراع للتوصيات الفنية للكينوا حيث ان ذلك المتغير ال
يقف عائق امام درجات معرفة التوصيات الفنية للكينوا.
وبنا ًء علي النتائج السابقة يمكن رفض الفرض االحصائي األول فيما
يتعلق بالمتغيرات المستقلة التالية :السن ،ودرجة تعليم المبحوث ،ومساحة
الحيازة الزراعية من الكينوا ،وعدد سنوات الخبرة في العمل المزرعي ،وعدد
سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،ودرجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية،
ودرجة القيادة ،ودرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي ،وبين كل من درجة
معرفة ودرجة تطبيق الزراع للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا بمنطقة
الدراسة .وھذا يعني قبول االجزاء المناظرة لھا بالفرض النظري البديل.
جffدول  . 2المتوسffطات والنسffب المئويffة لffدرجات المعرفffة التوصffيات الفنيffة
لزراعة الكينوا
متوسط
٪
درجة
بنود التوصيات
م
المعرفة
82.5 1.65
 1يتم اختيار األرض المناسبة للزراعة
حتى
أكتوبر
منتصف
 2يزرع الكينوا في الفترة من )
87.5 1.75
نھاية ديسمبر (
90.0 1.80
 3ا أنسب ميعاد للزراعة منتصف نوفمبر
77.5 1.55
 4معدل  3 -2كجم تقاوي للفدان
 5نقع البذور قبل الزراعة بحوالى 3 :2ساعة في المياه 62.5 1.25
تزرع
البذور على خطوط في جور المسافة بين 77.0 1.56
 6الجور20سم
57.0 1.13
 7توضع البذور على عمق  2.5 -1.5سم
70.0 1.40
 8يوضع عدد  8 – 6بذور في الجورة
0.47 0.94
 9يتم الخف على نباتين في الجورة
ي
روى فى حالة الغمر من  4 :3ريات كل 54.0 1.08 -25
30 10يوم
 11يمكن ريه في االراضي الرملية كل
النبات10 - 8أيام 60.0 1.20
حسب معدل تصريف النقاط وعمر
 12يتم التسميد العض
التربةوي ) 12 -10متر مكعب /فدان ( 75 1.50
إثناء تجھيز
يضاف التسميد النيتروجنى على أربع دفعات
 13متساوية األولى عند والثانية بعد 20يوم والثالثة بعد 49 0.98
 40يوم ،والرابعة بعد  60يوم من الزراعة
يضاف التسميد الفوسفاتي على دفعتين أثناء تجھيز
و يوم من 62 1.24
 14األرض والدفعة الثانية بعد
الزراعة
 15يضاف التسميد
البوتاسى على ثالث دفعات فى 49.30 0.99
صورة سلفات بوتاسيوم
على
للفدان
كجم
20
بمعدل
الزراعي
 16يضاف الجبس
تجھيز األرض بعد  75يوم من الزراعة 49.0 0.98
دفعتين أثناء
 17يتم الحصاد بعد
البنيتمام نضج الحبوب وتحول لون 60 1.20
النوران للون
 18يتراوح محصول الكينوا بين 1000-600كجم للفدان 87 1.75
 19تخزن الكينوا فى
الثالجاتمخازن محكمة وتحفظ من 49.30 0.99. 6 :3
شھور فى
65.5 1.31
المتوسط العام
جدول  . 3قيم معامل االرتباط لبيرسون بfين درجfة معرفfة الfزراع المبحfوثين
للتوصfffيات الفنيfffة لمحصfffول الكينfffوا.وبين المتغيfffرات المسfffتقلة
المدروسة
قيم معامل
المتغيرات المستقلة
االرتباط
درجة المعرفة
*0.152
السن
**0.253
درجة تعليم المبحوث
0.131
مساحة الحيازة الزراعية
**0.204
مساحة الحيازة من الكينوا
**0.230
عدد سنوات الخبرة في العمل المز رعى
*0.159
عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا
*0.152
درجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية
**0.260
درجة القيادة
**0.228
درجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي
