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 2021 نوفمبر04 ىقة على النشر ف، المواف2021 برأكتو  05 ستالم البحث فىا

 الملخص العربى
بصفة رئيسيية تحدييد معيارف المبحيوثي   البحث استهدف هذا
ار مركز كفر البطيي  اختيوتم ، بمحافظة دمياط بانتاج نخيل البلح

ة المحافظييييميييي  بييييي  مراكييييز  بالسييييلة بطريقيييية ئيييييوائية بسيييييطة
، وبنفس الطريقة تم اختيار جمعية كفر البطيي  التعاونيية الخمسة

الزرائية م  بي  الجمعيات التعاونية الزرائية الثمانى لمركر كفير 
حيائزا   1578هيا بليع ئيددهم البطي ، وبحصر زراع نخييل اليبلح ب

ميينهم  %10بنسييبة بسيييطة ئينيية ئيييوائية  ختييياروتييم ا، وحييائز 
 أجيير  احييائز  158بلييع ئييددهم فهدفة ث المسييتليمثلييوا ئينيية البحيي

وتيم تجمييب بيانيات البحيث بواسيطة ااسيتبيا  ، البحثهذا ئليهم 
 يوليييوئيي  طريييم المقابليية اليخصييية للمبحييوثي  خيي ل يييهر  

يب وأدوات إحصييائية ، وتييم اسييتخدام ئييد  أسييال2021 أغسييطسو 
وهيي ا النسييبة المئوييية، والتكييرارات، والمتوسييط لجيية البيانييات عالم

عامل ، واانحراف المعياري، ومعامل االرتباط البسيط ، ومالحساب 
االرتبييياط المتعيييدد، ومعاميييل االنحيييدار الجزئييي ، ومعاميييل االنحيييدار 

 .الجزئ  التدرج 
 وجاءت أهم النتائج ئلى النحو التالىا

، بينميا ذو درجية معرفية مرتفعيةم  المبحوثي   %21بة أ  قرا -
لمنخفضيييية معرفيييية اميييينهم فييييى فئتييييى ال %79جيييياء حييييوالى 

 بالتوصيات المتعلقة بانتاج نخيل البلح. والمتوسطة
ومعنويييييية ئنيييييد المسيييييتو   طردييييييةرتباطيييييية اوجيييييود ئ قييييية  - 

واالتجييا  نحييو اارييياد  ،نجييازدافعييية اا بييي  0.01حتمييالىاال
 .نتاج نخيل البلحإب معارف المبحوثي درجة  وبي الزرائى 

يييية ميييب المتغيييير الرتباطذات الع قييية االمسيييتقلة أ  المتغييييرات  -
معيارف درجية مي  التبياي  فيى  %21.5مجتمعة تفسر  التابب

وأ  أكثير المتغييرات المسيتقلة  ،نتياج نخييل اليبلحإالمبحوثي  ب

 ،ةالتجديدييي، سيي  المبحييوث ئلييى المتغييير التييابب هييىا تيييثيرا  
 ودافعية االنجاز.، والحالة التعليمية

ت المييييييي   معييييييارف، زراع الييييييبلح،الكلمييييييات االفتتاحيييييييةا 
 .االنتاجية

  والميكلة البحثية  المقدمة
التنميررة الزراعيررة فررى مرررر غرررور     نررى  ةتعتبررر عمليرر

عنهرررا و  سررريما مررر  التزايرررد السررركانة المسرررتمر، ونررردر  المررروارد 
رفررا  قترراد  والالتقردم ا الطبيعيرة، فمرخ لاللهرا يمكررخ تحقير  

ل والسررربي جتمررراعى والرغرررا النفسرررى جفرررراد المجتمررر  الريفرررى،ا 
امل وتعبئررة اجمثرل للتنميرة الزراعيررة   يكروخ ل  بررالتلطيط الشر

المرروارد الماديررة والبشرررية المتاحررة بررالمجتم  مررخ أجررل  لرر ، ل  
أخ المورد البشر  هرو أدا  التنميرة الزراعيرة و ايتهرا، و  يمكرخ 

رتقرررررا  ل ا يرررررة بدونررررر ، و لررررر  مرررررخ لرررررالتحقيرررر  التنميرررررة الزراع
مكانياتر  الفكواجدائبمستويات  المعرفية  ريرة ية وتحرديث قدراتر  وا 
تجاهاتررر  بمرررا يحقررر  للمجتمررر  الريفرررى التقررردم اوالمهاريرررة ودعرررم 
 والرلا  المنشود.

ويعتبر اإلرشاد الزراعة أحد المكونات اجساسية فة برامج 
نظرام متكامرل  عرخ تروفير المسرئولة ،ةالمستدام التنمية الزراعية

ف المستحدثة فة ملتلجفكار المعارف واالمعلومات و  نسياب 
المجرررررررا ت مرررررررخ مررررررررادرها البحثيرررررررة للرررررررى المسرررررررتهدفيخ مرررررررخ 
المسترشديخ والقيام بالتعليم واإلعرالم والنرريحة بطرر  متنوعرة 
إلحررداث التيييرررات السررلوكية المر وبررة فررة معررارف وممارسررات 

قتررررررررادية   لتحقيررررررر  التيييررررررررات اتجاهرررررررات الرررررررريفييخ سرررررررعيا  او 
  Swanson, 1990).   )جتماعية المنشود ،وا 

اججهرررز  التنمويرررة  ويعتبررر جهررراز اإلرشررراد الزراعرررة غرررمخ
يتحمرررل عرررب  القيرررام بنقرررل وتورررريل نترررائج فرررة الريرررف حيرررث 



 2021 ديسمبر -أكتوبر( 4العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

1862 

البحرررروث والتوررررريات الفنيررررة الزراعيررررة ب سررررلوب مبسررررط للررررة 
لجهرررراز قرررر  اتبنرررريهم لهررررا . ولكررررة يحجمهررررور الررررزرا  بهرررردف 

سرررائل رقرررا  وو نررر  يسرررتلدم ط ، فاإلرشرررادذ هررر ا الررردور الحيررروذ
ة مخ لالل سلسلة مرخ اجنشرطة الهادفرة الترة متعدد  ومتنوع
، حيررررررث تعتبررررررر هرررررر   الطررررررر  ةمج اإلرشرررررراديايتغررررررمنها البررررررر 

والوسررررائل الرابطررررة القويررررة التررررة تنقررررل للررررة المررررزار  اجفكررررار 
لنهررررررررروض الزراعيررررررررة المسررررررررتحدثة لواجسرررررررراليب والتوررررررررريات 

 ريفية.نمية الاعية وتطويرها والمساهمة فة التباجساليب الزر 
مررررخ المحاررررريل الهامررررة والتررررة يمكررررخ  الرررربل ويعررررد نليررررل 

ويرجر   ، ستفاد  منها سوا  لإلستهال  المحلة أو التردير ا 
يمترررراز برررر  الرررربل  والتمررررر مررررخ  مرررراقيمترررر  الي ائيررررة و  لرررر  للررررة 

عرررررادخ واجمرررررال  مرررررخ الفيتامينرررررات والم لحتوائهمرررررا علرررررة عديرررررد
الررررررربل  والتمرررررررر  باإلغرررررررافة للرررررررة لمكانيرررررررة تررررررررني  ،يرررررررةالمعدن

وعسررررل  ،المربررررة ا علررررة نررررواتج ثانويررررة مثررررل والحرررررول منهمرررر
 ،والسرركر و يرهررا ،واللررل ،والكحررول الطبررة والرررناعة ،الرربل 

لليررف وجرر   ريررد واللررو  واسررتفاد  مررخ الجللررة ا باإلغررافة 
وزار  )، ليررة واجلشررابالنليررل فررة الكثيررر مررخ الرررناعات المنز 

 (.2009 ،الزراعة واسترال  اجراغى
 السرررابقة وأهميتررر  ا قترررراديةونظررررا للقيمرررة الي ائيرررة للتمرررر 

فقد أربحت شجر  النليرل معروفرة فرة كثيرر مرخ بلرداخ العرالم 
المالئمررة إلنتاجهررا بشركل كبيررر فررة المنراط  وانتشررت زراعتهررا 

مليرروخ نللررة  62رررة المنطقررة العربيررة التررة تسررتحو  علررة ولا
)وزار   ،كلر  ة مزروعرة فرة العرالممليوخ نللر 100مخ لجمالة 

 (.2003 ،الزراعة واسترال  اجراغة
مليررروخ نللرررة  14يرررزر  منهرررا فرررة مررررر وحررردها حررروالى و 

تمثرررررل المسررررراحة و  ،تنتشرررررر فرررررى معظرررررم محافظرررررات الجمهوريرررررة
٪ مررخ 7ألررف فررداخ أ  حرروالى  118.440بالنليررل  المزروعررة

)الجهاز المركررز  ،بالفاكهررة المزروعررةلكليررة لجمررالى المسرراحة ا
 (. 2018،واإلحرا  للتعبئة العامة

استراتيجيا فى  ويعتبر محرول التمر فى مرر محرو   
الماغى والمستقبل، حيث تحتل مرر حاليا المركز اجول 

السنو  لعالمة ويقدر لنتاجها التمور على المستو  ا فة لنتاج
٪ مخ اإلنتاج 17.7 مليوخ طخ بما يعادل 1.4بحوالى 

 (.2018 ،د)أحم ،مليوخ طخ 7.5العالمة المقدر بر 
٪ مخ قيمة التجار  4وتمثل رادرات التمور المررية  

مليوخ دو ر لكمية  48بما قدر   2014العالمية فة سنة 
ج كل محافظات وتساهم فة ه ا اإلنتا ألف طخ، 38بليت 

إلسهامها وتم ترتيب محافظات الجمهورية وفقا  ،ةالجمهوري
لشرقية حتلت كل مخ محافظتة افى ه ا اإلنتاج تنازليا فا

٪، تلى  ل  محافظتى 10كز اجول  بنسبة بليت والبحير  المر 
ثم محافظة الجيز   ،٪9الوادذ الجديد وأسواخ بنسبة بليت 

 ،٪6ت اعيلية بنسبة بليثم محافظة اإلسم ،٪7ت بنسبة بلي
ثم محافظتى  ،٪5 ثم محافظتى الفيوم ودمياط بنسبة بليت

نوبارية فظتى الثم محا ،٪4كفر الشيخ وأسيوط بنسبة بليت 
وتساهم باقة المحافظات بنسبة  ،٪ 3وسوهاج  بنسبة بليت 

 (.2018 ،)عبداهلل ،٪ 25
مرر لنتاجا   وتعد محافظة دمياط، غمخ أهم محافظات

نليل فى دمياط ما يقرب حيث يبلغ عدد أشجار الللنليل، 
شم، تتركز معظمها فى قر  السنانية، والهوامخ مليوخ نللة 

وكفر  ،ومركز كفر سعد ،والركابية ،الرغاوأم  ،والعوامر
ويعتمد سكاخ ه   القر  على زراعة النليل إلنتاج  ،البطيخ

ومنها رناعة اجقفا   البل ، فغال عخ الرناعات المكملة،
 (.2018 ،)مديرية الزراعة بدمياط،والجريد

والمعررررررارف  المعلومرررررراتترررررروفير  ةأهميرررررروعلررررررة الررررررر م مررررررخ 
 رشرررررررررراد الزراعررررررررررةدمها اإلالتررررررررررة يقرررررررررروالمهررررررررررارات اإلنتاجيررررررررررة 

 يعررانوخ مررا زالرروا الحررظ أخ الررزرا  ل  أنرر  مررخ الم ،للمسترشررديخ
ة  نتراج مخ نق  فرى المعرارف والمهرارات والممارسرات الالزمر

 الزرا الكثير مخ معارف لنلفاض    ه ا للةيرج ربماو  ،البل 
اإلنتررررررراج عمليترررررررة لمسرررررررتلدمة فرررررررة تكنولوجيرررررررا اجسررررررراليب والبا
المقدمرة  التعليميرة اللدمات اإلرشادية غعفل ربما وأ الرعايةو 

