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 قياس تبىن الزراع لبعض املامرسات الزراعية اجليدة مبحافظة أ س يوط 

 محمود فوزى ساملان عبدالسالم النجار ,  محمد فوزى ساملان عبدالسالم

 الازهر  جامعة , بأ س يوط الزراعة لكية ,  الزراعي  الارشاد  قسم

 mohamedabdelsalam.4919@azhar.edu.eg :* الربيد الاليكرتوىن للباحث الرئيىس

 امللخص العرب 

طار لقياس تبىن الزراع للمامرسات الزراعية، ومن مث تطبيق الإطار املقرتح لقياس درجة تبىن الزرا ع لبعض  اس هتدف هذا البحث بصفة رئيس ية وضع اإ

 لتكل املامرسات وبعض املتغريات املس تقةل املدروسة. ولتطبيق الإطار  املامرسات الزراعية اجليدة مبحافظة أ س يوط، وحتديد العالقة بني تبىن املبحوثني

مبحوث من زراع قرييت برصة والنخيةل   100( ، مت حتديد عينة عشوائية مكونة من  GAPاملقرتح لقياس تبىن املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة ) 

مبحوث بلك قرية، ولقد مجعت البياانت من خالل الاس تبيان ابملقابةل الشخصية للمبحوثني، واس تخدم   50مبركزي الفتح وأ بوتيج بطريقة عشوائية بواقع 

   Z( ابس تخدام اجلداول الإحصائية لقمي  Z Scores، واس تخدم لتحليلها تطبيق ادلرجات املعيارية ) لعرض البياانت اجلداول والتكرارات والنسب املئوية

حتليل البياانت ، واس تخدم معامل الارتباط البس يط ) بريسون( لتحديد العالقة الارتباطية بني التبين وبني بعض املتغريات املس تقةل املدروسة، ولقد مت 

طار حمدد لقياس   ( . SPSSحصائية للعلوم الاجامتعية ) ابس تخدام حزمة الربامج الإ  ىل العديد من النتاجئ أ مهها ما يىل: احلصول عىل اإ ولقد توصل البحث اإ

  نرتنت ىف احلصول تبىن الزراع للمامرسات الزراعية بصفة عامة ابس تخدام ادلرجات املعيارية، واخنفاض تبىن الزراع ل ربع ممارسات زراعية وىه: اس تخدام الإ 

درجة(، ووجود س يارات جمهزة لنقل   17,5درجة(، وحتليل مياه الري لك فرتة )  14,6درجة(، ووجود عالمة جتارية خاصة ابملنتج )  13,8عل املعلومات )

تبىن املامرسات  % من التباين بني املبحوثني ىف سلوكهم ل 25درجة( . وكذكل أ تضح من النتاجئ أ ن املتغريات املس تقةل املدروسة تفرس  18,1احملصول ) 

  0,01س توى معنوية الزراعية اجليدة، ووجود عالقة ارتباطية بني تبىن املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة وبني بعض املتغريات املس تقةل املدروسة عند م 

 . 0,05و

طار، قياس التبين، قمي اللكامت الاسرتشادية   املعيارية.  Z: اإ

 مقدمة ومشلكة البحث 

( خالل الس نوات  GAPبرز مفهوم املامرسات الزراعية اجليدة ) 

ىل   ال خرية ىف س ياق التغري الرسيع لقتصاد الغذاء وعوملته للوصول اإ

نتاج زراعي عاٍل وحمصول ذو جودة عالية عىل مس توى املزرعة، ومن   اإ

رضاء املس هتكل من خالل الاهامتم ابجلودة الغذائية ) سعيد،    2007مث اإ

م من  1997ة عام (، ولقد مت وضع معايري املامرسات الزراعية اجليد48: 

قبل مجموعة من املنتجني وجتار التجزئة ال وربيون اذلين كونوا ما يسمى  

 EUROPE" ابحتاد جتار التجزئة ال وريب" واليت عرفت مبواصفات 

GAP  ىل  2007واليت تغريت ىف عام )   GLOBAL GAPاإ

 (.  569: 2018عبدالقادر وأ خرون، 

نظمة ال غذية والزراعة وتعرف املامرسات الزراعية اجليدة وفقًا مل 

نتاج غذاء أ من وحصى مع   بأ هنا: "تطبيق التوصيات واملعرفة املتاحة لإ

نتاج الزراعى"   مراعاة الاس تدامة البيئية والاقتصادية والاجامتعية لالإ

(Yalcin and Ozkan, 2014   كام تعرف أ يضًا بأ هنا "املعارف ،)

الاجامتعية لعمليات  املتاحة ملعاجلة الاس تدامة البيئية والاقتصادية و

ىل منتجات زراعية غذائية  نتاج للتوصل اإ نتاج ىف املزرعة وما بعد الإ الإ

 (.  47:  2007وغري غذائية مأ مونة" ) سعيد ،

وتشمل املامرسات الزراعية اجليدة عىل أ ربع عرشة نقطة حتمك يلزتم  

( حفظ السجالت، 2( التتبع، )1الزراع بتطبيقها بنسب خمتلفة وىه: )

دارة  5( اترخي وماكن الزراعة، )4ل صناف وال صول النباتية، )( ا3) ( اإ

( الري والتسميد مع مياه  7( اس تخدام ال مسدة، )6الرتبة واملعدات، ) 

(  11( تداول املنتج، )10( احلصاد، )9( وقاية احملصول، )8الري، )

دارة اخمللفات هبدف منع التلوث، ) ( حصة وأ من سالمة احملصول،  12اإ

( الاس امترة اخلاصة ابملتعاملني مع املنتج 14اي البيئية، )( القضا13)

 (.  24:  2007)املنظمة العربية للتمنية الزراعية، 

ول ن املامرسات الزراعية اجليدة تساعد عىل تعزيز الزراعة  

املس تدامة، وتسهم ىف حتسني البيئة والتمنية الاجامتعية عىل الصعيدين  

واملصدرين ىف ادلول النامية عىل  احملىل وادلويل، وتساعد املنتجني 

( ؛ ذلا فاإن من الرضوري بذل  16: 2007مواكبة العوملة )القريوىت، 

هجود كبرية وخاصة من خالل اجلهاز الإرشادي الزراعى لنرش تكل  

قناع الزراع بتبنهيا حىت تس تطيع تكل   املامرسات الزراعية اجليدة، واإ

 ادلول املنافسة ىف ال سواق العاملية. 