** معنوي عند  * 0.01معنوي عند 0.05
المصدر  :نتائج تحليل عينة الدراسة
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ثالث fاً :تحديffد نسffبة مسffاھمة المتغيffرات ذات العالقffة المعنويffة بدرجffة معرفffة
الfffزراع المبحfffوثين للتوصfffيات الفنيfffة لمحصfffول الكينfffوا فfffي تفسfffير
التباين الكلى
لتقدير نسبة مساھمة المتغيرات المستقلة ذات االرتباطات المعنوية
مجتمعة في تفسير التباين الكلى للمتغير التابع بدرجة معرفة الزراع المبحوثين
للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا تم استخدم أسلوب تحليل االنحدار المتدرج
الصاعد  ،Step-wise Multiple correlation and regressionوذلك
للتأكد من صحة الفرض االحصائى الذي ينص على أنه" ال تسھم المتغيرات
المستقلة ذات االرتباطات المعنوية بدرجة معرفة الزراع المبحوثين للتوصيات
الفنية لمحصول الكينوا في التباين المفسر لھا ،وھذه المتغيرات ھي :السن،
درجة تعليم المبحوث  ،و مساحة الحيازة من الكينوا  ،وعدد سنوات الخبرة
بالعمل المزرعى ،و عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا  ،ودرجة االتجاه
نحو المستحدثات الزراعية و درجة القيادة ،و درجة االتجاه نحو اإلرشاد
الزراعي.
وتشير نتائج التحليل االحصائى الواردة بالجدول )  ( 4إلى معنوية
النموذج االحصائى عند الخطوة الرابعة حيث بلغت نسبة ف المحسوبة )
 ( 28.362وھى معنوية على المستوى االحتمالي  ،0.01كما بلغت قيمة
معامل التحديد )  ،(0.306وھذا يعنى أن ھناك أربعة متغيرات مستقلة من
جملة المتغيرات المستقلة تساھم بنحو  ٪30.6منھا  ٪16.2تعزى إلى درجة
القيادة ،و ٪ 7.4عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،و ٪5.7إلى درجة
االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي ،و ٪1.3إلى عدد سنوات الخبرة بالعمل
المزرعي وطبقا للنتائج السابقة يتم رفض الفرض االحصائى جزئيا بعد تعديله
فيما يتعلق بھذه المتغيرات ،ويمكن قبول المتغيرات المرتبطة معنويا بدرجة
معرفة الزراع المبحوثين للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا  .وھى :درجة
القيادة ،وعدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،ودرجة االتجاه نحو اإلرشاد
الزراعي ،و عدد سنوات الخبرة بالعمل المزرعي .وبھذا يمكن قبول األجزاء
المناظرة لھا بالفرض النظري البديل .وتعني ھذه النتيجة أنه من المنطقي أن
تتناسب درجة القيادة ،وعدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،ودرجة االتجاه
نحو االرشاد الزراعي ،وعدد سنوات الخبرة بالعمل المزرعي ،مع معرفة
الزراع المبحوثين وادراكھم للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا ،وكلما زادت
درجة القيادة لدي المبحوث أي ادراكه لنفسه كمصدر قيادي بين أفراد قريته
مما يجعله اكثر بحثا عن المعلومات الخاصة بالتوصيات الفنية لمحصول
الكينوا زادت كذلك معرفته بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا والعكس
صحيح.
جfffدول  . 4نتfffائج التحليfffل االرتبfffاطى واالنحfffداري المتعfffدد المتfffدرج الصfffاعد
لعالقffffة بدرجffffة معرفffffة الffffزراع المبحffffوثين للتوصffffيات الفنيffffة
لمحصول الكينوا وبين المتغيرات المستقلة
المتغيرات الداخلة فى
التحليل

