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استھدف ھذا البحث التعرف على بعض الخصائص الشخصية وا�جتماعية للمرشدين الزراعيين المبحوثين،  :لملخصا
 المبحوثين،  المرشدين الزراعيينزراعى فى مجال محاصيل خضر التصدير من وجھة نظر ا�رشاد الالتعرف على دور

  بالرسائل ا�رشادية المبحوثينلتعرف على درجة معرفة المرشدين الزراعيينوتحديد العوامل المرتبطة به والمؤثرة عليه، ا
 رجة توصيل المرشدين الزراعيينالتعرف على دفى مجال محاصيل خضر التصدير، وتحديد العوامل المرتبطة بھا، 

التعرف  فى مجال محاصيل خضر التصدير، وتحديد العوامل المرتبطة بھا والمؤثرة عليھا،  للرسائل ا�رشاديةالمبحوثين
آراء التعرف على العوامل المرتبطة بھا، ، وتحديد ي التصديريدرجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا�رشاد الزراععلى 

 ،التصدير راعى فى مجال النھوض بمحاصيل خضر كيفية تحسين دور ا�رشاد الزيزراعيين المبحوثين فالمرشدين ال
من إجمالى % 35 بنسبة ًا مبحوث210سماعيلية على عينة عشوائية مكونة من وأجرى ھذا البحث فى محافظتى الشرقية وا�

وقد تم تحليل البيانات ، 2019ى أبريل ومايو عدد المرشدين الزراعيين بمحافظتى الشرقية وا�سماعيلية خUل شھر
باستخدام العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى المرجح وا�نحراف المعيارى ومعامل ا�رتباط 

أن  وكانت أھم النتائج ،step wise"، با�ضافة �ستخدام التحليل ا�نحدارى المتعدد التدريجى الصاعد)بيرسون(البسيط 
التصدير مرتفع، وأظھرت النتائج   جاء أدائھم �جمالى الدور ا�رشادى فى مجال خضر)%68.1(أكثر من ثلثى المبحوثين 

ًھناك أربعة متغيرات مستقلة تسھم مجتمعة إسھاما معنويا بنحو أن  قيام ا�رشاد فى تفسير التباين الكلى لدرجة % 60.5ً
درجة التعرض لمصادر المعلومات، ودرجة ا�نفتاح :  وھىالتصدير خضرمجال المنوطة به فى  الزراعى باtدوار

كما أفادت النتائج أن غالبية  ،الحضارى التسويقى، ودرجة الدافعية لwنجاز، والرضا عن العمل با�رشاد الزراعى
قة إرتباطية معنوية درجة معرفتھم الكلية للرسائل ا�رشادية جاءت مرتفعة، وأظھرت النتائج وجود عU% 95.2المبحوثين 

عدد سنوات الحصول على المؤھل الدراسى، مدة : بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالرسائل ا�رشادية وبين كل من
الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية، السن، ومدة 

جاءت درجة % 88.1كما أفادت النتائج أن غالبية المبحوثين . رجة ا�نفتاح الحضارى التسويقىالعمل فى مجال الزراعة، د
ًتوصيلھم الكلية للرسائل ا�رشادية مرتفعة، وأظھرت النتائج أن ھناك متغيران مستقUن يسھمان مجتمعان إسھاما معنويا  ً

درجة المعرفة : دية فى مجال خضر التصدير ھمافي تفسير التباين الكلى لدرجة توصيل الرسائل ا�رشا% 30.2بنحو 
أن أكثر من نصف المبحوثين  كما أشارت النتائج ،التصدير، ودرجة ا�نفتاح الثقافىبالرسائل ا�رشادية فى مجال خضر 

 درجة اتجاھھم نحو ا�رشاد الزراعى التصديرى إيجابى، وأظھرت النتائج وجود عUقة إرتباطية معنوية بين )50.5%(
درجة الرضا عن العمل با�رشاد الزراعى، درجة : ة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا�رشاد التصديرى وبين كل مندرج

ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية، عدد سنوات الحصول 
ت أھم آراء المرشدين الزراعيين المبحوثين فى كيفية تحسين دور وكان. على المؤھل الدراسى، عدد الدورات التدريبية

ات تدريبية فى مجال رضرورة عقد ندوات إرشادية ودو: ا�رشاد الزراعى فى مجال النھوض بمحاصيل خضر التصدير
فى من المبحوثين، تدريب المزارعين على استخدام الطرق الحديثة % 29.52زراعة محاصيل الخضر التصديرية بنسبة 

، توفير ا�مكانيات المادية وا�عتمادات %26.67  بنسبةالعمليات ا�نتاجية لمحاصيل الخضر ومعامUت ما بعد الحصاد
، التنسيق بين مزارعى محاصيل الخضر %21.43 بنسبة المالية لتطوير جھاز ا�رشاد الزراعى فى مجال زراعة الخضر

 %.20.95  بنسبةالتصديرية والشركات المصدرة

      .دور ا�رشاد الزراعى، خضر التصدير، محافظة الشرقية وا�سماعيلية، المرشدين الزراعيين: كلمات ا&سترشاديةال
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 المقدمة والمشكلة البحثية

يعتبر قطاع الزراعة في مصر ركيزة من الركائز 
اtساسية في ا�قتصاد القومي حيث يسھم القطاع بحوالي 

من % 20 وحوالي من الناتج المحلي ا�جمالي% 17
من إجمالي القوة % 30إجمالي قيمة الصادرات وحوالي 

العاملة في ا�قتصاد القومي عUوة على توفير الغذاء 
 .)2016، نصار( والمواد الخام الUزمة للصناعة الوطنية

وتعتبر صادرات المنتجات الزراعية من أھم الموارد 
ية التنمية ا�قتصاد الرئيسية الUزمة لتمويل خطط

وا�جتماعية وبالتالى زيادة الدخل القومى، بما يؤدى إلى 
رفع وتحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع كما أن تنمية 
الصادرات توضع على رأس أولويات السياسة ا�قتصادية 
فى مصر، لمساھمتھا فى تحقيق أھداف التنمية وبناء 
اقتصاد قومى قوى يدعم دور مصر العالمى، وتعتبر تنمية 

يادة القدرات التصديرية الزراعية من قبيل التنوع وز
والتعظيم للعوائد على الصادرات المصرية وترتكز تنمية 
ًتلك القدرات أساسا على السعات المزرعية، وحجم ا�نتاج 

 اصة المنتج tغراض التصدير، ومدىالكلى، وبخ
 رشادية، والتمويلية، وغير ذلك منتوافر الخدمات ا�

رتكز على القدرات الترويجية وفتح نوافذ الخدمات، كما ت
تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية 

 .)2015، النوبى(

وتعد تنمية الصادرات الزراعية ھدفا قوميـا باعتبارھا 
المحرك الرئيسى لعملية التنمية، وتعتمد إستراتيجية زيـادة 

واق القدرة التنافسية للسلع الزراعية المصرية، وفـتح أسـ
جديدة لwنتاج المصرى بما يحقق طفرة فى الصادرات 

اtول يعتمد على تحسين قاعدة : على العمل فى اتجاھين
ا�نتاج الحالية ورفع كفاءتھا التصديرية وتطويرھا، 
والثانى يعتمد على سياسة تنويع الصادرات الزراعية 
المصرية من خUل التوجه نحو إنتاج حاصUت غير 

 ،وآخرون طلحة(حاصـUت التصديرية تقليديـة أى ال
حيث أن ا�عتماد على جانب التصدير يعتبر أھم  .)2015

منھج تنموى فى إقتصاد أى دولة كركيزة ھامة من ركائز 
 .النمو ا�قتصادى

تعتبر محاصيل الخضر من المحاصـيل الھامـة فـى و
مصر إذ يعتمد عليھا معظم الزراع فى زيادة دخولھم، كمـا 

ثر استھUكا بـين أغلـب المحاصـيل الزراعيـة أنھا اtك
اtخرى، ولذا تحتل المرتبة ا�ولى مـن حيـث المـساحة 

، 2018 ألف فدان لعام 1985عة بمصر، والتى تبلغ وزرالم
 الطلـب علـى استھUكھا بمعد�ت سريعة نتيجة ويـزداد

 .لزيادة السكان

ر  تعتبوفى ضوء ما تشير إليه ا�حصائيات الزراعيـة
محاصيل الخضر مكونا رئيسيا من مكونات الصادرات 
الزراعية المصرية، حيث شكلت صادرات الخضر نحو 

من إجمالى قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام % 18
 ھذا من شأنه سد العجز فى الميزان التجارى ككل 2016

 ،خرونآخليفة و( اــى أيضـــاع الزراعـــوض بالقطــوالنھ
2018(. 

 12.48غت كمية ا�نتاج المحلى من الخضروات وقد بل
 مليون طن العام 13.07 مقابل 2016مليون طن عام 

، وبلغ متوسط نصيب %4.5السابق بنسبة انخفاض قدرھا 
 كجم كما بلغت نسبة ا�كتفاء الذاتى 86.3الفرد فى السنة 

الجھاز المركزى للتعبئة العامة ( 2016عام % 103.4
ھنا يجب ا�ھتمام بمحاصيل ومن  .)2016وا&حصاء، 

الخضر التصديرية الجيدة ذات الميزة النسبية التى تمكنھا 
من منافسة الدول فى أھم اtسواق المستوردة لتلك 

، الفاصوليا الخضراء، والفلفل، والبطاطس(المحاصيل مثل 
 ).والفراولة، والبصل

 وتأتى أھمية ا�رشاد الزراعى فى تنمية العنصر البشرى
 أحد أھم النظم التعليمية المتميزة التى تعمل على باعتباره

إحداث تغييرات سلوكية مرغوبة فى معارف واتجاھات 
ومھارات الزراع دفعا لعجلة التنمية ا�قتصادية وزيادة 
معد�تھا، tن ھذه التغييرات السلوكية ذات قيمة فى حد 
ذاتھا، كما أنھا تؤدى إلى نتائج اقتصادية واجتماعية أخرى 

 .)1973 ،عمر وآخرون( بط مباشرة بأھداف التنميةترت

ومع ا�ھتمام المتزايد بدور ا�رشاد الزراعى فى 
النھوض بالقطاع الريفى فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة 
التى تعتبر الھدف اtساسى الذى يسعى القطاع الزراعى 
إلى تحقيقه والتى تعتمد بصفة أساسية على استخدام 

 كان من الضرورى على جھاز ا�رشاد التقنيات الحديثة
الزراعى أن يحسن استثمار كافة إمكانياته وخاصة الموارد 
البشرية منھا والمتمثلة فى العاملين وتنمية قدراتھم وتحديد 
 مھامھم ومسئولياتھم حتى يمكنھم ا�سھام بدور فعال فى تنمية

 ).2013 وآخرون، حامد( القطاع الريفى ورفع إنتاجيته

  البحثية المشكلة

نظرا ل�ھمية الكبرى والدور الفعال الذى يقوم به 
المرشدين الزراعيين فى إنجاز العمل ا�رشادى باعتبارھم 
المحرك اtساسى للعملية التعليمية ا�رشادية والمنفذين 
الحقيقيين للبرامج ا�رشادية فإنه يجب العمل على توفير 

داء أدوارھم المناخ المناسب والمUئم الذى يمكنھم من أ
 يتطلب اtمر أن يقوم جھاز ا�رشاد الزراعى حيثالمختلفة، 

 �عداد البرامج المرشد الزراعى المتخصص بتواجد
ا�رشادية لتوعية المزارعين وتقديم الخدمات ا�رشادية 
المطلوبة التى تساعد على النھوض با�نتاج الزراعى 

يفھم ورفع الكفاءة ا�نتاجية الزراعية، عن طريق تعر
 بأفضل اtساليب والتقنيات الحديثة خاصة فى مجال محاصيل

من أجل إنتاج أصناف ذات مواصفات خضر التصدير 
مرغوبة فى اtسواق الخارجية، وكذلك العمل على زيادة 
فعالية دور ا�رشاد الزراعى فى مجال التسويق الخارجى 

  .لذلك برزت الحاجة إلى إجراء ھذه الدراسة. والتصدير



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (5) 2019 

 

1623

 مما سبق تحددت المشكلة البحثية فى التساؤ�ت ًطUقاوان
 ا�رشاد الزراعى فى مجال محاصيل ما ھو دور :ا�تية

  المرشدين الزراعيين،خضر التصدير من وجھة نظر
وما ھى وتحديد العوامل المرتبطة به والمؤثرة عليه؟ 

 فى بالرسائل ا�رشادية درجة معرفة المرشدين الزراعيين
خضر التصدير، وما ھى العوامل مجال محاصيل 

  درجة توصيل المرشدين الزراعيينالمرتبطة بھا؟ وما ھى
 فى مجال محاصيل خضر التصدير، ما للرسائل ا�رشادية

درجة  ھى العوامل المرتبطة بھا والمؤثرة عليھا؟ وما ھى
اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا�رشاد الزراعى 

لك ا�تجاه؟ وما ذ بطة وما ھى العوامل المرتبالتصديرى؟
المشكUت التى تواجه محاصيل الخضر التصديرية؟ ھى 

؟ من وجھة نظر المرشدين الزراعيينوما ھى مقترحات حلھا 
آراء المرشدين الزراعيين فى كيفية تحسين دور وما ھى 

ا�رشاد الزراعى فى مجال النھوض بمحاصيل خضر 
 التصدير؟

 أھداف الدراسة

  للمشكلة البحثية أمكن صياغةمن خUل العرض السابق
 :اtھداف التالية

 للمرشدين على الخصائص الشخصية وا�جتماعية التعرف -1
 .الزراعيين المبحوثين

 التعرف على دور ا�رشاد الزراعى فى مجال محاصيل -2
  المرشدين الزراعيينخضر التصدير من وجھة نظر

 .عليهالمبحوثين، وتحديد العوامل المرتبطة به والمؤثرة 

 التعرف على درجة معرفة المرشدين الزراعيين المبحوثين -3
 فى مجال محاصيل خضر بالرسائل ا�رشادية

 .التصدير، وتحديد العوامل المرتبطة بھا

التعرف على درجة توصيل المرشدين الزراعيين  -4
خضر  فى مجال محاصيل  للرسائل ا�رشاديةالمبحوثين

