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 محافظة الشرقیةبت اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق محصول البطاطس معرفة وتنفیذ الزراع للتوصیا

  ١أحمد محمود یوسف أبو الروســ *١ نویصرسمر إبراھیم محمد شلبى
  ٢محمد إبراھیم عبد الحمید الخولى  ــ ٢ماجدة عبد هللا عبد العال

  التكنولوجیا والتنمیة ـ جامعة الزقازیق ـ مصر الزراعى ـ كلیة واإلرشادقسم االقتصاد -١
 قسم االقتصاد الزراعى ـ كلیة الزراعة ـ جامعة الزقازیق ـ مصر -٢

 الملخص

الخدمات التعرف على و ، بمنطقة البحثزراع البطاطس لالعامةالخصائص استھدف ھذا البحث التعرف على بعض 
 علوماتمالمصادر  والتعرف على نتاج وتسویق محصول البطاطس،اإلرشادیة التي یقدمھا اإلرشاد الزراعى فى مجال إ

وتنفیذ  ة معرفالتعرف على درجة و،لبطاطسلمحصول ا التوصیات اإلرشادیة على  المبحوثینلزراعاالتى یحصل منھا 
رف التعو لبطاطس والعوامل المرتبطة بھما،الخاصة بإنتاج وتسویق محصول الزراع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة ا

أجرى ھذا  ،حلھاھم ل وتسویق محصول البطاطس، ومقترحاتإنتاجالمشكالت التى تواجھ الزراع المبحوثین فى مجال على 
ى دیسمبر خالل شھر مبحوثا ١٥٠ بلغ حجمھا  من زراع محصول البطاطسعشوائیةفى محافظة الشرقیة على عینة البحث 
، والمتوسط الحسابىالعرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئویة م ، وقد تم تحلیل البیانات باستخدا٢٠١٦وینایر ، ٢٠١٥

المبحوثین فى فئة المعرفة الزراع من إجمالى % ٧٦٫٠أن نسبة  أھم النتائج كانتو، )بیرسون(ومعامل االرتباط البسیط 
صیات اإلرشادیة وجود عالقة إرتباطیة معنویة بین درجة معرفة الزراع المبحوثین بالتو، وأظھرت النتائج المرتفعة

 البطاطس،  عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة، مساحة الحیازة الزراعیة، مساحةالحالة التعلیمیة،: للبطاطس وبین كل من
  واألنشطة ودرجة االستفادة من الخدماتدرجة التعرض لمصادر المعلوماتدرجة الرضا عن العائد االقتصادى للبطاطس، 

وأظھرت ،  فى فئة التنفیذ المرتفعة یقعونمن إجمالى الزراع المبحوثین% ٥٣٫٣أن نسبة نتائج  أوضحت الكما ،اإلرشادیة
وجود عالقة إرتباطیة معنویة بین درجة تنفیذ الزراع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة لمحصول البطاطس وبین كل النتائج 

درجة  زراعة البطاطس،  فىعدد سنوات الخبرةعدد سنوات الخبرة فى العمل الزراعى، السن، سعر بیع البطاطس، : من
 ودرجة ا عن العائد االقتصادى للبطاطس، درجة التعرض لمصادر المعلوماتدرجة الرضالمشاركة االجتماعیة الرسمیة، 

أھم المصادر التى یحصل منھا الزراع المبحوثین على التوصیات اإلرشادیة و ، اإلرشادیة واألنشطةاالستفادة من الخدمات
محالت بیع مستلزمات اإلنتاج ،  والجیرانالمرشد الزراعى، األھل واألقاربذوى الخبرة، : صول البطاطس تمثلت فىلمح

عدم توفیر : البطاطس ھى المشكالت التى تواجھ الزراع فى إنتاج وأوضحت النتائج أن أھم ،والبرامج الریفیة بالتلیفزیون
، سوء شبكة الصرف الزراعى، عار مناسبة، اإلصابة باآلفات واألمراضوى وأسمدة ومبیدات بأسمستلزمات اإلنتاج من تقا

 أھم كانت و، قریبة من المزرعة فى أماكنتقاوىتوافر ال وعدم ة عالیة اإلنتاجیةدعدم توافر أصناف التقاوى المستور
عملیة تسویق  علىإلشراف صعوبة تسویق المحصول لقلة مصادر ومنافذ التسویق، عدم ا: مشكالت تسویق البطاطس ھى

 . المحصول فى سعرالتجار تحكماستغالل و، ارتفاع تكالیف نقل المحصول إلى األسواق، البطاطس

 . تنفیذ، إنتاج وتسویق، محصول البطاطس، محافظة الشرقیة،معرفة: االسترشادیةالكلمات 

 المقدمة والمشكلة البحثیة

تعتبر قضیة الغذاء من أھم القضایا اإلستراتیجیة 
 لما لھا من أبعاد سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة، الحیویة

حیث تمثل مشكلة عدم كفایة اإلنتاج الزراعى للحاجات 
 االستھالكیة والتصنیعیة تحدیا كبیرا خالل السنوات القادمة

 د ـة أحــویعتبر تسویق المنتجات الزراعی ،)٢٠٠٠ ،رزق(

ر أھم العوامل المھمة التى تؤثر على إمكانیة تنمیة وتطوی
قطاع الزراعة، فالتنمیة الزراعیة ال تتحقق بزیادة اإلنتاج 
فقط وإنما أیضا فى القدرة على تصریف وتسویق ذلك 
اإلنتاج بأسعار تعود على المزارع باألرباح التى تمكنھ من 

 رار فى زراعتھالعیش الكریم والثبات فى أرضھ واالستم
 .)٢٠١٢السید ، (
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بطاطس تمثل أن ال) ٢٠١٤  والخشن،جادو(ویذكر 
مركزا ھاما بین المحاصیل الغذائیة فى كثیر من دول 
العالم، كما أنھا من ناحیة القیمة الغذائیة تعتبر البدیل األول 
لمحاصیل الحبوب فى حل مشكلة الغذاء، وفى مصر تعتبر 
البطاطس من محاصیل الخضر الرئیسیة وتحتل مكانة 

تصدیرا، متمیزة بین محاصیل الخضر إنتاجا واستھالكا و
وترجع أھمیتھا إلى تغطیتھا الحتیاجات االستھالك المحلى 
كمحصول غذائى للسواد األعظم من أفراد الشعب، وإلى 

 وقد بلغ المتوسط ،اعتبارھا محصول تصدیرى ھام
 – ٢٠١٠من(السنوى لمساحة البطاطس خالل الفترة 

% ٤٩٫٣٤ ألف فدان تمثل نحو ٣٧٩٫٩حوالى ) ٢٠١٢
لخضر فى مصر، تعطى إنتاجا كلیا من إجمالى مساحة ا

 ملیون طن لمتوسط نفس الفترة السابقة ٤٫٢٢قدر بحوالى 
موزعة على العروات الثالث الصیفیة والنیلیة والمحیرة، 
 . ویمكن زراعة نبات البطاطس فى أنواع متباینة من التربة

ومن ھنا تأتى أھمیة اإلرشاد الزراعى فى تنمیة 
د أھم النظم التعلیمیة المتمیزة العنصر البشرى باعتباره أح

التى تعمل على إحداث تغییرات سلوكیة مرغوبة فى 
معارف واتجاھات ومھارات الزراع دفعا لعجلة التنمیة 
االقتصادیة وزیادة معدالتھا، ألن ھذه التغییرات السلوكیة 
ذات قیمة فى حد ذاتھا، كما أنھا تؤدى إلى نتائج اقتصادیة 

 ،عمر( مباشرة بأھداف التنمیةخرى ترتبط واجتماعیة أ
 كما أن نجاح العمل اإلرشادى الزراعى فى أداء .)١٩٧٣

رسالتھ وتحقیق أھدافھ عامة وبالمناطق الجدیدة خاصة 
یتوقف على مصداقیتھ لدى جمھور المزارعین بھذه 
المناطق، والتى البد أن تستند إلى معلومات بحثیة تمت 

كون ذات قیمة تطبیقیة معاملتھا باألسالیب اإلرشادیة وأن ت
 ،قشطة( رشادىواقتصادیة تالئم احتیاجات الجمھور اإل

 وفى المرحلة الماضیة تركزت جھود اإلرشاد ،)١٩٩٥
الزراعى على تقدیم الخدمات للمزارعین فى مجاالت 

لخاصة بمعامالت اإلنتاج، ولكن التقنیات والمستحدثات ا
ادیة ما حصل المزارعون على معلومات ومساعدات إرشقل

تتعلق بتسویق محاصیلھم أو أداء عملیات ما بعد الحصاد، 
وقد أدى افتقار المزارعین إلى المعارف والمعلومات 
 التسویقیة إلى إتباع المسالك التسویقیة التقلیدیة مما أدى إلى

 معدالت مرتفعة من الفاقد أثناء عملیات ما بعد وجود
وائد الحصاد، وزیادة التكالیف التسویقیة، وتدنى ع

المنتجین، وضیاع جھودھم وإضعاف مقدرتھم التسویقیة 
 ).٢٠٠٢ ،شاكر( التنافسیة

وقد تطلب األمر فى السنوات األخیرة أن یقوم اإلرشاد 
الزراعى بإرشاد المزارعین وتقدیم بعض الخدمات 
الخاصة التى تساعدھم على تسویق محاصیلھم، وتعریفھم 

اتھم وتسویقھا وھو بأفضل األسالیب والتقنیات لتجھیز منتج
 وتركزت البرامج اإلرشادیة ،عرف باإلرشاد التسویقىا م

التسویقیة على المشاكل التسویقیة الرئیسیة لمحاصیل 
الخضر والفاكھة، والعمل على إیجاد الحلول لمشاكلھا 

اإلنتاجیة والتسویقیة وإرشاد المزارعین لتطبیقھا، وقد 
مجال البرامج أحرز اإلرشاد الزراعى بعض النجاحات فى 

اإلرشادیة التسویقیة، والتى تمثلت فى زیادة القدرات 
التسویقیة والكفاءة التسویقیة نتیجة العمل اإلرشادى من 
أجل تحسین مواصفات المنتجات الزراعیة بحیث أصبح 
المزارع یھتم بجمع المحصول عند درجة النضج المناسب 

بعاد الثمار للتسویق، ویھتم بالفرز المیدانى فى الحقل، واست
المصابة باألمراض والحشرات، وتدریج الثمار حسب 
الحجم واللون، واالھتمام بنوعیة العبوات المناسبة، وزیادة 
اإلنتاج والتقلیل من الفاقد عن طریق إدخال تطبیق األسس 
الحدیثة ألسالیب الزراعة، وإدخال ونشر نظم البیوت 

إطالة موسم المحمیة الذى أدى لزیادة اإلنتاج ومضاعفتھ و
اإلنتاج والتبكیر فى نضج المحصول مما یعطى میزة فى 

 .)٢٠٠٢، شاكر( التسویق
تعد الخدمة اإلرشادیة التى یقدمھا جھاز اإلرشاد و

الزراعى للزراع فى مجال إنتاج وتسویق بعض محاصیل 
 من ة عامة ومحصول البطاطس بصفة خاصةالخضر بصف

، حیث یعانى أھم الخدمات التى یحتاج إلیھا الزراع 
معظمھم من مشكلة انخفاض اإلنتاج وأیضا مشكالت 

 والتى قد ترجع إلى ضعف الخدمات اإلرشادیة ،تسویقھ
الموجھة إلیھم فى ھذا المجال، لذلك برزت الحاجة إلى 
إجراء ھذه الدراسة وتحددت المشكلة البحثیة فى التساؤالت 

ى فى الخدمات التى یقدمھا اإلرشاد الزراعما ھى : اآلتیة
مصادر ؟ وما ھى مجال إنتاج وتسویق محصول البطاطس

المعلومات التى یحصل منھا الزراع على التوصیات 
 معرفة ھى درجة وما  ؟اإلرشادیة لمحصول البطاطس

وتنفیذ الزراع للتوصیات اإلرشادیة الخاصة بإنتاج 
 وما ھى أھم العوامل وتسویق محصول البطاطس؟
لمشكالت التى تواجھ الزراع المرتبطة بھما؟ وما ھى أھم ا

 وتسویق  محصول البطاطس؟ وما ھى مقترحات إنتاجفى 
 من وجھة نظرھم؟ ھا حل

 أھداف البحث
من خالل العرض السابق للمشكلة البحثیة أمكن 

 :صیاغة األھداف التالیة
ة لزراع البطاطس العامالتعرف على الخصائص  .١

 .المبحوثین

التى یقدمھا  دیة واألنشطة اإلرشاالتعرف على الخدمات .٢
 .لزراع البطاطس ودرجة االستفادة منھا اإلرشاد الزراعى

لتى یحصل منھا الزراع معلومات االالتعرف على مصادر  .٣
 . لمحصول البطاطساإلرشادیة التوصیات على

لتوصیات اإلرشادیة بالزراع ا ة معرفالتعرف على درجة .٤
لبطاطس والعوامل الخاصة بإنتاج وتسویق محصول ا

 .ة بھاالمرتبط
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للتوصیات اإلرشادیة التعرف على درجة تنفیذ الزراع  .٥
 والعوامل الخاصة بإنتاج وتسویق محصول البطاطس

 .المرتبطة بھا

التعرف على المشكالت التى تواجھ الزراع فى مجال  .٦
 . حلھال ھم ومقترحاتالبطاطسمحصول  وتسویق إنتاج

 فروض البحث
م الرابع، والخامس فسوف یتالبحث  ھدفىوفقا ل

 : ا من خالل صیاغة الفروض النظریة التالیةمتحقیقھ

 الفرض النظرى األول
معرفة الزراع درجة توجد عالقة إرتباطیة معنویة بین 

الخاصة بإنتاج وتسویق لتوصیات اإلرشادیة باالمبحوثین 
محصول البطاطس وبین كل من المتغیرات المستقلة 

د أفراد األسرة السن، الحالة التعلیمیة، المھنة، عد :التالیة
المعیشیة، عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة، مساحة 