از الإرشاد الزراعى أ حد النظم التعلميية غري الرمسية اليت ويعد هج

ماكنياهتم   ىل الريفيني وتعلميهم كيفية اس تغالل اإ تس هتدف نقل التقنيات اإ

وهجودمه اذلاتية لرفع مس توامه الاقتصادي والاجامتعي عن طريق  

حداث تغيريات مرغوبة ىف معارفهم وهماراهتم واجتاهاهتم )معر،  :  1992اإ

من خالل تبىن الزراع املامرسات الزراعية بصفة عامة   (، وذكل11

واملامرسات الزراعية اجليدة عىل وجه اخلصوص لتحقيق ماكسب كبرية  

نتاجية وادلخل، وزايدة قدرة أ نشطهتم الزراعية عىل مواهجة  ىف الإ

(   Viatte, 2001الظروف الطارئة وحل املشالكت اليت تواهجهم )

أ ثر معلية التبين ابلعديد من العوامل  وحتسني البيئة الزراعية، وتت 

ىل العمل امجلاعي وقدرة   كسلوك ال فراد وتفاعلهم والتنس يق، ابلإضافة اإ
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الزراع عىل حتديد البدائل والتحدايت واملعلومات واملعرفة واحلفاظ عىل  

 (. Susaeta, et.al, 2018املصادر الطبيعية والبرشية )

من أ مه احملددات   وتعترب معلية تبىن املس تحداثت الزراعية

الرئيس ية لنجاح الإرشاد الزراعى وأ ثر اخلدمات الإرشادية املقدمة عىل  

امجلهور املس تفيد، ويوصف مصطلح التبين بأ نه القرار املس متر لتنفيذ 

(، ولقد  Ovwigh,2013املامرسة اجلديدة أ و تطبيق التقنيات اجلديدة )

يرتبط  ( أ ن التبين متغري س يكولويج 2011)  Ovwighoلحظ 

ابحلاةل الاجامتعية والاقتصادية ذلا فاإن من الرضوري أ ن يمت قياسه  

حصايئ أ عىل ل مهيته النسبية ىف التمنية الزراعية والإرشاد   مبقياس اإ

 الزراعى. 

ومير الفرد خالل اختاذه قرار التبين خبمسة مراحل رئيسة ذكرها لك  

 Rogers (2003)  ،Palacpac( ،187: 1988من عبداملقصود ) 

et.al, (2016)   و ،Ray   (1991:150  و ، )Supe   (1997: 59  

( الاهامتم  2( الوعى وفهيا يسمع الفرد عن اخلربة اجلديدة، )1( وىه: ) 

( التقيمي 3وفهيا هيمت الفرد مبعرفة املزيد من املعلومات عن تكل اخلربة، )

وفقًا لظروفه احلارضة واملس تقبلية  وفهيا يقوم الفرد بتطبيق اخلربة ذهنًيا،

ذا اكن جيرهبا أ م ل، ) ( التجريب وفهيا يقوم الفرد بتطبيق  4ويقرر ما اإ

  تطبيق يمت  وفهيا التبين( ٥)فائدهتا  اخلربة عىل نطاق ضيق لتحديد مدى 

 . واسع نطاق  عىل اخلربة

ولقد اس تخدم العديد من الباحثني طرقًا متعددة لقياس التبين من  

أ مهها طريقة الاختيار من اس تجابتني )نعم ، ول(، وحتديد مؤرش للتبين  

، وحساب نسب املتبنني، وحتديد  sigma scoringابس تخدام طريقة 

قمي رمقية للك مرحةل من مراحل التبين، واس تخدام مقياس عىل غرار  

و ادلرجات املتوسطة ملس توايت التبين   مقياس ليكرت،

(Ovwigho,2013  ) 

وبناًء عىل ما س بق ميكن القول بأ ن معلية التبين معلية مركبة تتكون 

من عدة مراحل ذهنية مير هبا الفرد أ و وحدة التبين، ذلا فاإن حتديد  

مدى تنفيذ املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة ل يعد مؤرًشا للتبين،  

ن قياس سلوك الفرد حنو تبىن املامرسة الزراعية منذ سامعه بل لبد م 

عهنا حىت تنفيذها. ذلا فاإن هذا البحث يعد حماوةل من الباحثني لتطوير  

طار لقياس تبين املبحوثني للمس تحداثت الزراعية بصفة عامة، ومن مث   اإ

تطبيق هذا الإطار لقياس تبىن املبحوثني لبعض املامرسات الزراعية 

 حافظة أ س يوط.    اجليدة مب

يس هتدف هذ البحث بصفة رئيس ية حتديد مدى تبىن الزراع  

   -املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة من خالل:  

طار لقياس تبىن الزراع املبحوثني للمامرسات الزراعية  تطوير اإ

 .Sigma Scoringاجليدة ابس تخدام طريقة 

 لبعض  تطبيق الإطار املقرتح لقياس تبىن الزراع املبحوثني

 املامرسات الزراعية اجليدة مبحافظة أ س يوط.  

 حتديد درجة تبىن الزراع املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة. 

حتديد العالقة الارتباطية بني تبىن الزراع املبحوثني للمامرسات  

الزراعية اجليدة وبعض املتغريات املس تقةل املدروسة التالية: السن، 

زة الزراعية، وعدد أ فراد ال رسة، والعضوية ىف  ومس توى التعلمي، واحليا

 املنظامت الاجامتعية، ودرجة العضوية ىف املنظامت الاجامتعية.

 الفرض البحث 

لتحقيق الهدف الرابع مت صياغة الفرض البحث التايل: توجد عالقة  

معنوية بني تبىن املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة املدروسة وبني  

املتغريات املس تقةل وىه: السن، ومس توى التعلمي، واحليازة الزراعية، 

ة  وعدد أ فراد ال رسة، والعضوية ىف املنظامت الاجامتعية، ودرجة العضوي

 ىف املنظامت الاجامتعية.  

