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الخدمة اإلرشادية لمزارعي عنب مطروح األسود بمركز سيدي براني  جودة

  بمحافظة مطروح
 المستخلص:

البحث التعرف علي رأي المبحوثين من مزارعي محصول عنب  استهدف

لهم القائمين بالعمل  مطروح األسود فى جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها

منها،  استفادتهمبدرجة توافرها، ودرجة  يتعلق اإلرشادي الزراعي بمنطقة البحث فيما

ودرجة الرضا عنها، والتعرف علي سلوكهم فى مجال زراعة عنب مطروح األسود، 

بينهما، والتعرف علي رأيهم في المعوقات التي تواجههم  االرتباطيةتحديد العالقة و

جرى هذا وأ  ، ، ومقترحاتهم لتحسينهاعند الحصول علي الخدمة اإلرشادية الزراعية

البحث بمركز سيدي براني حيث تتركز زراعة صنف عنب مطروح األسود، 

المقابلة الشخصية لعينة بطريقة  استبيان استمارةوجمعت البيانات البحثية بواسطة 

مبحوثًا تمثل  232عشوائية بسيطة من مزارعي عنب مطروح األسود بلغ قوامها 

ت األساليب اإلحصائية خدمستاو ،2021خالل شهر أبريل  من الشاملة 40.1%

الخدمة أن أوضحت نتائج البحث ، البسيط لبيرسون واختبار االرتباط الوصفية

اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة 

، ويرضون عنها بدرجة متوسطة يستفيدون منها، ومتوفرةعنب مطروح األسود 

% من 70,2أن على الترتيب، كما تبين  %63,8 ،%70,2، %75,9وبنسب 

لتوصيات الفنية التي ينقلها لهم القائمين باالمبحوثين يقعون في فئة المعرفة المتوسطة 

% يقعون 69,0بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود، و

المتوسط لتلك % يقعون في فئة التطبيق 66,8المحايد نحو زراعته، و االتجاهفي فئة 

معنوية بين  ارتباطيةوجود عالقة ، %68,5بلغت  التوصيات، وبمتوسط درجة سلوك

درجة جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي 

منها، ودرجة الرضا عنها(  االستفادةالزراعي من حيث )درجة توافرها، ودرجة 

( ، ودرجة التطبيقاالتجاهرجة المعرفة، ودرجة وبين سلوك المبحوثين من حيث )د

 فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث.

 المزارعين مشاكل ،الزراعي اإلرشاد ،العنب محصولالكلمات االفتتاحية: 

 .مطروح محافظة ،الزراعية
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Abstract: 
The research aimed to identify farmer respondents viewpoint 

growing Matrouh black grape on agricultural extension service quality 

provided by extension workers regarding to service availability, the 

benefit from it, and satisfaction of service, to identify their behavior 

toward growing Matrouh black grapes, to determine the correlation 

between them, and to identify their opinion on the obstacles they face 

to obtain the service and their suggestions to improve that quality. 

This research was conducted at Sidi Barani Center, where growing 

black grapes concentrates. Data were collected using prepared and 

pre-tested questionnaire form via interviews on simple randomized 

sample of 232 representing 40.1% of the population during April 

2021. Some descriptive statistical methods and Pearson's simple 

correlation test were used as statistical techniques. The results showed 

that the agricultural extension service provided by extension workers 

in the field of black Matrouh grape are available, they benefit from it, 

and they are satisfied with it with rates of 75.9%, 70.2%, and 63.8%, 

respectively. Furthermore, the results indicate that 70.2% of total 

farmers was of medium knowledge category of the technical 

recommendations provided, 69.0% fell into the neutral category of 

growing the crop, and 66.8% fell into the average category of 

applying the recommendations with an average behavior degree of 

68.5% . There is a significant correlation between the quality of the 

agricultural extension service provided by extension workers in terms 

of (the degree of its availability, the degree of utilization, and the 

degree of satisfaction with it) and the behavior of the respondents in 

terms of (the knowledge degree, the direction degree, and the 

application degree) in the field of black Matrouh grape cultivation. 

Key words: Grape Crop, Agricultural Extension, Agricultural 

Farmers’ Problems, Matrouh Governorate 
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 المقدمة والمشكلة البحثية:

التتتي تلتتت منتتذ أقتتدم العصتتور مصتتدر  مصتتر وحرتتارتها بالزراعتتة ارتبطتتت

لرخائها وتقدمها، وعلتى التر م ممتا شتهده العتالم متن تقتدم فتي الصتناعة فت ن الزراعتة 

المصدر األساستي للغتذاف فتي عتالم يترتاعف عتدد ست انه فتي  باعتبارهاتزداد أهميتها 

القتتومي  االقتصتتادت ، ويعتتد القطتتاع الزراعتتي أحتتد أهتتم قطاعتتامتقاربتتةفتتترات زمنيتته 

المصتتري، لتتذلك تبتتذل الدولتتة جهتتودًا متواصتتلة لتحقيتتق التنميتتة الزراعيتتة )زهتتران، 

ومتتا التقتتدم العلمتتي والتقنتتي الهائتتل التتذي شتتهده العتتالم ، (711ص   2017وآختترون 

فى تطور أستاليب وتقنيتات الزراعتة، بحيتث أصتبحت تعتمتد علتي نتتائج  أنع سوالذي 

ع العلتتتم والمعرفتتتة، وترتتتتب علتتتي تطبيتتتق األستتتاليب وإنجتتتازات عتتتدد كبيتتتر متتتن فتتترو

والوسائل التقنية الحديثة تحقيق طفرات في كمية ونوعية اإلنتاج الزراعتي )الفرقتاري  

 .(471، ص2019

وتعتبر محاصيل الفاكهة من أهم ركائز التنمية الزراعيتة فتى مصتر، نظتًرا لمتا 

المستتاحة المنزرعتتة  كبتتري للتتدخل القتتومي، حيتتث بلغتتت اقتصتتاديةمتتن أهميتتة  تمثلتته

% 18,5مليتون فتدان بمتا يعتادل  1,668,701حتوالي  2018بمحصول الفاكهة عام 

والتتتي بلغتتتت  ىاألختترتقريبًتتا متتن إجمتتالي المستتاحة المنزرعتتتة بمختلتتف المحاصتتيل 

، 2019مليتتتون فتتتدان )الجهتتتاز المركتتتزي للتعبئتتتة العامتتتة واإلحصتتتاف،  8,996,194

(، ويعد محصول العنب من أهم محاصتيل الفاكهتة فتى مصتر، وتنتشتر زراعتة 19ص

 1,716بحتتوالي  إنتاجتتهالعنتتب فتتى معظتتم األراضتتي الجديتتدة ختتارج التتوادي، ويقتتدر 

والمقتدرة  2018% من جملة إنتاج الفاكهة فى مصر عتام 11,5مليون طن بما يعادل 

مليتتون طتتن، ويحتتتل بتتذلك المرتبتتة الثانيتتة بعتتد البرتقتتال والتتذي بلتتغ  14,887بحتتوالي 

مليون طتن ختالل نفتس العتام )الجهتاز المركتزي للتعبئتة العامتة  2,939حوالي  إنتاجه

 .(25، ص2019واإلحصاف، 

ويعتبتتر العنتتب أحتتد الفواكتته التتثالم التتتي هتتي ملتتوك الفاكهتتة متتا التمتتر والتتتين، 

لتته العديتتد متتن الفوائتتد الطبيتتة والعالجيتتة والتتتي تتمثتتل فتتى التتتالي  تتتنخف  نستتبة  حيتتث

اإلصابة باألمراض السرطانية فى الدول التي ي ثر فيها زراعة وإنتاج العنتب، ويعمتل 

فتى التدم، ويستاهم فتى خفت   ال ولستترولعلي الحد من تصلب الشرايين، ويقلل نسبة 

علي نسبة عالية من البوتاستيوم، ويحتتوي علتي  الحتوائهرغط المرتفا، ومدر للبول ال

فيتامين ب المركب الذي يعمل علتي ستالمة الجهتاز العصتبي، ويمنتا حتدوم اإلمستاك 

 الحتوائتهألنه مصدر  نتي باألليتاف، ويقلتل متن الحموضتة الناتجتة عتن عستر الهرتم 

 اضتطراباتعلي العديد من األحماض الطبيعية، ويعالج األشتخاص التذين يعتانون متن 

، ويفيتد امتصاصتاوضعف فى ال لي، ويعتبر س ر العنب من أبسط الس ريات وأسهلها 
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فتي عتتالج ضتتعف العظتتام، ويستتتخدم كغستتول للوجته، ويستتتخدم فتتى عمتتل قنتتاع مرتتاد 

 .(65، ص2013خفاجي، وآخرون   سلوى) للتجاعيد

وتعد محافظة مطروح من أهم المناطق التي تسعي الدولة إلي إحتدام نهرتة    

 استصتتتالحتنمويتتتة بهتتتا بتتتالتركيز علتتتي تفعيتتتل آليتتتات التنميتتتة الزراعيتتتة عتتتن طريتتتق 

مساحات جديدة من األراضي، وكذا تطتوير أستاليب اإلنتتاج الزراعتي بهتا،  واستزراع

مليون متتر م عتب  700قدرت بنحو  من مياه األمطار الساقطة عليها والتي واالستفادة

األفدنتة متن األراضتي القابلتة للزراعتة وزيتادة وثبتات  الفآ استزراعسنويًا، وذلك في 

(، وخاصتة لمحصتول 2020إنتاجية المزروع منها بالفعل)مديرية الزراعة بمطروح  

يزرع إال فتي هتذه المنتاطق حيتث تتتوفر  العنب صنف مطروح األسود، وهو صنف ال

مناخية والبيئية المناسبة لنمتو وإثمتار هتذا الصتنف، ولمتا لته متن قتدرة علتي الظروف ال

تحمتتل تتتروف الجفتتاف والملوحتتة ونقتتا العناصتتر الغذائيتتة بالتربتتة فتتي تلتتك المنتتاطق 

الصحراوية المطرية، حيث قدرت المستاحة المنزرعتة بصتنف عنتب مطتروح األستود 

 2840لي بحتتتتوا 2019/2020فتتتتي محافظتتتتة مطتتتتروح ختتتتالل الموستتتتم الزراعتتتتي 

 .(2021القرار، محافظة مطروح   اتخاذفدان)مركز المعلومات ودعم 

وتتركتتز زراعتتة صتتنف عنتتب مطتتروح األستتود فتتى مركتتز ستتيدي برانتتي حيتتث 

% متتن جملتتة مستتاحة عنتتب مطتتروح األستتود فتتى 83,1فتتدان بنستتبة  2360يتتزرع بتته 

ان فتد 396فتدان، أمتا بتاقي المستاحة فيتزرع  2840محافظة مطتروح والمقتدرة بنحتو 

فتتدان بنستتبة  45%، ويتتزرع بمركتتز النجيلتتة 13,9بمركتتز مرستتي مطتتروح بنستتبة 

% متتن جملتتة مستتاحة عنتتب 1,4فتتدان بنستتبة  39%، ويتتزرع بمركتتز الرتتبعة 1,6

مطتتروح األستتود بمحافظتتة مطتتروح، إال أنتته علتتي التتر م متتن ذلتتك تتت تي فتتى المراكتتز 

القتترار،  اتختتاذ)مركتتز المعلومتتات ودعتتم  المتتت خرة متتن حيتتث متوستتط إنتاجيتتة الفتتدان

 .(2021محافظة مطروح  

بتقتديم  االهتمتاممما يستوجب تنمية زراعتات عنتب مطتروح األستود متن ختالل 

الخدمات اإلرشادية الزراعية لمزارعتي هتذا الصتنف متن العنتب بتلتك المنطقتة، وذلتك 

متتن ستتعي المجتمتتا المصتتري إلتتي تحقيتتق التنميتتة الشتتاملة فتتى كافتتة القطاعتتات  انطالقتتا

أو الخدميتتة حيتتث توجتته الجهتتود واإلم انتتات إلتتي تنميتتة وتحتتديث العنصتتر اإلنتاجيتتة 

البشتتري لمواكبتتة التطتتور الت نولتتوجي العتتالمي الهائتتل، وذلتتك ألن التنميتتة هتتي  ايتتة 

اإلنسان وهو وسيلتها للرقي بالمجتما، ويتحقق ذلك من خالل إحدام تغييرات ستلوكية 

التي تجعلهم ذوي قوة منتجة لرفا ومهارات األفراد و واتجاهاتمر وبة فى معلومات 

 .(232ص 2018  وآخرون)الجزار  مستواهم المعيشي

ويعتبر جهاز اإلرشاد الزراعي متن أهتم األجهتزة التنمويتة والتتي ت متن أهميتته 

فتتي نشتتر األف تتار والممارستتات ونقتتل نتتتائج البحتتوم الجديتتدة والمبت تترات إلتتي التتزراع 
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لتتي، والعمتتل علتتي حتتث التتزراع ل ختتذ بهتتا بطريقتتة ستتهلة مبستتطة وقابلتتة للتطبيتتق العم

ووضعها موضا التنفيذ الفعلتي بمتا يتفتق متا تتروفهم وإم انيتاتهم المتاحتة، واإلرشتاد 

يقتصتر دوره علتي التثقيتف فقتط ول نته يقتوم بتالتطبيق الفعلتي، مهتتديًا فتى  الزراعي ال

ذلتتك بفلستتفة عمتتل واضتتحة لخدمتتة التتزراع وأستترهم ومستتاعدتهم علتتي رفتتا مستتتواهم 

والصحي من خالل جهتودهم الذاتيتة وإم انيتاتهم المتاحتة وأحتدام تغيترات  القتصاديا

، (206، ص 2019)العصتار  ، ومهاراتهم واتجاهاتهمسلوكية مر وبة في معارفهم، 

حيتتث تعتتد ختتدمات اإلرشتتاد الزراعتتي علتتي درجتتة كبيتترة متتن األهميتتة لتنميتتة معتتارف 

تواصل ما مصتادر المعلومتات ومنافتذ وتعليمهم ال تهمااتجاهومهارات الزراع وتعديل 

التستتويق، وتستتاعد التتزراع متتن ختتالل العمليتتات التعليميتتة علتتي تحستتين متتزارعهم متتن 

 Al Talb)ختالل تطتوير طترأ وأستاليب اإلنتتاج، وبالتتالي تحستين مستتوي المعيشتة

and filipek: 2016, pp21.29). 

يم ن تلخيصها  والتيفى العديد من المجاالت  الزراعيوتسهم خدمات اإلرشاد 

  وذلك من خالل إعداد وتقتديم الغذائياألمن  ىأولها ففى خمس مجاالت رئيسية يتمثل 

لمستتاعدة التتزراع فتتى  اتصتتاليةبتترامج تدريبيتتة تحتتتوى علتتى معتتارف فنيتتة ومهتتارات 

ومتتن ثتتم تقليتتل الفقتتر، ويتمثتتل المجتتال الثتتاني فتتى  الزراعتتيتحستتين المزرعتتة واإلنتتتاج 

طبيعيتتتة  متتتن ختتتالل مستتتاعدة التتتزراع والمجتمعتتتات المحليتتتة الحفتتتات علتتتى المتتتوارد ال

المعلومتتتات  للمحافظتتتة علتتتى المتتتوارد الطبيعيتتتة، ويختتتتا المجتتتال الثالتتتث فتتتى نشتتتر

  المتعلقتتة باإلنتتتاج، والممارستتات اإلنتاجيتتة، واألستتواأ الزززرا الزراعيتتة المفيتتدة بتتين 

استدامة المشروعات  وهتى أحتد المهتام الرئيستية  والتسويق، ويتعلق المجال الرابا فى

وتعنتتى الت كيتتد علتتى تنميتتة العنصتتر البشتترى، وتعليمتته مهتتارات  الزراعتتيلإلرشتتاد 

القتترار، وأخيتتًرا يشتتير إلتتي المجتتال  التختتاذ إم انياتتته واستتتغاللالمختلفتتة،  االتصتتال

فقتتراف الختتامس فتتي ت تتوين الجماعتتات المزرعيتتة  وتم ينهتتا بواستتطة تقويتتة التتزراع ال

ونظتترا ، pp 16-242012  (Zwane,) استتتثماراتهمإلكستتابهم القتتدرة علتتى تحقيتتق 

للدور المتزايد للقطاع الخاص الزراعي، أصبح المتزارع تتجاذبته أكثتر متن جهتة  يتر 

ح وميتتة تنتتافس المنظمتتة اإلرشتتادية الزراعيتتة الح وميتتة، والتتتي يجتتب عليهتتا تحستتين 

بحيتتتث تغطتتتي هتتتذه الجتتتودة المتتتدخالت، وتجويتتتد أدائهتتتا، متتتن ختتتالل تبنتتتي الجتتتودة، 

واألنشطة، والمخرجات، والتي أسس التنظيم اإلرشادي من أجلها، وهتي تنميتة متدارك 

لهتم،  االجتماعيتة، وتحقيق الرفاهية االقتصاديبمستواهم  واالرتقافومهارات الزراع، 

، 2006)نتتتاجي  متطلبتتتات المسترشتتتدين هتتتو الهتتتدف األول لعمليتتتة الجتتتودة  فاستتتتيفاف

 .(2ص

ومتتتن هنتتتا يجتتتب أن ت تتتون الجتتتودة هتتتي المنطلتتتق األساستتتي لجهتتتاز اإلرشتتتاد 

الزراعتتتي، والخدمتتتة اإلرشتتتادية الزراعيتتتة التتتتي يقتتتدمها القتتتائمين بالعمتتتل اإلرشتتتادي 
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 ستتيديالزراعتتي للتتزراع فتتي مجتتال زراعتتة محصتتول عنتتب مطتتروح األستتود بمركتتز 

براني بمحافظة مطروح والتي تعد من أهم الخدمات التي يحتاج إليها زراع البدو بتلتك 

إنتتتاجيتهم متتن محصتتول عنتتب  انخفتتاضالمنطقتتة، حيتتث يعتتاني معظمهتتم متتن مشتت لة 

مطتتروح األستتود والتتتي قتتد ترجتتا إلتتي ضتتعف جتتودة الختتدمات اإلرشتتادية الزراعيتتة 

  إليهم في هذا المجال. الموجهة

حاجة إلى ضرورة إجراف هذا البحث بغية محاولة الوصول إلي لذا فقد برزت ال

هي درجتة تتوفر الختدمات اإلرشتادية الزراعيتة التتي يقتدمها  إجابات ل سئلة التالية  ما

القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي للتزراع فتى مجتال زراعتة عنتب مطتروح األستود 

من الخدمة اإلرشادية  ةاالستفادهي درجة ا بمركز سيدي براني بمحافظة مطروح؟ وم

الزراعية التي يقتدمها القتائمين بالعمتل اإلرشتادي الزراعتي للتزراع فتى مجتال زراعتة 

هتي درجتة رضتهم  عنب مطروح األسود بمركز سيدي براني بمحافظة مطروح؟ ومتا

عن تلك الخدمة اإلرشادية الزراعية التتي يقتدمها القتائمين بالعمتل اإلرشتادي الزراعتي 

زراعتتة عنتتب مطتتروح األستتود بمركتتز ستتيدي برانتتي بمحافظتتة للتتزراع فتتى مجتتال 

هي درجة معرفة الزراع بالتوصتيات الفنيتة التتي ينقلهتا القتائمين بالعمتل  مطروح، وما

اإلرشتتادي الزراعتتي فتتى مجتتال زراعتتة عنتتب مطتتروح األستتود بمركتتز ستتيدي برانتتي 

وح الزراع نحو التوسا فى زراعتة عنتب مطتر اتجاههي درجة  محافظة مطروح؟ وما

هتتتي درجتتتة تطبتتتيقهم لتلتتتك  األستتتود بمركتتتز ستتتيدي برانتتتي بمحافظتتتة مطتتتروح؟ ومتتتا

التوصتتيات الفنيتتة التتتي ينقلهتتا القتتائمين بالعمتتل اإلرشتتادي الزراعتتي فتتى مجتتال زراعتتة 

هتي العالقتة بتين  عنب مطروح األستود بمركتز ستيدي برانتي بمحافظتة مطتروح؟ ومتا

ا القتتائمين بالعمتتل اإلرشتتادي درجتتة جتتودة الخدمتتة اإلرشتتادية الزراعيتتة التتتي يقتتدمه

منها، ودرجة الرضا عنها( وبتين  االستفادةالزراعي من حيث )درجة توفرها، ودرجة 

، ودرجتة التطبيتق( فتي مجتال زراعتة االتجتاهسلوك الزراع )درجتة المعرفتة، ودرجتة 

هتو رأي التزراع  عنب مطروح األسود بمركتز ستيدي برانتي بمحافظتة مطتروح؟ ومتا

تتتواجههم عنتتد الحصتتول علتتي الخدمتتة اإلرشتتادية الزراعيتتة التتتي فتتي المعوقتتات التتتي 

يقدمها القائمين بالعمتل اإلرشتادي الزراعتي فتي مجتال زراعتة عنتب مطتروح األستود 

 بمركز سيدي براني بمحافظة مطروح؟ ومقترحاتهم لحلها؟

 أهداف الدراسة:

 تمشيا ما مش لة البحث السابق عرضها، فقد تحددت أهداف البحث فيما يلي 

التعرف علي رأي الزراع فى درجة توفر الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها  .1

القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود 

 بمنطقة البحث.
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من الخدمة اإلرشادية الزراعية  االستفادةالتعرف علي رأي الزراع فى درجة  .2

التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح 

 األسود بمنطقة البحث.

