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 زــــــــــــــــالموجـ
  

استهدف البحث الراهن بصففة سساسفية التعفرف عمف   
درجة فعالية اإلرشفاد الزراعفي ففي انتفاج محصفول نخيفل 
البمح، وتحديد العالقة بين المتغيرات المسفتقمة المدروسفة 
وبفين فعاليففة اإلرشفاد الزراعففي ففف  انتفاج محصففول نخيففل 
الفففبمح، والتعففففرف عمفففف  المشففففكالت التففففي تواجفففف  الففففزراع، 

بحفففففث تفففففم اختيفففففار عينفففففة عشفففففوا ية ولتحقيفففففا سهفففففداف ال
مزارعففا  532منتظمففة مففن زراع نخيففل الففبمح بمفف  قوامهففا 

% من اجمالي الزراع بالواحات البحرية 01يمثمون نحو 
محافظة الجيفزة، وتفم تصفميم اسفتمارة اسفتبيان جمعفت  –

بالمقابمففففففة الشخصففففففية، واسففففففتخدم فففففففي عففففففرض البيانففففففات 
الحسففابي، التكففرارات، النسففم الم ويففة، المففدس، المتوسففط 

االنحفففففراف المعيفففففارت، اختبفففففار تحميفففففل التبفففففاين، معامفففففل 
االرتبفففففاط البسفففففيط لبيرسفففففون، تحميفففففل االنحفففففدار المتعفففففدد 

 7وقد سوضحت نتا ج البحثالمتدرج الصاعد. 
% مففن اجمففالي عينففة الدراسففة يقعففون 20.5سن نحففو   -

في ف ة الفعالية المتوسطة لإلرشاد الزراعي في حفين 
فعاليففة اإلرشففاد الزراعففي  % فففي ف ففة34.3يقففع نحففو 

المنخفضففة، بينمففا ال تمثففل نسففبة مففن يقعففون فففي ف ففة 
% 00فعاليفففة اإلرشفففاد الزراعفففي المرتفعفففة سفففوت نحفففو

 من اجمالي عينة الدراسة.

  1.10وجفففود عالقفففة ارتباطيففف  عنفففد مسفففتوس معنويفففة   -
بفففين كفففل مفففن المتغيفففرات المسفففتقمة المدروسفففة7 درجفففة 

لزراعيففة مففن نخيففل تعمففيم المبحففوث، مسففاحة الحيففازة ا
الفففبمح، عفففدد سفففنوات الخبفففرة ففففي زراعفففة نخيفففل الفففبمح، 
درجفففة القياديففففة وبففففين الدرجففففة الكميففففة لفعاليففففة سنشففففطة 
اإلرشففففاد الزراعففففي فففففي انتففففاج محصففففول نخيففففل الففففبمح 
)المتغيفففر التفففابعم، بينمفففا كانفففت العالقفففة معنويفففة عنفففد 

بففين المتغيففرات المسففتقمة7  1.12المسففتوس االحتمففالي 
زة الزراعيفففة، عففففدد سفففنوات الخبفففرة فففففي مسفففاحة الحيفففا

العمففففل الزراعففففي، درجففففة االتجففففا  نحففففو المسففففتحدثات 
الزراعيففة، درجففة االتجففا  نحففو اإلرشففاد وبففين المتغيففر 

 التابع.
سن هنففففففاة سربعففففففة متغيففففففرات مففففففن جممففففففة المتغيففففففرات   -

% مففن التبففاين 53.3المسفتقمة المدروسففة تشففرح نحففو 
اإلرشففففاد الكمففففي فففففي الدرجففففة الكميففففة لفعاليففففة سنشففففطة 

الزراعفففي ففففي انتفففاج محصفففول نخيفففل الفففبمح )المتغيفففر 
التفففففابعم والفففففة باسفففففتخدام سسفففففموم تحميفففففل االنحفففففدار 
المتفففدرج الصفففاعد وهففف 7 مسفففاحة الحيفففازة مفففن نخيفففل 
الفففبمح، عفففدد سفففنوات الخبفففرة ففففي زراعفففة نخيفففل الفففبمح، 
درجفففففففففة تعمفففففففففيم المبحفففففففففوث، درجفففففففففة االتجفففففففففا  نحفففففففففو 

 المستحدثات الزراعية.
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 والمشكمة البحثيةالمقدمة 
 

الفبمح بمصفر امتفدادان مفن سفاحل  نخيفل زراعفة تنتشر 
البحر المتوسط شماالن حت  جنفوم سسفوان وفف  الواحفات 
بالصففحراا الغربيففة والتففي تشففمل الواحففات البحريففة وواحففة 
سففيو ، وواحففة الداخمففة والفرافففرة وواحففة الخارجففة وبففاريس، 

سففيناا، وففف  محافظففة الفيففوم، ومحففافظتي شففمال وجنففوم 
وف  سواحل البحر األحمر وتوشكي، وتبم  عدد سشفجار  

مميفففففون نخمفففففة، وتمثفففففل المسفففففاحة المنزرعفففففة  05حفففففوالي 
٪ 3.35سلففف فففدان تمثففل نحففو  43.323بالنخيففل حاليففان 

مففن اجمففالي المسففاحة الكميففة المنزرعففة بالفاكهففة، ويمثففل 
مميون طن من التمر حيفث  0.00اإلنتاج السنوت لمتمر 

٪ من جممة انتاج ثمار 03.60ا يقرم من تمثل حاليان م
مميفففون  01.35الفاكهفففة ففففي مصفففر المنفففتج مفففن حفففوالي 

نخمفففففة مثمفففففرة، و تعفففففزس هفففففا  الزيفففففادة الففففف  التوسفففففع ففففففي 
فففي محافظففات7  النخيففل المسففاحات المنزرعففة برشففجار

وشفففمال سفففيناا وجنفففوم سفففيناا  مطفففروح والفففوادت الجديفففد
والبحر األحمر والنوباريفة وتوشفكي والعوينفات واألراضفي 

ونظران الختالف الظروف المناخية .المستصمحة الحديثة،
وتباينهفففففا ففففففي مصفففففر فقفففففد انتشفففففرت األصفففففناف الرطبفففففة 

)قطـــاع الشـــقون ايقتصـــادية  ونصفففف الجاففففة والجاففففة 
4103.) 
سففففففكان ويعتمففففففد نجففففففاح الجهففففففود الخاصففففففة بتوزيففففففع ال 

بالمنففففاطا الصففففحراوية وتشففففجيع العمميففففات التنمويففففة بهففففا 
عمفففف  النهففففوض بالزراعففففة وتطويرهففففا واسففففتخدام التقنيففففات 
المسففففتحدثة فففففي عمميففففات الخدمففففة واإلنتففففاج، حيففففث تعففففد 
الزراعفففة سحففففد سهفففم العوامففففل التففففي تففف دس الفففف  االسففففتقرار 
البشفرس بصفففة عامفة وففف  المنفاطا الصففحراوية خاصففة، 

ة بمحافظففة الففوادت الجديففد مففن سهففم ويعتبففر قطففاع الزراعفف
القطاعفففات التفففي توليهفففا الدولفففة اهتمامفففان كبيفففران فقفففد حفففدث 

سلفففف ففففدان عفففام  25.3تطفففور ففففي الزمفففام المنفففزرع مفففن 
مميففون فففدان عففام  5.53مسففتهدفا الوصففول الفف   0665
والففففففة الهتمففففففام الدولففففففة باستصففففففالح واسففففففتزراع  5104

ت مسفففاحات اضفففافية مفففن األراضفففي الجديفففدة بالمحافظففففا
الصففففحراوية تسففففاهم فففففي سففففد الفجففففوة الزراعيففففة واالكتفففففاا 

مركز المعمومات ودعـم الااتي من المحاصيل الزراعيفة )
 (.03  ص4103اتخاذ القرار بمحافظة الجيزة  

ومففن جانففم يخففر يعتبففر العنصففر البشففرت بمففا يمثمفف   
مففن عففادات وتقاليففد هففو نقطففة البدايففة واالنطففالا لتنميففة 

تمففام بتنميففة وتطففوير الجوانففم وتطففوير ست مجتمففع، فااله
التكنولوجيفففففة اات الصفففففمة باإلنتفففففاج الزراعفففففي، ال يمكفففففن 
اسفففففتخدامها بشفففففكل فعفففففال مفففففا لفففففم يمتمفففففة هفففففاا العنصفففففر 
البشرت القدرات والمهارات الضرورية لتطبيقها في عممية 
اإلنتاج، ولقد سصبح احداث التنمية الزراعية الشاممة في 

ألساسفففي الهتمفففام الزراعفففة المصفففرية وتحفففديثها المحفففور ا
المسفف ولين عففن القطففاع الزراعففي رفبففة فففي رفففع مسففتوس 
المعيشفففة وتحقيفففا حيفففاة سفضفففل لمسفففكان، وتقميفففل الفجفففوة 
الغاا ية، ولكي يتم الة كان من الضفرورت وضفع نفواتج 
التقفففففدم التكنولفففففوجي ونتفففففا ج البحفففففوث الزراعيفففففة موضفففففع 

)حمـادة  وعصـمت التطبيفا الفواقعي لممبتكفرات الزراعيفة 
 (.6  ص 0772 محمد 
وتجفففود زراعفففة نخيفففل الفففبمح ففففي مصفففر حيفففث تتفففوافر  

العوامفففل البي يفففة المناسفففبة مفففن درجفففات الحفففرارة والرطوبفففة 
خالل فصول السنة، فالربيع المعتدل خالل فتفرة اإلزهفار 
والتمقففففففيح، والصففففففيف الحففففففار خففففففالل فتففففففرة نمففففففو الثمففففففار 
ونضففففففجها ونففففففدرة هطففففففول األمطففففففار، والشففففففتاا المعتففففففدل 

صففففقيع وتركيففففم تربتهففففا تجعففففل الظففففروف الخففففالي مففففن ال
نتاج نخيل البمح، ويعفد نخيفل الفبمح مفن  مناسبة لزراعة وا 
النباتففات المقاومففة لممموحفففة والجفففاف، ومفففن سهففم سشفففجار 
الفاكهفففففة بالمنفففففاطا الصفففففحراوية التفففففي وففففففرت لزراعتهفففففا 
بالواحفات ظففروف بي يففة مناسففبة تمكففن المففزارع مففن تنويففع 

التففففففي تميففففففز معظففففففم وزيففففففادة دخمفففففف  باألراضففففففي القاحمففففففة 
الواحففففففففففات المنزرعففففففففففة بنخيففففففففففل الففففففففففبمح وسدت السففففففففففتقرار 
المجتمعففات الريفيفففة بالمنفففاطا الصفففحراوية، وتعفففد زراعفففة 
نخيففل الففبمح مففن سولويففات النشففاط االقتصففادت لكثيففر مففن 
 5سفففكان الواحفففات البحريفففة، وتبمففف  عفففدد سشفففجارها نحفففو 