-1درجة القيادة
 -2عدد سنوات الخبرة
في زراعة الكينوا
 -3درجة االتجاه نحو
اإلرشاد الزراعي
-4عدد سنوات الخبرة
بالعمل المزرعى

 %المئوية
التراكمية
معامل
للتباين
االنحدار
المفسر
للمتغير التابع

%المئوية
للتباين
المفسر
للمتغير التابع

F

.0.403

0.162

16.2

16.2

30.051

0.486

0.236

23.6

7.4

28.762

0.542

0.293

29.3

5.7

26.819

0.554

0.306

30.6

1.3

27.651

معامل
االرتباط
المتعدد

المصدر :نتائج التحليل االحصائى.

رابعاً :درجة تطبيق الزراع لبنود التوصيات الفنية لزراعة الكينوا
يتراوح مدى درجات تطبيق المبحوثين للتوصيات الفنية لزراعة الكينوا
والمتحصل عليھا من استجابات المبحوثين بين  34درجة كحد أقصى ودرجة
واحدة كحد أدنى بمتوسط حسابي بلغ  18.56درجة ،وانحراف معياري قدرة
 2.320درجة ،وقد تم تقسيم المبحوثين وفق ا ً لھذا المدى إلى ثالث فئات ھي:
درجة تطبيق منخفض ) أقل من  13درجة( ،ودرجة تطبيق متوسط ) من 13
إلى أقل من  24درجة( ،ودرجة تطبيق مرتفع )  24درجة فأكثر( ،كما ھو مبين
بالجدول رقم ) ( 5
وتوضح النتائج الواردة بنفس الجدول أن  ٪34من المبحوثين يقعون في
فئة التطبيق المنخفض للتوصيات الفنية لزراعة الكينوا ،وأن  ٪ 30.8منھم يقعون
في فئة التطبيق المتوسط ،فى حين جاء ٪35.2من المبحوثين يقعون بفئة التطبيق
المرتفع.

وتشير النتائج إلى أن ما يقرب من ثلثي المبحوثين )  (٪ 64.8من ذوى
التطبيق المنخفض والمتوسط لبنود التوصيات الفنية لزراعة الكينوا مما يعنى أنھم
بحاجة لزيادة تطبيق الزراع لھذه التوصيات ،وھذا يشير لضرورة قيام اإلرشاد
الزراعي بتنفيذ الدورات التدريبية لزراع الكينوا وتدربيھم في الحقول اإلرشادية
وقت أجراء ھذه التوصيات الصحيحة وتزيد من تطبيقھم للتوصيات التي كان
مستوى تطبيقھم لھا منخفض أو متوسط أمالً في النھوض بمستوى تطبيق
الزراع للتوصيات الفنية لزراعة الكينوا.
جffدول  .5توزيffع المبحffوثين وفق fا ً لدرجffة تطبffيقھم للتوصffيات الفنيffة لزراعffة
الكينوا
٪
عدد
فئات التطبيق للمبحوثين
34.0
46
درجة تطبيق منخفض ) أقل من  13درجة(
30.8
42
درجة تطبيق متوسط ) من  13إلى أقل من  24درجة(
35.2
48
درجة تطبيق مرتفع )  24درجة فأكثر(.
100
136
المجموع
المصدر :عينة الدراسة الميدانية.

