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 الملخص العربى

بعتتتض بصتتتأة سساستتتية التعتتترذ  لتتتى  البحتتت  استتتت دذ  تتت ي
لتتتزراع البطتتتاطس  التستتتويقية التصتتتديرية االحتياجتتتات اإلرشتتتادية

، وقتد وقتا االختيتار بمحافظة البحيرة وم حمادةمركز كقرى  بإحدى
وال ي يعتبر من س م مراكتز المحافظتة التتي  لى مركز كوم حمادة 

تتركتتتتز في تتتتا زرا تتتتة محصتتتتول البطتتتتاطس حيتتتت  تبلتتتت  المستتتتاحة 
( فدان، وتم إختيار قرية الحدين و ي متن 17503المزرو ة به )

سكبتتتتر قتتتتري مركتتتتز كتتتتوم حمتتتتادة متتتتن حيتتتت  المستتتتاحة المزرو تتتتة 
إلجتتتراذ  تتت ا  (  فتتتدان1775صتتتول البطتتتاطس حيتتت  بل تتتت )بمح

وجمعت البيانات البحثية  تن طريتا اإلستتبيان بالمقابلتة  البح  ،
الشخصية لعينة  شوائية من زراع محصول البطاطس بل  قوام ا 

(  مبحوثتتتتتاا وفقتتتتتاا لمعادلتتتتتة كريجستتتتتي ومورجتتتتتان، وتمثلتتتتتت 85)
بي، األستتتتتاليص اإلحصتتتتتائية المستتتتتتخدمة فتتتتتي  المتوستتتتتط الحستتتتتا

والجتتداول التكراريتتة، والنستتص المئويتتة، ومعامتتل اإلرتبتتاط البستتيط 
 )لبيرسون(، ومعامل اإلنحدار المتعدد.   

من %(  81.17)وقد سوضحت النتائج البحثية ما يلي  سن 
 وي مستوى إحتياجات إرشادية إجمالي الزراع المبحوثين 

يرية فيما يتعلا بالمواصأات التسويقية التصدمتوسطة ومرتأعة 
لمحصول البطاطس، وسشارت النتائج وجود  القة إرتباطية 
معنوية طردية بين درجة االحتياجات اإلرشادية التسويقية 

، والخبرة في زرا ة السنالتصديرية لزراع البطاطس ومت ير 
(، وكانت 0.05محصول البطاطس  ند المستوي اإلحتمالي)
تابا  والمستوى العالقة إرتباطية معنوية  كسية بين المت ير ال

التعليمي، ومتوسط انتاج الأدان من محصول البطاطس، ومتوسط 
صافي العائد الأداني، والمشاركة بالمنظمات الريأية، واالنأتاح 
االتصالي، والتجديدية، وااللمام التسويقي، واالتجاه نحو زرا ة 
البطاطس، والرضاذ  ن العمل اإلرشادي الزرا ي  ند المستوي 

(، وقد إتضح معنوية تأثير كل من المت يرات 0.01اإلحتمالي )

المستقلة التالية  الخبرة في زرا ة محصول البطاطس، ومتوسط 
صافي العائد الأداني، واالنأتاح االتصالي، وااللمام التسويقي، 
واالتجاه نحو زرا ة البطاطس، والرضاذ  ن العمل اإلرشادي 

داا إلى قيمة )ت( ( إستنا0.01و لك  ند مستوي معنوية) الزرا ي
              ،4.087 - ،3.757المحسوبة حي  بل ت قيمت ا )

(  لى الترتيص،   ا 4.264، 3.886، 4.098 - ،5.206 -
 80مت يرات تسا م في تأسير حوالي )باإلضافة إلى سن تلك ال

( من الت يرات في درجة االحتياجات اإلرشادية التسويقية %
ستناداا إلى قيمة معامل التحديد التصديرية لزراع البطاطس  إ

(، وكانت سبرز المشاكل التي تواجه 0.796( حي  بل ت)2)ر
الزراع المبحوثين  ند تسويا محصول البطاطس  ضعذ الدور 
التسويقي لإلرشاد الزرا ي في تو ية الزراع بمواصأات تصدير 
محصول البطاطس، والوسطاذ  م من يقومون بتحديد سعر 

، اا الأرا بين السعر الحقلي والسوقي كبير المحصول مما يجعل 
و دم وجود نظام للتسويا من خالل محطات لتصدير محصول 

للحصول  لي التقاوي  هالبطاطس، و دم وجود مصدر موثوا في
الجيدة والمطلوبة في التصدير، و دم وجود رقابة  لي التقاوي 
المستوردة، و دم التعرذ  لي مناف  تسويقية جديدة، الشركات 

لمصدرة تعتمد  لي تصدير محصول ا سوالا دون النظر لمحصول ا
 الزراع.

التتزراع المبحتتوثين، محصتتول البطتتاطس، الكلمتتات المأتاحيتتة  
 .االحتياجات االرشادية التسويقية، التسويا الدولي

 المقدمة 
يتسم عالم اليوم بالتقددم العلمدي والتكنولدوجي  يدر الم ددود 

المتقدمددة بصدداة عامددة   شددتى مجدداقت اقتصدداديات الدددولفددي 
وفددي اشنشدددزة الزراعيددة بصددداة صاصددة  تدددى  صددب ت تسدددمى 
بصدددناعة الزراعدددة  و صدددبا اإلنتدددا  الزراعدددي فدددي تلددد  الددددول 
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المتقدمة يعتمد على اإلنتا  من  جل التصدير واصتراق اسدواق 
الددددول اشقدددل تقددددما  ممدددا اسدددتلزم  ن يكدددون  ددد ا اإلنتدددا  وفيدددرا 

و ندددل علدددى الدددر م مدددن  ن مصدددر وبأسدددعار ق تقبدددل المنافسدددة. 
كاندددت  لدددى وقدددت لددديس ببعيدددد ت تدددل مكاندددا معقدددوق بدددين الددددول 
المصددددددرض لدددددبعض ال اصدددددالت الزراعيدددددة كدددددالقزن  والمدددددوالا  
والبزددازس  والسددكر  والبصددل و ير ددا مددن ال اصددالت اق  نددل 
في اآلونل اشصيرض قد تراجعت كثيرا  مدام المنافسدات القويدة مدن 

من تزدوير  نتاجادا الزراعدي ودصلدت  بعض الدول التي تمكنت
فدددي منافسدددة مدددا منتجاتندددا الزراعيدددة ولددد ا فددد ن الدولدددة قدددد  ولدددت 
ا تمامددا مل و ددا بتنميددة  دد ا القزدداع فددي ازددار صزددز وبددرام  
التنميددددة الشدددداملة  وواددددعت السياسددددات التددددي ت ددددرر التركيدددد  
الم صددددولي للاددددالح وعملددددت علددددى تقدددددم الريدددد  فددددي النددددوا ي 

اققتصددددادية والبنيددددل اشساسددددية  و صددددبا الصدددد ية والتعليميددددة و 
قزددداع الزراعدددة عنصدددرا مامدددا لمواجادددة مشدددكلة البزالدددة والددد   

مليون نسمة مدن الكتلدة السدكنية القازندة ( 41.9)يستوع  ن و
( مليددون و دددض عمددل 6.89للمنددازق الريايددة بمددا يددوفر  ددوالي )

فددي القزدداع الزراعددي. )اسددتراتيجية التنميددة الزراعيددة المسددتدامة 
 (.8  ص 2009  2030

والتسويق الدولي  و مصزلا يشير  لى عمليات التبادل 
باد   شبداع ال اجات   التي تتم عبر ال دود الدولية

والر بات اإلنسانية وي ار من   ا التعري  الزبيعة اشساسية 
فاي ق تتغير من التسويق الم لي  لى التسويق   للتسويق

و ندا   بر ال دود الدوليةالدولي   ق  ن التسويق الدولي يتم ع
 يث يتزل  التسويق الدولي التعامل   وجل الصال  بيناما

و  ا ما يثير مشكالت عديدض كتأثير   في  كثر من بيئدة وا دض
وتعديل سلوكاا  لكي يتالءم   اش داث الدولية على المؤسسدة

وت ديد ما ير بل المستال . )صير   ما الثقافات المصتلاة
 ( 28ص   1996الدين  

( في   ا p 4 Allain Ollivier ,1990 ,ويقول ك ل )
المجال  ن " التسويق الدولي  و تل  اشنشزة التي تقوم باا 
الدمؤسسة شجل  يجاد عالقة بين الرب يدة و اشسدواق". ويعرفل 

( :"بالعملية التي يتم من 61  ص 1996)عمر سلمان  

والمستال   صاللاا صلق تمويل تبادل السلا بين المنت  
والتنمية اإلقتصادية". ويتاا جليا من   ا التعري    مية  

باعتبار ا جزءًا  امدًا من التسويق الدولي    عملية التصدير
 يث  ن   ه العملية تسا م في توسيا نزاق التجارض 

 والتنميدة اإلقتصاديدة.  الصارجية
 ويمكن توايا   مية التسويق الدولي في النقاز التداليدة:

التصدير   د الزرق لل صول على العملة الصعبة التي  -1
  ت تاجاا الدول  قستيراد المنتجات التي ق تنتجاا م ليا

كما يؤد   لى رفا   وبالتالي فانل يعتبر كسبًا قوميا واا اً 
ورفا القدرض الشرائية   مستو  المعيشة وا  داث التنمية

ائض المؤسسة التسويق الدولي يسما ببيا ف -2للمستالكين  
فاو ارورض  يوية   وصلق فرص للتو ي    لى الصار 
استاادض الدول النامية من اقستثمارات اشجنبية  -3صاصة  

ر م  ن الدول   المباشرض اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
المستثمرض في الدول الناميدة ق تاعل  ق بمصل تاا الصاصة  

لتسويق الدولي اإلساام في دعم عجلة التنمية شن ا -4
 -5ويصاا لعدض اعتبارات  صرى    ي تا   لى ماارات

التسويق الدولي يسا م في صلق فرص شغل من صالل التوسا 
في نشاز المؤسسة بغية ت قيق  كبر عائد من صالل رفا 

بناء سمعة جيدض على المستوى الم لي  -6 جم اإلنتا   
يساعد في  -8زيادض رقم  عمال الشركة   -7والدولي للشركة  