اجمررر الر ذ ينررتج عنرر  حالرة مررخ عرردم  ،فررى هر ا الررردد للرزرا 
 .لبل نليل اليحة والمناسبة باللطوات الرح الكاملة المعرفة
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 فى ه ا الزراعى القيام بدور فعال اإلرشادويمكخ لجهاز 
  حداثب مخ حيث طبيعت  التعليمية وكون  المعنى المجال

مر وبة فى معارف ومهارات واتجاهات السلوكية الرات يتييال
معتمدا فى  ل  على المرشديخ الزراعييخ  ،زرا  نليل البل 
مخ  ،ل البل وقاد  زرا  نلي المرر  الريفالعامليخ فى 

رشادهملالل قيامهم بتوعية الزرا   الزراعية بالعمليات  وا 
 الت عاموم نتاج  ورعايت ل، ووسائل لنليل البل لمحسنة ا

لارة سوسة  ، والمحافظة علي  مخ اآلفات الزراعيةالمثلى
ويعتبر  ل  مخ اجمور الهامة التى تسهم  ،النليل الحمرا 

 ئى.اجمخ الي ا بفى استتباليجابيا  
 فقد وجب أخ نتاجية نليل البل لبزياد  ولكى يقوم الزرا  

وطر   ،م المعرفة الكافية بالعمليات الزراعية المثلىيكوخ لديه
 ،نليل البل مقاومة اجمراض واآلفات الحشرية التى تريب 
جما  وجب و  ،وك ا بموارفات وشروط أدوات النقل والتلزيخ ا 

نتاج نليل وريات الفنية إللتبايهم المعرفة الكافية أخ يكوخ لد
 ؟ب ل   فهل الزرا  على وعى كامل ،البل 

 اإلجابة عن  مخ لالله ا البحث ه ا ما سوف يحاول 
ما هى اللرائ   التساؤ ت اآلتية  اإلجابة على عدد مخ

معارف المبحوثيخ  ما هى، و الشلرية المميز  للمبحوثيخ؟
عالقة بيخ لاما هى و  ،؟نليل البل  بانتاجبمحافظة دمياط 

ليل ج ننتاإل المبحوثيخ معارفودرجة  المستقلةالمتييرات 
تواج  المشكالت اإلنتاجية التة ماهى ، و ؟البل  فى دمياط

 ؟هم لحل تل  المشكالتالمبحوثيخ ومقترحات
 أهداف البحث
يستهدف خ ه ا البحث  استنادا للعرض المشكلى الساب  ف

 نليل البل  اجنت بالمبحوثيخ معارف د تحديبرفة رئيسية 
جهداف ما يمكخ تحقيق  مخ لالل ا وهو ،بمحافظة دمياط
 الفرعية التالية 

 .لمبحوثيخل يز اللرائ  الممالتعرف على بعض  -1
فيما يتعل  بالتوريات المبحوثيخ معارف تحديد  -2

 البل . نليلاإلرشادية اللارة ب نتاج 

 راتتييررررالميررررة وا نحداريررررة برررريخ العالقررررات ا رتباط تحديررررد -4
ت بالتوررررريافيمرررا يتعلررر   معرررارف المبحررروثيخدرجرررة و  المسرررتقلة
 .البل  نليلدية اللارة ب نتاج اإلرشا

كالت اإلنتاجية التة تواج  المبحوثيخ مشالالتعرف على  -5
 .نليل البل ل ومقترحاتهم لحل تل  المشكالت
 النظر ااطار 

المعرفة حيث مفهوم لت تى تناو ال التعريفاتتعددت      
لدرا  وت كر ( على أنها "القدر  على 1992)الرافعة فهار ع

 بأنها( 1994) سالم  عرفها، فة حيخ ا  والمعلومات"اجشي
الحقائ  أو اجفكار سوا  كانت استد    عقليا   منظم مخ"بنا  

أم نتائج تجريبية  تنتقل للة اآللريخ مخ لالل بعض وسائل 
 .تظم "التوارل بشكل من

( أنهررا " نترراج عقلررى تراكمررى مررخ 1997) مرسررىكمررا أورد  
آليرة فراهيم والنظريرات واللبرر ، برل أنهرا المعتقدات واجفكار والم

( أخ المعرفررررة "ررررريية 2002)لغرررررويرررر كر لبقررررا  اإلنسرررراخ"، 
مركبة مخ اللبرات وهة لنعكاس للعقل والطبيعة، فالمعرفة يتم 

 سررررررويلم ا"، كمررررررا أوغرررررر تشرررررركيلها وابتكارهررررررا و  يررررررتم اكتشررررررافه
درا (2008)   وتقدير أخ المعرفة هة "استيعاب وفهم  ح  وا 

، وهررة عبررار  عررخ مجمررو  كررل المعلومررات الملتزنررة مرراتللمعلو 
 .علة استيعابها"والقدر  
 Roger (1971) كر كل مخ روجرز وشوميكرو 

&Shomaker  ة أنوا  يمكخ لى ثالثلأخ المعرفة ترنف
لفرد بوجود وهى معرفة ا  معرفة ا نتبا   لةليجازها فيما ي

يها الفرد   وهى التى يتعرف علمعرفة كيفية اجدا و  شى  ما،
ة معرفوهى  القواعد  معرفةو ، الشة ستلدام امخ كيفية 

 .التى يقوم عليها الشى  اجسس
  معرفة مباشر   المعرفة للة (2008) سويلمرنف كما 

معرفة و الواق  ال ذ نعيش ،  وهة التة يتم مالحظتها يوميا فة
  وهة التة يتم الورول لليها عخ طري  مباشر  ير 

 ا ستد ل .
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  المعرفة للة سبعة أنوا  هى( 1998) السيدقسم ما بين
تتغمخ اإلحساس بالعالم و   كية للعالم اللارجةاإلدرا المعرفة

 ،تفسير اجحكام الثابتة والواقعيةاللارجة وكل ما يدور في ، و 
  أذ معرفة عةماجتظواهر اللارجية للواق  ا ة المعرفو 

معرفة الفنية لاو  ،جتماعيةاجفراد والعالقات والعمليات ا 
التة يقدمها العلم    وهة التة   تقترر علة المعرفة()التقنية

ار الوسائل أو الوسائط التة يستلدمها اإلنساخ فة مجال ابتك
التكنولوجيا فة مجال السيطر  علة البيئة أو ما يعرف ب

تة معرفة كل المهارات واللياقات ال فحسب، بل تمتد لتشمل
جتماعة والطبيعة لة العالم ا تمكخ مخ زياد  السيطر  ع

ما وهة معرفة الحيا  اليومية أو   ممعرفة اإلحساس العاو ، معا  
المعرفة و ، نتيجة اللبر  والمعايشة اليومية يعرف بالمعرفة

 واجحاديث، فة اللطب،   وهة ما يعبر عنهاالسياسية
لسياسة، وردود فعل الرأذ العام، والنشاط ا ت،والمناظرا

  وهة نتاج استلدام المنهج العلمة فة يةالمعرفة العلمو 
  المعرفة الفلسفيةو  والتحليل والتفسير، البحث وا ستقرا 

وهة حريلة نشاط فكرذ فردذ للتأمل فة موغوعات 
 تتجاوز حدود العالم المادذ.

لها قياس عددت ا لتبارات التة يمكخ مخ لالتقد و 
،  (1982) قالد لدذ اجفراد و قد حرر كل مخ   المعارف
التبارات  (1987)أبو حطب وآلروخ، و (1985)وجالل
والتى يمكخ  والتى يمكخ مخ لاللها قياس المعارف يلالتحر

التبار الرواب  -2، بار المزاوجةالت -1  ليجازها فيما يلة
، التجانس بارالت -4، التبار ا ستدعا  البسيط -3واللطأ، 

بيخ لتبار أسئلة ا -6، التبار ا لتيار مخ متعدد -5
، قد التبار الحرر -8،  بار لتمام الجملالت -7البديليخ، 
التبار  -1  ما يلة( لتل  المقاييس 1991)النجار أغاف

 أسئلة الترتيب. -2أسئلة اإلجابة القرير ، 
سررررئلة برررريخ ركيررررز فررررى هرررر ا البحررررث علررررى التيررررار اجتررررم التو 
 عرف و  يعرف.يليخ وهما يبد

ونها تمثل مجموعة وترج  أهمية دراسة معارف الفرد لك
إلشبا  حاجات  وتحقي  لور وتوج  سلو  الفرد اجفكار التة تب

هتمامات  . ًامها ًاأهداف  وتلعب دور  فة اتجاهات الفرد وا 
أخ المعرفررة هامررة جرردا  فررة Rogers  (1962يرر كر روجرررز)و 
، فلكررررة يتبنررررة الفرررررد أذ فكررررر  ليررررة التبنررررةولررررة لعماحررررل اجالمر 

 أو خ الوعة برالفكر   مراحل تتغمخ يمر عبر عدأجديد   بد 
بهررررا، مرررر  قرررردر  الفرررررد علررررة  ماإلهتمرررراوزيرررراد   ،اللبررررر  الجديررررد 

 .تأتة مرحلة التبنة فة آلر مرحلة والتجريب، ثم ،التقييم
افزا تتمثل أهمية دراسة معارف الفرد فة أنها تمثل حو    

للة العمل علة تحقي  أهداف للفرد لب ل جهودا جديد  تدفع  
تلعب دورا هاما فة  تكويخ وبلور  وتوجي  سلوك ، ما ، كجديد 
فة عمليتة التبنة واتلا   نها هامة فة المراحل اجولةكما أ
 (.1995، )عجميةالقرار
شاد الزراعة للة توفير المعارف الالزمة اإلر يسعة و 

ديخ فة جمي  مجا ت العمل اإلرشادذ أو فة جمي  للمسترش
هم ويساعدهم علة لدرا  مجا ت الحيا  الريفية بما يفيد

، سوا  ما درجات تعقيد  المحيط بهم فة أكثرلحيوذ المجال ا
حل المشاكل  ، أوبنة المستحدثات والتقنية الجديد يترل بت

ماطا أو بعبار  ألرذ كل ما يكسبهم أن ية أو المتوقعةالحال
ستويات الملتلفة جهداف اإلرشاد سلوكية قادر  علة تحقي  الم

، )اجحمر،العرر والثور  المعلوماتية ر ايالزراعة لمس
2000).  

