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 hodamostafa159@gmail.com :الربيد الإليكرتوين للباحث الرئييس* 

 امللخص العرب 

يل التعرف عىل مس توى تبين الزراع للمس تحداثت الزراعية، وكذكل ال املؤثرة يف تبين الزراع املس تحداثت الزراعية عىل   الاجامتعيةتعرف عىل أ مه القمي  هتدف ادلراسة اإ

ة  بفرد بنس   120ولتحقيق أ هداف هذه ادلراسة مت اختيار عينة عشوائية من املزارعني املسجلني يف امجلعية الزراعية بلك قرية، وبلغ جحم العينة    مس توى القري موضع ادلراسة،

جاميل عدد املزا   5% جاميل عدد املزارعني بقرييت  %7فرد بنس بة    70مزارع، و 2351مياط( البالغ عددمه  )حمافظة د  رعني بكفر سعد البدلمن اإ )حمافظة   السادات والقاطمية من اإ

عىل أ سلوب  الاس تبيان ابملقابةل الشخصية  966شامل سيناء( والبالغ عددمه   اعمتدت ادلراسة يف مجع  بياانهتا  امليدانية  لتحليل  مع هؤلء املزارعني. واس تخدم    مزارع، وقد 

حصائية ويه  بياانت حندار اخلطي املتعدد. وتوصلت ادلراسة امليدانية لعدة نتاجئ  والإ   ،tالتكرارات والنس بة املئوية، واختبار  هذه ادلراسة واختبار الفروض البحثية عدة أ دوات اإ

جاءت الفروق لصاحل قرى برئ العبد )السادات والقاطمية(. أ مه القمي الإجامتعية  ة تبين املس تحداثت الزراعية، و أ مهها: وجود فروق جوهرية بني القرى املدروسة فامي يتعلق بدرج

يه البدل  سعد  كفر  بقرية  الزراعية  للمس تحداثت  الزراع  تبين  يف  سلبيا  العقل نية.املؤثرة  املس ئولية،  حتمل  الآتية:  يف :  الإجامتعية  القمي  أ ثرت  الا  حني  وتقبل  خرين،  التعاون 

الال جناز،   )الساداتالعقل نية،  العبد  برئ  بقرى  الزراعية  املس تحداثت  تبين  يف  اجيابيا  تأ ثريا  ابلوقت،  الوعي  املسؤولية،  حتمل  التصال،  ووسائل  للتقنية  قاطمية(. تعرض   ،

 سليب عىل خطط التمنية الزراعية. ذات التأ ثري ال الاجامتعيةقمي وتوصلت ادلراسة لعدة توصيات أ مهها: تفعيل وسائل التصال امجلاهريي للتوعية والتثقيف وحماربة ال

 املس تحداثت الزراعية، دمياط، شامل سيناء.  اللكامت املفتاحية:  

 املقدمة  

رسي حتول  ال خرية  الس نوات  خالل  املصية  القرية  اكفة   ًعا شهدت  يف 

مشاريع  تطبيق  بفضل  والس ياس ية  والاقتصادية  الاجامتعية  احلياة    جمالت 

منية، التمنية الريفية واليت اتسمت بشمولية براجمها الامنائية يف اكفة قطاعات الت 

 ، وتأ ثري ذكل عىل اجتاهات وسلوك الساكن الريفيني  ،طق اجلغرافيةواكفة املنا

ل أ نه عند تطبيق مشاريع وخطط التمنية يف بعض املناطق الريفية مل حيالفها   اإ

افات مغايرة ملشاريع تمنوية منقوةل من ثقل هنا اكنت عبارة عن مناذج    ،النجاح

ك بتقاليده املمتثةل يف  اذلي يمتس  ،لطبيعة ثقافات وقمي اجملمتع الريفي املصي

نظرته لل رض كقمية اجامتعية، واعامتد غالبية ساكنه عىل النشاط الاقتصادي  

 التقليدي املمتثل يف الزراعة وبعض احلرف البس يطة.

املشلكة معيف    وتمكن  التمن تتطلب  عامةلية  بصفة  الريفية  والتمنية   ،ية 

حياول أ ن يعمل عىل تنفيذ وجناح خطط   ًجامنت  عًاالزراعية بصفة خاصة مزار 

الزراعية التمنية  يسعى    ،ومشاريع  الزراعية   اإىلوأ ن  املس تحداثت  تبين 

جند انتشار    وابلنظر حلال الكثري من الريفيني  ،اجلديدة لزايدة انتاجه املزرعي

 ًما هم  ًرافة واليت بدورها تؤدي دو ة اخملتلديد من القمي الاجامتعيوس يادة الع

الفرد وتوهجات  سلوك  حتديد  الاجامتعي  يف  وتفاعلهم  هذه   ،وامجلاعة   وتمتتع 

الزراعية  القمي والتمنية  التغيري  وجه  يف  الصمود  من  هائل  أ ن   ،بقدر  حيث 

القمي دو اليت    بعض  تلعب  القميي  النسق  دمع    ًماوهم  يًااجياب  ًراحيتوهيا  يف 

كام أ ن    ،زراعية وقوة دافعة لتبين املس تحداثت الزراعيةمرشوعات التمنية ال

وملا اكن نسق   ،لتبين هذه املس تحداثت  قًاومعو   ايً بعض هذه القمي متثل حتد 

حتقيق   يف  التمنية  علهيا  تعمتد  اساس ية  دعامة  ميثل  للريفيني  الاجامتعية  القمي 

: مايه  ت ويههذه ادلراسة يف عدة تساؤلمتثلت املشلكة البحثية ل  ،أ هدافها

القمي  ومايه  الزراعية؟  املس تحداثت  لتبين  ادلافعة  الاجامتعية  القمي 

الزراعية؟ اليت    الاجامتعية املس تحداثت  لتبين  حتداي  خيتلف   ،متثل  هل 

 الزراعية تبعا لختالف اجملمتعات؟ لتبىن املس تحداثت النسق القميي ادلامع

ادلراسة    هتدف يف   اإىل هذه  الاجامتعية  القمي  نسق  تأ ثري  عىل  التعرف 

الزراعية املس تحداثت  الفرعية   ،تبين  ال هداف  حتقيق  خالل  من  وذكل 

 :ال تية

  ، التعرف عىل اخلصائص الشخصية ونسق القمي الاجامتعية ابلقرى املدروسة 

  ،التعرف عىل مس توى تبين املس تحداثت الزراعية يف القرى موضع ادلراسة

القمي الاجامتعية املؤثرة يف تبين املس تحداثت الزراعية عىل  أ مه  التعرف عىل

 الاعتبارات   أ و  قرتحاتالتوصل لبعض امل  ، مس توى القري موضع ادلراسة

أ ن توضع يف احلس بان عند وضع اسرتاتيجية معلية التمنية الزراعية    ينبغي اليت  

 . وحتديهثا

طار النظري     الإ

يف  أ   وبتوسع  التكنولوجيا  اس تخدام  املالري صبح  أ مف   يًا حمت  ًراصي 

اجملمتعات    ،ايً ومصري يف  الريفية  التمنية  يف  التكنولوجيا  اس تخدام  اكن  ذا  فاإ

هيدف   مس تواه  اإىلاملتقدمة  عىل  واحلفاظ  الانتاج  ال مر   ،اس مترارية  فاإن 

ويمتثل    ،أ مام مشلكة نقص الغذاء املزتايدة  ايً ابلنس بة لدلول النامية يعرب مصري

يف التكنولوجيا  أ ساس ية:  معل  دمع   دور  جمالت  أ ربعة  يف  الريفية  التمنية  يات 

املساحات    :ال ول زايدة  خالل  من  الزراعي  الانتاج  وزايدة  حتسني 

ري  ونظم  زراعة  وطرق  ممتزية  جديدة  ساللت  وادخال  املس تصلحة 

نتاج طاقة نظيفة طاقة الرايح والطاقة الشمس ية( خاصة اإ الثاين:    ،متطورة



اجل الاس تصالح  مناطق  واعادة    :الثالث  ،ديدةيف  اخمللفات  معاجلة 

ورفع   والبيئية  احلرفية  والصناعات  املتوسطة  الصناعات  الرابع:  اس تخداهما، 

 .  (3ص  ،1998)أ بو قرين، . كفاءة الصناعات القامئة

ل معلية تغيري ال مناط التقليدية    ياحلد اذل  اإىلوحتديث الزراعة ما يه اإ

العل الطريقة  الناس  معظم  عنده  الزراعة  ميةيقبل  يف  تطبيقها   ، ويشجعون 

فالزراعة احلديثة تطلب تكنولوجيا مس تحدثة وتطويع املعرفة العلمية للزراعة  

 .  (91ص ،2011 ،شاهني ،قنيرب) بطرق منظمة

عىل أ نه أ ي   ( التحديث الزراعي3ص  ،2009) ويعرف عبداحلفيظ 

سن تكيف للتكنولوجيا اليت ميكن من خاللها أ ن نطور وحن  أ و  تبين  أ و تغري

 ظروف احلياة للساكن الريفيني.

"بأ هنا انتقال الفكرة اجلديدة    املس تحدثانتشار    أ و  وتعرف معلية اذليوع 

، "اذلين يس تعملوهنا يف الهناية أ ي اذلين يتبنوهنا  اإىلمن مصادرها ال صلية  

ب  متر  اليت  العملية  هنا  فاإ أ خرى  الزراعية وبعبارة  والتوصيات  الإرشادات  ا 

 الزراع   اإىلحني وصولها    اإىل روهجا من مصادرها البحثية  العصية من وقت خ

 (. 219ص  ،1983 ،العاديل)

بأ نه "العملية العقلية اليت مير خاللها   التبين Rogers (1971)ويعرف 

بدءا من معرفته ال وىل ابلفكرة املس تحدثة حىت اختاذه لقرار تبين   أ و  الفرد 

هذا القرار  أ و  رفض الفكرة مث تثبيت  فئات املتبنني من  كون  وتت  ."ترس يخ 

املتبنيون    ،اجملددون  اإىل ملعدل رسعة التبين    اقً وف  يًا مخسة فئات تتدرج تنازل

  املتلكئون  أ و  واملتبنيون ال واخر  ،ال غلبية املتأ خرة  ،ال غلبية املبكرة  ،ال وائل

 (.  416، ص1992معر، )

،  1983)  وتتضمن معلية التبين عدة مراحل لتنفيذها كام ذكرها العاديل 

وفهيا يسمع الفرد عن   :والانتباه للفكرة يمرحةل الوع-1 ( ويه217-220

ل   اجلديد  من  املبتكر  وذكل  مرة  يعرف  ول  ولكنه  التصال  قنوات  خالل 

حل  يف    اكن يساعده  أ و  فاذا ما قابل املبتكر حاجة دلى الفرد   ،القليل عنه

وفهيا   :ممرحةل الاهامت-  2.  مشلكة ما فانه ينتبه اليه ويشعر به ويدرك قميته

راغبا اجلديدة  ابلفكرة  همامت  الفرد  ساعيً يف    يصبح  علهيا  تمنية اإ ا  التعرف  ىل 

مرحةل يف    الإدرايك للسلوك يتكون  أ و   اذ أ ن اجلانب املعريف  ،معلوماته عهنا

هذه املرحةل حياول الفرد تطبيق املبتكر اجلديد  : يف  مرحةل التقيمي- 3.  الاهامتم

الراه  موقفة  عىل  ذهنيا  مس تقبالتطبيقا  يتوقعه  وما  تصبح  ،ن  الفكرة    حىت 

الفكري سلوكه  من  التجري-4.  يالتنفيذ  أ و  الشعوري  أ و  جزءا   : بمرحةل 

الفرد  حمدوديف    وحياول  نطاق  عىل  اجلديد  املبتكر  تطبيق  املرحةل    ،هذه 

طار ظروف  اإ يف    اظهار الفكرة اجلديدة   املرحةل يه  ه والوظيفة ال ساس ية لهذ

مرحةل -5  ل لها. الاكم  نية الافادة مهنا لغرض التبينالفرد اخلاصة وحتديد اماك

متا  :التبين مقتنع  الفرد  يكون  املرحةل  هذه  املبتكر   ًماوىف  ومالمئة  بصالحية 

