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 دــــــــــــــــالسهجـ
  

استيجف البحث التعخف عمى السدتؾى السعخفي 
والتشفيحي لسدارعي سيل الظيشة فيسا يتعمق باالدارة 
الستكاممة لالراضي السمحية، كسا استيجف التعخف عمى 
الظخق االرشادية التي يفزميا مدارعؾ سيل الظيشة في 

الستكاممة لالراضي نقل التؾصيات الستعمقة باالدارة 
عالية السمؾحة، وايزا تحجيج العالقة بيؽ بعض 
الستغيخات السدتقمة لسدارعي سيل الظيشة السبحؾثيؽ 
وبيؽ كل مؽ مدتؾاىؼ السعخفي والتشفيحي فيسا يتعمق 

 باالدارة الستكاممة لالراضي عالية السمؾحة.
اعتسجت الجراسة الخاىشة عمي مشيج السدح 

ي التعخف عمى مدتؾى معارف االجتساعي بالعيشة ف
وتشفيح السدارعيؽ لتؾصيات االدارة الستكاممة لالراضي 
الستاثخة بالسمؾحة، كسا اعتسجت الجراسة عمى السشيج 

 الكسي في تحجيج العالقة بيؽ بعض متغيخات الجراسة.
أجخيت الجراسة بسشظقة سيل الظيشة حيث تؼ سحب 

جسعيات % مؽ اكبخ ثالث 01عيشة عذؾائية بشدبة 
مؽ حيث عجد االعزاء تابعة لسخاقبة شخق القشاة 
لخجمة وتشسية اراضي شباب الخخيجيؽ، باجسالي حجؼ 

 مبحؾثا. 041عيشة بمغ 

استخجم البحث العخض الججولي بالتكخارات والشدب 
السئؾية، كسا تؼ استخجام الستؾسط والستؾسط السخجح في 

ستخجام عخض وتحميل الشتائج الستحرل عمييا، كسا تؼ ا
معامل االرتباط البديط لبيخسؾن ومعامل التؾافق في 

عالقة بعض الستغيخات السدتقمة لمسدارعيؽ تحجيج 
السبحؾثيؽ بسدتؾاىؼ السعخفي الستعمق باالدارة الستكاممة 

 لالراضي السمحية.
 

 عنوقج اسفخت اىم نتائج الجراسة 
 
انخفاض السدتؾى السعخفي لسدارعي السشظقة فيسا  -

 بدراعة وادارة االراضي الستأثخة بالسمؾحة.يتعمق 
انخفاض مدتؾى تشفيح السدارعيؽ السبحؾثيؽ  -

 لتؾصيات االدارة الستكاممة لالراضي السمحية.
ان السسارسة تحت االشخاف جاءت في مقجمة  -

الظخق االرشادية التي يفزميا السدارعؾن 
 السبحؾثؾن.

 وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ كل مؽ الستغيخات -
التالية6 الخبخة في زراعة االراضي السمحية، وحجؼ 
الحيازة السدرعية، ودرجة الخضا عؽ الخجمات 
االرشادية، وبيؽ السدتؾى السعخفي لمسدارعيؽ 
السبحؾثيؽ فيسا يتعمق باالدارة الستكاممة لالراضي 

 السمحية.
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وجؾد عالقة تأثيخية ذات معشى بيؽ كل مؽ6 الحالة  -
ي وبيؽ السدتؾى السعخفي التعميسية، ومشاوبة الخ 

لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ الستعمق باالدارة الستكاممة 
 لالراضي السمحية.

وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية بيؽ كل مؽ الستغيخات  -
التالية6 الخبخة في زراعة االراضي السمحية، وحجؼ 
الحيازة السدرعية وبيؽ السدتؾى السعخفي لمسدارعيؽ 

رة الستكاممة لالراضي السبحؾثيؽ فيسا يتعمق باالدا
 السمحية.

وجؾد عالقة تأثيخية ذات معشى بيؽ كل مؽ6 الحالة  -
التعميسية، ومشاوبة الخي وبيؽ السدتؾى السعخفي 
لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ الستعمق باالدارة الستكاممة 

 لالراضي السمحية.
وفي نياية البحث ووفقا لمشتائج الستحرل عمييا تؼ 

تداعج في الجيؾد التي وضع أربع تؾصيات يسكؽ أن 
تدتيجف تأىيل السدارعيؽ فيسا يتعمق باالدارة الستكاممة 

 لالراضي السمحية بسشظقة الجراسة.
 

 ةــــــالسقجم
 

بحلت الجولة مجسؾعة مؽ الجيؾد لتشسية سيشاء لعل 
أبخزىا البجء في تحقيق مذخوع تخعة الدالم الحي 
سيكؾن لو األثخ األكبخ في تحقيق تغييخات جحرية في 
سيشاء مؽ حيث التشسية االقترادية والدراعية 

ويعتبخ مذخوع تخعة الدالم أحج واالجتساعية والعسخانية، 
وع القؾمى لتشسية سيشاء، وتعتسج الجعائؼ الخئيدية لمسذخ 

تخعة الدالم عمى إعادة استخجام مياه الرخف الدراعى 
وييجف السذخوع  60 0بعج خمظيا بسياه الشيل بشدبة 

 221ألف فجان مشيا  021إلى استرالح واستدراع 
الف فجان شخق  411ألف فجان غخب قشاة الدؾيذ و 

 تأتي مشظقة سيل الظيشة عمي رأسقشاة الدؾيذ، 
السشاطق التي ييجف مذخوع تخعة الدالم إلي تشسيتيا 
فيي أول السشاطق في السخحمة الثانية مؽ السذخوع 

ألف فجان وىي الجدء التابع إداريًا  01بسداحة 
لسحافغة بؾرسعيج، وتختمف األرض عمي مدار تخعة 
الدالم في خؾاصيا وتخكيبيا ودرجة قابميتيا لمدراعة 

ة معغسيا طيشية ثقيمة حيث نجج أن أرض سيل الظيش
وتعاني مؽ مذاكل السمؾحة والقمؾية وارتفاع مدتؾي 
الساء األرضي وتتستع السشظقة بغخوف مشاخية مشاسبة 

مؽ حيث درجات حخارة معتجلة ورطؾبة ندبية مالئسة 
لمدراعة فزاًل عؽ األرض السشبدظة السستجة دون 
ارتفاعات أو مشخفزات تعؾق عسمية االسترالح 

