
 

 

 االحتياجات اإلرشادية لمزارعي محصول برتقال التصدير بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة
 1*، على محمود عبد الحليم*، سلوى عبد الفتاح غالي*،  أمل عبد الرسول فايدعلياء جمال شعبان محمود

 

 asejaiqjsae.2022.220938/10.21608  معرف الوثيقة الرقمى:

  جامعة دمنهور -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية 1
 2022فبراير  21ى، الموافقة على النشر ف2022يناير 20 استالم البحث فى

 الملخص العربى
استتتت دف البحتتت  بصتتتفة تساستتتية التعتتترف علتتتى االحتياجتتتات 

محصتتول برتقتتال التصتتدير بمركتتز كفتتر التتدوار اإلرشتتادية لمزارعتتي 
ء البيانات الخاصتة ب ت ا البحت  مت  بمحافظة البحيرة، وتم استيفا

 200وام تتا ختت ل استتتمارة استتتبيا  بالمقابلتتة الشخصتتية لعينتتة ق
مبحتتتو  تتتتم اختيتتتار م باريقتتتة عشتتتوانية بستتتياة ممتتت  ينتجتتتو  

الاتر   -محصول برتقال التصدير بالقرى الث ثة )قوبانية تبو قير
 %18الكنتتاي ب بمركتتز كفتتر التتدوار محافظتتة البحيتترة، يمثلتتو   -

م بكشتتوف متت  زرام محصتتول برتقتتال التصتتدير المستتجل تستتما  
الزراعية بمركتز كفتر التدوار، وتتم الحصر بمديرية الزراعة واإلدارة 

جمع البيانات الميدانية ل  ا البح  باستخدام االستبيا  الشخصي 
، وتتم تفريتا البيانتات وجتدولت ا 2021خ ل ش ري مايو ويونيه 

متتتع االستتتتعانة بتتتبع  احستتتاليا اإلحصتتتانية كالنستتتبة المنويتتتة، 
 ستياالمعيتاري، ومعامتل االرتبتاا الب المتوسا الحسابي، االنحراف

بجانتا جتداول التوزيتع التكتراري لشتر  وتفستير  ومعامل االنحتدار
 وكانت ت م نتانج البح  ما يلي:النتانج 

احتياج م المعرفي الكلي مبحوثي  كانت درجة لاب م  69.5%) -
للتوصتتيات الفنيتتة الخاصتتة بونتتتا  وتستتويت محصتتول برتقتتال 

ب متتتتت  %92.5التصتتتتتدير متوستتتتتا ومرتفتتتتتع، بينمتتتتتا كتتتتتا  )
احتيتاج م التنفيتت ي الكلتي للتوصتيات الفنيتتة  درجتة  المبحتوثي

الخاصتتة بونتتتا  وتستتويت محصتتول برتقتتال التصتتدير متتنخف  
 ومتوسا.

درجتتة االحتيتتا  ة معنويتتة صحصتتانيان بتتي  قتتة ارتباايتتوجتتود ع  -
لمبحتتوثي  بالتوصتتيات الفنيتتة الخاصتتة بونتتتا  المعرفتتي الكلتتي ل

ي  كتل مت  وتسويت محصول برتقال التصدير كمتغيتر تتابع وبت
درجتتة التعلتتيم، الحيتتازة المتغيتترات المستتتقلة المدروستتة ا تيتتة: 

علومتتات احرضتتية المزرعيتتة، ودرجتتة اإلستتتفادة متت  مصتتادر الم
 الزراعية.

االحتيتتتا   درجتتة انيان بتتتي وجتتود ع قتتتة ارتباايتتة معنويتتتة صحصتت -
لمبحوثي  بالتوصيات الفنية الخاصة بونتا  وتسويت التنفي ي ل

االتجتتتاة نحتتتو التصتتتدير كمتغيتتتر تتتتابع وبتتتي  محصتتتول برتقتتتال 
 التصدير كمتغير مستقل.

ويت ت م المشك ت التي تواجه المبحوثي  في مراحل صنتتا  وتست -
محصتتتتول برتقتتتتال التصتتتتدير جتتتتاءت كالتتتتتالي: ارتفتتتتام تستتتتعار 

تلزمات اإلنتا  مع انخفا  جودت ا، صعوبة توفير العمالة مس
استتتقرار تستتعار البيتتع الفنيتتة المدربتتة وارتفتتام تجور تتا، وعتتدم 

وتحكم محاات التصدير في احسعار . وكانتت ت تم المقترحتات 
مشتتتتاتل تتتتتوفير الشتتتت ت متتتت   :متتت  وج تتتتة نظتتتر المبحتتتتوثي 

دورات تدريبيتتتة لتتتتوفير المعلومتتتات الفنيتتتة فتتتي موثوقتتتة، عقتتتد 
 توفير احسمدة والمبيدات بأسعار مناسبةو الوقت المناسا، 

 -معرفة -احتياجات -يرتصد -برتقالالكلمات المفتاحية: 
 .تنفي 

  المقدمة
تعتبررررررررر الزراعررررررررة مررررررررن الق اعررررررررا  الهامررررررررة فرررررررري البنيرررررررران 

مررررن الررررد ل  %14االقتصرررادل القررررومي حيرررث سررررا م  بنحرررو 
مررن  %20القرروميو وتبلررص الصررادرا  الزراعيررة المصرررية نحررو 

را  القوميررررة، ويعمررررل بالق رررراو الزراعرررري نحررررو إجمررررالي الصرررراد
العاملرررة القوميرررة، ويعتبرررر تسررروي  المنتجرررا   مرررن القررروى 30%

الزراعيررة مررن العمليررا  الهامررة للنشررا  الزراعرري، حيررث يعتبررر 
ا النشرررا  يقررروم بال ررردما  مكمرررالل للعمليرررة اإلنتاجيرررة ذاتهرررا، فهرررذ

والوظائف التي ترب  بين اإلنتاج واالستهالك، ويمكن للتسروي  
سررلإل الترري الكررفء أن يررإدى إلررى إعررادا توزيررإل المرروارد إلنترراج ال
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تحقر  توزيرإل عرادل لعائرد العمليرة اإلنتاجيرة وذلرك برين كرل مرن 
المنرررتا والمسرررتهلك والوسررر اء و رررم أ رررراف النظرررام التسرررويقيو 

التسرررروي  بصررررفة  اصررررة لمحاصرررريل ال ضررررر وتتضررررم أ ميررررة 
والفاكهة وذلك لكونها سريعة التلف وتحتاج إلرى عنايرة  اصرة 

، 2001مصرر فى، )فرري ت زينهررا وتررداولها لتقليررل الفاقررد منهررا 
، ولهررذا تهررتم الدولررة بالزراعررة وتسررعى إلررى ت وير ررا، (89ص 

وذلرررك بالعمرررل علرررى رفرررإل كفررراءا المررروارد االقتصرررادية الزراعيرررة 
، و اصرررة تلرررك التررري تتصرررف بالنررردرا النسررربية، وال المسرررت دمة

شررك أن االسرررت دام المذررل لهرررذي المررروارد يتوقررف علرررى ا تيرررار 
لررى المسررتويا  اإلنتاجيررة بة للحصررول علررى أعالتقنيررا  المناسرر

 وذلك بمزج الموارد الزراعية اإلنتاجية ب ريقة علمية متقدمةو 
إن اإلنترررراج الزراعرررري يسررررا م بنصرررري   ررررام فرررري االقتصرررراد 

نبرررراتي القررررومي ويشررررمل اإلنترررراج الزراعرررري كررررالل مررررن اإلنترررراج ال
مليار  179واإلنتاج الحيواني، ويسا م اإلنتاج النباتي بحوالي 

 2020مررن اإلنترراج الزراعرري عررام  %59ي جنيررة وتمذررل حرروال
مليرررار جنيرررة، وبلةررر  قيمرررة حاصرررال   308.4والبرررالص حررروالي 

لي مليرررررار جنيرررررة بنسررررربة بلةررررر  حررررروا 33.64الفاكهرررررة حررررروالي 
من إجمالي اإلنتاج النباتي، وتعتبر المروالم مرن أ رم  21.7%

حاصررررال  الفاكهررررة المزروعررررة فرررري مصررررر اقتصرررراديال وزراعيررررال 
يررة االقتصررادية بلةرر  قيمررة إنترراج البرتقررال وغررذائيال، فمررن الناح

مليررار جنيررة و ررى تمذررل حرروالي 4.19حرروالي  2020فرري عررام 
ال ميررة  مررن جملررة قيمررة المرروالم، وبالتررالي تتضررم 69.35%

صرررر، ويشرررمل البرتقرررال االقتصرررادية لمحصرررول البرتقرررال فررري م
عدا أصرناف يريتي فري مقردمتها البرتقرال بسرري وبلةر  مسراحت  

 %7.33ألررف فرردان وتمذررل حرروالي  179.9فرري مصررر حرروالي 
وزارا الزراعة واستصالح ) من جملة مساحة الموالم في مصر

 و(2021، الراضى
لتنميرررررة االقتصرررررادية تعتبرررررر الصرررررادرا  مرررررن أ رررررم ركرررررائز ا

صرررررردرال لترررررروفير النقررررررد الجنبرررررري الررررررالزم السررررررتيراد باعتبار ررررررا م
احتياجررررررا  التنميررررررة، ويعتبرررررررر محصررررررول البرتقرررررررال مررررررن أ رررررررم 

فرري مصررر  اصررة فرري  المزروعررةلفاكهررة الرئيسررية محاصرريل ا

فصررل الشررتاء، لرريس  ررذا فحسرر  بررل إنرر  يعررد مررن المحاصرريل 
سرررادس مرررن التصرررديرية الهامرررة، حيرررث تحترررل مصرررر الترتيررر  ال

 ررررن،  مليررررون 4.3حرررروالىتنررررتا سررررنويال فحيررررث إنترررراج البرتقررررال 
وتحتررررل أربررررإل محافظررررا  إنترررراج مصررررر مررررن محصررررول برتقررررال 