الارو  من  دض المنافسة  و انصااض الزل  من السوق 
المسا مة في تشجيا اإلنتا  على نزاق واسا   -9الم لي  

 (14  ص 1981)عاياي   مما يصلق وفرات كبيرض.
ويعتبددر م صددول البزددازس وا دددًا مددن م اصدديل الصاددر 
الاامة في مصر سواء لالستاال  الم لي  و التصدير   يدث 

ركز اشول بين م اصيل الصار التصدديرية  لقيمتادا ت تل الم
الغ ائيددددددة المرتاعددددددل    ت تددددددو  علددددددى عناصددددددر   ائيددددددة  امددددددل 
ي تاجاددددا جسددددم اإلنسددددان مثددددل النشددددويات وبعددددض الايتامينددددات 
الاامدددددل باإلادددددافة  لددددددى العناصدددددر المعدنيددددددة الالزمدددددة. ) مددددددام 

( كمددا  ن م صددول البزددازس يمكددن 7  ص 2013وآصددرون  
امددا فددي  ددل مشددكلة الغدد اء فددي العددالم بصدداة  ن يلعدد  دورا  
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عامددة  والعددالم الثالددث بصدداة صاصددة  و لدد  لةسددبا  التاليددة: 
( ارتاددداع  نتاجيددددة الو دددددض المسددددا ية مددددن البزددددازس   ا مددددا 1)

( يمكددن زراعددة البزددازس فدددي 2قورنددت بم اصدديل ال بددو   )
( يمكدددن زراعدددة البزدددازس فدددي 3 كثدددر مدددن عدددروض فدددي العدددام  )

(  مكانيددددددددة اسددددددددتصدام 4ية متباينددددددددة  ) ددددددددرو  جويددددددددة و رادددددددد
( تزددددددور تكنولوجيددددددا 5البزددددددازس  مددددددا زازجددددددة  و مصددددددنعة  )

تصدددنيا البزدددازس و ا ادددا بدرجدددة كبيدددرض فدددي اآلوندددة اشصيدددرض  
( تسددددتصدم البزددددازس  يددددر الصددددال ة للتسددددويق فددددي تغ يددددة 6)

 (. FAO, 2005ال يوان  )
وت تددددددل البزددددددازس مركددددددز الصدددددددارض بالنسددددددبة لم اصدددددديل 

ر    تبلغ جملة المسدا ة المزروعدة منادا عدام الصار في مص
( ال  فدان  ويبلغ  نتا    ه المسدا ل 196(  والي )2014)

)الجاددداز المركدددز  للتعبئدددة العامدددة ( مليدددون زدددن  2.2 دددوالي )
  ومن نا ية اصدرى ت تدل البزدازس مكاندة (2014واق صاء 

 امة فدي صدادرات الم اصديل الزراعيدة المصدرية  يدث بلغدت 
-2014(  لدددددد  زددددددن فددددددي موسددددددم )683اتاا )جملددددددة صددددددادر 

( الدددد  469(  لددددى )2016( ثددددم انصااددددت فددددي عددددام )2015
زدن  ولكناددا تراجعددت بشددكل مل ددو  فددي الاتددرض اشصيددرض  نتيجددة 
لمدددددا تدددددم رفادددددل مدددددن رسدددددائل تصدددددديرية ن دددددرا لعددددددم مزابقتادددددا 
للمواصددددددددددداات التدددددددددددي تتادددددددددددق لمتزلبدددددددددددات السدددددددددددوق اشجنبيدددددددددددل 

 .(FAO  2016لعالمية والعربية.)من مة اش  ية والزراعة ا
ويددددددأتى سددددددوق اقت دددددداد اشوروبددددددى فددددددى مقدمددددددة اشسددددددواق 

مدددددن  %42المسدددددتقبلة للصدددددادرات المصدددددرية  يدددددث يسدددددتوع  
 جمدددالى الصدددادرات  بلددددغ عددددد الم اف دددات التددددى تشدددمل  دددد ه 

م اف ة  11اشرااى والتى تمثل  جود  رااى التصدير ن و 
  الدوادى  سوان  اإلسكندرية  الشرقية  الب يرض  اإلسماعيلية مناا

وجددداء السدددوق اشلمدددانى فدددى مقدمدددة اشسدددواق  المنوفيدددةالجديدددد  
المسددتوردض للبزددازس المصددرية صددالل موسددم التصدددير ال ددالى 

 ل  زدن  يليدل  110للبزازس ب جمالى كمية تقدر بأكثر من 
تقريبددددًا  علمددددا بددددأن   لدددد  زددددن 106السددددوق الروسددددى واسددددتورد 

السدددددوق اقنجليدددددزى كدددددان ي تدددددل المرتبدددددة اشولدددددى فدددددى اسدددددتيراد 
سدددنوات ولكدددن  صدددبا  10البزدددازس المصدددرية منددد   كثدددر مدددن 

السددوق اشلمددانى  ددو المسددتورد والمسددتال  رقددم وا ددد. يدد كر  ن 
لةسواق العالمية سجلت  2016قيمة صادرات البزازس عام 

 (.2018 مليون دوقر )جريدض الوفد  120ن و 
واإلرشاد الزراعي الناجا ياتم كثيرًا ب صتيار المست دثات 
الزراعية المرتبزة بالتغيير السلوكي المعرفي للزراع  والعمل 
على تبسيزاا وتقديماا للزراع بأسلو  يتناس  ما مستوى 
 دراكام لااماا والتعامل معاا بشكل ص يا ومن ثم التمكن 

وق يقتصر دور اإلرشاد من  ستدعائاا عند ال اجة  لياا  
الزراعي على نقل وتوصيل المعلومة الجديدض بل على  سن 
 صتيار المعلومة الجديدض التي تام الزراع وتتناس  ما بيئتام  
و سن التعامل معاا من صالل  صتيار اشدوات اإلرشادية 
المالئمة لمساعدض الزراع على فاماا وتزبيقاا  وتكرار 

ة مما ينعكس  ل  على ت ديث التزبيق عند ال اجة  لي
  46  ص 2013الزراعة والناوض باإلنتا  )قشزة  

 (.47ص
واإلرشاد التسويقى الزراعى  و العملية التعليمية الموجاة 
للمزارعين لتمكينام من تع يم المنافا الشكلية والزمنية 
والمكانية لمنتجاتام  من  جل ت قيق الكااءض التسويقية 

لزراعى  باد  توفير المنتجات الزراعية واققتصادية للنشاز ا
للمستالكين بالجودض وبالمواصاات المزلوبة وفى الوقت 

صاض التكالي   -1المناس  وبأسعار مناسبة. من صالل: 
التسويقية: فيتمثل  ثر ا على المنت  الزراعى فى ارتااع  سعار 
منتجاتل  وبالتالى زيادض دصلل  وعلى المستال  فى انصااض 

رفا كااءض الجااز  -2لمنتجات الزراعية وجودتاا  سعار ا
التسويقى الزراعى فرفا كااءض الجااز التسويقى الزراعى دون 
صاض التكالي  التسويقية ينعكس بزيادض دصول المنتجين 
الزراعيين و ياًا زيادض القيمة ال قيقية لدصول المستالكين 

مجتما. ب صولام على منتجات جيدض  وبالتالى زيادض رفا ية ال
 .(166  ص2007)شافعي  

ستنادًا لما سبق  وما  وا تل نتائ  الدراسات والب وث  وا 
من  ن معرفة زراع م صول البزازس للمعلومات الكاملة 

https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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عن كميات ومواصاات زل  وعرض م صول البزازس 
ال الية والمستقبلية المزلو  تصدير ا  وك ل  ا تياجات 

وتاسير ا لتساعد م على اشسواق الداصلية والصارجية مناا  
تن يم اإلنتا   وبالتالى  مكانية موازنة اإلنتا  ق تياجات 
اشسواق المتوقعة  بما يؤدى  لى زيادض دصول المزارعين  
و  مية تزبيق المعرفة في نجاح العمل اإلرشاد  الزراعي   
وبناء علي  ل  ف ن الاد  الرئيسي لا ا الب ث يتركز  ول 

اجات اإلرشادية التسويقية التصديرية التعر  على اق تي
لزراع البزازس وبعض العوامل المؤثرض علياا في   د  قرى 

 مركز كوم  مادض بم اف ة الب يرض.

 األ داذ البحثية
يسددتاد   دد ا الب ددث بصدداة  ساسددية التعددر  علددى بعددض 
اق تياجددات اإلرشدددادية التسددويقية التصدددديرية لددزراع البزدددازس 

ادض بم اف ة الب يرض  ويمكن ت قيدق ب  دى قرى مركز كوم  م
  ل  الاد  الرئيسي من صالل اش دا  الارعية التالية:

التعدر  علدى بعدض الصصدائص اقجتماعيدة اققتصدادية   -1
 واقتصالية المميزض للزراع المب وثين.

ت ديددد اإل تياجددات اإلرشددادية التسددويقية التصددديرية لددزراع  -2
 البزازس المب وثين.

عالقددددددددة اإلرتبازيددددددددة واقن داريددددددددة بددددددددين بعددددددددض ت ديددددددددد ال -3
الصصدددددائص اإلجتماعيدددددة اإلقتصدددددادية واإلتصدددددالية للدددددزراع 
المب ددددوثين وبددددين درجددددة اق تياجددددات اإلرشددددادية التسددددويقية 

 التصديرية كمتغير تابا. 

التعدددر  علدددى   دددم المشدددكالت التسدددويقية التصدددديرية التدددي  -4
 تواجل زراع البزازس المب وثين من وجاة ن ر م.

 األسلوص البحثي
  التعرياات اإلجرائية للمصزل ات الب ثية وزرق قياساا:

ويقصددد بددل فددي  دد ا الب ددث عمددر المب ددوث  تددي  الستتن  -1
 وقت  جراء   ا الب ث مقدرًا بالسنوات.

ويقصدد بدل فدي  د ا الب دث  المستوى التعليمي للمبحتو   -2
عددددد السدددنوات التدددي قادددا ا المب دددوث فدددي مرا دددل التعلددديم 

اددة معبددرًا عددن  لدد  بقدديم رقميددة و لدد  ب عزدداء درجددة المصتل
 لكل سنة دراسية قاا ا المب وث في    مناا.   