)دراسة رصج  ع باإلضافة إلي وجؾد مياه لمخي.واالستدرا 
وتقييم أوجو التشسية الدراعية الذاممة لمسشاطق 

، مخكد بحهث 6102الستاخسة لسدار تخعة الدالم، 
 .(0-0الرحخاء، ص ص

أن التشسية  (81، ص 0996 : )عسخوقج ذكخ 
الدراعية ىي التحؾل مؽ طخق اإلنتاج التقميجية إلى 

لتي تعتسج عمى عمؼ يتزسؽ طخق اإلنتاج الحجيثة ا
محتؾى تقشى مثل األصشاف الججيجة، ومسارسات 
السيكشة الدراعية، والشغؼ السدرعية الججيجة واالستفادة 
مؽ تظبيقات اليشجسة الؾراثية، واالستفادة بسشجدات 
االستذعار عؽ بعج في تحجيج السياه الجؾفية بالسشاطق 

صالت الرحخاوية، وتبشى األصشاف الججيجة مؽ الحا
الدراعية، وتخشيج استخجام مياه الخى التقميجية وحتى 
يتبشى الدراع تمػ السسارسات السؾصى بيا فان األمخ 
يدتمدم تعميسيا ليؼ وتجريبيؼ عمى كيفية استخجاميا 
بكفاءة في مدارعيؼ وىحا التحؾل ىؾ لب التشسية الدراعية 

اترالية وتعميسية، الت وكل خظؾة فيو تتظمب مجخ
الدراع ال يدتظيعؾن تبشى تقشية ججيجة  بشجاح  وذلػ ألن

ما لؼ يكؾنؾا عمى عمؼ بيا ويتعمسؾىا ويتجربؾا عمييا 
مزسشيؽ إياىا أنداقيؼ الدراعية، ولحلػ يجب أن نؤكج 
عمى أن العشرخ البذخى ىؾ العامل األساسي في 

 هخ ييالدراعة رغؼ أميتو وفقخه  وإعالل صحتو ومعا
وانو مازال يسثل أخظخ  االجتساعية السعؾقة لتقجمو

عشاصخ صشاعة الدراعة، وان إرشاده وتجريبو واإلشخاف 
العمسي عمى مسارستو لؽ يقل أىسية عؽ البحث الدراعي 
إن لؼ يكؽ يديج حيث ال تشسية زراعية بجون تظبيق وال 

 تظبيق بجون فالح.
ولحا تقع السدؤلية الكبخى عمى جياز اإلرشاد 

شفيح ميامو اإلرشادية الدراعي في القيام بتخظيط وت
لسدانجة عسمية التشسية، والتي ال تعتبخ بأي حال نذاطا 

 ديةمعدوال عشيا، كسا تعتبخ تمػ البخامج اإلرشا
والسذخوعات اإلرشادية والسخشجيؽ الدراعييؽ جدءًا مؽ 

 عسمية تشسية السجتسعات الدراعية السدتحجثة.
 (Francis  and Carter, 2001)اوضح و 

حاجة السدارعيؽ الستدايجة لمحرؾل عمى السعمؾمات 
التظبيقية في مجال الدراعة وأىسية تؾفيخ القجرات 
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الالزمة لمسؤسدات االرشادية لكي تدتظيع ان تدتجيب 
بكفاءة إلحتياجات السدارعيؽ، وان تحجيج االحتياجات 
السعخفية يعج الخظؾة األولى في بشاء البخامج التعميسية 

، ويعتسج تقجيخ ىحه االحتياجات (6100 )الخدرجي،
عمى تحجيج القرؾر في معارف األفخاد مؽ خالل 
السقارنة بيؽ السدتؾى الفعمي السظمؾب لألداء الفعال 
والسدتؾى الحالي لسعارفيؼ بالشدبة لجؾانب اىتسام 

 .(Boydell, 1990)عسميؼ 
لحا فسؽ الزخوري أن يكؾن تؾجو البخامج اإلرشادية 

ؾات ـــــحه الفجـــــة نحؾ الؾفاء بيـــــــــــــــــوالتــجريبي
(Peterson, 1992 كسا أنو مؽ الزخوري ،)

االىتــسام بتـــقجيخ االحتياجات االرشادية مؽ أجـــل بشاء 
ىـــحه البخامج الفـــاعمة التـي يـتـظمبيا العسل الدراعي 

(Radhakrishna & Martin, 1999) ،أن وحيث 
 بشقل يقؾم اتجاىيؽ، ذو عسل ىؾ اإلرشادي العسل

 ويشقل البحؾث، مخاكد إلي واحتياجاتيؼ الدراع مذاكل
 األصشاف في الستسثمة العمسي البحث نتائج الدراع إلي

 التي وكحلػ التؾصيات الدراعة في الحجيثة والتقشيات
 )عبجالدراعية  مذاكميؼ حل عمي تداعجىؼ

 .(  1988السقرهد،
 مشيا يعاني السذاكل التي أىؼ عمي التعخف لحا فإن

 األىسية مؽ يعج ليا السشاسبة الحمؾل وإيجاد الدراع
الشاجح،  اإلرشاد الدراعي مدئؾلي ميام أىؼ ومؽ بسكان

وتأتي أىسية اإلرشاد الدراعي في تشسية العشرخ البذخي 
بالسشاطق السدتحجثة باعتباره احج أىؼ الشغؼ التعميسية 

عمي إحجاث تغيخات  غيخ الخسسية الستسيدة التي تعسل
سمؾكية مخغؾبة في معارف وميارات واتجاىات أىل 
ىحه السشاطق وفقا لعجمة التشسية االقترادية وزيادة 
معجالتيا وان مؽ أىؼ عؾامل نجاح اإلرشاد الدراعي في 
تخظيط البخامج اإلرشادية عمي أساس مؽ حاجات 
الشاس السمسؾسة ورغباتيؼ الحقيقية وان فخض األنذظة 

خارات عمييؼ ال يحدؾن بحاجة إلييا وإذا كان ىشاك والق
تغيخ سظحي سيدول بدوال مرجر الزغط حيث انو 
مؽ أىؼ مباديء اإلرشاد  كدب ثقة وحب السدتخشجيؽ 
مسا يديج مؽ فاعمية العسل اإلرشادي وانو عشج تخظيط 
البخامج البج أن تبجأ مؽ أرض الؾاقع الحي ستشفح عميو 

)أعزاء  قاليج لمدكان السحمييؽ.وان تخاعى العادات والت
 ،2ص  السشرهرة : –كمية الدراعة  ىيئة التجريذ،

 .(00-9ص

بشاءًا عمي أىسية دور اإلرشاد في تغييخ العادات 
والتقاليج ونقل السدتحجثات الدراعية الججيجة لمدراع،  
فإنو مؽ األىسية بسكان دراسة االحتياجات اإلرشادية 

ل الجراسات اإلرشادية لمدراع عمي أساس عمسي مؽ خال
حتى يسكؽ تخظيط وتشفيح بخامج إرشادية قادرة عمي 
إحجاث تغييخات سمؾكية مخغؾبة في معارف وميارات 
واتجاىات الدراع تتسثل نتائجيا في الشيؾض بالجؾانب 
االجتساعية واالقترادية لمدراع وأسخىؼ ومجتسعاتيؼ 

 السحمية .
 