وباريررة، البحيرررا، الشرررقية، والقليوبيررة، التصرردير سررنويال و ررى  الن
وبمراجعرررة المسررراحا  المزروعرررة ومتوسررر  إنتاجيرررة الفررردان مرررن 

را بمحافظرررة محصرررول برتقرررال التصررردير  رررالل السرررنوا  ال يررر
البحيررررا، تبرررين أن محافظرررة البحيررررا تحترررل المركرررز الذررراني فررري 

بلرص  2019إنتاج محصول برتقال التصدير حيث أن  فري عرام 
بلررص إنتاجهررا  2020وفررى عررام  ، ررن مليررون 1.5بررة قراإنتاجهررا 
 ررررنو ويحتررررل مركررررز كفررررر الرررردوار المركررررز مليررررون  1.3قرابررررة  

تصردير بالمحافظرة الذاني من حيث إنتاجيرة محصرول برتقرال ال
 2019 ررن فرري عررام  ألررف 17حرروالى حيررث كانرر  اإلنتاجيررة 

  رررن ألرررف 12حررروالى بلةررر  اإلنتاجيرررة  2020أمرررا فررري عرررام ،
، ص 2020للتعبئرررررة العامرررررة واإلحصررررراء، )الجهررررراز المركرررررزل 

 (و73
لقررد تةيررر  أسرربا  قيررام التجررارا الدوليررة مررن االعتمرراد علررى 

يررث ترتكررز الولررى علررى الميررزا النسرربية إلررى الميررزا التنافسررية، ح
تفرراو  التكرراليف النسرربية لبنترراج بررين الرردول حيررث أقررر  بررذلك 

إلررى أو علررى مررا تال ررا مررن تعررديال  اسررتنادال "نظريررة ريكرراردو" 
قانون العرض وال ل  كما أقر بذلك "جرون سريتوار " أو علرى 
تكلفة الفرصة البديلة كما أقر بذلك " رايلر" أو علرى غيرر ذلرك 

ارتكرررز بعضرررها علرررى مررردى نررردرا عناصرررر  مرررن السررربا  التررري
اإلنتررراج برررين الررردول أو إلرررى التبررراين فررري أذوا  الفرررراد أو إلرررى 

الميزا التنافسرية والتري  تفاو  التقدم التكنولوجي بين الدول، أما
أضح  تمذل الساس القوى لقيام التجرارا الدوليرة فترتكرز علرى 

تياجررا  قرردرا الدولررة علررى إنترراج السررلإل وال رردما  الترري تلبررى اح
 (و26، ص 2009)السنتريسى،   السوا  الدولية

تمذررررررل صررررررادرا  البرتقررررررال مركررررررزال  امررررررال فرررررري الصررررررادرا  و 
مليررون جنيررة وذلررك فررى  64الزراعيررة المصرررية البالةررة حرروالي 

  الجهراز المركرزى للتعبئرة العامرة واإلحصراء) 2021يوليو عام 
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ويعتبرررررر النهررررروض بالنظرررررام التسرررررويقي للحاصرررررال   (و2021،
ي من جهة راعية من المور الضرورية لزيادا الد ل الزراعالز 

مرررررررداد المسرررررررتهلك باحتياجاتررررررر  السرررررررلعية بالشررررررركل المناسررررررر   وا 
المناسر  والمكران المالئرم، فضرالل  وبيسعار مناسبة وفى الوق 

عمررا يمذلرر  ذلررك مررن إمكانيررا  تصررديرية أكبررر باإلضررافة إلررى 
ائي، فعلررى زيررادا إمكانيررا  التوسررإل والت ررور فرري التصررنيإل الةررذ

الررررغم مرررن أن محصرررول البرتقرررال يعتبرررر مرررن أ رررم المحاصررريل 
البسرررتانية مررررن حيرررث المسرررراحة والنررراتا الزراعرررري والصررررادرا ، 

نسرربية فرري إنتاجرر  إال أن الواقررإل اإلنترراجي  وتتمتررإل مصررر بميررزا
والتسررررويقي لرررر  ينتابرررر  بعررررض المشرررراكل والمعوقررررا  مررررن حيررررث 

حرردوث تقلبررا   تحقيرر  الكفرراءا التسررويقية، و ررذا بجانرر  وجررود
سعري  كبيرا في أسعاري مما انعكرس أذرري علرى كرالل مرن المنرتا 
والمسرررررتهلك حيرررررث يرررررإدى ذلرررررك إلرررررى وقررررروو أذرررررار سرررررلبية مرررررن 

نتاجيررة والتسررويقية باإلضررافة إلررى الذررار السررلبية السياسررا  اإل
على د ول المزارعين المر الذل يترت  علي  ضرورا الكشف 

سرررويقية المتعلقرررة ب نتاجررر  عرررن بعرررض الحقرررائ  االقتصرررادية والت
وتسررررويق  والترررري تحررررول دون تحقيرررر  الكفرررراءا التسررررويقية علررررى 

 ص ،2017 )  ررررررا ،  المسررررررتوى المحلررررررى لرررررر  والتصررررررديرل
  و(42

أحررررد الررررنظم التعليميررررة غيررررر  الزراعرررريد جهرررراز اإلرشرررراد يعررر
الرسرررمية المنتشررررا برررالريف المصررررل، والرررذل يهررردف إلرررى نقرررل 

يفيرررررة اسرررررتةالل إمكانيررررراتهم التقنيرررررا  إلرررررى الفرررررراد وتعلررررريمهم ك
وجهررود م الذاتيررة لرفررإل مسررتوا م االقتصررادل واالجتمرراعي عررن 

عررررررارفهم ومهرررررراراتهم  ريرررررر  إحررررررداث تةييرررررررا  مرغوبررررررة فرررررري م
جا ررررراتهم، و نرررررا تبررررردو أ ميرررررة النظرررررام اإلرشرررررادل المصررررررل وات

باعتبررررررررراري المسرررررررررئول عرررررررررن تقررررررررردير االحتياجرررررررررا  اإلرشرررررررررادية 
بتحقير  تلرك االحتياجرا  للمسترشدين ذم وضإل البراما الكفيلة 

مررن أنشرر ة إعالميررة زراعيررة   بكررل مررا يت لبرر  ذلررك وينبذرر  عنرر
ذ وتعليميررة وتدريبيررة فضررالل عررن مسرراعدا المسترشرردين فرري ات ررا

قرارا  عقالنية حول ما يصادفهم من مشركال  أو مرا يعررض 
علرريهم مررن مشرركال  وتقنيررا  تتعلرر  بشررتى النررواحي الزراعيررة 

، ص 2004)الشررراذلي،  و تسرررويقيةإداريرررة كانررر  أو إنتاجيرررة أ
 (و16

ويتضررم أن مشرركلة البحررث تتمذررل فرري أنرر  علررى الرررغم مررن 
ر إال المسرراحا  الكبيرررا المزروعررة بمحصررول البرتقررال فرري مصرر

أن  مازال  ناك فجوا كبيرا برين المسراحا  المزروعرة بالبرتقرال 
وبين العائد اإلنتاجي الصالم للتصدير، وذلك بسرب  عردد مرن 

اء كانر  مشركال  تتعلر  باإلنتاجيرة أو التسروي  المشكال  سرو 
ضوء ما أسفر  عن  نتائا البحوث العلميرة وتيسيسرال  فيوذلك 

 التسرراإال  فرريصررياغتها يمكررن  البحررثعلررى ذلررك فرر ن مشرركلة 
 التالية 

لمبحررررررروذين ل الحرررررررالي المعرفررررررري االحتيررررررراجدرجرررررررة   ررررررري مرررررررا -
بالتوصيا  الفنية ال اصة ب نتاج وتسوي  محصول برتقال 

 بيعررررة عالقتهررررا بررررالمتةيرا  المسررررتقلة   رررري ومررررا لتصررررديرا
  والمدروسة؟

لمبحررررررروذين ل الحرررررررالي التنفيرررررررذل االحتيررررررراجدرجرررررررة   ررررررري مرررررررا -
 اصة ب نتاج وتسوي  محصول برتقال بالتوصيا  الفنية ال

 بيعررررة عالقتهررررا بررررالمتةيرا  المسررررتقلة   رررري ومررررا التصرررردير
  والمدروسة؟

 فريقرد ترإذر  تريال لمبحروذينلال صرائص الش صرية   ي ما -
 درجة احتياجاتهم المعرفية والتنفيذية؟ 

التبررراين الكلرررى المفسرررر لدرجرررة  فرررينسررر  إسرررهامها   ررري مررراو  -
 والتدريبي الكلى؟ احتياجهم

إنتراج وتسروي   فريتواج  المبحروذين  التيالمشكال    ي ما -
 محصول برتقال التصدير؟ 

  هم لحلها؟مقترحات  ي ماو  -
 اح داف البحثية

عرررررض السرررراب  للمشرررركلة البحذيررررة ولبجابررررة  مررررن الان القررررال 
علررررى التسرررراإال  السررررابقة وتحقيرررر  الهرررردف العررررام لهررررذا البحررررث 

رشررادية لمزارعرري محصررول والمتمذررل فرري دراسررة االحتياجررا  اإل
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برتقرررال التصررردير بمركرررز كفرررر الررردوار بمحافظرررة البحيررررا، فقرررد 
 اقتضى المر صياغة ال داف الفرعية التالية 

ص المميرررررررزا لمزارعررررررري ى بعرررررررض ال صرررررررائالتعررررررررف علررررررر -1
 محصول برتقال التصدير المبحوذينو

لمبحرررروذين بالتوصرررريا  ل االحتيرررراج المعرفرررري درجررررةتحديررررد  -2
ب نترررررررراج وتسرررررررروي  محصررررررررول برتقررررررررال الفنيررررررررة ال اصررررررررة 

 والتصدير
لمبحرررروذين بالتوصرررريا  ل االحتيرررراج التنفيررررذل درجررررةتحديررررد  -3

