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 :المستخلص
طدرةىم التعىلط   ،الودرطسىم طيى: ا الا ىلدي اى: اإل تىل  اإلرشىلد ملوؤشىرا  الوتعلةىم بعلعل ىم ال ىر  ا على  درةىم وتطسى التعرف  البحثاستهدف 

ال ىر  التلل ىم اى: ترشى د الىارات ب  تىل  عل م اسىتخدا  لىم وى  لالوةلر م ب   اط  الوعرا  طالت ع ذى، ألثر التعل و طا ،طدرةم الثةم  حط اإلرشلد ،اآلخر  وع 
 - اإلرشىىىىلد مال ىىىىر  الةولع ىىىىم )ال ىىىىدطا   -ب.     (لرا  الو ال ىىىىمىىىىىىا ىال -لرا  الحةل ىىىىم ىا ىىىىىم )الىرد ىىىىىىىىىىىىىىىعىر  الىال ىىىى -أ طيىىىى:ا  وحصىىىىطم ب ةىىىىر السىىىىلر

 (.اإلرشلد مالوةال   – اإلرشلد م)ال شرا   ال ر  الةولي ر م -ىة .    (اإلرشلد م  االةتولعل
، السلبةم و  الورالا اإلدار م و  لم ورلا  طلذلك اخت لر قر ت  ...طشرب   ،طو   سط د ،بلةلس ادار م ي:إ لااور  مثالثطقد ت  اخت لر  

بورلا  الرطضمقر م الستلوط : طقر م  اطي:و ارعم بب ةر السلر عل  وستطي الورلا الةرى و  ح ث الوسلحم ال ألبرح ث ُرطع: ا: االخت لر 
عل   البحثت  إةراء قد ط  .. طقر م لعر األ رش بورلا شرب   الطلللم بلد مالصالحل  طقر م و    ر ف بورلا و   سط د، طقر  مبلةلس، طقر 

  اطقد بلغ قط  ،ةال  الخلصم بواارع: وحصطم ب ةر السلر بلم ةوع م اراع م طت  اخت لري  و  طاقع الس ،و  الاراتع  م عشطائ م و تظوم 
 االبحث ااستخىد  ا: تحل ىم ب ىل ل  يىذط ، بحثبةرى ال %3ب سبم  لواارع 3535و  إةولل: الشلولم الت: بلغ عدديل  وبحطثل لواارع 072 الع  م

 لتبل  .تحل م اط ،  الحسلب:طال سب الوئط م، طلذلك الوتطس   ،داعداأل
 

الودرطسم و  ح ث الوتطس ل  اإلةولل م لوؤشرا  ق لس العل م  اإلرشلد مل ر  ا  موةلر  ع دأ ه تب    -طقد تلخص  أي  ال تلئج ا ول  ل:ا
 ول  ل:االوحصطم بو  ةم البحث لاراعم  ترش د ارات ب ةر السلرتطة ه ط الوستخدوم ل اإلرشلد مال ر  

درةىم، ب  وىل  47.8اى: ال ر ةىم العرد ىم  الزياادة فاي اإلنتاا بلل سىبم لةو ىع الوؤشىرا  ح ىث بلىغ وتطسى  وؤشىر العرد ىم  اإلرشلد مال ر    تعطق -1
اى:  اآلخاري  التعااو  ما درةىم، طبلل سىبم لوتطسى  وؤشىر  8784  طقىد بل ى م، طأخ ىرا ال ىر  الةولي ر ىدرةىم 787.ولع ىم لل  اى: ال ىر  الة

درةىم،  4777  درةم، طأخ ىرا ال ىر  الةولي ر ىم طبل ى 4786درةم،  ل هل ال ر  الةولع م طقد بلغ  6788طقد بلغ  األعل:ال ر  العرد م لل   
ل هل ال ر  الةولع م طحصىل  على  إةوىلل: وتطسى  ، ط درةم 18711  ال ر  العرد م طقد بلغ إةولل: وتطس الثقة في اإلرشاد ثللالث طالوؤشر
   .مدرة 117.8درةم، ث  ال ر  الةولي ر م طبلغ 14781

 التطص ل  الع  م لوحصطم ب ةر السلرل طت ع ذ الوبحطث  ال ر  الثالثم و  ح ث درةم وعرام  التبل   ب   -0
، ط رةىع رلتطصى ل  الع  ىم لوحصىطم ب ةىر السىلالىارات الوبحىطث   لوعراىم الودرطسىم وى  ح ىث  ختالال  ةطير م ب   ال ىر  الىثالثطةطد ا -أ

وى  ال ىر  الةولع ىم طال ىر  الةولي ر ىم طتوثىم  ألبىروتطسى  األثىر الوعراى: لل ىر  العرد ىم     العرد م ح ىث بلىغال  لصللح ال ر طةطد تأث ر االختال
   .درةم عل  الترت ب 31.51،  31.33درةم ، ب  ول ا: ال ر  الةولع م طالةولي ر م  33.55

لارات الوبحىطث   للتطصى ل  الع  ىم لوحصىطم ب ةىر السىلر ط ت ب   اأطةطد اختالال  ةطير م ب   ال ر  الثالثم الودرطسم و  ح ث ت ع ذ  -ب
ل ىر  الةولع ىم وى  ا ألبىر طيىطلل ىر  العرد ىم درةم  00.13وتطس  األثر الت ع ذي  بلغتأث ر االختالال  لصللح ال ر  العرد م ح ث  طةطد ، ط رةع

 عل  الترت ب.  درةم 37.53،  02.33ا: ال ر  الةولع م طالةولي ر م بلغ  ح ث ،طال ر  الةولي ر م
 

 :المشكلاة البحاثيةو  المقدمة
، لوطاةهم التحد ل  التى: تةلبلهىل اى: الا ىلدي السىلل  م الو ىردي  ب ع مالبشر م ط الرض م ط األالوتعددي تهت  ةوهطر م وصر العرب م بت و م وطارديل 

أ  الاراعىىم يىى: حةىىر الااط ىىم اىى:  (331: 3791رو  )عماار و خاا ىىري ط ، سىىتهالك بوعىىدال  تا ىىد عىى  اإل تىىل التىى: تىىؤدي إلىى  ا ىىلدا  لب ىىري اىى: اال
:  79/3777) باشاا ط شى ر، عىدال  الت و ىم طتحة ةىل  أليىدااهلعول م الت و م االقتصىلد م ، طأ  ال هىطب بلإل تىل  الاراعى: يىط اى: حىد ذاتىه  هطضىل  بو

دطم لت   ىىرم وى  خىىالم تحد ىىد وسىتطى وعىى   لل وىىط، تحىىلطم إلى  أ  الت و ىىم عول ىىم  عرضىهل الطاقىىع الىىذي  ع شىه أاىىراد الوةتوىىع، طتسىع  الىى (313-311
لوىل  ،وى  احت لةىلته  الولد ىم طالوع ط ىمإلى  طاقىع  حةى  الوسىتطى الو لىطب  م ال لو م للت و م لت   ر طاقعهى الس ر ا ه طال ت خعب ع ه، طلذلك تلةأ الدط 

تى: تسىع  إلى  تحة ى  الت ىطر طالتةىد  الىدائ  بىللر ف بلعتبىلرم الوسىئطم أ  اإلرشلد الاراع: وى  أيى  األةهىاي الت وط ىم ال  Mosher(1966:10)عتبرا
 ع  تطص م أي  ول تطصم إل ه البحث العلو: ا: وةلم الاراعم ا: صطري وبس م إل  ةوهطر الر ع   .
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 5155(  3)  53مجلد  مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر

 Rolingاروأشا  ، و  ضرطري تدع    ر  االتصلم الةولي ر م ب ر  االتصلم الشخص: ا: الدطم ال لو ىم Rogers(1971:157)طذلر 
 ه  ةب تطع ىم الوىاارع   طوسىلعدته  على  إدراك وشىللله  طتحد ىد أسىبلبهل طتشىة عه  على  تة ى   أ شى ته  طأعوىلله  طوىل تطصىلطا أإل   (33:1990)

 .إل ه و   تلئج بول  ؤدى إل  تعلوه  و  خبراته  السلبةم
ال ىىلس اىى: الو ىىل   الر ع ىىم عىى   ر ىى  إتلحىىم   ىىرب تىىدر ب ىىت  بأ  االتصىىلم وىى  اةىىم الت و ىىم  (33: 4002منظمااة الفاااو)ح ىىث ةىىلء عىى   

 لحل  الوعلطول  طالوهلرا  طالوعرام ا: أشللم  ةديل ال لس وع دي طةذابم طذا  صله  ت  تحط م الوعلطول  حىطم التل طلطة ىل طالوولرسىل  إلى  وصى
الةوىىلي ر أ  وىىل طةىىدطا وىى  خىىالم التطاصىىم بىى   األشىىخل  أط إلىى   ألبىىرطأشىىللم  عهوهىىل ال ىىلس ثىى   ىىت   ةلهىىل بلعتوىىلد أسىىلل ب ةد ىىدي لتصىىم بعلعل ىىم 

 .بلل ر  الوستخدومالوةوطعل  
أ   عه  اإل سل  ب ئته ط حىلطم أ   ستلشىف ط سىت لع ط عسىر ط تعىرف بىدااع تحة ى  اللعىلءي  إل  أ  األور  حتل  (1:  4001) سويلمط ذلر 

أ  ( 71: 3791) عمار و خاري طذلىر ، بىد أ   لىط  لد ىه دطااىع التىأث ر اى: ب ئتىه الوح  ىم عل ىم اللعل م ، اللشخ  الذي لد ه دااىع اللعىلءي طالعلطالع
طتأث ريىىل  رةىىع إلىى  و لسىىبم يىىذم ال ىىر  لميىىداف التعل و ىىم الوىىراد تحة ةهىىل طوىىل تتضىىو ه يىىذم األيىىداف وىى  ت  ىىرا  وعرا ىىم  اإلرشىىلد مالعل ىىم ال ىىر  

: صىعل  األالىلر الوسىتحدثم طوراحىم تب  هىل طائىل  الوتب  ى   لهىل طالطقى  الو لسىب الطاةىب تطصى لهل طسلطل م طاةبم الت ع ذ ، طلذلك إل  االختالال  اى
وى  األسىس  ةىب التعىرف عل هىل طو هىل  م عتوىد على  وةوطعى اإلرشىلد م  التعلوىم الصىح ح اى: اخت ىلر ال ىر  أ (30: 4034) ةقشاطط ؤلد  ،خالله

 اع م.التعل  طاالتصلم طا تشلر طتب : الوستحدثل  الار 
ر  ةىىط   طوعىىل  لأ  ي ىىلك أسسىى (341: 3791العااادلي )ا ىىذلر  .. اإلرشىىلد م سىىت د إل هىىل تصىى  ف ال ىىر   التىى:لوىىل تعىىدد  طت طعىى  األسىىس 

 ر ةىم عىرب الوعلطوىل   -5            ب عىم تىأث ر ال ر ةىم. -0 .    الوراد االتصلم بهى  األارادعدد -3  -ي:اط  اإلرشلد م هل تص  ف ال ر  لع
 .الحطاس الوستخدوم -1لولم الرسللم.         ت وعط ط 

 ،(52-03ا 3315) ساااميط ، Sanders(1960:115) الىىم وىى  طقىىد اعتوىىد عل ىىه ،لس طاأللثىىر شىى طعل  التصىى  ف اللوىى: يىىط األسىىط عتبىر 
ا 3331)الخاااولي و خااارو  ط ،(312-302ا 3335) العاااادليط ،(030-051ا 3375)عمااار و خااارو  ط ،(037-371ا 3315)كلساااى ونيااار ط