التعرف علي رأي الزراع فى درجة الرضا عن الخدمة اإلرشادية الزراعية التي  .3

يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح 

 سود بمنطقة البحث.األ

التعرف علي درجة معرفة الزراع بالتوصيات الفنية التي ينقلها القائمين بالعمل  .4

 اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث.

الزراع نحو التوسا فى زراعة عنب مطروح األسود  اتجاهالتعرف علي درجة  .5

 بمنطقة البحث.

الزراع للتوصيات الفنية التي ينقلها القائمين بالعمل  التعرف علي درجة تطبيق .6

 اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث.

بين درجة جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها  االرتباطيةتحديد العالقة  .7

 فادةاالستالقائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي من حيث )درجة توفرها، ودرجة 

منها، ودرجة الرضا عنها( وبين سلوك الزراع من حيث )درجة المعرفة، ودرجة 

 ، ودرجة التطبيق( في مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث.االتجاه

التعرف علي رأي الزراع فى المعوقات التي تواجههم عند الحصول علي الخدمة  .8

مل اإلرشادي الزراعي في مجال اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالع

 زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث، ومقترحاتهم لحلها.

 أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث فيما قد يسفر عنه من نتائج قد تفيد فى التعرف علي جودة 

الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي في مجال 

طروح األسود بمنطقة البحث، وسلوك الزراع في مجال زراعة هذا زراعة عنب م

الصنف، وفى تل وجود بع  المعوقات التي تتسبب في حدوم قصور فى فعالية 

النهوض بالخدمة اإلرشادية  إليالخدمة اإلرشادية الزراعية، األمر الذي يؤدي 

 االستفادةن الزراعية فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث، كما يم 

البحثي لهذا البحث في إجراف بحوم مشابهه في نفس مجالها بمناطق  األسلوبمن 

أخرى سواف لتغطية أوجه القصور أو نواحي أخرى لم يتطرأ إليها البحث الحالي، 

كما قد يمثل هذا البحث إحدى اللبنات المرافة إلى البنيان المعرفي في مجال جودة 

، كما تساعد النتائج المسئولين عن اإلرشاد الزراعي فى الخدمة اإلرشادية الزراعية

للقائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي للتوعية ب همية جودة الخدمة  تدريبيةعقد دورات 
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اإلرشادية الزراعية، كما يقدم البحث توصيات ومقترحات لمخططي ومنفذي البرامج 

 .االعتبارالقرار للعمل بها وأخذها في  ومتخذيالتنموية، 

 :البحثيالفرض 

لما كان أهداف البحث األول، والثاني، والثالث، والرابا، والخامس، والسادس، 

فلم يوضا لهم فروض بحثيه، وأما هدف البحث السابا،  است شافيةوالثامن ذو طبيعة 

والذي يتم فيه تحديد العالقة المعنوية بين درجة جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي 

 االستفادةيقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي من حيث )درجة توفرها، ودرجة 

)درجة المعرفة، ودرجة ( وبين سلوك الزراع من حيث االرضا عنهمنها، ودرجة 

 ، ودرجة التطبيق( بمنطقة البحث، لذلك تم صيا ة الفرض النظري التالي االتجاه

"توجد عالقة معنوية بين درجة جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين 

منها، ودرجة  االستفادةبالعمل اإلرشادي الزراعي من حيث )درجة توفرها، ودرجة 

، ودرجة االتجاه( وبين سلوك الزراع من حيث )درجة المعرفة، ودرجة االرضا عنه

التطبيق( في مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث"، وتم وضا هذا 

 كفرض إحصائي. اختبارهيم ن  حتىالفرض في صورته الصفرية 

 التعريفات اإلجرائية: وتشتمل علي:

مات الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل   يقصد بها الخدالخدمة اإلرشادية الزراعية

اإلرشادي الزراعي إلي جمهور المستهدفين فى مركز سيدي براني بمحافظة مطروح 

فى مجال زراعة وإنتاج عنب مطروح األسود مما يساعد فى تحسين معيشة الجمهور 

 المستهدف من زراع البدو بمنطقة البحث.

 استتجاباتد بها في هذا البحث متا تشتير إليته ويقصجودة الخدمة اإلرشادية الزراعية: 

المبحتتوثين متتن مزارعتتي عنتتب مطتتروح األستتود بمنطقتتة البحتتث متتن وجهتته نظتترهم، 

إلدراكهم لمتدي تتوفر الختدمات اإلرشتادية الزراعيتة التتي يقتدمها لهتم القتائمين بالعمتل 

متن  استتفادتهماإلرشادي الزراعي فتي مجتال زراعتة عنتب مطتروح األستود، ودرجتة 

 اإلرشادية، ودرجة رضاهم عنها. الخدمةهذه 

درجة إدراك الزراع    هوسلوك الزرا  في مجال زراعة عنب مطروح األسود

المبحوثين لبع  التوصيات الفنية اإلرشادية الزراعية التي ينقلها لهم القائمين بالعمل 

اإلرشادي الزراعي بمنطقة البحث، والمتعلقة بزراعة وإنتاج عنب مطروح األسود 

 وتنفيذهم لها، ودرجة ميلهم نحو التوسا فى زراعته بمنطقة البحث. 

 الطريقة البحثية

لطريقة البحثية خطة إجرافات البحث الميداني من حيث منهجية تعرض ا

داة جما البيانات، البحث، والمجال الجغرافي، والمجال البشري، والمجال الزمني، ثم أ

  ، وتحليلها إحصائيا كما يلي اومعالجتها كمي
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 منهج البحث:

ما بياناته، ك استيفافبالعينة في  االجتماعيالبحث علي منهج المسح  اعتمد

على المنهج ال مي في  اعتمدعلي المنهج الوصفي في وصف متغيراته، كما  اعتمد

 تحديد العالقة بين متغيراته.

 المجال الجغرافي:

 باعتبارهمركز سيدي براني بمحافظة مطروح إلجراف البحث  اختيارتم 

المنطقة التي تتركز فيها زراعة عنب مطروح األسود حيث تتوافر الظروف المناخية 

فدان  2360 مساحتهوالبيئية المناسبة لنمو وإثمار هذا الصنف والذي تبلغ 

% من إجمالي المساحة المزروعة بمحافظة مطروح، وبلغ متوسط إنتاج 83,1بنسبة

القرار بمحافظة  اتخاذمات ودعم طن )مركز المعلو 2798طن ب جمالي  1,05الفدان 

 (2020مطروح، 

 المجال البشري:

ويقصد به األفراد الذين طبق عليهم البحث الميداني ويترتب علي تحديد هؤالف 

شاملة البحث على جميا مزارعي عنب مطروح  تنطوياألفراد تحديد عينة البحث، 

)اإلدارة  زارعم 579األسود بمركز سيدي براني بمحافظة مطروح والبالغ عددهم 

معادلة كريجسى  واستخدمت(، 2021الزراعية بسيدي براني، محافظة مطروح، 

( في تحديد عينة البحث Krajcie& Morgan 1970 pp 607-610) ومورجان

% من إجمالي شاملة البحث، وتم سحب 40,1( مبحوثا، بنسبة 232وبلغ عددها )

 ما يلي ( ك1مفردات العينة بطريقة عشوائية بسيطة ) جدول 
 ( شاملة وعينة المبحوثين من زرا  عنب مطروح األسود 1جدول )

 بمركز سيدي براني بمحافظة مطروح

 العينة الشاملة منطقة البحث

 % عدد % عدد

 40,1 232 100 579 مركز سيدي براني

   2020بسيدي براني بمحافظة مطروح، بيانات  ير منشورة  .2020جمعت وحسبت من بيانات اإلدارة ا      

 المجال الزمني:

بالمقابلة الشخصية ما  2021تم تجميا بيانات هذا البحث خالل شهر ابريل 

 ةبمحافظالمبحوثين من البدو زراع عنب مطروح األسود بمركز سيدي براني 

 مطروح.

  أداة جمع البيانات

لمصادر ا أولهماالبحث في جما البيانات علي مصدرين لتحقق أهدافه  اعتمد

الثانوية ممثلة في كل من مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، ومركز المعلومات 

القرار بها، وإدارات اإلحصاف بالوحدات المحلية القروية، والدعم الفني  اتخاذودعم 

هذه المصادر  ثانيي براني أما للتنمية المستدامة، واإلدارة الزراعية بمركز سيد
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 باستخدامفيتعلق بالبيانات المحققة ألهداف البحث والتي جمعت من مصادرها األولية 

بالمقابلة الشخصية ما المبحوثين من البدو زراع عنب مطروح  استبيان استمارة

على (pre-test) المبدئي  االختباراألسود بمركز سيدي براني، وذلك بعد إجراف 

من العينة المدروسة، وذلك  استبعادهمن زراع عنب مطروح األسود، وتم عشرين م

 االستمارة، وبعد إجراف التعديالت، والت كد من صالحية 2021خالل شهر مارس 

 إنها تحقق أهداف البحث. االستمارةلجما البيانات، وقد روعي فى تصميم 

 والمعالجة الكمية للبيانات: االستبيان استمارةإعداد 

  األولفي صورتها النهائية على أربا أجزاف  االستبيان استمارة اشتملتوقد 

عنب مطروح  مزارعييترمن التعرف علي الخصائا الشخصية للمبحوثين من 

األسود بمنطقة البحث، وهي علي النحو التالي  السن، وعدد سنوات التعليم، والمهنة، 

في زراعة عنب مطروح وعدد السنوات في العمل الزراعي، وعدد سنوات الخبرة 

األسود، وعدد أفراد األسرة، وعدد أفراد األسرة العاملة فى الزراعة، وحجم الحيازة 

على العالم الخارجي، والقيادة القبلية،  واالنفتاحالزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية، 

 واالنتمافوالمشاركة المجتمعية الرسمية، والمشاركة المجتمعية  ير الرسمية، 

نحو المستحدثات الزراعية،  واالتجاهنحو اإلرشاد الزراعي،  واالتجاهما القبلي، للمجت

  مجموعة والثانيالثقافي،  االنفتاحوالتعرض لمصادر المعلومات الزراعية، وأخيًرا 

من األسئلة للتعرف علي مدي جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين 

مجال زراعة عنب مطروح األسود من حيث)درجة  بالعمل اإلرشادي الزراعي فى

المزارعين المبحوثين منها، ودرجة رضاهم عن تلك  استفادةتوفرها، ودرجة 

  مجموعة من األسئلة للتعرف علي مدي ثالثالو الخدمات اإلرشادية الزراعية(،

عنب مطروح األسود بالتوصيات الفنية وتطبيقهم لها،  مزارعيمعرفة المبحوثين من 

المزارعين نحو التوسا فى زراعة عنب  اتجاهاتموعة من األسئلة للتعرف علي ومج

  سؤال مفتوح للتعرف علي المعوقات التي تواجه الزراع رابعالومطروح األسود، 

المبحوثين عند حصولهم علي الخدمة اإلرشادية الزراعية الخاصة بمحصول عنب 

مطروح األسود، ومقترحاتهم للتغلب علي تلك المعوقات لتحسين جودة الخدمة 

الزراعية بعدة مراجا عن الخدمة اإلرشادية  االستعانةاإلرشادية الزراعية، وقد تم 

، وتم عرضها على بع  األساتذة االستمارةومحصول العنب في وضا عبارات 

والباحثين فى مجال الفاكهة، واإلرشادي الزراعي للت كد من صحة العبارات ومدى 

 مناسبتها للقياس.

ا بمتا يتالمبحتوثين كم استتجاباتوقد تتم معالجتة البيانتات المتحصتل عليهتا متن 

النتتائج الالزمتة لتحقيتق أهتداف البحتث وفقتا لمتا  واستتخالصوتحليلها إحصائيا  يتالفم

 يلي 
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 : جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية:الأو

المبحوثين من مزارعي عنب  استجاباتويقصد بها في هذا البحث درجة 

مطروح األسود من وجهه نظرهم، إلدراكهم لمدي توفر الخدمات اإلرشادية الزراعية 

التي يقدمها لهم القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي في مجال زراعة عنب مطروح 

منها، ودرجة رضاهم عن الخدمة اإلرشادية الزراعية، وقد  استفادتهماألسود، ودرجة 

درجة جودة الخدمة اإلرشادية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي تم قياس 

الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود من حيث )درجة توفرها، ودرجة 

عبارة، وقد طلب  30منها، ودرجة الرضا عنها(، علي مقياس م ون من  االستفادة

تدرج من أربا فئات ل ل عبارة من العبارات علي مقياس م االستجابةمن كل مبحوم 

( على الترتيب 1،2،3،4ا، وال(، وقد أعطيت الدرجات )ا، ونادرا، وأحيان)دائموهي  

لجودة الخدمة اإلرشادية الزراعية كاًل علي حده )درجة  الستجابتهللمبحوم وفقا 

منها، ودرجة الرضا عنها(، وبجما الدرجات التي حصل  االستفادةتوفرها، ودرجة 

عبارة( أم ن الحصول علي درجة إجمالية 30عليها المبحوم من وحدات المقياس )

منها،  االستفادةللمبحوم تعبر عن درجة توفر الخدمة اإلرشادية الزراعية، ودرجة 

رجة، وقد تم ( د120-30ودرجة الرضا عنها كاًل علي حده، وقد تراوح مداها  بين )

 60)أقل من  منخفرةورضا  واستفادةتقسيم المبحوثين إلي ثالم فئات هي  توفر 

 واستفادة(، وتوفر 90إلي أقل من  60ورضا متوسطة ) واستفادةدرجة(، وتوفر 

 ف كثر(. -درجة  90ورضا مرتفعة )

التتتوزن النستتتبي والنستتتبة المئويتتتة لترتيتتتب تلتتتك العبتتتارات  استتتتخداموقتتتد تتتتم   

المبحتوثين  الستتجابةتم الحصول عليها متن ختالل إعطتاف أوزان  والتيلها  ةالمترمن

يحصتل عليهتا المبحتوم فتي كتل  التتيل ل عبتارة متن العبتارات، وتتم جمتا التدرجات 

عبتتارة لتعبتتر عتتن درجتتة جتتودة الخدمتتة اإلرشتتادية ل تتل مبحتتوم متتن حيتتث )درجتتة 

 .منها، ودرجة الرضا عنها( االستفادةتوفرها، ودرجة 

 عنب مطروح األسود بمنطقة البحث سلوك الزرا  في مجال زراعة ا:ثاني

درجة إدراك الزراع المبحوثين لبع  التوصيات الفنية اإلرشادية  هو

الزراعية التي ينقلها لهم القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي والمتعلقة بزراعة وإنتاج 

عنب مطروح األسود وتنفيذهم لها، ودرجة ميل المبحوثين نحو التوسا فى زراعة 

لوك الزراع في مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث، وقد تم قياس س

، ودرجة التطبيق( االتجاهعنب مطروح األسود من حيث )درجة المعرفة، ودرجة 

 بمنطقة البحث.

معرفة الزرا  المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية الزراعية الخاصة بعنب مطروح 

ويقصد بها درجة إدراك المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية الزراعية الخاصة  األسود:
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 50ب مطروح األسود، وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوم عن مدى معرفته بعن

توصية إرشادية تشمل معظم العمليات الزراعية المتعلقة بمحصول عنب مطروح 

التخزين والتسويق حيث أعطى  حتىالتربة المناسبة للزراعة  اختياراألسود بدًفا من 

جات للمعرفة المتوسطة، مرتفعة، وثالم در معرفتهدرجات لمن ت ون  أربا

ودرجتين للمعرفة المنخفرة، ودرجة واحدة لمن ال يعرف التوصيات الفنية لزراعة 

عنب مطروح األسود، وبجما الدرجات التي حصل عليها المبحوم من وحدات 

توصية(، أم ن الحصول على درجة إجمالية تعبر عن معرفة المبحوم  50المقياس )

 50مطروح األسود، وقد بلغ الحد األدنى للمعرفة  للتوصيات الفنية لزراعة عنب

درجة، وقد تم تقسيم المبحوثين إلي ثالم فئات  200درجة، بينما بلغ الحد األعلى 

إلي أقل من  100درجة(، ومعرفة متوسطة ) 100هي  معرفة منخفرة )أقل من 

 ف كثر(. -درجة  150درجة(، ومعرفة مرتفعة ) 150

لتوصيات اإلرشادية الزراعية الخاصة بعنب مطروح تطبيق الزرا  المبحوثين ل

ويقصد بها درجة تنفيذ وممارسة الزراع المبحوثين للتوصيات والممارسات  األسود:

المتعلقة بعنب مطروح األسود، وتم قياس هذا المتغير بنفس الطريقة التي تم بها قياس 

 درجة المعرفة.