البطاطس، متوسط المزروعة بمساحة الالحیازة الزراعیة، 
إنتاج الفدان، سعر بیع البطاطس، عدد سنوات الخبرة في 
العمل الزراعى، عدد سنوات الخبرة فى زراعة البطاطس، 

المشاركة درجة  المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة،درجة 
االجتماعیة الرسمیة، درجة الرضا عن العائد االقتصادى 

درجة ، التعرض لمصادر المعلوماتدرجة للبطاطس، 
 . االستفادة من الخدمات اإلرشادیة ودرجةاالنفتاح الثقافى

 الفرض النظرى الثانى
تنفیذ الزراع درجة توجد عالقة إرتباطیة معنویة بین 

رشادیة لمحصول البطاطس وبین المبحوثین للتوصیات اإل
 .كل المتغیرات المستقلة المدروسة السابق ذكرھا

وقد وضعت لھا الفروض اإلحصائیة المقابلة إلختبارھا 
 .قرین كل فرض نظرى

 مصادر البیانات والطریقة البحثیة

 منطقة البحث
تم إجراء ھذا البحث فى محافظة الشرقیة بإعتبارھا من 

، فھى ثانى محافظات أكبر المحافظات الزراعیة
الجمھوریة من حیث الرقعة الزراعیة، حیث تقدر مساحة 

 ألف فدان، أى ما یعادل ٨٨١األراضى الزراعیة بھا بنحو 
من إجمالى مساحة األراضى الزراعیة للدولة، % ١٠

، أى ما یعادل ٢ كم٤٩١١وتقدر مساحتھا بنحو 
  فدان، وبذلك فھى تأتى فى المرتبة الثانیة من١١٦٩٢٨٥

حیث المساحة بعد محافظة البحیرة بالنسبة لمحافظات 
 ٦٠٦٠٧٧٤الدلتا، ویبلغ إجمالى سكان المحافظة نحو 

وتم التركیز فى ھذه ). ٢٠١٣محافظة الشرقیة، ( نسمة
 ًالدراسة على محصول البطاطس لكونھ محصوال

حیث تبلغ المساحة المزروعة ، ًا ھامیا وغذائیااستراتیج
 فدان، ٨٤٣٠ حافظة الشرقیةم  فىبالعروة الشتویة

مدیریة (فدان٤٢٠٩ یة الصیفبالعروةوالمساحة المزروعة 
                                   .)٢٠١٥الزراعة بالشرقیة، 

  عینة البحث
ن الذین تم تحدیدھم وویقصد بھا الزراع المبحوث
نظرا لعدم تجانس توزیع وأجریت علیھم الدراسة المیدانیة، 

ع البطاطس فى مراكز محافظة الشرقیة، وقلة عدد زرا
حیث تباین عدد الزراع والمساحات من مركز آلخر مما 

راكز محددة لتجمیع البیانات أدى إلى صعوبة إختیار م
) ًمبحوثا ١٥٠(بلغ عددھا  وتم اختیار عینة عشوائیة ،منھا

 دون مراكز محددة،  البطاطس بمحافظة الشرقیةمن زراع
فى لبیانات كانت العینة المجمعة كما وبعد التجمیع وتوزیع ا

شھر دیسمبر ( وتم جمع البیانات فى الفترة من .١جدول 
 استخدام استمارة عن طریق) ٢٠١٦ وینایر ،٢٠١٥

 أعدت المقابالت الشخصیة مع الزراع المبحوثیناستبیان ب
 .خصیصا لھذا الغرض

 قیاس متغیرات البحث
 المتغیرات المستقلة

واردة فى ھذا البحث على النحو تم قیاس المتغیرات ال
 :التالى

 السن
تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن سنھ ألقرب 
سنة وقت إجراء الدراسة، وتم تقسیم المبحوثین إلى ثالث 

 ، ومتوسطى السن) سنة٣٧-٢٠( صغار السن: فئات ھى
 ). سنة٧٥-٥٧( ، وكبار السن) سنة٥٦-٣٨(

 الحالة التعلیمیة
غیر بسؤال المبحوث عن حالتھ تم قیاس ھذا المت

أمى، : التعلیمیة، وتم تقسیم المبحوثین إلى ستة فئات ھى
یقرأ ویكتب، حاصل على ابتدائیة، حاصل على إعدادیة، 

 وحاصل على مؤھل عالى، وتم حاصل على مؤھل متوسط
 .على الترتیب) ٦، ٥ ، ٤، ٣ ، ٢، ١(إعطاؤھم درجات 

 المھنة
لمبحوث ما إذا كان یعمل تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال ا

بالزراعة فقط أم یعمل فى مھنة أخرى بجانب الزراعة، 
یعمل بالزراعة فقط : وتم تقسیم المبحوثین إلى فئتین ھما

ویعمل بالزراعة بجانب عمل أخر، وتم إعطاؤھما 
 .على الترتیب) ١،٢(الدرجتین 

 عدد أفراد األسرة المعیشیة
عن عدد أفراد تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث 
  یم المبحوثینـــــأسرتھ المقیمین معھ فى معیشة واحدة، وتم تقس
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  بمحافظة الشرقیة على المراكز المختلفة من زراع البطاطسالبحثتوزیع أفراد عینة . ١جدول 

 )%( العینة المركز
 ٧٫٣ ١١ بلبیس

 ٢٠٫٧ ٣١ فاقوس
 ٢٫٧ ٤ الصالحیة
 ٣٥٫٣ ٥٣ دیرب نجم

 ٥٫٤ ٨ القنایات
 ٦٫٧ ١٠ ھھیا

 ١٣٫٣ ٢٠ االبراھیمیة
 ٣٫٣ ٥ كفر صقر

 ٤٫٠ ٦ اوالد صقر
 ١٫٣ ٢ أبو حماد
 ١٠٠٫٠ ١٥٠ االجمالى

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام :المصدر

 

: من حیث عدد أفراد األسرة المعیشیة إلى ثالث فئات ھى
 ١٠-٦(، أسرة متوسطة )رادأف ٥ - ٢(أسرة صغیرة 

 ). فرد١٥ – ١١(وأسرة كبیرة ) أفراد

 عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عدد أفراد 
األسرة المعیشیة الذین یعملون معھ فى الزراعة، واستخدم 
ھذا العدد كمؤشر رقمى لقیاس ھذا المتغیر، وتم تقسیم 

حیث عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة المبحوثین من 
عدد ، ) أفراد٣-١( عدد صغیر: إلى ثالث فئات كما یلى

 ). أفراد١٠ – ٨( وعدد كبیر ) أفراد٧ - ٤(متوسط 

 مساحة الحیازة الزراعیة

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن مساحة 
حیازتھ الزراعیة االجمالیة، واستخدمت مساحة الحیازة 

رقمى لقیاس ھذا المتغیر، وتم تقسیم المبحوثین من كمؤشر 
: حیث مساحة األرض الزراعیة إلى ثالث فئات كما یلى

 – ٦(حیازة متوسطة ، ) أفدنة٦أقل من (حیازة صغیرة 
 ). فدان١١أكثر من ( وحیازة كبیرة ) فدان١١

 مساحة البطاطس

عن المساحة التى تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث 
 مساحة البطاطس كمؤشر ت، واستخدمالبطاطسیزرعھا ب

رقمى لقیاس ھذا المتغیر، وتم تقسیم المبحوثین من حیث 
 مساحة:  ھى فئاتثالثالمساحة المزروعة بالبطاطس إلى 

 ) فدان٤–٢( متوسطة مساحة، ) فدان٢أقل من (صغیرة 
 .) فدان٤أكثر من ( كبیرة مساحةو

 متوسط إنتاج الفدان
بسؤال المبحوث عن إجمالى كمیة تم قیاس ھذا المتغیر 

إنتاجھ بالطن، واستخدم متوسط إنتاج الفدان من البطاطس 
كمؤشر رقمى لقیاس ھذا المتغیر، وتم تقسیم المبحوثین إلى 

، )للفدان/طن٨ألقل من  ٤( منخفضإنتاج : ثالث فئات ھى
 مرتفع وإنتاج )للفدان/طن١٤ألقل من ٨(إنتاج متوسط 

 ).للفدان/طن٢٠-١٤(
 یع البطاطسسعر ب

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن سعر بیع طن 
البطاطس، واستخدم السعر كمؤشر رقمى لقیاس ھذا 
المتغیر، وتم تقسیم المبحوثین من حیث سعر بیع طن 

-١١٠٠(سعر منخفض : البطاطس إلى ثالث فئات ھى
 /جنیھ ٢٠٣٣-١٥٦٧(، سعر متوسط )للطن /جنیھ ١٥٦٦
 ).للطن/جنیھ ٢٥٠٠-٢٠٣٤( وسعر مرتفع )للطن

 عدد سنوات الخبرة في العمل الزراعى
سنوات عملھ تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن 

 حتى وقت إجراء الدراسة، واستخدم عدد بالزراعة
السنوات كمؤشر رقمى لقیاس ھذا المتغیر، وتم تقسیم 

 ٢٣-٣( مستوى خبرة: المبحوثین إلى ثالثة فئات ھى
 ٤٥( ومستوى خبرة ) سنة٤٤ - ٢٤( ةمستوى خبر، )سنة
  ). فأكثرسنة

 عدد سنوات الخبرة في زراعة البطاطس
تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عدد السنوات 
التى قضاھا فى زراعة محصول البطاطس حتى وقت 
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إجراء الدراسة، وتم استخدام عدد السنوات كمؤشر رقمى 
: ى ثالثة فئات ھىلھذا المقیاس، وتم تقسیم المبحوثین إل

 ٤٠ - ٢١ (مستوى خبرة، ) سنة٢٠-٢ (مستوى خبرة
 .) فأكثر سنة٤١( ومستوى خبرة )سنة

 المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیةدرجة 

) مجاالت ٧(تم قیاس ھذا المتغیر بمقیاس یتكون من 
 مع للمبحوثتعكس المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة 

ًدائما، أحیانا، (ما بین تتضمن كل عبارة اختیارا جیرانھ و ً
على الترتیب، ) ١، ٢، ٣، ٤(وأعطیت درجات )  والًنادرا

تعبر عن درجة   السبعةمجاالتالومجموع الدرجات فى 
المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة للمبحوث والتي تتراوح 

قسیم ، وتم ت) درجة٢٨ - ٧(بین ما قیمتھا نظریا 
 ١٣ - ٧(منخفضة مشاركة : المبحوثین إلى ثالث فئات ھى

 ومشاركة ) درجة٢١ – ١٤(مشاركة متوسطة ، )درجة
 ). درجة٢٨ -٢٢(مرتفعة 

 المشاركة االجتماعیة الرسمیةدرجة  

 تم قیاس ھذا المتغیر بمقیاس یعبر عن مشاركة المبحوث
 ٧(في المنظمات المختلفة فى القریة والتي بلغ عددھا 

دم فى حالة ع) صفر(بحیث أعطى المبحوث ) منظمات
درجة (االشتراك وذلك لكل منظمة على حده، وإعطاؤه 

فى حالة ) تاندرج(في حالة العضویة العادیة، ) واحدة
 رئاسةفى حالة ) ثالث درجات(عضویة مجلس اإلدارة، 

 فى جمیع المبحوثمجلس اإلدارة، ومجموع درجات 
 ٢١ –صفر (والتى تتراوح قیمتھا نظریا بین المنظمات 

 المشاركة الرسمیة للمبحوث فى تعبر عن درجة) درجة
ى ثالث فئات المنظمات الریفیة، وتم تقسیم المبحوثین إل

، مشاركة )جة در٦ -صفر (مشاركة منخفضة : ھى
 ).درجة ٢١-١٥( ومشاركة مرتفعة ) درجة١٤-٧(متوسطة 

 درجة الرضا عن العائد االقتصادى من البطاطس
 ) عبارات٩(تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث 

تعبر عن مدى رضاه عن العائد االقتصادى من محصول 
ارة اختیارا ما بین االستجابات البطاطس وتتضمن كل عب

وأعطیت ) راضى تماما، وراضى لحدما، وغیر راضى(
ومجموع درجات . على الترتیب) ١، ٢، ٣(الدرجات 

 ٢٧ - ٩(ًالمبحوث والتي تراوحت قیمتھا نظریا ما بین 
لكلى للمبحوث عن العائد تعبر عن الرضا ا) درجة

االقتصادى من محصول البطاطس، وتم تقسیم المبحوثین 
 متوسطة، )  درجة١٤ – ٩ (منخفضة: إلى ثالث فئات ھى

 ). درجة٢٧ -٢٢ (مرتفعة و) درجة٢١ - ١٥(

 درجة التعرض لمصادر المعلومات

 درجة تعرض المبحوث ھذا البحثویقصد بھ فى 
ومات عن التوصیات  التى یحصل منھا على معلللمصادر

اإلرشادیة لمحصول البطاطس، وتم قیاس ھذا المتغیر 

المصادر ودرجة تعرضھ لكل تلك بسؤال المبحوث عن 
، وتتضمن استجابتھ لكل ًا مصدر١٣مصدر، وعددھا 

ًدائما، أحیانا، (مصدر اختیارا ما بین   وأعطیت)  والًنادراً
على الترتیب، ومجموع ) ١، ٢، ٣، ٤( الدرجات لھا
رجات المبحوث والتى تراوحت قیمتھا نظریا ما بین د
لمصادر تعبر عن درجة تعرضھ )  درجة٥٢-١٣(

: ، وتم تقسیم المبحوثین إلى ثالثة فئات ھى المعلومات
-٢٦(، تعرض متوسط ) درجة٢٥-١٣(تعرض منخفض 

 وتم حساب ،) درجة٥٢-٤٠( وتعرض مرتفع )درجة ٣٩
ى یتعرض لھا األھمیة النسبیة للمصادر المعرفیة الت

المبحوثین من خالل حساب المتوسط الحسابى لكل طریقة 
وترتیبھا حسب األھمیة النسبیة من وجھة نظر الزراع 