وللتعرف على درجة تطبيق المبحوثين لكل بند من بنود التوصيات
الفنية الخاصة بمحصول الكينوا تم حساب متوسط درجات ھذه المعرفة لكل بند
من بنود ھذه التوصيات فكانت النتائج كما ھو مبين بالجدول رقم )  ( 6والذي
يوضح أن درجات تطبيق المبحوثين لھذه البنود تنحصر بين 0.49درجة كحد
أدنى بنسبة  1.70 ،٪ 24.5درجة كحد أقصى بنسبة  ،٪85.0وكان المتوسط
العام لدرجات تطبيق المبحوثين لبنود التوصيات الفنية الخاصة بمحصول الكينوا
) (1.13درجة بنسبة .٪56.3
 -1فيما يتعلق ببنود التوصيات التي جاء متوسط درجة تطبيق المبحوثين لھا
منخفضا ً فيمكن توضيحھا كما يلي :تبين أن متوسط درجات تطبيق المبحوثين
لبند يتم الخف على نباتين في الجورة بلغ  0.80درجة بنسبة  ،٪40وبند
يضاف التسميد النيتروجنى على أربع دفعات متساوية األولى عند والثانية بعد
20يوم والثالثة بعد  40يوم ،والرابعة بعد  60يوم من الزراعة بلغ متوسط
درجة تطبيقھم  0.98درجة بنسبة  ،٪49وبند يضاف التسميد البوتاسى على
ثالث دفعات في صورة سلفات بوتاسيوم بلغ متوسط درجة تطبيقھم
0.98درجة بنسبة  ،٪49.5أما بند يضاف الجبس الزراعي بمعدل 20كجم
للفدان على دفعتين أثناء تجھيز األرض بعد  75يوم من الزراعة فجاءت
درجة تطبيقھم 0.98درجة بنسبة ،٪49وبلغ متوسط درجة تطبيقھم لبند
تخزن الكينوا في مخازن محكمة وتحفظ من  6 :3شھور في الثالجات فھي
تتمثل  0.49درجة بنسبة .٪24.5
 -2فيما يتعلق ببنود التوصيات التي جاء متوسط درجة تطبيق المبحوثين لھا
متوسطا ً فيمكن توضيحھا كما يلي :تبين أن بند تطبيق المبحوثين توضع البذور
على عمق  2.5 -1.5سم بلغ متوسط درجة تطبيق المبحوثين  1.13درجة
بنسبة  ، ٪57وبالنسبة لبند يروى في حالة الغمر من  4 :3ريات كل 30 -25
يوم بلغ متوسط درجة تطبيقھم  1.0درجة بنسبة  ٪50وبينما بلغ متوسط
درجة نقع البذور قبل الزراعة بحوالى 3 :2ساعة في المياه كان  1.25درجة
بنسبة  ،٪62.5وبالنسبة لبند يروى في األراضي الرملية يمكن ريه كل : 8
 10أيام حسب معدل تصريف النقاط وعمر النبات بلغ متوسط الدرجة ھي
 1.20درجة بنسبة  ،٪60وفى حين جاء متوسط درجة تطبيق المبحوثين لبند
يضاف التسميد الفوسفاتي على دفعتين أثناء تجھيز األرض والدفعة الثانية بعد
يوم من الزراعة فھي تمثل  1.20درجة بنسبة  ،٪60بينما بلغ متوسط درجة
تطبيق بند يتم الحصاد بعد تمام نضج الحبوب وتحول لون النوران للون البني
ھو 1.10بنسبة.٪55
 -3فيما يتعلق ببنود التوصيات التي جاء متوسط درجة تطبيق المبحوثين لھا
مرتفعا ً فيمكن توضيحھا كما يلي :تبين أن متوسط درجات تطبيق المبحوثين
لبند يتم اختيار األرض المناسبة للزراعة ھو  1.60درجة بنسبة  ،٪80في
حين جاء متوسط درجة تطبيق بند يزرع الكينوا في الفترة من ) منتصف
أكتوبر حتى نھاية ديسمبر ،و أنسب ميعاد للزراعة منتصف نوفمبر بلغ
 1.70درجة تطبيقھم له ھو بنسبة  ،٪85أما بالنسبة لبند معدل التقاوي 3 -2
كجم للفدان فقد بلغ متوسط درجة تطبيق المبحوثين ھو 1.35درجة بنسبة
 ،٪67.5بينما كان متوسط درجة تطبيق بند تزرع البذور على خطوط في
جور المسافة بين الجور20سم ھو 1.56بنسبة  ،٪78في حين جاء متوسط
درجة تطبيق بند يوضع عدد  8 – 6بذور في الجورة ھو 1.40بنسبة ،٪70
بينما كان متوسط درجة تطبيق بند يتم التسميد العضوي ) 12 -10متر
مكعب /فدان ( إثناء تجھيز التربة  1.40درجة بنسبة  ،%70وبلغ متوسط
درجة تطبيق بند يتم الحصاد بعد تمام نضج الحبوب وتحول لون النورات
للون البني ويعطى الفدان من 1000-600كجم للفدان  1.10بنسبة ٪55
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جدول  .6المتوسطات والنسب المئوية لدرجات تطبيق التوصيات الفنية لزراعة الكينوا
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