مميون نخمة من سجود سنواع النخيفل بمصفر، وتمثفل نحفو 
ن اجمففالي عففدد سشففجار نخيففل الففبمح بمصففر، % مفف05.3

وتعد ثمار نخيل البمح من المواد الغاا ية بمفا تحويف  مفن 
عناصفففففففر فاا يففففففففة هامفففففففة، وتقففففففففوم عميففففففف  العديففففففففد مففففففففن 
الصففففناعات الغاا يففففة مثففففل تجفيففففف التمففففر وعسففففل الففففبمح 
) الففففدبس م، ومربفففف  الففففبمح، ومخمففففالت الففففبمح، وتصففففنيع 

ات الغاا يففة العجففوة، كمففا يففدخل فففي العديففد مففن الصففناع
)مركـــز المعمومــــات ودعــــم اتخــــاذ القــــرار  بالبــــاويطى  

4104.) 
ولمفففففا كفففففان عمففففف  التكنولوجيفففففات الجديفففففدة سن تقطفففففع  

المسفففففافة الفاصفففففمة بفففففين معاهفففففد البحفففففوث التفففففي طورتهفففففا 
وحقول المزارعين. وسن تقدم ها  التقنيفات الف  المفزارعين 

http://www.alexagri.net/forum/showthread.php?t=9497
http://www.alexagri.net/forum/showthread.php?t=9497
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بمغفففة مبسفففطة فيفففر تقنيفففة، كمفففا يتعفففين اظهفففار وتوضفففيح 
منافعها مقارنة بالممارسفات التقميديفة بطريقفة مقنعفة، مفن 
خالل اإليضاح الحقمي مثالن وشرح المكونفات الضفرورية 
لمتكنولوجيففا الجديففدة، مففن حيففث تكمفتهففا والمخففاطر التففي 
قد تنتج عنها. ومن ثم يقتضي اتبفاع األسفاليم المختمففة 
 لتعميم الكبار واألسفاليم التشفاركية التخفاا القفرار، بهفدف
تشجيع النقاش بشرن المعمومفة المقدمفة حفول التكنولوجيفا 
الجديففدة، وبمففا يسففمح بتقيففيم النففواحي اإليجابيففة والسففمبية 
عمفف  حففد سففواا. ان هففاا اإلجففراا يتعففين عمفف  كففل عامففل 
ففففففي اإلرشفففففاد سن يتبعففففف  كممفففففا سوصفففففي البفففففاحثون بتقنيفففففة 

 .(1  ص 4113كميم  ) جديدة.
العفففالم دورا وتففف دس خفففدمات اإلرشفففاد الزراعفففي عبفففر  

مهمفففففا ففففففي تطفففففوير الزراعفففففة وتحسفففففين رفاهيفففففة السفففففكان 
الريفيين بصفة عامفة والفزراع بصففة خاصفة، لمسفاهمتها 
ففففي زيفففادة اإلنتفففاج الزراعفففي وتحسفففين جودتففف  مفففن خفففالل 
نقفل التكنولوجيفا لمففزراع، وزيفادة معففارف الفزراع وتعمففيمهم 
مهارات ادارة الحقل، كما تقوم خفدمات اإلرشفاد الزراعفي 

اا دوران مهمففا فففي نقففل المشففكالت مففن الففزراع لمراكففز بففرد
 البحفففففففففففففففففث العممفففففففففففففففففي لمسفففففففففففففففففاعدتهم عمففففففففففففففففف  حمهفففففففففففففففففا

(Waddington, 2010, p1). 
ويسففففع  اإلرشففففاد الزراعففففي الفففف  احففففداث العديففففد مففففن  

التغيففرات المرفوبففة فففي المعففارف والمهففارات واالتجاهففات 
لفففيس بفففين الفففزراع فحسفففم، بفففل بفففين جميفففع سففففراد األسفففرة 

نمفا تفتم الريفية، وال ي مكن سن تتم ها  التغيفرات بسفهولة وا 
مففن خففالل بففرامج ارشففادية يففتم تخطيطهففا تخطيطففا جيففدا 

ــــة وعصــــام وتنفيففففاها عمفففف  سسففففس عمميففففة  ــــري  دري )خي
كمفففففا يسفففففاعد مشفففففاركة  (.211  ص 4117شـــــاىين  

األهفففالي  ففففي تخطفففيط البفففرامج عمففف  سسفففس سفففميمة ففففي 
تحسففففففين األنشففففففطة المقدمففففففة ضففففففمانا لتحقيففففففا البرنففففففامج 

 (.Shackman, 2008)داف  أله
ومفففن هنفففا تفففرت  سهميفففة اإلرشفففاد الزراعفففي ففففي تنميفففة  

العنصفففففر البشفففففرس باعتبفففففار  سحفففففد سهفففففم الفففففنظم التعميميفففففة 
المتميفففففزة التفففففي تعمفففففل عمففففف  احفففففداث تغييفففففرات سفففففموكية 
مرفوبفففة ففففي معفففارف واتجاهففففات ومهفففارات الفففزراع دفعففففا 
لعجمففففة التنميففففة االقتصففففادية وزيففففادة معففففدالتها، ألن هففففا  

تغيففرات السفففموكية اات قيمفففة ففففي حفففد ااتهفففا كمفففا تففف دس ال
الفففف  نتففففا ج اقتصففففادية واجتماعيففففة سخففففرس تففففرتبط مباشففففرة 

، ومفن (21  ص 0774)عمر  أحمد   برهداف التنمية
هنفففا تكمفففن سهميففففة فعاليفففة اإلرشفففاد الزراعففففي ففففي تقريففففم 

الفجفففففوة بالوصفففففول إليجفففففاد المعرففففففة مفففففن خفففففالل العمفففففل 
موضففع التطبيففا عمفف  البحثففي وبففين وضففع هففا  المعرفففة 

مسفففتوس الحقفففل والمنفففزل والمجتمفففع، حيفففث يقفففوم المرشفففد 
بففففربط نظففففام المرسففففل لممعرفففففة مففففع نظففففام المسففففتقبل لهففففا 
دخفففال التكنولوجيفففا اإلنتاجيفففة  لتسفففهيل عمميفففة االتصفففال وا 
مكانيفففة تحقيفففا  المسفففتحدثة لمنهفففوض بفففالمجتمع الريففففي وا 

  0764)عـمم  يسـريو  العمل اإلرشفادت لفدور  بكففااة 
 (.31 ص
ويعبففففر مفهففففوم الفعاليففففة عففففن قففففدرة منظمففففة اإلرشففففاد  

الزراعففي عمففف  تحقيفففا سهفففدافها ففففي مسفففاعدة الفففزراع مفففن 
خالل الجهود التعميمية والعممية، بغرض تطبيفا المعرففة 
المتحصففل عميهففا فففي كففل يففوم لحففل مشففاكل المففزارعين، 
كففففالة فففففين التعمففففيم اإلرشففففادت الفعففففال هففففو المتبقففففي مففففن 

الفعالففففة التففففي تتصففففف بتغييففففر سففففموة  البففففرامج التعميميففففة
الجماعففففات المسففففتهدفة، وقففففد يرخففففا هففففاا التغييففففر سشففففكاالن 
متعددة منها التغير في المعارف واالتجاهات والمهارات. 
ثففم تنفيففا هففا  التغييففرات الالزمففة بمففا يفف دس الفف  تحسففين 
الفعالية التنظيميفة لإلرشفاد الزراعفي التفي تف دس إلحفداث 

لمففففففزارع وسسففففففرت  ومجتمعفففففف  تغييففففففر تعميمففففففي فففففففي حيففففففاة ا
المحم ، لتحقيا سفضل مستوس معيشة لمزراع والفة مفن 
خفففففالل جهفففففود اإلرشفففففاد الزراعفففففي، لفففففاا يعتبفففففر اإلرشفففففاد 

 الزراعفففي الركيفففزة األساسفففية لمتنميفففة الزراعيفففة الشفففاممة
 (. 70  ص 4111)سويمم  محمد 

وعمفففف  الففففرفم ممففففا تتميففففز بفففف  الواحففففات البحريففففة مففففن  
إلنتففاج محصففول نخيففل الففبمح فقففد ظففروف بي يففة مناسففبة 

يناسففبها ظففروف الواحففات  تبففين سن سشففجار نخيففل الففبمح
لطبيعفة تحمفل نخيفل الفبمح  مضفيفا سنهفا نظفرا -البحريفة 

وترقممفف  مففع الظففروف البي يففة المحيطففة وتحممفف  الجفففاف 
الشديد ومقاومة العطش لمدة طويمة يمكن اسفتغالل الفة 

ح، اال سن هنففاة فففي زيففادة المسففاحة المنزرعففة بنخيففل الففبم
نقص في اإلنتاجية وقد يعفزس الفة الف  وجفود فجفوة بفين 
معارف الزراع وبفين التطبيفا الصفحيح لممارسفات انتفاج 
محصفففففول نخيفففففل الفففففبمح األمفففففر الفففففات سدت الففففف  تفففففدهور 
انتاجية المحصول، وعمف  الفة فهنفاة حاجفة الف  تحديفد 
مفففدس فعاليفففة سنشفففطة اإلرشفففاد الزراعفففي ففففي انتفففاج نخيفففل 

ة مفففن خفففالل معرففففة جهفففود وفعاليفففة خفففدمات الفففبمح والففف
اإلرشاد الزراعي التعميميفة ففي نشفر المعفارف الصفحيحة 
بين زراع المحصفول والعمفل عمف  اقنفاعهم بتطبيفا حفزم 
التوصففيات الفنيففة الخاصففة بتحسففين المعففامالت الزراعيففة 
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من بدايفة الزراعفة حتف  حصفاد المحصفول، األمفر الفات 
عفففن مفففدس فعاليفففة  يفففوفر ففففي النهايفففة م شفففرات قفففد تعبفففر

جهففففففاز اإلرشففففففاد الزراعففففففي  والعففففففاممين بفففففف  فففففففي انتففففففاج 
محصفففففول نخيفففففل الفففففبمح، خاصفففففة وسن الدولفففففة قفففففد سولفففففت 
اهتمامان كبيران بهاا المحصول لمتغمم عم  المشاكل التي 
تواجفف  الففزراع فففي انتاجفف  وهففاا مففا دعففي إلجففراا البحففث 
لتحديد درجة فعالية اإلرشاد الزراعي في انتاج محصول 

البمح مفن خفالل التعفرف عمف  مفدس معرففة الفزراع  نخيل
وتنفيففاهم  لمتوصففيات الفنيففة الخاصففة بينتففاج المحصففول، 
ومففن هنففا تففرت  سهميففة البحففث الففراهن فففي التعففرف عمفف  
فعاليففة اإلرشففاد الزراعففي فففي انتففاج نخيففل الففبمح ومففا يقففوم 
قنففففففاع الففففففزراع بتطبيففففففا  بفففففف  اإلرشففففففاد الزراعففففففي لنشففففففر وا 

عمقففففة بينتففففاج محصففففول نخيففففل األسففففاليم الصففففحيحة المت
الففففبمح فففففي الواحفففففات البحريففففة، ومففففا يمكفففففن سن يقففففوم بففففف  

 مستقبالن لمنهوض بالمحصول وزيادة انتاجيت . 
 