 ومن مث يقرر الاس مترار   ،هظل ظروفيف    همن جناح  ًداكأ  كام يكون مت  ،اجلديد

 تصبح جزءا من سلوكه.اليت  الاس تخدام الاكمل للفكرةيف 

متع  س تحداثت الزر مدى مالمئة امل  ميي السائد يف اجمل  الريفي. اعية للنسق الق

عند مناقشة العالقة التبادلية بني تبين املس تحداثت الزراعية والتمنية  

ينظر   ال ول  الاجتاه  العالقة،  هذه  لتحليل  اجتاهني  هناك  فاإن   اإىل الريفية 

ىلاملس تحداثت الزراعية ابعتبارها متغري مس تقل و  عتبارها التمنية الريفية اب  اإ

اتب يعىن  ،عمتغري  ما  التكنولوجيا   وهو  مبس توى  التمنية  مس توى  ارتباط 

  التكنولوجيا  اإىلخر رضورة النظر  الزراعية املس تخدمة، بيامن يرى الاجتاه الآ 

وهذا يعين    ، الزراعية يف ضوء عالقهتا مبحتوى النسق القميي للمجمتع الريفي

عاقة تبين  اإىلاحياان  يؤدي وايته وتفضيالته قدل أ و  ضوء أ ن هذا النسق يف اإ

الزراعة املداخل    اذليال مر    ،املس تحداثت  حتديد  الرضوري  من  جعل 

املصيةاليت    اخملتلفة القرية  يف  القمي  نسق  مكوانت  حتديد    ،تفرس  وكذكل 

لوايت هذا النسق حبيث يصبح يف أ و   الاسرتاتيجية املناس بة لإعادة ترتيب

 ، 1998أ بو قرين،  )  بل وساعيا لهامس تحداثت الزراعية  الهناية متقبال لل 

 (. 4-3ص ص

ل   قد  أ نه  ل  اإ ال فراد  ارابح  يف  زايدة  املس تحدثة  الافاكر  تسبب  فقد 

خفوف ال فراد من عقوابت اجملمتع قد يقلل من    ، يلقى قبول من اجملمتع احمليل

والتقاليد العادات  توافق  ل  ل هنا  نظرا  املس تحداثت  تكل  عىل    الطلب 

 . (242ص  ،2010 ،خرونهالل وأ  ) املوجودة

متع الريفي  ميي للمج  النسق الق

الفر نظرً  دلى  تواجدها  حيث  من  القمي  لتنوع  من    دا  واختالفها  وقوهتا 

أ خرى بسبب اختالف معتقدات الفرد وثقافته وعاداته من جممتع    اإىلجامعة  

القميي  ،ل خر النسق  فكرة  النسق  اإ   :نشأ ت  يشري  لقمي   اإىلذ  العام  التنظمي 

 تتحدد به أ مهية لك قمية من هذه القمي وعالقة لك مهنا ابل خرى   يالفرد واذل

 (.3ص  ،2015 ،عبد نور، العنكويش)

"منظومة متاكمةل ومتفاعةل من    بأ نه  اضً يأ  ويعرف مصطلح النسق القميي  

جمالت عدة حبيث ميثل لك جمال    اإىلالقمي اليت يتبناها الفرد، واليت تتوزع  

متفاعاًل عنصً  جمالت  ا  بقية  الاخرى،    مع  توجهيية القمي  وظائف  لتؤدي 

 (. 144، ص2001وتقوميية )عقل، 

ومعي الشخصية  الثقافة  لتكوين  الاساس ية  العنارص  من  القمي   ًرااتعد 

واعتالل السلوك  يًاأ ساس  التنش ئة   ،للحمك عىل حصة  ويه انعاكس ل مناط 

ة ال فراد  تؤثر تأ ثريا كبريا يف حيا  ييفه  ، الاجامتعية لل فراد وخلفياهتم الثقافية

والعملية تأ ثريها    ،اخلاصة  واجتاهاهتم   يف  أ يًضاويشمل  الافراد  سلوك 

وامجلاعات   ،وعالقهتم الافراد  سلوك  لتوجيه  همام  اطارا  توفر  بذكل  وىه 

وخارهجا املنظامت  داخل  اذلي    ،وتنظميه  ادلاخيل  املراقب  بدور  تقوم  اذ 

وتصفاته الفرد  افعال  يه  ،يراقب  الف  ما  فالقمية  وذيعتربه  همام  يف  رد  قمية  ا 

عبد  )مع ما يؤمن به من قمي  قًاان يكون سلوكه متس  اإىل ويسعى دامئا    ،حياته

 (.4، ص 2015 ،نور، العنكويش

( الطراح  للسلوك    القمي  ( 84ص  ،2001ويعرف  "معايري  بأ هنا 

املرغوبة وغري  املرغوبة  خالل اليت    والاجتاهات  من  ل فراده  اجملمتع  يكس هبا 

الا التنش ئة  اجامتعية،  اليت    جامتعيةمعليات  مكؤسسة  ال رسة  با  تقوم 

التصا ووسائل  تربوية،  مكؤسسة  امجلواملدرسة  الإذاعة  يف    املمتثةل  يعال 

. والكتاب، واملسجد والكنيسة…  والتليفزيون والسيامن واملرسح والصحافة،

وتلعب وظيفة يوامجلاع  يتعد من أ مه موهجات السلوك الفرد  . ويهاإخل  ،

 أ و   العالقات الاجامتعية سواء بني ال فراد بعضهم البعضمي  تنظيف    رئيس ية

 . "يبالنس بني ال فراد والنظام السائد، وتمتزي منظومة القمي ابلثبات 
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منا يكتسب    موضوع خاريج  يقمية حنو أ    يا بأ  والفرد ل يودل مزودً  واإ

بيئة يكون لها تأ ثري عليه يف    س ياق احتاككه مبواقف كثرية ومتباينةيف    قميه

  يسمى ابلقميتتجمع بعد ذكل فامي  اليت    ةكون دليه بعض الاجتاهات اخلاصفيت

ذكل مورى    .(33ص  ، 1991  ،)محمود "اإن القمي    بقوهل  Murrayويؤكد 

اليت  متثل موقف الفرد حنو ال شخاص وال ش ياء وتكون مرتبطة ابلجتاهات

طار العالقة بني الفرد وبني يف  تتحدد  تكون مبثابة مؤرش رئيس لها، ويه   اإ

 ،Murray، 1999موقف معني )يف    يتعرض لها   أ و  يكتس هبااليت    اخلربات

p41-50) . 

غيثو  والقمية  (468ص  ،2006)  يوحض  القميي  التوجه  بني    ، الفرق 

وذلكل    ،امجلاعة  اإىلبيامن القمية فتشري    ،عىل اساس ان الاول يركز عىل الفرد

يقال  أ  ميكن   ماأ عضاء  ن  أ  ن  قمية  يف  يشرتكون  ذكل  ،جامعة  تكل   ومع   فاإن 

 القمية ل حتمل نفس ال مهية عند اعضاهئا. 

نفسه  البرشي  التغري  عن  كثريا  خيتلف  ل  وتعاقهبا  القمي  أ ن    ،فتغري  ذ  اإ

ولك جيل يمترد عىل   ،للقمي أ جيال تنشأ  يف بيئة خمتلفة عن اجليل السابق لها

ذا نضج واكتسب اخلربة الاكفية  ،اجليل السابق ة للجيل  محل معه قامي انقد  واإ

منا هو تغري يف  ، مث يبصمه ابلتغري والمترد عىل القمي ،يليه ياذل وهذا التغري اإ

، 2011  اثبتة )الشقري،  ييأ ما القمي ذاهتا فه  ،املواقف والاجتاهات حنو القمي 

 (.25ص

   ،من أ شهر التصنيفات يف جمال القمي  sprange  و يعد تصنيف سربجنر

طبقً  بتصنيفها  قام  لعدة  حيث  القمي  احمل  بعد  :مهنا  أ بعادا  مشل  اذلي  توي 

والاجامتعية  والس ياس ية  ،النظرية والاقتصادية  وادلينية  بعد   ،وامجلالية  مث 

بعد  ،ومشل القمي امللزمة والقمي التفضيلية والقمي املثالية  ،الشدة  ، املقصد  مث 

اذلي مشل القمي   ،مث بعد العمومية  ،ةبالوسائلية والقمي الغائاذلي مشل القمي  

والقمي   بعد  ،اخلاصةالعامة  احلركية  ،الوضوح  مث  القمي  مشل  والقمي   اذلي 

)املزيين  ،الضمنية املؤقتة  والقمي  ادلامئة  القمي  مشل  اذلي  ادلوام  بعد   ، مث 

 . (27ص ،2001

التقدم   أ دى  القمي  اإىلوالعلمي    التكنولويج وقد  النسق  حفص   ياإعادة 

يف اجملمتع بدأ ت    ،املوجود  دلى  يف    كثري من القميحيث  الش باب الانتشار 

ادلعوة   واحرتام البيئة وحاميهتا، وبدأ ت  تكل املرتبطة ابلسالم واحملبةوخاصة  

نسانية جديدة اكحرتام احلياة واملس ئولية جتاه ال جيال القادمة وحامية    اإىل قمي اإ

يبىن  أ خالقية  عنارص  وغريها  القمي  هذه  أ ن  فهم  املأ لوف  من  وابت  البيئة، 

 .(31-29ص ،2002 ،ة لكها )ابيهعلهيا الضمري العام القمي الإنساني

الس ياس ية   ادلراسات  مركز   ،2000)  والاسرتاتيجيةوأ شار 

اليت   سه ظهرت العديد من القمي السلبية أ ن الوقت نف اإىل( 165-164ص

بصفة خاصة أ عاقت الإبداع    يبصفة عامة واملص   اجملمتع العربيف    انترشت

حيث والإنساين،  التمنوي  مضموهنا  من  املعرفة  القمية    وأ فرغت  ضاعت 

ال أ ن  كام  واملثقف،  واملتعمل  للعامل  توفري  الاجامتعية  عىل  قدرته  فقد  تعلمي 

الاجامتعية اليت    الإماكانت القمية  وابتت  الاجامتعي،  الارتقاء  للفقراء  تتيح 

لهيا اإ املؤدية  الوسائل  عن  النظر  بغض  واملال،  للرثاء  القمع    ، العليا  وسامه 

س يادة   اإىلمما أ دى  ،والسعادة والانامتءاز الإجنيف  قتل الرغبةيف  والهتميش

ابلالمبال وابلتايلالشعور  الس يايس،  والاكتئاب  عن    ة  املواطنني  ابتعاد 

املنشوديف    الإسهام التغيري  احلديث  يف    اإحداث  الإنسان  يعد  ومل  وطهنم، 

  أ ن تعاين ياكن من الطبيع املنتج الفعال هو مثال املواطن املنشود، وابلتايل

بداع املعالثقافة و   رفة معاانة حقيقية. اإ

السلوكيات أ مه  التكنولويجاليت    ولعل  التقدم  هذا  هو    يتطلهبا  الهائل 

 تقدير قمية الوقت وقمية النظام والتنظمي والتخطيط السلمي وحتمل املس ئولية 

ش ئون احلياة وجمالهتا بدءً يف   دارة    اإىلموقع العمل    اإىل من حميط ال رسة    ا اإ

 .عامةاحلياة ال يف املشاركة

 أ مه القمي الاجامتعية املرتبطة بتبين املس تحداثت الزراعية: 

