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 اطــة دمیـافظـ محىرـض قـكر ببعـــر الســزراع بنجـــة لـــذیــــة والتنفیــــرفیــات المعـــــاجــاالحتی
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  مصر –  مركز البحوث الزراعیة– معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة –السرو الزراعیة ببحوث المحطة 

 الملخص

ب بعض ق ري  ل زراع بنج ر الس كر التنفیذی ةسة الحالیة بصفة رئیسیة التعرف على االحتیاجات المعرفی ة و استھدفت الدرا
 منھ  ا المبح  وثین عل  ى معلوم  اتھم الخاص  ة بزراع  ة مص  ادر المعلوم  ات الت  ي یحص  لأھ  م   التع  رف عل  ىومحافظ  ة دمی  اط 

 مش  كالت عل ى أھ  مالتع  رف و اإلرش ادیة، األنش  طة يعل  ى م  دى مش اركة ال  زراع المبح وثین ف   التع رف  وك  ذلكالمحص ول،
ف ى ث الث ق رى م ن مرك ز  ھ ذه الدراس ة وت م إج راء ،زراع بنجر السكر بالمحافظة واقتراحاتھم للتغلب على تل ك المش كالت

تتف ق بنودھ ا وتحقی ق األھ داف بالمقابل ة الشخص یة وتم تجمیع البیانات عن طریق استمارة اس تبیان كفر سعد بمحافظة دمیاط 
معام ل االنح دار المتع دد ومعام ل ارتب اط س بیرمان ومنھ ا  الوص فیة والكمی ة اإلحص ائیةوتم استخدام أسالیب التحلیل  البحثیة

 ح  والي  النت  ائج أنأظھ  رت :م  ا یل  يوت  تلخص أھ  م نت  ائج البح  ث ف  ى ، المتوس  ط الحس  ابيو) T(المت  درج الص  اعد، اختب  ار 
  لمحص ول بنج ر الس كر منخفض ة، الزراعی ةفیة بالتوصیات الفنی ةمن الزراع المبحوثین مستوى احتیاجاتھم المعر%) ٦٫٦(

توى م نھم مس  %) ٤٦٫٧( وح والي ، بتل ك التوص یات متوس طة المعرفی ة ك ان مس توى احتیاج اتھمم نھم%) ٤٦٫٧ (وح والي
 بالتوص یات  معنویة بین درجة االحتیاج المعرفي للزراع المبح وثینةارتباطیتبین وجود عالقة احتیاجاتھم المعرفیة مرتفعة، 

 وذل ك عن د  درج ة القیادی ةو  الزراعیة الجدی دةاألفكار نحو تجاهإلادرجة الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر السكر وبین كل من 
عدد سنوات الخبرة في زراعة محصول بنج ر  و من البنجرالمزروعة المساحة و درجة التعلیم وبین ،)٠٫٠١(مستوى داللة 

فى حین لم  ،)٠٫٠٥(اإلرشادیة عند مستوى داللة  األنشطةالمشاركة فى درجة معلومات،  التعرض لمصادر الدرجة السكر،
 درج  ةو متوس  ط إنتاجی  ة الف  دانو  الحی  ازة الزراعی  ةجم  الىإو الحال  ة االجتماعی  ةو  معنوی  ة العالق  ة م  ع ك  ال م  ن الس  نتتأك  د

توى احتیاج اتھم التنفیذی ة للتوص یات الفنی ة من الزراع المبح وثین مس %) ٦( النتائج أن حوالي أظھرت ستعداد للمخاطرة،إلا
 ك  ان مس  توى احتیاج  اتھم التنفیذی  ة بتل  ك التوص  یات م  نھم%) ٤٠ ( ح  واليو لمحص  ول بنج  ر الس  كر منخفض  ة،الزراعی  ة 

تب ین وج ود عالق ة ارتباطی ھ معنوی ة ب ین درج ة توى احتیاج اتھم التنفیذی ة مرتفع ة، منھم كان مس %) ٥٤(، وحواليمتوسطة
جم  الى الحی  ازة إ لل  زراع المبح  وثین بالتوص  یات الفنی  ة الزراعی  ة لمحص  ول بنج  ر الس  كر وب  ین ك  ل م  ن تنفی  ذيال االحتی  اج

عدد سنوات الخبرة في زراع ة محص ول بنج ر وبین  ،)٠٫٠١( االحتیاج المعرفي وذلك عند مستوى داللة إجمالي الزراعیة،
 المش اركة ف ي األنش طة اإلرش ادیة، درج ة وستعداد للمخاطرة االدرجة واالتجاه نحو األفكار الزراعیة الجدیدة درجة والسكر

درج ة  و  الحالة االجتماعیة و حین لم تتأكد معنویة العالقة مع كال من السني، ف)٠٫٠٥( عند مستوى داللة والدرجة القیادیة
أھ  م اتض  ح أن ، تع  رض لمص  ادر المعلوم  اتال  ومتوس  ط إنتاجی  ة الف  دان و م  ن بنج  ر الس  كرلمزروع  ة المس  احة ا والتعل  یم

الحص ول عل ى معلوم اتھم ع ن بنج ر الس كر مرتب ة تنازلی ا حس ب المتوس ط ي المصادر التي یعتمد علیھا الزراع المبحوثین ف
 الخب  رة الشخص  یة، األھ  ل والجی  ران، المرش  د الزراع  ي، كب  ار ال  زراع، الجمعی  ة الزراعی  ة، اإلدارات :الحس  ابي كم  ا یل  ي

اتض ح أن أھ م الص حف والمج الت الزراعی ة، و الحق ول اإلرش ادیة دس ي مص انع الس كر،الزراعی ة، الحق ول اإلرش ادیة، مھن
 مشاكل خاصة بتس ویق المحص ول وتش مل :ا یتعلق بزراعة محصول بنجر السكرالمشاكل التي تواجھ الزراع المبحوثین فیم

 بالنس بة للم زارع واس تغالل م ن المبح وثین، ارتف اع تك الیف نق ل المحص ول%) ٩٠ (وأشار إلیھ ا) تأخیر استالم المحصول(
 ع دم االلت زام بال دورة :وتش مل وال ري والص رف  خاصة بالتربةمن المبحوثین، مشاكل%) ٨٦ (وأشار إلیھاالسائقین للفالح 

، م  ن المبح  وثین %)٨١٫٣ (وأش  ار إلیھ  ا ح  والي ،، زی  ادة ملوح  ة الترب  ة م  ن المبح  وثین%)٨٦٫٦ (وأش  ار إلیھ  االزراعی  ة 
 وأش  ار إلیھ  ا ح  واليك  ل بن  ود العق  د لص  الح الش  ركة ول  یس لص  الح الف  الح  أن :وتش  ملالمحص  ول مش  كالت التعاق  د عل  ى 

زوت  ى وانخف اض المق  ررات الس  مادیة  ع دم ت  وافر الس ماد اآل:وتش  مل مش كالت خاص  ة بالتس مید،  م ن المبح  وثین%)٧٤٫٦(
 ع دم :تمثل ت ف ي و المقدمة للزراعبالخدمات اإلرشادیةمشكالت خاصة  ،من المبحوثین%) ٨٥٫٣(المنصرفة وبلغت نسبتھا 

، قل ة ع  دد  م  ن المبح وثین)%٥٨٫٦( وأش ار إلیھ ا ح واليت وافر مرش دین زراعی ین متخصص  ین ف ي محص ول بنج ر الس  كر 
 . من المبحوثین%)٥٨٫٦( حوالي  محصول ببنجر السكر وبلغت نسبتھاالندوات اإلرشادیة الخاصة بزراعة

 .يالتنفیذ، االحتیاج عرفة  الم،بنجر السكر :الكلمات االسترشادیة
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 المقدمة والمشكلة البحثیة

 الناتج ي نسبة ال یستھان بھا ف المحاصیل السكریةتمثل
%) ٨( الزراعي المصري حیث وصلت ھذه النسبة حوالي

تیجیة الھامة احیث یعتبر السكر من المواد الغذائیة االستر
ة التي تحظى باھتمام الدول المنتجة لمادتھ الخام والمصنع

نظرا ألھمیتھ االستھالكیة لإلنسان فى مختلف مراحل 
عمره ومستویاتھ المعیشیة، وتنعكس أھمیھ السكر كسلعة 

 على حركة التجارة الدولیة وما تشكلھ من استراتیجیة
 دم،آ (أھمیھ خاصة على میزان المدفوعات للدول النامیة

٢٠٠٤(. 

یتزاید  السكر ھو أحد أھم السلع االستھالكیة حیثو
ئما االستھالك منھ بدرجة تفوق اإلنتاج مما یؤدي إلى دا

 ملیون ٠٫٥كبیرة منھ تصل إلى حوالي  استیراد كمیات
 واالستھالك  وذلك لتقلیل الفجوة ما بین اإلنتاجًطن سنویا

 بدأت الفجوة بین حیث ،للوصول إلى درجة االكتفاء الذاتي
ومع  ١٩٧٣ بعد حربإنتاج واستھالك السكر فى مصر 

 زیادة لدخول فئات عدیدة  منتاح االقتصادي وما تبعھاالنف
 وبلغتمن الشعب وزیادة االستھالك وزیادة أعداد السكان 

الفجوة أقصاھا في بدایة الثمانینات وبلغت نسبة االكتفاء 
 ي، وتذبذبت نسبة االكتفاء الذاتي ف%)٥٥٫٤( الذاتي

 ٢٠٠٩دناھا عام أ حیث تراوحت بین األخیرةالسنوات 
 ٢٠١٢إلى أقصاھا عام %) ٥٩٫٢(بحوالى وقدرت 

، ٢٠١٤ ي عاميواستقرت ف%) ٦٩٫٨(وقدرت بحوالى 
 ٢٣٧٢ يحیث قدر اإلنتاج بحوال%) ٧٦٫٥(حول  ٢٠١٥

 بفجوة يألف طن  أ٣١٠٠ يلف طن واالستھالك بحوالأ
وزارة الزراعة واستصالح ( لف طن أ٧٢٨ يقدرت بحوال

 .)٢٠١٥ ،يراضاأل
عامة للتنمیة الزراعیة فى واستھدفت االستراتیجیة ال

ًلنھوض بالمحاصیل السكریة إنتاجا وتصنیعا  ا٢٠٣٠عام  ً
لتحقیق أقصى إنتاجیة من السكر ومحاولة الوصول إلى 

 أعلى معدالت من االكتفاء الذاتي، والحد من االستیراد،
 زراعة محصول بنجر السكر يوذلك من خالل التوسع ف

لمستصلحة، حیث  أراضى الدلتا والوادي واألراضي افي
یمتاز محصول بنجر السكر بقدرتھ على التأقلم فى مختلف 

سواء الرملیة ) ٢٠٠٤وزارة الزراعة، (أنواع األراضي، 
منھا أو الجیریة أو الملحیة، وبالتالي إمكانیة التوسع فى 
ًزراعتھ دون المساس بالرقعة الزراعیة القدیمة، فضال 

ًمیات قلیلة نسبیا على أنھ من المحاصیل التي تحتاج إلى ك
 )٢٠٠٣أحمد، (من األسمدة ومیاه الري 

ونظرا لتبنى وزارة الزراعة فكرة تعظیم العائد من 
خاصة مع مشكلة نقص المیاه فقد تزاید  الموارد الطبیعیة

  والذي ھو محور الدراسةاالھتمام بمحصول بنجر السكر
باعتباره األمل فى زیادة إنتاج السكر وذلك لقلة متطلباتھ 

فضال عن  من میاه الري مقارنة بمحصول قصب السكر،
قت محدودیة المساحة المالئمة لزراعة قصب السكر فى الو

 جمالى على السكر لسد حاجاتالذي یتزاید فیھ حجم الطلب اإل
  ولتحقیق استراتیجیة)٢٠٠٧ الخالق،میخائیل وعبد(السكان 

  مصريالسكر فاالكتفاء الذاتي وزارة الزراعة فى زیادة 
فإنھ البد من النھوض بإنتاجیة بنجر السكر للوصول إلى 
المعدالت اإلنتاجیة المطلوبة منھ وذلك عن طریق التوسع 

والتوسع الرأسى ولن یحدث ذلك إال ) ٢٠٠٨ ،باشا (ياألفق
عن طریق التوسع فى زراعة األصناف عالیة اإلنتاجیة 

 يوتطبیق التوصیات الفنیة الخاصة بتلك األصناف والت
د من إنتاجیتھا وكذلك حمایة المحصول من اآلفات تزی

بیل واألمراض، مع القضاء على المعوقات التى تقف فى س
توعیة الزراع و ).٢٠١٢شلبى، (تطبیق التوصیات الفنیة 

وتزویدھم بالمعارف والمعلومات والتوصیات اإلرشادیة 
 ،المثلى الخاصة بزراعة وإنتاج محصول بنجر السكر

 تطل التي النافذة باعتباره الزراعيرشاد  دور اإلیأتيوھنا 
منھا مختلف البحوث والنظریات العلمیة إلى ساحة التطبیق 

 .)٢٠٠٥ ،محمد( المیداني
وبالرغم من بدایة زراعة محصول بنجر السكر فى 

 وتزایدت مساحتھ المزروعة حتى ١٩٨٠مصر منذ عام 
 فإنھ لم یزرع ٢٠١٥ الف فدان عام ٥٤٥بلغت أكثر من 

 وبلغت المساحة ٢٠١٢حافظة دمیاط إال فى عام فى م
 فدان تلك ٥٣١٨فى محافظة دمیاط حوالى المزروعة منھ 