ما سب  يمكخ القول أخ المسترشد يسرتطي  مرخ  على وبنا ا  
درا  العرالم ا ويقروم بحرل  ،فير  لر   يعري لالل المعرفرة فهرم وا 

ويرررب  مرردركا  لمررا يرردور حولرر  مررخ  ،المشرركالت التررة تواجهرر 
أخ متييررررات معارررررر ، ويسررررتطي  المسترشرررد بواسررررطة المعرفررررة 

 يمكنر  مررخ لاللر  أخ يسررتوعب أذ ًارلررا ًايفمعرر ًا يكروخ بنررا 
ومعررارف لديرر  مررخ معلومررات  طرر  بمررامعررارف جديررد  ويقرروم برب

وبرررر ل  يرررررب  أكثررررر قرررردر  علررررى  ،سررررابقة، ثررررم يقرررروم باسررررتيعاب 
الموقف المعرفة وما يرتبط ب  مرخ معلومرات التمييز بيخ أبعاد 

 ئ  .وحقا
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معرررارف واحتياجرررات وقرررد تعرررددت الدراسرررات الترررى تناولرررت 
 نهررررررا دراسررررررةإلرشررررررادية لنليررررررل الرررررربل  فمتوررررررريات االررررررزرا  لل

القرررررررررررررررررررا  (، ودراسررررررررررررررررررة 2000 )عبرررررررررررررررررردالعال ومحمررررررررررررررررررد
(، ودراسررررة 2004 )كررررريمالزرقررررا و (، ودراسررررة  2003)ويسررررر 
، ودراسرررررررررررة  (2004)عيسرررررررررررى، ودراسرررررررررررة  (2004 )حسررررررررررريخ
( ، ودراسرررررررررررة 2010 )مرسرررررررررررى(، ودراسرررررررررررة 2005)عجمرررررررررررى
 ) مجاهرد( ، ودراسة 2017 )هللعبدا(، ودراسة 2014)حنو 
 ملها للى أخ (، والتى نلل  منها فى مج2017

 تناولت ا حتياجات اإلرشادية المعرفية لزرا  نليل البل . -

نتاجيرررررة النليرررررل بالعمليرررررات اإل جرررررة معرفرررررة زرا تحديرررررد در  -
 ل البل .لنلي

نتاجية والتسويقية التى تواج  التعرف على أهم المشاكل اإل -
 . زرا  نليل البل 

ه   الدراسات لم تهتم بدراسة معارف زرا  نليل البل   -
 افظة دمياط.بمح

 البحث  األسلوب
 اجة الكميةلوالمعا أوال ا التعاريف ااجرائية

بالتوصيييات ااريييادية الخاصيية  المبحييوثي معييارف ة درجيي -
ثيخ المبحرررررو لمررررام لمررررد    ويقررررررد بهررررا نتيييياج نخيييييل الييييبلحبإ

والررررر    اج نليرررررل الررررربل تررررن ررررررة بابالتوررررريات اإلرشرررررادية الل
أربعة محاور على تورية موزعة وسبعوخ  ثمانةيشتمل على 

نشرررا  بسرررتاخ   عمليرررات اللدمرررة اجولرررى إلالنحرررو الترررالىعلرررى 
 29عمليات اللدمة المستمر  لألشجار)، تورية( 18النليل )
عمليرات و ، توررية( 19)عمليات لدمة رأس النللةو تورية(، 

عرررداد وتعبئرررة الثمرررا جمررر  ترررم و ، توررررية( 11)رجنرررى وقطرررف وا 
المبحرررروثيخ درجررررات كررررل مبحرررروث لتعبررررر عررررخ درجررررة معررررارف 

ويمكرررخ نتررراج نليرررل الررربل ، بالتورررريات اإلرشرررادية اللاررررة إل
 ير مخ لالل قياس المحاور اجربعة التالية  قياس ه ا المتي

لتوصيييات الخاصيية بعمليييات با المبحييوثي معييارف درجيية  -1
لمرام لمرد  ويقرد بها  انياء بستا  النخيلالخدمة األولى ا 

نشرررررا  بسررررتاخ النليرررررل بعمليررررات اللدمرررررة اجولررررى إلثيخ المبحررررو 
تورررية موزعررة علررى النحرررو  عشررر ثمررانةيشررتمل علررى والرر   
)توررررررية ليرررررة تحديرررررد اجررررررناف المناسررررربة للمنطقةعم  الترررررالى
عداد التربرة للزراعرة )اوعملية  ،  (واحد  ،تورريات( 5لتيار وا 

، وقد وغ  أمرام كرل عبرار  ية(تور 12وعملية زراعة النليل)
 ،"و  يعرررررف ،يعرررررف" مقيرررراس مكرررروخ مررررخ فئتررررى اسررررتجابة هررررى

جمرر  درجررات كررل تررم و  ،علررى الترتيررب(2،1)وأعطيررت الرردرجات
عبرررررر عرررررخ درجرررررة معرررررارف المبحررررروثيخ للتوررررررريات مبحررررروث لت
 .نشا  بستاخ النليلعمليات اللدمة اجولى إلاللارة ب

 اصة بعملياتلتوصيات الخباالمبحوثي   معارفدرجة  -2
وثيخ المبحلمام لويقرد ب  مد   الخدمة المستمر  لأليجارا

بعمليات اللدمة المستمر  لألشجار النامية وال   يشتمل على 
 5رذ النليل)عملية ية موزعة على النحو التالى  ثالثوخ تور
عملية و  ،توريات( 4)النليل تسرميردعملية و  ،توريات(

 7)النليل ترقلريمعملية و  ،تورية(13مكافحة أفات النليل)
ياس مكوخ مخ فئتى ، وقد وغ  أمام كل عبار  مقتوريات(

وأعطيت الدرجات  ،"و  يعرف ،يعرف"ى استجابة ه
جم  درجات كل مبحوث لتعبر عخ تم و  ،بعلى الترتي(2،1)

حوثيخ للتوريات اللارة بعمليات اللدمة المب معارفدرجة 
 .المستمر  لألشجار

لتوصيات الخاصة بعمليات باوثي  درجة معارف المبح -3
ثيخ المبحو لمام الزرا  لمد   ويقرد بها اخدمة رأس النخلة

بعمليات لدمة رأس النللة وال   يشتمل على تس  عشر 
 8)لنليال ترلقري تورية موزعة على النحو التالى عملية 

 ،توريات( 4)النليل أو ت ليل تقويسعملية و  ،(اتتوري
، وقد وغ  أمام توريات( 7)ل النلي لرف وتكميمعملية و 

و   ،يعرف"ستجابة هى كل عبار  مقياس مكوخ مخ فئتى ا
جم  تم و  ،على الترتيب(2،1)وأعطيت الدرجات  ،"يعرف

معارف المبحوثيخ ل مبحوث لتعبر عخ درجة درجات ك
 .أس النللةت اللارة بعمليات لدمة ر للتوريا
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 ياتلتوصيات الخاصة بعملبادرجة معارف المبحوثي   -4
ئداد وتعبئة الثمار فى ه ا   ويقرد بها جنى وقطف وا 

عداد  ثيخالمبحو  لماملمد  ث البح بعمليات جنى وقطف وا 
شر تورية موزعة لحد  عوتعبئة الثمار وال   يشتمل على 

 5طف ثمار النليل)نة أو قعملية ج على النحو التالى
 ،توريات( 6وعملية لعداد وتعبئة ثمار النليل) ،توريات(

  أمام كل عبار  مقياس مكوخ مخ فئتى استجابة هى وغ وقد
 ،الترتيب( على 2،1)وأعطيت الدرجات  ،"رفو  يعيعرف، "

درجة معارف  وتم جم  درجات كل مبحوث لتعبر عخ
عداد  المبحوثيخ للتوريات اللارة بعمليات جنى وقطف وا 

 .وتعبئة الثمار
عة ه ا وتم جم  درجات المبحوث فى المحاور اجرب     

للارة لتمثل درجت  درجة معارف المبحوثيخ بالتوريات ا
 البل .تاج نليل ب ن

 ثانيا ا المتغيرات البحثيةا
البحث م  طبيعة  ااتساقمتييرات ه ا البحث  تم التيار

  خ مخ المتييرات وهةجموعتيللى م اهوقد تم ترنيف وأبعاد 
متييررررا   عشرررر حررردالبحرررث أ تغرررمخ المتغييييرات المسيييتقلةا -أ

والحيررررراز   ،والحالرررررة التعليميرررررة   سرررررخ المبحررررروث،قال  وهرررررةمسرررررت
والمساحة المزروعة نليل بل ، اللبر  بزراعة نليل  ية،المزرع

ومررررررادر  ،والطمرررررو  ،نجرررررازة اإلالررررربل ، والتجديديرررررة، ودافعيررررر
 اإلرشررررررادوا تجررررررا  نحررررررو ، ار ا  الحغرررررروا نفترررررر المعلومررررررات،
 الزراعى.

 الدرجة اإلجمالية فة وتمثل ه ا المتيير المتغير التاببا -ب
نتاج ب اللارة  معارف المبحوثيخ بالتوريات اإلرشاديةل

  وهى اجربعة المدروسة مجتمعة محاورال فى نليل البل 
نشا  بستاخ بعمليات اللدمة اجولى إلبحوثيخ معارف الم)

بعمليات اللدمة المستمر  معارف المبحوثيخ و ، ل البل نلي
، ت لدمة رأس النللةليابعممعارف المبحوثيخ و ، لألشجار

عداد وتعبئة بعمليات جنى وقطف معارف المبحوثيخ و  وا 
 (.مارالث

 ثالثا ا الفروض البحثيةا
البحث تم ريا ة  الراب  مخ أهدافالهدف لتحقي  

  التالية البحثية الفروض
بيخ كرل مرخ  معنوية ارتباطي توجد عالقة " ااألولرض الف -1

سررخ المبحرروث،  متمثلررة فررى )لمسررتقلة المدروسررة والالمتييرررات ا
المزروعرررررة  رعيررررة، والمسرررراحةوالحيررررراز  المز  ،والحالررررة التعليميررررة

عيرررة نليرررل بلررر ، اللبرررر  بزراعرررة نليرررل الررربل ، والتجديديرررة، وداف
فتا  الحغرار ، ومرادر المعلومات، وا ن ،نجاز، والطمو اإل

معرررررررارف درجرررررررة وبررررررريخ  ،(حرررررررو اإلرشررررررراد الزراعرررررررىوا تجرررررررا  ن
 ."نتاج نليل البل  ب دية اللارة ت اإلرشابالتورياالمبحوثيخ 

المدروسة تسهم المتييرات المستقلة "  الثانىالفرض  -2
مبحوثيخ درجة معارف ال مجتمعة فى تفسير التبايخ فى
 ." ل البل نتاج نليب بالتوريات اإلرشادية اللارة 

  "يسهم كل متيير مخ المتييرات المستقلة الفرض الثالث -3
درجة معارف  معنويا  فى تفسير التبايخ فى المدروسة لسهاما  
 ".نتاج نليل البل  ب ريات اإلرشادية اللارة المبحوثيخ بالتو 
رتها الرفرية فة رو   الفروض ه   التباره ا وتم 
 )فرض العدم(.

 احثة وئينة البمنطقة وياملرابعا ا 

عتبارها مرخ امحافظة دمياط إلجرا  ه ا البحث ب تم التيار
ل ، باإلغرافة للرة أنهرا رائد  فرة زراعرة نليرل الربالمحافظات ال
عمررررل  تررررة تقرررر  فررررة نطاقهررررا كليررررة الزراعررررة محررررلالمحافظررررة ال

مما ييسر ل   اخالباحث ، باإلغافة للة أنها محل لقامةاخالباحث
لظرراهر  موغرر  البحررث، وكرر ل  مالحظررة وفهررم بعررض جوانررب ا

ليرررة جمررر  البيانرررات، وأليررررا  تحقيقرررا  لهررردف ربرررط يسرررر عمتممرررا 
المجتمرررر   لبحرررروث العلميررررة بالجامعررررة بالمشرررراكل الميدانيررررة فررررةا

وتتغمخ محافظة دمياط لمسة مراكز لدارية حلة المحيط، الم
 طرررريخ بطريقررررة عشرررروائية بسرررريطة، وتررررم التيررررار مركررررز كفررررر الب

ة اللمسررة، وبررنفس الطريقررة تررم مررخ برريخ مراكررز المحافظرر بالسررلة
لبطررررريخ التعاونيرررررة الزراعيرررررة مرررررخ بررررريخ التيرررررار جمعيرررررة كفرررررر ا

، ركررررر كفررررر البطرررريخمعيررررات التعاونيررررة الزراعيررررة الثمررررانى لمالج
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حرررررائزا   1578ليرررررل الررررربل  بهرررررا بلرررررغ عرررررددهم وبحررررررر زرا  ن
مرنهم  %10بنسربة بسريطة  وتم التيار عينة عشوائيةوحائز  ، 

 أجرر  احرائز  158بلرغ عرددهم فتهدفة ليمثلوا عينة البحث المس
 .البحثه ا عليهم 

 تجميب وتحليل البياناتاخامسا ا 
ث البحرررهررر ا البيانرررات الالزمرررة لتحقيررر  أهرررداف  ترررم اسرررتيفا 