ويقصددد باددا عدددد  الخبتترة فتتي زرا تتة محصتتول البطتتاطس  -3
السدددددنوات التدددددي مدددددارس فيادددددا المب دددددوث زراعدددددة م صدددددول 

 البزازس معبرًا عن  ل  بعدد السنوات.
: بمحصتتتتتول البطتتتتتاطسالمزرو تتتتتة متوستتتتتط المستتتتتاحة  -4

ويقصددد بددل متوسددز المسددا ة التددي قددام المب ددوث بزراعتاددا 
بم صددول البزددازس صددالل الموسددمين الددزراعيين السددابقين 

 إلجراء   ه الدراسة مقدرض بالادان.
ويقصد بدل  متوسط انتاج الأدان من محصول البطاطس  -5

متوسدددز  نتدددا  الاددددان مدددن م صدددول البزدددازس للموسدددمين 
شقددر  رقددم  ومقربددة بددالزن الددزراعيين السددابقين مقدددرض كميدداً 

 ص يا.
ويقصد بدل متوسدز صدافي  متوسط صافي العائد الأداني  -6

الدددصل للمب ددوث مددن الادددان المددزروع بم صددول البزددازس 
صددالل الموسددمين الددزراعيين السددابقين إلجددراء  دد ه الدراسددة 

 مقدرا باشل  جنيل مصر .
ويقصدددد بادددا مدددا ي دددوزه المب دددوث مدددن  الحيتتتازة الحيوانيتتتة  -7

  ندددددام(  –عجدددددول – بقدددددار  – يواندددددات مزرعيدددددة )جددددداموس
مقدددرض كميددًا بالو دددات ال يوانيددة و لدد  علددى الن ددو التددالي: 

( و ددددض  نتدددا   يدددواني  اقبقدددار   و ددددض 1.2الجددداموس  )
و دددض  نتددا   0.1 نتددا   يددواني وا دددض  اق نددام والمدداعز  

                الشددداعر ( و ددددض انتدددا   يدددواني 0.01 يدددواني  والددددواجن)
  .(109: ص 1992)

ويقصددد باددا درجددة  سدداام  المشتتاركة بالمنظمتتات الريأيتتة  -8
المب دددددددددوث وعادددددددددويتل بالمن مدددددددددات الرسدددددددددمية واش ليدددددددددة 

 و السياسددية القائمددة بددالمجتما   اقجتماعيددةاققتصددادية  و 
ونددددوع  دددد ه العاددددوية مددددن  يددددث كونددددل عاددددو  دار    و 

مصتلاددة عاددو عدداد   وكدد ا درجددة  سدداامة فددي انشددزتاا ال
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باإلاددافة  لددي نددوع  دد ه المسددا مة سددواء بالمددال  و بالجاددد 
 و بددالر   و ياددًا مدددى اإلسددتاادض مددن  دد ه المن مددات مددن 
 يدددددث كونادددددا  سدددددتاادض كبيدددددرض  و متوسدددددزة  و ادددددعياة  و 
منعدمدددة  ويدددتم التعبيدددر عنادددا بقيمدددة رقميدددة و لددد  ب عزددداء 
المب ددوث درجتددان فددي  الددة عاددو  دار   و درجددة وا دددض 

الة عاو عاد   كما يعزي ثالث درجات في  الدة في  
المسدددا مة بشدددكل دائدددم فدددي انشدددزتاا  ودرجتدددان فدددي  الدددة 
المسا مة   يانًا ودرجدة وا ددض فدي  الدة ندادرًا  وصدار فدي 
 الدددة عددددم المشددداركة  باإلادددافة  لدددي درجدددة عدددن كدددل ندددوع 
مسددددددا مة يشددددددار  باددددددا )بالمددددددال  و بالجاددددددد  و بددددددالر ى  و 

جددات فددي  ددال شددعوره باإلسددتاادض اصددرى( ويعزددي ثددالث در 
الكبيددددرض ودرجتددددان فددددي  الددددة المتوسددددزة ودرجددددة فددددي  الددددة 
الادددعياة وصدددار فدددي  الدددة انعددددام اإلسدددتاادض. وبددد ا تتدددراوح 

 ( درجة.32 – 1الدرجة الكلية الن رية لا ا المتغير بين )

: ويقصدددد بدددل مدددى تعدددرض المب دددوث اإلنأتتتاح االتصتتتالي -9
جددة مشددداركتل فدددي اشنشدددزة لوسددائل اإلعدددالم المصتلادددة  ودر 

اإلرشددددادية الزراعيددددة المصتلاددددة مددددن بددددرام  تدريبيددددة و قددددول 
 رشدددددادية  واتصدددددالل بأقراندددددل مدددددن الدددددزراع فدددددي المناسدددددبات 
المصتلاة  و لجوء الزراع  ليل زلبًا للمشورض ومددى  سدتاادتل 
مدددن  ددد ه اشنشدددزة. ويدددتم التعبيدددر عدددن  ددد ا المتغيدددر بقددديم 

ث درجدددات فدددي  الدددة رقميدددة و لددد  ب عزددداء المب دددوث ثدددال
اقتصال دائمًا ودرجتان في  الدة ا ياندًا ودرجدة وا ددض فدي 
 الة نادرًا وصار في  الة عدم اقتصدال  وثدالث درجدات 
فددي  الددة اقسددتاادض الكبيدددرض  ودرجتددان فددي  الددة اإلسدددتاادض 
المتوسدزة ودرجدة فددي  الدة اإلسدتاادض الصددغيرض وصدار فددي 

القدديم الرقيمددة الن ريددة  الددة منعدمددة  وبالتددالي ف نددل تتددراوح 
 ( درجة.18 –لا ا المتغير بين )صار 

ويقصددددد بادددددا الوقدددددو  علددددي الاكدددددر التجديددددددى  التجديديتتتتتة  -10
وتبنددي اشفكددار الجديدددض و لدد   للمب ددوث ودرجددة قبولددل للمصددازرض 

مددددن صددددالل اجابتددددل علددددي بعددددض العبددددارات التددددي تواددددا مدددددى 
زبيدددق لت سدددعيةتجديديتدددل مدددن عدمدددل و لددد  فيمدددا يتعلدددق بسدددرعة 

الجديدددد مدددن التوصدددديات  ونوعيدددة المصدددادر التددددي يسدددتقي مناددددا 

معلوماتددل الزراعيددة  ومددددى اسددتصدامل للزراعدددة اآلليددة  وسدددماعة 
عدددن بعدددض اشفكدددار المسدددت دثة بالمنزقدددة  واتصدددالة بم زدددات 
تصدددير م اصدديل الصاددر. ويقدددر  دد ا المتغيددر كميددًا ب صددول 

صددار فددي المب ددوث علددي درجددة فددي  الددة اإلسددتجابة الموجبددة و 
لاد ا الن ريدة  الة اإلستجابة السالبة  وعليل تتراوح القيم الرقميدة 

 ( درجة.23 –المتغير بين )صار 

ويقصدددد بدددل درجدددة الت دددرر الاكدددر   االلمتتتام التستتتويقي  -11
دراكدددل لتغيدددرات السدددوق الم يزدددة بدددل  والددد  ني للمب دددوث وا 
والتدددددي تدددددؤثر علدددددي عمليدددددة تسدددددويقل لم صدددددول البزدددددازس 

رجددددة ت دددرره مدددن اشسددددالي  التقليديدددة فددددي باإلادددافة  لدددي د
سددواء فيمددا يتعلددق بالتصدددير  و لجددوءه  م صددوللتصددري  

 لي مصانا تصنيا البزازس  وك ا زريقة تاكيره في  دل 
المشدددكالت التسدددويقية الزارئدددة. ويقدددددر  ددد ا المتغيدددر كميددددًا 
ب صول المب وث علي درجة وا دض عن كل استجابة تددل 

بلغدددددت القددددديم الرقميدددددة  علدددددي وعدددددي المب دددددوث  وعليدددددل فقدددددد
الن ريدددددة التدددددي يمكدددددن  ن ي صدددددل عليادددددا المب دددددوث لاددددد ا 

 ( درجة.27 –المتغير بين )صار 

ويقصدددد بدددل االتجتتتاه نحتتتو زرا تتتة محصتتتول البطتتتاطس  -12
درجددددة ميددددل المب ددددوث ور بتددددل فددددي اقسددددتمرار فددددي زراعددددة 
البزددازس كأ ددد الم اصدديل اقساسددية فددي دورتددل الزراعيددة 

مدددربا مدددن صدددالل تصدددديرض.  ومددددى اقتناعدددل بدددل كم صدددول
ويعبددر عنددل بقيمددة رقميددة مددن صددالل  جابددة المب ددوث علددي 

عبددددددارض اتجا يددددددة  بعادددددداا  يجددددددابي واآلصددددددر سددددددلبي  (21)
في صل علي ثالث درجات فدي  الدة موافدق ودرجتدان فدي 
 الة ل د ما ودرجة وا دض في  الة ق  وافق و ل  بالنسبة 

ت السددلبية  للعبددارات اإليجابيددة والعكددس صدد يا مددا العبددارا
 – 21وب ا تتراوح القيم الرقمية الن رية لاد ا المتغيدر بدين )

 ( درجة.63

الرضتتتتاذ  تتتتن العمتتتتل اإلرشتتتتادي الزرا تتتتي بالمنطقتتتتة   -13
ويقصدددد بددددل المشددداعر التددددي يبدددددياا المب دددوث ن ددددو العمددددل 
اقرشاد  من  يث مدد  شدعوره بالاائددض الملموسدة للجادود 
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ريدددة وكددد ا مشددداركتل فددددي اقرشدددادية التسدددويقية المب ولدددة بالق
انشددزتاا المصتلاددة والتددي تعكددس مدددى تقبلددل وراددائل عمددا 

لددل وشقرانددل  يقدمددل اإلرشدداد الزراعددي مددن صدددمات تسددويقية 
بالقريدددة  وتدددم التعبيدددر عندددل بقيمدددة رقميدددة مدددن صدددالل اجابدددة 
المب دددوث علدددي  ربعدددة عشدددرض عبدددارض في صدددل علدددي ثدددالث 

