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 المستخلص

مستوى احتياج الزراع المبحوثين إلى المعارف المتعلقة بتوصيات محصول الشمر في محافظة قنا، ودراسة استهدف البحث التعرف على 
خصائصهم الشخصية درجات لزراع المبحوثين إلى المعارف عن توصيات إنتاج محصول الشمر وبين لاالحتياجات اإلرشادية  درجةالعالقة بين 
 المدروسة.

مبحوثًا، وقد تم جمع البيانات من المبحوثين  131بثالث قرى بمحافظة قنا قوامها محصول الشمر زراع   وتم إجراء هذا البحث على عينة من
رتباط عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة استبيان، واستخدم في عرض وتحليل البيانات أساليب التكرارات والنسب المئوية، ومعامل اال

 (. SPSSالبرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) البسيط لبيرسون، باستخدام مجموعة
من المبحوثين مستوى احتياجهم اإلرشادي مرتفع في العمليات الزراعية الخاصة بمقاومة األمراض واآلفات،  ٪4115النتائج أن نسبة أوضحت

 ،٪7716، وعملية إعداد األرض للزراعة بنسبة ٪7111، وعملية التربة بنسبة ٪6517بينما كان متوسط في العمليات الزراعية الخاصة بالري بنسبة 
، في حين كان أكثر من نصف المبحوثين مستوى احتياجهم اإلرشادي منخفض في العمليات الزراعية الخاصة ٪4612وعملية التسميد بنسبة 

االحتياجات اإلرشادية اإلجمالية  بدرجةوفيما يتعلق ، ٪5,17، والتكاثر وميعاد الزراعة بنسبة  ٪4411بالحصاد ومعامالت ما بعد الحصاد بنسبة 
 ٪3414، ونسبة ةاحتياجهم اإلرشادي متوسط من المبحوثين درجة ٪4115للمبحوثين الخاصة بالعمليات الزراعية إلنتاج محصول الشمر أن نسبة 

احتياجات المبحوثين  درجةأن ، و ةخفضاحتياجهم اإلرشادي من من المبحوثين درجة ٪1311، ونسبة ةاحتياجهم اإلرشادي مرتفع من المبحوثين درجة
المساحة حجم ، بكل من: درجة التعليم 1,1,وى اإلرشادية في العمليات الزراعية إلنتاج محصول الشمر ذات عالقة طردية ومعنوية عند مست

 مر.بمتغير عدد سنوات الخبرة في إنتاج الش 1,4,عة بمحصول الشمر، وذات عالقة عكسية ومعنوية عند مستوى و المزر 
 

 :مقدمة ومشكلة البحث
ة بمليار جنيه بنس 2114إلى  2,15لتزايد الحاجة فيه للتنمية، حيث بلغت قيمة الصادرات عام  نطراً أمرًا هامًا  الزراعييعد تطوير القطاع 

وعالجية؛ حيث  اقتصاديةلما تحتله من قيمة  الزراعيوتعتبر النباتات الطبية والعطرية جزءًا مهمًا من القطاع الصادرات السلعية،  إجماليمن  ٪,2
دخال العملة الصعبة فقد بلغت قيمة صادراتها عام القوميزيادة الدخل  فيتساهم صادراتها  مليون جنيه ) قطاع الشئون  315إلى  2,15، وا 

 (.7-4: 2,15قتصادية:اال
الكمون، والكراوية،  فيتتمثل  والتيت المصرية الزراعية من جملة الصادرا ٪2.1يقرب من  تصدر مصر من النباتات الطبية والعطرية ما

 ٪,5؛ حيث بلغ حجم تداوالته العالميةصادرات زيت العطر الفاخر فيكما تعد مصر األولي عالميا  .والبردقوش، والشمر، والبابونج، والريحان
ندونيسيا)الشريف وآخرون: فيمصنعًا  72ينتجها ً   (.2-1: ,2,1مصر تليها الصين وا 

فدان ) مديرية الزراعة  424لوجود مناخ يناسب زراعته؛ حيث يزرع بها حوالى تعد محافظة قنا من المحافظات المنتجة لمحصول الشمر،
 (. 2,14بقنا،

األجهزة التنموية والمعنية بتنمية صادراتها وزيادة معدالت إنتاجها للنباتات الطبية والعطرية يجب اهتمام  واالقتصاديةونظرًا لألهمية الطبية 
زيادة إنتاج النباتات الطبية والعطرية بشكل  في أساسييقوم بدور  الذي، ويعتبر اإلرشاد الزراعي أحد أهم األجهزة التنموية في الدولة الزراعي

بشكل عام عن طريق تطبيق نتائج األبحاث الزراعية، واألساليب الزراعية المستحدثة، واتساع نطاق الميكنة الزراعية،  الزراعيخاص والقطاع 
قتصادية لتصبح أكثر ربحية لهم، وذلك باستخدام األفكار وا من رفع كفاءتهم اإلنتاجية واالوتوعية المسترشدين بكيفية اإلدارة الواعية حتى يتمكن

بالعمل على زيادة اإلنتاج بشقيه النباتي  الزراعيية التي يمكن تنفيذها اعتماًدا على الموارد المتاحة لديهم، كما يقوم اإلرشاد والخبرات العمل
د والري والحيواني من خالل نقل النتائج العلمية المتعلقة بالمحاصيل من سالالت منتقاة وجيدة وأساليب محسنة، ومقاومة لآلفات، ومعدالت التسمي

