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Abstract: This research tries to discover the level of agricultural extension services that presented to the vegetable farmers 

in protected houses; it also tests the level of the benefits from these services with the check of the relation between the level 

of extension services and all the independent variables. The data collected through a survey from personal interviews. The 

survey was two parts, the first includes questions to check personal variable while the second includes 10 questions to test 

the extension services presented to vegetable farmers and other 10 questions to test the level of benefits from these 

services. 

The sample was farmers in southern West Bank – Palestine (Hebron and Bethlehem). The main findings were that the 

farmers disappointed by the introduced services and related to the wall posters and the extension films. 

The research concludes that there is a weakness in the level of the presented extension services. In addition, the level of 

benefits for farmers from these services is limited. The researches have recommended the importance of review the tools 

that used for agricultural extension services. In addition, to use the agricultural consultancy as an important tool in 

vegetable extension service. 
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في جنوب  محميةالبيوت املبنظام ية املقدمة ملزارعي الخضروات راادالخدمات ال  أثر 

 نبية بفلسطيالغر الضفة 

 طلعت أبو رجب التميمي

 فلسطين ||جامعة الخليل  || كلية الزراعة

 هارون العطاونة

 فلسطين ||جامعة فلسطين التقنية خضوري  ||العروب  ||كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية 

لبيوت املحمية والتعرف على مستوى ية املقدمة ملزارعي الخضروات في اراا استهدف البحث التعرف على مستوى الخدمات ال  :امللخص

ية وكل من املتغيرات املستقلة. راا ية املقدمة لهم مع الكشف عن العالقة بين مستوى الخدمات ال راا استفا تهم من الخدمات ال 

اس املتغيرات لقي أسئلةتضمن  األول ين أحيث جمعت البيانات من خالل استمارة استبيان باملقابلة الشخصية. تكونت االستمارة من جز 

 10 ،ية املقدمة ملزارعي الخضروات  اخل البيوت املحميةراا فقرات لقياس الخدمات ال  10الشخصية بينما الجزء الثاني تكون من 

ية املقدمة لهم. تكونت عينة الدراسة من عد  من مزارعي راا فقرات لقياس مستوى استفا ة مزارعي الخضروات من الخدمات ال 

رض ى املزارعين عن الخدمات املقدمة لهم واملتعلقة بتوزيع امللصقات وعرض  . تبين عدمبيت لحم( ،ربية )الخليلجنوب الضفة الغ

 وقلة استفا تهم نزارعياملإلى  ية املقدمةراا ضعف في مستوى الخدمات ال  الخضروات. كشفت النتائجية املتعلقة بإنتاج راا االفالم ال 
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الزراعي املستخدمة واالهتمام باالستشارات الزراعية  راا ضرورة مراجعة وسائل ال أوص ى البحث بج وفي ضوء النتائ .من تلك الخدمات

 .وخاصة للمزارعين املستأجرين راا برامج ال  حديثتو ية واكثرها فائدة راا كأهم الوسائل ال 

 فلسطين.  ،لضفة الغربيةجنوب ا ،نظام الزراعة املحمية ،الخضروات ،الزراعي راا خدمات ال  الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:

يعاني االقتصا  الزراعي الفلسطيني من الكثير من القيو  والتحديات الهيكلية مثل محدو ية األراض ي 

واالرتفاع الحا  للتكاليف ورغم  ،د حركة التصدير واالستيرا يوتق ،وسيطرة االحتالل على املوار  ،واملوار  الزراعية

فهو املسئول عن إنتاج الغذاء  ،من أهم القطاعات النتاجية الهامة في االقتصا  الفلسطينيذلك يعتبر قطاع الزراعة 

جانب مساهمته في إلى  ،واستيعاب العديد من العمال في األنشطة الزراعية املتنوعة ،لألعدا  املتزايدة من السكان

ويعتبر أحد عناوين صمو  وتحدي الشعب  ،وكونه مصدرا للعملة األجنبية الالزمة ملتطلبات التنمية ،الناتج املحلي

الفلسطيني لالحتالل السرائيلي. تعتبر الزراعة في فلسطين جزءا ومكونا أساسيا من مكونات النسيج الوطني والثقافي 

 واالقتصا ي واالجتماعي الفلسطيني.

 والر. تبلغ نسبة مليون 1366,6قيمة النتاج الزراعي الفلسطيني بلغ أن  2007/2008بينت الحصاءات عام 

 .%44وتبلغ حصة الضفة منها  ،%61النتاج النباتي 

هذا  .والباقي لإلنتاج الحيواني ،لإلنتاج النباتي%37منها  ،مليون  والر 490,4وكانت تكلفة النتاج الزراعي 

لفة العالجات % وتك10بينما كانت تكلفة األسمدة حوالي  ،%46حيث اكلت تكلفتها  ،وكانت األعالف هي األعلى كلفة

 .%7بينما كانت كلفة املاء والكهرباء حوالي  ،%7% واملبيدات الزراعية 8واأل وية البيطرية 

إال انه في عام  ،مليون  والر 589و 338تتراوح بين  2007 -2000وقد كانت قيمة النتاج الزراعي للفترة من 

% في عام 12,1الزراعي في االقتصا  الوطني من مليون  والر. وقد تناقصت قيمة النتاج  876كانت القيمة  2008

 . 2009% في العام 5,5إلى  1998

انخفضت هذه  2007ألف عامل( في عام  103% من األيدي العاملة )16وقد اغل القطاع الزراعي حوالي 

 .2008% عام 14,2إلى  النسبة

ملمتدة على مدار العام. فيزرع في ا ،وتوقيت الزراعة ،تتميز الزراعة الفلسطينية بالتنوع من حيث الزراعات

 من الفواكه 38من مختلف املحاصيل: فيزرع  105فلسطين 
ً
 من الخضار 37،صنفا

ً
 من املحاصيل  30و ،نوعا

ً
صنفا

 الحقلية.

 1,854كانت مساحة األراض ي الزراعية  2008 -2007واستنا ا لحصاءات الجهاز الخاص بالنتاج الزراعي 

والباقي في قطاع غزة. وكانت  ،في الضّفة الغربية %91منها  ،مساحة األراض ي الفلسطينيمن  %31اكلت  ،مليون  ونم

 في الضّفة الغربية(.%56)منها  %14واملروية  ،%86مساحة األراض ي البعلية 

 127.3حوالي  2010بلغ مجموع املساحة املزروعة بالخضراوات في األراض ي الفلسطينية خالل العام الزراعي 

لت املساحة املروية من مجموع املساحة  ،في قطاع غزة %21و ،في الضّفة الغربية%79نها م ،ألف  ونم
ّ
وقد اك

 . %68,3ما نسبته  ،املزروعة بالخضراوات في الضّفة الغربية

% من مجموع املساحة 20,6بنسبة  ،ألف  ونم 37وقد بلغت املساحة املزروعة بالخضراوات املحمية حوالي 

فيما اكلت املساحة املزروعة بالخضراوات املروية املكشوفة  ،ي األراض ي الفلسطينيةاملزروعة بالخضروات ف