 بمساحة المساحة تتوزع على ثالثة مراكز ھى كفر سعد
 ، والزرقا فدان٥٦٠ بمساحة ، فارسكور فدان٤٣٠٠

وتبین أنھ بالرغم من أن مركز كفر .  فدان٤٥٨بمساحة 
من حیث المساحة المزروعة إال سعد یحتل األھمیة األولى 

أن متوسط اإلنتاجیة الفدانیة منخفضة مقارنة بالمراكز 
،  طن١٨األخرى حیث بلغت متوسط إنتاجیة الفدان 

 طن لمراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا ٢٣، طن٢٢
على الترتیب لیس ذلك فقط بل أن إنتاجیة المحافظة بوجھ 

 طن ٣٥لتى تبلغ عام أقل من اإلنتاجیة المثلى للفدان وا
 ).٢٠١٥، راضىوزارة الزراعة واستصالح األ( للفدان

مكن صیاغة المشكلة البحثیة في  یمما سبقوانطالقا 
 :التساؤالت اآلتیة

كر ـــــر الســى االحتیاجات المعرفیة لزراع بنجــــھ ما
 تنفیذ المبحوثین للتوصیات درجة يھ ما ،طبمحافظة دمیا

 مصادر المعلومات يھ ما ، للمحصولاإلرشادیةالفنیة 
 منھا المبحوثین على معلوماتھم الخاصة  یحصلالتي

 مشكالت زراع بنجر السكر  ھىما بزراعة المحصول،
 .بالمحافظة واقتراحاتھم للتغلب على تلك المشكالت

 األھداف البحثیة
 بصفة أساسیة التعرف على  الحالي البحثاستھدف

ع محصول بنجر االحتیاجات المعرفیة والتنفیذیة لزرا
وتم تحقیق ھذا الھدف الرئیسي من ، دمیاطالسكر بمحافظة 

 :خالل مجموعة من األھداف الفرعیة التالیة
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  والتنفیذي المعرفيالتعرف على مستوى االحتیاج -١
حوثین بالتوصیات  المب محصول بنجر السكرلزراع

 .الفنیة الزراعیة

ة ذات  تحدید إسھام كل متغیر من المتغیرات المستقل-٢
 حتیاجاالالعالقة االرتباطیة المعنویة فى تفسیر درجة 

 المبحوثین فیما للزراع التنفیذياالحتیاج والمعرفي 
یتعلق بالتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر 

  .السكر
تحدید معنویة الفروق بین مستوى االحتیاج المعرفي  -٣

لزراع بنجر السكر ومستوى احتیاجاتھم الى تنفیذ 
 . لمحصول بنجر السكرالزراعیةوصیات الفنیة الت

 یحصل منھا الزراع التي المصادر أھم التعرف على -٤
المبحوثین على معلوماتھم الخاصة بمحصول بنجر 

ى مشاركتھم في األنشطة  على مد والتعرف،السكر
 .اإلرشادیة

 التى تواجھ زراع محصولمشكالت الالتعرف على أھم  -٥
 .مقترحاتھم لحل تلك المشكالت أھم ك وكذلبنجر السكر

 االستعراض المرجعياإلطار النظري و
المعرفة ھي أولى مراحل عملیة اتخاذ القرار، حیث یتم 
فى ھذه المرحلة معرفة الفرد بوجود الخبرة ویكتسب 
بعض المعلومات العامة عنھا، وقد یھتم الفرد بوجود 
الخبرة ویجمع المعلومات المتوافرة عنھا نتیجة شعوره 
بوجود مشكلة معینة وبحاجتھ إلى تلك الفكرة أو الخبرة 

، وتعبر المعرفة على كل )١٩٨٨عبدالمقصود، (لعالجھا 
ما أستقر فى ذھن اإلنسان من معاني وخبرات أمكن 

إلى  ،)١٩٩٠ ،السید(اكتسابھا عن طریق حواسھ المختلفة 
جانب أنھا بناء منظم من الحقائق أو األفكار سواء كانت 

ً عقلیا أم نتائج تجریبیة تنقل إلى اآلخرین من خالل ًإستدالال
 ).١٩٩٤ ،سالم(بعض وسائل التواصل بشكل منتظم 

ًیمكن إغفال أن ھناك ارتباطا وثیقا بین المعرفة  وال
ومجال العمل اإلرشادي الزراعي، فاإلرشاد الزراعي فى 
واقع األمر عملیة تعلیمیة لھا أھداف وخصائص مغیرة 

ان ھذا التغیر المستھدف فى المعارف أو للسلوك، سواء ك
المھارات أو االتجاھات، كما أن أولى مراحل عملیة التبنى 

حیث أن  )٢٠٠٥، محمد( أو اتخاذ القرار تبدأ بالمعرفة
ًمعارف الفرد تؤدى دورا ھاما فى تكوین وبلورة وتوجیھ  ً
سلوكھ باعتبار أن السلوك ما ھو إال فعل ھادف لتحقیق أو 

ًاجة لدى اإلنسان، كما تلعب المعارف دورا بنائیا إشباع ح ً
فى میول الفرد واتجاھاتھ واھتماماتھ وعواطفھ وقیمھ 
ومعتقداتھ، وذلك ألن المعارف والمفاھیم واالتجاھات 
لیست نتاج عقلي مطلق ولكنھا نتاج متفاعل مع الزمان 

 .)١٩٩٤ براھیم،إ( والمكان الذي یعیش فیھ اإلنسان
اعي الذي یتمتع بمستوى معرفي مرتفع أن المزارع الو

أقدر من غیره على سرعة األخذ باألفكار الجدیدة وتبنیھا، 
ًبة للمزارع األقل وعیا بینما یكون األمر غیر ذلك بالنس

كذلك تتعدد أیضا طرق قیاس ) ١٩٨٧ ،صالح(ومعرفة 
ختبار االستدعاء ا األفراد وذلك عن طریقالمعرفة لدى 

ختبار اختیار األسئلة ا ب والخطأ،ختبار الصوااالبسیط، 
ل، ختبار إتمام الجما ختبار االختیار المتعدد،االبدیلة، 

ختبار أسئلة الترتیب ا، ختبار الحصراختبار المقابلة، ا
 .)١٩٩١، النجار(

 الفجوة ما بین الوضع الحالي و یعبر عنحتیاج إلا أما
 أن الوضع الحالي  حیثالوضع المرغوب الوصول إلیھ

حدیده فى ضوء دراسة الموقف فى المنطقة، وھذا یمكن ت
یمثل الخطوة األولى فى عملیة تخطیط البرامج اإلرشادیة، 

 الوصول إلیھ فیمكن تحدیده عن المرغوبأما الوضع 
،  عن طریق تقدیر األخصائیینلكطریق نتائج األبحاث وكذ

والمرشدین الزراعیین، وعن طریق مقارنة الوضع الحالي 
 المرغوب الوصول إلیھ یمكن االستدالل ببیانات الوضع

 ویعرف )Leagans, 1961( على الفجوة أو المشكلة
كل ما یتطلبھ اإلنسان لسد ما ھو " بأنھ ًاالحتیاج أیضا

ضروري من رغبات أو لتوفیر ما ھو مفید لتطوره ونموه، 
وبعبارة أخرى ھو الدافع الطبیعي أو المیل الفطري الذي 

 غایة داخلیة كانت أو خارجیة یدفع اإلنسان إلى تحقیق
 ، وآخرونحوطر(سواء كانت شعوریة أو غیر شعوریة 

 یمكن أن تساھم فى جد مجموعة من الطرقتوو، )٢٠٠٣
تحدید احتیاجات األفراد مثل الوكالء اإلرشادیون حیث 
یعتبرون مصادر جیدة لتحدید االحتیاجات المحسوسة 

لوضع وغیر المحسوسة بحكم احتفاظھم بمعلومات عن ا
القائم للمنطقة التي یقطنھا األفراد، األخصائیون 
اإلرشادیون وھؤالء أیضا لدیھم معلومات كافیة عن 
الموقف فى البیئة المحلیة وعن نتائج األبحاث المتوفرة 
لذلك یمكن اعتبارھم مصادر جیدة الحتیاجات األفراد 
وخاصة االحتیاجات غیر المحسوسة، وأیضا عن طریق 

ت اإلرشادیة حیث تعكس احتیاجات األفراد نتائج الدراسا
وذلك عن طریق مجموعة من األسئلة تحدد المستوى 
المعرفي فى موضوع ما، كما یمكن تحدید االحتیاجات 
المعرفیة عن طریق القادة المحلیون حیث یمكن أن یكون 
القادة المحلیون مصدر لتحدید احتیاجات األفراد نتیجة 

 أسئلة االختبار ،بشكل كاملإحاطتھم وإلمامھم بالمنطقة 
حیث تشیر إلى مستوى معرفة األفراد بموضوع ما 
باإلضافة إلى احتیاجاتھم المعرفیة استنادا إلى قیاس النقص 

حیث  ، البیانات اإلحصائیة فى منطقة ما.المعرفي لدیھم
ًتعد مؤشرا إلى احتیاجات الجمھور اإلرشادي فى تلك 

  .)Sanders, 1966( المنطقة
سة االحتیاجات المعرفیة لیس فقط للتعرف أن درا

علیھا وتحدیدھا وإنما فى التعرف على االحتیاجات 
المحسوسة وغیر المحسوسة بالنسبة لجمھور الزراع، 
ًإضافة إلى وجوب تنظیمھا وترتیبھا وفقا ألولویتھا مع 
حشد جمیع اإلمكانیات والموارد البشریة والمادیة 

، حیث )١٩٩٢ ،الرافعي(والطبیعیة إلشباع تلك الحاجات 
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أن أبرز المؤشرات التي تساعد فى تنمیة البرامج 
اإلرشادیة ھي البدایة باحتیاجات ورغبات الناس 
المحسوسة التي یرغبون فى أدائھا، ویعنى ذلك مرونة 
البرنامج بحیث یھتم بسد االحتیاجات والرغبات الملحة 

 لىأى أن الوفاء بحاجة الزراع إ ،)١٩٩٢ عمر،( ًأوال
المعارف والتوصیات الفنیة لمحصول بنجر السكر یمكنھم 

 النھوض باإلنتاجیة وبالتالي ، االنتاجىأدائھممن تحسین 
 وتقلیص الفجوة اإلنتاجیة أو سدھا حیث الفدانیة للمحصول

یعتبر ذلك ھدفا استراتیجیا لقطاع الزراعة المصریة 
 .)٢٠١٢ شلبي،(

 ات والطریقة البحثیةنمصادر البیا

 ل الجغرافيالمجا
تم إجراء ھذا البحث بمحافظة دمیاط وتم اختیار مركز 

 المزروعةمن حیث المساحة كبر المراكز أ أنھكفر سعد حیث 
 بالمحافظة لمحصول بنجر السكر وتمإنتاجیة وأكثرھا 

 كفور الغاب، - بوعیادأ -  الوسطانىقري وھي ثالث اختیار
  اإلنتاجیةثلقرى تحتل المراكز األولى من حیحیث أن ھذه ا

حسب   بمحصول بنجر السكر،المزروعةاحة المسو
 .المدروسة ارات الزراعیة بالمراكزالبیانات الواردة باإلد

 المجال البشرى
 مبحوث ١٥٠  قوامھا منتظمة عینة عشوائیةختیاراتم 

كفور  -عیاد  بوأ - الوسطانى( الثالث قري المختارة من
 .من كل قریة مبحوث ٥٠بواقع ) الغاب

 مجال الزمنيال
تم جمع البیانات المیدانیة خالل شھر دیسمبر لسنة 

عن طریق أسلوب االستبیان بالمقابلة الشخصیة مع ٢١٠٥
 .المبحوثین

 أداة جمع البیانات
ستمارة لجمع البیانات بالمقابلة الشخصیة إتم تصمیم 

وتم عمل اختبار مبدئي لزراع محصول بنجر السكر،
) الوسطانى(في قریة  مزارعین) ١٠(لالستمارة على 

 بعض الالزمة على بعض التعدیالت إجراءحیث تم 
 االستمارة في أصبحت وذلك لتوضیحھا حتى األسئلة

 .شكلھا النھائي

 قیاس المتغیرات البحثیة
 : على النحو التالي البحثأمكن القیاس الكمي لمتغیرات

 المتغیرات المستقلة
 السن

 وتم  البیانات،وتم سؤال المبحوث عن سنة أثناء تجمیع
تقسیم المبحوثین وفقا التعبیر عنھا بالرقم الخام حیث تم 

، ) سنة٤٠أقل من (صغار السن : لى ثالث فئات ھيإللسن 
 ٦٠(، كبار السن ) سنة٦٠ أقل من – ٤٠(متوسط السن 

 ).سنة فأكثر

 الحالة االجتماعیة
ھ ـــوث عن حالتــــتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبح

یم المبحوثین من حیث الحالة ـــــ، وقد تم تقساالجتماعیة
بأرقام وذلك ) مطلق/أرمل /أعزب/متزوج (إلىاالجتماعیة 

 .لالستجابات على الترتیب) ١،٣،٢،٤( ترمیز

 درجة تعلیم المبحوث
وقد وتم قیاسھ بسؤال المبحوث عن حالتھ التعلیمیة 

یقرا (، ودرجتان للمبحوث يمأعطیت درجة للمبحوث األ
تعلیم (، وثالثة درجات للمبحوث )دون مؤھلویكتب ب