الفترررر   لرررالل سرررتلدام لسرررتمار  لسرررتبياخ بالمقابلرررة الشلرررريةاب
لتبارهررا او  هالرر  بعررد لعررداد، و (2021أ سررطس – يوليررو)مخ

المئويرررررة، والمتوسرررررط  ةسرررررتلدام النسررررربامبررررردئيا . هررررر ا وقرررررد ترررررم 
تبررررراط ومعامل ا ر ،والمرررررد  الحسرررررابى، وا نحرررررراف المعيرررررار ،

حردار الجزئرى، ، ومعامل اإلرتباط المتعدد، ومعامل اإلنالبسيط
للتعرررررف علررررى  Step-wiseدرجى ومعامررررل ا نحرررردارالجزئى الترررر

التررى تسرهم فرى تفسرير التبررايخ و  ترأثيراسرتقلة أكثرر المتييررات الم
با ستعانة ببرنرامج وتم التحليل اإلحرائة  ،لمتيير التاب فى ا

 .SPSS ا حرائى التحليل
ائج ومناقيتهانتال  

 ثي المبحو ل المميز  الخصائصبعض أوال ا 
مخ  %81( أخ 1بجدول)الوارد  أوغحت النتائج 

والمتوسط مما يعكس  الرييرالمبحوثيخ وقعوا فى فئتى السخ 
ى مرحلة سنية أكثر مرونة مما أخ هؤ   الزرا  المبحوثيخ ف

قائمة أمام جهاز اإلرشاد الزراعى ربما يعنى أخ الفررة 
 %27 قرابةارفهم، وأخ إلحداث التيييرات المستهدفة فى مع

أمييخ مما يستدعى زياد  معرفة هؤ   الزرا  مخ المبحوثيخ 
رشادية والبرامج   ا جتماعات اإلبالمعارف الالزمة عخ طري

، وأخ رنة بالطر  المعتمد  على الكلمة المكتوبةقام التلفزيونية
،  عيةياز  المزر متوسطى الحأو  ريير لما  منهم 78،5%
يدية، مما يعكس متوسطى ومرتفعى التجد %80قرابةوأخ 

لتللى عخ كل ما هو تقليد  فى واثر سعيا  للتييير أنهم أك
مخ المبحوثيخ  %58 حوالىج  العموم، وأخ الزراعة على و 

أخ توافر الدافعية لد   ية لنجاز مرتفعة، مما يعكس و دافع
بل للحرول على السفة اهؤ   المبحوثيخ يدفعهم للى ك

فى مجال عملهم، وأخ التوريات التى تهمهم  و المعلومات
قد ، مما مرادر المعلومات متوسطةأو  قليلىلما  90.5%

على زياد  معلومات ومعارف هؤ   المبحوثيخ يستدعى العمل 
وأخ ، كمردر معلوماتى هام الل الجهاز اإلرشاد مخ ل
 وأخغار ، منلفغى ومتوسطى ا نفتا  الح %85قرابة 
 ىالحو الطمو ، وأخ  متوسطةو  منلفغة %74 حوالى
محايد الو مؤيد مخ المبحوثيخ مثلوا فى فئتة ا تجا  ال 82%

ربما  مما يعكس أخ هؤ   المبحوثيخ نحو اإلرشاد الزراعى،
لتقبل اجفكار والمعلومات العامة  ًاليمو ًاداداستع أكثر يكونوا

شاد  للى نشرها بيخ والمستحدثة التى يعمد الجهاز اإلر 
 .الزرا 

لتوصيات ااريادية الخاصة اب معارف المبحوثي ثانيا ا 
 أخ الدرجات(2بجدول)أوغحت النتائج   نتاج نخيل البلحبإ

رة معارف المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية اللاالمعبر  عخ 
بمتوسط  ة( درج72-57) رت مخقد تراوح نتاج نليل البل ب 

 3.91انحراف معيار  قدر  ة، و درج 64.19حسابى قدر  
بالتوريات ة معرفتهم وفقا  لدرجالمبحوثيخ وبتوزي  درجة، 

 %21تبيخ أخ قرابة  اإلرشادية اللارة  نتاج نليل البل 
 حوالى ا فقط مخ المبحوثيخ  و درجة معرفة مرتفعة، بينما ج

وسطة، مما تممنهم فى فئتى المعرفة المنلفغة وال 79%
المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية البية يعكس تدنى معارف  

 . يل البلنتاج نلب اللارة 
معارف المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية وسوف نستعرض 

 فى كل محور مخ المحاور اجربعةنتاج نليل البل  ب اللارة 
 على النحو التالى  المدروسة

لتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة با معارف المبحوثي  -1
أخ  (2بجدول) النتائج   أظهرت  النخيلتااألولى النياء بس

للتوريات اللارة  المبحوثيخمعارف   عخ المعبر  الدرجات
قد تراوحرت مخ  نشا  بستاخ النليلبعمليات اللدمة اجولى إل

درجة، 15.24بمتوسط حسابى قدر   ( درجة12-18)
وبتوزي  المبحوثيخ وفقا  ، درجة 2.04انحراف معيار  قدر  و 
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ريات اللارة بعمليات اللدمة اجولى تو لللدرجة معرفتهم 
فقط مخ  %27 حوالى تبيخ أخلنليل  نشا  بستاخ ا

قرابة  و درجة معرفة مرتفعة، بينما جا   كانوا المبحوثيخ
منهم فى فئتى المعرفة المنلفغة والمتوسطة  73%

نشا  بستاخ ة اجولى إلللتوريات اللارة بعمليات اللدم
للتوريات ف  البية المبحوثيخ ار ، مما يعكس تدنى معالنليل

 .اجولى  نشا  بستاخ النليلاللارة بعمليات اللدمة 

 

 المدروسة لبعض خصائصهم المميز المبحوثي  وفقا   توزيب .1جدول
المتوسط  % العدد الخصائص

 الحسابى
االنحراف 

 لمعيار ا
المتوسط  % العدد الخصائص

 الحسابى
اف االنحر 
 عيار الم

  )درجة(التجديدية -6  (ن )سسخ المبحوث -1
  30.4 48 ( 45-35) ريير

50.71 
 

9.01 
  20.3 32 (16-14)ةمنلفغ

20.08 
 

 36.1 57 (21-17)ةمتوسط 50.6 80 (57-46)متوسط 3،37
 43.6 69 (24-22)ةمرتفع 19 30 (68-58)كبير
 100 158 ىررررالررررررجماإل 100 158 ىررررالررررررجماإل
  )درجة(دافعية اإلنجاز -7  لتعليمية)درجة(لة االحا -2

  13.9 22 (15-14)ةمنلفغ   26.6 42 فر(أمى)ر
18،43 

 
 27.9 24 (19-16)ةمتوسط 21.5 34 (3يقرأ ويكتب) 2،12

 58.2 92 (21-20)ةمرتفع 22.8 36 (6ابتدائى)
 100 158 ىررررلاررررررجماإل 12.7 20 (9عداد )ل

 مرادر المعلومات  -8 11.4 18 (12ط)تعليم متوس
 37.3 59 (2-1)ةمنلفغ

 53.2 84 (5-3)ةمتوسط 5.1 8 (16عالى) 1.52 3.22
 9،5 15 (7-6)ةمرتفع 100 158 ىررررالررررررجماإل
 100 158 ىررررالررررررجماإل  ة)قيراط(الحياز  المزرعي -3

  44.3 70 (88-12)ريير 
88.19 

 
77.47 

 ا نفتا  الحغار   -9
  43.7 69 (4-3)ضمنلف 34.2 54 (167-79)متوسط

5،54 
 

 30.4 48 (7-5)متوسط 21.5 34 (244-168)كبير  1.85
 25.9 41 (9-8)مرتف  100 158 ىررررالررررررجماإل
 100 158 ىررررالررررررجماإل  (قيراط)مساحة المزروعة بل ال -4

  68.4 108 (28-2)منلفض
23.45 

 
20.98 

 الطمو   -10
  44.3 70 (13-12)منلفض 19.6 31 (57-29)متوسط

13.61 
 

 40.5 64 (16-14)متوسط 12 19 (84-58)مرتف  2.37
 15.2 24 (18-17)مرتف  100 158 ىررررالررررررجماإل
 100 158 ىررررالررررررجماإل  )سن (اللبر  بزراعة نليل البل  -5

  32.3 51 (18-10)قليلة
19.63 

 
9.35 

 د الزراعى ا تجا  نحو ا رشا -11
  62 988 (15-10مؤيد) 48.7 77 (28-19)متوسط

15.92 
 

 20.3 32 (22-16محايد) 19 30 (37-29)كبير  5.53
  17.7 28 (28-23)معارض 100 158 ىررررالررررررجماإل

 100 158 ىررررالررررررجماإل
 .حسبت مخ استمارات ا ستبياخ  المردر
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 نتاج نخيل البلحبإلدرجة معارفهم بالتوصيات ااريادية الخاصة  حوثي  وفقا  توزيب المب .2جدول

 االنحراف المعيار  وسط الحسابىالمت % العدد المبحوثي  معارف 
 بالتوصيات ااريادية الخاصة النتاج نخيل البلح المبحوثي   معارف 
  22.2 35 ( درجة61-57) ةمنلفغ

64.19 
 
 57 90 جة(  در 67-62)  ةمتوسط 3.91

 20.8 33 (  درجة72-68)   ةمرتفع
 100 158  ىرررررالرررمررجاإل
 النخيلوصيات الخاصة بعمليات الخدمة األولى النياء بستا  معارف المبحوثي  للت  -1

  15.2 24 ( درجة13-12) ةمنلفغ
15.24 

 
 57.6 91 (  درجة16-14)  ةمتوسط 2.04

 27.2 43 (  درجة18-17)   ةمرتفع
 100 158  ىرررررالرررمررجاإل
 لأليجارللتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة المستمر  معارف المبحوثي    -2

  9.5 15 ( درجة22-20) ةمنلفغ
25.18 

 
 56.3 89 (  درجة26-23) ةمتوسط 2.14

 34.2 54 (  درجة29-27)   ةمرتفع
 100 158  ىرررررالرررمررجاإل
 وثي  للتوصيات الخاصة بعمليات خدمة رأس النخلةالمبح معارف  -3

  19.00 30 (  درجة14-13)  ةمنلفغ
16.04 

 
 36.7 58 (  درجة16-15)   ةسطمتو  1.56

 44.3 70 درجة ( 18-17)   ةمرتفع
 100 158  ىرررررالرررمررجاإل
ئداد المبحوثمعارف   -4  وتعبئة الثماري  للتوصيات الخاصة بعمليات جنى وقطف وا 

  20.2 32 (  درجة6-5)   ةمنلفغ
7.72 

 
 51.3 81 (  درجة8-7)    ةمتوسط 1.39

 28.5 45 (  درجة10-9)    ةمرتفع
 100 158  ىرررررالرررمررجاإل

 .المردر  حسبت مخ استمارات ا ستبياخ        
 

وللوقوف على أهم أوج  النق   م  اايضاح زيدولم
بالتوريات اللارة لد  المبحوثيخ فيما يتعل  المعرفى 

 حيث كشفت ستاخ النليلنشا  ببعمليات اللدمة اجولى إل
بالتوريات اللارة بعمليات  المبحوثيخمعرفة عدم  النتائج

اللدمة اجولى  نشا  بستاخ النليل والتى أمكخ ترتيبها 
ا  وفقا  لنسبة عدم معرفتهم بتل  التوريات علة النحو تنازلي
 للة اجرض تقسمو  ،1×1×1أبعاد علة الجور تحدد  التالة

 للمزار  8×8 أو 7×7 رسللي بعد أفغل، و مربعات
 كجم 12 م  متحلل يمدق عغوذ سماد للط، و المنتظمة
، بنسب بليت للجور  كبريت كجم 2 م  فوسفات سوبر
على الترتيب،  36.7%، 38.6%، 43%، 49.4%
 (.3جدول)