ل دددد مدددا  درجدددات فدددي  الدددة الموافقدددة  ودرجتدددان فدددي  الدددة 
ودرجددددة فددددي  الددددة عدددددم الموافقددددة و لدددد  بالنسددددبة للعبددددارات 
اإليجابية  والعكدس صد يا بالنسدبة للعبدارات السدلبية. ولد ا 
تتددراوح القدديم الرقميددة الن ريددة التددي يمكددن  ن ي صددل علياددا 

 ( درجة.37 – 10المب وث بين )

االحتياجات اإلرشادية الزرا ية التسويقية التصديرية -14
يقصد بل درجة النقص  طس المبحوثين لزراع البطا

بالتوصيات المعرفي لدى الزراع المب وثين فيما يتعلق 
الانية إلنتا  م صول البزازس زبقًا للمواصاات 

  ويتم التعبير عنل بقيمة رقمية يمكن التسويقية التصديرية
 ال صول علياا كالتالي: 

 ( عبارات.4عمليات تجر  قبل التقليا ) -1
 ( عبارات.6ة الصال ية للتقليا )ت ديد درج -2
 ( عبارات.5  تيازات عملية التقليا ) -3
 ( عبارات.10مواصاات الدرنات المزلو  تصدير ا ) -4
 ( عبارض.  11مواصاات عبوات التصدير ) -5
 ( عبارات.5العال  التجاياي لدرنات البزازس ) -6

وعليل فقد تراو ت القيم الرقمية الن رية لال تياجات 
شادية التسويقية التصديرية لزراع البزازس المب وثين بين اإلر 

 ( درجة.  41 –)صار 

 الأروض البحثية
لت قيددق   دددا   دد ا الب ددث تددم صدديا ة الاددروض الب ثيددة 

 التالية:
توجتتد  القتتة إرتباطيتتة بتتين كتتل متتن المت يتترات المستتتقلة  -1

السددن  المسددتوى التعليميددى للمب ددوث  الصبددرض فدددي  التاليتتة 

المزروعددددة  المسدددا ةصددددول البزدددازس  متوسددددز زارعدددة م 
بم صددول البزددازس  متوسددز  نتددا  الادددان مددن م صددول 
البزدددددددازس  متوسدددددددز صدددددددافي العائدددددددد الادددددددداني  ال يدددددددازض 
ال يوانيددددددددددة  المشدددددددددداركة بالمن مددددددددددات الريايددددددددددة  اقناتدددددددددداح 
اقتصدددددالي  التجديديدددددة  اقلمدددددام التسدددددويقي  اقتجددددداه ن دددددو 

عمدل اقرشداد  زراعة م صول البزدازس  الراداء عدن ال
اق تياجددددات اإلرشدددددادية الزراعددددي بالمنزقدددددة. وبددددين درجدددددة 

التسددويقية التصددديرية لددزراع البزددازس ب  دددى قددرى مركددز 
كمتغيددر تددابا لادد ا الب ددث    كددوم  مددادض بم اف ددة الب يددرض

 وتم  صتبار   ا الارض في صورتل الصارية.

اق تياجددددات اإلرشددددادية توجددددد عالقددددة تأثيريددددة بددددين درجددددة  -2
سددويقية التصددديرية لددزراع البزددازس ب  دددى قددرى مركددز الت

كمتغير تابا لا ا الب ث وبين كوم  مادض بم اف ة الب يرض 
المتغيرات المستقلة السابق  كر ا  وتم  صتبدار  د ا الادرض 

 في صورتل الصارية.  

 منطقة البح   
 جددددددر   دددددد ا الب ددددددث فددددددي م اف ددددددة الب يددددددرض  و ددددددي مددددددن 

راعة م صول البزدازس   يدث الم اف ات التي تتركز فياا ز 
( فددددان بمدددا يمثدددل نسدددبة  67720بلغدددت المسدددا ة المزروعدددة )

( فدددددددان مددددددن اإلجمددددددالي العددددددام لجماوريددددددة مصددددددر 59% 34)
)الجاددددددداز  2013( فددددددددان موسدددددددم 195773العربيدددددددة البدددددددالغ )

المركز  للتعبئة العامة واإل صاء  النشرض السنوية إل صداءات 
(  ويبلدغ  جدم 2014تي  المسا ات الم صولية واإلنتدا  النبدا

( زددددددددن مددددددددن %34.81( زددددددددن بنسددددددددبة )745773اإلنتددددددددا  )
اإلجمدددالي العدددام ل جدددم اإلنتدددا  فدددي مصدددر ويعتبدددر مركدددز كدددوم 
 مددددادض مددددن   ددددم مراكددددز الم اف ددددة التددددي تتركددددز فياددددا زراعددددة 

( فددان  17503البزازس  يث تبلغ المسدا ة المزروعدة بدل )
ز كدوم  مدادض وتم  صتيار قرية ال دين و ي من  كبدر قدر  مركد

من  يث المسا ة المزروعة بم صول البزازس  يدث بلغدت 
(  فدددددددان )مديريددددددة الزراعددددددة بددددددالب يرض  بيانددددددات  يددددددر 1775)

 (. 2017منشورض  
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 جما البيانات  سسلوص
تدددم  سدددتصدام  سدددلو  اإلسدددتبيان بالمقابلدددة الشصصدددية لجمدددا 
بيانددددات  دددد ا الب ددددث مددددن جميددددا ماددددردات العينددددة الب ثيددددة وتددددم 

مدن صدالل بعدض  سدات ض قسدم اإلنتدا  النبداتي )شدعبة مراجعتاا 
الصادددددر( بكليدددددة الزراعدددددة )سدددددابا باشدددددا( للتأكدددددد مدددددن مزابقدددددة 
م تويات اإلستبيان للتوصيات الانية المتعلقدة ب نتدا  م صدول 
البزدددازس زبقدددًا للمواصددداات التسدددويقية التصدددديرية لم صدددول 
 البزدازس  وتددم  جددراء  صتبددار مبدددئي إلسددتمارض اإلسددتبيان علددى

 من زراع م صول البزازس بالقرية مواا الدراسة.  15
 شاملة البح  و ينته 

تمثلت شداملة  د ا الب دث فدي جميدا زراع البزدازس بقريدة 
            ال دددددين مركددددز كددددوم  مدددددادض م اف ددددة الب يددددرض البددددالغ عددددددد م

( 85( مزارعدددًا  وتدددم  صتيدددار عيندددة عشدددوائية مدددنام تبلدددغ )418)
( وفقددددددًا لمعادلددددددة "كريجسددددددي % 20مب ددددددوث بنسددددددبة  ددددددوالي )

 (. 1970ومورجان") 
S = X NP ( 1 – P )  ÷ d2 ( N – 1 ) + X2 P ( 1 – P ) 

  يث  ن:
S  جم العينة     N= جم الشاملة  

X  ( 1عند درجة  رية ) 2القيمة الجدولية لكا  =رقم ثابت
 ( 3.84و ى )

P    (0.5صزأ التقدير او صزأ المعاينة   ) = رقم ثابت 

 = d 95نسبة الصزأ  و درجة الثقة عند  = رقم ثابت% 
( 0.05  ) 

 النتائج البحثية
اإلجتما يتتة اإلقتصتتادية واإلتصتتالية  سوالا  بعتتض الخصتتائص

   للزراع المبحوثين
من  %47.06(  ن 1يتبين من النتائ  في جدول)

( سنة و ي 42-29المب وثين يقعون في الائة العمرية)
بال يوية والنشاز والمقدرض على المر لة العمرية التي تتسم 

ومن  يث المستوى التعليمي للمب وثين فتبين  العمل والعزاء 

( سنة مما 12-6( منام يقعون في فئة )% 56.48 ن )
 يشير  لى اإلرتااع النسبي في المستوى التعليمي للمب وثين 
وفيما يتعلق بصبرض الزراع المب وثين في زراعة م صول 

وال   قد  اع صبرض مع م المب وثينالبزازس فتبين  رتا
ينعكس باإليجا  على معارفام وبالتالي يتوقا  ن تنصاض 

متوسز المسا ة  و ن ا تياجاتام اإلرشادية في   ا المجال 
( فدان و  ا يعني 8.63المزروعة بم صول البزازس بلغ )

 ن  البية الزراع المب وثين يقعون في فئة زراعة المسا ات 
ا يعكس القدرض المالية للمب وثين و ل  إلرتااع اققتصادية  كم

( % 80تكالي  زراعة الادان من م صول البزازس  و ن )
وبالتالي منام  يقعون في فئتي منصااي ومتوسزي اقنتا  

فانا  فرصًا لزيادض  نتاجية الادان من م صول البزازس 
ليقتر  من المتوسزات العالمية من صالل  عداد برام  

شباع ما  رشادية تس ا م في سد مالديام من نقص معرفي وا 
تاا  ن ) %( من  79.82لديام من  اجات مل ة  وا 

المب وثين من فئتي الدصل المنصاض والمتوسز وب ل  يمكن 
مااعاة   ا الدصل من صالل رفا  نتاجية الادان  و ن 

%( منام في فئتي منصااي ومتوسزي السعة  87.06)
و ن  ااض مستويات الدصل ال يوانية وقد يرجا  ل  إلنص

( منام  و  مشاركة منصااة ومتوسزة في % 78.82)
 المن مات الرياية وقد يرجا  ل  لعدم فعالية   ه المن مات

%( منام يقعون  61.18علي مستوا م المعرفي  وتبين  ن )
في فئتي منصااي ومتوسزي اقناتاح اقتصالي و  ا قد 

يتعلق بتصدير يؤثر علي اع  المستو  المعرفي فيما 
%( من الزراع المب وثين  51.76و ن ) م صول البزازس 

يقعون في فئة التجديدية المنصااة مما يؤثر سلبًا علي 
مستوا م المعرفي اشمر ال   يؤد  الي زيادض ا تياجاتام 
اقرشادية في مجال تسويق وتصدير م صول البزازس  

فقد  تاا  ن ين للزارع المب وث وفيما يتعلق باإللمام التسويقي
%(  منام يقعون في الائة المنصااة والمتوسزة  76.47)