 مشكمة البحث
 

في ضوا العرض السابا يمكن بمفورة مشفكمة البحفث  
 في التسا الت التالية7

فعاليفففة سنشفففطة اإلرشفففاد الزراعفففي ففففي مفففا هفففي درجفففة  .0
 ؟البمحانتاج محصول نخيل 

مفففا هفففي العالقفففة بفففين المتغيفففرات المسفففتقمة المدروسفففة  .5
فعاليففففة سنشففففطة اإلرشففففاد الزراعففففي فففففي انتففففاج  درجففففةو 

 ؟محصول نخيل البمح
تواجفف  زراع نخيففل الففبمح مففا هففي سهففم المشففاكل التففي  .3

 من وجه  نظر عينة الدراسة؟
 

 أىداف البحث
 

في ضوا صفيافة المشفكمة البحثيفة يمكفن تحديفد سهفدافها 
 فيما يمي7  

 
التعرف عمف  درجفة فعاليفة سنشفطة اإلرشفاد الزراعفي  -0

 في انتاج محصول نخيل البمح من خالل7 
تحديفففففففد درجفففففففة معرففففففففة الفففففففزراع بالتوصفففففففيات الفنيفففففففة  -س

 لمحصول نخيل البمح.
التعففففرف عمفففف  مصففففادر معرفففففة الففففزراع لمتوصففففيات  -م

 لمحصول نخيل البمح. الفنية

تحديففففففففد درجففففففففة تنفيففففففففا الففففففففزراع لمتوصففففففففيات الفنيففففففففة  -ج
 لمحصول نخيل البمح. 

التعرف عم  سنشطة اإلرشاد الزراعي التفي يقفوم بهفا  -د
إلقنففاع الففزراع بتنفيففا الففزراع لمتوصففيات الفنيففة لمحصففول 

 نخيل البمح.
تحديفففد العالقفففة بفففين المتغيفففرات المسفففتقمة المدروسفففة  -5

عاليففة اإلرشفاد الزراعفي فففي انتفاج محصففول وبفين درجفة ف
 نخيل البمح.

التعرف عم  سهم المشكالت التي تواج  زراع نخيل  -3
 .من وجه  نظرهمالبمح بمنطقة الدراسة 

 
 فروض البحث

 
تففرتبط فففروض البحففث الففراهن بتحقيففا الهففدف الثففاني  

من سهدافها السابا اإلشارة اليها، وففي ضفوا تحديفد سهفم 
درجة فعالية اإلرشاد الزراعي في   الم ثرة عمالمتغيرات 

 انسمكفففففن اشفففففتقاا فرضففففف انتفففففاج محصفففففول نخيفففففل الفففففبمح
 عامان، وسحد عشر فرضا احصا يا.

 
 الفرض العام األول

 
فعاليفففة توجففد فففروا معنويففة بففين متوسففطات درجففات  

اإلرشاد الزراعي ففي انتفاج محصفول نخيفل الفبمح بفالقرس 
  .الثالث محل البحث

 
 صاقي األولالفرض اإلح

  
فعاليفة ال توجد فروا معنوية بين متوسطات درجات  

اإلرشاد الزراعي ففي انتفاج محصفول نخيفل الفبمح بفالقرس 
 .الثالث محل البحث

 
 لعام الثانيالفرض ا

 
" تتففففرثر درجففففة فعاليففففة اإلرشففففاد الزراعففففي فففففي انتففففاج  

محصففول نخيففل الففبمح )المتغيففر التففابعم بتففرثير المتغيففرات 
 المستقمة المدروسة ". 
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 (01 – 4الفروض اإلحصاقية )
 

مففن الفففرض العفففام الثففاني تففم اشفففتقاا تسففعة ففففروض  
احصفففا ية تشفففترة جميعهفففا ففففي مقولفففة واحفففدة م داهفففا7 ال 

اإلرشفاد الزراعفي ففي انتفاج محصفول تترثر درجفة فعاليفة 
نخيففففل الففففبمح بمنطقففففة الدراسففففة )المتغيففففر التففففابعم معنويففففان 
بترثير المتغيرات المستقمة التالية7 سن المبحفوث، ودرجفة 
تعمففففيم المبحففففوث، ومسففففاحة الحيففففازة الزراعيففففة، ومسففففاحة 
الحيازة مفن نخيفل الفبمح، وعفدد سفنوات الخبفرة ففي العمفل 

رة فففي زراعففة نخيففل الففبمح، المزرعفف ، وعففدد سففنوات الخبفف
ودرجفففففة االتجفففففا  نحفففففو المسفففففتحدثات الزراعيفففففة، ودرجفففففة 

 القيادية، ودرجة االتجا  نحو اإلرشاد الزراعي.
 

 الفرض اإلحصاقي الحادي عشر
 

ويخففتص باختبففار األثففر المجمففع لممتغيففرات المسففتقمة  
المدروسة عم  درجفة فعاليفة اإلرشفاد الزراعفي ففي انتفاج 
محصففول نخيففل الفففبمح بمنطقففة الدراسفففة بالتففرثير المجمفففع 

 لممتغيرات المستقمة المدروسة. 
 

 الطريقة البحثية
 
  منيج البحث   –أ 
 

 اعتمد البحث عمي مفنهج المسفح اإلجتمفاعي بالعينفة 
لمتعففرف عمففي درجففة فعاليففة اإلرشففاد الزراعففي فففي انتففاج 
محصفففففول نخيفففففل الفففففبمح لوضفففففع مجموعفففففة مفففففن البفففففرامج 
اإلرشادية المتكاممة لزيادة فعالية اإلرشاد الزراعي ودمفج 
الزراع في جهود التنميفة المسفتدامة. كمفا اتبعفت الدراسفة 
المفففففنهج الكمففففففي السففففففتخالص النتفففففا ج والم شففففففرات مففففففن 

ات السفففففابقة التفففففي سمكفففففن الحصفففففول المعمومفففففات والدراسففففف
عميهففففففا. وقففففففد تطمففففففم هففففففاا اسففففففتخدام الدراسففففففة ألسففففففموم 
االسففففففتبيان بالمقابمففففففة لجمففففففع بيانففففففات مقننففففففة مففففففن عينففففففة 
الدراسففة. كمففا اسففتخدم األسففموم التحميمففي بشففكل سساسففي 
ففي معالجفة البيانفات التفي تفم جمعهفا مفن عينفة الدراسفة، 

تبففففار والففففة إلجففففراا التحميففففل اإلحصففففا ي مففففن ناحيففففة واخ
 صحة الفروض اإلحصا ية من ناحية سخرس.

 
 

 اإلطار الجغرافي لعينة لبحث -ب
 

سجرس هاا البحث بمركز الواحفات البحريفة الفات يقفع  
كم جنوم فرم الجيزة بفين خطف  طفول  332عم  بعد 

وهففو جففزا  31 – 52وخطفف  عففرض  55ر2 – 34ر2
مففففن الصففففحراا الغربيففففة ويحفففففدها مففففن الشففففمال محافظفففففة 
الوادت الجديد وسسفمها مفنخفض القطفارة ويربطهفا بفالجيزة 
طريففا بففرس مرصففوف كمففا يربطهففا بواحففة الفرافففرة طريففا 

كفففم، وتتكفففون مفففن عشفففرة قفففرس وهففف  قريفففة  511طولففف  
الباويط ، وقرية القصفر، وقريفة منديشفي ، وقريفة الحيفز، 

لففف ، وقريفففة الزبفففو، وقريفففة الحفففارة، وقريفففة عفففين وقريفففة القبا
ــــــز الففففففوادت، وقريففففففة العجففففففوز، وقريففففففة القصففففففعات.  )مرك

 (.4104المعمومات بالباويطى  
 

 المجال البشري لعينة البحث -ج 
 

لتحقيففففا سهففففداف البحففففث تففففم اتبففففاع سسففففموم المعاينففففة  
اإلحصفففا ية المناسفففم ففففي هفففاا الشفففرن حيفففث تفففم اختيفففار 
سكبففر ثففالث قففرس بالواحففات البحريففة مففن حيففث المسففاحة 
المزروعففة بمحصففول نخيففل الففبمح وهفف 7 قريففة البففاويط  

م فففففدان، وقريفففففة 0554م فففففدان، وقريففففة الحيففففز )5341)
ــــة )ام فففففدان عمفففف  الترتيففففم 0052الزبففففو ) إلدارة الزراعي

ومن واقع كشوف الحيازة الزراعية  (.4104بالباويطى  
 532تففففم اختيففففار عينففففة عشففففوا ية منتظمففففة بمفففف  قوامهفففففا 

% من اجمالي الفزراع بالواحفات 01مبحوثا يمثمون نحو 
مزارعففا، حيففث تففم اختيففار  5321البحريففة البففال  عففددهم 

مبحوثا من قرس الباويط ، والحيفز،  32، 51، 61عدد 
زبفففو عمففف  الترتيفففم والبفففال  اجمفففالي عفففدد زراع نخيفففل وال

 مزارعا عم  الترتيم. 321، 511، 611البمح بهم 
وجمعففففففففت بيانففففففففات البحففففففففث عففففففففن طريففففففففا المقابمففففففففة  

الشخصففففية لممبحففففوثين بواسففففطة اسففففتمارة اسففففتبيان سففففبا 
مزارعففان  32اعففدادها واختبارهففا مبففد يا عمففي عينففة قففدرها 

لتعفففففديالت وقفففففد تفففففم اجفففففراا ا 5103خفففففالل شفففففهر يوليففففف  
الالزمففة فففي اسففتمارة االسففتبيان بحيففث سصففبحت صففالحة 
لمقيفففففام بجمفففففع البيانفففففات الميدانيفففففة، والفففففة خفففففالل شفففففهر 

 .5103سبتمبر 
 
 
 



 سامية عبد العظيم محروس                                    0171

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2B), 2018 

 المعالجة الكمية لممتغيرات 
 

 أوي8ً المتغيرات المستقمة
 
تفففففم قيفففففاس السفففففن بسففففف ال المبحفففففوث عفففففن  الســـــن8 - 0

 ألقرم سنة ميالدية معبران عن  باألرقام الخام. سن 
تففففم قيففففاس هففففاا المتغيففففر  درجــــة تعمــــيم المبحــــوث8 - 4

