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 تقييم البرنامج اإلرشادى لزراع محصول القمح فى محافظة القليوبية
 

 د / طاهر محمد ابوالعطا       د/ صالح عباس حسين        د/ أمل إسماعيل سعد
 باحث          باحث أول                       باحث أول          

 مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية   -بقسم بحوث البرامج اإلرشادية 
 المستخلص

التعرف على مدى تحقيق البرنامج اإلرشادى ألهدافه المعرفيةة االتنفيذيةة المتعلقةة بةالنهاح بمحصةام القمة  مة  إستهدف هذا البحث بصفة رئيسية 
الفنيةةة ألهةةداف الفرعيةةة التاليةةةد تحديةةد معرفةةة الةةيرال المبحةةالي  للتاصةةياة الفنيةةة المتعلقةةة بهةةذا المحصةةامن اتتبيةةق الةةيرال المبحةةالي  للتاصةةياة خةة م ا

ة البرنةةامج المتعلقةةة بالمحصةةامن امةةدى إسةةتفاد  الةةيرال المبحةةالي  مةة   نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةادى لهةةذا المحصةةامن امناسةةبة التا يةةة المحةةدد لتنفيةةذ  نشةةت
مكانيةة البرنةامج اإلرشةادى فةى حةم  مشةاكم يرال اإلرشادى لهذا المحصامن امدى كفاية الا ة المحدد لتنفيذ  نشتة البرنامج اإلرشةادى لهةذا المحصةامن ااا

 .هذا المحصام 
ج ا ةةد  ىةةرى البحةةث فةةى محافوةةة القليابيةةةن اتةةم إختيةةار ل لةةة مراكةةي هةةىد بنهةةان تةةا  ن شةةبي  القنةةاتر ن التحقيةةق  هةةداف البحةةث  تةةم  خةةذ البرنةةام
 ىةةا  اإلرشةةادى لمحصةةام القمةة  مارةةة الدراسةةة مةة  البةةرامج اإلرشةةادية التةةت نفةةذة بالمحافوةةةن تةةم تحديةةد حىةةم عينةةة البحةةث تبقةةا لمعادلةةة كريىسةةى امار 

(Kregcie&Morgan,1970) مةة  إىمةةالى  %9425مبحالةةا بنسةةبة 262ا بلغةةة  3102/3102ن ا ةةد تةةم اختيارهةةا بتريقةةة عشةةاائية بسةةيتة فةةى ماسةةم
مبحالةةا مةة   ريةةة ميةةة كنانةةة مركةةي 081مبحالةةا بقريةةة شةةبلنىة مركةةي بنهةةان ا006مبحالةةا اتايعةةاا علةةى  ةةرى البحةةث باا ةةة  6601الشةةاملة االبةةالد عةةددهم 

سةتخدمة المقابلةة الشخصةية مةةة إسةتخدام إسةتمار  اإلسةتبيا  كةادا  ىمةة البيانةاة بعةةد ا  مبحالةا مة   ريةة تةم بنةى تمةةيم مركةي شةبي  القنةاتر ن 61تةا ن ا اا
ىةراا التعةدي ة ال يمةة عليهةا لتصةب  صةالحة لتحقيةق الغةرح من ا ةد تةم هةا ن إختبارها مبدئيا على عينه م  يرال القم  بقرية ناى مركي شبي  القنةاتر ااا

ستخدم فى عرح النتائج التايية التكرارى ا  م3102تىمية البياناة خ م شهر ديسمبر   .المعيارية  المتاست الحسابى االدرىةالنسب المئاية ا ااا
 

 وقد أظهرت النتائج :
بمةةا يعنةةت    درىةةاة معرفةةة 1 %6049درىةةة بنسةةبة  0432   المتاسةةت الحسةةابى  لمتاسةةتاة درىةةة معرفةةة يرال محصةةام القمةة  المبحةةالي   .0

 .اليرال كانة متاستة 
ن بمةةا يعنةةت    درىةةاة %2245درىةةة  بنسةةبة   1451   المتاسةةت الحسةةابى  لمتاسةةتاة درىةةاة ممارسةةاة يرال محصةةام القمةة  المبحةةالي   .3

 .ممارساة اليرال كانة منخفرة
ن بمةا يعنةت    الةةيرال  %06422درىةة بنسةبة  1425القمة       المتاسةت الحسةابت لدرىةة اإلسةتفاد  مة   نشةتة البرنةامج اإلرشةاد  لمحصةام .2

 .المبحالي  إستفاداا بدرىة  ليلة م   نشتة البرنامج اإلرشاد  
ن بمةا يعنةت     % 92466درىةة بنسةبة 0460   المتاست الحسابت لمناسبة التا ية المحدد لتنفيذ  نشتة البرنامج اإلرشةاد  لمحصةام القمة   .2

 . نشتة البرنامج اإلرشاد  كا  مناسبًا لحد ما التا ية المحدد لتنفيذ
ن بمةةا يعنةةت    %99422درىةةة بنسةةبة  0466   المتاسةةت الحسةةابت لكفايةةة الا ةةة المحةةدد لتنفيةةذ  نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةاد  لمحصةةام القمةة   .9

 .الا ة المحدد لتنفيذ  نشتة البرنامج اإلرشاد  كا  كافيًا لحد ما
بمةةةا يعنةةةى    البرنةةةامج  % 01422درىةةةة بنسةةةبة  1420   المتاسةةةت الحسةةةابى إلمكانيةةةة البرنةةةامج اإلرشةةةادى فةةةى حةةةم مشةةةاكم يرال محصةةةام القمةةة   .6

 .اإلرشادى حم بعح م  مشاكم يرال محصام القم  
رىةةة اهةةى منخفرةةة ممايشةةير الةةى د 1455   المتاسةةت الحسةةابت لدرىةةة التقيةةيم للمخشةةراة الخاصةةة بالبرنةةامج المتعلةةق بمحصةةام القمةة  اكانةةة  .1

 عدم تحقيق البرنامج اإلرشادى لألهداف التى ارة م   ىلها. 
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 مقدمة ومشكلة البحث:
اة الىاريةة يعتبر اإلرشاد اليراعت  حةد المةداخم الرئيسةية التةت يمكة  اإلعتمةاد عليهةا فةت تحةديث اليراعةة اتحقيةق التنميةة اليراعيةة ن امااكبةة التغيةر 

اهةةت د تعلةةيم  شاار  و وروزاارز مةةا( نقةةً  عةة   2د ص6  ) رشااادالرئيسةةية التةةت يخديهةةا سةةااا بصةةار  منفةةرد   ا مىتمعةةة االتةةت  اردهةةا    مةة  خةة م األداار
ت مىةةام المةةيارعي  بمسةةاعدتهم علةةى الةةتمك  مةة  المعرفةةة الىديةةد  اتنميةةة المهةةاراة المسةةتحدلة لةةديهمن بىانةةب مسةةاعدتهم علةةى تنميةةة مةةاارد ىديةةد  لهةةم فةة

 .اإلنتاج اليراعت امدهم بالتكنالاىيا المفيد  اتشىيعهم على األخذ بالىديد ن اتنمية ع  اة اللقة بداخلهم 
ر  الةةدار األساسةةى االىةةاهرى لارشةةاد اليراعةةى فةةى مسةةاعد  السةةكا  الةةريفيي  علةةى مسةةاعد   نفسةةهم مةة  خةة م مةةا يقدمةةه لهةةم مةة  ىهةةاد ايمكةة  بلةةا 

البحةةةاث تعليميةةةة ن ترتكةةةي علةةةى مةةةاد  تعليميةةةة ذاة صةةةيغة تتبيقيةةةةن اتسةةةعى إليىةةةاد الحلةةةام المناسةةةبة لمشةةةك تهم الميدانيةةةةن مسةةةتندا فةةةى ذلةةة  علةةةى نتةةةائج 
العلميةةةن لةةذا كةةا  مةة  الرةةرارى    تاىةةد ع  ةةاة مسةةتمر  امتشةةابكة امتداخلةةة بةةي   ىهةةي  التعلةةيم اإلرشةةادى ا ىهةةي  البحةةث العلمةةى اليراعةةىن  االتاصةةياة

د  9يةةا) كنالاىعلةةى إعتبةةار     ىهةةي  البحةةث العلمةةى هةةى المعنيةةة بتنتةةاج اتتةةاير اتكييةةف التكنالاىيةةان ا ىهةةي  التعلةةيم اإلرشةةادى هةةى المعنيةةة بنقةةم هةةذ  الت
 .(630ص 

حتياىةاة  المسترشةدي ن التحقيةق  كبةر  ةدر مة  ايعتمد اإلرشاد اليراعى فى  داا هذا الدار على برامج إرشادية يكةا  محارهةا األساسةى مشةك ة ااا
رشةادية الفعالةة االقةادر  التغيراة فى سلا  الىمهار اإلرشادى ن فةا  هةذا يتتلةب ىهةاد منومةة مة  ىانةب العةاملي  بالىهةاي اإلرشةادى لتختةيت البةرامج اإل

 .( 2-2د ص ص 5على إحداث هذ  التغيراة السلاكية المرغابةن اتحقيق األهداف التعليمية المنشاد  ) 
هتمامةةاة األفةةرادن ممةةا يخكةةد  هميةةة التعةةرف علةةى حاىةةاة  حاىةةاةاتشةةير نتةةائج البحةةاث إلةةى رةةرار  تناسةةب المحتةةاى التعليمةةت لهةةذ  البةةرامج مةةة  ااا

هتماماة الير  ال  بم ارة  هداف البرامج اإلرشادية ن الذل  يقام ىهاي اإلرشاد اليراعت ع  تريق اإلدار  المركيية لارشةاد اليراعةت بارةة عةدد كبيةر ااا
رشةاداة يراعيةة لكةت تبنةى هةذ  ج البةرام م  البرامج اإلرشادية اليراعية فت مىاالة عديد  امتناعةة اهةذ  البةرامج تحمةم فةت مرةمانها تاصةياة ا نشةتة ااا
لتصةد  على  ساس اا ة اإلحتياىاة االمشاكم الفعلية للةيرال ن بمةا يةخد  إلةى حصةالهم علةى إنتةاج يراعةت مرتفةة ادرىةة ىةاد  عاليةة حتةى تمكةنهم مة  ا

 (. 3د ص3للمنافسة القاية) 
تةام مراحةم اإلنتةاج ليسةتفيد بهةا  الهذا  صةب  لارشةاد اليراعةت  صةام ا ااعةد ابةرامج تسةتند إلةى  سةاليب علميةة اتكنالاىيةة متتةار  اسةريعة علةى

 (. 3دص 8اليرال )   
) االبرنامج اإلرشادى ها مىماعة م  األنشةتة التةى يشةتر  فةى ارةعها المبةرمج االمسترشةدا  معةا ن اذلة  بةداا بتحديةد اإلحتياىةاة حتةى تنفيةذ  

اح العمةم اإلرشةادى انتائىةةه يعتمةد بالدرىةةة األالةى علةةى (ن اممةا الشة  فيةةه    البةرامج اإلرشةةادية هةى  سةاس العمةةم اإلرشةادىن ا   نىةة9-2دص ص  0
فعالةة يسةتليم تتبيةق كمية اناعية البرامج اإلرشادية المقدمةن اتعتبر هذ  البرامج بملابة نقتة البدا الحةداث التغيةراة المسةتهدفةن احتةى تكةا  هةذ  البةرامج 

ىةراا اإلسلاب العلمى فى تختيتها اتنفيةذهان امة  ناحيةة اخةرى يتتلةب تحقية ق   صةى درىةة مة  النىةاح لعمليةة تختةيت اتنفيةذ ذلة  البةرامج اإلرشةاديةن ااا
ختةا  االختةا  تقييم لكم نشات م   نشتة بناا البرنامج اإلرشادى بشكم مستمر امتتابةن ايعتمةد نىةاح هةذا التقيةيم علةى عاامةم كليةر  منهةا د ةة تقيةيم كةم 

 .(9دص 1اديا  القائما  بانشتة التختيت  نفسهم  ا باحلا  متخصصا  م  خارج الىهاي اإلرشادى)  السابقة لهان ايقام بهذا التقييم العاملا  االرش
امةةدى ايعتبةةر التقيةةيم اإلرشةةادى عمليةةة تهةةدف الةةى  يةةاس التغيةةراة السةةلاكية لىمهةةار اإلرشةةاد اليراعةةى المترتبةةة علةةى تنفيةةذ بةةرامج ارشةةادية معينةةةن 

مة تقدير فاعلية الترق االمعيناة اإلرشةادية المسةتخدمة للاصةام الةى هةذ  التغيةراة فةى ىميةة المىةاالةن مةة  تحقيق هذ  التغيراة لألهداف الماراعة ن
ىديةد ن اتترةم  مراعا     يشمم القياس ىمية ختااة البرنامج م  بداية البرنامج حتى نهايتةه ن ا   تكةا  نهايةة البرنةامج بملابةة بدايةة لبرنةامج إرشةادى 

 ا مايسةةمى بةةالتقييم النهةةائى للبرنةةامج اإلرشةةادى  يةةاس هةةذ  التغييةةراة السةةلاكية لىمهةةار اإلرشةةادن ابقيةةاس هةةذ  التغيةةراة يقةةام المقةةيم  عمليةةه تقيةةيم النتةةائج
مارةحة فةى رغابةة االبمقارنة التغييراة السلاكية التى حدلة فع  م  تنفيذ البرنامج االتى تسمى  يةاس التقةدم الحةادث ن امقارنتهةا بةالتغييراة السةلاكية الم

 .(358ن ص  2 هداف البرنامج ن مة التعرف على مسبباة النىاح  ا القصار ) 
 ا  كمةةةا يتتلةةةب التقيةةةيم الىيةةةد لتلةةة  البةةةرامج اإلرشةةةادية تحديةةةدالمعايير االمخشةةةراة التةةةى عةةة  تريقهةةةا تقةةةرر مةةةدى نىةةةاح البةةةرامج اإلرشةةةادية القائمةةةة

تعةةديلها  ا تا فهةةان الةةذل  تحتةةاج الةةى تتةةاير اتغييةةر بصةةار  مسةةتمر  مللهةةا ملةةم مختلةةف البةةرامج  المرىاالقيةةام بهةةا االحكةةم علةةى مةةدى ىةةداى إسةةتمرارها  ا
 .األخرى فى مىاالة الحيا  اتخصصاتها 