مكانيات الزراع حتى يمكن االستفادةبع       (.23: 1994منها )العادلى: د تبسيطها بما يتناسب مع خصائص وا 
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تتضمن تحليل أداء الوظيفة أو المهام، وتحديد مستويات كل  والتيإحدى خطوات تخطيط وتقويم البرامج اإلرشادية  االحتياجاتويمثل تحديد 
 (.(Rabb:1987 :22-23رب واحتياجاته المحسوسة المهام والخطوات، وتحديد خصائص المتد

 ( إلى وجود ثالثة32-31:  1994(، والعمر)21-26:  1993من الديب)  ولقد أشار كالً 
 : هيأساليب لتحديد الحاجات 

تدفعه  التييقوم من خاللها بإدراك حاجاته  والتيتحيط بالفرد  التياالستنتاج من الفعل: ويقوم هذا األسلوب على تحديد خصائص المواقف  
سقاطية: وفيها يطلب من األساليب االإلى نوع معين من السلوك، والتقارير الذاتية: وفيها يتم تحديد حاجات الفرد من خالل سؤاله عما يحتاج إليه، و 

 الفرد أن يستجيب لمثير غامض دون معرفة حقيقته.
( بأنها افتقار إلى شيء ما 12: 1915إحدى متطلبات الحياة، وعرفها زهران)  فيجة بأنها نقص ( الحا6: 1963عرف عمر وزمالئه) فقد 

(، والخولى 294: 1963والعادلى ) sanders (1966: 28) & Rabb (1987:56 )إذا وجد حقق اإلشباع والرضا واالرتياح، واتفق كل من: 
 والوضع المرغوب تحقيقه".  الحالي( على أن "الحاجة تمثل فجوة بين الوضع 66:  1917)

 ( عرفا الحاجة بأنها فجوه بين ما هو كائن فعاًل وما هو مرغوب فيه. 61:  1996أما الطنوبى وعمران )
تتطلب التغيير أو التعديل عن طريق  التيمعارف ومهارات واتجاهات الزراع  فيالنقص  نواحيعن  الزراعيمجال اإلرشاد  فيتعبر الحاجة و 
يتواجد فيها المسترشدون حيث يتطلب منهم سلوك معين سواء  التي، وتتنوع االحتياجات اإلرشادية للزراع تبعًا لتنوع وتعدد المواقف اإلرشاديالتعليم 

 ( بأن:141 -151: 2,12)قشطة حيث ذكر  أو مهاري معرفيهذا السلوك 
بها ويبنى مبدأ الدفع على أساس استغالل حاجات الفرد الفسيولوجية  الشخص المدفوع بالحاجة أكثر استعدادًا للتعلم من الشخص غير المدفوع -

ثارتهاوالنفسية   لصالح عملية التعلم. وا 
 يقابل حاجة لدى المتعلم غالبًا ما يكون ذات معنى عنده، ويجعل الخبرة التعليمية المرتبطة بهذا الهدف أكثر فاعلية . الذي التعليميالهدف  -
من هذه  االستفادة الزراعيعلى استعداد الجتياز المصاعب إذا كان الهدف يتالقى مع حاجة عنده، وعلى المرشد  يتعلم يكون الذيالشخص  -

 نابعًا من احتياجاتهم الفعلية. اإلرشاديالحقائق لفهم الحاجات والدوافع الحقيقية للزراع ليكون العمل 
 في ، وكذلك انخفاضاالقتصاديةزراعته على الرغم من قيمته  فيمحافظة قنا وعدم التوسع  فيضعف إنتاجية الفدان من محصول الشمر ونظرًا ل 

وقد يرجع  ذلك لوجود بعض المشكالت المساحة المنزرعة به بين زيادة ونقص خالل األعوام السابقة؛  فيالمحصول، وتذبذب ملحوظ  وجودة إنتاج
يرجع زراعته، أو ربما  فيتطبيق التوصيات العلمية الحديثة  فيتعلقة بنقص معارف الزراع  تقابل زراع الشمر ربما تكون مشكالت تعليمية م التي

الزراعي وأنشطته اإلرشادية المقدمة إلى الزراع مما نتج عنه عدم معرفتهم بالتوصيات اإلرشادية الصحيحة والجديدة وعدم  إلى قصور دور اإلرشاد
إلى القيام بإجراء هذا البحث لإلجابة على  الباحث دعي الذياألمر  ،المشكالت لدى الزراع، ووجود بعض قدرتهم على تطبيق تلك المعارف

  التساؤالت اآلتية:
 ما هى أهم المتغيرات المستقلة للزراع المبحوثين؟ -
 من وجهة نظر الزراع المبحوثين؟استخدامات محصول الشمر ما هى أهمية  -
 إلى المعارف المتعلقة بزراعة محصول الشمر؟ما هو مستوى احتياج الزراع المبحوثين  -
وسة ما هى العالقة بين مستوى احتياج الزراع المبحوثين إلى المعارف المتعلقة بتوصيات إنتاج محصول الشمر، وبين متغيراتهم المستقلة المدر  -

إنتاج محصول الشمر، واستخدام  فيالخبرة  درجة لمزروعة بمحصول الشمر،الحيازة الزراعية، والمساحة ا التعليم، مساحة السن، درجةالتالية: 
 ؟مصادر المعلومات

 
 :أهداف البحث

 :يلي تحددت أهداف البحث كما
 لمبحوثين.المتغيرات المستقلة للزراع االتعرف على  –1
 .أهمية استخدامات محصول الشمر من وجهة نظر الزراع المبحوثينالتعرف على  -2
 محصول الشمر.  زراعةب المتعلقةاحتياج الزراع المبحوثين إلى المعارف  درجةالتعرف على  -3
متغيراتهم المستقلة اإلرشادية للزراع المبحوثين إلى المعارف عن توصيات إنتاج محصول الشمر، وبين  االحتياجات دراسة العالقة بين درجة –5