 . عليھابطة بھا والمؤثرةامل المرتالتصدير، وتحديد العو

درجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو  التعرف على -5
 ا�رشاد الزراعى التصديرى، وتحديد العوامل المرتبطة

 .بھا

آراء المرشدين الزراعيين المبحوثين فى التعرف على  -6
كيفية تحسين دور ا�رشاد الزراعى فى مجال النھوض 

 .بمحاصيل خضر التصدير

 حثيةالفروض الب

 :ًبناء على أھداف الدراسة تم وضع الفروض البحثية التالية

 الفرض البحثى ا�ول

توجد عUقة ارتباطيه معنوية بين درجة قيام ا�رشاد 
الزراعى بالدور فى مجال محاصيل خضر التصدير وبين 

الحصول السن، عدد السنوات منذ : المتغيرات المستقلة التالية

العمل فى مجال الزراعة، مدة على المؤھل الدراسى، مدة 
الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة الرضا عن 
العمل با�رشاد الزراعى، درجة الدافعية لwنجاز، درجة 
ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، عدد 
الدورات التدريبية، درجة التعرض لمصادر المعلومات 

ل ا�رشادية فى مجال سائالزراعية، درجة المعرفة بالر
 .خضر التصدير

 الفرض البحثى الثانى

تسھم المتغيرات المستقلة المدروسة ذات ا�رتباط 
ًمجتمعة إسھاما معنويا في تفسير التباين الكلى لدرجة  ً

 .توصيل الرسائل ا�رشادية فى مجال خضر التصدير

 الثالث الفرض البحثى

عرفة توجد عUقة إرتباطية معنوية بين درجة م
المرشدين الزراعيين بالرسائل ا�رشادية وبين المتغيرات 

السن، عدد السنوات منذ الحصول على : المستقلة التالية
المؤھل الدراسى، مدة العمل فى مجال الزراعة، مدة 
الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة الرضا عن 
العمل با�رشاد الزراعى، درجة الدافعية لwنجاز، درجة 
ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، عدد 
الدورات التدريبية، درجة التعرض لمصادر المعلومات 

 .الزراعية

 الفرض البحثى الرابع

توجد عUقة إرتباطية معنوية بين درجة توصيل 
المرشدين الزراعيين للرسائل ا�رشادية وبين المتغيرات 

سنوات منذ الحصول على السن، عدد ال: المستقلة التالية
المؤھل الدراسى، مدة العمل فى مجال الزراعة، مدة 
الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة الرضا عن 
العمل با�رشاد الزراعى، درجة الدافعية لwنجاز، درجة 
ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، عدد 

ادر المعلومات الدورات التدريبية، درجة التعرض لمص
الزراعية، درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال 

 .خضر التصدير

 الفرض البحثى الخامس

ًتسھم المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعة إسھاما 
قيام ا�رشاد ًمعنويا في تفسير التباين الكلى لدرجة 
 .الزراعى باtدوار فى مجال خضر التصدير

 الفرض البحثى السادس

 د عUقة إرتباطية معنوية بين درجة اتجاه المرشدينتوج
 الزراعيين نحو ا�رشاد التصديرى وبين المتغيرات المستقلة

السن، عدد السنوات منذ الحصول على المؤھل : التالية
الدراسى، مدة العمل فى مجال الزراعة، مدة الخدمة فى العمل 
 با�رشاد الزراعى، درجة الرضا عن العمل با�رشاد

 الحضارى لزراعى، درجة الدافعية لwنجاز، درجة ا�نفتاحا
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التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، عدد الدورات التدريبية، 
 .تعرض لمصادر المعلومات الزراعيةدرجة ال

ھذا وقد تم وضع الفروض البحثية فى صورتھا 
 .الصفرية حتى يمكن اختبارھا

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات 

 دراسة منطقة ال

يقصد بھا ذلك المجتمع أو البيئة التى ستجرى بھا 
الدراسة، حيث تم اختيار محافظتى الشرقية وا�سماعيلية 

باعتبارھما من المحافظات كمجتمع �جراء الدراسة بھما 
المتميزة ذات التوسع اtفقى فى مجال التنمية الزراعية 

ھذا كذلك استخدام أسلوب التوسع الرأسى من قبل الزراع، 
با�ضافة إلى أنھما من المحافظات المتميزة فى زراعة 
محاصيل الخضر بصفة عامة ومحاصيل خضر التصدير 

ويمكن ا�شارة إلى اtھمية النسبية لكل من . بصفة خاصة
 :المحافظتين فى ا�تى

 الموقع الجغرافى وا�ھمية النسبية لمحافظة الشرقية

ات إقليم إحدى محافظتتميز محافظة الشرقية بأنھا 
وسط وشرق الدلتا، ويحدھا من الشمال بحيرة المنزلة، 
ومن الجنوب محافظة القليوبية، ومن الشرق محافظة 

وتنقسم ا�سماعيلية، ومن الغرب محافظة الدقھلية، 
 96 حى و2 مدينة و17 مركز و13ًالمحافظة إداريا إلى 

 عزب وكفور 3991 قرية و498وحدة محلية قروية و
ويبلغ عدد سكانھا ). 2013 الشرقية، محافظة(ونجوع 
من جملة سكان % 7.5 نسمة يمثلون 6709861حوالى 

ونسبة % 24 ، وتبلغ نسبة الحضر 2016الجمھورية عام 
مركز ) 13(وتتكون محافظة الشرقية من %. 76الريف 

الزقازيق، أبو حماد، أبو كبير، الحسينية، بلبيس، (ھى 
تول شقمح، ھھيا، مديرب نجم، فاقوس، كفر صقر، منيا ال

، كما يوجد بھا أربع مدن )السوق، ا�براھيمية، أو�د صقر
جديدة ھى العاشر من رمضان والصالحية الجديدة 

 والمجتمعات وزارة ا&سكان والمرافق( والقنايات والقرين
وتبلغ مساحة محاصيل الخضر . )2017 العمرانية،

 من% 11.36 ألف فدان بنسبة 225.5بمحافظة الشرقية 
إجمالى مساحة الخضر بالجمھورية، وكمية إنتاج الخضر 

من إجالى إنتاج الخضر % 11.86 ألف طن بنسبة 2376
 ،الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا&حصاء( بالجمھورية

2018.( 

 الموقع الجغرافى وا�ھمية النسبية لمحافظة ا&سماعيلية

 ستتتميز محافظة ا�سماعيلية بأنھا إحدى المحافظات ال
المكونة �قليم قناة السويس بجانب كل من محافظات 

. بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء والشرقية
الشرقية والغربية  وتقع محافظة ا�سماعيلية على الضفة

لقناة السويس، وتحدھا شما� محافظة بورسعيد وجنوبا 

محافظة السويس ومن الشرق محافظة شمال سيناء ومن 
 2 كم5067ظة الشرقية، وتقدر مساحتھا نحو الغرب محاف

من جملة مساحة الجمھورية، وعدد سكانھا % 0.5تمثل 
من جملة سكان % 1.4 نسمة يمثلون 1223644حوالى 

% 45.3 ، وتبلغ نسبة الحضر 2016الجمھورية عام 
 7وتتكون محافظة ا�سماعيلية من %. 54.7ونسبة الريف 

اعية ھى مراكز إدارية وبھا سبعة إدارات زر
، القنطرة القنطرة شرقا�سماعيلية، فايد، التل الكبير، (

وثUثة أقسام ) غرب، أبوصوير، القصاصين الجديدة
 وحدة محلية ريفية 25 مدن إدارية، كما تضم 7حضرية، و

  قرية31 قرى تابعة بإجمالى 6يتبعھا ) قرية رئيسية(
  والمجتمعات العمرانية،سكان والمرافقوزارة ا&(

كما تبلغ مساحة محاصيل الخضر بمحافظة . )2017
من إجمالى % 3.02 ألف فدان بنسبة 60ا�سماعيلية 

 840.3مساحة الخضر بالجمھورية، وكمية إنتاج الخضر 
من إجالى إنتاج الخضر % 4.19ألف طن بنسبة 

 ،الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا&حصاء( بالجمھورية
2018.( 

 عينة البحث

رشدين الزراعيين المبحوثين الذين ويقصد بھا الم
أجريت عليھم الدراسة الميدانية، حيث تم إجراء الدراسة 

% 35 بنسبة ًا مبحوث210على عينة عشوائية مكونة من 
من إجمالى عدد المرشدين الزراعيين بمحافظتى الشرقية 

ً يا زراعًا مرشد598وا�سماعيلية البالغ إجمالى عددھم 
رشد، محافظة ا�سماعيلية  م473=محافظة الشرقية (
 ، وا&سماعيليةقيةمديرية الزراعة بالشر) ( مرشد125=

وتم تجميع البيانات الميدانية باستخدام استمارة ). 2019
استبيان بالمقابلة الشخصية مع المرشدين الزراعيين 
المبحوثين بكل من المحافظتين فى أماكن عملھم، خUل 

 .2019شھرى أبريل ومايو 

 رات البحث قياس متغي

تم قياس المتغيرات الواردة فى ھذه الدراسة على النحو 
 :التالى

 السن

ويقصد به سن المبحوث tقرب سنة ميUدية وقت 
تجميع بيانات ھذه الدراسة، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال 

عن سنه tقرب سنة وقت إجراء الدراسة  المبحوث
ير كمى واستخدم عدد السنوات الممثلة لسن المرشد كمتغ

باستخدام اtرقام المطلقة، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثUث 
أكبر (، ) سنة55-45من (، ) سنة45أقل من : (فئات ھى

 ). سنة55من 

 المؤھل الدراسى

تم قياسه كمتغير رتبى، وذلك بسؤال المبحوث عن 
: حالته التعليمية، وتم تقسيم المبحوثين إلى خمسة فئات ھى
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، وحاصل على مؤھل فوق حاصل على دبلوم زراعة
متوسط، وحاصل على بكالوريوس زراعة، وحاصل على 
ماجستير أو دكتوراه، وتم الترميز الرقمى لUستجابات 

 .على الترتيب) 5، 4، 3 ، 2، 1(بإعطائھا درجات 

 التخصص الدراسى

تم قياسه كمتغير إسمى، إذا كان المبحوث تخصص 
   . إرشاد زراعى، أو تخصص غير إرشاد زراعى

 مدة العمل فى مجال الزراعة

يقصد بھا عدد السنوات التى قضاھا المبحوث فى 
العمل الزراعى وقت إجراء الدراسة، وتم قياس ھذا 
المتغير بسؤال المبحوث عن عدد سنوات عمله بالزراعة 
حتى وقت إجراء الدراسة، واستخدم عدد السنوات كمؤشر 

ثين إلى ثUثة رقمى لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم المبحو
أكثر (، ) سنة25-14من (، ) سنة14أقل من : (فئات ھى

 ).  سنة25من 

 مدة الخدمة فى العمل با&رشاد الزراعى

يقصد بھا عدد السنوات التى قضاھا المبحوث فى 
العمل ا�رشادى الزراعى وقت إجراء الدراسة، وتم قياس 
ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد سنوات عمله 

اد الزراعى حتى وقت إجراء الدراسة، واستخدم با�رش
عدد السنوات كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم 

 14أقل من ( مستوى خبرة: المبحوثين إلى ثUثة فئات ھى
 ، ومستوى خبرة) سنة25-14( ، ومستوى خبرة)سنة

 ).  سنة25أكثر من (

 حضور الدورات التدريبية

 الترميز الرقمى لUستجاباتتم قياسه كمتغير إسمى، وتم 
 .2=، نعم1=�: كا�تى

 عدد الدورات التدريبية

ويقصد بھا عدد الدورات التدريبية سواء زراعية أو 
إرشادية التى حضرھا المبحوث، وعدد أيام ھذه الدورات، 

ودرجة رضاه عن حضور ھذه ودرجة استفادته منھا، 
ر كمى ، وتم قياس عدد الدورات التدريبية كمتغيالدورات

باستخدام اtرقام المطلقة،  وتم تقسيم المبحوثين إلى ثUثة 
 دورات، من 3، أقل من )صفر(عدم الحضور : فئات ھى

 . دورات4 دورات، أكثر من 3-4

 الرضا عن العمل في ا&رشاد الزراعىدرجة 

ويقصد به مدى ارتياح وحب المبحوث ومدى قناعته 
 ا�خرين فى العمل بوظيفته وشعوره بأنه ينال ا�حترام من

 12(ا�رشادى، تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث 
تعبر عن مدى رضاه عن العمل فى ا�رشاد ) عبارة

الزراعى وتتضمن كل عبارة اختيارا ما بين ا�ستجابات 
 وأعطيت الدرجات) راضى، وراضى لحدما، وغير راضى(

ومجموع درجات المبحوث . على الترتيب) 1، 2، 3(
)  درجة36 - 12(ًتراوحت قيمتھا نظريا ما بين والتي 

تعبر عن درجة الرضا الكلى للمبحوث عن العمل فى 
ا�رشاد الزراعى، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثUث فئات 

، ) درجة28-20(، متوسطة ) درجة19-12(منخفضة  ھى
 ). درجة36-29(مرتفعة 

 دافعية ل�نجازدرجة ال

ى التفوق وا�جادة يقصد بھا الرغبة لدى المبحوث ف
وا�تقان فى العمل بأقصى جھد ممكن والتطلع للوصول 
إلى مركز أعلى، والتعاون المشترك مع الزمUء وتكرار 

وتم قياسه كمتغير . المحاولة لتحقيق النجاح فى العمل
عددى مكون من عشر عبارات تعبر عن درجة دافعية 

ه، المرشدين الزراعيين لwنجاز فى عملھم المكلفين ب
ومدى إجادتھم للعمل المطلوب منھم، وتم الترميز الرقمى 

، غير 2=، موافق لحد ما3=موافق: لUستجابات كا�تى
:  وتم تقسيم المبحوثين إلى ثUثة فئات ھى. 1 = موافق