الفنيررررررررة ال اصررررررررة ب نترررررررراج وتسرررررررروي  محصررررررررول برتقررررررررال 
 والتصدير

درجرررررررة برررررررين  نحداريرررررررةالوا االرتبا يرررررررةتحديرررررررد العالقرررررررا   -4
لمبحوذين وبعرض ل والتنفيذل المعرفي اإلرشادل االحتياج

 ةو المتةيرا  المستقل
تواجر  المبحروذين فري  التري المشركال  أ رم التعررف علرى -5

 ة لمحصرول البرتقرال ومقترحراتهممجال الزراعة التصرديري
 لحلهاو

 االستعرا  المرجعي
 الحاجرررةتنوعررر  الكتابرررا  والتعررراريف التررري تناولررر  مفهررروم 

أنهررا تعبررر عررن حالررة ( 401 ، ص1998)ال نرروبي، فيعرفهررا 
االض را  الجسمي أو النفسي، من النقص والعوز واالفتقار و 

إن لرم تلر  إشرباعال أذررار  لردى الفررد نوعررال مرن التروتر والضرري  
أو ال يلبررررث أن يررررزول متررررى قضرررري  الحاجررررة أل زال الررررنقص 

، 2016)حجررررر، وعرفهررررا  االضررر را  واسررررتعاد الفرررررد توازنرررر و
بينها التفاو   (Sanders, 1966, P:56) نقالل عن (8ص 

المررراد الوصررول إليرر ، وأن الفرررد بررين الوضررإل الحررالي والوضررإل 
 يرغرر  فرري تضرريي   ررذي الفجرروا تحقيقررال للوضررإل المرغررو  فيرر ،

ذرل يمكن تعريف الحاجة علرى أنهرا نقرص فري شريء مرا يم كما
يترتر  علير  فجوا بين وضإل كائن ووضرإل يرراد الوصرول إلير ، 

حالررررة مررررن الترررروتر والضرررري  لرررردى الكررررائن الحرررري ويررررزول متررررى 
 و(19 ، ص2020)سالم، ر قضي  الحاجة أو زال التوت

 االحتياجررا أن علررى   (74 ، ص1971العررادلى )ويإكررد 
تعتبررر بمذابررة قرروا دافعررة فعالررة ومررإذرا فرري تعلررم النرراس وينبةرري 

المرشد الزراعي أن يستفيد من  ذي الحقائ ، كما يوضرم على 
نميررررررة الجيرررررردا  رررررري الترررررري تنبذرررررر  عررررررن حاجررررررا  أن بررررررراما الت

البرنراما اإلرشرادل لررذا ومشركال  النراس فهري السرراس لوضرإل 
يرررريتي اال تمررررام بدراسررررة حاجررررا  النرررراس وتررررزداد أ ميررررة دراسررررة 
الحاجة عندما يكرون لردى النراس الحريرة فري المشراركة أو عردم 

لمشررراركة فررري البرررراما اإلرشرررادية، وبالترررالي يشرررترك النررراس إذا ا
وجرررردوا أن تلررررك البررررراما تعكررررس حاجرررراتهم ومشرررركالتهم وتقررررديم 

لهررررذا فرررر ن دراسررررة حاجررررا  جمهررررور الحلررررول لتلررررك المشرررركال  
المسترشررردين دراسرررة متعمقرررة تعتبرررر أساسرررية فررري عمليرررة وضرررإل 

 وت  ي  البراما اإلرشاديةو 
االحتياجررررررررررررا   (380، ص 1998ال نرررررررررررروبي )ويعرررررررررررررف 

علرررى أنهرررا "مجمررروو التةيررررا  الم لرررو  إحرررداذها فررري  التدريبيرررة
معلومرررا  و بررررا  المتررردربين أو معرررارفهم و رررر  العمرررل التررري 

ا ومعررردال  الداء ومهررراراتهم"، كمرررا عرفهرررا علرررى أنهرررا يسرررلكونه
"درجرررررة احتيررررراج الفررررررد مرررررن معرررررارف أو مهرررررارا  أو اتجا رررررا  

عملر  بكفراءا عاليرة، فري إيجابية أو  لي  من ذلك، كي يرإدى 
)أبرررو نقرررالل عرررن ( 45، ص 2009)عبرررد الحلررريم، حرررين يعرفهرررا 

على أنها نقرص فري المعلومرا  أو المهرارا   (1995السعود، 
االتجا ا  يإذر تريذيرال سرالبال علرى أداء عمرل معرين أو بلرو  أو 

 أ داف تنظيم ماو
بينررر  العمليرررة  التررردري  (16 ،ص1973) العرررادلى ويعررررف
ين أو العراملين ليكونروا عن  ريقهرا مسراعدا المروظفالتي يمكن 

أكذررر كفرراءا ومررن ذررم أكذررر مقرردرا فرري أداء أعمررالهم الحاليررة أو 
المسرررتقبل وذلرررك بتكررروين عرررادا  التررري ينتظرررر قيرررامهم بهرررا فررري 

فكريرررررة وعمليرررررة مناسررررربة، وكرررررذلك اكتسرررررا  مهرررررارا  ومعرررررارف 
ويعتبرررررررر التررررررردري  اإلرشرررررررادل  رررررررو أحرررررررد  وواتجا رررررررا  جديررررررردا

لررر    الساسرررية لل نظرررام إرشرررادل نررراجم حيرررث تت المقومرررا
كفرراءا منهجيررة العمررل اإلرشررادل وفاعليترر  ضرررورا ترروافر ترروازن 

التقنيرررررة الزراعيرررررة والكفررررراءا  برررررين الكفررررراءا  الفنيرررررة المتعلقرررررة ب
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التعليميررة اإلرشررادية للعرراملين فرري التنظرريم اإلرشررادل كررل علررى 
و إعرداد حس  وظيفت ، فالتدري  اإلرشرادل الزراعري أساسرال  ر

الفرررررد للعمررررل المذمررررر واالحتفرررراظ برررر  علررررى مسررررتويا  ال دمررررة 
 و(64 ، ص2004)الشاذلي،  الم لوبة

ي فيمرررا يتعلررر  وتتضرررم أ ميرررة اإلرشررراد االقتصرررادل الزراعررر
بدراسررررة أذررررر عالقررررة العرررررض وال لرررر  علررررى   بالتسرررروي  قيامرررر

مرداد الرزراو  المنتجا  الزراعيرة والسالسرل الزمنيرة لاسرعار، وا 
مكررررررن لكررررررل مررررررزارو أن يت ررررررذ قراراترررررر  اإلنتاجيررررررة بهررررررا حتررررررى ي

والتسرررويقية وفقرررال لمعلومرررا  حقيقيرررة عرررن السرررو  فيحقررر  برررذلك 
د السررررو  المحلررررى لنفسرررر ، وبالتررررالي يمكررررن إمررررداأقصررررى ربررررم 

بم تلرررررف المنتجرررررا  الزراعيرررررة بالكميرررررة والنوعيرررررة المناسررررربين، 
وتحقيررر  أ رررداف التصررردير، كمرررا أن اإلرشررراد الزراعررري يمكنررر  

او عررن  ريرر  البحرروث اإلرشررادية االقتصررادية إلررى توجيرر  الررزر 
أحسرررن السررربل لتسررروي  منتجررراتهم ت فيضرررال للتكررراليف التسرررويقية 

  و(60، ص 1975 الةفار، )عبد العالية فيزيد د ل المزارو
ال رررررداف الرئيسرررررية إلرشررررراد الرررررزراو فررررري مجرررررال  وتتركرررررز

  تررررروفير الكررررروادر اإلرشرررررادية المإ لرررررة فرررررىالتسررررروي  الزراعررررري 
وي  علرررى القيرررام برررالجهود اإلرشرررادية فررري مجرررال التسررر والقرررادرا

الزراعي وتوفير نظم المعلوما  الحديذة عن التسوي  وتعريف 
صررررررادر المعلومرررررا  التسررررررويقية الرررررزراو بالسرررررروا  والتجرررررار وم

ومسرراعدتهم علررى متابعررة وتقيرريم أنظمررتهم فرري مجررال التسرروي  
)عبرررد  الزراعررري، وحرررل مرررا يعترضرررهم مرررن مشررراكل تسرررويقية

، ص 1997 )شرشررررر،نقررررالل عررررن  (19، ص 2012 ،الرررررحيم
 و(69

لذا يتضم من العرض الساب  لب ار النظرل أن الساس 
تمذررررل أوالل فرررري يرعين فرررري تلبيررررة االحتياجررررا  اإلرشررررادية للمررررزا

تحديد الحاجا  الساسية الملحة لجمهور المسترشدين ووضإل 
حاجرررا  مرررن  رررالل ال  ررر  اإلرشرررادية المناسررربة لتلبيرررة تلرررك ال

كسرابهم المهرارا  والمعرارف الالزمرة وذلرك   المرزارعين التردري
 عن  ري  جهاز اإلرشاد الزراعيو

 

 
 

 الاريقة البحثية
 الكمية: التعاريف اإلجرانية والمتغيرات

يقصررد برر  فرري  ررذا البحررث الفررار  بررين االحتيتتا  المعرفتتي:  -
المسررتوى المعرفرري الواجرر  أن يكررون عليرر  المبحرروث والمسررتوى 

، وقد تم حسا   ذا المتةير ب ررح بحثإجراء الالمعرفي وق  
مجموو القيم المشا دا من القيمة النظرية والتي تمذل اإلجابا  

ويمذرررل النررراتا االحتيررراج الصرررحيحة بمجمررروو مقيررراس المعرررارف 
 المعرفيو

يقصررد برر  فرري  ررذا البحررث الفررار  بررين االحتيتتا  التنفيتت ي:  -
وث والمسررتوى المسررتوى التنفيررذل الواجرر  أن يكررون عليرر  المبحرر

، وقد تم حسا   ذا المتةير ب ررح بحثالتنفيذل وق  إجراء ال
مجموو القيم المشا دا من القيمة النظرية والتي تمذل اإلجابا  