مم يعكس اإل تيا  الشديد للزراع للمب وثين للمعار  
 والمعامالت المتعلقة بتسويق وتصدير م صول البزازس 
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. توزيا الزراع المبحوثين وفقاا لخصائص م اإلجتما ية اإلقتصادية واإلتصالية 1 جدول  
عدد*ال الخصائص  % العدد الخصائص % 

السن:-1  
(29-42)  
(42-55)  
سنة فأكثر( 55)  

( سنة51المتوسز ال سابي   )  
( سنة82.6اإلن را  المعيار    )  

 
40 
26 
19 

 
06.47  
59.30  
35.22  

 متوسز انتا  الادان من م صول -5
(10-6منصاض )  : البزازس  

(14-10متوسز )   
زن فأكثر(  14مرتاا )   

( زن84 12ي   )المتوسز ال ساب  
( زن22.6اإلن را  المعيار    )  

 
41 
27 
17 

 
24.48  
76.31  

20 

المستو  التعليمي للمب وث: -2  
  مي

(6-1مستوى منصاض )  
( 12-6مستوى متوسز )  
سنة فأكثر( 12مستوى مرتاا )  

( سنة60.10المتوسز ال سابي   )  
( سنة 31.5اإلن را  المعيار    )  

 
10 
17 
48 
10 

 
76.11  
20 
48.65  
76.11  

:      متوسز صافي العائد الاداني -6  
(                           4-2منصاض )  
(6-4متوسز )  
فأكثر( 6مرتاا )  

( ال  جنيل47 5المتوسز ال سابي   )  
( ال  جنيل70 1اإلن را  المعيار    )  

 
25 
42 
18 

 
41.29  
41.49  
18.21  

الصبرض في زراعة م صول  -3
:البزازس  

(13-19)  
(19-25)  
سنة فأكثر( 25)  

( سنة60 19المتوسز ال سابي   )  
( سنة22 5اإلن را  المعيار    )  

 
 
39 
35 
11 

 
 

88.45  
18.41  
94.12  

 

:  ال يازض ال يوانية -7  
(7-2منصااة )  
(11-7متوسزة )  
فأكثر( 11مرتاعة )  

( و دض  يوانية07 9المتوسز ال سابي   )  
يوانية( و دض  20 2اإلن را  المعيار    )  

 
51 
23 
11 

 
60 
06.27  
94.12  
 

متوسز المسا ة المزروعة   -4
  بم صول البزازس

(7-2منصااة )   
(12-7متوسزة )   
فدان فأكثر(  12مرتاعة )   

( فدان63 8المتوسز ال سابي   )  
  ( فدان41 3اإلن را  المعيار    )

 
 
50 
21 
14 

 
 

58 82 
24 71 
16 47 

:المشاركة بالمن مات الرياية -8  
(14-5مشاركة منصااة )  
(23-14مشاركة متوسزة )  
فأكثر( 23مشاركة مرتاعة )  

( درجة20 14المتوسز ال سابي   )  
( درجة18 10اإلن را  المعيار    )  

 
46 
21 
18 

 
12.54  
70.24  
18.21  

                     المصدر: جمعت و سبت من بيانات عينة الدراسة             
85  * العدد     

 : اإلناتاح اقتصالي -9
 (10-6منصاض ) 

 (14-10متوسز )
 فأكثر(  14مرتاا ) 

 ( درجة40 11المتوسز ال سابي   )
 ( درجة74 4اإلن را  المعيار    )

 
22 
30 
33 
 
 

 
25.88 
35.30 
38.82 

 : اقتجاه ن و زراعة م صول البزازس -12
 (                                35-21 تجاه سلبي )
 (49-35 تجاه  ياد  )
 فأكثر( 49 تجاه  يجابي )

 ( درجة60 37المتوسز ال سابي   )
 ( درجة78 5اإلن را  المعيار    )

 
 

20 
25 
40 

 
 

23.53 
29.41 
47.06 

 : التجديدية -10
 (11-5منصااة )

 (17-11متوسزة ) 
 فأكثر( 17مرتاعة ) 

 ( درجة14المتوسز ال سابي   )
 ( درجة76 3اإلن را  المعيار    )

 
44 
15 
26 

 
51.76 
17.65 
30.59 

الراددداء عدددن العمدددل اإلرشددداد  الزراعدددي  -13
 :المنزقةب
 (                                    19-10منصاض ) 
 (28-19متوسز ) 
                                   فأكثر( 28مرتاا ) 

 ( درجة60 26المتوسز ال سابي   )
 ( درجة57 4اإلن را  المعيار    )

 
 
45 
11 
29 

 
 

52.94 
12.94 
34.12 

 :اقلمام التسويقي -11
 (                                    13-6منصاض ) 
 (20-13متوسز ) 
                                   فأكثر( 20مرتاا ) 

 ( درجة15.60المتوسز ال سابي   )
 ( درجة 3.57اإلن را  المعيار    )

 
27 
38 
20 

 
31.76 
44.71 
23.53 
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مما  د   لي العزو  عناا من قبل الزراع مما يؤثر سلبيًا 
( منام يقعون في فئة اإلتجاه %52.94كما  تاا  ن )

السلبي والم ايد ن و زراعة م صول البزازس وبالتالي يقا 
علي عاتق الجااز اقرشاد  الزراعي ع ء كبير لتغيير 

مب وثين من صالل المزيد من الزرق اقرشادية اتجاه الزراع ال
كما  التي تعمل علي زيادض المعار  التسويقية التصديرية لام 

%( من فئتي  65.88ما يقر  من ثلثي المب وثين )تبين  ن 
الرااء المنصاض والمتوسز عن العمل اإلرشاد  المقدم لام  
و  ا يتزل  من المسئولين ومتص   القرار ب ل مزيد من 

لجاد للناوض بدور اإلرشاد الزراعي بصاة عامة وفي ا
منزقة الدراسة بصاة صاصة من  جل  ن ي قق الاد  
المنشود منل  و و تقديم الصدمة اإلرشادية للزراع واشص  
بأيديام من  جل الناوض بمعارفام وا  داث التغييرات 
السلوكية المر وبة لديام بصاة عامة  اشمر ال   سو  

 .ا  على  نتاجيتامينعكس باإليج
ثانيتتتاا  درجتتتة اإلحتياجتتتات اإلرشتتتادية التستتتويقية التصتتتديرية 

  المبحوثين     محصول البطاطسلزراع 
(  ن نسددددبة المب ددددوثين  و  درجددددة 2يتاددددا مددددن جدددددول )

اق تياجددددات اقرشددددادية المنصااددددة فيمددددا يتعلددددق بالمواصدددداات 
(  21 – 12التسددويقية التصددديرية لم صددول البزددازس بددين )

مدن المجمدوع الكلدي للمب دوثين  بينمدا  %88 45ة قد بلدغ درج
بلغدددددت نسدددددبة المب دددددوثين  و  درجدددددة اق تياجدددددات اقرشدددددادية 
المتوسددددددزة فيمددددددا يتعلددددددق بالمواصدددددداات التسددددددويقية التصددددددديرية 

( درجددددددددددة نسددددددددددبة  30 – 21لم صددددددددددول البزددددددددددازس بددددددددددين )
مدددن المجمدددوع الكلدددي للمب دددوثين  فدددي  دددين بلغدددت  29% 35

درجدددة اق تياجدددات اقرشدددادية المرتاعدددة  نسدددبة المب دددوثين  و 
فيمددددددا يتعلددددددق بالمواصدددددداات التسددددددويقية التصددددددديرية لم صددددددول 

مدددددن المجمدددددوع  %18درجدددددة فدددددأكثر(  دددددوالي  30البزدددددازس )
 الكلي للمب وثين. 

درجة اإلحتياجات اإلرشتادية التستويقية التصتديرية . 2جدول 
 المبحوثين محصول البطاطسلزراع 

 % العدد ة )درجة( فئات اإلحتياجات اإلرشادي
 (21 -12  تياجات  رشادية منصااة  ) 
 (30 -21  تياجات  رشادية متوسزة  ) 

   درجة فأكثر( 30  تياجات  رشادية مرتاعة )

16 
39 
30 

18.83 
45.88 
35.29 

 100 85 المجموع
( درجة                                 27.19المتوسز ال سابي   )
 ( درجة6.18  )اإلن را  المعيار  

 المصدر: جمعت و سبت من بيانات عينة الدراسة. 

وبالتددددالي يتاددددا مددددن الجدددددول السددددابق  ن  البيددددة الددددزراع 
(  و  مسددددددددتوى   تياجددددددددات  رشددددددددادية %81.17المب ددددددددوثين )

متوسددددددددزة ومرتاعددددددددة  فيمددددددددا يتعلددددددددق بالمواصدددددددداات التسددددددددويقية 
التصدددديرية لم صددددول البزدددازس ممددددا يعندددي  ن  نددددا   اجددددة 

يز المزيدد مدن البدرام  اإلرشدادية الزراعيدة مدن قبدل ماسة لتصزد
جادددداز اإلرشدددداد الزراعددددي الموجاددددة للمب ددددوثين لتددددوعيتام ورفددددا 
مسدددتوا م المعرفدددي فيمدددا يتعلدددق با تياجدددات اشسدددواق الصارجيدددة 
وم زددددددات تصدددددددير البزددددددازس مددددددن مواصدددددداات  امددددددة لادددددد ا 
الم صددول ليتسددني لاددم ت قيددق صددافي ربددا عددالي يمكددنام مددن 

ي زراعة  د ا الم صدول اقسدتراتيجي   وفيمدا يلدي اإلستمرار ف
عرادددًا لنسددد  معرفدددة المب دددوثين لبندددود المواصددداات التسدددويقية 

 التصديرية لم صول البزازس كما يلي:  
بالعمليتتتات التتتتي تجتتتري قبتتتل معرفتتتة التتتزراع المبحتتتوثين   -1

 : التقليا
(  لدددي  ن معرفدددة الدددزراع المب دددوثين 3يتادددا مدددن جددددول )

لم صددددول البزدددازس قددددد  تجدددر  قبددددل التقليدددابالعمليدددات التددددي 
  %82.35تراو دددددت النسددددد  المئويدددددة للنسددددد  المددددد كورض بدددددين 

مندددا الدددر  باتدددرض مدددن المب دددوثين والمتعلقدددة بكدددل مدددن:  100%
منددا الددر  قبددل   كافيددة قبددل التقليددا يسدداعد علددي تصددل  القشددرض