، ) درجة23-17(، متوسطة ) درجة16-10(منخفضة 
 ). درجة30-24(مرتفعة 

 درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى

 فى ھذه الدراسة مدى تعرض المبحوث يقصد بھا
للمصادر المختلفة من خUل تردده على اtماكن المختلفة 
وأسواق المنتجات الزراعية ومحطات التعبئة وشركات 
التصدير والغرف التجارية والمعارض الزراعية وكذلك 
استخدام ا�نترنت، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث 

مصادر، وتم إعطاء ) 10(عن ھذه المصادر وعددھا 
ًدائما، وأحيانا، (لUستجابات ) 1، 2، 3، 4(الدرجات  ً

على الترتيب، ومجموع الدرجات فى ) ًونادرا، و�
 - 10(ًالمصادر العشرة والتى تتراوح قيمتھا نظريا ما بين 

تعبر عن درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى )  درجة40
Uدرجة : ث فئات ھىللمبحوث، وتم تقسيم المبحوثين إلى ث

، ) درجة19-10(انفتاح حضارى تسويقى منخفضة 
 ). درجة40-31(، مرتفعة ) درجة30-20(متوسطة 

 درجة ا�نفتاح الثقافى

ھذه الدراسة مدى تعرض المبحوث  يقصد بھا فى
للمصادر الثقافية المختلفة من خUل تعرضه لوسائل 

مقروءة ا�عUم المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو ال
أو ا�طUع على كل ما ھو جديد من خUل شبكة التواصل 

، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال )ا�نترنت(ا�جتماعى 
 مصادر، وتم 8المبحوث عن ھذه المصادر وعددھا 

ًدائما، (لUستجابات ) 1، 2، 3، 4(إعطاء الدرجات 
ًوأحيانا، ونادرا، و� على الترتيب، ومجموع الدرجات ) ً

 ًدر الثمانية والتى تتراوح قيمتھا نظريا ما بينفى المصا
تعبر عن درجة ا�نفتاح الثقافى )  درجة32 - 8(

انفتاح : للمبحوث، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثUث فئات ھى
-16(، انفتاح ثقافى متوسط ) درجة15-8(ثقافى منخفض 

 ). درجة32-25(، انفتاح ثقافى مرتفع ) درجة24
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 معلومات الزراعيةدرجة التعرض لمصادر ال

ويقصد بھا فى ھذه الدراسة مدى تعرض المبحوث 
للطرق والوسائل والقنوات ا�تصالية ا�رشادية الزراعية 
التى يحصل منھا على معلوماته الزراعية، وتم قياس ھذا 

ر ودرجة تعرضه المتغير بسؤال المبحوث عن تلك المصاد
لكل ً مصدرا، وتتضمن استجابته 20لكل مصدر، وعددھا 

ًدائما، وأحيانا، ونادرا، و�(مصدر اختيارا ما بين  ً ً (
على الترتيب، ) 1، 2، 3، 4(وأعطيت لھا الدرجات 

ومجموع درجات المبحوث تعبر عن درجة تعرضه 
لمصادر المعلومات، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثUثة فئات 

، متوسطة ) درجة39-20(درجة تعرض منخفضة : ھى 
، وتم حساب ) درجة80-61(عة ، مرتف) درجة40-60(

لمصادر المعلومات التى يحصل منھا اtھمية النسبية 
 على معلوماتھم الزراعيةالمرشدين الزراعيين المبحوثين 

 .ًمرتبة تنازليا حسب المتوسط المرجح لكل طريقة

 درجة ا�تجاه نحو ا&رشاد الزراعى التصديرى

دى المتغير بمقياس يتكون كمتغير عدتم قياس ھذا و
مكون من إثنى عشر عبارة تعبر عن مدى اتجاه المرشدين 
الزراعيين نحو ا�رشاد الزراعى التصديرى، وتتضمن 

) ًموافق، وأحيانا، وغير موافق( كل عبارة اختيارا ما بين 
على الترتيب للعبارات ) 1، 2، 3(وأعطيت درجات 

على الترتيب ) 3، 2، 1(ا�يجابية، وأعطيت درجات 
سلبية، ومجموع الدرجات فى العبارات ا�ثنى للعبارات ال

عشر تعبر عن درجة اتجاه المبحوث نحو ا�رشاد 
قسيم المبحوثين إلى ثUث فئات الزراعى التصديرى، وتم ت

 28-20(، واتجاه محايد ) درجة19-12(اتجاه سلبى : ھى
 ). درجة36 – 29(، واتجاه إيجابى )درجة

ا&رشادية معرفة المرشدين الزراعيين بالرسائل 
 الموصى بھا فى مجال محاصيل خضر التصدير

ويقصد بھا مدى معرفة وإلمام المبحوث من عدمه 
، ا�رشادية المتعلقة بالعمليات الزراعيةبالرسائل والتوصيات 

وا�شترطات الخاصة بجودة الثمار، وتعبئة الثمار، والنقل 
وتم قياس . والتخزين فى مجال محاصيل خضر التصدير

 توصية إرشادية 27تغير بسؤال المبحوث عن ھذا الم
متوقع أن يعرفھا المرشد الزراعى، وتم إعطاء الدرجات 

على الترتيب، ) يعرف، � يعرف(لUستجابات ) 1، 2(
ومجموع درجات المبحوث والتي يتراوح قيمتھا نظريا ما 

تعبر عن الدرجة ا�جمالية لمعرفة )  درجة54 -27(بين 
الرسائل ا�رشادية الموصى بھا فى المرشدين الزراعيين ب

مجال محاصيل خضر التصدير، وتم تقسيم المبحوثين إلى 
، ) درجة35 - 27( معرفة منخفضة :ثUث فئات ھى

 -46(، ومعرفة مرتفعة ) درجة45-36(ومعرفة متوسطة 
 ). درجة54

درجة توصيل الرسائل ا&رشادية فى مجال محاصيل 
 خضر التصدير

ال المبحوثين عن درجة تم قياسه من خUل سؤ
توصيلھم للرسائل ا�رشادية الخاصة بمجال محاصيل 
خضر التصدير، وتم قياس ھذا المتغير من خUل جمع 

: ً أو�ة �ستجابات أربعة بنود فرعية ھىالدرجة الكلي
درجة توصيل العمليات الزراعية وتتكون من تسعة 

دة درجة توصيل ا�شتراطات الخاصة بجو: ًعبارات، ثانيا
درجة توصيل : ًالثمار وتتكون من عشر عبارات، ثالثا

: ًتعليمات تعبئة الثمار وتتكون من أربعة عبارات، رابعا
درجة توصيل تعليمات النقل والتخزين وتتكون من أربعة 

 = كبيرة: عبارات، وتم الترميز الرقمى لUستجابات كا�تى
وتم . 1 = ، عدم التوصيل2 = ، ضعيفة3 = ، متوسطة4
درجة توصيل : قسيم المبحوثين إلى ثUث فئات ھىت

، ) درجة81-54(، متوسطة ) درجة53-27(منخفضة 
 )درجة108-82(مرتفعة 

ال ـــى فى مجـاد الزراعـــالدرجة الكلية لدور ا&رش
 محاصيل خضر التصدير

يقصد به محصلة اtنشطة وا�جراءات التى يقوم بھا 
 ل خضر التصدير،جھاز ا�رشاد الزراعى فى مجال محاصي

)  عبارة80(وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن
الدور التعليمى ويتكون : ًأو�تتعلق بستة أدوار فرعية ھى 

الدور التخطيطى ويتكون : ًمن واحد وعشرون عبارة، ثانيا
الدور التدعيمى ويتكون من : ًمن أربعة عشر عبارة، ثالثا

 ويتكون من إثنى: تصالىالدور ا�: ًثUثة عشر عبارة، رابعا
ويتكون من عشر : الدور التدريبى: ًعشر عبارة، خامسا

الدور التنسيقى أو التنظيمى ويتكون من : ًعبارات، وسادسا
) 1، 2، 3، 4(وتم إعطاء الدرجات  عشر عبارات،

على الترتيب، ) دائما، وأحيانا، ونادرا، و�(لUستجابات 
 قيمتھا نظريا ما ومجموع درجات المبحوث والتي يتراوح

تعبر عن الدرجة ا�جمالية للدور )  درجة320 -80(بين 
التى يقدمه ا�رشاد الزراعى فى مجال محاصيل خضر 

: التصدير، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثUث فئات ھى
 240-161(، ودور متوسط ) درجة160-80(منخفض

 ). درجة320-241(، ودور مرتفع )درجة

ن فى كيفية تحسين دور آراء المرشدين الزراعيي
ا&رشاد الزراعى فى مجال النھوض بمحاصيل خضر 

 التصدير

تم حصر ھذه ا�راء التى ذكرھا المبحوثين وترتيبھا 
ًتنازليا حسب اtھمية النسبية لكل منھا وذلك باستخدام 

 .التكرارات والنسب المئوية

 أدوات التحليل ا&حصائى

 والنسب تم استخدام العرض الجدولى بالتكرارات
المئوية والمتوسط الحسابى المرجح فى عرض البيانات 
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الوصفية، وا�نحراف المعيارى ومعامل ا�رتباط البسيط 
�ختبار الفروض ا�حصائية وتحديد معنوية أو ) بيرسون(

عدم معنوية العUقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة 
المتعدد المدروسة، وتم استخدام التحليل ا�نحدارى 

درجة ا�سھام  لتحديد step wise"التدريجى الصاعد
، وتم تحليل بيانات النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة

البحث بواسطة الحاسب ا�لى باستخدام حزم البرامج 
  ).Spss( ا�حصائية للعلوم ا�جتماعية

 النتائج والمناقشة

 الخصائص الشخصية وا�جتماعية للمرشدين الزراعيين
  المبحوثين

 أن الخصائص الشخصية 1 أظھرت النتائج الواردة بجدول
وا�جتماعية التى يتصف بھا المرشدين الزراعيين 

 :المبحوثين على النحو التالى

 السن

أن أكثر من نصف المبحوثين فى الفئة العمرية من 
% 39.5، بينما تبين أن نسبة %51بنسبة )  سنة45-55(

ين بلغت نسبة من ھم اقل من  سنة، فى ح55منھم أكبر من 
 %.9.5 سنة نحو 45

 المؤھل الدراسى

أن ما يقارب من نصف المبحوثين مؤھلھم الدراسى 
، فى حين أن %48.1بكالوريوس العلوم الزراعية بنسبة 

من المبحوثين حاصلين على دبلوم زراعة، % 42.9نسبة 
كما يتضح أن نسبة الحاصلين على مؤھل فوق متوسط أو 

على % 0.5، %1.4، %7.1أو دكتوراه نحو ماجستير، 
 .التوالى

 عدد السنوات منذ الحصول على المؤھل الدراسى

أن أكثر من نصف المبحوثين حصلوا على مؤھلھم 
% 41.4 سنة، فى حين أن نحو 28الدراسى منذ أكثر من 

 28-17(منھم حصلوا على مؤھلھم الدراسى فى الفترة من 
صلوا على المؤھل الدراسى ، بينما بلغت نسبة الذين ح)سنة

 %.5.7 سنة نحو 17فى الفترة أقل من 

 التخصص الدراسى

أن ثلثى المبحوثين تخصصھم الدراسى ھو ا�رشاد 
منھم تخصصھم % 40، بينما %60الزراعى بنسبة 

 .الدراسى ليس ا�رشاد الزراعى

 مدة العمل فى مجال الزراعة

ة أن نصف المبحوثين يعملون فى مجال الزراعة لمد
، بينما بلغت نسبة المبحوثين الذين ) سنة25-14( من

، %46.2 سنة نحو 25يعملون فى الزراعة لمدة أكثر من 
فى حين بلغت نسبة المبحوثين الذين يعملون فى الزراعة 

 %.3.8 سنة نحو 14لمدة أقل من 

 مدة الخدمة فى العمل با&رشاد الزراعى

خدمتھم أن أكثر من نصف المبحوثين عدد سنوات  تبين
بنسبة )  سنة25-14(العملية فى ا�رشاد الزراعى من 

، فى حين بلغت نسبة من يعملون فى ا�رشاد 53.3%
، بينما بلغت %40 سنة نحو 25الزراعى منذ أكثر من 

 سنة 14نسبة من يعملون فى ا�رشاد الزراعى منذ أقل من 
 %.6.7نحو 

 درجة الرضا عن العمل فى ا&رشاد الزراعى

درجة % 52.4أكثر من نصف المبحوثين ح أن اتض
توسطة م رضاھم عن العمل فى مجال ا�رشاد الزراعى

من المبحوثين درجة % 46.7، بينما ) درجة28 -20(
 مرتفعة، رضاھم عن العمل فى مجال ا�رشاد الزراعى

لدرجة الرضا المنخفضة عن % 1.0فى حين بلغت النسبة 
 . العمل فى مجال ا�رشاد الزراعى

 الدافعية ل�نجازدرجة 

درجة دافعيتھم % 65.2ين أن حوالى ثلثى المبحوثين تب
من % 33.8بينما  ،) درجة30-24(مرتفعة  لwنجاز

 23-17( متوسطة المبحوثين درجة دافعيتھم لwنجاز
لدرجة الدافعية % 1.0، فى حين بلغت النسبة )درجة

 . لwنجاز المنخفضة

 درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى

درجة % 76.2 أن أكثر من ثUثة أرباع المبحوثين تبين
،  ) درجة30-20(ا�نفتاح الحضارى التسويقى متوسطة 

من المبحوثين درجة انفتاحھم الحضارى % 16.2بينما 
، فى حين بلغت النسبة ) درجة40-31(التسويقى مرتفعة 

 . لدرجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى المنخفضة% 7.6

 فىدرجة ا�نفتاح الثقا

درجة % 77.1ر من ثUثة أرباع المبحوثين تبين أن أكث
% 22.9،  بينما ) درجة32-25(ا�نفتاح الثقافى مرتفعة 

 24-16(من المبحوثين درجة انفتاحھم الثقافى متوسطة 
لدرجة ا�نفتاح % ، فى حين بلغت النسبة صفر)درجة

 . الثقافى المنخفضة

 حضور دورات تدريبية

وثين من المرشدين الزراعيين تبين أن غالبية المبح
، فى حين بلغت %70.5حضروا دورات تدريبية بنسبة 