خمسة  ،)عدادىتعلیم إ(وأربعة درجات للمبحوث ) يابتدائ
، ست درجات للمبحوث )تعلیم متوسط( درجات للمبحوث

 . وذلك للترمیز)تعلیم عالي(

  الحیازة الزراعیةمساحة

مساحة  المبحوث عن وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال
 الحیازة كمؤشر مساحة ، وتم استخدامحیازتھ الزراعیة

رقمي لقیاس ھذا المتغیر، وتم تقسیم المبحوثین من حیث 
حیازة   : الزراعیة إلي ثالث فئات كما یليمساحة األرض

، ) أفدنة١٠-٥(، حیازة متوسطة )فدنةأ ٥أقل من (صغیرة 
 .)أفدنة ١٠من  أكثر(حیازة كبیرة 

  بمحصول بنجر السكرالمزروعةالمساحة 
متغیر بسؤال المبحوث عن المساحة وتم قیاس ھذا ال

 بحصول بنجر السكر، وتم استخدام المساحة المزروعة
 كمؤشر رقمي لقیاس ھذا المتغیر، وتم تقسیم المزروعة

 بالمحصول المزروعةالمبحوثین من حیث مساحة األرض 
 ٥أقل من (مساحة صغیرة  :إلي ثالث فئات كما یلي

احة كبیرة ، مس) أفدنة١٠-٥(، مساحة متوسطة )فدنةأ
 .) أفدنة١٠أكثر من (

 عدد سنوات الخبرة في زراعة المحصول
 وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عدد سنوات

وتم استخدام عدد السنوات  زراعتھ لمحصول بنجر السكر،
 كمؤشر رقمي لقیاس ھذا المتغیر،وتم تقسیم فئات المبحوثین

 ٥قل من أ( ةمبحوثین ذات خبرة قلیل: ھيإلى ثالثة فئات 
 ،)سنوات ١٠-٥( مبحوثین ذات خبرة متوسطة ،)سنوات

 ). سنوات١٠أكثر من ( مبحوثین ذات خبرة عالیة

 الفدان/متوسط إنتاجیھ
وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن متوسط 

للفدان، وتم استخدام كمیة /اإلنتاجیة لمحصول بنجر السكر
وتم تقسیم اإلنتاج كمؤشر رقمي لقیاس ھذا المتغیر 

قل من أ(إنتاجیھ قلیلة  :اإلنتاجیة إلى ثالثة فئات كالتالي
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) للفدان/ طن٢٥ -١٦(إنتاجیة متوسطة  ،)للفدان /طن١٦
 ). طن٢٥أكثر من (إنتاجیة مرتفعة 

  السكر)% (متوسط نسبة
وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن متوسط 

كمؤشر  للسكر )%(سكر، وتم استخدام لل النسبة المئویة
 : فئات كالتاليثالث إلىرقمي لقیاس ھذا المتغیر وتم تقسیمھ 

 ، عالیة%)٢١ - %١٨( متوسطة ،%)١٨قل من أ( قلیلة
 .%) ٢١أكثر من (

 مصادر المعلومات
 المبحوث عن المصادر بسؤالوتم قیاس ھذا المتغیر 

التي یحصل منھا علي معلوماتھ الزراعیة ودرجة تعرضھ 
مصدر، وأعطیت ) ١٢(ھا لكل مصدر حیث بلغ عدد

دائما، أحیانا، (الستجابات ) صفر ،١ ،٢ ،٣(درجات 
علي الترتیب ومجموع درجات المبحوث التي ) ، الًنادرا

درجة تعبر عن مستوى ) ٣٦ -صفر (تراوحت بین 
تعرض المبحوث لمصادر المعلومات، وبعد تحلیل البیانات 

-صفر ( تعرض منخفض :أمكن تقسیمھا إلى ثالثة فئات
درجة، تعرض  )٢٤-١٣(تعرض متوسط  درجة،) ١٢

 . درجة )٣٦-٢٥( مرتفع
 درجة االتجاه نحو األفكار الجدیدة

وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن رأیھ فى 
مجموعة من العبارات االیجابیة والسلبیة المعبرة عن المیل 

عبارة وذلك باستجابات ) ١٢(لألفكار الجدیدة المكونة من 
 للعبارات )٣،٢،١(بدرجات ) غیر موافق - سیان -موافق(

للعبارات السلبیة على ) ١،٢،٣( على الترتیب،االیجابیة 
وبعد جمع استجابات المبحوث في جمیع العبارات الترتیب 
 درجة،) ٣٦-١٢( للدرجة الكلیة مابین الفعلي المدىتراوح 

 ثالث إلىوبعد تحلیل البیانات أمكن تقسیم المبحوثین 
-٢١(درجة، اتجاه متوسط ) ٢٠-١٢(اه ضعیف اتج:فئات
 .  درجة)٣٦-٢٩(اتجاه قوى  درجة،) ٢٨

 ستعداد للمخاطرةدرجة اإل
وتم قیاس ھذا المتغیر عن طریق استجابة المبحوث 
لبعض العبارات المعبرة عن استعداده للمخاطرة البالغ 

عبارات ایجابیھ وسلبیة وذلك باستجابات  )١٠( عددھا
  للعبارات)٣ ،٢ ،١(بدرجات ) غیر موافق - سیان -موافق (

وبعد للعبارات السلبیة على الترتیب ) ٣ ،٢ ،١( االیجابیة
تجمیع استجابات المبحوث الكلیة لجمیع العبارات تراوح 

وبعد  ،درجة) ٣٠-١٠(  للدرجة الكلیة ما بینالفعلي المدى
تحلیل البیانات أمكن تقسیم المبحوثین إلى ثالث فئات 

-١٧( استعداد متوسط درجة،) ١٦-١٠( فضاستعداد منخ
 .درجة) ٣٠-٢٤(استعداد مرتفع  درجة، )٢٣

 درجة المشاركة فى األنشطة اإلرشادیة

وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن درجة 
مشاركتھ في مجموعة من األنشطة اإلرشادیة بلغ عددھا 

) صفر ، ١ ، ٢ ،٣( أنشطھ، وأعطیت درجات) ١٠(

علي الترتیب، وبعد ) ما، أحیانا، نادرا، الدائ(الستجابات 
تجمیع استجابات المبحوث الكلیة لجمیع العبارات تراوح 

 درجة،) ٣٠ -صفر (  للدرجة الكلیة ما بینالفعليالمدى 
وبعد تحلیل البیانات أمكن تقسیم المبحوثین إلى ثالث فئات 

درجة،مشاركة متوسطة ) ١٠-صفر (مشاركة منخفضة 
 .درجة) ٣٠-٢١(شاركة مرتفعة م درجة، )٢٠-١١(

 درجة القیادیة
وتم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن المجاالت 
التي یلجأ إلیھا الزراع اآلخرین إلیھ إلعطائھم النصح 

) ١٠(ذا اللجوء بلغ عددھا والمشورة فیھا وما ھي درجة ھ
الستجابات ) صفر ،١ ،٢ ،٣( ، وأعطیت درجاتمجاالت

علي الترتیب، وبعد تجمیع ) را، الدائما، أحیانا، ناد(
استجابات المبحوث الكلیة لجمیع العبارات تراوح المدى 

وبعد تحلیل  ،درجة) ٣٠-١٠(  للدرجة الكلیة ما بینالفعلي
البیانات أمكن تقسیم المبحوثین إلى ثالث فئات مستوى 

 مستوى قیادي متوسط درجة،) ١٠ -صفر(قیادي منخفض 
 .درجة) ٣٠-٢١(ي مرتفع درجة، مستوى قیاد )٢٠-١١(

 المتغیرات التابعة
المعرفي للزراع المبحوثین بالتوصیات االحتیاج 

 الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر السكر
مبحوثین عن معرفتھم التم قیاس ھذا المتغیر بسؤال 

لبعض التوصیات اإلرشادیة الفنیة الزراعیة لمحصول 
توصیة خاصة ) ٨٠( من تتكونبنجر السكر والتي 

من الزراعة إلى الحصاد وأعطیت بدایة لمحصول با
استجابة كل مبحوث الدرجات الخاصة بھا وفق دلیل 

على )ال یعرف یعرف،(الستجابات  )١،٢(الترمیز الرقمي 
وتم تحدید االحتیاج المعرفي بحساب الفرق بین  ،الترتیب

ترواح المدى الفعلى حیث  المعرفة الفعلیة والمعرفة الكلیة،
 احتیاج ثالث فئات إلىتم تقسیمھا ) رجة د٤٥-١( بین

 ، احتیاج معرفي متوسط)  درجة١٥ -١(معرفي منخفض 
 .)درجة ٤٥ -٣١( ، احتیاج معرفي مرتفع) درجة٣٠-١٦(

 التنفیذي للزراع المبحوثین للتوصیات الفنیة االحتیاج
 الزراعیة لمحصول بنجر السكر

مبحوثین عن مدى التم قیاس ھذا المتغیر بسؤال 
ذھم لبعض التوصیات اإلرشادیة الفنیة الزراعیة تنفی

توصیة ) ٨٠(لمحصول بنجر السكر والتي تتكون من 
 من الزراعة إلى الحصادبدایة خاصة بالمحصول 

وأعطیت استجابة كل مبحوث الدرجات الخاصة بھا وفق 
 )ال ینفذ ینفذ،(الستجابات  )٢ ، ١(دلیل الترمیز الرقمي 

حتیاج التنفیذي بحساب الفرق  وتم تحدید االعلى الترتیب
حیث ترواح المدى الفعلى  بین التنفیذ الفعلي والتنفیذ الكلي،

تم تقسیمھا إلى ثالث فئات احتیاج )  درجة٥٠-٩( بین
 متوسط  تنفیذي، احتیاج ) درجة٢٢-٩( منخفض تنفیذي

 ).درجة ٥٠-٣٧( تنفیذي مرتفع، احتیاج ) درجة٣٦-٢٣(
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 لسكرالمشكالت الخاصة لزراع بنجر ا

تم التعرف على ھذه المشاكل بسؤال المبحوثین عن 
المشاكل المختلفة التي تواجھھم عند زراعة المحصول 
واستخدمت التكرارات والنسب المئویة لتحدید األھمیة 

ة النسبیة لھذه المشاكل، وتم تجمیع المقترحات من وجھ
 . النسبیة لكل منھاةھمینظر المبحوثین وترتیبھا حسب األ

 التحلیل اإلحصائي الیبأس
 استخدام عدة أسالیب إحصائیة فى تحلیل البیانات تم

العرض الجدولى بالتكرار والنسب المئویة فى  :وھى
 ارتباط سبیرمان لتحدید ملعرض البیانات الوصفیة، معا

المدروسة العالقة االرتباطیة بین المتغیرات المستقلة 
المتدرج  التابعة، معامل االنحدار المتعدد والمتغیرات

 )Step Wise Regression Analysis( الصاعد
لتحدید اإلسھام النسبي للمتغیرات المستقلة المدروسة ذات 
العالقة االرتباطیة فى تفسیر التباین فى كال من االحتیاج 

لتحدید معنویة العالقة بین ) T(اختبار  المعرفي والتنفیذي،
لمبحوثین، اإلحتیاج المعرفي واالحتیاج التنفیذي للزراع ا

المتوسط الحسابي لتحدید األھمیة النسبیة لكل من مصادر 
، مشاركة المبحوثین فى األنشطة معلومات المبحوثین

 . اإلرشادیة

 البحثیةالفروض 

 الفرض األول

االحتیاج توجد عالقة ارتباطیھ معنویة بین درجة 
 بالتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول المعرفي للمبحوثین

السن، (المتغیرات المستقلة المدروسة التالیة بنجر السكر و
، حجم الحیازة الحالة التعلیمیة للمبحوثالحالة االجتماعیة، 

، سنوات الخبرة بنجر السكر المساحة المنزرعة الزراعیة،
 فى زراعة محصول بنجر السكر، متوسط إنتاجیة الفدان

مصادر المعلومات التعرض لمستوى  ،من البنجر
اه نحو األفكار الزراعیة الجدیدة، االستعداد تج، اإلالزراعیة

 فى األنشطة اإلرشادیة، درجة المشاركة ،للمخاطرة
 .)والدرجة القیادیة

 الفرض الثاني
االحتیاج توجد عالقة ارتباطیھ معنویة بین درجة 

 المبحوثین للتوصیات الفنیة الزراعیة التنفیذي للزراع
 لمدروسة والمتغیرات المستقلة ابنجر السكرلمحصول 
 .سابقة الذكر

 الفرض الثالث

ذات العالقة االرتباطیة تسھم المتغیرات المستقلة 
موضع الدراسة فى تفسیر التباین الكلى بین المبحوثین في 
االحتیاج المعرفي بالتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول 

 .بنجر السكر

 الفرض الرابع

 قة االرتباطیة ذات العالتسھم المتغیرات المستقلة
 المبحوثین في موضع الدراسة فى تفسیر التباین الكلى بین

 للتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول االحتیاج التنفیذي
 .بنجر السكر

 الفرض الخامس

االحتیاج المعرفي  بین درجة فروق معنویةتوجد 
 المبحوثین بالتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول للزراع

 للتوصیات یذياحتیاجھم التنفبنجر السكر وبین درجة 
 .الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر السكر

ھذا وقد تم وضع ھذه الفروض البحثیة فى صورتھا 
أمام كل ) ال( الصفریة حتى یمكن اختبارھا بوضع كلمة