بسففففف ال المبحفففففوث عفففففن حالتففففف  التعميميفففففة وعفففففدد سفففففنوات 
تعميم  الرسمي، وقسم المبحوثين مفن حيفث تعمفيمهم الف  

سففففمي، ثففففالث ف ففففات سمففففي، ويقففففرس ويكتففففم بففففدون تعمففففيم ر 
ومففففففتعمم تعمففففففيم رسففففففمي، وقففففففد سعطيففففففت درجففففففة الصفففففففر 
لمشخص األمي، وقد سعتبر من يقرس ويكتم بدون شفهادة 
دراسفية معفادالن لمفن ستففم الصفف الرابفع االبتفدا ي وسعطفف  
لففف  سربفففع درجفففات، سمفففا بقيفففة المبحفففوثين فقفففد سعطففف  لكفففل 
مبحفففوث درجفففة عفففن كفففل سفففنة قضفففاها بفففالتعميم، وبففففالة 

 دل عم  تعميم المبحوث.سمكن الحصول عم  درجة ت
يقصففففد بهففففا فففففي هففففاا  مســــاحة الحيــــازة الزراعيــــة8 - 1

البحث ما يممك  المزارع من سفدنة زراعية، وقد قيس من 
خففالل سفف ال المبحففوث عففن عففدد األفدنففة الزراعيففة التففي 

 يحوزها معبران عن  باألرقام الخام. 
يقصففد بهففا فففي  مســاحة الحيــازة مــن نخيــل الــبمح8 - 2

يممكفف  المففزارع مففن سفدنففة زراعيففة مزروعففة هففاا البحففث ما
بمحصول نخيل البمح، وقيس بس ال المبحفوث عفن عفدد 
األفدنفففة الزراعيفففة التفففي يزرعهفففا بنخيفففل الفففبمح معبفففران عنففف  

 باألرقام الخام.
يقصففد   عــدد ســنوات الخبــرة فــي العمــل المزرعــى8 - 3

بهفففا ففففي هفففاا البحفففث عفففن عفففدد السفففنوات التفففي قضفففاها 
لمزعفي ألقفرم سفنة حتفي وقفت جمفع المزارع ففي العمفل ا

بيانفففات البحفففث، وففففد  قفففيس مفففن خفففالل سففف ال المبحفففوث 
عفففن عفففدد سفففنوات خبرتففف  بالعمفففل الزراعفففي معبفففران عنهفففا 

 باألرقام الخام.
يقصفد عدد سنوات الخبرة في زراعة نخيل الـبمح8  - 4

بهففا فففي هففاا البحففث عففدد السففنوات التففي قضففاها المففزارع 
نة حتفففي وقفففت جمفففع ففففي زراعفففة نخيفففل الفففبمح ألقفففرم سففف

بيانفففات البحفففث، وففففد  قفففيس مفففن خفففالل سففف ال المبحفففوث 
عفففن عفففدد سفففنوات خبرتففف  ففففي زراعفففة نخيفففل الفففبمح معبفففران 

 عنها باألرقام الخام.
قفيس   درجة ايتجاه نحـو المسـتحدثات الزراعيـة8 - 5

هفاا المتغيففر بمقيففاس يتكففون مففن ثمففاني عبففارات اعتبففرت 

كففل عبففارة منهففا متففدرج ألنمففاط االسففتجابة، والففات يتففرلف 
مففن ثففالث اسففتجابات هففي )موافففا، سففيان، فيففر موافففام 

م 0م، )5م، )3وقففد سعطيففت لهففا  االسففتجابات درجففات )
عم  الترتيفم ففي حالفة العبفارات اإليجابيفة، والعكفس ففي 
حالة العبارات السمبية، واعتبر البحث مجموع اسفتجابات 

لعبارات الثمانية م شفران رقميفا لقيفاس هفاا المبحوث لتمة ا
 5المتغيففر. وقففد تففراوح المففدس الفعمففي لهففاا المتغيففر بففين )

درجفةم كحفد سعمف . وبحسفام  55درجاتم كحفد سدنف ، )
-Reliability Analysis“م  قيمفة معامفل الثبفات ) 

Scale (ALPHA)”    وهفففي قيمفففة  1.45وجفففد سنهفففا
يففاس، كمففا بمغففت مقبولففة احصففا يان وتففدل عمففي ثبففات المق
 1.5552قيمة معامل الصدا الااتي لممقياس 

7 لقياس هاا المتغيفر اسفتخدم طريقفة درجة القيادية - 6
التقفففففدير الففففففااتي، ست ادراة المبحففففففوث لنفسفففففف  كمصففففففدر 
قيفففادت بفففين سففففراد قريتففف  سكثفففر مفففن فيفففر ، حيفففث اسفففتخدم 
تصففنيف )كثيففران، سحيانففان، نففادران، الم لعففدد خمففس عبففارات 

م، )صففرم قففرين كففل 0م، )5م، )3) درجاتوسعطيفت الفف
منهفففا عمففف  الترتيفففم، واعتبفففر البحفففث مجمفففوع اسفففتجابات 
المبحوث لتمة العبارات الخمس م شفران رقميفا لقيفاس هفاا 
المتغيففففر. وقففففد تففففراوح المففففدس الفعمففففي لهففففاا المتغيففففر بففففين 

درجففةم كحففد سعمفف . وبحسففام  02)صفففرم كحففد سدنفف ، )
وهففففي  1.33   م وجففففد سنهففففا قيمففففة معامففففل الثبففففات ) 

قيمفففة مقبولفففة احصفففا يان وتفففدل عمفففي ثبفففات المقيفففاس، كمفففا 
 1.5055بمغت قيمة معامل الصدا الااتي لممقياس 

اسفتخدم ففي  درجة ايتجاه نحو اإلرشـاد الزراعـي8 - 7
قياس هاا المتغير مقياس يتكون مفن احفدس عشفر عبفارة 
اعتبففففرت كففففل عبففففارة منهففففا متدرجففففة ألنمففففاط االسففففتجابة، 

مففن ثففالث اسففتجابات هففي )موافففا، سففيان،  والففات يتففرلف
فيففففر موافففففام وقففففد سعطيففففت لهففففا  االسففففتجابات درجففففات 

م عمففففففف  الترتيفففففففم ففففففففي حالفففففففة العبففففففففارات 0م، )5م، )3)
اإليجابيففة، والعكففس فففي حالففة العبففارات السففمبية، واعتبففر 
البحففففففث مجمففففففوع اسففففففتجابات المبحففففففوث لتمففففففة العبففففففارات 

. وقفففد اإلحفففدس عشفففر م شفففران رقميفففا لقيفففاس هفففاا المتغيفففر
م درجفة كحفد 00تراوح المدس الفعمفي لهفاا المتغيفر بفين )

م درجففة كحففد سعمفف . وبحسففام قيمففة معامففل 33سدنفف ، )
وهفففففي قيمفففففة مقبولففففففة  1.40م وجفففففد سنهففففففا   الثبفففففات )

احصفففا يان وتفففدل عمفففي ثبفففات المقيفففاس. كمفففا بمغفففت قيمفففة 
 .1.5553معامل الصدا الااتي لممقياس 
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 ثانيًا8 المتغير التابع
 

ـــاج محصـــول  ـــى إنت ـــة اإلرشـــاد الزراعـــي ف درجـــة فعالي
 البصل الفتيل 

 
لقيفففففففاس هفففففففاا المتغيفففففففر تفففففففم وضفففففففع مجموعفففففففة مفففففففن  

التوصفففيات الفنيفففة الخاصفففة بينتفففاج محصفففول نخيفففل وقفففد 
توصففية وهفف 7 سنسففم  05اشففتممت تمففة التوصففيات عمفف  

ميعفاد لزراعفة الفسفا ل، ميعففاد رت الفسفا ل، سفضفل وقففت 
م، سنسفم ميعفاد لفرت النخيفل لرت النخيفل المثمفر ففي اليفو 

المثمفففر، ميعفففاد اضفففافة السفففماد العضفففوت، كميفففة السفففماد 
العضففوت المضففافة، سنسففم ميعففاد لمتقمففيم، سنسففم طريقففة 
لعمميففة التقمفففيم، سفضفففل ميعفففاد لمتمقففيح، سنسفففم موعفففد ففففي 
اليفوم لعمميفة التمقففيح، كيفيفة اجفراا عمميففة التمقفيح، سنسففم 

عمميففففة التقففففوس، ميعففففاد لعمميففففة التقففففويس، كيفيففففة اجففففراا 
سنسففم ميعففاد لعمميففة الخففف، كيفيففة اجففراا عمميففة الخففف، 
سنسم ميعاد لعممية التكميم، كيفية اجراا عممية التكمفيم، 
كيفية اجراا عممية جمع الثمفار. وقفد تفم سف ال المبحفوث 
عففففففن مففففففدس معرفتفففففف  وتنفيففففففا  لكففففففل توصففففففية مففففففن هففففففا  
التوصفففففيات وفففففف  حالفففففة معرفتففففف  بالتوصفففففية يفففففتم سففففف ال 

عن مصدر معرفت  بالتوصفية، واألنشفطة التفي المبحوث 
قففففام بهففففا اإلرشففففاد الزراعففففي إلقنففففاع الففففزراع بتنفيففففا تمفففففة 

 التوصيات. 
وقد تم حسام درجة فعالية سنشفطة اإلرشفاد الزراعفي  

فففففي انتففففاج محصففففول نخيففففل الففففبمح وفقففففا لممعادلففففة التففففي 
 وه 7 (54  ص 4113)محمد  استخدمها 

 
 لمن تعرف عمي معمومةالفعمي العدد                 

 ميارة أو تغير اتجاىو أو اكتسب               
 x 011     ــــــــــــــــ=    ـــــــــــــــــ معدل التغيير السموكي

 أفراد الجميورعدد                         
 اإلرشادي المستيدف                       

 
فعالية وتم تطويع المعادلة لتناسم قياس درجة  

اإلرشاد الزراعي في انتاج نخيل البمح  بهاا البحث 
 لتصبح7

 
 
 

 عدد المبحوثين الذين عرفوا                        
 التوصية أو نفذوا التوصية                          

 x 011بالنسبة لممعرفة والتنفيذ =  ــــــــــــــــــــــــــــ   -  
 إجمالي عدد المبحوثين                         

    
 عدد المبحوثين الذين                          
 اعتمدوا عمى المصدر                          

 x 011=  ــــــــــــــــــــــــــــ   بالنسبة لمصادر المعرفة - 
 إجمالي عدد المبحوثين                         