 %.23,9%والبعلية 55,5
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وتبلغ نسبة األراض ي املزروعة لهذه  ،ومن أهم محاصيل الخضروات البندورة والكوسا والخيار على التوالي

ات بفلسطين. وقد كانت املساحات ابه ثابتة من إجمالي املساحة املزروعة بالخضرو %43املحاصيل الثالثة ما نسبته 

مليون  ونم قبل االنخفاض الحا  الذي بينه 1.800و 1.500حيث تراوحت بين  ،2008وحتى  1993خالل الفترة من 

الزراعات املروية  ،%13،6فقد كانت الزراعات البعلية املكشوفة  ،. أما على صعيد نمط الزراعة2010تعدا  

% وذلك من إجمالي املساحة املزروعة بالخضراوات خالل العام الزراعي 20.1اعة املحمية والزر  ،%66.3املكشوفة 

 .2013 ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2009/2010

 الدراسات السابقة

الزراعي تكمن في كونه مصدر التجديد ووسيلة املزارع لتحسين إنتاجه  راا أهمية ال أن  ،2014بين بشارات 

 
ً
 و  كما

ً
وهذه األهمية في از يا  مستمر نتيجة للتطور السريع في مجال البحوث وتكنولوجيا املعلومات وزيا ة  ،نوعا

الزراعي مصدر مهم  راا لذا فسيبقى ال  ،الخارجية نتيجة التفاقيات تحرير التجارة الدوليةو  املنافسة الداخلية

الزراعي من  راا من هنا ال بد من تطوير خدمات ال  .للتنمية الزراعية والتي بدورها تشكل األساس للتنمية الريفية

تأهيلها في مختلف و  العمل على تدريبهاو  بتعين موار  البشرية، و الزراعي راا استراتيجية ال و  خالل وضع سياسات

ية راا والعمل على فتح الوحدات ال  ،على مختلف املستوياتو  التخصصات الزراعية من أجل خلق املراد املختص

 ية بطريقة علميةراا توفير وسائل اليضاح بمختلف أنواعها لتقديم الخدمات ال ، و التجمعات في الريفو  في القرى 

 من خالل الزيارات الفر ية للمزارعين ،الوسائل املتاحةو  ية بمختلف الطرق راا يجب تقديم الخدمات ال و  .مبسطةو 

الزراعي من خالل  راا كذلك تقديم ال  ،زارعيناملشاهدات في حقول املو  أيام الحقلو  الندواتو  عقد االجتماعاتو 

 املطبوع.و  املسموعو  وسائل العالم الزراعي املختلفة املرئي

 بخبرة% تتمتع 88حوالي  ناملزارعي عينة أفرا  من عالية نسبةأن  في امال الضفة الغربيةكما أظهرت  راسة 

يتعلق باملزارعين  فيما أما ،جامعية اها ة مليح املرادين عينة من %99 فان كذلك سنوات خمس تزيد عن زراعية

 .2008صدقة  ،اها ة ثانوية ي أكثر من ثلث العينة ذو أن  فقد تبين

استخدام التكنولوجيا الزراعية حقق في األراض ي أن  2016ت  راسة معهد االبحاث التطبيقية اار أو 

وأصبح  .جديدة استراتيجية أصنافعة الفلسطينية طفرات كبيرة خاصة في ارتفاع معدالت النتاج وإمكانية زرا

من الزراعة وانتهاء بالحصا   ءامتالك املعدات الزراعية الحديث مهم للمزارع الفلسطيني في عمليات الزراعية على بد

فا خل  ،مما توفر على مزارع في رفع الجدوى االقتصا ية للعملية الزراعية. ولم تقتصر التكنولوجيا على املعدات

مقاومة لألمراض  أصنافطيني التكنولوجيا في استخدام املبيدات الكيماوية وتحسين البذور وزراعة املزارع الفلس

املستوى التكنولوجي الذي وصل اليه القطاع الزراعي مهم ومحفز لكثير من الجهات الفاعلة بأن  لذا نجد ،املنتشرة

 والعاملة في القطاع الزراعي على جميع املستويات.

 :بمحثأسئلة ال

 ،في جنوب الضفة الغربية )الخليل بنظام الزراعة املحميةية املقدمة ملزارعي الخضروات راا الخدمات ال ما  -1

 بيت لحم(؟

بيت لحم(  ،في جنوب الضفة الغربية )الخليل بنظام الزراعة املحميةما  رجة استفا ة مزارعي الخضروات  -2

 ية املقدمة لهم؟راا للخدمات ال 
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بيت لحم(  ،في جنوب الضفة الغربية )الخليل بنظام الزراعة املحميةالخضروات  هل تختلف وجهات نظر مزارعي -3

 للتغير في كل من العمرراا حول الخدمات ال 
ً
حيازة  ،املستوى التعليمي ،ية املقدمة لهم و رجة استفا تهم تبعا

 والدخل املوسمي ملحاصيل الخضروات؟ ،األرض

 :البمحث أهداف

 :إلى البحث يهدف

في جنوب عي الخضروات بنظام البيوت املحمية ار ملز  املقدمة الزراعية يةراا ال  الخدمات مستوى   راسة .1

  .بيت لحم( ،الضفة الغربية )الخليل

 .يةراا ال  االستفا ة الخدمات مستوى  على التعرف .2

 املستقلة العوامل، و ملزارعي الخضروات املقدمة الزراعية يةراا ال  الخدمات مستوى  بين العالقة تحديد .3

 .املوسمي( الدخل ،األرض حيازة ،التعميمي املستوى  ،رالعم(

 البمحث أهمية

  ة واملساعدة في البحث لتطوير وسائل هذه الخدمات.ية الزراعيراا ال  الخدمات تبيان أثر .1

  يةراا الخدمات ال  تطبيق الخضروات في جنوب الضفة الغربية من خالل إنتاجية تطوير .2
ً
  كما

ً
  ونوعا

ً
 .وتوقيتا

 وتقويم البرامج وتنفيذ تخطيط التنموية العاملة في القطاع الزراعية واملساهمة في للمنظمات بيانات اعدةق توفير .3

 .يةراا ال 

 حدود البمحث:

  :حميةالبيوت املبنظام ية املقدمة ملزارعي الخضروات راا الخدمات ال  أثر الحدو  املوضوعية. 

  :بيت لحم( ،ب الضفة الغربية )الخليل( من مزارعي جنو 99) كونة منعينة مالحدو  البشرية. 

 .الحدو  املكانية: جنوب الضفة الغربية بفلسطين 

  2017اذار  -2016الحدو  الزمانية: ايلول. 

 :وإجراءاتها الدراسةمنهجية  -2

عينة تكونت من مزارعين في جنوب الضفة املنهج الوصفي املسحي من خالل اعتمدت منهجية الدراسة على 

ية املقدمة ملزارعي الخضروات راا حول الخدمات ال  أسئلةالدراسة استبانة خاصة ب أ اة. وكانت الغربية بفلسطين

وتم  االرتباط معامل بحساب أيضا  اةاأل  صدق من تم التحقق .هذه الخدمات أ اءبنظام الزراعة املحمية وقياس 

  جاباتتحليل ال 
ً
ستنتاجات باستخدام نتائج التحليل . وقام الباحثون بوضع اال SPSSباستخدام برنامج  إحصائيا

 وصياغة التوصيات. 