 السذكمة البحثية
 

الدابق يسكؽ حرخ مذكمة الجراسة انظالقا مؽ العخض 
 في محاولة االجابة عمى التداؤالت التالية6

ما ىؾ مدتؾى معارف مدارعي سيل الظيشة الستعمق  -
 باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية؟

ما ىؾ مدتؾى تشفيح مدارعي سيل الظيشة لمتؾصيات  -
 الفشية الستعمقة باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية؟

ظخق االرشادية السشاسبة لشقل التؾصيات ما ىي ال -
 الفشية الستعمقة باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية؟

 
 اىجاف البحث

 
مؽ خالل العخض الدابق لسذكمة الجراسة يسكؽ 

 تحجيج االىجاف البحثية فيسا يمي6
تحجيج مدتؾى معارف مدارعي سيل الظيشة فيسا  -0

 السمؾحة.يتعمق باإلدارة الستكاممة لألراضي عالية 
تحجيج مدتؾى تشفيح مدارعي سيل الظيشة لسسارسات  -2

 اإلدارة الستكاممة لألراضي عالية السمؾحة.
التعخف عمي الظخق اإلرشادية السشاسبة لشقل  -1

التؾصيات اإلرشادية الستعمقة باإلدارة الستكاممة 
 لألراضي عالية السمؾحة.

تحجيج العالقة بيؽ بعض الستغيخات السدتقمة  -4
يل الظيشة وبيؽ مدتؾاىؼ السعخفي فيسا لسدارعي س

 يتعمق باإلدارة الستكاممة لألراضي عالية السمؾحة.
تحجيج العالقة بيؽ بعض الستغيخات السدتقمة  -2

لسدارعي سيل الظيشة وبيؽ مدتؾاىؼ التشفيحي فيسا 
 يتعمق باإلدارة الستكاممة لألراضي عالية السمؾحة.
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 خظة الجراسة
 

عخضيا تؼ وضع خظة إلنجاز األىجاف الدابق 
 اشتسمت الجراسة بسؾجبيا عمي العشاصخ التالية6

 مفيؾم االدارة الستكاممة لالراضي السمحية. -0
 فخوض الجراسة -2
 ادوات التحميل االحرائي. -1
 الظخيقة البحثية. -4
 نتائج الجراسة. -0
 تؾصيات البحث. -0
 
تذكل مفيهم االدارة الستكاممة لألراضي السمحية:  -0

لألراضي الدراعية عامال ميسا اإلدارة غيخ الرحيحة 
إذا لؼ يكؽ األىؼ مؽ بيؽ العؾامل التي تؤثخ في خفض 
كفاءة إنتاجية األراضي الدراعية، وعمي ىحا فإن مفيؾم 
االدارة الستكاممة لالراضي السمحية في ىحا البحث 

 يتزسؽ6
السعارف والسسارسات الخاصة بتحديؽ خؾاص 

لسعارف التخبة لمتغمب عمى ارتفاع ممؾحتيا، وا
والسسارسات الستعمقة بدراعة وخجمة محاصيل تشاسب 
الغخوف السمحية، والسعارف والسسارسات الستعمقة بشغؼ 
الخي السظؾر لمتغمب عمى ممؾحة التخبة، معارف 
ومسارسات تتعمق بالسعامالت عمى محاصيل العمف 
الستحسمة لمسمؾحة لتحقيق اقرى استفادة مشيا، وكل ىحا 

األراضي السمحية ووفقًا لمتؾصيات  بسا يتفق مع عخوف
 العمسيو الحجيثة السشاسبة لغخوف الدراع بسشظقة البحث.

 
 فخوض الجراسة  -6
 

لتحقيق اليجف الخابع مؽ اىجاف البحث تؼ وضع 
 الفخض الشغخي التالي6 "تؾجج عالقة بيؽ الستغيخات
السدتقمة لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ وبيؽ مدتؾاىؼ السعخفي 
الستعمق باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية" ولمتاكج مؽ 
صحة ىحا الفخض تؼ وضع عجد مؽ الفخوض 

ال "( تذتخك في مقؾلة مؤداىا 02 – 0االحرائية )مؽ 
السدتقمة لمسدارعيؽ  تؾجج عالقة بيؽ الستغيخات

لسعخفي الستعمق باالدارة السبحؾثيؽ وبيؽ مدتؾاىؼ ا
 الستكاممة لالراضي السمحية".

ولتحقيق اليجف الخامذ مؽ اىجاف البحث تؼ 
وضع الفخض الشغخي التالي6 "تؾجج عالقة بيؽ 

السدتقمة لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ وبيؽ مدتؾاىؼ  الستغيخات
التشفيحي الستعمق باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية" 

الفخض تؼ وضع عجد مؽ ولمتاكج مؽ صحة ىحا 
( تذتخك في مقؾلة 24 – 01الفخوض االحرائية )مؽ 

السدتقمة  ال تؾجج عالقة بيؽ الستغيخات"مؤداىا 
لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ وبيؽ مدتؾاىؼ التشفيحي الستعمق 

 باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية".
 

 دوات التحميل االحرائيأ -0
 

استخجم البحث العخض الججولي بالتكخارات والشدب 
السئؾية، كسا تؼ استخجام الستؾسط والستؾسط السخجح في 
عخض وتحميل الشتائج الستحرل عمييا، كسا تؼ استخجام 
معامل االرتباط البديط لبيخسؾن ومعامل التؾافق 

(contingency coefficient)  عالقة في تحجيج
سدارعيؽ السبحؾثيؽ بسدتؾاىؼ بعض الستغيخات السدتقمة لم

السعخفي والتشفيحي الستعمق باالدارة الستكاممة لالراضي 
 السمحية.