 
عـــدد األنشـــطة التـــي طبقيـــا اإلرشـــاد الزراعـــي فـــي  -

 مجال إنتاج محصول نخيل البمح8
 

لمحصفففول عمففف  درجفففة فعاليفففة اإلرشفففاد الزراعفففي تففففم  
اعطاا المبحوث )درجتفانم ففي حالفة اجابتف  الدالفة عمف  
معرفتففف  ألت بنفففد مفففن بنفففود التوصفففيات الخاصفففة بينتففففاج 
 ، نخيل البمح المدروسة، و )صفرم في حالة عدم معرفت

كما سعط  )ثالث درجاتم ااا كان مصدر المعرفة هي 
المصفففادر اإلرشفففادية الحكوميفففة التابعفففة لفففوزارة الزراعفففة، 
)درجتففففففانم ااا كففففففان مصففففففدر المعرفففففففة هففففففي المصففففففادر 
اإلرشادية فير التابعة لوزارة الزراعة، )درجفة واحفدةم ااا 
كففففان مصفففففدر المعرفففففة هفففففي الخبففففرة الشخصفففففية واألهفففففل 

 الريفية. والجيران والقيادات
وبالنسففبة السففتجابة المبحففوث الدالففة عمفف  التنفيففا فقففد  

سعط  لممبحوث )درجتفانم ففي حالفة اجابتف  الدالفة عمف  
تنفيففففا  ألت بنففففد مففففن بنففففود التوصففففيات الخاصففففة بينتففففاج 
محصففول نخيففل الففبمح و )صفففرم فففي حالففة عففدم تنفيففا ، 
سمففا بالنسففبة لةنشففطة التففي طبقهففا اإلرشففاد الزراعففي فففي 

جفففال فقفففد سعطففف  درجفففات تعفففادل عفففدد األنشفففطة هفففاا الم
المطبقففة مففن قبففل اإلرشففاد الزراعففي إلقنففاع الففزراع بتنفيففا 

 التوصيات الفنية إلنتاج محصول تخيل البمح. 
ولمحصفففول عمففف  الدرجفففة الكميفففة المعبفففرة عفففن درجفففة  

فعاليفة اإلرشفاد الزراعفي فففي انتفاج محصفول نخيفل الففبمح 
سففففة لممحففففاور تففففم جمففففع اسففففتجابات مبحففففوثي عينففففة الدرا

األربعفففة السفففالفة الفففاكر، وقفففد تفففم تحويفففل هفففا  الفففدرجات 
الخفففام الفففف  درجفففات معياريففففة لتعبفففر عففففن الدرجفففة الكميففففة 

  .لمفعالية
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 أدوات التحميل اإلحصاقيثالثًا8 
 

اسففففففتخدم فففففففي تحميففففففل البيانففففففات العففففففرض الجففففففدولي  
بالتكرارات والنسم الم وية، والمدس، والمتوسفط الحسفابي 
واالنحفففراف المعيفففارت، واختبفففار تحميفففل التبفففاين، ومعامفففل 
االرتبففففاط البسففففيط لبيرسفففففون، وسسففففموم تحميففففل االنحفففففدار 

 .  SPSSالمتعدد المتدرج الصاعد باستخدام برنامج 
 

 النتاقج ومناقشتيا
 

 فعالية اإلرشاد الزراعي في إنتاج محصول نخيل البمح
 

اخفففتص الهففففدف األول لمبحففففث بقيفففاس درجففففة فعاليففففة  
سنشطة اإلرشاد الزراعي من خالل سربعة مكونفات فرعيفة 
اسففففتخدمت فففففي هففففاا المجففففال، وهففففي7 معرفففففة المبحففففوثين 
لبنففففود التوصففففيات الفنيففففة الخاصففففة بينتففففاج نخيففففل الففففبمح، 

فيففففا المبحففففوثين لمتوصففففيات ومصففففادر هففففا  المعرفففففة، وتن
الفنيففففة الخاصففففة بينتففففاج نخيففففل الففففبمح، وسنشففففطة اإلرشففففاد 
الزراعفففي إلقنفففاع الفففزراع بتنفيفففا التوصفففيات الفنيفففة إلنتفففاج 

 نخيل البمح.
 

درجــة معرفــة المبحــوثين ببنــود التوصــيات الفنيــة  -س 
 الخاصة بإنتاج محصول نخيل البمح

  
لتحديد درجة معرفة المبحوثين ببنود التوصيات  

الفنية إلنتاج محصول نخيل البمح، فقد تم س الهم عن 
عدد من التوصيات المتعمقة بينتاج محصول نخيل 
البمح، كما هو موضح بالطريقة البحثية، واعتبر البحث 
مجموع استجابات المبحوثين عم  ها  العبارات م شران 

قد تراوح المدس الفعمي لدرجة رقميان لهاا المتغير، و 
معرفة زراع نخيل البمح المبحوثين لبنود التوصيات 
الفنية لمحصول نخيل البمح بين )صفرم كحد سدن ، 

 05.2م درجة كحد سقص  بمتوسط حسابي قدر  33)
درجة. وبتوزيع المدس  3.54درجة، وانحراف معيارت 

الفعمي لهاا الم شر عم  ثالث ف ات متدرجة تصاعديا 
سن  (0بالجدول رقم )ألعم  اتضح من النتا ج الواردة 

% من المبحوثين من اوس درجة المعرفة 50.4نحو 
درجةم لمتوصيات الفنية  03 –المنخفضة )صفر 

إلنتاج محصول نخيل البمح، في حين يمثل اوس درجة 
درجةم لمتوصيات الفنية  52 – 03المعرفة المتوسطة )

%، بينما تبم  51.3إلنتاج محصول نخيل البمح نحو 
درجةم  33 – 52نسبة اوس درجة المعرفة المرتفعة )

% من 35لمتوصيات إلنتاج محصول نخيل البمح نحو 
 اجمالي عينة البحث.

 
  البمحمعرفة عينة الدراسة بالتوصيات الفنية إلنتاج  نخيل درجة نتا ج التحميل اإلحصا ي ل .0جدول 

 

 درجة المعرفة
 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

 اينحراف
 المعياري

  الفقــــات

الحد  الحد األدنى
 األعمى

 مرتفعة متوسطة منخفضة
1- 01 01 - 43 43 - 14 
 % عدد % عدد % عدد

1 33 05.2 3.54 20 50.4 62 51.3 56 35.1 
 المصدر 8 عينة الدراسة

 

% من 26في ضوا ما سبا يمكن القول سن نحو  
اجمالي عينة الدراسة تتسم درجة معارفهم بالتوصيات 
الفنية إلنتاج محصول نخيل البمح باالنخفاض 
والوسطية، وهو ما قد يشير ال  ضرورة بال الجهود 
اإلرشادية الزراعية وتوجي  برامج ارشادية تهدف ال  

انتاجيتهم من زيادة معارفهم مما يساهم في زيادة 

محصول نخيل البمح، وهاا يعن  سن هناة مجاالن متسعان 
لإلرشاد الزراعي لمعمل عم  معالجة القصور في 
معارف المبحوثين وتوعيتهم، وتعديل بنيانهم المعرفي 
فيما يتعما بالتوصيات الفنية التي سظهرت نتا ج الدراسة 

 سن هناة قصور جز ي سو كم  فيها.
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مبحوثين لمتوصيات الفنية مصادر معرفة ال -ب
 الخاصة بإنتاج محصول نخيل البمح

 
لتحديد مصادر معرفة المبحوثين ببنود التوصيات  

الفنية الخاصة بينتاج محصول نخيل البمح فقد تم 
س الهم عن مصادر تمة المعرفة وسعطيت درجات كما 
هو وارد بالطريقة البحثية، وقد تراوح المدس الفعمي 
لدرجة مصادر معرفة المبحوثين لبنود التوصيات الفنية 

درجةم  81ل البمح بين )الخاصة بينتاج محصول نخي
درجةم كحد سقص  بمتوسط حسابي  45كحد سدن ، )

درجة.  1648درجة، وانحراف معيارت  1268قدر  

وبتوزيع المدس الفعمي لهاا الم شر عم  ثالث ف ات 
متدرجة تصاعديا ألعم  وفقا الستجابات المبحوثين 
الخاصة بمصادر معرفتهم لبنود التوصيات الفنية 

ج محصول نخيل البمح اتضح من النتا ج الخاصة بينتا
% من اجمالي 1161سن نحو  (6بالجدول رقم )الواردة 

عينة البحث يقعون في ف ة اوت مصادر المعرفة 
درجةم، في حين تمثل   18 – 81اإلرشادية المنخفضة )

 – 18ف ة اوت مصادر المعرفة اإلرشادية المتوسطة )
منهم  %11%، بينما يقع نحو 6.61درجةم نحو  51

 – 51في ف ة اوت مصادر المعرفة اإلرشادية المرتفعة )
 درجةم. 45
 

  معرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية إلنتاج  نخيل البمح نتا ج التحميل اإلحصا ي لمصادر .4جدول 
 

مصادر 
 المعرفة

 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

 اينحراف
 المعياري

  الفقــــات

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعمى

 مرتفعة متوسطة منخفضة
06- 10 10 - 21 21 - 32 
 % عدد % عدد % عدد

05 25 33.0 4.20 55 34.3 41 56.4 44 33.1 
 المصدر8 عينة الدراسة الميدانية

 
وتشفففير النتفففا ج السفففابقة الففف  تنفففوع وتعفففدد المصفففادر  

اإلرشادية التي يستق  منها المبحفوثين معفارفهم الخاصفة 
بينتففاج محصففول نخيففل الففبمح، باإلضففافة الفف  تبففاين تمففة 
المصفففادر فففففي سهميتهففففا تبعففففا لنسففففم اكرهففففا، ويففففرتي فففففي 
مقففففدمتها المصففففادر المحميففففة فيففففر الرسففففمية التففففي تعتمففففد 

واالتصفففففال المباشفففففر باألهفففففل عمففففف  الخبفففففرة الشخصفففففية، 
والجيران، وتجار المستمزمات الزراعية، كما تبين اعتماد 
المبحفففوثين بدرجفففة كبيفففرة عمففف  المصفففادر المحميفففة فيففففر 
الرسفففمية مقارنفففة بالمصفففادر اإلرشفففادية الحكوميفففة التابعفففة 
لفوزارة الزراعففة، والمصففادر اإلرشففادية فيففر التابعففة لففوزارة 

تهم الكبيففففرة فففففي هففففا  الزراعففففة. وقففففد يعففففزس الففففة الفففف  ثقفففف
المصففادر لشففدة قربهففا مففنهم، باإلضففافة الفف  سنهففا متففوفرة 
في ست وقت لمحصول عم  المعمومات، وهاا يفدعو الف  
ضفففرورة سن يضفففع مخططفففي ومنففففات البفففرامج اإلرشفففادية 
بففوزارة الزراعففة فففي اعتبففارهم سن يكففون لإلرشففاد الزراعففي 