مراجعة   الفرد  حصهل  ما  مراجعة  يف  القمية  هذه  وتتضح  اذلايت:  النقد 

الطمأ نينة كام تعين ان خيترب الآراء    اإىلنقدية حىت حيس يف نفسه ما يشري  

العادي الشخص  مس توى  عىل  العلمية  أ و  السائدة  الاوساط    لكهيام  أ و  يف 

ان مقنعً بذهن  يبدو  ما  الا  يقبل  ل  حبيث  )بنجر،    اقد  علمية.  أ سس  عىل 

 (. 42، ص1990

ال    :الاجناز بلوغ  سابق  اليت    هدافوهو  وقت  يف  الفرد  لها  خطط 

 ( 9ص ،2006 ،)حسن

ة: وتمتثل يف مقدرة الفرد عىل اختيار الآراء السائدة بذهن انقد، العقالني

ية وعلمية وهو عىل النقيض  سس عقلعىل ا  افال يقبل الا ما يبدو هل مقنًع 

برهان يقبهل العقل    اإىلند  من الفكر اخلرايف اذلي يأ خذ ابل حداث اليت ل تست

العقالنية    ،السلمي اب  اإىلوتتعدى  العلمية  املعرفة  مع  ملعيار تطابق  لنس بة 

فهيي التطبيق ال مثل للمعرفة العلمية عن طريق حتكمي العقل يف   ،التحديث

 (. 2004خفري، ) عن ال وهام واخلرافات التطبيق والابتعاد

وتعين هذه القمية حتديد الهدف قبل البدء بعمل ما، فبدون   التخطيط:

  هدف ل يكون للتفكري أ ي معىن وذكل برمس خطة للعمل تتضمن مراحهل

 (. 46، ص1993واليت يفرتض ترابطها مع بعضها البعض )بكرة، 

خالل من  القمية  هذه  وتتبلور  املس ئولية:  بأ نه    حتمل  الفرد  احساس 

عواقب لك   اإىلمعل ما خطوة خبطوة، فهو ينظر    أ و  مس ئول عن فكرة ما

ان يتقبل النتاجئ اليت تسفر عهنا وان يتحملها )حمروس  امهنا، كام تعين ايضً 

 (.  22، ص1992

العملية تعين  التصال:  ووسائل  للتقنية  بواسطهتا    التعرض  يمت  اليت 

  اإىلهيدف  ًل تصاامجع كبري منه،  أ و متع اللكي بغالبية اجمل  أ و التصال جبمهور،

الظاهرة السلوكية  اس تجابة  يف  تغيري  الظاهرة  أ و  اإحداث  عبيد، )  غري 

التصال  2015 جمالت  لك  تعين  التصال  ووسائل  والانرتنت  (.  الهاتفي 

 والصحافة والامقار الصناعية.

املس تحداثت  دلراسة أ ثر نسق القمي الاجامتعية عىل تبين    التوهجات النظرية

 الزراعية 

عالقة أ ثر    تعترب النظرية الوظيفية من أ مه النظرايت اليت اهمتت بتفسري

خالل  من  وذكل  الزراعية  املس تحداثت  بتبين  الاجامتعية  القمي  نسق 

هذه   مات لك من دوراسها اكمي وماكس فري وابرسونز، حيث ميكن اجياز 

 الاسهامات عىل النحو التايل: 



اكمي أ فاكر الاساس ية    بين دور   والتضامن العضويثنائية التضامن الآيل

التحديث للمجمتعات   عن  من  نوعني  هناك  أ ن  فرضية  )أ يل(    :عىل  تقليدي 

جممتع  ،وحديث)عضوي( لك  خلصائص  تصوره  اجملمتع   ،ووضع  أ ن  ويرى 

احلديث خيلق منطا جديدا لل خالق والقمي تكون أ قل رصامة مما شهده اجملمتع 

ت  ،التقليدي سوف  مرشل هنا  حديث   ًداعمل  يف    ل نسان  أ كرب  حبرية  يمتتع 

 (.  57ص    ،2011  ،الشقري)  الفعل داخل مجموعة عامة من القيود ال خالقية

الفعل فيرب(  نظرية  )ماكس  يف    :الاجامتعي  فيرب  اسهامات  وتتجىل 

الفعل الاجامتعي -1ويه:    ،للسلوك الرش يد  توضيح أ مناط الفعل الاجامتعي

وهذا الفعل يتجرد    حتدده التقاليد  ياملعتاد اذللسلوك  وهو ا  :املوجه ابلتقاليد

العقالنية الااثر   اإىلويؤدي    ،من  احلس بان  يف  تأ خذ  ل  تقليدية  أ مناط  قيام 

الفعل الاجامتعي املوجه  -2قد يصطدم معها.    ياملرتتبة عىل حدوث التغري اذل

الفعل -3وينبثق هذا الفعل بدافع الشعور ابلعاطفة والاحساس.    :ابلعاطف

دور ال الاعتبار أ مهية  يف  ابلقمي: وهو يأ خذ  واعامتدها الاجامتعي املوجه  قمي 

عقل: وهو يتجه اجتاها الفعل الاجامتعي املوجه ابل-4بلك الطرق والوسائل.  

اليت    عقالنية لتحقيق أ كرب قدر من الغاايت املتباينة، وىف اختيار الوسائل

والنش اجلهد  الاعتبار  يف  الاخذ  مع  الغاايت  املبذولنيحتقق    ، جحازي )  اط 

هو اذل  (.170-168ص    ،1999   تتحمك التقاليد  يفالشخص التقليدي 

الاجامتعي  أ و فعهل  يف  موهجا   ،العاطفة  يكون  الانتقايل  الشخص  حني  يف 

يمك عقهل يف    ياملعارص فهو اذل  أ و  أ ما الشخص احلدايث  ،ابلقمي الاجامتعية

 .مجيع أ عامهل

)ابرسونز( المنط  متغريات  املس تحداثت    رىي  :نظرية  تبين  أ ن  ابرسونز 

فالتقدم املس متر مقرتن  ،توهجات قميية متزي اجملمتع احلديث اإىلتعود  الزراعية

من اجملمتعات التقليدية   جناز  روابط الإ   تعمتد عىلاليت    احلديثة  اإىلابلتحول 

 واليت   ،احلديث–وقدم ابرسونز ثنائية التقليدي  ، من الروابط الشخصيةبدًل 

ل ثويه مت ،من نظرية الفعل الاجامتعي ءً بوصفها جز ، ات المنط سامها متغري 

وحيمك عليه حسب تصفه وموقفه   ،الفرد )الفاعل(  مخسة مواقف قمية يتبناها

- 63، ص 2011 ، ري )الشقييلكام    ،تقليدي  أ و  جتاه لك قمية بأ نه حدايث 

64) . 

  ي ذلفرد افال  ،العاطفة مقابل احلياد العاطفي: هذا المنط يتعلق ابلفاعل

أ ما اإذا   ،ايً تقليد  ًصاويعد خش ،ويتصف بطريق عاطفية ،يس تجيب لعواطفه

عقال الفرد  املصلحة  يًا ناكن  متليه  ما  وفق  لهواه    ،ويتصف  يس تجيب  ول 

 . ايً عص  ًصاوعاطفته يعد خش

الانتشار  أ و  التجديد مقابل  بطبيعة    :التخصص  يتعلق  المنط  وهذا 

والادوار  الاجامتعية  الف  ،العالقات  احلديوان  يتجنب  رد  اذلي  هو  ث 

 أ و   رفهم وحيص عالقاته مع اههلادلخول يف عالقات اجامتعية مع من ل يع

 اهامتماته، اما الشخص التقليدي عالقاته تكون منترشة ومتشعبة.

العم مقابل  الاجامتعيوميةاخلصوصية  ابلتفاعل  مرتبط  المنط  هذا   : ،  

 ، عد قميية يضعها لنفسهتعين تعامل الفرد مع الاخرين وفق قوا   واخلصوصية

 الاخرين عىل اساس عادات اجملمتع وتقاليده.تعين تعامل الفرد مع  والعمومية

فالفرد   ،ط يتعلق ابملاكنة الاجامتعيةالانتساب مقابل الاجناز: هذا المن

ما الفرد  أ   ،عائةل عريقة اإىلالتقليدي يكتسب ماكنته الاجامتعية من انتسابه 

ن اجناز وابداع  ماكنته الاجامتعية بقدر ما حيققه ميف اجملمتع احلديث يكتسب  

 . فةوثقا

املصلحة اخلاصة مقابل املصلحة العامة: فالفرد احلديث هو اذلي يسعى 

ينفق معره لتحقيق مصاحل    ياما التقليدي هو اذل  ،لتحقيق مصلحته اخلاصة

 عامة للمجمتع.  

ون اجيابية  حتمكهم دوافع للسلوك وحيملون قامي قد تك  أ ن املزارعني  يأ   

الزر املس تحداثت  لتبين  هل  ،اعيةدافعة  معيقة  سلبية  تكون  فتبىن    ،وقد 

القميية  اجلوانب  عيل  كبرية  بدرجة  يتوقف  التكنولوجيات  لتكل  الزراع 

الاجامتعي   ،والثقافية احلراك  حرية  احمليل  جممتعهم  هلم  يتيح  اذلين  فاملزارعني 

املس تحداثت    لتبين  كرث تقباًل ويتوفر به قدر اكرب من القمي الطموحة يكونون ا

اكرب واجتاهات اكرث    يواملزارع اذلي دلية وع ،راعية احلديثةالتكنولوجية الز 

اجيابية حنو اجلديد واملعارص يكون دليه اس تعداد ذهين مالمئ لتقبل اجلديد  

 .مث تبنيه

 ملتغريات ادلراسة   ي القياس الرمق 

مكالسن:   مكتغري  قياسه  املبحوث    ي مت  س نوات  اإجراء لعدد  وقت 

 رمق مطلق.ادلراسة، ك

: مت قياسه بسؤال املبحوث عن حالته الزواجية وقت  احلاةل الزواجية

مكتغري   قياسه  ومت  ادلراسة،  اكلآ يمسااإجراء  الاس تجاابت  ورمزت  : يت، 

 . 4، أ رمل=3، مطلق=2، مزتوج=1أ عزب=

ومت   ، مس تواه التعلميي: مت قياسه بسؤال املبحوث عن  املس توى التعلميي

مكتغقيا رتيب،سها  يكتب=  ري  ول  يقرأ   ل  اكلآيت:  الاس تجاابت  ،  1ورمزت 

 .5. جامعي=4، فوق متوسط=3، مؤهل متوسط=2يقرأ  ويكتب =

ادلراسة،  املهنة اإجراء  وقت  وظيفته  عن  املبحوث  بسؤال  قياسها  مت   :

،  2همين=  أ و  ، حريف1اكليت: مزارع=  ، ورمزت الاس تجاابتيمسامكتغري  

 .5، قطاع خاص=4، موظف حكويم=3اتجر=

الزراعية اليت احليازة  الزراعية  احليازة  جحم  عن  املبحوث  سؤال  مت   :

   .مشاركة أ و اجيار أ و يزرعها سواء مكل

الاجامتعية  نسق القمي  قياسه بسؤال املبحوث عن درجة   مت   : متغريات 

ت عدة عبارات مشل واليت عرش معيار قميي موافقته ملقياس مكون من اثين

ون تردد، ودرجة تفضيهل يهل لتطبيق ال فاكر اجلديدة دتعرب عن مدى تفض

تقليد هو  ومدى يملا  أ دائه،  لتطوير  جديد  هو  ما  لك  عن  وحبثه  وفهمه   ،

حمل   تكون  اجلديدة  الفكرة  بأ ن  أ  اشعوره  وتطبيقه  ال خرين،  فكرة    ي نتقاد 

النظر   دون  اإجيابية    اإىلجديدة  بطريقة  العبارات  بعض  وصيغت  خماطرها، 

: يتس تجاابت عىل العبارات الإجيابية اكلآ سلبية، ورمزت الاوبعضها بطريقة  

مع   1وغري موافق=  2موافق بدرجة ضعيفة =  ،3، موافق حلد ما=4موافق=

حاةل العبارات السلبية، ومت حساب ادلرجة اللكية لهذا يف  عكس ال وزان

ادل جبمع  اجامتعيةاملتغري  قمية  بلك  اخلاصة  لك اليت    رجات  علهيا  حصل 

 ثل هذه القمي عىل النحو التايل: متوت  مبحوث.
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اذلايت  اس تجابة  : النقد  درجات  مبجموع  قياسه  مخلسة    مت  املبحوثني 