الشمر، إنتاج محصول  فيالخبرة  وعة بمحصول الشمر، درجة، والمساحة المزر الحيازة الزراعية ، مساحةالتعليم المدروسة التالية: السن، درجة
 واستخدام مصادر المعلومات.
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 البحثي:الفرض 
وثين اإلرشادية المعرفية اإلجمالية للمبح االحتياجات معنوية بين درجةتوجد عالقة " التالي البحثيياغة الفرض لتحقيق الهدف الرابع أمكن ص

 صورته الصفرية حتى يمكن اختباره. فيالمدروسة"، وتم وضع هذا الفرض متغيراتهم المستقلة محصول الشمر وبين  الزراعية لزراعةفي العمليات 
 :الطريقة البحثية

تم اختيار عينة  ومن خالل البيانات التي تم الحصول عليها من مديرية الزراعة بالمحافظة ،قنا كمجاٍل جغرافي تم إجراء البحث بمحافظة
ثالثة قرى بواقع قرية  اختيارثالثة مراكز تزرع محصول الشمر وهي : مركز قنا، ومركز نقادة، ومركز قفط، وتم  من خالل اً مبحوث 131قوامها 

وقرية ظافرية  ز نقادة،دة بمركوقرية الزواي ،: قرية المحروسة بمركز قناالزراع التي تزرع محصول الشمر وهىواحدة من كل مركز وفقًا لمعيار عدد 
 .بمركز قفط

ضوء أهداف البحث، كما تم إجراء  فيوجمعت بيانات هذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة استبيان سبق إعدادها 
مزارعًا للتأكد من وضوح العبارات، ومناسبة الكلمات للزراع المبحوثين، وفى ضوء نتائج االختبار  14على عينة مقدارها  لالستمارة مبدئياختبار 
، تم القيام بجمع البيانات من الزراع المبحوثين وذلك خالل شهري نوفمبر االستمارة، والتأكد من مناسبة العبارات ووضوحها، وصالحية المبدئي

 م .2,14وديسمبر 
، وحجم الحيازة الزراعية، والمساحة المنزرعة التعليميعلى المتغيرات الشخصية للزراع المبحوثين وهى: السن، والمستوى  االستمارةواشتملت 

 رفة الزراع بأهميةإنتاج محصول الشمر، واستخدام مصادر المعلومات، كما احتوت االستمارة على مع فيبمحصول الشمر، وعدد سنوات الخبرة 
، صفر( 2،1وأعطيت استجابات ) يعرف، يعرف لحد ما، ال يعرف( وأُعطيت الدرجات )الشمر، وقيس من خالل عدة عبارات،  خدام محصولاست

تراوح المدى الفعلي ما على الترتيب، وتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن مستوى معرفته اإلجمالية بأهمية استخدام محصول الشمر، حيث 
في حين أن الجزء األخير من االستمارة احتوى على تسع توصيات لقياس معرفة الزراع بالعمليات الزراعية المختلفة، واحتوت درجة،  17-5بين 

 كل توصية على عدة عبارات.
 

 المعالجة الكمية للبيانات:
 أواًل: المتغيرات المستقلة:

 16 -,6سنة(، الثالثة ) 79 -,4سنة(، الثانية ) 59 -32تقسيم الزراع المبحوثين إلى ثالث فئات: األولى ) ثم ،: تم قياسه كرقم خام. السن1
 سنة.  16-32ما بين  الفعليالمدى  تراوححيث سنة(، 

عدادي)2)وابتدائي(، 1: تم تقسيم الزراع المبحوثين وفقًا لمستوى التعليم إلى سبع فئات: أمي )صفر(، ويقرأ ويكتب)المستوى التعليمي .2  (، 3(، وا 
 (.7(، وجامعي)4(، وفوق متوسط)5ومتوسط)

)أقل من  األولى الزراع إلى ثالث فئات: وتم تقسيم تم قياسها بإجمالي مساحة الحيازة الزراعية للمبحوث بالقيراط،الحيازة الزراعية: . مساحة 3
  .قيراط ( 275 -  11بين )  ما تراوح المدى الفعليحيث  فدان( 3، والثالثة )أكثر من فدان( 3-1واحد فدان(، والثانية )من 

وتم تقسيمه إلى ثالث فئات: األولى ، عة بمحصول الشمر بالقيراطو المساحة المزر  تم قياسها بإجمالي: عة بمحصول الشمرو . المساحة المزر 4
  قيراط (. 61 -  4تراوح المدى الفعلي ما بين ) حيث  ، فدان( 3فدان( ، والثالثة )أكثر من  3-1)أقل من واحد فدان( ، والثانية )من 

وتراوح المدى  ،محصول الشمرالرقم الخام للتعبير عن عدد سنوات الخبرة في زراعة  استخدامتم : محصول الشمرالخبرة في إنتاج درجة . 5
 -,2سنة(، الثالثة ) 19 -11سنة(، الثانية ) ,1 -2ثم تم تقسيم الزراع المبحوثين إلى ثالث فئات: األولى ) سنة(، ,3 – 2الفعلي بين ) 

 سنة(. ,3
من خالل عدة مصادر للمعلومات، وُأعطيت استجابات ) دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال (  اتم قياسه: إنتاج محصول الشمر مصادر المعلومات في. 6

وتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن درجة استخدامه اإلجمالي لمصادر  ، صفر( على الترتيب،1،  2،  3وُأعطيت الدرجات ) 
إلى ثالث فئات:  المبحوثين الزراع وتم تقسيم درجة(، 4 -1)لمن يستخدم مصادر المعلومات ما بين حيث تراوح المدى الفعلي  المعلومات،
 (.درجات 4درجة(، الثالثة ) 5 -3درجة(، الثانية )2 -1األولى )