بنود التوصيات
يتم اختيار األرض المناسبة للزراعة
يزرع الكينوا في الفترة من ) منتصف أكتوبر حتى نھاية ديسمبر (وأنسب ميعاد منتصف نوفمبر
معدل التقاوي  3 -2كجم للفدان
نقع البذور قبل الزراعة بحوالى 3 :2ساعة في المياه
تزرع البذور على خطوط في جور المسافة بينھا20سم
توضع البذور على عمق  2.5 -1.5سم
يوضع عدد  8 – 6بذور في الجورة
يتم الخف على نباتين في الجورة
يروى في حالة الغمر من  4 :3ريات كل 30 -25يوم
يروى باألراضي الرملية ريه كل 10 :8أيام حسب معدل تصريف النقاط وعمر النبات
يتم التسميد العضوي ) 12 -10متر مكعب /فدان ( إثناء تجھيز التربة
يضاف التسميد النيتروجنى على أربع دفعات متساوية األولى عند الزراعة والثانية بعد 20يوم والثالثة بعد  40يوم ،والرابعة بعد  60يوم
من الزراعة
يضاف التسميد الفوسفاتي على دفعتين أثناء تجھيز األرض والدفعة الثانية بعد يوم من الزراعة
يضاف التسميد البوتاسى على ثالث دفعات في صورة سلفات بوتاسيوم
يضاف الجبس الزراعي بمعدل 20كجم للفدان على دفعتين أثناء تجھيز األرض بعد  75يوم من الزراعة
يتم الحصاد بعد تمام نضج الحبوب وتحول لون النورات للون البني ويعطى الفدان من 1000-600كجم للفدان
تخزن الكينوا في مخازن محكمة وتحفظ من  6 :3شھور في الثالجات
المتوسط العام

خامساً :العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبfين درجfة تطبيfق الfزراع
المبحوثين للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا.
يختص ھذا الجزء بعرض أھم النتائج التي توصلت إليھا الدراسة في
تحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة تطبيق الزراع
المبحوثين بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا.
ولتحديد طبيعية العالقة االرتباطيه بين درجة تطبيق الزراع
المبحوثين بالتوصيات الفنية لمحصول الكينوا كمتغير تابع وبين المتغيرات
المستقلة المدروسة تم استخدام معامل االرتباط البسيط " لبيرسون " حيث
توضح النتائج الواردة بالجدول )  ( 7وجود عالقة ارتباطيه معنوية على
المستوى االحتمالي  0.01بين الدرجات المعبرة عن درجة تطبيق الزراع
المبحوثين وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية :مساحة الحيازة من
محصول الكينوا ،و درجة القيادة  ،ودرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي،
وتبين النتائج وجود عالقة ارتباطيه معنوية على المستوى االحتمالي  0.05بين
الدرجات المعبرة عن عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،وعدد سنوات
الخبرة في العمل المزرعي ،و درجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية ،في
حين التوجد عالقة معنوية مع متغير السن ،ومساحة الحيازة الزراعية.
وبخصوص العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة تطبيق
الزراع المبحوثين للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا قد تم رفض الفرض
االحصائي جزئيا ً بالنسبة للمتغيرات التى اثبتت معنوية ،في حين لم نتمكن من
رفض الفرض االحصائي بالنسبة للسن ،ومساحة الحيازة الزراعية ،وقبول
الفرض النظري البديل
جدول  . 7قيم معامل االرتباط لبيرسون بين درجfة تطبيfق الfزراع المبحfوثين
للتوصfffيات الفنيfffة لمحصfffول الكينfffوا وبfffين المتغيfffرات المسfffتقلة
المدروسة
قيم معامل
المتغيرات المستقلة
االرتباط
0.120
السن
*0.164
درجة تعليم المبحوث
0.131
مساحة الحيازة الزراعية
**0.240
مساحة الحيازة من الكينوا
*0.165
عدد سنوات الخبرة في العمل المز رعى
*0.159
عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا
*0.152
درجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية
**0.215
درجة القيادة
**0.228
درجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي
** معنوي عند  * 0.01معنوي عند  0.05درجة حرية 134
المصدر :نتائج تحليل عينة الدراسة