فةةى إىةةراا التقيةةيم  انوةةرا ألهميةةة التقيةةيم فةةى كافةةة المىةةاالة اليراعيةةة عامةةة االمىةةام اإلرشةةادى اخاصةةة البةةرامج اإلرشةةادية فةةت  العديةةد مةة  العةةاملي  ال يرغبةةا 
بةرامج اإلرشةادية للحاصة ة المبنى علةى  سةس علميةة خافةا مة     يوهةر هةذا التقيةيم مةدى تقصةيرهم فةى المهةام الماكالةة الةيهم بتنفيةذها اخاصةة عنةد تتبيةق ال
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ليةةة اإلنتةةاج  ا االسةةتراتيىية االتةةى مةة  بينهةةا البرنةةامج القةةامى لمحصةةام القمةة  االةةذى يحمةةم فةةى تياتةةه العديةةد مةة  المسةةتحدلاة اليراعيةةة سةةااا فةةى األصةةناف عا
 ن االقم  يعد م  محاصيم الحباب الغذائية الهامة نعملياة اليراعة االخدمة لهذا المحصام 

 ت الا ة نفسه على البراتيناة االفيتاميناة ااألمة ح المعدنيةة ايعتبةر مصةدرًا لعةدد كبيةر مة   نةاال الخبةي االبسةكاية االمكرانةة ايسةتعمميحتا  ف
 باتةاةعلى نتاق ااسة فت عمم صةناعة الشةاكاالتهن كمةا    التةب  النةاتج عة  القمة  يمكة     يةدخم كعلةف خشة  ايسةتعمم  يرةًا كفرشةة للحياانةاةن االن

 الخرةةراا الغرةةة مةة  القمةة  يمكةة     تخخةةذ بةةا  شةةكم لتغذيةةة الحيةةاا  اكةةذل  النباتةةاة غيةةر النارةةىة يمكنهةةا    تحصةةد اتسةةتعمم فةةت صةةناعة السةةي ج
راا دراسةة ن إال  نه مة  الم حةو شةيال العديةد مة  الممارسةاة الخاتئةة ااألسةاليب التقليديةة فةى عمليةاة يراعةة اخدمةة هةذا المحصةام اعةدم إىة  االدريس  يرا

يميةةة لهةةذا البرنةةامج تقيميةةة ألهةةداف البرنةةامج اإلرشةةادى تراعةةى اإلعتبةةاراة السةةابقة عنةةد إىةةراا التقيةةيم للبرنةةامجن لةةذا فةةت  األمةةر يتتلةةب رةةرار  إىةةراا دراسةةة تق
افةةه التةةى  ةةام مةة   ىلهةةا اهةةى تعةةديم بمحافوةةة القليابيةةة تبنةةى علةةى  سةةس علميةةة للا ةةاف اتاحةةذ فةةى إعتبارهةةا ماسةةبق حتةةى يمكةة  العمةةم علةةى مةةدى تحقيقةةه ألهد

 غذائية فى مصر.سلا  اليرال التفكيرى االتنفيذى عند يراعة هذا المحصام للتمك  م  يياد  إنتاىيته االمساهمة فى تحقيق اإلكتفاا الذاتى م  الحباب ال
 

تعةرف علةى مةدى تحقيةق البرنةامج اإلرشةادى ألهدافةه المعرفيةة ال تمشيا مة  بعاد المشكلة البحلية السابقة فت  البحث يسةتهدف بصةار  رئيسةة أهداف البحث:
 -االتنفيذية المتعلقة بالنهاح بمحصام القم  م  خ م تحديدد

 .معرفة اليرال المبحالي  للتاصياة الفنية المتعلقة بمحصام القم  -0   
 .تتبيق اليرال المبحالي  للتاصياة الفنية المتعلقة بمحصام القم  -3   
 .مدى إستفاد  اليرال المبحالي  م   نشتة البرنامج اإلرشادى لمحصام القم  -2   
 .مناسبة التا ية المحدد لتنفيذ  نشتة البرنامج اإلرشادى لمحصام القم  -2   
 .مدى كفاية الا ة المحدد لتنفيذ  نشتة البرنامج اإلرشادى لمحصام القم  -9   
 م مشاكم يرال محصام القم  .إمكانية البرنامج اإلرشادى فى ح - 6   
 

 محددات البحث:
تحقيةق  نورا لتعدد المىاالة التى يتم تقييم البرنامج م  خ لها امحدادية إمكانياة الباحلي  فت  البحث الحالى  د إ تصر علةى التعةرف علةى مةدى

االتنفيةةذ ألنشةةتة البرنةةامج ااإلسةةتفاد  مةة   نشةةتته امناسةةبة البرنةةامج اإلرشةةادى لألهةةداف الخاصةةة بتعةةديم سةةلا  الةةيرال مةة  خةة م التعةةرف علةةى المعرفةةة 
الحكةةم  اكفايةة الا ةةة لتنفيةةذ  نشةتة البرنةةامج اإلرشةةادى ا إمكانيةة البرنةةامج فةةى حةةم مشةاكم يرال هةةذا المحصةةام  للتاصةم الةةى مخشةةراة يمكة  مةة  خ لهةةا

 .على درىة تحقيق البرنامج لألهداف الماراعة لتحقيق اآللار سابقة الذكر
 

 لتعريف اإلزرائى المستخدم فى البحث:ا
مة    ياس ما  مك  تحقيقةه مة   هةداف البرنةامج اإلرشةادى لمحصةام القمة  الةذى تةم تنفيةذ  د يقصد به فى هذ  الدراسةتقييم البرنامج اإلرشادى    
 معرفة اليرال للتاصياة الفنية المتعلقة بمحصام القم ن اتتبيق اليرال للتاصةياة الفنيةة المتعلقةة بمحصةام القمة  ن امةدى إسةتفاد  الةيرال-خ م تحديدد

لقمةة ن امةةدى كفايةةة المبحةةالي  مةة   نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةادى لمحصةةام القمةة ن ا مناسةةبة التا يةةة المحةةدد لتنفيةةذ  نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةادى لمحصةةام ا
مكانية البرنامج اإلرشادى فى حم مشاكم يرال محصام القم    .الا ة المحدد لتنفيذ  نشتة البرنامج اإلرشادى لمحصام القم ن ااا

 
 الطريقة البحثية :

كرن تةا  ن ليةابن القنةاتر الخيريةةن  ىرى البحث فى محافوة القليابية التى تتكا  م  سبة مراكي إدارية هتد بنهان كفةر شةأوال : منطقة البحث وعينته :
نفةةذة  شةةبي  القنةةاترن االخانكةةةن التحقيةةق  هةةداف هةةذا البحةةث  تةةم  خةةذ البرنةةامج اإلرشةةادى لمحصةةام القمةة  مارةةة الدراسةةة مةة  البةةرامج اإلرشةةادية التةةت

لمحافوةةة اهةذ  المراكةي هةةىد بنهةان تةا  ن شةةبي  بالمحافوةة ن ا ختيةرل ث مراكةةي مة  بةي  المراكةةي السةبة التةى تةةيرل محصةام القمة  ن االتةةت تتةالف منهةا ا
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ن  %3341فةةةدا  علةةةى التةةةاالى بنسةةةبة   03285ن02992ن 02903القنةةةاتر ن حيةةةث كانةةةة إىمةةةالت المسةةةاحة الميراعةةةة بهةةةذا المحصةةةام بتلةةة  المراكةةةي
 .د  بياناة غير منشار ( 03) 3102على التاالت م  إىمالت المساحة الميراعة بمحصام القم  على مستاى المحافوة عام  %3148ن 3348%

عةة بهةا اتلى ذل  تحديد ل لة  رى عشاائيا م  المراكي الل ث سالفت الةذكر السةابق تحديةدهمن فكانةة  ريةة شةبلنىه بمركةي بنهةان ا المسةاحة الميرا 
فةةدا   2022حة الميراعةةة بهةةامةة  إىمةةالى المسةةاحة الميراعةةة بةةالمركينا  ريةةة ميةةة كنانةةة بمركةةي تةةا  حيةةث كانةةة المسةةا % 0040فةةدا  بنسةةبة  0916
فةةدا  بنسةةبة   821مةة  إىمةةالت المسةةاحة الميراعةةة بةةالمركي ن ا ريةةة تةةم بةة  تمةةيم بمركةةي شةةبي  القنةةاتر اكانةةة المسةةاحة الميراعةةة بهةةا %  3240بنسةةبة  
 .دبياناة غير منشار (01ن00ن03م  إىمالى المساحة الميراعة بمحصام القم  )% 641

ن ا ةد تةم Kregcie&Morgan,1970) :  :62  51)يةد حىةم عينةة البحةث تبقةا لمعادلةة كةر يىسةى امارىةا  التحقيةق  هةداف البحةث تةم تحد
مبحالةةا  6601مة  إىمةالى الشةاملة االبةالد عةددهم  %9425مبحالةا بنسةبة 262حيةث بلغةةة  3102/3102إختيارهةا بتريقةة عشةاائية بسةيتة فةى  ماسةم 

   .مبحالا م   رية تم بنى تميم 61مبحالا م   رية مية كنانة نا081شبلنىة ن ا مبحالا بقرية006اتايعاا على  رى البحث باا ة  
 

 ثانيا: زمع البيانات:
ا ةد  تم ىمة البيانةاة البحليةة بالمقابلةة الشخصةية للمبحةالي  بتسةتخدام إسةتمار  اإلسةتبيا  االخاصةة بتقيةيم البرنةامج اإلرشةادى لمحصةام القمة ن

إلنةي  لتحديةد معرفةة اتتبيةق المبحةالي  للممارسةاة المتعلقةة بالتاصةياة الفنيةة التةت ياصةت بهةا اإلرشةاد اليراعةت ن االتةت إشتملة على سةتة مقةاييس منهةا 
ت  صةةدرتها إعتمةد فةةت بنائهةةا علةى النشةةر  اإلرشةةادية التةت تحتةةا  علةةى التاصةةياة الفنيةة الخاصةةة بالعمليةةاة اليراعيةة لهةةذا المحصةةام مارةة الدراسةةةن االتةة

االلالةةثد تحديةةد مةةدى إسةةتفاد  الةةيرال المبحةةالي  مةة   نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةادى للمحصةةام مارةةة الدراسةةة ن  .د بيانةةاة رسةةمية منشةةار ( 2عةةة )ايار  اليرا
برنةامج نشةتة الاالرابةد التعرف علةى مةدى  مناسةبة التا يةة المحةدد لتنفيةذ  نشةتة البرنةامج اإلرشةادى ن االخةامس تحديةد مةدى كفايةة الا ةة المحةدد لتنفيةذ  

 اإلرشةةادى ن االسةةادس تحديةةد إمكانيةةة البرنةةامج اإلرشةةادى فةةى حةةم مشةةاكم يرال المحصةةام مارةةة الدراسةةة ن االتةةت إعتمةةدة فةةت حصةةرها علةةى البرنةةامج
ن ابعةد ذلة  لةم إعةدادها بالشةكم الةذى يحقةق  هةداف البحةث  .د بيانةاة رسةمية غيةر منشةار ( 02اإلرشادى للمحصام القم   االتت  صدرته ايار  اليراعة )

م  يرال القم  بقرية ناى لتحديد مدى سهالتها اتحقيقها لألهةداف التةى صةممة مة   ىلهةان اتةم  29إىرى إختبارمبدئى لتل  اإلستمار  على عينه مقدارها 
 .م  3102إىراا التعدي ة ال يمة عليها لتصب  صالحة لتحقيق الغرح منها ن ا د تم تىمية البياناة فى شهر ديسمبر عام 

 
 ثالثا:المعالزة الكمية للبيانات :

معرفةة اتتبيةق  أولهماا وثانيهماا:الكت تحقق البياناة التت ىمعة  هداف الدراسة تم تفريغها اتبايبها اىدالتهان ا ةد ترةمنة سةتة مخشةراة تحتةا 
تبيةةق للممارسةةاة فقةةد  عتةةت المبحةةاث درىتةةي  فةةى ممارسةةاة الةةيرال المبحةةالي  المتعلقةةة بالتاصةةياة الفنيةةة بمحصةةام القمةة  ن التحديةةد درىةةة المعرفةةة االت

للممارسةة ن حالة إستىابته الدالة على معرفته للتاصية  ا  يامه بتتبيقها ن فت حةي   عتةت درىةة الصةفر فةت حالةة عةدم المعرفةة للتاصةية  ا عةدم تتبيقةه 
 .ام علةى درىةة تعبةر عة  معرفتةه اتتبيقةه للممارسةاة الفنيةة ابىمة درىاة المبحاث التى حصم عليها م  إستىابته لبناد التاصياة الفنية  مك  الحص

معرفةة  ا  -درىةة فةاكلر(  0422ا د تم تايية المبحالي  افقًا لمتاست درىاة معرفة اتنفيةذ الممارسةاة إلةى لة ث فئةاة هةتد معرفةة  ا ممارسةة مرتفعةة )
اتةم حسةاب المتاسةت الكلةت لمتاسةتاة درىةاة .درىةة( 1461  ةم مة  معرفة  اممارسة منخفرة ) –درىة(   0422  م م  –  1461ممارسة متاستة  )

 .معارف  اممارساة اليرال المبحالي  للتاصياة الفنية المتعلقة بالمحصام مارة الدراسة بقسمة مىمال المتاستاة على عددهم
 

 .لمحصول القمح إلرشادىأما الموشر الثالث والذى يتعلق بتحديد درزة إستفادة الزراع المبحوثين من أنشطة البرنامج ا
 نشةتة(ن ا ةد  عتةى كةم مبحةاث لة ث درىةاة فةى حالةة 1فقد تم  ياسه بسخام المبحالي  ع  األنشتة اإلرشادية الاارد  ببرنةامج محصةام القمة  )

  فةةت ة ااحةةدإسةةتىابته باإلسةةتفاد  مةة   نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةاد  بدرىةةة كبيةةر  ن ادرىتةةي  فةةت حالةةة اإلسةةتىابة الدالةةة علةةى إسةةتفاد  بدرىةةة متاسةةتة ن ادرىةة
فةةت حةةي   عتةت درىةةة الصةةفر فةت حالةةة عةةدم اإلسةتفاد  مةة   نشةةتة البرنةامج اإلرشةةاد  ن ابىمةةة الةدرىاة التةةت حصةةم عليهةةا  .حالةة إسةةتفاد  بدرىةةة  ليلةة 

درىتةه  المبحاث  مك  الحصام على درىة كلية تدم على درىة اإلستفاد  م   نشتة البرنامج اإلرشاد  لمحصام القمة  ن اتةم تاييةة كةم مبحةاث حسةب
ن اتةم حسةاب درىةة(  2–340درىةة( ن درىةة إسةتفاد  كبيةر  ) 3 – 040درىة(ن درىةة إسةتفاد  متاسةتة ) 0–140اهى درىة إستفاد   ليلة ) إلى هذ  الفئاة