 

 الظخيقة البحثية -8
 

 مشيج الجراسة - أ
 

اعتسجت الجراسة الخاىشة عمي مشيج السدح 
االجتساعي بالعيشة في التعخف عمى مدتؾى معارف 
وتشفيح السدارعيؽ لتؾصيات االدارة الستكاممة لالراضي 

ستاثخة بالسمؾحة، كسا اعتسجت الجراسة عمى السشيج ال
 الكسي في تحجيج العالقة بيؽ بعض متغيخات الجراسة.

 
 عيشة الجراسة -ب
 

استخجمت الجراسة الخاىشة أسمؾب البحث السيجاني 
لتحقيق أىجافيا، حيث أجخيت الجراسة كسا ىؾ مبيؽ 

، بسشظقة سيل الظيشة حيث تؼ (0)ججول رقم بالججول 
% مؽ اكبخ ثالث 01عيشة عذؾائية بشدبة سحب 

جسعيات مؽ حيث عجد االعزاء تابعة لسخاقبة شخق 
القشاة لخجمة وتشسية اراضي شباب الخخيجيؽ، باجسالي 

 مبحؾثا. 041حجؼ عيشة بمغ 
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ق القشاة لخجمة وتشسية اراضي حرخ بسداحات وعجد اعزاء الجسعيات التابعة لسخاقبة شخ  .0ججول 

 شباب الخخيجيؽ
 

 حجم العيشة عجد االعزاء السداحة بالفجان الشظاق الجغخافي الجسعية م
 82 405 4050 سيل الظيشة 7قخية  0
 80 410 4104 سيل الظيشة 4قخية  2
 22 000 2005 سيل الظيشة الؾحجة السذتخكة 1
  040 0400 القشظخة شخق  الفيخوز 4
  141 2270 القشظخة شخق  قاسؼ مجيؽ 0
  112 1121 القشظخة شخق  صالح سميسان عؾدة 0
  101 1011 القشظخة شخق  0عبج ربو حسادة  7
  241 2412 القشظخة شخق  2عبج ربة حسادة  4
  007 0001 القشظخة شخق  عباد الخحسؽ 5

 080 6920 62888 ةــــــــجسم
 مخاقبة شخق القشاة، السذخوع القؾمي لخجمة وتشسية اراضي شباب الخخيجيؽ السرجر:

 
 

وقج تؼ ترسيؼ استسارة استبيان جسعت بالسقابمة 
-preالذخرية، وذلػ بعج إجخاء االختبار السبجئي 

test   عمييا لمتأكج مؽ صحة العبارات ومجى مشاسبتيا
ىجاف البحث لتربح االستسارة في صؾرتيا لتحقيق أ 

 الشيائية والتي اشتسمت عمى األجداء التالية.
 

 خات الذخرية لمسدارعين السبحهثينأوال: الستغي
 

بعسخ السبحؾث ألقخب سشة  وتؼ التعبيخ عشو6 الدن-0
 وقت جسع البيانات .

وتؼ التعبيخ عشيا باالستجابات 6 الحالة التعميسية-6
ويكتب ،واعجادية، ومؤىل متؾسط، ومؤىل التالية6 يقخأ 

 عالي .
وتؼ التعبيخ عشو بعجد أفخاد األسخة:  أفخاد عجد-0 

األسخة الحيؽ يعيذؾن في مشدل السبحؾث وقت إجخاء 
 الجراسة.

وتؼ مسارسة ميشة الدراعة قبل استالم االرض: -8
، 0التعبيخ عشيا باستجابتيؽ6 نعؼ، وال، واعظيت اوزان 

 ب.وصفخ عمى التختي
6 وتؼ التعبيخ الخبخة في زراعة األراضي السمحية-2

عشيا بعجد الدشؾات التي مخت مشح قيام السدارع 
 السبحؾث بالدراعة بسشظقة الجراسة.

وتؼ التعبيخ عشيا بعجد  :حجم الحيازة السدرعية-2
األفجنة التي يقؾم السبحؾث بدراعتيا وقت جسع بيانات 

 البحث.
وتؼ التعبيخ عشو بعجد األيام السشقزية  مشاوبة الخي:-7

 بيؽ كل ريتيؽ متتاليتيؽ.
6 وتؼ التعبيخ درجة عزهية السشظسات االجتساعية-1

عشيا بثالث استجابات6 ال يذارك، وعزؾ عادي، 
وعزؾ مجمذ إدارة، ووفقا الستجاباتيؼ تؼ تؾزيعيؼ 
عمى فئات السذاركة وىي6 مشخفزة، ومتؾسظة، 

 ومختفعة.
تؼ التعبيخ عشيا بإحجى االستجابتيؽ6 و  الشذأة:-9

 .ريفي -حزخي 
تؼ وضع 6 درجة الخضا عن الخجمات اإلرشادية-01

السبحؾث عؽ  رضادرجة  تقيذعجد مؽ العبارات التي 
الخجمات اإلرشادية بالسشظقة، وتجرجت استجابات كل 
عبارة بستجرج يذتسل عمى ثالث درجات ىي6 غيخ 

حه االستجابات راضي، وسيان، وراضي، وقج أعظيت ى
عمى التختيب، ووفقا الستجاباتيؼ  2، و0القيؼ صفخ، و

تؼ تؾزيعيؼ عمى درجات الخضا وىي6 رضا مشخفض، 
 ورضا متؾسط، ورضا مختفع.
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6 وتؼ التعبيخ عشيا بثالث استجابات التججيجية-00
نحؾ بعض العبارات التي تقيذ درجة استعجاد 

راعية، ووفقا السدارعيؽ السبحؾثيؽ لتقبل السدتحجثات الد 
لسجسؾع الجرجات تؼ تؾزيعيؼ عمى ثالث فئات 

 لمتججيجية.
6 وتؼ التعبيخ عشيا بالتعخف عمى درجة قيادة الخأي-06

استجابات الدراع نحؾ بعض العبارات التي تقيذ درجة 
قيادة الخأي، ووفقا الستجاباتيؼ تؼ تؾزيعيؼ عمى فئات 

 قيادة الخأي وىي6 مشخفزة، ومتؾسظة، ومختفعة.
 