متوسط درجة
التطبيق
1.60
1.70
1.35
1.25
1.56
1.13
1.40
0.80
1.0
1.20
1.40

80.0
85.0
67.5
62.5
77.0
57.0
70.0
0.40
50.0
60.0
70

0.98

49

1.20
0.99
0.98
1.10
0.49.
1.13

60
49.50
49.0
55.0
24.5
56.3

٪

الصاعد  ،Step-wise Multiple correlation and regressionوذلك
لللتأكد من صحة الفرض االحصائى الذي ينص على أنه" ال تسھم المتغيرات
المستقلة ذات االرتباطات المعنوية بدرجة تطبيق الزراع المبحوثين للتوصيات
الفنية لمحصول الكينوا في التباين المفسر لھا ،وھذه المتغيرات ھي :درجة
تعليم المبحوث  ،ومساحة الحيازة من الكينوا ،وعدد سنوات الخبرة بالعمل
المزرعى ،وعدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،ودرجة االتجاه نحو
المستحدثات الزراعية ،ودرجة القيادة ،ودرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي.
وتشير نتائج التحليل االحصائى الواردة بالجدول )  ( 8إلى معنوية
النموذج االحصائى عند الخطوة الثالثة حيث بلغت نسبة ف المحسوبة )
 (27.819وھى معنوية على المستوى االحتمالي  ،0.01كما بلغت قيمة معامل
التحديد )  ،(0.297وھذا يعنى أن ھناك ثالثة متغيرات من المتغيرات المستقلة
تساھم بنحو  ٪29.7منھا  ٪10.6تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في زراعة
الكينوا ،و ٪ 10.1تعزى إلى درجة القيادة ،و ٪9تعزى لدرجة االتجاه نحو
اإلرشاد الزراعي ،وطبقا للنتائج السابقة يتم رفض الفرض االحصائى جزئيا
بعد تعديله فيما يتعلق بھذه المتغيرات ،وقبول الفرض النظري البديل ويمكن
قبول للمتغيرات المرتبطة معنويا بدرجة تطبيق المبحوثين للتوصيات الفنية
لمحصول الكينوا  .وھى :عدد سنوات الخبرة في زراعة الكينوا ،ودرجة
القيادة ،ودرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي .وھذه النتيجة تجعل المبحوثين
حريصين علي معرفة التوصيات الفنية لمحصول الكينوا.
جfffدول  .8نتfffائج التحليfffل االرتبfffاطى واالنحfffداري المتعfffدد المتfffدرج الصfffاعد
لعالقffffة بدرجffffة تطبيffffق الffffزراع المبحffffوثين للتوصffffيات الفنيffffة
لمحصول الكينوا وبين المتغيرات المستقلة
معامل
المتغيffرات الداخلffة فffى االرتباط
التحليل
المتعدد

معامل
االنحدار

النسبة
المئوية
التراكمية
للتباين
المفسر
للمتغير
التابع

النسبة
المئوية
للتباين
المفسر
للمتغير
التابع

F

.0.325
0.455

0.0.106
0.207

10.6
20.7

10.6
10.1

32.051
29.762

0.297

29.7

9.0

27.819

 -1عدد سنوات الخبرة
في زراعة الكينوا
 -2درجة القيادة
 -3درجة االتجاه نحو
0.545
اإلرشاد الزراعي
المصدر :نتائج التحليل االحصائى.