ويقصد بها درجة ميل   زراعة عنب مطروح األسود الزرا  نحو التوسع فى اتجاه

المبحوثين نحو التوسا فى زراعة عنب مطروح األسود، وتم أعداد مقياس  واستعداد

عبارة إيجابية، وأربعة عشر عبارة سلبية، روعي  15عبارة، منها  29يشتمل علي 

 تجاهاالفي صيا تها أن ت ون مالئمة من حيث بنائها اللغوي وقدرتها علي قياس 

المفترض قياسه، وقد تم عرض تلك العبارات علي عشرة مح مين من أساتذة اإلرشاد 

الزراعي والمجتما الريفي ب ليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوم الزراعية 

ومركز بحوم الصحراف كل علي حدي، وطلب من كل مح م أن يوضح رأيه في كل 

حيتها نوًعا ما، أو عدم صالحيتها عبارة منها من حيث صالحيتها تماًما، أو صال

نحو التوسا في زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث وأعطيت  االتجاهلقياس 

مقياس لي رت، ثم قسمة مجموع كل عبارة  باستخدام( علي الترتيب 1، 2، 3القيم )

وفقًا ألراف جميا المح مين علي الحد األقصى لدرجات المح مين ل ل عبارة علي 

 استبعادك إليجاد النسبة المئوية لصالحية العبارة، ووفقًا لهذا التح يم تم حدي، وذل

% من 75لحصول هذه العبارات علي أقل من  29خمسة عبارات من العبارات 

الصورة األولية لتلك العبارات إلي أربعة وعشرين عبارة  وانتهتموافقة المح مين، 

للغوي وصالحيتها لقياس ما وضعت متها من حيث بنائها افنظًرا لمال استبقائهاتم 

، االستجابةلقياسه، وقيست كل عبارة من العبارات الم ونة للمقياس بمتدرج ألنماط 

هي  )موافق، ومحايد، و ير موافق(، وقد  استجاباتوالذي يشتمل علي ثالم 
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( علي الترتيب في حالة العبارات 1، 2، 3درجات ) االستجاباتأعطيت هذه 

في حالة العبارات السلبية، وبذلك تم الحصول علي درجة ل ل  اإليجابية، والع س

عبارة، ودرجة كلية ل ل مبحوم من مجموع الدرجات التي حصل عليها من 

ل ل عبارة من عبارات المقياس وبجما الدرجات التي حصل عليها  استجاباته

المبحوم نحو  اتجاهالمبحوم من وحدات المقياس أم ن الحصول علي درجة عن 

 االرتباطوسا في زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث، وبحساب معامالت الت

ثالم  استبعادبين درجة كل عبارة والدرجة ال لية للعبارات في صورتها األولية، تم 

ما  0,05كانت  ير معنوية علي مستوي  ارتباطهاعبارات نظًرا ألن معامالت 

صورة التجريبية للعبارات المستخدمة في ال انتهتالدرجة ال لية لتلك العبارات، وعليه 

ذات داللة  ارتباطإلي أحدي وعشرين عبارة تتمتا جميعها بمعامالت  االتجاهقياس 

معنوية ما الدرجة ال لية لها، وبذلك ت لفت الصورة النهائية لتلك العبارات المستخدمة 

 ة من أحدي وعشرين عبارة منها أحدي عشر عبارة ذات صيا االتجاهفي قياس 

 إيجابية وعشر عبارات ذات صيا ة سلبية.

 ئي:أدوات التحليل اإلحصا

فروضته،  واختبتارإحصائي لتحقيق أهتداف البحتث  أسلوبأكثر من  استخدامتم 

بعتت  األستتاليب اإلحصتتائية الوصتتفية كالنستتب المئويتتة، وجتتداول  استتتخدامحيتتث تتتم 

 االرتباطالتوزيا الت راري، والوزن النسبي، وذلك لعرض ووصف البيانات، ومعامل 

حزمتة البترامج اإلحصتائية  باستتخدامالبسيط )لبيرسون(، وذلك بواسطة الحاسب اآللي 

 .SPSSللعلوم 

 -مطروح األسود بمنطقة البحث: الخصائص الشخصية للمبحوثين من مزارعي عنب

( والخاص بتوزيا المبحوثين وفًقا 2تشير البيانات الواردة في  جدول رقم )

% من إجمالي المبحوثين كبار ومتوسطي السن، 81,5لخصائصهم المدروسة إلي أن 

وحيث أن عمر اإلنسان وثيق الصلة بنمط سلوكه وطبيعة قراراته ف لما تقدم اإلنسان 

العمر أصبح أكثر نرًجا في قراراته، وقدرته على التعليم  لذلك يجب تفعيل التعليم  في

 ير الرسمي ألنها تناسب أعمارهم، للنهوض ب نتاجية عنب مطروح األسود، وأن 

قد حصلوا على تعليم منتظم لسنوات مختلفة، األمر الذي قد يشير إلى زيادة  43,5٪

من مختلف المصادر وخاصة المقروفة فى  تحصيل هؤالف المبحوثين من المعلومات

مجال زراعة صنف عنب مطروح األسود، وزيادة وعيهم ومعرفتهم ب همية 

التوصيات الفنية الخاصة بزراعة عنب مطروح األسود مما يجعلهم يقبلون علي 

تنفذها، وتقبلهم ل ف ار الزراعية الجديدة، وقدرتهم على البحث عن الحلول المناسبة 

٪ منهم يعملون بالزراعة 90,5وأن  ،عة و إنتاج عنب مطروح األسودلتطوير زرا

بجانب تربية األ نام، األمر الذي يتيح لهم بعًرا من الم سب المادي، مما يعطي سعة 
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أكبر فى الحركة والرؤية ألهمية وقيمة الخدمات اإلرشادية الزراعية، باإلضافة إلي 

٪ منهم تبلغ مدة عملهم في 66,8ن إدراكهم ألهمية زراعة صنف مطروح األسود، وأ

خبرتهم فى العمل الزراعي  ارتفاع إلىسنة ف كثر(، ويشير ذلك  21الزراعة )

وبالتالي ي ون لخبرة هؤالف المبحوثين ت ثيًرا على مستوى معارفهم وتطبيقهم 

% منهم لديهم 52,6للتوصيات الفنية بزراعة صنف عنب مطروح األسود، وأن 

النسبي  االرتفاعطروح األسود لستة عشر سنة ف كثر، وهذا خبرة في زراعة عنب م

فى خبرة المبحوثين يشير إلي معرفتهم الجيدة بزراعة عنب مطروح األسود، كما أن 

 هؤالف المبحوثين يحتاجون إلي مجهودات إرشادية لتعميم هذه الخبرات وقبول كل ما

 هو جديد في زراعة العنب، 

دد أفراد أسرتهم ستة أفراد ف كثر، وهذا منهم يبلغ ع %85,8 أنكما تبين 

العديد من  وإنجابيتناسب ما طبيعة المجتمعات الصحراوية حيث الزواج المب ر 

% منهم لديهم عدد صغير من أفراد األسرة 61,6ن أاألوالد ليمثلون عزوة، و

 .ا للدخولا ثانويأفراد(، ويعتبر هؤالف يمثلون مصدر 3العاملين بالزراعة )أقل من 

أ لب المبحوثين إلي تعليم أوالدهم أفرل من مهنة الزراعة، وأن  تجاهاو

% منهم يزرعون أربعة عشر فدان ف قل، ويرجا السبب فى ذلك أن الزراعة 95,2

تعتبر المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للمبحوثين بمنطقة البحث، مما قد يدفعهم إلي 

هم حيازتهم من الحيوانات % من71,1التوسا فى زراعة عنب مطروح األسود، وأن 

الزراع علي زراعة المحاصيل التقليدية  إقبالالمزرعية كبيرة، وقد يؤدي ذلك إلي 

جغرافي متوسط ومرتفا، ربما يرجا  انفتاح% منهم ذو 90,5 لتغذية حيواناته، وأن

ذلك للتحرك والتنقل المستمر بين المدن والمراكز والمحافظات المختلفة، وأن 

ي درجة من القيادة القبلية تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة، وهو منهم ذو 76,3%

مؤشر جيد إلم انية تطبيق الحديث فى زراعة عنب مطروح األسود، وهو ما يجعل 

بهم والتعامل معهم إلقناعهم  االهتمامالقائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي ضرورة 

 .بقبول المستحدثات فى زراعة عنب مطروح األسود

% منهم تبلغ درجة مشاركتهم في المنظمات 47,4 أنضحت النتائج كما أو

فى درجة  انخفاضالمجتمعية الرسمية ما بين المتوسطة والمرتفعة ويوضح ذلك 

الزراع المبحوثين في المنظمات الرسمية، مما يتطلب ضرورة التوعية  اشتراك

 االعتمادعروية هذه المنظمات وفوائدها لخدمتهم، وإم انية  ب همية المشاركة فى

 .الخاصة بالجهاز اإلرشادي الزراعيعلي تلك المنظمات كقنوات لنقل المعلومات 
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 ( توزيع المبحوثين وفًقا لبعض خصائصهم الشخصية واالجتماعية المدروسة 2جدول ) 
 (232)ن=  بمنطقة البحث

 % العدد الخصائص % العدد الخصائص
 السـن  

 سنة( 35صغار السن )أقل من 
 سنة( 51 - 35متوسط السن )
 ف كثر( -سنة  51كبار السن ) 

 
43 
76 
113 

 
18,5 
32,8 
48,7 

االنفتاح علي العالم 
 درجة10 -الخارجي منخف  

 درجة( 15 -10متوسط )
 ف كثر( -درجة  15مرتفا )

 
22 
99 
111 

 
9,5 
42,7 
47,8 

 أميعدد سنوات التعليم  
 يقرأ وي تب 

 حاصل على االبتدائية
 حاصل على اإلعدادية
 حاصل على الثانوية

 مؤهل جامعي

79 
52 
33 
23 
34 
11 

34,1 
22,4 
14,2 
9,9 
14,7 
4,7 

 درجة القيادة القبلية 
 درجة( 12 -منخفرة )
 درجة( 18 - 12متوسطة )
 ف كثر( -درجة  18مرتفعة )

 
55 
155 
22 

 
23,7 
66,8 
9,5 

 مزارعالمهنة  
 مهن أخرى

210 
22 

90,5 
9,5 

عدد السنوات فى العمل الزراعي  
 سنة 21 -قليلة

 سنة( 36 - 21متوسط )
 ف كثر(  -سنة   36مرتفا ) 

 
77 
55 
100 

 
33,2 
23,7 
43,1 

 مشاركة مجتمعية رسمية 
 درجة 8 -منخفرة 
 درجة( 10 - 8متوسطة )
 ف كثر( -درجة  10عالية )

 
122 
66 
44 

 
52,6 
28,4 
19,0 

 درجة االنتماف القبلي
 درجة 17 -منخف  
 درجة( 24إلي  17متوسط )
 ف كثر(  -درجة  24مرتفا )

 
4 
57 
171 

 
1,7 
24,6 
73,7 

 مشاركة مجتمعية  ير رسمية 
 درجة16 -منخفرة
 درجة( 24 - 16متوسطة )
 ف كثر( -درجة  24مرتفعة )

 
8 
70 
154 

 
3,4 
30,2 
66,4 

زراعة  عدد سنوات الخبرة فى
 عنب مطروح األسود 
 سنة( 16خبرة ضعيفة )أقل من 

 سنة( 29 - 16خبرة متوسطة )
 ف كثر( -سنة  29خبرة عالية ) 

 
 
110 
77 
45 

 
 

47,4 
33,2 
19,4 

درجة االتجاه نحو اإلرشاد 
 الزراعي 

 درجة( 15سلبي )أقل من 
 درجة( 21 - 15محايد    )
 ف كثر( -درجة  21مرتفا ) 

 
 
22 
133 
77 

 
 
9,5 
57,3 
33,2 

 عدد أفراد األسرة 
 6أقل من  أسرة صغيرة الحجم

 فرد
 فرد( 9 -6أسرة متوسط الحجم )
 -فرد  9أسرة كبيرة الحجم )

 ف كثر(

 
33 
143 
56 

 
14,2 
61,6 
24,2 

عدد أفراد األسر العاملة 
 الزراعة ب

 فرد( 3عدد صغير)أقل من 
 فرد( 6 -3عدد متوسط )
 )ف كثر -فرد  6عدد كبير)

 
143 
67 
22 

 
61,6 
28,9 
9,5 

 حجم الحيازة الزراعية 
 فدان(14حيازة صغيرة )أقل من 

 فدان( 24 -14حيازة متوسطة )
 )ف كثر -فدان  24حيازة كبيرة ) 

 
198 
23 
11 

 
85,3 
9,9 
4,8 

 درجة االتجاه نحو المستحدثات 
 درجة( 17سلبي )أقل من 

 درجة( 24 - 17محايد )
 ف كثر( -درجة 24مرتفا )

 
11 
144 
77 

 
4,8 
62,0 
33,2 

 حجم الحيازة الحيوانية 
 وحدة( 7حيازة صغيرة )أقل من 

 وحدة( 14 -7حيازة متوسطة )
 ف كثر( -وحدة  14حيازة كبيرة )

 
11 
56 
155 

 
4,8 
24,1 
71,1 

 التعرض لمصادر المعلومات 
 درجة( 22منخفرة )أقل من 

 درجة( 33 - 22متوسطة )
 ف كثر( -درجة  33مرتفعة ) 

 
47 
86 
99 

 
20,3 
37,0 
42,7 

 

  

 درجة االنفتاح الثقافي 
 درجة( 16منخف  )أقل من 

 درجة( 24 - 16متوسط )
 ف كثر( -درجة  24مرتفا ) 

 
111 
77 
44 

 
47,8 
33,2 
19,0 

 100,0 232 اإلجمالي 100,0 232 اإلجمالي
 المصدر  عينة الدراسة الميدانية
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منهم تبلغ درجة عرويتهم في المنظمات  %96,6أن اترح النتائج و

المجتمعية  ير الرسمية ما بين المتوسطة والمرتفعة، وهذا دليل علي وجود عالقات 

طيبة بينهم من تماسك وترابط، مما يتوقا معه أن ي ونوا أكثر قبواًل  اجتماعية

منهم  %98,3للتوصيات الفنية الخاصة بزراعة عنب مطروح األسود وتنفيذها، وأن 

 .للمجتما القبلي ما بين المتوسطة والمرتفعة انتمائهمتبلغ درجة 

طيبة بينهم األمر الذي ينع س أثره  اجتماعيةوهذا دليل علي وجود عالقات 

 في زراعة عنب مطروح األسود، وأن هو جديد فى نشر كل ما اإلسراععلي 

متوسط ومرتفا نحو اإلرشاد الزراعي، مما يتطلب بذل  اتجاه% منهم لديهم 90,5

 اتجاهالقليل من المجهود من قبل القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي ل ي يتم تغيير 

قطاع كبير من المبحوثين للتعرف علي األف ار الجديدة واألساليب الزراعية الحديثة 

متوسط  اتجاهيهم % منهم لد95,2، وأن والتوسا فى زراعة عنب مطروح األسود

 .ومرتفا نحو المستحدثات

لدي المزارعين المبحوثين ل ف ار الجديدة  استعدادمؤشر جيد عن وجود  هذاو

من إم انية تطبيق الحديث فى زراعة وإنتاج  يتبعهواألساليب الزراعية الحديثة، وما 

% منهم تعرضوا لمصادر 79,7عنب مطروح األسود علي نطاأ واسا، وأن 

زراعية بدرجة متوسطة ومرتفعة، األمر الذي يشير إلي تنوع أو ت كيد معلومات 

القرارات  اتخاذالمعلومات التي يتعرضون لها، مما يجعل المزارع قادًرا علي 

ثقافي متوسط ومرتفا، مما يتيح لهؤالف  انفتاح% منهم ذو 52,2السليمة، وأخيًرا أن 

لفة فى كافة المجاالت خاصة فرصة لقرافة المعارف والخبرات والمطبوعات المخت

 .فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث

 النتائج البحثية ومناقشتها

: التعرف علي رأي المبحوثين فى درجة توفر الخدمة اإلرشادية الزراعية التي أوال

يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود 

 بمنطقة البحث:

( إلي أن النسبة المئوية لتوفر الخدمة اإلرشادية 3تشير النتائج جدول )

، وقد أم ن ترتيب رأي المبحوثين (%71,6 -%66,8)الزراعية تراوحت ما بين 

من زراع عنب مطروح األسود من حيث درجة توفر الخدمات اإلرشادية الزراعية 

ل ل  الستجاباتهملنسبة المئوية المدروسة بمنطقة البحث ترتيبًا تنازليًا وذلك وفقًا ل

خدمة حيث جاف فى المرتبة األولي  بند التوعية بالمبيدات المناسبة حسب نوع 

%، ثم توعية الزراع بالمستحدثات الزراعية 71,6بمحصول العنب بنسبة  اإلصابة

 .%71,4فى مجال زراعة عنب مطروح بنسبة 
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رشادية الزراعية لتي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي ( األهمية النسبية لدرجة توفر الخدمة اإل3جدول )

 الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث من وجهه نظر المبحوثين

الخدمة اإلرشادية الزراعية فى مجال زراعة عنب 
 مطروح األسود بمنطقة البحث

 درجة توفرها
الوزن 
 النسبي

 دائما أحيانا نادرا الترتيب %
 % عدد % عدد % عدد

 15 68,9 639 19,4 45 36,6 85 44,0 102 التعليمية  توفير المواد التعليمية واألجهزة 
 7 70,6 655 20,2 47 41,8 97 38,0 88 تقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية فى المواعيد المناسبة

 13 69,3 643 21,1 49 34,9 81 44,0 102 الحرص علي حل مشكالت الزرا 
 12 69,4 644 20,2 47 37,1 86 42,7 99 التوعية بتنظيف صناديق التعبئة لعنب مطروح األسود
توعية الزرا  بالمستحدثات الزراعية فى مجال عنب 

  
85 36,7 95 40,9 52 22,4 663 71,4 2 

 12 69,4 644 19,8 46 38,0 88 42,2 98 مالئمة ساعات العمل والوقت للخدمة المقدمة
 6 70,8 657 22,4 52 38,4 89 39,2 91 مشاكل الزرا  إلي المستويات اإلرشادية األعلى توصيل

 20 68,2 633 15,1 35 42,7 99 42,2 98 التوعية بتوفير العقل للعنب فى الميعاد المناسب
 10 69,6 646 19,0 44 40,5 94 40,5 94 استمرار متابعة حل مشاكل الزرا 

 5 70,9 658 22,0 51 39,6 92 38,4 89 للزرا  بطريقة مبسطة وسهلةتوصيل نتائج البحوث 
التوعية بمواعيد التقليم وطريقة التقليم الصحيحة فى 

 فصل الشتاء
89 38,4 95 40,9 48 20,7 655 70,6 7 

 22 67,9 630 18,1 42 35,3 82 46,6 108 توفر ملصقات إرشادية عن صنف عنب أسود مطروح
 19 68,4 635 16,0 37 41,8 97 24,2 98 االستفسارات والشكاويالرد الفوري علي 

توفر اإليضاحات العملية عن تقليم العنب مطروح 
 األسود

111 47,8 83 35,8 38 16,4 623 67,1 24 

التوعية بأنوا  األسمدة التي يجب استعمالها لعنب 
 مطروح األسود

116 50,0 76 32,8 40 17,2 620 66,8 25 

 9 69,7 647 19,4 45 40,1 93 40,5 94 بتحسين نوعية التربة لالحتفاظ بالماءالتوصية 
 11 69,5 645 18,1 42 41,8 97 40,1 93 التوعية بعدد مرات الري التكميلي للعنب

التوعية بطريقة أعداد األرض للزراعة فى خنادق 
 للعنب

102 44,0 84 36,2 46 19,8 640 69,0 14 

إرشادية للتوصيات الفنية لعنب عقد اجتماعات وندوات 
 مطروح األسود

97 41,8 97 41,8 38 16,4 637 68,6 17 

 3 71,3 662 22,0 51 41,4 96 36,6 85 توفير مستلزمات اإلنتاج من مصادر موثوق بها
التوعية بمواعيد الزراعة المناسبة للعنب من فبراير 