ثانيا: السدتهى السعخفي لمسدارعين السبحهثين فيسا 
 دارة الستكاممة لالراضي السمحيةيتعمق باال

 
وقج استخجمت الجراسة عجة أساليب لقياس السدتؾى 
السعخفى لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ فيسا يتعمق بالتؾصيات 

6 لالراضي الستاثخة بالسمؾحة  مثل الفشية لالدارة الستكاممة
الستعجد ، االختيار بيؽ الرؾاب والخظأ ، االختيار مؽ 

، (0مة مفتؾحة ، وتؼ أعظاء أوزان )وأسئمة أكسل ، وأسئ
و)صفخ( لكل سؤال حدب استجابة السبحؾث 
ووفقًاً لحلػ تؼ تؾزيع السبحؾثيؽ عمى فئات السدتؾى 
السعخفى وىى 6 مشخفض، ومتؾسط، ومختفع، كسا تؼ 

لػ بزخب حداب الستؾسط العام لمسدتؾى السعخفى وذ
وزنيا مقدؾمًا عمى عجد × عجد أفخاد كل فئة مزخوبًا 

 .)الجرجة القرؾى لمسعخفة( 2×أفخاد العيشة مزخوبًا 
 

ثالثا: مدتهى تشفيح السدارعين السبحهثين لتهصيات 
 دارة الستكاممة لالراضي السمحيةاال
 

وقج تؼ وضع مجسؾعة مؽ التؾصيات الفشية الستعمقة 
راضي السمحية وتؼ سؤال السدارعيؽ باالدارة الستكاممة لال

السبحؾثيؽ عؽ درجة تشفيحىا باستجابات6 ال يشفح، 
ونادرا، واحيانا، وغالبا، ودائسا، وقج تؼ اعظاء تمػ 

عمى  4، 1، 2، 0االستجابات اوزانا كسا يمي6 صفخ، 
التختيب، ثؼ تؼ جسع الجرجات التي حرل عمييا كل 

ات التشفيح6 مبحؾث وبشاءا عميو تؼ تؾزيعيؼ عمى فئ
مشخفزة، ومتؾسظة، ومختفعة، كسا تؼ حداب الستؾسط 
العام لمسدتؾى التشفيحي وذلػ بزخب عجد أفخاد كل فئة 

وزنيا مقدؾمًا عمى عجد أفخاد العيشة × مزخوبًا 
 .)الجرجة القرؾى لمتشفيح( 2×مزخوبًا 

رابعا: الظخق اإلرشادية السشاسبة لشقل التهصيات 
 السدارعين السبحهثين من وجية نظخاإلرشادية 

 
لمتعخف عمى الظخق السشاسبة لشقل التؾصيات 
االرشادية الستعمقة باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية 
تؼ االعتساد عمى مؤشخ درجة اىسية الظخق االرشادية 
السجروسة وىؾ6 ىامة ججا، وىامة، وغيخ ىامة، وتؼ 

 ، صفخ عمى التختيب، كسا تؼ0، 2اعظاؤىا اوزان 
حداب الستؾسط السخجح لكل طخيقة بجسع حاصل 
ضخب كل فئة مؽ فئات االىسية في وزنيا وقدسة 

)الجرجة  2السجسؾع عمى عجد افخاد العيشة مزخوبا في 
القرؾى لالىسية(، وبشاءا عمى الستؾسط السخجح تؼ 
تختيب الظخق االرشادية السجروسة مؽ حيث درجة 

 تفزيل السدارعيؽ السبحؾثيؽ ليا.
 

 ةـــج الجراســـنتائ
 

 أوال: خرائص السدارعين السبحهثين
 

بعض خرائص  (6الججول رقم )تؾضح نتائج 
السدارعيؽ السبحؾثيؽ، ويسكؽ تمخيص أىؼ معالؼ تمػ 

 الستغيخات فيسا يمي6
%( 01,4أكثخ مؽ نرف السدارعيؽ السبحؾثيؽ ) -0

 01-41يقعؾن في الفئة العسخية الستؾسظة )مؽ 
 عام(.

%( 07.1نرف السدارعيؽ السبحؾثيؽ )أكثخ مؽ  -2
يقعؾن في فئة يقخا ويكتب، كسا بمغت ندبة 

%، في حيؽ 10,7الحاصميؽ عمى مؤىل متؾسط 
% 5,4بمغت ندبة الحاصميؽ عمى مؤىل عالي 

 فقط مؽ السدارعيؽ السبحؾثيؽ.
تخاوح حجؼ االسخة لمغالبية العغسى مؽ السدارعيؽ  -1

الى كبيخة %( ما بيؽ متؾسظة 50,0السبحؾثيؽ )
 % عمى التختيب. 41,4%، و00,7بشدب بمغت 

بمغت ندبة السدارعيؽ الحيؽ سبق ليؼ مسارسة ميشة  -4
%( مؽ اجسالي 04.7الدراعة قبل استالم االرض )

 عجد السدارعيؽ السبحؾثيؽ.
تؾزع جسيع السدارعيؽ السبحؾثيؽ عمى فئتي الخبخة  -0

 القريخة والستؾسظة في زراعة األراضي السمحية
 % عمى التختيب.47.0%، و 02.4بشدب بمغت 
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 تؾزيع السبحؾثيؽ وفقا لمستغيخات الذخرية السجروسة . 6ججول 

 
 % عجد الستغيخ % عجد الستغيخ

 حجم الحيازة السدرعية الدن
 05,0 24 فجان( 01)اقل مؽ  11,4 44 عام( 41)اقل مؽ 

 70,0 014 فجان( 21اقل مؽ -01)مؽ  01,4 47 (01اقل مؽ  – 41)مؽ 
 4,5 7 فجان فأكثخ( 21) 4,4 02 عام فأكثخ( 01)

 الشذأة الحالة التعميسية
 07,1 42 يقخأ ويكتب

 7 01 اعجادية 50,0 010 ريفي
 4,5 7 حزخي  10,7 17 مؤىل متؾسط
 مشاوبة الخي  9,1 08 مؤىل عالي

 40,2 00 أسبؾعكل  عجد أفخاد األسخة
 11,4 44 أيام( 01-4)مؽ  4,5 7 أفخاد( 0)اقل مؽ 

 21,0 11 يؾم فأكثخ 00 00,7 74 أفخاد( 7-0)مؽ 
 درجة عزهية السشظسات االجتساعية 41,4 02 أفخاد فأكثخ( 4)

 00 51 درجات( 1)اقل مؽ  مسارسة ميشة الدراعة قبل استالم االرض
 24,7 40 درجات( 0-1)مؽ  04,7 44 نعؼ
 0,1 5 درجات فأكثخ( 0) 40,1 05 ال