التقليا يزيد من جودض الدرنات ويسال من التسدويق عدن زريدق 
ازالدة العدرب باتدرض كافيدة قبدل التقليدا   بل بااصاض نسبة الرزو 

الددتصلص مددن العددرب يقلددل اقصددابة   يزيددد مددن تصددل  القشددرض
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  %100  %94.12فقدددددددددددد  كر ددددددددددددا:  بددددددددددداشمراض الازريدددددددددددة
 من  جمالي المب وثين علي الترتي .  82.35%  88.24%

بتحديتتتتد درجتتتتة الصتتتتالحية معرفتتتتة التتتتزراع المبحتتتتوثين  -2
   للتقليا

الدددزراع  (  لدددي  ن معرفدددة3لدددواردض بجددددول )تشدددير النتدددائ  ا
المب وثين بت ديد درجة الصال ية للتقليا لم صول البزازس 

  %70.59قدددد تراو دددت النسددد  المئويدددة للنسددد  المددد كورض بدددين 
اصدددددددارار مدددددددن المب دددددددوثين والمتعلقدددددددة بكدددددددل مدددددددن:  94.12%

  وصدددول الدرندددة %60-50المجمدددوع الصادددر  للنباتدددات مدددن 
ن    اكتمددال تكددوين القشدددرض شقصددي  جددم ممكددن  سدد  الصدد

والتصاقاا بالدرندة  سداولة اناصدال الددرنات عدن النباتدات  يدتم 
يدددوم مدددن الزراعدددة  120-90التقليدددا فدددي الوقدددت المناسددد  مدددن 

 س  الصن   العروض الصياي ت تا  وقت  زول للتقليا عدن 
  %82.35  %74.12الشدددددددددددتو  والنيلدددددددددددي فقدددددددددددد  كر ددددددددددددا : 

مددن  جمددالي   94.12%  90.59%  83.53%  70.59%
 المب وثين علي الترتي . 

 :باحتياطات  ملية التقليا معرفة الزراع المبحوثين -3
الددزراع  (  لددي  ن معرفددة3تواددا النتددائ  الب ثيددة بجدددول )

با تيازددات عمليددة التقليددا فددي م صددول البزددازس  المب ددوثين
  %52.94قدددد تراو دددت النسددد  المئويدددة للنسددد  المددد كورض بدددين 

ثين والمتعلقة بكل من: يدتم ال صداد فدي % من المب و 82 78
اوقات الناار منصااة ال رارض  استعمال الم راث البلدد  يزيدد 
نسددبة الااقددد مددن الدددرنات المجرو ددة  اسددتعمال سددالح عددريض 
في التقليا يقلل الااقد من الم صول  زيادض عمق السالح يقلل 
الااقددد مددن الم صددول  التعبئددة المباشددرض للدددرنات بعددد ال صدداد 

  %64.71  %58.82يعمل علي تسلخ الدرنات فقدد  كر دا: 
مددددن  جمددددالي المب ددددوثين   52.94%  78.82%  70.59%

 علي الترتي . 
 

 

بمواصتتأات التتدرنات المطلتتوص  معرفتتة التتزراع المبحتتوثين -4
 تصدير ا 

الدددزراع  (  لدددي  ن معرفدددة3تشدددير النتدددائ  الب ثيدددة بجددددول )
فدددددددي  صددددددددير ابمواصددددددداات الددددددددرنات المزلدددددددو  ت المب دددددددوثين

م صول البزازس قد تراو ت النس  المئوية للنس  الم كورض 
% من المب وثين والمتعلقة بكدل مدن: 95.29  %34.12بين 

يددددتم ال صدددداد فددددي تمددددام النادددد  للدرنددددة  لدددديس باددددا اصاددددرار   
يشدددترز تجدددانس الددددرنات فدددي ال جدددم  صلدددو الددددرنات مدددن آثدددار 

يدددت والنمدددوات المبيددددات والعادددن البندددي  صلدددو الددددرنات مدددن التنب
الثانويددة  يمكددن ال صدداد للدددرنات فددي مر لددة التددرييب  يااددل 
م صول اشرااي الرمليدة عدن اشراادي الزينيدة  وزن الدرندة 

جم  وزن الدرنة  300 - 250المصدرض للبالد العربية وروسيا 
جم  الرتبة اشولي من الدرنات  200المصدرض للدول اشوروبية 

مدن وزن  %3لعيو  التجارية عدن  ي التي ق تزيد باا نسبة ا
العبوض الوا دض  الرتبة الثانية من الدرنات  دي التدي تكدون نسدبة 

مددددن وزن العبددددوض الوا دددددض فقددددد  %6 -3العيددددو  التجاريددددة باددددا 
  %67.06  %71.76  %82.35  %95.29 كر ددددددددددددددددددددددددا: 

47.06%  61.18%  35.29%  34.12%  38.82%  
  . من  جمالي المب وثين علي الترتي 41.18%

 : بمواصأات  بوات التصدير معرفة الزراع المبحوثين -5
الدزراع  (  لدي  ن معرفدة3تبين من النتائ  الب ثية بجدول )

بمواصدددددددداات عبددددددددوات التصدددددددددير فددددددددي م صددددددددول  المب ددددددددوثين
البزدددازس قدددد تراو دددت النسددد  المئويدددة للنسددد  المددد كورض بدددين 

% مدددددن المب دددددوثين والمتعلقدددددة بكدددددل مدددددن: 62.35  25.88%
لي التوصيل ال رار  لساولة تبريد م توا ا  لاا القدرض القدرض ع

علي الم اف ة علي م تو  الثمار من الرزوبة  قدرض العبدوات 
علددددي ناا يددددة الغددددازات الناتجددددة عددددن تددددناس الدددددرنات  ق تتددددأثر 
العبوات بالرزوبة الجوية  و البلل  تأصد  العبدوات  صدغر  جدم 

لادوء  سداولة ممكن  ثناء الش ن  قدرض العبوات علدي  جد  ا
الاتا والغلق  الدرنات  ير مكتملدة الناد  توادا فدي عبدوات 

كجددم بيددت مددوس لكددل  2.5باددا بيتمددوس منددد  بالمدداء بمعدددل 
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كجدددم بزددددازس  تعبدددأ الدددددرنات  يددددر مكتملدددة النادددد  فددددي  25
 جولدددة مدددن البدددولي ايثيلدددين اشسدددود المثقددد  لمندددا اقصادددرار  

كجدم  25ل جدم عبوات التصددير للددول العربيدة وروسديا كبيدرض ا
كجددم  10 – 5عبددوات التدددير للدددول اشوروبيددة صددغيرض ال جددم 

  %47.06  %43.53  %29.41  %31.76فقددددد  كر ددددا: 
30.59%  45.88%  62 35%  25.88%  30.59%  
 من  جمالي المب وثين علي الترتي  37.65%  35.29%

بتتتتالعالج التجأيأتتتتي لتتتتدرنات  معرفتتتتة التتتتزراع المبحتتتتوثين -6
  البطاطس

الددزراع  (  لددي  ن معرفددة3ا النتددائ  الب ثيددة بجدددول )توادد
بدددالعال  التجايادددي لددددرنات البزدددازس قدددد تراو ددددت  المب دددوثين

% 57.65  %23.53المددد كورض بددددين النسددد  المئويدددة للنسدددد  
مددن المب ددوثين والمتعلقددة بكددل مددن: تكددوين زبقددة فلينيددة بقشددرض 
  الدرندددة يقلدددل مدددن نسدددبة رزوبدددة الددددرنات واقصدددابة بالازريدددات 

( بمعددددل GVتسدددتصدم المقاومدددة البيولوجيدددة باسدددتصدام فيدددروس )
جددددم للزددددن   150( بمعدددددل BTيرقددددة للزددددن  و بيكتيريددددا ) 60

(  سددددددبوع  ق تغزددددددي 2-1تسددددددتغرق العددددددال  التجاياددددددي مددددددن )
   يتكددددون البريدددددرم عددددن بالدددددرنات ببقايددددا النباتددددات  و ال شددددائ

فقددد  كر ددا:  %95-90درجددة مئويددة ورزوبددة  20-15درجددة 
43.53%  23.53%  44.71%  57.65%  32.94% 

ثالثتتتتتتاا  العالقتتتتتتات   مددددددن  جمددددددالي المب ددددددوثين علددددددي الترتيدددددد 
اإلجتما يتتتة  اإلرتباطيتتتة واإلنحداريتتتة بتتتين بعتتتض الخصتتتائص
وبتتتتتين درجتتتتتة  اإلقتصتتتتتادية واإلتصتتتتتالية للتتتتتزراع المبحتتتتتوثين

  لزراع البطاطس التسويقية التصديرية االحتياجات اإلرشادية
رتباطيتتتة بتتتين خصتتتائص التتتزراع المبحتتتوثين العالقتتتات اإل  -1

االحتياجات اإلرشادية التسويقية التصديرية لتزراع ودرجة 
     البطاطس

(  لدددى وجدددود 4تشدددير النتدددائ  الب ثيدددة الدددواردض فدددي جددددول )
اقة  رتبازية معنوية زردية بين درجة اق تياجدات اإلرشدادية ع

الصبددرض   و السددنالتسددويقية التصددديرية لددزراع البزددازس ومتغيددر 
فدددددي زراعدددددة م صدددددول البزدددددازس عندددددد المسدددددتو  اإل تمدددددالي 

( و  ا يعني  ن المتغيرين متالزمان ويت ركان معا فدي 05 0)
نادددس اقتجددداض و ن زيدددادض   دددد ما يصدددا باا زيدددادض فدددي المتغيدددر 
اآلصدددر وقدددد يرجدددا  لددد   لدددى  ن كبدددار السدددن مدددن الدددزراع  كثدددر 

و ددا عددن آبددائام معددار  والصبددرات التددي توارثالتقاليددد و التمسددكا ب
فددددي الزراعددددة  وكانددددت العالقددددة  رتبازيددددة معنويددددة عكسددددية بددددين 

 المتغير التابا: 
المسددتوى التعليمددي  ومتوسددز انتددا  الادددان مددن م صدددول و 

متوسدددددددز صدددددددافي العائدددددددد الادددددددداني  والمشددددددداركة و البزدددددددازس  
بالمن مددات الريايددة  واقناتدداح اقتصددالي  والتجديديددة  واقلمددام 

ن ددددو زراعدددددة البزددددازس  والرادددداء عدددددن  التسددددويقي  واقتجدددداه
(  0.01العمدددل اإلرشددداد  الزراعدددي عندددد المسدددتو  اإل تمدددالي)

ويشير  ل   لى  ن  د ه المتغيدرات متالزمدة مدا المتغيدر التدابا 
وتت ددددددر  معددددددل فددددددي اتجددددددا ين متاددددددادين و ن زيددددددادض ا ددددددد ما 

و دد ا  يصددا بل انصادداض فددي المتغيددر اقصددر والعكددس بددالعكس 
ادت وادعات  د ه المتغيدرات زادت درجدة يعني  نل كلمدا انصا

اق تياجددات اإلرشددادية التسددويقية التصددديرية لددزراع البزددازس  
وبناء علي  ل  ف نل يرفض الادرض اإل صدائي ويقبدل الادرض 
الب ثددي بالنسددبة للمتغيددرات التددي ثبتددت عالقتاددا اإلرتبازيددة مددا 

  المتغير التابا  ورفال بالنسبة لباقي المتغيرات. 