 %.29.5نسبة من لم يحضر دورات تدريبية نحو 

 عدد الدورات التدريبية

اتضح أن ما يقارب من ثلثى المبحوثين حضروا 
، فى حين %58.1 دورات بنسبة 3دورات تدريبية أقل من 

ورات تدريبية من بلغت نسبة المبحوثين ممن حضروا د
، وبلغت نسبة المبحوثين ممن %7.6نحو )  دورات3-4(

، بينما تبين أن %4.8 دورات نحو 4حضروا أكثر من 
من المرشدين الزراعيين لم يحضروا أى % 29.5نسبة 

 .دورات تدريبية
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 الخصائص الشخصية وا�جتماعية للمرشدين الزراعيين المبحوثين. 1جدول 

 )%( ارالتكر الفئات الخصائص
 9.5 20  سنة45أقل من 

 السن 51 107  سنة55-45من 
 39.5 83  سنة55أكبر من 

 42.9 90 دبلوم زراعة
 7.1 15 مؤھل فوق متوسط
 48.1 101 بكالوريوس زراعة

 1.4 3 ماجستير
 المؤھل الدراسى 

 0.5 1 دكتوراه
 5.7 12 ة سن17أقل من 

 عدد السنوات منذ الحصول على المؤھل الدراسى 41.4 87  سنة28-17من 
 52.9 111  سنة28أكثر من 

 60 126 إرشاد زراعى
 التخصص الدراسى

 40 84 غير إرشاد زراعى
 3.8 8  سنة14أقل من 

 مدة العمل فى مجال الزراعة 50 105  سنة25-14من 
 46.2 97  سنة25أكثر من 
 6.7 14  سنة14أقل من 

 مدة الخدمة فى العمل با&رشاد الزراعى 53.3 112  سنة25-14من 
 40 84  سنة25أكثر من 

 1 2 ) درجة19-12(منخفضة 
 درجة الرضا عن العمل فى ا&رشاد الزراعى  52.4 110 ) درجة28-20(متوسطة 
 46.7 98 ) درجة36-29(مرتفعة 
 1 2 ) درجة16-10(منخفضة 
 درجة الدافعية ل�نجاز 33.8 71 ) درجة23-17(متوسطة 
 65.2 137 ) درجة30-24(مرتفعة 
 7.6 16 ) درجة19-10(منخفضة 
 درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى 76.2 160 ) درجة30-20(متوسطة 
 16.2 34 ) درجة40-31(مرتفعة 

 صفر صفر ) درجة15-8(منخفضة 
 درجة ا�نفتاح الثقافى 22.9 48 ) درجة24-16(متوسطة 
 77.1 162 )رجة د32-25(مرتفعة 

 70.5 148 نعم
 حضور الدورات التدريبية

� 62 29.5 
 29.5 62 )صفر(عدم الحضور 

 58.1 122  دورات3أقل من 
 7.6 16  دورات4-3من 

 عدد الدورات التدريبية 

 4.8 10  دورات4أكثر من 
 1.4 3 ) درجة39-20(منخفضة 
 درجة التعرض لمصادر المعلومات 39.1 82 ) درجة60-40(متوسطة 
 59.5 125 ) درجة80-61(مرتفعة 

 210=ن
 . جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات:المصدر 
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 درجة التعرض لمصادر المعلومات

من إجمالى المبحوثين درجة % 59.5أفادت النتائج أن 
 ،) درجة80-61(تعرضھم لمصادر المعلومات مرتفعة 

رضھم لمصادر من المبحوثين درجة تع % 39.1بينما 
، فى حين بلغت ) درجة60-40(المعلومات متوسطة 

 39-20( لذوى درجة التعرض المنخفضة% 1.4النسبة 
 ).درجة

  ا&رشاد الزراعى فى مجال محاصيل خضر التصديردور
  المبحوثين المرشدين الزراعيينمن وجھة نظر

 اtدوار المختلفة التى يقوم بھا 2يتضح من جدول 
زراعى فى مجال محاصيل خضر جھاز ا�رشاد ال

 :التصدير والتى تتمثل فى ا�تى

 الدور التعليمى

من إجمالى المرشدين الزراعيين % 71.0تبين أن 
من % 27.6المبحوثين أدائھم للدور التعليمى مرتفع، وأن 

% 1.4إجمالى المبحوثين أدائھم متوسط، فى حين أن 
 68.99أدائھم للدور التعليمى منخفض، ومتوسط حسابى 

، ويتضح من ھذه النتائج 10.51درجة، وانحراف معيارى 
أدائھم للدور التعليمى ما بين % 98.6أن غالبية المبحوثين 

الدور المتوسط والمرتفع، كما بلغ متوسط الوزن النسبى 
، وجاء فى المرتبة اtولى بالنسبة 2.69للدور التعليمى 

ع ذلك ، وقد يرج%89.7لباقى اtدوار بأھمية نسبية بلغت 
إلى أن الدور ا�رشادى للمرشدين الزراعيين ھو تعليمى 
بالدرجة اtولى لتعليم المعارف والمھارات والتوصيات 

 .ا�رشادية الزراعية خاصة فى مجال محاصيل الخضر

 الدور التخطيطى

 )%49.5(أفادت النتائج أن حوالى نصف المبحوثين 
جمالى من إ% 48.6أدائھم للدور التخطيطى مرتفع، وأن 

أدائھم للدور % 1.9المبحوثين أدائھم متوسط، فى حين أن 
 درجة، 43.64التخطيطى منخفض، ومتوسط حسابى 

، ويتضح من ھذه النتائج أن 7.28وانحراف معيارى 
أدائھم للدور التخطيطى ما بين % 98.1غالبية المبحوثين 

الدور المتوسط والمرتفع، كما بلغ متوسط الوزن النسبى 
، وجاء فى المرتبة الخامسة بالنسبة 2.47خطيطى للدور الت

، وقد يرجع ذلك %82.3لباقى اtدوار بأھمية نسبية بلغت 
إلى أن الدور ا�رشادى للمرشدين الزراعيين يعتمد على 

 وحل المشكUت رامج ا�رشادية واتخاذ القراراتالتخطيط للب
 .الزراعية خاصة فى مجال محاصيل الخضر

 الدور التدعيمى

) %70.0(رت النتائج أن أكثر من ثلثى المبحوثين أظھ
من إجمالى % 29.0أدائھم للدور التدعيمى مرتفع، وأن 

أدائھم للدور % 1.0المبحوثين أدائھم متوسط، فى حين أن 
 درجة، 43.18ومتوسط حسابى  التدعيمى منخفض،

، ويتضح من ھذه النتائج أن 6.33وانحراف معيارى 
 أدائھم للدور التدعيمى ما بين )%99.0(غالبية المبحوثين 

الدور المتوسط والمرتفع، كما بلغ متوسط الوزن النسبى 
، وجاء فى المرتبة الثانية بالنسبة 2.68للدور التدعيمى 

، وقد يرجع ذلك %89.3لباقى اtدوار بأھمية نسبية بلغت 
إلى أن الدور ا�رشادى للمرشدين الزراعيين يعتمد على 

ى التى تستھدف مساعدة الناس على فلسفة العمل ا�رشاد
مساعدة أنفسھم وتقديم الدعم لھم �ستغUل إمكاناتھم 

 .المتاحة خاصة فى مجال محاصيل الخضر

 الدور ا�تصالى

% 68.0أظھرت النتائج أن أكثر من ثلثى المبحوثين 
من إجمالى % 31.0أدائھم للدور ا�تصالى مرتفع، وأن 

أدائھم للدور % 1.0 أن المبحوثين أدائھم متوسط، فى حين
 درجة، 39.54تصالى منخفض، ومتوسط حسابى ا�

، ويتضح من ھذه النتائج أن 6.67وانحراف معيارى 
أدائھم للدور ا�تصالى ما بين % 99.0غالبية المبحوثين 

الدور المتوسط والمرتفع، كما بلغ متوسط الوزن النسبى 
بالنسبة ، وجاء فى المرتبة الثالثة 2.67للدور ا�تصالى 

، وقد يرجع ذلك %89.0لباقى اtدوار بأھمية نسبية بلغت 
إلى أن الدور ا�رشادى للمرشدين الزراعيين ھو دور 

تصالية بين اتصالى بدرجة كبيرة يعتمد على المھارات ا�
 من أجل توصيل المعارف واtفكار المرشدين والمسترشدين

صفة المستحدثة واكتساب المھارات والخبرات الجديدة ب
 .عامة وفى مجال محاصيل الخضر بصفة خاصة

 الدور التدريبى

% 66.6أفادت النتائج أن أكثر من ثلثى المبحوثين 
من إجمالى % 32.4أدائھم للدور التدريبى مرتفع، وأن 

أدائھم للدور % 1.0المبحوثين أدائھم متوسط، فى حين أن 
 درجة، 33.18التدريبى منخفض، ومتوسط حسابى 

، ويتضح من ھذه النتائج أن 6.46ارى وانحراف معي
 أدائھم للدور التدريبى ما بين )%99.0(غالبية المبحوثين 

الدور المتوسط والمرتفع، كما بلغ متوسط الوزن النسبى 
، وجاء فى المرتبة الرابعة بالنسبة 2.65للدور التدريبى 

،وقد يرجع ذلك %88.3لباقى اtدوار بأھمية نسبية بلغت 
ا�رشادى للمرشدين الزراعيين ھو دور إلى أن الدور 

تدريبى بدرجة كبيرة يعتمد على المھارات التدريبية 
وا�قناعية للمرشدين الزراعيين من أجل اكتساب 
المسترشدين المھارات والخبرات واtفكار المستحدثة 

 .بصفة عامة وفى مجال محاصيل الخضر بصفة خاصة

 الدور التنسيقى

 )%49.5(المبحوثين نصف حوالي أظھرت النتائج أن 
من إجمالى % 47.1أدائھم للدور التنسيقى مرتفع، وأن 

أدائھم للدور % 3.3المبحوثين أدائھم متوسط، فى حين أن 
 درجة، 30.81التنسيقى منخفض، ومتوسط حسابى 

 ، ويتضح من ھذه النتائج أن غالبية6.23وانحراف معيارى 



 
Newisar, et al. 

 

1630

 لزراعى فى مجال محاصيل خضر التصدير من وجھة نظر المبحوثينا�دوار التى يقوم بھا ا&رشاد ا. 2جدول 

المتوسط  )%( العدد الفئات المتغير
 الحسابى

ا�نحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الوزن

ا�ھمية 
 النسبية

 1.4 3 ) درجة41-21(منخفض 

 الدور التعليمى 27.6 58 ) درجة63-42(متوسط 

 71.0 149 )رجة د84-64(مرتفع 

68.99 10.51 2.69 89.7% 

 1.9 4 ) درجة27-14(منخفض 

 الدور التخطيطى 48.6 102 ) درجة42 -28(متوسط 

 49.5 104 ) درجة56 -43(مرتفع 

43.64 7.28 2.47 82.3% 

 1.0 2 ) درجة25 -13(منخفض 

 الدور التدعيمى 29 61 ) درجة39 -26(متوسط 

 70 147 ) درجة52-40(مرتفع 

43.18 6.33 2.68 89.3% 

 1.0 2 ) درجة23-12(منخفض 

 الدور ا�تصالى 31 65 ) درجة36 -24(متوسط 

 68.0 143 ) درجة48-37(مرتفع 

39.54 6.67 2.67 89.0% 

 1.0 2 ) درجة19-10(منخفض 

 الدور التدريبى 32.4 68 ) درجة30-20(متوسط 

 66.6 140 ) درجة40-31(مرتفع 

33.18 6.46 2.65 88.3% 

 3.3 7 ) درجة19-10(منخفض 

 الدور التنسيقى 47.1 99 ) درجة30 -20(متوسط 

 49.5 104 ) درجة40-31(مرتفع 

30.81 6.23 2.46 82.0% 

 1.0 2 ) درجة160-80(منخفض 

 الدرجة الكلية ل�دوار 31.0 65 ) درجة240-161(متوسط 

 68.0 143 ) درجة320-241(مرتفع 

259.37 37.11 2.67 89.0% 

 210=ن

 . جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات:المصدر 
 

أدائھم للدور التنسيقى ما بين الدور % 96.7المبحوثين 
المتوسط والمرتفع، كما بلغ متوسط الوزن النسبى للدور 

، وجاء فى المرتبة السادسة بالنسبة لباقى 2.46التنسيقى 
، وقد يرجع ذلك إلى t82.3%دوار بأھمية نسبية بلغت ا

أنه من أھم أدوار ا�رشاد الزراعى ھو الدور التنسيقى بين 
 .المسترشدين الزراعيين والجھات الخدمية

 الدرجة الكلية للدور

% 68.0أفادت النتائج أن أكثر من ثلثى المبحوثين 
 ، وأن) درجة320 - 241(أدائھم �جمالى الدور مرتفع 

 من المبحوثين أدائھم �جمالى الدور متوسط% 31.0
أدائھم �جمالى الدور % 1.0، فى حين ) درجة161-240(

، بمتوسط حسابى ) درجة160 - 80(منخفض منخفض 
، ويتضح من 37.11 درجة، وانحراف معيارى 259.37

يقع % 99.0ھذه النتائج أن إجمالى الدور للمبحوثين بنسبة 
كما بلغ متوسط الوزن  والمرتفع، ما بين الدور المتوسط

، %89.0، بأھمية نسبية بلغت 2.67النسبى للدور الكلى 
وقد يرجع ذلك إلى أن إجمالى الدور ا�رشادى للمرشدين 
الزراعيين ينحصر بين عدة أدوار مرتبة بالنسبة tھميتھا 

الدور التعليمى، يليه الدور التدعيمى، يليه : النسبية كالتالى



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (5) 2019 

 

1631

 لى، يليه الدور التدريبى، يليه الدور التخطيطى،تصاالدور ا�
 .وأخيرا الدور التنسيقى

الع�قة ا&رتباطية بين درجة قيام ا&رشاد الزراعى 
بدوره فى مجال محاصيل خضر التصدير وبين 

 المتغيرات المستقلة المدروسة

لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة قيام ا�رشاد الزراعى 
خضر التصدير وبين المتغيرات بدوره فى مجال محاصيل 