فكر أ  ) يتتتعلق ابلاليت   لقمية النقد اذلايت عبارات تعرب عن درجة ممارس هتم

فكر  أ  ا ما اندرً  ،عدم حصة ارايئ الشخصية أ و بصورة مس مترة يف مدى حصة

فاكري أ  رايئ و أ  ختىل عن  أ  ل  ،  مبادئ  وأ  ر  اكفأ  تبناه من  أ  يف مدى حصة ما  

ىل الاطالع والبحث  اإ حىت لو ثبت خطؤها. الرغبة يف املعرفة العلمية: أ سعى  

ا ما احاول الاطالع  اندرً   ،يف أ ي جمال من جمالت املعرفة اجلديدة واملفيدة

 ال ختصيص.عن جما بعيدً 

ابلزمن اس تجابة  :الوعي  درجات  مبجموع  قياسه  لثالث  املبحوثني    مت 

ممارس هتمعبار  درجة  عن  تعرب  والوقت  ات  ابلزمن  الوعي  تتعلق اليت    لقمية 

)ارى ان استرشاف املس تقبل يمت عىل ضوء خرباتنا السابقة وظروفنا   يتابل

احبث  ، فقدم الرأ ي دليل عىل حصته، أ حرتم القدمي جملرد انه قدمي، املعارصة

 . دون ملل عن اجلديد دون اكرتاث ملا س بق(

ا الاعامت  عىل  اس تجابةلنفس د  درجات  مبجموع  قياسه  مت  املبحوثني    : 

تتعلق  اليت    لقمية الاعامتد عىل النفس   ممارس هتم  لثالث عبارات تعرب عن درجة

)أ سعى  ابل دون   اإىليت  قدرايت  وتوظيف  اكتشاف  خالل  من  ذايت  تأ كيد 

  امن نتيجهتا نظرً  اكون متأ كدً أ  ن أ  أ تقبل بعض الافاكر دون ، اناكر الاخرين

احتمس ل فاكري طاملا اهنا حصيحة ول أ قبل فهيا ،  عبايئأ  ق الوقت وكرثة  ضيل

 . مناقشة(  أ و احوارً 

اس تجابة  :العقالنية  درجات  مبجموع  قياسه  تعرب    مت  لعبارتني  املبحوثني 

رى يف اس تخدام بعض  أ  يت )تتعلق ابلاليت    لقمية العقالنية  عن درجة ممارس هتم

ا ل يقبل  هامً أ و   مراضلعالج من بعض ال  الوسائل املعروفة دلى كبار السن ل

ش ياء معينة  أ  اتشاءم يف حيايت اليومية من    أ و  تفاءلأ  ،  با عقل ول منطق

  .عاميل(أ  جناز بعض اإ يف  اساسً أ  واختذها 

العمل  اس تجابةاتقان  درجات  مبجموع  قياسه  مت  لثالث    :  املبحوثني 

يت )أ رى  تتعلق ابلاليت    لقمية التفكري العلمي  عبارات تعرب عن درجة ممارس هتم

يؤدي   ما  معل  يف  الانتباه  وتركزي  امحلاس  اجليد  اإىلان  ن  أ  أ رى  ،  التفكري 

العلمي البحث  خبطوات  الالزتام  من  يأ يت  العلمي  يف   ،التفكري  الاخالص 

   .وامحلاس هلام صفة اخالقية ل عالقة لها ابلتفكري العلمي( العمل

 لعبارتني  املبحوثني   ةمت قياسه مبجموع درجات اس تجاب  :حتمل املسؤولية

يت )اوقن ان  تتعلق ابلاليت    لقمية حتمل املس ئولية  تعرب عن درجة ممارس هتم

ن  أ  رى  أ    ،اجناز هذا العمل وحتمل نتاجئه  اإىللييت عن معل ما تدفعين  ومسؤ 

 .خالقية ل عالقة لها ابلتفكري العلميأ  املس ئولية صفة 

ربعة عبارات ثني ل  املبحو  : مت قياسه مبجموع درجات اس تجابةالتجددية

يت )ما درجة مطابقة تتعلق ابلاليت  لقمية التجددية  تعرب عن درجة ممارس هتم

عليك التالية  جديدة:  الصفات  أ فاكر  لإبداع  الفرصة  تعطي  تكون ،  أ ن  أ ن 

ثروةغنيً  وصاحب  للخطر،  ا  يعرضك  يشء  أ ي  تتجنب  تس متتع   ،أ ن  أ ن 

 . بوقتك عىل طريقتك اخلاصة(

مب  :التخطيط  قياسه  امت  درجات  س تة   س تجابةجموع  عن  املبحوثني 

يف    يت )تفكرتتعلق ابلآ اليت    لقمية التخطيط   عبارات تعرب عن درجة ممارس هتم

يف    تفكر،  حارضك فقط يف    تفكر،  س بق أ ن حققهتااليت    اجنازاتك وجناحاتك

بعمل و اإ -مس تقبكل. ب ذكلأ  ذا لكفت  هل تس تعد هل قبل أ ن    :نت متوقع 

ذا اس نتس تع،  يس ند كل ذا فكرت ،  ليكاإ د فعال  د هل اإ مس تقبكل هل  يف    اإ

الاجامتعية)  تفكريكيف    تراعي والتقاليد  اخلاصة  ،العادات  ما  ،  مصلحتك 

 .خيدم الوطن(

املبحوثني ثالث عبارات    مت قياسه مبجموع درجات اس تجابة:  الاجناز 

ممارس هتم درجة  عن  الاجناز  تعرب  أ ن  لآ ابتتعلق  اليت    لقمية  تعتقد  )هل  يت 

ياحلييف    النجاح الااة  واجناز  اجلهد  نتيجة    ، احلظ  ،وقهتايف    عامل أ يت 

 .الواسطات(

املبحوثني    : مت قياسه مبجموع درجات اس تجابةالوطنية )الانامتء للوطن( 

يك ما أ  يت )بر تتعلق ابلاليت  الوطنية لقمية لعبارتني تعرب عن درجة ممارس هتم

التالية؟ ابلنامتءات  ارتباطك  بوطنكالافتخا  درجة  الافتخار   ،مص()  ر 

  . تعيش فهيا(اليت  بقريتك

املبحوثني    مت قياسه مبجموع درجات اس تجابة:  التعاون وتقبل الآخرين 

ممارس هتم درجة  عن  تعرب  عبارات  الاخرين  اربعة  وتقبل  التعاون  اليت   لقمية 

أ ن يكون    صفات الشخص اذلي ترغب التعامل معه؟  يه  يت )ماتتعلق ابل

،  أ ن يكون تعامهل انساين ،  امتمات مشرتكةأ ن يكون بينكام اه   ،  عىل دينك

 . (فًاأ ن يكون مثق

: مت قياسه مبجموع درجات اس تجابة التعرض للتقنية ووسائل التصال 

ممارس هتم درجة  عن  تعرب  عبارات  لعدة  للتقنية    املبحوثني  التعرض  لقمية 

وسائل التصال  تتعلق ابلاليت    ئل التصالووسا يت )ما مدى تعامكل مع 

ا المكبيوتروالاعالم  من  الانرتنت  املوبيل،  لتالية:  من  القنوات  ،  الانرتنت 

ايه يه املواقع  ، . اذا كنت تس تخدم الانرتنت(الإذاعة ، الصحف، الفضائية

  .مواقع التقنية(، الاخبار، اليت تفضلها )الفيس بوك

امل  الزراعية تبين  اس تجابة   مت : س تحداثت  درجات  مبجموع    قياسه 

عبارات   مخلسة  ممارس هتماملبحوثني  درجة  عن  الزراعية   تعرب  للمس تحداثت 

ابلقرية ابلاليت    املوجودة  ]أ  تتعلق  )زراعة -يت  احملاصيل  من  جديدة  أ نواع 

مصاطب عىل  السوبر،  (1ش ندويل-1مص- 9مجزية)  القمح  اللب  ، زراعة 

علفية،  جوافة(-ماجنو  -)  بس تانيةحماصيل   حفل()  حماصيل  -ب  . برس مي 

افة اخملصبات احليوية خلطا عىل البذور عند  ضا)  اس تخدام اخملصبات احليوية

اس تخدام بدائل الامسدة الكاميوية مثل التسميد العضوي ،  الزراعة مبارشة

تسوية ال رض ابلقصابية )  امليكنة الزراعية-واحليوي والاحامض العضوية ج 

حرث()  البامك لضم،  بدون  الكومباين  الري  -د  القمح(.  اس تخدام  نظام 

حماصيل -هـ  الري احلقيل ابس تخدام اكرت الفالح.،  يط الري ابلتنق)  احلديث

الفاصوليا  ،  مشاتل البطاطا()  سايسنتاج ال  ثناء مومس الإ أ  اخلرض اجلديدة  

والسميكالإ -و احليواين  ال يفوماك)  نتاج  جرب يف    اس تخدام  عالج 

مسكية،  احليواانت الإس تجاابت  (مزارع  عايل=يتاكل  ورمزت   :4  ،

   .1يطبق= ل 2ضعيف=،  3متوسط=

 الفروض البحثية: 

توزيعات أ فراد العينة البحثية فامي يتصل  يف    ل توجد فروق جوهرية -1

من   قرية  لك  وطبيعة  الاجامتعية  القمي  ونسق  الشخصية  ابخلصائص 

 .قرى ادلراسة



توزيعات أ فراد العينة البحثية فامي يتصل يف    جوهريةل توجد فروق   -2

 .ن قرى ادلراسةبتبين املس تحداثت الزراعية وطبيعة لك قرية م

ل يسهم لك متغري مس تقل من املتغريات املس تقةل الآتية )قمية النقد  -3

عىل النفس  ،قمية الوعي ابلزمن )الوقت(،  اذلايت الاعامتد  قمية    ،قمية 

العملقمية    ،العقالنية املسؤولية  ،اتقان  حتمل  التجديدية  ،قمية    ، قمية 

قمية التعاون وتقبل   ،ينقمية الانامتء الوط  ،قمية الاجناز   ،قمية التخطيط 

تفسري ورشح  يف    التعرض للتقنية ووسائل التصال( جممتعة  ،الاخرين

التباين من  الزراعية  يف    جزء  املس تحداثت  املبحوثني  تبين  مس توى 

 دل. بقرية كفر سعد الب

ل يسهم لك متغري مس تقل من املتغريات املس تقةل الآتية )قمية النقد  -4

عىل النفس  ،لوقت(قمية الوعي ابلزمن )ا،  اذلايت الاعامتد  قمية    ،قمية 

العمل ،العقالنية اتقان  املسؤولية  ،قمية  حتمل  التجديدية  ،قمية    ، قمية 

تعاون وتقبل قمية ال  ،قمية الانامتء الوطين  ،قمية الاجناز   ،قمية التخطيط 

تفسري ورشح  يف    التعرض للتقنية ووسائل التصال( جممتعة  ،الاخرين

التباين من  الزراعية    تبين  مس توىيف    جزء  املس تحداثت  املبحوثني 

 برئ العبد.  بقرييت

   مهنجية ادلراسة 

هذه ادلراسة  : البحث  جممتع   لختيار جممتعني خمتلفني من حيث  سعت 

والاجامتعية الاقتصادية  السائدة  ال وضاع  بغرض يف    والثقافية  جممتع  لك 

الاجأ و   التعرف عىل نسق القمي  بيهنام من حيث تأ ثري  الاختالف  امتعية جه 

ه  حمافظة دمياط  يف    ذان اجملمتعانعىل تبين املس تحداثت الزراعية. ويمتثال 

 وحمافظة شامل سيناء والذلان ميثالن موطن معل الباحثني:  