يحة بمجمررروو مقيررراس المعرررارف ويمذرررل النررراتا االحتيررراج الصرررح
 التنفيذلو

يقصد ب  في  ذا البحث سن المبحوث مقدرال بعدد  الس : -
 وق  إجراء  ذا البحثو  دية  سنة ميالمقر  القر  السنوا 

يقصد ب  في  ذا البحث الحالة التعليمية  :درجة التعليم -
ا المتةير للمبحوث وق  إجراء  ذا البحث، وتم قياس  ذ

بسإال المبحوث عن مستول تعليم  من حيث كون  أميال أو 
متمال لل من المراحل التعليمية، وتم التعبير عن  بقيمة 

 رقميةو
 :العاملي  فى مجال زراعة المحصول تفراد احسرةد عد -

الذين يعملون فى زراعة  يقصد ب  إجمالي عدد أفراد السرا
ء البحث، وتم قياس  ذا وق  إجرا محصول برتقال التصدير

المتةير بسإال المبحوث عن عدد أفراد أسرت  العاملين في 
اد مجال زراعة محصول برتقال التصدير، واست دام عدد الفر 

 كمإشر رقمي لقياس  ذا المتةيرو
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تررم قيرراس  ررذا المتةيررر عررن درجررة  التفتترل للعمتتل المزرعتتى: -
وفقررال  1، 2، 3تفرغرر  للعمررل المزرعررى، وتررم إع رراء الرردرجا  

 إلجابات   تفر  كلى، تفر  جزئي، غير متفر ، على الترتي و
يقصررررد برررر  فرررري  ررررذا البحررررث  الحيتتتتازة احرضتتتتية المزرعيتتتتة: -

م ة المزرعيرررة التررري فررري حررروزا المبحررروث ويقرررو المسرراحة الرضررري
بزراعتها بمحصول برتقال التصردير وقر  إجرراء البحرث مقردري 

إال المبحروث عرن بالفدان وكسروري، وترم قيراس  رذا المتةيرر بسر
مساحة حيازت  المزرعية، وتم است دام حجرم المسراحة كمإشرر 

 رقمي لقياس  ذا المتةيرو
يقصد ل التصدير: الخبرة في مجال زراعة محصول برتقا -

ب  عدد السنوا  التي قضا ا المبحوث في زراعة محصول 
 برتقال التصديرو

تم قياس  ذا : زراعة المحصول الرضا ع  العاند م   -
المتةير بسإال المبحوذين عن درجة رضا م عن زراعة 

وفقال  1، 2محصول برتقال التصدير، وتم إع اء الدرجا  
 لترتي و إلجابت  راضى، غير راضى على ا

 و متةير وصفى  االتصال بج از اإلرشاد الزراعي: -
يعكس مدى اتصال المبحوث بجهاز اإلرشاد الزراعي أو من 

ى  ذا االتصال ويعبر عن  بقيمة يمذل  ودرجة المداومة عل
 رقميةو

يقصد ب  مدى  التعر  لمصادر المعلومات الزراعية: -
التي يستقى المبحوذين لمصادر المعلوما  الزراعية تعرض 

رجة تعرضهم لكل مصدر، وتم منها معارفهم الزراعية، ود
وفقال إلجاباتهم دائمال، أحيانال،  1، 2، 3، 4إع اءي درجا  

 تعرض، على الترتي ونادرال، ال ي
يقصد  االستفادة م  مصادر المعلومات الزراعية:درجة  -

ب  في  ذا البحث مدى استفادا المبحوذين من مصادر 
الزراعية السابقة التي يتعرض لها المبحوذين، وتم  المعلوما 

وفقال إلجاباتهم كبيرا، متوس ة،  1، 2، 3إع اء ا درجا  
 صةيرا، على الترتي و

نحو االستمرار في زراعة محصول برتقال  االتجاه -
يقصد ب  مدى رغبة المبحوذين في االستمرار في التصدير: 

ذا المتةير عن زراعة محصول برتقال التصدير، تم قياس  
( عبارا  تعكس اتجا اتهم 10المبحوث لعدد ) استجابة ري  
زراعة محصول برتقال التصدير وتم تقسيم  في االستمرارنحو 
إلى ذالث فئا  و ى  اتجا ا  إيجابية،  جابةاالست ذي 

اتجا ا  سلبية، وتم إع اء  ذي الفئا  اتجا ا  محايدا، 
 ي وعلى الترت 1، 2، 3 الدرجا  التالية

يقصد ب  في  ذا البحث ميل  االتجاه نحو التصدير: -
تصدير محصول برتقال التصدير، وقد تم  المبحوذين نحو

( 8ابة المبحوث لعدد )قياس  ذا المتةير عن  ري  استج
عبارا  تعكس اتجا اتهم نحو التصدير وتم تقسيم  ذي 

اتجا ا   إلى ذالث فئا  و ى اتجا ا  إيجابية، االستجابة
اتجا ا  سلبية، وتم إع اء الفئا  الدرجا  التالية دا، محاي

 على الترتي و  1،2،3
يقصد ب  في  ذا البحث إجمالي الدرجة درجة قيادة الرتي:  -
عبارا  ( 8)عبرا عن موقف المبحوذين، واستجابتهم لعدد الم

 تعبر عن مدى قيادت  للرأل في قريت  وتيذيري في ال رينو
 المتغيرات البحثية:

 ر متةيرا   ذا البحث في التي حصتن
 )تب المتغيرات البحثية التابعة:   

ال اصررة الفنيررة لمبحرروذين بالتوصرريا  ل المعرفرري االحتيرراج -1
 وي  محصول برتقال التصديروب نتاج وتس

ال اصررة الفنيررة لمبحرروذين بالتوصرريا  ل التنفيررذل االحتيرراج -2
 ب نتاج وتسوي  محصول برتقال التصديرو

 ثية المستقلة:               يرات البح)اب المتغ
تمذل  المتةيرا  المسرتقلة ال اصرة برالمبحوذين فري التري  

العرراملين فررى  سرررا، إجمررالي عرردد أفررراد الدرجررة التعلرريمالسررن، 
، التفررررررر  للعمررررررل مجررررررال زراعررررررة محصررررررول برتقررررررال التصرررررردير

المزرعى، الحيازا الرضية المزرعية، ال بررا فري مجرال زراعرة 
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رتقررررال التصرررردير، الرضررررا عررررن العائررررد مررررن زراعررررة محصررررول ب
رشراد الزراعري، محصول برتقال التصدير، االتصال بجهاز اإل

، سررررررتفادا منهرررررراواإل التعرررررررض لمصررررررادر المعلومررررررا  الزراعيررررررة
االتجاي نحو االسرتمرار فري زراعرة محصرول برتقرال التصردير، 

 االتجاي نحو التصدير، ودرجة قيادا الرألو 
 الفرو  البحثية:

لرزراو  المعرفري االحتيراجدرجرة توجد عالقة ارتبا يرة برين  -1
محصررول برتقررال التصرردير المبحرروذين كمتةيررر تررابإل وبررين كررالل 

، عدد أفرراد درجة التعليمتية  السن، من المتةيرا  المستقلة ال
، العرراملين فررى مجررال زراعررة محصررول برتقررال التصرردير السرررا

لمزرعيرة، ال بررا فري التفر  للعمل المزرعى، الحيازا الرضية ا
الرضا عن العائد من ل التصدير، مجال زراعة محصول برتقا

االتصرررال بجهررراز اإلرشررراد زراعرررة محصرررول برتقرررال التصررردير، 
التعررررض لمصرررادر المعلومرررا  الزراعيرررة، االسرررتفادا الزراعررري، 

من مصرادر المعلومرا  الزراعيرة، االتجراي نحرو االسرتمرار فري 
تصرررررردير، االتجرررررراي نحررررررو إنتررررراج وتسرررررروي  محصررررررول برتقرررررال ال

 التصدير، ودرجة قيادا الرألو
لرزراو  التنفيرذل االحتيراجدرجرة توجد عالقة ارتبا يرة برين  -2

ذين كمتةيررر تررابإل وبررين كررالل محصررول برتقررال التصرردير المبحررو 
 من المتةيرا  المستقلة سالفة الذكر و 

تسررررهم المتةيرررررا  المسررررتقلة موضررررإل الدراسررررة فررررى تفسررررير  -3
لمبحوذين مرن زراو درجة االحتياج المعرفى لفى التباين الكلى 

محصررررول برتقررررال التصرررردير، ويررررتم ا تبررررار  ررررذا الفرررررض فررررى 
  المسرتقلة موضرإل صورت  الصفرية التالية  "ال تسرهم المتةيررا

درجررة االحتيرراج المعرفررى البحررث فررى تفسررير التبرراين الكلررى فررى 
لمبحررررررروذين بالتوصررررررريا  الفنيرررررررة ال اصرررررررة ب نتررررررراج وتسررررررروي  ل

 تقال التصديرومحصول بر 
تسررررهم المتةيرررررا  المسررررتقلة موضررررإل الدراسررررة فررررى تفسررررير  -4

لمبحوذين مرن زراو درجة االحتياج التنفيذى لفى التباين الكلى 
قررررال التصرررردير، ويررررتم ا تبررررار  ررررذا الفرررررض فررررى محصررررول برت

صورت  الصفرية التالية  "ال تسرهم المتةيررا  المسرتقلة موضرإل 

درجررة االحتيرراج التنفيررذى البحررث فررى تفسررير التبرراين الكلررى فررى 
اج وتسوي  محصرول لمبحوذين بالتوصيا  الفنية ال اصة ب نتل

 برتقال التصديرو
صرائيال فري صرورتها وقد ترم ا تبرار  رذي الفرروض السرابقة إح -

الصررررفرية الترررري تنفررررى العالقررررة بررررين جميررررإل المتةيرررررا  البحذيررررة 
 موضوو البحثو
 مجاالت البح :

محافظررة البحيرررا باعتبار ررا  ا تيررارتررم : الجغرافتتيالمجتتال  -1
تعررررررد مررررررن أكبررررررر إحرررررردى محافظررررررا  الوجرررررر  البحرررررررل، والترررررري 