 اإل  اإلرشلد م( ا: تةس   ال ر  370ا 0230) ةقشطط ،(73 ا3333) السلسيلىط ،(331
طا هل  لط  االتصلم بشىخ  طاحىد أط طحىدي طاحىدي وى  الةوهىطر اإلرشىلدي وثىم الوىاارت أط أاىراد األسىري الر ع ىم  طرق االتصال الفردية : -3

 طال ظ  الخب ري . ،طالرسلئم الشخص م ،طاالتصلم التل عط : ،لرا  الولتب مالا لرا  الحةل م ، طالا لرا  الو ال م ، طالا  اوثم
الةولع ىم ا  اإلرشىلد مطا هل  لط  االتصلم بعدد وحدطد وى  الىارات  ولى  للورشىد السى  ري عل ىه طوى  ال ىر   طرق االتصال الجماعية : -4

 يدي طالوولرسم ، طبعرب ال تلئج ، طالوحلضرا  .طاإل ضلح العول: بللوشل ،اإلرشلد م، ال دطا   اإلرشلد ماالةتولعل  
ال شىىىرا  ،  اطا هىىىل  لىىىط  االتصىىىلم بعىىىدد لب ىىىر وىىى  الىىىارات  صىىىعب علىىى  الورشىىىد السىىى  ري علىىى ه  وثىىىم طااارق االتصاااال الجمانيرياااة : -1
 .ل  ا:  ةم الرسلئم إل: ةوهطر الوسترشد  دطر ي اإلرشلد م تضح أ  لل ر   .  طبللتلل:....إلخطالس  ول ،طالتل عا ط  ،طالراد ط ،اإلرشلد مطالوةال  

طبل ى  درةىم  ،ل  أ  وصىر وىر  بورحلىم التعىلء ذاتى: اى: أطائىم السىبع   (31: 4031التقرير السنوي لمجلس المحاصايل الساكرية)ط شى ر 
ي طوىل تبعىه وى  ا ىلدي اى: دخىطم وع اال عتلح االقتصىلد 3375ث  بعد ذلك بدأ  ورحلم بدا م العةطي بعد حرب  3370عل   %333.1االلتعلء الذات: 

ت   ىىر األ وىل  ال ذائ ىىم طا ىىلدي االسىتهالك طا ىىلدي عىىدد السىلل  ، طبل ىى  العةىىطي أقصىليل اىى: أطائىىم الثول   ىل  ح ىىث بل ىى   ائىل  عد ىىدي وىى  الشىعب وىىع
 .   ألف 037،ول ط 0 ، طبلغ إ تل  السلر 3332 عل  %33.1 سبم االلتعلء الذات: 

 

 ظىىرا  لوىىل تعل  ىىه وصىىر وىى  طةىىطد اةىىطي مذائ ىىم وسىىتوري وىى  السىىلر ُو ىىذ ُو تصىىف السىىبع   ل  بعىىد اال عتىىلح اىى  أ ىىه  المشااكلة البحثيااةتتضىىح ط 
 3332سى م عىل   لةى /31.3  وعىدم االسىتهالك العىرد بعىد وىل لىل، 0231لة /س م عل   51االقتصلدي طا لدي وعدم استهالك العرد و  السلر إل: 

ح ىىث بل ىى  العةىىطي بىى   اإل تىىل   ،لىىف  ىى أ  522 هالكطوعىىدم االسىىت،  0233ألىىف  ىى  عىىل   3337 وصىىر ، طبلىىغ وعىىدم اإل تىىل  وىى  السىىلر اىى:
: 4031مجلااس المحاصاايل السااكرية )لالتقرياار الساانوي . 0231عىىل   %71.1لىف  ىى  طبل ىى   سىىبم االلتعىلء الىىذات: أ 703 طاالسىتهالك اىى: وصىىر

32 ،31). 
طعلى  ،  ألطم وىري طذلىك للوسىليوم اى: تةل ىم العةىطي ال ذائ ىم 3330الاراع ىم عىل   طو  ث  أدخل  وصر وحصطم ب ةر السلر إل: خر  تهىل

 %02 لوىل أ  احت لةلتىه الولئ ىم تصىم إلى: ، وصىدر ة ىد لعلىف ح ىطا : هخري تتوثم ا: أ ىأأيو م اقتصلد م الرم  و  أ  وحصطم ب ةر السلر له 
الاراع ىم  اإلرشىلد ماراعم ب ةىر السىلر اى: عىدي وحلاظىل  طاةىل  للتطصى ل  الع  ىم و  احت لةل  وحصطم قصب السلر ط ظرا  إلسترات ة م التطسع ا: 

 703طصىم إلى   ا، إال أ  ي ىلك عةىا تضىح وسىبةل  وى  أيو تىه االقتصىلد ميىذا بلإلضىلام إلى  وىل ا، ب ةىر السىلرو  أةىم ال هىطب ب  تلة ىم وحصىطم 
ا وىل   ةىم للوىاارت وى  تطصى ل   اإلرشىلد موى  ال لح ىم  إ تلةىهاى: الخل ئىم طقد  رةع ذلىك الى  شى طت بعىب الوولرسىل  ،  0233ألف    خالم عل  

الوؤد ىم األسىبلب استةالء الطاقع و  خىالم بحىث و ىدا    عوىم على  لشىف  وول  ستطةب ضرطريالوت طعم ،  اإلرشلد مطاةبم الت ع ذ و  خالم ال ر  
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لىذلك ، دراسىل  السىلبةم ال هل ىإالتعل و ىم طاالقتصىلد م طاةىل لوىل تشى ر  اآلثىلر  ح ىث وى اإلرشىلد مط ظرا  الختالف تىأث ر ال ىر  .. .لذلك ططسلئم عالةهل
 .الوستخدوم لارات ب ةر السلر اإلرشلد مالعل م بعب ال ر  وةلر م ل البحث اظهر  الحلةم إل  إةراء يذ

 

 السلب  عرضهل أول  تحد د أيدااه ا ول  ل: ااتسلقل وع وشللم البحث  :البحثأنداف 
 .األثر التعل و:، ط الثةم  حط اإلرشلدط  ،اآلخر  طالتعلط  وع  ،ا الا لدي ا: اإل تل شرا  الوتعلةم بعلعل م ال ر  طي:لوؤ اف عل  وتطس ل  التعر  -3

لرا  ىىىا ىال  -را  الحةل ىم لىا ىى)ال مىرد ىىىىىىىىىىىىعىر  الىال ى -أ طيى ا وحصطم ب ةر السلرلالارات  تل  إل اآلت م ال ر عل م استخدا  لم و  لالوةلر م ب   ا -0 
 (.اإلرشلد مالوةال   – اإلرشلد م)ال شرا   ال ر  الةولي ر م -   (.اإلرشلد ماالةتولعل   - اإلرشلد مال ر  الةولع م )ال دطا   -ب  .الو ال م (

 

 ال ىر  الىثالث الودرطسىم وى  ح ىث درةىمطةىد اىرط  وع ط ىم بى   ت"  التىلل:ا  ظىرىول  طضع العرب الأتحة   يدف البحث الثل : ل :الفرض البحثي
 الفاارض تاام و اا  النظاارى والختبااار ناالا الفاارض "، الخلصىىم بوحصىىطم ب ةىىر السىىلر اإلرشىىلد ملتطصىى ل  الع  ىىم لالعل تهىىل اىى: ترشىى د الىىارات الوبحىىطث   

 .المقابل الختباره ىالصفر 
 

  :الطريقة البحثية
على  أسىلس  اورلىا  الوحلاظىم البىللغ عىدديل اث ى: عشىر و  بى   ورالىارالا إدار م ثالثم وطقد اخت ر وحلاظم الدقهل م، ب ةري يذا البحثأ

، 0230/0235احىىتالله  الوراتىىب الىىثالث األطلىى: وىى   لح ىىم األيو ىىم ال سىىب م لوسىىلحم الب ةىىر الو ارعىىم بلىىم وىى ه  خىىالم العتىىري وىى  الوطسىى  الاراعىى: 
( على  الترت ىب  %1.1)  ،( %35)  ،( %00.5)   ىب ح ىث  وثىم لىم وى ه على  الترت شاربي ، طورلىا  ميت سويد، طورلا  بلقاس ورلا اطي:

  وى  لىم ورلىا ح ىىث  ت ألىف اىدا  ، طعلى   عىس الو ىطام تى  اخت ىلر قىر  70.0وى  إةوىلل: الوسىلحم الو ارعىم بىللب ةر بللوحلاظىم طالتى: تبلىغ حىطال: 
بورلىا بلةىلس ،  الرطضىموسىتطي الورلىا طيى: قر ىم السىتلوط : طقر ىم  الةرى و  ح ث الوسلحم الو ارعم بب ةر السلر على  ألبرُرطع: ا: االخت لر 

على  ع  ىم عشىطائ م  البحىثتى  إةىراء ط  ،طقر ىم لعىر األ ىرش بورلىا شىرب   الطلللم بلىدالصالحل  طقر م و    ر ف بورلا و   سط د، طقري   مطقر 
 072 الع  ىىم  حةىطقىد بلىغ  ،ةوع ىم اراع ىم طب ر ةىىم و تظوىم و تظوىم تى  اخت ىلري  وى  طاقىىع السىةال  الخلصىم بواارعى: وحصىطم ب ةىىر السىلر بلىم

 .(3) ط تضح ذلك و  الةدطم رق  ، بةرى الدراسم الس %3ب سبم  لواارع 3535و  إةولل: الشلولم الت: بلغ عدديل  بحطثلو
 سىىرسالوىى  قر ىىم ات ب ةىىر السىىلر وىى  ار  لواارعىى 52 بعىىد اختبىىلرم وبىىدئ ل علىى:ةوىىع الب ل ىىل  طاسىىتخد  االسىىتب ل  بللوةلبلىىم الشخصىى م لىىأداي ل

بوحلاظىىم الدقهل ىىم ، طتىى  تعىىد م االسىىتولري طصىى لمم بعىىب األسىىئلم حتىى   تسىى   للىىارات الوبحىىطث   اهوهىىل بسىىهطلم طوىى  ث ىى  اإلةلبىىم بورلىىا السىى بالط   
السىىتولري طتصىىو وهل اىى: صىىطرتهل ال هلئ ىىم عل هىىل بوىىل  ىىتالء  وىىع الوالحظىىل  طال تىىلئج التىى: أسىىعر ع هىىل االختبىىلر الوبىىدئ: . طب ىىلء علىى  ذلىىك تىى  إعىىداد ا

علىىى  أسىىىلطب الوةلبلىىىم الشخصىىى م للبلحىىىث وىىىع  الو ىىىدا :للبحىىىث طأصىىىبح  صىىىللحم لىىىأداي لةوىىىع الب ل ىىىل  بوىىىل  ت لسىىىب وىىىع تحة ىىى  األيىىىداف البحث ىىىم 
ا ىىلدي اىى: ح ىىث درةىىم البحىىطث   وىى  التىى:  تعىىرب لهىىل الىىارات الو اإلرشىىلد مالعل ىىم بعىىب ال ىىر   وؤشىىرا االسىىتب ل  طقىىد تضىىو   اسىىتولري  ،الوبحىىطث  

  بلل سىىبم لواارعىى اإلرشىىلد مدرةىىم أيو ىىم ال ىىر  ب اسىىتعر طلىىذلك ا، ، طاألثىىر التعل وىى ، طدرةىىم الثةىىم اىى: اإلرشىىلداآلخىىر  اإل تىىل ، طدرةىىم التعىىلط  وىىع 
تىىى  تعر  هىىىل طتبط بهىىىل  البحىىىثيىىىداف أل هىىىلع ةوتىىى  ت التىىى:تحةىىى  الب ل ىىىل   طللىىى:، لوىىىل يىىىط وطضىىىح بلسىىىتولري االسىىىتب ل ،  البحىىىثبو  ةىىىم  السىىىلر ب ةىىىر