يه اإحدى حمافظات مجهورية مص العربية. تقع احملافظة   : حمافظة دمياط

ادلوةل  من  الرشيق  الشاميل  اجلزء  ملي،  يف  من  أ كرث  ساكهنا  عدد  ون يبلغ 

، ريةمراكز اإدا  5وعامصهتا يه مدينة دمياط. وتتكون احملافظة من ،  خشص

قروية  47و،  مدينة  11 حملية  مبزارع ،  قرية  85،  وحدة  دمياط  وتش هتر 

من رأ س الرب رشقا حىت ابلإضافة ل جشار النخيل اليت متل  الساحل  ،  اجلوافة 

غر القمح  .ابً مجصة  العنب   ،اللميون،  البطاطس،  ال رز،  القطن،  وزراعة 

تعليب الرسدين وصناعة  ،  دمياط بصناعة احللوايت ًضاوالطامطم. تش هتر أ ي

متتكل احملافظة أ حد   ًضاوتصنيع اجلنب ادلمياطي. أ ي،  ال اثث اخلش يب املمتاز

الرب رأ س  مدينة  مص  يف  املصايف  هنر  ،  أ قدم  التقاء  نقطة  با  توجد  اليت 

يد أ حد أ مه احلرف يف  النيل ابلبحر ال بيض املتوسط. كذكل تعد حرفة الص

 . خاصة ساكن لسواحل، ويعمل با عدد كبري من الساكن احملافظة

هذه   وتش هتر  سعد  كفر  ملركز  التابعة  البدل  سعد  كفر  قرية  اختيار  مت 

احملاصيل من  جديدة  أ نواع  بزراعة  السوبر  القرية  اللب  حماصيل (،  )زراعة 

علفية،  جوافة(-)ماجنو    بس تانية خرض)  حماصيل  حفل(  - الفاصوليا)  برس مي 

الري،  (الطامطم–اخليار   الفالح )  نظام  اكرت  ابس تخدام  احلقيل  الري 

البطاطا( لزراعة  احليوية،  ابلتنقيط  املمتثةل،  اخملصبات  الزراعية  يف    امليكنة 

حرث(   )بدون  البامك  ابلقصابية  ال رض  لضم-)تسوية  الكومباين    اس تخدام 

مبركز الادارة الزراعية در: املص) ضافة لبعض املزارع السمكية.ابلإ ، القمح(

 . (2019 ،كفر سعد

سيناء  شامل  حمافظات    : حمافظة  اإحدى  تعترب  سيناء  شامل  حمافظة 

العريش وعامصهتا  املصية  اجلهة،  امجلهورية  يف  من   تقع  الشاملية  الرشقية 

املتوسط   .امجلهورية ال بيض  البحر  الشاملية  اجلهة  من  اجلهة  ،  حيّدها  ومن 

ومن اجلهة  ،  اجلهة الرشقية قطاع غزةومن  ،  اًل ثر ماجلنوبية رأ س النقب ومم

يبلغ عدد الساكن فهيا  اجلهة الشاملية منطقة ابلوظة. و  ومن، ثاًل الغربية ممر م

أ غلب ساّكهنا   ،م(2013( نسمة حسب تقديرات عام )419200قرابة )

بنس بة ) جاميل( من  %86يتواجدون عىل السواحل  تبلغ   اإ الساكن؛ حيث 

وتنقسم   ة للمحافظة.جاملين املساحة الإ ( م%21قرابة )  املساحة الساحلية

شامل سيناء   هذا    بري العبد:  -1  : راكز يه اكلتايلس تّة م  اإىلحمافظة  ويضم 

وتوجد فهيا حبرية الربدويل اليت حتتوي عىل ثروٍة مسكيّة ، ( قرية23املركز )

لنخيل.  وتش هتر بزراعة الفاكهة واخلضار مثل الزيتون والتني وأ جشار ا، ممزّية

تقطن فهيا قبيةل  ،  احلس نة: تقع وسط احملافظة-3  .( قرى10وتضم )خنل:  -2

مدينة العريش:   -4  وتعترب من أ قدم التجمعات واملراكز يف احملافظة.،  التياها

احملافظة. عامصة  عىل   -5  يه  ادلويل  الطريق  عىل  توجد  زويد:  الش يخ 

العريش ومدينة  رحف  منطقة  بني  اخ   رحف:  -6  .الساحل  قرييت تيار  ومت 

السادات وقاطمية التابعتني ملركز برئ العبد وتش هتر بزراعة الفاكهة واخلضار  

مركز  يف    الرثوة السمكية   ابلإضافة لتوفر،  مثل الزيتون والتني وأ جشار النخيل

 . (2017، مركز معلومات برئ العبد) برئ العبد ومصدرها حبرية الربدويل

ادلراسة هذه  أ هداف  ع   لتحقيق  اختيار  عمت  املزارعني  ينة  من  شوائية 

ة بفرد بنس   120وبلغ جحم العينة ،  امجلعية الزراعية بلك قريةيف    املسجلني

،  مزارع 2351عدد املزارعني بكفر سعد البدل البالغ عددمه  اإجاميلمن  5%

السادات والقاطمية    عدد املزارعني بقرييت  اإجاميلمن    %7فرد بنس بة    70و

عددمه   )  966والبالغ  بواقع  و  459مزارع  القاطمية    507مزارعي 

ادلراسة ،  السادات( اعمتدت  أ سلوب  يف    وقد  عىل  امليدانية  بياانهتا  مجع 

واس تخدم لتحليل بياانت    .الاس تبيان ابملقابةل الشخصية مع هؤلء املزارعني

التكرارات   حصائية ويهواختبار الفروض البحثية عدة أ دوات اإ   هذه ادلراسة

 والاحندار اخلطي املتعدد.، tواختبار، والنس بة املئوية

   وصف متغريات ادلراسة 

 : املتغريات املس تقةل أ وًل 

 املتغريات الاجامتعية والاقتصادية ل فراد العينة البحثية: 

رمق )  السن: يف   أ ن غالبية أ فراد العينة البحثية(  1يتضح من اجلدول 

من  %78.3س( بنس بة 65-50) دل ترتاوح أ عامرمه منالبقرية كفر سعد 

العينةاإ  جحم  ال فراد،  جاميل  نس بة  بلغت  العمريةيف    بيامن  الفئة  - 50)  نفس 

 . برئ العبد جحم العينة بقرييت  اإجاميلمن  %14.2س( 65

الزواجية )  :احلاةل  رمق  اجلدول  من  من (  1يتضح  املزتوجني  نس بة  أ ن 

جحم  اإجاميلمن  %52.5سعد البدل بلغت  قرية كفريف  العينة البحثية أ فراد

قري برئ العبد يف    بيامن بلغت نس بة املزتوجني من أ فراد العينة البحثية،  العينة

 جحم العينة.  اإجاميلمن  91.4%

سعد    اإىل(  1)  شارت نتاجئ جدولأ    املهنة:  بكفر  أ ن غالبة أ فراد العينة 

نسبهتم   بلغت  جحم العينة    اإجاميلمن    % 85.8البدل يعملون ابلزراعة حيث 
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حني تنوعت همن أ فراد العينة البحثية بقري برئ العبد  ، يف  بكفر سعد البدل

أ خري   وحرف  وهمن  ابلزراعة  يعملون  من  نس بة  بلغت  يلهيا  ،  %40فقد 

 جحم العينة بقري برئ العبد.  جاميلاإ من  %17.1املوظف احلكويم بنس بة 

ميي  رمق  :املس توى لتعل جدول  نتاجئ  من  ا1)  تبني  اخنفاض  ملس توى  ( 

نس بة   بلغت  حيث  البدل  سعد  كفر  بقرية  البحثية  العينة  ل فراد  التعلميي 

جحم العينة   اإجاميلمن    %22.5فئة املؤهل املتوسط فامي فوق  يف    املبحوثني

، فئة املؤهل املتوسط فامي فوقيف  املبحوثنينس بة  بيامن ارتفعت، بكفر سعد

 جحم العينة بقري برئ العبد.  اإجاميلمن  %90وبلغت 

الزراعية:  رمق  احليازة  جدول  نتاجئ  من  احليازة  1)  تبني  جحم  اخنفاض   )