 . فرض بحثي

 وصف عینة البحث

 ح  والي أن إل  ى ١ج  دول حی  ث تش  یر البیان  ات ال  واردة ب
غار  من مزارعي البنج ر م ن ص  المبحوثینمن%) ٨٤٫٧(

ومتوسطي السن ألن ھذه الفئات أكثر استعداد لتبنى األفكار 
م   ن %) ٩٧٫٤(و ،الزراعی   ة المس   تحدثة ع   ن كب   ار الس   ن

 أمی  ینم  نھم %) ٣٠(ح  والي وان  أف  راد العین  ة مت  زوجین،
 م  ؤھالت علی  ا، م  ن الحاص  لین عل  ىم  نھم فق  ط %) ٦٫٧(و

 م   نھم أص   حاب حی   ازات ص   غیرة،) ٧٣٫٣٥ (ح   واليوان 
 مساحة ص غیرة م ن بنج ر نھم یزرعونم%) ٨٣( وحوالي
م    ن ال     زراع  %)٥٢( أفدن     ة و ٥تزی     د ع    ن  ال الس    كر

ف   ى زراع   ة بنج   ر الس   كر منخفض   ة المبح   وثین خب   رتھم 
 ١٠تزی د ع ن حی ث  خب رتھم عالی ة م نھم %)٣٫٣(وح والي
م   نھم مس   توى تعرض   ھم لمص    ادر %) ٦٤(أن  ،س   نوات

م نھم تعرض ھم %) ١٧٫٣(والمعلومات الزراعیة متوسط، 
م  نھم %) ٧١٫٣(ح  والي وان در المعلوم  ات مرتف  ع، لمص ا

وح   والي   لألفك   ار الزراعی   ة الجدی   دة،محای   دلدی   ھ اتج   اه 
 نأو  اتج  اه ق  وى لألفك  ار الجدی  دة،مم  نھم ل  دیھ%) ٢٤٫٧(
م    ن أف     راد العین    ة ل     دیھم اس    تعداد متوس     ط %) ٦٠٫٧(

 مرتفع،للمخاطرة منھم استعدادھم %) ٢٨٫٧(و للمخاطرة،
 ف      ي األنش      طة مش      اركتھم م      نھم%) ٨٧٫٣( وح      والي
من المبحوثین %) ٦٢٫٧( حوالين أ، ومنخفضةاإلرشادیة 

م  نھم درج  تھم القیادی  ة %) ٨(و ،ذو ت  أثیر قی  ادي م  نخفض
  متوس  ط إنتاجی  ھأنمرتفع  ة، وق  د تب  ین م  ن النت  ائج أیض  ا 

 ب انحراف معی اري ) طن٢٢٫٩(من بنجر السكر بلغ  الفدان
 )%١٨ (حواليالسكر ، وبلغت متوسط نسبة )٣٫٠٦ (قدره

 ).٠٫٠٢(بانحراف معیاري قدره 
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 میزة لھممتوزیع الزراع المبحوثین حسب الخصائص ال. ١جدول 

 )%( ١٥٠=ن المتغیرات )%( ١٥٠=ن المتغیرات

 فدان/طن٢٢٫٩٠ للفدانإلنتاجیھ المتوسط العام  السن
 ٣٫٠٦ االنحراف المعیاري ٢٨ ٤٢ سنة) ٤٠أقل من ( صغار السن 

 متوسط نسبة السكر ٥٦٫٧ ٨٥ سنة) ٦٠أقل من  -٤٠(  السنمتوسطي 
 ١٨ ٢٨ %)١٨اقل من ( نسبة منخفضة ١٥٫٣ ٢٣ ) سنة فأكثر٦٠(  كبار السن

 ٧٩ ١١٨ %)٢١-١٨( نسبة متوسطة الحالة االجتماعیة
 ٣ ٤ %)٢١أكثر من ( نسبة مرتفعة ٩٧٫٤ ١٤٦ متزوج

 %١٨ المتوسط العام لنسبة السكر ١٫٣ ٢ أعزب
 ٠٫٠٢ االنحراف المعیاري ١٫٣ ٢ لأرم

   الحالة التعلیمیة
   ٣٠ ٤٥ مىأ

 التعرض لمصادر المعلومات ٢٤ ٣٦ یقرا ویكتب بدون تعلیم
 ١٨٫٧ ٢٨ )١٢-صفر( تعرض منخفض ١٠ ١٥ تعلیم ابتدائي

 ٦٤ ٩٦ )٢٤-١٣( تعرض متوسط ٨٫٧ ١٣ عدادىتعلیم إ
 ١٧٫٣ ٢٦ )٣٦-٢٥( تعرض عالي ٢٠٫٧ ٣١ تعلیم متوسط

 االتجاه لألفكار الزراعیة الجدیدة ٦٫٧ ١٠ تعلیم عالي
 ٤ ٦ ) درجة٢٠-١٢ (اتجاه سلبي جمالى الحیازة الزراعیةإ

 ٧١٫٣ ١٠٧ ) درجة٢٨-٢١ (محایداتجاه  ٧٣٫٣ ١١٠ ) أفدنة٥أقل من ( صغیرة حیازة 
 ٢٤٫٧ ٣٧ ) درجة٣٦-٢٩( اتجاه ایجابي ٢٥٫٣ ٣٨ )فدنة أ١٠ -٥(  حیازة متوسطة

 االستعداد للمخاطرة ١٫٣ ٢ )فدنة أ١٠أكثر من ( كبیرةیازة  ح
 ١٠٫٧ ١٦ )١٦-١٠(استعداد منخفض  عة بنجر السكرزروالمساحة الم

 ٦٠٫٧ ٩١ )٢٣-١٧(استعداد متوسط  ٨٣٫٣ ١٢٥ ) أفدنة٥أقل من  (
 ٢٨٫٧ ٤٣ )٣٠-٢٤(استعداد مرتفع  ١٦٫٧ ٢٥ )افدنة١٠ -٦ (

 المشاركة فى األنشطة اإلرشادیة سنوات الخبرة في زراعة المحصول
 ٨٧٫٣ ١٣١ )١٠-٠(مشاركة منخفضة  ٥٢ ٧٨ ) سنوات٥قل من أ( خبرة منخفضة

 ٦٫٧ ١٠ )٢٠-١١(مشاركة متوسطة  ٤٤٫٧ ٦٧ )سنوات ١٠-٥( خبرة متوسطة
 ٦ ٩ )٣٠-٢١(مشاركة مرتفعة  ٣٫٣ ٥ )سنوات١٠أكثر من ( خبرة كبیرة

 رجة القیادیةد  متوسط إنتاجیة الفدان من المحصول
 ٦٢٫٧ ٩٤ )١٠-٠(درجة قیادیة منخفضة  ٨ ١٢ )للفدان / طن١٦قل من أ( إنتاجیة منخفضة

 ٢٩٫٣ ٤٤ )٢٠-١١(درجة قیادیة متوسطة  ٨٤ ١٢٦ )للفدان/طن٢٥-١٦( إنتاجیة متوسطة
 ٨ ١٢ )٣٠-٢١(درجة قیادیة مرتفعة  ٨ ١٢ )للفدان /طن٢٥أكثر من (إنتاجیھ مرتفعة 

.٢٠١٥وحسبت من بیانات البحث المیدانیة عام جمعت : المصدر
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 النتائج والمناقشة

یع  رض ھ  ذا الج  زء استعراض  ا ألھ  م النت  ائج الت  ي ت  م 
 :الحصول علیھا من خالل ھذا البحث

التع  رف عل  ى االحتی  اج المعرف  ي والتنفی  ذي لل  زراع 
المبح   وثین بالتوص   یات الفنی   ة الزراعی   ة لمحص   ول 

 بنجر السكر
معرف     ي لل     زراع المبح     وثین مس     توى االحتی     اج ال

 بالتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر السكر
م  ن %) ٦٫٦( أن ٢أوض  حت النت  ائج ال  واردة بج  دول 

ال      زراع المبح      وثین احتیاج      اتھم المعرفی      ة منخفض      ة، 
 م  نھم احتیاج  اتھم المعرفی  ة متوس  طة، وح  والي%) ٤٦٫٧(
م  نھم احتیاج  اتھم المعرفی  ة مرتفع  ة وق  د یرج  ع %) ٤٦٫٧(

إلى النت ائج اإلیجابی ة م ن زراع ة البنج ر والمتمثل ة ف ى ذلك 
زی  ادة العائ  د للم  زارع وتحس  ین مس  توى معیش  تھ مم  ا ی  دفع 
المزارع إلى البحث ع ن مزی د م ن المعلوم ات عنھ ا لزی ادة 
إنتاجھ، إلى جانب ان ھ محص ول تعاق دي وقب ل اإلقب ال عل ى 
زراعتھ یسعى المزارع لجمع اكب ر ق در م ن المع ارف ع ن 

 .لمحصولھذا ا

مس     توى االحتی     اج التنفی     ذي لل     زراع المبح     وثین 
 بالتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر السكر

%) ٦( أن ح  والي ٢أوض  حت النت  ائج ال  واردة بج  دول 
م   ن ال   زراع المبح   وثین احتیاج   اتھم التنفیذی   ة منخفض    ة، 

منھم %) ٥٤(منھم احتیاجاتھم التنفیذیة متوسطة، %) ٤٠(
ة مرتفع  ة، مم  ا ی  دل عل  ى زی  ادة إقب  ال احتیاج  اتھم التنفیذی  

المبح  وثین عل  ى زراع  ة بنج  ر الس  كر وتطبی  ق التوص  یات 
اإلرش    ادیة الزراعی    ة وذل    ك لتحقی    ق عائ    د مرتف    ع م    ن 

 .اإلنتاجیة

تحدید العالقة االرتباطیة بین درجة االحتیاج المعرف ي  
والتنفی    ذي لل    زراع المبح    وثین للتوص    یات الفنی    ة 

محص   ول بنج   ر الس   كر اإلرش  ادیة الخاص   ة بزراع   ة 
 والمتغیرات المستقلة المدروسة

العالقة اإلرتباطیة بین درج ة االحتی اج المعرف ي لتحدید 
للزراع المبحوثین بالتوص یات اإلرش ادیة الخاص ة بزراع ة 
بنج  ر الس  كر والمتغی  رات المس  تقلة المدروس  ة ت  م اس  تخدام 

 وذل  ك الختب  ار ٣معام  ل االرتب  اط كم  ا یتض  ح م  ن ج  دول 
ال توج د عالق ة ارتباطی ھ :  االحص ائى األولصحة الف رض

معنوی  ة ب  ین درج  ة معرف  ة ال  زراع المبح  وثین بالتوص  یات 
الفنی    ة الزراعی    ة لمحص    ول بنج    ر الس    كر والمتغی    رات 

السن، الحالة االجتماعیة، درج ة (المستقلة المدروسة التالیة 
الحی    ازة األرض    یة الزراعی    ة، مس    احة تعل    یم المبح    وث، 

نج  ر الس كر، ع  دد س  نوات محص ول ببع  ة وزرمالمس احة ال
الخبرة فى زراع ة محص ول بنج ر الس كر، متوس ط إنتاجی ة 

الف    دان م    ن بنج    ر الس    كر،  درج    ة التع    رض لمص    ادر 
المعلومات الزراعیة، درجة االتجاه نح و األفك ار الزراعی ة 
الجدی دة، درج ة االس تعداد للمخ اطرة، درج ة المش اركة ف ى 

 حی   ث أش   ارت ،)ی   ة القیاداألنش   طة اإلرش   ادیة، والدرج   ة
 إلى وجود عالقة ارتباطیھ معنوی ة ٣النتائج الواردة بجدول 

م  ؤثرة ب  ین درج  ة االحتی  اج المعرف  ي لل  زراع المبح  وثین 
بنج   ر الس   كر بالتوص   یات اإلرش   ادیة الخاص   ة بمحص   ول 

درج    ة التعل    یم، المس    احة : ةتی    وك    ال م    ن المتغی    رات اآل
 ي ف بنجر السكر، عدد سنوات الخب رةبمحصول عة والمزر

زراع  ة محص  ول بنج  ر الس  كر، درج  ة التع  رض لمص  ادر 
 األنشطة اإلرش ادیة عن د مس توى يالمعلومات، المشاركة ف

، ووج ود عالق ة ارتباطی ھ عكس یة معنوی ة )٠٫٠٥(معنویة 
وب ین ك ل م ن درج ة االتج اه ) ٠٫٠١(عند مس توى معنوی ة 

نحو األفكار الجدیدة، درجة القیادیة، وع دم معنوی ة العالق ة 
باطی  ة م  ع ك  ل م  ن الس  ن، الحال  ة االجتماعی  ة، إجم  الى االرت

الحیازة الزراعیة، متوسط إنتاجیھ الفدان م ن بنج ر الس كر، 
االس   تعداد للمخ    اطرة، وبالت    الي ال یمك    ن قب    ول الف    رض 
اإلحصائي فى الجزیئات السابقة بینم ا یمك ن قبول ھ ف ي بقی ة 

 .المتغیرات التي لم تثبت فیھا معنویة العالقة

عالقة االرتباطیة ب ین درج ة االحتی اج التنفی ذي لتحدید ال
للمبح  وثین للتوص  یات اإلرش  ادیة الخاص  ة بزراع  ة بنج   ر 
السكر والمتغیرات المس تقلة المدروس ة الس ابقة ت م اس تخدام 