 ا  لللتلل:طةدطلتهل، طقد استخد  لهل عدد و  الوؤشرا  لة لسهل، طأع    استةلبل  الوبحطث   لهل درةل  
 

 مؤشرات قياس الفاعلية :
 ىلدي اإل تىل  طذلىك بللسىؤام عى  ع   ر ى  درةىم تىأث ر ال ر ةىم اإلرشىلد م اى: ا  بتسع عبلرا  ت  ق لس يذا الوت  ر مؤشر الزيادة في اإلنتا  :  -3

طيوىىل ب ع ىىلء درةتىى   ط  ىىلم لىىم وبحىىطث الدرةىىم  ،وىىدى تىىأث ر ال ىىر  اىى: ا ىىلدي اإل تىىل  طأوىىل  لىىم و هىىل اسىىتةلبت   ُتحىىددا  وىىدى التىىأث ر وىى  عدوىىه
 .، طالدرةم اللل م تعبر ع  درةم الا لدي ا: اإل تل صعر( درةم عل  الترت ب  ،3الوةلبلم للم استةلبم طي ) 

وىل  لىم عبىلريا وة ىلس وى  اسىتةلبت   أطضىع ط ت  ق لس يذا الوت  ر ع   ر   درةم تعىلط  الىارات وىع اآلخىر   مؤشر التعاو  م  اآلخري :  -0
صىعر( درةىم على  الترت ىب  ،3  ىلم لىم وبحىطث الدرةىم الوةلبلىم للىم اسىتةلبم طيى )، ح ىث   لطيوىل ب ع ىلء درةتى ،ُتحددا  ودي التعلط  و  عدوه

 .للل م تعبر ع  درةم التعلط  وع اآلخر  طالدرةم ا
وىل  لىم عبىىلريا أعبىلرا  طقىد طضىع عشىر لتحد ىد درةىم الثةىم اى: اإلرشىلد لىدي الىارات اسىتخد  وة ىلس ولىط  وى   مؤشار الثقاة فاي اإلرشااد :  -5

صىىعر(  درةىىم علىى   -3-0يىى ) م ىىر وطااىى ( طقىىد أع ىى  الوبحىىطث الدرةىىم الوةلبلىىم للىىم اسىىتةلبم ط  -أح ل ىىل –)وطااىى   وة ىىلس وىى  ثىىالث اسىىتةلبل 
 .طالدرةم اللل م تعبر ع  درةم الثةم ا: اإلرشلد الترت ب

لل هىىطب بوحصىىطم ب ةىىر السىىلر اىى: الوسىىتخدوم  ال ىىر  اإلرشىىلد مالعل ىىم األثىىر التعل وىى: ال ىىلتج وىى   ها ةصىىد بىىط  :ياألثاار التعليماامؤشاار     -2
 التطصى ل  تلىك رات ع  التطص ل  الع  م اإلرشلد م لوحصىطم ب ةىر السىلر طت ع ىذي  لةوهطر م وصر العرب م وتوثال  ا: ا لدي وعلطول  طوعلرف الا 
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 ، طوىىدى اسىىتعلدته  وىى  ال ىىر  اإلرشىىلد م .. أى الةىىدري علىى  تحة ىى  التىىأث ر الورمىىطب بلسىىتخدا  ال ىىر  الوتلحىىم وىى  ةهىىطد طأ شىى م طوصىىلدر وعراىىم
 . شطديطقدرا  إق لع م و  الورشد للواارت للطصطم إل  األيداف الو

 

 أدوات التحليال اإلحصائي:
للوةلر م ب   ال ر   الحسلب:الوتطس   العدد طال سب الوئط م ع د عرب الب ل ل ، طلذلك استخدا  االبحث ااستخىد  ا: تحل ىم ب ىل ل  يىذ     

و  ح ث درةم وعرام طت ع ذ الوبحطث   للتطص ل   هللوعرام العرط  العرد م ب  الودرطسم  اإلرشلد ملل ر   الثالث، طاستخد  تحل م التبل   اإلرشلد م
 .ب ةر السلر بو  ةم الدراسم الع  م لاراعم وحصطم

 

 :النتاائج ومناقشتهاا
 :مؤشر الزيادة في اإلنتا  -1  :مؤشرات قياس الفاعلية -أوال:

لل ى  علل ىم وى   اإلرشىلد مطا لل ىر  العرد ىم ( أ  للاىم الوبحىطث   الىذ   تعرضى2ا أطضح  ال تلئج الطاردي بللةىدطم رقى  ) الطرق الفردية -
 ف إ  ا ىلرا  الورشىىد ل ىك اى: ال ىى   اهوتىك العول ىىل  ل ىل تىري أ ىى  شى عبىىلريا األعلى:طلل ى  اى: الورتبىىم  وؤشىىرح ىث  سىبم الوطااةىىم على  عبىلرا  ال

 االعبىلرا  التلل ىماارات الوبحىطث   ط ل هىل لىم وى  وى  إةوىلل: عىدد الى %9.89الاراع م و  خف طترق ع طتسو د  طوةلطوم اآلال  طبل    سبم الوطااةىم 
  ىى  طقبىىم لىىدم ب ة ىىب لىى   ىى  ، طا ىىلري الورشىىد الوتلىىرري لىىل  لهىىل األثىىر ا ىلري الورشىىد لل ىى  لهىىل األثىىر اىى: ا ىىلدي اإل تىىل  ، ط ع ىى: دلىىطقت: ب ة ىىب لىى 

اىى  إ تىىل    سىىوع لىىال  الورشىىد  لىىلا عبىىلرياط ل هىىل  ،وبحىىطث  وىى  إةوىىلل: عىىدد الىىارات ال %9.89بل ىى   سىىبم الوطااةىىم ، ح ىىث اىى: ا ىىلدي اإل تىىل  اللب ىىر
لىل  ب ىطر    ب عسىه ا ىلري الورشىد اى: ال ى    عبىلريا، ثى  تىأت:  %9989طبل ى   سىبم الوطااةىم ،  لت ىروحصطم ب ةر السلر ط  عىذم صىح  لسىب الىطس 

اراعىىم  لا ىىلرا  الحةل ىىم للتعىىرف علىى  وىىل يىىط ةد ىىد اىى:لورشىىد تلىىرار ال عبىىلرياطةىىلء  ،  %89.. عىىذ العول ىىل  الاراع ىىم اىى: الحةىىم ح ىىث بل ىى  إااى أ
وى  إةوىلل:   % 1181 لىال  الورشىد طات تىلة  قىم، طبل ى   سىبم الوطااةىم  ول سوعو   ط   عبلريا، ط ل هل  %.8..طبل    سبم الوطااةم عل هل  الب ةر،

 عدد الارات الوبحطث   ا: ال ر  العرد م.
الةولع ىم لل ى  علل ىم  اإلرشىلد مأ  للاىم الوبحىطث   الىذ   تعرضىطا لل ىر   (3ج الىطاردي بللةىدطم رقى  )ال تىلئ أظهىر  الطرق الجماعية : -

اىى:  لسىىتع د و هىىبلطوختلعىىم  يلت ىىر بتعرا ىى: حلةىىل  لت ىىر علشىىل  ا هىىل أسىىئلم  اإلرشىىلد مال ىىدطا   عبىىلريا األعلىى:ظىى  العبىىلرا  طلل ىى  اىى: الورتبىىم اى: وع
 العبىلرا  التلل ىماط ل هىل لىم وى   ،و  إةولل: عىدد الىارات الوبحىطث   % .9.8   الب ةر وول  ا د اإل تل  بل    سبموطاةهم الوشللم الوختلعم ا: إ تل

  إلل   لهل األثر ا: ا لدي اإل تل  ،  ع : دلطقت: ب ة ب لى   ى  طقبىم لىدم ب ة ىب لى   ى  ، طأ ى  شىل ف  اإلرشلد م لتري أ   شل ف ا  ال دطا  
اللى:  االتلل ىم عبىلريو  إةولل: عدد الارات الوبحطث   ط ل هل ال %9383وتلرري لل  لهل األثر ا: ا لدي اإل تل  طبل    سبم الوطااةم ال اإلرشلد مال دطا  

وى  إةوىلل: عىدد  %9282طبل ى   سىبم الوطااةىم  لت ىرعىذم صىح  لسىب الىطس   الخلصىم بوحصىطم ب ةىر السىلر ط  اإلرشىلد م سوع اللال  اى: ال ىدطا  
ج آاىىىل  الب ةىىىر اىىى: بدا ىىىم اإلصىىىلبم طا ىىىل للالتشىىىف طاعىىى إااىطعراىىى   اإلرشىىىلد موىىى   ىىىط  وىىىل حضىىىر  ال ىىىدطا   عبىىىلرياوبحىىىطث   ، ثىىى  تىىىأت: الىىىارات ال

 ي ىدلعى  لىال  لث ىر وعهىطش ا عبىلريا اإلرشىلد مقشل  الت: تت  ا: ال دطا  لالو  عبلريا،ث   %9181ب إ تل  لت ر طبل    سبم الوطااةم  وحصطل: ب ة
طبل ىى   سىىبم الوطااةىىم عل هىىل  ،اىى: وحصىىطم الب ةىىر إ تىىلة: قىىم اإلرشىىلد موىى   ىىط  وىىل حضىىر  ال ىىدطا   عبىىلرياط  ، %89.سىىبم الوطااةىىم عل هىىل طبل ىى   

 و  إةولل: عدد الارات الوبحطث   ا: ال ر  الةولع م . 11%
الةولي ر ىىم لل ىى   اإلرشىىلد م  تعرضىىطا لل ىىر  أ  للاىىم الوبحىىطث   الىىذ  (9ال تىىلئج الىىطاردي بللةىىدطم رقىى  ) أظهىىر  الطاارق الجمانيريااة : -

بوحصىىطم ب ةىىر السىىلر ط  عىىذم صىىح  مالخلصىى اإلرشىىلد ماللىى:  عهىى  اللىىال  اىى: ال شىىرا   عبىىلريا األعلىى:علل ىىم اىى: وعظىى  العبىىلرا  طلل ىى  اىى: الورتبىىم 
 ع ى: دلىطقت: ب ة ىب لى   ى  طقبىم  ا: عبىلرا تأوى  إةوىلل: عىدد الىارات الوبحىطث   ، ثى  تى %.8..طبل    سبم الوطااةىم عل هىل  ، لسب الطس لت ري

وىى  إةوىىلل: عىىدد  %383.ب لىط  لىىه األثىىر اى: ا ىىلدي اإل تىىل  طقىد بل ىى   سىىبم الوطااةىم  اإلرشىىلد مدائوىىل على  ال شىىرا   طاإل ىىالتلىدم ب ة ىىب لىى   ى  ، 
 %1.اىى: ا ىلدي اإل تىل  طبل ى   سىبم الوطااةىىم للب ىر الل ى  لهىل األثىر  اإلرشىىلد م  ال شىرا  إ ىلتري أ ى  شىل ف  عبىىلريا: ذلىك  لىالىارات الوبحىطث   ، ط 

وى  إةوىلل:  %89..دائول ت لع : عل  لم ول يط ةد د اى: وحصىطم الب ةىر ب سىبم  اإلرشلد مال شرا   عبلرياث   ،و  إةولل: عدد الارات الوبحطث  
ااىال شىىرا  اإلرشىىلد م  أ وىى   ىىط  وىىل قىىر  عبىىلرياط  عىىدد الىىارات الوبحىىطث  ، ااىالب ةىىر التشىىف أاىىل   طات وحصىىطل:  ل ىىأطوهىىل اىى: بدا ىىم اإلصىىلبم ط لقأ طات