ميلكون  بلغت نس بة املبحوثني اذلين  سعد البدل حيث  بقرية كفر  الزراعية 

سعدجح  اإجاميلمن    %88.3فدان(  –نص فدان  )  من بكفر  بيامن  ،  م العينة 

  %75.8وبلغت  ،  فدان  2.5نس بة املبحوثني اذلين ميلكون أ كرث من    ارتفعت

 جحم العينة بقري برئ العبد.  اإجاميلمن 

 : متغريات نسق القمي الاجامتعية 

 ييل:  ( ما2) نتاجئ اجلدول رمق يتضح من-

قرية من  بلك  للمبحوثني  اذلايت  النقد  قمية  أ ن  سعد    تبني  البدل كفر 

العبد برئ  متوسطة  وقرى  بدرجة  فئة  ،  جاءت  يف  نسبهتام  بلغت  حيث 

البدلجحم    اإجاميلمن    %47.5املتوسط   سعد  بكفر  من    %55.7،  العينة 

 برئ العبد.  بقرييت جحم العينة اإجاميل

حيث  ،  جاءت بدرجة عالية  قمية الوعي ابلوقت بقرية كفر سعد البدل

بيامن جاءت قمية ،  جحم العينة جاميلاإ من    %52،5بلغت نسبهتا يف فئة العايل  

العبد برئ  بقري  متوسطة  بدرجة  ابلوقت  بلغت  ،  الوعي  ن م  %55،7فقد 

 . جحم العينة اإجاميل

، جاءت بدرجة عاليةة كفر سعد البدل  أ ن قمية الاعامتد عىل النفس بقري

العايل فئة  يف  نسبهتا  بلغت  العينة  اإجاميلمن    %63،0  حيث  بيامن  ،  جحم 

فقد بلغت  ،  برئ العبد  الاعامتد عىل النفس بدرجة متوسطة بقرييتجاءت قمية  

 . جحم العينة اإجاميلمن  55.7%

قمية   البدلأ ن  سعد  كفر  بقرية  عالية  العقالنية  بدرجة  حيث ،  جاءت 

،  جحم العينة بكفر سعد البدل  اإجاميلمن    %55.0بلغت نسبهتا يف فئة العايل  

ب منخفضة  بدرجة  العقالنية  قمية  جاءت  العبدبيامن  برئ  بلغت  ،  قرييت  فقد 

 برئ العبد.  جحم العينة قرييت اإجاميلمن  55.7%

جاءت   ن قرييت كفر سعد البدل وبرئ العبدبلك م  أ ن قمية اتقان العمل

  اإجاميلمن    %49.2حيث بلغت نسبهتا يف فئة املتوسط  ،  بدرجة متوسطة

 رئ العبد.جحم العينة بقرييت ب  اإجاميلمن    %68.6،  جحم العينة بكفر سعد البدل

جاءت  ة حتمل املس ئولية بلك من قرييت كفر سعد البدل وبرئ العبد قمي

  اإجاميلمن    %71.0نسبهتا يف فئة املتوسط    حيث بلغت،  بدرجة متوسطة

 برئ العبد.  جحم العينة بقرييت   اإجاميلمن    %71.4،  جحم العينة بكفر سعد البدل

جاءت بدرجة   برئ العبدالتجددية بلك من قري كفر سعد البدل وقرييت  

الضعيف  ،  منخفضة فئة  يف  نسبهتا  بلغت  جحم    اإجاميلمن    %44.2حيث 

 برئ العبد.  جحم العينة بقرييت اإجاميلمن  %90.0،  العينة بكفر سعد البدل

من قرييت كفر سعد البدل وبرئ العبد  أ ن قمية التخطيط  جاءت   بلك 

  اإجاميلمن    %60.8حيث بلغت نسبهتا يف فئة املتوسط  ،  سطةبدرجة متو 

 جحم العينة ببرئ العبد.  اإجاميلمن  %92.9، جحم العينة بكفر سعد البدل

حيث ،  جاءت بدرجة منخفضةعد البدل  أ ن قمية الاجناز بقرية كفر س

،  جحم العينة بكفر سعد البدل  اإجاميلمن    %65.0بلغت نسبهتا يف فئة العايل  

العبد برئ  بقرييت  متوسطة  بدرجة  الاجناز  قمية  جاءت  بلغت  ،  بيامن  فقد 

 جحم العينة بقرييت برئ العبد.  اإجاميلمن  41.4%

جاءت وبرئ العبد    قمية الانامتء للوطن بلك من قرييت كفر سعد البدل

  اميلاإجمن    %71.6توسط  حيث بلغت نسبهتا يف فئة امل،  بدرجة متوسطة

 برئ العبد.   جحم العينة بقرييت اإجاميلمن  %64.3، جحم العينة

بقرية كفر سعد البدل  أ ن قمي بدرجة ة التعاون وتقبل الاخرين  جاءت 

العايل  ،  عالية فئة  يف  نسبهتا  بلغت  الع   اإجاميلمن    %67.5حيث  ينة  جحم 

بيامن جاءت قمية التعاون وتقبل الاخرين بدرجة متوسطة ،  بكفر سعد البدل

 . جحم العينة اإجاميلمن  %62.8بلغت  فقد ، رييت برئ العبدبق

جاءت  بقرية كفر سعد البدل    ض للتقنية ووسائل التصالأ ن قمية التعر 

  اإجاميلمن    %62.5ضعيف  حيث بلغت نسبهتا يف فئة ال،  بدرجة منخفضة

الع  برئ  ،  ينةجحم  بقرييت  متوسطة  بدرجة  للتقنية  التعرض  قمية  جاءت  بيامن 

 .جحم العينة اإجاميلمن  %72.9بلغت فقد ، العبد

 : النتاجئ امليدانية 

فراد العينة البحثية بقرى كفر سعد البدل وبرئ العبد  أ  الفروق بني متوسطي  

ميي:لل اوفقً   متغريات الاجامتعية والاقتصادية والنسق الق

توزيعات يف  فرض الاحصايئ ال ول "ل توجد فروق جوهريةلختبار ال 

أ فراد العينة البحثية فامي يتصل ابخلصائص الشخصية ونسق القمي الاجامتعية 

للتعرف عىل دلةل    tقرى ادلراسة". مت اس تخدام اختباروطبيعة لك قرية من  

صل ا لطبيعة لك قرية فامي يتالفروق بني متوسطي أ فراد العينة البحثية وفقً 

 ييل:  لنتاجئ ماابملتغريات الشخصية والقميية. واكنت أ مه ا

رمقأ   اجلدول  نتاجئ  قمية  3)  ظهرت  معنوية   )t  املتغريات   احملسوبة للك 

القمي ونسق  والاقتصادية  مس توى ،  الاجامتعية  عند  اذلايت  النقد  قمية  عد 

قمية  ،  0.01 بلغت  من:  tحيث  الزراعية ،  12.9السن    للك  احليازة 

التفكري  ،  العقالنية،  7.1الاعامتد عىل النفس  ،  9.5ابلوقت    يالوع،  11.7

املسؤولية  4.2  العلمي ،  9،2  ،التخطيط ،  15.7  التجددية،  8.2  حتمل 

التعرض للتقنية  ،  3.1التعاون وتقبل الاخرين  ،  الانامتء للوطن،  5.9الإجناز  

التصال غري  ويه  0.967اذلايت  النقد    أ ما  .14.1  ووسائل    معنوية   قمية 

هذه النتاجئ عىل  0.01عند   بني   وتدل  دلةل احصائية  ذات    وجود فروق 

القميي  النسق  ومكوانت  والاقتصادية  الاجامتعية  املبحوثني  خصائص 

 . ماعد قمية النقد اذلايت للمبحوثني يف لك من قرييت كفر سعد وبرئ العبد



،  يًاعىل تكل النتاجئ ميكن رفض الفرض الاحصايئ السابق ذكره جزئ  ءً وبنا

توزيعات أ فراد العينة يف    توجد فروق جوهرية "   لفرض البديل القائلول اوقب

والاقتصادية الاجامتعية  ابخلصائص  يتصل  فامي  القمي  ،  البحثية  نسق 

ادلراسة" قرى  من  قرية  لك  وطبيعة  لصاحل ،  الاجامتعية  الفروق  وجاءت 

، سالنفالاعامتد عىل  ،  الوعي ابلزمن)  وقمي،  قرية كفر سعد فامي يتعلق ابلسن

العلمي،  العقالنية املسؤولية،  التفكري  الوطين،  التجددية،  حتمل  ، الانامتء 

الاخرين( وتقبل  قمي،  التعاون  للتقنية  ،  الاجناز،  التخطيط )  أ ما  التعرض 

فقد جاءت الفروق لصاحل قرييت  ووسائل التصال( و جحم احليازة الزراعية 

 برئ العبد. 

بقرى كفر سعد البدل وبرئ العبد  العينة البحثية فراد  أ  الفروق بني متوسطي  

 ا دلرجة تبين املس تحداثت الزراعية:وفقً 

توزيعات يف  ايئ الثاين "ل توجد فروق جوهريةلختبار الفرض الاحص

أ فراد العينة البحثية فامي يتصل بتبين املس تحداثت الزراعية وطبيعة لك قرية  

اس تخدام اختبار   دلةل  لل  tمن قرى ادلراسة". مت  عىل  بني  تعرف  الفروق 

بتبين  يتصل  فامي  قرية  لك  لطبيعة  وفقا  البحثية  العينة  أ فراد  متوسطي 

 ييل:  املس تحداثت الزراعية واكنت أ مه النتاجئ ما

املبحوثني للمس تحداثت   أ ن مس توى تبين اإىل( 4) شارت نتاجئ جدولأ  

ح متوسطة  البدل  سعد  كفر  بقرية  التبين  الزراعية  فئة  نس بة  بلغت  يث 

بيامن ارتفع مس توى  ،  جحم العينة بكفر سعد البدل  اإجاميل  من  %44  املتوسط 

نس بة   بلغت  حيث  العبد  برئ  بقري  الزراعية  للمس تحداثت  املبحوثني  تبين 

 بقري برئ العبد.  جحم العينة اإجاميلمن  %90فئة التبين العايل 

وجود   مما يؤكد ،  0.01قمية معنوية عند    ويه  4.3  احملسوبة  tبلغت قميت

ا دلةل  ذات  فامي  فروق  املدروسة  ابلقري  البحثية  العينة  أ فراد  بني  حصائية 

 يتصل بتبين املس تحداثت الزراعية. 

ذكر   ءً وبنا السابق  الاحصايئ  الفرض  رفض  ميكن  النتاجئ  تكل  ،  هعىل 

توزيعات أ فراد العينة  يف  توجد فروق جوهريةالفرض البديل القائل"وقبول 

لك قرية من قرى  البحثية فامي يتصل بتبين املس تحداثت الزراعية   وطبيعة 

 برئ العبد. قرييتوجاءت الفروق لصاحل ، ادلراسة"

للمس تحداثت   البحثية  العينة  أ فراد  تبين  ملس توى  احملددة  الاجامتعية  القمي 

   الزراعية 

للمس تحداثت  الق  البحثية  العينة  أ فراد  تبين  ملس توى  احملددة  الاجامتعية  مي 

   الزراعية بكفر سعد البدل 

الف حصة  متغري  لختبار  لك  يسهم  "ل  القائل  الثالث  الاحصايئ  رض 

قمية الوعي ابلزمن ، مس تقل من املتغريات املس تقةل الآتية )قمية النقد اذلايت

قمية    ،قمية اتقان العمل  ،قمية العقالنية  ،قمية الاعامتد عىل النفس  ،)الوقت(

نامتء قمية الا  ،قمية الاجناز  ،قمية التخطيط   ،قمية التجددية  ،حتمل املسؤولية

الاخرين  ،الوطين التعرض للتقنية ووسائل التصال(   ،قمية التعاون وتقبل 

التباينيف    جممتعة من  جزء  ورشح  ا يف    تفسري  تبين  ملبحوثني  مس توى 

  يمت اإجراء حتليل احندار خط  .املس تحداثت الزراعية بقرية كفر سعد البدل"

القة ارتباطية  وجود ع  ييل:  ( ما5)  يوحض اجلدول رمقمتعدد لهذه العالقة و 

املس تقةل  عكس ية املتغريات  املسؤلية(،  العقالنية)  بني  تبين   حتمل  ومتغري 

  .املبحوثني بقرية كفر سعد للمس تحداثت الزراعية

بتبين أ   ترتبط  جممتعة  املس تقةل  املتغريات  أ ن  التحليل  نتاجئ  شارت 

ومعامل حتديد  ، 0.437زراعية مبعامل ارتباط متعدد قدره املس تحداثت ال

لختبار  ،  0.191 احملسوبة  "ف"  قمية  التحديد وبلغت  معامل   معنوية 

مس توى  ق   ويه  2.105 عند  معنوية  وجود ،  0.05مية  عىل  هذا  ويدل 

املس تحداثت   وتبين  املدروسة  املس تقةل  املتغريات  بني  احنداريه  عالقة 

دروسة جممتعة  أ ن املتغريات املس تقةل امل  اإىلويشري معامل التحديد    .الزراعية

التباين يف متغري تبين املس تحداثت الزراعية. وتدل   من %19.1و تفرس حن

متغري    وهام:  ملعياري عىل أ ن هناك متغريين فقط قمي معامل الاحندار اجلزيئ ا

املس ئولية املدروسة  ،  حتمل  املس تقةل  املتغريات  بني  من  العقالنية  ومتغري 

حداثت  تبين املس ت  يف  تفسري التباينيف   ًدافري  ايً معنو  ًماالذلان يسهامن اسهاو 

،  0.286  حيث اكنت قمية معامل الاحندار اجلزيئ املعياري هلام،  الزراعية

 عىل الرتتيب.  0.262

رفض  ءً وبنا ميكن  النتاجئ  هذه  جزئ  عىل  الثالث  الاحصايئ  ، يًاالفرض 

يسهم لك متغري مس تقل من املتغريات املس تقةل  وقبول الفرض البديل وهو "

اذلايت النقد  )قمية  )الوقت(قمية  ،  الآتية  ابلزمن  عىل   ،الوعي  الاعامتد  قمية 

العقالنية  ،النفس العمل  ،قمية  اتقان  املسؤولية  ،قمية  حتمل  قمية   ،قمية 

الاجناز  ،قمية التخطيط   ،التجددية الانامتء الوطين  ،قمية  قمية التعاون    ، قمية 

تفسري ورشح يف    التعرض للتقنية ووسائل التصال( جممتعة  ،وتقبل الاخرين

ال جز  من  بقرية يف    تباينء  الزراعية  املس تحداثت  املبحوثني  تبين  مس توى 

 . كفر سعد البدل"