 المتغيرات التابعة:ثانيًا: 
 :الشمر محصول استخدامات معارف الزراع بأهمية -أ

، صفر( على الترتيب، 1، 2) يعرف، يعرف لحد ما، ال يعرف( وأُعطيت الدرجات ) تم قياسها من خالل عدة عبارات، وأعطيت استجابات
تراوح المدى الفعلي لمستوى معرفة زراع و  محصول الشمر،وتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن مستوى معرفته اإلجمالية بأهمية استخدام 

 6-5األولى مستوى معرفي منخفض )الزراع المبحوثين إلى ثالث فئات:  وتم تقسيم درجة(، 17-5محصول الشمر بأهمية استخداماته ما بين )
 درجة( 17-12درجة(، والثالثة مستوى معرفي مرتفع ) 11-1درجة(، والثانية مستوى معرفي متوسط )
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 االحتياجات اإلرشادية المعرفية لزراع الشمر: -ب 
 وتم قياسها من خالل تسع عمليات زراعية على النحو التالي:  

 التربة المناسبة:.1
، صفر( على 1، 2تم قياسها من خالل خمس توصيات، وأعطيت استجابات )يحتاج ، يحتاج لحد ما، ال يحتاج( وُأعطيت الدرجات )

الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن مستوى احتياجه اإلرشادي المعرفي اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بالتربة المناسبة،  الترتيب، وتم جمع
تقسيمه إلى أربع  درجة( لمن لديهم احتياج، وتم 1 -1وتراوح المدى الفعلي لمستوى االحتياج اإلرشادي المعرفي اإلجمالي للمبحوثين ما بين )

 درجة فأكثر(. 6درجة(، والرابعة مرتفع ) 7-5درجة(، والثالثة متوسط ) 3-1نعدم )صفر(، والثانية منخفض )م فئات: األولى
  إعداد األرض للزراعة:.2

، صفر( على 1، 2تم قياسها من خالل سبع توصيات، وأعطيت استجابات )يحتاج ، يحتاج لحد ما، ال يحتاج( وُأعطيت الدرجات )
اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بإعداد األرض  المعرفي لكل مبحوث لتعبر عن مستوى احتياجه اإلرشادي وتم جمع الدرجات الترتيب،
درجة(، وتم تقسيم الزراع المبحوثين إلى  12 -2وتراوح المدى الفعلي لمستوى االحتياج اإلرشادي المعرفي اإلجمالي للمبحوثين ما بين ) للزراعة،

 (.فأكثر درجة ,1)درجة(، والثالثة مرتفع  9-7متوسط ) ة(، والثانيةدرج 4-2ثالث فئات: األولى منخفض )
  التكاثر وميعاد الزراعة:.3

 ، صفر( على الترتيب،1، 2من خالل أربع توصيات، وأعطيت استجابات )يحتاج ، يحتاج لحد ما، ال يحتاج( وُأعطيت الدرجات ) تم قياسها
 اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بالتكاثر وميعاد الزراعة، المعرفي وتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن مستوى احتياجه اإلرشادي

وتم تقسيم الزراع  ،درجة( لمن لديهم احتياج 5 -1) ما بين وتراوح المدى الفعلي لمستوى االحتياج اإلرشادي المعرفي اإلجمالي للمبحوثين
 درجة(. 5-3درجة(، والرابعة مرتفع ) 2درجة(، والثالثة متوسط ) 1منعدم )صفر(، والثانية منخفض ) األولىفئات:  أربعالمبحوثين إلى 

 الخف: .5
، صفر( على 1، 2تم قياسها من خالل ثالث توصيات، وأعطيت استجابات )يحتاج ، يحتاج لحد ما، ال يحتاج( وُأعطيت الدرجات )

وتراوح  اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بالخف، المعرفي وتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن مستوى احتياجه اإلرشادي ،الترتيب
، وتم تقسيم الزراع المبحوثين إلى درجة( لمن لديهم احتياج 3 -1 ) ما بين لمستوى االحتياج اإلرشادي المعرفي اإلجمالي للمبحوثينالمدى الفعلي 

 درجة(. 3درجة(، والرابعة مرتفع ) 2درجة(، والثالثة متوسط ) 1أربع فئات: األولى منعدم )صفر(، والثانية منخفض )
 العزيق:. 5

 ،، صفر( على الترتيب1، 2ثالث توصيات، وأعطيت استجابات )يحتاج، يحتاج لحد ما، ال يحتاج( وُأعطيت الدرجات )تم قياسها من خالل 
اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بالعزيق، وتراوح المدى الفعلي  المعرفي وتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن مستوى احتياجه اإلرشادي

، وتم تقسيم الزراع المبحوثين إلى ثالث فئات: األولى درجة( لمن لديهم احتياج 2 -1 بين ) ما اإلجمالي اإلرشادي المعرفي  لمستوى االحتياج
 درجة(. 2) درجة(، والثالثة مرتفع 1ة منخفض )منعدم )صفر(، والثاني

 الري:.6
 ،، صفر( على الترتيب1، 2يحتاج( وُأعطيت الدرجات ) ، اللحد ماتم قياسها من خالل تسع توصيات، وأعطيت استجابات )يحتاج، يحتاج  

وتراوح المدى الفعلي  اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بالري، المعرفي وتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن مستوى احتياجه اإلرشادي
 -,1وتم تقسيم الزراع المبحوثين إلى ثالث فئات: األولى ) ،درجة( ,2 -,1)ما بين  لمستوى االحتياج اإلرشادي المعرفي اإلجمالي للمبحوثين