" بيرسون"المستقلة المدروسة تم استخدام معامل ارتباط 
حصائى اtول والذى ينص و�ختبار صحة الفرض ا�

� توجد عUقة إرتباطية معنوية بين درجة قيام  على أنه
ا�رشاد الزراعى بدوره فى مجال محاصيل خضر 

السن، عدد : التصدير وبين المتغيرات المستقلة التالية
سنوات الحصول على المؤھل الدراسى، مدة العمل فى 
مجال الزراعة، مدة الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، 
درجة الرضا عن العمل با�رشاد الزراعى، درجة الدافعية 
لwنجاز، درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة 

رض ا�نفتاح الثقافى، عدد الدورات التدريبية، درجة التع
لمصادر المعلومات الزراعية، درجة المعرفة بالرسائل 

 .ا�رشادية فى مجال خضر التصدير

  وجود عUقة إرتباطية3تبين من النتائج الواردة بجدول 
بين درجة قيام ) 0.01(معنوية موجبة عند مستوى معنوية 

 ا�رشاد الزراعى بدوره فى مجال محاصيل خضر التصدير
ا عن العمل با�رشاد الزراعى، درجة الرض: وبين كل من

درجة الدافعية لwنجاز، درجة ا�نفتاح الحضارى 
التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، درجة التعرض لمصادر 
المعلومات الزراعية، درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية 
فى مجال خضر التصدير، حيث بلغت قيمة معامل 

، 0.701 ، 0.400، 0.512، 0.392، 0.411ا�رتباط 
ووجود عUقة ارتباطية معنوية . على الترتيب 0.264

 بين درجة قيام ا�رشاد الزراعى) 0.05(مستوى  موجبة عند
بدوره فى مجال محاصيل خضر التصدير وبين عدد 
سنوات الحصول على المؤھل الدراسى حيث بلغت قيمة 

وكانت العUقة غير معنوية بين . 0.139معامل ا�رتباط 
 ا�رشاد الزراعى بدوره فى مجال محاصيل درجة قيام

 .خضر التصدير مع بقية المتغيرات

ًوبناء على ذلك يمكن رفض الفرض ا�حصائى القائل 
� توجد عUقة إرتباطية معنوية بين درجة قيام ا�رشاد 
الزراعى بدوره فى مجال محاصيل خضر التصدير وبين 

، درجة درجة الرضا عن العمل با�رشاد الزراعى: كل من
الدافعية لwنجاز، درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى، 
درجة ا�نفتاح الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات 
الزراعية، درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال 
الخضر التصديرية، عدد سنوات الحصول على المؤھل 

توجد "وقبول الفرض النظرى البديل القائل . الدراسى
ى ة إرتباطية معنوية بين درجة قيام ا�رشاد الزراععUق

: بالدور فى مجال محاصيل خضر التصدير وبين كل من
درجة الرضا عن العمل با�رشاد الزراعى، درجة الدافعية 
لwنجاز، درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة 
ا�نفتاح الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات 
الزراعية، درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال 

 .نوات الحصول على المؤھل الدراسىعدد سخضر التصدير، 
السن، : المتغيرات  لم نتمكن من رفضه بالنسبة لبقيةبينما

مدة العمل فى مجال الزراعة، مدة الخدمة فى العمل 
 .  با�رشاد الزراعى، عدد الدورات التدريبية

 درجة الرضا  تفسير ذلك بأنه كلما زادت كل منويمكن
درجة الدافعية لwنجاز، عن العمل با�رشاد الزراعى، 

درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح 
الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية، 
درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال خضر 
التصدير، عدد سنوات الحصول على المؤھل الدراسى، 

ه تؤدى ذلك إلى زيادة درجة قيام ا�رشاد الزراعى بدور
 .فى مجال محاصيل خضر التصدير

درجة ا&سھام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة 
راعى فى تفسير التباين الكلى لدرجة قيام ا&رشاد الز

 بدوره فى مجال خضر التصدير

لتحديد العوامل المؤثرة على درجة قيام ا�رشاد 
 فى مجال خضر التصدير، تم صياغة بدورهالزراعى 

الثانى لبيان ا�سھام النسبى لبعض الفرض البحثى 
المتغيرات ا�قتصادية وا�جتماعية مجتمعة فى تفسير 
جزء من التباين الكلى لدرجة قيام ا�رشاد الزراعى بدوره 
فى مجال خضر التصدير، و�ختبار صحته تم صياغة 

� تسھم المتغيرات : الفرض ا�حصائى الصفرى التالى
ًاما معنويا في تفسير التباين المستقلة المدروسة مجتمعة إسھ ً

 فى مجال بدورهقيام ا�رشاد الزراعى الكلى لدرجة 
 و�ختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام، "الخضر التصديرية

 .step wise" التحليل ا�نحدارى المتعدد التدريجى الصاعد

 إلى أن ھناك 4وتشير النتائج المتحصل عليھا بجدول 
ً مجتمعة إسھاما معنويا في أربعة متغيرات مستقلة تسھم ً

 بدورهدرجة قيام ا�رشاد الزراعى تفسير التباين الكلى ل
 ، حيث بلغت قيمة معامل التحديدفى مجال خضر التصدير

 وھي دالة 81.190المحسوبة " ف"، وبلغت قيمة 0.605
 مما يشير إلى أن ھذه 0.01ًإحصائيا عند مستوى 

 مجتمعة تفسر نحو ًالمتغيرات المدروسة والمرتبطة معنويا
قيام ا�رشاد الزراعى من التباين الكلى لدرجة % 60.5
ويمكن تحديد نسبة ،  فى مجال خضر التصديربدوره

 لكل متغير على الترتيب من اtكبر ل�صغر ا�سھام النسبى
درجة التعرض لمصادر المعلومات، ودرجة : كما يلى

جاز، ا�نفتاح الحضارى التسويقى، ودرجة الدافعية لwن
 مساھمة كانت نسبةووالرضا عن العمل با�رشاد الزراعى 

  كل على حده بالترتيبكل متغير فى تفسير جزء من التباين
وكانت % 2.4، %4.2، %5.6، %48.9: كما يلى

 .تأثيرات ھذه المتغيرات إيجابية
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 محاصيل خضر التصدير وبين نتائج الع�قة ا&رتباطية بين درجة قيام ا&رشاد الزراعى بدوره فى مجال .3 جدول
 المتغيرات المستقلة المدروسة

 )r(قيمة معامل إرتباط بيرسون  المتغيرات المستقلة المدروسة

 0.034 نــــــــــــالس

 *0.139 عدد السنوات منذ الحصول على المؤھل الدراسى

 0.070 مدة العمل فى مجال الزراعة

 0.087 مدة الخدمة فى العمل با&رشاد الزراعى

 **0.411 درجة الرضا عن العمل با&رشاد الزراعى

 **0.392 درجة الدافعية ل�نجاز

 **0.512 درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى

 **0.400 درجة ا�نفتاح الثقافى

 0.110 عدد الدورات التدريبية

 **0.701 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

 **0.264 شادية فى مجال خضر التصديردرجة المعرفة بالرسائل ا&ر

 0.01مستوى معنوية              **= 0.05مستوى معنوية     *= 210=ن

 . جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات:المصدر 

 

 

 

 

ا&سھام النسبى للعوامل المفسرة لجزء التباين فى درجة قيام ا&رشاد الزراعى بدوره فى مجال محاصيل خضر  .4جدول 
 تصديرال

  درجة قيام ا&رشاد الزراعى با�دوار 

 

 المتغيرات المستقلة

معامل 
ا&رتباط 
 البسيط

"r" 

معامل 
ا�رتباط 
المتعدد 

)R( 

التراكمية 
للتباين 
المفسر 

للمتغير التابع 
)R2((%)  

لتباين ا
المفسر 
للمتغير 
 التابع
(%) 

معامل 
ا&نحدار 

الجزئى غير 
المعيارى 

)B( 

معامل 
ا&نحدار 

جزئى ال
المعيارى 

)Beta( 

" ت"قيمة 
 المحسوبة

 الترتيب

 اtول **9.540 0.490 1.916 0.489 0.489 0.701 **0.701 درجة التعرض لمصادر المعلومات

 الثانى **5.325 0.257 2.095 0.056 0.543 0.740 **0.512 درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى

 الثالث **3.827 0.177 2.090 0.042 0.583 0.768 **0.392 درجة الدافعية ل�نجاز

 الرابع **3.532 0.168 1.732 0.024 0.605 0.783 **0.411 الرضا عن العمل با&رشاد الزراعى

 **81.190=         قيمة ف المحسوبة 0.605=       معامل التحديد المعيارى0.783=معامل ا�رتباط المتعدد

 210=                           ن                0.01مستوى معنوية **= 
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ًوبناءا على ھذه النتائج يمكن رفض الفرض الصفرى 
درجة : ًوقبول الفرض البديل جزئيا لمعنوية تأثير متغيرات

التعرض لمصادر المعلومات، ودرجة ا�نفتاح الحضارى 
التسويقى، ودرجة الدافعية لwنجاز، والرضا عن العمل 

ة فى تفسير جزء من التباين معبا�رشاد الزراعى مجت
 فى مجال خضر بدورهدرجة قيام ا�رشاد الزراعى الكلى ل

 .التصدير

  بالرسائل المبحوثيندرجة معرفة المرشدين الزراعيين
  فى مجال محاصيل خضر التصديرا&رشادية

ائج الخاصة بدرجة معرفة  النت5يتضح من جدول 
 المتعلقة شادية بالرسائل ا�ر المبحوثينالزراعيين المرشدين
 :بكل من

 درجة المعرفة بالعمليات الزراعية

 درجة )%92.9(أظھرت النتائج أن معظم المبحوثين 
من % 5.2معرفتھم بالعمليات الزراعية مرتفعة، بينما 

فقط درجة % 1.9ذوى المعرفة المتوسطة، فى حين أن 
معرفتھم بالعمليات الزراعية منخفضة، بمتوسط حسابى 

، ويتضح من ھذه 1.54انحراف معيارى  درجة، و17.57
 درجة معرفتھم )%98.1(أن غالبية المبحوثين  النتائج

. بالعمليات الزراعية ما بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة
، وجاءت المعرفة 2.90كما بلغ متوسط الوزن النسبى 

بالعمليات الزراعية فى المرتبة الثانية بأھمية نسبية بلغت 
96.98.% 

 فة باشتراطات جودة الثماردرجة المعر

معرفتھم % 96.2أفادت النتائج أن معظم المبحوثين 
من ذوى % 1.9باشتراطات جودة الثمار مرتفعة، بينما 

درجة معرفتھم % 1.9حين أن  المعرفة المتوسطة، فى
باشتراطات جودة الثمار منخفضة، بمتوسط حسابى 

كما بلغ متوسط . 1.56 درجة، وانحراف معيارى 19.61
، وجاءت المعرفة بإشترطات جودة 2.94لوزن النسبى ا

 %.98.09الثمار فى المرتبة اtولى بأھمية نسبية بلغت 

 درجة المعرفة بتعبئة الثمار

من إجمالى المبحوثين % 81.0أظھرت النتائج أن 
من % 12.9درجة معرفتھم بتعبئة الثمار مرتفعة، بينما 
جة در% 6.2ذوى المعرفة المتوسطة، فى حين أن 

 7.64معرفتھم بتعبئة الثمار منخفضة، بمتوسط حسابى 
كما بلغ متوسط الوزن . 0.88درجة، وانحراف معيارى 

تعبئة الثمار فى المرتبة ، وجاءت المعرفة ب2.74النسبى 
 %.91.58 بأھمية نسبية بلغت الرابعة

 درجة المعرفة بالنقل والتخزين

من إجمالى المبحوثين % 86.2أظھرت النتائج أن 
من % 8.6درجة معرفتھم بالنقل والتخزين مرتفعة، بينما 

درجة % 5.2ذوى المعرفة المتوسطة، فى حين أن 
 7.70معرفتھم بالنقل والتخزين منخفضة، بمتوسط حسابى 

كما بلغ متوسط الوزن . 0.88درجة، وانحراف معيارى 
، وجاءت المعرفة بالنقل والتخزين فى 2.80النسبى 

 %.93.65ية نسبية بلغت المرتبة الثالثة بأھم

 درجة المعرفة الكلية للرسائل ا&رشادية

 درجة )%95.2(أفادت النتائج أن غالبية المبحوثين 
من % 2.9المعرفة الكلية للرسائل ا�رشادية مرتفعة، وأن 

المبحوثين درجة معرفتھم الكلية للرسائل ا�رشادية 
درجة معرفتھمم منخفضة % 1.9متوسطة، فى حين أن 

، 4.42 درجة، وانحراف معيارى 52.53سط حسابى بمتو
ويتضح من ھذه النتائج أن درجة المعرفة الكلية بالرسائل 

من إجمالى المبحوثين تقع ما بين % 98.1ا�رشادية بنسبة 
كما بلغ متوسط . درجة المعرفة المتوسطة والمرتفعة

، وجاءت المعرفة الكلية للرسائل 2.90الوزن النسبى 
واتضح من ذلك %. 97.7مية نسبية بلغت ا�رشادية بأھ

مرتبة بالنسبة tھميتھا أن المعرفة للرسائل ا�رشادية 
اشتراطات جودة الثمار، يليھا العمليات : النسبية كالتالى

 .الزراعية، يليھا النقل والتخزين، وأخيرا تعبئة الثمار

الع�قة ا&رتباطية بين درجة معرفة المرشدين 
ا&رشادية وبين المتغيرات الزراعيين بالرسائل 

 المستقلة المدروسة

لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة معرفة المرشدين 
الزراعيين بالرسائل ا�رشادية وبين المتغيرات المستقلة 

�ختبار " بيرسون"المدروسة تم استخدام معامل ارتباط 
� : "صحة الفرض ا�حصائى الثالث والذى ينص على أنه

طية معنوية بين درجة معرفة المرشدين توجد عUقة إرتبا
الزراعيين بالرسائل ا�رشادية وبين المتغيرات المستقلة 

السن، عدد السنوات منذ الحصول على المؤھل : التالية
الدراسى، مدة العمل فى مجال الزراعة، مدة الخدمة فى 
العمل با�رشاد الزراعى، درجة الرضا عن العمل 