 الطريقة البحثية 

جراء هذا البحث عىل عينة من الزراع بقرييت برصة والنخيةل   مت اإ

مزارع بواقع مخسني   100مبركزي الفتح وأ بوتيج مبحافظة أ س يوط وبلغت 

مزارع من لك قرية، ولقد مت حتديد املامرسات الزراعية اجليدة وفقًا  

ذكرهتا املنظمة العربية للتمنية الزراعية، ولقد لنقاط التحمك الرئيس ية اليت 

دارية  1مت حتديد اثنيت عرشة ممارسة رئيس ية ىه : )  ( معل جسالت اإ

( الاس تعانة  3( تسجيل لك العمليات الزراعية، )2ومالية للمزرعة، ) 

نتاج من خالل  4ابلسجالت ىف حل املشالكت، ) ( معل مقارنة لالإ

(  6حصول عىل املعلومات، )( اس تخدام الإنرتنت لل 5السجالت، )

( وجود س يارات جمهزة لنقل  7وجود عالمة جتارية خاصة ابملنتج، )

( وجود  9( تطهري ال دوات املس تخدمة ىف مجع احملصول، )8احملصول، )

جراء حتليل للرتبة، ) 10ماكن خمصص للتعبئة والفرز، ) ( حتليل  11( اإ

 ( حتليل متبقيات املبيدات. 12مياه الري لك فرتة، ) 

طار حمدد دلرجات تبىن املبحوثني للمامرسات الزراعية   للخروج ابإ

  Sigma Scoringاجليدة مبحافظة أ س يوط، مت الاعامتد عىل طريقة 

،  Ovwigho,2013، و Ovwigho, 2011اليت اس تخدهما 

وتعمتد هذه الطريقة ىف ال ساس عىل   ، Palacpac et.al, (2016)و

يس ية ىه: الوعى، والاهامتم،  اعتبار التبين سلوك مير خبمس مراحل رئ 

والتقيمي، والتجريب، والتبين. ولقد مر تطوير هذا الإطار  خبمسة 

مراحل ىه: )أ ( حساب النسب املئوية لس تجاابت املبحوثني عرب  

مراحل التبين امخلسة وىه: الوعى، والاهامتم، والتقيمي، والتجريب، 

ول( ىف لك   والتبين، )ب( حتويل نسب اس تجاابت املبحوثني )بنعم،

ىل درجات معيارية ابس تخدام طريقة  ، )جـ(   Sigma Scoringمرحةل اإ

حساب ادلرجات املعيارية للمتبنني وفقًا لس نوات تبنهيم للمامرسة  

، )د( مجع ادلرجات املعيارية للك مبحوث  sigma scoringابس تخدام 

 ىف مراحل التبين امخلسة وادلرجات املعيارية للمتبنني وفقًا لس نوات

التبين لتعرب عن درجة التبين للك ممارسة، )هـ( حتديد احلد ال دىن  

 وال عىل دلرجات التبين للك ممارسة.  

ويعمتد هذا الإطار عىل سؤال املبحوثني عن وعهيم واهامتهمم 

وتقيميهم وجتريهبم وتنفيذمه للمامرسات الزراعية اجليدة املدروسة، ولقد مت  

جاب   تني هام نعم ول. حتديد اس تجاابت املبحوثني ابإ
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وقد مت حساب عدد املبحوثني اذلين أ جابوا بنعم عن املراحل  

اخملتلفة للتبين واذلين أ جابوا بال، ومن مث مت حتويل النس بة املئوية لتكل 

ىل درجات معيارية ) ( واليت طبقها   Sigma Scoresالتكرارات اإ

Ovwigho  (2013   حىت حنصل عىل درجات فئوية ملتغري التبين )

نب التقدير اجلزايف دلرجات التبين اليت يقع فهيا العديد من الباحثني وجت 

 عند قياس التبين.  

ولقد مت مجع البياانت الالزمة للبحث امليداين عند طريق املقابةل  

الشخصية ابس تخدام اس امترة اس تبيان أ عدت خصيصا لهذا الغرض  

 واحتوت عىل:  

 املتغريات املس تقةل  

بحوث ابلس نوات وقت مجع البياانت السن: ويعرب عن سن امل 

 ابلتقومي امليالدي.  

مس توى التعلمي: ويعرب عن معرفة املبحوث ابلقراءة والكتابة  

عطاء لك مبحوث درجة قميية   واملؤهل ادلرايس احلاصل عليه، ولقد مت اإ

(،  2)(، يقرأ  ويكتب 1تعرب عن مس توى التعلمي عىل النحو التايل: أ يم )

عدادي )3ابتدايئ )  (.  6(، جامعي فأ كرث )5(، متوسط )4(، اإ

احليازة الزراعية: ويعرب عن مساحة ال رض اليت يقوم املبحوث 

 بزراعهتا ابلفدان  

املهنة الرئيس ية: مت قياسه بسؤال املبحوث عن همنته الرئيس ية، ومت  

عطاء درجات قميية تعرب عن همنة املبحوث عىل النحو التايل مزارع   اإ

 (.  1( ، موظف )2)

عدد أ فراد ال رسة: ويعرب عن عدد ال فراد اذلين يعيشون مع  

 املبحوث داخل املزنل ويعرب عنه ابلرمق اخلام 

امت الاجامتعية: وتعىن اشرتاك املبحوث ىف  العضوية ىف املنظ

املنظامت الاجامتعية الريفية اكمجلعية الزراعية، واملراكز الش باب، 

عطاء درجات قميية تعرب عن   ومنظامت اجملمتع املدين، ولقد مت اإ

 (. 1(، ل )2اس تجاابت املبحوثني عىل النحو التايل: عضو )

رب عن مس توى عضوية  درجة العضوية ىف املنظامت الاجامتعية: وتع

عطاء درجة قميية تعرب عن   املبحوث ىف املنظامت الاجامتعية ولقد مت اإ

درجة عضوية املبحوث ابملنظامت الاجامتعية عىل النحو التايل: عضو  

دارة )  (.   1(، غري مشرتك ) 2(، عضو عادى ) 3جملس اإ

 املتغري التابع  

جابتني  مراحل التبين: ومت قياسه من خالل مقياس يعمتد عىل اإ 

ملراحل التبين امخلسة وىه: الوعى، والاهامتم، والتقيمي، والتجريب،  

عطاء ادلرجات القميية للمبحوث فقا لإجابته عىل   والتبين، ولقد مت اإ

 (.  0(، ل )1النحو التايل: نعم ) 

س نوات التبين: وىه تعرب عن عدد الس نوات اليت قام املبحوث  

ىل  1ات من فهيا بتنفيذ املامرسة، وتراوحت الس نو  س نوات للك   5اإ

 ممارسة 

درجة تبىن املبحوث للمامرسة = مجموع ادلرجات املعيارية اليت  

حصل علهيا املبحوث ىف املراحل امخلسة + ادلرجات املعيارية للمتبنني 

 وفقا لس نوات التبين.  