 درجة الخضا عن الخجمات اإلرشادية الخبخة في زراعة األراضي السمحية
 52,1 012 درجات(4مشخفزة )اقل مؽ  02,4 70 سشؾات( 01)اقل مؽ 

 7,7 00 درجة( 04-4متؾسظة )مؽ  47,0 04 سشة( 21اقل مؽ  – 01)مؽ 
 1 1 درجة فأكثخ( 00مختفعة ) 1 1 سشة فأكثخ( 21)

 درجة قيادة الخأي التججيجية
 01,0 40 درجة( 0مشخفزة ) اقل مؽ  07,1 42 درجات(0مشخفزة ) اقل مؽ 

 10 01 درجات( 4-0متؾسظة )  10 01 درجات(7 -0متؾسظة ) مؽ 
 4,5 7 درجات فأكثخ( 5مختفعة ) 7,7 00 درجات فأكثخ( 4مختفعة ) 

 041نتائج الجراسة      ن=  السرجر:
 
انخفاض درجة التججيجية لجى السدارعيؽ السبحؾثيؽ  -0

%( عمى 52,1حيث تؾزع الغالبية العغسى ليؼ )
فئتي الجرجة السشخفزة والستؾسظة بشدب بمغت6 

 %( عمى التختيب.10%(، و )07,1)
السدارعيؽ السبحؾثيؽ بقميل أكثخ مؽ ثالث ارباع  -7

%( يقعؾن في فئة حجؼ الحيازة السدرعية 70,0)
فجان(، في حيؽ  21اقل مؽ -01الستؾسظة )مؽ 

% 4,5مثل السدارعيؽ الحائديؽ لعذخيؽ فجانا فاكثخ 
 فقط مؽ اجسالي حجؼ عيشة الجرسة.

%( 50,0الغالبية العغسى لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ ) -4
 ذوي نذأة ريفية.

تخاوحت درجة عزؾية السشغسات االجتساعية  -5
%( ما بيؽ 51,7لغالبية السدارعيؽ السبحؾثيؽ )

%، 00مشخفزة الى متؾسظة بشدب بمغت6 
 % عمى التختيب.24,7و
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انخفاض درجة الخضا عؽ الخجمات االرشادية  -01
بسشظقة الجراسة حيث وقع جسيعيؼ في فئتي درجة 
 الخضا السشخفزة والستؾسظة بشدب بمغت6

 % عمى التختيب.7,7%، و52,1
انخفاض درجة قيادة الخاي لجي السدارعيؽ  -00

% مشيؼ عمى فئتي 50,0السبحؾثيؽ حيث تؾزع 
درجة قيادة الخاي السشخفزة والستؾسظة بشدب 

 % عمى التختيب.10%، و01,0بمغت6 
 

ثانيا: السدتهى السعخفي لمسدارعين السبحهثين فيسا 
 لالراضي السمحيةدارة الستكاممة يتعمق باال

 
الى ان أكثخ مؽ  (0)ججول رقم تذيخ نتائج البحث 

%( يقعؾن في 00نرف السدارعيؽ السبحؾثيؽ بقميل )
فئة السدتؾى السعخفي الستؾسط، كسا بمغت ندبة ذوي 

%، في حيؽ بمغت 12,2السدتؾى السعخفي السشخفض 
% فقط مؽ 00,4ندبة ذوي السدتؾى السعخفي السختفع 

سدارعيؽ السبحؾثيؽ، كسا بمغ الستؾسط اجسالي عجد ال
 .1,42العام لمسدتؾى السعخفي لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ 

وتذيخ تمػ الشتائج الى انخفاض السدتؾى السعخفي 
لسدارعي السشظقة فيسا يتعمق بدراعة وادارة األراضي 
الستأثخة بالسمؾحة، االمخ الحي يدتمدم ضخورة االىتسام 

تدتيجف رفع السدتؾى باالنذظة االرشادية التي 
السعخفي لسدارعي مشظقة الجراسة فيسا يتعمق بادارة 

 األراضي السمحية.
 

تؾزيع السدارعيؽ السبحؾثيؽ وفقا لسدتؾاىؼ  .0ججول 
 السعخفي الستعمق باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية

 
 % ت السدتهى السعخفي
 12,2 40 درجات( 4مدتؾى مشخفض )اقل مؽ 

 00 71 درجة( 04 – 4)مؽ مدتؾى متؾسط 
 00,4 24 درجة فاكثخ( 00مدتؾى مختفع )
 1,86 الستهسط العام

 041نتائج الجراسة      ن=  السرجر:
 

ثالثا: مدتهى تشفيح السدارعين السبحهثين لتهصيات 
 دارة الستكاممة لالراضي السمحيةاال

 

انخفاض  (8ججول رقم )وضحت نتائج الجراسة أ
مدتؾى تشفيح السدارعيؽ السبحؾثيؽ لتؾصيات االدارة 
الستكاممة لالراضي السمحية حيث تؾزع جسيع السدارعيؽ 
السحؾثيؽ عمى فئتي السدتؾى السعخفي السشخفض 

% عمى 00,7% و 44,1والستؾسط بشدب بمغت6 
التختيب، كسا بمغ الستؾسط العام لسدتؾاىؼ التشفيحي 

1,20. 
ئج عمى اىسية التخكيد عمى االنذظة وتؤكج تمػ الشتا

التجريبية االرشادية التي تدتيجف رفع ميارات وقجرات 
السدارعيؽ فيسا يتعمق بالسسارسات الجيجة لدراعة 
األراضي الستأثخة بالسمؾحة بسشظقة الجراسة مع ضخورة 
وضع خظة لمتغمب عمى السعؾقات التي تحج مؽ قجرات 

 حية.السدارعيؽ في ادارة األراضي السم
 

تؾزيع السدارعيؽ السبحؾثيؽ وفقا لسدتؾاىؼ  .8ججول 
 التشفيحي الستعمق باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية

 

 % ت السدتهى التشفيحي
 44.1 05 درجات( 4مدتؾى مشخفض )اقل مؽ 

 00.7 74 درجة( 04 – 4مدتؾى متؾسط )مؽ 
 1 1 درجة فاكثخ( 00مدتؾى مختفع )

 1,62 الستهسط العام
 041السرجر6 نتائج الجراسة      ن=      

 

رابعا: الظخق اإلرشادية السشاسبة لشقل التهصيات 
 من وجية نظخ السدارعين السبحهثيناإلرشادية 

 

لمتعخف عمى درجة تفزيل السدارعيؽ السبحؾثيؽ 
لمظخق االرشادية تؼ االعتساد عمى مؤشخ درجة اىسية 

الستؾسط الظخيقة مؽ وجية نغخىؼ، ثؼ تؼ حداب 
 السخجح لالىسية.