 وذل  ك الختب  ار ٣معام  ل االرتب  اط كم  ا یتض  ح م  ن ج  دول 
ص حة الف رض اإلحص  ائي الث اني ال توج  د عالق ة ارتباطی  ھ 

رج  ة االحتی  اج التنفی  ذي لل  زراع المبح  وثین معنوی  ة ب  ین د
للتوص     یات الفنی     ة الزراعی     ة لمحص     ول بنج     ر الس     كر 
والمتغی   رات المس   تقلة المدروس   ة الس   ابقة حی   ث أش   ارت 

 إلى وجود عالقة ارتباطیھ معنوی ة ٣النتائج الواردة بجدول 
م  ؤثرة ب  ین درج   ة االحتی  اج التنفی   ذي لل  زراع للتوص   یات 

 بنج   ر الس   كر وك   ال م   ن اإلرش   ادیة الخاص   ة بمحص   ول
عدد سنوات الخبرة فى زراع ة محص ول : المتغیرات اآلتیة

بنج  ر الس  كر، درج  ة االتج  اه نح  و األفك  ار الجدی  دة، درج  ة 
االس    تعداد للمخ    اطرة، درج    ة المش    اركة ف    ى األنش    طة 
اإلرش   ادیة، درج   ة القیادی   ة وذل   ك عن   د مس   توى معنوی   ة 

وى ، ووج  ود عالق   ة ارتباطی   ھ معنوی  ة عن   د مس   ت)٠٫٠٥(
جم   الى درج   ة إ م   ع إجم   الى الحی   ازة الزراعی   ة،) ٠٫٠١(

االحتیاج المعرف ي بتل ك التوص یات الفنی ة الخاص ة بزراع ة 
 في حین لم تتأكد معنوی ة العالق ة االرتباطی ة م ع المحصول

كل م ن الس ن، الحال ة االجتماعی ة، درج ة التعل یم، المس احة 
بنجر المنزرعة من بنجر السكر، متوسط إنتاجیة الفدان من 

السكر، إجم الى التع رض لمص ادر المعلوم ات، وبالت الي ال 
یمكن قبول  الفرض اإلحصائي فى الجزیئ ات الس ابقة بینم ا 
یمكن قبولھ  في بقیة المتغی رات الت ي ل م تثب ت فیھ ا معنوی ة 

 .العالقة



 
Zagazig Journal of Agricultural Economics and Rural Sociology and Agricultural Extension Research 1371

ت الفنیة اإلرشادیة الخاصة توزیع الزراع المبحوثین وفقا لمستوى االحتیاج المعرفي والتنفیذي الكلى للتوصیا .٢ جدول
 بمحصول بنجر السكر

مستوى االحتیاج المعرفي الكلى للزراع 
 المبحوثین

االحتیاج التنفیذي الكلي للزراع مستوى  (%) العدد
 المبحوثین

 (%) العدد

 ٦ ٩ ) درجة٢٢-٩(احتیاج تنفیذي منخفض  ٦٫٦ ١٠ ) درجة١٥-١(احتیاج معرفي منخفض 

 ٤٠ ٦٠ ) درجة٣٦-٢٣(احتیاج تنفیذي متوسط   ٤٦٫٧ ٧٠ ) درجة٣٠-١٦(احتیاج معرفي متوسط  

 ٥٤ ٨١ )درجة٥٠-٣٧(احتیاج تنفیذي مرتفع  ٤٦٫٧ ٧٠ )درجة٤٥-٣١(احتیاج معرفي مرتفع    

 ١٠٠ ١٥٠ االجمالى ١٠٠ ١٥٠ االجمالى

 ٢٠١٥عام   جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة:المصدر

 
 
 
 

لعالقات اإلرتباطیة بین كل من درجة االحتیاج المعرفي واالحتیاج التنفیذي للزراع المبحوثین نتائج تقدیر ا .٣جدول 
 للتوصیات الفنیة اإلرشادیة الخاصة بزراعة محصول بنجر السكر وبین المتغیرات المستقلة المدروسة

قیمة معامل االرتباط  المتغیرات المستقلة
 إلجمالي االحتیاج المعرفي

تباط إلجمالي قیمة معامل االر
 االحتیاج التنفیذي

 ٠٫٠٢٣- ٠٫٠٩٠- السن

 ٠٫٠٥٧ ٠٫١٤٦- الحالة االجتماعیة

 ٠٫٠٠١ *٠٫١٦٥- درجة التعلیم

 **٠٫٢٣٧- ٠٫٠٨٥  الحیازة الزراعیةمساحة

 ٠٫٠١٢ *٠٫١٩٥ عة بنجر السكروالمساحة المزر

 *٠٫١٨٠- *٠٫١٦١- عدد سنوات الخبرة فى زراعة محصول بنجر السكر

 ٠٫٠١٤- ٠٫٠٠٥ سط إنتاجیة الفدان من بنجر السكرمتو

 ٠٫٠٢١ *٠٫١٨٨- درجة التعرض لمصادر المعلومات

 *٠٫١٨٣- **٠٫٢٣٣- درجة االتجاه  نحو األفكار الجدیدة

 *٠٫٢١٩- ٠٫٠١٤ درجة االستعداد للمخاطرة

 *٠٫٢١٧- *٠٫١٨٤- درجة المشاركة فى األنشطة اإلرشادیة

 *٠٫١٩٣- **٠٫٢٣٠- درجة القیادیة 

 **٠٫٢٠٧ ١ اجمالى االحتیاج المعرفي
 )٠٫٠٥( معنوى عند مستوى (*)  ) ٠٫٠١( معنوى عند مستوى (**)

 .٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات البحث المیدانیة عام :المصدر
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اإلسھام النس بي للمتغی رات المس تقلة المدروس ة ذات 
العالق  ة اإلرتباطی  ة ف  ى تفس  یر التب  این ف  ى االحتی  اج 

لمعرف    ي لل    زراع المبح    وثین بالتوص    یات الفنی    ة ا
 الزراعیة لمحصول بنجر السكر

 لتحدید اإلسھام النس بي للمتغی رات المس تقلة المدروس ة 
ذات العالق   ة اإلرتباطی   ة ف   ى تفس   یر التب   این ف   ى االحتی   اج 
المعرف  ي لل  زراع المبح  وثین بالتوص  یات الفنی  ة الزراعی  ة 

 التحلی    ل لمحص    ول بنج    ر الس    كر ت    م اس    تخدام نم    وذج
اإلرتب اطى و التحلی ل اإلنح دارى المتع دد المت درج الص  اعد 

  وذل  ك الختب  ار ص  حة الف   رض٤كم  ا یتض  ح م  ن ج   دول 
ال تس ھم المتغی رات المس تقلة المدروس ة "اإلحصائي الثالث 

ذات العالق    ة االرتباطی    ة ف    ى تفس    یر التب    این الكل    ى ب    ین 
المبح    وثین ف    ى االحتی    اج المعرف    ي لل    زراع المبح    وثین 

لتوصیات الفنی ة الزراعی ة لمحص ول بنج ر الس كر، حی ث با
 أن متغی رین فق ط أس ھما معنوی ا ف ى ٤أشارت نتائج ج دول 

تفس    یر التب    این الكل    ى ف    ى االحتی    اج المعرف    ي لل    زراع 
المبح   وثین بالتوص   یات الفنی   ة الزراعی   ة لمحص   ول بنج   ر 

درج  ة القیادی  ة بنس  بة إس  ھام : الس  كر، وھم  ا عل  ى الترتی  ب
دد س نوات الخب رة ف ى زراع ة محص ول ثم ع %) ٠٫٠٥٣(

، وھ ذین المتغی رین %)٠٫٠٨٣(بنجر السكر بنسبة إسھام  
م ن التب این الكل ى، وبلغ ت %) ١٣٫٦(مع ا یفس ران ح والي 

وھى معنویة إحصائیا عند  )٦٫٣٥٥(المحسوبة " ف"قیمة 
، وبن  اء مم  ا یعن  ى معنوی  ة النم  وذج كك  ل) ٠٫٠١(مس  توى 

حص ائي الثال ث وقب ول على ذلك ال یمك ن قب ول الف رض اإل
 .الفرض البحثي البدیل

اإلسھام النس بي للمتغی رات المس تقلة المدروس ة ذات 
العالق  ة اإلرتباطی  ة ف  ى تفس  یر التب  این ف  ى االحتی  اج 
التنفی    ذي لل    زراع المبح    وثین بالتوص    یات الفنی    ة 

 الزراعیة لمحصول بنجر السكر
لتحدی  د اإلس  ھام النس  بي للمتغی  رات المس  تقلة المدروس  ة 
ذات العالق   ة اإلرتباطی   ة ف   ى تفس   یر التب   این ف   ى االحتی   اج 
التنفی   ذي لل   زراع المبح   وثین بالتوص   یات الفنی   ة الزراعی   ة 
لمحص    ول بنج    ر الس    كر ت    م اس    تخدام نم    وذج التحلی    ل 
اإلرتب  اطى والتحلی  ل اإلنح  دارى المتع  دد المت  درج الص  اعد 

 وذل  ك إلختب  ار ص  حة الف   رض ٥كم  ا یتض  ح م  ن ج   دول 
ال تس    ھم المتغی    رات المس    تقلة ذات  "اإلحص    ائي الراب    ع

العالقة االرتباطیة موضع الدراسة فى تفس یر التب این الكل ى 
ب  ین المبح  وثین ف  ى االحتی  اج التنفی  ذي لل  زراع المبح  وثین 
بالتوصیات الفنی ة الزراعی ة لمحص ول بنج ر الس كر، حی ث 

 ت أن ثالث  ة متغی  رات فق  ط أس   ھم٥دول أش  ارت نت  ائج ج  
این الكلى فى درج ة اإلحتی اج التنفی ذي  تفسیر التبي فًمعنویا

لل  زراع المبح  وثین بالتوص  یات الفنی  ة الزراعی  ة لمحص  ول 
اإلس  تعداد للمخ   اطرة : بنج  ر الس  كر، وھ  ى عل  ى الترتی  ب

، ثم درجة المشاركة فى األنشطة %)٠٫٠٨٣(بنسبة إسھام 

، ث   م ع   دد س   نوات %)٠٫٠٧٢(اإلرش   ادیة بنس   بة إس   ھام 
وھ ذه %) ٠٫٠٣٣(ة إس ھام الخبرة فى زراع ة البنج ر بنس ب

م ن التب این الكل ى، %) ١٨٫٨(ي المتغیرات معا تفسر حوال
وھ    ى معنوی    ة ) ٥٫٤٥٦(المحس    وبة " ف"ت قیم    ة غ    وبل

مم ا یعن ى معنوی ة النم وذج ) ٠٫٠١(إحصائیا عن د مس توى 
وبن  اء عل  ى ذل  ك ال یمك  ن قب  ول الف  رض اإلحص  ائي كك  ل، 

 .الرابع وقبول الفرض البحثي البدیل

 مس توى االحتی اج المعرف ي ل زراع بنج ر الفروق ب ین
السكر ومستوى احتیاجھم التنفیذي للتوصیات الفنی ة 

 الزراعیة لمحصول بنجر السكر
لتحدی د الف  روق ب  ین مس  توى االحتی  اج المعرف  ي ل  زراع 
بنجر السكر ومس توى احتی اجھم التنفی ذي للتوص یات الفنی ة 

 "ت"س تخدام اختب ار الزراعی ة لمحص ول بنج ر الس كر ت م ا
 وذل  ك الختب  ار ص  حة الف   رض ٦ج   دول كم  ا یتض  ح م  ن 

توج  د ف  روق معنوی  ة ب  ین  اإلحص  ائي الخ  امس عل  ى أن  ھ ال
اإلحتی   اج المعرف   ي واالحتی   اج التنفی   ذي لل   زراع بالنس   بة 
التوص  یات الفنی  ة الزراعی  ة لمحص  ول بنج  ر الس  كر، حی  ث 

 معنوی   ة الف   روق عن   د ٦أش   ارت النت   ائج ال   واردة بج   دول 
ع   دا   ف   ى جمی   ع العملی   ات، فیم   ا)٠٫٠١( مس   توى دالل   ة

 ال ري واألم راض، وبن اء عل ى ذل ك ال یمك ن قب ول تيعملی
الفرض اإلحص ائي الخ امس وقب ول الف رض البحث ي الب دیل 
في جمیع العملیات الزراعیة التي ثبت فیھا معنویة العالقة، 
ف ي ح ین ال یمك ن رف ض الف رض اإلحص ائي الخ امس لك ل 

د ف رق معن وى ب ین من ال ري واألم راض وذل ك لع دم وج و
مستوى االحتیاج المعرفي واالحتیاج التنفی ذي ل زراع بنج ر 

 مم ا یعن  ى ذل  ك الس كر المتعلق  ة بك  ل م ن ال  ري واألم  راض
 . قبول الفرض البدیلةمكانیإعدم 

 مصادر المعلومات التي یحصل منھا الزراع المبحوثین
 ى معلوماتھم عن محصول بنجر السكرعل

 أن المص  ادر الت  ي ٧ول ج  دأوض  حت النت  ائج ال  واردة ب
یحص    ل منھ    ا ال    زراع عل    ى معلوم    اتھم الزراعی    ة ع    ن 
ًمحص   ول بنج   ر الس   كر مرتب   ة تنازلی   ا حس   ب المتوس   ط 

 ٢٫٣٦(الخب   رة الشخص   یة بمتوس   ط : الحس   ابي كم   ا یل   ي
، المرش د ) درج ة٢٫٢٨(، األھل والجیران بمتوسط )درجة