 عينة الدراسة:

 ومزارعة من مزارعي جنوب الضفة الغربية )الخليل99تكونت العينة من )
ً
حيث توزعت  ،بيت لحم( ،( مزارعا

 ملتغيراتها الديمواغرفية على النحو اآلتي:
ً
 العينة وفقا
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 خصائص العينة الديموغرافية: (1جدول )

 النسبة املئوية العدد الفئة راملتغي

 العمر

 5.1 5 سنة 20أقل من 

 14.1 14 سنة 29 -20من 

 18.2 18 سنة 39 -30من 

 31.3 31 سنة 49 -40من 

 24.2 24 سنة 59 -50من 

 7.1 7 سنة فأكثر 60

 100.0 99 املجموع

 املستوى التعليمي

 7.1 7 أمي

 18.2 18 ابتدائي

 25.3 25 ثانوي 

 43.4 43 بكالوريوس

 6.1 6 دكتوراه /ماجستير

 100.0 99 املجموع

 حيازة األرض

 89.9 89 ملك

 10.1 10 إيجار

 100.0 99 املجموع

 الدخل املوسمي ملمحاصيل الخضروات

 11.1 11 عالي

 75.8 75 متوسط

 13.1 13 منخفض

 100.0 99 املجموع

 الدراسة:  استبانة

بنظام الزراعة الخضروات  نتجيية املقدمة ملراا تعرف على مستوى الخدمات ال لل ةاستبان تم تجهيز 

 األول يتناول املجال  ،من مجالين وقد تكونت ،بيت لحم( من وجهة نظرهم ،في جنوب الضفة الغربية )الخليل املحمية

( فقرات 10الثاني من ) ( فقرات. كما يتكون املجال10ويتضمن ) ،ية املقدمة ملزارعي الخضروات(راا )الخدمات ال 

 ية(.راا تقيس ) رجة االستفا ة من الخدمات ال 
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 الدراسة أداةصدق 

( لفقرات الدراسة في كل Person Correlationبحساب معامل االرتباط بيرسون )  اةتم التحقق من صدق األ 

 (.2) وذلك كما هو موضح في جدول  ،من مجالي الدراسة مع الدرجة الكلية لها

ية املقدمة ملزارعي راادتائج معامل االرتباط بيرسون بين فقـرات االستبانة حول مستوى الخدمات ال ( ن2جدول )

 بيت لحم( مع الدرجة الكلية لها ،الخضروات داخل البيوت البالستيكية في جنوب الضفة الغربية )الخليل

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

معامل االرتباط 

 )ر(

الداللة 

 ةيحصائال 

 ية املقدمة ملزارعي الخضرواتراادالخدمات ال : األول املجال 

 0.000 **0.621 ية بطرق منتظمةإراادعقد اجتماعات  1

 0.000 **0.637 الخضرواتامراض تدريب املزارعين على القيام بمكافمحة  2

 0.000 **0.657 يةإراادإقامة حقول  3

 0.000 **0.573 ية ذات عالقة بزراعة الخضرواتإراادعرض أفالم  4

 0.000 **0.482 ن بزيارات ميدانية لحقول الخضرواتيقيام املرادين الزراع 5

 0.000 **0.519 ية متخصصة بزراعة الخضرواتإراادن بتوزيع نشرات يقيام املرادين الزراع 6

 0.000 **0.535 توزيع ملصقات ملزارعي الخضروات 7

 0.000 **0.657 ية ملزارعي الخضرواتإراادعقد ندوات  8

9 
ية التلفزيونية والذاعية فقرات ذات عالقة بزراعة راادتتضمن البرامج ال 

 الخضروات
0.533** 0.000 

 0.000 **0.521 مزارعي الخضرواتإلى  نيتقديم االستشارة من قبل املرادين الزراع 10

 يةرااداملجال الثاني: درجة االستفادة من الخدمات ال 

 0.000 **0.681 يةراادل مستوى االستفادة من الخدمات ا 1

 0.000 **0.728 دورات تدريبية تخصصية ملزارعي الخضروات 2

 0.000 **0.524 يةرااداالجتماعات ال  3

 0.000 **0.629 البرامج الذاعية التلفزيونية 4

 0.000 **0.549 امللصقات 5

 0.000 **0.717 يةراادالنشرات ال  6

 0.000 **0.619 الزيارات امليدانية 7

 0.000 **0.602 اليضاحات الحقلية 8

 0.000 **0.574 عرض األفالم ذات عالقة بمزارعي الخضروات 9

 0.000 **0.689 يةرااداالستشارة ال  10

 (0.01ة عند املستوى )يإحصائداللة  و ** االرتباط ذ      (0.05ة عند املستوى )يإحصائداللة  و * االرتباط ذ
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عظم فقرات الدراسة تحظى بدرجات عالية من االرتباط بالدرجة الكلية وأن قيم مأن  يتضح لنا من الجدول 

 ة.يحصائمن الناحية ال   اةصدق األ إلى  مما يشير  ،ةيإحصائمصفوفة االرتباط غالبيتها ذات  اللة 

 الدراسة: أداةثبات 

( Cronbach's Alphaالدراسـة باستخدام معا لة الثبات )كرونباخ ألفـا  أ اةمن ثبات  ق ايضاتم التحق

وبين جميع الفقرات  ،لفقرات الدراسة في كل من مجالي الدراسة ،حيـث تم حساب قيمة )ألفا( ،لالتسـاق الداخلي

 مجتمعة. كما هو موضح في الجدول التالي. 

( بين فقرات االستبانة في كل من مجالي Cronbach's Alpha(معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا 3جدول )

 دراسة وبين جميع الفقرات مجتمعةال

 عدد الفقرات قيمة معامل الثبات )كرونباخ ألفا( املجال

 10 0.763 ية املقدمة ملزارعي الخضرواتراا الخدمات ال 

 10 0.828 يةراا  رجة االستفا ة من الخدمات ال 

 20 0.878 الدرجة الكلية العامة

ية راا حسوبة بين فقرات الدراسة التي تتناول )الخدمات ال قيمة ألفا املأن  يتضح لنا من الجدول السابق

قيمة ألفا بين فقرات الدراسة التي تتناول ) رجة االستفا ة أن  %(. كما76.3املقدمة ملزارعي الخضروات( قد بلغت )

 قيمة ألفا املحسوبة بين جميع الفقرات قد بلغتأن  %(. كما يتبين82.8ية( قد بلغت )راا من الخدمات ال 

هناك  رجة كبيرة من االتساق الداخلي بين فقرات إلى أن  األمر الذي يشير  ،قيمة ألفا كانت مرتفعةأن  %(.87.8)

 وأنها صالحة ملا وضعت لقياسه. ،الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات أ اةوبناء على ذلك فإن  ،الدراسة

 ةيحصائاملعالجة ال 

اعطيت ة يحصائلعمل املعالجة ال ، و ا تمهيدا ل خالها للحاسوبمراجعته تمت ،بعد جمع بيانات الدراسة

 معينـةا
ً
 إجاباتية املقدمة ملزارعي الخضروات( ثالث راا )الخدمات ال  األول حيث تضمن املقياس  ،لبيانات أرقامـا