، وبعد   2020ولقد مت مجع البياانت ىف الفرتة ما بني أ كتوبر ونومفرب 

البياانت مت تفريغها وجدولهتا وحتليلها لتحقيق أ هداف   الانهتاء من مجع

البحث، ولقد اس تخدم لعرض البياانت اجلداول، وأ س تخدم لتحليلها  

  zابس تخدام جدول    Zالتكرارات والنسب املئوية، ومت اس تخراج قمية

لالحنرافات الطبيعية، وأ س تخدم اختبار بريسون لتحديد العالقة  

وثني للمامرسات واملتغريات املس تقةل الارتباطية بني تبىن املبح

املدروسة، كام اس تخدم حتليل الاحندار املتعدد لتحديد مدى تأ ثري  

املتغريات املس تقةل عىل املتغري التابع ولقد اس تخدم برانمج احلزمة  

 ( لتحليل البياانت.    SPSSالإحصائية للعلوم الاجامتعية )

 نتاجئ البحث ومناقش هتا 

 وصف عينة البحث  

ىل أ ن ثالثة أ رابع املبحوثني  1) النتاجئ الواردة ابجلدول تشري ( اإ

ىل  40( ىف الفئة العمرية من 74,0)% % مهنم  38عاًما، وأ ن  60اإ

ىل أ ن  % من املبحوثني دلهيم حيازة  44أ ميني، كام أ شارت النتاجئ اإ

% مهنم  67مخسة أ فدنة، ذلا فال غرابة من أ ن يعمل 5زراعية أ كرث من 

% من أ فراد ال رسة أ يًضا ىف  75أ ساس ية، وأ ن يعمل  ىف الزراعة مكهنة

جمال الزراعة. أ ما فامي يتعلق ابلعضوية ىف املنظامت الاجامتعية فأ شار  

( أ هنم غري أ عضاء ىف أ ية منظمة من املنظامت %87غالبيهتم )

 الاجامتعية.  

طار حلساب تبىن املبحوثني للمامرسات الزراعية.   تطوير اإ

ىل ادلرجات املعيارية ملراحل  2جلدول)تشري النتاجئ الواردة اب  ( اإ

املعيارية، ويشري   Zالتبين امخلسة واليت مت حساهبا ابس تخدام قمي 

ىل ادلر 2العمود ال خري من اجلدول )  جات املعيارية للوعى وعدم  ( اإ

والاهامتم وعدم الاهامتم، والتقيمي وعدم التقيمي، والتجريب وعدم   الوعى،

التجريب، والتبين والرفض، حيث اكنت درجات املبحوثني املعيارية  

(، واكنت درجة املبحوثني  4واملس تجيبني بـ"نعم" لتكل املراحل ) 

دارية   ( ىف ست0املس تجيبني بـ"ل" )  ممارسات ىه: وجود جسالت اإ

وتسجيل لك العمليات الزراعية، والاس تفادة من   ومالية ابملزرعة،

نتاج من خالل   السجالت ىف حل املشالكت، ومعل مقارنة لالإ

السجالت، وتطهري ال دوات املس تخدمة ىف مجع احملصول. بيامن بلغت  

تكل ادلرجات املعيارية درجات متفاوتة ىف ابيق املامرسات الس تة، حيث  

درجات وتراوحت   6 -4بني تراوحت درجات الاس تجابة بـ"نعم" ما 

 درجات.    3-  1ادلرجات الاس تجابة بـ"ل" من 

ىل ادلرجات املعيارية  3كام أ وحضت النتاجئ الواردة ابجلدول ) ( اإ

لس نوات تبىن املبحوثني للك ممارسة، ويشري العمود ال خري ىف اجلدول  

ىل تكل ادلرجات واليت تراوحت من  ىل  0اإ درجات معيارية،   7اإ

( الإطار احملدد دلرجات املبحوثني املعيارية ىف لك  4) ويلخص اجلدول 

مرحةل من مراحل التبين، وكذكل ادلرجات املعيارية للمبحوثني وفقًا  
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لعدد س نوات التبين، كام يوحض الإطار احلد ال دىن وال قىص دلرجات  

التبين ىف لك ممارسة، واليت سيمت اس تخداهما حلساب درجة التبين للك  

 سات الزراعية اجليدة املدروسة. ممارسة من املامر 

ولتوضيح كيفية حساب درجات التبين املعيارية للمبحوثني  

دارية   نس تعرض طريقة حساهبا للمامرسة ال وىل وىه: "وجود جسالت اإ

%  98,0ومالية ابملزرعة" بسؤال املبحوثني عن مدى وعهيم هبا فأ جاب 

(   pناسب )% مهنم "بال"، ويمت حساب قمية الت  2,0مهنم " بنعم" ، و

للتكرارات ىف الاس تجابتني عن طريق قسمة النس بة املئوية لالس تجابة  

  -1فتكون قمية التناسب حتت منحىن التوزيع الطبيعي  2بنعم عىل 

=   0,50 -0,51وقمية التناسب لالس تجابة ال خرى  0,51=  0,49

جياد قمية 0,01 للك قمية انجتة من التناسب عن طريق     Z، ويمت اإ

للتوزيعات الطبيعية ، ومن مث يمت حساب ادلرجة    Zدول الكشف جب

، ويمت تقريب الناجت ل قرب   2×  ( Z + 2 )املعيارية ابس تخدام املعادةل 

رمق حصيح، ويمت حساب ادلرجات هبذه الطريقة مجليع مراحل التبين،  

  –فينتج من خالل هذه العملية حتويل ادلرجات الإمسية للمتغري ) نعم 

ىل درجا ( ،  0،  4ت معيارية عىل النحو التايل : الوعى = ) ل( اإ

(   0،  4( ، والتجريب = ) 0،  4( ، والتقيمي = ) 0، 4والاهامتم = )

 ( .    0،   4، والتبين = ) 

ىل  ومن مث يمت حتويل تبىن املبحوثني وفقًا لعدد س نوات التبين اإ

ىل تر 4درجات معيارية أ يًضا، وأ شارت النتاجئ أ يًضا ابجلدول ) اوح  ( اإ

لها املبحوثني اذلين تبنوا تكل املامرسة من  -2س نوات التبين اليت أ شار اإ

ىل درجات معيارية لتكون عىل النحو التايل:   5 س نوات، وبتحويلها اإ

س نوات = درجة واحدة،   3، والتبين ملدة 0التبين ملدة س نتني = 

  7س نوات =  5درجات، والتبين ملدة  4س نوات =  4والتبين ملدة 

 درجات. 