 .(فأكثر درجة 11الثالثة )و درجة(،  16 -15الثانية )و درجة(،  13
 التسميد: .7

 ،، صفر( على الترتيب1، 2ما، ال يحتاج( وُأعطيت الدرجات ) تم قياسها من خالل أربع توصيات، وأعطيت استجابات )يحتاج، يحتاج لحد
اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بالتسميد، وتراوح المدى الفعلي  المعرفي وتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن مستوى احتياجه اإلرشادي

خفض منوتم تقسيم الزراع المبحوثين إلى ثالث فئات: األولى  درجة(، 1 -2)ما بين  لمستوى االحتياج اإلرشادي المعرفي اإلجمالي للمبحوثين
 .درجة( 1) مرتفع الثالثةو درجة(،  6 -4) متوسط الثانيةو درجة(،  5 -2)
 أهم األمراض واآلفات:.8

، صفر( على 1، 2تم قياسها من خالل سبعة عشر توصية، وأعطيت استجابات )يحتاج ، يحتاج لحد ما، ال يحتاج( وُأعطيت الدرجات )
اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بمقاومة األمراض  المعرفي مستوى احتياجه اإلرشاديوتم جمع الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن ، الترتيب
وتم تقسيم الزراع المبحوثين إلى  درجة(، 26 -7) ما بين  وتراوح المدى الفعلي لمستوى االحتياج اإلرشادي المعرفي اإلجمالي للمبحوثين واآلفات،

 .   درجة( 26 -,2مرتفع ) الثالثةو درجة(،  19 -13) متوسط الثانيةو درجة(،  12 -7) منخفض ثالث فئات: األولى
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 الحصاد وعمليات ما بعد الحصاد:.9
، صفر( على 1، 2تم قياسها من خالل تسع توصيات، وأعطيت استجابات )يحتاج ، يحتاج لحد ما، ال يحتاج( وُأعطيت الدرجات )

اإلجمالي في العملية الزراعية الخاصة بالحصاد وما بعد  المعرفي احتياجه اإلرشادي الدرجات لكل مبحوث لتعبر عن درجةوتم جمع  ،الترتيب
وتم تقسيم الزراع درجة( لمن لديهم احتياج،  4 -1) ما بين وتراوح المدى الفعلي لمستوى االحتياج اإلرشادي المعرفي اإلجمالي للمبحوثين الحصاد،

 درجة(. 4درجة(، والرابعة مرتفع ) 5-3درجة(، والثالثة متوسط ) 2-1والثانية منخفض ) إلى أربع فئات: األولى منعدم )صفر(،المبحوثين 
تسع مبحوث في العمليات الزراعية ال تم جمع الدرجات لكل :لكل العمليات الزراعية اإلجمالي المعرفي االحتياج اإلرشادي ولقياس درجة  

وقد تم تقسيم المبحوثين الي  ة بمحصول الشمر،في العمليات الزراعية المتعلق اإلجمالي المعرفي احتياجه اإلرشادي السابقة الذكر لتعبر عن درجة
 65 -26بين ) ما لجميع العمليات الزراعية االحتياج الكلي لدرجة وتراوح المدى الفعلي ثالث فئات وفقا للمدي الفعلي الذي حصل عليه المبحوث

مرتفعة الثالثة درجة(، و  41 -53متوسطة )الثانية درجة(، و  52 -26منخفضة )األولى ات: وتم تقسيم الزراع المبحوثين إلى ثالث فئ درجة(،
 درجة(. 65 -49)

 :األدوات المستخدمة في التحليل اإلحصائي
استخدمت التكرارات والنسب المئوية كأدوات لعرض البيانات، ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون إليجاد العالقة بين الخصائص 

وذلك بواسطة الحاسب اآللي باستعمال مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية  المعرفي للمبحوثين وبين مستواهم االحتياجيالشخصية 
(SPSS .) 

 
 :المتغيرات المستقلة: أوالً  -النتائج ومناقشتها

وأن ما  ،سنة 79 – 41يقعون في الفئة العمرية من ( ٪4219من نصف المبحوثين ) قليالً  ( أن أكثر1أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم )
وأن ما يقرب من  فدان، 3-1( حيازتهم الزراعية من ٪4116أن أكثر من نصفهم )و ( حاصلون على مؤهل متوسط فأعلى، ٪3111يقرب من ثلثهم )

د سنوات خبرتهم الزراعية في إنتاج ( عد٪5314أن أقل من نصفهم )و  من واحد فدان بمحصول الشمر، ( يزرعون أقل٪7514) ي المبحوثينثلث
 ( استخدامهم لمصادر المعلومات الزراعية منخفض.٪5715وأن أقل من نصفهم ) ،سنة 19 –1 من محصول الشمر

 

 ( 131)ن =المدروسة  لمتغيراتهم المستقلة( توزيع زراع الشمر المبحوثين وفقًا 1جدول رقم )
 ٪ عدد المستقلةالمتغيرات  م ٪ عدد المتغيرات المستقلة م

1 

 السن:
 سنة( ,4 – 32من ) -
 سنة( 79 – 41من ) -
 سنة فأكثر( ,6) -

 
39 
63 
27 

 
2113 
4219 
1111 

5 

 بمحصول الشمر: عةو المساحة المزر 
 أقل من واحد فدان -
 (فدان 3 -فدان 1من) -
 (ثالثة أفدنة أكثر من) -

19 
51 
1 

7514 
3511 
,16 

2 

 :درجة التعليم
 أمي -
 ويكتبيقرأ  -
 ابتدائي -
 إعدادي -
 متوسط -
 فوق متوسط -
 جامعي -