عىى  لىىال  وىىش  عبىىلريال شىىرا  اإلرشىىلد م  عبىىلرياط  ،وىى  إةوىىلل: عىىدد الىىارات الوبحىىطث   %383.قىىد بل ىى   سىىبم الوطااةىىم عل هىىل ط  ،ب إ تىىل  لت ىىر ىىب ة
لل ىى   سىىبم الوطااةىىم  ،حصىىطم ب ةىىر السىىلر طأ ىىل إ تىىلة: قىىمبو مالخلصىى اإلرشىىلد مال شىىرا   أ وىى   ىىط  وىىل قىىر  عبىىلرياط  ، %21 ط سىىبم الوطااةىىم ،وعهىىط 
 . و  إةولل: عدد الارات الوبحطث  %1.89عل هل 
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 :اآلخري مؤشر التعاو  م   -2
لل ى   اإلرشىلد م( أ  للاىم الىارات الوبحىطث   الىذ   تعرضىطا لل ىر  العرد ىم .ا أطضىح  ال تىلئج الىطاردي بللةىدطم رقى  ) الطرق الفردية -أ

 اعبىلري طلل ى  اى: الورتبىم األعلى:الوؤشىر، ضىح ذلىك وى  خىالم عبىلرا  تط  ،اآلخىر  و  ح ث  سبم طةطد درةم تعلط  الارات الوبحطث   وع  موتبل  
حلةىم وىى  الورشىىد  بىىلعرفلوىل  عبىىلريا ط ل هىل،  %111 طبل ىى   سىبم طةطديىىل ..خرشأحىىد   لىب وشىىطرت: اى: حلةىىم خلصىم بوحصىىطم الب ةىر وبتىىألوىل 

ه  وىىل  سىىىتخدوطش اآلال  بىىىلعرالىىم اللىى:  يل صىىىح عبىىلريا، ثىىى   %.9.8ح ىىث بل ىىى   سىىبم طةطديىىل  ..اآلخىىىر  طلهىىل للوىىاارع   ق ةىىىر بأعىى  اراعىىم الب
ة را ىىى: بلو ىىىم السىىىولد اآلاطتىىى: الو لسىىىبم طعىىىد   يل صىىىح عبىىىلريال ، طبلل سىىىبم %89.. طةطديىىىلطبل ىىى   سىىىبم .. ي ىىىدلعلشىىىل  ولهىىىلش ا ملحد ثىىىاالاراع ىىىم 

بل ىى   سىىبم  ..عىىلط  ة را ىى: اىى: ال ىى   اىى: العول ىىل  الاراع ىىم الوختلعىىم لاراعىىم ب ةىىر السىىلرأب عبىىلريا، ط  %989. ىى   سىىبم طةطديىىل لل ..اإلسىىراف ا ىىه
 ..دائول أ عىذ أي حلةىم ةد ىدي لاراعىم الب ةىر عراتهىل وى  الورشىد طوىلل ش دعىطي بحىد ا، طا خعب طةطد تعلط  ا: بعب العبلرا  وثم %282.طةطديل 

ااىإصىىىلبم اىىى: مىى   ة را ىىى: بىىىلقط  بسىىىرعم طاعىىىراه  بهىىىل  بلشىىىطفلوىىىل  عبىىىلريا، طلىىىذلك  %.998يىىىل طبلىىغ  سىىىبم طةطد طلل ىىى   سىىىبتهل  ..  ىىىت  عالةهىىىل  طات
ة را ىى: اىى: الوسىىتةبم   بةىىطا الحلةىىل  الةد ىىدي اىى: اراعىىم الب ةىىر اى  يل صىىح ااىى: لىىم وىى  اآلخااري تعاااو  ماا  الود جااو ااعف درجااة و ،  9.89%

عىىرف ة را ىى: ب هىىل اىى: أم الورشىىد ع هىىل علشىىل  أإصىىلبم ةد ىىدي اىى: الوحصىىطم بسىى بلشىىطفلوىىل  عبىىلريا، ط  %9282سىىبتهل وعراتهىىل وىى  الورشىىد طلل ىى   
يىم الةر ىم بتىتلل  اى: أ  ةولعم و  دلط طة ع ا لسؤاملطبلل سبم  ،و  إةولم عدد الارات الوبحطث   ا: ال ر  العرد م %3.89طبل    سبتهل  ..ال   

 توثىىم األعلىى:طلل ىى  ال سىىبم  ،لوىىل   لبىىطم رأ ىى قعىىد وعىىلي  طأقىىطم أ الل ىى  ال ت ةىىم لوىىل ل:.. ا ىىه  يلتعوىىمب ةىىر السىىلر بعىىب األوىىطر الخلصىىم ب  تىىل  
ه  طال أتىدخم طلل ى  به  اى: حىلل سىأط  ، %2383قعىد وعىلي  طوةطلشى: حلةىم ط سىبته  أط  ، %31ق عه  بىه ط سىبته  أط  رأ  قطم أقعد وعلي  ط أ، ث   3989%

 .%1282 سبته  

 اإلرشىىلد م( أ  للاىىم الىىارات الوبحىىطث   الىىذ   تعرضىىطا لل ىىر  الةولع ىىم 9ال تىىلئج الىىطاردي بللةىىدطم رقىى  ) أظهىىر  طاارق الجماعيااة :ال -ب
 األعلى:طلل ى  اى: الورتبىم  االعبىلرا  التلل ىماضىح ذلىك وى  خىالم تط  ،اآلخىر  و  ح ث  سبم طةطد درةم تعلط  الىارات الوبحىطث   وىع  وتبل  ملل   
لوىىل حىىد  عبىىلريا ط ل هىىل،  %.98.    سىىبم طةطديىىل ىىطبل اآلخىىر  للوىىاارع    بأقطلهىىلعىى  اراعىىم الب ةىىر  اإلرشىىلد معرف حلةىىم وىى  ال ىىدطا  لل بىىلوىى عبىىلريا

إصىلبم ةد ىدي اى: وحصىطم الب ةىر  بلشىطفلوىل  عبىلريا، ثى   %989.  لب وشطرت: ا: حلةم خلصم بوحصىطم الب ةىر وبتىلخرش ح ىث بل ى   سىبتهل 
 العبىلرا  التلل ىما، طلل   درةم التعلط  وتطسى م اى:  %89.. دطا  إل: بحضريل علشل   عراهل ة را : ا: ال    طلل    سبم طةطديل  لقشهل ا: اللب
دائوىل أ عىذ أي حلةىم ةد ىدي  عبىلريا، ط  %9.89طلل ى   سىبتهل  ال ىديعلشىل  ولهىلش  الحد ثىمه  وىل  سىتخدوطش اآلال  الاراع ىم بلعرالم الل:  يل صحط 

علشىىل  ا هىىل  اإلرشىىلد مة را ىى: بحضىىطر ال ىىدطا   يل صىىح،  %.998 حىىد طبل ىى   سىىبتهلأطوىىلل ش دعىىطي ب اإلرشىىلد مالب ةىىر عراتهىىل اىى: ال ىىدطا   لاراعىىم
 ىل بحضىر أة را : ا: الوسىتةبم   بةىطا الحلةىل  الةد ىدي اى: اراعىم الب ةىر اى وعراتهىل ط  يل صحط  ،%9282طوختلعم  ستع د و هل الةو ع . لت ريأسئلم 

 بلشىىطفلوىىل  عبىىلريا، ثىى    %282.ط  ة را ىى: اىى: ال ىى   اىى: العول ىىل  الاراع ىىم الوختلعىىم لاراعىىم ب ةىىر السىىلرلبلعىى عبىىلريا، ط  %9282 اإلرشىىلد مل ىىدطا  ا
ااىإصلبم ا: م   ة را : بلقط  بسرعم طاعراه  بهل  الةر ىم  يىمأ  ةولعىم وى  دطبلل سبم للسؤام  لتري لط طةى ، %1.طلل    سبتهل..  ت  عالةهل  طات

اقعىد وعىلي  طوةطلشى: حلةىم طلل ى  ال سىبم األعلى: طيىى:  الل ىى  ال ت ةىم لوىل ل:؟ االسىلر يلتعوىم ا ىه بتىتلل  اى: بعىب األوىطر الخلصىم ب  تىل  ب ةىر
طأخ ىىرا ، %1383 طبل ىى   سىبته  ..قعىد وعىلي  طأقىىطم رأ ى  طأقىى عه  بىهأط  ،  %3989 طبل ى   سىىبته  ..قعىد وعىىلي  طأقىطم رأ ىى  لوىل   لبىىطمطأ،  %.9.8توثىم 

 . %989طلل    سبته  .. به  ا: حلله  طال أتدخم سأ

أ  للاىىىم الىىىارات الوبحىىىطث   الىىىذ   تعرضىىىطا لل ىىىر  الةولع ىىىم الىىى: ( .ال تىىىلئج الىىىطاردي بللةىىىدطم رقىىى  ) شىىىلر أ الطااارق الجمانيرياااة : -جاااا
طلل ى  اى: الورتبىم  وؤشىرذلىك وى  خىالم عبىلرا  ال ط تضىح   اآلخىر و  ح ث  سبم طةطد درةم تعىلط  الىارات الوبحىطث   وىع  وتبل  ملل    اإلرشلد م

لوىل حىد  عبىلريا ط ل هىل،  %9383طبل    سبتهل ..  اآلخر  طلهل للواارع   قع  اراعم الب ةر بأ اإلرشلد محلةم و  ال شرا   بلعرفلول  عبلريا األعل:
صىىح ة را ىى: اىى: الوسىىتةبم   بةىىطا الحلةىىل  الةد ىىدي اىى: اراعىىم يل  عبىىلرياط ،   %9181خرش أ  لىىب وشىىطرت: اىى: حلةىىم خلصىىم بوحصىىطم الب ةىىر وبتىى

 اه  ال ةىرأط بىلعرالىم اللى:  يل صىح عبىلريا، طلل    سبم الوبحطث   وتطسى م لوىل اى:  %89..طلل    سبتهل  اإلرشلد مالب ةر اى وعراتهل ا: ال شرا  
أي حلةىم ةد ىدي ولتطبىم اى: ال شىرا  اط الوةىال  لاراعىم الب ةىر  رياعبىلثى  ،   %282. ال ىديعلشىل  ولهىلش  اإلرشلد مط الوةال  أو  ال شرا    ئش
،  %383.لوىىل بةىىرأ عىى  إصىىلبم ةد ىىدي اىى: الوحصىىطم الب ةىىر بةطلهىىل لة را ىى: علشىىل   الحظهىىل اىى: ال ىى  .  عبىىلرياط  ، %.8.. عىىذيل طوىىلل ش دعىىطي بحىىد أ

ااىعىراه  بهىل إصلبم ا: م   ة را : بلقط  بسىرعم طا بلشطفطا خعض  ع  الوتطس  لول لول  ثى  ،  %.998بلل شىري  ي ىت  عالةهىل اي وىلي: وطةىطد طات
ط  ة را ىى: اىى: ال ىى   اىى: العول ىىل  الاراع ىىم لثىى  بلعىى،  %2383ة را ىى: بلو ىىم السىىولد اآلاطتىى: الو لسىىبم طعىىد  اإلسىىراف ا ىىه طلل ىى   سىىبتهل  يل صىىح

يم الةر م بتتلل  اى: بعىب األوىطر الخلصىم ب  تىل  أ  ةولعم و  دي لط طة لتر  اطبلل سبم للسؤام،  %21 الوختلعم لاراعم ب ةر السلر طلل    سبتهل
قىى عه  بىىه طلل ىى  ال سىىبم أقىىطم رأ ىى  ط أقعىىد وعىىلي  ط ، طأ %91قعىىد وعىىلي  طوةىىطلش حلةىىم ط سىىبته أ الل ىى  ال ت ةىىم لوىىل ل:؟.. اب ةىىر السىىلر يلتعوىىم ا ىىه