ان  (2ججول رقم )وقج اعيخت نتائج البحث 
السسارسة تحت االشخاف جاءت في مقجمة الظخق 
االرشادية التي يفزميا السدارعؾن السبحؾثؾن بستؾسط 

، يمييا الديارات الحقمية واالفالم التعميسية  1,74بمغ 
عمى التختيب، في حيؽ  1,00، و 1,07بستؾسط6 
جيالت الرؾتية السختبة االخيخة بستؾسط بمغ احتمت التد

 فقط. 1,21



 07   االحتياجات اإلرشادية لسدارعي سيل الظيشة فيسا يتعمق باإلدارة الستكاممة لألراضى عالية السمهحة      
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(1), 2017 

 
 االىسية الشدبية لمظخق االرشادية مؽ وجية نغخ السدارعيؽ السبحؾثيؽ .2ججول 

 

 % ت % ت % ت التختيب الستهسط غيخ ىامة ىامة ىامة ججا الظخيقة
 2 1,07 00,2 00 41,4 02 40,4 00 الديارات الحقمية
 4 1,24 44,5 71 40,0 00 4,5 7 الديارات السكتبية

 0 1,41 24 41 04 41 04 21 السحاضخات اإلرشادية
 4 1,02 21,0 11 25,4 42 47,0 04 اإليزاح العسمي

 7 1,14 17,0 01 44,5 71 04 21 الشجوات اإلرشادية
 0 1,04 05,0 24 44,7 04 10,7 00 السظبؾعات اإلرشادية

 1 1,00 5,4 04 45,0 70 41,0 04 األفالم التعميسية
 0 1,74 0,1 5 15,0 00 04,0 74 السسارسة تحت االشخاف

 5 1,2 04,0 74 40,4 00 1 1 التدجيالت الرؾتية
 041نتائج البحث     ن=  السرجر:

 
التخكيد عمى الجانب وتذيخ تمػ الشتئج الى اىسية 

العسمي الحي يدتيجف االرتقاء بسسارسات السدارعيؽ في 
البخامج االرشادية التي تدتيجف تمبية االحتياجات 
االرشادية الستعمقة باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية 

 بسشظقة الجراسة.
 

خامدا: عالقة بعض الستغيخات السدتقمة لمسدارعين 
دارة خفي الستعمق باالالسبحهثين بسدتهاىم السع

 الستكاممة لالراضي السمحية
 

وجؾد عالقة  (2ججول رقم )اوضحت نتائج البحث 
ارتباطية معشؾية بيؽ كل مؽ الستغيخات التالية6 الخبخة 
في زراعة األراضي السمحية، وحجؼ الحيازة السدرعية، 
ودرجة الخضا عؽ الخجمات االرشادية، وبيؽ السدتؾى 
السعخفي لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ فيسا يتعمق باالدارة 
الستكاممة لالراضي السمحية، حيث بمغت قيسة معامل 

(، 1,20(، و )1,40الرتباط البديط لبيخسؾن، )ا
 ( عمى التختيب.1,07و)

وجؾد عالقة  (2ججول رقم )كسا بيانات الشتائج 
تأثيخية ذات معشى بيؽ كل مؽ6 الحالة التعميسية، 
ومشاوبة الخي وبيؽ السدتؾى السعخفي لمسدارعيؽ 
السبحؾثيؽ الستعمق باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية 

( 1,44(، و )1,04ت قيسة معامل التؾافق 6 )حيث بمغ
 عمى التختيب.

وبشاءا عمى تمػ الشتائج يسكؽ رفض الفخوض 
، في حيؽ ال 01، و4، و7، و0، و2االحرائية ارقام6 

يسكؽ رفض باقي الفخوض االحرائية الستعمقة بجراسة 
العالقة بيؽ الستغيخات السدتقمة السجروسة وبيؽ السدتؾى 

السبحؾثيؽ فيسا يتعمق بادارة  السعخفي لمسدارعيؽ
 األراضي السمحية.

 

سادسا: عالقة بعض الستغيخات السدتقمة لمسدارعين 
السبحهثين بسدتهاىم التشفيحي الستعمق باالدارة 

 الستكاممة لالراضي السمحية:
 

وجؾد عالقة  (7ججول رقم )وضحت نتائج البحث أ
بخة ارتباطية معشؾية بيؽ كل مؽ الستغيخات التالية6 الخ

في زراعة األراضي السمحية، وحجؼ الحيازة السدرعية 
وبيؽ السدتؾى السعخفي لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ فيسا يتعمق 
باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية، حيث بمغت قيسة 

( 1,27(، و)1,01معامل االرتباط البديط لبيخسؾن )
 عمى التختيب.

وجؾد عالقة  (7ججول رقم )كسا أعيخت نتائج 
يخية ذات معشى بيؽ كل مؽ6 الحالة التعميسية، تأث

ومشاوبة الخي وبيؽ السدتؾى التشفيحي لمسدارعيؽ 
السبحؾثيؽ الستعمق باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية 

( 1,1(، و )1,41حيث بمغت قيسة معامل التؾافق6 )
 عمى التختيب.
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عالقة بعض الستغيخات السدتقمة لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ بسدتؾاىؼ السعخفي الستعمق باإلدارة  .2ججول 

 الستكاممة لألراضي السمحية
 

 رقم الفخض معامل التهافق  معامل االرتباط الستغيخات
 0  1.20- الدؽ

 2 ٭٭1.04  الحالة التعميسية
 1 1.01  الشذأة

 4  1.04- عجد أفخاد األسخة
 0 1.14  ميشة الدراعة قبل استالم االرضمسارسة 

 0  ٭٭1.40 الخبخة في زراعة األراضي السمحية
 7  ٭٭1.20 حجؼ الحيازة السدرعية

 4 ٭٭1.44  مشاوبة الخي 
 5  1.10 درجة عزؾية السشغسات االجتساعية
 01  ٭1.07 درجة الخضا عؽ الخجمات اإلرشادية

 00  1.12 التججيجية
 02  1.14 درجة قيادة الخأي

 نتائج التحميل االحرائي لعيشة الجراسة السرجر:
 
 
 