سابعا  :المشكالت التى تواجه الزراع المبحوثين لمحصول الكينوا.
أوضحت النتائج الواردة بجدول )  ( 9وجود مشكالت تواجه
المبحوثين في إنتاج محصول الكينوا ھى  :مشكلة ارتفاع أسعار األسمدة
الزراعية حيث ذكرھا )  ( ٪96.6من المبحوثين ،ثم ارتفاع أسعار العمالة
الزراعية )  ،(٪89.8ثم مشكلة نقص الخدمات اإلرشادية في تسويق الكينوا
)  ،(٪ 82ويليھا بعد محطة الغربلة عن حقول المزارعين ) .(٪77.3

سادسا ً :تحديد نسبة مسfاھمة المتغيfرات ذات العالقfة المعنويfة بدرجfة معرفfة
الfffزراع المبحfffوثين للتوصfffيات الفنيfffة لمحصfffول الكينfffوا فfffي تفسfffير
التباين الكلى
لتقدير نسبة مساھمة المتغيرات المستقلة ذات االرتباطات المعنوية
مجتمعة في تفسير التباين الكلى للمتغير التابع بدرجة تطبيق الزراع المبحوثين
للتوصيات الفنية لمحصول الكينوا استخدم أسلوب تحليل االنحدار المتدرج
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الزراعية بالوادي الجديد الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( والمركز الدولي للزراعة الملحية دولة األماراتUSAID)
 مركز بحوث، ومركز التميز المصري للزراعة الملحية،المتحدة
2016. ،الصحراء
 المؤتمر الختامي، محصول الكينوا،(أيمن إبراھيم ) دكتور،  بدران-6
لمشروع نموذج إنتاج بذور المحاصيل المتحملة للملوحة والمتأقلمة
للظروف المناخية الزراعية بالوادي الجديد الممول من الوكالة
 ( والمركز الدولي للزراعةUSAID)األمريكية للتنمية الدولية
 ومركز التميز المصري للزراعة،الملحية دولة األمارات المتحدة
 مبنى العالقات الزراعية، مركز بحوث الصحراء،الملحية
2018. ، فبراير28 ،  الدقى،الخارجية
 دراسة تأثير،( عصمت محمد )دكتوران، وحسن، سعد أبو سيف، حمادة-7
بعض المتغيرات على مستوى الخبرات التكنولوجية الزراعية بين
الزراع البدو بأحد قرى مركز برج العرب بمنطقة الساحل الشمالي
 معھد بحوث اإلرشاد الزراعي،119  نشرة بحثية رقم،الغربي
1994. ، الجيزة،والتنمية الريفية
 التغيرات المناخية وأثرھا على قطاع الزراعة في، سامية المرصفاوى-8
، ندوة الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعي،مصر وكيفية مواجھتھا
ندوة اإلرشاد الزراعي وتحديات األمن الغذائي في ضوء التغييرات
 معھد بحوث اإلرشاد،المناخية المرتقبة مجلة اإلرشاد الزراعي
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ارتفاع أسعار العمالة الزراعية
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 نقص الخدمات اإلرشادية في تسويق الكينوا3
بعد محطة الغربلة عن حقول المزارعين
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جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