 ال  زراع بمتوس  ط ، كب ار) درج  ة١٫٩١(الزراع ي بمتوس  ط 
، الجمعی    ة الزراعی    ة بالمنطق    ة بمتوس    ط )رج    ة د١٫٧٧(
، اإلدارات الزراعی    ة التابع    ة لھ    ا القری    ة ) درج    ة١٫٧٥(

، الحق    ول اإلرش    ادیة بمتوس    ط )درج    ة ١٫٤٣(بمتوس    ط 
، مھندسین مصانع السكر بالمنطقة بمتوس ط ) درجة١٫٢٤(
 ١٫١١(، االجتماع  ات اإلرش  ادیة بمتوس  ط ) درج  ة١٫١٩(

ادیة والمجالت بمتوس ط ، الصحف والنشرات اإلرش)درجة
، الب    رامج اإلذاعی    ة الزراعی    ة بمتوس    ط )درج    ة ١٫٠٣(
 ٠٫٩٧(، الب    رامج التلفزیونی    ة الریفی    ة بمتوس    ط )٠٫٩٨(

 ).درجة
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نتائج التحلیل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة المتغیرات المستقلة المدروسة بدرجة  .٤جدول 
 لمبحوثین بالتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر السكراالحتیاج المعرفي للزراع ا

معامل  المتغیرات المستقلة
االرتباط 

 r المتعدد

التراكمیة ) %(
للتباین المفسر 

 R2للمتغیر التابع 

للتباین ) %(
المفسر للمتغیر 

 التابع

معامل 
االنحدار 

 Bالجزئي 

قیمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنویة

معامل االنحدار 
الجزئي 

 bـ  لىلمعیارا

 ٠٫٢٣٢ ٠٫٠٠٤ ٢٫٩٢٦ ٠٫١٧٧ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٥٣ ٠٫٢٣٠ درجة القیادیة

 ٠١٦٤.- ٠٫٠٤٠ ٢٫٠٧٠- ٠٫٠٢٧- ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٦١ ٠٫٢٨٢زراعة السنوات الخبرة في 

 )٠٫٠٥(معنوى عند مستوى )        * ٠٫٠١(معنوى عند مستوى**        ** ٦٫٣٥٥=      ف المحسوبة٠٫١٣٦=معامل التحدید
 . جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة:المصدر
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 االحتیاج التنفیذي للزراع المبحوثین بالتوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر السكر

معامل  المتغیرات المستقلة
االرتباط 

 rالمتعدد

التراكمیة ) %(
للتباین المفسر 

 R2للمتغیر التابع 

للتباین ) %(
المفسر للمتغیر 

 التابع

معامل 
االنحدار 

 Bالجزئي 

قیمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنویة

معامل االنحدار 
الجزئي 

 bلـ  ىالمعیار

 عدد سنوات الخبرة فى
 ٠٫١٩١ ٠٫٠٣٢ ٢٫١٦٨- ٠٫٤١٤- ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٣ ٠٫١٩٨  محصول بنجر السكرزراعة

 األنشطةالمشاركة فى درجة 
 ٠٫٠٩٥ ٠٫٠١١ ٢٫٥٨٥ ٠٫٢٤٦ ٠٫٠٧٢ ٠٫١٠٥ ٠٫٢٦٩ اإلرشادیة

 ٠٫١٧٨ ٠٫٠٣٢ ٢٫١٦٦- ٠٫٣٨٥- ٠٫٠٨٣ ٠٫١٨٨ ٠٫٣١٨ االستعداد للمخاطرةدرجة 

 )٠٫٠٥ (معنوى عند مستوى)  * ٠٫٠١(معنوى عند مستوى    ** ٥٫٤٥٦=**  ف المحسوبة٠٫١٨٨=معامل التحدید
 .٢٠١٥عام  جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة :المصدر

 

تحدی  د معنوی  ة الف  روق ب  ین مس  توى االحتی  اج المعرف  ي ل  زراع بنج  ر الس  كر ومس  توى احتی  اجھم إل  ى تنفی  ذ  .٦جدول 
 التوصیات الفنیة الزراعیة لمحصول بنجر السكر

متوسط  العملیة الزراعیة م
المعرفة 

 الكلیة

متوسط 
معرفة ال

 الفعلیة

متوسط 
االحتیاج 
 المعرفي

متوسط 
التنفیذ 
 الكلى

متوسط 
التنفیذ 
 الفعلي

متوسط 
االحتیاج 
 التنفیذي

الفروق بین 
االحتیاج المعرفي 
 واالحتیاج التنفیذي

 )ت( قیمة

 **٦٫٢٣- ٠٫٦٤- ١٫٤١ ١٤٫٥٩ ١٦ ٠٫٧٧ ٧٫٢٣ ٨ میعاد الزراعة ١
 **٥٫٩٦- ٠٫٩٤- ١٫٩١ ١٨٫٠٩ ٢٠ ٠٫٩٧ ٩٫٠٣ ١٠ إعداد األرض ٢
 **٤٫٦٨- ٠٫٨- ٢٫٩٠ ٢١٫١٠ ٢٤ ٢٫١٠ ٩٫٩٠ ١٢ طریقة الزراعة ٣
 **٥٫٨٧- ٠٫٦٥- ١٫٩٠ ١٠٫١٠ ١٢ ١٫٢٥ ٤٫٧٥ ٦ معدل التقاوي ٤
 ١٫٥٢- ٠٫٣٢- ٣٫٣٩ ٣٦٫٦١ ٤٠ ٣٫٠٧ ١٦٫٩٣ ٢٠ الري ٥
 **٧٫١٠- ٠٫٨٩- ٢٫٢١ ١٧٫٧٩ ٢٠ ١٫٣٢ ٨٫٦٨ ١٠ العریق ٦
 **٤٫٠٧- ٠٫٤٤- ١٫٣١ ١٠٫٦٩ ١٢ ٠٫٨٧ ٥٫١٣ ٦ الترقیع ٧
 **١٫٨٨- ٠٫٢٣- ١٫٣٩ ١٠٫٦١ ١٢ ١٫١٦ ٤٫٤٨ ٦ الخف ٨
 **٢٫٣٩- ٠٫٦٩- ٥٫٥٩ ٤٢٫٤١ ٤٨ ٤٫٩٠ ١٩٫١٠ ٢٤ التسمید ٩

 **٣٫٩٨- ٠٫٥٦- ١٫٩١ ١٨٫٠٩ ٢٠ ١٫٣٥ ٨٫٦٥ ١٠ الحصاد ١٠
 ٠٫٩٤- ٠٫٥٤- ١١٫٨٧ ٨٤٫١٣ ٩٦ ١١٫٣٣ ٣٦٫٦٧ ٤٨ األمراض ١١
 **٧٫٢٣- ٦٫٨- ٣٥٫٨٠ ٢٨٤٫٢٠ ٣٢٠ ٢٩٫٠٠ ١٣١٫٠٠ ١٦٠ جمالى اال ١٢

 .٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات البحث المیدانیة عام :المصدر
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  توزیع المبحوثین وفقا لمصادر المعلومات التي یحصلون منھا على معلوماتھم عن محصول بنجر السكر.٧جدول 

 المصادر م ال نادرا أحیانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( دعد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابي

 الترتیب

 ٣ ١٫٩١ ١٩٫٣ ٢٩ ٦ ٩ ٣٨٫٧ ٥٨ ٣٦ ٥٤ المرشد الزراعي ١

 ١٠ ١٫٠٣ ٣٥٫٣ ٥٣ ٣٠٫٧ ٤٦ ٢٦٫٧ ٤٠ ٧٫٣ ١١ الصحف والنشرات اإلرشادیة والمجالت ٢

 ١٢ ٠٫٩٧ ٣٨٫٧ ٥٨ ٣١٫٣ ٤٧ ٢٤ ٣٦ ٦ ٩ البرامج التلفزیونیة الریفیة ٣

 ١١ ٠٫٩٨ ٤٤ ٦٦ ٢٧٫٣ ٤١ ٢٤ ٣٦ ٤٫٧ ٧ البرامج اإلذاعیة الزراعیة ٥

 ٨ ١٫١٩ ٣٧٫٣ ٥٦ ٢٣٫٣ ٣٥ ٢٢٫٧ ٣٤ ١٦٫٧ ٢٥ مھندسین مصانع السكر بالمنطقة ٦

 ٤ ١٫٧٧ ١٦ ٢٤ ١٨٫٧ ٢٨ ٣٨ ٥٧ ٢٧٫٣ ٤١ كبار الزراع ٧

 ٩ ١٫١١ ٣٢٫٧ ٤٩ ٢٩٫٣ ٤٤ ٣٢ ٤٨ ٦ ٩ االجتماعات اإلرشادیة ٨

 ٧ ١٫٢٤ ٣١٫٣ ٤٧ ٢٢٫٧ ٣٤ ٣٦٫٧ ٥٥ ٩٫٣ ١٤ الحقول اإلرشادیة ٩

 ٥ ١٫٧٥ ٢١٫٣ ٣٢ ١٧٫٣ ٢٦ ٢٦٫٧ ٤٠ ٣٤٫٧ ٥٢ الجمعیة الزراعیة بالمنطقة ١٠

 ٦ ١٫٤٣ ٢٨٫٧ ٤٣ ١٥٫٣ ٢٣ ٤٠ ٦٠ ١٦ ٢٤ اإلدارات الزراعیة التابعة لھا القریة ١١

 ١ ٢٫٣٦ ١٫٣ ٢ ٦٫٧ ١٠ ٤٦ ٦٩ ٤٦ ٦٩ الخبرة الشخصیة ١٢

 ٢ ٢٫٢٨ ١٫٣ ٢ ٦٫٧ ١٠ ٥٤٫٧ ٨٢ ٣٧٫٣ ٥٦ األھل والجیران ١٣

 .٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات البحث المیدانیة عام :لمصدرا

 
األنشطة الت ي یق دمھا اإلرش اد الزراع ي ل زراع بنج ر 

 السكر
 أن أھ  م األنش   طة ٨ج  دول أوض  حت النت  ائج ال  واردة ب

ً مرتب  ة تنازلی  ا حس  ب إلرش  ادیة الت  ي یش  ارك فیھ  ا ال  زراعا
حض   ور ع   روض األف   الم : المتوس   ط الحس   ابي كم   ا یل   ي

، زی     ارة المرش     د ) درج     ة١٫٧٣(یة بمتوس     ط اإلرش     اد
، زیارة الحقول ) درجة١٫٥٢(الزراعي في مكتبھ بمتوسط 

، حض  ور االجتماع  ات )درج  ة١٫٣٢(اإلرش  ادیة بمتوس  ط 
، زی   ارة قس  م اإلرش   اد )درج  ة١٫١٩(اإلرش  ادیة بمتوس   ط 

 ١٫١٧(الزراع   ي ب   اإلدارة الزراعی   ة الت   ابع لھ   ا بمتوس   ط 
 ١٫٠٢(دیة بمتوس  ط ، حض  ور الم  ؤتمرات اإلرش  ا)درج  ة
 وض  ع الب  رامج اإلرش  ادیة ي، مش  اركة المرش  د ف  )درج  ة

، حض   ور أی   ام الحق   ل والحص   اد )درج   ة ٠٫٩٧(بمتوس   ط 
، زی   ارة قس  م اإلرش   اد الزراع   ي ) درج   ة٠٫٩٥(بمتوس  ط 

، زیارة ) درجة٠٫٥٧(بكلیات الزراعة بمحافظتك بمتوسط 
 .درجة) ٠٫٥٥( محطات البحوث الزراعیة بمتوسط

تي تواجھ ال زراع المبح وثین فیم ا یتعل ق المشكالت ال
 بزراعة محصول بنجر السكر
 أن أھ  م المش   اكل ٩ج  دول أوض  حت النت  ائج ال   واردة ب

التي تواجھ الزراع المبحوثین فیما یتعلق بزراعة محص ول 

مش   اكل خاص   ة بتس   ویق : يت   اآليبنج  ر الس   كر تمثل   ت ف   
مش اكل خاص ة بالتعاق د  مشاكل خاصة بالتربة، المحصول،

مش   كالت  المحص   ول، مش   كالت خاص   ة بالتس   مید،عل   ى 
 : خاصة بنقص الخدمات اإلرشادیة المقدمة

 يتاآل المشاكل الخاصة بتسویق المحصول كان أھمھا
ع    دم نق    ل المحص    ول ف    ي الوق    ت المناس    ب وت    رك 

) ت  أخیر اس  تالم المحص  ول( المحص ول فت  رة طویل  ة لل  تعفن
 %)٨٦(في حین أشار ح والي %) ٩٠(وأشار إلیھا حوالي 

م ن المبح  وثین إل ى ارتف  اع تك الیف نق  ل المحص ول بالنس  بة 
للم   زارع واس   تغالل الس   ائقین للف   الح وق   د تس   اوت نس   بة 

الس كر والتالع ب فیھ ا م ن %  مشكلتي كل من تذبذب نسبة
قب  ل المص  نع، وع  دم معرف  ة الفالح  ین ب  الوزن للمحص  ول 

%) ٨٤٫٦(حیث یتم الوزن من قبل المصنع وبلغت نس بتھا 
 .نمن المبحوثی

 كان أھمھ ا المشاكل الخاصة بالتربة والري والصرف
 يتاآل

 وأش   ار إلیھ   ا ح   والي ع   دم االلت   زام بال   دورة الزراعی   ة
لیھا  إمن المبحوثین، زیادة ملوحة التربة وأشار%) ٨٦٫٦(
م  ن المبح  وثین، انخف  اض خص  وبة الترب  ة وق  د %) ٨١٫٣(