ة الخاصةة بهةا لةم المتاست الكلت لدرىةة إسةتفاد  الةيرال المبحةالي  مة   نشةتة البرنةامج اإلرشةاد  لهةذا المحصةام برةرب درىةة كةم فئةة فةت عةدد التكةرارا
 .ىمعها ا سمة المىمال على عدد المبحالي 
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 .القمح أما المؤشر الرابع الذى يتصل بتحديد مدى مناسبة التوقيت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشادي لمحصول
ن ا ةد  عتةت كةم مبحةاث   نشةتة( 1القمة  )فقد تم  ياسه بسخام المبحالي  ع  مناسبة التا ية المحدد لتنفيذ  نشتة البرنامج اإلرشةادى لمحصةام 

لةدرىاة درىة ااحد  فت حالة استىابته بعدم مناسبة التا يةة ن ادرىتةا  فةت حالةة مناسةب لحةد مةا ن الة ث درىةاة فةت حالةة التا يةة مناسةب ن  ابىمةة ا
يةذ   نشةتة البرنةامج اإلرشةاد  لهةذا المحصةام ن التت حصم عليها المبحاث  مك  الحصام علةى درىةة كليةة تةدم علةى درىةة مناسةبة التا يةة المحةدد لتنف

 2 –340درىةة( ن مناسةب ) 3 – 040درىةة(ن مناسةب لحةد مةا ) 0–هى التا ية غير مناسب )صةفراتم تايية كم مبحاث حسب درىته إلى هذ  الفئاة ا 
محصةةام القمةة  برةةرب درىةةة كةةم فئةةة فةةت عةةدد اتةةم حسةةاب المتاسةةت الكلةةت لدرىةةة إسةةتفاد  الةةيرال المبحةةالي  مةة   نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةاد  لدرىةةة(ن 

 .التكراراة الخاصة بها لم ىمعها ا سمة المىمال على عدد المبحالي 
 

 .القمح أما المؤشر الخامس والذى يتصل بمدى كفاية الوقت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشادي لمحصول
 نشةتة(ن ا ةد  عتةت كةم مبحةاث درىةة  1فقد تم  ياسه بسخام المبحالي  ع  الا ة المحدد لتنفيذ  نشتة البرنامج اإلرشادى لمحصام القم  )

م عليهةا ااحد  فت حالة إستىابته بعدم كفاية الا ة ن ادرىتا  فت حالة كاٍف لحدمان الة ث درىةاة فةت حالةة الا ةة كةاٍف ن  ابىمةة الةدرىاة التةت حصة
ذ  المبحةاث  مكةة  الحصةةام علةةى درىةةة كليةةة تةةدم علةى درىةةة كفايةةة الا ةةة المحةةدد لتنفيةةذ   نشةةتة البرنةةامج ن اتةم تاييةةة كةةم مبحةةاث حسةةب درىتةةه إلةةى هةة

ن اتةةم حسةةاب المتاسةةت الكلةةت لدرىةةة كفايةةة الا ةةة درىةةة(  2 –340درىةةة( ن كةةاف ) 3 – 040درىةةة(ن كةةاف لحةةدما) 0–اهةةىد غيةةر كةةاف )صةةفرالفئةةاة 
لتنفيةةذ  نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةاد  لمحصةةام القمةة  برةةرب درىةةة كةةم فئةةة فةةت عةةدد التكةةراراة الخاصةةة بهةةا لةةم ىمعهةةا ا سةةمة المىمةةال علةةى عةةدد المحةةدد 
 .المبحالي 

 
 .أما المؤشر السادس والذى يتعلق بتحديد إمكانية البرنامج اإلرشادي فى حل مشاكل الزراع المبحوثين لمحصول القمح 

مشةةك تهم عنةةد يراعةةة محصةةام  القمةة  ن ا ةةد  عتةةت كةةم مبحةةاث درىةةة  بسةةخام المبحةةالي  عةة  إمكانيةةة البرنةةامج اإلرشةةاد  فةةى حةةمفقةةد تةةم  ياسةةه 
ااحةةد  فةةت حالةةة إسةةتىابته بحةةم بعةةح مةة  المشةةاكم ن ادرىتةةا  فةةت حالةةة حةةم  ليةةم منهةةا ن الةة ث درىةةاة فةةت حالةةة حلهةةا كلهةةا ن فةةت حةةي   عتةةت درىةةة 

كم المبحةةالي  ن ابىمةةة الةةدرىاة التةةت حصةةم عليهةةا المبحةةاث  مكةة  الحصةةام علةةى درىةةة كليةةة تةةدم علةةى درىةةة إمكانيةةة الصةةفر فةةت حالةةة عةةدم حةةم مشةةا
حةم بعةح مة  المشةاكم  اهةىمشاكم اليرال المبحالي  لمحصام القم  ن اتم تايية كم مبحاث حسب درىته إلى هذ  الفئةاة  البرنامج اإلرشاد  فى حم

 درىةة( ن اتةةم حسةاب المتاسةةت الكلةةت إلمكانيةة البرنةةامج اإلرشةاد  فةةى حةةم 2 – 340درىةة( ن احلهةةا كلهةةا ) 3 – 040درىةة( ن حةةم  ليةم منهةةا ) 140-0)
 .يرال المحصام القم  بررب درىة كم فئة فت عدد التكراراة الخاصة بها لم ىمعها ا سمة المىمال على عدد المبحالي  اكممش

 
 .البرنامج اإلرشادى لمحصول القمح ألهدافه أما المؤشر األخير المتصل بتحديد درزة تحقيق 

درىةةة معرفةةة الةةيرال المبحةةالي  متاسةةت البرنةةامج اإلرشةةادى اهةةتد الدرىةةة المعياريةةة للمخشةةراة المختلفةةة لقيةةاس تقيةةيم حسةةاب فقةةد  ةةيس مةة  خةة م 
مناسةبة متاسةت مة   نشةتة البرنةامج اإلرشةاد ن ا امتاست درىة اإلستفاد   درىة تتبيق ممارسة اليرال للممارساة المدراسة نمتاست لمحصام القم  ن ا 

إمكانيةة البرنةةامج اإلرشةةاد  متاسةةت كفايةةة الا ةةة المحةدد لتنفيةةذ  نشةتة البرنةةامج اإلرشةاد  ن ا متاسةت التا يةة المحةةدد لتنفيةذ  نشةةتة البرنةامج اإلرشةةاد  ن ا 
سةةتىابة فةةى كةةم مخشةةر عةة  المخشةةراالخر لتقيةةيم مةةدى تحقيةةق يرال محصةةام القمةة  اذلةة  إلخةةت ف االسةةئلة ااحةةداة القيةةاس ا نمةةات اإل اكمفةةى حةةم مشةة

ىمة الدرىاة المعيارية لكم مبحةاث فةى المخشةراة المختلفةة التةى تتعلةق بالبرنةامج اإلرشةادى  مكة  الحصةام علةى درىةة معياريةة كليةة البرنامج ألهدافه اب
الةةدرىاة المعياريةةة رنةةامج اإلرشةةاد  لمحصةةام القمةة  ن )بقسةةمة مىمةةال متاسةةت درىةةة تقيةةيم البتعبةةر عةة  درىةةة التقيةةيم للمخشةةراة المدراسةةة ن اتةةم حسةةاب 

التةةت تتعلةةق بالبرنةةامج اإلرشةةاد  علةةى عةةدد تلةة  المخشةةراة(ن اتةةم تاييةةة المبحةةالي  افقةةا لهةةذ  الةةدرىاة إلةةى لةة ث فئةةاة هةةت اهةةداف البرنةةامج للمخشةةراة 
 درىة(. 2 – 340درىة( ن  تحققة بدرىة مرتفعة ) 3 – 040) درىة( ن تحققة بدرىة متاستة  0–اإلرشادى تحققة بدرىة منخفرة )صفر

ن المتاسةت الحسةابى  لعةرح  يةاس المخشةراة  ا الىاانةب المختلفةة المتعلقةة بتقةيم النسب المئايةة تم إستخدام  التكراراة ن ا  :عرض وتحليل البياناترابعا: 
ستخدمة  يرًا  ألمكانية تىمية المخشراة المتعلقة بتقةيم البرنةامج االحصةام علةى درىةة متاسةتة  المعياريةالدرزة البرنامج اإلرشادى لمحصام القم  ن ااا

 .تعبر ع  متاست درىة تقييم البرنامج
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 النتائج ومناقشتها:
 .أوال:مستوى معرفة الزراع المبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية لمحصول القمح 

 للتعةةرف علةةى معرفةةة يرال القمةة   المتعلقةةة ببنةةاد تاصةةياته الفنيةةة تةةم حسةةاب متاسةةت درىةةاة هةةذ  المعرفةةة لكةةم تاصةةية مةة  التاصةةياة الفنيةةة فكانةةة
ه كانات مرتفعاة وتنحصار باين حاد أقصاى قادر  ( ن االتى  ارحة    متاستاة الدرىاة الفعلية لمعرفة يرال القمة  0النتائج كما ها مبي  بالىدام ر م )

تريقةةه  –اذلةة  بالنسةبة ألفرةةم  صةةناف القمةة   الماصةةى بهةةان اتةرق يراعةةة محصةةام القمةة  فيمةةا يتعلةةق باليراعةة علةةى مصةةاتب بتريقةةه النقةةر  درزااة 2
فيمةا يخةتص بانسةب كميةة  درزاة 5311وحد أدنى قدره كىم للفدا  29تريقة البدارن ا نسب معدم التقااى فيما يتصم باليراعة على مصاتب  -التستير

د وتنحصاار بااين هااذين المتوسااطين التوصاايات التاليااة)ل لةةى(ن  %29شةةيكار /ف سةةماد فاسةةفاتى  0/2إلرةافة سةةماد سةةابر فاسةةفاتى فيمةةا يتعلةةق بترةافة 
ة القمةة  فيمةةا يخةةتص ختةةااة خدمةةة اآلرح  بةةم اليراعةةة فيمةةا يتعلةةق بكةةم مةة  الحةةرث مةةرتي  متعامةةدتي  ن االتيحيةةف لتنعةةيم سةةت  التربةةة ناتةةرق يراعةة

 2حراتةةى ن ا نسةةب معةةدم التقةةااى فيمةةا يتصةةم بكةةم مةة  د اليراعةةة عفيةةر باسةةتعمام الةةة التسةةتير  –عفيةةر بةةدار  –باليراعةةة عفيةةر باسةةتعمام الةةة التسةةتير 
ماد البلةدى ن ا نسةب كميةة كىم ( ن ا نسب كمية إلرافة السة11كي ة )6كىم (ن االيراعة حراتى 61كي ة ) 9كىم( نا اليراعة عفير بدار 91كي ة )

)لنةةةائى( ن  نسةةةب تةةةرق إرةةةافة السةةةماد الفاسةةةفاتى فيمةةةا يخةةةتص  %21شةةةيكار /ف سةةةماد فاسةةةفاتى  0إلرةةةافة سةةةماد سةةةابر فاسةةةفاة فيمةةةا يتعلةةةق بترةةةافة 
اة الااىةب مراعاتهةا عنةد ن ااإلىةراا %26شةيكار /ف ياريةا  2439بترافته نلرا على الحقم ن ا نسب كمية إلرةافة السةماد اآلياتةى فيمةا يتصةم بترةافته 

ريةةة اليراعةةة ن  مقاامةة الحشةةائي فيمةا يتعلةةق بكةم مةة  د إسةتخدام تقةةااى منتقةا  خاليةةة مةة  بةذار الحشةةائي ن إسةتخدام النقةةاا  اليدايةة  بةةم ريةة المحايةةا  ا بةم
ن اتةةرق مقاامةةة صةةد  السةةاق احشةةر  المةة  إسةةتخدام المبيةةداة ن اتةةرق مقاامةةة الفئةةرا  فيمةةا يتصةةم بتسةةتخدام فاسةةفيد الينةة  المحمةةم علةةى ذر  مىراشةةه 

نسةةب ا ةةة االبيةةاح الةةد يقى فةةى القمةة  فيمةةا يتعلةةق بتسةةتعمام المبيةةداة ن ا هةةم ع مةةاة النرةةج فةةى القمةة  ن ااإلىةةراااة التةةى تتبةةة  بةةم حصةةاد القمةة  ن ا 
 لحصاد القم  .

اذلةة  بالنسةةبة لتةةرق مقاامةةة  درزااة 5312أقصااى قاادره كاناات متوسااطة تنحصاار حااد كمةةا تبةةي     متاسةةتاة الةةدرىاة الفعليةةة لمعرفةةة المبحةةالي  
هةةدم  عشةةاي التيةةار حةةام  –مسدسةةاة صةةاة  –دعامةةاة خشةةبية  –التيةةار الرةةار   فيمةةا يخةةتص بتسةةتعمام تةةرق ميكانيكيةةة دكتسةةتخدام شةةرائت نةةايلا  

 يةام ن  2فيمةا يتصةم بتةر  االرح دا  تقليةب لمةد   فيما يختص بانسب تةرق التسةميد النيتراىينةى باألمانيةا الغاييةة درزة 53,1وحد أدنى قدره الحقم ن 
ىميةةة بنةةاد  نسةةب ميعةةاد اليراعةةة ن اختةةااة خدمةةة األرح  بةةم اليراعةةة فيمةةا يتعلةةق بتسةةاية سةةت   وتنحصاار بااين هااذين المتوسااطين التوصاايات التاليااة:

ايةا  ن ا نسةب كميةة إلرةافة سةماد سةابر فاسةفاة فيمةا يخةتص التربة بالليير ن اىمية بناد  نسب عدد رياة القم  ن ا اىمية بناد  فرم ميعاد لرية المح
) حةةادى( ناىميةةة بنةةاد  نسةةب تةةرق إرةةافة السةةماد الفاسةةفاتى ن ا نسةةب كميةةة إلرةةافة السةةماد اآلياتةةى فيمةةا  %09شةةيكار  /ف سةةماد فاسةةفاتى 3بترةةافة 

ن اىميةة بنةاد  فرةم تةرق اميعةاد إلرةافة  %3146ادر شةيكار  /ف سةلفاة نشة 1439ن ا %22شةيكار /ف نتةراة نشةادر  249يتعلق بكم م  د بترافة 
مةةا يتصةةم بييةةاد  السةةماد اآلياتةةى ناىميةةة بنةةاد  نسةةب تةةرق التسةةميد النيتراىينةةى باآلمانيةةا الغاييةةة ن ا هةةم فاائةةد إسةةتعمام اآلمانيةةا الغاييةةة فةةى التسةةميد في

بكةةم مةة  إتبةةال اليراعةةة الحراتةةى  ا العفيةةر المحسةة  فةةى األرارةةى  ن ااإلىةةراااة الااىةةب مراعاتهةةا عنةةد مقاامةةة الحشةةائي فيمةةا يتعلةةق %02المحصةةام 
اليدايةةه المابةةاا  بالحشةةائي ن االيراعةةة فةةى الميعةةاد الماصةةى بةةه ن اااليراعةةة علةةى سةةتار  اختةةات  ا مصةةاتب لتاييةةة التقةةااى بتنتوةةام اسةةهالة النقةةاا  

ة بنةةاد تةةرق مقاامةةة التيةةار الرةةار  ن ااىميةةة بنةةاد تةةرق مقاامةةة القاا ةةة ن للحشةةائي ن اتةةرق مقاامةةة الفئةةرا  فيمةةا يتصةةم بتسةةتخدام المبيةةداة ن ااىميةة
رةم ااترق مقاامةة صةد  السةاق احشةر  المة  االبيةاح الةد يقى فةى القمة  فيمةا يخةتص بتسةتعمام تقةااى معتمةد  لألصةناف الماصةى بهةا ن اىميةة بنةاد  ف

 ميعاد لحصاد القم   .
اذلةة  بالنسةةبة لألنسةةب كميةةة درزااة  5311ة المبحااوثين منخف ااة تنحصاار بااين حااد أقصااى قاادره بينمااا كاناات متوسااطات الاادرزات الفعليااة لمعرفاا

نااإلىةراااة الااىةب مراعاتهةا عنةد مقاامةة الحشةائي فيمةا يخةتص بيراعةة  %09شةيكار /ف نتةراة ىيةر  549إلرافة السماد اآلياتى فيما يتعلةق بترةافة 
اذلةة  فيمةةا يتصةةم بةةاهم فاائةةد إسةةتعمام اآلمانيةةا الغاييةةة فةةى  درزااة 5351وحااد أدنااى قاادره بق ن القمةة  فةةى ارح يرعةةة بالبرسةةيم فةةى الماسةةم الشةةتاى السةةا

 هةم فاائةد إسةتعمام اآلمانيةا الغاييةة فةى التسةميد فيمةا يتعلةق بتنتوةام  المتوساطين توصاية: وتنحصر بين هذينالتسميد فيما يتصم بتافير العمالة اليداية ن 
 تايية السماد على الحقم .