 .المبحوثین

 االنفتاح الثقافىدرجة 

 مدى تردد المبحوث على ھذا البحثویقصد بھ فى 
المصادر الثقافیة المختلفة، وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال 

لطرق فتاحھ الثقافى من خالل تعرضھ المبحوث عن مدى ان
 المرئیة، المسموعة(االتصال الجماھیریة المختلفة 

 وتم إعطاء الدرجات ،مصادر ٨من خالل ) والمقروءة
على ) ًنادرا والًأحیانا، ًدائما، (لالستجابات ) ١، ٢، ٣، ٤(

 والتى الثمانیة المصادرالترتیب، ومجموع الدرجات فى 
تعبر عن )  درجة٣٢ - ٨(ا بین ًتراوح قیمتھا نظریا مت

االنفتاح الثقافى للمبحوث، وتم تقسیم المبحوثین إلى ثالث 
متوسط ، انفتاح ) درجة١٥ - ٨(انفتاح منخفض : فئات ھى

 ). درجة٣٢ - ٢٥(انفتاح مرتفع و ) درجة٢٤ - ١٦(

الخدمات واألنشطة اإلرشادیة التى یقدمھا اإلرشاد 
 ستفادة منھالزراع البطاطس ودرجة االالزراعى 

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن درجة  
استفادتھ من الخدمات اإلرشادیة التى یقدمھا جھاز اإلرشاد 

 لالستجابات) ١، ٢، ٣، ٤(الزراعى، وتم إعطاء الدرجات 
على الترتیب، وذلك ) ومنعدمة ضعیفةكبیرة، متوسطة، (

ومجموع درجات ) خدمة ونشاط إرشادى ١١(من خالل 
 ٤٤ -١١(مبحوث والتي یتراوح قیمتھا نظریا ما بین ال

تعبر عن الدرجة اإلجمالیة الستفادة المبحوثین من ) درجة
الخدمات اإلرشادیة التى یقدمھا اإلرشاد الزراعى فى 
مجال إنتاج وتسویق البطاطس، وتم تقسیم المبحوثین إلى 

، ) درجة٢١ - ١١(استفادة ضعیفة : ثالث فئات ھى
-٣٤( واستفادة عالیة ) درجة٣٣ -٢٢(طة استفادة متوس

وتم حساب األھمیة النسبیة لدرجة استفادة ).  درجة٤٤
الزراع المبحوثین من الخدمات واألنشطة اإلرشادیة التي 

 البطاطس لزراع محصولیقدمھا جھاز اإلرشاد الزراعى 
من خالل حساب المتوسط الحسابى لدرجة االستفادة من 

 .ھمیتھا النسبیةكل خدمة وترتیبھا وفقا أل
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 المتغیرات التابعة
درجة معرفة الزراع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة 

 الخاصة بمحصول البطاطس
ویقصد بھا فى ھذه الدراسة درجة معرفة الزراع 
المبحوثین ببنود التوصیات اإلرشادیة الخاصة بمحصول 
البطاطس، وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن 

لتوصیات اإلرشادیة المتعلقة بمحصول معرفتھ لبعض ا
توصیة ) ٧٧(البطاطس باستخدام مقیاس یتكون من 

اإلنتاجیة (إرشادیة تشمل معظم العملیات األساسیة 
ًالمتعلقة بمحصول البطاطس بدءا من إعداد ) والتسویقیة

ًاألرض للزراعة مرورا بالعملیات الزراعیة المختلفة 
سویق المحصول ًوإنتھاءا بعملیات حصاد وتخزین وت

، وال یعرف ٢= یعرف (وأعطیت درجات لالستجابات 
على الترتیب، وتم تجمیع درجات كل مبحوث للتعبیر ) ١=

عن درجة معرفتھ الكلیة وتراوح المدى النظرى لمعارف 
، وتم ) درجة١٥٤ - ٧٧(الزراع المبحوثین الكلیة بین 

 ٧٧( معرفة منخفضة :تقسیم المبحوثین إلى ثالث فئات ھى
 ) درجة١٢٨ - ١٠٣(، معرفة متوسطة ) درجة١٠٢ –

تحدید الفجوة  وتم ). درجة١٥٤ - ١٢٩(ومعرفة مرتفعة 
  متوسط حسابمن خاللالمعرفیة  للزراع المبحوثین 
 لھذه المعارف، ثم طرح الدرجة الفعلیة والدرجة الكلیة

 من الدرجة الكلیة للحصول على الفجوة یة الفعلالدرجة
 .المعرفیة

فیذ الزراع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة درجة تن
 الخاصة بمحصول البطاطس

ویقصد بھا فى ھذا البحث تطبیق الزراع المبحوثین 
للتوصیات والممارسات المتعلقة بمحصول البطاطس، وتم 
قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن مدى تنفیذه لبعض 
التوصیات المتعلقة بالعملیات التسویقیة لمحصول 

توصیة ) ٧٣(اطس من خالل مقیاس یتكون من البط
، وال ٢= ینفذ( إرشادیة، وأعطیت درجات لالستجابات 

على الترتیب، وتم تجمیع درجات كل مبحوث ) ١= ینفذ
للتعبیر عن درجة تنفیذه الكلیة وتراوح المدى النظري 

 ٧٣(لتنفیذ الزراع المبحوثین للعملیات التسویقیة الكلیة بین 
: م تقسیم المبحوثین إلى ثالث فئات ھى، وت) درجة١٤٦ –

 – ٩٧( تنفیذ متوسط ، ) درجة٩٦ – ٧٣(تنفیذ منخفض 
 وتم ). درجة١٤٦ – ١٢٢( وتنفیذ مرتفع ) درجة١٢١

 حساب من خاللتحدید الفجوة التنفیذیة  للزراع المبحوثین 
 لتنفیذ التوصیات الدرجة الفعلیة والدرجة الكلیةمتوسط 

 من الدرجة الكلیة جة الفعلیةالدراإلرشادیة، ثم طرح 
 .التنفیذیةللحصول على الفجوة 

إنتاج المشكالت التى تواجھ الزراع المبحوثین فى 
 وتسویق البطاطس

تم التعرف علیھا بسؤال الزراع المبحوثین عن 
المشكالت التى تواجھھم فى زراعة وتسویق محصول 

 المشكالت التى ذكرھا المبحوثین حصرالبطاطس، وتم 

ًھة نظرھم وترتیبھا تنازلیا حسب األھمیة النسبیة من وج
 .لكل منھا وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئویة

 إنتاجمقترحات الزراع المبحوثین لحل مشكالت 
 وتسویق البطاطس

تم تجمیع المقترحات التى ذكرھا المبحوثین وترتیبھا 
ًتنازلیا حسب األھمیة النسبیة لكل منھا وذلك باستخدام 

 .تكرارات والنسب المئویةال

 أدوات التحلیل اإلحصائى
تم استخدام العرض الجدولى بالتكرارات والنسب 

فى عرض البیانات الوصفیة، والمتوسط الحسابى المئویة 
الختبار الفروض ) بیرسون(ومعامل االرتباط البسیط 

اإلحصائیة وتحدید معنویة أو عدم معنویة العالقة بین 
تغیرات المستقلة المدروسة، وتم تحلیل المتغیر التابع والم

بیانات البحث بواسطة الحاسب اآللى باستخدام حزم 
 . )Spss(البرامج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

 النتائج والمناقشة

 المبحوثین البطاطس  محصولزراعل العامةالخصائص 
 توزیع الزراع المبحوثین وفقا ٢یوضح جدول 

  :لخصائصھم العامة كالتالى

 لسنا
من إجمالى الزراع %) ٦٫٠( تبین من النتائج أن 

، بینما ) سنة٣٧ - ٢٠( المبحوثین في فئة صغار السن 
من إجمالى الزراع المبحوثین فى فئة متوسطى %) ٦٩٫٣(

من إجمالى %) ٢٤٫٧(، فى حین أن ) سنة٥٦-٣٨( السن 
، ) سنة٧٥ – ٥٧( الزراع المبحوثین فى فئة كبار السن 

تائج أن النسبة األكبر من الزراع وتوضح ھذه الن
المبحوثین تقع فى فئة متوسطى السن وھذه الفئة تتسم 
بالقدرة على تحمل المسئولیة وتوفر الخبرة لدیھم بالعمل 

 التوصیات  واستیعابالزراعى وقدرتھم على فھم
 وھم في الغالب یتمتعون بالنضج العقلى والذى ،اإلرشادیة

كار الجدیدة بسرعة وفى نفس یجعلھم یقبلون على تبنى األف
 لذلك فإن ،الوقت لدیھم القدرة على التأثیر فى اآلخرین

 بھذه الفئة سوف یؤثر بالتبعیة على الزراع االھتمام
القائمین على العمل اإلرشادى مما یتطلب من اآلخرین، 
 أكبر عدد من متوسطى السن فى تخطیط وتنفیذ بإشراك

 البطاطسزارع لة الخاصالبرامج اإلرشادیة الزراعیة 
، وقدرتھم على إقناع لالستفادة من خبراتھمبمنطقة الدراسة 

 .اآلخرین بالتوصیات اإلرشادیة الزراعیة المستحدثة
 الحالة التعلیمیة

من الزراع المبحوثین %) ٢٨٫٧( أظھرت النتائج أن 
یقرؤون ویكتبون، فى حین أن %) ٢٤٫٠(بینما أمیین، 

تعلیمھم منھم %) ٤٫٧(، إبتدائى تعلیمھممنھم %) ٧٫٣(
منھم حاصلین على مؤھل متوسط، %) ٢٦٫٠( ، إعدادى
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 توزیع الزراع المبحوثین وفقا للخصائص العامة لھم. ٢جدول

 العدد الخصائص
 )١٥٠=ن(

)%( 
 

 العدد الخصائص
 )١٥٠=ن(

)%( 
 

   )للطن/ جنیھ( سعر بیع البطاطس     السن
 ٣٨٫٧ ٥٨ )جنیھ١٥٦٦-١١٠٠(سعر منخفض  ٦٫٠ ٩ )سنة٣٧-٢٠(صغار السن 

 ٣٩٫٣ ٥٩ )جنیھ٢٠٣٣-١٥٦٧(سعر متوسط  ٦٩٫٣ ١٠٤ )سنة٥٦-٣٨(متوسطى السن 
 ٢٢٫٠ ٣٣ )جنیھ٢٥٠٠-٢٠٣٤(سعر مرتفع  ٢٤٫٧ ٣٧ )سنة٧٥-٥٧(كبار السن 

   عدد سنوات الخبرة فى العمل الزراعى   الحالة التعلیمیة
 ٢٨٫٧ ٤٣ )سنة٢٣-٣(خبرة مستوى  ٢٨٫٧ ٤٣  أمى  

 ٥٠٫٧ ٧٦ ) سنة٤٤ -٢٤(خبرة مستوى  ٢٤٫٠ ٣٦ یقرأ ویكتب
 ٢٠٫٦ ٣١ ) سنة فأكثر٤٥(خبرة مستوى  ٧٫٣ ١١ تعلیم ابتدائى 
   عدد سنوات الخبرة فى زراعة البطاطس ٤٫٧ ٧ تعلیم إعدادى 

 ٨٢٫٠ ١٢٣ ) سنة٢٠-٢(خبرة مستوى  ٢٦٫٠ ٣٩ مؤھل متوسط 
 ١٠٫٠ ١٥ )نة س٤٠ -٢١(خبرة مستوى  ٩٫٣ ١٤ مؤھل عالى 

 ٨٫٠ ١٢ ) سنة فأكثر٤١(خبرة مستوى    المھنة
   المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة ٥٥٫٣ ٨٣  یعمل بالزراعة فقط  

 ٠٫٧ ١ )درجة١٣-٧ (منخفضةمشاركة  ٤٤٫٧ ٦٧ عمل أخر بجانب  یعمل بالزراعة 
 ٢٨٫٧ ٤٣ )درجة٢١-١٤(مشاركة متوسطة    عدد أفراد األسرة المعیشیة

 ٧٠٫٦ ١٠٦ )درجة٢٨-٢٢(مشاركة مرتفعة  ٧٣٫٣ ١١٠ ) أفراد٥-٢(رة صغیرة الحجمأس
   المشاركة االجتماعیة الرسمیة ٢٣٫٤ ٣٥ )فرد١٠-٦(أسرة متوسطة الحجم 

 ٩٦٫٠ ١٤٤ ) درجات٦-صفر (منخفضة مشاركة ٣٫٣ ٥ ) فرد١٥-١١(أسرة كبیرة الحجم 
 ٣٫٣ ٥ )درجة١٤-٧(توسطة مشاركة م   عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة

 ٠٫٧ ١ ) درجة٢١-١٥(مشاركة مرتفعة  ٨٠٫٦ ١٢١ ) أفراد٣-١(عدد صغیر 
   درجة الرضا عن العائد االقتصادى للبطاطس ١٨٫٧ ٢٨ ) أفراد٧ - ٤( عدد متوسط 

 ٢٫٧ ٤ )درجة١٤-٩ (منخفضة ٠٫٧ ١ ) أفراد١٠ – ٨(عدد كبیر 
 ٥٦٫٦ ٨٥ )درجة٢١-١٥ (متوسطة   مساحة الحیازة الزراعیة

 ٤٠٫٧ ٦١ )درجة٢٧-٢٢ (مرتفعة ٨١٫٣ ١٢٢ ) أفدنة٦أقل من (حیازة صغیرة 
 ) فدان١١ – ٦(حیازة متوسطة 

١٢٫٠ ١٨ 
عن التوصیات درجة التعرض لمصادر المعلومات 

 اإلرشادیة
  

 ١٢٫٧ ١٩ )درجة٢٥-١٣ (تعرض منخفض ٦٫٧ ١٠ ) فدان١١أكثر من (حیازة كبیرة 
 ٦٣٫٣ ٩٥ ) درجة٣٩-٢٦ (عرض متوسطت   مساحة البطاطس