 .%282به  ا: حلله  طال أتدخم ط سبته  سأ ،%2.89قعد وعلي  طأقطم رأ   لول   لبطم ط سبته طأ ، %3282األعل: 
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لل ىى   اإلرشىىلد م( أ  للاىىم الىىارات الوبحىىطث   الىىذ   تعرضىىطا لل ىىر  العرد ىىم .ال تىىلئج الىىطاردي بللةىىدطم رقىى  ) بىىرا أ الطاارق الفرديااة : -
 األعلىى:طلل ىى  اىى: الورتبىىم  العبىىلرا  التلل ىىمالاراعىى: ط تضىىح ذلىىك وىى  خىىالم وىى  ح ىىث  سىىبم طةىىطد درةىىم ثةىىم الىىارات الوبحىىطث   اىى: اإلرشىىلد ا وتبل  ىىم
 ط ل هىىل،  %1282ب  وىىل احتوىىلم طةطديىىل قىىد بل ىى   %.8..قىىد بل ىى   طةطديىىلوىى  السىىهم التعلوىىم وىىع الورشىىد الاراعىى: طلل ىى   سىىبم التأل ىىد علىى   عبىىلريا
، ثىى   %1.89اىى: حىى   احتوىىم طةطديىىل بلىىغ  %.18.ب اإل تىىل  الحد ثىىم طقىىد بل ىى  بحىىس إ  الا ىىلري الحةل ىىم بتاطد ىى: بوعىىلرف ةد ىىدي عىى  أسىىلل   عبىىلريا
ت ب ىى  تطصىى ل   عبىىلريا، ثىى   %2282طلل ىى  احتوىىلم  سىىبم طةطديىىل %.98.الوعلطوىىل  التىى:  ةىىدوهل الورشىىد الاراعىى: بتلىىط  وحىىم ثةىىم طقىىد بل ىى  عبىىلريا

، وىل تسىوعش وى  اإلرشىلد  % 2.89ب  وىل احتوىلم طةطديىل قىد بل ى    %282قىد بل ى  طةطديىلاإلرشلد الاراع: ال تا د اإل تل  طلل    سىبم التأل ىد على  
وىىش وىى  الوولىى  االتصىىلم   % 3383، ب  وىىل احتوىىلم طةطديىىل قىىد بل ىى   % 181الاراعىى: إال لىىال  ولهىىطش ال ىىدي طلل ىى   سىىبم عىىد  الوطااةىىم قىىد بل ىى  

، بشىعر أح ل ىل  إ  ىل وىش اى: حلةىم للورشىد الاراعى: طال م ريىل  % 3.89قد بل ى  يلطةطدبرةلم اإلرشلد الاراع: ا: أي طق  طلل    سبم التأل د عل  
أاضم وعرام لم ش:ء ةد د ع  الاراعىم وى  الا ىلري الحةل ىم طلل ى  ، ط .398، ب  ول احتولم طةطديل قد بل     %.98طلل    سبم عد  الوطااةم قد بل  

لوىىل تةىىلبل : أي وشىىلله اىى: اراعىىم وحصىىطم الب ةىىر الةىىأ إلىى  ط ،  %9989م طةطديىىل قىىد بل ىى ب  وىىل احتوىىل، %89..قىىد بل ىى   طةطديىىل سىىبم التأل ىىد علىى  
حىد طوىلل ش ا عىذ لىال  الورشىد أطم ط لب، ط  % 9282، ب  ول احتولم طةطديل قد بل ى   % 89..قد بل    طةطديلالورشد الاراع: طلل    سبم التأل د عل  

 .%89..، ب  ول احتولم طةطديل قد بل   %1989   قد بل طةطديلطلل    سبم التأل د عل   ،دعطم بحد
 اإلرشىىلد م( أ  للاىىم الىىارات الوبحىىطث   الىىذ   تعرضىىطا لل ىىر  الةولع ىىم 9ال تىىلئج الىىطاردي بللةىىدطم رقىى  ) أظهىىر  الطاارق الجماعيااة : -

طلل ىى  اىى: الورتبىىم  العبىىلرا  التلل ىىمام ط تضىىح ذلىىك وىى  خىىال ،وىى  ح ىىث  سىىبم طةىىطد درةىىم ثةىىم الىىارات الوبحىىطث   اىى: اإلرشىىلد الاراعىى: وتبل  ىىملل ىى  
ب  وىل احتوىلم طةطديىل قىد   %.18.قىد بل ى   طةطديىلبأحس إ  الةو ع ب ةدرط : طلل    سبم التأل د عل   اإلرشلد ملول بحضر ال دطا   عبلريا األعل:

 طةطديىلطلل ى   سىبم التأل ىد على   ..بلسىتورار اإلرشىلد ملل   ال سىبم ا هىل وتطسى م وثىم يىم بتحىر  على  حضىطر ال ىدطا   عبلريا، ث   %1.89بل  
بتلىط  وحىم ثةىم . طلل ى   سىبم التأل ىد  اإلرشىلد مالوعلطول  التى: تةىد  اى: ال ىدطا   عبلريا، ث   %.298ب  ول احتولم طةطديل قد بل   %383.قد بل   

 ،اإلرشىىلد معراتىىه اى: ال ىدطا  : لىإللىىط  عىذ  لىم  اراعىم وحصىطل:    علىىئ وبىل،  %31ب  وىل احتوىلم طةطديىىل قىد بل ى  %1.قىد بل ىى   طةطديىلعلى  
لوىىل   العبىىلرا  التلل ىىما، ثىى  ا خعضىى   سىىبم الوىىاارع   اىى:  %2.89، ب  وىىل احتوىىلم طةطديىىل قىىد بل ىى  %9181قىىد بل ىى  طةطديىىلطلل ىى   سىىبم التأل ىىد علىى  

ب  وىل احتوىلم  %.298قىد بل ى   طةطديىل   سىبم التأل ىد على  طاسوع حلةم ةد دي ا: اراعم الب ةر ا ل أطم طاحد ب عىذيل طلل ى اإلرشلد مبحضر ال دطا  
قىد  طةطديىللوىل تةىلبل : أي وشىلله اى: اراعىم وحصىطم الب ةىر الةىأ إلى  الورشىد الاراعى: طلل ى   سىبم التأل ىد على   عبىلريا، ط  %9181طةطديل قد بل  

إال لىال  ولهىطش ال ىدي طلل ى   سىبم التأل ىد على   اإلرشىلد مدطا  وىل تسىوعش وى  ال ى عبىلريا، ب  وىل  %9.89ب  ول احتولم طةطديل قىد بل ى  %.298بل  
بىىتحس أ هىىل وضىى عه للطقىى  طلل ىى   سىىبم  اإلرشىىلد م، يىىم أ ىى  لوىىل بتحضىىر ال ىىدطا   %.2.8ب  وىىل احتوىىلم طةطديىىل قىىد بل ىى  %1.89قىىد بل ىى  طةطديىىل

را عبىىلرا  وىىل تسىىوعش وىى  اإلرشىىلد الاراعىى: إال لىىال  الضىى: خ ىىأ، ط  %2.89ب  وىىل احتوىىلم طةطديىىل قىىد بل ىى  %1181قىىد بل ىى  ،  طةطديىىلالتأل ىىد علىى  
 ،ت ب ى  تطصى ل  اإلرشىلد الاراعى: ال تا ىد اإل تىل ، طعبىلريا  %.398ب  وىل احتوىلم طةطديىل قىد بل ى ، %282قىد بل ى  طةطديىلطلل    سبم التأل ىد على  
 .%1383ب  ول احتولم طةطديل قد بلغ %282قد بل    طةطديلطلل    سبم التأل د عل  

 اإلرشىلد مللاىم الىارات الوبحىطث   الىذ   تعرضىطا لل ىر  الةولي ر ىم  ا( أ 11ال تلئج الىطاردي بةىدطم رقى  ) أظهر  الطرق الجمانيرية : -
طلل ىى  اىى: الورتبىىم  العبىىلرا  التلل ىىماوىى  خىىالم وىى  ح ىىث  سىىبم طةىىطد درةىىم ثةىىم الىىارات الوبحىىطث   اىى: اإلرشىىلد الاراعىى: ط تضىىح ذلىىك  وتبل  ىىملل ىى  
قىد  طةطديىل لتىب ا هىل عى  أي حلةىم ملى  أط م ىر وع ىدي اى: اراعىم الب ةىر طلل ى   سىبم التأل ىد على   اإلرشىلد مال  ولى  أ  ال شىرا   عبلريا األعل:
حس إ  الةو ىىع ب ةىىدر : طلل ىى   سىىبم التأل ىىد علىى  لبىى د ماإلرشىىللوىىل بةىراء ال شىىرا   عبىىلريا ط ل هىىل،  %.2.8ب  وىىل احتوىىلم طةطديىىل قىىد بل ىى  %181.بل ى 

تلىط  وحىم ثةىم طلل ى   سىبم  اإلرشىلد مالوعلطوىل  التى: تةىد  اى: ال شىرا   عبىلريا، ثى   %.298ب  وىل احتوىلم طةطديىل قىد بل ى  %181.قىد بل ى  طةطديىل
اراعىىم وحصىىطل: لىىط  عىىذ  لىىم اللىى: عراتىىه اىى: ال شىىرا     علىى ئبىىل و %.998ب  وىىل احتوىىلم طةطديىىل قىىد بل ىى  %383.قىىد بل ىى   طةطديىىلالتأل ىىد علىى  

يىم بتحىر  على  قىراءي ال شىرا   عبىلريا، ث   %9.89ب  ول احتولم طةطديل قد بل    %.9.8قد بل    طةطديلصح طلل    سبم التأل د عل   اإلرشلد م
بحىب الةىراءي اى: ال شىىرا   عبىىلريا، ثى   %9.89ديىىل قىد بل ى  ب  وىل احتوىلم طةط  %9383قىىد بل ى   طةطديىلبلسىتورار طلل ى   سىىبم التأل ىد على   اإلرشىلد م
،  %.9.8ب  وىىىل احتوىىلم طةطديىىىل قىىىد بل ىىى   %31قىىد بل ىىى   طةطديىىىلعىىى  أي حلةىىىم خلصىىم ب  تىىىل  ب ةىىىر السىىلر طلل ىىى   سىىىبم التأل ىىد علىىى   اإلرشىىلد م
ب  وىل احتوىلم طةطديىل قىد بل ى   %89.قىد بل ى   طةطديىل شرح لت ر طتطض ح طلل    سبم التأل د عل  مش ال دي علشل  وحتلةلوله اإلرشلد مال شرا  

قىد بل ىى   طةطديىلطلل ى   سىبم التأل ىىد على   ، عىذيل د بحىى ىل أطم طاألوىل بةىراء ال شىىرا  ط لىط  ا هىل حلةىم ةد ىىدي اى: اراعىم الب ةىر  عبىلريا، ثى   9181%
قىد بل ى   طةطديىلطلل ى   سىبم التأل ىد على   ،؟للطقى  م هىل وضى عال شىرا  بىتحس أ أ، يىم أ ى  لوىل بتةىر  %.9.8ب  ول احتولم طةطديىل قىد بل ى   2383%
دطر علىىى  حلهىىىل اىىى: ال شىىىرا  لاىىى: اراعىىىم وحصىىىطم الب ةىىىر بىىى ملوىىىل تةىىىلبل : أي وشىىىلل عبىىىلرياخ ىىىرا أ، ط  %9989ب  وىىىل احتوىىىلم طةطديىىىل قىىىد بل ىىى   %.98