51 
32 
9 
12 
3, 
9 
4 

2916 
2312 
714 
116 
2116 
714 
317 

4 

  -الخبرة في إنتاج الشمر: درجة
 سنوات( ,1 - 2من )-
 سنة( 19 – 11من ) -
 سنة ( ,3 -,2من ) -

 
32 
7, 
57 
 
 
 

2312 
5314 
3313 
 
 

3 

 الحيازة الزراعية: مساحة
 من واحد فدان()أقل  -
 (فدان 3 -فدان 1من) -
 ثالثة أفدنة( أكثر من) -

34 
11 
22 

2415 
4116 
1419 

 
7 
 

 استخدام مصادر المعلومات:
 درجة( 2-1مخفض )  -
 درجات( 3متوسط ) -
 درجات( 4 -5مرتفع ) -

 
75 
49 
14 

 
5715 
5211 
1,19 

 المصدر : استمارات االستبيان.   
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 الشمر: محصول استخدامات بأهميةثانيًا: معرفة الزراع 
( أن الغالبية العظمى من المبحوثين يعرفون أربعة استخدامات طبية للشمر بنسب مرتفعة 2أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) 
ثمار الشمر على  حتويوت، ٪9519ستخدم ثمار الشمر كمسكنات معوية وطاردة للغازات ومخففة للمغص ت: وهى ٪9519 - ٪,691تنحصر بين 

، ٪1616الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل  في، يدخل الشمر ٪1919صناعة الحلوى والعطور والصابون  فيمجموعة من الزيوت تدخل 
أن الشمر يضاف للخبز والبسكويت  ٪7213، كما أن المبحوثين يعرفون بنسبة متوسطة ٪,691يعمل الشمر كمطهر ومضاد للجراثيم والفطريات و 

: يعتبر الشمر مدر للبن وهى ٪3616 -٪1311لتحسين النكهة، بينما كانوا يعرفون ثالثة استخدامات طبية للشمر بنسب منخفضة تنحصر بين 
 .٪1311، ويستخدم الشمر إلزالة التهابات وآالم المفاصل والروماتيزم ٪1917، ويستخدم الشمر كفاتح للشهية ٪3616األم 
 

 (131الشمر )ن=  استخدامات محصول المبحوثين وفقًا لمعرفتهم بأهمية( توزيع 2جدول رقم )

 العبارات
 اإلجمالي ال يعرف إلى حد ما يعرف

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد
تحتوى ثمار الشمر على مجموعة من الزيوت تدخل في  -1

 صناعة الحلوى والعطور والصابون
125 1919 12 116 2 115 131 1,, 

 ,,1 131 714 9 1514 ,2 ,691 1,9 ومضاد للجراثيم والفطرياتيعمل كمطهر  -2
 ,,1 131 4,16 ,6 3414 59 1311 19 يستخدم إلزالة االلتهابات واآلم المفاصل والروماتيزم -3
تستخدم ثماره كمسكنات معوية وطاردة للغازات ومخففة  -5

 للمغص
131 9519 6 411 - - 131 1,, 

 ,,1 131 2916 51 3217 54 3616 42 يعتبر مدر للبن األم -4
 ,,1 131 5113 46 3911 45 1917 26 يستخدم كفاتح للشهية -7
 ,,1 131 1514 ,2 2312 32 7213 17 يضاف للخبز والبسكويت لتحسين النكهة -6
 ,,1 131 - - 1213 16 1616 121 يدخل في الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل -1

 .االستبيان استماراتالمصدر : 
( أن 3أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم )استخدامات محصول الشمر  وفيما يتعلق بالمستوى المعرفي اإلجمالي للمبحوثين بأهمية

( مستواهم المعرفي ٪3719( مستواهم المعرفي اإلجمالي بأهمية استخدام الشمر متوسط، وأكثر من ثلثهم )٪4212أكثر من نصف المبحوثين )
 منهم مستواهم المعرفي اإلجمالي منخفض.  ٪1,19الي مرتفع، ونسبة اإلجم

 
 (131)ن = استخدامات محصول الشمر بأهمية اإلجمالي( : توزيع المبحوثين وفقا لمستوى معرفتهم 3جدول رقم )
 ٪ عدد الشمر  محصول بأهمية استخدام اإلجمالي المعرفيالمستوى 

 1,19 14 درجة ( 1 – 5منخفض ) 
 4212 62 درجة ( 12 – 9) متوسط 
 3719 41 درجة ( 17 – 13مرتفع ) 
 ,,1 131 المجموع

 .المصدر : استمارات االستبيان
 

  :اإلجمالية بكل عملية زراعية متعلقة بإنتاج محصول الشمر االحتياجات اإلرشادية المعرفيةثالثًا:
مستوى احتياجهم اإلرشادي مرتفع في العمليات الخاصة  ٪4115المبحوثين ( أن أكثر من نصف 5أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم )

، وعملية نوع التربة ٪6517بينما كان مستوى احتياجهم اإلرشادي متوسط في العمليات الخاصة بالري بنسبة بلغتبمقاومة األمراض واآلفات، 
 .٪4612وعملية التسميد بنسبة ، ٪7716، وعملية إعداد األرض للزراعة بنسبة بلغت٪7111المناسبة بنسبة 
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 نتاج محصول الشمر بكل عملية زراعية متعلقة بإ جمالية( توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى احتياجاتهم اإلرشادية المعرفية اإل5جدول رقم )