 ه  رجات على النحو اآلتي:إجاباتوقد أعطيت  ،وقليل( ،متوسط ،على كل فقرة من فقراته وهي )عال

 األول على فقرات االستبانة في املجال  جاباتترميز ال  (4) جدول 

 قليل متوسط يعال الجابة

 1 2 3 الدرجة

على كل فقرة من  إجاباتية( فقد تضمن أربع راا أما املقياس الثاني ) رجة االستفا ة من الخدمات ال 

 على النحو اآلتي:أ جاباتوقد أعطيت هذه ال  ،ومعدومة( ،قليلة ،متوسطة ،فقراته وهي )كبيرة
ً
 رقاما

 على فقرات االستبانة في املجال الثاني جاباتترميز ال  (5جدول )

 معدومة قليلة متوسطة كبيرة الجابة

 1 2 3 4 الدرجة

 ،املتوسطات الحسابية ،النسب املئوية ،ة للبيانات باستخراج األعدا يحصائوقد تمت املعالجة ال 

اختبار التباين األحا ي  ،(t- testاختبار ت ) ،(Person correlationرتباط بيرسون )معامل اال  ،االنحرافات املعيارية



 م 2019سبتمبر  ــ الثالثالعدد  ــ الثالثالمجلد  ــ والبيطريةالزراعية والبيئية مجلة العلوم  ــشر األبحاث المجلة العربية للعلوم ون

أثر الخدمات اإلرشادية المقدمة لمزارعي الخضروات بنظام 

 البيوت المحمية في جنوب الضفة الغربية بفلسطين
 التميمي, العطاونة  (111)

 

(ANOVA)، ( واختبار ايفيهScheffe)، ة يحصائوذلك باستخدام برنامج الرزم ال  ،ومعا لة الثبات كرونباخ ألفا

SPSS V.17. 

 س:ييتصحيح املقا

 :األول فيما يتعلق باملقياس  -1

 
ً
لجمع االستجابات وقياس الر و  التي تدل على  رجة املوافقة أو االعتراض على  تم استخدام مقياسا ثالثيا

 على تقدير املتوسطات الحسابية لدرجات االستجابة في ثالثة  ،الفقرة
ً
وتم تصحيح هذا املقياس ليصبح قا را

 على النحو اآلتي: ،مستويات

 األول مفاتيح املتوسطات الحسابية للفقرات في املجال  (6جدول )

 الدرجة املتوسط الحسابي

 منخفضة 1.66أقل من  – 1

 متوسطة 2.33أقل من  – 1.66

 مرتفعة 3 – 2.33

 وقد تم اعتما  العالقة التالية لحساب القيمة املتوسطة:

  2 =  =    = القيمة املتوسطة

  فيما يتعلق باملقياس الثاني: -2

ر و  التي تدل على  رجة املوافقة أو االعتراض على تم استخدام مقياسا رباعيا لجمع االستجابات وقياس ال

 على تقدير املتوسطات الحسابية لدرجات االستجابة في ثالثة  ،الفقرة
ً
وتم تصحيح هذا املقياس ليصبح قا را

 على النحو اآلتي: ،مستويات

 مفاتيح املتوسطات الحسابية للفقرات في املجال الثاني (7جدول )

 الدرجة املتوسط الحسابي

 منخفضة 2أقل من  – 1

 متوسطة 3أقل من  – 2

 مرتفعة 4 – 3

 

 2.5 =  =  = القيمة املتوسطة

2 
3   +1 

 لصغرى لقيمة اا  +  القيمة العظمى 
+ 2 

 4 +1 
2 

2 

 لقيمة الصغرى ا + القيمة العظمى  
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 عرض النتائج ومناقشتها

 :األول الجابة على السؤال  -1

في جنوب الضفة الغربية  بنظام الزراعة املحميةية املقدمة ملزارعي الخضروات راا ما هي الخدمات ال 

 بيت لحم(؟ ،)الخليل

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لكل فقرة من  األول على السؤال لإلجابة 

حيث تم ترتيبها حسب األهمية على النحو  ،ية املقدمة ملزارعي الخضروات(راا )الخدمات ال  األول فقرات املجال 

 اآلتي:

ية راادرات الدراسة حول الخدمات ال املتوسطات الحسابية واالنمحرافات املعيارية والدرجة لفق (8جدول )

 املقدمة ملزارعي الخضروات مرتبة حسب األهمية

 الفقرات الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنمحراف 

 املعياري 
 الدرجة الترتيب

10 
مزارعي إلى  نيتقديم االستشارة من قبل املرادين الزراع

 الخضروات
 متوسطة 1 0.662 1.99

6 
ية إراا يع نشرات ن بتوز يقيام املرادين الزراع

 متخصصة بزراعة الخضروات
 متوسطة 2 0.677 1.93

5 
ن بزيارات ميدانية لحقول يقيام املرادين الزراع

 الخضروات
 متوسطة 3 0.640 1.84

9 
ية التلفزيونية والذاعية فقرات راا تتضمن البرامج ال 

 ذات عالقة بزراعة الخضروات
 متوسطة 4 0.774 1.82

 متوسطة 5 0.670 1.80 الخضروات امراض على القيام بمكافحة تدريب املزارعين 2

 متوسطة 6 0.640 1.72 ية ملزارعي الخضرواتإراا عقد ندوات  8

 منخفضة 7 0.739 1.62 توزيع ملصقات جدرانية ملزارعي الخضروات 7

 منخفضة 8 0.625 1.57 ية بطرق منتظمةإراا عقد اجتماعات  1

 منخفضة 9 0.704 1.54 القة بزراعة الخضرواتية ذات عإراا عرض أفالم  4

 منخفضة 10 0.613 1.53 يةإراا إقامة حقول  3

  متوسطة 0.386 1.74 الدرجة الكلية

ية املقدمة راا  رجات استجابة أفرا  العينة حول فقرات الدراسة التي تقيس الخدمات ال أن  يتضح لنا

الدرجة الكلية كانت متوسطة بمتوسط حسابي أن  وقد تبين ،ضةملزارعي الخضروات تراوحت بين املتوسطة واملنخف

 (.0.386( مع انحراف معياري )1.74)

أبرز هذه الخدمات والتي حظيت بأعلى  رجات االستجابة هو ما جاء في أن  كما اتضح من الجدول السابق

مزارعي الخضروات( بمتوسط  إلى ني)تقديم االستشارة من قبل املرادين الزراعإلى  ( والتي تشير 10الفقرة رقم )

أن  حيث تفيد ،( في املرتبة الثانية من حيث األهمية6(. وجاءت الفقرة رقم )0.662( وانحراف معياري )1.99حسابي )

( 1.93ية متخصصة بزراعة الخضروات( بمتوسط حسابي )إراا ن يقومون بتوزيع نشرات ي)املرادين الزراع
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ن يقومون بزيارات ميدانية لحقول ي)املرادين الزراعأن  ( والتي تفيد5ة رقم)(. تليها الفقر 0.677وانحراف معياري )

 (.0.640( وانحراف معياري )1.84الخضروات( بمتوسط حسابي )

أفرا  العينة أبدوا عدم رضاهم عن الخدمات التي تتعلق بتوزيع امللصقات ملزارعي أن  وقد تبين من الجدول 

 ،ية ذات العالقة بزراعة الخضرواتراا وعرض األفالم ال  ،ة بطرق منتظمةيراا وعقد االجتماعات ال  ،الخضروات

 ملقياس  ،يةراا وكذلك إقامة الحقول ال 
ً
ويتضح ذلك من خالل  رجات استجابتهم التي كانت منخفضة وفقا

 الدراسة.