بمااا يعناا  أن درزااات  % 531,درزااة بنساابة  5321وقااد بلاام المتوسااط الحسااابى لمتوسااطات درزااة معرفااة زراع محصااول القمااح  المبحااوثين  هااذا    
 .معارف الزراع كانت متوسطة

مما سبق يتر     متاستاة درىة معرفة يرال محصام القم   المبحالي   كانة متاستة ن اهذا يعنت    هنةا  الكليةر مة  المعةارف مةا يالةة  
 تةةنقص يرال المحصةةام بمنتقةةة الدراسةةة ن ايحتةةاىا  الةةى معرفتهةةا بدرىةةة كبيةةر  اتملةةم فرصةةا تعليميةةة إرشةةادية يىةةب    يرةةعها فةةت اإلعتبةةار مختتةةت
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ة اغيرهةا البرامج اإلرشادية الحقلية عند تختيتهم للبةرامج اإلرشةادية المسةتقبلية الهادفةة إلةى تغييةر معةارف الةيرال لمحصةام القمة   بمنتقةة الدراسةامنفذ  
 .م  المناتق المشابهة لها

 
 .ممارسات المتعلقة بالتوصيات الفنية لمحصول القمح للالزراع المبحوثين تطبيق  ثانيا:مستوى

للتعةرف علةةى درىةة تتبيةةق يرال القمةة   للممارسةاة المتعلقةةة ببنةةاد تاصةياته الفنيةةة تةم حسةةاب متاسةةت درىةاة تتبيةةق هةةذ  الممارسةاة لكةةم تاصةةية 
ممارسااات زراع القمااح  كاناات الفعليااة لدرزات الاامتوسااطات ( ن االتةةت  ارةةحة    0مةة  التاصةةياة الفنيةةة فكانةةة النتةةائج كمةةا هةةا مبةةي  بالىةةدام ر ةةم )

فيمةةا يخةةتص بانسةةب كميةةة  درزااة 5311وحااد أدنااى قاادره اذلةة  بالنسةةبة ألصةةناف القمةة   الماصةةى بهةةا ن  درزااة 2عااة تنحصاار بااين حااد أقصااى قاادره مرتف
كىةةم/ف ن 29معةةدم التقةةااى فيمةةا يتعلةةق باليراعةةة علةةى مصةةاتب  نسةةب وتنحصاار بااين هااذين المتوسااطين التوصاايات التاليااه :إلرةةافة السةةماد البلةةدى ن 

سةتخدام النقةاا  اليدايةة  بةمااإلىراااة ال  ااىب مراعاتها عند مقاامة الحشائي فيما يختص بكم م  د إستخدام تقااى منتقا  خاليةة مة  بةذار الحشةائي ن ااا
ستخدام المبيداة ن اترق مقاامة صةد  السةاق احشةر  المة  االبيةاح الةد يقى فةى القمة  فيمةا يتصةم بتسةتع لمبيةداة مام ارية المحايا  ا بم رية اليراعه ن ااا

 نا هم ع ماة النرج فى القم  ن ا اإلىراااة التى تتبة  بم حصاد القم  .
اذلة  بالنسةبة لختةااة خدمةةة  درزاة 5321بينماا كانات متوساطات الادرزات الفعلياة لممارسااات المبحاوثين متوساطة تنحصاربين حاد أقصااى قادره 

اذلة  فيمةا يتعلةق بافرةم  درزاة 53,0وحاد أدناى قادره التيحيف لتنعيم ست  التربةةن األرح  بم اليراعة فيما يتعلق بكم م  دالحرث مرتي  متعامدتي  نا 
و وتنحصار باين هاذين المتوساطين التوصايات التالياة: ( عنةد الريةة اللاللةة %21الكميةة ) 3/9ترق اميعاد إلرافة السماد اآلياتى بترافة الدفعة اللاللة 

ح  بم اليراعة ن اىمية بناد ترق يراعة القم  ن اىمية بناد  نسةب معةدم التقةااى ن ا نسةب عةدد  نسب ميعاد اليراعة ن اىمية بناد ختااة خدمة األر 
تعلةةق ريةةاة القمةة  ن ا فرةةم ميعةةاد لريةةة المحايةةا  اىميةةة بنةةاد  نسةةب كميةةة إلرةةافة سةةماد سةةابر فاسةةفاة ن ا نسةةب تةةرق إرةةافة السةةماد الفاسةةفاتى فيمةةا ي

ن  %26شةيكار  /ف ياريةا  2439للانيةة ن ا نسةب كميةة إلرةافة السةماد اآلياتةى فيمةا يخةتص بكةم مة  د إرةافة بترافته نلرا على الحقم ن ا لناا الحرلةه ا
ن اىميةةة بنةاد  فرةم تةةرق اميعةاد إلرةافة السةماد اآلياتةةى ن ا نسةب تةرق التسةةميد النيتراىينةى باآلمانيةا الغاييةةة  %22شةيكار  /ف نتةراة نشةادر  249ا

ايح األرح لةم تةراى ريةة اليراعةة ن ااإلىةراااة الااىةب مراعاتهةا عنةد مقاامةة الحشةائي فيمةا يتعلةق بكةم مة  د بتتبةال فيما يتصم بيتم يراعة القم  اتح
اتب اليراعةةة الحراتةةى  ا العفيةةر المحسةة  فةةى األرارةةى المابةةاا  بالحشةةائي ن االيراعةةة فةةى الميعةةاد الماصةةى بةةه ن االيراعةةة علةةى سةةتار  اختةةات  امصةة

العنايةة  –اسهالة النقاا  اليداية للحشائي ن اترق مقاامة التيار الرةار  فيمةا يتصةم بتةرق يراعيةه كالتنسةيق فةى مااعيةد اليراعةة  لتايية التقااى بتنتوام
ستعمام ترق ميكانيكيه كاستخدام شرائت نةايلا   هةدم اعشةاي التيةار ىةام الحقةم ن  –مسدسةاة صةاتية –دعامةاة خشةبية  –باالشىار حام الحقام ن ااا

ارةةة تعةةام ىاييةةة مةة  –إسةتخدام  كةةاام مةة  السةةبا  لتىمةةة القاا ةةة تحتهةةا  –ة القاا ةةة فيمةةا يتعلةةق بتسةةتعمام تةةرق ميكانيكيةةة كةةالىمة اليةةداى اتةرق مقاامةة
سةةتعمام تةةرق كيماايةةة كاسةةتخدام المبيةةداة ن اتةةرق مقاامةةة صةةد  السةةاق احشةة ر  خلةةيت الةةرد  االعسةةم  ا شةةرائ  بتةةاتس مسةةلا ة تىمةةة حالهةةا اتحةةرق ن ااا

 االبياح الد يقى فى القم  فيما يختص بتستعمام تقااى معتمد  لألصناف الماصى بها ن ا نسب ا ة لحصةاد القمة  ن ا فرةم ميعةاد لحصةاد القمة الم  
. 

درىةة اذلة  بالنسةبة لألنسةب معةدم  ,,53بينما كانت متوسطات الدرزات الفعلية لممارسات المبحوثين منخف اة وتنحصار باين حاد أقصاى قادره 
فيمةةا يخةةتص بىميةةة بنةةاد  هةةم فاائةةد إسةةتعمام اآلمانيةةا الغاييةةة فةةى  وحااد أدنااى قاادره صاافر درزااة كىةةم( ن11كةةي ة ) 6مةةا يتصةةم باليراعةةة حراتةةى تقةةااى في

ى  نسةب تةرق إرةافة السةماد الفاسةفات وتنحصر بين هاذين المتوساطين التوصايات التالياة:التسميدن اترق مقاامة الفئرا  فيما يتعلق بتستخدام المبيةداةن 
شةيكار /ف  1439فيما يتصم بكةم مة  د بترةافته  بةم اخةر حرلةة ن اعنةد التسةاية ن ا نسةب كميةة إلرةافة السةماد اآلياتةى فيمةا يتعلةق بكةم مة  د بترةافة 

رح ن ا نسةب تةرق التسةميد النيتراىينةى باآلمانيةا الغاييةة فيمةا يخةتص بكةم مة  بخدمةة األ %09شيكار /ف نتةراة ىيةر  549نا  %3146سلفاة نشادر 
 يةام ن ااإلىةراااة الااىةب مراعاتهةا عنةد مقاامةة الحشةائي  2ايةام ن اتةر  األرح دا  تقليةب لمةد   2اتنعم لم تحق  باآلمانيا دفعة ااحد   بةم اليراعةة ب

يد الينة  المحمةم علةى فيما يتصم بيراعة القم  فى  رح يرعةة بالبرسةيم فةى الماسةم الشةتاى السةابق ن اتةرق مقاامةة الفئةرا  فيمةا يتعلةق بتسةتخدام فاسةف
تعمام ذر  مىراشةة ن ااتةةرق مقاامةةة التيةار الرةةار  فيمةةا يخةةتص بتسةتعمام تةةرق كيماايةةة كاسةتخدام المبيةةداة ن ااتةةرق مقاامةةة القاا ةة فيمةةا يتصةةم بتسةة

 م. تقليم األشىارحام الحقا  –التخلص م  الحشائي امخلفاة المحصام السابق  –ترق يراعية كالعييق اتقليب التربة ىيدا 
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و بماا يعنا  أن %,113درزاة  بنسابة  53,5هذا وقد بلم المتوسط الحسابى لمتوسطات درزات ممارسات زراع محصول القمح   المبحاوثين 
 .درزات ممارسات الزراع كانت منخف ة

اإلرشةادية التةت اىهةة لتغييةر تلة  اهذا يعنت عدم  يام يرال محصةام القمة   المبحةالي  بتتبيةق بعةح الممارسةاةنمما يشةير الةى رةعف الىهةاد 
الدراسةة اغيرهةا الممارساة ن مما يسةتليم مة  المسةئالي  بةاإلدار  المركييةة لارشةاد اليراعةت ترةمينها فةت  هةداف بةرامىهم اإلرشةادية المسةتقبلية فةت منتقةة 

ج لمااىهةةةة متتلبةةةاة اإلسةةةته   ابالتةةةالت ييةةةاد  دخةةةم مةةة  المنةةةاتق المشةةةابهة االعمةةةم علةةةى إ نةةةال الةةةيرال بهةةةا اتتبيقهةةةا فةةةى  رارةةةيهم بهةةةدف ييةةةاد  اإلنتةةةا
 .الميارعي  امستااهم المعيشت خاصة ن االدخم القامت امستاى المعيشة فت مصر عامة
 ثالثا:درزة إستفادة الزراع المبحوثين من أنشطة البرنامج اإلرشادي لمحصول القمح :

للتعةةرف علةةى مةةدى إسةةتفاد  الةةيرال المبحةةالي  مةة  األنشةةتة الةةاارد  ببرنةةامج محصةةام القمةة  ن فقةةد تةةم سةةخام المبحةةالي  عةة  األنشةةتة اإلرشةةادية 
ى إلةى  ربةة فئةاة اتم تايية اليرال المبحالي  افقًا لدرىة اإلستفاد  م   نشةتة البرنةامج اإلرشةاد نالاارد  بالبرنامج اإلرشادى كما ها اارد بالتريقة البحلية 

سةةتفاد   ليلةةة ) سةةتفاد  متاسةةتة ) 0 –140هةةى ال يسةةتفيد )صةةفر( ن ااا سةةتفاد  كبيةةر  ) 3 – 040درىةةة( ن ااا درىةةة( ن ا ةةد حسةةب العةةدد  2 – 340درىةةة( ن ااا
 ( اكانة النتائج كما يلىد 3االنسبة المئاية االمتاست العام لكم منهم بىدام ر م)

تبةي  مة  النتةائج    عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى  األصاناف عالياة المحصاول واألصاناف الموزاودة لادى الازراع:إقامة التزارب التأكيدية لمقارناة 
 92مةة  إىمةةالى الةةيرال المبحةةالي  ن فةةى حةةي  كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى اإلسةةتفاد  المتاسةةتة  %0143مبحالةةا بنسةةبة  21اإلسةةتفاد  الكبيةةر  كةةا 

مةةة  إىمةةةالى  %0146مبحالةةةا بنسةةةبة  62المبحةةةالي  ن بينمةةةا كةةةا  عةةةدد اإلسةةةتىاباة الدالةةةه علةةةى اإلسةةةتفاد  القليلةةةة  مةةة  إىمةةةالى %0245مبحالةةةا بنسةةةبة 
اكةةةا  المتاسةةةت العةةةام لةةةدرىاة .مةةة  إىمةةةالى المبحةةةالي  %9142مبحالةةةا بنسةةةبة  318المبحةةةالي  ن اكةةةا  عةةةدد اإلسةةةتىاباة الدالةةةه علةةةى عةةةدم إسةةةتفادتهم 