محافظررا  جمهوريررة مصررر العربيررة مررن حيررث المسرراحة حيررث 
مرررررن إجمرررررالي مسررررراحة الجمهوريرررررة بمسررررراحة  %9تمذرررررل نحرررررو 

مليررون فررردان ممررا يجعلهررا أكبررر محافظرررة  2.3محصررولية تبلررص 
مسرررتوى زراعيرررة فررري مصرررر، و رررى تحترررل المركرررز الذررراني علرررى 

الجمهوريررررة فرررري إنترررراج محصررررول برتقررررال التصرررردير والمسرررراحة 
مررررررن برتقررررررال  المزروعررررررة، حيررررررث بلةرررررر  المسرررررراحة المزروعررررررة

 2018 /2017عررررررام فرررررردان  61032التصرررررردير بالمحافظررررررة 
اقتصرررر  الدراسرررة و ،  رررن االف 7قرابرررة وذلرررك ب نتاجيرررة بلةررر  

علرررى مركرررز كفرررر الررردوار باعتبررراري مرررن أكبرررر المراكرررز المنتجرررة 
برتقرررال التصررردير حيرررث يحترررل المركرررز الذررراني علرررى  لمحصرررول

 المزروعررررررةسرررررراحة مسررررررتوى محافظررررررة البحيرررررررا مررررررن حيررررررث الم
 برتقررررررالمحصررررررول ب المزروعررررررةبلةرررررر  المسرررررراحة واإلنتاجيررررررة، ف

بحرررروالي  2021 /2020بمركررررز كفررررر الرررردوار عررررام  التصرررردير
   ررررن ألررررف 1.7قيرررررا ، ب نتاجيررررة بلةرررر   33فرررردان و 11957

 و(2020 ، )مديرية الزراعة بالبحيرا
لا ررررداف البحذيررررة فقررررد تمذلرررر   تحقيقررررال  المجتتتتال البشتتتترى: -2

و ررم جميررإل الررزراو المبحرروذين  مررزارو 1111فرري شرراملة البحررث 
 ال التصررردير( بررررالقرى الرررذالث المدروسررررة)زراو محصرررول برتقرررر

بمركرررز كفرررر الررردوار  الكنرررايس(  -ال ررررح  -)قوبانيرررة أبرررو قيرررر
نررة بمعلوميررة حجررم وقررد تررم تحديررد حجررم العيمحافظررة البحيرررا، ب

مررن الررزارو المسررجل أسررماإ م فرري مديريررة  %18لة بي ررذ الشررام
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، وقرررد ترررم مبحررروث 200البحرررث بلةررر  عينرررة  ، حيرررثالزراعرررة 
 يقة عشوائية منتظمةوسح  العينة ب ر 

تم جمإل البيانا  الميدانية لهذا البحث : الزمنيالمجال  -3
باست دام االستبيان الش صي  الل شهرل مايو ويوني  

 و2021
 تسلوا جمع البيانات وتحليل ا:

تم جمإل البيانا  عن  ري  االسرتبيان بالمقابلرة الش صرية 
تصميم  محصول برتقال التصدير المبحوذين، وقد تم زراومن 

اسررررتمارا االسررررتبيان فرررري ضرررروء ال ررررداف البحذيررررة مررررإل مراعرررراا 
نوعيررررة البيانررررا  الترررري تتفرررر  مررررإل تحقيرررر   ررررذي ال ررررداف، وقررررد 

عتبار ررا القواعررد المنهجيررة الترري يجرر  أن أ ررذ  الباحذررة فرري ا
تتبرررإل فررري تحديرررد الشررركل العرررام السرررتمارا االسرررتبيان، وتنسررريقها 

وبسرررري  مررررإل  دقيرررر وتسلسررررلها المن قرررري، وصررررياغتها بيسررررلو  
مراعرررراا ارتبا هررررا الوذيرررر  باإل ررررار العررررام للمشرررركلة وال ررررداف 
البحذيرررة، وقرررد ترررم إجرررراء ا تبرررار مبررردئي لالسرررتمارا فررري من قرررة 

تيكررد مررن وضرروح ومناسرربة السررئلة، وبنرراءال علررى ذلررك البحررث لل
ترررررم تعرررررديل السرررررئلة سرررررواء بالحرررررذف أو باإلضرررررافة أو إعرررررادا 

ن فري صرورت  النهائيرة تبياالصياغة ومن ذم فقد تم وضرإل االسر
بعرررردا  االسررررتعانةتمهيرررردال السررررتيفاء البيانررررا  البحذيررررة، وقررررد تررررم 

تمذلر   والتريأسالي  إحصائية بهدف استجالء النتائا البحذية 
، المعيررارل االنحرررافالمئويررة، المتوسرر  الحسررابي،  ةالنسررب فرري

البسري  لبيرسرون، ومعامرل  االرتبرا الجداول التكرارية، معامرل 
 االنحدارو

 النتانج ومناقشت ا
: الخصتتتانص المميتتتزة لتتتزرام محصتتتول برتقتتتال التصتتتدير توالن 

 المبحوثي : 

مرن جملرة  %86 أن (1أوضح  النترائا البحذيرة بجردول )
من جملة  %64سنة فيكذر، وأن  62لص أعمار م المبحوذين تب
مرن  %94.5، وأن ةومرتفعر ةمتوسر  درجة تعليمهمالمبحوذين 

لبحث من أسرر صرةيرا ومتوسر ة جملة المبحوذين في من قة ا
مرررررن جملررررة المبحررررروذين يقعررررون فررررري الفئرررررة  %83الحجررررم، وأن 

 (8-1الحيازيرررة الصرررةيرا حيررررث تترررراوح حيررررازتهم الكليرررة بررررين )
من جملرة المبحروذين متفررغين كليرال للعمرل  %57.5فدان، وأن 

مررررنهم عرررردد سررررنوا  ال برررررا فرررري زراعررررة  %69المزرعررررى، وأن 
( 15-1صةيرا تتراوح مابين )يهم محصول برتقال التصدير لد

مرررررن جملررررة المبحررررروذين فرررري من قرررررة البحرررررث  %72سررررنة، وأن 
تعرضرررهم لمصرررادر المعلومرررا  الزراعيرررة متوسررر  والتررري تتمذرررل 

المرشرررد الزراعررري، أ صرررائي البسررراتين، منررردوبي التسررروي   فررري 
بالمح ررررا ، البررررراما التليفزيونيررررة، النشرررررا  اإلرشررررادية، مجلررررة 

لزما  اإلنتررررراج، ذوى ال بررررررا، مسرررررت اإلرشررررراد الزراعررررري، تجرررررار
من جملة المبحوذين درجرة اسرتفادتهم  %55.5واإلنترن ، وأن 

ن نصف من تلك المصادر الزراعية من فضة، وأن ما يقر  م
علررى اتصررال بجهرراز اإلرشرراد الزراعرري، وأن  %40المبحرروذين 

غير راضرى عرن العائرد مرن  %55أكذر من نصف المبحوذين 
مررررررن جملررررررة  %34ر، وأن تصررررررديزراعررررررة محصررررررول برتقررررررال ال

المبحرروذين لررديهم اتجا ررا  محايرردا وسررلبية نحررو االسررتمرار فرري 
مررررررن جملررررررة  %82زراعررررررة محصررررررول برتقررررررال التصرررررردير، وأن 

ن ذوى االتجا ررا  المحايرردا والسررلبية نحررو التصرردير، المبحرروذي
مرررن جملرررة المبحررروذين يتسرررمون بمسرررتويا  معرفيرررة  %78وأن 

 اصة ب نتراج وتسروي  ة المن فضة ومتوس ة بالتوصيا  الفني
مرن جملرة المبحروذين  %87.5محصول برتقال التصدير، وأن 

يتسررررمون بمسررررتويا  تنفيذيررررة من فضررررة ومتوسرررر ة بالتوصرررريا  
 اج وتسوي  محصول برتقال التصديرول اصة ب نتالفنية ا
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 مميزة ل مال واالتصالية واالجتماعيةتوزيع المبحوثي  وفقان لبع  الخصانص الشخصية  .1جدول 
 % عدد المتغيرات المستقلة % عدد المتغيرات المستقلة % عدد المتغيرات المستقلة

 % عدد )فردب عدد تفراد احسرة -3 % عدد )درجةب درجة التعليم -2 % عدد )سنةب الس  -1
 40 80 فيقل( -3صةيرا ) 15.5 31 فيقل( - 6من فضة ) 29 58 فيقل( -40) 
 54.5 109 (6-4متوس ة ) 21.5 43 (11-7ة )متوس  57 114 (41-62) 
 5.5 11 فيكذر( -7) كبيرا 63 126 فيكذر( -12مرتفعة ) 14 28 فيكذر( -63) 

 0.04= الحسابيالمتوسا  2.70=  الحسابيالمتوسا  48.60المتوسا الحسابي = 
 0.60=  المعياري االنحراف 0.98=  المعياري النحرافا 13.90=  المعياري االنحراف

الحيتتتتازة احرضتتتتية  -4
 فتتيعتدد ستتنوات الخبتترة  -6 % عدد التفرل للعمل المزرعى -5 % عدد )فدا ب المزرعية

 % عدد )سنةب زراعة المحصول
 69 138 فيقل( -15صةيرا ) 5.5 11 غير متفر  83 166 يقل(ف -8صةيرا )
 25.5 51 (32-16متوس ة ) 37 74  جزئيتفر   11.5 23 (19-9متوس ة )

 5.5 11 فيكذر( -33كبيرا ) 57.5 115 تفر  كلى 5.5 11 فيكذر( -20) كبيرا
 0.04=  الحسابيالمتوسا  0.44المتوسا الحسابي  =  181.90= الحسابيالمتوسا 
  0.59=  المعياري االنحراف  0.63=  المعياري االنحراف 430=  المعياري االنحراف