 الجابة على السؤال الثاني: -2

بيت لحم(  ،وب الضفة الغربية )الخليلفي جن بنظام الزراعة املحميةما  رجة استفا ة مزارعي الخضروات 

 ية املقدمة لهم؟راا للخدمات ال 

لإلجابة على السؤال الثاني تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لكل فقرة من 

زها على حيث تم ترتيبها حسب األهمية لبيان أبر  ،ية(راا فقرات املجال الثاني ) رجة االستفا ة من الخدمات ال 

 النحو اآلتي:

املتوسطات الحسابية واالنمحرافات املعيارية والدرجة لفقرات الدراسة حول درجة االستفادة من  (9جدول )

 ية مرتبة حسب األهميةراادالخدمات ال 

 الفقرات الرقم 
املتوسط 

 الحسابي

االنمحراف 

 املعياري 
 الدرجة الترتيب

 سطةمتو  1 0.857 2.88 يةراا االستشارة ال  10

 متوسطة 2 0.969 2.67 يةراا مستوى االستفا ة من الخدمات ال  1

 متوسطة 3 0.950 2.60 الزيارات امليدانية 7

 متوسطة 4 0.893 2.58 يةراا االجتماعات ال  3

 متوسطة 5 0.906 2.56 يةراا النشرات ال  6

 متوسطة 6 0.811 2.56 البرامج الذاعية التلفزيونية 4

 متوسطة 7 0.896 2.54 بية تخصصية ملزارعي الخضروات ورات تدري 2

 متوسطة 8 0.826 2.36 اليضاحات الحقلية 8

 متوسطة 9 1.008 2.32 عرض األفالم ذات عالقة بمزارعي الخضروات 9

 متوسطة 10 0.986 2.31 امللصقات الجدرانية 5

 متوسطة  0.573 2.54 الدرجة الكلية

 رجات استجابة أفرا  العينة حول فقرات الدراسة التي تقيس  رجة أن  يتضح لنا من الجدول السابق

الدرجة الكلية لها كانت متوسطة بمتوسط أن  كما تبين ،ية كانت جميعها متوسطةراا االستفا ة من الخدمات ال 

 (.0.573( مع انحراف معياري )2.54حسابي )

ية كان يتمثل االستشارة راا الخدمات ال أعلى  رجات االستفا ة من أن  كما اتضح من الجدول السابق

( وانحراف 2.88( والتي حظيت بأعلى  رجات االستجابة بمتوسط حسابي )10ية مثلما ور  في الفقرة رقم )راا ال 

 ،ية( جاء في املرتبة الثانية من حيث األهميةراا )مستوى االستفا ة من الخدمات ال أن  (. كما تبين0.857معياري )
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 ( والتي تشير 7(. تليها الفقرة رقم )0.969( وانحراف معياري )2.67( بمتوسط حسابي )1به الفقرة رقم ) وهو ما أفا ت

 (.0.950( وانحراف معياري )2.60)الزيارات امليدانية( بمتوسط حسابي )إلى 

حظيت  ( قد5)امللصقات الجدرانية( والتي ور ت في الفقرة رقم )أن  بينما أظهرت النتائج في الجدول السابق

أفرا  العينة أن  مما يعني ،(0.986( مع انحراف معياري )2.31حيث بلغ املتوسط الحسابي ) ،بأ نى  رجات االستجابة

قد قللوا من  رجة االستفا ة من امللصقات الجدرانية وأنها خدمة ليست ذات أهمية كبرى بالنسبة لنشاطاتهم 

 الزراعية.

 الجابة على السؤال الثالث: -3

بيت  ،في جنوب الضفة الغربية )الخليل بنظام الزراعة املحميةجهات نظر مزارعي الخضروات هل تختلف و 

 راا لحم( حول الخدمات ال 
ً
والدخل  ،حيازة األرض ،املستوى التعليمي ،لعمرل ية املقدمة لهم و رجة استفا تهم تبعا

 املوسمي ملحاصيل الخضروات؟

فرضيات كل منها عدم وجو  اختالف في وجهات النظر بصياغة أربع  تم ،لإلجابة على السؤال الثالث

 وقد تم اختبارها على النحو اآلتي:  ،باختالف كل من املتغيرات األربعة

 ى:األولالفرضية 

ية املقدمة ملزارعي راا ( في مستوى الخدمات ال α≤0.05ـة عند املستوى )يإحصائال يوجد فروق ذات  اللـة 

بيت لحم(  ،ية وكذلك  رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليلالخضروات  اخل البيوت البالستيك

 تعزى ملتغير العمر.

استخرج الباحثان املتوسطات الحسابية واألعدا  واالنحرافات املعيارية لدرجات  ،الختبار الفرضية السابقة

ات  اخل البيوت البالستيكية وكذلك ية املقدمة ملزارعي الخضرو راا استجابة أفر  العينة حول مستوى الخدمات ال 

 للتغير في العمر ، رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليل
ً
 كما في الجدول التالي: ،بيت لحم( تبعا

لدرجات استجابة أفرد العينة حول مستوى  ،واالنمحرافات املعيارية ،واألعداد ،املتوسطات الحسابية (10جدول )

وكذلك درجة االستفادة منها في جنوب  بنظام الزراعة املمحميةاملقدمة ملزارعي الخضروات ية راادالخدمات ال 

 بيت لحم( تعزى ملتغير العمر. ،الضفة الغربية )الخليل

 االنمحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد العمر املقياس

ية راادالخدمات ال 

 املقدمة ملزارعي الخضروات

 0.365 1.54 5 سنة 20أقل من 

 0.466 1.78 14 سنة 29 -20من 

 0.443 1.84 18 سنة 39 -30من 

 0.345 1.67 31 سنة 49 -40من 

 0.372 1.77 24 سنة 59 -50من 

 0.315 1.67 7 سنة فأكثر 60

 0.386 1.74 99 املجموع

درجة االستفادة من 

 يةراادالخدمات ال 

 0.498 2.66 5 سنة 20أقل من 

 0.563 2.66 14 سنة 29 -20من 
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 االنمحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد العمر املقياس

 0.657 2.65 18 سنة 39 -30من 

 0.593 2.47 31 سنة 49 -40من 

 0.466 2.59 24 سنة 59 -50من 

 0.571 2.07 7 سنة فأكثر 60

 0.573 2.54 99 املجموع

املتوسطات الحسابية لدرجات االستجابة في كل من املقياسين متقاربة في أن  يتضح من الجدول السابق

( ANOVAوللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم الباحثان تحليل التباين األحا ي ) ،ت العمريةمختلف الفئا