 . %.8.. بلغ ب  ول احتولم طةطديل قد %.8.قد بل    طةطديلطلل    سبم التأل د عل  ، اإلرشلد م
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المساتخدمة لترشايد زراع بنجار  اإلرشااديةللطارق الاث ث المساتخدمة ما  حياث متوساط اإلجماالي لمؤشارات قيااس فاعلياة الطارق  ةمقارن -ثانيا:
 :السكر بمنطقة الدراسة 

 اإلرشىىلد موىىل  لىى: ا تعىىط  ال ىىر  لوؤشىىرا  ق ىىلس العلعل ىىم لل ىىر  الىىثالث لالحسىىلب  وتطسىى  ال ا ألىى: إ( 11ةىىدطم رقىى  )ال تىىلئج الىىطاردي بشىىلر  أ
ب  وىل لىل  اى: ال ىر   ،درةىم 47.8للوؤشر األطم الا لدي ا: اإل تل  ا: ال ر ةم العرد م الحسلب  ح ث بلغ الوتطس  .. العرد م بلل سبم لةو ع الوؤشرا  

 درةم. 1.13طقد بلغ  مدرةم ، طأخ را ال ر  الةولي ر  7.10الةولع م 
درةىم  3.13 ل هىل ال ىر  الةولع ىم طقىد بل ى  ط درةىم ،  3.11  بل ىقد  األعل لل    ..ا: ال ر  العرد م  اآلخر  وع  طبلل سبم لوؤشر التعلط  

 درةم. 4777، طأخ را ال ر  الةولي ر م اةد بل  
درةىم ، ثى   33.15على  درةم ، ط ل هل ال ر  الةولع م طقىد حصىل   31.35قد بلغ الوتطس  الحسلب: لل ر  العرد م  ..طوؤشر الثةم ا: اإلرشلد
 درةم. 35.71ال ر  الةولي ر م طقد بل   

طاى: درةىم،  18711 ، طاى: ال ىر  الةولع ىمدرةىم 14711ال ىر  العرد ىم  ا ىه اةىد بل ى ..  األثىر التعل وى: الوعراى يىطرا الوؤشر الرابع  ط  خأط 
 77784ال ىر  العرد ىم اى: الوةدوىم طقىد بل ى   ا:للتطسى ل  لللتىطلل ى  الو ..الت ع ىذي التعل وى  درةم ، ث  وؤشر األثىر 18718ال ر  الةولي ر م 

   .درةم 1.714خ را ال ر  الةولي ر م ا خعض  طبلغ وستطي الت ع ذ ا هل أط ، درةم  79761درةم ، طبلل سبم لل ر  الةولع م بل  
 

 :ول بنجر السكربالتوصيات الفنية لمحص المبحوثي الطرق الث ثة م  حيث درجة معرفة  التباي  بي  -ثالثا:
بلختبىىلر تحل ىىم التبىىل   بىى   ال ىىر  الثالثىىم وىى  ح ىىث درةىىم وعراىىم الوبحىىطث   بللتطصىى ل  الع  ىىم لوحصىىطم  (30ةىىدطم رقىى  )  تىىلئج تشىى ر

  طيى: ق وىم لب ىري طتعىط   ظ رتهىل الةدطل ىم ع ىد وسىتطى وع ط ىم ،37.13ق وىم " ف " الوحسىطبم بل ى   أ ب ةر السلر طةطد اخىتالف ةىطيري ، ح ىث 
طتشىىى ر يىىىذم ال ت ةىىىم إلىىى  طةىىىطد اختالاىىىل  ةطير ىىىم بىىى   ال ىىىر  الىىىثالث الودرطسىىىم وىىى  ح ىىىث وعراىىىم الىىىارات . . 017،  0 طدرةىىىل  حر ىىىم ، 2.23

وتطسى  األثىر الوعراى: لل ىر   بلىغوحصىطم ب ةىر السىلر ، ط رةىع تىأث ر االختالاىل  لصىللح ال ىر  العرد ىم ح ىث اراعىم الوبحطث   للتطص ل  الع  م ل
درةىم  31.51،  31.33درةىم ، ب  وىل اى: ال ىر  الةولع ىم طالةولي ر ىم  33.55و  ال ر  الةولع م طال ر  الةولي ر ىم طتتوثىم اى:  ألبرم  العرد 

 عل  الترت ب . 
لع  ىىم الوبحىىطث   بللتطصىى ل  ا ت ع ىىذ الىىاراتبلختبىىلر تحل ىىم التبىىل   بىى   ال ىىر  الىىثالث وىى  ح ىىث درةىىم أ  ىىه  (35ةىىدطم رقىى  )  تىىلئج تشىى رلوىىل 

طيى: ق وىم لب ىري تعىط   ظ رتهىل الةدطل ىم ع ىد  ،31.11ق وىم " ف " الوحسىطبم بل ى   أ وحصطم ب ةر السلر طةطد اخىتالف ةىطيري ، ح ىث اراعم ل
ط طتش ر يذم ال ت ةم إل  طةىطد اختالاىل  ةطير ىم بى   ال ىر  الثالثىم الودرطسىم وى  ح ىث ت ع ىذ أ.. . 017،  0 طدرةل  حر م  2.23وستطى وع ط م

 ع ىذي ت ب   الارات الوبحطث   للتطصى ل  الع  ىم لوحصىطم ب ةىر السىلر ، ط رةىع تىأث ر االختالاىل  لصىللح ال ىر  العرد ىم ح ىث بلىغ وتطسى  األثىر الت
 37.53،  02.33درةم ، ب  وىل اى: ال ىر  الةولع ىم طالةولي ر ىم  00.13و  ال ر  الةولع م طال ر  الةولي ر م طتتوثم ا:  ألبرلل ر  العرد م  

عد  طةطد ارط  وع ط م ب   ال ىر  الثالثىم وى  ح ىث درةىم " اطب لء عل  ذلك  ول  راب العرب اإلحصلئ: الذي     عل .. درةم عل  الترت ب.
   .البد م  ظرىعرب الطقبطم ال " ..العل تهل ا: ترش د الارات للتطص ل  الع  م بوحصطم ب ةر السلر

درةىىم ، ط ل ىىه ال ىىر   33.213لعل ىىم بلل سىىبم لل ىىر  الثالثىىم الودرطسىىم لصىىللح ال ىىر  العرد ىىم ح ىىث بلىىغ بلىىغ الوتطسىى  العىىل  لوؤشىىرا  العلةىىد ط 
 درةم. 30.250درةم ، طأخ را ال ر  الةولي ر م الل   توثم  35.730 الةولع م طتوثل   ا:

اراعىم الخلصىم ب اإلرشىلد م: تطصى م الرسىلئم طبهذا  ول  الةطم أ  ال ر  العرد م لل ى  أاضىم ال ىر  الىثالث الودرطسىم وى  ح ىث العل تهىل اى
 لسلر.اوحصطم ب ةر 

 

 أخذ ا: االعتبلر االستعلدي و  ال تلئج الت ب ة م لللتلل:ا  ول  ا: ضطء  تلئج الدراسم أ     :لدراسةالفوائد التطبيقية ل
االيتوىىل  بللتطصىى ل  ذا  الوعراىىم الو خعضىىم  وعراىى: للىىارات علىى  أسىىلسالوسىىتطى الالتىى: تا ىىد وىى   اإلرشىىلد معىىلدي اخت ىىلر ال ىىر  إال ظىىر اىى:  -1

اى: ال ىر   صىمطلل ى  ورتععىم طخل بىلل ر  الثالثىم بلل سىبم للوبحىطث  تضح و  ال تلئج أ  الوستطى الوعرا: الو خعب طالوتطسى  ا، ح ث طالوتطس م 
 .  ح ث أ  يذم ال سبم ال  ستهل  بهل %15.5طأخ را ال ر  العرد م  ،%30.0 لالةولي ر م ط سبته ل هل ال ر طت ، %35.5ط سبتهل  الةولع م

الوسىتخدوم طالتى: تا ىد وىى  وسىتطى ت ع ىذي للىارات على  أسىلس االيتوىل  بللتطصى ل  ذا  الوسىتطى الت ع ىىذي  اإلرشىلد معىلدي اخت ىلر ال ىر  إال ظىر اى: 
.. لل ىى  ورتععىىم  بىىلل ر  الثالثىىم م للوبحىىطث  الو خعضىىم طالوتطسىى م بلل سىىب  الوسىىتطى الت ع ىىذي أتضىىح وىى  ال تىىلئج ا، ح ىىث الو خعضىىم طالوتطسىى م 

وىى   %73.3طأخ ىىرا ال ىىر  العرد ىىم طلل ىى   سىىبتهل ،  %30.0 لطتل هىىل ال ىىر  الةولع ىىم ط سىىبته،  %31.7 اىى: ال ىىر  الةولي ر ىىم ط سىىبتهل مطخلصىى
         . الطةهم الاراع م للعوم الاراع ضرطري أ   لط  اإلرشلد الاراع: يط، طذلك   يذم ال سبم ال  ستهل  بهلأح ث  إةولل: عدد الوبحطث  
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     الجداول:
 :قري الدراسة مراكز علي البحث (: توزي  زراع عينة1رقم )جدول 

 حجم العينة عدد الزراع بالقرية بنجر سكر المساحة المنزرعة الزراعية الجمعياتقرى  المركز

   بلقاس
 21 3104 4413 الستاموني
 21 927 3224 الرو ة

   يت سويدم
 21 3400 3421 الص حات
 21 3390 3399 ميت طريف

    شربي 
 21 199 120 كفر األطرش
 21 271 299 الوكالة بلد

 490 1171 9340 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىلاجماإل
 . 4034 ،ت غير منشورةرية الزراعة بالدقهلية ، بيانايالمصدر: قسم المحاصيل السكرية ، مد

 

 :(طرق الفردية) الخاص بال مؤشر درجة الزيادة في اإلنتا توزي  المبحوثي  وفقا  :(2) رقم جدول

 .البحث الميدانىالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات 
 

 (:يةاعجمطرق الالخاص بالتوزي  المبحوثي  وفقا مؤشر درجة الزيادة في اإلنتا  ) :(3) رقم جدول

 .البحث الميدانىالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات 
 

 

 درجة الموافقة                                          
 العبارات       

 غير موافق موافق
 % عدد % عدد

 2.2 2 71.9 99 ا .زيارة المرشد كانت لها األثر في زيادة اإلنت .3

 2.2 2 71.9 99 .ط  كمط  وقبل كده بيجيب  كميعني دلوقتي بيجيب  .4

 2.2 2 71.9 99 .في زيادة اإلنتا  الكبير زيارة المرشد المتكررة كا  لها األثر .1

 32.2 31 91.9 99 نفل العمليات الزراعية في الحقل.كا  بيورينى إزاى أالمرشد  .2

 44.4 40 99.9 90 .فى زراعة البنجر لية للتعرف على ما نو جديدالمرشد الزيارات الحق تكرار .1

 1.9 1 72.2 91 .اللي يسم  ك م المرشد الخاصة بمحصول بنجر السكر وبنفله صح يكسب فلوس كتير .9

نااا أج  فااات البنجاار فااي بدايااة اإلصااابة و الماا  يااوم مااا ح اارت الناادوات اإلرشااادية وعرفاات إزاى اكتشااف واعاا .9
   كتير.محصولي بيجيب إنتا

97 79.7 3 3.3 

  99.7 90 33.3 30 .زيارات المرشد ليك في الغيط فهمتك العمليات الزراعية م  خف وترقي  وتسميد ومقاومة اآلفات .9