دافعية لwنجاز، درجة ا�نفتاح با�رشاد الزراعى، درجة ال
الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، عدد الدورات 

 .التدريبية، درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

 وجود عUقة 6تبين من النتائج الواردة بجدول 
بين ) 0.01(إرتباطية معنوية موجبة عند مستوى معنوية 

بالرسائل ا�رشادية درجة معرفة المرشدين الزراعيين 
عدد السنوات منذ الحصول على المؤھل : وبين كل من

الدراسى، مدة الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة 
ا�نفتاح الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات 

، 0.178الزراعية، حيث بلغت قيمة معامل ا�رتباط 
ووجود عUقة .  على الترتيب0.325، 0.297، 0.218

بين درجة ) 0.05(رتباطية معنوية موجبة عند مستوى ا
معرفة المرشدين الزراعيين بالرسائل ا�رشادية وبين كل 

السن، ومدة العمل فى مجال الزراعة، درجة ا�نفتاح : من
الحضارى التسويقى، حيث بلغت قيمة معامل ا�رتباط 

وكانت العUقة .  على الترتيب0.152، 0.161، 0.177
بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين غير معنوية 

 .بالرسائل ا�رشادية مع بقية المتغيرات
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  درجة معرفة المبحوثين للرسائل ا&رشادية فى مجال محاصيل خضر التصدير.5جدول 

المتوسط  )%( التكرار درجة المعرفة الرسائل ا&رشادية
 الحسابى

ا&نحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الوزن

ا�ھمية 
 النسبية

 1.9 4 ) درجة11-9(منخفضة 

 مليات الزراعيةالع 5.2 11 ) درجة15-12(متوسطة 

 92.9 195 ) درجة18-16(مرتفعة 

17.57 1.54 2.90 96.98% 

 1.9 4 ) درجة12-10(منخفضة 

 اشتراطات جودة الثمار 1.9 4 ) درجة16-13(متوسطة 
 96.2 202 ) درجة20-17(مرتفعة 

19.61 1.56 2.94 98.09% 

 6.2 13 ) درجة5-4(منخفضة 

 تعبئة الثمار 12.9 27 ) درجة7-6(متوسطة 
 81.0 170 ) درجة8(مرتفعة 

7.64 0.88 2.74 91.58% 

 5.2 11 ) درجة5-4(منخفضة 

 النقل والتخزين 8.6 18 ) درجة7-6(متوسطة 
 86.2 181 ) درجة8(مرتفعة 

7.70 0.88 2.80 93.65% 

 1.9 4 ) درجة35-27(منخفضة 

 2.9 6 ) درجة45-36(متوسطة 
الدرجة الكلية لمعرفة 

 الرسائل 
 95.2 200 ) درجة54 -46(مرتفعة 

52.53 4.42 2.93 97.7% 

 210=ن

 . جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات:المصدر 

  

المرشدين الزراعيين بالرسائل ا&رشادية وبين المتغيرات المستقلة نتائج الع�قة ا&رتباطية بين درجة معرفة  .6جدول 
 .المدروسة

 )r(قيمة معامل إرتباط بيرسون  المتغيرات المستقلة المدروسة

 *0.177 نــــــــــالس

 **0.178 عدد السنوات منذ الحصول على المؤھل الدراسى

 *0.161 مدة العمل فى مجال الزراعة

 **0.218 ل با&رشاد الزراعىمدة الخدمة فى العم

 0.033- درجة الرضا عن العمل با&رشاد الزراعى

 0.091 درجة الدافعية ل�نجاز

 *0.152 درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى

 **0.297 درجة ا�نفتاح الثقافى

 0.030- عدد الدورات التدريبية 

 **0.325 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

 0.01مستوى معنوية              **= 0.05مستوى معنوية    *=  210=ن

 . جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات:المصدر 
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ًوبناء على ذلك يمكن رفض الفرض ا�حصائى القائل 
� توجد عUقة إرتباطية معنوية بين بين درجة معرفة 

: المرشدين الزراعيين بالرسائل ا�رشادية وبين كل من
نوات منذ الحصول على المؤھل الدراسى، مدة عدد الس

الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح 
الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية، 
السن، ومدة العمل فى مجال الزراعة، درجة ا�نفتاح 

وقبول الفرض النظرى البديل القائل . الحضارى التسويقى
معنوية بين درجة معرفة المرشدين توجد عUقة إرتباطية "

عدد السنوات : الزراعيين بالرسائل ا�رشادية وبين كل من
منذ الحصول على المؤھل الدراسى، مدة الخدمة فى العمل 
با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح الثقافى، درجة التعرض 
لمصادر المعلومات الزراعية، السن، ومدة العمل فى 

بينما . نفتاح الحضارى التسويقىمجال الزراعة، درجة ا�
درجة الرضا : لم نتمكن من رفضه بالنسبة لبقية المتغيرات

عن العمل با�رشاد الزراعى، درجة الدافعية لwنجاز، عدد 
 .  الدورات التدريبية

عدد : ويمكن تفسير ذلك بأنه كلما زادت كل من 
السنوات منذ الحصول على المؤھل الدراسى، مدة الخدمة 

لعمل با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح الثقافى، فى ا
درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية، السن، ومدة 
العمل فى مجال الزراعة، درجة ا�نفتاح الحضارى 
التسويقى، تؤدى ذلك إلى زيادة درجة معرفة المرشدين 

 .الزراعيين بالرسائل ا�رشادية

 ثين المبحودرجة توصيل المرشدين الزراعيين
  فى مجال محاصيل خضر التصديرللرسائل ا&رشادية

 النتائج الخاصة بتوصيل المرشدين 7يتضح من جدول 
 :  للرسائل ا�رشادية المتعلقة بكل من المبحوثينالزراعيين

 العمليات الزراعية

 درجة )%88.6(أظھرت النتائج أن معظم المبحوثين 
مرتفعة، توصيلھم للرسائل الخاصة بالعمليات الزراعية 

منھم درجة توصيلھم متوسطة، فى حين أن % 6.2بينما 
فقط درجة توصيلھم للرسائل الخاصة بالعمليات % 5.2

 درجة، 33.38الزراعية منخفضة، بمتوسط حسابى 
، ويتضح من ھذه النتائج أن 6.47وانحراف معيارى 
درجة توصيلھم للرسائل % 94.8غالبية المبحوثين 

ية ما بين الدرجة المتوسطة الخاصة بالعمليات الزراع
، وجاءت 2.83والمرتفعة، كما بلغ متوسط الوزن النسبى 

درجة توصيل العمليات الزراعية فى المرتبة اtولى 
 %.94.4بأھمية نسبية بلغت 

 اشتراطات جودة الثمار

 درجة )%84.3(أفادت النتائج أن معظم المبحوثين 
ار توصيلھم للرسائل الخاصة باشتراطات جودة الثم

درجة توصيلھم متوسطة، فى حين % 9.0مرتفعة، بينما 

درجة توصيلھم للرسائل الخاصة باشتراطات % 6.7أن 
 درجة، 36.56جودة الثمار منخفضة، بمتوسط حسابى 

، كما بلغ متوسط الوزن النسبى 7.99وانحراف معيارى 
، وجاءت درجة التوصيل بإشترطات جودة الثمار 2.77

 %.92.5ھمية نسبية بلغت فى المرتبة الثانية بأ

 تعبئة الثمار

من إجمالى المبحوثين % 66.2أظھرت النتائج أن 
درجة توصيلھم للرسائل الخاصة بتعبئة الثمار مرتفعة، 

درجة توصيلھم متوسطة، فى حين أن % 26.2بينما 
درجة توصيلھم للرسائل الخاصة بتعبئة الثمار % 7.6

راف وانح  درجة،13.33منخفضة، بمتوسط حسابى 
، 2.58، كما بلغ متوسط الوزن النسبى 3.63معيارى 

فى المرتبة الرابعة   الثمار توصيل تعبئة وجاءت درجة
 %.86.1بأھمية نسبية بلغت 

 النقل والتخزين

من إجمالى المبحوثين % 71.0أظھرت النتائج أن 
درجة توصيلھم للرسائل الخاصة بالنقل والتخزين مرتفعة، 

لھم متوسطة، فى حين أن درجة توصي% 21.9بينما 
درجة توصيلھم للرسائل الخاصة بالنقل والتخزين % 7.1

 درجة، وانحراف 13.51منخفضة، بمتوسط حسابى 
، 2.63،  كما بلغ متوسط الوزن النسبى 3.56معيارى 

 والتخزين فى المرتبة بالنقل وجاءت درجة التوصيل الخاصة
 %.87.9الثالثة  بأھمية نسبية بلغت 

 يل الكلية للرسائل ا&رشاديةدرجة التوص

 درجة )%88.1(أفادت النتائج أن غالبية المبحوثين 
% 6.7التوصيل الكلية للرسائل ا�رشادية مرتفعة، وأن 

من المبحوثين درجة توصيلھم الكلية للرسائل ا�رشادية 
درجة توصيلھم منخفضة، % 5.2متوسطة، فى حين أن 

ارى  درجة، وانحراف معي96.80بمتوسط حسابى 
، ويتضح من ھذه النتائج أن درجة التوصيل الكلية 19.67

من إجمالى المبحوثين % 94.8للرسائل ا�رشادية بنسبة 
تقع ما بين درجة التوصيل المتوسطة والمرتفعة، كما بلغ 

، وجاءت درجة التوصيل 2.82متوسط الوزن النسبى 
%. 94.2الكلية للرسائل ا�رشادية بأھمية نسبية بلغت 

 من ذلك أن درجة توصيل الرسائل ا�رشادية واتضح
العمليات الزراعية، : مرتبة بالنسبة tھميتھا النسبية كالتالى

يليھا اشتراطات جودة الثمار، يليھا النقل والتخزين، 
 .وأخيرا تعبئة الثمار

 الع�قة ا&رتباطية بين درجة توصيل المرشدين الزراعيين
 المستقلة المدروسةللرسائل ا&رشادية وبين المتغيرات 

لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة درجة توصيل 
المرشدين الزراعيين للرسائل ا�رشادية وبين المتغيرات 

" بيرسون"المستقلة المدروسة تم استخدام معامل ارتباط 
 �ختبار صحة الفرض ا�حصائى الرابع والذى ينص على 
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 ل ا&رشادية فى مجال محاصيل خضر التصدير درجة توصيل المرشدين الزراعيين للرسائ.7جدول 

المتوسط  )%( التكرار درجة توصيل الرسالة الرسائل ا&رشادية
 الحسابى

ا&نحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الوزن

ا�ھمية 
 النسبية

 5.2 11 ) درجة17-9(منخفضة 

 العمليات الزراعية 6.2 13 ) درجة27-18 (ةمتوسط

 88.6 186 ) درجة36 -28 (ةعمرتف

33.38 6.47 2.83 94.4% 

 6.7 14 ) درجة19-10 (ةمنخفض

 اشتراطات جودة الثمار 9 19 ) درجة30-20 (ةمتوسط

 84.3 177 ) درجة40-31 (ةمرتفع

36.56 7.99 2.77 92.5% 

 7.6 16 ) درجة7-4(منخفضة 

 تعبئة الثمار 26.2 55 ) درجة12-8(متوسطة 

 66.2 139 ) درجة16-13(مرتفعة 

13.33 3.63 2.58 86.1% 

 7.1 15 ) درجة7-4(منخفضة 

 النقل والتخزين 21.9 46 ) درجة12-8(متوسطة 

 71 149 ) درجة16-13(مرتفعة 

13.51 3.56 2.63 87.9% 

 5.2 11 ) درجة53-27(منخفضة 

 الدرجة الكلية لتوصيل الرسائل 6.7 14 ) درجة81-54(ة متوسط

 88.1 185 )درجة108-82(مرتفعة 

96.80 19.67 2.82 94.2% 

 210=ن

 .جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات: المصدر
 

 

 � توجد عUقة إرتباطية معنوية بين درجة توصيل أنه
المرشدين الزراعيين للرسائل ا�رشادية وبين المتغيرات 

ل على المؤھل السن، عدد سنوات الحصو: المستقلة التالية
الدراسى، مدة العمل فى مجال الزراعة، مدة الخدمة فى 
العمل با�رشاد الزراعى، درجة الرضا عن العمل 
با�رشاد الزراعى، درجة الدافعية لwنجاز، درجة ا�نفتاح 
الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، عدد الدورات 

لزراعية، التدريبية، درجة التعرض لمصادر المعلومات ا
درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال خضر 

 .التصدير

 وجود عUقة إرتباطية 8تبين النتائج الواردة بجدول 
بين درجة ) 0.01(معنوية موجبة عند مستوى معنوية 

توصيل المرشدين الزراعيين للرسائل ا�رشادية وبين كل 
مدة الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة : من

�نفتاح الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات ا
الزراعية، درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال 

، 0.229خضر التصدير، حيث بلغت قيمة معامل ا�رتباط 

وكانت العUقة .  على الترتيب0.459، 0.397، 0.425
غير معنوية بين درجة توصيل المرشدين الزراعيين 

 .ع بقية المتغيراتللرسائل ا�رشادية م

ًوبناء على ذلك يمكن رفض الفرض ا�حصائى القائل 
� توجد عUقة إرتباطية معنوية بين درجة توصيل "

مدة : المرشدين الزراعيين للرسائل ا�رشادية وبين كل من
الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح 

ة، الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعي
درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال خضر 

توجد "وقبول الفرض النظرى البديل القائل . التصدير
عUقة إرتباطية معنوية بين درجة توصيل المرشدين 

مدة الخدمة : الزراعيين للرسائل ا�رشادية وبين كل من
فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح الثقافى، 

صادر المعلومات الزراعية، درجة درجة التعرض لم
. المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال خضر التصدير

السن، : بينما لم نتمكن من رفضه بالنسبة لبقية المتغيرات
عدد سنوات الحصول على المؤھل الدراسى، مدة العمل 
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بين المتغيرات المستقلة &رشادية ونتائج الع�قة ا&رتباطية بين درجة توصيل المرشدين الزراعيين للرسائل ا .8جدول 
 المدروسة