تطففوير الحكففومي التففابع لففوزارة الزراعففة دوران واضففحان فففي 

معارف المبحوثين من خالل العمفل عمف  نشفر المعفارف 
واألفكفففففار المتعمقفففففة ببنفففففود التوصفففففيات الخاصفففففة بينتفففففاج 

 محصول نخيل البمح وحث الزراع عم  تنفياها. 
كمففا تعكففس النتففا ج السففابقة الوضففع الكففا ن لمففا تقففوم  

بففففف  األجهفففففزة االرشفففففادية مفففففن جهفففففود فففففف  مجفففففال انتفففففاج 
شفير الف  نقفص واضفح فف  محصول نخيل البمح والات ي

الففففففدور الففففففاس تقففففففوم بفففففف  األجهففففففزة اإلرشففففففادية الزراعيففففففة 
الحكومية الرسمية التابعة لوزارة الزراعفة، كمفا تشفير الف  
سن المبحففوثين مففا زالففوا يسففتقون الكثيففر مففن معففارفهم مففن 
خفففففالل المصفففففادر اإلرشفففففادية فيفففففر الحكوميفففففة سو فيفففففر 

معنيفففة الرسفففمية، لفففاا يسفففتمزم األمفففر سن تضفففع األجهفففزة ال
النهوض بينتاج محصول نخيل البمح وسن يكفون لإلرشفاد 
الزراعفففف  الحكففففوم  التففففابع لففففوزارة الزراعففففة دوران واضففففحان 
وفعففاالن فففي نشففر المعففارف واألفكففار المتعمقففة بالتوصففيات 
الفنية إلنتاج محصول نخيل البمح والفة مفن خفالل عقفد 
الدورات التدريبيفة لتنميفة وتطفوير معفارف المبحفوثين مفن 
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الل نشفففر المعفففارف المتعمقفففة ببنفففود التوصفففيات الفنيفففة خففف
إلنتاج محصول البمح وحثهم عم  األخا بها فضفال عفن 
توعيففففففة المبحففففففوثين ففففففف  المجففففففاالت اإلنتاجيففففففة بمنطقففففففة 

 الدراسة وفيرها من المناطا المشابهة.
 
درجة تنفيـذ المبحـوثين لمتوصـيات الفنيـة الخاصـة  -ج

 بإنتاج محصول نخيل البمح 
  
بنود التوصيات الفنية لتحديد درجة تنفيا المبحوثين ل 

إلنتاج محصول نخيل البمح، فقد تم س الهم عن عدد 
من التوصيات المتعمقة بينتاج نخيل البمح، كما هو 
موضح بالطريقة البحثية، واعتبر البحث مجموع 
استجابات المبحوثين عم  ها  العبارات م شران رقميان 

وح المدس الفعمي لدرجة تنفيا لهاا المتغير، وقد ترا
المبحوثين لبنود التوصيات الفنية الخاصة بينتاج 

 12محصول نخيل البمح بين )صفرم كحد سدن ، )
درجة،  82654درجةم كحد سقص  بمتوسط حسابي قدر  

درجة. وبتوزيع المدس الفعمي  5651وانحراف معيارت 
لهاا الم شر عم  ثالث ف ات متدرجة تصاعديا 

فقا الستجابات المبحوثين الخاصة بدرجة ألعم  و 
تنفياهم لبنود التوصيات الفنية الخاصة بينتاج محصول 

 (7بالجدول رقم )نخيل البمح اتضح من النتا ج الواردة 
% من اجمالي عينة الدراسة يقعون في 6462سن نحو 

درجةم، في  81 –ف ة اوت التنفيا المنخفض )صفر 
اوت التنفيا  % منهم في ف ة5865حين يقع نحو 

درجةم، بينما تمثل ف ة اوت التنفيا  64 – 81المتوسط )
% من اجمالي 11درجةم نحو  12 – 64المرتفع )

عينة البحث. ومن ثم يمكن القول برن ما يزيد قميال عن 
%م تتسم درجة تنفياهم 21ثمثي عينة البحث )

لمتوصيات الفنية الخاصة بينتاج محصول نخيل البمح 
وسطية، مما يعن  سنهم في حاجة ماسة باالنخفاض وال

قناعهم بتنفياها،  ال  تعريفهم بالممارسات الصحيحة وا 
وهاا يشير ال  ضرورة سن يقوم اإلرشاد الزراعي 
والقا مين عمي  بتخطيط برامج ارشادية تعمل عم  تعميم 
الزراع التطبيا السميم لمتوصيات الفنية الخاصة بينتاج 

اإليضاحات العممية محصول نخيل البمح من خالل 
قناعهم بتنفياها.  والتعمم بالممارسة وا 

 
 

  تنفيا عينة الدراسة لمتوصيات الفنية إلنتاج  نخيل البمحدرجة ل نتا ج التحميل اإلحصا ي .7جدول 
 

 درجة التنفيذ
 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

 اينحراف
 المعياري

  الفقــــات

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعمى

 مرتفعة متوسطة منخفضة
1- 01 01 - 43 43 - 14 
 % عدد % عدد % عدد

1 33 03.52 5.54 31 52.3 64 50.5 45 33.1 
 المصدر8 عينة الدراسة الميدانية

 
التى قام بيا إلقناع الـزراع أنشطة اإلرشاد الزراعي  -د

 بتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بمحصول نخيل البمح
 

لمتعرف عم  األنشطة اإلرشادية التي يقوم بها  
اإلرشاد الزراعي إلقناع الزراع بتنفيا التوصيات الفنية 
الخاصة بمحصول نخيل البمح من خالل استجابات 

ال  سن نحو  (8بالجدول )الزراع، تشير النتا ج الواردة 
% من اجمالي العينة اكروا سنهم قد حصموا عم  6168

زيارات حقمية من قبل المرشد الزراعي لمساعدتهم في 

تنفيا التوصيات الفنية الخاصة بمحصول نخيل البمح، 
% منهم سنهم قاموا بزيارات 1.68في حين  سفاد نحو 

مكتبية ألحد مس ولي الجمعية الزراعية لالستفسار عن 
م تنفيا التوصيات الفنية الخاصة بمحصول نخيل سسالي

% منهم سنهم حصموا عم  .6.6البمح، بينما اكر نحو 
نشرات ارشادية من مس ولي الجمعية التعاونية الزراعية، 

% من اجمالي عينة الدراسة .886وسخيران سشار نحو 
سنهم حضروا ندوات ارشادية كان موضوعها انتاج 

 محصول نخيل البمح.
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نتفففا ج التحميففففل اإلحصفففا ي ألنشفففطة جهففففاز   .2جـــدول 
اإلرشففففففاد الزراعففففففي المتعمقفففففففة ببنففففففود التوصففففففيات الفنيفففففففة 

 لمحصول نخيل البمح
 

 % عدد أنشطة اإلرشاد الزراعي
 55.0 33 زيارات حقمية
 36.0 65 زيارات مكتبية
 51.6 56 نشرات ارشادية
 00.6 55 ندوات ارشادية

 011.1 413 المجموع
 الدارسة الميدانيةالمصدر8 عينة 

 

ولمتعرف عم  مستوس األنشطة اإلرشادية التي   
يقدمها اإلرشاد الزراعي إلقناع الزراع بتنفيا التوصيات 
الفنية الخاصة بمحصول نخيل البمح، فقد تم س ال 
المبحوثين عن ها  األنشطة كما هو وارد بالطريقة 
البحثية، وقد تراوح المدس الفعمي لدرجة سنشطة اإلرشاد 

زراع بتنفيا التوصيات الفنية الزراعي في اقناع ال
الخاصة بمحصول نخيل البمح بين )درجة واحدةم كحد 

م درجة كحد سقص  بمتوسط حسابي قدر  05سدن ، )
درجة. وبتوزيع  3.06درجة، وانحراف معيارت  4.03

المدس الفعمي لهاا الم شر عم  ثالث ف ات متدرجة 
تصاعديا ألعم  وتوزيع المبحوثين عميها وفقا 

الجدول رقم اباتهم اتضح من النتا ج المبينة في الستج
% من المبحوثين يقعون في الف ة 53.3سن نحو  (3)

المعبرة عن األنشطة المحدودة ألنشطة اإلرشاد الزراعي 
درجةم والتي لها دور منخفض في اقناع  4 –)صفر 

% منهم في الف ة 52.6الزراع، في حين يقع نحو 
 03 – 4المتوسطة ) المعبرة عن األنشطة اإلرشادية

درجةم والتي لها دور متوسط في اقناع الزراع، بينما ال 
درجةم سوت نحو  05 – 03تمثل الف ة المرتفعة )

% من اجمالي عينة البحث. ست سن ما يقرم من 01.2
% من اجمالي المبحوثين كانت األنشطة اإلرشادية 61

الموجهة اليهم في مجال انتاج نخيل البمح سما منخفضة 
و متوسطة، وهو ما يشير ال  تدني األنشطة اإلرشادية س

المقدمة لمزراع في هاا المجال، مما يتطمم ضرورة 
توفير اإلمكانيات الالزمة لمقيام بها  األنشطة وتكثيفها، 
والعمل عم  اقناع الزراع بتبني  األفكار الحديثة في 

 مجال انتاج نخيل البمح.
 

نتففا ج التحميففل اإلحصففا ي  لف ففات سنشففطة جهففاز اإلرشففاد الزراعففي فففي مجففال  اقنففاع الففزراع بتطبيففا  .3جــدول 
 التوصيات الفنية لنخيل البمح

 

أنشطة   
اإلرشاد 
 الزراعي

 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

 اينحراف
 المعياري

  الفقــــات

 الحد
 األدنى

الحد 
 األعمى

 مرتفعة متوسطة منخفضة
1- 5 5 - 01 01 - 06 
 % عدد % عدد % عدد

1 05 4.03 3.06 015 53.3 015 52.6 52 01.2 

 المصدر 8 عينة الدراسة الميدانية   
 

فـــي  زراعـــيالدرجـــة الكميـــة لفعاليـــة أنشـــطة اإلرشـــاد ال
 إنتاج محصول نخيل البمح

 
لمحصول عم  الدرجة الكمية المعبرة عن فعالية  

سنشطة اإلرشاد الزراعي في انتاج محصول نخيل البمح 
تم جمع الدرجات التا ية لمدرجات المعيارية لممكونات 

  6444)عمم  الفرعية األربعة لمم شر سالفة الاكر 
بالجدول رقم ، حيث تشير النتا ج الواردة (658ص 

ال  سن المدس الفعمي لم شر درجة فعالية سنشطة  (:)
اإلرشاد الزراعي في انتاج محصول نخيل البمح 

م 168)المتغير التابعم قد تراوح بين حد سدن  قدر  )
م درجة تا ية بمتوسط 8.561درجة تا ية وحد سقص  )
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 .8درجة تا ية، وانحراف معيارت قدر   .4حسابي بم  
وبتقسيم المدس الفعمي لهاا الم شر ال   درجة تا ية.