بناًء عىل النتاجئ السابقة ميكن حساب احلد ال دىن وال قىص للك  و 

ممارسة، حيث أ ن احلد ال دىن = مجموع ادلرجات املعيارية اليت حصل  

علهيا لك مبحوث أ جاب بال عن املامرسة + أ قل درجة معيارية لس نوات 

التبين ويه تساوى ىف تكل املامرسة صفر، أ ما احلد ال قىص = مجموع  

عيارية اليت حصل علهيا لك مبحوث أ جاب بنعم + أ عىل  ادلرجات امل 

درجة.   27درجة معيارية لس نوات التبين، وهو يساوى ىف تكل املامرسة 

ذن فاإن ادلرجات اليت حصل علهيا املبحوثني ىف تبيهنم ملامرسة " وجود   اإ

ىل  دارية ومالية ابملزرعة" ترتاوح ما بني صفر اإ درجة  27جسالت اإ

 (. 5)جدول  

 حساب درجات التبين املعيارية ىف مجيع املامرسات وهكذا يمت

املدروسة، وحلساب درجة التبين للك مبحوث يمت مجع ادلرجات اليت  

ضافة ادلرجة املعيارية لس نوات التبين.    حصل علهيا ىف لك ممارسة واإ

 درجة تبىن الزراع املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة  

ىل درجات التبين اليت حصل  5تشري النتاجئ الواردة ابجلدول ) ( اإ

علهيا املبحوثني ابملامرسات الزراعية اجليدة وفقا لدلرجات املعيارية، 

درجة كحد أ دىن ىف ممارسة   13,8حيث تراوحت تكل ادلرجات ما بني 

نرتنت ىف احلصول عىل املعلومات" وبني " اس تخدام الزراع    23,7لالإ

 درجة كحد أ قىص ىف ممارسة وجود ماكن خمصص للفرز والتعبئة.  

ىل أ ن هناك اخنفاضًا ىف تبىن املبحوثني   وكام تشري النتاجئ أ يًضا اإ

ل ربعة من املامرسات الزراعية اجليدة املدروسة وىه عىل الرتتيب:  

درجة(، ووجود   13,8ملعلومات )اس تخدام الإنرتنت ىف احلصول عل ا

درجة( ، وحتليل مياه الري لك فرتة   14,6عالمة جتارية خاصة ابملنتج )

درجة( ،   18,1درجة(، وجود س يارات جمهزة لنقل احملصول )  17,5) 

 ىف حني اكنت تكل ادلرجات مرتفعة ىف املامرسات الامثنية ال خرى .  

الإرشادي الزراعي   وميكن مما س بق القول برضورة اهامتم اجلهاز

مبساعدة الزراع عىل تبىن املامرسات الزراعية اجليدة، من خالل نرش  

الوعي واملعرفة عن تكل املامرسات، وتقدمي حوافز لتبىن تكل املامرسات  

ىل تلكفة عالية.  وخاصة أ هنا حتتاج اإ

العالقة بني تبىن الزراع املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة وبني  

 املس تقةل املدروسة املتغريات  

لختبار حصة الفرض البحث مت صياغة الفرض الإحصايئ التايل "  

ل توجد عالقة ارتباطية بني تبىن الزارع املبحوثني للمامرسات الزراعية 

اجليدة وبني املتغريات املس تقةل املدروسة وىه: السن، ومس توى  

التعلمي، وجحم احليازة الزراعية، وعدد أ فراد ال رسة، والعضوية ابملنظامت 

جامتعية، ودرجة العضوية ابملنظامت الاجامتعية" ، وأ فادت النتاجئ الا

ىل وجود عالقة ارتباطية طردية بني تبىن  6الواردة ابجلدول ) ( اإ

املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة وبني لك من: مس توى التعلمي،  

وجحم احليازة الزراعية، والعضوية ابملنظامت الاجامتعية، ودرجة العضوية 

، وبني التبين وجحم   0,05نظامت الاجامتعية عند مس توى معنوية ابمل 

ىل   0,01احليازة الزراعية عند مس توى معنوية  ، بيامن أ شارت النتاجئ اإ

وجود عالقة معنوية عكس ية بني تبىن املبحوثني ملامرسات الزراعية 

   0,01اجليدة وبني السن عند مس توى معنوية 

تكل املتغريات ىف معلية التنبؤ ويتضح من النتاجئ السابقة أ مهية 

بتبين املامرسات الزراعية اجليدة، حيث ميكن القول بأ ن الش باب  

والزراع ذوى احليازات الزراعية الكبرية، وذوى مس توى التعلمي ال عىل  

وال عضاء ابملنظامت الاجامتعية أ كرث احامتلية لتبىن املامرسات الزراعية 

 اجليدة مبحافظة أ س يوط. 

 التوصيات: 

لهيا ميكن اخلروج بعدد من  م ن خالل النتاجئ اليت مت التوصل اإ

 التوصيات الهامة عىل النحو التايل:  

لقياس    Sigma Scoringأ مكن من خالل اس تخدام طريقة  

تبىن املامرسات الزراعية اجليدة حتديد درجة فئوية للتبين ل تعمتد عىل  

ئية اليت ل ميكن  التقدير اجلزايف ذلا ميكن تطبيق الاختبارات الاحصا

 اس تخداهما عىل مس توى القياس الامسى والرتيب.  

ماكنية اس تخدام الباحثني لتكل الطريقة ىف قياس التبين   اإ

 للمس تحداثت الزراعية ىف مجيع اجملالت ال خرى.  
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الاهامتم بتوعية الزراع ابملامرسات الزراعية اجليدة وخاصة اليت  

 جسلت درجة منخفضة من التبين.  

احلوافز الإجيابية لتشجيع الزراع عىل تبىن املامرسات  زايدة 

ىل تلكفة عالية كوجود عالمة جتارية   الزراعية اجليدة وخاصة اليت حتتاج اإ

 خاصة ابملنتج، ووجود س يارة جمهزة لنقل احملصول.  