 )r(قيمة معامل إرتباط بيرسون  المتغيرات المستقلة المدروسة

 0.128 نــــــــالس

 0.009 عدد سنوات الحصول على المؤھل الدراسى

 0.109 مدة العمل فى مجال الزراعة

 **0.229 مدة الخدمة فى العمل با&رشاد الزراعى

 0.125 العمل با&رشاد الزراعىدرجة الرضا عن 

 0.009 درجة الدافعية ل�نجاز

 0.116 درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى

 **0.425 درجة ا�نفتاح الثقافى

 0.121 عدد الدورات التدريبية 

 **0.397 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

 **0.459 درجة المعرفة بالرسائل ا&رشادية فى مجال خضر التصدير

 0.01مستوى معنوية              **= 0.05مستوى معنوية     *= 210=ن

 .جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات: المصدر 

 
ا عن العمل با�رشاد فى مجال الزراعة، درجة الرض

 الدافعية لwنجاز، درجة ا�نفتاح الحضارى جةدرالزراعى، 
 . التسويقى، عدد الدورات التدريبية

مدة الخدمة : يمكن تفسير ذلك بأنه كلما زادت كل من و
فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح الثقافى، 
درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية، درجة 

  ا�رشادية فى مجال خضر التصدير،المعرفة بالرسائل
ؤدى ذلك إلى زيادة درجة توصيل المرشدين الزراعيين ي

 .ةللرسائل ا�رشادي

درجة ا&سھام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة 
فى تفسير التباين الكلى لدرجة توصيل الرسائل 

 ا&رشادية فى مجال خضر التصدير 

لتحديد العوامل المؤثرة على درجة توصيل الرسائل 
ا�رشادية فى مجال خضر التصدير، تم صياغة الفرض 

 المتغيرات البحثى الخامس لبيان ا�سھام النسبى لبعض
ا�قتصادية وا�جتماعية مجتمعة فى تفسير جزء من 
التباين الكلى لدرجة توصيل الرسائل ا�رشادية فى مجال 
الخضر التصديرية، و�ختبار صحته تم صياغة الفرض 

� تسھم المتغيرات المستقلة : ا�حصائى الصفرى التالى
ًالمدروسة مجتمعة إسھاما معنويا في تفسير التباين ا لكلى ً

توصيل الرسائل ا�رشادية فى مجال خضر لدرجة 
و�ختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام التحليل التصدير، 

ويمكن . step wise"ا�نحدارى المتعدد التدريجى الصاعد
 بأن ھناك 9توضيح النتائج المتحصل عليھا بجدول 

ًمتغيران مستقUن يسھمان مجتمعان إسھاما معنويا في  ً
ن الكلى لدرجة توصيل الرسائل ا�رشادية فى تفسير التباي

مجال خضر التصدير، حيث بلغت قيمة معامل التحديد 
 وھي دالة 44.818المحسوبة " ف"، وبلغت قيمة 0.302

 مما يشير إلى أن ھذه 0.01ًإحصائيا عند مستوى 
ًالمتغيرات المدروسة والمرتبطة معنويا مجتمعة تفسر نحو 

رجة توصيل الرسائل من التباين الكلى لد% 30.2
ويمكن تحديد نسبة ا�رشادية فى مجال خضر التصدير، 

ا�سھام النسبى لكل متغير على الترتيب من اtكبر 
درجة المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى : ل�صغر كما يلى

كانت مجال خضر التصدير، ودرجة ا�نفتاح الثقافى و
كل  نسبة مساھمة كل متغير فى تفسير جزء من التباين

وكانت % 9.2، %21: على حده بالترتيب كما يلى
 .تأثيرات ھذه المتغيرات إيجابية

ًوبناءا على ھذه النتائج يمك�ن رف�ض الف�رض الص�فرى 

درج�ة : ًوقبول الفرض البديل جزئيا لمعنوية تأثير متغيرات
المعرف��ة بالرس��ائل ا�رش��ادية ف��ى مج��ال خض��ر التص��دير، 

 تفسير جزء م�ن التب�اين معة فىمجتودرجة ا�نفتاح الثقافى 
الكلى لدرجة توصيل الرسائل ا�رش�ادية ف�ى مج�ال خض�ر 

 .التصدير
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  ا&سھام النسبى للعوامل المفسرة لجزء التباين فى درجة توصيل الرسائل ا&رشادية فى مجال خضر التصدير.9جدول 

   درجة توصيل الرسائل ا&رشادية
 
 

  المتغيرات المستقلة

معامل 
ا&رتباط 

 يطالبس
"r" 

معامل 
ا�رتباط 
المتعدد 

)R( 

التراكمية 
للتباين 
المفسر 

للمتغير التابع 
)R2((%)  

لتباين ا
المفسر 
للمتغير 

 التابع
(%) 

معامل 
ا&نحدار 

الجزئى غير 
المعيارى 

)B( 

معامل 
ا&نحدار 
الجزئى 

المعيارى 
)Beta( 

 قيمة
" ت"

 المحسوبة

 الترتيب

 درجة المعرفة بالرسائل ا&رشادية 
  مجال الخضر التصديريةفى

 اtول **5.995 0.365 1.620 0.21 0.210 0.459 **0.459

 الثانى **5.215 0.317 1.509 0.092 0.302 0.550 **0.425 درجة ا&نفتاح الثقافى

 **44.818=         قيمة ف المحسوبة 0.302=       معامل التحديد المعيارى0.550=معامل ا�رتباط المتعدد

 210=                                           ن0.01ى معنوية مستو**= 

 

درجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا&رشاد 
 الزراعى التصديرى 

أن أكثر من نصف المبحوثين  10يتضح من جدول 
 درجة اتجاھھم نحو ا�رشاد الزراعى )50.5%(

من % 47.6، بينما ) درجة36-29(التصديرى إيجابى 
وثين درجة اتجاھھم نحو ا�رشاد الزراعى المبح

، فى حين بلغت النسبة ) درجة28-20(التصديرى محايد 
لدرجة ا�تجاه السلبى نحو ا�رشاد الزراعى % 1.9

 .التصديرى

 الع�قة ا&رتباطية بين درجة إتجاه المرشدين الزراعيين
نحو ا&رشاد التصديرى وبين المتغيرات المستقلة 

 المدروسة

العوامل المرتبطة بدرجة اتجاه المرشدين لتحديد 
الزراعيين نحو ا�رشاد التصديرى وبين المتغيرات 

" بيرسون"المستقلة المدروسة تم استخدام معامل ارتباط 
صائى السادس والذى ينص �ختبار صحة الفرض ا�ح

� توجد عUقة إرتباطية معنوية بين درجة اتجاه : على أنه
ا�رشاد التصديرى وبين المرشدين الزراعيين نحو 

السن، عدد سنوات الحصول : المتغيرات المستقلة التالية
على المؤھل الدراسى، مدة العمل فى مجال الزراعة، مدة 
الخدمة فى العمل با�رشاد الزراعى، درجة الرضا عن 
العمل با�رشاد الزراعى، درجة الدافعية لwنجاز، درجة 

ا�نفتاح الثقافى، عدد ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة 
الدورات التدريبية، درجة التعرض لمصادر المعلومات 

 .الزراعية

 وجود عUقة 11تبين من النتائج الواردة بجدول 
بين ) 0.01(إرتباطية معنوية موجبة عند مستوى معنوية 

درجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا�رشاد التصديرى 
 با�رشاد الزراعى، درجة الرضا عن العمل: وبين كل من

درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح 
الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية، 

، 0.193، 0.377حيث بلغت قيمة معامل ا�رتباط 
ووجود عUقة ارتباطية .  على الترتيب0.344، 0.341

بين درجة اتجاه ) 0.05(معنوية موجبة عند مستوى 
 الزراعيين نحو ا�رشاد التصديرى وبين كل المرشدين

عدد سنوات الحصول على المؤھل الدراسى، عدد : من
الدورات التدريبية، حيث بلغت قيمة معامل ا�رتباط 

وكانت العUقة غير معنوية .  على الترتيب0.152، 0.142
بين درجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا�رشاد 

 .التصديرى مع بقية المتغيرات

ًوبناء على ذلك يمكن رفض الفرض ا�حصائى القائل 
� توجد عUقة إرتباطية معنوية بين درجة اتجاه المرشدين 

درجة : الزراعيين نحو ا�رشاد التصديرى وبين كل من
الرضا عن العمل با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح 
الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، درجة 

 المعلومات الزراعية، عدد سنوات التعرض لمصادر
. الحصول على المؤھل الدراسى، عدد الدورات التدريبية

وقبول الفرض النظرى البديل القائل توجد عUقة إرتباطية 
معنوية بين درجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا�رشاد 

درجة الرضا عن العمل با�رشاد : التصديرى وبين كل من
تاح الحضارى التسويقى، درجة الزراعى، درجة ا�نف

ا�نفتاح الثقافى، درجة التعرض لمصادر المعلومات 
الزراعية، عدد سنوات الحصول على المؤھل الدراسى، 

بينما لم نتمكن من رفضه بالنسبة . عدد الدورات التدريبية
السن، مدة العمل فى مجال الزراعة، مدة : لبقية المتغيرات

زراعى، درجة الدافعية الخدمة فى العمل با�رشاد ال
 .  لwنجاز

درجة : ويمكن تفسير ذلك بأنه كلما زادت كل من 
الرضا عن العمل با�رشاد الزراعى، درجة ا�نفتاح 
الحضارى التسويقى، درجة ا�نفتاح الثقافى، درجة 
التعرض لمصادر المعلومات الزراعية، عدد سنوات 

ريبية، الحصول على المؤھل الدراسى، عدد الدورات التد
ؤدى ذلك إلى زيادة درجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ي

 .ا�رشاد التصديرى
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  درجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا&رشاد الزراعى التصديرى10جدول 

 )%( العدد مستوى ا�تجاه

 1.9 4 ) درجة19-12(سلبى 

 47.6 100 ) درجة28-20(محايد 

 50.5 106 ) درجة36-29(إيجابى 

 100.0 210 لمجموعا

 . جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات:المصدر 

  

نتائج الع�قة ا�رتباطية بين درجة اتجاه المرشدين الزراعيين نحو ا&رشاد التصديرى وبين المتغيرات  .11جدول 
 المستقلة المدروسة

 )r(قيمة معامل إرتباط بيرسون  المتغيرات المستقلة المدروسة

 0.058 السن

 *0.142 عدد سنوات الحصول على المؤھل الدراسى

 0.096 مدة العمل فى مجال الزراعة

 0.016 مدة الخدمة فى العمل با&رشاد الزراعى

 **0.377 درجة الرضا عن العمل با&رشاد الزراعى

 0.068 درجة الدافعية ل�نجاز

 **0.193 درجة ا�نفتاح الحضارى التسويقى

 **0.341 فىدرجة ا�نفتاح الثقا

 *0.152 عدد الدورات التدريبية 

 **0.344 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

 0.01مستوى معنوية              **= 0.05مستوى معنوية     *= 210=ن

 . جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات:المصدر 

 

 المبحوثين فى كيفية تحسين آراء المرشدين الزراعيين
رشاد الزراعى فى مجال النھوض بمحاصيل دور ا&

 خضر التصدير

 أن أھم آراء المرشدين 12تبين النتائج الواردة بجدول 
الزراعيين المبحوثين فى كيفية تحسين دور ا�رشاد 
الزراعى فى مجال النھوض بمحاصيل خضر التصدير من 
ًوجھة نظرھم جاءت مرتبة تنازليا وفقا tھميتھا النسبية 

ت إرشادية ودوات تدريبية فى رورة عقد ندواض: كما يلى
 %29.52زراعة محاصيل الخضر التصديرية بنسبة  مجال

من المبحوثين، تدريب المزارعين على استخدام الطرق 
مكافحة (الحديثة فى العمليات ا�نتاجية لمحاصيل الخضر 

، %26.67ومعامUت ما بعد الحصاد )  تسميد-حيوية 

بأسعار مناسبة وبكميات كافية توفير مستلزمات ا�نتاج 
 ، توفير ا�مكانيات المادية%22.86وفى مواعيدھا 

 وا�عتمادات المالية لتطوير كفاءات جھاز ا�رشاد الزراعى
)  كفاءة مرشدين-كفاءة قاعات(فى مجال زراعة الخضر 

ول من خUل جھاز ا�رشاد عمل برتوك ،21.43%
 ر التصديريةللتنسيق بين مزارعى محاصيل الخض الزراعى

، توفير مبردات ووسائل %20.95والشركات المصدرة 
 ،%17.14مناسبة لنقل محاصيل الخضر من أماكن إنتاجھا 

زيادة الزيارات الميدانية للزراع وعمل تقرير دائم ومستمر 
، تحفيز مزارعى %16.67عن مزراع محاصيل الخضر 

محاصيل الخضر التصديرية وبناء الثقة بينھم وبين جھاز 
، تفعيل أدوار ا�رشاد %13.33ا�رشاد الزراعى 

الزراعى فى تقديم الخدمات لزراع محاصيل الخضر، 
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  آراء المبحوثين فى كيفية تحسين دور ا&رشاد الزراعى فى مجال النھوض بمحاصيل خضر التصدير.12جدول 

 )%( التكرار آراء المبحوثين فى كيفية تحسين دور ا&رشاد الزراعى

 29.52 62 . ندوات إرشادية ودوات تدريبية فى مجال زراعة محاصيل الخضر التصديريةضرورة عقد

مكافحة (تدريب المزارعين على استخدام الطرق الحديثة فى العمليات ا&نتاجية لمحاصيل الخضر 
 . ومعام�ت ما بعد الحصاد)  تسميد-حيوية 

56 26.67 

 22.86 48 .ت كافية وفى مواعيدھاتوفير مستلزمات ا&نتاج بأسعار مناسبة وبكميا

توفير ا&مكانيات المادية وا�عتمادات المالية لتطوير كفاءات جھاز ا&رشاد الزراعى فى مجال 
 ). كفاءة مرشدين-كفاءة قاعات(زراعة الخضر 

45 21.43 

عمل برتوكول من خ�ل جھاز ا&رشاد الزراعى للتنسيق بين مزارعى محاصيل الخضر التصديرية 
 .لشركات المصدرةوا