 درجة الموافقة                                              
 العبارات

 غير موافق موافق
 % عدد % عدد

 9.9 9 71.1 92  .كانت لها األثر في زيادة اإلنتا  اإلرشاديةشايف ا  الندوات  اأن 

 9.9 9 71.1 92 .ط  كمط  وقبل كده بيجيب  كميعني دلوقتي بيجيب 

 9.9 9 71.1 92 .في زيادة اإلنتا  الكبير المتكررة كا  لها األثر اإلرشاديةا  الندوات  أنت شايف

 73.3 94 9.7 9 .فايدةع  ك م كثير مفهوش  عبارة: اإلرشاديةقشات التي تتم في الندوات االمن

 70 93 30 7 في محصول البنجر إنتاجي قل. اإلرشاديةم  يوم ما ح رت الندوات 

 9.9 9 74.4 91 .كتيرالخاصة بمحصول بنجر السكر وبنفله صح يكسب فلوس  اإلرشاديةلك م في الندوات اللي يسم  ا

ج  فات البنجر في بداية اإلصابة وانا محصولي الاكتشف واع إزاىوعرفت  اإلرشاديةم  يوم ما ح رت الندوات 
 9.7 9 73.3 94 ب إنتا  كتير.يبيج

ومختلفاة يساتفيد مناي فاي مواجهاة المشااكل  كتياركتيار علشاا  فيهاا أسائلة بتعرفناي حاجاات  اإلرشااديةالندوات 
 4.4 4 79.9 99 .المختلفة في إنتا  البنجر مما يزيد اإلنتا 
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 :(ةطرق الجمانيريالخاص بال) مؤشر درجة الزيادة في اإلنتا توزي  المبحوثي  وفقا  :(4) رقمجدول 

   .البحث الميدانىالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات 

 
 (:طرق الفرديةالخاص بال) اآلخري لدرجة التعاو  م  المبحوثي  وفقا  الزراع : توزي (5) رقم جدول

 .البحث الميدانىالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات 

 
 
 
 
 

 درجة الموافقة                                         
 العبارات    

 غير موافق موافق
 % عدد % عدد

 40 39 90 94 .كانت لها األثر في زيادة اإلنتا  اإلرشاديةشايف   النشرات  انأ

 39.9 31 91.1 91 .ط  كمط  وقبل كده بيجيب  كميعني دلوقتي بيجيب 

 39.9 31 91.1 91 .بيكو  لي األثر في زيادة اإلنتا  اإلرشاديةلى النشرات ع ااالط ع دائم

 90 94 40 39 .ع  ك م مش مفهوم عبارة: اإلرشاديةالنشرات 

 42.2 44 91.9 99 .دائما تطلعني على كل ما نو جديد في محصول البنجر اإلرشاديةالنشرات 

زاى اإلرشاديةم  يوم ما قراءة النشرات  زاىأفات البنجر اكتشف  وا  ومها فاي بداياة اإلصاابة أقاوم ااق وا 
 49.9 42 91.1 99 إنتا  كتير. بيجيبمحصولي  انأو 

 92.2 99 31.9 32 الخاص بمحصول بنجر السكر وأنا إنتاجي قل. اإلرشاديةالنشرات  أتم  يوم ما قر 

 34.4 33 99.9 97 .فلوس كتير الخاص بمحصول بنجر السكر وينفله صح يكسب اإلرشاديةاللي يفهم ك م النشرات 

 م  اآلخري   تعاوالدرجة                                   
 العبارات

 غير موجودة موجودة

 % عدد % دعد

 4.4 4 79.9 99  .ولها للمزارعي  اآلخري قع  زراعة البنجر بأ المرشدلما باعرف حاجة م  
 - - 300 70 .خرشألما حد يطلب مشورتي في حاجة خاصة بمحصول البنجر مبت

 11.1 10 99.9 90  .وماليش دعوة بحد م  المرشددائما  أنفل أي حاجة جديدة لزراعة البنجر عرفتها 
 32.2 31 91.9 99 .نصح كل اللي باعرفهم ما يستخدموش اآلالت الزراعية الحديثة علشا  ملهاش فايدةنا

زاى يتم ع جها إصابةلما باشوف   12.2 13 91.9 17  .في غيط جيراني باقوم بسرعة واعرفهم بها وا 
 99.9 14 24.4 19  .م  المرشد نانصح جيراني في المستقبل يطبقوا الحاجات الجديدة في زراعة البنجر زى معرفتها

 39.9 39 94.4 92 و  جيراني في الغيط في العمليات الزراعية المختلفة لزراعة بنجر السكر.اباع
 93.3 11 19.7 11 في الغيط.بيها عرف جيراني اعلشا   بسال المرشد عنهالما باشوف إصابة جديدة في المحصول 
 31.9 32 92.2 99 .اسبة وعدم اإلسراف فييبنصح جيراني بكمية السماد اآلزوتي المن

 :مايلى القرية بتتكلم في بعض أمور إنتا  بنجر السكر ناعمل أنلت جماعة م  دلو وج -
 - بهم في حالهم وال أتدخل يسأ....................... 
  -........................ اقعد معانم ومقولش حاجة 
 -  اقعد معانم وأقول رأيى لما يطلبوه................. 
 -  قنعهم بي.................أاقعد معانم واقول رأيى و 

 
33 34.4 - - 
43 41.1 - - 
13 12.2 - - 
49 10 - - 
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 :(الجماعيةطرق الخاص بال)اآلخري لدرجة التعاو  م  المبحوثي  وفقا  الزراع : توزي (6) رقم جدول

 .البحث الميدانىالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات 

 
 :(طرق الجمانيريةالخاص بال)اآلخري لدرجة التعاو  م  المبحوثي  وفقا  الزراع : توزي (7) رقمجدول 

 .انىالبحث الميدالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات     

 
 
 

 اآلخرينتعاون مع الدرجة                                   

 العبارات

 غير موجودة موجودة

 % عدد % عدد

 5363 55 5565 55  اآلخرينولها للمزارعين قعن زراعة البنجر بأ اإلرشاديةحاجة من الندوات  باعرفلما 

 5565 55 5565 55 اخرش لما حد يطلب مشورتي في حاجة خاصة بمحصول البنجر مبت

 3363 31 5565 51 حد أوماليش دعوة ب اإلرشاديةدائمان أنفذ أي حاجة جديدة لزراعة البنجر عرفتها في الندوات 

 3565 55 5565 55  فايدةعلشان ملهاش  الحديثةهم ما يستخدموش اآلالت الزراعية باعرفكل اللي  هانصح

 51 55 51 55 يتم عالجها  وإزاىبسرعة واعرفهم بها إصابة في غيط جيراني باقوم  باشوفلما 

ومختلفة يستفيد منها  كتيرةعلشان فيها أسئلة  اإلرشاديةجيراني بحضور الندوات  هانصح

 الجميع 6
55 5565 35 3565 

نا اعرفتها واجيراني في المستقبل يطبقوا الحاجات الجديدة في زراعة البنجر زى م هانصح

  ديةاإلرشاحضر الندوات اب
55 5565 35 3565 

 5565 53 5565 55 ون جيراني في الغيط في العمليات الزراعية المختلفة لزراعة بنجر السكر6اباع

حضرها علشان يعرفها اي بلإصابة جديدة في المحصول البنجر بناقشها في الندوات إل باشوفلما 

 جيراني في الغيط6
55 5565 55 5565 

 :مايلى هاعملإنتاج بنجر السكر  ة بتتكلم في بعض أمورت جماعة من اهل القريدلو وج

 - بهم في حالهم وال أتدخل 6666666666666666666666يسأ 

 - 666666666666666666666666 اقعد معاهم ومقولش حاجة 

 -  لما يطلبوه 66666666666666666 رأيىاقعد معاهم وأقول 

 -  واقنعهم به66666666666666666 رأيىاقعد معاهم واقول 

 

5 565 - - 

53 5565 - - 

35 3565 - - 

55 5363 - - 

 آلخري ام    تعاوالدرجة                                            
  العبارات

 غير موجودة موجودة
 % عدد % عدد

 9.9 9 71.1 92 اآلخرينللمزارعين  بأقولهاعن زراعة البنجر  اإلرشادية النشراتحاجة من  باعرفلما 
 9.7 9 73.3 94 لما حد يطلب مشورتي في حاجة خاصة بمحصول البنجر مبتاخرش

 24.4 19 19.9 14 وماليش دعوة بحد انفذهازراعة البنجر لمكتوبة في النشرات او المجالت أي حاجة جديدة 
علشان ملهاش  اإلرشاديةال يقرأو شى من النشرات او المجالت هم باعرفهانصح كل اللي 

 فايدة
91 94.4 41 49.9 

زي ماهي  يتم عالجها وإزاىاصابة في غيط جيراني باقوم بسرعة واعرفهم بها  باشوفلما 

 موجوده بالنشرة
24 29.9 29 11.1 

في هانصح جيراني في المستقبل يطبقوا الحاجات الجديدة في زراعة البنجر زى معرفتها 

 اإلرشادية النشرات
93 99.7 37 43.0 

 90 94 40 39 باعون جيراني في الغيط في العمليات الزراعية المختلفة لزراعة بنجر السكر
 29.9 24 11.1 29 في الغيطعلشان نالحظها يراني جبقولها لإصابة جديدة في المحصول البنجر  بقرأ عنلما 

 99.9 17 41.1 43 بنصح جيراني بكمية السماد اآلزوتي المناسبة وعدم اإلسراف فيه 
 هاتعملهل القرية بتتكلم في بعض األمور الخاصة بإنتاج بنجر السكر أت جماعة من دلو وج

 ايه
 - .................... اسببهم في حالهم وال أتدخل.. 
 - ........................ اقعد معانم ومقولش حاجة 
 -  لما يطلبوه ................. رأيىاقعد معانم وأقول 
 -  واقنعهم بي................. رأيىاقعد معانم واقول 

 
4 4.4 0 0 
19 20 0 0 
41 41.9 0 0 
47 14.4 0 0 
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 (:طرق الفرديةالخاص بال) (: توزي  المبحوثي  وفقا مؤشر درجة الثقة نحو اإلرشاد الزراعي8) رقم جدول

 .البحث الميدانىالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات  
 

 :(طرق الجماعيةالخاص بالقا مؤشر درجة الثقة نحو اإلرشاد الزراعي )(: توزي  المبحوثي  وف9) رقمجدول 

 .البحث الميدانىالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات 

 الزراعى نحو اإلرشاد درجة الثقة
 العبارات

 غير موجودة أحيانا موجودة
 % عدد % عدد % عدد

 0 0 34.4 33 99.9 97 م  السهل التعامل م  المرشد الزراعي .

 0 0 39.7 39 93.9 91 زيارة الحقلية بتزودني بمعارف جديدة ع  أساليب اإلنتا  الحديثة.بحس إ  ال

   22.2 20 11.9 10 أف ل معرفة كل شيء جديد ع  الزراعة م  الزيارة الحقلية .

 3.3 3 44.4 40 99.9 97 المعلومات التي يقدمها المرشد الزراعي بتكو  محل ثقة .

 19.9 13 19.9 11 9.9 9 ي حاجة للمرشد الزراعي وال غيره.شعر أحيانًا إننا مش فاب

 94.4 91 41.9 41 4.4 4 تطبيق توصيات اإلرشاد الزراعي ال تزيد اإلنتا  .

 93.3 11 19.7 11 0 0 مش م  الممك  االتصال برجال  اإلرشاد الزراعي في أي وقت .