ظام نل ية املقدمة ملزارعي الخضرواتراا الختبار الفروق في  رجات استجابة أفرا  العينة حول مستوى الخدمات ال 

 للتغير في العمر ،)الخليلوكذلك  رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة الغربية  الزراعة املحمية
ً
كما  ،بيت لحم( تبعا

 هو مبـين في الجدول التالي:

نتائج اختبار تمحليل التباين األحادي للفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول مستوى الخدمات  (11جدول )

في جنوب الضفة  ية املقدمة ملزارعي الخضروات داخل البيوت البالستيكية وكذلك درجة االستفادة منهاراادال 

 بيت لحم( تعزى ملتغير العمر. ،الغربية )الخليل

 مصدر التباين املقياس
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة ف 

 املمحسوبة

الداللة 

 ةيحصائال 

ية راادالخدمات ال 

 املقدمة ملزارعي الخضروات

 0.116 5 0.582 بين املجموعات

 0.151 93 14.056 ات اخل املجموع 0.573 0.771

  98 14.639 املجموع

درجة االستفادة من 

 يةراادالخدمات ال 

 0.447 5 2.235 بين املجموعات
1.388 

 

0.236 

 
 0.322 93 29.951  اخل املجموعات

  98 32.187 املجموع

ية راا جالين )الخدمات ال ة في كل من امليحصائقيمـة الداللـة ال إلى  يتضح لنا من الجدول السابق وبالنظر 

إذ نجد  ،(0.236) ،(0.573ية( فقد بلغت )راا املقدمة ملزارعي الخضروات( وكذلك ) رجة االستفا ة من الخدمات ال 

ـة عند يإحصائبأنه ال توجد فروق ذات  اللـة  ،مما يعني قبول الفرضيـة ،(=0.05أنهـا أكبر من مستـوى الداللة )

ية املقدمة ملزارعي الخضروات  اخل البيوت البالستيكية وكذلك راا ستوى الخدمات ال ( في مα≤0.05املستوى )

 ملقياس الدراسة.  ، رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليل
ً
 بيت لحم( تعزى ملتغير العمر. وفقا

ية املقدمة راا وجهات النظر لدى أفرا  العينة ال تختلف حول مستوى الخدمات ال أن  مما سبق نستنتج

 لهم  اخل البيوت البالستيكية وكذلك  رجة االستفا ة منها باختالف أعمارهم.
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 الفرضية الثانية:

ية املقدمة ملزارعي راا ( في مستوى الخدمات ال α≤0.05ـة عند املستوى )يإحصائال يوجد فروق ذات  اللـة 

بيت لحم(  ،نها في جنوب الضفة الغربية )الخليلالخضروات  اخل البيوت البالستيكية وكذلك  رجة االستفا ة م

 تعزى ملتغير املستوى التعليمي.

استخرج الباحثان املتوسطات الحسابية واألعدا  واالنحرافات املعيارية لدرجات  ،الختبار الفرضية السابقة

البالستيكية وكذلك  ية املقدمة ملزارعي الخضروات  اخل البيوتراا استجابة أفر  العينة حول مستوى الخدمات ال 

 للتغير في املستوى التعليمي ، رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليل
ً
كما في الجدول  ،بيت لحم( تبعا

 التالي:

 (12جدول )

لدرجات استجابة أفرد العينة حول مستوى الخدمات  ،واالنمحرافات املعيارية ،واألعداد ،املتوسطات الحسابية

قدمة ملزارعي الخضروات داخل البيوت البالستيكية وكذلك درجة االستفادة منها في جنوب الضفة ية املراادال 

 بيت لحم( تعزى ملتغير املستوى التعليمي. ،الغربية )الخليل

 االنمحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املستوى التعليمي املقياس

الخدمات 

ية املقدمة راادال 

ملزارعي 

 الخضروات

 0.288 1.96 7 أمي

 0.282 1.63 18 ابتدائي

 0.280 1.59 25 ثانوي 

 0.430 1.78 43 بكالوريوس

 0.516 2.07 6 ماجستير فأعلى

 0.386 1.74 99 املجموع

درجة االستفادة 

من الخدمات 

 يةراادال 

 0.325 2.67 7 أمي

 0.432 2.39 18 ابتدائي

 0.558 2.37 25 ثانوي 

 0.627 2.65 43 بكالوريوس

 0.717 2.67 6 ماجستير فأعلى

 0.573 2.54 99 املجموع

املتوسطات الحسابية لدرجات االستجابة في كل من املقياسين كانت متقاربة في أن  يتضح من الجدول 

للتحقق من صحة الفرضية السابقة . أغلبيتها في مختلف فئات املستوى التعليمي مع وجو  بعض الفروق الظاهرية

( الختبار الفروق في  رجات استجابة أفرا  العينة حول مستوى ANOVAالباحثان تحليل التباين األحا ي )استخدم 

 رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة و  ية املقدمة ملزارعي الخضروات  اخل البيوت البالستيكيةراا الخدمات ال 

 للتغير في املستوى التعليمي ،الغربية )الخليل
ً
 كما هو مبـين في الجدول التالي: ،بيت لحم( تبعا
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نتائج اختبار تمحليل التباين األحادي للفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول مستوى الخدمات  (13جدول )

ية املقدمة ملزارعي الخضروات داخل البيوت البالستيكية وكذلك درجة االستفادة منها في جنوب الضفة راادال 

 تعزى ملتغير املستوى التعليمي.بيت لحم(  ،الغربية )الخليل

 مصدر التباين املقياس
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة ف 

 املمحسوبة

الداللة 

 ةيحصائال 

ية املقدمة راادالخدمات ال 

 ملزارعي الخضروات

 3.270 0.447 4 1.788 بين املجموعات

 

 

0.015 

 

 
 0.137 94 12.850  اخل املجموعات

  98 14.639 جموعامل

درجة االستفادة من الخدمات 

 يةراادال 

 1.414 0.457 4 1.826 بين املجموعات

 

 

0.236 

 

 
 0.323 94 30.361  اخل املجموعات

  98 32.187 املجموع

ية راا )الخدمات ال  األول ة املقابلة للمجال يحصائقيمـة الداللـة ال إلى  يتضح لنا من الجدول وبالنظر 

مما يعني رفض  ،(=0.05إذ نجد أنهـا أقل من مستـوى الداللة ) ،(0.015ملقدمة ملزارعي الخضروات( قد بلغت )ا

( في α≤0.05ـة عند املستوى )يإحصائهناك فروق ذات  اللـة أن  حيث يتضح ،األول الفرضيـة فيما يتعلق باملجال 

 ،لبيوت البالستيكية في جنوب الضفة الغربية )الخليلية املقدمة ملزارعي الخضروات  اخل اراا مستوى الخدمات ال 

 ملقياس الدراسة. 
ً
 بيت لحم( تعزى ملتغير املستوى التعليمي. وفقا

ية( راا ة املقابلة للمجال الثاني ) رجة االستفا ة من الخدمات ال يحصائقيمة الداللة ال أن  بينما نالحظ

بول الفرضية فيما يتعلق بهذا املجال بأنه ال يوجد فروق ذات مما يعني ق ،(0.05( وهي أكبر من )0.236قد بلغت )

ية املقدمة ملزارعي الخضروات راا ( في  رجة االستفا ة من الخدمات ال α≤0.05ـة عند املستوى )يإحصائ اللـة 

 بيت لحم( تعزى ملتغير املستوى التعليمي. ، اخل البيوت البالستيكية في جنوب الضفة الغربية )الخليل

 ،ية املقدمة لهمراا وجهات النظر لدى أفرا  العينة تباينت حول مستوى الخدمات ال أن  سبق نستنتجمما 

 بينما نجد أنها توافقت فيما يتعلق بدرجة االستفا ة من هذه الخدمات وفقا للتغير في املستوى التعليمي لديهم. 