عالقة بعض الستغيخات السدتقمة لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ بسدتؾاىؼ التشفيحي الستعمق باالدارة الستكاممة  .7ججول 
 لالراضي السمحية

 
 رقم الفخض معامل التهافق معامل االرتباط الستغيخات

 01  1.15- الدؽ
 04 ٭٭1.41  التعميسيةالحالة 

 00 1.14  الشذأة
 00  1.15- عجد أفخاد األسخة

 07 1.17  مسارسة ميشة الدراعة قبل استالم االرض
 04  ٭٭1.01 الخبخة في زراعة األراضي السمحية

 05  ٭٭1.27 حجؼ الحيازة السدرعية
 21 ٭٭1.1  مشاوبة الخي 

 20  1.02 درجة عزؾية السشغسات االجتساعية
 22  1.02 درجة الخضا عؽ الخجمات اإلرشادية

 21  1.00 التججيجية
 24  1.05- درجة قيادة الخأي

 نتائج التحميل االحرائي لعيشة الجراسة السرجر:
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عمى تمػ الشتائج يسكؽ رفض الفخوض  وبشاءاً 

في حيؽ ال  21، و05، و04، و04االحرائية ارقام6 
يسكؽ رفض باقي الفخوض االحرائية الستعمقة بجراسة 
العالقة بيؽ الستغيخات السدتقمة السجروسة وبيؽ السدتؾى 
التشفيحي لمسدارعيؽ السبحؾثيؽ فيسا يتعمق بادارة 

 األراضي السمحية.
 

 التهصيات
 
لسا اعيختو نتائج البحث مؽ انخفاض  وفقاً  -0

السدتؾى السعخفي لسدارعي السشظقة فيسا يتعمق 
بدراعة وادارة األراضي الستأثخة بالسمؾحة، يؾصي 
البحث بزخورة تجعيؼ االنذظة االرشادية التي 
تدتيجف رفع السدتؾى السعخفي لسدارعي السشظقة 

تشديق فيسا يتعمق بادارة األراضي السمحية، وذلػ بال
بيؽ جياز االرشاد الدراعي ومخاقبة التشسية بالسشظقة 
ومخاكد البحؾث الستخررة والسعشية بخجمة اىالي 

 السشظقة.
اتداقا مع ما ورد بشتائج البحث مؽ انخفاض  -2

مدتؾى تشفيح السدارعيؽ السبحؾثيؽ لتؾصيات االدارة 
الستكاممة لالراضي السمحية، تؤكج الجراسة عمى 

د عمى االنذظة التجريبية االرشادية اىسية التخكي
التي تدتيجف رفع ميارات وقجرات السدارعيؽ فيسا 
يتعمق بالسسارسات الجيجة لدراعة األراضي الستأثخة 
بالسمؾحة بسشظقة الجراسة مع ضخورة وضع خظة 
لمتغمب عمى السعؾقات التي تحج مؽ قجرات 

 السدارعيؽ في ادارة األراضي السمحية.
ة بزخورة التخكيد عمى الظخق تؾصي الجراس -1

االرشادية العسمية في ترسيؼ البخامج االرشادية التي 
تدتيجف االرتقاء بسدتؾى السدارعيؽ فيسا يتعمق 

 باالدارة الستكاممة لالراضي السمحية.
تؾصي الجراسة بزخورة تؾفيخ االمكانيات والسؾارد  -4

الالزمة لجعؼ السدارعيؽ في تظبيق حدمة االدارة 

اممة لدراعة األراضي السمحية، وتزسيؽ ذلػ الستك
 في الخظط التشسؾية بالسشظقة.

 عــــــــــــــالسخاج
 

 أواًل: السخاجع بالمغة العخبية
 

في اإلرشاد  محاضخات التجريذ،ىيئة  أعزاء
الخيفي، قدؼ اإلرشاد الدراعي والسجتسع  -الدراعي

 .00-9ص ص السشرؾرة، الدراعة جامعة  كمية
الحاجات  .6100 ،رعج مدمم إسساعيل، الخدرجي

االرشادية التخظيظية السعخفية لمقائسيؽ بعسمية 
التخظيط االرشادي في الييئات والذخكات العامة 

 .11-71(، 0)86 الدراعي،
رصج وتقييم أوجو التشسية الدراعية الذاممة  دراسة

 .6102لمسشاطق الستاخسة لسدار تخعة الدالم، 
 مشذؾرة، القاىخة.مخكد بحؾث الرحخاء، غيخ 

 ،الدراعي اإلرشاد .0911 دمحم بيجت ،السقرهد عبج
، السشرؾرة ،والتؾزيع والشذخ لمظباعة الؾفاء دار

 .ص 9  مرخ،
 ،"الدراعي السعاصخ اإلرشاد" .0996 دمحم، أحسج ،عسخ

 .ص 81، مرخ، القاىخة العمسية، لمخجمات مرخ
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ABSTRACT 

 
This study aimed at 1) identify level of both famers’ knowledge and practices relevant to the integrated 

farm management in Sahl Altina as highly saline soil, 2) determine preferred extension methods from 

farmers point of view in the field of transferring highly saline soil recommendations, 3) identify correlation 

relationship between level of both famers’ knowledge and practices relevant to highly saline soil and other 

farmers’ socioeconomic characteristics. 

Sahl Altina regoin was selected to conduct this study as highly saline soil.  Three of the biggest famers’ 

cooperatives in terms of participation number were selected to comprise the population of the study. A 

survey was carried out using interview questionnaire. A random sample of 143 farmers representing 10% 

of the total number of farmers were selected to conduct this study 

Frequency tables, percentages, means were used for data presentation and analysis. contingency 

coefficient and Pearson correlation coeffi cients utilized to identify correlation relationship between level of 

both famers’ knowledge and practices and other farmers’ socioeconomic characteristics. 

Findings of the study can be described as follows: 

 There is Low level of both famers’ knowledge and practices relevant highly saline soil. 

 Demonstration under supervision was the most preferable method from farmers point of view.  

 There is correlation relationship between famers’ knowledge relevant to the integrated farm 

management in highly saline soil and the following: farming experience in highly saline soil, farm area, 

and satisfaction towards extension services. 

 There is effect relationship between famers’ knowledge relevant to the integrated farm management in 

highly saline soil and the following: education level and period of irrigation. 

Finally, four recommendations were developed according the results of this study that may contribute 

to enhance extension work in the field of capacitate farmers with the integrated farm management under 

saline conditions 

 