 4.4 4 24.4 19 11.9 10 مرشد الزراعي .لما تقابلني أي مشكلي في زراعة محصول البنجر الجأ إلى ال

 91.9 17 11.1 10 3.3 3 .ما تسمعش م  اإلرشاد الزراعي إال ك م ملهوش فايدة

 0 0 91.9 99 32.2 31 .حدأحد وماليش دعوه بانفل ك م المرشد أول و اب

 الزراعي نحو اإلرشاد درجة الثقة
 العبارات

 غير موجودة أحيانا موجودة
 % عدد % عدد % عدد

 0 0 49.9 42 91.1 99 باستمرار. اإلرشاديةنل بتحرص على ح ور الندوات 

 0 0 39.7 39 93.9 91 ي  بيقدروني.بأحس إ  الجم اإلرشاديةلما بح ر الندوات 

 0 0 10 49 90 91 بتكو  محل ثقة. اإلرشاديةالمعلومات التي تقدم في الندوات 

 91.1 19 41.9 41 33.3 30 بتحس أنها م يعي للوقت. اإلرشاديةنل أنت لما بتح ر الندوات 

 19.9 13 49.9 41 31.9 32 إال ك م ملهوش فايدة. اإلرشاديةما تسمعش م  الندوات 

واساام  حاجااة جدياادة فااي زراعااة البنجاار انااا أول  اإلرشاااديةلمااا بح اار الناادوات 
 34.4 33 93.3 11 49.9 42 .واحد بنفلنا

 30 7 49.7 49 93.3 11 .اإلرشاديةبأطم  عل زراعة محصولي لو نفلت إلي كل عرفتي في الندوات 

 9.9 9 91.9 17 49.9 42 .المرشد الزراعيلجأ إلى أ لما تقابلني أي مشكلي في زراعة محصول البنجر

 93.3 11 19.9 11 4.4 4 .ما تسمعش م  اإلرشاد الزراعي إال ك م فا ي

 92.2 99 31.1 34 4.4 4   .تطبيق توصيات اإلرشاد الزراعي ال تزيد اإلنتا 



 الخ…  محمد حسب النبي حبيب                                                                                                               - 555 -
 

 5155(  3)  53مجلد  مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر

 
 :(طرق الجمانيريةالخاص بال)الزراعي  نحو اإلرشادمؤشر درجة الثقة قا : توزي  المبحوثي  وف(11) رقمجدول 

 .  البحث الميدانى المصدر: جمعت وحسبت م  بيانات
 

  :زراع بنجر السكر وجييالمستخدمة لت اإلرشاديةللطرق الث ث م  حيث متوسط إجمالي مؤشرات قياس فاعلية الطرق  ةمقارن :(11جدول رقم )

   .البحث الميدانىوحسبت م  بيانات  المصدر: جمعت
 

 :بالتوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر المبحوثي ( نتائج تحليل التباي  بي  الطرق الث ث م  حيث درجة معرفة 12جدول رقم )

 0.03)**( معنوى على مستوى                 المصدر: جمعت وحسبت م  بيانات البحث الميدانى.
 

 

 نحو اإلرشاد درجة الثقة
 العبارات

 غير موجودة أحيانا موجودة
 % عدد % عدد % عدد

 33.3 30 21.9 23 21.1 17 .باستمرار اإلرشاديةحرص على قراءة النشرات بأ

 4.4 4 49.9 42 93.3 92  .يقدرنيبحس إ  الجمي  ب اإلرشاديةالنشرات  أقر الما ب

 - - 29.9 24 11.1 29 .تكو  محل ثقة  اإلرشاديةالمعلومات التي تقدم في النشرات 

 29.7 22 22.2 20 9.9 9 .للوقت ةحس أنها م يعأالنشرات ب أقر الما ب

 10 49 93.3 11 9.7 9 شرح كتير وتو يح. ةش فايدة علشا  محتاجامله اإلرشاديةالنشرات 

د حاانااا أول واأالنشاارات ويكااو  فيهااا حاجااة جدياادة فااي زراعااة البنجاار  أقر اا باالماا
 9.7 9 99.9 93 41.1 43 بنفلنا.

 اإلرشاااديةباااطم  علااى زراعااة محصااولي لااو نفاالت كاال اللااي عرفتااي فااي النشاارات 
 صح .

21 29.9 22 29.7 1 1.1 

دور علاااى حلهاااا فاااي النشااارات افاااي زراعاااة البنجااار بااا ةلماااا تقاااابلني أي مشاااكل
 32.2 31 99.9 90 9.9 9 .إلرشاديةا

 4.4 4 99.9 93 10 49 ع  أي حاجة خاصة بإنتا  بنجر السكر. اإلرشاديةحب القراءة في النشرات اب

يكتاااب فيهاااا أي حاجاااة غلاااط أو غيااار مفيااادة فاااي  اإلرشااااديةال يمكاا  أ  النشااارات 
   .زراعة البنجر

92 93.3 41 49.9 3 3.3 

 الث ث  اإلرشاديةالطرق             
 الطرق الجمانيرية الطرق الجماعية الطرق الفردية مؤشرات الفاعلية 

 9.29 9.24 9.92  .ي اإلنتا الزيادة ف -3

 9.44 9.97 7.29 .اآلخري التعاو  م   -4

 31.92 31.21 39.31 .الثقة في اإلرشاد -1

 32.12 39.33 39.11 .األثر التعليمي المعرفي -2

 39.19 40.73 44.99 .األثر التعليمي التنفيلي -1

 34.014 31.934 31.099 اإلجمالي المتاااوسااط

 المحسوبة (ف)قيمة  متوسط مرب  االنحرافات تمجموع مرب  االنحرافا درجات الحرية مصدر االخت ف
 **39.21 117.1 937.33 4 بي  المجموعات

 40.9 1103.40 499 داخل المجموعات
  9440.13 497 اإلجمالي 
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 :الفنية لمحصول بنجر السكر بالتوصيات المبحوثي  تنفيل( نتائج تحليل التباي  بي  الطرق الث ثة م  حيث درجة 13جدول رقم )

 0.03)**( معنوى على مستوى                    .البحث الميدانىالمصدر: جمعت وحسبت م  بيانات 
 

 المراج :
 :أواًل: المراج  باللغة العربية

صىىةر لل بلعىم طال شىىر، ال، طلللىم اإلرشاااد الزراعااى ،شىىلد م اتحى ط  ؛ل ذالشىلوحوىد اتحىى  ط  ؛الخىطل ، حسى   الىى  -3
  . 3331، اإلسل در م

 . 3335الو بطعل  الةد دي، اإلسل در م، ، دارأساسيات علم اإلرشاد الزراعى ،حود الس دأالعلدل:،  -0
 اإلرشاادية، مستوى معارف المرشدي  الزراعيي  فيما يتعلاق بمعاايير اختياار الطارق وحود أبط العتىطح السلسى ل ، -5

، الةوع ىم 1 بحث ىم رقى  ،  شىريالتى استخدمت لتنفيل البرناامج اإلرشاادي لزراعاة األرز بمحاافظتى الدقهلياة وكفار الشايخ
 .3333 رشلد الاراع ، لل م الاراعم، ةلوعم الةليري،العلو م لإل

دراسااة ميدانيااة تحليليااة علاااى .. تنميااة المجتمعاااات المحليااة  ل فاايدور االتصااا ،إ وىىل  روضىىل ، عبىىد التىىطاب -1
  .3333، رسللم ولةست ر، لل م اإلعال ، ةلوعم الةليري ،األنشطة االتصالية في عينة م  المجتمعات المحلية

 . 33/3333، دار ال هضم العرب م، التنمية االقتصادية في ظل المتغيرات العالمية الراننة، دشر ف أحو بلشل، -3
 .3315،دار الوعلرف، الةليرياإلرشاد الزراعى،  سلو ، أحود، -9
 .0225، وصر للخدول  العلو م ،الكفاءة والفعالية :التوأما ، سط ل ، وحود  س   عل: -7
 .3375، دار ال هضم العرب م ،  رشاد الزراعيالمرج  في اإل ، طآخرط  ؛أحود وحود عور، -3
 .0230 ،ةلوعم الةليري، ، لل م الاراعم رؤية جديدة.. اإلرشاد الزراعي ، عبد الحل   عبلس ،مقش  -3

 .  0221 ،الزراعية اإلرشاديةأساسيات تخطيط وتنفيل وتقويم البرامج ، )العلط( و ظوم األمذ م طالاراعم -32
نتا  السكر في مصر والعالمالمحوةلس الوحلص م السلر م،  -33 الاراعىم ، التةر ر السى طي، طااري  ،اصيل السكرية وا 

0233. 
، ترةوىىىىىىما وحوىىىىىىد الوعلىىىىىى ، ولتبىىىىىىم ال هضىىىىىىم الوصىىىىىىر م، اإلرشاااااااد الزراعااااااىك. ش. ي ىىىىىىر ،  للسىىىىىى ، م. د.؛ ط -30

 . 3315الةليري،
 

 

 

 

 قيمة ف المحسوبة متوسط مرب  االنحرافات تمجموع مرب  االنحرافا درجات الحرية                
 **32.22 911.2 3130.9 4 بي  المجموعات

 21.1 34332.3 499 داخل المجموعات
 

  31242.7 497 اإلجمالي
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Abstract 

The research aimed to identify the grade averages of indicators for effective extension methods 

studied, namely: the increase in production and the degree of co-operation with others and the degree of 

confidence towards the extension & educational effects, the comparison between the effectiveness of the 

use of each of the following methods in the rationalization of the agricultural production of sugar-beet 

crop as: (a) - Individual methods (field visits – home visits). (b)-Group methods (seminars extension - 

extension meetings) and (c) - Mass methods (extension flyers guidelines - guidelines magazines), and 

determine the relative importance of the extension methods favored by farmers surveyed in the 

production of sugar beet crop6 

It has been selected three districts as well as the choice of the villages from each district where taken 

into account in the largest villages in terms of area cultivated Banger sugar at the level of the district 

choose a Alstamouni village and the village of Al-Rawda at Belqas district, and villages Salahat and Mit 

Tarif at Mit Sweden district, and villages Al-Wekala Balad and Kafr Al-Atrash at Sherbin district has 

been conducting research on a systematic random sample was selected from the reality of records 

growers harvest sugar-beets in all agricultural Society and systematic manner has folk sample was 270 

farms of the overall total of 5393 farms numbered 5% villages study, as used in this data analysis: 

numbers and percentages, as well as the use of SMA, and use analysis of variance. 

 

The most important results have been summarized as follows: 

1- A comparison of the methods indicative studied in terms of the overall averages for indicators to 

measure the effectiveness of extension methods used to rationalize the sugar beet growers the study area: 

Outweigh the individual extension methods for all indicators as the average increase in production in the 

individual methods 8.74 index score, while he was in the group methods 7.42 degree, and finally the mass 

methods amounted to 6.48 degrees, and for the average collaborate with others in odd methods index was 

the highest has reached 9.46 degree, followed by group methods amounted to 8.69 degree and, finally, 

mass methods and amounted to 8.22 degrees, and the index of the three confidence in the guidance has 

total average individual methods was 16.13 degrees, and nights group methods has got a total average 

15.43 degrees, then mass methods and reached 13.74 degree. 

 

2- The contrast between the three methods in terms of the degree of knowledge and technical 

implementation of the recommendations of the respondents sugar-beet crop: 

a. There are substantial differences between the three studied methods in terms of knowledge of the 

growers respondents to the recommendations of the technical sugar beet crop, and because of the 

presence of the impact of differences in favor of individual methods, reaching average cognitive impact of 

individual methods greater than the group methods and the mass methods, is in 18.33 degrees, while in 

the collective and mass methods 16.11, 14.34 degrees, respectively. 

b. There are substantial differences between the three studied methods in terms of implementing or 

applying agricultural respondents to the recommendations of the technical sugar beet crop, and because 

of the impact of differences in favor of individual methods where swallowed Average Executive impact of 

individual methods greater than the group methods and the mass methods, is in 22.68 degrees, while in 

group methods Libyan 20.91, 17.38 degrees, respectively.  