 حتى أبريل
99 42,7 85 36,6 48 20,7 645 69,5 11 

التوعية بالطرق الصحيحة لمقاومة الحشائش في 
 أراضي العنب

102 44,0 92 39,6 38 16,4 632 68,1 21 

التوعية بالمبيدات المناسبة حسب نو  اإلصابة 
 لمحصول العنب

84 36,2 96 41,4 52 22,4 664 71,6 1 

أقامة الحقول اإلرشادية لمعرفة طريقة زراعة عنب 
 مطروح األسود

91 39,2 91 39,2 50 21,6 655 70,6 7 

 23 67,8 629 16,8 39 37,5 87 45,7 106 التوعية بالمحافظة علي البيئة من التلوث
االستجابة الفورية الحتياجات الزرا  مهما كانت درجة 

 االنشغال
88 38,0 93 40,0 51 22,0 659 71,0 4 

 18 68,5 636 17,7 41 38,8 90 43,5 101 التوعية بميعاد الجمع المناسب للعنب فى أغسطس
 10 69,6 646 18,5 43 41,4 96 40,1 93 التوعية بعالمات النضج للعنب

تقديم توصيات عن التربة المناسبة لزراعة عنب 
 مطروح األسود

90 38,8 99 42,7 43 18,5 649 69,9 8 

الدقة وعدم الخطأ فى المعلومات المقدمة لزرا  عنب 
 أسود مطروح

97 41,8 96 41,4 39 16,8 638 68,8 16 
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%، ثم 71,3توفير مستلزمات اإلنتاج من مصادر موثوأ بها بنسبة  جاف ثم

جاف فى المرتبة األخيرة بند التوعية ب نواع األسمدة التي  حتى االستجاباتتدرجت 

درجات توفر  وانحصرتهذا ، %66,8لعنب مطروح األسود بنسبة  استعمالهايجب 

الخدمة اإلرشادية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي للمبحوثين فى مجال 

( درجة بمتوسط 120، و30زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث بين )

( درجة، وبتوزيا 16,04معياري قدره ) وانحراف( درجة، 81,88حسابي قدره )

ة توفر الخدمة اإلرشادية الزراعية بمنطقة المبحوثين إلي ثالم فئات وفقًا لدرج

 البحث،

الزراع المبحوثين  إجمالي% من 75,9( أن 4قد أتهرت نتائج جدول )و

يرون أن الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي 

ن فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث متوفرة بدرجة متوسطة ما بي

% منهم يرون أن الخدمة اإلرشادية 24,1درجة(، وأن  90إلي أقل من  60)

فرد من  أيف كثر(، فى حين لم يرد  -درجة 90الزراعية متوفرة بدرجة مرتفعة )

 60من أفراد عينة البحث  فى فئة التوفر المنخف  للخدمة اإلرشادية الزراعية )أقل 

 .درجة(

بحوثين يرون أن القائمين بالعمل وهذا يشير إلى أن  البية الزراع الم

اإلرشادي الزراعي يقوم بتوفير الخدمات اإلرشادية الزراعية بدرجة متوسطة، وربما 

سواف من  الزراعي اإلرشادييرجا ذلك لوجود قصور فى اإلم انيات المتاحة للعمل 

ناحية الميزانية المخصصة أو من ناحية توفر الوسائل التعليمية والمعينات 

البرامج  اختيارعات اإلرشادية الزراعية، مما قد يؤثر على قدرتهم فى والمطبو

اإلرشادية الزراعية المناسبة للزراع خاصة فى مجال زراعة عنب مطروح األسود، 

الزراعي بمنطقة البحث،  اإلرشاديأو لقلة عدد األخصائيين الزراعيين بهي ل الجهاز 

ة للعمل اإلرشادي الزراعي، وزيادة لذلك البد من ضرورة توفير اإلم انيات الالزم

 لتعوي  النقا فى أعدادهم.  ناألخصائييأعداد 
يقدمها القائمين بالعمل  التي الزراعيةتوزيع المبحوثين وفقًا لدرجة توفر الخدمة اإلرشادية  )4(جدول

 اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث

 )%( العدد اإلرشاديةدرجة توفر الخدمة 

 صفر صفر درجة( 60بدرجة منخفرة )أقل من   متوفرةخدمة إرشادية زراعية 

 75,9 176 درجة( 90-60بدرجة متوسطة )  متوفرةخدمة إرشادية زراعية 

 24,1 56 ف كثر( -درجة 90بدرجة مرتفعة )  متوفرةخدمة إرشادية زراعية 

 100,0 232 اإلجمالي

 الدراسة الميدانية المصدر  عينة
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من الخدمة اإلرشادية  االستفادةا: التعرف علي رأي المبحوثين فى درجة يثان

الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب 

 مطروح األسود بمنطقة البحث:

من الخدمات  لالستفادة( إلي أن النسبة المئوية 5هذا وتشير النتائج جدول )

%(، كما أم ن ترتيب رأي 68,6 -% 63,4اإلرشادية الزراعية تتراوح ما بين )

من الخدمات  االستفادةالمبحوثين من زراع عنب مطروح األسود من حيث درجة 

اإلرشادية الزراعية المدروسة بمنطقة البحث ترتيبًا تنازليًا وذلك وفقًا للنسبة المئوية 

 الحتياجاتالفورية  االستجابةجاف فى المرتبة األولي  ، ول ل خدمة الستجاباتهم

، ثم تقديم توصيات عن التربة %68,6بنسبة  االنشغالالزراع مهما كانت درجة 

، ثم توعية الزراع %68,5المناسبة لزراعة عنب مطروح األسود بنسبة 

، ثم %68,4بالمستحدثات الزراعية فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بنسبة 

حيث جاف فى المرتبة األخيرة بند توفر ملصقات إرشادية عن  االستجابات تدرجت

 .%63,4صنف عنب مطروح األسود بنسبة 
من الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل  االستفادة( األهمية النسبية لدرجة 5جدول )

 حث من وجهه نظر المبحوثيناإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة الب
الخدمة اإلرشادية الزراعية فى 
مجال زراعة عنب مطروح 
 األسود بمنطقة البحث

 االستفادةدرجة 
الوزن 
 النسبي

 دائًما أحيانًا نادرا  ال الترتيب %
 % عدد % عدد % عدد % عدد

توفير المواد التعليمية 
 واألجهزة التعليمية 

2 0,9 117 50,4 75 32,3 38 16,4 613 66,1 16 

تقديم الخدمة اإلرشادية فى 
 المواعيد المناسبة

5 2,2 111 47,9 86 37,0 30 12,9 605 65,2 19 

الحرص علي حل مشكالت 
 الزرا 

3 1,3 121 52,1 76 32,8 32 13,8 601 64,8 23 

التوعية بتنظيف صناديق 
 التعبئة لعنب مطروح األسود

4 1,7 120 51,7 77 33,2 31 13,4 599 63,5 26 

توعية الزرا  بالمستحدثات 
 الزراعية فى مجال عنب

6 2,6 97 41,8 81 34,9 48 20,7 635 68,4 3 

مالئمة ساعات العمل والوقت 
 للخدمة المقدمة

8 3,5 113 48,7 78 33,6 33 14,2 600 64,7 24 

توصيل مشاكل الزرا  إلي 
 المستويات اإلرشادية األعلى

1 0,4 113 48,7 79 34,1 39 16,8 620 66,8 13 

التوعية بتوفير عقل العنب فى 
 الميعاد المناسب

2 0,9 108 46,6 88 38,0 34 14,5 618 66,6 14 

استمرار متابعة حل مشاكل 
 الزرا 

3 1,3 105 45,2 83 35,8 41 17,7 626 67,4 7 

توصيل نتائج البحوث للزرا  
 بطريقة مبسطة وسهلة

4 1,7 109 47,0 81 34,9 38 16,4 617 66,5 15 

التوعية بمواعيد التقليم 
وطريقة التقليم الصحيحة فى 

 فصل الشتاء
5 2,2 98 24,2 84 36,2 45 19,4 633 68,2 4 

توافر ملصقات إرشادية عن 

 صنف عنب أسود مطروح
9 3,9 121 52,1 71 30,6 31 13,4 588 63,4 27 
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الرد الفوري علي 

 االستفسارات والشكاوي
8 3,5 104 44,8 86 37,0 34 14,7 610 65,7 17 

توافر اإليضاحات العملية عن 

 تقليم العنب مطروح األسود
10 4,3 115 49,6 72 31,0 35 15,1 596 64,2 25 

التوعية بأنوا  األسمدة التي 

يجب استعمالها لعنب مطروح 

 األسود

9 3,9 111 47,8 75 32,3 37 16,0 604 65,0 21 

نوعية  التوصية بتحسين

 التربة لالحتفاظ بالماء
2 0,9 109 47,0 79 43,1 42 18,1 625 67,3 8 

التوعية بعدد مرات الري 

 التكميلي للعنب
4 1,7 104 44,8 87 37,5 37 16,0 621 66,9 12 

التوعية بطريقة أعداد األرض 

 للزراعة فى خنادق للعنب
2 0,9 121 52,1 76 32,8 33 14,2 604 65,1 20 

اجتماعات وندوات عقد 

إرشادية للتوصيات الفنية 

 لعنب مطروح األسود

3 1,3 108 46,6 86 37,0 35 15,1 617 66,5 15 

توفير مستلزمات اإلنتاج من 

 مصادر موثوق بها
7 3,0 100 43,1 80 34,5 45 19,4 627 67,6 6 

التوعية بمواعيد الزراعة 

المناسبة للعنب من فبراير 

 حتى أبريل

6 2,6 106 45,7 75 32,3 45 19,4 623 67,1 10 

التوعية بالطرق الصحيحة 

لمقاومة الحشائش فى أراضي 

 العنب

9 3,9 111 47,8 77 33,2 35 15,1 602 64,9 22 

التوعية بالمبيدات المناسبة 

حسب نو  اإلصابة لمحصول 

 العنب

10 4,3 96 41,4 84 36,2 42 18,1 622 67,0 11 

الحقول اإلرشادية  أقامة

لمعرفة طريقة زراعة عنب 

 مطروح األسود

8 3,5 97 41,8 80 34,5 47 20,2 630 67,9 5 

التوعية بالمحافظة علي البيئة 

 من التلوث
7 3,0 117 50,5 72 31,0 36 15,5 601 64,8 23 

االستجابة الفورية الحتياجات 

الزرا  مهما كانت درجة 

 االنشغال

2 0,9 102 44,0 82 35,3 46 19,8 636 68,6 1 

التوعية بميعاد الجمع المناسب 

 للعنب فى أغسطس
5 2,2 114 49,1 79 34,1 34 14,6 606 65,3 18 

 9 67,2 624 17,2 40 35,8 83 45,7 106 1,3 3 التوعية بعالمات النضج للعنب

تقديم توصيات عن التربة 

المناسبة لزراعة عنب مطروح 

 األسود

1 0,4 104 44,8 84 36,2 44 19,0 637 68,5 2 

الدقة وعدم الخطأ فى 

المعلومات المقدمة لزرا  

 عنب أسود مطروح

4 1,7 104 44,8 88 38,0 36 15,5 620 66,8 13 

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية
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المبحتتوثين متتن الخدمتتة اإلرشتتادية الزراعيتتة  استتتفادةدرجتتات  وانحصتترتهتتذا 

التتتي يقتتدمها القتتائمين بالعمتتل اإلرشتتادي الزراعتتي للمبحتتوثين فتتى مجتتال زراعتتة عنتتب 

( درجتتتة بمتوستتتط حستتتابي قتتتدره 120، و30مطتتتروح األستتتود بمنطقتتتة البحتتتث بتتتين )

( درجة، وبتوزيتا المبحتوثين إلتي 14,13معياري قدره ) وانحراف( درجة، 78,79)

المبحتتوثين متتن الخدمتتة اإلرشتتادية الزراعيتتة بمنطقتتة  استتتفادةوفقًتتا لدرجتتة  ثتتالم فئتتات

 .البحث

التتتتزراع المبحتتتتوثين  إجمتتتتالي% متتتتن 8,2( أن 6)أوضتتتتحت نتتتتتائج جتتتتدول و

يقتتدمها القتتائمين بالعمتتل اإلرشتتادي  التتتييستتتفيدون متتن الخدمتتة اإلرشتتادية الزراعيتتة 

درجتة(،  60)أقل من  الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بدرجة ضعيفة

% منهم يستفيدون من الخدمة اإلرشادية الزراعية بدرجتة متوستطة متا بتين 70,2وأن 

% متتنهم يستتتفيدون متتن الخدمتتة 21,6درجتتة(، فتتى حتتين أن  90إلتتي أقتتل متتن  60)

فتت كثر(، ممتتا يشتتير إلتتى أن  البيتتة  -درجتتة 90اإلرشتتادية الزراعيتتة بدرجتتة كبيتترة )

ن الخدمة اإلرشادية بدرجة متوسطة، وربما يرجتا ذلتك الزراع المبحوثين يستفيدون م

أو نتيجة لعتدم تحفيتز التزراع  الزراعي اإلرشاديإلى عدم  توعية الزراع بدور العمل 

، أو لعدم إعالمهم بهذه األنشتطة قبتل البتدف الزراعيعلى المشاركة فى أنشطة اإلرشاد 

هتتذا يوجتتب مشتتاركة أو لعتتدم دعتتوتهم للمشتتاركة أصتتاًل، و كتتافيفتتى تنفيتتذها بوقتتت 

المستتتفيدين متتن الخدمتتة اإلرشتتادية الزراعيتتة، ومراجعتتة الخدمتتة اإلرشتتادية الزراعيتتة 

وعالج أوجه القصتور فتي أدائهتا ستعيًا لتحقيتق مستتوي عتالي متن الجتودة بحيتث يلبتي 

 الزراع الفعلية. واحتياجاتر بات 
 ادية الزراعية المقدمة من القائمينمن الخدمة اإلرش االستفادة( توزيع المبحوثين وفقا لدرجة 6جدول )

 اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث بالعمل

 )%( العدد من الخدمة اإلرشادية االستفادةدرجة 

 8,2 19 درجة( 60بدرجة منخفرة )أقل من  استفادة

 70,2 163 درجة( 90-60بدرجة متوسطة ) استفادة

 21,6 50 ف كثر( -درجة 90بدرجة مرتفعة ) استفادة

 100,0 232 اإلجمالي

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية

ثالثًا: التعرف علي رأي المبحوثين فى درجة الرضا عن الخدمة اإلرشادية الزراعية 

مجال زراعة عنب  التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي للمبحوثين فى

 مطروح األسود بمنطقة البحث:

( إلي أن النسبة المئوية لدرجة الرضا عن الخدمات 7تشير النتائج جدول )

%(، كما أم ن ترتيب رأي 64,4 -% 57,6اإلرشادية الزراعية تتراوح ما بين )

المبحوثين من زراع عنب مطروح األسود فى درجة الرضا عن الخدمات اإلرشادية 

 الستجاباتهما للنسبة المئوية ترتيبا تنازليا وذلك وفقة المدروسة بمنطقة البحث الزراعي



   2021 يوليو( 11العدد ) -الرابعاجمللد                                         اجمللة العربية للعلوم الزراعية

 

 

73 
3 

ل ل خدمة حيث جاف فى المرتبة األولي  توفير مستلزمات اإلنتاج من مصادر موثوأ 

وندوات إرشادية للتوصيات الفنية لزراعة  اجتماعات، ثم عقد %64,4بها بنسبة 

 لالحتفات، ثم التوصية بتحسين نوعية التربة %63,9عنب مطروح األسود بنسبة 

حيث جاف فى المرتبة األخيرة بند توفر  االستجابات، ثم تدرجت %63,5بالماف بنسبة 

 وانحصرتهذا ، %57,6 دية عن صنف عنب أسود مطروح بنسبةملصقات إرشا

 درجات رضا المبحوثين عن الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل

اإلرشادي الزراعي للمبحوثين فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث 

معياري  وانحرافدرجة،  73,25( درجة بمتوسط حسابي قدره 120، و30بين )

 .درجة 15,47قدره 
 ( األهمية النسبية لدرجة الرضا عن الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل7جدول )

 الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث من وجهه نظر المبحوثين اإلرشادي
 

الخدمة اإلرشادية الزراعية 

فى مجال زراعة عنب 

مطروح األسود بمنطقة 

 البحث

 درجة الرضا

الوزن 

 النسبي

 

% 

 

 الترتيب

 دائما أحيانًا نادرا ال

 % عدد % عدد % عدد
عد

 د
% 

توفير المواد التعليمية 

 التعليمية  واألجهزة 
3 1,3 148 63,8 55 23,7 26 11,2 568 61,2 14 

تقديم الخدمة اإلرشادية فى 

 المواعيد المناسبة
6 2,6 147 63,3 60 25,9 19 8,2 556 59,9 17 

الحرص علي حل مشكالت 

 الزرا 
4 1,7 138 59,5 62 26,7 28 12,1 578 62,3 8 

بتنظيف صناديق التوعية 

 التعبئة لعنب مطروح األسود
5 2,2 140 60,3 61 26,3 26 11,2 572 61,3 13 

توعية الزرا  بالمستحدثات 

الزراعية فى مجال زراعة عنب 

  مطروح

7 3,0 140 60,3 65 28,0 20 8,6 562 60,6 15 

مالئمة ساعات العمل والوقت 

 للخدمة المقدمة
9 3,9 126 54,3 69 29,7 28 12,1 580 62,5 7 

توصيل مشاكل الزرا  إلي 

 المستويات اإلرشادية األعلى
2 0,9 140 60,3 67 28,9 23 9,9 565 62,0 10 

التوعية بتوفير عقل العنب فى 

 الميعاد المناسب
3 1,3 150 64,7 50 21,6 29 12,5 569 61,3 13 

استمرار متابعة حل مشاكل 

 الزرا 
4 1,7 156 67,2 58 25,0 14 6,0 546 58,8 20 

توصيل نتائج البحوث للزرا  

 بطريقة مبسطة وسهلة
5 2,2 132 56,9 64 27,6 31 13,3 585 63,0 5 

التوعية بمواعيد التقليم 

وطريقة التقليم الصحيحة فى 

 فصل الشتاء العنب

6 2,6 149 64,2 66 28,5 11 4,7 546 58,8 20 

توفر ملصقات إرشادية عن 

 صنف عنب أسود مطروح
10 4,3 156 67,2 51 22,0 15 6,5 535 57,6 21 
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الرد الفوري علي االستفسارات 