االحتياجات اإلرشتادية لمت يرات التأسيرية بدرجة  القة ا -2
 كمت ير تابا   التسويقية التصديرية لزراع البطاطس

تدم تقدددير تدأثير كددل مدن المتغيددرات  ات العالقدة اإلرتبازيددة 
تاا مدن النتدائ  معنويدة  المعنوية ما المتغير التابا للدراسة وا 

( 14.23النمددو   ككددل  سددتنادًا  لددى قيمددة ) (  يددث بلغددت )
  ا باإلاافة  لى  ن تل  المتغيدرات تسدا م فدي تاسدير  دوالي 

اق تياجددددددات اإلرشددددددادية ( مددددددن التغيددددددرات فددددددي درجددددددة 80%)
 سددددتنادًا  لددددى قيمددددة  التسددددويقية التصددددديرية لددددزراع البزددددازس: 

(  وقدددددد  تادددددا 796.0(  يدددددث بلغدددددت )2معامدددددل الت ديدددددد )ر
ض فددي الصبددر معنويددة تددأثير كددل مددن المتغيددرات المسددتقلة التاليددة: 

  متوسددز صددافي العائددد الاددداني  و زراعددة م صددول البزددازس
   اقلمام التسويقي  و اقناتاح اقتصاليو 
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االرشادية التسويقية التصديرية لمحصول البطاطس  محتياجاتتوزيا الزراع المبحوثين وفقاا إل .3جدول   
 ال يعرذ يعرذ البنود المعرفية* م

 %  دد** %  دد**
 -:قبل التقليا  مليات تجري -1
 5.88 5 12.94 80 منا الر  باترض كافية قبل التقليا يساعد علي تصل  القشرض-1 
منا الر  قبل التقليا يزيد من جودض الدرنات ويسال من التسويق عن  -2 

 زريق صاض نسبة الرزوبل باا
85 100 0 0 

 76.11 10 24.88 75 ازالة العرب باترض كافية قبل التقليا يزيد من تصل  القشرض -3 
 65.17 15 35.82 70 التصلص من العرب يقلل اقصابة باشمراض الازرية -4 
  -تحديد درجة الصالحية للتقليا  -2
 88.25 22 12.74 63 %60-50اصارار المجموع الصار  للنباتات من  -1 
 65.17 15 35.82 70 وصول الدرنة شقصي  جم ممكن  س  الصن  -2 
 41.29 25 59.70 60 تكوين القشرض والتصاقاا بالدرنة اكتمال -3 
 47.16 14 53.83 71 ساولة اناصال الدرنات عن النباتات -4 
يوم من الزراعة  س   120-90يتم التقليا في الوقت المناس  من  -5 

 الصن 
77 59.90 8 41.9 

العروض الصياي ت تا  وقت  زول للتقليا عن الشتو  والنيلي -6   80 12.94 5 88.5 

3- -احتياطات  ملية التقليا    
يتم ال صاد في اوقات الناار منصااة ال رارض-1   50 82.58 35 17.41 

استعمال الم راث البلد  يزيد نسبة الااقد من الدرنات المجرو ة -2   55 71.64 30 29.35 

استعمال سالح عريض في التقليا يقلل الااقد من الم صول -3   60 59.70 25 41.29 

زيادض عمق السالح يقلل الااقد من الم صول -4   67 82.78 18 18.21 

التعبئة المباشرض للدرنات بعد ال صاد يعمل علي تسلخ الدرنات -5   45 94.52 40 06.47 
4- -مواصأات الدرنات المطلوص تصدير ا    
يتم ال صاد في تمام النا  للدرنة  ليس باا اصارار-1   81 29.95 4 71.4 

يشترز تجانس الدرنات في ال جم -2   70 35.82 15 65.17 

صلو الدرنات من آثار المبيدات والعان البني -3   61 76.71 24 24.28 

صلو الدرنات من التنبيت والنموات الثانوية -4   57 06.67 28 94.32 

يمكن ال صاد للدرنات في مر لة الترييب -5   40 06.47 45 94.52 

اشرااي الرملية عن اشرااي الزينية ياال م صول -6   52 18.61 33 .3828  

جم 300 - 250وزن الدرنة المصدرض للبالد العربية وروسيا  -7   30 29.35 55 71.64 

جم  200وزن الدرنة المصدرض للدول اشوروبية  -8   29 12.34 56 88.65 

و  التجارية الرتبة اشولي من الدرنات  ي التي ق تزيد باا نسبة العي -9 
من وزن العبوض الوا دض %3عن   

33 .3882  52 18.61 

 -3 باا التجارية العيو  نسبة تكون  ي التي الدرنات من الثانية الرتبة -10 
الوا دض العبوض وزن من 6%  

35 18.41 50 82.58 

5- -مواصأات  بوات التصدير    
القدرض علي التوصيل ال رار  لساولة تبريد م توا ا-1   27 76.31 58 24.68 

لاا القدرض علي الم اف ة علي م تو  الثمار من الرزوبة -2   25 41.29 60 59.70 

قدرض العبوات علي ناا ية الغازات الناتجة عن تناس الدرنات -3   37 53.43 48 47.56 

ق تتأثر العبوات بالرزوبة الجوية  و البلل -4   40 06.47 45 94.52 

ر  جم ممكن  ثناء الش نتأص  العبوات  صغ -5   26 59.30 59 41.69 

قدرض العبوات علي  ج  الاوء -6   39 88.45 46 12.54 

ساولة الاتا والغلق  -7   53 35.62 32 65.37 
الدرنات  ير مكتملة النا  تواا في عبوات باا بيت موس مند   -8 

كجم بزازس 25كجم بيت موس لكل  2.5بالماء بمعدل   
22 88.25 63 12.74 

تعبأ الدرنات  ير مكتملة النا  في  جولة من البولي ايثيلين اشسود  -9 
 المثق  لمنا اقصارار

26 59.30 59 41.69 

كجم25عبوات التصدير للدول العربية وروسيا كبيرض ال جم  -10   30 29.35 55 71.64 
كجم 10 – 5عبوات التدير للدول اشوروبية صغيرض ال جم -11   32 65.37 53 35.62 
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 االرشادية التسويقية التصديرية لمحصول البطاطس  محتياجات. توزيا الزراع المبحوثين وفقاا إل3جدول تابا 
  -العالج التجأيأي لدرنات البطاطس  -6 
تكوين زبقة فلينية بقشرض الدرنة يقلل من نسبة رزوبة الدرنات واقصابة -1

 بالازريات
37 53.43 48 47.56 

مقاومة البيولوجية باستصدام فيروس تستصدم ال -2 (GV) يرقة  60بمعدل  
(BT)للزن  و بيكتيريا  جم للزن 150بمعدل    

20 53.23 65 47.76 

(  سبوع2-1تستغرق العال  التجاياي من ) -3  38 71.44 47 29.55 
ق تغزي الدرنات ببقايا النباتات  و ال شائب -4  49 65.57 36 35.42 
%95-90درجة مئوية ورزوبة  20-15د درجة يتكون البريدرم عن -5  28 94.32 57 06.67 

 بالرقابة علي تصدير البزازس 1978لسنة  651*وزارض التجارض   قرار وزار  رقم 
    85المصدر: جمعت و سبت من بيانات عينة الدراسة   ن   ** 

يقية التصديرية لزراع البطاطس وبعتض المت يترات . قيم معامل اإلرتباط البسيط بين درجة االحتياجات اإلرشادية التسو 4جدول 
 المستقلة 

 معامل اإلرتباط البسيط خصائص المبحوثين م
*0.233 السن 1  
**0.422- المستوى التعليمي 2  
*0.243 الصبرض في زراعة م صول البزازس 3  
0.117 - متوسز المسا ة المنزرعة بم صول البزازس 4  
ل البزازسمتوسز انتا  الادان من م صو  5  -0.412**  
**0.356 - متوسز صافي العائد الاداني 6  
 0.120 ال يازض ال يوانية 7
**0.371-  المشاركة بالمن مات الرياية 8  
**0.484- اقناتاح اقتصالي 9  
**0.590- التجديدية 10  
**0.632- اقلمام التسويقي 11  
**0.549- اقتجاه ن و زراعة البزازس 12  
ء عن العمل اإلرشاد  الزراعيالراا 13   -0.580**  

(0 05(                                     * معنوية عند مستوى )0 01** معنوية عند مستوى )  
   المصدر: جمعت و سبت من بيانات عينة الدراسة

تستتويقية التصتتديرية لتتزراع . العالقتتات اإلنحداريتتة بتتين خصتتائص التتزراع المبحتتوثين ودرجتتة االحتياجتتات اإلرشتتادية ال5جتتدول 
 البطاطس