 ٢٤٫٠ ٣٦ ) درجة٥٢-٤٠(تعرض مرتفع  ٨٢٫٠ ١٢٣ ) فدان٢أقل من ( صغیرة مساحة
   درجة االنفتاح الثقافى ١٣٫٣ ٢٠ ) فدان٤ – ٢( متوسطة مساحة
 ٢٠٫٠ ٣٠ )درجة١٥-٨(انفتاح منخفض  ٤٫٧ ٧ ) فدان٤أكثر من ( كبیرة مساحة

 ٦٢٫٠ ٩٣ )درجة٢٤-١٦( متوسط انفتاح   متوسط إنتاج الفدان
 ١٨٫٠ ٢٧ )درجة٣٢-٢٥(انفتاح مرتفع  ٥٫٣ ٨ )طن ٨ألقل من٤ (منخفضمتوسط إنتاج 

   اإلرشادیة واألنشطةدرجة االستفادة من الخدمات ٣٤٫٧ ٥٢ )طن١٤ألقل من٨(متوسط إنتاج متوسط 
 ٣٦٫٠ ٥٤ )درجة٢١-١١(استفادة منخفضة  ٦٠٫٠ ٩٠ )طن٢٠-١٤(متوسط إنتاج مرتفع 

 ٤٤٫٠ ٦٦ )درجة٣٣-٢٢( متوسطة استفادة   
 ٢٠٫٠ ٣٠ )درجة٤٤-٣٤(ة كبیرة استفاد   

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام :المصدر
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منھم حاصلین على مؤھل عالى، ویتضح من %) ٩٫٣(
من ذوى التعلیم %) ٣٥٫٣( ذلك أن حوالى ثلث المبحوثین

المتوسط والعالى، حیث یتمیز األفراد المتعلمین بأن یكون 
یعاب للتوصیات لدیھم القابلیة للتغییر والفھم واالست

 والبحث عن كل جدید یمكن أن یحسن اإلرشادیة الحدیثة
من أسلوب أدائھم ویزید من إنتاجیتھم، ھذا باإلضافة إلى 

تمد إمكانیة استخدامھم للطرق والوسائل اإلرشادیة التى تع
على الكلمة المكتوبة فى مجال زارعة وتسویق البطاطس 

ویمكن استغالل فئتى التعلیم المتوسط . بمنطقة الدراسة
فى توصیل المعلومات إلى الزراع %) ٣٥٫٣(والعالى 

 %).٥٢٫٧( غیر المتعلمین البالغ نسبتھم حوالى
 المھنة

من إجمالى الزراع %) ٥٥٫٣(تبین من النتائج أن 
%) ٤٤٫٧(ملون بمھنة الزراعة فقط، وأن المبحوثین یع

من إجمالى الزراع المبحوثین یعملون بمھنة الزراعة 
بجانب عمل آخر، ویتضح من ھذه النتائج أن النسبة األكبر 
من الزراع المبحوثین یعملون بمھنة الزراعة فقط 
ویعتمدون علیھا كمصدر للدخل وھذا یؤدى إلى سعیھم 

الت الزراعیة المختلفة حتى الدائم وراء الجدید فى المجا
یتمكنوا من زیادة دخلھم وتحسین مستوى معیشتھم مما 
یزید من تقبلھم للمستحدثات الزراعیة وخاصة المتعلقة 

 .منھا بزراعة البطاطس
 عدد أفراد األسرة المعیشیة

من إجمالى %) ٧٣٫٣( أوضحت النتائج أن حوالى 
 ٥-٢ (الزراع المبحوثین ینتمون إلى أسر صغیرة الحجم

من إجمالى الزراع المبحوثین %) ٢٣٫٤(، ونحو )أفراد
، وأن )فرد١٠-٦(ینتمون إلى أسر متوسطة الحجم 

من إجمالى الزراع المبحوثین ینتمون إلى أسر %) ٣٫٣(
، ویتضح من ذلك أن غالبیة ) فرد١٥ – ١١(كبیرة الحجم 

ینتمون إلى أسر صغیرة %) ٩٦٫٧(الزراع المبحوثین 
 .ومتوسطة الحجم

 عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة
من إجمالى الزراع %) ٨٠٫٦(أتضح من النتائج أن 

المبحوثین لدیھم عدد صغیر من أفراد األسرة العاملین 
من إجمالى %) ١٨٫٧( ، بینما ) أفراد٣-١(بالزراعة 

الزراع المبحوثین لدیھم عدد متوسط من أفراد األسرة 
%) ٠٫٧(، فى حین أن ) أفراد٧-٤( العاملین بالزراعة 

فقط من إجمالى المبحوثین لدیھم عدد كبیر من أفراد 
، ویتضح من ) أفراد١٠-٨(األسرة العاملین بالزراعة 

النتائج انخفاض عدد األفراد العاملین بالزراعة، وقد یرجع 
ذلك إلى تقلص حجم األسرة الریفیة وكذلك اتجاه اآلباء إلى 

عمالة الزراعیة باإلضافة تعلیم أوالدھم، وھذا یؤثر على ال
 .إلى ارتفاع أجورھا

 مساحة الحیازة الزراعیة
من إجمالى الزراع %) ٨١٫٣(أوضحت النتائج أن 

أقل (المبحوثین لدیھم حیازة صغیرة من األرض الزراعیة 
من إجمالى الزراع %) ١٢٫٠(، وأن ) أفدنة٦من 

، وأن ) فدان١١ – ٦(المبحوثین لدیھم حیازة متوسطة 
من إجمالى الزراع المبحوثین لدیھم حیازة كبیرة %) ٦٫٧(
، وتشیر ھذه النتائج إلى أن الغالبیة ) فدان١١أكثر من (

العظمى من الزراع المبحوثین فى فئة الحیازة الصغیرة 
وھؤالء قدراتھم المادیة محدودة وال یخاطرون بتنفیذ 
التوصیات اإلرشادیة بسھولة، مما یجب توجیھ بعض 

دیة التي تھتم بإقناع الزراع بتنفیذ البرامج اإلرشا
التوصیات اإلرشادیة التي تعود علیھم بالفائدة وزیادة 
اإلنتاج، ویتطلب ذلك أن تكون ھذه التوصیات المقدمة من 
اإلرشاد الزراعى قابلة للتطبیق فى المساحات الصغیرة 

 .وبأقل اإلمكانیات
 المساحة المزروعة بالبطاطس 

من إجمالى الزراع ) %٨٢٫٠(أوضحت النتائج أن 
، ) فدان٢أقل من (المبحوثین یزرعون مساحة صغیرة 

، ) فدان٤ – ٢(یزرعون مساحة متوسطة %) ١٣٫٣(بینما 
أكثر (فقط یزرعون مساحة كبیرة %) ٤٫٧(فى حین أن 

وقد یرجع ذلك إلى ارتفاع تكالیف إنتاج )  فدان٤من 
 .محصول البطاطس عن المحاصیل األخرى

 دان بالطنمتوسط إنتاج الف
من إجمالى الزراع %) ٥٫٣(أظھرت النتائج أن 

 /طن ٨ألقل من  ٤(المبحوثین متوسط إنتاجھم منخفض 
 ألقل من ٨( إنتاجھم متوسط%) ٣٤٫٧(، فى حین )للفدان
متوسط إنتاجھم مرتفع %) ٦٠٫٠(، بینما )للفدان /طن ١٤

ویتضح من ذلك أن حوالى ثلثى ). للفدان/طن٢٠-١٤(
ط إنتاجھم مرتفع وقد یرجع ذلك إلى المبحوثین متوس

الخبرة الكبیرة لھؤالء األفراد وتنفیذ التوصیات الفنیة 
الخاصة بمحصول البطاطس مما انعكس فى زیادة متوسط 

 .اإلنتاج للفدان

 )للطن/ جنیھ( سعر بیع البطاطس
من إجمالى الزراع %) ٣٨٫٧(أظھرت النتائج أن 

 /جنیھ ١٥٦٦-١١٠٠(المبحوثین یبیعون بسعر منخفض 
-١٥٦٧(یبیعون بسعر متوسط %) ٣٩٫٣(، بینما )للطن

یبیعون بسعر %) ٢٢٫٠(، فى حین )للطن /جنیھ ٢٠٣٣
وربما یرجع تقارب ). للطن /جنیھ ٢٥٠٠-٢٠٣٤(مرتفع 

نسبتى البائعین بالسعر المنخفض وبالسعر المتوسط إلى 
ارتفاع تكالیف إنتاج محصول البطاطس مقارنة بالعائد من 

 .منخفض والمتوسط لھالدخل ال

 عدد سنوات الخبرة فى العمل الزراعى
من إجمالى الزراع %) ٢٨٫٧(أظھرت النتائج أن 

 ٢٣-٣(المبحوثین لدیھم مستوى خبرة فى العمل الزراعى 
من إجمالى الزراع المبحوثین لدیھم %) ٥٠٫٧(، وأن )سنة

من %) ٢٠٫٦(، وأن ) سنة٤٤ – ٢٤( مستوى خبرة
 سنة ٤٥(وثین لدیھم مستوى خبرة إجمالى الزراع المبح

، وتشیر ھذه النتائج إلى أن حوالى ثالث أرباع )فأكثر
یقعون فى مستوى الخبرة الثانى %) ٧١٫٣( المبحوثین
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والثالث وھو مستوى عالى، وھؤالء األفراد  یكونوا أكثر 
تقبال لتطبیق الممارسات الزراعیة المستحدثة فى مجال 

 البحث، وبالتالى یمكن زارعة وتسویق البطاطس بمنطقة
االستفادة من ھؤالء الزراع بمشاركتھم فى تخطیط وتنفیذ 
البرامج اإلرشادیة التى تؤدى إلى رفع كفاءة العمل 

 . اإلرشادى الزراعى

 عدد سنوات الخبرة في زراعة البطاطس
من إجمالى الزراع %) ٨٢٫٠(تبین من النتائج أن 

 البطاطس المبحوثین مستوى خبرتھم فى زراعة محصول
 -٢١(منھم مستوى خبرتھم %) ١٠٫٠( ، وأن )سنة٢٠-٢(
 سنة ٤١(منھم مستوى خبرتھم %) ٨٫٠(، وأن ) سنة٤٠

، ویتضح من ذلك أن النسبة األكبر من المبحوثین )فأكثر
یقعون فى مستوى الخبرة األول وھذا یتطلب من القائمین 
بالعمل اإلرشادى بذل المزید من الجھد لزیادة معارف 

 .ارات الزراع في مجال زراعة محصول البطاطسومھ

 المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة
من إجمالى المبحوثین %) ٠٫٧(أشارت النتائج إلى أن 

، وأن ) درجة١٣ - ٧(مشاركتھم غیر الرسمیة منخفضة 
من إجمالى الزراع المبحوثین مشاركتھم %) ٢٨٫٧(

 من إجمالى%) ٧٠٫٦(، وأن ) درجة٢١ – ١٤(متوسطة 
، ویتضح ) درجة٢٨ -٢٢(المبحوثین مشاركتھم مرتفعة 

من ذلك أن النسبة األكبر من الزراع المبحوثین مشاركتھم 
غیر الرسمیة مرتفعة، وقد یرجع ذلك إلى تمیز المجتمعات 
الزراعیة بقوه العالقات الشخصیة القائمة على القرابة 
والنسب مما یؤدى إلى ترابط األفراد ومساعدتھم لبعضھم 

لبعض فى تنفیذ العملیات الزراعیة المختلفة فى الوقت ا
المناسب، ھذا باإلضافة إلى أن المشاركة غیر الرسمیة 
تساعد على زیادة معارف ومھارات الزراع نتیجة 
االحتكاك والتفاعل مع الزراع اآلخرین، مما یسھل ذلك 
من تنفیذ التوصیات اإلرشادیة المتعلقة بمحصول 

 . البطاطس

 االجتماعیة الرسمیةالمشاركة 
من إجمالى الزراع %) ٩٦٫٠(أفادت النتائج أن 

 ٦-صفر( المبحوثین ذوى مشاركة رسمیة منخفضة
من إجمالى الزراع المبحوثین %) ٣٫٣(، وأن )درجات

، بینما ) درجة١٤ - ٧( ذوى مشاركة رسمیة متوسطة
فقط من الزراع المبحوثین ذوى مشاركة رسمیة %) ٠٫٧(

، وتوضح ھذه النتائج أن الغالبیة ) درجة٢١ - ١٥(مرتفعة 
العظمى من الزراع المبحوثین ذوى مشاركة رسمیة 
منخفضة فى المنظمات المحلیة وقد یرجع ذلك إلى قصور 
الدور اإلرشادى فى توعیة الزراع المبحوثین بأھمیة 

ت االجتماعیة االشتراك واالنتماء لعضویة المنظما
ویر المجتمعات الریفیة  الفعال فى تطواالقتصادیة ودورھا

 إحداث التغیرات المرغوبة فى المجاالت من خالل
المزرعیة والمنزلیة والبیئیة والتى من شأنھا تؤدى إلى 

تزوید الزراع باألفكار والمعارف والمعلومات الجدیدة 
 .عامة وإنتاج وتسویق البطاطس خاصة

 درجة الرضا عن العائد االقتصادى للبطاطس
من إجمالى الزراع %) ٢٫٧(أن أظھرت النتائج 

المبحوثین درجة رضاھم عن العائد االقتصادى منخفضة 
من إجمالى الزراع %) ٥٦٫٦(، وأن ) درجة١٤ -٩(

، بینما ) درجة٢١ -١٥(المبحوثین درجة رضاھم متوسطة 
من إجمالى الزراع المبحوثین درجة رضاھم %) ٤٠٫٧(

ظمى ، ویتضح أن الغالبیة الع) درجة٢٧ -٢٢(مرتفعة 
من المبحوثین درجة رضاھم عن العائد %) ٩٧٫٣(

االقتصادى متوسطة ومرتفعة وقد یرجع ذلك إلى أن 
زراعة محصول البطاطس أفضل من زراعة المحاصیل 
األخرى من وجھة نظرھم، مما یؤدى إلى استمرارھم فى 
زراعة محصول البطاطس، ویمكن للعاملین في جھاز 