صة بعمليات الخدمة ت الخالتوصيابامعارف المبحوثي   -2
 أخ الدرجات (2بجدول) النتائج أظهرت االمستمر  لأليجار

لتوريات اللارة بعمليات باالمبحوثيخ معارف المعبر  عخ 
 ( درجة29-20قد تراوحرت مخ ) المستمر  لألشجاراللدمة 

انحراف معيار  قدر  ة، و رجد 25.18بمتوسط حسابى قدر  
رفتهم خ وفقا  لدرجة معوبتوزي  المبحوثيدرجة،  2.14

تبيخ للتوريات اللارة بعمليات اللدمة المستمر  لألشجار 
درجة معرفة ب يتسموخ فقط مخ المبحوثيخ %34 حوالىأخ 

فئتى المعرفة منهم فى  %66 قرابةما جا  مرتفعة، بين
ية نى معارف  الب، مما يعكس تدالمنلفغة والمتوسطة

لدمة المستمر  للتوريات اللارة بعمليات الالمبحوثيخ 
 .لألشجار
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 خيللمعرفتهم بالتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة االولى انياء بستا  النوفقا   ي توزيب المبحوث .3جدول 
 ال يعرف يعرف بستا  النخيل التوصيات الخاصة بعمليات الخدمة األولى انياء

 % ئدد % ئدد اناسبة للمنطقةاألصناف الميد ة تحدئملي-أ 
 12.1 19 87.9 139 رنف الحيانة 1
 9.5 15 90.5 143 رنف الز لول 2
 13.3 21 86.7 137 رنف العرابة "عريبة" 3
 10.2 16 89.8 142 رنف السمانة 4
 24.1 38 75.9 120 رنف بنت عيشة 5
ئداد التربة للزرائةة ئملي-ب    اإختيار وا 
 29.7 47 70.3 111 .مرتيخ جيدا   اجرض تحرث 1
 31 49 69 109 .تماما   اجرض تسوذ 2
 43 68 57 90 .مربعات للة اجرض تقسم 3
 49.4 78 50.6 80 .1×1×1أبعاد علة الجور تحدد 4
 36.7 58 63.3 100 .للجور  كبريت كجم 2 م  فوسفات سوبر كجم 12 م  متحلل قديم عغوذ دسما يللط 5
   ملية زرائة النحيلئ -ج
 38.6 61 61.4 97 .المنتظمة للمزار  8×8 أو 7×7 لليرس بعد أفغل 1
 36.1 57 63.9 101 .م6 الطينية التربة فة لليرس بعد أفغل 2
 27.2 43 72.8 115 .التربة بكبس حولها ويردم الجور  فة الفسيلة توغ  3
 24.1 38 75.9 120 .الشتا  برد أو الريف حرار  مخ تهالحماي أرز ق  أو بلي  اليرس بعد ةسيلالف تيطة 4
 25.3 40 74.7 118 .الرنف نفس علة للحرول يؤدذ اجم مخ الناتجة الفسائل طري  عخ النليل تكاثر 5
 مجمو  تكوخل بالتراب حولها يكوم ثم الفسيلة حول ينظف بشهريخ الفرل ميعاد قبل 6

 20.9 33 79.1 125 .قوذ رذ ج

 17.7 28 82.3 130 ". الجمار "  الطرفة البرعم لحماية بالقل حول رفيخ سوذ من  يبقة   بحيث الفسيلة يدر ج يقلم 7
 20.3 32 79.7 126 .باجم لترالها مكاخ يظهر حتة فرلها المراد الفسيلة حول مخ التراب يزا  8
 29.1 46 70.9 112 .اجرض علة تسقط   حتة يتلقاها أخ العامليخ أحد فعلة الاإلنفر علة الفسيلة تقارب عندما 9
 22.8 36 77.2 122 .الفسيلة لنفرال بعد القديمة الج ور تنظف 10
 27.8 44 72.2 114 .حشراتوال الدقيقة الكائنات مهاجمة لمن  الفطرية بالمطهرات المجروحة السطو  تعقم 11
 24.7 39 75.3 119 .اعتهار ز  فة التألر وعدم فرلها بعد الفسائل زراعة فة اإلسرا  يجب 12

 ارات ا ستبياخ.المردر  حسبت مخ استم
 

وقررروف علرررى أهرررم أوجررر  الرررنق  ولل ولمزييييد مييي  اايضييياح
مبحرررروثيخ فيمررررا يتعلرررر  بالتوررررريات اللارررررة لررررد  ال المعرفررررى

عررخ النتررائج  مررة المسررتمر  لألشررجار حيررث كشررفتبعمليررات اللد
للدمرررة بالتورررريات اللاررررة بعمليرررات ا المبحررروثيخمعرفرررة أخ 

 ليرا  وفقرا  لنسربة عردمترى أمكرخ ترتيبهرا تناز المستمر  لألشجار وال
 السررودا  اللفحررة معرررفتهم بتلرر  التوررريات علررة النحررو التررالة 

 بقرر  وتظهررر النللررة جرر   وقمررة" الفسرريلة قلررب" الجمررار  ررريبي
، وتحرررررر  المررررررابة اجنسرررررجة وتجمررررر  السرررررعف علرررررة سرررررودا 

 مرخ القريبرة الرطوبرة ةعالير المناط  فة ينتشر الكا ب التفحمو 

 جمعهرا ويرتم" اجورا " اللرو  علرة سرودا  بق  وتظهر البحر
 3 / سررم 50 بمعرردل ترايترروخ بمبيررد الررر  مرر  منهررا والررتلل 

 فيجرب لموتهرا ويرؤدذ الفسرائل يرريب الجر ور عفرخو ، مرا  لتر
 لم كالتوبسرررررررررريخ الفطريررررررررررة بررررررررررالمطهرات الفسررررررررررائل تطهررررررررررر أخ

 ويجرب الفطريرات مرخ نرو  يسربب  البل  ثمار عفخ، و وديزولكس
بنسررررب بليررررت  المزرعررررة لررررارج منهررررا الررررتلل  ويررررتم تجمرررر  أخ

علررررى الترتيررررب، جرررردول 43%،  43%،  43.7%،  44.9%
(4.) 

 

 

 

 



ة دمياطبمحافظ نتاج نليل البل  بعارف الزرا  م  .،أحمد عبدالمنعم رجبو   السبيعى فراج محمد عوض  

 

1871 

 

 

 

 

 
 

 بعمليات الخدمة المستمر  لأليجارلمعرفتهم بالتوصيات الخاصة وفقا   ي توزيب المبحوث.4جدول 
 ال يعرف يعرف التوصيات الخاصة بعمليات الخدمة المستمر  لأليجار

 % ئدد % ئدد انخيلالري ئملية  -أ

 32.3 51 67.7 107 .كبير  بدرجة هامحرول وينلفض الثمار رفات لوتق بوغو  يقل لألورا  اللغرذ النمو معدل ف خ طويلة مد  للعط  النليل تعرض ل ا 1
 والعقد اجزهار مخ كبير جز  تساقط تسبب الفتر  ه   فة الرذ زياد  أو لنلفاض أخ حيث سرافاإل أو العط  تجنب م  الحامة علة لفيف الرذ يكوخ والعقد التزهير فتر  فة 2

 .الريير
109 

69 49 31 

 سقوط ةلل ويؤدذ الثمار نمو سرعة فة لنلفاض يسبب العقد دبع الما  نق  أخ حيث الثمار نمو لكتمال فتر  حتة متقاربة راتفت علة الرذيكوخ  الثمار يخوتلو  نمو فتر  فة 3
 .حجمها ورير منها الكثير

118 
74.7 40 25.3 

 34.2 54 65.8 104 .شتا ا   متباعد  فترات علة لرذا ويكوخ الجديد الطل  تكويخ فة للمساعد  الفتر  ه   فة الرذ لهمال عدم يراعة المحرول جم  بعد ما فتر  فة 4
 26.6 42 73.4 116 .والتسوي  للنقل تحمال أكثر فتكوخ رالبتها علة ويحافظ سكرياتها حالو  وزياد  وتلوينها الثمار نغج سرعة علة عمللل ولفيف متباعد  فترات علة الرذيكوخ  الثمار نغج فتر  فة 5
   انخيلالتسميد ئملية  -ب

 العغوذ السماد يوغ  حيث مس 50 – 40 مخ وعم  بعرض سم 100 – 70 بعد علة نللةال ج   حول دائر  نرف شكل علة لناد  فة العغوذ السماد يغاف 1
 .وديسمبر نوفمبر شهر لالل لند  لكل كجم 100 بمعدل المتحلل

102 
64.6  

56 
35.4 

 ph. 107 67.7 51 32.3 للفض الجيرية أو القلوية للتربة كبريت كجم نرف لغافة م  البلدذ بالسماد العغوية المواد تحلل علة للمساعد  الواحد  للنللة الكالسيوم تفوسفا سوبر كجم نرف يغاف 2
 25.3 40 74.7 118 .  النمو موسم ثنا أ ويوليو ومايو مارس شهر للال متساوية دفعات ثالث علة وتقسم النللة لعمر تبعا   سنويا   للنللة كجم 2 – 1،5 بمعدل يومالبوتاس سلفات تغاف 3

 28.5 45 71.5 113 .  ويوليو ووماي مارس فة دفعات ثالث علة سنويا لواحد ا للنللة جم 1200 – 800 بمعدل" اجزوتية"  وجينيةالنيتر  اجسمد  تغاف 4
   نخيلالفات ئملية مكافحة آ -ج

 50 بمعدل ترايتوخ بمبيد الر  م  منها والتلل  جمعها ويتم" اجورا "    اللو  علة سودا  بق  وتظهر البحر مخ ريبةالق الرطوبة عالية المناط  فة ينتشر الكا ب التفحم 1
 .ما  لتر 3 / سم

89 
56.3 69 43.7 

 41.1 65 58.9 93 ا  تريب الجمار  "قلب الفسيلة" وقمة ج   النللة وتظهر بق  سودا  علة السعف وتجم  اجنسجة المرابة وتحر .فحة السودلل 2
 43 68 57 90 .  وديزولكس مل كالتوبسيخ الفطرية بالمطهرات الفسائل تطهر أخ فيجب لموتها ويؤدذ الفسائل يريب الج ور عفخ 3
 بأحد وتر  العراجيخ طرف علة حمرا  بق  تظهرو  الساحلية كالمناط  الجوية الرطوبة  ات المناط  فة لطير مرض وهو والمؤنثة الم كر  النورات ريبي الطل  عفخ 4

 .المحرول جم  بعد الفطرية المطهرات
 101 

63.9 57 36.1 

 43 68 57 90 .المزرعة ارجل منها التلل  ويتم تجم  أخ ويجب الفطريات مخ نو  يسبب  البل  ثمار عفخ 5
 41.1 65 58.9 93 .ما  لتر /سم200-150 بمعدل %57 وخبمالثي وتر  والثمار اجزهار تهاجم أسود لونها ر الريي البل  دود  6
 200 بمعدل بالسيفيخ الر  ثم وتحر  قطةالمتسا الثمار تجم  أخ ويجب تساقطها للة ذوتؤد النوا  دالل بيغها وتغ  اجلغر البل  ثمار تهاجم البل  لنفسا  أو ثاقبة 7

 .يوم 21 بعد يكرر ثم ما  لتر 100 /جرام
99 

62.7 59 37.3 

 34.2 54 65.8 104 .%57 بمالثيوخ وتر  هادالل فة جنفا  اليرقة حفر نتيجة الريير  الثمار وجفاف اللو  تأكل ويالحظ اجزهار علة وتتي ذ الطل   الف تهاجم النليل طل  دود  8
 بالعرار  ممزوجة متعفنة ونشار  الرائحة كريهة محمر بنة لونها رميية تلفرازا وتظهر بدالل  أنفا  وترن  النللة ج   هاجموت محمر برتقالة لونها الحمرا  النليل سوسة 9