 .من المبحوثین إلیھا%) ٨٠ (يحوال أشار
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 لمبحوثین وفقا لمدى مشاركتھم في األنشطة اإلرشادیة الزراعیة  توزیع ا.٨جدول 

 المصادر م ال نادرا أحیانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابي

 الترتیب

 ٣ ١٫٣٢ ٢٢ ٣٣ ٣٧٫٣ ٥٦ ٢٧٫٣ ٤١ ١٣٫٣ ٢٠ زیارة الحقول اإلرشادیة ١

 ٨ ٠٫٩٥ ٤٤٫٧ ٦٧ ٢٦ ٣٩ ١٩٫٣ ٢ ١٠ ١٥ حضور أیام الحقل والحصاد ٢

 ٤ ١٫١٩ ٢٩٫٣ ٤٤ ٣٠٫٧ ٤٦ ٣٢ ٤٨ ٨ ١٢ حضور االجتماعات اإلرشادیة ٣

 ٢ ١٫٥٢ ١٢٫٧ ١٩ ٣٦٫٧ ٥٥ ٣٦٫٧ ٥٥ ١٤ ٢١ زیارة المرشد الزراعي في مكتبھ ٤

 ١ ١٫٧٣ ٥٢٫٧ ٧٩ ٢٦ ٣٩ ١٧٫٣ ٢٦ ٤ ٦ حضور عروض األفالم اإلرشادیة ٥

 ٦ ١٫٠٢ ٣٨ ٥٧ ٢٧٫٣ ٤١ ٢٩٫٣ ٤٤ ٥٫٣ ٨ حضور المؤتمرات اإلرشادیة ٦

 ٧ ٠٫٩٧ ٥٥٫٣ ٨٣ ١٢ ١٨ ١٣٫٣ ٢٠ ١٩٫٣ ٢٩ مشاركة المرشد فى وضع البرامج اإلرشادیة ٧

 ١٠ ٠٫٥٥ ٧٠ ١٠٥ ٩٫٣ ١٤ ١٦ ٢٤ ٤٫٧ ٧ زیارة محطات البحوث الزراعیة ٨

 ٥ ١٫١٧ ٣٢٫٧ ٤٩ ٣٣ ٥٠ ١٨ ٢٧ ١٦ ٢٤ زیارة قسم اإلرشاد الزراعي باإلدارة الزراعیة التابع لھا ٩

 ٩ ٠٫٥٧ ٦٦ ٩٩ ٢١٫٣ ٣٢ ٢٫٧ ٤ ١٠ ١٥ زیارة قسم اإلرشاد الزراعي بكلیات الزراعة بمحافظتك ١٠

 .٢٠١٥ جمعت وحسبت من بیانات البحث المیدانیة عام :المصدر

 

 كان أھمھا المشكالت الخاصة بالتعاقد على المحصول
 يتاآل

أن كل بنود العقد لص الح الش ركة ول یس لص الح الف الح 
، تحك   م م   ن المبح   وثین%) ٧٤٫٦(لیھ   ا ح   والي إ وأش   ار

 الم  زارع والعالق  ة الوحی  دة بینھ  ا وب  ین الف  الح يالش  ركة ف  
من المبح وثین، ع دم %) ٦٥٫٣(ھي العقد فقط وأشار إلیھا 

وجود إشراف م ن من دوبین ش ركة الس كر عل ى المحص ول 
 .من المبحوثین%) ٦٥٫٣( األرض وأشار إلیھا يف

 كان أھمھا االتىالمشكالت الخاصة بالتسمید 
 وانخف    اض المق    ررات يزوت    ع    دم ت    وافر الس    ماد اآل
من المبحوثین، %) ٨٥٫٣(لیھا إالسمادیة المنصرفة وأشار 

م ن %) ٨٢(لیھ ا إوأش ار ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنت اج 
المبحوثین، عدم المعرفة الكافی ة بأس ماء مبی دات األم راض 

 .من المبحوثین%) ٧٤(والحشرات وأشار الیھا 

لمشكالت الخاصة بالخ دمات اإلرش ادیة المقدم ة ك ان ا
 تىأھمھا اآل

 ت     وافر مرش     دین زراعی     ین متخصص     ین ف     ي ع     دم
م ن %) ٥٨٫٦(لیھ ا ح والي إمحصول بنجر الس كر وأش ار 

قل ة :  نس بة مش كلة ك ال م نق د تس اوتالمبحوثین، في ح ین 
عدد الن دوات اإلرش ادیة الخاص ة بزراع ة محص ول ببنج ر 

مج    الت والنش    رات اإلرش    ادیة الس    كر، ع    دم وص    ول ال
محص   ول للم   زارع وذل   ك للتع   رف عل   ى كیفی   ة زراع   ة ال

م  ن %) ٥٦٫٦(  ح  واليبطریق  ة ص  حیحة وبلغ  ت نس  بتھم

المشكالت األخرى كما إلى جانب مجموعة من  المبحوثین،
 .٩ جدولھو موضحا ب

مقترح  ات ال   زراع المبح   وثین لح   ل المش   كالت الت   ي 
ر وذل ك م ن تواجھھم عند زراعة محصول بنجر الس ك

 وجھھ نظرھم
 إل   ى أھ   م مقترح   ات ال   زراع ١٠ج   دول تش  یر بیان   ات 

 المبحوثین وذلك لحل المشكالت التي تواجھھم عن د زراع ة
محصول بنجر السكر وذلك من وجھھ نظرھم مرتبھ حسب 

مراعاة زی ادة المق ررات الس مادیة : األھمیة النسبیة كما یلي
مبح  وثین، م  ن ال%) ٨١٫٣(للف  دان وبلغ  ت نس  بتھا ح  والي 

االھتمام بالمبیدات الحشریة والفطریة  الخاصة بالمحصول 
جم  الى المبح  وثین، وق  د ج  اء مقت  رح  إم  ن %) ٨٠(بنس  بة 

وزن المحص  ول بمعرف  ة الم  زارع ول  یس م  ن قب  ل الش  ركة 
والرقاب  ة عل  ي تك  الیف  نق  ل البنج  ر إل  ى المص  نع  وبلغ  ت 

تحم  ل  جم  الى المبح  وثین،إم  ن %) ٧٨٫٦(نس  بتھم ح  والي 
ع السكر تكالیف نقل المحصول بالكامل وبلغت نسبتھا مصن

جمالى المبح وثین، ت وفیر أكث ر م ن إمن %) ٧٦٫٦(حوالي 
سیارة نقل عند نقل المحص ول إل ى المص نع وبلغ ت نس بتھا 

، دع    م مس    تلزمات اإلنت    اج الخاص    ة %)٧٤٫٦(ح    والي 
، إل   ى جان   ب %)٧٤(بالمحص   ول وبلغ   ت نس   بتھا ح   والي 

 خ    رى كم    ا ھ    و موض    حا لمقترح    ات األمجموع    ة م    ن ا
 .١٠ جدولب
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 المشاكل التي تواجھ الزراع المبحوثین عند زراعة محصول بنجر السكر . ٩جدول 

عدد  المشكالت
 ١٥٠=ن

عدد  المشكالت )%(
 ١٥٠=ن

)%( 

تحكم الشركة فى المزارع والعالقة الوحیدة بینھا  -٢ مشاكل التسویق: أوال
 ٦٥٫٣ ٩٨ .وبین الفالح ھى العقد فقط

عدم نقل المحصول في الوقت المناسب  -١
 وترك المحصول فترة طویلة للتعفن

 )  تأخیر استالم المحصول(
عدم وجود إشراف من مندوبین شركة السكر على -٣ ٩٠ ١٣٥

 ٦٥٫٣ ٩٨ المحصول فى األرض

ارتفاع تكالیف نقل المحصول بالنسبة -٢
یل بنود العقد مع الشركة وظھور عدم ظھور تفاص-٤ ٨٦ ١٢٩ للمزارع واستغالل السائقین للفالح

 ٦٣٫٣ ٩٥ .المجامالت لبعض المزارعین

السكر والتالعب فیھا من قبل   تذبذب نسبة-٣
عدم تعاون العاملین بشركة السكر مع المزارعین -٥ ٨٤٫٦ ١٢٧ المصنع  

 ٥٦٫٦ ٨٥ .خاصا في العروة المتأخرة

عدم معرفة الفالحین بوزن للمحصول حیث 
 مشاكل التسمید: رابعا ٨٤٫٦ ١٢٧  المصنع یتم الوزن من قبل

انخفاض أسعار المحصول بالنسبة لتكالیف -٤
زراعتھ مما یشجع على الھروب من 

 .زراعة المحصول
زوتى وانخفاض المقررات عدم توافر السماد اآل-١ ٨٠ ١٢٠

 ٨٥٫٣ ١٢٨  المنصرفةھالسمادی

عدم اإلعالن عن سعر طن بنجر السكر -٥
م تحدید السعر بعد قبل الزراعة حیث یت

 ولصتقلیع المح
 ٨٢ ١٢٣ ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج-١ ٦٨ ١٠٢

عدم المعرفة الكافیة بأسماء مبیدات األمراض -٢ ٦٨ ١٠٢ ارتفاع أجور العمالة الزراعیة-٦
 ٧٤ ١١١ والحشرات 

تأخیر مواعید تقلیع المحصول من األرض -٧
 ٦٦٫٦ ١٠٠ عدم المعرفة الكافیة بالمقررات السمادیة المطلوبة-٣ ٦٦٫٦ ١٠٠مما یؤخر مواعید زراعة المحصول التالي 

 ٦٦ ٩٩قلة األسمدة والمبیدات المنصرفة من شركة السكر  -٤ مشكالت التربة والري والصرف: ثانیا

 المشكالت الخاصة بالخدمات اإلرشادیة المقدمة : خامسا ٨٦٫٦ ١٣٠ عدم االلتزام بالدورة الزراعیة-١

عدم توافر مرشدین زراعیین متخصصین في -١ ٨١٫٣ ١٢٢ ادة ملوحة التربة زی-٢
 ٥٨٫٦ ٨٨ محصول بنجر السكر

قلة عدد الندوات اإلرشادیة الخاصة بزراعة -٢ ٨٠ ١٢٠  انخفاض خصوبة التربة-٣
 ٥٦٫٦ ٨٥ محصول ببنجر السكر

سؤ عملیات الري حیث یتم الري من -٤ 
 ٨٠ ١٢٠ الصرف ولیس من النیل

وصول المجالت والنشرات اإلرشادیة عدم -٣
للمزارع وذلك للتعرف على كیفیة زراعة 

 المحصول بطریقة صحیحة
٥٦٫٦ ٨٥ 

عدم وجود میاه الري في مواعید زراعة -٤
ارتفاع نسبة اإلصابة باإلمراض للمحصول وعدم -٤ ٧٤ ١١١ البنجر

 ٥٦ ٨٤ بل الجھاز االرشادى قوجود توعیة من 

غیاب الوعي لدى الزراع بعدد الكثافة النباتیة فى -٥  على المحصول مشاكل التعاقدً:ثالثا
 ٥٠ ٧٥ الفدان

كل بنود العقد لصالح الشركة ولیس لصالح -١
عدم وجود ندوات إرشادیة لمعرفة المزارع بكیفیة -٦ ٧٤٫٦ ١١٢ الفالح 

 ٤٩٫٣ ٧٤ .زیادة نسبة السكر فى المحصول 

 .٢٠١٥المیدانیة بمحافظة دمیاط فى عام  جمعت وحسبت من بیانات الدراسة :المصدر

 



 
Zagazig Journal of Agricultural Economics and Rural Sociology and Agricultural Extension Research 1377

  مقترحات المبحوثین لحل المشكالت التي تواجھھم .١٠جدول 

عدد  المقترحات
 ١٥٠=ن

عدد  المقترحات )%(
 ١٥٠=ن

)%( 

ضرورة توفیر مرشدین زراعیین -١٠ ٨١٫٣ ١٢٢ .مراعاة زیادة المقررات السمادیة  للفدان-١
 ٦٣٫٣ ٩٥ متخصصین في محصول بنجر السكر

 الخاصة تمام بالمبیدات الحشریة والفطریةاالھ-٢
 ٨٠ ١٢٠ .بالمحصول

تفعیل دور االرشادى وعمل ندوات -١١
إرشادیة خاصة ببنجر السكر خاصة في 

 التسمید والكثافة النباتیة 
٦٣٫٣ ٩٥ 

 یتم وزن المحصول بمعرفة المزارع ولیس من ٣
 ٧٨٫٦ ١١٨ .قبل الشركة

قررات ضرورة معرفة الزراع بالم-١٢
 )% (السمادیة للمحصول وذلك لزیادة

 للسكر 
٦٢ ٩٣ 

  نقل البنجرسیاراتعدم االبتزاز من جانب سائقین -٤
 ٧٨٫٦ ١١٨ .لى المصنعإ

عمل ندوات إرشادیة لمعرفة الزراع -١٣
بأسماء المبیدات وتوعیتھم بعالج 

 األمراض واآلفات الحشریة
٦٠ ٩٠ 

تحمل مصنع السكر تكالیف نقل المحصول -٥
زیادة عدد الحقول اإلرشادیة لمحصول -١٤ ٧٦٫٦ ١١٥ بالكامل