 والشكاوي
9 3,9 149 64,2 53 22,9 21 9,0 550 59,3 19 

توفر اإليضاحات العملية عن 

 تقليم العنب مطروح األسود
11 4,7 139 59,9 48 20,7 34 14,7 569 61,3 13 

التوعية بأنوا  األسمدة التي 

استعمالها لصنف مطروح يجب 

 األسود

10 4,3 141 60,8 56 24,1 25 10,8 560 60,3 16 

التوصية بتحسين نوعية التربة 

 لالحتفاظ بالماء
3 1,3 138 59,5 54 23,2 37 16,0 589 63,5 3 

التوعية بعدد مرات الري 

 التكميلي لعنب مطروح األسود
5 2,2 138 59,5 57 24,5 32 13,8 580 62,5 7 

التوعية بطريقة أعداد األرض 

 للزراعة فى خنادق
3 1,3 150 64,7 63 27,1 16 6,9 556 59,9 17 

عقد اجتماعات وندوات 

إرشادية للتوصيات الفنية 

 لزراعة عنب مطروح 

4 1,7 126 54,3 71 30,6 31 13,4 593 63,9 2 

توفير مستلزمات اإلنتاج من 

 مصادر موثوق بها
6 2,6 121 52,1 70 30,2 35 15,1 598 64,4 1 

التوعية بمواعيد الزراعة 

المناسبة لعنب مطروح من 

 فبراير حتى أبريل

7 3,0 129 55,7 63 27,1 33 14,2 586 63,1 4 

التوعية بالطرق الصحيحة 

لمقاومة الحشائش فى أراضي 

 العنب

10 4,3 128 55,2 65 28,0 29 12,5 577 62,2 9 

التوعية بالمبيدات المناسبة 

نو  اإلصابة لمحصول  حسب

 العنب

11 4,7 129 55,7 68 29,3 24 10,3 569 61,3 13 

أقامة الحقول اإلرشادية لمعرفة 

طريقة زراعة عنب مطروح 

 األسود

9 3,9 149 64,2 52 22,4 22 9,5 551 59,4 18 

التوعية بالمحافظة علي البيئة 

 من التلوث
8 3,5 125 53,9 72 31,0 27 11,6 582 62,7 6 

االستجابة الفورية الحتياجات 

الزرا  مهما كانت درجة 

 االنشغال

3 1,3 142 61,2 75 32,3 12 5,2 560 60,3 16 

التوعية بميعاد الجمع المناسب 

 للعنب فى أغسطس
6 2,6 148 63,8 43 18,5 35 15,1 571 61,5 12 

 5 63,0 585 14,2 33 25,4 59 58,6 136 1,8 4 التوعية بعالمات النضج للعنب

تقديم توصيات عن التربة 

المناسبة لزراعة عنب مطروح 

 األسود

2 0,9 144 62,1 56 24,1 30 12,9 578 62,3 8 

الدقة وعدم الخطأ فى 

المعلومات المقدمة لزرا  عنب 

 أسود مطروح

5 2,2 146 62,9 47 20,2 34 14,7 574 61,9 11 

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية
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وبتوزيا المبحوثين إلي ثالم فئات وفقًا لدرجة رضا المبحوثين عن الخدمة 

من  %63,8( أن 8اإلرشادية الزراعية بمنطقة البحث، فقد أتهرت نتائج جدول )

الزراع المبحوثين درجة رضاهم عن الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها  إجمالي

راعة عنب مطروح األسود متوسطة القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال ز

% منهم درجة رضاهم عن الخدمة 15,1درجة(، وأن  90إلي أقل من  60ما بين )

منهم كانت  %21,1 ف كثر(، فى حين -درجة 90اإلرشادية الزراعية مرتفعة )

درجة(، وهذا يشير  60رضاهم عن الخدمة اإلرشادية الزراعية منخفرة )أقل من 

لمبحوثين راضين عن الخدمة اإلرشادية الزراعية المقدمة لهم إلى أن  البية الزراع ا

من القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي بدرجة متوسطة، وربما يرجا ذلك لوجود 

لبع  المرشدين الزراعيين، وعدم تواجد مسئول  االتصاليةضعف فى المهارات 

ت العليا لحلها، ، وعدم توصيل مشاكل الزراع إلي المستوياإليهاإلرشاد وقت الحاجة 

يتطلب ضرورة  الذيمن أماكن موثوأ فيها، األمر  اإلنتاجوعدم توافر مستلزمات 

بالخدمات  االهتمام، باإلضافة إلي االتصالتدريب المرشدين الزراعيين علي مهارات 

التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي وت ثيف الجهود اإلرشادية الزراعية 

إرشادية لوصول المعلومات فى الوقت المناسب حيث تفقد  اعاتواجتممن ندوات 

المعلومات قيمتها إذا لم تصل فى الوقت المناسب، باإلضافة إلي توعيتهم بش ن تلك 

الخدمات، وآثارها المباشر علي تحسين اإلنتاج فى مجال زراعة عنب مطروح 

 األسود.
 ة اإلرشادية الزراعية المقدمة من القائمين بالعمل( توزيع المبحوثين وفقا لدرجة الرضا عن الخدم8جدول )

 اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث

 )%( العدد درجة الرضا من الخدمة اإلرشادية

 21,1 49 درجة( 60رضا بدرجة منخفرة )أقل من 

 63,8 148 درجة( 90-60رضا بدرجة متوسطة )

 15,1 35 ف كثر( -درجة 90رضا بدرجة مرتفعة )

 100,0 232 اإلجمالي

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية

متوسززد درجزززة جززودة الخدمزززة اإلرشزززادية الزراعيززة التزززي يقززدمها القزززائمين بالعمزززل 

اإلرشززادي الزراعززي للمبحززوثين فززي مجززال زراعززة محصززول عنززب مطززروح األسززود 

 بمنطقة البحث.

لتحديد متوسط درجة  جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين 

بالعمل اإلرشادي الزراعي  للمبحوثين الزراع في مجال زراعة محصول عنب 

المبحوثين من مزارعي عنب  استجاباتمطروح األسود بمنطقة البحث، وتم رصد 

منها  واالستفادة مطروح األسود من وجهه نظرهم فى درجة توفر تلك الخدمات

درجات مستوي جودة  وانحصرتورضاهم عنها بعد معايرتها بالدرجات المعيارية 
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( درجة بمتوسط حسابي 360، 90الخدمة اإلرشادية المقدمة للمبحوثين الزراع بين )

درجة، وبتوزيا المبحوثين إلي  52,31معياري قدره  وانحرافدرجة،  235,1قدره 

ة الخدمة اإلرشادية الزراعية من وجهة نظرهم بمنطقة ثالم فئات وفقا لمستوي جود

الزراع المبحوثين  إجمالي٪( من 9,9( أن )9البحث، فقد تبين من النتائج جدول )

درجة(،  180يرون أن مستوي جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية منخفرة )أقل من 

متوسطة ما منهم  يرون أن مستوي جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية  ٪69,8بينما 

ف كثر(  -درجة 270درجة(، فى حين أن الفئة المرتفعة ) 270إلي أقل من  180بين )

الزراع المبحوثين، وهذا يشير إلى أن  البية  إجمالي٪ من 20,3نسبتهم  بلغت

يقوم بتقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية  الزراعيالزراع المبحوثين يرون أن اإلرشاد 

ب همية  اإلرشاديا ذلك لعدم إيمان اإلدارة العليا بالجهاز بدرجة متوسطة، وربما يرج

مدخل إدارة الجودة، وضرورة وعدم وجود أهداف محددة تسعى منظومة اإلرشاد 

ا لغياب المستهدفين، أو نظر احتياجاتالزراعي لتحقيقها، وعدم تلبية األهداف 

 .التدريب قبل الخدمة وأثناف الخدمة للعاملين بالجهاز اإلرشادي

، الزراعييقدمها اإلرشاد  التيبجودة الخدمات  االهتماميتطلب ضرورة  وهذا

وت ثيف الجهود لزيادة تدريب العاملين باإلرشاد لتحسين معلوماتهم وقدراتهم بهدف 

الزراعي فى تقديم خدمات متميزة للمستهدفين،  اإلرشاديزيادة كفافة وفعالية العمل 

دي بذل مزيداً من الجهد لنقل المعارف ويجب علي العاملين فى الجهاز اإلرشا

والممارسات الصحيحة لزراعة عنب مطروح األسود تحت تروف محافظة مطروح 

اإلرشادي التي تتناسب  االتصالللعديد من طرأ ومعينات  استخدامهموذلك من خالل 

الزراعية المقدمة  اإلرشاديةما خصائا المزارع البدوي، والتوعية ببع  الخدمات 

نخفرة من القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي للمبحوثين من زراع عنب بدرجة م

مطروح األسود، مثل توافر ملصقات إرشادية عن صنف عنب مطروح األسود، 

 لعنب مطروح األسود. استعمالهاوالتوعية ب نواع األسمدة التي يجب 
 اإلرشادية الزراعية المقدمة لهم ( توزيع الزرا  المبحوثين وفقًا لفئات متوسد درجة جودة الخدمة9جدول )

 من القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث

 )%( العدد ةالزراعيفئات  جودة الخدمة اإلرشادية 

 9,9 23 درجة( 180جودة منخفرة )أقل من 

 69,8 162 درجة( 270 -180جودة متوسطة )

 20,3 47 ف كثر( -درجة 270جودة مرتفعة )

 100,0 232 اإلجمالي

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية

رابعززا: التعززرف علززي درجززة معرفززة الزززرا  بالتوصززيات الفنيززة التززي ينقلهززا القززائمين 

 بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث.
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 وإنتاجلتحديد األهمية النسبية لمعرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية لزراعة 

( إلي أن المعرفة تم قياسها 10عنب مطروح األسود تشير النتائج الواردة بالجدول )

عملية زراعية فى مجال زراعة  12توصية فنية موزعة علي  50من خالل معرفة 

األهمية النسبية ل ل  الستخالصسبية األوزان الن استخدامعنب مطروح األسود، وتم 

توصية، وأم ن ترتيب رأي المبحوثين من زراع عنب مطروح األسود فى درجة 

معرفتهم بالتوصيات الفنية بمنطقة البحث ترتيبًا تنازليًا وذلك وفقًا للنسبة المئوية 

 علي األمطار االعتمادل ل توصية حيث جاف فى المرتبة األولي  كل من  الستجاباتهم

ريات ت ميلي فى شهر مايو، ويونيو، ويوليو  3-2فى الشتاف، ويتم عمل من 

معدالت األمطار  انخفاض%(، ثم عمل رية ت ميلي عند زراعة العقل ما 73,0)

حيث  االستجابات%(، ثم تدرجت 71,8(، ثم التربية بالطريقة األرضية )71,9%)

كلور النحاس ل مراض  جاف فى المرتبة األخيرة التوصية الخاصة بالرش ب وكسي

 %(.65,4الفطرية )

ومن الجدير بالذكر أن أعلي نسبة مئوية لبنود التربة الصالحة للزراعة 

%( وذلك لعبارة يزرع العنب فى األراضي جيدة الصرف، ولبنود أعداد 70,9)

%( وذلك لعبارة التسوية وتخطيط األرض للزراعة، ولبنود 71,2األرض للزراعة )

ستخدام العقل فى نفس يوم التقليم، ولبنود ا%( وذلك لعبارة يتم 69,9العنب ) إكثار

سم* 50سم * 50%( وذلك لعبارة وحفر الجور ب بعاد 69,0طريقة الزراعة )

علي األمطار فى  االعتماد%( وذلك لعبارة كل من 73,0سم، ولبنود الري )50

نود التربية والتقليم رية ت ميلي، ولب 3-2الشتاف، ويتم فى شهر مايو، ويونيو، ويوليو 

%( وذلك 66,4%( وذلك لعبارة التربية بالطريقة األرضية، ولبنود التسميد )71,8)

لعبارة يوضا السماد العروي فى خنادأ حول ال رمة، ولبنود الحرم والعزيق 

والم افحة  اإلصابةسم، ولبنود 10%( وذلك لعبارة العزيق سطحي علي عمق 69,3)

نشر المصائد الصفراف الالصقة، ولبنود جما المحصول %( وذلك لعبارة 67,6)

%( وذلك لعبارة ينرج العنب فى شهر أ سطس، ولبنود الفرز والتدريج 68,7)

%( وذلك لعبارة العبوات من مواد جديدة ونظيفة جدًا، وأخيًرا أعلي نسبة 68,8)

%( وذلك لعبارة توفير خدمات النقل 66,7مئوية لبنود التخزين والتسويق )

 .المواصالتو

 

 

 
  



 اهلل الربعي شحاته أمحد عبدد.          ......جودة الخدمة اإلرشادية لمزارعي عنب

 

ـ ــ ــ  ت

78 

( األهمية النسبية لمعرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية التي نقلها القائمين بالعمل اإلرشادي 10جدول )

 عنب مطروح األسود بمنطقة البحث. الزراعي فى مجال زراعة

التوصيات الفنية فى مجال زراعة عنب مطروح 

 األسود

 درجة توفرها
الوزن 

 النسبي
 مرتفع متوسد منخفض الترتيب %

 % عدد % عدد % عدد

          أوال: التربة الصالحة للزراعة

 8 70,8 657 23,3 54 36,6 85 40,1 93 تجود زراعته فى األراضي الصفراف المف  ة

 7 70,9 658 24,1 56 35,4 82 40,5 94 يزرع فى األراضي جيدة الصرف

 4 70,85 657,5 23,7 55 36,0 83,5 40,3 93,5 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          ثانيا: أعداد األرض للزراعة:

 9 70,7 656 22,0 51 38,8 90 39,2 91 الحرم فى اتجاهين متعامدين لتف يك التربة

 5 71,2 661 23,2 54 38,4 89 38,4 89 التسوية وتخطيط األرض للزراعة

 3 70,96 658,5 22,6 52,5 38,6 89,5 38,8 90 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          ثالثًا: إكثار العنب

 13 69,2 642 20,7 48 35,3 82 44,0 102 يتم اإلكثار بالعقل والترقيد

 14 69,1 641 19,4 45 37,5 87 43,1 100 يتم استخدام نواتج التقليم ذات الصفات الجيدة

 11 69,9 649 20,7 48 37,5 87 42,2 98 يتم استخدام العقل فى نفس يوم التقليم

 – 25طتتول العقتتل عنتتد زراعتهتتا فتتى المشتتتل متتن 

 سم30
104 44,8 84 36,2 44 19,0 636 68,5 18 

طول العقل عند زراعتها فى األرض المستديمة من 

 سم60- 50
101 43,6 85 36,6 46 19,8 641 69,1 14 

 15 69,0 640 17,7 41 40,5 94 41,8 97 اإلكثار بالترقيد فى أماكن الجور الغائبة

 5 69,13 641,5 19,5 45,2 37,3 86,5 43,2 100,3 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          رابعا: طريقة الزراعة:

 19 68,3 634 18,1 42 37,1 86 44,8 104 تتم الزراعة بالطريقة البعلية

 18 68,5 636 19,8 46 34,5 80 45,7 106 م 8*8مسافات الزراعة 

 15 69,0 640 19,0 44 37,9 88 43,1 100 سم50سم*50سم * 50حفر الجور ب بعاد 

 21 68,0 631 18,1 42 35,8 83 46,1 107 ميعاد الزراعة ابتداف من يناير حتى إبريل

انتختاب عقتل أو شتتالت قويتة خاليتة متن األمتراض 

 والحشرات
107 46,1 90 38,8 35 15,1 624 67,2 25 

 20 68,2 633 18,1 42 36,7 85 45,2 105 زراعة أكثر من عقلة فى الجورة لرمان نجاحها

 8 68,2 633 18,0 41,8 36,8 85,3 45,2 104,8 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          خامسا: الري:

عمتل ريتة ت ميلتي عنتتد زراعتة العقتل متا انخفتتاض 

 معدالت األمطار
89 38,3 83 35,8 60 25,9 667 71,9 2 

ال تزيد نستبة الملوحتة فتى متاف التري الت ميلتي عتن 

 جزف فى المليون 1000
95 40,9 79 34,1 58 25,0 659 70,0 10 

 1 73,0 677 28,4 66 34,9 81 36,7 85 االعتماد علي األمطار فى الشتاف

 6 71,0 659 24,1 56 35,8 83 40,1 93 رية ت ميلي 2-1فى الربيا من 

 1 73,0 677 29,3 68 33,2 77 37,5 87 رية ت ميلي 3-2ويونيو، ويوليو مايو، 

 1 71,96 667,8 26,6 61,6 34,7 80,6 38,7 89,8 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          سادسا: التربية والتقليم

 7 70,9 658 25,4 59 32,8 76 41,8 97 ميعاد التقليم المناسب ديسمبر ويناير

 3 71,8 666 24,5 57 38,0 88 37,5 87 بالطريقة األرضيةالتربية 

 7 70,9 658 24,1 56 35,4 82 40,5 94 يترك أقوي النموات ما ترك فرع احتياطي
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 4 71,5 664 25,0 58 36,2 84 38,8 90 عدم التقليم الجائر فى السنوات األولي للزراعة

إزالة الفرع االحتياطي بعد الت كتد متن نجتاح الفترع 

 المختار
87 37,5 96 41,4 49 21,1 658 70,9 7 

 2 71,2 660,8 24,1 55,8 36,7 85,2 39,2 91 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          سابعا: التسميد

/للفتتدان فتتى  3م10يرتتاف أستتمدة عرتتوية بمعتتدل 

 ديسمبر ويناير
116 50,0 84 36,2 32 13,8 612 65,9 30 

الستتتماد العرتتتوي يرتتتاف صتتتخر الفوستتتفات متتتا 

 كج/ كرمة1/4
113 48,7 91 39,2 28 12,1 611 65,8 31 

 29 66,4 616 12,9 30 19,6 92 47,4 110 يوضا السماد العروي فى خنادأ حول ال رمة

يرتتاف الفوستتفورين والفلستتبار فتتى متتايو، ويونيتتو 

 كج / كرمة¼بمعدل 
112 48,3 94 40,5 26 11,2 610 65,7 32 

 12 65,97 612,25 12,5 29 38,9 90,3 48,6 112,7 العملية الزراعيةإجمالي متوسد 

          ثامنًا: الحرث والعزيق

 12 69,3 643 21,6 50 34,0 79 44,4 103 سم10العزيق سطحي علي عمق 

 21 68,0 631 17,2 40 37,5 87 45,3 105 يتم العزيق لتهوية التربة والتخلا من الحشائش

 20 68,2 633 18,1 42 36,6 85 45,3 105 فترة التزهير منا العزيق فى

 7 68,5 635,6 19,0 44 36,0 83,6 45,0 104,4 إجمالي متوسط العملية الزراعية

          تاسعا: اإلصابة والمكافحة

يصتتاب العنتتب ب عفتتان الثمتتار، ودودة ثمتتار العنتتب، 

 والمن، والتربس، ذبابة الفاكهة
114 49,1 84 36,2 34 14,7 616 66,4 29 

 26 66,9 621 15,5 36 36,7 85 47,8 111 التخلا من الحشائش وخاصة نبات الميثان

 33 65,4 607 12,0 28 37,5 87 50,5 117 الرش ب وكسي كلور النحاس

 23 67,6 627 17,2 40 35,8 83 47,0 109 نشر المصائد الصفراف الالصقة

 25 67,2 624 12,9 30 43,1 100 44,0 102 منا الرش ما خروج البرعم الزهرية

بعد ت ون األوراأ يتتم الترش بال بريتت بعتد ستقوط 

 األمطار
105 45,2 93 40,1 34 14,7 625 67,3 24 

 10 66,81 620 14,5 33,6 38,2 88,6 47,3 109,8 إجمالي متوسط العملية الزراعية

          عاشرا  جما عنب أسود مطروح

 17 68,7 638 20,7 48 33,6 78 45,7 106 ينرج فى شهر أ سطس

 18 68,5 636 18,1 42 37,9 88 44,0 102 الجما بعد النرج لصعوبة النرج بعد القطف

 19 68,3 634 19,0 44 35,3 82 45,7 106 نقل الثمار بعد الجما مباشرة إلي وحدات التعبئة 

 6 68,53 636 19,3 44,8 35,6 82,6 45,1 104,6 إجمالي متوسط العملية الزراعية

          الحادي عشر  الفرز والتدريج
 22 67,7 628 17,2 40 36,2 84 46,6 108 التخلا من الثمار المصابة والمتشققة