 .   اإلستفاد  كانة  ليلة م  األنشتة اإلرشادية بالبرنامجدرىةن اها يعنى  11418اإلستفاد  
مبحالةةةا بنسةةةبة  28تبةةةي  مةةة  النتةةةائج    عةةةدد اإلسةةةتىاباة الدالةةةه علةةةى اإلسةةةتفاد  الكبيةةةر  كةةةا  إقاماااة الحقاااول اإلرشاااادية لااادى بعاااض زراع القماااح:

مةةة  إىمةةةالى  %0546مبحالةةةا بنسةةةبة  10سةةةتفاد  المتاسةةةتة مةةة  إىمةةةالى الةةةيرال المبحةةةالي  ن فةةةى حةةةي  كةةةا  عةةةدد اإلسةةةتىاباة الدالةةةه علةةةى اإل 0243%
مةة  إىمةالى المبحةةالي  ن اكةا  عةةدد اإلسةتىاباة الدالةةه  %3249مبحالةةا بنسةبة  85المبحةالي  ن بينمةةا كةا  عةةدد اإلسةتىاباة الدالةةه علةى اإلسةةتفاد  القليلةة 

درىةةن اهةا يعنةى    اإلسةتفاد   0412اسةت العةام لةدرىاة اإلسةتفاد  اكةا  المت .مة  إىمةالى المبحةالي  %2341مبحالةا بنسةبة  099على عدم إسةتفادتهم 
 .كانة متاستة م  األنشتة اإلرشادية بالبرنامج

تبةةي  مةة  النتةةائج عةةدم اىةةاد  ى مةة  اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى اإلسةةتفاد  الكبيةةر  االمتاسةةتة االقليلةةة  إقامااة دورات تدريبيااة لاازراع القمااح  للمتمياازين:
مةة  إىمةةالى المبحةةالي ن اكةةا  المتاسةةت العةةام لةةدرىاة  %011مبحالةةا بنسةةبة  262ي  ن بينمةةا كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة عةةدم اإلسةةتفاد  لةةدى الةةيرال المبحةةال

 .اإلستفاد  صفر درىةن اها يعنى عدم اإلستفاد  م  األنشتة اإلرشادية بالبرنامج
مةة  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى اإلسةةتفاد  الكبيةةر  االمتاسةةتة لةةدى تشةةير النتةةائج الةةى عةةدم اىةةاد  ى  القيااام بالناادوات الحقليااة لمحصااول القمااح :

مة  إىمةالى المبحةالي  ن اكةا  عةدد اإلسةتىاباة  %3142مبحالةا بنسةبة  12اليرال المبحالي  ن بينما كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى اإلسةتفاد  القليلةة 
اهةةا يعنةةى    .درىةةة 1431المبحةةالي ن اكةةا  المتاسةةت العةةام  لةةدرىاة اإلسةةتفاد  مةة  إىمةةالى  %1546مبحالةةا بنسةةبة  385الدالةةه علةةى عةةدم إسةةتفادتهم 

 .اإلستفاد  كانة  ليلة م  األنشتة اإلرشادية بالبرنامج
توهةةر النتةةائج عةةدم اىةةاد  ى مةة  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى اإلسةةتفاد  الكبيةةر  االمتاسةةتة لةةدى الةةيرال النشاارات اإلرشااادية لمحصااول القمااح : 

مةة  إىمةالى المبحةةالي  ن اكةا  عةةدد اإلسةتىاباة الدالةةه  %0942مبحالةةا بنسةبة  96ي  ن بينمةةا كةا  عةةدد اإلسةتىاباة الدالةةه علةى اإلسةةتفاد  القليلةة المبحةال
فاد  اهةا يعنةى    اإلسةت.درىةة 1409مة  إىمةالى المبحةالي ن اكةا  المتاسةت العةام  لةدرىاة اإلسةتفاد   %8246مبحالةا بنسةبة  211على عدم إسةتفادتهم 

 .كانة  ليلة م  األنشتة اإلرشادية بالبرنامج
مة  إىمةالى الةيرال المبحةالي  ن  %240مبحالةا بنسةبة  09تارة  النتةائج    عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى اإلسةتفاد  الكبيةر  كةا  إقامة أيام الحقل:

م  إىمالى المبحةالي  ن بينمةا كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى  %142مبحالا بنسبة  31فى حي  كا  عدد اإلستىاباة الداله على اإلستفاد  المتاستة 
مة   %6043مبحالةا بنسةبة  333م  إىمالى المبحالي  ن اكا  عدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى عةدم إسةتفادتهم  %3142مبحالا بنسبة  55اإلستفاد  القليلة 
 .اها يعنى    اإلستفاد  كانة  ليلة م  األنشتة اإلرشادية بالبرنامجدرىةن 11492اكا  المتاست العام لدرىاة اإلستفاد   .إىمالى المبحالي 
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مةة  إىمةةالى  %241مبحالةةا بنسةةبة  01د تبةةي  ايرةةًا مةة  النتةةائج    عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى اإلسةةتفاد  الكبيةةر  كةةا إقامااة يااوم الحصاااد للقمااح
مة  إىمةالى المبحةالي  ن بينمةا كةا  عةدد  %0942مبحالةا بنسةبة  96  المتاسةتة اليرال المبحالي  ن فةى حةي  كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى اإلسةتفاد

 012مة  إىمةالى المبحةالي  ن اكةا  عةةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى عةدم إسةةتفادتهم  %2343مبحالةةا بنسةبة  001اإلسةتىاباة الدالةه علةى اإلسةتفاد  القليلةة 
درىةةةن اهةةا يعنةةى    اإلسةةتفاد  كانةةة  ليلةةة مةة  األنشةةتة 11411لعةةام لةةدرىاة اإلسةةتفاد  اكةةا  المتاسةةت ا.مةة  إىمةةالى المبحةةالي  %2141مبحالةةا بنسةةبة 

 .اإلرشادية بالبرنامج
و بماا يعنا   %5,311درزاة بنسابة  ,531هذا وقد بلم المتوسط الحساب  لدرزاة اإلساتفادة مان أنشاطة البرناامج اإلرشاادي لمحصاول القماح  

 .ة من أنشطة البرنامج اإلرشاديأن الزراع المبحوثين إستفادوا بدرزة قليل
( لةم يسةتفيداا مة   نشةتة البرنةامج اإلرشةاد  لمحصةام القمة   ن اهةذا يةدم علةى  %61ايتر  م  ذل     ما يييد ع  نصف الةيرال المبحةالي ) 

ة بالمحصةةام ممةةا يسةةتليم مةة  رةةعف الخةةدماة اإلرشةةادية امةةا يترتةةب عليةةه مةة  إنخفةةاح معةةارف اممارسةةاة الةةيرال المبحةةالي  بالتاصةةياة الفنيةةة المتعلقةة
 .المسئالي  باإلدار  المركيية لارشاد اليراعت ترمينها فت  هداف برامىهم اإلرشادية

 .:مناسبة التوقيت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشادى لمحصول القمح اابعر 
بة للتعرف على مدى مناسبة التا ية المحةدد لتنفيةذ  ى مة   نشةتة البرنةامج اإلرشةادى لمحصةام القمة  ن فقةد تةم سةخام الةيرال المبحةالي  عة  مناسة

ًا لمناسةةبة التا يةةة اتةةم تاييةةة الةةيرال المبحةةالي  افقةةن التا يةةة المحةةدد لتنفيةةذ األنشةةتة اإلرشةةادية الةةاارد  بالبرنةةامج اإلرشةةادى كمةةا هةةا اارد بالتريقةةة البحليةةة 
درىةة( ن امناسةب  3 – 040امناسةب لحةد مةا )ن درىةة(  0 –المحدد لتنفيذ  نشةتة البرنةامج اإلرشةادى إلةى لة ث فئةاة هةى التا يةة غيةر مناسةب )صةفر 

 (   د2درىة( ا د حسب العدد االنسبة المئاية ن االمتاست لكم منهم ا وهرة النتائج البحلية بالىدام ر م ) 2– 340)
د تبةي  مة  النتةائج    عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى إقامة التزارب التأكيدية لمقارنة األصناف عالياة المحصاول واألصاناف الموزاودة لادى الازراع 

 89يةة م  إىمةالى الةيرال المبحةالي  ن فةى حةي  كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى مناسةبتها لحةد مةا للتا  %05402مبحالا بنسبة  11مناسبتها للتا ية 
مةة  إىمةةالى  %9142مبحالةةا بنسةةبة  318مةة  إىمةةالى المبحةةالي  ن ا كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى عةةدم مناسةةبتها للتا يةةة  %3242مبحالةةا بنسةةبة 

 .نامج درىة اها يعنى    التا ية كا  مناسبا لحد ما لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبر  0462المبحالي . اكا  المتاست العام لدرىاة التا ية 
 %36.3مبحالةا بنسةبة  59تشةير النتةائج الةى    عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى مناسةبتها للتا يةة إقامة الحقول اإلرشادية لدى بعض زراع القمح: 

المبحةالي ن  مة  إىمةالى %2242مبحالةا بنسةبة 039م  إىمالى اليرال المبحالي  ن فى حي  كا  عدد اإلستىاباة الداله علةى مناسةبتها لحةد مةا للتا يةة 
اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة التا يةة  .مة  إىمةالى المبحةالي  %2542مبحالةا بنسةبة 022بينما كا  عدد اإلستىاباة الداله على عدم مناسةبتها للتا يةة 

 .درىة اها يعنى    التا ية كا  مناسبا لحد ما لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج 0481
توهةةر النتةةائج عةةدم اىةةاد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى مناسةةبتها للتا يةةة لةةدى الةةيرال المبحةةالي  ن فةةى  القمااح  للمتمياازين:إقامااة دورات تدريبيااة لاازراع 

مة  إىمةةالى المبحةةالي ن بينمةةا كةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه  %0941مبحالةةا بنسةةبة  91حةي  كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةه علةةى مناسةةبتها لحةةد مةا للتا يةةة 
درىةة هةا يعنةى    التا يةة كةا   0406اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة التا يةة  .م  إىمالى المبحالية  %82.2مبحالا بنسبة  216على غير مناسبتها 

 .مناسبا لحد ما لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج
للتا يةةة لةدى الةةيرال المبحةةالي  ن فةةى تارةة  النتةائج  يرةةاعدم اىةةاد اإلسةةتىاباة الدالةه علةةى مناسةةبتها  القيااام بالناادوات الحقليااة لمحصااول القمااح:

مة  إىمةةالى المبحةةالي ن بينمةةا كةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه  %3645مبحالةةا بنسةةبة  58حةي  كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةه علةةى مناسةةبتها لحةةد مةا للتا يةةة 
درىةة هةا يعنةى    التا يةة كةا   0431لتا يةة اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة ا .م  إىمالى المبحاليةة  %1240مبحالا بنسبة  369على غير مناسبتها 

 .مناسبا لحد ما لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج
د تبي  م  النتةائج عةدم اىةاد اإلسةتىاباة الدالةه علةى مناسةبتها للتا يةة امناسةبتها لحةد مةا  مة  إىمةالى الةيرال النشرات اإلرشادية لمحصول القمح
اكةا  المتاسةت العةام  .مة  إىمةالى المبحةالي   %011مبحالةا بنسةبة  216ة الدالةه علةى عةدم مناسةبتها للتا يةة المبحالي ن فى حي  كا  عدد اإلستىابا

 .درىة اها يعنى    التا ية كا  غير مناسب لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج 0430لدرىاة التا ية 
مة  إىمةالى الةيرال المبحةالي ن %2041 مبحالةا بنسةبة 009مناسبتها للتا ية  تبي  كذل  النتائج    عدد اإلستىاباة الداله على إقامة أيام الحقل:

مةة  إىمةةالى المبحةةالي  ن بينمةةا كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة  %9643مبحالةةا بنسةةبة 312فةةى حةةي  كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى مناسةةبتها لحةةد مةةا للتا يةةة 
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درىةةة اهةةا يعنةةى     3405اكةةا  المتاسةةت العةةام لةةدرىاة التا يةةة  .مةةالى المبحةةالي مةة  إى %0340مبحالةةا بنسةةبة 22الدالةةه علةةى عةةدم مناسةةبتها للتا يةةة 
 .التا ية كا  مناسبا لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج

مةة  إىمةةالى الةةيرال %2140 مبحةةالي  بنسةةبة 015توهةةر النتةةائج    عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى مناسةةبتها للتا يةةة  إقامااة يااوم الحصاااد للقمااح:
مةة  إىمةةالى المبحةةالي  ن بينمةةا كةةا  عةةدد  %9543مبحالةةا بنسةبة 309المبحةالي  ن فةةى حةةي  كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةه علةةى مناسةةبتها لحةةد مةةا للتا يةةة 

رىةة اهةا د 3405اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة التا يةة  .م  إىمالى المبحةالي  %0141مبحالا بنسبة 25اإلستىاباة الداله على عدم مناسبتها للتا ية 
 .يعنى    التا ية كا  مناسبا لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج 

و  % ,,113درزاة بنسابة 53,5هذا وقد بلم المتوسط الحساب  لمناسبة التوقيت المحادد لتنفياذ أنشاطة البرناامج اإلرشاادي لمحصاول القماح  
 .ناسب لحد مابما يعن  أن التوقيت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشادي كان م

( ذكراا    التا ية المحدد لتنفيذ  نشتة البرنةامج اإلرشةاد  لمحصةام القمة   كةا  %92ايتر  م  ذل     ما يييد ع  نصف اليرال المبحالي )
ار فةت تا يةة تنفيةذ  صار فت الخدماة اإلرشادية التت تقدم لليرال م  ىانب الىهاي اإلرشاد اليراعت ن ا يرةًا القصةاىاد غير مناسب ن اهذا يدم على 

ادية     نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةاد  لمحصةةام القمةة   ن ممةةا يسةةتليم مةة  المسةةئالي  بةةاإلدار  المركييةةة لارشةةاد اليراعةةت امختتةةت امنفةةذ  البةةرامج اإلرشةة
 .يرعاا مناسبة التا ية لتنفيذ انشتة البرنامج فت اإلعتبار عند تصميم البرامج اإلرشادية المستقبلية

 ية الوقت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشادي لمحصول القمح :خامسا: كفا
ا ةة للتعرف على مدى لكفاية الا ة المحةدد لتنفيةذ مة   نشةتة البرنةامج اإلرشةادى لمحصةام القمة   ن فقةد تةم سةخام الةيرال المبحةالي  عة  كفايةة ال