44 20.95 

 17.14 36 .توفير مبردات ووسائل مناسبة لنقل محاصيل الخضر من أماكن إنتاجھا

 16.67 35 زيادة الزيارات الميدانية للزراع وعمل تقرير دائم ومستمر عن مزراع محاصيل الخضر

 13.33 28 .د الزراعىتحفيز مزارعى محاصيل الخضر التصديرية وبناء الثقة بينھم وبين جھاز ا�رشا

 12.86 27 تفعيل أدوار ا&رشاد الزراعى فى تقديم الخدمات لزراع محاصيل الخضر

 12.86 27 .توفير عدد كافى من المرشدين الزراعيين وتحفيزھم وتوفير بد�ت إنتقال لھم

 12.38 26 .استعمال المشاھدات والحقول المشاھدة والحلقات الدراسية فى إرشاد الزراع

توفير قاعدة بيانات ومعلومات جديدة وقيمة عن محاصيل الخضر وعن ا�رصاد الجوية المتعلقة 
 .بزراعة محاصيل الخضر

24 11.43 

توعية الزراع بزراعة ا�صناف والشت�ت الحديثة وذات المواصفات الجيدة والحصول عليھا من 
 .مصادر موثوق منھا

22 10.48 

 10.0 21 ًحصول مع توفير منافذ تسويق الخضر محليا تدريب المزارعين على تسويق الم

 9.52 20 توفير محطات تعبئة وا�ھتمام بالطرق المناسبة للفرز والتدرج ومعام�ت بعد الحصاد

ا�شتراك الفعلى بين الجھات البحثية ومراكز ا&رشاد فى مجال التوعية بزراعة محاصيل الخضر 
 .التصديرية

20 9.52 

 9.52 20 .ت ا&رشادية الزراعية عن العمليات ا&نتاجية لمحاصيل الخضروالمج�توفير النشرات 

 9.05 19 .تحديد احتياجات ا�سواق المحلية من محاصيل الخضر والعمل على توسيع مساحات زراعتھا

 8.57 18 توعية الزراع بكيفية العناية بالشت�ت فى الصوب

 8.09 17 .عية بالعائد المجزى لھا وبالمواصفات القياسية للتصديرا�ھتمام بمحاصيل الخضر التصديرية والتو

تحرير ا�سعار وفقا للسعر العالمى وعمل دراسات جدوى عن كيفية التوسع فى زراعة محاصيل 
 .الخضر التصديرية

12 5.71 

 210=ن

 .جمعت وحسبت من استمارة جمع البيانات: المصدر 
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راعيين وتحفيزھم وتوفير عدد كافى من المرشدين الز
لكل منھما، % 12.86وتوفير بد�ت انتقال لھم بنسبة 

لدراسية استعمال المشاھدات والحقول المشاھدة والحلقات ا
توفير قاعدة بيانات  ،%12.38فى إرشاد الزراع 

ومعلومات جديدة وقيمة عن محاصيل الخضر وعن 
اtرصاد الجوية المتعلقة بزراعة محاصيل الخضر 

ية الزراع بزراعة اtصناف والشتUت ، توع11.43%
الحديثة وذات المواصفات الجيدة والحصول عليھا من 

، تدريب المزارعين على %10.48مصادر موثوق منھا 
ًتسويق المحصول مع توفير منافذ تسويق الخضر محليا 

، توفير محطات تعبئة وا�ھتمام بالطرق المناسبة 10.0%
اد، وا�شتراك الفعلى للفرز والتدرج ومعامUت بعد الحص

بين الجھات البحثية ومراكز ا�رشاد فى مجال التوعية 
لتصديرية، وتوفير النشرات بزراعة محاصيل الخضر ا

Uت ا�رشادية الزراعية عن العمليات ا�نتاجية والمج
لكل منھا، تحديد % 9.52لمحاصيل الخضر بنسبة 

 احتياجات اtسواق المحلية من محاصيل الخضر والعمل
، توعية الزراع %9.05على توسيع مساحات زراعتھا 

، ا�ھتمام %8.57بكيفية العناية بالشتUت فى الصوب 
بمحاصيل الخضر التصديرية والتوعية بالعائد المجزى لھا 

، وأخيرا تحرير %8.09وبالمواصفات القياسية للتصدير 
اtسعار وفقا للسعر العالمى وعمل دراسات جدوى عن 

فى زراعة محاصيل الخضر التصديرية كيفية التوسع 
 .من المبحوثين% 5.71بنسبة 

 التوصيات

فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يمكن اقتراح 
بعض التوصيات التى قد تساعد المسئولين فى جھاز 

خطيط ا�ستراتيجى وتنفيذ عند الت ا�رشاد الزراعى
محاصيل الخضر بتصدير البرامج ا�رشادية للنھوض 

 :وھى

ھتمام بالنتائج الخاصة بالمتغيرات المستقلة المؤثرة ا� .1
على درجة قيام ا�رشاد الزراعى بالدور فى مجال 
محاصيل خضر التصدير خاصة أن ھناك أربعة 

قيام ا�رشاد  على درجة% 60.5متغيرات تؤثر بنسبة 
درجة : ھىالزراعى باtدوار فى مجال خضر التصدير 

  ا�نفتاح الحضارىالمعلومات، ودرجة التعرض لمصادر
التسويقى، ودرجة الدافعية لwنجاز، والرضا عن العمل 

وكانت تأثيرات ھذه المتغيرات با�رشاد الزراعى، 
 .إيجابية

اtخذ فى ا�عتبار النتائج الخاصة بالمتغيرات المستقلة  .2
المؤثرة على درجة توصيل المرشدين الزراعيين 

: وھمامحاصيل خضر التصدير بللرسائل ا�رشادية 
على درجة توصيل % 30.2متغيرين يؤثران بنسبة 

درجة : الرسائل ا�رشادية فى مجال خضر التصدير
المعرفة بالرسائل ا�رشادية فى مجال الخضر 

التصديرية، ودرجة ا�نفتاح الثقافى، وكانت تأثيرات 
  .ھذه المتغيرات إيجابية

 بدرجة اتجاه المرشدين ا�ھتمام بالنتائج الخاصة .3
واتجاھھم : و ا�رشاد الزراعى التصديرىاعيين نحالزر

 %50.5شاد الزراعى التصديرى بنسبة ا�يجابى نحو ا�ر
فإنه ينبغى إعداد كادر من المرشدين الزراعيين قادر 
على تحمل الدور ا�رشادى التسويقى التصديرى حتى 

 . يحقق ا�نجازات فى مجال محاصيل الخضر للتصدير

 بدرجة معرفة المرشدين ةفى ضوء النتائج الخاص .4
 فى مجال  بالرسائل ا�رشادية المبحوثينالزراعيين

ودرجة معرفتھم المرتفعة : محاصيل خضر التصدير
، فإنه ينبغى على المسئولين فى جھاز %95.2بنسبة 

ا�رشاد الزراعى ا�ستفادة من ھؤ�ء اtفراد فى إعداد 
الندوات ا�رشادية للمنتجين من أجل النھوض 

 .صيل الخضر للتصديربمحا

بالنتائج اھتمام المسئولين ا�رشاديين والجھات التنفيذية  .5
بآراء المرشدين الزراعيين المبحوثين فى كيفية الخاصة 

تحسين دور ا�رشاد الزراعى فى مجال النھوض 
ضرورة عقد ندوات :  بمحاصيل خضر التصدير ومنھا

إرشادية ودوات تدريبية فى مجال زراعة محاصيل 
ضر التصديرية، ا�ھتمام بمحاصيل الخضر الخ

التصديرية والتوعية بالمواصفات القياسية للتصدير، 
وعمل دراسات جدوى عن كيفية التوسع فى زراعة 

 . محاصيل الخضر التصديرية

إجراء المزيد من الدراسات ا�رشادية المستقبلية اtكثر  .6
تفصيU لتحديد محاصيل الخضر ذات السعة السوقية 

 المنتجين نحو اtصناف واtنواع المرغوبة، وتوجيه
ا�ھتمام ببحوث تسويق الصادرات والدراسات و

 .الخاصة بأذواق المستھلكين فى اtسواق الخارجية

 عــــالمراج

 نشرة .)2016( الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا�حصاء
 .حركة ا�نتاج والتجارة الخارجية من السلع الزراعية

 .)2018(  للتعبئة العامة وا�حصاءالجھاز المركزى
 والتجارة الخارجية النشرة السنوية لحركة ا�نتاج

، 2016والمتاح وا�ستھUك من السلع الزراعية عام 
 .إصدار يناير

 سبب 17 تقرير حكومى يكشف عن .)2015(عز ، النوبى
تجات الزراعية ل�سواق وراء تراجع صادرات المن

 . أكتوبر24، اليوم السابع، العالمية

حمزة ركان  وخليفة، على عبدالعال، سھرة خليل عطا
دوال الطلب tھم المحاصيل . )2018( الطحان

 التصديرية من الخضر في جمھورية مصر العربية،
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 .1 : 28المجلة المصرية لUقتصاد الزراعى، 

الغنى عبد ورجاء شلبى، مارى بشرى ميخائيل ،حامد
شدين الزراعيين  أداء المر.)2013( الدايممحمد عبد

بمحافظة كفر الشيخ، مجلة البحوث الزراعية، كلية 
 .2 ):1 (39الزراعة، جامعة كفر الشيخ، 

 اللطيفبان، جمال حسين عامر، الحسين عبدطلحة، محمود شع
ھانى محمد عبدالعال  والصيفى، إبراھيم محمد غنيم

دور ا�رشاد الزراعى فى تعظيم . )2015( حبيبه
 التصديرية tصحاب محطات القدرات التسويقية

بمركز كفر الدوار تجھيز وتعبئة محاصيل الخضر 
، مجلة ا�سكندرية للتبادل العلمى، محافظة البحيرة

36 :1. 

، طه أبو عمر، أحمد محمد، خيرى حسن أبو السعود
المرجع فى . )1973( وأحمد كامل الرافعى شعيشع

 .ا�رشاد الزراعى، دار النھضة العربية، القاھرة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ ). 2013(حافظة الشرقية م

 .القرار

بيانات . )2019(وا�سماعيلية  مديرية الزراعة بالشرقية
 .غير منشورة

 المؤتمر العربي اtول لUستثمار. )10/2016( نصار، سعد
الزراعي والغذائي ا�نتاج، التصنيع، التسويق، التمويل 

 الزراعة واستصUح والتجارة البينية العربية،  وزارة
اtراضي والھيئة العربية لUستثمار وا�نماء الزراعي 

 . بالقاھرة

 .)2017(وزارة ا�سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
الرؤية المستقبلية  الھيئة العامة للتخطيط العمرانى،

لتنمية محافظة ا�سماعيلية،  الداعمة والمشروعات
 .مايو

 .)2017( والمجتمعات العمرانية وزارة ا�سكان والمرافق
الھيئة العامة للتخطيط العمرانى، الرؤية المستقبلية 

.والمشروعات الداعمة لتنمية محافظة الشرقية، مايو
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THE ROLE OF AGRICULTURAL EXTENSION IN THE ADVANCEMENT 
OF THE MOST IMPORTANT EXPORT VEGETABLE CROPS FROM 

THE POINT VIEW OF EXTENSION AGENTS IN SHARKIA  
AND ISMAILIA GOVERNORATES 

Samar I.M.S. Newisar1*, A.M.Y. Abo El-Roos1 and Hosna M.I. Foda 2 
1. Agric. Econ. Dept., Fac. Techn. and Dev., Zagazig Univ., Egypt  

2. Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: This research aim to Identify some of the personal and social characteristics 
of the agricultural extension agents respondents, identify the role of agricultural extension in 
the field of export vegetable crops from the point of view of agricultural extension agents, 
Identify factors that are related to it and determine the factors that affect them, identify the 
degree of knowledge of agricultural extension agents respondents of  extension message in 
the field of exporting vegetable crops and identify factors that are related to it, identify the 
communication degree of extension message in the field of exporting vegetable crops and 
Identify factors that are related to it, determine the factors that affect them, identify the degree 
of attitude of extension agents towards export extension identify factors that are related to it, 
and identify the views of the agricultural extension workers on how to improve the role of 
agricultural extension in advancement of export vegetable crops. This research was conducted 
in Sharkia and ismailia Governorates on random sample of extension agents size was 210 
respondents during the months of April and May 2019. The statistical analysis included 
frequencies, percentages, the mean, standard deviation, and person’s Correlation Coefficient and 
multiple regression analysis (step wise). The most important results were that more than two-
thirds of respondents (68.1%) their performance of the total extension role is high, The results 
showed that there are four independent variables that significantly affect the role of 
agricultural extension in the field of export vegetables: Degree of exposure to information 
sources, the degree of openness of marketing civilization, the degree of motivation for 
achievement, degree of satisfaction with agricultural extension work. The results also showed 
that the majority of respondents (95.2%) had a high level of overall knowledge of the 
extension messages. The results showed that there is a significant correlation between the 
degree of knowledge of the extension agents of the extension messages and number of years 
of academic qualification, period of service in agricultural extension work, degree of cultural 
openness, Degree of exposure to sources of agricultural information, age, period of work in 
agriculture, the degree of openness of marketing civilization. The results also showed that the 
majority of the respondents (88.1%) have a high overall communication level. The results 
showed that there are two independent variables that affect about 30.2% of the degree of 
communication degree of extension message in the field of export vegetable crops: the degree 
of knowledge of extension message in the field of export vegetable, degree of cultural 
openness. The results also indicated that 50.5% of the respondents their degree of attitude 
towards export extension is positive. The most important views of agricultural extension 
workers on how to improve the role of agricultural extension in the promotion of export 
vegetable crops: conducting training seminars and training courses in the field of growing 
vegetables of export vegetables by 29.52% of the respondents, training of farmers on modern 
methods in the production processes for vegetable crops and post-harvest operations by 
26.67% of the respondents, provision of funds for the development of agricultural extension 
in the field of vegetable growing by 21.43%, coordination between farmers of export crops 
and exporting companies by 20.95%.  

Key words: Role of agricultural extension, export vegetable, Sharkia and Ismailia Governorates, 
extension agents.   
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