 العمليات الزراعية
 مستوى االحتياج اإلرشادي

 اإلجمالي احتياج مرتفع احتياج متوسط احتياج منخفض احتياج منعدم
 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 ,,1 131 1514 ,2 7111 95 1717 23 ،6 1 التربة المناسبة -1
 ,,1 131 915 13 7716 92 2319 33 - - إعداد األرض للزراعة -2
 ,,1 131 219 5 2711 36 5,17 47 2916 51 التكاثر وميعاد الزراعة -3
 ,,1 131 212 3 1213 16 3115 43 5611 74 الخف  -5
 ,,1 131 1,19 14 - - 23.3 32 7419 91 العزيق -4
 ,,1 131 1,11 15 6517 1,3 1412 21 - - الري -7
 ,,1 131 ,291 ,5 4612 69 1311 19 - - التسميد -6
 ,,1 131 4115 61 3616 42 1,19 14 - - مقاومة اآلفات واألمراض -1
الحصاد ومعامالت ما بعد  -9

 الحصاد
52 3,15 67 4411 17 1117 5 219 131 1,, 

 (131)ن=     المصدر : استمارات االستبيان.
في حين كان أكثر من نصف المبحوثين مستوى احتياجهم اإلرشادي منخفض في العمليات الخاصة بالحصاد ومعامالت ما بعد 

، ٪5611احتياجهم اإلرشادي منعدم في عملية الخف بنسبة بلغت، بينما كان مستوى ٪5,17، والتكاثر وميعاد الزراعة بنسبة ٪4411الحصاد بنسبة 
 .٪7419والعزيق بنسبة بلغت

بالعمليات الزراعية إلنتاج محصول الشمر أوضحت النتائج الواردة  المتعلقةاالحتياجات اإلرشادية المعرفية اإلجمالية  بدرجةوفيما يتعلق  
 ٪3414المبحوثين  حين كان أكثر من ثلثي في، ةمتوسط ةاإلرشادياحتياجاتهم  درجة ٪4115( أن ما يقرب من نصف المبحوثين 4بالجدول رقم )

 .ةاإلرشادية منخفض احتياجاتهم من المبحوثين درجة ٪1311، بينما كان نسبة ةاإلرشادية مرتفع احتياجاتهم درجة
 

 (131إلنتاج محصول الشمر)ن= بالعمليات الزراعية لمتعلقةا اإلجمالية المعرفية ( توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى احتياجاتهم اإلرشادية4جدول رقم )
 ٪ عدد اإلرشادي اإلجمالياالحتياج  درجة

 1311 11 (52 – 26منخفض )
 4115 61 (41 – 53متوسط )
 3414 59 (65 – 49مرتفع )
 ,,1 131 المجموع

 .االستبيان استماراتالمصدر : 
 

اإلجمالية للمبحوثين في العمليات الزراعية إلنتاج محصول الشمر وبين  المعرفية اإلرشادية االحتياجات درجة رتباطية بينالعالقات اال  رابعًا:
 المدروسة: متغيراتهم المستقلة

في العمليات الزراعية إلنتاج محصول الشمر وبين  اإلرشادية اإلجمالية للمبحوثين االحتياجات رتباطية بين درجةلدراسة العالقات اال
اإلجمالية  المعرفية االحتياجات اإلرشادية " ال توجد عالقة معنوية بين درجة: القائلتم صياغة الفرض اإلحصائي  المدروسة متغيراتهم المستقلة

زراعية، ، وحجم الحيازة الدرجة التعليم ،التالية: السنخصائصهم الشخصية المدروسة العمليات الزراعية إلنتاج محصول الشمر وبين  فيللمبحوثين 
 واستخدام مصادر المعلومات.  ،إنتاج الشمر فيالخبرة  درجة عة بمحصول الشمر،و والمساحة المزر 

 أن مستوى احتياجات (7فأظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم )البسيط لبيرسون  االرتباطصحة هذا الفرض تم حساب معامل  والختبار
بكل من:  1,1,محصول الشمر ذات عالقة طردية ومعنوية عند مستوى  إلنتاجالعمليات الزراعية  في المعرفية المبحوثين اإلرشادية الزراع

إنتاج  فيبمتغير عدد سنوات الخبرة  1,4,وذات عالقة عكسية ومعنوية عند مستوى  التعليمي، والمساحة المنزرعة بمحصول الشمر،المستوى 
صول الشمر وبين كل العمليات الزراعية إلنتاج مح فياجات المبحوثين اإلرشادية اإلجمالية بينما لم تثبت عالقة معنوية بين مستوى احتي ،الشمر

 الحيازة الزراعية، واستخدام مصادر المعلومات. من: السن، مساحة
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 ،المساحة المنزرعة بمحصول الشمر ،تعليمال : درجةالتالية يمكن رفض الفرض اإلحصائي للمتغيرات المستقلة وبناًء على هذه النتائج
 واستخدام مصادر المعلومات. الحيازة الزراعية، مساحة : السن،ية التاليةفي حين ال يمكن رفضه للخصائص الشخص إنتاج الشمر،الخبرة في  درجة
 

اإلجمالية في العمليات الزراعية إلنتاج محصول الشمر  المعرفية المبحوثين اإلرشادية الزراع احتياجات ( العالقة االرتباطية بين درجة7جدول )
 المدروسة المتغيرات المستقلةوبين 

 معامل االرتباط البسيط لبيرسون المتغيرات المستقلة م
 1,19,- السن 1
 **1351,  درجة التعليم 2
 1,63, الحيازة الزراعية مساحة 3
 **1244, عة بمحصول الشمرو المساحة المزر  5
 *1112,- محصول الشمر فيالخبرة  درجة 4
 1,61,- استخدام مصادر المعلومات 7

 1,4,* معنوية عند                                         1,1,** معنوية عند 
 

 :التوصيات
 هذا البحث فإنه أمكن استخالص التوصيات التالية: فيتم التوصل إليها  التيضوء النتائج  في

معرفة ظهرت النتائج أن مستوى أ التي االستخدامات فئبتوعية الزراع بأهمية استخدام الشمر خاصة  اإلرشاديضرورة اهتمام الجهاز  -1
 المبحوثين بها كان مخفضًا.