 الفرضية الثالثة:

ية املقدمة ملزارعي راا ( في مستوى الخدمات ال α≤0.05) ـة عند املستوى يإحصائال يوجد فروق ذات  اللـة 

بيت لحم( تعزى ملتغير  ، رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليلو  بنظام الزراعة املحميةالخضروات 

 حيازة األرض.

جابة ( للفروق في  رجات االستT- testللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم الباحثان اختبار ت )

 رجة االستفا ة منها في و  ية املقدمة ملزارعي الخضروات  اخل البيوت البالستيكيةراا حول مستوى الخدمات ال 

  .كما هو مبين في الجدول اآلتي ،بيت لحم( تعزى ملتغير حيازة األرض ،جنوب الضفة الغربية )الخليل
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 (14جدول )

ية املقدمة ملزارعي راادابة حول مستوى الخدمات ال ( للفروق في درجات االستجT- testنتائج اختبار ت ) 

بيت لحم( تعزى  ،درجة االستفادة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليلو  الخضروات داخل البيوت البالستيكية

 ملتغير حيازة األرض.

 املقياس
حيازة 

 األرض
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

االنمحراف 

 املعياري 

قيمة ت 

 املمحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 ةيحصائال 

ية املقدمة راادالخدمات ال 

 ملزارعي الخضروات

 0.368 1.704 89 ملك
- 2.432 97 0.017 

 0.453 2.010 10 إيجار

درجة االستفادة من الخدمات 

 يةراادال 

 0.555 2.503 89 ملك
- 1.781 97 0.078 

 0.669 2.840 10 إيجار

ية راا )الخدمات ال  األول ة املقابلة للمجال يحصائـة الداللـة ال قيمأن  يتضح لنا من الجدول السابق

مما يعني  ،(=0.05إذ نجد أنهـا أقل من مستـوى الداللة املطلوب ) ،(0.017املقدمة ملزارعي الخضروات( قد بلغت )

( α≤0.05ستوى )ـة عند امليإحصائهناك فروق ذات  اللـة أن  حيث يتضح ،األول رفض الفرضيـة فيما يتعلق باملجال 

ية املقدمة ملزارعي الخضروات  اخل البيوت البالستيكية في جنوب الضفة الغربية راا في مستوى الخدمات ال 

 ملقياس الدراسة ،)الخليل
ً
كما يتضح من الفروق كانت لصالح فئة  ،بيت لحم( تعزى ملتغير حيازة األرض. وفقا

( مع انحراف معياري 2.010الحسابي لدرجات استجاباتهم )حيث بلغ املتوسط  ،املستأجرين لألراض ي الزراعية

(0.453.) 

ية( راا ة املقابلة للمجال الثاني ) رجة االستفا ة من الخدمات ال يحصائقيمة الداللة ال أن  بينما نالحظ

ذات  مما يعني قبول الفرضية فيما يتعلق بهذا املجال بأنه ال يوجد فروق ،(0.05( هي أكبر من )0.078قد بلغت )

ية املقدمة ملزارعي الخضروات راا ( في  رجة االستفا ة من الخدمات ال α≤0.05ـة عند املستوى )يإحصائ اللـة 

 بيت لحم( تعزى ملتغير حيازة األرض. ، اخل البيوت البالستيكية في جنوب الضفة الغربية )الخليل

 للتغير في اا ر ن وجهات النظر لدى أفرا  العينة تباينت حول مستوى الخدمات ال ا
ً
ية املقدمة لهم وفقا

الخدمات أن  يرى الباحث .هذا التباين كان لصالح فئة املستأجرينأن  حيث تبين من الجدول  ،حيازة األرض

بيت لحم( تتركز على  ،في جنوب الضفة الغربية )الخليل بنظام الزراعة املحميةية املقدمة ملزارعي الخضروات راا ال 

  لألراض ي الزراعية مقابل أولئك الذين يمتلكون ألراضيهم الزراعية. املزارعين املستأجرين

وجهات النظر توافقت فيما يتعلق بدرجة االستفا ة من هذه الخدمات وفقا للتغير في أن  وجد الباحث بينما

 حيازة األرض لديهم. 

بسبب بذلهم  راا ت ال املزارعين املستأجرين لديهم الرغبة االكثر في الحصول على خدماأن  ويعتقد الباحث

للجهو  العمالية واملالية وكونهم يرغبون في الحصول على التعويض الكافي لهذه الجهو  لذا يحاولون يحصلون على 

 اعلى. إراا مستوى خدمات 

املنتجين ال أن  اما سبب عدم االختالف في  رجة االستفا ة من هذه الخدمات فحسب رأي الباحث 

 املقدمة اليهم.  راا فرق في الناتج بسبب استخدامهم او عدم استخدامهم لتعليمات ال يستطيعون التميز بين ال
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 الفرضية الرابعة:

ية املقدمة ملزارعي راا ( في مستوى الخدمات ال α≤0.05ـة عند املستوى )يإحصائال يوجد فروق ذات  اللـة 

بيت لحم( تعزى ملتغير  ،ة الغربية )الخليل رجة االستفا ة منها في جنوب الضف بنظام الزراعة املحميةالخضروات 

 الدخل املوسمي ملحاصيل الخضروات.

استخرج الباحثان املتوسطات الحسابية واألعدا  واالنحرافات املعيارية لدرجات  ،الختبار الفرضية السابقة

 رجة و  املحمية بنظام الزراعةية املقدمة ملزارعي الخضروات راا استجابة أفر  العينة حول مستوى الخدمات ال 

 للتغير في الدخل املوسمي ملحاصيل الخضروات ،االستفا ة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليل
ً
كما  ،بيت لحم( تبعا

 في الجدول التالي:

ية راادالستجابة العينة حول مستوى الخدمات ال  ،واالنمحرافات املعيارية ،املتوسطات الحسابية (15جدول )

بيت  ،درجة االستفادة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليلو  بنظام الزراعة املمحميةضروات املقدمة ملزارعي الخ

 لحم( تعزى ملتغير الدخل املوسمي ملمحاصيل الخضروات.