اتةم تاييةة الةيرال المبحةالي  افقةًا لكفايةة الا ةة المحةدد لتنفيةذ ن اارد بالتريقةة البحليةة  المحدد لتنفيذ األنشتة اإلرشادية الاارد  بالبرنامج اإلرشةادى كمةا هةا
درىةةة( ا ةةد  2 – 340درىةةة( ن اكةةاٍف ) 3 – 040درىةةة( اكةةاٍف لحةةدما) 0 – نشةةتة البرنةةامج اإلرشةةادى إلةةى لةة ث فئةةاة هةةى الا ةةة غيةةر كةةافى )صةةفر 

 ( ن اكانة النتائج كما يلىد 2هم بالىدام ر م )حسب العدد االنسبة المئاية االمتاست العام لكم من
د توهر النتةائج    عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى كفايةة إقامة التزارب التأكيدية لمقارنة األصناف عالية المحصول واألصناف الموزودة لدى الزراع

مبحالةا 021اإلسةتىاباة الدالةه علةى كفايةة الا ةة لحةد مةا كةا  مة  إىمةالى الةيرال المبحةالي ن فةى حةي  كةا  عةدد  %0542مبحالةا بنسةبة 11الا ة كةا  
 .مة  إىمةالى المبحةالي  %2245مبحالةا بنسةبة  062م  إىمالى المبحةالي  ن بينمةا كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى عةدم كفايةة الا ةة  %2948بنسبة 

 .كافيا لحد ما  لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامجدرىة اها يعنى    الا ة كا   0412اكا  المتاست العام لدرىاة كفاية  الا ة 
مة   %3241مبحالةا بنسةبة 86د تار  النتةائج    عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى كفايةة الا ةة كةا  إقامة الحقول اإلرشادية لدى بعض زراع القمح

مة  إىمةالى المبحةالي  ن بينمةا  %2143مبحالا بنسةبة 029كا  إىمالى اليرال المبحالي ن فى حي  كا  عدد اإلستىاباة الداله على كفاية الا ة لحد ما 
اكةةا  المتاسةةت العةةام لةةدرىاة كفايةةة  الا ةةة  .مةة  إىمةةالى المبحةةالي  %2540مبحالةةا بنسةةبة  023كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى عةةدم كفايةةة الا ةةة 

 .لبرنامجدرىة اها يعنى    الا ة كا  كافيا لحد ما  لتنفيذ األنشتة اإلرشادية با 0482
 %546مبحالةا بنسةبة  29د يتبي   يرا م  النتائج    عدد اإلستىاباة الداله على كفاية الا ةة كةا  إقامة دورات تدريبية لزراع القمح  للمتميزين

ى المبحةالي  ن بينمةا مة  إىمةال %2142مبحالا بنسبة  001م  إىمالى اليرال المبحالي  ن فى حي  كا  عدد اإلستىاباة الداله على كفايته لحد ما كا  
 0425اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة كفايةة الا ةة .مة  إىمةالى المبحةالي  %6140مبحالةا بنسةبة  308كا  عدد اإلستىاباة الدالة على عدم كفايته كةا  

 .درىة اها يعنى    الا ة كا  كافيا لحد ما لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج
مة  إىمةالى  %546مبحالةا بنسةبة 29د تبي  م  النتائج    عدد اإلستىاباة الداله على كفاية الا ة كةا  ل القمح القيام بالندوات الحقلية لمحصو

مة  إىمةالى المبحةالي  ن بينمةا كةا   %2640مبحالةا بنسةبة 061اليرال المبحالي ن فى حةي  كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى كفايةة الا ةة لحةد مةا كةا  
 0469اكةةا  المتاسةةت العةةام لةةدرىاة كفايةةة  الا ةةة .مةة  إىمةةالى المبحةةالي  %2242مبحالةةا بنسةةبة  060لةةى عةةدم كفايةةة الا ةةة عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه ع

 .درىة اها يعنى    الا ة كا  كافيا لحد ما  لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج
الةةه علةةى كفايةةة الا ةةة مةة  اىهةةة نوةةر الةةيرال المبحةةالي ن فةةى د تشةةير النتةةائج الةةى عةةدم اىةةاد اإلسةةتىاباة الدالنشاارات اإلرشااادية لمحصااول القمااح 

مة  إىمةالى المبحةالي  ن بينمةا كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى عةدم  %3242مبحالةا بنسةبة  89حي  كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى كفايتةه لحةد مةا 
درىة اها معنى    الا ة كا  كافيةا لحةد مةا  0432رىاة كفاية الا ة اكا  المتاست العام لد.م  إىمالى المبحالي   %1646مبحالا بنسبة 318كفايته 

 .لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج
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ن مة  إىمةالى الةيرال المبحةالي  %640مبحالةا بنسةبة  33توهر النتائج    عدد اإلستىاباة الداله على كفاية الا ة كةا   إقامة أيام الحقل للقمح:
مة  إىمةالى المبحةالي  ن بينمةا كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةة  %9940مبحالةا بنسةبة  311لدالةه علةى كفايتةه لحةد مةا كةا  فى حي  كةا  عةدد اإلسةتىاباة ا

درىةة اهةا يعنةى    الا ةة  0461اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة كفايةة الا ةة  .مة  إىمةالى المبحةالي  %2848مبحالا بنسبة  020على عدم كفايته كا  
 .يذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامجكا  كافيا لحد ما  لتنف

مةةة  إىمةةةالى الةةةيرال  %32 مبحالةةةا بنسةةةبة 81تارةةة  النتةةةائج    عةةةدد اإلسةةةتىاباة الدالةةةه علةةةى كفايةةةة الا ةةةة كةةةا   دإقاماااة ياااوم الحصااااد للقماااح
لي  ن بينمةةةا كةةةا  عةةةدد مةةة  إىمةةةالى المبحةةةا  %9241مبحالةةةا بنسةةةبة  059ن فةةةى حةةةي  كةةةا  عةةةدد اإلسةةةتىاباة الدالةةةه علةةةى كفايتةةةه لحةةةد مةةةا كةةةا  المبحةةةالي 

درىةة اهةا  3410اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة كفايةة الا ةة  .م  إىمةالى المبحةالي  %3242مبحالا بنسبة  80اإلستىاباة الداله على عدم كفايته كا  
 .يعنى    الا ة كا  كافيا لتنفيذ األنشتة اإلرشادية بالبرنامج

و بماا  % 11311درزاة بنسابة  ,,53المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشاادي لمحصاول القماح  هذا وقد بلم المتوسط الحساب  لكفاية الوقت 
 .يعن  أن الوقت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشادي كان كافيًا لحد ما

رشةةاد  لمحصةةام القمةة   ( ذكةةراا    التا يةةة المحةةدد لتنفيةةذ  نشةةتة البرنةةامج اإل% 26ايترةة  مةة  ذلةة     مةةايقرب مةة  نصةةف الةةيرال المبحةةالي  )
 صةار فةت الخةدماة اإلرشةادية التةت تقةدم للةيرال مة  ىانةب الىهةاي اإلرشةاد اليراعةت ن ممةا يسةتليم مة  المسةئالي   كا  غير كاٍف ن اهذا يدم علةى اىةاد

رنةامج االرشةادى فةت اإلعتبةار عنةد تصةميم باإلدار  المركيية لارشاد اليراعت امختتت امنفذ  البرامج اإلرشادية    يرعاا كفاية الا ةة لتنفيةذ انشةتة الب
 .البرامج اإلرشادية المستقبلية

 سادسا:إمكانية البرنامج اإلرشادي فى حل مشاكل زراع محصول القمح  :
 للتعرف على إمكانية البرنامج اإلرشادى فةى حةم مشةاكم يرال محصةام القمة   ن فقةد تةم سةخام المبحةالي  عة  إمكانيةة البرنةامج اإلرشةادى فةى حةم

المبحةالي  إلةى  تم تايية اليرال المبحالي  افقًا إلمكانية البرنامج اإلرشادى فى حم مشةاكم الةيرال نمشاكم اليرال المبحالي  كماها اارد بالتريقة البحلية 
درىةاة( ن ا ةد حسةب 2 – 340درىةة(ن احلهةا كلهةا ) 3-040درىةة(ن احةم  ليةم منهةا) 0–140 ربة فئاة هت لم يحم المشاكم)صفر(ن احةم بعةح منهةا)

 (ن اكانة النتائج كما يلىد 2العدد االنسبة المئاية االمتاست العام لكم منهم بالىدام ر م )
تبي  م  النتائج عدم اىاد اإلستىاباة الداله على حةم المشةاكم كلهةا مة  اىهةة نوةر الةيرال المبحةالي  ن  ض:عدم معرفة أعراض اإلصابة باإلمرا

م  إىمالى المبحالي  ن بينما كا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى حةم  %3141مبحالا بنسبة  19فى حي  كا  عدد اإلستىاباة الداله على حم  ليم منها 
مة  إىمةالى  %6143مبحالةا بنسةبة 322مة  إىمةالى المبحةالي  ن ابلةد عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى عةدم حلهةا  %0340مبحالا بنسةبة  22بعح منها  
 .درىةن يعنى    اها يعنى    البرنامج اإلرشادى حم بعح م  مشاكم المبحالي  1492اكا  المتاست العام لدرىة إمكانية البرنامج  .المبحالي 

تشير النتائج الى عدم اىاد  ى م  اإلستىاباة الداله على حةم المشةاكم كلهةا االقليةم منهةا مة   أنواع الحشائش:عدم معرفة كيفية مقاومة بعض 
مة  إىمةالى المبحةالي  ن ا كةا  عةدد  %3942مبحالةا بنسةبة  53اىهة نور اليرال المبحالي  ن بينما كا  عدد اإلستىاباة الداله على حم بعح منهةا  

درىةةن اهةا  1439اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة إمكانيةة البرنةامج .مة  إىمةالى المبحةالي  %1241مبحالةا بنسةبة 310م حلهةا اإلستىاباة الداله علةى عةد
 .يعنى    حم بعح م  مشاكم المبحالي 

ن ي الةيرال المبحةالتوهر النتائج عدم اىاد  ى م  اإلستىاباة الداله على حم المشاكم كلها االقليم منها مة  اىهةة نوةر  إرتفاع أسعار التقاوى :
مة  إىمةالى المبحةالي  ن ا كةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى عةدم  %3845مبحالةا بنسةبة  019بينما كا  عدد اإلستىاباة الدالةه علةى حةم بعةح منهةا 

ى  نةةه حةةم بعةةح مةة  درىةةةن اهةةا يعنةة 1435اكةةا  المتاسةةت العةةام لةةدرىاة إمكانيةةة البرنةةامج  .مةة  إىمةةالى المبحةةالي  %1040مبحالةةا بنسةةبة 398حلهةةا 
 .مشاكم المبحالي 

تبةةري النتةائج عةةدم اىةةاد اإلسةةتىاباة الدالةه علةةى حةةم المشةةاكم كلهةةا مة  اىهةةة نوةةر الةةيرال المبحةالي  ن فةةى حةةي  بلةةد عةةدد  إرتفاااع أسعاراألساامدة:
 81اباة الدالةةه علةةى حةةم بعةةح منهةةا مةة  إىمةةالى المبحةةالي  ن بينمةةا كةةا  عةةدد اإلسةةتى %01مبحالةةا بنسةةبة  63اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى حةةم  ليةةم منهةةا

اكةةةا   .مةةة  إىمةةالى المبحةةالي  %95مبحالةةا بنسةةبة 302مةة  إىمةةةالى المبحةةالي  ن اكةةا  عةةدد اإلسةةةتىاباة الدالةةه علةةى عةةةدم حلهةةا  %32مبحالةةا بنسةةبة
                                                .درىةن يعنى  نه حم بعح م  مشاكم المبحالي  1498المتاست العام لدرىة إمكانية البرنامج 
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تارةة  النتةةائج عةةدم اىةةاد  ى مةة  عةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى حةةم المشةةاكم كلهةا االقليةةم منهةةا ابعةةح منهةةا مةة  اىهةةة  إرتفاااع أسااعار المبياادات:
اكةةا  المتاسةةت العةةام  .بحةةالي مةة  إىمةةالى الم %011مبحالةةا بنسةةبة  262نوةةر الةةيرال المبحةةالي  ن بينمةةا كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى عةةدم حلهةةا 
 .لدرىاة إمكانية البرنامج صفر درىة اها يعنى  نه لم يحم المشاكم للمبحالي 

تشةير النتةائج الةى عةدم اىةاد  ى مة  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى حةم المشةاكم كلهةا االقليةم منهةا مة  اىهةة نوةر  عف فعالية بعض المبيدات: 
مة  إىمةالى المبحةالي  ن ابلةد عةدد اإلسةتىاباة  %0942مبحالةا بنسةبة 96اإلسةتىاباة الدالةه علةى حةم بعةح منهةا  الةيرال المبحةالي  ن بينمةا كةا  عةدد 

درىةةن اهةةا يعنةةى  نةةه  1409اكةةا  المتاسةةت العةام لةةدرىاة إمكانيةةة البرنةةامج  1مةة  إىمةالى المبحةةالي  %8246مبحالةةا بنسةةبة 211الدالةه علةةى عةةدم حلهةا 
 .حم بعح م  مشاكم المبحالي 

د تبري النتائج عدم اىاد اإلستىاباة الدالةه علةى حةم المشةاكم كلهةا مة  اىهةة نوةر الةيرال المبحةالي  ن فةى حةي  كةا  رتفاع أزور تشغيل اآلالتإ
مة  إىمةةالى المبحةالي  ن بينمةةا كةا  عةةدد اإلسةتىاباة الدالةةه علةى حةةم بعةح منهةةا  %0048مبحالةا بنسةةبة 22عةدد اإلسةتىاباة الدالةةه علةى حةةم  ليةم منهةةا

 .مة  إىمةالى المبحةالي  %9145مبحالةا بنسةبة 301م  إىمةالى المبحةالي  ن اكةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى عةدم حلهةا  %2142مبحالا بنسبة 001
 .درىةن يعنى  نه حم بعح م  مشاكم المبحالي  1492اكا  المتاست العام لدرىة إمكانية البرنامج 
ج عةةدم اىةاد  ى مةة  عةدد اإلسةتىاباة الدالةةه علةى حةم المشةةاكم كلهةا االقليةم منهةةا مة  اىهةةة تارة  النتةائ إنخفااض منسااوب الميااه بااالترع :