التعتتتر  لمصتتتادر  -7
 المعلومتتتتتتات الزراعيتتتتتتة

 )درجةب
متتتت  مصتتتتادر  االستتتتتفادة -8 % ددع

بج از اإلرشتاد  االتصال -9 % عدد المعلومات الزراعية )درجةب
 % عدد )درجةب الزراعي

 60 120 نعم 55.5 111 فيقل( -9فضة )من  7.5 15 فيقل( -15من فض )
 40 80 ال 38.5 77 (18-10متوس ة ) 72 144 (24-16متوس  )
    6 12 فيكذر( -19مرتفعة ) 20.5 41 فيكذر( -25مرتفإل )

  10.05المتوسا الحسابي =  20.23=  الحسابيالمتوسا 
   5.09=  المعياري االنحراف  5.02=  المعياري االنحراف

 التتتتتترتييتتتتتتة قياد  -10
الرضتتا عتت  العانتتد متت   -11 % عدد )درجةب

 % عدد ) درجةب زراعة المحصول
نحتتتتتتتتتتتتتتتو  االتجتتتتتتتتتتتتتتتاه -12

زراعتتتتتتتتتة  فتتتتتتتتتي االستتتتتتتتتتمرار
 المحصول

 % عدد

 4.5 9 فيقل( -11) سلبي 55 110 غير راضى 18 36 فيقل( -9من فضة )
 29.5 59 (23-12محايد ) 45 90 راضى 58 116 (14-10متوس ة )
 66 132 فيكذر( -24إيجابي )    24 48 ذر(فيك -15مرتفعة )

 22.90المتوسا الحسابي =  6.21المتوسا الحسابي =  0.04المتوسا الحسابي = 
  5.08االنحراف المعياري =   1.61االنحراف المعياري =  0.64عياري = االنحراف الم

االتجتتتتتتتاه نحتتتتتتتو  -13
       % عدد التصدير )درجةب

       18 36 فيقل( -8سلبي )
       64 128 (16-9محايد )
       18 36 فيكذر( -17إيجابي )

   13.08المتوسا الحسابي = 
   4.15االنحراف المعياري = 

 

لمبحتتتوثي  الخاصتتتة بونتتتتا  لاالحتياجتتتات اإلرشتتتادية  :يتتتان ثان
 وتسويت محصول برتقال التصدير:

 االحتياجات المعرفية لزرام محصول برتقال التصدير:   -1
(، حيرث 2المبحوذين إلى ذالث فئا ، جدول )تم تصنيف 

احتيرررررررراجهم مررررررررن فض،  درجررررررررةمررررررررن المبحرررررررروذين  %30.5أن 
احتيرررراجهم  رجررررةد %3.5وسرررر ، واحتيرررراجهم متدرجررررة  %66و

( مررن المبحرروذين فرري %69.5وبينرر   ررذي النتررائا أن ) مرتفررإل،
حالة احتياج معرفي متوس  ومرتفإل، المر الذل يت ل  وجود 

يكون قادر على وضإل إستراتيجية من أولوياتهرا جهاز إرشادل 
توجي  براما إرشادية تهدف إلى إشرباو  رذا االحتيراج المعرفري 

 لزراو محصول برتقال التصديرو
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 توزيع المبحوثي  وفقان ل حتيا  المعرفي الكلي الخاص بونتا  وتسويت محصول برتقال التصدير .2جدول 
 % عدد صجمالي االحتيا  المعرفي )درجةب

 30.5 61 فيقل( -12) من فض
 66 132 (24 -13متوس  )

 3.5 7 فيكذر( -25) مرتفإل
 100 200 المجموم

 

لمعرفية وفقا للمجاالت وفيما يلي استعرا  ل حتياجات ا
 الث ثة المدروسة:

احتياجهم  درجةمن المبحوذين  %40.5اتضم أن  
 درجة %8احتياجهم متوس ، و درجة %51.5من فض، 

( من %58.5جهم مرتفإل، وتبين  ذي النتائا أن )احتيا
المبحوذين في حالة احتياج معرفي متوس  ومرتفإل للتوصيا  

وتبين أن أكذر من ، رضالفنية ال اصة ب دمة وتجهيز ال
احتياجهم من فض لتلك  درجة %53نصف المبحوذين 

 درجة %2.5احتياجهم متوس ، و درجة %44.5التوصية، و
( من %46.5بين  ذي النتائا أن )احتياجهم مرتفإل، وت

المبحوذين في حالة احتياج معرفي متوس  ومرتفإل للتوصيا  
ية، ويتضم الفنية ال اصة بمكافحة المراض والفا  الحشر 

 %39احتياجهم من فض، و درجةمن المبحوذين  %21أن 

احتياجهم مرتفإل، وتبين  درجة %40احتياجهم متوس ، درجة
المبحوذين في حالة احتياج  ( من%79 ذي النتائا أن )

معرفي متوس  ومرتفإل للتوصيا  الفنية ال اصة بعمليا  
 الجمإل والتسوي  )الفرز والتداول(و 

 االحتياجات التنفي ية لزرام محصول برتقال التصدير:  -2
 (،4جررررردول ) ،ترررررم تصرررررنيف المبحررررروذين إلرررررى ذرررررالث فئرررررا 

مررررررن  %72توضررررررم البيانررررررا  البحذيررررررة بالجرررررردول السرررررراب  أن 
 %20.5احتيرررررراجهم التنفيررررررذل مررررررن فض، ودرجررررررة مبحرررررروذين ال

احتيرررراجهم مرتفررررإل،  درجررررة %7.5احتيرررراجهم متوسرررر ، و درجررررة
( مررررن المبحرررروذين فرررري حالررررة %27.5وتبررررين  ررررذي النتررررائا أن )

احتيررررررراج تنفيرررررررذل متوسررررررر  ومرتفرررررررإل، وفيمرررررررا يلررررررري اسرررررررتعراض 
ذيرررررررة بالمراحرررررررل الذالذرررررررة إلنتررررررراج وتسررررررروي  لالحتياجرررررررا  التنفي
 تصدير بالتفصيلومحصول برتقال ال

 المبحوثي  وفقان ل حتيا  المعرفي الخاص بونتا  وتسويت محصول برتقال التصديرتوزيع  .3جدول 
 % ب200العدد ) = مجاالت االحتيا  المعرفي

   خدمة وتج يز احر  -1
 40.5 81 فيقل( -5من فض )
 51.5 103 (10 -6متوس  )
 8 16 فيكذر( -11مرتفإل )

   فات واحمرا  الحشريةمكافحة ا  -2
 53 106 فيقل( -5من فض )
 44.5 89 (10 -6متوس  )
 2.5 5 فيكذر( -11مرتفإل )

   عمليات الجمع والتسويت -3
 21 42 فيقل( -3من فض )
 39 78 (6 -4متوس  )
 40 80 فيكذر( -7مرتفإل )
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 ة الخاصة بونتا  وتسويت محصول برتقال التصديرتوزيع المبحوثي  وفقان ل حتيا  التنفي ي للتوصيات الفني .4جدول
 % عدد صجمالي االحتيا  التنفي ي )درجةب

 72 144 فيقل( -19من فض )
 20.5 41 (28 -20متوس  )
 7.5 15 فيكذر( -29مرتفإل )

 100 200 المجموم
 

احتيررررررررراجهم  درجرررررررررةمرررررررررن المبحررررررررروذين  %36اتضرررررررررم أن 
حتيراجهم ا درجرة %52من فض، وأكذر من نصف المبحروذين 

احتيرراجهم مرتفرررإل، وتبررين  رررذي النترررائا  درجرررة %12متوسرر ، و
( مررن المبحرروذين فرري حالررة احتيرراج تنفيررذل متوسرر  %64أن )

، فنيرررة ال اصرررة ب دمرررة وتجهيرررز الرضومرتفرررإل للتوصررريا  ال
 درجرررررررة %52.5وتبرررررررين أن أكذرررررررر مرررررررن نصرررررررف المبحررررررروذين 

احتيرررررراجهم متوسرررررر ،  درجررررررة %34.5احتيرررررراجهم مررررررن فض، و
حتيررررررراجهم مرتفرررررررإل، وتبرررررررين  رررررررذي النترررررررائا أن ا درجرررررررة %13و
( مرررن المبحررروذين فررري حالرررة احتيررراج تنفيرررذل متوسررر  47.5%)

راض والفرا  ومرتفإل للتوصريا  الفنيرة ال اصرة بمكافحرة المر
احتيرراجهم  درجررةمررن المبحرروذين  %9.5الحشرررية، ويتضررم أن 

 درجرررة %72.5احتيررراجهم متوسررر ،  درجرررة %18مرررن فض، و
(  مرن %90.5ن  رذي النترائا أن )احتياجهم مرتفإل، واتضم م

المبحرروذين فرري حالررة احتيرراج متوسرر  ومرتفررإل للتوصرريا  الفنيررة 
 ل(و ال اصة بعمليا  الجمإل والتسوي  )الفرز والتداو 

 

بي  االحتياجات  نحداريةال وا : الع قات االرتباايةثالثان 
لمبحوثي  والمتغيرات ل رفية والتنفي يةاإلرشادية المع

 :المستقلة المدروسة
حتياجات اإلرشادية رتبااية بي  االال ا توالن: الع قات

 لمبحوثي  والمتغيرات المستقلة المدروسة:ل
لمبحوثي  تبااية بي  االحتياجات المعرفية لالع قات االر  -1

بالتوصيات الفنية الخاصة بونتا  وتسويت محصول برتقال 
 التصدير والمتغيرات المستقلة المدروسة:

أن من ( 6ث كما  و مبين بجدول )أظهر  نتائا البح
بين ستة متةيرا  مستقلة  ناك ذالذة متةيرا  ترتب  معنويال 
بدرجة االحتياج المعرفى للمبحوذين و ى  درجة التعليم، 
الحيازا الرضية المزرعية، ودرجة اإلستفادا من مصادر 