 .الج   دالل الللوية
135 

85.4 23 14.6 

 14.6 23 85.4 135 .حشرذ بمبيد القط  مكاخ ونر  اجرض فة دفن ون المراب الجز  نقط  حديثة الحمرا  النليل بسوسة اإلرابة لو 10
 24.1 38 75.9 120 .الحفر تل  فة المواسير ود  اجماكخ ه   فة" البريمة" مسمار بواسطة حفر عمل بعد الحشرذ بالمبيد ودرجتها اإلرابة حجم حسب جانبي  وعلة عال وأ وأسفل  اإلرابة مركز يحقخ 11
 16.5 26 83.5 132 .وتحر  للةالن تقط  فتر  من  كبير  الحمرا  النليل سوسةب اإلرابة لو 12
 24.1 38 75.9 120 .%2 يزبترك الما  فة الدورسباخ محلول ب  ويوغ  المرابة النللة حول لند  بعمل ويكاف  اجورا  ويهاجم النللة ج   فة أنفا  ويحدث الج ر اجميه اجبيض النمل 13

   انخيللاتقليم ئملية  -د

زالة النللة حاجة عخ الزائد والسعف رابوالم والجاف اجرفر السعف قط  هو 1  24.7 39 75.3 119 .والليف اجشوا  وا 
 25.3 40 74.7 118 .فقط الجاف السعف لزالة علة النللة عمر مخ اجولة السنوات فة التقليم يقترر 2
 26.6 42 73.4 116   .باجمراض اإلرابة تقليل فة المساعد  ك ل و  نغجها فة واإلسرا  الثمار نوعية تحسيخ فة يساعد مام الع و  للة رلت أخ الشمس جشعة التقليم  يسم 3
 25.3 40 74.7 118 .الريف فة التقويس عملية لجرا  وأثنا  التلقي  وقت الربي  وأوائل مباشر  الثمار جم  بعد اللريف فة التقليم مواعيد 4
 19 30 81 128 ". الع و "  اج اريض ولروج تكويخ ا أثن   ا  مخ بالجريد ما كل لمترت قد النللة تكوخ حيث الجديد  المؤنثة اج اريض لروج تمام موعد هو موعد أفغل 5
 ميا  تتجم    حتة اللارج للة منحدرا القط  ط س يكوخ بحيث أعلة للة أسفل مخ القط  يكوخ وأخ الكرنافة قاعد  مخ (سم 12 – 10) لرتفا  مخ علة القط  يكوخ 6

 .النللة وج   ةلكرنافا بيخ اجمطار
127 

80.4 31 19.6 

 17.1 27 82.9 131 .  الحمرا  النليل سوسة مخ ايةللوق والليف الرواكب علة (8   2)  بنسبة الكبريت م  السيفيخ ببودر  التعفير أو حشرذ مبيد وأذ الفطرية بالمطهرات اجشجار تر  تقليمال بعد 7
 المردر  حسبت مخ استمارات ا ستبياخ.
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 لتوصيات الخاصة بعمليات خدمةبامعارف المبحوثي   -3
المعبر   أخ الدرجات (2بجدول) النتائج بينت ارأس النخلة

لتوريات اللارة بعمليات لدمة باالمبحوثيخ معارف عخ 
 بمتوسط حسابى ( درجة18-13) قد تراوحرت مخ رأس النللة

درجة،  1.56انحراف معيار  قدر  درجة، و  16.04قدر  
للتوريات اللارة   المبحوثيخ وفقا  لدرجة معرفتهم وبتوزي

مخ  %44حوالى تبيخ أخ  بعمليات لدمة رأس النللة
 %56 قرابةالمبحوثيخ  و درجة معرفة مرتفعة، بينما جا  

للتوريات والمتوسطة منهم فى فئتى المعرفة المنلفغة 
 .لدمة رأس النللة بعملياتاللارة 

لرررى أهرررم أوجررر  الرررنق  وللوقررروف ع ولمزييييد مييي  اايضييياح   
علرررر  بالتوررررريات اللارررررة المعرفررررى  لررررد  المبحرررروثيخ فيمررررا يت

عررردم عرررخ النترررائج  بعمليرررات لدمرررة رأس النللرررة حيرررث كشرررفت
بالتورررريات اللاررررة بعمليرررات لدمرررة رأس  المبحررروثيخمعرفرررة 
لنسررربة عررردم معررررفتهم وفقرررا   الترررى أمكرررخ ترتيبهرررا تنازليرررا  النللرررة و 

 الطريقرررررررة تسرررررررتلدم  بتلررررررر  التورررررررريات علرررررررة النحرررررررو الترررررررالة
 علررررة تحمررررل سرررراللم اسررررطةبو  التلقرررري  عمليررررة فررررة الميكانيكيررررة
 أزهررار تنتجهررا التررة اللقررا  حبرروب، .الجرررارات وتجرهررا عجررالت
 اج ررراريض،  نللرررة( 25 – 20) بررريخ مرررا لتلقررري  مررر كر  نللرررة

، تقريبرررررررا   يومرررررررا أول حترررررررة مرررررررارس أول تلررررررررج مرررررررخ مؤنثرررررررةال
بنسرب  فبرايرر فرة ثرةالمؤن عرخ تلررج مبكرر  الم كر  اج اريض
علررررررررررررررررررى  %25.3، %27.2،  %29.1، %36.7بليررررررررررررررررررت 

 .(5الترتيب، جدول )
لتوصيات الخاصة بعمليات جنى بامعارف المبحوثي   -4

ئداد وتعبئة الثمار أخ  (2بجدول) النتائج أظهرت  وقطف وا 
لتوريات اللارة ل بحوثيخالممعارف المعبر  عخ  الدرجات

عداد وتعبئة البعم قد تراوحرت مخ  ثمارليات جنى وقطف وا 

انحراف درجة، و  7.72 بمتوسط حسابى قدر  ( درجة5-10)
وبتوزي  المبحوثيخ وفقا  لدرجة درجة،  1.39معيار  قدر  

عداد معرفتهم  للتوريات اللارة بعمليات جنى وقطف وا 
 و  كانوا حوثيخمخ المب فقط %28.5تبيخ أخ  وتعبئة الثمار

منهم فى فئتى  %71.5ة معرفة مرتفعة، بينما جا  درج
ات اللارة بعمليات للتوريالمعرفة المنلفغة والمتوسطة 

عداد وتعبئة الثمار ، مما يعكس تدنى معارف جنى وقطف وا 
للتوريات اللارة بعمليات جنى وقطف  البية المبحوثيخ 
عداد وتعبئة الثمار  .وا 

م أوجررر  الرررنق  للوقررروف علرررى أهرررو  مييي  اايضييياح ولمزييييد
فيمرررررا يتعلرررر  بالتورررررريات اللاررررررة المعرفررررى لرررررد  المبحرررروثيخ 

عررداد وتعبئرة الثمررار بعمليرات اللاررة بعمليرر ات جنرى وقطرف وا 
بالتورررريات  المبحرروثيخمعرفرررة عرردم عرررخ النتررائج  حيررث كشرررفت

عررداد وتعبئرة الثمررار  اللاررة اللاررة بعمليررات جنرى وقطرف وا 
ة عرررردم معرررررفتهم بتلرررر  ا  وفقررررا  لنسرررربرتيبهررررا تنازليرررروالتررررى أمكررررخ ت

 النمررو مكتملررة الرربل  ثمررر  تعتبرررحررو التررالة  التوررريات علررة الن
 سررط  ييطررة، (التلررويخ مرحلررة أذ) البسررر مرحلررة  هررابلو  عنررد
 أو الناغرررجة الثمرررار إلسرررقاط العررر و  هرررز عنرررد بأ طيرررة التربرررة
ة( تقطرف الملونرر )تستهل  فى مرحلة البس التة رلثماا، الجافة
طات دفعرررررة واحرررررد  دوخ انتظرررررار مرحلرررررة ر بقطررررر  السررررروباالثمرررررا
 أنسرررجتها تلررريخ عنررردما الجافرررة نررررف الثمرررار تقطرررف، رطيررربالت

بنسرررب  أنسرررجتها جفررراف عنرررد الجافرررة اجررررناف ثمرررار وتقطرررف
%علررررررررررررى  17.1%،  17.1% ،  18.4،  %19.6بليررررررررررررت 

(6الترتيب، جدول )
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 خدمة رأس النخلةبعمليات صة لمعرفتهم بالتوصيات الخاوفقا   ي توزيب المبحوث .5جدول
 ال يعرف يعرف مليات خدمة رأس النخلةعالتوصييات الخاصة ب

 % ئدد % ئدد انخيلالقيح تلئملية  -أ
 29.1 46 70.9 112 .نللة( 25 – 20) بيخ ما لتلقي  م كر  نللة أزهار تنتجها التة اللقا  حبوب 1
 25.3 40 74.7 118 .  ايرفبر  فة المؤنثة عخ تلرج مبكر  الم كر  اج اريض 2
 27.2 43 72.8 115 .تقريبا   وماي أول حتة مارس أول رج مخلت المؤنثة اج اريض 3
 24.7 39 75.3 119 .والعقد اإللراب فة وكفا تها اللقا  حبوب حيوية ب رتفا  ومعروفة قوية  كور مخ اللقا  ينتلب 4
 فالسرررع مرررخ بلرررو  لفيرررف ربرررط وترررربط المؤنرررث  رررريضاإل شرررماريخ وسرررط مقلوبرررة الشرررماريخ مرررخ مجموعرررة توغررر  5

 24.1 38 75.9 120 .ا الهو  بفعل العرجوخ زازلهت م  اللقا  حبوب لنتشار خلغما

 24.7 39 75.3 119 .المؤنثة النور   الف تفت  وقت مخ أيام 5 مخ جكثر التلقي  عملية لتمام عخ التألير يجب   6
 18.4 29 81.6 129 .واحد  مر  بتتم جنها العادية طريقةال مخ أفغل المركزذ التلقي  طريقة 7
 36.7 58 63.3 100 .  الجرارات وتجرها عجالت علة تحمل ساللم بواسطة لتلقي ا عملية فة لميكانيكيةا الطريقة تستلدم 8
    انخيلالتقويس ئملية  -ب
 لتعريض يؤدذ مما الجريد علة وربطها وتدليتها السعف بيخ وغعها مخ العراجيخ سحبالتقويس هو  1

 حول ب نتظام يعهاتوز  م  النغج عند معهاج وتسهيل بالشو  لدشها وعدم وتهويتها للشمس الثمار
 .النللة

131 
82.9 27 17.1 

 (8 – 6) مخ بحوالة العقد بعد أذ المتألر  لألرناف يوليو وفة المبكر  لألرناف يونيو شهر فة يتم 2
 20.3 32 79.7 126 .  أسابي 

 13.9 22 86.1 136 .والمراريف تللوق لقترادا   اللف عملية أثنا  لجراؤ  يمكخ 3
 22.2 35 77.8 123 .ثنيها عند تنكسر   حتة" العراجيخ" الع و  سيقاخ تتلشب أخ قبل  ل  يتم 4
   انخيلالخف وتكميم ئملية  -ج
 18.4 29 81.6 129 .النغج فة والتبكير لوارها وتحسيخ الثمار وحجم وزخ زياد  علة اللف يساعد 1
 ه   وفة السوباطات وعدد اجورا  عدد خبي التناسب هنا  يكوخ حتة الكاملة السوباطات بعض ةب زال اللف يتم 2

 22.2 35 77.8 123 .  النللة قلب مخ والقريبة الحجم الريير  السوباطات تزال الحالة

 أساس يكوخ ةنوالحيا والسيوذ واجمهات والسمانة الز لول مثل الطويلة الثمرية الشماريخ  ات اجرناف حالة فة 3
 20.9 33 79.1 125 .السوباطة علة اريخالشم طول مخ( %25 – 20) مخ فيها اللف