 27 66,7 619 12,9 30 41,0 95 46,1 107 رص العناقيد فى طبقة واحدة
 16 68,8 639 20,7 48 34,0 79 45,3 105 العبوات من مواد جديدة ونظيفة جيدًا
 24 67,3 625 15,5 36 38,4 89 46,1 107 الثمار سليمة وخالية من أي روائح

 17 68,7 638 19,0 44 37,0 86 44,0 102 درجات ممتاز،أولي،ثانية، ثالثة. 4يتم التدريج إلي 
 9 67,86 629,8 17,1 39,6 37,3 86,6 45,6 105,8 إجمالي متوسط العملية الزراعية

          التخزين والتسويقالثاني عشر  
 28 66,6 618 12,9 30 40,5 94 46,6 108 النقل إلي األسواأ مباشرة

 28 66,6 618 13,8 32 38,8 90 47,4 110 يتحمل عمليات النقل
 27 66,7 619 12,9 30 41,0 95 46,1 107 توفير خدمات النقل والمواصالت
 11 66,6 618,3 13,2 30,6 40,1 93 46,7 108,4 إجمالي متوسط العملية الزراعية

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية
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%( وذلك 70,8بينما بلغت أدني نسبة مئوية لبنود التربة الصالحة للزراعة )

فى األراضي الصفراف المف  ة، ولبنود أعداد األرض للزراعة  زراعتهلعبارة تجود 

 إكثارمتعامدين لتف يك التربة، ولبنود  اتجاهين%( وذلك لعبارة الحرم فى 70,7)

سم، 30 - 25%( وذلك لعبارة طول العقل عند زراعتها فى المشتل من 68,5العنب )

 حتىمن يناير  ابتداف%( وذلك لعبارة ميعاد الزراعة 68,0ولبنود طريقة الزراعة )

ماف الري  تزيد نسبة الملوحة فى %( وذلك لعبارة ال70,0إبريل، ولبنود الري )

%( وذلك لعبارة 70,9جزف فى المليون، ولبنود التربية والتقليم ) 1000الت ميلي عن 

كل من ميعاد التقليم المناسب ديسمبر ويناير، ويترك أقوي النموات ما ترك فرع 

بعد الت كد من نجاح الفرع المختار، ولبنود التسميد  االحتياطي، وإزالة الفرع احتياطي

كج/ ¼بارة يراف الفوسفورين والفلسبار فى مايو، ويونيو بمعدل %( وذلك لع65,7)

 %( وذلك لعبارة يتم العزيق لتهوية التربة68,0كرمة، ولبنود الحرم والعزيق )

%( وذلك لعبارة الرش 65,4والم افحة ) اإلصابةوالتخلا من الحشائش، ولبنود 

رة نقل الثمار %( وذلك لعبا68,3ب وكسي كلور النحاس، ولبنود جما المحصول )

%( وذلك 66,7بعد الجما مباشرة إلي وحدات التعبئة، ولبنود الفرز والتدريج )

 .لعبارة رص العناقيد فى طبقة واحدة

%( وذلك لعبارة كل 66,6وأخيرا أدني نسبة مئوية لبنود التخزين والتسويق )

ت وأوضحت النتائج بذا، لنقل، والنقل إلي األسواأ مباشرةمن يتحمل عمليات ا

الجدول أنه يم ن ترتيب العمليات الزراعية الخاصة بزراعة وإنتاج عنب مطروح 

األسود المدروسة والتي تم سؤال المبحوثين عنها وفقا لمتوسط النسبة المئوية 

للمبحوثين الذين يعرفون التوصيات الفنية الخاصة ب ل عملية من العمليات على النحو 

%(، ثم أعداد األرض للزراعة 71,2والتقليم )%(، ثم التربية 72,0) التالي  الري

%(، ثم 69,1العنب ) إكثار%(، ثم 70,8%(، ثم التربة الصالحة للزراعة )71,0)

%(، ثم طريقة الزراعة 68,5%(، ثم الحرم والعزيق )68,6جما المحصول )

%(، ثم 66,8والم افحة ) اإلصابة%(، ثم 67,9%(، ثم الفرز والتدريج )68,2)

 %( على الترتيب.   66,0%(، وأخيرا التسميد )66,6تسويق )التخزين وال

درجات المعرفة للمبحوثين الزراع بالتوصيات الفنية التي  وانحصرتهذا 

ينقلها لهم القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود 

( درجة، 135,09( درجة بمتوسط حسابي قدره )50،200بمنطقة البحث بين )

( درجة، وبتوزيا المبحوثين إلي ثالم فئات وفقا 27,98معياري قدره ) وانحراف

لدرجة معرفتهم بالتوصيات الفنية فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة 

% من إجمالي الزراع 70,2( أن نحو 11من النتائج جدول ) أترحالبحث، 

درجة(، بينما  150إلي أقل من 100المبحوثين يقعون في الفئة المتوسطة ما بين )
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ف كثر(، فى حين  -درجة150منهم يقعون في فئة المعرفة المرتفعة ) %24,6كان 

 .درجة( 100% منهم فى فئة المعرفة المنخفرة )أقل من 5,2

وهذا يشير إلى أن  البية الزراع المبحوثين معرفتهم بالتوصيات الفنية لزراعة 

توافر الخدمة اإلرشادية بدرجة  إليرجا ذلك عنب مطروح األسود متوسطة، وقد ي

لبع  القائمين بالعمل اإلرشادي، وقلة عدد  االتصاليةمتوسطة، وضعف المهارات 

بمنطقة البحث، وحيث أن الزراع المبحوثين في  اإلرشادياألخصائيين بهي ل الجهاز 

طروح إلي معرفة العمليات الزراعية الخاصة بزراعة وإنتاج وتسويق عنب م احتياج

يتطلب ضرورة زيادة عدد وتدريب األخصائيين  الذياألسود في منطقة البحث، األمر 

الزراعيين والقائمين بالعمل اإلرشادي باإلدارة الزراعية بمركز سيدي براني 

، الزراعيبمحافظة مطروح لتحسين معلوماتهم وقدراتهم بهدف زيادة كفافة اإلرشاد 

 وسرعة.  لتوصيل المعلومات إلي الزراع بدقة
 ( توزيع المبحوثين وفًقا لمستوي معرفتهم بالتوصيات الفنية التي ينقلها القائمين بالعمل11جدول )

 اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة صنف عنب مطروح األسود بمنطقة البحث

 )%( العدد مستوي المعرفة بالتوصيات الفنية فى مجال زراعة عنب مطروح األسود

 5,2 12 درجة( 100)أقل من معرفة  منخفرة 

 70,2 163 درجة( 150 -100معرفة  متوسطة )

 24,6 57 ف كثر( -درجة 150معرفة  مرتفعة )

 100,0 232 اإلجمالي

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية

الزرا  المبحوثين نحو التوسع فى زراعة عنب  اتجاهخامسا: التعرف علي درجة 

 مطروح األسود بمنطقة البحث.

المبحتوثين نحتو التوستا فتي زراعتة عنتب مطتروح  اتجتاهللتعرف علي  درجتة 

، والتذي ت ونتت االتجاهمجموعة من العبارات لقياس  استخداماألسود بمنطقة البحث تم 

في صورتها النهائية من واحد وعشرين عبارة منها أحتدي عشترة عبتارة ذات صتيا ة 

( 12بيانتتات التتواردة بالجتتدول )إيجابيتتة وعشتتر عبتتارات ذات صتتيا ة ستتلبية، وتشتتير ال

إلتتي موقتتف المبحتتوثين متتن حيتتث الموافقتتة أو التترف  أو محايتتد للعبتتارات المستتتخدمة 

المبحتوثين نحتو التوستا فتي زراعتة عنتب مطتروح األستود بمنطقتة  اتجاهلقياس درجة 

البحتتث، حيتتث أم تتن ترتيتتب العبتتارات اإليجابيتتة ترتيبًتتا تنازليًتتا وفقًتتا للنستتبة المئويتتة 

المبحتتوثين المتتوافقين حيتتث جتتاف فتتى المرتبتتة األولتتي  الواحتتد الزم يتتزرع  باتالستتتجا

 احتلتتتحيتتث  االستتتجابات%(، ثتتم تتتدرجت 25,0) عتتالياألصتتناف اللتتى بتتتدى إنتتتاج 

%(، وكمتتا 16,8المرتبتتة األخيتترة عبتتارة أنتتا شتتايف أن زراعتتة العنتتب بتجيتتب دهتتب )

المبحتوثين  الستتجاباتللنستبة المئويتة  أم ن ترتيب العبارات السلبية ترتيبًا تنازليًا وفقًتا

 ير الموافقين عليها حيث جاف فى المرتبة األولي  مش هازرع العنتب علشتان تستويق 

 زراعتتته%(، ثتتم بختتاف أزرع العنتتب علشتتان مبعتترفش طريقتتة 20,3ثمتتاره صتتعب )
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المرتبتة األخيترة عبتارة أنتا شتايف أن  احتلتحيث  االستجابات%(، ثم تدرجت 20,2)

ولتتو األوالد جتتالهم فرصتتة تعلتتيم يبتتق أحستتن لهتتم متتن زراعتتتهم للعنتتب  غيتترتأتالتتدنيا 

(12,5.)% 
نحو التوسع فى زراعة عنب  اتجاهاتهمعبارات قياس ل الستجاباتهما ق( توزيع المبحوثين وف12جدول )

 األسود بمنطقة البحث مطروح

 العبارات
 غير موافق محايد موافق

 % عدد % عدد % عدد

 19,8 46 69,4 161 10,8 25 تحتاج إلى مصاريف كبيرةزراعه العنب 

 9,9 23 72,0 167 18,1 42 كان يجب أن أزرع العنب بمجرد معرفتي به

 18,6 43 71,1 165 10,3 24 زراعه العنب تحتاج إلى عماله كثيرة

لما شفت نجاح  زراعه العنب عند أهالي المنطقة اعطانى دافا 

 لزراعته 
45 19,5 166 71,5 21 9,0 

ضروري الواحد يعرف منين يجيب الشتالت اللي تتميز 

 ب نتاجيتها العالية
57 24,6 153 65,9 22 9,5 

 17,2 40 75,5 175 7,3 17 زراعة العنب عملية مجهده

 11,6 27 71,6 166 16,8 39 أنا شايف أن زراعه العنب بتجيب دهب

 11,2 26 71,1 165 17,7 41 انصح زراع المنطقة بزراعه العنب علشان كلها خير

 7,3 20 63,4 154 29,3 58 الواحد الزم يزرع األصناف اللي بندى إنتاج عالي 

 20,2 47 69,0 160 10,8 25 بخاف ازرع العنب علشان مبعرفش طريقة زراعته

 8,2 19 69,8 162 22,0 51 أنا شايف أن األرض والجو عندنا مناسب لزراعة العنب

 19,8 46 68,1 158 12,1 28 لعمليات زراعيه كنيره وم لفهزراعه العنب تحتاج 

 9,5 22 69,0 160 21,5 50 ميزه زراعه العنب ال تحتاج مياه كنيره  

 لطان اللي يزرع العنب ويصيب الزراعات اللي أهلنا 

 يزرعوها
32 13,8 157 67,7 43 18,5 

 20,3 47 65,1 151 14,6 34 مش هازرع العنب علشان تسويق ثماره صعب

المفروض الواحد يسعي لمعرفة الجديد فى زراعة العنب 

 عشان يزود دخله
45 19,4 164 70,7 23 9,9 

 19,8 46 68,1 158 12,1 28 مبحبش ازرع حاجه مابعرفهاش

 19,4 45 66,4 154 14,2 33 مقدرش ازرع حاجه إال لما القيها منتشر زراعتها بالمنطقة 

 8,2 19 685 159 23,3 54 تسميد كثير   ميزه زراعه العنب مبيحتاجش

 12,1 28 65,5 152 22,4 52 يجب ازرع العنب من يوم ما عرفت فوائده لإلنسان

الدنيا تغيرت ولو األوالد جالهم فرصة تعليم يبق أحسن لهم 

 من زراعة للعنب
50 21,6 153 65,9 29 12,5 

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية

المبحوثين الزراع نحو التوسا فى مجال زراعة  اتجاهدرجات  وانحصرتهذا 

( درجة بمتوسط حسابي قدره 63، 21عنب مطروح األسود بمنطقة البحث بين )

( درجة، وبتوزيا المبحوثين إلي 7,253معياري قدره ) وانحراف( درجة، 43,50)

نحو التوسا فى مجال زراعة صنف عنب مطروح  اتجاههمثالم فئات وفقًا لمستوي 

%( من إجمالي 69,0( أن نحو )13من نتائج جدول ) وأترحسود بمنطقة البحث، األ
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المحايد نحو التوسا فى زراعة عنب مطروح  االتجاهالزراع المبحوثين يقعون في فئة 

( منهم يقعون في فئة 20,2درجة(، بينما كانت ) 49إلي أقل من  35األسود ما بين )

%(  منهم يقعون في فئة 10,8فى حين أن )ف كثر(،  -درجة  49اإليجابي ) االتجاه

 .درجة( 35السلبي )أقل من  االتجاه

نحو التوسا   اتجاههم%(  89,2إلى أن  البية الزراع المبحوثين ) هذا ويشير

فى زراعة عنب مطروح األسود محايد، وسلبي، مما يدعو إلي ضرورة ت ثيف 

راعة عنب مطروح األسود الجهود التعليمية اإلرشادية لنشر المعارف المرتبطة بز

اإليجابية نحوها ومحاولة تغيير  االتجاهاتبين الزراع بمنطقة البحث، وذلك لتدعيم 

 ير الموالية أو المحايدة بين الزراع، أمالً في زيادة المساحة المزروعة  االتجاهات

بعنب مطروح األسود بمنطقة البحث وبالتالي زيادة إنتاجه، األمر الذي يسهم في 

دخل المزارع والذي قد يظهر أثره واضًحا في تحسين أحوال زراع منطقة  تحسين

 .  واجتماعيا اقتصادياسيدي براني 
نحو التوسع فى زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة  اتجاههم( توزيع المبحوثين وفًقا لمستوي 13جدول )

 البحث

 )%( العدد المبحوثين نحو التوسع فى زراعة عنب مطروح األسود اتجاهمستوي 

 10,8 25 درجة( 35سلبي )أقل من   اتجاه

 69,0 160 درجة( 49 -35محايد )  اتجاه

 20,2 47 ف كثر( -درجة 49إيجابي )  اتجاه

 100,0 232 اإلجمالي

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية

سادسا: التعرف علي درجة تطبيق الزرا  للتوصيات الفنية التي ينقلها القائمين 

 بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث.

األهمية النسبية لتطبيق المبحوثين للتوصيات الفنية لزراعة عنب  باستعراض

تطبيق التوصيات الفنية تم قياسها  ( إلي أن14مطروح األسود تشير النتائج بالجدول )

عملية فى  12علي  موزعةتوصية فنية  50من خالل سؤال المبحوم عن تطبيقه 

 الستخالصاألوزان النسبية  استخداممجال زراعة عنب مطروح األسود، وتم 

األهمية النسبية ل ل توصية، وأم ن ترتيب رأي المبحوثين من زراع عنب مطروح 

قهم لتلك للتوصيات بمنطقة البحث ترتيبًا تنازليًا وذلك وفقًا األسود فى درجة تطبي

علي  االعتمادل ل توصية حيث جاف فى المرتبة األولي   الستجاباتهمللنسبة المئوية 

رية  3-2%(، ثم القيام فى شهر مايو، ويونيو، ويوليو 67,9) األمطار فى الشتاف

، وديسمبر احتياطيما ترك فرع  %(، ثم كل من ترك أقوي النموات66,8) ت ميلي

%(، ثم 66,7بعد الت كد من نجاح الفرع المختار ) االحتياطيويناير يتم إزالة الفرع 

حيث جاف فى المرتبة األخيرة التوصية الخاصة بالنقل إلي  االستجاباتتدرجت 

 %(.61,3األسواأ مباشرة )
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حة للزراعة ومن الجدير بالذكر أن أعلي نسبة مئوية لبنود التربة الصال

%( وذلك لعبارة يزرع فى األراضي جيدة الصرف، ولبنود أعداد األرض 65,4)

 إكثار%( وذلك لعبارة التسوية وتخطيط األرض للزراعة، ولبنود 66,2للزراعة )

سم،  30-25%( وذلك لعبارة طول العقل عند زراعتها فى المشتل من 64,6العنب )

بارة زراعة أكثر من عقلة فى الجورة %( وذلك لع64,0ولبنود طريقة الزراعة )

علي األمطار فى  االعتماد%( وذلك لعبارة 67,9لرمان نجاحها، ولبنود الري )

%( وذلك لعبارة كل من ترك أقوي النموات ما 66,7الشتاف، ولبنود التربية والتقليم )

ار، بعد الت كد من نجاح الفرع المخت االحتياطي، ويتم إزالة الفرع احتياطيترك فرع 

%( وذلك لعبارة يوضا السماد العروي فى خنادأ حول 62,4ولبنود التسميد )

%( وذلك لعبارة يتم العزيق سطحي علي 64,3ال رمة، ولبنود الحرم والعزيق )

%( وذلك لعبارة الرش ب وكسي كلور 65,0سم، ولبنود اإلصابة والم افحة )10عمق 

%( وذلك لعبارة ينرج 63,6جما )الفطرية، ولبنود ال اإلمراضالنحاس للوقاية من 

%( وذلك لعبارة كل من 63,8العنب فى شهر أ سطس، ولبنود الفرز والتدريج )

رص العناقيد فى طبقة واحدة، والثمار سليمة وخالية من أي روائح، وأخيًرا أعلي 

%( وذلك لعبارة توفير خدمات النقل 61,6نسبة مئوية لبنود التخزين والتسويق )

 والمواصالت.