 املقياس
الدخل املوسمي 

 ملمحاصيل الخضروات

املتوسط 

 الحسابي
 العدد

االنمحراف 

 املعياري 

 ية املقدمة ملزارعي الخضرواتراادالخدمات ال 

 0.507 11 2.17 عال
 0.321 75 1.71 متوسط
 0.376 13 1.52 منخفض
 0.386 99 1.74 املجموع

 يةرااددرجة االستفادة من الخدمات ال 

 0.683 11 2.77 عال
 0.521 75 2.58 متوسط
 0.587 13 2.09 منخفض
 0.573 99 2.54 املجموع

ستجابة في كل من املقياسين تتسم بوجو  بعض املتوسطات الحسابية لدرجات اال أن  يتضح من الجدول 

( الختبار ANOVAللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم الباحثان تحليل التباين األحا ي ). الفروق الظاهرية

بنظام الزراعة ية املقدمة ملزارعي الخضروات راا الفروق في  رجات استجابة أفرا  العينة حول مستوى الخدمات ال 

 للتغير في الدخل املوسمي ملحاصيل  ، رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة الغربية )الخليلو  املحمية
ً
بيت لحم( تبعا

 كما هو مبـين في الجدول التالي: ،الخضروات

نتائج اختبار تمحليل التباين األحادي للفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول مستوى الخدمات  (16جدول )

درجة االستفادة منها في جنوب الضفة الغربية و  بنظام الزراعة املمحميةملزارعي الخضروات  ية املقدمةراادال 

 بيت لحم( تعزى ملتغير الدخل املوسمي ملمحاصيل الخضروات. ،)الخليل

 مصدر التباين املقياس
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة ف 

 املمحسوبة

الداللة 

 ةيحصائال 

ية املقدمة اادر الخدمات ال 

 ملزارعي الخضروات

 1.377 2 2.755 بين املجموعات

 0.124 96 11.884  اخل املجموعات 0.000 11.128

  98 14.639 املجموع
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 مصدر التباين املقياس
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة ف 

 املمحسوبة

الداللة 

 ةيحصائال 

درجة االستفادة من الخدمات 

 يةراادال 

 1.660 2 3.321 بين املجموعات
5.522 

 

0.005 

 
 0.301 96 28.866  اخل املجموعات

  98 32.187 موعاملج

)الخدمات  األول ة املقابلة للمجال يحصائقيمـة الداللـة ال إلى  يتضح لنا من الجدول السابق وبالنظر 

وكذلك املقابلة للمجال الثاني ) رجة االستفا ة من  ،(0.000ية املقدمة ملزارعي الخضروات( قد بلغت )راا ال 

مما يعني رفض  ،(=0.05نجد أنهـا أقل من مستـوى الداللة )حيث  ،(0.005ية( والتي بلغت )راا الخدمات ال 

 ذات  اللـة ، بأن الفرضيـة فيما يتعلق بكال املجالين
ً
( في مستوى α≤0.05ـة عند املستوى )يإحصائهناك فروقا

 رجة االستفا ة منها في جنوب الضفة و  بنظام الزراعة املحميةية املقدمة ملزارعي الخضروات راا الخدمات ال 

 ملقياس الدراسة.  ،الغربية )الخليل
ً
 بيت لحم( تعزى ملتغير الدخل املوسمي ملحاصيل الخضروات. وفقا

 رجات االستجابة تنحدر اعتما ا على مستوى الدخل املوسمي أن  نالحظ ،(15يتضح من الجدول رقم )

 رجات االستجابة أن  ث تبينحي ،و رجة االستفا ة منها( ،ملحاصيل الخضروات في مجالي الدراسة )مستوى الخدمات

وجو  عالقة بين هذين املقياسين إلى  تقل كلما قل مستوى الدخل املوسمي ملحاصيل الخضروات. األمر الذي قد يشير 

 ومستوى الدخل املوسمي ملحاصيل الخضروات. 

ستخدمها ال الوسيلة واملعلومة الزراعية التي يأن  ويرى الباحث انه كلما حصل املزارع على  خل اقل اعتقد

ليبحث عن اسباب تدني الدخل وكيفية حل املشاكل املسببة لذلك يبحث  راا يتوجه لخدمات ال أن  تفيد وبدال من

اوالسياسية التي  ،البيئية ،عن معطيات اخرى لها عالقة بالواقع الذي يعيشه مثل االحتالل او الظروف االقتصا ية

 يعيشها.

 االستنتاجات:

ية بطرق راا وعقد االجتماعات ال  ،الخضروات نتجيالتي تتعلق بتوزيع امللصقات مل عدم الرضا عن الخدمات -1

 ية.راا إقامة الحقول ال و  ،ية ذات العالقة بزراعة الخضرواتراا عرض األفالم ال  ،منتظمة

ت امللصقات قد حظيأن  االستشارة بينما أظهرت النتائج هو  يةراا ن أعلى  رجات االستفا ة من الخدمات ال ا -2

وأنها خدمة ليست ذات أهمية كبرى أقل  رجة االستفا ة من امللصقات أن  بأ نى  رجات االستجابة مما يعني

 بالنسبة لنشاطات املزارعين.

 بنظام الزراعة املحميةية املقدمة لهم راا وجهات النظر لدى أفرا  العينة ال تختلف حول مستوى الخدمات ال  -3

 مارهم. رجة االستفا ة منها باختالف أعو 

لم تتباين بينما نجد أنها  ،ية املقدمة لهمراا وجهات النظر لدى أفرا  العينة تباينت حول مستوى الخدمات ال  -4

 ستفا ة من هذه الخدمات وفقا للتغير في املستوى التعليمي لديهم.لال 

 لراا وجهات النظر لدى أفرا  العينة تباينت حول مستوى الخدمات ال  -5
ً
لتغير في حيازة ية املقدمة لهم وفقا

ية املقدمة راا الخدمات ال أن  ويعتقد الباحث ،هذا التباين كان لصالح فئة املستأجرينأن  حيث تبين ،األرض

بيت لحم( تتركز على املزارعين  ،في جنوب الضفة الغربية )الخليل بنظام الزراعة املحميةملزارعي الخضروات 

 .ذين يمتلكون ألراضيهم الزراعيةاملستأجرين لألراض ي الزراعية مقابل أولئك ال
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أن  رجات االستجابة تنحدر اعتما ا على مستوى الدخل املوسمي ملحاصيل الخضروات في مجالي الدراسة  -6

 رجات االستجابة تقل كلما قل مستوى الدخل أن  حيث تبين ،و رجة االستفا ة منها( ،)مستوى الخدمات

وجو  عالقة بين هذين املقياسين ومستوى الدخل إلى  ر املوسمي ملحاصيل الخضروات. األمر الذي قد يشي

 املوسمي ملحاصيل الخضروات.

 التوصيات:

ية راا الزراعي املستخدمة واالهتمام باالستشارات الزراعية كأهم الوسائل ال  راا ضرورة مراجعة وسائل ال  -1

 واكثرها فائدة لدى املزارعين.

الزراعي ويطور وسائل االنتاج  راا يستفيد من ال أن  يمكن يذللمزارع املتعلم الخاصة  إراا تطوير برامج  -2

 الزراعي.

 .راا اتجاه فئة املستأجرين كونها الفئة االكثر اهتماما بال  راا مكانية تطوير برامج ال إ -3

التنمية إلى  مما يؤ يتطوير انتاجهم  ليستطيعواالزراعي للمزارعين ذوي الدخل االعلى  راا متابعة برامج ال  -4

 صا ية الزراعية في مجتمعهم.االقت
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