لك في االستعانة بھؤالء اإلرشاد الزراعى االستفادة من ذ
الزراع كحلقة وصل بین المرشد الزراعى والزراع 
اآلخرین لنقل التوصیات اإلرشادیة المتعلقة باإلنتاج 

 .الزراعى عامة والبطاطس خاصة

درجة التعرض لمصادر المعلومات عن التوصیات 
 اإلرشادیة

من إجمالى الزراع %) ١٢٫٧(أشارت النتائج إلى أن 
ئة التعرض المنخفض لمصادر المعلومات المبحوثین في ف

من إجمالى الزراع %) ٦٣٫٣(وأن ، ) درجة٢٥- ١٣(
، ) درجة٣٩- ٢٦(المبحوثین فى فئة التعرض المتوسط 

من إجمالى الزراع المبحوثین فى فئة %) ٢٤٫٠(وأن 
، ویتضح من ذلك أن ) درجة٥٢-٤٠(التعرض المرتفع 

فئتى التعرض تقع فى %) ٨٧٫٣(غالبیة الزراع المبحوثین 
المتوسط والمرتفع، حیث یؤدى زیادة التعرض إلى الرغبة 
فى الحصول على المعلومات وكل ما ھو جدید فى مجال 

 .إنتاج وتسویق البطاطس

 درجة االنفتاح الثقافى
من إجمالى المبحوثین %) ٢٠٫٠(أوضحت النتائج أن 

، وأن ) درجة١٥ – ٨(ذوى انفتاح ثقافى منخفض 
لى الزراع المبحوثین ذوى انفتاح من إجما%) ٦٢٫٠(

من %) ١٨٫٠(، وأن ) درجة٢٤-١٦(ثقافى متوسط 
-٢٥(إجمالى الزراع المبحوثین ذوى انفتاح ثقافى مرتفع 

%) ٨٠٫٠(، ویتضح من ھذه النتائج أن حوالى ) درجة٣٢
من المبحوثین ذوى انفتاح ثقافى متوسط ومرتفع وذلك 

تى ساعدت على النتشار القنوات الفضائیة واالنترنت ال
 .ذلك

 درجة االستفادة من الخدمات واألنشطة اإلرشادیة
من إجمالى الزراع %) ٣٦٫٠(أوضحت النتائج أن 

المبحوثین یستفیدون من الخدمات واألنشطة اإلرشادیة 
 -١١(التى یقدمھا الجھاز اإلرشادى استفادتھم منخفضة 
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  -٢٢(استفادتھم متوسطة %) ٤٤٫٠(، وأن )درجة ٢١
 -٣٤(استفادتھم كبیرة %) ٢٠٫٠(، فى حین أن )درجة ٣٣
من الزراع %) ٨٠٫٠(، مما یتبین أن حوالى )درجة ٤٤

المبحوثین استفادتھم منخفضة ومتوسطة، وربما یرجع ذلك 
إلى عدم توعیة الریفیین بدور العمل اإلرشادى الزراعى 
أو ضعف دور اإلرشاد فى مجال زراعة وتسویق 

فیز الزراع على المشاركة محصول البطاطس، أو لعدم تح
فى أنشطة اإلرشاد الزراعى أو لعدم حاجة بعض الزراع 
للمشاركة فى ھذه األنشطة التعلیمیة أو لعدم إعالمھم بھذه 
األنشطة قبل البدء فى تنفیذھا بوقت كاف أو لعدم دعوتھم 

 .ًللمشاركة أصال مما جعلھم یعتمدون على أنفسھم

ي یقدمھا اإلرشاد اإلرشادیة الت  واألنشطةاتالخدم
 لزراع البطاطس ودرجة االستفادة منھا الزراعى

  أن أھم الخدمات٣جدول أظھرت النتائج الواردة ب
 اإلرشادیة التى یستفید منھا الزراع المبحوثین واألنشطة

 من وجھة نظرھم البطاطس إنتاج وتسویقفى مجال 
تقدیم : ًجاءت مرتبة تنازلیا وفقا للمتوسط الحسابى كما یلى

 التوصیات اإلرشادیة الالزمة إلنتاج وتسویق البطاطس
یلیھا توعیة الزراع بالوقت ، )درجة ٢٫٧(بمتوسط 

 توفیر ثم، ) درجة٢٫٦(بمتوسط المناسب لتقلیع المحصول 
مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة، وتدریب الزراع على 

لكل )  درجة٢٫٤( بمتوسط كیفیة فرز وتدریج المحصول
 توفیر اآلالت الزراعیة لمراحل خدمة لیھای، منھما

المحصول وتداولھ، واإلشراف على العملیات اإلنتاجیة 
 ٢٫٢( بمتوسط والتسویقیة للمحصول من الجمعیة الزراعیة

إقامة حقول إرشادیة لتوضیح بعض  ثم، )درجة
تنفیذ زیارات حقلیة لمتابعة تطبیق والممارسات الفنیة، 
لعبوات المناسبة لتداول ، وتوفیر االتوصیات الفنیة
ثم ،  لكل منھما) درجة٢٫١( بمتوسط محصول البطاطس

تدریب الزراع على كیفیة تخزین المحصول بالنوالت 
وأخیرا یقوم بدور ، ) درجة٢٫٠٣( بمتوسط والثالجات

 بمتوسط الوسیط لضمان تسویق المحصول بسعر مناسب
ویتطلب ذلك تفعیل دور اإلرشاد الزراعى  .) درجة١٫٩(

 الخدمات واألنشطة اإلرشادیة المقدمة تدعیممن خالل 
 وتسویق محصول البطاطس إنتاجللزراع فى مجال 

 . من المحاصیل الغذائیة الھامةباعتباره
مصادر المعلومات التى یحصل منھا الزراع على 

 التوصیات اإلرشادیة لمحصول البطاطس
 أن المصادر التى ٤أوضحت النتائج الواردة بجدول 

منھا الزراع المبحوثین على التوصیات اإلرشادیة یحصل 
: ًلمحصول البطاطس مرتبة تنازلیا حسب المتوسط كما یلى

، بلى ذلك المرشد ) درجة٣٫٧( من ذوى الخبرة بمتوسط 
 ٣٫٢( بمتوسط جیرانالزراعى، واألھل واألقارب وال

لكل منھما، ثم محالت بیع مستلزمات اإلنتاج ) درجة
ثم البرامج الریفیة بالتلیفزیون  ،) درجة٢٫٩(بمتوسط 
 ٢٫٦(، ومدیر الجمعیة الزراعیة ) درجة٢٫٧(بمتوسط 

، ) درجة٢٫٥( والبرامج الریفیة باإلذاعة بمتوسط ،)درجة

یلى ذلك النشرات اإلرشادیة، ومدیر اإلدارة الزراعیة 
لكل منھما، ثم مجالت اإلرشاد )  درجة٢٫٣(بمتوسط 

ئیس قسم اإلرشاد الزراعى، وأخصائى البساتین، ور
 والمجالت لكل منھا،) درجة٢٫٢( بمتوسط بالمركز

، كما یتضح أن ھناك من ) درجة٢٫١(الزراعیة بمتوسط 
مراكز البحوث الزراعیة بمتوسط یعتمد فقط على كل من 

 ١٫١(، وكذلك الخبرة الشخصیة بمتوسط ) درجة١٫٣(
، وأخیرا الباحثین وطلبة الدراسات العلیا بمتوسط )درجة

 ).  درجة١٫٠(

ویتضح من ذلك انخفاض إقبال الزراع على النشرات 
اإلرشادیة ومجالت اإلرشاد الزراعى كمصادر للمعلومات 
ویرجع عدم االھتمام بمجالت اإلرشاد والنشرات 
اإلرشادیة إلى وجود نسبة كبیرة من الزراع األمیین مما 
یتطلب ضرورة االھتمام بمحو أمیة ھؤالء الزراع لزیادة 

 .تفادة من تلك المصادر، أو عدم وجودھا أصالاالس

درجة معرفة الزراع بالتوصیات اإلرشادیة الخاصة 
 بإنتاج وتسویق محصول البطاطس

من إجمالى %) ٠٫٧( أن نسبة ضئیلة ٥یتضح من جدول 
 ١٠٢ – ٧٧(الزراع المبحوثین فى فئة المعرفة المنخفضة 

 – ١٠٣ (فى فئة المعرفة المتوسطة%) ٢٣٫٤(، بینما )درجة
فى فئة المعرفة %) ٧٦٫٠(، فى حین أن نسبة ) درجة١٢٨

، وكان متوسط الدرجة الفعلیة ) درجة١٥٤ – ١٢٩(المرتفعة 
 ١٣٤( لمعرفة الزراع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة

، وبالتالى ) درجة١٥٤(، بینما كانت الدرجة الكلیة )درجة
ت  للتوصیابلغت الفجوة المعرفیة للزراع المبحوثین

 ). درجة٢٠ (اإلرشادیة

العوامل المرتبطة بدرجة معرفة الزراع بالتوصیات 
 اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق محصول البطاطس

المرتبطة بدرجة معرفة الزراع  لتحدید العوامل
المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة لمحصول البطاطس تم 

الختبار صحة الفرض " بیرسون"استخدام معامل ارتباط 
ال توجد عالقة :" صائى األول والذى ینص على أنھاإلح

إرتباطیة معنویة بین درجة معرفة الزراع المبحوثین 
للتوصیات اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق محصول 

السن، : البطاطس وبین كل من المتغیرات المستقلة التالیة
الحالة التعلیمیة، المھنة، عدد أفراد األسرة المعیشیة، عدد 

ألسرة العاملین بالزراعة، مساحة الحیازة الزراعیة، أفراد ا
المساحة المزروعة بالبطاطس، متوسط إنتاج الفدان، سعر 
بیع البطاطس، عدد سنوات الخبرة في العمل الزراعى، 
عدد سنوات الخبرة فى زراعة البطاطس، درجة المشاركة 
االجتماعیة غیر الرسمیة، درجة المشاركة االجتماعیة 

رجة الرضا عن العائد االقتصادى للبطاطس، الرسمیة، د
معلومات، ودرجة االنفتاح درجة التعرض لمصادر ال

 . االستفادة من الخدمات اإلرشادیة ودرجةالثقافى
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 لزراع البطاطس ودرجة االستفادة منھا  اإلرشادیة التي یقدمھا اإلرشاد الزراعى واألنشطة الخدمات.٣جدول 

 ةاإلرشادیواألنشطة الخدمات  م منعدمة ضعیفة متوسطة كبیرة
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتیب

تقدیم التوصیات اإلرشادیة الالزمة إلنتاج وتسویق  ١
 األول ٢٫٧ ١٢٫٧ ١٩ ٢٤٫٠ ٣٦ ٤٣٫٣ ٦٥ ٢٠٫٠ ٣٠ البطاطس

 الثالث ٢٫٤ ١٤٫٠ ٢١ ٣٧٫٣ ٥٦ ٤٠٫٧ ٦١ ٨٫٠ ١٢ توفیر مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة ٢
 الرابع ٢٫٢ ٢٩٫٣ ٤٤ ٢٨٫٧ ٤٣ ٢٨٫٧ ٤٣ ١٣٫٣ ٢٠ توفیر اآلالت الزراعیة لمراحل خدمة المحصول وتداولھ ٣
 الخامس ٢٫١ ٤٠٫٧ ٦١ ١٩٫٣ ٢٩ ٢٨٫٠ ٤٢ ١٢٫٠ ١٨ إقامة حقول إرشادیة لتوضیح بعض الممارسات الفنیة ٤
الخامس  ٢٫١ ٤١٫٣ ٦٢ ٢٣٫٣ ٣٥ ٢٢٫٧ ٣٤ ١٢٫٧ ١٩ تنفیذ زیارات حقلیة لمتابعة تطبیق التوصیات الفنیة ٥

 مكرر
اإلشراف على العملیات اإلنتاجیة والتسویقیة للمحصول  ٦

 الرابع ٢٫٢ ٣٠٫٧ ٤٦ ٣٣٫٣ ٥٠ ١٩٫٣ ٢٩ ١٦٫٧ ٢٥ من الجمعیة الزراعیة

 الثانى ٢٫٦ ٢٣٫٣ ٣٥ ١٨٫٧ ٢٨ ٣٠٫٧ ٤٦ ٢٧٫٣ ٤١ توعیة الزراع بالوقت المناسب لتقلیع المحصول ٧
 الثالث ٢٫٤ ٢٨٫٧ ٤٣ ٢٠٫٠ ٣٠ ٢٤٫٧ ٣٧ ٢٦٫٧ ٤٠ تدریب الزراع على كیفیة فرز وتدریج المحصول ٨

 مكرر
تدریب الزراع على كیفیة تخزین المحصول بالنوالت  ٩

 السادس ٢٫٠٣ ٤٤٫٠ ٦٦ ٢٢٫٧ ٣٤ ١٩٫٣ ٢٩ ١٤٫٠ ٢١ والثالجات

 الخامس ٢٫١ ٢٩٫٣ ٤٤ ٣٧٫٣ ٥٦ ٢٢٫٠ ٣٣ ١١٫٣ ١٧ توفیر العبوات المناسبة لتداول محصول البطاطس ١٠
 مكرر

یقوم بدور الوسیط لضمان تسویق المحصول بسعر  ١١
 السابع ١٫٩ ٤٦٫٠ ٦٩ ٣٠٫٠ ٤٥ ١٢٫٠ ١٨ ١٢٫٠ ١٨ مناسب

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام :المصدر

 
 لبطاطسل اإلرشادیة التوصیات علىلمبحوثین  الزراع ایحصل منھا التى المعلوماتمصادر . ٤جدول 

 مصادر المعلومات م ال نادرا أحیانا دائما
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتیب

 الثانى ٣٫٢ ٦٫٧ ١٠ ٨٫٧ ١٣ ٤٢٫٠ ٦٣ ٤٢٫٧ ٦٤ المرشد الزراعى ١
  مكررالثانى ٣٫٢ ٧٫٣ ١١ ٢٫٧ ٤ ٤٠٫٠ ٦٠ ٥٠٫٠ ٧٥ األھل واألقارب والجیران ٢
 الخامس ٢٫٦ ٢٠٫٠ ٣٠ ٢٠٫٧ ٣١ ٣٦٫٧ ٥٥ ٢٢٫٧ ٣٤ مدیر الجمعیة الزراعیة ٣
 األول ٣٫٧ ٢٫٠ ٣ ٢٫٠ ٣ ٢٠٫٠ ٣٠ ٧٦٫٠ ١١٤ ذوى الخبرة ٤
 الثالث ٢٫٩ ١٦٫٧ ٢٥ ١٤٫٧ ٢٢ ٢٧٫٣ ٤١ ٤١٫٣ ٦٢ محالت بیع مستلزمات اإلنتاج ٥
 الرابع ٢٫٧ ١٦٫٠ ٢٤ ١٦٫٧ ٢٥ ٤٥٫٣ ٦٨ ٢٢٫٠ ٣٣ البرامج الریفیة بالتلیفزیون ٦
 السادس ٢٫٥ ٢٥٫٣ ٣٨ ١٨٫٠ ٢٧ ٣٦٫٧ ٥٥ ٢٠٫٠ ٣٠ البرامج الریفیة باإلذاعة ٧
 الثامن ٢٫٢ ٣٦٫٠ ٥٤ ١٨٫٠ ٢٧ ٢٩٫٣ ٤٤ ١٦٫٧ ٢٥ مجالت اإلرشاد الزراعى ٨
  مكررالثامن ٢٫٢ ٣٣٫٣ ٥٠ ٢٥٫٣ ٣٨ ٢٢٫٧ ٣٤ ١٨٫٧ ٢٨ أخصائى البساتین ٩

 السابع ٢٫٣ ٣٠٫٠ ٤٥ ٢٢٫٠ ٣٣ ٢٦٫٧ ٤٠ ٢١٫٣ ٣٢ النشرات اإلرشادیة ١٠
  مكررالثامن ٢٫٢ ٣٠٫٠ ٤٥ ٣٢٫٧ ٤٩ ٢١٫٣ ٣٢ ١٦٫٠ ٢٤ رئیس قسم اإلرشاد بالمركز ١١
  مكررالسابع ٢٫٣ ٢٦٫٧ ٤٠ ٣٠٫٠ ٤٥ ٢٨٫٠ ٤٢ ١٥٫٣ ٢٣ مدیر اإلدارة الزراعیة ١٢
عالتاس ٢٫١ ٣٨٫٧ ٥٨ ٢٨٫٠ ٤٢ ١٨٫٧ ٢٨ ١٤٫٧ ٢٢ المجالت الزراعیة ١٣  
 العاشر ١٫٣ ٩١٫٤ ١٣٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٫٦ ١٣ مراكز البحوث الزراعیة ١٤
 الحادى عشر ١٫١ ٩٦٫٠ ١٤٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٫٠ ٦ الخبرة الشخصیة ١٥
 الثانى عشر ١٫٠ ٩٨٫٠ ١٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٠ ٣  وطلبة الدراسات العلیاالباحثین ١٦

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ عام  جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة:المصدر
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 درجة معرفة الزراع بالتوصیات اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق محصول البطاطس .٥جدول 

 العدد المستوى المعرفى للتوصیات اإلرشادیة
 )١٥٠=ن(

)%( 
 

 الدرجةمتوسط 
 یةالفعل

 الدرجة
 الكلیة

الفجوة 
 المعرفیة

    ٠٫٧ ١ ) درجة١٠٢ – ٧٧( معرفة منخفضة 

 ٢٠ ١٥٤ ١٣٤ ٢٣٫٤ ٣٥ ) درجة١٢٨ - ١٠٣ (معرفة متوسطة

    ٧٦٫٠ ١١٤ ) درجة١٥٤ - ١٢٩(معرفة مرتفعة 

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام :المصدر

 

 وجود عالقة ٦تبین من النتائج الواردة بجدول 
بین ) ٠٫٠١(إرتباطیة معنویة موجبة عند مستوى معنویة 

رجة معرفة الزراع المبحوثین بالتوصیات اإلرشادیة د
الحالة التعلیمیة، المساحة : للبطاطس وبین كل من

 درجة التعرض لمصادر المعلوماتالمزروعة بالبطاطس، 
درجة االستفادة من الخدمات اإلرشادیة حیث بلغت قیمة و

 على ٠٫٢٦٧، ٠٫٣٣٨، ٠٫٢٢٢، ٠٫٢٢٤معامل االرتباط 
قة ارتباطیة معنویة موجبة عند ووجود عال. الترتیب

بین درجة معرفة الزراع المبحوثین ) ٠٫٠٥(مستوى 
: ن كل منبالتوصیات اإلرشادیة لمحصول البطاطس وبی

 ودرجة الرضا عن العائد مساحة الحیازة الزراعیة
االقتصادى للبطاطس حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 

قة كما تبین وجود عال.  على الترتیب٠٫١٩١، ٠٫١٦٩
بین درجة ) ٠٫٠٥(ارتباطیة معنویة سالبة عند مستوى 

معرفة الزراع المبحوثین بالتوصیات اإلرشادیة للبطاطس 
وبین عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة بمعامل ارتباط 

وكانت العالقة غیر معنویة بین درجة معرفة . ٠٫٢٠١ –
الزراع المبحوثین بالتوصیات اإلرشادیة لمحصول 

 .  مع بقیة المتغیراتالبطاطس
مكن رفض الفرض اإلحصائى القائل ًوبناء على ذلك ی

ال توجد عالقة إرتباطیة معنویة بین درجة معرفة الزراع "
المبحوثین بالتوصیات اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق 

الحالة التعلیمیة، المساحة : محصول البطاطس وبین كل من
صادر المزروعة بالبطاطس، درجة التعرض لم

المعلومات، درجة االستفادة من الخدمات اإلرشادیة، 
رضا عن العائد مساحة الحیازة الزراعیة، درجة ال

 وعدد أفراد األسرة العاملین االقتصادى للبطاطس
توجد "وقبول الفرض النظرى البدیل القائل . بالزراعة

عالقة إرتباطیة معنویة بین درجة معرفة الزراع 
اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق المبحوثین بالتوصیات 

الحالة التعلیمیة، المساحة : محصول البطاطس وبین كل من
المزروعة بالبطاطس، درجة التعرض لمصادر 
المعلومات، درجة االستفادة من الخدمات اإلرشادیة، 

رضا عن العائد مساحة الحیازة الزراعیة، درجة ال
ین عدد أفراد األسرة العاملو االقتصادى للبطاطس

بینما لم نتمكن من رفضھ بالنسبة لبقیة . بالزراعة
السن، المھنة، عدد أفراد األسرة المعیشیة، (المتغیرات 

سنوات متوسط إنتاج الفدان، سعر بیع البطاطس، عدد 
عدد سنوات الخبرة فى زراعة الخبرة فى العمل الزراعى، 

البطاطس، درجة المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة، 
 ودرجة االنفتاح اركة االجتماعیة الرسمیةرجة المشد

 ).الثقافى
الحالة : ویمكن تفسیر ذلك بأنھ كلما زادت كل من 

التعلیمیة، مساحة البطاطس، درجة التعرض لمصادر 
المعلومات للبطاطس، درجة االستفادة من الخدمات 

 ودرجة الرضا عن مساحة الحیازة الزراعیةاإلرشادیة، 
ذلك إلى زیادة درجة أدى طس، العائد االقتصادى للبطا

معرفة الزراع المبحوثین بالتوصیات اإلرشادیة للبطاطس، 
ولكن قلة عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة تؤدى إلى 
زیادة درجة معرفة الزراع المبحوثین بالتوصیات 

 .اإلرشادیة لمحصول البطاطس

درجة تنفیذ الزراع للتوصیات اإلرشادیة الخاصة 
 ویق محصول البطاطسبإنتاج وتس

من إجمالى %) ٢٫٠( أن نسبة ضئیلة ٧یتضح من جدول 
 ٩٦ – ٧٣(الزراع المبحوثین فى فئة التنفیذ المنخفض 

 - ٩٧(فى فئة التنفیذ المتوسط %) ٤٤٫٧(، بینما )درجة
فى فئة التنفیذ %) ٥٣٫٣(، فى حین أن نسبة ) درجة١٢١

یة لتنفیذ وكانت الدرجة الفعل. ) درجة١٤٦ - ١٢٢(المرتفع 
، ) درجة١٢٢٫٤( للزراع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة

، وبالتالى بلغت ) درجة١٤٦(بینما كان متوسط الدرجة الكلیة 
  للتوصیات اإلرشادیةالفجوة التنفیذیة للزراع المبحوثین

 ). درجة٢٣٫٦(

العوامل المرتبطة بدرجة تنفیذ الزراع للتوصیات 
 ق محصول البطاطساإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسوی

المرتبطة بدرجة تنفیذ الزراع  لتحدید العوامل
المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة لمحصول البطاطس تم 

الختبار صحة الفرض " بیرسون"استخدام معامل ارتباط 
 ةــــال توجد عالق" :اإلحصائى الثانى والذى ینص على أنھ
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الخاصة بإنتاج وتسویق محصول ع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة العالقة االرتباطیة بین درجة معرفة الزرا .٦جدول 
 البطاطس وبین المتغیرات المستقلة المدروسة 

 (r)معامل ارتباط بیرسون   المستقلةالمتغیرات م

 ٠٫٠١٨- السن ١

 **٠٫٢٢٤ الحالة التعلیمیة  ٢

 ٠٫٠٦٨ المھنة ٣

 ٠٫٠٣١- عدد أفراد االسرة المعیشیة ٤

 *٠٫٢٠١- سرة العاملین بالزراعةعدد أفراد األ ٥

 *٠٫١٦٩ مساحة الحیازة الزراعیة ٦

 **٠٫٢٢٢ البطاطسب  المزروعةمساحةال ٧

 ٠٫٠٦٢- متوسط إنتاج الفدان ٨

 ٠٫٠٨٨- سعر بیع البطاطس ٩

 ٠٫١٢٥- عدد سنوات الخبرة فى العمل الزراعى ١٠

 ٠٫١٣٩ عدد سنوات الخبرة فى زراعة البطاطس ١١

 ٠٫٠١٨ مشاركة االجتماعیة غیر الرسمیةالدرجة  ١٢

 ٠٫١١٥ المشاركة االجتماعیة الرسمیةدرجة  ١٣

 *٠٫١٩١ درجة الرضا عن العائد االقتصادى للبطاطس ١٤

 **٠٫٣٣٨ درجة التعرض لمصادر المعلومات  ١٥

 ٠٫١٢٤ االنفتاح الثقافىدرجة  ١٦

 **٠٫٢٦٧  اإلرشادیة واألنشطةدرجة االستفادة من الخدمات ١٧

 )٠٫٠١(معنویة عند مستوى )      ** ٠٫٠٥( معنویة عند مستوى * 

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام :المصدر

  

 
 درجة تنفیذ الزراع للتوصیات اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق محصول البطاطس. ٧جدول 

 العدد شادیةالمستوى التنفیذى للتوصیات اإلر
 )١٥٠=ن(

)%( 
 

 الدرجةمتوسط 
 یةالفعل

 الدرجة 
 الكلیة

الفجوة 
 التنفیذیة

    ٢٫٠ ٣ ) درجة٩٦ – ٧٣( تنفیذ منخفض 
 ٢٣٫٦ ١٤٦ ١٢٢٫٤ ٤٤٫٧ ٦٧ ) درجة١٢١ - ٩٧(تنفیذ متوسط 

    ٥٣٫٣ ٨٠ ) درجة١٤٦ - ١٢٢(تنفیذ مرتفع 

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ بمحافظة الشرقیة عام  جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة:المصدر
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إرتباطیة معنویة بین درجة تنفیذ الزراع المبحوثین 
للتوصیات اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق محصول 

السن، :(البطاطس وبین كل من المتغیرات المستقلة التالیة
عدد أفراد األسرة المعیشیة، عدد المھنة، الحالة التعلیمیة، 
مساحة الحیازة الزراعیة، املین بالزراعة، أفراد األسرة الع

المساحة المزروعة بالبطاطس، متوسط إنتاج الفدان، سعر 
عدد سنوات الخبرة في العمل الزراعى، بیع البطاطس، 

عدد سنوات الخبرة فى زراعة البطاطس، درجة المشاركة 
االجتماعیة غیر الرسمیة، درجة المشاركة االجتماعیة 

 عن العائد االقتصادى للبطاطس، الرسمیة، درجة الرضا
درجة التعرض لمصادر المعلومات، درجة اإلنفتاح الثقافى 

 ).ودرجة االستفادة من الخدمات اإلرشادیة
  وجود عالقة إرتباطیة٨ تبین من النتائج الواردة بجدول 

بین درجة ) ٠٫٠١(معنویة موجبة عند مستوى معنویة 
شادیة الخاصة تنفیذ الزراع المبحوثین للتوصیات اإلر

عدد : بإنتاج وتسویق محصول البطاطس وبین كل من
سنوات الخبرة فى العمل الزراعى، عدد سنوات الخبرة فى 

 المشاركة االجتماعیة الرسمیة،  زراعة البطاطس، درجة
، ودرجة درجة الرضا عن العائد االقتصادى للبطاطس

 ودرجة االستفادة من التعرض لمصادر المعلومات
إلرشادیة حیث بلغت قیمة معامل االرتباط الخدمات ا
٠٫٣٩٢، ٠٫٢٨٠، ٠٫٣٤٤، ٠٫٢١٦، ٠٫٢٩٦، ٠٫٢٢٩ 

على الترتیب، بینما تبین وجود عالقة ارتباطیة معنویة 
بین سعر بیع البطاطس ) ٠٫٠١(سالبة عند مستوى معنویة 

 ، ووجود عالقة ٠٫٢٧٧-بمعامل ارتباط بلغت قیمتھ 
بین درجة ) ٠٫٠٥(ى ارتباطیة معنویة موجبة عند مستو

تنفیذ الزراع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة لمحصول 
البطاطس وبین السن، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 

٠٫١٩٥. 