%( وذلك 65,2ينما بلغت أدني نسبة مئوية لبنود التربة الصالحة للزراعة )ب

فى األراضي الصفراف المف  ة، ولبنود أعداد األرض للزراعة  زراعتهلعبارة تجود 

 إكثارمتعامدين لتف يك التربة، ولبنود  اتجاهين%( وذلك لعبارة الحرم فى 65,3)

والترقيد، ولبنود طريقة الزراعة  بالعقل اإلكثار%( وذلك لعبارة 63,2العنب )

عقل أو شتالت قوية خالية من األمراض والحشرات،  انتخاب%( وذلك لعبارة 62,7)

رية ت ميلي، ولبنود  2-1%( وذلك لعبارة يتم فى الربيا من 65,4ولبنود الري )

%( وذلك لعبارة كل من التربية بالطريقة األرضية، وعدم 65,5التربية والتقليم )

%( وذلك لعبارة 62,0التقليم الجائر فى السنوات األولي للزراعة، ولبنود التسميد )

كج/ كرمة، ولبنود الحرم والعزيق ¼ يراف صخر الفوسفات ما السماد العروي 

 .من الحشائش %( وذلك لعبارة كل من يتم العزيق لتهوية التربة والتخلا63,1)
( األهمية النسبية لتطبيق المبحوثين للتوصيات الفنية التي ينقلها القائمين بالعمل اإلرشادي 14جدول )

 الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث

التوصيات الفنية فى مجال زراعة عنب مطروح 

 األسود

 التطبيق
الوزن 

 النسبي
 مرتفع متوسد منخفض الترتيب %

 % عدد % عدد % عدد

          أوال: التربة الصالحة للزراعة

 11 65,2 605 15,9 37 28,9 67 55,2 128 تجود زراعته فى األراضي الصفراف المف  ة

 9 65,4 607 17,2 40 27,1 63 55,7 129 يزرع فى األراضي جيدة الصرف

 (4) 65,3 606 16,6 38,5 28,0 65 55,4 128,5 إجمالي متوسد العملية الزراعية
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          ثانيا: أعداد األرض للزراعة:

 10 65,3 606 15,1 35 31,0 72 53,9 125 الحرم فى اتجاهين متعامدين لتف يك التربة

 4 66,2 614 17,2 40 30,2 70 52,6 122 التسوية وتخطيط األرض للزراعة

 (3) 65,7 610 16,2 37,5 30,6 71 53,2 123,5 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          ثالثًا: إكثار العنب

 16 64,0 594 12,1 28 31,9 74 56,0 130 يتم اإلكثار بالعقل والترقيد

 16 64,0 594 14,2 33 27,6 64 58,2 135 يتم استخدام نواتج التقليم ذات الصفات الجيدة

 18 63,6 590 12,1 28 30,2 70 57,7 134 يتم استخدام العقل فى نفس يوم التقليم

 13 64,6 600 14,7 34 29,3 64 56,0 130 سم30 – 25طول العقل عند زراعتها فى المشتل من 

 50طول العقل عند زراعتها فى األرض المستديمة من 

 سم60-
135 58,2 66 28,4 31 13,4 592 63,8 17 

 20 63,2 587 11,6 27 29,8 69 58,6 136 اإلكثار بالترقيد فى أماكن الجور الغائبة

 (5) 63,9 593 13,0 30,2 29,5 64,5 57,5 133,3 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          رابعا: طريقة الزراعة:

 21 63,1 586 11,6 27 29,3 64 59,0 137 تتم الزراعة بالطريقة البعلية

 22 63,0 585 12,5 29 27,2 63 60,3 140 م 8*8مسافات الزراعة 

 21 63,1 586 10,8 25 31,0 72 58,2 135 سم50سم*50سم * 50حفر الجور ب بعاد 

 21 63,1 586 12,5 29 27,6 64 59,9 139 ميعاد الزراعة ابتداف من يناير حتى إبريل

انتختتتاب عقتتتل أو شتتتتالت قويتتتة خاليتتتة متتتن األمتتتراض 

 والحشرات
138  70  24  582 62,7 23 

 16 64,0 594 14,7 34 26,7 62 58,6 136 الجورة لرمان نجاحها زراعة أكثر من عقلة فى

 (9) 63,2 587 12,1 28 28,6 66,5 59,3 137.5 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          خامسا: الري:

عمتتتل ريتتتة ت ميلتتتي عنتتتد زراعتتتة العقتتتل متتتا انخفتتتاض 

 معدالت األمطار
127 54,7 63 27,2 42 18,1 611 65,8 6 

 1000ال تزيد نسبة الملوحة فى ماف الري الت ميلي عتن 

 جزف فى المليون
127 54,7 61 26,3 44 19,0 613 66,0 5 

 1 67,9 630 22,0 51 27,6 64 50,4 117 االعتماد علي األمطار فى الشتاف

 9 65,4 607 17,2 40 27,2 63 55,6 129 رية ت ميلي 2-1فى الربيا من 

 2 66,8 620 21,1 49 25,0 58 53,9 125 رية ت ميلي 3-2مايو، ويونيو، ويوليو 

 (1) 66,4 616,2 19,5 45,2 26,6 61,8 53,9 125 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          سادسا: التربية والتقليم

 7 65,6 609 17,7 41 27,1 63 55,2 128 ميعاد التقليم المناسب ديسمبر ويناير

 8 65,5 608 16,4 38 29,3 64 54,3 126 األرضيةالتربية بالطريقة 

 3 66,7 619 17,2 40 32,3 75 50,5 117 يترك أقوي النموات ما ترك فرع احتياطي

 8 65,5 608 18,5 43 25,0 58 56,5 131 عدم التقليم الجائر فى السنوات األولي للزراعة

إزالتتتة الفتتترع االحتيتتتاطي بعتتتد الت كتتتد متتتن نجتتتاح الفتتترع 

 المختار
122 52,6 65 28,0 45 19,4 619 66,7 3 

 (2) 66,0 612 17,8 41,4 28,4 65,8 53,8 124,8 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          سابعا: التسميد

/للفتدان فتى ديستمبر  3م10يراف أسمدة عروية بمعدل 

 ويناير
143 61,6 63 27,2 26 11,2 579 62,4 25 

كتج/ 1/4العرتوي يراف صتخر الفوستفات متا الستماد 

 كرمة
141 60,8 71 30,6 20 8,6 575 62,0 27 

 21 63,1 586 11,2 26 30,2 70 58,6 136 يوضا السماد العروي فى خنادأ حول ال رمة
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يراف الفوستفورين والفلستبار فتى متايو، ويونيتو بمعتدل 

 كج / كرمة¼
139 59,9 73 31,5 20 8,6 577 62,2 26 

 (11) 62,4 579,2 9,9 23 29,8 69,3 60,3 139,7 الزراعيةإجمالي متوسد العملية 

          ثامنًا: الحرث والعزيق

 14 64,3 597 15,5 36 26,3 61 58,2 135 سم10العزيق سطحي علي عمق 

 21 63,1 586 11,2 26 30,2 70 58,6 136 يتم العزيق لتهوية التربة والتخلا من الحشائش

 21 63,1 586 12,1 28 28,4 66 59,5 138 فترة التزهير منا العزيق فى

 (7) 63,5 589,6 12,9 30 28,3 65,7 58,8 136,3 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          تاسعا: اإلصابة والمكافحة

يصاب العنب ب عفان الثمار، ودودة ثمار العنب، والمن، 

 والتربس، ذبابة الفاكهة
140 60,3 62 26,7 30 13,0 586 63,1 21 

 28 61,8 574 9,5 22 28,4 66 62,1 144 التخلا من الحشائش وخاصة نبات الميثان

 12 65,0 603 17,2 40 25,5 59 57,3 133 الرش ب وكسي كلور النحاس

 16 64,0 594 14,7 34 26,7 62 58,6 136 نشر المصائد الصفراف الالصقة

 17 63,8 588 9,5 22 34,5 80 56,0 130 منا الرش ما خروج البرعم الزهرية

بعتتتد ت تتتون األوراأ يتتتتم التتترش بال بريتتتت بعتتتد ستتتقوط 

 األمطار
131 56,5 71 30,6 30 12,9 595 64,1 15 

 (6) 63,6 590 12,8 29,6 29,1 67,6 58,1 134,8 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          عاشرا: جمع عنب أسود مطروح

 18 63,6 590 14,2 33 25,9 60 59,9 139 ينرج فى شهر أ سطس

 19 63,5 589 11,6 27 30,6 71 57,8 134 الجما بعد النرج لصعوبة النرج بعد القطف

 22 63,0 585 12,5 29 27,2 63 60,3 140 نقل الثمار بعد الجما مباشرة إلي وحدات التعبئة 

 (8) 63,4 588 12,8 29,6 27,9 64,8 59,3 137,6 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          الحادي عشر: الفرز والتدريج

 24 62,5 580 10,7 25 28,4 66 60,7 141 التخلا من الثمار المصابة والمتشققة

 17 63,8 592 14,2 35 26,8 62 59,0 137 رص العناقيد فى طبقة واحدة

 27 62,0 575 9,0 21 29,8 69 61,2 142 العبوات من مواد جديدة ونظيفة جيدًا

 17 63,8 592 12,5 29 30,2 70 57,3 133 الثمار سليمة وخالية من أي روائح

درجتتات ممتتتاز، وأولتتي، وثانيتتة،  4يتتتم التتتدريج إلتتي 

 وثالثة.
141 60,8 76 32,7 15 6,5 570 61,4 30 

 (10) 62,7 581,8 10,6 24,6 29,6 64,6 59,8 138,8 إجمالي متوسد العملية الزراعية

          التخزين والتسويقالثاني عشر: 

 30 61,4 570 6,5 15 32,7 76 60,8 141 النقل إلي األسواأ مباشرة

 31 61,3 569 7,3 17 30,6 71 62,1 144 يتحمل عمليات النقل

 29 61,6 572 6,5 15 33,6 78 59,9 139 توفير خدمات النقل والمواصالت

 (12) 61,5 570 6,8 15,6 32,3 75 60,9 141,4 إجمالي متوسد العملية الزراعية

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية
%( وذلك 61,8والم افحة ) اإلصابةومنا العزيق فى فترة التزهير، ولبنود 

لعبارة التخلا من الحشائش وخاصة نبات المثنان، ولبنود جما المحصول 

التعبئة، ولبنود %( وذلك لعبارة نقل الثمار بعد الجما مباشرة إلي وحدات 63,0)

درجات ممتاز، وأولي،  4%( وذلك لعبارة يتم التدريج إلي 61,4الفرز والتدريج )

%( وذلك 61,3وثانية، وثالثة، وأخيًرا أدني نسبة مئوية لبنود التخزين والتسويق )

 لعبارة يتحمل عمليات النقل.
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صة وأوضحت النتائج بذات الجدول أنه يم ن ترتيب العمليات الزراعية الخا

بزراعة عنب مطروح األسود وفقا للنسبة المئوية للمبحوثين الذين يطبقون التوصيات 

%(، ثم التربية 66,4) الفنية الخاصة ب ل عملية من العمليات على النحو التالي  الري

%(، ثم التربة الصالحة 65,7%(، ثم أعداد األرض للزراعة )66,0والتقليم )

%(، 63,6والم افحة ) اإلصابة%(، ثم 63,9ب )العن إكثار%(، ثم 65,3للزراعة )

%(، ثم طريقة الزراعة 63,4%(، ثم جما المحصول )63,5ثم الحرم والعزيق )

%(، وأخيرا التخزين 62,4%(، ثم التسميد )62,7والتدريج ) %(، ثم الفرز63,2)

 %( على الترتيب. 66,0والتسويق )

لفنية التي يقدمها درجات تطبيق المبحوثين الزراع للتوصيات ا انحصرت

اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة  القائمين بالعمل

 وانحرافدرجة،  126,27( درجة بمتوسط حسابي قدره 200، 50البحث بين )

درجة، وبتوزيا المبحوثين إلي ثالم فئات وفقا لمستوي  26,35معياري قدره 

عة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث، تطبيقهم للتوصيات الفنية فى مجال زرا

% من إجمالي الزراع المبحوثين يقعون في 66,8( أن نحو 15أتهرت نتائج جدول )

% 17,7درجة(، بينما كانت  150إلي أقل من  100فئة التطبيق المتوسط ما بين )

منهم  %15,5ف كثر(، فى حين  -درجة  150منهم يقعون في فئة التطبيق المرتفا )

 .درجة( 100فئة التطبيق المنخف  )أقل من  فى

وهذا يشير إلى أن  البية الزراع المبحوثين تطبيقهم للتوصيات الفنية لزراعة 

عنب مطروح األسود متوسطة، وقد يرجا ذلك إلي قلة قيام القائمين بالعمل اإلرشادي 

ن فى بناف بالزيارات الحقلية، ونقا المعرفة والمهارة لديهم، وعدم أشراك المسترشدي

، وحيث أن زراع الفئة المتوسطة واالتصال االنتقالالبرامج وتنفيذها، ونقا وسائل 

األسود يمثلون بؤرة  مطروحوالمنخفرة لتطبيق التوصيات الفنية لزراعة عنب 

فى البرامج اإلرشادية التي من ش نها تبصير هؤالف ب همية تنفيذ العمليات  االهتمام

وإنتاج وتسويق عنب مطروح األسود لسد هذا القصور، الزراعية الخاصة بزراعة 

وذلك من خالل بذل مزيد من الجهود اإلرشادية من إيراحات عملية بالممارسة 

 إرشادية، وعقد المزيد من الدورات التدريبية.  اجتماعات وإقامة
 القائمين بالعمل اإلرشادي( توزيع المبحوثين وفًقا لمستوي تطبيقهم للتوصيات الفنية التي يقدمها 15جدول )

 ة عنب مطروح األسود بمنطقة البحثالزراعي فى مجال زراع

 )%( العدد مستوي تطبيق الزرا  للتوصيات الفنية فى مجال زراعة عنب مطروح األسود

 15,5 36 درجة( 100تطبيق  منخف  )أقل من 

 66,8 155 درجة( 150 -100تطبيق  متوسط )

 17,7 41 ف كثر( -درجة 150تطبيق  مرتفا )

 100,0 232 اإلجمالي

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية
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وبنافا عليه ف نه يم ن ترتيب العمليات الزراعية الخاصة بزراعة عنب 

مطروح األسود وفقا لحاجة الزراع إلي الجهود اإلرشادية لزيادة معارفها وتنفيذهم 

%(، ثم التربية 66,4) بخصوص كل عملية من العمليات على النحو التالي الري

%(، ثم التربة الصالحة 65,7%(، ثم أعداد األرض للزراعة )66,0والتقليم )

%(، 63,6والم افحة ) اإلصابة%(، ثم 63,9العنب ) إكثار%(، ثم 65,3للزراعة )

%(، ثم طريقة الزراعة 63,4%(، ثم الجما )63,5ثم الحرم والعزيق )

%(، وأخيًرا التخزين 62,4ثم التسميد ) %(،62,7%(، ثم الفرز والتدريج )63,2)

 %( على الترتيب.66,0والتسويق )

متوسد درجة سلوك المبحوثين فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة 

 البحث:

لتحديد متوسط درجة سلوك المبحوثين فى مجال زراعة محصول عنب 

المبحوثين من مزارعي عنب  استجاباتمطروح األسود بمنطقة البحث، تم رصد 

مطروح األسود من وجه نظرهم فى درجة معارفهم بالتوصيات الفنية التي نقلها لهم 

القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة 

، ودرجة تطبيقهم لتلك التوصيات زراعتهنحو التوسا فى  اتجاههمالبحث، ودرجة 

درجات مستوي سلوك  انحصرتها بالدرجات المعيارية، فقد وذلك بعد معايرت

المبحوثين فى مجال زراعة محصول عنب مطروح األسود بمنطقة البحث بين 

معياري قدره  وانحرافدرجة،  261,57( درجة بمتوسط حسابي قدره 121،463)

 .درجة 45,23

مجال زراعة  وبتوزيا المبحوثين إلي ثالم فئات وفقًا لمستوي سلوكهم فى

محصول عنب مطروح األسود بمنطقة البحث من وجه نظرهم، فقد تبين من النتائج 

% من إجمالي الزراع المبحوثين ذوي مستوي سلوك منخف  10,4( أن 16جدول )

% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوي سلوك 64,5درجة(، بينما  235)أقل من 

 349حين أن الفئة المرتفعة ) درجه(، فى 349إلي أقل من  235متوسط مابين )

 % من إجمالي المبحوثين.21,1نسبتهم بلغت  (درجة ف كثر

وهذا يشير إلي أن  البية الزراع المبحوثين ذوي مستوي سلوك متوسط بمجال 

زراعة محصول عنب مطروح األسود بمنطقة البحث، ويرجا ذلك للحاجة إلي المزيد 

ها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى من الجهود اإلرشادية الزراعية التي يبذل

 مجال زراعة محصول عنب مطروح األسود بمنطقة البحث.
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 ( توزيع المبحوثين وفًقا لفئات متوسد درجة سلوكهم 16جدول )

 فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث

فئات متوسد درجة سلوك المبحوثين فى مجال زراعة عنب مطروح 

 نطقة البحثاألسود بم

 % العدد

 10,4 24 درجة( 235سلوك منخف  ) أقل من 

 64,5 159 درجة( 349 – 235سلوك متوسط ) 

 21,1 49 درجة ف كثر( 349سلوك مرتفا )

 100,0 232 اإلجمالي

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية
بين درجة جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي  االرتباطيةا: تحديد العالقة سابع

 واالستفادةيقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي من حيث ) درجة توفرها، 

منها، ودرجة الرضا عنها( وبين سلوك المبحوثين من حيث )درجة المعرفة، 

مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة  ، ودرجة التطبيق( فىاالتجاهودرجة 

 البحث. 
بين درجة جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي  االرتباطيةلتحديد العالقة 

منها،  واالستفادةالزراعي من حيث )درجة توفرها،  يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي

جة ودر ودرجة الرضا عنها( وبين سلوك المبحوثين من حيث )درجة المعرفة،

، ودرجة التطبيق( فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث، تم االتجاه

توجد عالقة  معنوية بين درجة جودة الخدمة  "الالتالي الفرض اإلحصائي  اختبار

اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي من حيث )درجة 

درجة الرضا عنها( وبين سلوك المبحوثين من حيث منها، و االستفادةتوفرها، ودرجة 

، ودرجة التطبيق( في مجال زراعة عنب مطروح االتجاه)درجة المعرفة، ودرجة 

 .األسود بمنطقة البحث"

تلك العالقة، وقد تبين  الختبارالبسيط لبيرسون  االرتباطمعامل  استخداموقد تم 

عنوية بين درجة جودة الخدمة وم ارتباطية( وجود عالقة 17من النتائج في جدول )

الزراعي وبين سلوك  اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي

المبحوثين فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث ويستدل علي ذلك 

 التالية  االرتباطيةمن العالقات 

دية الزراعية التي معنوية بين درجة توفر الخدمة اإلرشا ارتباطيةوجود عالقة 

وتطبيق  واتجاهالزراعي  وبين كل من درجة معرفة  يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي

المبحوثين للتوصيات التي تم نقلها لهم فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة 

(، 0,352(، و)ر= 0,417)ر= االرتباطالبحث حيث بلغت قيم معامل 

عند مستوي معنوية  يمعنوي إحصائ ارتباط(علي الترتيب وهو 0,291و)ر=

(0,01.) 
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المبحوثين من الخدمة  استفادةمعنوية بين درجة  ارتباطيةوجود عالقة 

وبين كل من  الزراعي اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي

اعة وتطبيق المبحوثين للتوصيات التي تم نقلها لهم فى مجال زر واتجاهدرجة معرفة 

(، 0,390)ر= االرتباطعنب مطروح األسود بمنطقة البحث حيث بلغت قيم معامل 

معنوي إحصائي عند  ارتباط(علي الترتيب وهو 0,284(، و)ر=0,317و)ر= 

 (.0,01مستوي معنوية )

معنوية بين درجة رضا المبحوثين عن الخدمة  ارتباطيةوجود عالقة 

الزراعي وبين كل من  بالعمل اإلرشادي اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين

وتطبيق المبحوثين بالتوصيات التي تم نقلها لهم فى مجال زراعة  واتجاهدرجة معرفة 

(، 0,382)ر= االرتباطعنب مطروح األسود بمنطقة البحث حيث بلغت قيم معامل 

معنوي إحصائي عند  ارتباط(علي الترتيب وهو 0,276(، و)ر=0,303و)ر= 

 (.0,01ة )مستوي معنوي
( نتائج اختبار العالقة االرتباطية البينية بين درجة جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها 17جدول )

مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث من حيث  القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي للمبحوثين فى

) درجة توفرها، واالستفادة منها، ودرجة الرضا عنها( وبين سلوك المبحوثين من حيث )درجة المعرفة، 

 ودرجة االتجاه، ودرجة التطبيق(

 

 المتغيرات

 سلوك المبحوثين جودة الخدمة اإلرشادية

 درجة

 توفرها

درجة 

االستفادة 

 منها

 درجة

 الرضا عنها

درجة 

 المعرفة

 درجة 

 االتجاه

درجة 

 التطبيق

جودة 

الخدمة 

اإلرشادية 

 الزراعية

 **0,291 **0,352 **0,417 **0,692 **0,741 1 درجة توفرها

درجة االستفادة 

 منها
0,741** 1 0,677** 0,390** 0,317** 0,284** 

 **0,276 **0,303 **0,382 1 **0,677 **0,692 درجة الرضا عنها

سلوك 

 المبحوثين

 **0,720 **0,735 1 **0,382 **0,390 **0,417 درجة المعرفة

 **0,697 1 **0,735 **0,303 **0,317 **0,352 درجة االتجاه

 1 **0,697 **0,720 **0,276 **0,284 **0,291 درجة التطبيق

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية     

   0,05)*( مستوي معنوية    0,129=  0,05ومستوي معنوية  230درجات حرية قيمة )ر( الجدولية عند 

 0,01)**( مستوي معنوية    0,269=  0,01ومستوي معنوية  230قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 

وبناف علي هذه النتائج يم ن رف  الفرض اإلحصائي القائل "ال توجد عالقة 

معنوية بين درجة جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين  ارتباطية

منها، ودرجة  االستفادةالزراعي من حيث )درجة توفرها، ودرجة  بالعمل اإلرشادي

، االتجاهالرضا عنها( وبين سلوك المبحوثين من حيث )درجة المعرفة، ودرجة 

بمنطقة البحث"، وقبول  ودرجة التطبيق( في مجال زراعة عنب مطروح األسود

 الفرض النظري البديل.
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ثامنا: التعرف علي رأي المبحوثين فى المعوقات التي تواجههم عند الحصول علي 

الخدمة اإلرشادية الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي في 

 مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث، ومقترحاتهم لحلها.