للمس تحداثت   البحثية  العينة  أ فراد  تبين  ملس توى  احملددة  الاجامتعية  القمي 

   الزراعية بقرييت برئ العبد 

الفرض الاحصايئ الرابع القائل "ل يسهم لك متغري مس تقل   حصة  لختبار

  ، قمية الوعي ابلزمن )الوقت( ،  س تقةل الآتية )قمية النقد اذلايتمن املتغريات امل 

النفس عىل  الاعامتد  العقالنية  ،قمية  العمل  ،قمية  اتقان  حتمل    ،قمية  قمية 

التجددية  ،املسؤولية التخطيط   ،قمية  الاجناز   ،قمية  الانامتء   ،قمية  قمية 

الاخرين  ،الوطين لتصال( التعرض للتقنية ووسائل ا  ،قمية التعاون وتقبل 

التباينيف    جممتعة من  جزء  ورشح  ا يف    تفسري  تبين  ملبحوثني  مس توى 

العبد" برئ  بقرييت  الزراعية  خط   . املس تحداثت  احندار  حتليل  اإجراء    يمت 

وجود عالقة ارتباطية  ييل:    ( ما6)  يوحض اجلدول رمقمتعدد لهذه العالقة و 

الهوية  –لعمل تقان ااإ  - الاعتداد ابلنفس) بني املتغريات املس تقةل عكس ية

وعالقة  ،  عيةوتبين املس تحداثت الزرا  الانامتء الوطين(  – التخطيط    -  يةاذلات

حتمل  -  العقالنية –الوعى ابلزمن  ) املتغريات املس تقةل ارتباطية موجبة بني

التعرض للتقنية( وتبين املبحوثني بقري    -  التعاون وتقبل الاخرين  -  املس ئولية

  .يةبرئ العبد للمس تحداثت الزراع

جممتأ   املس تقةل  املتغريات  أ ن  التحليل  نتاجئ  بتبين شارت  ترتبط  عة 

ومعامل حتديد  ، 0.897زراعية مبعامل ارتباط متعدد قدره املس تحداثت ال

التحديد ،  0.805 معامل  معنوية  لختبار  احملسوبة  "ف"  قمية   وبلغت 

عىل وجود ،  0.01قمية معنوية عند مس توى    ويه  19.616 هذا  ويدل 
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احن املس تعالقة  وتبين  املدروسة  املس تقةل  املتغريات  بني  حداثت  داريه 

دروسة جممتعة  أ ن املتغريات املس تقةل امل  اإىلويشري معامل التحديد    .الزراعية

التباين يف متغري تبين املس تحداثت الزراعية. وتدل   من %80.5تفرس حنو 

 وهام:   فقط   قمي معامل الاحندار اجلزيئ املعياري عىل أ ن هناك س تة متغريات

الاخرين وتقبل  للتقنية  ،العقالنية  ،الاجناز،  التعاون  حتمل  ،  التعرض 

ابلزمن،  املس ئولية الذلين   الوعي  مه  املدروسة  املس تقةل  املتغريات  بني  من 

اسهامً يسهمو  معنوايً ا  فريدً ا  التباينيف    ا  املس تحداثت  يف    تفسري  تبين 

،  0.713ياري هلام  املعحيث اكنت قمية معامل الاحندار اجلزيئ  ،  الزراعية

 عىل الرتتيب. 0.288، 0.455، 0.538،  0.571، 0.656

وقبول  ،  يًاض الفرض الاحصايئ الرابع جزئعىل هذه النتاجئ ميكن رف  ءً وبنا

يسهم لك متغري مس تقل من املتغريات املس تقةل الآتية  البديل القائل " الفرض  

 ، عامتد عىل النفسقمية الا  ،قمية الوعي ابلزمن )الوقت(،  )قمية النقد اذلايت

قمية   ،قمية التجددية  ،قمية حتمل املسؤولية ،قمية اتقان العمل ،قمية العقالنية

  ،قمية التعاون وتقبل الاخرين  ،قمية الانامتء الوطين  ،قمية الاجناز  ،التخطيط 

  تفسري ورشح جزء من التباينيف    جممتعة  التعرض للتقنية ووسائل التصال(

 .برئ العبد" املس تحداثت الزراعية بقرييت مس توى تبين املبحوثنييف 

 النتاجئ واملناقشة 

قرية كفر سعد    وجود فروق جوهرية بني  اإىل  توصلت ادلراسة امليدانية

الزراعيةالبدل   املس تحداثت  بتبين  يتعلق  فامي  العبد  برئ  وجاءت ،  وقرييت 

فروق جوهرية بني    وجود  اإىلويرجع ذكل  ،  برئ العبد  الفروق لصاحل قرييت

كفر   وجاءت الفروق جملمتع،  فامي يتصل بنسق القمي الاجامتعية  عي ادلراسةجممت

، العقالنية،  سالاعامتد عىل النف،  )الوعي ابلزمن  فامي يتعلق بقمي  سعد البدل

التعاون وتقبل  ،  الانامتء الوطين،  التجددية،  حتمل املسؤولية،  اتقان العمل

تقنية ووسائل التصال( تعرض لل ال،  الاجناز ،  التخطيط )  أ ما قمي،  الاخرين(

سعد  فقد جاءت الفروق لصاحل قرييت برئ العبد. ومن املعروف ان قرية كفر  

، راعية بأ هنا طينية عالية اخلصوبةتتصف الرتبة الز   البدل التابعة حملافظة دمياط

الزراعية احليازات  هنر    اإىلضافة  ابلإ ،  وتفتت  من  قربا  بسبب  املياه  توافر 

حلرف أ مهها صناعة الااثث  اجملمتع بتعدد املهن واوكذكل يتصف هذا ، النيل

حتث عىل اليت    ذلا اتصف هذا اجملمتع ببعض القمي،  والصيد وصناعة احللوايت

وحتمل املسؤولية واحرتام    والاجهتاد يف عدة همن لكسب العيشقمية العمل  

مع نظرية متغريات  وتتفق هذه النتيجة    .قمية الوقت والتعاون وتقبل الاخرين

لبارسونزالمن يتعلق    ط  الانتشارفامي  مقابل  التخصيص  فعالقات ،  بمنط 

،  تكون منترشة ومتشعبة ول تأ خذ وهجة حمددة  يالافراد يف اجملمتع التقليد

  صياد.،  عامل يف مصنع حلوايت،  جنار،  من املمكن أ ن يعمل الفرد مزارع

قرييت فتتسمأ ما  العبد  برئ  بأ هنا      الزراعية  حديثة  أ  تربهتا  بكر  رض 

واذلي ميكن من اس تخدام  ، احليازات الزراعية باوكرب جحم ، س تصالحالا

الزراعية التصالأ  و ،  امليكنة  ووسائل  للتقنية  عرضه  حديث  كرث  جممتع    بأ نه 

قرييت  ذلا والاجناز  اتسمت  التخطيط  بقمي  العبد  للتقنية.  ،  برئ  والتعرض 

الن هذه  الاجامتعتوتتفق  الفعل  نظرية  مع  واليت  ييجة  فيرب  أ ن    ماكس  ترى 

عي املوجه ابلعقل يتجه اجتاها عقالنية لتحقيق أ كرب قدر من  الفعل الاجامت

املتباينة الوسائل،  الغاايت  اختيار  يف  اليت    وىف  الاخذ  مع  الغاايت  حتقق 

املبذولني  والنشاط  اجلهد  هو  ،  الاعتبار  التقليدي  تتحمك   اذليفالشخص 

  شخص الانتقايل يكونيف حني ال،  العاطفة يف فعهل الاجامتعي  أ و  التقاليد

الاجامتعية ابلقمي  احلدايث،  موهجا  الشخص  فهو    أ و  أ ما  حيمك    اذلياملعارص 

 . عقهل يف مجيع أ عامهل

حت نتاجئ  املتعدد  واشارت  اخلطى  الاحندار  فقط    هناك  اإىلليل  متغريين 

من القمي الاجامتعية ذات تأ ثري معنوي عىل تبين املس تحداثت الزراعية بقرية 

وقمية العقالنية من بني املتغريات ، حتمل املس ئولية وهام قميةكفر سعد البدل 

  تفسري التباينيف  ا فريدً ا معنوايً  الذلان يسهامن اسهامً اماملس تقةل املدروسة ه 

الاحندا،  اعيةتبين املس تحداثت الزريف   معامل  اكنت قمية  ر اجلزيئ  حيث 

أ ن قمي معامل   واجلدير ابذلكر  عىل الرتتيب.  0.262-،  0.286-  املعياري هلام

أ ي تأ ثريمه سليب عىل تبين ،  الهذين املتغريين سلبيً   اجلزيئ املعياري  الاحندار

الزراعي البدلاملس تحداثت  سعد  بكفر  ذكل،  ة  يرجع  سن    اإىل  وقد  كرب 

اخملتارةيف    املبحوثني البحثية  لسن ،  العينة  احلساب  املتوسط  بلغ  حيث 

العمرية  س نة  54وثني  املبح الفئة  أ    فهذه  ابملس ئولية تكون  شعور  كرث 

عنص   وختىش  الزراعية   اخملاطرة الاجامتعية  املس تحداثت  لتبين  متيل   ول 

الزراعية احليازة  جحم  صغر  من  ،  بسبب  وحذر  بعقالنية  يف    املغامرةفتفكر 

اس تخدام مبتكر جديد وخاصة اهنا اقل وعي ثقايف بسبب اخنفاض املس توى  

اد ذوي التعلمي املتوسط فامي  أ ن الافر   اإىلحيث توصلت ادلراسة  ،  التعلميي

 . جحم العينة اإجاميلمن  %22.5فوق بلغ 

 أ ما ابلنس بة للقمي الاجامتعية احملددة لتبين املس تحداثت الزراعية بقرييت

العبد املتعدد    برئ  اخلطي  الاحندار  حتليل  نتاجئ  اشارت  هناك    اإىل فقد  أ ن 

د للمس تحداثت  برئ العب  درجة تبين قرييتيف    س تة متغريات ذات تأ ثري معنوي

يه القمي  وهذه  الاخرين:  الزراعية  وتقبل   ، العقالنية  ،الاجناز،  التعاون 

املتغريات املس تقةل من بني  ،  الوعي ابلزمن،  حتمل املس ئولية،  التعرض للتقنية

تبين يف    تفسري التباينيف    ًدافري  ايً معنو  ًمااملدروسة مه الذلين يسهموا اسها

الاحندار اجلزيئ  حيث اكنت  ،  املس تحداثت الزراعية املعياري  قمية معامل 

عىل    0.288،  0.455،  0.538،  0.571،  0.656،  0.713هلام  

معامل    الرتتيب. قمي  أ ن  ابذلكر  القمي  واجلدير  لهذه  املعيار  اجلزيئ  الاحندار 

برئ   اي أ ن هذه القمي لها تأ ثري اجياب عىل تبين زراع قرييت،  جاءت موجبة

فق الزراعية.  املس تحداثت  تو العبد  امليدانية  د  ادلراسة  نتاجئ  كرب   اإىلصلت 

جحم احليازة الزراعية للفرد حيث توصلت ادلراسة امليدانية أ ن متوسط جحم  

فراد العينة  ل   يارتفاع املس توى التعلمي و، فدان 3،5ة للفرد احليازة الزراعي

 % 90بذه القرى فقد بلغت نس بة املبحوثني ذوى التعلمي املتوسط فامي فوق  

بقرييت  يلاإجاممن   بلغ ،  وصغر سن املبحوثني،  برئ العبد  جحم العينة  حيث 

يتيح  وتعرض هذه الفئة للتقنية ووسائل التصال  ، س نة  39متوسط السن  

حبيث يمتكن الفرد أ ن يتبادل افاكر مع أ خرين حول ،  لها التواصل والتفاعل

لقمية  ابلإضافة  الاخرين.  وبني  بينه  مشرتك  اهامتم  يشلك  معني  موضوع 

الاخرينالت وتقبل  الاجامتعية  عاون  العالقات  ببيئته  ،  تقوي  الفرد  ودمج 

ال الفرد عىل تبين  أ ما قمي الاجناز تشجع عىل اقب،  وتقليل العزةل الاجامتعية

فلكام اجهتد الفرد يف معهل وىف حياته ورفض التقليد يصبح ،  املس تحداثت 

نية يف احلارض ويقدر قمية الوقت والتفكري بعقال، ممزيا ومقبل عىل التحديث

 واملس تقبل.  



مع النتيجة  هذه  العضويثنائي  وتتفق  والتضامن  الآيل  التضامن   دلور  ة 

ا لل خالق والقمي  جديدً   ًطا أ ن اجملمتع احلديث خيلق من  اإىل اكمي    فأ شار دور  اكمي

التقليدي اجملمتع  شهده  مما  رصامة  أ قل  مرش،  تكون  تعمل  سوف    ًدال هنا 

  داخل جممتع  املس تحداثت الزراعية يف تبين  يمتتع حبرية أ كرب  ل نسان حديث

 خايل من القيود القميية الاخالقية الصارمة. 