ثالث ف ات متساوية الطول ومتدرجة تصاعديا ألعم  
% من 1162وتوزيع عينة الدراسة عميها يتضح سن نحو 

 اجمالي عينة الدراسة يقعون في الف ة المنخفضة 

درجة تا يةم، في حين تمثل  5.61 – 168لمم شر )
درجة تا يةم  1664 – 5.61الف ة المتوسطة لمم شر )

% من اجمالي العينة، بينما ال تمثل الف ة 4865نحو 
درجة تا يةم سوت  8.561 – 1664المرتفعة لمم شر )

 % من اجمالي عينة الدراسة.88نحو 
 

 
 

 ي انتاج  نخيل البمحسنشطة اإلرشاد الزراعي ف نتا ج التحميل اإلحصا ي لدرجة فعالية .4جدول 
 

 درجة فعالية
أنشطة اإلرشاد 

 الزراعي 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

 اينحراف
 المعياري

  فقات الدرجة التاقية* لمؤشر الفعالية

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعمى

 مرتفعة متوسطة منخفضة
6.0- 21.1 21.1 – 54.3 54.3 – 012.5 
 % عدد % عدد % عدد

5.0 015.4 21 01 55 34.3 050 20.5 53 00.1 
 [   31( + X 01* الدرجة التاقية = ] )الدرجة المعيارية 

 المصدر8 عينة الدراسة الميدانية  
 
 
 

ففففي ضفففوا مفففا سفففبا يمكفففن القفففول بفففرن مفففا يزيفففد عفففن  
%م تتسفم ر يفتهم لفعاليفة 56سبعة سثمان عينفة الدراسفة )

اإلرشففاد الزراعففي باالنخفففاض والوسففطية وهففو مففا يوضففح 
ضفففففعف دور الجهففففففاز اإلرشففففففادت واألنشففففففطة اإلرشففففففادية 
المقدمففففة لممبحففففوثين فففففي هففففاا الشففففرن، وهففففو مففففا يتطمففففم 

دت وتوفير اإلمكانيفات ضرورة زيادة كثافة النشاط اإلرشا
الالزمففففة لتقففففديمها وخاصففففة فففففي انتففففاج محصففففول نخيففففل 
الففففبمح، والعمفففففل عمففففف  سن يكفففففون اإلرشفففففاد الزراعفففففي هفففففو 
المصففدر الر يسففي لمعففارف الففزراع فففي هففاا المجففال، مففع 
االهتمام بزيادة تدريم الكوادر اإلرشادية التفي تقفوم بنقفل 
ونشفففففر التوصففففففيات الفنيففففففة لمفففففزراع باعتبففففففارهم المصففففففدر 
الرسففم  الر يسففي لممعرفففة اإلرشففادية مففع ضففرورة تففوفير 
كافففة الوسففا ل والطففرا واألسففاليم اإلقناعيففة لكففي تسففاعد 
الجهففاز اإلرشففادت فففي اقنففاع الففزراع بتطبيففا التوصففيات 

الفنيفففة ففففي حقفففولهم، وهفففو األمفففر الفففات مفففن شفففرن  زيفففادة 
 فعالية اإلرشاد الزراعي في انتاج محصول نخيل البمح.

ة الفرض اإلحصا ي األول الات والختبار صح 
ينص عم  "عدم وجود فروا معنوية بين متوسطات 

فعالية اإلرشاد الزراعي في انتاج محصول درجات 
نخيل البمح بالقرس الثالث محل البحث " تم استخدام 

لمفرا بين متوسطات  ANOVAاختبار تحميل التباين 
عدة عينات مستقمة، حيث تشير نتا ج التحميل 

ال  عدم وجود  (5بالجدول رقم )الواردة  اإلحصا ي
فعالية اإلرشاد بين متوسطات درجات فروا معنوية 

الزراعي في انتاج محصول نخيل البمح بالقرس الثالث 
وهي فير  1.355المحسوبة  (F)حيث بمغت نسبة 

 معنوية عند ست مستوس احتمالي.
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نتا ج التحميل اإلحصفا ي لمففرا بفين متوسفطات درجفات فعاليفة اإلرشفاد الزراعفي ففي انتفاج  .5جدول 
 محصول نخيل البمح بالقرس الثالث محل البحث 

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط مجموع 
 F المربعات

 34.61 2 26.53 بين المجموعات
 011.23 535 53331.44 داخل المجموعات 1.355

  234 23400.00 المجموع الكم 
 المصدر8 عينة الدراسة الميدانية

 

ففي ضففوا مففا سففبا يمكفن القففول بعففدم امكانيففة رفففض  
الففففففرض اإلحصفففففا ي األول القا فففففل بعفففففدم وجفففففود ففففففروا 

فعاليففة اإلرشففاد الزراعففي بففين متوسففطات درجففات معنويففة 
ففففي انتفففاج محصفففول نخيفففل الفففبمح بفففالقرس الفففثالث محفففل 
البحففففث. وبالتففففالي فسففففوف يتعامففففل البحففففث مففففع العينففففات 

 الثالث كرنها مسحوبة من مجتمع واحد.  
 

العمقة بين المتغيرات المستقمة المدروسـة وبـين درجـة 
زراعـــي فـــي إنتـــاج محصـــول فعاليــة أنشـــطة اإلرشـــاد ال

 نخيل البمح
 

اخفففففتص الهفففففدف الثفففففاني لمبحفففففث باختبفففففارات صفففففحة  
الففففففروض اإلحصفففففا ية لبيفففففان سثفففففر المتغيفففففرات المسفففففتقمة 
المدروسفففة عمفففي المتغيفففر التفففابع )درجفففة فعاليفففة اإلرشفففاد 
الزراعففففي فففففي انتففففاج محصففففول نخيففففل الففففبمحم باسففففتخدام 
معامفففففل االرتبفففففاط البسفففففيط لبيرسفففففون، كمفففففا تفففففم اسفففففتخدام 

رت المتعففدد المتففدرج سسففموم  التحميففل االرتبففاط  االنحففدا
والفففة لتقفففدير نسفففبة مسفففاهمة  (Step-Wise)الصفففاعد 

كل من المتغيفرات المسفتقمة المدروسفة ففي التبفاين الكمف  
لدرجة فعالية اإلرشاد الزراعي في انتفاج محصفول نخيفل 
الفففبمح. وحسفففبت معنويففففة النتفففا ج المتحصففففل عميهفففا عنففففد 

. حيففث يتبففين مففن النتففا ج 0.05، 0.01مسفتوس معنويففة 
ــــم ) واردةالفففف سن هنففففاة عالقففففة ارتباطيفففف   (6بالجــــدول رق

بفففففين درجفففففة  0.01معنويفففففة عمففففف  المسفففففتوس االحتمفففففالي 
فعاليفة اإلرشفاد الزراعفي فففي انتفاج محصفول نخيفل الففبمح 
وبفففين كفففل مفففن المتغيفففرات المسفففتقمة التاليفففة7 درجفففة تعمفففيم 
المبحفففففوث، ومسفففففاحة الحيفففففازة مفففففن نخيفففففل الفففففبمح، وعفففففدد 

ل الففبمح، ودرجففة القياديففة. سففنوات الخبففرة فففي زراعففة نخيفف
سما المتغيرات المسفتقمة7 مسفاحة الحيفازة الزراعيفة، وعفدد 
سففنوات الخبففرة فففي العمففل الزراعففي ودرجففة االتجففا  نحففو 

المسففففتحدثات الزراعيفففففة، ودرجفففففة االتجفففففا  نحفففففو اإلرشفففففاد 
الزراعفي فقفد ثبفت معنويفة العالقفة االرتباطيف  بينهفا وبفين 

، بينمفا لفم 0.05حتمالي المتغير التابع عم  المستوس اال
 يتبين وجود عالقة معنوية مع متغير السن.

وقد ترجع تمة العالقة الي سن  بارتفاع مستوس تعميم     
المبحوث وزيادة حيازت  الزراعية وخبرت  ف  العمل 
الزراع  وسيضا درجة القيادة زاد تعامم  مع جهاز 
اإلرشاد الزراعي وبالتالي تزداد معارف  وتتحسن 

سات  لمتوصيات الفنية المتعمقة بينتاج محصول ممار 
 نخيل البمح.

فعاليففة  درجففةمعففامالت االرتبففاط البسففيط بففين  .>جــدول 
 سنشطة اإلرشاد الزراعي ففي انتفاج محصفول نخيفل الفبمح

 وبين المتغيرات المستقمة المدروسة
رقم 
 الفرض

 المتغيرات المستقمة المدروسة
معامل ايرتباط 

 البسيط

 6861. السن  6

 **6151. درجة تعميم المبحوث 1

 *6841. مساحة الحيازة الزراعية 5

 **6681. مساحة الحيازة من نخيل البمح 4

2 
عفففففدد سففففففنوات الخبففففففرة فففففففي العمففففففل 

 الزراعي
.6851* 

1 
عدد سنوات الخبرة في زراعة نخيل 

 البمح
.6614** 

1 
درجفففففة االتجفففففا  نحفففففو المسفففففتحدثات 

 الزراعية 
.6828* 

 **6658. القياديةدرجة  .

 *6811. درجة االتجا  نحو اإلرشاد الزراعي .8

  4045*معنوية عند مستوى *    4049* معنوية عند مستوى  
 المصدر8 عينة الدراسة الميدانية
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وبناان عم  النتا ج السابقة يمكفن القفول بعفدم امكانيفة  
قبففففول الفففففروض اإلحصففففا ية التاليففففة7 )الثففففاني، والثالففففث، 

والخففففففففامس، والسففففففففادس، والسففففففففابع، والثففففففففامن، والرابففففففففع، 
والتاسفففففعم والتفففففي تقضففففف  بعفففففدم وجفففففود عالقفففففة ارتباطيففففف  
معنويفففة بفففين درجفففة فعاليفففة اإلرشفففاد الزراعفففي ففففي انتفففاج 
محصففول نخيففل الففبمح كمتغيففر تففابع وبففين تمففة المتغيففرات 

 وقبول الفروض البديمة لها.
ولتقدير نسبة مساهمة المتغيرات المسفتقمة المدروسفة  
عففة فففي تفسففير التبففاين الكمفف  لممتغيففر التففابع، قامففت مجتم

الدراسفففففة باسففففففتخدام سسفففففموم تحميففففففل االنحفففففدار المتففففففدرج 
 Step-wise Regression Analysis الصفففاعد

والفة الختبففار صففحة الفففرض اإلحصففا ي الحففادت عشففر 
درجففة فعاليففة الففات يففنص عمفف  " عففدم وجففود عالقففة بففين 

وبففين  لففبمحاإلرشففاد الزراعففي فففي انتففاج محصففول نخيففل ا
 المتغيرات المستقمة المدروسة مجتمعة ".