وكانت العالقة غیر معنویة بین درجة تنفیذ الزراع 
المبحوثین بالتوصیات اإلرشادیة لمحصول البطاطس  مع 

 .بقیة المتغیرات
فض الفرض اإلحصائى القائل مكن رًوبناءا على ذلك ی

 بین درجة تنفیذ الزراع  معنویةال توجد عالقة إرتباطیة"
وصیات اإلرشادیة لمحصول البطاطس وبین تالمبحوثین لل

 عدد سنوات الخبرة فى ،السن، سعر بیع البطاطس: كل من
زراعة البطاطس، فى العمل الزراعى، عدد سنوات الخبرة 

میة، درجة الرضا عن المشاركة االجتماعیة الرسدرجة 
درجة التعرض لمصادر العائد االقتصادى للبطاطس، 

 ، ودرجة االستفادة من الخدمات اإلرشادیةالمعلومات
توجد عالقة "وقبول الفرض النظرى البدیل القائل 

بین درجة تنفیذ الزراع المبحوثین إرتباطیة معنویة 
: وصیات اإلرشادیة لمحصول البطاطس وبین كل منتلل

سنوات الخبرة فى العمل ، عدد  سعر بیع البطاطسالسن،
 زراعة البطاطس،  فىعدد سنوات الخبرةالزراعى، 

المشاركة االجتماعیة الرسمیة،  درجة الرضا عن العائد 

 درجة التعرض لمصادر المعلوماتاالقتصادى للبطاطس، 
بینما لم نتمكن . ودرجة االستفادة من الخدمات اإلرشادیة

الحالة التعلیمیة، (لبقیة المتغیرات من رفضھ بالنسبة 
المھنة، عدد أفراد األسرة المعیشیة، عدد أفراد األسرة 

 مساحةالالعاملین بالزراعة، مساحة الحیازة الزراعیة، 
درجة البطاطس، متوسط إنتاج الفدان، ب المزروعة

االنفتاح درجة  والمشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة
 ).الثقافى

السن، كمیة : أن زیادة كل من ویمكن تفسیر ذلك ب
اإلنتاج، عدد سنوات الخبرة فى العمل الزراعى، عدد 

المشاركة درجة زراعة البطاطس، فى سنوات الخبرة 
االجتماعیة الرسمیة،  درجة الرضا عن العائد االقتصادى 
للبطاطس، درجة التعرض لمصادر المعلومات ودرجة 

 زیادة درجة االستفادة من الخدمات اإلرشادیة تؤدى إلى
وصیات اإلرشادیة لمحصول تتنفیذ الزراع المبحوثین لل

ولكن زیادة سعر بیع البطاطس تؤدى إلى قلة . البطاطس
وصیات اإلرشادیة تدرجة تنفیذ الزراع المبحوثین لل

 .لمحصول البطاطس

المشكالت التى تواجھ الزراع المبحوثین فى إنتاج 
  محصول البطاطس

 أن أھم المشكالت ٩بجدول أظھرت النتائج الواردة 
التى تواجھ الزراع المبحوثین فى مجال إنتاج البطاطس 
ًمن وجھة نظرھم جاءت مرتبة تنازلیا وفقا ألھمیتھا 

ارتفاع تكالیف إنتاج المحصول مما : النسبیة كما یلى
، یلیھا عدم توفیر %)٦٨٫٦( یخفض العائد بنسبة

أسعار مستلزمات اإلنتاج من تقاوى وأسمدة ومبیدات ب
، واإلصابة %)٥٨٫٦(مناسبة ومن مصادر موثوق فیھا 

باآلفات واألمراض مثل الندوة والحفار والعفن البنى 
، %)٢٣٫٣(، وسوء شبكة الصرف الزراعى %)٣٢٫٠(

، وعدم توافر %)٢٢٫٦(وعدم وجود دورة زراعیة موحدة 
، وقلة %)٢٢٫٠(العمالة المدربة وارتفاع أجورھا 

إلنفاق على المحصول وعدم توفیر اإلمكانیات المالیة ل
، وعدم %)١٨٫٦(قروض میسرة بضمان المحصول 

توافر أصناف التقاوى المستوردة عالیة اإلنتاجیة 
، وعدم توافر التقاوى فى أماكن قریبة من %)١٨٫٦(

، والعوامل الجویة السیئة التى تؤثر %)١٥٫٣(المزرعة 
، وقلة میاه الرى خاصة فى %)١٣٫٣(على المحصول 

، وعدم وجود دعم من الدولة وعدم %)١٢٫٦(لصیف ا
، وعدم وجود میكنة %)١١٫٣(االھتمام بزراعة البطاطس 

، وعدم وجود %)١٠٫٠(زراعیة مالئمة وارتفاع أسعارھا 
إشراف من قبل جھاز اإلرشاد وقلة وجود المتخصصین 

، وقلة %)٤٫٦(، وعدم توافر األسمدة األزوتیة %)٨٫٠(
ة لتوعیة الزراع بالتوصیات الفنیة وجود الحقول اإلرشادی

، وأخیرا العملیات الزراعیة للمحصول تكون %)٢٫٦(
 %).٢٫٠(مجھدة للمزارع بنسبة 
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 الخاصة بإنتاج وتسویق محصول العالقة االرتباطیة بین درجة تنفیذ الزراع المبحوثین للتوصیات اإلرشادیة .٨جدول 
 ین المتغیرات المستقلة المدروسةلبطاطس وبا

 (r)معامل ارتباط بیرسون   المستقلةالمتغیرات م
*٠٫١٩٥ السن ١  
 ٠٫٠٤٢ الحالة التعلیمیة  ٢
 ٠٫٠٣٣ المھنة ٣
 ٠٫١٢٣ عدد أفراد االسرة المعیشیة ٤
 ٠٫٠٣٤ عدد أفراد األسرة العاملین بالزراعة ٥
 ٠٫٠٥٥ مساحة الحیازة الزراعیة ٦
 ٠٫٠٧٩ البطاطسالمزروعة بمساحة ال ٧
 ٠٫٠٧٥ إنتاج الفدانمتوسط  ٨
**٠٫٢٧٧- سعر بیع البطاطس ٩  

**٠٫٢٢٩ عدد سنوات الخبرة فى العمل الزراعى ١٠  
**٠٫٢٩٦ عدد سنوات الخبرة فى زراعة البطاطس ١١  
 ٠٫١١٣ المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیةدرجة  ١٢
**٠٫٢١٦ المشاركة االجتماعیة الرسمیةدرجة  ١٣  
**٠٫٣٤٤ االقتصادى للبطاطسدرجة الرضا عن العائد  ١٤  
**٠٫٢٨٠ درجة التعرض لمصادر المعلومات  ١٥  
 ٠٫١٢٥ االنفتاح الثقافىدرجة  ١٦
**٠٫٣٩٢  اإلرشادیة واألنشطةدرجة االستفادة من الخدمات ١٧  

 )   ٠٫٠١(معنویة عند مستوى )      ** ٠٫٠٥( معنویة عند مستوى * 
 .٢٠١٦، ٢٠١٥ المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام  جمعت وحسبت من بیانات الدراسة:المصدر

 

 
 

  البطاطسإنتاج محصول المشكالت التى تواجھ الزراع المبحوثین فى .٩جدول 

 العدد البطاطسمحصول زراعة مشكالت  م
 )١٥٠=ن(

)%( 

 ٦٨٫٦ ١٠٣  المحصول مما یخفض العائد  إنتاج  تكالیفارتفاع ١
 ٥٨٫٦ ٨٨ ى وأسمدة ومبیدات بأسعار مناسبة ومن مصادر موثوق فیھافر مستلزمات اإلنتاج من تقاواعدم تو ٢
 ٣٢٫٠ ٤٨ اإلصابة باآلفات واألمراض مثل الندوة والحفار والعفن البنى ٣
 ٢٣٫٣ ٣٥ الزراعىسوء شبكة الصرف  ٤
 ٢٢٫٦ ٣٤ عدم وجود دورة زراعیة موحدة  ٥
 ٢٢٫٠ ٣٣ وارتفاع أجورھاالعمالة المدربة عدم توافر  ٦
 ١٨٫٦ ٢٨ قلة اإلمكانیات المالیة لإلنفاق على المحصول وعدم توفیر قروض میسرة بضمان المحصول ٧
 ١٨٫٦ ٢٨ ة عالیة اإلنتاجیةدعدم توافر أصناف التقاوى المستور ٨
 ١٥٫٣ ٢٣ قریبة من المزرعةفى أماكن تقاوى توافر العدم  ٩

 ١٣٫٣ ٢٠ لمحصولا تى تؤثر علىالعوامل الجویة السیئة ال ١٠
 ١٢٫٦ ١٩ فى الصیفقلة میاه الرى خاصة  ١١
 ١١٫٣ ١٧ عدم وجود دعم من الدولة وعدم االھتمام بزراعة البطاطس ١٢
 ١٠٫٠ ١٥  زراعیة مالئمة وارتفاع أسعارھامیكنةعدم وجود  ١٣
 ٨٫٠ ١٢ عدم وجود إشراف من قبل جھاز اإلرشاد وقلة وجود المتخصصین ١٤
 ٤٫٦ ٧ وتیة األزاألسمدةعدم توافر  ١٥
 ٢٫٦ ٤ قلة وجود الحقول اإلرشادیة لتوعیة الزراع بالتوصیات الفنیة ١٦
 ٢٫٠ ٣  للمزارع مجھدة تكونالعملیات الزراعیة للمحصول ١٧

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام :المصدر
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ویق المشكالت التى تواجھ الزراع المبحوثین فى تس
 البطاطسمحصول 
 أن أھم المشكالت ١٠جدول  النتائج الواردة بأوضحت

التى تواجھ الزراع المبحوثین فى مجال تسویق البطاطس 
ًمن وجھة نظرھم جاءت مرتبة تنازلیا وفقا ألھمیتھا 

عدم تطویر األسواق وصعوبة تسویق : النسبیة كما یلى
یھا ، یل%)٣١٫٣(المحصول لقلة مصادر ومنافذ التسویق 

 تسویق البطاطس وتحدید سعر على عملیةشراف اإلعدم 
، انخفاض %)٢٦٫٠(موحد للمزارعین فى بدایة الزراعة 

سعر البیع فى بعض األحیان لزیادة الكمیات المعروضة 
، ارتفاع تكالیف نقل المحصول إلى األسواق %)٢٤٫٦(

، غیاب %)٢٠٫٠(وعدم توافرھا فى بعض األحیان 
تحكم  استغالل ویق المحصول معالجھات الداعمة لتسو

قوانین وتعقد ال، صعوبة %)١٨٫٠(التجار فى السعر 
إجراءات التصدیر وارتفاع الجمارك على صغار 
المزارعین وكثرة المعوقات من قبل المستورد 

 ضعف خبرة المزارعین فى عملیة التسویق، %)١٤٫٠(
 أجور العمالة وعدم توفر اآلالت ارتفاعبینما ، %)١٢٫٦(
عدم وجود أماكن مناسبة للتخزین وارتفاع أسعار ناسبة، الم

لكل منھما، بعد %) ١٠٫٦(بنسبة ثالجات التخزین 
المسافة بین مناطق الزراعة وأسواق الجملة وبالتالى تلف 

، قلة الخدمات اإلرشادیة التسویقیة مع %)٩٫٣(المحصول 
، صغر %)٨٫٠(عدم وجود خریطة زراعیة للمحصول 

ة وبالتالى اللجوء إلى البیع فى السوق المساحة المزروع
لبیع ومضمونة فر وسیلة مناسبة ا، عدم تو%)٦٫٠(

 عدم االستغالل الصناعى ًوأخیرا %)٢٫٠(المحصول 
لمحصول البطاطس، وعدم وجود أماكن لتجمیع المحصول 

 .لكل منھما%) ١٫٣(بنسبة 
مقترحات الزراع المبحوثین لحل مشكالت إنتاج 

 محصول البطاطس
أن أھم مقترحات  ١١ح النتائج الواردة بجدول توض

الزراع المبحوثین لحل مشكالت زراعة البطاطس من 
ًوجھة نظرھم جاءت مرتبة تنازلیا وفقا ألھمیتھا النسبیة 

العمل على توفیر مستلزمات اإلنتاج من تقاوى : كما یلى
وأسمدة ومبیدات بأسعار مخفضة ومن مصدر موثوق فیھ 

وتكون قریبة من مناطق الزراعة كالجمعیة الزراعیة 
، توفیر األصناف مرتفعة اإلنتاجیة %)٦٨٫٦(بنسبة 

، إتباع دورة زراعیة موحدة %)٢٨٫٠(والمقاومة لآلفات 
، توفیر %)٢٢٫٠(وتشجیع  المزارعین لزراعة البطاطس 

القروض والسلف الزراعیة بسعر فائدة صغیر وفترة 
نمیة واالئتمان سماح طویلة من خالل بنك القریة وبنك الت

، توفیر المیكنة الزراعیة المناسبة %)٢٠٫٦(الزراعى 
، وجود %)١٧٫٣(لعملیات زراعة وحصاد المحصول 

إشراف من قبل جھاز اإلرشاد الزراعى وعمل حقول 
، %)١٤٫٦(إرشادیة مع توفیر مرشدین متخصصین 

توفیر میاه الرى خاصة فى فترة الصیف، وتوفیر التقاوى 
%) ١١٫٣(اج والسماد بأسعار مناسبة بنسبة فى أماكن اإلنت

لكل منھما، عمل الدورات التدریبیة وحمالت التوعیة 

لزراع البطاطس لتقدیم التوصیات الفنیة للعملیات الزراعیة 
، دعم الدولة %)١٠٫٦(ومكافحة األمراض واآلفات 

للمزارعین وتوفیر الرعایة الكاملة من قبل وزارة الزراعة 
لى تجار السوق السوداء المحتكرة ، القضاء ع%)٩٫٣(