 يت وتوىص هذه ادلراسة ابلآ 

رضورة تفعيل وسائل التصال امجلاهريي للتوعية والتثقيف وحماربة القمي  

   .الاجامتعية ذات التأ ثري السليب عىل خطط التمنية الزراعية

بوضع اخل نسق القمي السائدمراعاة القامئني  اجملمتع الريفي يف    طط التمنوية 

ال واختيار  تمنيته  ال  املس هتدف  وال  وسائل  التمنويةدوات  ناس بة  امل  نشطة 

 واملتوافقة مع ثقافة وقمي هذا اجملمتع.

 والتنس يق بني املنظامت التمنوية وهجاز الارشاد الزراعيرضورة التعاون  

 .تبين املس تحداثت الزراعيةتدعمي القمي الاجامتعية الاجيابية ل يف 

الزراعيني  نظرً  املرشدين  وجود  وندرة  الزراعية  احليازات  جحم  لصغر  ا 

مبحافظ دمياط وخوف الريفيني فهيا من عنص اخملاطرة ابلإدارات الزراعية 

جمال التمنية الزراعية يف  هجزة احلكومية العامةلال   لزاماإ صبح من الرضوري أ  

توفري مرشدين زراعيني مدربني لإقناع تطبيق مس تحدث    يقبل نرشها ل  

طبيعة أ راضهيم   بأ مهية املس تحدث الزراعي اذلي يناسب  وتوعية املزارعني 

 . الزراعية
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 التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الشخصية والاجامتعية أ فراد العينة البحثية  . 1جدول  

 اخلصائص الشخصية والاجامتعية 
 ل فراد العينة البحثية 

 70والقاطمية( ن=)السادات  برئ العبد 120=)كفر سعد البدل( ن 
 % عدد  % عدد

 السن 
 38.7 27 - - س( 22-35)
 47.1 33 21.7 26 س(36-49)
 14.2 10 78.3 94 س(65 -50)

 احلاةل الزواجية 
 8.6 6 1.7 2 عزبأ  

 91.4 64 52.5 63 مزتوج 
 - - 14.2 17 مطلق

 - - 31.7 38 رمل أ  
 املهنة 

 40 28 85.8 103 مزارع
 40 28 10 12 همين  أ و حريف

 2.9 2 3.3 4 اتجر 
 17.1 12 0.8 1 موظف حكويم 

 مس توى التعلمي 
 10 7 19.2 23 يقرأ  ويكتب ل

 15.7 11 58.3 70 يقرأ  ويكتب
 41.4 29 18.3 22 مؤهل متوسط

 20.0 14 4.2 5 فوق متوسط
 12.9 9 - - جامعي

 احليازة الزراعية 
 4.2 3 88.3 106 فدان  –نص فدان 

1.5- 2 14 11.7 14 20 
 75.8 53 - - كرث أ  ف-2.5

 املصدر: اس امترة الاس تبيان 

 

  



 . التكرارات والنسب املئوية ملتغريات نسق القمي الاجامتعية ل فراد العينة البحثية 2جدول  

 )بري العبد(  العريش )كفر سعد البدل( دمياط نسق القمي الاجامتعية 

 % عدد  % عدد

 ذلايت النقد ا 

 2.9 2 6.7 8 ( 11-6)ضعيف 

 55.7 39 47.5 57 ( 17-12متوسط )

 41.4 29 45.8 55 ( 24-18عايل )

 الوعي ابلزمن 

 - - 8.3 10 (6-4ضعيف )

 100 70 39.2 47 ( 9-7متوسط )

 - - 52.5 63 ( 12-10عايل )

 الاعامتد عىل النفس 

 40 28 - - (6-4ضعيف )

 55.7 39 47.5 57 ( 9-7متوسط )

 4.4 3 52.5 63 ( 12-10)ايل ع

  العقالنية 

 55.7 39 5.0 6 (3-1ضعيف )

 44.3 31 40.0 30 ( 6-4متوسط )

 - - 55.0 84 ( 10-7عايل )

 اتقان العمل 

 31.4 22 27.5 33 (6-2ضعيف )

 68.6 48 49.2 59 ( 11-7متوسط )

 - - 23.3 28 ( 17-12عايل )

 حتمل املسؤولية 

 28.6 20 7.5 9 (4-2ضعيف )

 71.4 50 59.2 71 ( 7-5متوسط )

 - - 33.3 40 ( 10-8عايل )

 التجددية 

 90 63 44.2 53 ( 10-8ضعيف )

 10 7 27.5 33 ( 13-11متوسط )

 - - 28.3 34 ( 16-14عايل )

 التخطيط 

 - - 13.3 16 ( 14-6ضعيف)

 92.9 65 60.8 73 (23-15متوسط)

 7.1 5 25.8 31 ( 32-24عايل)

 الإجناز 

 34.3 24 65  78 (8-2)ضعيف 

 41.4 29 10  12 ( 16 -9متوسط )

 24.3 17 25  30 ( 24 -17عايل )

 الانامتء للوطن 

 35.7 25 24.2 29 (6-2ضعيف )

 64.3 45 71.6 87 ( 11 -7متوسط )

 - - 4.2 5 ( 16 -12عايل )

  التعاون وتقبل الاخرين 

 12.9 9 16.7 20 (7-4ضعيف )

 62.8 44 24.2 29 ( 11-8متوسط )

 24.3 17 67.5 81 ( 16-12عايل )

  التعرض للتقنية 

 12.9 9 62.5 75 ( 12-2ضعيف )

 72.9 51 30.0 36 ( 21 -13متوسط )

 14.2 10 7.5 9 ( 32 -22عايل )

 املصدر: اس امترة الاس تبيان 
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 عية والاقتصادية والنسق القميي وفقا لطبيعة لك قريةابملتغريات الاجامتلدللةل الفروق بني متوسطي أ فراد العينة البحثية فامي يتصل  t. اختبار3جدول 

 احملسوبة  t )السادات والقاطمية(  برئ العبد )كفر سعد البدل  املتغريات 

 الوسط احلساب  الوسط احلساب  

 ** 12.9 39.41 54.23 السن 

 ** 11.7- 3.6 1.0 احليازة الزراعية

 0.967 16.8 17.3 قمية النقد اذلايت 

 ** 9.5 7 9.6 لزمن )الوقت( قمية الوعي اب

 ** 7.1 7 9 قمية الاعامتد عىل النفس

 ** 12.1 3.5 6.2 قمية العقالنية

 ** 4.2 7.2 8.8 قمية اتقان العمل 

 ** 8.2 5 6.5 قمية حتمل املسؤولية 

 ** 15.7 9 20.5 قمية التجددية

 **9.2- 20 13.8 قمية التخطيط 

 **5.9- 9.3 7.3 قمية الاجناز 

 ** 11.1 6.8 11.4 ء اجملمتعيقمية الانامت

 ** 3.1 9.9 12.5 قمية التعاون وتقبل الاخرين 

 ** 14.1- 18.1 11.8 التعرض للتقنية ووسائل التصال
 املصدر: اس امترة الاس تبيان 

 عة لك قريةاملس تحداثت الزراعية وفقا لطبيلدللةل الفروق بني متوسطي أ فراد العينة البحثية فامي يتصل بتبين  tاختبار  .4  جدول 
 احملسوبة  t بري العبد )السادات وقاطمية(  كفر سعد البدل درجة تبين املس تحداثت الزراعية 

 % عدد  % عدد  

  - - 21.7 26 ( 31- 20ضعيف)

 10 7 44.2 53 ( 43-32متوسط) ** 4.3-

 90 63 34.1 41 ( 56- 44عايل)

 45 39 املتوسط احلساب 

 املصدر: اس امترة الاس تبيان 

 . نتاجئ الاحندار اخلطي املتعدد للعالقة بني االنسق القميي وعالقهتا بتبين املس تحداثت الزراعية يقرية كفرسعد البدل5جدول 

معامل الاحندار اجلزيئ  قمية "ت" احملسوبة معامل الاحندار اجلزيئ  معامل الارتباط البس يط  النسق القميي

 املعياري 

 الرتتيب

  0.111 1.044 0.315 0.067 النقد اذلايت 

  0.067 0.665 0.336 0.006 الوعي ابلزمن 

  0.035- 0.364- 0.175- 0.089- الاعامتد عىل النفس

 الثاين 0.262- ** 2.68- 1.767- ** 0.256- العقالنية 

  0.149 1.48 0.506 0.035 اتقان العمل

 الاول 0.286- ** 2.716- 2.248- ** 0.273- حتمل املسؤولية 

  0.057 0.552 0.279 0.060- التجددية

  0.132- 1.329- 0.245- 0.14- التخطيط 

  0.072 0.738 0.15 0.036 الاجناز 

  0.068- 0.755- 0.326- 0.056- الانامتء الوطين

  0.076 0.799- 0.253 0.088 التعاون وتقبل الاخرين 

  0.039 0.377 0.062 0.025- التعرض للتقنية

 *2.105=     قمية "ف" احملسوبة  R2  =0.191 معامل التحديــــــــــد R =0.437معامل الارتباط املتعدد 

 0.05* معنوي عند مس توى دلةل   0.01** معنوي عند مس توى دلةل 

 



 قرييت برئ العبدبوعالقهتا بتبين املس تحداثت الزراعية  القميي سقبني النتعدد للعالقة نتاجئ الاحندار اخلطي امل . 6جدول 

مل الارتباط  معا  النسق القميي 
 البس يط 

معامل الاحندار اجلزيئ   قمية "ت" احملسوبة  معامل الاحندار اجلزيئ 
 املعياري 

 الرتتيب 

  0.013 0.139 0.033 0.192 النقد اذلايت

 السادس  0.288 ** 3.246 2.013 ** 0.548 الوعي ابلزمن 
  0.011 0.120 0.042 * 264.0- الاعامتد عىل النفس 

 الثالث  0.571 ** 3.977 2.342 **328.0 العقالنية
  0.052- 0.394- 0.31- ** 0.373- اتقان العمل

 اخلامس  0.455 ** 4.034 2.551 * 0.285 حتمل املسؤولية
  0.196- 01.585- 0.895- ** 0.317- التجددية 
  0.0231 1.425 0.488 ** 0.617- التخطيط 

 الثاين  0.656 ** 3.533 1.871 ** 0.391 الاجناز
  0.177- 1.157- 0.658- ** 0.668- الانامتء للوطن 

 الاول  0.713 ** 4.382 1.966 ** 0.565 التعاون وتقبل الاخرين 
 الرابع 0.538 ** 5.907 0.757 ** 0.308 التعرض للتقنية 

 ** 19.616=    قمية "ف" احملسوبة  R2  =0.805 معامل التحديــــــــــد R =0.897   معامل الارتباط املتعدد 
 0.05* معنوي عند مس توى دلةل   0.01س توى دلةل ** معنوي عند م 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the level of adopting agricultural innovations by farmers and to determine the most 

important social values affecting the adoption of agricultural innovations for farmers at the level of villages. The size 

of the sample was 120 individuals at 5% of the total number of farmers in Kafr Saad El Balad village, with a number of 

2351 farmers and 70 individuals by 7% of the total number of farmers in Sadat and Al Qatemia villages (966 farmers). 

The results indicated that, there were significant differences between the studied villages in terms of the degree of 

adopting agricultural innovations and the differences came in favor of the villages of Bir al-Abd (Sadat and Al 

Qatemia). The most important social values that negatively affect the adoption of agricultural innovations in the village 

of Kafr Saad country are including taking responsibility, and rationality. The social values of cooperation, acceptance 

the others, achievement, rationality, exposure to technology, and means of communication, responsibility, and 

awareness of time had a positive impact on the adoption of agricultural innovations in the villages of Bir al-Abd (Sadat 

and Al Qatemia). The herein study recommended to activate means of mass communication to raise awareness. 

Education and combat social values had a negative impact on agricultural development plans. 

Keywords: Agricultural innovations; Damietta; North Sinai. 

 