مةةة  إىمةةةالى المبحةةةالي  ن ابلةةةد عةةةدد  %3642مبحالةةةا بنسةةةبة 56نوةةةر الةةةيرال المبحةةةالي  ن بينمةةةا كةةةا  عةةةدد اإلسةةةتىاباة الدالةةةه علةةةى حةةةم بعةةةح منهةةةا 
درىةةن اهةا  1436اكةا  المتاسةت العةام لةدرىاة إمكانيةة البرنةامج  .م  إىمالى المبحالي  %1246مبحالا بنسبة  361اإلستىاباة الداله على عدم حلها 

 .يعنى  نه حم بعح م  مشاكم المبحالي 
توهر النتائج عدم اىاد اإلستىاباة الداله على حةم المشةاكم كلهةا مة  اىهةة نوةر الةيرال المبحةالي  ن فةى حةي  بلةد عةدد  : دتأخر مناوبات الرى 

 69مةة  إىمةةالى المبحةةالي  ن بينمةةا كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةةه علةةى حةةم بعةةح منهةةا  %02مبحالةةا بنسةةبة  90لدالةةه علةةى حةةم  ليةةم منهةةااإلسةةتىاباة ا
اكةا   .مة  إىمةالى المبحةالي  %6840مبحالةا بنسةبة 321م  إىمةالى المبحةالي  ن اكةا  عةدد اإلسةتىاباة الدالةه علةى عةدم حلهةا  %0145مبحالا بنسبة
 .درىةن يعنى  نه حم بعح م  مشاكم المبحالي  1426لدرىة إمكانية البرنامج  المتاست العام

يتر  م  النتائج عدم اىاد  ى م  عدد اإلستىاباة الداله علةى حةم المشةاكم كلهةا االقليةم منهةا ابعةح منهةا مة  قلة عدد المرشدين الزراعيين: 
اكةةا  المتاسةةت  .مةة  إىمةةالى المبحةةالي  %011مبحالةةا بنسةةبة  262ه علةةى عةةدم حلهةةا اىهةةة نوةةر الةةيرال المبحةةالي  ن بينمةةا كةةا  عةةدد اإلسةةتىاباة الدالةة

                            .العام لدرىاة إمكانية البرنامج صفر درىة اها يعنى  نه لم يحم المشاكم للمبحالي 
بماا يعنا  أن  %55311درزاة بنسابة  5315ماح  هذا وقد بلم المتوسط الحساب  إلمكانية البرنامج اإلرشادي فى حل مشاكل زراع محصاول الق

 .البرنامج اإلرشادي حل بعض من مشاكل زراع محصول القمح 
يحةةم مةة  مشةةاكم يرال محصةةام  ( ذكةةراا    البرنةةامج اإلرشةةاد  لةةم %1946ربةةال الةةيرال المبحةةالي )  يترةة  ممةةا سةةبق    مةةا يييةةد عةة   ل لةةة 

فت الخدمة اإلرشادية التت تقدم لليرال المبحالي  مما ترتب عليةه مة  إنخفةاح معةارف اممارسةاة  ن اهذا يدم على رعف العمم اإلرشاد  ا صارالقم 
ممةةا يسةتليم مةة  المسةئالي  بةةاإلدار  المركييةةة  .الةيرال المبحةةالي  بالتاصةياة الفنيةةة المتعلقةة بالمحصةةام مة  ىانةةب ىهةاي اإلرشةةاد اليراعةى بمنتقةةة الدراسةة

الةيرالن لكةى  لارشاد اليراعت ترمينها فت  هداف برامىهم اإلرشةادية ا   تبنةى البةرامج اإلرشةادية علةى اسةاس االحتياىةاة الفعليةة االمشةاكم التةى يحسةها
صةةيم الحقليةةة بصةةفة خاصةةة ن ابالتةةالى يةةيداد تحقيةةق اهةةداف البرنةةامج يتمكنةةاا مةة  خةة م تنفيةةذهم لهةةذ  البةةرامج ييةةاد  اإلنتةةاج اليراعةةى بصةةفة عامةةة االمحا

 .اإلرشادى فى منتقة الدراسة االمناتق المماللة لها
 متوسط درزة تقييم البرنامج اإلرشادي لمحصول القمح  من وزهة نظر الزراع المبحوثين:

الدرىةة المعياريةة للمخشةراة حسةاب مة  خة م  الةيرال المبحةالي  درىةة تقيةيم البرنةامج اإلرشةاد  لمحصةام القمة   مة  اىهةة نوةرتم التعةرف علةى 
متاسةةت درىةة تقيةةيم البرنةةامج اإلرشةةاد  لمحصةةام القمةة   ن )بقسةةمة اتةةم حسةةاب البرنةةامج اإلرشةةادى كمةةا هةا اارد بالتريقةةة البحليةةة ن المختلفةة لقيةةاس تقيةةيم 

علةةى عةةدد تلةة  المخشةةراة(ن اتةةم تاييةةة افقةةا لهةةذ  الةةدرىاة  إلةةى لةة ث فئةةاة هةةت  التةةت تتعلةةق بالبرنةةامج اإلرشةةاد الةةدرىاة المعياريةةة للمخشةةراة مىمةةال 
 2 – 340درىةةة( ن تحققةةة بدرىةةة مرتفعةةة ) 3 –040درىةةة( ن تحققةةة بدرىةةة متاسةةتة ) 0–اهةةداف البرنةةامج اإلرشةةادى تحققةةة بدرىةةة منخفرةةة )صةةفر

درىةةة(ن ا    0408رنةةامج اإلرشةةادى تشةةير الةةى معرفةةة المبحةةالي  كانةةة متاسةةتة)(    مخشةةراة تقيةةيم الب9درىةةة( نااوهةةرة النتةةائج البحليةةة بالىةةدام ر ةةم )
درىةةةةة(ن ا   متاسةةةةت درىةةةةة اإلسةةةةتفاد  مةةةة   نشةةةةتة البرنةةةةامج اإلرشةةةةاد  لمحصةةةةام القمةةةة   كةةةةا  منخفرةةةةًا 1481هنةةةةا  إنخفارةةةةا فةةةةى التنفيةةةةًذ حيةةةةث كةةةةا )
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درىةةة( ن ا   متاسةةت 0496رنةةامج اإلرشةةاد  لمحصةةام القمةة   كةةا  متاسةةتًا )درىةةة( ن ا   متاسةةت درىةةة مناسةةبة التا يةةة المحةةدد لتنفيةةذ  نشةةتة الب1426)
درىةة( ن ا   متاسةت درىةة إمكانيةة البرنةامج اإلرشةاد  0463درىة كفاية الا ة المحدد لتنفيةذ  نشةتة البرنةامج اإلرشةاد  لمحصةام القمة   كةا  متاسةتًا )

 .درىة(1438فى حم مشاكم يرال محصام القم   كا  منخفرًا  )
صاافة عامااة فااتن المتوسااط الحساااب  لدرزااة التقياايم للمؤشاارات الخاصااة بالبرنااامج اإلرشااادى المتعلااق بمحصااول القمااح  قااد بلغاات قيمتااه وب

 .ممايشير الى عدم تحقيق البرنامج اإلرشادى لالهداف التى و ع من أزلها  5درزة( وهى قيمة منخف ة ,,53)
الخةدماة اإلرشةادية التةى تقةدم للةيرال مة  ىانةب الىهةاي اإلرشةادى اليراعةى ناهةذا االمةر م  العرح السابق يتر  اىاد بعح  اىه القصار فى 

لقصةار فةى  د يرىة الى    البرامج اإلرشادية ال تبنى على  ساس اإلحتياىاة الفعلية االمشاكم المحساسة اغير المحساسة لدى الةيرال ن ااىةاد بعةح ا
ة الةةةيرال ارغبةةاتهم ا ةةةدراتهم المعرفيةةة االتتبيقيةةة اهةةةذا األمةةر يسةةةتليم مةة  المسةةةئالي  بةةاإلدار  المركييةةةة عةةدم م ئمةةة محتةةةاى البرنةةامج اإلرشةةةادى إلحتياىةةا

مةة   لارشةةاد اليراعةةى امختتةةى امنفةةذى البةةرامج اإلرشةةادية    يرةةعا ذلةة  فةةى اإلعتبةةار عنةةد تختةةيتهم للبةةرامج اإلرشةةادية فةةى منتقةةة الدراسةةة اغيرهةةا
 .تحقيق  هداف البرامج اإلرشادية للمحاصيم اليراعية عامة ن االمحاصيم الحقلية خاصةحتى يمك   .المناتق المشابهة لها

 
 .( درزة متوسطات ونسب مئوية لدرزات معرفة وتنفيذ الزراع  المبحوثين لبنود التوصيات  الفنية الخاصة بمحصول القمح5زدول رقم )

 البيـــــــــــــــأن                        

 

 

 

 بنـــــــــــــــود التوصيات    

 المعرفة
 التنفيذ

 *% المتوسط
 *% المتوسط

 أصناف القمح الموصى بها

-99سخا  – 11جميزة-11جميزة-11جميزة-9جميزة  -7جميزة  -161جيزة -1

 1مصر  -1مصر  -19سدس-11سدس-99سخا 

 أنسب ميعاد الزراعة -

 نوفمبر 91 – 11 --1

 األرض قبل الزراعةخطوات خدمة  -

 الحرث مرتين متعامدتين-9

 التزحيف لتنعيم سطح التربة-9

 تسوية سطح التربة بالليزر -1

 طرق زراعة القمح-

 حراتي–عفير بدار  -الزراعة عفير باستعمال آلة التسطير -6

 طريقه البدار  -طريقة التسطير-الزراعة على مصاطب طريقه النقر-7

 أنسب معدل التقاوي -

 كجم(11كيالت)9زراعة عفير باستعمال آلة التسطير ال -1

 كجم(61كيالت ) 1الزراعة عفير بدار   -9  

 كجم( 7 1كيالت ) 6الزراعة حراتي  -11

 كجم للفدان91الزراعه على مصاطب -11

 أنسب عدد ريات القمح  -

 ريات 9-1  -11

 أفضل ميعاد لرية المحاياة -

 يوم من الزراعة  11بعد  -19 

 كمية إلضافة السماد البلديأنسب -

 غبيط( / فدان 111)  9م11 -19

 أنسب كمية إلضافة سماد سوبر فوسفات-

 )أحادي(%11شيكارة /ف سمادفوسفاتي 15-4

 )ثنائي(%97ا شيكارة /ف   سماد فوسفاتي -16

 )ثالثي %91شيكارة /ف  سماد فوسفاتي  17-1/9
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1391 

 

1371 

1311 
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1361 
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1399 
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11 
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11 
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11 

 

11 

 

 

61 

7131 

6631 
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1311 
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1319 

1311 

 

11311 

1311 

 

1311 
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11366 

1311 

 

1311 

 

11316 

 

1399 

 

 

11311 

1311 

11377 

 

 

111 

 

11 

 

61 

61 

61 

 

91 

61 

 

1731 

9731 
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99 

 

11 

 

99 

 

6631 
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11 
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 .( درزة متوسطات ونسب مئوية لدرزات معرفة وتنفيذ الزراع  المبحوثين لبنود التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح 5تابع زدول رقم)
 

 البيــــــــان

 

 بنود التوصيات 

 المعرفة
 التنفيذ

 *% المتوسط
 *% المتوسط

 أنسب طرق إضافة السماد الفوسفاتي-

 نثراً على الحقل---11

 قبل آخر حرثة--19

 أثناء الحرثة الثانية--11

 عند التسوية-11

 أنسب كمية إلضافة السماد األذوتي -

 %96شيكارة /ف     يوريا  11-9211 

 %99شيكارة /ف      نترات نشادر 19-921    

 %1126شيكارة /ف   سلفات نشادر  7211 -  19  

 %11شيكارة /ف     نترات جير  921 - 11

 أفضل طرق وميعاد إلضافة السماد األذوتي-

 ( عند الزراعة وقبل رية الزراعة%11الكمية) 1/1الدفعة األولى  --16

 ( عند رية المحاياة%91الكمية) 1/1الدفعة الثانية   --17

 (عند الرية الثالثة%91الكمية ) 1/1الدفعة الثالثة   --11

 أنسب طرق التسميد النيتروجيني باألمونيا الغازية-

 أيام9تخدم األرض وتنعم ثم حقن األمونيا دفعة واحدة قبل الزراعة ب-19

 أيام 9ترك األرض دون تقليب لمدة -91

 يض األرض ثم تروى رية الزراعةيتم زراعة القمح وتحو-91

 فايدة استعمال األمونيا الغازية في التسميد

 % 19زيادة المحصول -91

 انتظام توزيع السماد على الحقل -99

 توفير العمالة اليدوية-99

 اإلجراءات الواجب مراعاتها عند مقاومة الحشائش-

إتباااا الزراعااة الحراتااى أو العفياار المحساان فااى اءرا ااى الموبااوءة -91

 بالحشائش 

 الزراعة في الميعاد الموصى به-96

ا لزراعااةعلى سااطور أوخطااوط أو مصاااطب لتوزيااع التقاااوى بانتظااام  -97

 وسهولة النقاوة اليدوية للحشائش 

 استخدام تقاوي منتقاه خالية من بذور الحشائش-91

 قاوة اليدوية قبل رية المحاياه وقبل رية الزراعةاستخدام الن-99

 زراعة القمح في أرض زرعت بالبرسيم في الموسم الشتوي السابق -91

 استخدام المبيدات -91
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99 

1631 

 

99 

9631 

1731 

1931 

 

16 

11 

9931 

 

11 

1131 

9731 

 

- 

- 

- 

 

 

99 

91 

 

9731 

11 

71 

1631 

71 
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 .لبنود التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح( درزة متوسطات ونسب مئوية لدرزات معرفة وتنفيذ الزراع المبحوثين 5تابع زدول رقم)

 
 البياااااااان

 
 بنود التوصيات 

 المعرفة
 التنفيذ

 *% المتوسط
 *% المتوسط

 طرق مقاومة الفئران -

 استخدام فاسفيد الين  المحمم على ذر  ىراشة --23
 استخدام المبيداة--22
 طرق مقاومة الطيور ال ارة-
 العنايةةة األشةةىار حةةام الحقةةام -كالتنسةةيق فةةت مااعيةةد اليراعةةةتةةرق يراعيةةة د  -22
مسدسةاة  -دعامةاة خشةبية -استعمام تةرق ميكانيكيةدكاسةتخدام شةرائت نةايلا  -29

 هدم  عشاي التيار حام الحقام -صاتية
 استعمام ترق كيماايةد كاستخدام المبيداة -26
 طرق مقاومة القواقع-
الةةتخلص مةة  الحشةةائي  -اتقليةةب التربةةة ىيةةداً اسةةتعمام تةةرق يراعيةةةد كةةالعييق --21