 – 20) مخ ب زالة اللف يكوخ عيشة بنت مثل المنغيطة  القرير  السوباطات  ات اجرناف حالة فة 4
 19.6 31 80.4 127 .السوباطة وسط مخ الشماريخ مخ( 25%

 حول العليا نهايتها وتربط واجفات الجوية حوالاج مخ تحميها بالستيكية با ش أو ورقية بأ طية الع و  تيطية 5
 18.4 29 81.6 129 .مفتوحة السفلة نهايتها وتتر  الشماريخ لروج نقطة وفو  العرجوخ

 جم  مخ ويسهل الثمار للة اشاتهاوفر  الحشرات دلول ويمن  اجرض علة الناغجة الثمار سقوط يمن  6
 14.6 23 85.4 135 .الع و 

 23.4 37 76.6 121 .الرطب مرحلة وقبل" البسر" اللالل فتر  لالل فة كميمالت عملية تتم 7
 .المردر  حسبت مخ استمار  ا ستبياخ

 

ئداد وتعبئة الثماربعمليات جنى وقط بعملياتم بالتوصيات الخاصة لمعرفتهوفقا   ي توزيب المبحوث .6جدول   ف وا 
ئداد وتعبئة الثمارالتوصيات الخاصة بعمليا  ال يعرف يعرف ت جنى وقطف وا 

 % ئدد % ئدد انخيلثمار القطف  جن  أوئملية  -أ
 19.6 31 80.4 127 (.التلويخ مرحلة أذ) البسر مرحلة بلو ها عند النمو مكتملة البل  ثمر  تعتبر 1
 17.1 27 82.9 131  ت دفعة واحد  دوخ انتظار مرحلة الترطيبالملونة( تقطف الثمار بقط  السوباطار )حلة البستستهل  فى مر  لتةا رلثماا 2
 13.3 21 86.7 137 .السوباطات مخ تلتقط الرطب الطور فة تستهل  التة الثمار 3
 17.1 27 82.9 131 .نسجتهاأ جفاف عند لجافةا اجرناف ثمار وتقطف سجتهاأن تليخ عندما الجافة نرف الثمار تقطف 4
 18.4 29 81.6 129 .افةالج أو الناغجة الثمار إلسقاط الع و  هز عند أ طيةب التربة سط  ييطة 5
   انخيلالإئداد وتعبئة ثمار ئملية  -ب
 18.3 21 86.7 137 .الشمس أشعة عخ ا  وبعيد المزرعة دالل ونظيف جاف مكاخ فة قطفها بعد الثمار تجم  1
 14.6 23 85.4 135 مة والمرابة والملوثة بالرمال واجتربة.الفرز المبدئة إلستبعاد الثمار المعطوبة والمهشيتم  2
 11.4 18 88.6 140 أفغل العبوات التة تستلدم فة التعبئة المرنوعة مخ الجريد أو اللشب أو البالستي . 3
 12 19 88 139 طبقات. 6مخ  دس العبوات فو  بعغها جكثر  يجب أخ تك 4
البل  لحمايتها مخ أغرار  لعبوات بالور  مخ اججناب كما يوغ  أيغا بيخ طبقاتفة حالة تعبئة البل  الرطب تبطخ ا 5

 11.4 18 88.6 140 اإلحتكا  واإلنغياط.

 9.5 15 90.5 143 .بها المحيطة ر الحرا درجة ولفض لتهويتها ابينه بالمرور للهوا  للسما  العبوات طبقات بيخ مسافات تتر  6
 تبياخ.المردر  حسبت مخ استمار  ا س
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المتغيرات بي   الع قات االرتباطية واالنحدارية اثالثا  
  احلبانتاج البلمبحوثي  ومعارفهم ل اليخصية

رتباطيرررة ا( عرررخ وجررود عالقرررة 7أسررفرت النترررائج بجررردول )     
دافعيررررة برررريخ 0.01عنررررد المسررررتو  اإلحتمررررالى ومعنويررررة طرديررررة

لتعليميرررة والحالرررة ا، وا تجرررا  نحرررو اإلرشررراد الزراعرررى ،نجرررازإلا
حيرث بليرت  الربل بانتاج نليل معارف المبحوثيخ درجة  وبيخ 

علررررررررررى 0.255،  0.192 0.179قيمررررررررررة معامررررررررررل ا رتبرررررررررراط 
طرديرررة  ارتباطيرررة كررر ل  بينرررت النترررائج وجرررود عالقرررة ،الترتيرررب

 برريخو  التجديديررة برريخ 0.05المسررتو  ا حتمررالى ومعنويررة عنررد 
بليررت قيمررة حيرث  نتراج نليررل الرربل  بمعررارف المبحرروثيخ  درجرة

عالقرة ئج وجرود النترا أوغرحت كمرا، 0.277معامل ا رتباط  
 بريخ 0.01رتباطية عكسية ومعنوية عنرد المسرتو  اإلحتمرالى ا

نتررراج نليرررل  بمعرررارف المبحررروثيخ درجرررة وبررريخ سرررخ المبحررروث 
  .0.284 – ل  يمة معامل ا رتباطحيث بليت ق البل 

 ( عررردم وجرررود عالقرررة7النترررائج بجررردول ) وأوغرررحتهررر ا 
بانتررراج نليرررل المبحررروثيخ معرررارف درجرررة معنويرررة بررريخ  ارتباطيرررة
المتييرررررات المسررررتقلة المتمثلررررة فررررى  كمتييررررر ترررراب  وبرررريخالرررربل  

اللبررررر  و ، نليررررل بلرررر  المزروعررررةوالمسرررراحة الحيرررراز  المزرعيررررة، 

وا نفترررررررررا  ، ومررررررررررادر المعلومرررررررررات، بزراعرررررررررة نليرررررررررل الررررررررربل 
النتررائج يمكررخ  أوغررحت  مرراوبنررا ا علررى  .الحغررار ، والطمررو 

  يا .جزئ اجول البحثىالفرض  قبول
خ المتييرات المستقلة ( أ8وتوغ  النتائج بجدول )

معارف درجة مجتمعة ترتبط م   البحثالمتغمنة فى 
 نتاج نليل البل  ب المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية اللارة

وقد ثبت معنوية تل   0.464  رتباط متعدد مقدار ابمعامل 
" لقيمة "ف استنادا  0.01حتمالى قة عند المستو  ا العال
شير النتائج للى أخ ، كما ت3.644حسوبة حيث بليتالم

مجتمعة تفسر   ات العالقة ا رتباطية المتييرات المستقلة
مخ التبايخ فى المتيير التاب  لستنادا  للى قيمة  21.5%

(R2،) ات تأثير على ا  متييرات ألر   مما يعنى أخ هن
سير ها تفيرج  للي ه ا البحثتطر  لليها يالمتيير التاب  لم 

البحث بايخ فى المتيير التاب  محل النسبة المتبقية مخ الت
والتى يجب أل ها فى اإلعتبار عند لجرا  دراسات مستقبلية 

 البحثى ألر  فى ه ا المجال، وه   النتائج تدعم الفرض
 الثانى.

  خيل البلحة بالتوصيات ااريادية الخاصة بانتاج نالخاص هممعارفدرجة و لمبحوثي  ل المتغيرات المستقلةبي  الع قة االرتباطية  .7جدول
 االرتباط البسيط معامل المتغير م

 * 0.284- سخ المبحوث. 1
 *0.255 الحالة التعليمية. 2
 0.107 الحياز  المزرعية. 3
 0.041 نليل بل . المساحة المزروعة 4
 0.054 اعة نليل البل .اللبر  بزر  5
 **0.277 التجديدية. 6
 *0.179 افعية اإلنجاز.د 7
 0.020 مات.مرادر المعلو  8
 0.106 غار .ا نفتا  الح 9
 0.013 الطمو . 10
 *0.192 ا تجا  نحو اإلرشاد الزراعى. 11

 0.05نوية عند المستو  ا حتمالى ** مع                                  0.01* معنوية عند المستو  ا حتمالى 
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للمبحوثي  ودرجة معارفهم الخاصة بالتوصييات اارييادية الخاصية بانتياج  بي  المتغيرات المستقلة االنحداريةقة الع  .8ولجد

 نخيل البلح 
 
 م

 
 المتغيرات 

معامل االنحدار 
 الجزئى

معامل االرتباط  قيمة )ت(
 (Rتعدد)الم

معامل 
 (R2التحديد)

 )ف(  قيمة

  **2.336 - 0.093 - سخ المبحوث. 1
 

0.464 

 
 

0.215 

 
 
3.644* 

 **2.477 0.170 الحالة التعليمية. 2
 *3.385 0.336 التجديدية 3
 **1.694 0.241 دافعية اإلنجاز. 4

 0.05 نوية عند المستو  ا حتمالى** مع                                  0.01* معنوية عند المستو  ا حتمالى               
 

ات المستقلة هام كل متيير مخ المتيير وللوقوف على لس
 نتاج نليل ب المبحوثيخارف معدرجة  فى تفسير التبايخ فى

متيير ( أخ 8النتائج بجدول ) اتغ  مخ كمتيير تاب ،  البل 
عند  ختفسير التبايفى سهم لسهاما  معنويا  يفقط  التجديدية
كل مخ  سخ ، وثبت معنوية 0.01ا حتمالى المستو  

عند المستو   مستو  التعليم، ودافعية ا نجازالمبحوث، و 
ت حيخ لم يثبت معنوية معامال فى ،0.05ا حتمالى 

الجزئى لبقية المتييرات المستقلة اجلر  محل .نحدارا 
يرج   ، وربما0.05لحرائيا  عند المستو  اإلحتمالى البحث

كل منها ثأثيرا  مباشرا  على المتيير التاب ،   ل  لعدم تأثير
 الثالثا ا  على ه   النتائج يمكخ قبول الفرض البحثى وبن

 جزئيا .

علررى أكثررر المتييرررات المسررتقلة تررأثيرا  وفررى محاولررة للوقرروف 
نحررردار  حليرررل ا سرررتلدام نمرررو ج التاعلرررى المتييرررر التررراب  ترررم 

متييرررات  ربعررةأفأسررفرت النتررائج عررخ وجررود  رجى،المتعرردد التررد
بانتراج المبحوثيخ معارف ة درجمستقلة تؤثر تأثيرا  معنويا  على 

 والحالرررة ،التجديديرررةو ، مبحررروثسرررخ ال فرررى  تمثلرررت نليرررل الررربل 
وهررر   المتييررررات تررررتبط برررالمتيير  ،نجرررازودافعيرررة اإل، التعليميرررة

غ قيمرة )ف( لر  ، وتبل0.439رتباط متعدد قدر  االتاب  بمعامل 
معنويرررة لحررررائيا  عنرررد مسرررتو  لحتمرررالى  ، وهرررى قيمرررة9.143
 %19.3أخ هررر   المتييررررات مجتمعرررة تفسرررر  وقرررد تبررريخ،0.01
نرررررى أخ بقيرررررة فرررررى المتييرررررر التررررراب ، وهررررر ا يعمرررررخ التبرررررايخ فقرررررط 

فقط مرخ التبرايخ فرى  %2.2المتييرات   تسهم  ل  فى تفسير 
 (.9المتيير التاب ، جدول )

بالتوصيات  هممعارفدرجة و بحوثي  للمنحدارية المتعدد  بي  المتغيرات المستقلة واال رتباطية وذج مختزل للع قة اال نم .9جدول
 البلحالخاصة بإنتاج نخيل 

 
 م

 
 ة فى التحليلالمتغيرات الداخل

النسبة المئوية  قيمة )ت( معامل االنحدار الجزئى
التراكمية للتباي  

 المفسر

النسبة المئوية 
 ي  المفسرللتبا

 0.080 0.080 *3.025 - 0.099- سخ المبحوث. 1
 0.059 0.139 *3.311 0.282 التجديدية. 2
 0.031 0.170 **2.366 0.054 .الحالة التعليمية 3
 0.023 0.193 **2.088 0.285 جاز.دافعية اإلن 4