رسات إنتاج للزراع فيما يختص بمما تكثيف جهودهم اإلرشادية لرفع المستويات المعرفية الزراعي اإلرشادييجب على القائمين بالعمل  -2
أوضح البحث أن مستوى احتياج المبحوثين فيها  التيالتوصيات  فيخاصة  اإلرشادية واالجتماعاتمحصول الشمر عن طريق عقد الندوات 

 مرتفع.
 

  



 414                       فى محافظة قنا االحتياجات اإلرشادية لزراع الشمر

 
 2102(  2)  44مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 المراجع
 أوال: المراجع باللغة العربية

 .1917المعارف،الخولى، حسين زكى )دكتور(، اإلرشاد الزراعي ودوره في تطوير الريف، دار  .1
رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة  ل تقليل الفاقد في مجال البستنه،الديب، آمال عبدالعاطى موسى، االحتياجات اإلرشادية في مجا .2

 .1993القاهرة،
اقتصاديات أهم النباتات )دكاترة(،  إبراهيم الشريف، ليلي مصطفى، وهيثم بيومي على حسن، وشعبان السيد محمد خليل، وعبده عمران محمد  .3

 . ,2,1للبحوث، ة في مصر، المركز القوميالطبية والعطري
اإلرشادية الزراعية، الطبعة األولى، جامعة  سيات تخطيط وتنفيذ تقويم البرامجالطنوبى، محمد عمر، والصادق، سعيد عمران )دكتوران(، أسا .4

 .1996عمر المختار، طرابلس،
  .1963 اإلسكندرية،  أساسيات علم اإلرشاد الزراعي، دار المطبوعات الجديدة،العادلى، أحمد السيد)دكتور(،  .4
 .     1994 اإلسكندرية،  العادلى، أحمد السيد)دكتور(، أساسيات علم اإلرشاد الزراعي، دار المطبوعات الجديدة، .7
في منطقة النوبارية، رسالة ماجستير،  الجديدة في مجال استزراع األراضيالعمر، قصي بن ياسين، االحتياجات اإلرشادية لشباب الخريجين  .6

 .1994كلية الزارعة، جامعة القاهرة،
 . 1915زهران، حامد عبدالسالم )دكتور(،علم النفس االجتماعي، عالم الكتب، .1
العربية، الزراعي، دار النهضة  عمر، أحمد محمد، وخيري أبوالسعود، وطه أبوشعيشع، وأحمد الرافعي )دكاترة(، المرجع في اإلرشاد .9

 .1963القاهرة،
   .        2,12 دة، جرين الند للطباعة، القاهرة،قشطة، عبدالحليم عباس )دكتور(، اإلرشاد الزراعي رؤية جدي .,1
 .2,15، 23نشرة، العدد  تقديرات الدخل الزراعي، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة، .11
 .2,14، بيانات غير منشورة مديرية الزراعة بقنا، .12
 

  ثانيًا: المراجع باللغة اإلنجليزية
1- Rabb, R.T, Swanson, B.E, weatling, T.l-and Clark, C.D, Atrainer, Guide to                                         

Evaluation, food and Agriculture Organization of   the United Nations,  Rome, 1987                                .              

2- Sanders, H.C, the co-operation Exetenion serice Englewood cliffs,                 

Prantice-Hall, Inc, New Jersey, U.S.A, 1966.                                                                                              

   



 ن....الخعبد المنعم محمد عبدالرحم                                                                                         412  

 2102(  2)  44مجلد مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر 

The Extension Needs of Farmers of Fennel Crop in Qena Governorate 

 
Abdel-Monim M.A* and Mansour A.M.H.A* and Mostafa A. A** 

Mohmed A.M.A.M** 
*Dept. of Agric. Extension, Fac. Of Agric., Sohag Univ., Sohag, Egypt 

** Dept. of Agric. Extension, Fac. Of Agric., Al-Azhar Univ., Assuit Branch, Assuit, Egypt. 

 

Abstract 

The main objective of this research was to Identify the level of the  extension needs for agricultural 

respondents to knowledge to Production fennel crop in Qena Governoratem, determining the relationship 

between the personal characteristics of farmers and their  the extension needs to knowledge regarding  

Production fennel crop recommendations. 

The research was conducted on a sample of Farmers of fennel crop in three villages at Qena governorate. 

Data were collected from random sample of 138 farmers. A prepared questionnaire used to collect data from 

farmers personal interviews. Frequencies, percentages, correlation simple coefficient (bersson), were used for 

data presentation and analysis using SPSS program. 

The results showed that  51.4% of respondents, their level the extension need have high in agricultural 

operations for resistance diseases and pests, while was respondents their level extension need have middle in 

agricultural operations for irrigation 74.6%, the soil and prepare the land for agriculture 60.9%, and fertilization 

operations57.2%, while was respondents their level extension need have low in agricultural operations for 

harvest and transactions of post-harvest 55.1%, and multiplying and sowing date 40.6%, and slippers and hoeing 

34.1%.with regard to the level of total the extension needs to Respondents own agricultural operations to 

Production fennel crop that 51.4% of  respondents their extension need level have middle,35.5% of respondents 

their the extension need level have high, and 13.1% of respondents their extension need level have low. 

 

 