 راعيةوالمعلوما  الز 
فى حين لم يتضم وجود ارتبا  معنوى بين درجة 

ياج المعرفى للمبحوذين وكالل من  السن، االتجاا نحو االحت
 التصدير، ودرجة قيادا الرأىو

 توزيع المبحوثي  وفقان ل حتيا  التنفي ي الخاص بونتا  وتسويت محصول برتقال التصدير .5جدول 
 % ب200العدد ) = مجاالت االحتيا  التنفي ي

   خدمة وتج يز احر  -1
 36 72 فيقل(  -6من فض )
 52 104 (11 -7متوس  )
 12 24 فيكذر( -12مرتفإل )

   ا  الحشريةمكافحة ا فات واحمر  -2
 52.5 105 فيقل( -6من فض )
 34.5 69 (11 -7متوس  )
 13 26 فيكذر( -12مرتفإل )

   عمليات الجمع والتسويت -3
 9.5 19 فيقل( -2من فض )
 18 36 (4 -3متوس  )
 72.5 145 فيكذر( -5مرتفإل )
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لمبحوثي  بالتوصيات الفنية الخاصة بونتا  وتسويت محصول برتقال ل المعرفي االحتيا لع قات االرتبااية بي  ا .6جدول 
 التصدير

 معامل االرتباا البسيا )بيرسو ب لمتغيرات المستقلةا م
 0.128 السنو  1
 ** 0.185 - درجة التعليمو 2
 **0.232-                     الحيازا الرضية المزرعيةو 3
 **0.253- درجة اإلستفادا من مصادر المعلوما  الزراعيةو 4
 0.082 اإلتجاا نحو التصدير 5
 0.012 درجة قيادا الرأىو 6

 0.05* معنول عند مستوى                                                       0.01** معنول عند مستوى 

 
التنفي يتتة  االحتياجتتاتة بتتي  كتتل متت  الع قتتات االرتباايتت -ا
لمبحتتتتوثي  بالتوصتتتتيات الفنيتتتتة الخاصتتتتة بونتتتتتا  وتستتتتويت ل

 محصول برتقال التصدير: 
أن مررن  (7البحررث كمررا  ررو مبررين بجرردول ) أظهررر  نتررائا

بين ستة متةيرا  مستقلة  ناك متةير واحد فق  يرتب  معنويرال 
و بدرجرررررة االحتيرررررراج التنفيرررررذى للمبحرررررروذين و رررررو  االتجرررررراا نحرررررر

 التصديرو
فرررررى حرررررين لرررررم يتضرررررم وجرررررود ارتبرررررا  معنررررروى برررررين درجرررررة 
االحتيراج التنفيرذى للمبحروذين وكرالل مرن  السرن، درجرة التعلرريم، 

ازا الرضرررررية المزرعيرررررة، درجرررررة اإلسرررررتفادا مرررررن مصرررررادر الحيررررر
 المعلوما  الزراعية، ودرجة قيادا الرأىو

نحدارية بي  اإلحتياجات اإلرشادية ال ثانيان: الع قات ا
 بحوثي  والمتغيرات المستقلة المدروسة:لمل

 المعرفية االحتياجات بي  نحداريةال ا الع قات: ثانيان 
 تا بون الخاصة الفنية بالتوصيات لمبحوثي ل والتنفي ية
 المستقلة والمتغيرات التصدير برتقال محصول وتسويت
 المدروسة

 لمبحوثي ل المعرفى اإلحتيا  بي  نحداريةال ا الع قات -أ 
 برتقال محصول وتسويت بونتا  الخاصة الفنية توصياتبال

 :المدروسة المستقلة والمتغيرات التصدير

 احلمر  على المتعدد نحدارالا دالة نتائا أوضح 
Stepwise Multiple Regression Analysis جدول 

 تفسير عن مسئولين فق  مستقلين متةيرين  ناك أن( 8)
 المعرفى حتياجاإل درجة فى الكلى التباين من 15.6%

 محصول وتسوي  ب نتاج ال اصة الفنية بالتوصيا  للمبحوذين
  2R  التحديد معامل قيمة بلة  حيث التصدير، برتقال

 ،0.05اإلحتمالى المستوى عند معنوية الدالة يو ذ 0.156
 الحيازا  ما المتةيران  ذانو * 18.220"ف"قيمة بلة  حيث

جمالى المزرعية، الرضية  المعلوما  مصادر من اإلستفادا وا 
 والزراعية
 تيذيرال  المستقلة المتةيرا  أكذر على للوقوف محاولة وفى

 فى( تابإل كمتةبر) ذينللمبحو  المعرفى االحتياج درجة على
 االنحدارى التحليل است دم المتةيرا  بقية تيذير ذبا  ظل

 معادلة عن التحليل  ذا نتائا أسفر  ،المتعدد المرحلى
 ذيذيرال  تإذر المستقلة المتةيرا  من اذنان منتتض   ى انحدار
 عند وذلك للمبحوذين المعرفى اإلحتياج درجة على معنويال 
 الحيازا   ى المتةيرا  و ذي المستقلة المتةيرا  باقى ذبا 

جمالى المزرعية، الرضية  المعلوما  مصادر من االستفادا وا 
 فى اينالتب من %15.6 يفسران المتةيرا   ذي وأن الزراعية،
 تسهم ال ال رى المتةيرا  بقية أن يعنى و ذا التابإل المتةير

 والتابإل المتةير فى التباين من %1.8 تفسير فى إال
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الع قات االرتبااية بي  االحتيا  التنفي ى للمبحوثي  بالتوصيات الفنية الخاصة بونتا  وتسويت محصول برتقال .7جدول 
 التصدير

 بعامل االرتباا البسيا )بيرسو م المتغيرات المستقلة م
 0.116- السنو  1
 0.024 درجة التعليمو 2
 0.076-                     الحيازا الرضية المزرعيةو 3
 0.036- درجة اإلستفادا من مصادر المعلوما  الزراعيةو 4
 * 0.153- اإلتجاا نحو التصدير 5
 0.050- درجة قيادا الرأىو 6

 0.05* معنول عند مستوى                                                      0.01مستوى ** معنول عند   
 

 بونتا  الخاصة الفنية بالتوصيات لمبحوثي ل المعرفى حتيا اال بي  نحداريةال ا لع قاتل المختزل النمو   نتانج .8ولجد
 المدروسة المستقلة والمتغيرات التصدير برتقال محصول وتسويت

 بت) قيمة       2Rالقياسي نحدارال ا قيمة  Bالجزنى نحداراال   قيمة   المستقلة المتغيرات              
 *4.637      0.089        0.304         المزرعية احرضية الحيازة
 *3.960      0.067        0.259        الزراعية المعلومات مصادر م  ستفادةاال صجمالى

 0.05اإلحتمالى المستوى دعن معنوى *                 18.220"= ف"قيمة               2R=0.156التحديد معامل قيمة         
 

 للزرام التنفي ى اإلحتيا  بي  نحداريةال ا الع قات -ب
 وتسويت بونتا  الخاصة الفنية بالتوصيات المبحوثي 
 :سةالمدرو  المستقلة والمتغيرات التصدير برتقال محصول

 مراحل على المتعدد نحدارالا دالة نتائا أوضح 
Stepwise Multiple Regression Analysis أن( 9)جدول 

 من %2.4 تفسير عن مسئول فق  مستقل متةير  ناك
 للمبحوذين التنفيذى اإلحتياج درجة فى الكلى التباين

 برتقال محصول وتسوي  ب نتاج ال اصة الفنية بالتوصيا 
 و ذي 2R  0.024 التحديد معامل قيمة لة ب حيث التصدير،

 بلة  حيث ،0.05اإلحتمالى المستوى عند معنوية الدالة
 والتصدير نحو تجاااال  و المتةير و ذا*4.776"ف"قيمة

 تيذيرال  المستقلة المتةيرا  أكذر على للوقوف محاولة وفى
 فى( تابإل كمتةبر) للمبحوذين التنفيذى االحتياج درجة على
 االنحدارى التحليل است دم المتةيرا  بقية ذيرتي ذبا  ظل

 معادلة عن التحليل  ذا نتائا أسفر  المتعدد، المرحلى
 ذيذيرال  يإذر فق  واحد مستقل متةير تتضمن   ى انحدار
 عند وذلك للمبحوذين التنفيذى اإلحتياج درجة على معنويال 
 ونح االتجاا   و المتةير و ذا المستقلة المتةيرا  باقى ذبا 

 فى التباين من %2.4 يفسر المتةير  ذا وأن التصدير،
 تسهم ال ال رى المتةيرا  بقية أن يعنى و ذا لتابإلا المتةير

 والتابإل المتةير فى التباين من %0.4 تفسير فى إال
: المشك ت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه المبحتوثي  رابعان 

 ومقترحات م للتغلا علي ا: 
العديرررررررد مرررررررن المشررررررركال  التررررررري تواجررررررر  أظهرررررررر  النترررررررائا 

المبحوذين في مجال إنتراج وتسروي  محصرول برتقرال التصردير 
وضرررإل تلرررك المشررركال  أمرررام الجهرررزا وفقرررال لرائهرررم وكمحاولرررة ل

المسئولة و اصة اإلرشاد الزراعي لوضإل الحلول الالزمة لتلك 
المشكال ، وذلك الت اذ القرارا  الالزمة لحل تلرك المشركال  

ذار ا السلبية وأ ذ ا في االعتبار عند ت  ري  البرراما وتقليل أ
 اإلرشاديةو

لمبحوثي  في المشك ت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه ا -
 صنتا  وتسويت محصول برتقال التصدير:

 محصول برتقال التصدير:المشك ت اإلنتاجية ل -1
أوضرررررح  النترررررائا برررررين جميرررررإل المبحررررروذين أفرررررادوا بوجرررررود 

يرررة لمحصرررول برتقرررال التصررردير وقرررد ترررم ترتيبهرررا إنتاج  مشررركال
تنازليررال وفقرراك لتكرررار ذكر ررا وقررد تبررين أن أ ررم وأكذررر المشرركال  
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ارتفرراو أسررعار مسررتلزما  اإلنترراج   اجرر  المبحرروذين  رريالترري تو 
مرررررن  %96.1الزراعررررري مرررررإل ان فررررراض جودتهرررررا وقرررررد ذكر رررررا 