بالجـــدول وتشفففير نتفففا ج التحميفففل اإلحصفففا ي الفففواردة  
الفف  معنويففة النمففواج اإلحصففا ي عنففد الخطففوة  (7رقــم )

 01.64الرابعففففة حيففففث بمغفففففت نسففففبة ) ف م المحسفففففوبة 
، كمفففففا 0.01وهففففف  معنويفففففة عمففففف  المسفففففتوس االحتمفففففالي 

، ويعنففف   0.438دل بمغفففت قيمفففة معامفففل التحديففففد المعففف

الفففففة سن هنفففففاة سربعفففففة متغيفففففرات مفففففن جممفففففة المتغيفففففرات 
% مفن التبفاين ففي 43.8المستقمة المدروسة تشفرح نحفو 

درجة فعالية اإلرشفاد الزراعفي ففي انتفاج محصفول نخيفل 
% تشففففففرحها 23.5، وسن النسففففففبة الباقيففففففة وقففففففدرها الففففففبمح

متغيففففرات سخففففرس لففففم يتضففففمنها النمففففواج التحميمففففي سو لففففم 
 البحث. يشممها
ومفففن جهفففة سخفففرس يمكفففن القفففول بفففرن سهفففم المتغيفففرات  

مسففاحة الحيففازة التففي تضففمنها النمففواج كانففت كمففا يمففي7 
% من التباين 04.2ويشرح نحو   (X4) من نخيل البمح

 عفدد سففنوات الخبفرة ففي زراعففة نخيفل الففبمحيميف   الكمفي،
(X6 درجفة % من التباين الكمي، ثفم 00.5م ويشرح نحو

% مففن التبففاين 24.2م ويشففرح نحفو X2) تعمفيم المبحففوث
 درجففة االتجففا  نحففو المسففتحدثات الزراعيففةالكمففي، وسخيففرا 

(X9 فعاليففة % مفن التبففاين الكمفي لدرجفة 4م ويشفرح نحفو
بمنطقفة  اإلرشاد الزراعي في انتاج محصول نخيل الفبمح

 الدراسة )المتغير التابعم. 
في ضوا ما سبا يمكن القول برفض الفرض  

حادت عشر بالنسبة لممتغيرات األربعة اإلحصا ي ال
التي تضمنها النمواج، في حين لم يتم رفض  بالنسبة 
 لممتغيرات المستقمة التي لم يتضمنها النمواج التحميمي.

 
اإلرشفاد الزراعفي ففي انتفاج محصفول فعاليفة  درجفة نتا ج األثر التجميعفي لمتغيفرات الدراسفة المسفتقمة عمف  .9 جدول

  نخيل البمح
 

 خطوات
 التحميل

 المتغير المستقل
 الداخل في التحميل

معامل 
 ايرتباط
 المتعدد

 معامل
 التحديد

 % 
 لمتباين
 المفسر

 معامل
 اينحدار

 نسبة
 " ف "

 **83.95 4.077 85.7 4.857 4.081 مساحة الحيازة من نخيل البمح الخطوة األول 

 **87.09 4.005 88.1 4.339 4.708 عدد سنوات الخبرة في زراعة نخيل البمح الثانيةالخطوة 

 **83.33 4.908 5.7 4.901 4.045 درجة تعميم المبحوث الخطوة الثالثة

 **84.35 4.313 5.4 4.091 4.003 درجة االتجا  نحو المستحدثات الزراعية الرابعة الخطوة

 الميدانيةالدراسة  عينةالمصدر8 
 

المشكمت التي تواجو المبحوثين فى إنتاج محصول 
 نخيل البمح8

 
ال  األهمية  (54بالجدول رقم )النتا ج الواردة تشير  

النسبية لممشكالت التي تواج  المبحوثين في انتاج 
محصول نخيل البمح من وجه  نظرهم ويرتي في 

مقدمتها " ارتفاع سسعار األسمدة الزراعية " بنسبة بمغت 
% من اجمالي استجابات عينة الدراسة، .26.نحو 

ويرتي في المرتبة الثانية " ارتفاع سسعار العمالة 
% من اجمالي 1.61الزراعية بنسبة بمغت نحو 

االستجابات، بينما احتمت مشكمة " نقص الخدمات 
لمرتبة الثالثة بنسبة بمغت اإلرشادية في تسويا البمح " ا
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%، في حين جاات مشكمة "انخفاض سعر 16نحو 
المحصول خالل الموسم " في المرتبة الرابعة بنسبة 

%، يميها في المرتبة الخامسة مشكمة " 1161بمغت نحو 
ارتفاع سسعار فسا ل النخيل " بنسبة بمغت نحو 

%، وترتي مشكمة " ارتفاع سسعار المبيدات 1262

" في المرتبة السادسة بنسبة بمغت نحو  الزراعية
%، وجاات مشكمة ارتفاع تكاليف انتاج نخيل 1662

البمح في المرتبة السابعة واألخيرة بنسبة بمغت نحو 
 % من اجمالي استجابات عينة الدراسة.2.64

 
 

 التي تواج  زراع نخيل البمح بمنطقة الدر اسةالتوزيع العددت والنسبي لممشكالت  .54جدول 
 

 الترتيب % عدد* المشكمت 
 1 .166 8.1 نقص الخدمات اإلرشادية في تسويا نخيل البمح  -
 8 .26. 661 ارتفاع سسعار األسمدة الزراعية  -
 2 1662 818 ارتفاع سسعار المبيدات الزراعية -
 6 1.61 688 ارتفاع سسعار العمالة الزراعية -
 4 1262 .81 ارتفاع سسعار الفسا ل  -
 5 1161 816 انخفاض سعر المحصول خالل الموسم  -
 1 2.64 821 ارتفاع تكاليف انتاج نخيل البمح  -

    * أتيح لممبحوث اختيار أكثر من مشكمة.
 المصدر8 عينة الدراسة الميدانية

 
 التوصيات

 
يوص  البحث بضفرورة قيفام اإلرشفاد الزراعفي بعمفل  

بففرامج ارشففادية لمنهففوض بينتاجيففة محصففول نخيففل الففبمح 
بنشفففففر التوصفففففيات الفنيفففففة الخاصفففففة بالمحصفففففول وحفففففث 
الزراع عم  تطبيقها وتمكينهم من تنفيا التوصيات الفنية 
اإلنتاجيفففففة والتسفففففويقية مفففففن خفففففالل التركيفففففز عمففففف  حفففففزم 

بهففففا، والعمففففل عمفففف  وضففففع  التطبيقففففات الفنيففففة الموصفففف 
الحمففففول لمشففففكالت انتففففاج المحصففففول والتففففي تتمثففففل فففففي 

الففوعي  ارتفففاع سسففعار األسففمدة الزراعيففة والتقففاوت، ورفففع
زراع نخيفل الفبمح وتطبيقهفا  لفدس ونشر الحزم التكنولوجية
 والمففزارعين المففزارع سصففحام بحقففول الففزراع، وتففدريم

 مفن كافحفة بفرامج الم ففي والعاممين الزراعيين والمرشدين

حتف  نحفافظ عمف   العمفل وورش التدريبيفة الفدورات خفالل
الثروة القومية من نخيل البمح، وعدم ادخال فسا ل نخيل 
الفففبمح لمواحففففات البحريففففة اال بعفففد عرضففففها عمفففف  الحجففففر 

 الزراعي.
 

 المراجــــــــــــــع
 

 اوًي8 المراجع العربية
 

المسفاحات المنزرعفة  .:645اإلدارة الزراعية بالباويطى 
 وعدد الزراع. 

 .8==5حمادة  سعد أبو سيف  وعصمت محمد حسن 
دراسففة تففرثير بعففض المتغيففرات عمفف  مسففتوس الخبففرات 
التكنولوجيففففة الزراعيففففة بففففين الففففزراع البففففدو برحففففد قففففرس 
مركففز بففرج العففرم بمنطقففة السففاحل الشففمالي الغربففي، 

  معيــــد بحــــوث اإلرشــــاد =55نشــــرة بحثيــــة رقــــم 
 .ص >  والتنمية الريفية  الجيزةالزراعي 

شــــاىين     دريــــة محمــــد  وعصــــام ســــيد احمــــدخيــــري
رشففاديين بمراحففل مسففتوس معرفففة العففاممين اإل .=644

رشفففففادية بفففففبعض المراكفففففز بمحافظفففففة بنفففففاا البفففففرامج اإل
ــوم الزراعيــة  جامعــة  المنوفيففة، ــة المنوفيــة لمعم مجم

 .877، (5)78المنوفية  
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التوسمفففان، الكففففااة  .6447ســـويمم  محمـــد نســـيم عمـــى 
 ص. 5=، مصر لمخدمات العممية، القاهرة والفعالية،

تحميفل البيانفات ففي  .6444عمم  صمح الدين محمود 
بويفففففففة، دار الفكفففففففر العربفففففففي، البحفففففففوث النفسفففففففية والتر 

 ص. 658، القاهرة
اتجاهففففات الففففزراع نحففففو  .:>=5عــــمم  يســــريو أحمــــد 

اعفة، لزر رسالة دكتفورا ، كميفة االمستحدثات الزراعية، 
 ص. 94، جامعة القاهرة

 اإلرشاد الزراعفي المعاصفر، .6==5عمر  أحمد محمد 
 ص. 84، مصر لمخدمات العممية، القاهرة

تحميففل البيانففات  .7==5عــمم  صــمح الــدين محمــود  
دار الفكفففر العربفففي،  ففففي البحفففوث النفسفففية والتربويفففة،

 .القاهرة
نخيففل تقففدير انتففاج  .6459قطــاع الشــقون ايقتصــادية  

 .الجيزة ،وزارة الزراعة واستصالح األراضي البمح،
ـــيم  قمـــر   تحفففديث سنظمفففة اإلرشفففاد الزراعفففي  .6449كم

الوطنية، دليل عممي لواضفعي السياسفات ففي البمفدان 
منظمفففففة األفايفففففة والزراعفففففة لةمفففففم المتحفففففدة  الناميفففففة،

Fao ،ص. 7، روما   

دراسففة لقيففاس  .6449محمــد  طــاىر محمــد أبــو العطــا 
فاعميفففففففة بعفففففففض البفففففففرامج اإلرشفففففففادية ففففففففي محافظفففففففة 

، جامعفففففة  رسفففففالة دكتفففففورا ، كميفففففة الزراعفففففة القميوبيفففففة،
 ص. 6;، الزقازيا فرع بنها

ـــرار النوتفففة  .6459 مركـــز المعمومـــات ودعـــم اتخـــاذ الق
 ص. 59، المعموماتية بمحافظة الجيزة

ـــرار النوتفففة  .:645 مركـــز المعمومـــات ودعـــم اتخـــاذ الق
 المعموماتية بالباويط .
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