( متن 20( أن المبحتوثين قتد حتددوا عتدد )18لنتائج الواردة بجدول )أوضحت ا

المعوقتتات التتتي تتتواجههم أثنتتاف تعتتاملهم متتا القتتائمين علتتي تقتتديم الخدمتتة اإلرشتتادية 

الزراعية فى مجال زراعتة عنتب مطتروح األستود بمنطقتة البحتث ويم تن ترتيتب تلتك 

ك علتتي النحتتو التتتالي  عتتدم المعوقتتات وفقًتتا للنستتبة المئويتتة لمتتا ذكتتره المبحتتوثين وذلتت

%(، ثتتم قلتتة الميتتاه 84,0توصتتيل مشتتاكل التتزراع إلتتي المستتتويات اإلرشتتادية العليتتا )

توفر المعدات الالزمة للقيتام ب عمتال التري  ثم قلة%(، 83,2المتوفرة لزراعة العنب )

ر واحد للعائلة  ير كتافي للشترب والتري الت ميلتي لزراعتة العنتب ئالت ميلي، ووجود ب

عنتتتد تقلتتتيم العنتتتب بنستتتبة  نواألخصتتتائيي%(، ثتتتم قلتتتة األشتتتراف متتتن البتتتاحثين 81,9)

%، ثتتم قلتتة التوعيتتة بطتترأ م افحتتة اآلفتتات الحشتترية بزراعتتات العنتتب بنستتبة 87,9

للبعتتد الم تتاني لزراعتتات  إليتته%، ثتتم عتتدم تواجتتد مستتئول اإلرشتتاد عنتتد الحاجتتة 75,4

اإلرشتتادي بالزيتتارات الحقليتتة %(، ثتتم قلتتة قيتتام القتتائمين بالعمتتل 72,8العنتتب بنستتبة )

 .%(70,3لزراعات العنب )

أستعار مستتلزمات اإلنتتاج متن مبيتدات وأستمدة، وعتدم  ارتفتاعكتل متن  جتاف ثم

%، ثتتم قلتتة عتتدد القتتائمين 69,8تتتوافر مستتتلزمات اإلنتتتاج متتن مصتتادر موثوقتتة بنستتبة 

م %، ثت64,1بالعمل اإلرشادي وال وادر المتخصصة فتى مجتال زراعتة العنتب بنستبة 

%، ثتم كثترة 67,2عدم توافر شتتالت العنتب بشت ل كتافي للزراعتات المطلوبتة بنستبة 

أستعار المحصتول عنتد  انخفاض%(، ثم 66,8اإلصابات بذبابة الفاكهة ودودة الثمار )

يوجتتد دعتتم وتوجيتته لإلرشتتاد الزراعتتي فتتى عمليتتة التستتويق  %(، ثتتم ال65,9الجمتتا )

الجمعيتة التعاونيتة الزراعيتة فتي عمليتة  %، ثم قلتة فاعليتة دور65,1والتصدير بنسبة 

والنتدوات اإلرشتادية  االجتماعتات%، ثتم قلتة عقتد 64,6زراعة وتسويق العنب بنسبة 

%(، ثتم كتل 62,9%(، ثم وجتود ثالجتتين فقتط لحفتم المحصتول عنتد الجمتا )63,4)

أستتعار نقتتل المحصتتول لتستتويقه ختتارج المنطقتتة، وصتتعوبة تستتديد أستتعار  ارتفتتاعمتتن 

علي األراضي، وقوانين حيازة األراضي المستخدمة فتى زراعتات العنتب المصالحات 

 %.61,6بنسب 
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( توزيع المبحوثين وفًقا للمعوقات التي تواجههم  عند تعاملهم مع القائمين بالعمل اإلرشادي 18جدول رقم )

 الزراعي فى مجال زراعة عنب مطروح األسود بمنطقة البحث

 % عدد المعوقات م

 84,0 195 مشاكل الزراع إلي المستويات اإلرشادية العلياعدم توصيل  1

 83.2 193 قلة المياه المتوفرة لزراعة العنب 2

 81,9 190 قلة توافر المعدات الالزمة  للقيام ب عمال الري الت ميلي لزراعات العنب 3

 81,9 190 وجود بئر واحد للعائلة  ير كافي للشرب والري الت ميلي لزراعات العنب 4

 87,9 183 قلة األشراف من الباحثين واألخصائيين عند تقليم العنب 5

 75,4 175 قلة التوعية بطرأ م افحة اآلفات الحشرية بزراعات العنب 6

 72,8 169 عدم تواجد مسئول اإلرشاد عند الحاجة إليه للبعد الم اني لزراعات العنب 7

 70,3 163 الحقلية لزراعات العنب قلة قيام القائمين بالعمل اإلرشادي بالزيارات 8

 69,8 162 ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج من مبيدات وأسمدة 9

 69,8 162 عدم توافر مستلزمات اإلنتاج من مصادر موثوقة 10

 64,1 158 قلة عدد القائمين بالعمل اإلرشادي وال وادر المتخصصة فى مجال زراعة العنب 11

 67,2 156 بش ل كافي للزراعات المطلوبة عدم توافر شتالت العنب 12

 66,8 155 كثرة اإلصابات بذبابة الفاكهة ودودة الثمار 13

 65,9 153 انخفاض أسعار المحصول عند الجما 14

 65,1 151 ال يوجد دعم وتوجيه لإلرشاد الزراعي فى عملية التسويق والتصدير. 15

 64,6 150 قلة فاعلية دور الجمعية التعاونية الزراعية فى عملية زراعة وتسويق العنب 16

 63,4 147 قلة عقد االجتماعات والندوات اإلرشادية 17

 62,9 146 وجود عدد ثالجتين فقط لحفم المحصول عند الجما 18

 61,6 143 ارتفاع أسعار نقل المحصول لتسويقه خارج المنطقة 19

20 
صعوبة تسديد أسعار المصالحات علي األراضي، وقوانين حيازة األراضي 

 المستخدمة فى زراعة العنب
143 61,6 

 المصدر  عينة الدراسة الميدانية

وهذا يشير إلي أن  البية الزراع المبحوثين يرون وجود معوقات تواجههم عنتد 

مجتال زراعتة عنتب مطتروح األستود، وربمتا يرجتا  فى الزراعيالتعامل ما اإلرشاد 

عتتدم  ذلتتك إلتتى وجتتود قصتتور فتتى أداف المهتتام المنوطتتة للقتتائمين بالعمتتل اإلرشتتادي، أو

وقت الحاجة، أو قلة عددهم، وكذلك عدم تتوفر اإلم انيتات  اإلرشاديتواجدهم بالجهاز 

حصول عنتب التعليمية أو وجود قصور فى أداف األنشطة اإلرشادية الخاصة بزراعة م

أن وجتود هتتذه المعوقتتات تمثتل عقبتتة أمتتام  استتتنتاجمطتروح األستتود، وممتتا تقتدم يم تتن 

 ينبغتيوعلتى ذلتك ف نته  الزراعتي اإلرشاديالزراع المبحوثين عند تعاملهم ما الجهاز 

 والمستتمرةبتذل المزيتد متن الجهتود الم ثفتة  الزراعتي اإلرشتاديعلى القائمين بالعمتل 

ل مناسبة لهذه المعوقات وذلك من أجتل النهتوض بمحصتول لمحاولة الوصول إلى حلو

 عنب مطروح األسود.

( 19( أن المبحوثين قد ذكروا عدد )19كما تبين من النتائج الواردة بالجدول )

مقترًحا للتغلب علي المعوقات التي تواجههم عند الحصول علي الخدمة اإلرشادية 

ي الزراعي فى مجال زراعة عنب الزراعية التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشاد
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مطروح األسود بمنطقة البحث، ويم ن ترتيب تلك المقترحات ترتيبًا تنازليًا وفقًا 

للنسبة المئوية لما ذكره المبحوثين وذلك علي النحو التالي  توفير آبار لمياه الري 

ة ، ثم تنفيذ الري المطور في زراعة العنب بنسب%96,5كافية لزراعات العنب بنسبة 

، ثم النشر الفوري لنتائج البحوم الزراعية الخاصة بمحصول العنب 96,1%

آبار وعمل محطات  إلقامة%(، ثم توفير خزانات فى األماكن  ير الصالحة 95,2)

%(، ثم زيادة كفافة وسائل الحصاد 93,5تحلية لندرة المياه الالزمة لزراعة العنب )

%، ثم قيام 90,0زراعة العنب بنسبة  منها فى لالستفادةالمائي من مياه األمطار 

ومتابعة أعمال  بانتظامالقائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي بالزيارات الحقلية 

%، ثم توفير خبراف إلجراف عملية التقليم لزراعات 84,9مزارعي العنب بنسبة 

%، ثم إقامة إيراحات عملية لتعليم المزارعين طريقة التقليم 81,9العنب بنسبة 

%، ثم توفير اآلالت الزراعية الحديثة 77,1ة لزراعات العنب بنسبة الصحيح

 .%(71,1باإلدارة الزراعية ب سعار مدعمة لخدمة زراعات العنب )

الدعم الح ومي ألسعار مستلزمات اإلنتاج والجاز المستخدم فى  جاف كل من ثم

طبيق لمزارعي البدو علي ت ال افي%(، ثم توفير التدريب 67,7زراعات العنب )

%(، ثم توفير 61,2التقنيات الزراعية المتعلقة بالتوسا فى زراعة محصول العنب )

مبيدات من مصادر موثوأ بها للتغلب علي األمراض واآلفات التي تصيب زراعات 

%(، ثم توفير مرشدين متخصصين ألعمال الم افحة الطبيعية 59,9العنب )

ن بالعمل اإلرشادي وال وادر %(، ثم زيادة عدد القائمي57,3لزراعات العنب )

%(، ثم أن ي ون لإلرشاد الزراعي دور 55,6المتخصصة لزراعات العنب بنسبة )

%(، ثم وضا أسعار مناسبة وحد أدني 54,7فى تسويق وتخزين محصول العنب )

، ثم إعادة النظر في دور التعاونيات %50,4لسعر المحصول عند الجما بنسبة 

%، ثم  توفير وسائل نقل المحصول 43,5عنب بنسبة الزراعية فى مجال زراعة ال

%، وأخيرا مساعدة المزارعين فى الحصول 31,0خارج مركز سيدي براني بنسبة 

علي مساعدات مالية من الح ومة والمؤسسات المالية للتوسا فى زراعات العنب 

 .%25,4بنسبة 

وهذه المقترحات من ش نها أن ت حسن من جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية 

المقدمة من جهاز اإلرشاد الزراعي في مجال زراعة محصول عنب مطروح األسود 

ة، ولذلك ف نه يستلزم البحث عن سيدي براني خاصبمحافظة مطروح عامة، ومركز 

لعمل اإلرشادي الزراعي للنهوض  في زيادة فعالية اا ميدانيًا أمالآليات وسبل تفعيله

 .بزراعات عنب مطروح األسود بمحافظة مطروح
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 ( توزيع الزرا  المبحوثين وفًقا لمقترحاتهم لتحسين جودة الخدمة اإلرشادية الزراعية19جدول )

 فى مجال زراعة عنب مطروح األسود

 % العدد المقترح م

 96,5 224 توفير آبار لمياه الري كافية لزراعات العنب 1

 96,1 223 تنفيذ الري المطور لترشيد استخدام مياه الري فى زراعة العنب 2

 95,2 221 النشر الفوري لنتائج البحوم الزراعية الخاصة بمحصول العنب 3

4 
توفير خزانات فى األماكن الغير صالحة إلقامة آبتار وعمتل محطتات تحليتة لنتدرة 

 المياه الالزمة لزراعة العنب
217 93,5 

5 
زيتتادة كفتتافة وستتائل حصتتاد المتتائي متتن ميتتاه األمطتتار لالستتتفادة منهتتا فتتى زراعتتة 

 العنب
209 90,0 

6 
قيام القائمين بالعمل اإلرشادي بالزيارات الحقلية بانتظام ومتابعة أعمال مزارعي 

 العنب
197 84,9 

 81,9 190 توفير خبراف إلجراف عملية التقليم لزراعات العنب 7

 77,1 179 إيراحات عملية لتعليم المزارعين طريقة التقليم الصحيحة لزراعات العنبإقامة  8

9 
توفير اآلالت الزراعية الحديثة باإلدارة الزراعية ب سعار مدعمة لخدمة لزراعات 

 العنب
165 71,1 

 67,7 157 الدعم الح ومي ألسعار مستلزمات اإلنتاج والجاز المستخدم فى زراعات العنب 10

11 
تتتوفير التتتدريب ال تتافي لمزارعتتي البتتدو علتتي تطبيتتق التقنيتتات الزراعيتتة المتعلقتتة 

 بالتوسا فى زراعة محصول العنب
142 61,2 

12 
توفير مبيدات من مصادر موثوأ بها للتغلب علي األمراض واآلفات التي تصتيب 

 زراعات العنب
139 59,9 

 57,3 133 زراعات العنبتوفير مرشدين متخصصين ألعمال الم افحة الطبيعية ل 13

 55,6 129 زيادة عدد القائمين بالعمل اإلرشادي وال وادر المتخصصة لزراعات العنب 14

 54,7 127 أن ي ون لإلرشاد الزراعي دور فى تسويق وتخزين محصول العنب  15

 50,4 117 وضا أسعار مناسبة وحد أدني لسعر المحصول عند الجما 16

 43,5 101 إعادة النظر في دور التعاونيات الزراعية فى مجال زراعة العنب 17

 31,0 72 توفير وسائل نقل المحصول خارج مركز سيدي براني 18

19 
مساعدة المزارعين فى الحصول علي مساعدات ماليتة متن الح ومتة والمؤسستات 

 المالية للتوسا فى زراعات العنب
59 25,4 

 .2021المصدر  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة  مطروح فى عام 

 التوصيات:

فى ضوف ما توصل إليه هذا البحث من نتائج يم ن الخروج بعدد من 

التوصيات التي يم ن أن يستعين بها القائمون علي اإلرشاد الزراعي فى صحاري 

فى مجال زراعة عنب مطروح األسود مصر فى رسم السياسات اإلرشادية المستقبلية 

 وذلك علي النحو التالي 

الزراع المبحوثين يرون أن القائمين أن أكثر من ثالثة أرباع  أوضحت النتائج .1

بالعمل اإلرشادي الزراعي يقومون بتوفير الخدمات اإلرشادية الزراعية فى 

 يتطلب ت ثيف الذيمجال زراعة عنب مطروح األسود بدرجة متوسطة األمر 

الجهود لزيادة تدريب األخصائيين الزراعيين وتحسين معلوماتهم وقدراتهم بهدف 
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فى أداف الخدمات اإلرشادية، ما توفير اإلم انيات  الزراعيزيادة كفافة اإلرشاد 

يقدمها اإلرشاد  التيالالزمة ل نشطة اإلرشادية الزراعية، وأن أقل الخدمات 

  توافر ملصقات إرشادية هي لزراع محصول عنب مطروح األسود الزراعي

عن صنف عنب أسود مطروح، وتوافر اإليراحات العملية عن تقليم العنب 

بررورة  اإلرشاديمطروح األسود، لذلك يوصى البحث القائمين على العمل 

توفير هذه الخدمات بالمعدل المطلوب وفى الوقت المناسب للنهوض بزراعة 

 محصول عنب مطروح األسود بمنطقة البحث.

الزراع المبحوثين يستفيدون من الخدمة أكثر من ثلثي أن  أوضحت النتائج .2

اإلرشادية الزراعية المقدمة لهم من القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال 

يستفيد منها  التيزراعة عنب مطروح األسود بدرجة متوسطة، وأن أقل الخدمات 

الحقول  وإقامةد المناسبة،   تقديم الخدمة اإلرشادية فى المواعيهيالزراع 

اإلرشادية لمعرفة طريقة زراعة عنب مطروح األسود، مما يتطلب من القائمين 

 الزراعيبتوعية الزراع  بدور اإلرشاد  االهتمامضرورة  اإلرشاديعلى العمل 

 يقوم بها.  التيوتحفيزهم على المشاركة فى األنشطة 

ين راضين عن الخدمة اإلرشادية الزراع المبحوثحوالي ثلثي أتهرت النتائج أن  .3

الزراعية المقدمة لهم من القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي فى مجال زراعة 

 االهتماميتطلب ضرورة  الذيعنب مطروح األسود بدرجة متوسطة، األمر 

بالخدمات التي يقدمها القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي وت ثيف الجهود 

الجماهيرية لتوعيتهم  االتصالإرشادية وطرأ  عاتواجتمااإلرشادية من ندوات 

بش ن تلك الخدمات، وآثارها المباشر علي تحسين اإلنتاج فى مجال زراعة عنب 

 مطروح األسود.

الزراع المبحوثين يرون أن جودة الخدمة  إجمالي% من 70 حوالي تبين أن .4

الزراعي فى مجال  اإلرشادياإلرشادية الزراعية المقدمة لهم من القائمين بالعمل 

زراعة عنب مطروح األسود موجودة بدرجة متوسطة مما يتطلب من القائمين 

باإلدارة العليا ب تباع مدخل إدارة الجودة فى منظمة اإلرشاد  اإلرشاديعلى العمل 

وذلك لتقديم خدمة إرشادية متميزة وذات جودة عالية، وت ثيف الجهود  الزراعي

رشاد وتحسين معلوماتهم وقدراتهم بهدف زيادة كفافة لزيادة تدريب العاملين باإل

 فى تقديم خدمات متميزة للمستهدفين. اإلرشاديوفعالية العمل 

المبحوثين ذوى مستوى سلوك متوسط للتوصيات الفنية  أكثر من ثلثي تبين أن .5

اإلرشادية لمحصول عنب مطروح األسود مما يتطلب من القائمين على العمل 

 المعرفيالمستوى  بانخفاضتتميز  التيعلى الجوانب التركيز  اإلرشادي

 خاصة تلك المتعلقة بالتوصيات الخاصة بالتسميد، والتسويق، والتقليم. والتطبيقي
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