:التوصيات التي توصل اليھا البحث
 بأن يقوم اإلرشاد الزراعي بتنفيذ برامج إرشادية للنھوض بإنتاجية-1
محصول الكينوا بنشر التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول وحث الزراع
على تطبيقھا وتمكينھم من الفنية اإلنتاجية والتسويقية من خالل التركيز على
حزم التطبيقات الفنية الموصى بھا والعمل على وضع الحلول لمشكالت
.إنتاج المحصول والتي تتمثل في ارتفاع أسعار األسمدة الزراعية والتقاوي
 رفع الوعي ونشر الحزم التكنولوجية لدى زراع الكينوا وتطبيقھا بحقول-2
 وتدريب أصحاب المزارع والمزارعين والمرشدين الزراعيين،الزراع
والعاملين ببرنامج زراعة الكينوا من خالل الدورات التدريبية وورش
العمل التي تساھم في رفع مستوى معارف الزراع كي يقوموا بتطبيق
. التوصيات الفنية الصحيحة للكينوا
 كما يوصي البحث بإجراء دراسات مستقبلية تشمل متغيرات أخري غير-3
التي تم دراستھا حيث أوضحت النتائج أن العوامل المدروسة مجتمعة تفسر
 من تطبيق المزارعين%29.7 ، فقط من معارف المبحوثين%30.6
.للتوصيات
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ABSTRACT

The research aimed to identify the degree of knowledge and application of the farmers to the technical
recommendations of the quinoa crop, and to determine the relationship between the independent variables studied and the
degree of knowledge and application of the farmers to the technical recommendations of quinoa yield. In addition,
determining the percentage of independent variables' contribution to the interpretation of the total variation of the degree
of knowledge and application of the farmers to the technical recommendations of the quinoa crop. Moreover, to identify
the problems faced by the farmers. In order to achieve the research objectives, the data of the farmers were collected by
interviewing the respondents by means of a questionnaire that was prepared and tested initially from a random sample, of
136 farmers, for statistical analysis of the data, Pearson's simple correlation coefficient, the correlation coefficient, the
multiple regression and the ascending gradient, the frequencies and percentages were used. The results show that 27.2% of
the respondents were in the low knowledge category of technical recommendations for quinoa cultivation, 30.8% were in
the intermediate knowledge category and 42% were in the high knowledge category. The results showed a significant
correlation between 0.01 and the independent variables: the degree of education of the respondent and the area of
possession of quinoa, the number of years of experience in agricultural work, the degree of direction towards agricultural
extension, and the degree of leadership. In Addition, results show a significant correlation at 0.05 between age and the
number of years of experience in the cultivation of quinoa and the degree of trend towards agricultural innovations, while
there is no significant relationship to the variable area of agricultural tenure.The results indicate that there are four
independent variables contributing 30.6%, of which 16.2% are attributed to the leadership level, 7.4% to the number of
years of experience in quinoa cultivation, 5.7% to the degree of direction towards agricultural extension and 1.3% to the
number of years of work experience Feeder.The results show that 34% of the respondents were in the low application
category of technical recommendations for quinoa cultivation, 30.8% in the medium application category and 35.2% in the
high application category. The results showed a significant correlation between 0.01 and the following independent
variables: the holding area of the quinoa yield, the degree of leadership, and the degree of the direction towards
agricultural extension. Moreover, the results show a significant correlation between 0.05 years of experience in quinoa
cultivation, number of years of experience in farm work, Degree of trend towards agricultural innovations, while there is
no significant relationship with the variable age, and the area of agricultural tenure. The results indicate that there are
three independent variables contributing 29.7%, of which 10.6% are attributed to the number of years of experience in the
cultivation of quinoa, 10.1% attributed to the leadership level, and 9% due to the degree of direction towards agricultural
extension The results revealed that the problems faced by the respondents in the production of quinoa crop are: the
problem of high prices of agricultural fertilizers (96.6%), the high expense of agricultural personnel (89.8%), the shortage
of extension services in the marketing of quinoa (82%), and the long distance between processing station and the fields of
cultivation. (77.3%)
249