، تطھیر وإصالح شبكة %)٨٫٦(لمستلزمات اإلنتاج 
، توفیر وزیادة حصة األسمدة %)٨٫٠(الصرف الزراعى 

، تشجیع الزراع على زراعة البطاطس %)٦٫٠(األزوتیة 
، وأخیرا %)٤٫٦(بتحدید سعر جید لھا قبل الزراعة 

اطس تطبیق نظام الزراعة التعاقدیة لمحصول البط
)١٫٣.(% 

مقترحات الزراع المبحوثین لحل مشكالت تسویق 
 محصول البطاطس

 أن أھم مقترحات ١٢تبین النتائج الواردة بجدول 
الزراع المبحوثین لحل مشكالت تسویق البطاطس من 
ًوجھة نظرھم جاءت مرتبة تنازلیا وفقا ألھمیتھا النسبیة 

ر دعم الدولة لزراع البطاطس مع تحدید سع: كما یلى
، وفتح %)٣٦٫٦(موحد للمحصول قبل الزراعة بنسبة 

باب التصدیر مع خفض رسوم الجمارك وتسھیل 
اإلجراءات سواء بالنسبة للدول العربیة أو األجنبیة 

، توفیر العبوات المناسبة للتداول ووسائل نقل %)٢٥٫٣(
، فتح منافذ لبیع المحصول فى كافة %)٢٠٫٦(المحصول 

جات للتخزین لتحسین تسویق المحافظات وتزویدھا بثال
، وإنشاء أماكن ثابتة ألسواق %)١٨٫٠(المحصول 

، إنشاء %)١٧٫٣(البطاطس وقریبة من أماكن الزراعة 
أماكن تجمیع وتخزین مناسبة بالمناطق الریفیة مع تزویدھا 

، تفعیل دور اإلرشاد فى %)١٢٫٦(بثالجات التخزین 
راء عملیة تسویق المحصول وبیعھ وجعلھ كوسیط لش

، والعمل على تشجیع %)١١٫٣(المحصول بسعر مناسب 
االستثمار وإقامة شركات مصریة متخصصة فى تسویق 

، إقامة دورات تدریبیة على %)٨٫٦(وتصنیع المحصول 
كیفیة تسویق وتصنیع المحصول وزیادة خبرة المزارع 
للقضاء على األمراض التى تصیب المحصول وتعیق 

تدریب العمالة مع توفیر ، العمل على %)٧٫٣(تصدیره 
 وأخیرا القضاء %)٦٫٠(فضة اآلالت المناسبة بأسعار منخ

 %).٣٫٣(على تجار السوق السوداء بنسبة 
 الفوائد التطبیقیة

یوصى البحث بمجموعة من الفوائد التطبیقیة المستمدة 
من النتائج التى قد تساعد القائمین على وضع برامج 

نتاج وتسویق وخطط اإلرشاد الزراعى فى مجال إ
 :البطاطس ومنھا

العمل على تفعیل دور جھاز اإلرشاد الزراعى فى تقدیم  -١
الخدمات اإلرشادیة لزراع البطاطس بتوفیر المرشدین 
المتخصصین وتوفیر جمیع مستلزمات إنتاج وتسویق 
البطاطس، وتوجیھ الزراع وتدریبھم على مختلف 
التوصیات اإلرشادیة الخاصة بإنتاج وتسویق 

 .طسالبطا
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  البطاطس محصولالمشكالت التى تواجھ الزراع المبحوثین فى تسویق. ١٠جدول 

 العدد  البطاطس محصولتسویقمشكالت  م
 )١٥٠=ن(

)%( 

 ٣١٫٣ ٤٧ عدم تطویر األسواق وصعوبة تسویق المحصول لقلة مصادر ومنافذ التسویق ١
 ٢٦٫٠ ٣٩ ارعین فى بدایة الزراعةى عملیة تسویق البطاطس وتحدید سعر موحد للمزعلشراف اإلعدم  ٢
 ٢٤٫٦ ٣٧ انخفاض سعر البیع فى بعض األحیان لزیادة الكمیات المعروضة ٣
 ٢٠٫٠ ٣٠ ارتفاع تكالیف نقل المحصول إلى األسواق وعدم توافرھا فى بعض األحیان ٤
 ١٨٫٠ ٢٧ تحكم التجار فى السعر استغالل وغیاب الجھات الداعمة لتسویق المحصول مع ٥
قوانین وتعقد إجراءات التصدیر وارتفاع الجمارك على ص غار الم زارعین وكث رة المعوق ات م ن الصعوبة  ٦

 ١٤٫٠ ٢١ قبل المستورد

 ١٢٫٦ ١٩ ضعف خبرة المزارعین فى عملیة التسویق ٧
 ١٠٫٦ ١٦ إرتفاع أجور العمالة وعدم توفر اآلالت المناسبة ٨
 ١٠٫٦ ١٦  أسعار ثالجات التخزینللتخزین وارتفاععدم وجود أماكن مناسبة  ٩

 ٩٫٣ ١٤ بعد المسافة بین مناطق الزراعة وأسواق الجملة وبالتالى تلف المحصول ١٠
 ٨٫٠ ١٢ قلة الخدمات اإلرشادیة التسویقیة مع عدم وجود خریطة زراعیة للمحصول ١١
 ٦٫٠ ٩ صغر المساحة المزروعة وبالتالى اللجوء إلى البیع فى السوق ١٢
 ٢٫٠ ٣ بیع المحصول ومضمونة لفر وسیلة مناسبة اتوعدم  ١٣
 ١٫٣ ٢  الصناعى لمحصول البطاطسعدم االستغالل ١٤
 ١٫٣ ٢ عدم وجود أماكن لتجمیع المحصول ١٥

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام :المصدر

 
 

  البطاطسإنتاج محصولكالت مقترحات الزراع المبحوثین لحل مش. ١١جدول 

 العدد البطاطسمحصول  إنتاجمقترحات حل مشكالت  م
 )١٥٠=ن(

)%( 

 ومبیدات بأسعار مخفضة ومن مصدر موثوق فیھ وأسمدةالعمل على توفیر مستلزمات اإلنتاج من تقاوى  ١
 ٦٨٫٦ ١٠٣ كالجمعیة الزراعیة وتكون قریبة من مناطق الزراعة

 ٢٨٫٠ ٤٢ والمقاومة لآلفات إلنتاجیةمرتفعة اتوفیر األصناف  ٢
 ٢٢٫٠ ٣٣ لزراعة البطاطس المزارعین وتشجیع إتباع دورة زراعیة موحدة  ٣
 م ن خ الل بن ك القری ة وبن ك طویل ةزراعی ة بس عر فائ دة ص غیر وفت رة س ماح الس لف الق روض والتوفیر  ٤

 ٢٠٫٦ ٣١ التنمیة واالئتمان الزراعى

 ١٧٫٣ ٢٦ سبة لعملیات زراعة وحصاد المحصولتوفیر المیكنة الزراعیة المنا ٥
 ١٤٫٦ ٢٢ مرشدین متخصصینوجود إشراف من قبل جھاز اإلرشاد الزراعى وعمل حقول إرشادیة مع توفیر  ٦
 ١١٫٣ ١٧ الصیففترة  فى توفیر میاه الرى خاصة ٧
 ١١٫٣ ١٧  والسماد بأسعار مناسبة فى أماكن اإلنتاجتوفیر التقاوى ٨
 التدریبی ة وحم الت التوعی ة ل زراع البط اطس لتق دیم التوص یات الفنی ة للعملی ات الزراعی ة عمل ال دورات ٩

 ١٠٫٦ ١٦ ومكافحة األمراض واآلفات

 ٩٫٣ ١٤ دعم الدولة للمزارعین وتوفیر الرعایة الكاملة من قبل وزارة الزراعة ١٠
 ٨٫٦ ١٣ القضاء على تجار السوق السوداء المحتكرة لمستلزمات اإلنتاج ١١
 ٨٫٠ ١٢ تطھیر وإصالح شبكة الصرف الزراعى ١٢
 ٦٫٠ ٩ توفیر وزیادة حصة األسمدة األزوتیة ١٣
 ٤٫٦ ٧ تشجیع الزراع على زراعة البطاطس بتحدید سعر جید لھا قبل الزراعة ١٤
 ١٫٣ ٢ لمحصول البطاطستطبیق نظام الزراعة التعاقدیة  ١٥

 .٢٠١٦، ٢٠١٥دانیة بمحافظة الشرقیة عام  جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المی:المصدر
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  البطاطس محصولتسویقمقترحات الزراع المبحوثین لحل مشكالت . ١٢جدول 

 العدد  البطاطس محصولمقترحات حل مشكالت تسویق م
 )١٥٠=ن(

)%( 

 ٣٦٫٦ ٥٥ دعم الدولة لزراع البطاطس مع تحدید سعر موحد للمحصول قبل الزراعة ١
 ٢٥٫٣ ٣٨   األجنبیةو وتسھیل اإلجراءات سواء بالنسبة للدول العربیة أع خفض رسوم الجمارك مفتح باب التصدیر ٢
 ٢٠٫٦ ٣١ توفیر العبوات المناسبة للتداول ووسائل نقل المحصول  ٣
 ١٨٫٠ ٢٧ فتح منافذ لبیع المحصول فى كافة المحافظات وتزویدھا بثالجات للتخزین لتحسین تسویق المحصول ٤
 ١٧٫٣ ٢٦ كن ثابتة ألسواق البطاطس وقریبة من أماكن الزراعةإنشاء أما ٥
 ١٢٫٦ ١٩ تجمیع وتخزین مناسبة بالمناطق الریفیة مع تزویدھا بثالجات التخزینإنشاء أماكن  ٦
 ١١٫٣ ١٧ تفعیل دور اإلرشاد فى عملیة تسویق المحصول وبیعھ وجعلھ كوسیط لشراء المحصول بسعر مناسب  ٧
 ٨٫٦ ١٣ ع االستثمار وإقامة شركات مصریة متخصصة فى تسویق وتصنیع المحصولالعمل على تشجی ٨
إقامة دورات تدریبیة على كیفیة تسویق وتصنیع المحصول وزیادة خبرة الم زارع للقض اء عل ى األم راض  ٩

 ٧٫٣ ١١ التى تصیب المحصول وتعیق تصدیره 

 ٦٫٠ ٩  منخفضةسعار العمل على تدریب العمالة مع توفیر اآلالت المناسبة بأ ١٠
 ٣٫٣ ٥ القضاء على تجار السوق السوداء  ١١

 .٢٠١٦، ٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة عام :المصدر
 

یجب األخذ فى االعتبار النتائج الخاصة بالمتغیرات  -٢
المستقلة المرتبطة بكل من درجتى معرفة وتنفیذ الزراع 

دیة عند تخطیط وتنفیذ البرامج للتوصیات اإلرشا
 .اإلرشادیة من أجل النھوض بإنتاج وتسویق البطاطس

العمل على اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بالتغلب على  -٣
: المشكالت التى تواجھ الزراع فى إنتاج البطاطس مثل

عدم توافر مستلزمات اإلنتاج من تقاوى وأسمدة 
، ومبیدات بأسعار مناسبة ومن مصادر موثوق فیھا

اإلصابة باآلفات واألمراض مثل الندوة والحفار والعفن 
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التسویق، عدم اإلشراف على عملیة تسویق البطاطس 
وتحدید سعر موحد للمزارعین فى بدایة الزراعة، 

 وتحكم  تكالیف نقل المحصول إلى األسواقارتفاع
 .التجار
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 .بھا فى المواعید المناسبة
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ABSTRACT 

 This research aimed; to Identify some general characteristics of the potato farmers, Identify 
the extension services provided by agricultural extension in the field of production and 
marketing of potato crop, to identify the sources of information that farmers get of them 
agricultural extension recommendations of the Potato crop, to identify the degree of 
knowledge and implementation of the farmers of the extension recommendations for the 
production and marketing of potato crop and the factors related to them, and to identify the 
problems facing farmers in production and marketing of potato crop, and suggestions to solve 
it. This research was conducted in Sharkia Governorate on random sample of potato crop 
farmers crop, size was 150 respondents during December 2015, and January 2016. The 
statistical analysis included frequencies, percentages, the mean, and Berson,s correlation 
coefficient. The results showed that the percentage (76.0%) of the total respondents were in 
the high knowledge type. The results showed also that there are significant correlation 
between farmers degree of knowledge to recommendations agricultural extension of the 
Potato and each of: educational status, number of family members working in agriculture, the 
area of agricultural holdings, the area of potatoe crop, the degree of satisfaction with the 
economic return of potato corp, the degree of exposure to sources of information regarding 
the potato, and the degree of benefit from the extension services and activities. The results 
also showed that: the percentage (53.3%) of the total farmers was found in the high 
implementation type. The results showed that there were significant correlation between the 
degree of implementation farmers to recommendations agricultural extension of potato and 
between each of: age, selling price of potatoes, number of years of experience relationship in 
agricultural work, number of years of experience in growing potatoes, the degree of official 
social participation, the degree of satisfaction with the economic return of the potato, the 
degree of exposure to sources of information of the potato, and the degree of benefit from the 
extension services and activities. Among the most important sources which gets the farmers 
respondents on the recommendations indicative agricultural crop potatoes represented in: 
Experienced people, agricultural agent, family, relatives, friends, shops selling production 
inputs, and television rural programs. The results showed that the most important problems 
facing farmers in potato production are: lack of production inputs of seeds and fertilizers and 
pesticides at affordable prices, the incidence of pests and diseases, poor agricultural drainage, 
the unavailability of seed varieties imported high productivity, and the un-availability of seeds 
in places close to the farm. The most important potato marketing problems were: the 
difficulty of marketing the crop to the lack of resources and marketing outlets, and lack of 
supervision on potatoes marketing process , the higher the transfer of the crop to market costs, 
and the exploitation and control of traders on the price of the crop.  
Key words: Knowledge, implementation, production and marketing, potato crop, Sharkia 

Governorate. 
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