 قيمة )ت( معامل اإلنحدار الجزئي خصائص المبحوثين م
 1.928- 0.106- السن 1
 1.167- 0.161- المستوى التعليمي 2
 **3.757 2.043 الصبرض في زراعة م صول البزازس 3
 1.424- 0.172- متوسز انتا  الادان من م صول البزازس 4
 **4.087- 2.599- د الادانيمتوسز صافي العائ 5
 0.224 0.820  المشاركة بالمن مات الرياية 6
 **5.206- 2.002- اقناتاح اقتصالي 7
 0.107- 0.033- التجديدية 8
 **4.098- 4.17- اقلمام التسويقي 9
 **3.886 2.180 اقتجاه ن و زراعة البزازس 10
 **4.264 4.820  الرااء عن العمل اإلرشاد  الزراعي 11

 14.23                                                               0.796  2ر
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 المشاكل التي تواجه  ملية تسويا محصول البطاطس من وج ة نظر الزراع المبحوثين .6جدول 
 % التكرار المشاكل م
 29 95 81 ر م صول البزازس اع  الدور التسويقي لإلرشاد الزراعي في توعية الزراع بمواصاات تصدي 1
 94 92 79   تكار بعض التجار والوسزاء لعملية تسويق الم صول 2
 41 89 76 الوسزاء  م من يقومون بت ديد سعر الم صول مما يجعل الارق بين السعر ال قلي والسوقي كبير 3
 35 82 70 عدم وجود ن ام للتسويق من صالل م زات لتصدير م صول البزازس 4
 18 81 69 دم وجود مصدر موثوق فية لل صول علي التقاو  الجيدض والمزلوبة في التصديرع 5
 80 68 عدم وجود رقابة علي التقاو  المستوردض 6
 47 76 65 عدم التعر  علي مناف  تسويقية جديدض 7
 76 71 61 الشركات المصدرض تعتمد علي تصدير م صولاا  وًق دون الن ر لم صول الزراع 8
 59 70 60 عدم وجود ن ام مكاف ة متكاملة شفات م صول البزازس وارتااع  سعار المبيدات 9
 24 68 58  رتااع تكالي   نتا  م صول البزازس صصوصًا بعد تعويم الجنية المصر  10

 ( مزارعًا 85البالغ عدد م ) الزراع المب وثين*  سبت النسبة المئوية من  جمالي عدد 

الرااء عن العمل اإلرشداد    و راعة البزازساقتجاه ن و ز و 
(  ستنادًا  لدى قيمدة 0.01و ل  عند مستو  معنوية ) الزراعي 

 -  4.087 -  3.757)ت( الم سددوبة  يدددث بلغدددت قيمتادددا )
، ( علدددددددددددى الترتيدددددددددددد 4.264  3.886  4.098 -   5.206

وبندددداء علددددي  لدددد  ف نددددل يمكددددن قبددددول الاددددرض الب ثددددي بالنسددددبة 
ت معنويدددة تأثيريادددا علدددى المتغيدددر التدددابا  للمتغيدددرات التدددي ثبتددد

 ورفال بالنسبة لباقي المتغيرات. 
رابعتتتتتاا  المشتتتتتاكل التتتتتتي تواجتتتتته  مليتتتتتة تستتتتتويا محصتتتتتول 

 -البطاطس من وج ة نظر الزراع المبحوثين 
زراع م صدددول ترجدددا   ميدددة دراسدددة المشددداكل التدددي تواجدددل 

بادد ا الب ددث  لددى عنددد تسددويق م صدولام  البزدازس المب ددوثين
تادددددا  مدددددام متصددددد   القدددددرار صدددددورض مكتملدددددل عدددددن   دددددم   نادددددا

المعوقدددات التدددي ت دددول دون  كتمدددال الصددددمات اإلرشدددادية التدددي 
توجددل  لدديام فيمددا يصددتص بتوعيددة الددزراع بمتزلبددات ومواصدداات 
تسدددويق وتصددددير م صدددول البزدددازس  وتدددنعكس آثار دددا سدددلبًا 
على  نتاجية   ا الم صول الاام  وبالتدالي تدؤثر علدى العوائدد 

قتصددددددادية اإلجتماعيددددددة التددددددي يمكددددددن  ن تعددددددود علددددددى زراع اإل
م صددول البزددازس لددو تددم  زالددة  و التوصددل  لددى  لددول لادد ه 

 المشاكل.   
(  ن  ندددا  6ويتادددا مدددن البياندددات الدددواردض فدددي الجددددول )

زراع م صددددول البزددددازس عنددددد انتددددا  عشددددرض مشدددداكل تواجددددل 
فدددي منزقدددة الب دددث بنسدددبة تراو دددت بدددين   وتسدددويق الم صدددول

مددددن  جمددددالي العينددددة الب ثيددددة  ويمكددددن  95.29%  68.24%
 ترتي    ه المشاكل وفقًا لنس   كر ا تنازليًا كما يلي:

 التوصيات

 سدارت عندل نتدائ   د ا الب دث  مكدن الصدرو   فى اوء مدا
 بالتوصيات اشتية:

تسدددويقية المنافددد  المزيدددد مدددن ال ن تعمدددل الدولدددة علدددي فدددتا  -1
اشوروبددددي لم صددددول البزددددازس صاصددددة لدددددول اقت دددداد 

 وروسيا.
وفقدًا للسدعر العدالمي ت ديد سعر التصدير مدن قبدل الدولدة  -2

 لمنا تالع  الوسزاء وم زات التصدير.
تنشدددديز الدددددور التثقياددددي لجادددداز اقرشدددداد الزراعددددي لتوعيددددة  -3

الددددددددزراع بالمواصددددددددداات المزلوبددددددددة لتصددددددددددير م صدددددددددول 
 البزازس.

ة تددددددعيم مدددددزارع البزدددددازس بمسدددددتلزمات اقنتدددددا  لمواجاددددد -4
التغيرات المتزايدض في  سعار ا لي صل علدي  دامب ربدا 

 مناس .
لاددددتا تعزيددددز العالقددددات مددددا الغددددر  التجاريددددة والمصدددددرين  -5

 . سواق جديدض لم صول البزازس
وجود مصادر موثوق باا لل صول علي تقداو  اقصدنا   -6

 المزلو  تصدير ا.
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 المتراجتا
ر  ريدداض  مصددزاي صددالا  سددنية م مددد دسددوقي  وجيددل يسدد  مددام 

توفيددق م مددد الشدديخ  سددعيد زكريددا عبددد الددر من  م سددن عبددد 
المقصود عزت  صاية م مدد السديد  راويدة البسديوني ابدرا يم  

  التددددداول اشمثددددل لم اصدددديل الصاددددر  وزارض الزراعددددة 2013
واستصالح اشرااي  اقدارض المركزية للتددري   معادد ب دوث 

 زبية والعزرية. البساتين   قسام ب وث الصار والنباتات ال
الجادددددداز المركددددددز  للتعبئددددددة العامددددددة واإل صدددددداء  النشددددددرض السدددددددنوية 
          إل صدددددددداءات المسددددددددا ات الم صددددددددولية واإلنتددددددددا  النبدددددددداتي  

2014 
  مجلدددددس 2009  2030اسدددددتراتيجية التنميدددددة الزراعيدددددة المسدددددتدامة 

الب دددددددددوث الزراعيدددددددددة والتنميدددددددددة  وزارض الزراعدددددددددة واستصدددددددددالح 
 العربية.  اشرااي  جماورية مصر

  دراسدددة ت ليليدددة إلقتصددداديات 1992 ديندددا م مدددد   مدددد  الشددداعر 
ستاال  الل وم ال مراء من  يوانات الماشية كمصدر   نتا  وا 
مددن مصددادر البددروتين ال يددواني فددي جماوريددة مصددر العربيددة  

سددددددابا باشددددددا  جامعددددددة  –رسددددددالة ماجسددددددتير  كليددددددة الزراعددددددة 
  اإلسكندرية.

 .2018ابريل  24جريدض الوفد  
  1861818https://www.masress.com/alwafd/ 
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ABSTRACT 

Studying Some of the Export Marketing Extension Needs for Potato Farmers 

in One Village in Kom Hamada Province of in Beheira Governorate 

Kamal Salah Issa Saker 

This research aimed to identify some of the 

marketing needs of potato farmers in one of villages in 

Kom Hamada province of in Beheira Governorate.  This 

area  was selected as one of the most important centers 

of the province where potato cultivation is concentrated, 

which calculated as 17503 feddan, and El Haden  village 

was selected as of the largest villages in kom Hamada 

province in terms of area cultivated with potatoes, 

reaching 1775 feddan for the conduct of this research 

The statistical data used in the arithmetic mean, the 

frequency tables, the percentages, the simple correlation 

coefficient (Pearson), and the multiple regression 

coefficient were collected by means of the questionnaire 

by a random sample of the potato crop farmer 85.       

The results showed that 81.17% of the total number 

of investigated farmers had medium and high indicative 

requirements for export marketing of potato crop. The 

results indicated a significant correlation between the 

degree of export marketing extension requirements for 

potato growing and the variable age, experience in 

potato crop cultivation  at the potential level 0,05, The 

correlation between the dependent variable: the 

educational level, the average yield per feddan of the 

potato crop, the average  of feddan return  per yield, the 

participation of rural organizations, the communicative 

openness, novelty, marketing knowledge, the trend 

towards potato cultivation and satisfaction with 

agricultural extension work at the probabilistic level 

0.01. The effect of each of the following independent 

variables was significant: the experience in potato crop 

cultivation, the average of potato feddan return per t 

yield, the communicative openness, the marketing 

knowledge, the trend toward potato cultivation, 

satisfaction with agricultural extension work, Based on 

the calculated value of 3,757 - 4,087, - 5,206, - 4,098, 

3,886, and 4,264 respectively. Moreover, these variables 

contribute to the interpretation of about 80% of changes 

in the degree of marketing extension requirements on R2 

value, that is, 0.796. The most important problems faced 

by the farmers concerned when marketing the potato 

crop: The weakness of the marketing role of the 

agricultural extension in raising the awareness of the 

farmers about the export specifications of the potato 

crop, and the intermediaries are the ones who determine 

the price of the crop Making the difference between the 

field and logistic price is significant, The absence of a 

marketing system through export terminals for the 

potato crop, the absence of a reliable source to obtain 

the good seeds required for export, the absence of 

control over the imported seeds, and the lack of 

identification of new marketing outlets. Exporting 

companies depend on exporting their crops first without 

considering the crop of farmers. 

 
 