 : املراجع 

 املراجع ابللغة العربية  

نتاج  (: املامرسات الزراعية اجليدة ىف جم 2007القريوىت، معني محمد) ال اإ

وجتارة السلع واملنتجات البس تانية احلقلية ومتطلبات نرشها وزايدة  

معدلت تبنهيا عىل مس توى املنتجني، املنظمة العربية للتمنية الزراعية، 

لقاء خرباء حول املامرسات الزراعية اجليدة ىف الوطن العرب، اجلزائر  

 أ كتوبر.  25- 23

(: دليل املامرسات الزراعية اجليدة ىف  2007املنظمة العربية للتمنية الزراعية )

 الوطن العريب، جامعة ادلول العربية، اخلرطوم، ديسمرب.  

(: املامرسات اجليدة ىف الزراعة ) املفاهمي،  2007سعيد، مىن احلاج سلامين ) 

ال مهية، اجملالت( ،املنظمة العربية للتمنية الزراعية، لقاء خرباء حول 

 أ كتوبر.   25- 23املامرسات الزراعية اجليدة ىف الوطن العرب، اجلزائر 

، سعد زىك،  عبدالقادر، أ محد صالح، وخليفة، عىل عبدالعال، ونصار

(: دراسة اقتصادية ل ثر املامرسات الزراعية  2018وسهرة خليل عطا )

اجليدة والتتبع عىل الصادرات الزراعية املرصية، اجملةل املرصية لالقتصاد  

- 567الزراعى، اجملدل الثامن والعرشون، العدد الثاىن، يونيو، ص ص 

574  . 

(: الإرشاد الزراعى، املركز العلمى للبحوث  1988عبداملقصود، هبجت محمد )

 وادلراسات، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، املنصورة.  

(: الإرشاد الزراعى املعارص، مرص للخدمات  1992معر، أ محد محمد ) 

 العلمية، القاهرة.
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 ( 100التوزيع العددي والنس يب للزراع املبحوثني وفقًا خلصائصهم املبينة )ن=:  1جدول  

 % العدد  اخلصائص  % العدد  اخلصائص 

 السن

 س نة 40أ قل من 

ىل  40من   س نة 60اإ

 س نة 60أ كرب من 

 

16 

74 

10 

 

16,0 

74,0 

10,0 

 عدد أ فراد ال رسة

ىل  3  أ فراد 6اإ

ىل  7  أ فراد 8اإ

 أ فراد 8أ كرث من 

 

63 

27 

10 

 

63,0 

27,0 

10,0 

 مس توى التعلمي

 أ يم

 يقرأ  ويكتب 

عدادي  ابتدايئ واإ

 متوسط 

 جامعي فأ كرث 

 

38 

17 

9 

20 

16 

 

38,0 

17,0 

9,0 

20,0 

16,0 

 أ فراد ال رسة العاملني ابلزراعة 

 ثالث أ فراد فأ قل  -

ىل  4من  -  أ فراد 7اإ

 أ فراد 4أ كرث من  -

 

75 

23 

2 

 

75,0 

23,0 

2,0 

 احليازة الزراعية 

 أ قل من فدان. 

ىل  1من   أ فدنة 5اإ

 أ فدنة 5أ كرث من 

 

16 

40 

44 

 

16,0 

40,0 

44,0 

 العضوية ابملنظامت 

 ل

 نعم 

 

 

87 

13 

 

 

87,0 

13,0 

 

 املهنة الرئيس ية

 مزارع 

 موظف

 

67 

33 

 

67,0 

33,0 

 درجة العضوية 

 منعدم 

 عضو عادى

دارة   جملس اإ

 

87 

10 

3 

 

87,0 

10,0 

3,0 

 املصدر: اس امترات الاس تبيان. 

 ( 100( ملراحل تبين املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة )ن=  Sigma Scoresادلرجات املعيارية ):  2جدول  

 التبنيمراحل  الممارسات 
استجابات  
 المبحوثين

 % التكرار 
التناسب  

(p) 
Z 

الدرجة  
 المعيارية

(z+2) *2 

 zقيمة 
 تقريًبا

وجود سجالت   -1
إدارية ومالية  

 بالمزرعة

 الوعي
 4 4,04 0.02 0.51 98.0 98 نعم

 0 0,64- 2.32- 0,01 2.0 2 ال

 االهتمام
 4 4,1 0,05 0,51 97,96 96 نعم

 0 0,1- 2,05- 0,01 2,04 2 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0,00 0,50 100,0 96 نعم

 0 0 0.00 0,00 00,0 00 ال

تسجيل كل   -2
 العمليات الزراعية

 الوعي
 4 4,12 0,06 0,525 95,0 95 نعم

 0 0,08 1,96- 0,025 5,0 5 ال

 االهتمام، 
 4 4,08 0,04 0,516 96,8 92 نعم

 0 0,48- 2,24- 0,016 3,16 3 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0 0,50 100,0 92 نعم

 0 0 0 0,0 0,0 0 ال

االستفادة   -3
بالسجالت السابقة فى  
 حب بعض المشكالت 

 الوعي
 4 4,12 0,06 0,525 95,0 95 نعم

 0 0,08 1,96- 0,025 5,0 5 ال

 االهتمام
 4 4,06 0,03 0,511 97,9 93 نعم

 0 0,58- 2,29- 0,011 2,1 2 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0,0 0,50 100,0 93 نعم

 0 0 0 0 0 0 ال

عمل مقارنة  -4
لإلنتاج من خالل 

 السجالت 

 الوعي
 4 4,2 0,1 0,54 92,0 92 نعم

 0 0,5 1,75- 0,04 8,0 8 ال

 االهتمام، 
 4 4.08 0.04 0,516 96,7 89 نعم

 0 0,26- 2,13- 0,016 3,3 3 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0 0,50 100,0 89 نعم

 0 0 0 0 0 0 ال

استخدام اإلنترنت  -5
فى الحصول على  

 المعلومات 

 الوعي
 5 5,22 0,61 0,73 54,0 54 نعم

 3 2,52 0,74- 0,23 46,0 46 ال

 االهتمام، 
 4 4,42 0,21 0,583 83,3 45 نعم

 1 1,24 1,38- 0,083 16,7 9 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0 0,50 100,0 45 نعم

 0     0 ال
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وجود عالمة  -6
تجارية خاصة 