  0.01المستو  ا حتمالى * معنوية عند                            0.439(=Rمعامل ا رتباط المتعدد)
  0.05لى ** معنوية عند المستو  ا حتما                                    .1930(= 2Rمعامل التحديد)              
 * 9.143قيمة)ف( =                    
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فى زرائة  الت  تواجه المبحوثي اانتاجية الميك ت  ارابعا  
 لتغلب ئليهااومقترحاتهم ل نخيل البلح

 نتائجال بينت الت  تواجه المبحوثي ااانتاجية الميك ت  -أ 
ترتيبها را  المبحوثيخ و آل حرر المشكالت وفقا  ب تعلقةالم

المشكالت أمام  تل حاولة لوغ  سبة  كرها كمحسب ن
ككل  دمياطبمحافظة بشكل عام و  المسئوليخ عخ الزراعة

ر والقرارات الالزمة واإلرشاد الزراعة لارة إلتلا  التدابي
يط عتبار عند تلطوأل ها فى ا  ثارها السلبيةآوتقليل لحلها 

مشكلة   هى أهم المشكالت ، وكانتالبرنامج اإلرشاد 
ثم  ،%95 قرابة سبةبن بة بسوسة النليل الحمرا اإلرا

 اإلنتاجية والمهارات المعارف بتنمية اإلهتمام عدممشكلة 
 التجار تحكمفمشكلة  ،%90.5بنسبة  للزرا  والتسويقية

 توفر عدمو ، %88 قرابة بنسبة فى تسوي  البل  سطا والو 
، %84 حوالى المقاومة لسوسة النليل بنسبة الجيد  لفسائلا
 الدور غعف، و %83ة قرابة البل  بنسب أسعار م استقرارعدو 

نتاجية البل  بنسبة حوالى لللزرا  لزياد   المقدم اإلرشادذ
رتفا ، و 79% ، %78.5بنسبة  اإلنتاج ستلزماتم أسعار ا 

رابة ثمار البل  مخ الطيور بنسبة حوالى   عدمو ، %77وا 
 اقدالف نسبة رتفا ا، %77بنسبة قرابة  ترديرية مناف  وجود
  .(10، جدول)%75 بنسبة حوالى المحرول فة

الت  اانتاجية  الميك ت مقترحات الزراع المبحوثي  لحل -ب
 االبلحنخيل  صولإنتاج مح زرائة و ههم ف تواج

مقترحات المبحوثيخ للتيلب علة المشكالت  تمثلت أهم
نتاج زراعة و ههم فة مجال التة تواج البل  مرتبة  نليلا 

مكافحة ل تقنيات فعالةتوفير  حسب نسبة  كرهم لها فة 
 بحملة القياميليها  ،%96 قرابة سوسة النليل الحمرا  بنسبة

 قرابة بنسبة را لحما النليل سوسة علة لقغا ا بهدف قومية
تقليم أشجار نليل البل  باستمرار حسب موعد م ث ،94%
حكام الرقابة على تجار لويليها  ،%92حوالى بنسبة   تقليم

 الحكومة تدللو  ،%92 قرابة بنسبة ووسطا  تسوي  البل 
 دعمو  ،%89 حوالى بنسبة بل ال جسعار أدنة حد لفرض

 وتدريبهم لزراعييخا خبالمرشدي الزراعية اونيةالتع الجمعيات
نشا و  ،%88بنسبة قرابة  جيدا  إلنتاج تعاونية جمعية ا 
 حوالى بنسبة البل  بمحافظة دمياط نليل محرول سوي وت
 منلفغةوبأسعار .بالجمعيات.اإلنتاج.مستلزمات.توفيرو ،84%

 جتماعاتاو  ندوات عقدو ،%82 قرابة بنسبة لنليل البل 
 البل  نليل زرا  هاراتوم معارف لرف  لرشادية رامجب وتنفي 
نشا و  ،%78.5بنسبة   جيد ال الفسائل إلنتاج لارة مشاتل ا 

لتسوي  البل  بالدول  ترديرية مناف  فت و  ،%76بنسبة قرابة 
 .(11)جدول ،%71اللارجية بنسبة قرابة 

نتاج فى الت  تواجه المبحوثي اانتاجية  الميك تترتيب  .10 جدول رقم   نخيل البلح زرائة وا 
 % العدد المييييكيييلية                             م
 94.9 150 الحمرا  لنليلا بسوسة اإلرابة 1
 90.5 143 للزرا  سويقيةوالت اإلنتاجية والمهارات فالمعار  بتنمية اإلهتمام عدم 2
 87.9 139 فى تسوي  البل  والوسطا  التجار تحكم 3
 84.2 133 لسوسة النليل المقاومة الجيد  الفسائل توفر عدم 4
 82.9 131 البل  أسعار عدم استقرار 5
 79.1 125 للزرا  لزياد  انتاجية البل  المقدم اإلرشادذ الدور غعف 6
 78.5 124 اإلنتاج مستلزمات أسعار لرتفا  7
 77.2 122 لرابة ثمار البل  مخ الطيور 8
 76.6 121 ترديرية مناف  وجود عدم 9
 75.3 119 المحرول فة الفاقد نسبة لرتفا  10

 حسبت مخ استمارات ا ستبياخالمردر  
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 لبلح ا نخيلإنتاج  زرائة و مجال ف مقترحات المبحوثي  لحل الميك ت الت  تواجههم  ترتيب .11جدول 
 % العدد الحيل مقترحيات م
 95.6 151 الحمرا  النليل سوسة تقنيات فعالة لمكافحة توفير 1
 93.7 148 الحمرا  النليل سوسة علة القغا  بهدف قومية ةبحمل القيام 2
 92.4 146 البل  باستمرار حسب موعد تقليم  تقليم أشجار نليل 3
 91.8 145 البل ابة على تجار ووسطا  تسوي  احكام الرق 4
 89.2 141 بل ال جسعار أدنة حد لفرض الحكومة تدلل 5
 87.9 139 جيدا   موتدريبه الزراعييخ مرشديخبال الزراعية التعاونية الجمعيات دعم 6
 84.2 133 البل  بمحافظة دمياط نليل محرول تسوي و  إلنتاج تعاونية جمعية لنشا  7
 81.6 129 لنليل البل  منلفغة وبأسعار تبالجمعيا مستلزمات اإلنتاج توفير 8
جتماعات ندوات عقد 9  78.5 124 البل  نليل  زرا ومهارات معارف لرف  لرشادية برامج وتنفي  وا 
 75.9 120 الجيد  الفسائل إلنتاج لارة مشاتل لنشا  10
 70.9 112 لتسوي  البل  بالدول اللارجية ترديرية مناف  فت  11

            ستمارات ا ستبياخ                           مخ ا حسبتالمردر  
 

 التوصيات

 أمكخ اللروجنتائج ه ا البحث  ما أسفرت عن  فى غو  
  تركزت فىالتوريات  بمجموعة مخ 

يكثف  أخالزراعى  رشاداإلجب على يورى البحث بأن  ي -
 إلرشاديةمخ لالل عمل الندوات والحقول ا جهود 

لتعويض ه ا النق  المعرفى لد   ة والحمالت اإلرشادي
 . مجال انتاج نليل البل الزرا  فى 

اجلة لتعويض ع لرشاديةغرور  تلطيط وتنفي  برامج  -
بمنطقة  بانتاج نليل البل ى لد  الزرا  النق  المعرف

 .البحث
فى كافة محافظات .الدراسات.النو  مخ امثل ه  جرا ل -

وقوف على مستو  لل نليل البل ية التى تزر  الجمهور 
 به ا المجال. معارف الزرا 

نحدار لم يثبت معنوية معامالت ا تبيخ مخ النتائج أن   -
، لحرائيا   البحثمحل المتييرات المستقلة  عضلبالجزئى 

ج سببى يتم في  ترتيب  اجمر ال   يتطلب ترميم نمو 
تأثير على درجة لة فى الأولوية ه   المتييرات المستق

 .بانتاج نليل البل وثيخ معارف المبح
 التى قدموها فى ه ا البحث مراعا  مقترحات المبحوثيخ -

 فى ا عتبار عند البل  نتاج نليللمشكالت للتيلب على 
 تلطيط البرامج اإلرشادية فى ه ا المجال.

 اإلعالم.وأجهز .الزراعى.اإلرشاد.  بيخ جهازالتنسي -
تغمخ بحيث ت سيما المحلية منهاو  ئيةالمسموعة والمر 

 .نتاج نليل البل  برامجها فقرات لزياد  معارف الزرا  ب

 المراجب
  (1987، و آمرال رراد  )أبو حطب، فؤاد ، و سيد أحمد عثماخ 

 ، القاهر .م النفسة، مكتبة اجنجلو المرريةالتقوي
دراسة لبعض العوامل   (2000)، ربحة عوض عيسة اجحمر

قطخ نحو بعض التوريات طة بمعارف واتجاهات زرا  الالمرتب
الفنية لبرنامج المكافحة المتكاملة آلفات القطخ بقرية كوم أشوفة 

، ، كلية الزراعةتير، رسالة ماجسة البحير بمحافظ ركفر الدوامركز 
 . اإلسكندريةجامعة 

 والتمررور النليررل قطررا  تطرروير اسررتراتيجية ( 2018)لسررالمعبدا أحمررد،
 ،(الفررررراو) المتحرررررد  ألمرررررمل والزراعرررررة اج  يرررررة منظمرررررة، مررررررر فرررررة

 الزراعرررررة ووزار  والررررررناعة التجرررررار  وزار  مرررررخ كرررررل مررررر  با شرررررترا 
 التمررر لنليررل الدوليررة لليفررة وجررائز  المررررية، اجراغررة واسترررال 
 اجمرررررم ومنظمرررررة المتحرررررد  العربيرررررة اإلمرررررارات ، الزراعرررررة وا بتكرررررار
 (.يونيدو) الرناعية للتنمية المتحد 

(  النشر  السنوية 2018)عامة واإلحرا الجهاز المركزذ للتعبئة ال
جمهورية  ،إلحرا  المساحات المحرولية واإلنتاج النباتة

 مرر العربية.
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ABSTRACT 
Farmers’ Knowledge of Date Palm Production at Damietta Governorate 

Frag Mohmed Awid Elspeay and Ahmed Abd El Moneim Ragab  

The aim of reseach determine the respondents’ 

knowledge of date palm production at Damietta 

Governorate, and by conducting a comprehensive 

inventory of palm growers in the Kafr al-Batekh district 

in all its agricultural cooperative societies. The number 

of palm growers holding 1578 farmers was counted, 

and a random sample of 10% of the total inclusive of 

the owners of the Kafr Al-Batekh Association was 

selected to represent the target research sample. The 

data were collected by personal interviewing with 

interviewees. The data were processed in percentages, 

means, standard deviation, simple and multiple 

correlation coefficients, partial multiple regression 

coefficient and step-wise and statistical analysis was 

done using SPSS, version 16. 

The main findings of this research revealed that:  

 - The results showed that 21% of the farmers surveyed 

have a high degree of knowledge, while about 79% 

of them came in the categories of low and medium 

knowledge of the recommendations related to date 

palm production. 

 - There is a direct and moral correlation relationship at 

the 0.01 probability level between achievement 

motivation, the trend towards agricultural extension 

variables, and the degree of respondents’ knowledge 

of date palm production. 

 - The independent variables together explain 21.5% 

from the variance in the dependent variable ( 

knowledge of the respondents in the production of 

date palms) .The more affected independent 

variables on the dependent variable were: the 

respondents' age, innovatation, education level, and 

achievement motivation.  

Key words: Knowledge, date farmers, production 

problems                        

 

 