 ٥٨٫٦ ٨٨ بنجر السكر

توفیر أكثر من سیارة نقل عند نقل المحصول إلى -٦
مراعاة تقدیر سعر الطن مع زیادة -١٥ ٧٤٫٦ ١١٢ .المصنع

 ٥٨٫٦ ٨٨ تكالیف زراعة المحصول

 عھالشركة بنقل المحصول بعد تقلیإلزام -١٦ ٧٤ ١١١ دعم مستلزمات اإلنتاج الخاصة بالمحصول-٧
 ٥٨ ٨٧ مباشرة حتى ال تنخفض نسبة السكر

ابتكار طرق جدیدة لقیاس نسبة السكر بالمصنع -٨
) %(ذبذب ت لًبدال من الطرق التقلیدیة وذلك منعا

 للسكر في المحصول
٦٦٫٦ ١٠٠ 

زیادة سعر الطن من المحصول وذلك -١٧
لتغطیتھ تكالیف إنتاجھ وعدم عزوف 

 ع عن زراعتھالزرا
٥٨ ٨٧ 

وضوح تفاصیل العقد بین المزارع والشركة وذلك -٩
وجود تعاون بین المزارعین وبین -١٨ ٦٦ ٩٩ لمعرفة المزارع حقوقھ كاملة

 ٥٦٫٦ ٨٥ مندوبي شركات السكر 

 .٢٠١٥جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة دمیاط فى عام : المصدر

 

 لبحثاالستنتاجات وتوصیات ا
زی   ادة فاعلی   ة الجھ   از اإلرش   ادي وذل   ك لرف   ع المس   توى  -١

المعرف  ي والتنفی  ذي ل  زراع محص  ول بنج  ر الس  كر حی  ث 
أوضحت النت ائج أن مس توى االحتی اج المعرف ي والتنفی ذي 
متوسطا لذا وج ب األم ر ثكثی ف الجھ ود اإلرش ادیة وذل ك 

كما  إلقناع الزراع بالتوصیات المستحدثة ومتابعة تنفیذھا،
حتی  اج التنفی  ذي لل  زراع أكب  ر  النت  ائج أیض  ا أن االأظھ  رت

رش ادى من اإلحتی اج المعرف ي مم ا یتطل ب م ن الجھ از اإل
العمل على زیادة مھارات الزراع وزیادة اإلیضاح العملي 

 .لزیادة مھاراتھم التنفیذیة
أش  ارت النت  ائج إل  ى ت  دنى الخدم  ة اإلرش  ادیة المقدم  ة ف  ى  -٢

قب   ل الجمعی   ات مج   ال زراع   ة بنج   ر الس   كر س   واء م   ن 
التعاونیة الزراعیة أو مصنع السكر، ولذا توصى الدراس ة 
ب  أن یك  ون ھن  اك جھ  از إرش  ادي ك  فء م  ن قب  ل المص  نع 
یت  ولى توجی  ھ زراع محص  ول بنج  ر الس  كر بالتوص   یات 

ًالفنی  ة جنب  ا إل  ى جن  ب م  ع الجمعی  ات التعاونی  ة الزراعی  ة 
 .بدایة من الزراعة وحتى الحصاد

در ال    ذي ی    دفع  بالق    لس    كرزی    ادة أس    عار ط    ن بنج    ر ا -٣
ً ویعوض ھ ع ن ال نقص لى التوسع فى زراعت ھإالمزارعین 

م ن أج ل  في مساحة البرسیم والت ي س وف ی تم اس تقطاعھا
 .زراعة محصول بنجر السكر

 زیادة عالوة التبكی ر وذل ك لتش جیع ال زراع عل ى زراع ة  -٤
المحص  ول وتبن  ي التوص  یات الفنی  ة لتش  جیع الم  زارعین 

حیث أشارت النتائج إل ى ش كوى  راعةعلى التوسع في الز
المبح  وثین إل  ى انخف  اض ع  الوة التبكی  ر والت  ي ال تتع  دى 

 .  جنیھا فى العروة األولى١٠٠

إقامة حمالت قومیة لمحصول بنجر السكر حتى یمكن من  -٥
خاللھ  ا الوص  ول ألكب  ر ع  دد م  ن ال  زراع والتركی  ز عل  ى 

 .طرق اإلیضاح العملي
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ش راك ال زراع أنفس ھم  أو إ وجود مندوبین لل زراعضرورة
فى عملیة وزن المحصول وتحدید نسبة الس كر بالمحص ول 
وذل  ك لع  دم وج  ود ثق  ة عن  د ال  زراع ف  ى وزن المحص  ول 
وتحدید نسبة السكر والشوائب، ھ ذا إل ي جان ب التوس ع ف ي 

إنتاجی ة  إقام ة المص انع الكافی ة والت ي یمكنھ ا اس تیعاب ك ل
 .األراضي المزروعة

 المـراجــــع

دراسة مقارنة ألثر بعض ). ١٩٩٤ ( سكینة محمدإبراھیم،
 وسائل االتصال المستخدمة فى نقل المعارف والمھارات

الذھنیة فى مجال تحسین وصیانة األراضي الزراعیة 
الزراعة بكفر الشیخ، بالدقھلیة، رسالة دكتوراه، كلیة 

 .جامعة طنطا
 دراسة سببیة ).٢٠٠٣ (أحمد، صابر محمد عبدالوھاب

یب المكافحة المتكاملة بین زراع البنجر فى لتبنى أسال
الشیخ،  مركز الحامول وسیدى سالم بمحافظة كفر

رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة بكفر الشیخ، جامعة 
 .طنطا

 اقتصادیات إنتاج المحاصیل ).٢٠٠٤ (دم، حسن علىآ
  ضوء بعض المتغیرات االقتصادیةي مصر فيالسكریة ف

 /https://books. google. com/ books، العالمیة
about/ .html?id.. 
 اإلرشاد الزراعي علم .)١٩٩٢(الرافعي، أحمد كامل 

وتطبیق، معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة 
الریفیة، مركز البحوث الزراعیة، وزارة الزراعة 

 .واستصالح األراضي
االحتیاج   ات  دراس   ة ).١٩٩٠ (الس   ید، أحم   د ف   ؤاد حلم   ى

التعلیمیة اإلرش ادیة لل زراع ف ى مج ال التس مید وص یانة 
التربة بمنطقة إمتداد أبیس بمحافظة اإلسكندریة، رس الة 

 . كلیة الزراعة، جامعة اإلسكندریةماجستیر،
  انتشار وتبنى مزارع الدواجن).١٩٩١ (النجار، محمد أحمد

 فى الجمھوریة العربیة الیمنیة، رسالة ماجستیر، كلیة
 .الزراعة، جامعة القاھرة

 االحتیاجات ).٢٠٠٨ (نیا حمدى عبدالصادقاباشا، ر
اإلرشادیة لزراع بنجر السكر قى محافظة الشرقیة، 

 .جامعة الزقازیق ،كلیة الزراعة رسالة ماجستیر،
حوطر، صالح عبد المنعم، ھارون توفیق الرشیدى، 

 وصبحى عبدالفتاح الكافورى خیرى المغازى عجاج
 .علم النفس العام، مطبعة جامعة طنطا .)٢٠٠٣(

مفھومھ، أسس ( المنھج .)١٩٩٤(سالم، على عبد العظیم 
 .، جامعة اإلسكندریة، فرع دمنھور)بنائھ، عناصره

أس   الیب تقل   یص الفج   وة ). ٢٠١٢ (ش   لبي، أس   ماء حام   د
اإلنتاجی  ة لمحص  ول بنج  ر الس  كر ب  ین مزارع  ي بع  ض 

عل     وم ق    ري محافظ     ة الدقھلی     ة، مجل    ة المنص     ورة لل
 .٧ :  ٣ الزراعیة،

 دور مراك  ز التنمی  ة ).١٩٨٧ (ص  الح، ص  فاء ف  ؤاد توفی  ق
الریفی ة التابع ة لإلرش اد الزراع ي بمحافظ ة اإلس كندریة 
ًف    ى تنمی    ة الم    رأة الریفی    ة مھاری    ا ومعرفی    ا، رس    الة  ً

 .ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة اإلسكندریة
ي،  اإلرش اد الزراع .)١٩٨٨(عبد المقصود، بھجت محم د 

المركز العلمى للبح وث والدراس ات، دار الوف ا للطباع ة 
 .والنشر، المنصورة

اإلرشاد الزراعي المعاصر، . )١٩٩٢(عمر، أحمد محمد 
 .مصر للخدمات العلمیة، القاھرة

 االحتیاج  ات ).٢٠٠٥ (حم  زة حام  د محم  د عب  د هللا محم  د،
اإلرش  ادیة ل  زراع محص  ول بنج  ر الس  كر ب  بعض ق  رى 

دى س  الم بمحافظ  ة كف  ر الش  یخ، مرك  زي الری  اض وس  ی
رس   الة دكت   وراه، كلی   ة الزراع   ة بكف   ر الش   یخ، جامع   ة 

 .طنطا

 ال دور .)٢٠٠٧(عب د الخ الق عل ى  ومارى بشارة میخائیل،
 مج   ال النھ   وض ي للمرش   دین ال   زراعیین ف   يرش   اداإل

محافظ ة  بإنتاج محصولي الذرة الش امیة وبنج ر الس كر،
ع   ة كف   ر كف   ر الش   یخ، مجل   ة البح   وث الزراعی   ة، جام

 .١ : ٣٣، خالشی

 مجل   س ).٢٠١٥ (يراض   وزارة الزراع   ة واستص   الح األ
نت اج الس كر إالمحاصیل الس كریة و المحاصیل السكریة،

 .في مصر، التقریر السنوي للمحاصیل السكریة

 الص حیفة ).٢٠٠٤ (وزارة الزراعة واستص الح األراض ي
 .٥٩الزراعیة، 

جلس م). ٢٠١٢ (راضيلزراعة واستصالح األوزارة ا
 .المحاصیل السكریة وإنتاج السكر في مصر
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EXECUTIVE AND KNOWLEDGE NEEDS FOR SUGAR BEAT FARMES 
IN SOME VILLAGAS IN DAMIETTA GOVERNORATE 

Eman M.E. Salem 
Agric. Ext. and Rural Dev. Res. Inst. Agric .Res. Cent., Egypt 

ABSTRACT 

The current study aimed mainly for identifying the knowledge and executive needs for 
growers of sugar beet in some villages in Damietta, identifying the most important sources of 
information that respondents receive at their own cultivation of the crop, identifying the 
extent of the participation of farmers respondents in outreach activities, identifying the most 
important problems of sugar beet growers in the governorate and identifying their suggestions 
to overcome these problems. This study was conducted in three villages in Kafr Saad District, 
Damietta as the largest center in cultivating and producing sugar beet crop reached 
approximately 4.300 faddans cultivated area The main results could be summarized as the 
following: About 6.6% of the respondents growers have a very low level of knowledge and 
technical recommendations for sugar beet crop while 46.7% of them have a medium level of 
cognitive recommendations needs. There is a significant correlation between degree of the 
needed knowledge of the growers respondents agricultural technical recommendations for 
sugar beet crop and between each of the trend towards new agricultural ideas, the degree of 
leadership at level of significance 0.01 and between the degree of education, beet cultivated 
area, the number of years of experience in cultivation of sugar beet crop, the total exposure to 
sources of information, participation in outreach activities at the level of 0.05. While, the 
significant relationship has not been confirmed with the age, marital status, total agricultural 
holding, the average faddan productivity, willingness to take risks. There is about 6% of the 
respondents need for the technical recommendations of the sugar beet crop is low while 40% 
of them needed medium level of executive needs. There is a significant correlation between 
the degree of executive needs of growers respondents to technical recommendations of sugar 
beet crop and between each of the total agricultural holding, the total requirements of 
knowledge under level of significance 0.01; and years of experience in cultivation of sugar 
beet crop, the trend towards new agricultural ideas, willingness to take risks, participating in 
outreach activities, and the degree of leadership under level of 0.05. While, the significant 
relationship has not been confirmed with the age, marital status, degree of education, the 
cultivated area of sugar beet, the average yield per faddan, incurrence to sources of 
information. It was found that the information sources which respondents rely upon were  in 
descending order according to the arithmetic average as follows; personal experience; parents 
and neighbors; the agricultural advisor; senior agriculture; agricultural society; and 
agricultural departments, extension fields, engineers of sugar factories, agricultural 
newspapers and magazines. It was found that the most important problems that respondents 
farmers face concerning cultivation of sugar beet crop were: delaying crop receipt which 
amounted 90% of the respondents; higher transfer crop costs from farms and the exploitation 
of drivers farmer which was pointed by 86% of the respondents. Also, problems of soil 
include irrigation and drainage and lack of commitment to the agricultural cycle rate which 
determined by 86.6% of the respondents; increasing the salinity of the soil which was referred 
by 81.3% of the respondents; and the problems of crop contracting as most of all contact 
terms were in favor of the company not the farmer and a rate 74.6% of the respondents 
mentioned that. Concerning the fertilization problems; the most important of these problems 
was the lack of nitrogen fertilizer and lower fertilizer amount disbursed which 85.3% of the 
respondents complained; problems of services guidance provided to farmers represent the 
lack of monitors agricultural specialists in crop sugar beets which represented by 58.6%; the 
limited number of extension seminars on crop cultivation beet sugar which represented by 
58.6% of the respondents problems. 
Key words: Sugar beat, knowledge, executive needs. ــــــــــــــــــــــــ 
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