 بالمنتج

 الوعي
 6 6,46 1,23 0,89 22,0 22 نعم

 3 3,46 0,027- 0,39 78,0 78 ال

 االهتمام
 5 5,36 0,68 0,75 50,0 11 نعم

 3 2,64 0,68- 0,25 50,0 11 ال

 التقييم
 

 4 4,24 0,12 0,546 90,0 10 نعم

 1 0,64 1,68- 0,046 9,1 1 ال

 التجريب، التبني
 

 4 4 0 0,50 100,0 10 نعم

 0     0 ال

وجود سيارات   -7
مجهزة لنقل  
 المحصول

 الوعي
 5 4,66 0,33 0,63 74,0 74 نعم

 2 1,74 1,13- 0,13 26,0 26 ال

 االهتمام
 4 4,14 0,07 0,527 94,6 70 نعم

 0 0,04 1,92- 0,027 5,4 4 ال

 التقييم
 

 4 4 0 0,50 100,0 70 نعم

 0 0 0 0 0 0 ال

 التجريب 
 

 4 4,1 0,05 0,522 95,7 67 نعم

 0 0,02- 2,01- 0,022 4,3 3 ال

 التبني
 4 4 0 0,50 100,0 67 نعم

 0 0 0 0 0 0 ال

تطهير األدوات   -8
المستخدمة فى جمع  

 المحصول

 الوعي
 4 4,24 0,1 0,54 92,0 92 نعم

 0 0,5 1,75- 0,04 8,0 8 ال

 االهتمام، 
 4 4,06 0,03 0,51 97,8 90 نعم

 0 0,64- 2,32- 0,01 10,0 2 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0 0,50 100,0 90 نعم

 0     0 ال

مكان وجود  -9
مخصص للتعبئة  

 والفرز 

 الوعي
 4 4,28 0,14 0,555 89,0 89 نعم

 1 0,62 1,69- 0,055 11,0 11 ال

 االهتمام، 
 4 4,2 0,1 0,539 92,1 82 نعم

 0 0,48 1,76- 0,039 7,9 7 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0 0,50 100,0 82 نعم

 0     0 ال

إجراء تحليل   -10
 للتربة 

 الوعي
 4 4,36 0,18 0,57 86,0 86 نعم

 1 1,06 1,47- 0,07 14,0 14 ال

 االهتمام، 
 4 4,28 0,14 0,558 88,4 76 نعم

 1 0,86 1,57- 0,058 11,6 10 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0 0,50 100,0 76 نعم

 0     0 ال

تحليل مياه   -11
 الري كل فترة. 

 الوعي
 4 4,42 0,21 0,585 83,0 83 نعم

 1 1,26 1,37- 0,085 17,0 17 ال

 االهتمام، 
 5 4,64 0,32 0,627 74,7 62 نعم

 2 1,72 1,14- 0,127 25,3 21 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0 0,50 100,0 62 نعم

 0     0 ال

تحليل متبقيات   -12
 المبيدات 

 الوعي
 4 4 0 5,0 100,0 100 نعم

 0 - - - - - ال

 االهتمام، 
 4 4,08 0,04 0,515 97,0 97 نعم

 0 0,34- 2,17- 0,015 3,0 3 ال

 التقييم، التجريب، التبني
 4 4 0 0,50 100,0 97 نعم

 0     0 ال

 ( Zىف اجلداول الاحصائية لقمي  ( p) الكشف عن قمية التناسب ) z،  )  2)نس بة املبحوثني ÷  -P =1املصدر: مجعت وحسبت من اس امترات الاس تبيان 
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 ( 100ادلرجات املعيارية لس نوات التبين )ن=:  3جدول  