 تقليم األشىار حام الحقام -امخلفاة المحصام السابق
اسةةتخدام  كةةاام مةة  السةةبا  لتىمةةة  -اسةةتعمام تةةرق ميكانيكيةةةد كةةالىمة اليةةدا  -28

ارة تعام ىايبة م  خلةيت الةرد  االعسةم  ا شةرائ  بتةاتس مسةلا ة  -القاا ة تحتها
 تىمة حالها اتحرق

 تعمام ترق كيماايةدكاستخدام المبيداةاس -25
 طرق مقاومة صدأ الساق وحشرة المن والبياض الدقيق  ف  القمح-
 استعمام تقاا  معتمد  لألصناف الماصى بها-91-
 استعمام المبيداة--90
 أهم عالمات الن ج ف  القمح-
   م  الحقم %9اصفرار الس مية العليا التت تحمم السنبلة فت حاالت--93

 اإلزراءات الت  تتبع قبل حصاد القمح
 يام 09-01منة الر   بم الحصاد بحاالت -92
 أنسب وقت لحصاد القمح- 

 الصباح الباكر - بم الغراب-92
 أف ل ميعاد لحصاد القمح-
  اائم شهر مايا -99
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  25486  61468 إزمالى المتوسط

 2245 11451 6049 0432 الحسابىالمتوسط 

 .مبحوثا 1,1* حسبت النسبة المئوية إلزمالى الزراع المبحوثين البالم عددهم 
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 .( التوزيع العددى والنسب المئوية والمتوسطات للزراع المبحوثين وفقًا لإلستفادة من أنشطة  البرنامج  اإلرشادي لمحصول القمح 2زدول رقم )

 ناالبيااااااااا                   
 التوصياتبنود 

 ال يستفيد قليلة متوسطة إستفادة كبيرة

سط
متو
ال

 *% عدد 
 

 *% عدد *% عدد *% عدد

ا امةةةةة التىةةةةارب التاكيديةةةةة لمقارنةةةةة  -0
األصةةةةةةةةةةةناف عاليةةةةةةةةةةةة المحصةةةةةةةةةةةام 
 ااألصناف الماىاد  لدى اليرال

 
 

10 

 
 

5532 

 
 

11 

 
 

513, 

 
 

,1 

 
 

503, 

 
 

252 

 
 

1031 

 
 

55302 
إ امةةةة الحقةةةام اإلرشةةةادية لةةةدى بعةةةح  -2

 يرال القم 
 

12 
 

5132 
 

05 
 

5,3, 
 

2, 
 

2131 
 

511 
 

1230 
 

5351 
إ امةةةةةةةةة داراة تدريبيةةةةةةةةة لةةةةةةةةيرال القمةةةةةةةة   1

 المتمييي 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,1 

 
555 

 
- 

القيةةةةام بالنةةةةدااة الحقليةةةةة لمحصةةةةام  -1
 القم 

- - - - 01 2531 
22, 0,3, 55325 

  النشراة اإلرشادية لمحصام القم  1
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1, 

 
5131 

 
150 

 
213, 

 
55351 

 إ امة  يام الحقم -,
51 135 20 031 ,, 2031 222 ,532 55311 

 55300 1030 501 12.2 550 5131 ,1 130 50 إ امة يام الحصاد للقم  -0

 إزمال  المتوسط
1310 

 %5,311          ,5531 المتوسط الحسابى 

 .مبحوثاً  1,1*حسبت النسبة المئوية إلزمال  عدد المبحوثين البالم عددهم 
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 4515( 3)  53مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 
العددى والنسب المئوية والمتوسطات للزراع المبحوثين وفقًا لمناسبة وكفاية الوقت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج  ( التوزيع  1زدول رقم )   

 .اإلرشادي لمحصول القمح

 ن       االبي         
 
 
 

 البنود             

 كفاية الوقت   مناسبة التوقيت 
التوقيت  
 مناسب

 غير مناسب مناسب لحد ما

سط
متو
ال

 

 غير كاف  كاف لحد ما الوقت كاف 

سط
متو
ال

 *% عدد *% عدد *% عدد *% عدد *% عدد 
 عدد

%* 

إقامة التزارب -5
التأكيدية لمقارنة 
اآلصناف عاليه 

المحصول 
واآلصناف 

الموزودة لدى 
 الزراع  

 
05 

 
5,31 

 
21 

 
2131 

 
252 

 
1031 

 
53,1 

 
05 

 
5,31 

 
515 

 
1132 

 
5,1 

 
113, 

 
5301 

إقامة الحقول  -2
اإلرشادية لدى 

 بعض زراع القمح
,1 2,32 521 1131 511 1,31 5320 2, 2130 511 1032 512 1,35 5321 

إقامة دورات  1
تدريبيه لزراع 

 القمح المتميزين 
- - 10 5130 15, 2131 535, 11 ,3, 555 1531 252 ,535 531, 

القيام بالندوات -1
الحقلية لمحصول 

 القمح  
- - ,2 2,3, 2,1 0135 

5320 11 ,3, 5,0 1,35 5,5 1131 53,1 

النشرات  1
اإلرشادية 

 لمحصول القمح
- - - - 1,1 555 5355 - - 21 2131 202 0,3, 5321 

إقامة أيام —,
 53,0 1232 515 1135 255 35, 22 ,235 5235 11 1,32 251 1530 551 الحقل للقمح

إقامة يوم -0
 الحصاد للقمح 

55, 1535 251 1,32 1, 5530 235, 20 2135 5,1 1130 25 2231 2355 

 إزمال  المتوسط
5531 

553,1  

 (% 11311)  ,,53 ( %,,113)     53,5 المتوسط االحسابى

 .مبحوثاً  1,1*حسبت النسبة المئوية إلزمال  عدد المبحوثين البالم عددهم 
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ج اإلرشااادى فااى حاال مشاااكل زراع والمتوسااطات للاازراع المبحااوثين وفقااًا إلمكانيااة البرنااام( التوزيااع العااددي والنسااب المئويااة  1زاادول رقاام )  
 .محصول القمح 

 البيان                                                   
 المشكالت 

 لم يحلها بعض منها قليل منها حلها كلها

وس
لمت
ا

 *% عدد *% عدد *% عدد *% عدد ط

  بأعرا اإلصابه باألمراضعدم المعرفة -5
- 

 
- 

 
19 

 
3141 

 
22 

 
0340 

 
322 

 
6143 

 
1492 

عاااادم معرفااااة كيفيااااة مقاومااااة بعااااض أنااااواع  -2
 الحشائش

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
53 

 
3942 

 
310 

 
1241 

 
11439 

 11435 1040 398 3845 019 - - - - إرتفاع أسعار التقاوى -1

 1498 95 302 32 81 0140 63 - - إرتفاع أسعار األسمدة -1

 - 011 262 - - - - - - إرتفاع أسعار المبيدات  -1

 1409 8246 211 0942 96 - - - -  عف فعالية بعض المبيدات  -,

 1492 9148 301 2142 001 0048 22 - - إرتفاع ازور تشغيل االآلت -0

 1436 1246 361 3642 56 - - - - إنخفاض منسوب المياه بالترع-2
 1426 6840 321 0145 69 02 90 - - الرى تاخر مناوبات -,
 - 011 262 - - - - - - قلة عدد المرشديين الزراعيين -55

 2416        اإلزمالى 

 %01422       1420 المتوسط الحسابى 

 .مبحوثاً  1,1*حسبت النسبة المئوية إلزمال  عدد المبحوثين البالم عددهم 
 .( متوسط درزة تقييم البرنامج اإلرشادى لمحصول القمح 1زدول رقم )

 البياااااان                                          
 

 مؤشرات البرنامج اإلرشادي

 القمحبرنامج محصول 

 بالدرزة المعيارية المتوسط العام

 5352 متوسط درزات معرفة الزراع المبحوثين 
 5320 متوسط درزات ممارسات الزراع المبحوثين 

 ,531 البرنامج اإلرشادي أنشطة درزة اإلستفادة من متوسط 
 ,531 متوسط مناسبة التوقيت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشادي

 53,2 متوسط كفاية الوقت المحدد لتنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشادي
 5322 اإلرشادي فى حل مشاكل زراع المحصولمتوسط إمكانية البرنامج 

 13,0 اإلزماااال 
 ,,53 المتوسط الحسابى
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 4515( 3)  53مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 :لمرازاعا
 .0581  با السعاد ن خير  حس )دكتار( اإلرشاد اليراعت د التنويم االتختيت االتقييمن ايار  التربية االتعليم ن الىمهارية العربية اليمنيةن .0
عبةةاس )دكتةةارا (ن تقيةةيم البرنةةامج اإلرشةةادى لةةيرال محصةةام الةةذر  الشةةامية فةةى محافوةةة القليابيةةه ن   باالعتةا ن تةةاهر محمةةد ن حسةةي  ن صةة ح .3

 . 3100مىلة الىمعية العلمية لارشاد اليراعى نالمىلد الخامس عشر ن العدد األام ن 
(ن مركةةةي البحةةةاث اليراعيةةةة ن ايار  اليراعةةةة اإلدار  المركييةةةة لارشةةةاد اليراعةةةت االبيئةةةة ن يراعةةةة القمةةة  فةةةى اآلرارةةةى القديمةةةة)  رارةةةى الةةةاادى  .2

 .310240223ااستص ح األرارت ن نشر  فنية ر م 
علةم اتتبيةقن ايار  اليراعةة ااستصة ح األرارةتن مركةي البحةاث اليراعيةة ن معهةد بحةاث  -الرافعةتن  حمةد كامةم )دكتةار( ن اإلرشةاد اليراعةت .2

 .0553-0550اإلرشاد اليراعت االتنمية الريفيةن 
 .0558التنابىن محمد مىمد عمر )دكتار(نمرىة االرشاد اليراعىن دار النهرة العربية للتباعة االنشرنالتبعة األالى ن بيراة ن .9
رشةةاد ن سةةعيد عبةةاس محمةةدن كفةةاا  الىهةةاي اإلرشةةاد  فةةت تنميةةة اتتةةاير  نتاىيةةة بعةةح المحاصةةيم بمحافوةةة القليابيةةةن رسةةالة ماىسةةتيرن كليةةة  .6

 .0586فرل بنهان  –معة الي اييق اليراعة بمشتهر ن ىا
  سةةليما  نسةةمير عبةةد الغفةةار ن دراسةةة تقييميةةة لتختةةيت البرنةةامج اإلرشةةادى فةةى مصةةرن رسةةالة دكتةةارا  ن كليةةة اليراعةةة ن ىامعةةة االيهةةر ن القةةاهر  .1

 . 0553ن
ل محصةام الخيةار بقريةة الصةالحية بمحافوةة عيام ن عبد الشافى  حمد عبد الشافى ندراسة فاعليةة البةرامج الريفيةة التليفييانيةة علةى معةارف يرا .8

 .0551الىيي  ن رسالة ماىستير ن كلية اليراعة نىامعة القاهر  ن 
عمةةار ن نىةة ا عبةةد السةةمية علةةى ن دراسةةة تقييميةةة للبرنةةامج اإلرشةةادى البسةةتانى لتتةةاير انتةةاج محصةةام الفراالةةة فةةى ىمهاريةةة مصةةر العربيةةةن  .5

 .3118عة بنها نرسالة دكتارا  ن كليه اليراعة ن ىام
 .3102 سم اإلحصاا ن اإلدار  اليراعية بمركي بنهان بياناة غير منشار  ن  .01
 .3102 سم اإلحصاا ن اإلدار  اليراعية بمركي تا  ن بياناة غير منشار  ن  .00
 .3102 سم اإلحصاان اإلدار  اليراعية بمركيشبي  القناترن بياناة غير منشار  ن  .03
 .3102ببنهان بياناة غير منشار  ن   سم اإلحصاا ن مديرية اليراعة .02
المحاصةةيم الحقليةةة ن برنةةامج نقةةم التكنالاىيةةا لمحصةةام القمةة  ن  ايار  اليراعةةة ااستصةة ح األرارةةت ن مركةةي البحةةاث اليراعيةةة ن معهةةد بحةةاث .02

 .3102/3102اإلدار  المركيية لارشاد اليراعتن الد تن 
 

15-.Kregice R,V, and Morgan ,1970 D.W., Educational and Psychological  Measurement , college station , 
Durham , North Carolina , USA. 
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Evaluating the Extension Program for Wheat Farmers in Qualubiya 

Governorate 
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Abstract 

This research aimed to determine the achievement of the extension program to the knowledge and 

implementing aims to upgrade wheat crop through determining: farmer's information of technical recommendations 

to this crop, the resource of farmers' knowledge to technical recommendations related to wheat, The benefit of 

respondent farmers from the extension program activities to this crop, the limited time relevance to implement the 

wheat extension program activities,  the limited time sufficiency to implement the wheat extension program 

activities. This research was conducted in Qualubiya Governorate, three districts were chosen 

randomly:Benha,Toukh and Shebeen El-Kanater. To achieve the aims of this research, the wheat extension program 

was taken from extension programs which were implemented in the governorate. 

The research sample volume was determined according to Kregcie and Morgan formula, The sample was 

chosen randomly in 2013/2014 season, the sample was 363 respondents 5.49% from the total amounted 6610 

respondents, They were distributed on the research villages: 116 respondents in Sheblanga, 187respondents in Mit 

Kenana and60 respondents in Tal Bani Tameem.An interview with a questionnaire was used as a tool for collecting 

data after testing it on a sample of wheat farmers in Nawa village. Data were collected during December 2014. In 

presenting findings, frequencies, percentage, arithmetic mean and standard deviation were used. 

 

Findings showed that: 

- The arithmetic mean of wheat farmers' knowledge degree means was 1.23 degree representing 61.5%. This means 

that farmers knowledge degree were medium. 

- The arithmetic mean to wheat farmers 'practices degrees means was .90 degree representing 44.9%. This means 

that farmers' practices degree was low. 

- The arithmetic mean of the benefit degree for wheat extension program was .49degree representing 16.33%. This 

means that the respondent farmers got a low benefit from the extension program activities. 

- The arithmetic mean of the limited time relevance to implement the wheat extension program activities was 1,61 

degree representing 53,66%. This means that the limited time to implement the extension program activities 

was relevant to some extent. 

- The arithmetic mean of limited time sufficiency to implement wheat extension program activities was 1,66 degree 

representing 55.33%,This means that the limited time to implement the extension program was sufficient to 

some extent. 

- The arithmetic mean of the extension program ability in solving wheat farmers' problems was 0,31 representing 

10,33%. This means that the extension program solved some wheat farmers' problems. 

- The arithmetic mean of the evaluation degree to the indicators of the wheat program was 0.99 degree. It was low, 

This indicates that the extension program was unable to achieve its goals. 