 الممارسات
سنوات 
 التبني

 التكرار
التكرار 
 التجميعي
 الصاعد

التكرار 
 التجميعي
للنقطة 
 المتوسطة

التناسب 
 التجميعي
للنقطة 
 المتوسطة

Z 
الدرجة 
 المعيارية
(z+2)*2 

 zقيمة  
 تقريًبا 

وجود سجالت  -1
 إدارية ومالية بالمزرعة

 96ن= 

2 1 1 0,5 0,005 -2,57  -1,14  0 

3 6 7 4 0.042 -1,73  0,54 1 

4 76 83 45 0,47 0,08 4,16 4 

5 13 96 89,5 0,93 1,49 6,98 7 

تسجيل كل العمليات  -2
 الزراعية

1 1 1 0,5 0,005 -2,55  -1,1  0 

2 1 2 1,5 0,016 -2,14  0,28 0 

3 6 8 5 0,05 -1,6  0,8 1 

4 70 78 43 0,47 0,08 4,16 4 

5 14 92 85 0,92 1,43 6,86 7 

االستفادة بالسجالت  -3
السابقة فى حب بعض 

 المشكالت

1 1 1 0,5 0,005 -2,54  -1,08  0 

2 1 2 1,5 0,017 -2,1  -0,2  0 

3 7 9 5,5 0,06 -1,57  0,86 1 

4 70 79 44 0,49 -0,03  3,94 4 

5 11 90 84,5 0,94 1,54 7,08 7 

عمل مقارنة لإلنتاج -4
 من خالل السجالت

1 2 2 1 0,011 -2,28  -0,56  0 

2 1 3 2,5 0,028 -1,91  0,18 0 

3 5 8 5,5 0,062 -1,54  0,92 1 

4 68 76 42 0,47 -0,07  3,86 4 

5 13 89 82,5 0,93 1,54 7,08 7 

استخدام اإلنترنت -5
فى الحصول على 

 المعلومات

1 2 2 1 0,02 -2,01  - 0,02  0 

2 3 5 3,5 0,078 -1,42  1,16 1 

3 8 13 9 0,2 -0,84  2,32 2 

4 15 28 20,5 0,456 -0,12  3,76 4 

5 17 45 36,5 0,81 0,88 5,75 6 

وجود عالمة  -6
 تجارية خاصة بالمنتج

1 2 2 1 0,1 -1,2  1,6 1 

2 2 4 3 0,3 -0,52  2,96 3 

3 4 8 6 0,6 0,26 4,52 4 

4 2 10 9 0.9 1,29 6,58 7 

وجود سيارات  -7
 مجهزة لنقل المحصول

1 1 1 0,5 0,007 -2,44  -0,88  0 

2 5 6 3,5 0,05 -1,62  0,76 1 

3 8 14 10 0,149 -1,04  1,92 2 

4 40 54 34 0,51 0,02 4,04 4 

5 13 67 60,5 0,901 1,29 6,58 6 

تطهير األدوات  -8
المستخدمة فى جمع 

 المحصول

2 5 5 2,5 0,028 -1,92  0,16 0 

3 5 10 7,5 0,08 -1,38  1,24 1 

4 51 61 35,5 0,394 -0,27  3,46 4 

5 29 90 75,5 0,839 0,99 5,98 6 

وجود مكان  -9
مخصص للتعبئة 

 والفرز

2 2 2 1 0,0122 -2,25  -0,5  0 

3 4 6 4 0,049 -1,56  0,88 1 

4 22 28 17 0,207 -0,84  2,32 2 

5 69 82 55 0,671 0,44 4,88 5 

إجراء تحليل  -10
 التربة

1 1 1 0,5 0,006 -2,48  -0,96  0 

2 3 4 2,5 0,031 -1,84  0,32 2 

3 12 16 10 0,131 -1,13  1,74 4 

4 40 56 36 0,474 -0,06  3,88 4 

5 21 76 66 0,868 1,12 6,24 6 

تحليل مياه الري  -11
 كل فترة

1 2 2 1 0,0161 -2,14  -0,28  0 

2 2 4 3 0,048 -1,67  0,66  

3 6 10 7 0,113 -1,12  1,76 1 

4 37 44 27 0,435 -0,16  3,68 4 

5 18 62 53 0,855 1,05 6,1 6 

تحليل متبقيات  -12
 المبيدات

1 1 1 0,5 0,005 -2,57  -1,14  1 

3 8 9 5 0,052 -1,63  0,74  

4 75 84 46,5 0,48 0,05 4,1 4 

5 13 97 90,5 0,93 1,49 6,98 7 

 املصدر: مجعت وحسبت من اس امترات الاس تبيان  
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 ( 100ادلرجات املعيارية للتبين للمامرسات الزراعية اجليدة. ن= ):  4جدول 

 املامرسات 
 مدى التبين  س نوات التبين  التبين  التجريب  التقيمي الاهامتم الوعى 

 ال قىص ال دىن 5 4 3 2 1 ل نعم  ل نعم  ل نعم  ل نعم  ل نعم 

دارية ومالية للمزرعة   27 0 7 4 1 0 - 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 وجود جسالت اإ

 27 0 7 4 1 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 تسجيل لك العمليات الزراعية 

 27 0 7 4 1 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 ابلسجالت حلل املشالكتالاس تعانة 

نتاج من خالل السجالت  27 0 7 4 1 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 معل مقارنة لالإ

اس تخدام الإنرتنت ىف احلصول عىل 

 املعلومات 
5 3 4 1 4 0 4 0 4 0 0 1 2 4 6 4 27 

 30 8 - 7 4 3 1 0 4 0 4 1 4 3 5 3 6 وجود عالمة جتارية خاصة ابملنتج

 27 2 6 4 2 1 0 0 4 0 4 0 4 0 4 2 5 وجود س يارات جمهزة لنقل احملصول 

 26 0 6 4 1 0 - 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 تطهري ال دوات املس تخدمة مجلع احملصول

 25 1 5 2 1 0 - 0 4 0 4 0 4 0 4 1 4 وجود ماكن خمصص للتعبئة والفرز 

 26 2 6 4 4 2 0 0 4 0 4 0 4 1 4 1 4 اإجراء حتليل للرتبة 

 27 3 6 4 2 1 0 0 4 0 4 0 4 2 5 1 4 حتليل مياه الري لك فرتة

 27 0 7 4 1 - 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 حتليل متبقيات املبيدات 

 عىل البياانت اليت مت مجعها.  Sigma Scoringاملصدر: حسبت من خالل تطبيق 

 100للمامرسات الزراعية اجليدة. ن=درجات تبىن املبحوثني :  5جدول  

 درجة التبين احلد ال قىص  احلد ال دىن  املامرسات الزراعية اجليدة م 

دارية ومالية للمزرعة 1  23,3 27 0 وجود جسالت اإ

 22,2 27 0 تسجيل لك العمليات الزراعية 2

 22,3 27 0 الاس تعانة ابلسجالت حلل املشالكت 3

نتاج من  4  21,5 27 0 خالل السجالتمعل مقارنة لالإ

 13,8 27 4 اس تخدام الإنرتنت ىف احلصول عىل املعلومات 5

 14,6 35 8 وجود عالمة جتارية خاصة ابملنتج 6

 18,1 27 3 وجود س يارات جمهزة لنقل احملصول  7

 23,0 27 2 تطهري ال دوات املس تخدمة مجلع احملصول  8

 23,7 25 0 وجود ماكن خمصص للتعبئة والفرز 9

جراء حتليل للرتبة  10  20,6 26 4 اإ

 17,5 27 3 حتليل مياه الري لك فرتة  11

 23,3 27 4 حتليل متبقيات املبيدات 12
 لنسب املبحوثني ىف مراحل التبين، الوعى؛ والاهامتم؛ والتقيمي؛ والتجريب؛ والتبين. وادلرجات املعيارية لس نوات التبين  Sigma Scoringاملصدر: حسبت ابس تخدام 

 قمي معامالت الارتباط بني تبىن املبحوثني للمامرسات الزراعية اجليدة وبني املتغريات املس تقةل املدروسة. :  6جدول  

 مس توى املعنوية البس يط ) بريسون( معامل الارتباط  املتغريات

 0,01 **0,358- السن

 0,044 *0,202 مس توى التعلمي

 0,05 *0,280 جحم احليازة الزراعية

 0,174 0,137 عدد أ فراد ال رسة 

 0,041 *0,204 العضوية ابملنظامت الاجامتعية

 0,038 *0,208 درجة العضوية ابملنظامت الاجامتعية

 0,05، * معنوي عند مس توى معنوية  0,01**معنوي عند مس توى معنوية   
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ABSTRACT 

The main objectives of this research were: developing a framework for the measurement of 
adoption of agricultural practices, applying this framework to measure farmer adoption of good 
agricultural practices, determine adoption standards degrees of adopters by using Sigma Scoring, and 
determine relationship between respondent's adoption and some independent variables. 

Simple random sampling was used to select respondents from farmers, the sample size was 100 
farmers, Data were analyzed by use of percentage, mean, and multiple regression. An r2 value (0.25) 
showed that age, level of education, farm size, and membership of society organizations were good 
predictors of adoption behaviors of farmers, the framework and procedure used in measuring 
adoption in this research are recommended to other researchers develop measures of adoption. 

Keywords: GAP, Adoption, Adoption, Sigma Scores. 