المبحررروذين، ذرررم مشررركلة صرررعوبة تررروفير العمالرررة الفنيرررة المدربرررة 
، ذم مشكلة ترد ور صرفا  %95.6تفاو أجور ا وقد ذكر ا وار 

لرردى المبحرروذين،  %90.6وجررودا الذمررار وتكرررر ذكر ررا بنسرربة 
م تررروافر الررردورا  التدريبيرررة ال اصرررة بمحصرررول برتقرررال ذرررم عرررد
  بلةر  واإلصابة بالمراض والفرا  الحشررية بنسر ،التصدير
 على الترتي و 76.1%، 87.2%

 حصول برتقال التصدير:مل التسويقيةالمشك ت  -2
أظهررررررر  النترررررررائا العديرررررررد مرررررررن المشررررررركال  التررررررري تواجررررررر  
المبحوذين في مجال تسوي  محصول برتقال التصردير وقرد ترم 
ترتيبهررا تنازليررال وفقرراك لتكرررار ذكر ررا وقررد تبررين أن أ ررم المشرركال  

ار البيرإل وتحكرم التي تواج  المبحروذين  ري  عردم اسرتقرار أسرع
مرررررن  %97.8ر وقرررررد ذكر رررررا مح رررررا  التصررررردير فررررري السرررررعا

لمبحررروذين وبالترررالي لالمبحررروذين، ذرررم ضرررعف القررردرا التسررراومية 
عرررررردم عدالررررررة سررررررعر البيررررررإل، وارتفرررررراو تكلفررررررة العامررررررل البشرررررررى 
المسررت دم فرري الجمررإل والفرررز والترردريا والتعبئررة وتكرررر ذكررر م 

ك مشركلة عرردم لردى المبحروذين، تلري ذلر %93.9برنفس النسربة 
 و%90المبحوذين بنسبة بلة  توافر أسوا  جملة قريبة من 

على المشك ت التي تواج  م المبحوثي  للتغلا مقترحات  -
 في صنتا  وتسويت محصول برتقال التصدير: 

ئا أن أ رررم المقترحررا  للتةلررر  علررى المشررركال  بينرر  النتررا
اإلنتاجيررة والتسررويقية الترري تواجرر  المبحرروذين لمحصررول برتقررال 

تل موذوقررررة بنسرررربة التصرررردير  رررري  ترررروفير الشررررتال  مررررن مشررررا
، ذرم عقرد دورا  تدريبيرة لترروفير المعلومرا  الفنيرة فرري 97.8%

، وترررررروفير السررررررمدا %97.8الوقرررررر  المناسرررررر  بنسرررررربة بلةرررررر  
، ذررررم زيررررادا %97.2بيسررررعار مناسرررربة بنسرررربة بلةرررر  والمبيرررردا  

أعررداد المرشرردين الررزراعيين المت صصررين فرري كررل قريررة بنسرربة 
ا تشررررجيإل نشررررر ، وغير ررررا مررررن المقترحررررا  ومنهرررر%96.1بلةرررر 

نظرررام الزراعرررة التعاقديرررة فررري إنتررراج وتسررروي  محصرررول برتقرررال 
التصررررررردير، تررررررردري  العمالرررررررة الزراعيرررررررة مرررررررن  رررررررالل البرررررررراما 

مرررررام بالتسررررروي  التعررررراوني لمحصرررررول برتقرررررال اإلرشرررررادية، اال ت
التصدير، إقامة الحقول اإلرشادية، وضرورا اال تمام باإلرشراد 

ليررل الفاقررد منرر  لزيررادا التسررويقي لمحصررول برتقررال التصرردير لتق
نتاج ذمار ذا  جودا عاليةوالمعروض للتص  دير وا 

 بونتا  الخاصة الفنية بالتوصيات لمبحوثي ل التنفي ى حتيا اال بي  نحداريةاال  لع قاتل المختزل النمو   نتانج .9جدول
 المدروسة قلةالمست والمتغيرات التصدير برتقال محصول وتسويت
 بت) قيمة         2Rالقياسي نحداراال  قيمة    Bالجزنى نحداراال   قيمة    لمستقلةا المتغيرات         

 *2.185         0.024              0.153             التصدير نحو تجاةاال 
 0.05اإلحتمالى وىالمست عند معنوى                   *  4.776"= ف"قيمة                   2R=0.024التحديد معامل قيمة        

 
 محصول برتقال التصديراإلنتاجية ل المشك ت .10 جدول
 الترتيا % التكرار المشكلة م
 1 96.1 192 جودتهاو ان فاضأسعار مستلزما  اإلنتاج مإل  ارتفاو 1
 2 95.6 191 أجور او وارتفاوصعوبة توفير العمالة الفنية المدربة  2
 3 90.6 181 تد ور صفا  وجودا الذمارو 3
 4 87.2 174 عدم توافر الدوارا  التدريبية ال اصة بمحصول برتقال التصديرو 4
 5 76.1 152 الحشرية و والفا اإلصابة بالمراض  5
 6 75 150 عمليا  الت عيمو فيأو  الشتال  فيالةش  6
 7 62.8 125 التعرف على المراض ومكافحتهاو فيضعف قدرتهم  7
 8 52.8 105 احة المزروعة بمحصول البرتقالوتد ور وتناقص المس 8
 9 51.7 103 كفاءا أداء عمليا  ال دمة الزراعيةو ان فاض 9
 10 50.6 101 بين برتقال مصا  وأ ر يتساق و الفاقد ما ارتفاو 10
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 الخاصة بتسويت محصول برتقال التصدير المشك ت .11 جدول
 الترتيا % التكرار المشكلة م
 1 97.8 195 السعارو فيأسعار البيإل وتحكم مح ا  التصدير  استقرارعدم  1
 2 93.9 188 عدم عدالة سعر البيإلو وبالتاليين ضعف القدرا التساومية للزراو المبحوذ 2
 3 93.9 188 والتدريا والتعبئةو الجمإل والفرز فيتكلفة العامل البشرى المست دم  ارتفاو 3
 4 90 180 لزراو المبحوذينوأسوا  جملة قريبة من ا عدم توافر 4
 5 81.7 163 نس  ومعدال  الفاقد أذناء عملية التسوي و ارتفاو 5
 6 74.4 149 ا تمام الزراو المبحوذين بتحديد مرحلة النضا المناسبة للجمإلو عدم 6
 7 65.6 131 الزراعيبدائية عمليا  ال دمة التسويقية للذمار بسب  غيا  دور اإلرشاد  7

 
 في صنتا  وتسويت محصول برتقال التصديرقترحات المبحوثي  للتغلا على المشك ت التي تواج  م م.12جدول
 الترتيا % التكرار المقترحات م
 1 98.3 196 وتوفير الشتال  من مشاتل موذوقة 1
 2 97.8 195 والوق  المناس  فيعقد دورا  تدريبية لتوفير المعلوما  الفنية  2
 3 97.2 194 ومبيدا  بيسعار مناسبةتوفير السمدا وال 3
 4 96.1 192 وكل قرية فيمرشدين المت صصين زيادا أعداد ال 4
 5 96.1 192 وإنتاج وتسوي  محصول البرتقال فيتشجيإل نشر نظام الزراعة التعاقدية  5
 6 94.4 189 وتدري  العمالة الزراعية من  الل البراما اإلرشادية 6
 7 93.3 186 ولمحصول برتقال التصدير تعاونيالبالتسوي   اال تمام 7
 8 89.4 179 والحقول اإلرشادية لمحصول برتقال التصديرإقامة  8
الفاقد من  لزيادا  لمحصول برتقال التصدير لتقليل التسويقيباإلرشاد  اال تمامضرورا  9

نتاج ذمار ذا  جودا عالية  9 68.9 138 والمعروض للتصدير وا 

 
 التوصيات

مرررررا أظهرتررررر  النترررررائا البحذيرررررة مرررررن شررررردا االحتياجرررررا  إزاء 
ة والتنفيذيرررررة برررررين زراو محصرررررول برتقرررررال التصررررردير، المعرفيررررر

وأيضررال إزاء مررا أشررار  إليررر  النتررائا مررن محدوديررة دور جهررراز 
اإلرشررراد الزراعررري فررري من قرررة البحرررث فيمرررا يتعلررر  برررالمبحوذين 

وفتتتى ضتتتوء  لتتت  وتبصرررير م بالمعرررارف والسرررالي  الحديذرررة، 
 الدراسة بما يلي:توصى 
ة مرن ان فراض نسربي نظرال لما أوضحت  النتائا البحذي -1

لمعارف المبحروذين بالتوصريا  الفنيرة ال اصرة ب نتراج وزراعرة 
وصرررررى بمسررررراعدا بحرررررث يمحصرررررول برتقرررررال التصررررردير فررررر ن ال

المررررزارعين عررررن  ريرررر  الترررردري  بالمشرررراركة لتنميررررة اإليجابيررررة 
ل ال ررر  والوسررائل وتحفيررز م باكتسررا  المعررارف، واسررت دام كرر
ى ت بيررر  التوصررريا  التررري قرررد ترررإذر فررري اكتسرررابهم القررردرا علررر

اإلرشررادية ال اصرررة برررزراو محصرررول برتقرررال التصررردير بصرررورا 
 صحيحةو

في ضوء ما أظهرت  النتائا البحذية مرن وجرود قصرور  -2
فررري مسرررتويا  زراو محصرررول برتقرررال التصررردير فررري كرررل مرررن 

لضرررورل أن تشررمل القرررى الترري أجرررى بهررا البحررث، ف نرر  مررن ا
عررري فررري من قرررة أ رررداف و  رررة عمرررل الجهررراز اإلرشرررادل الزرا

واالحتياجررررررا  المعرفيررررررة الفعليررررررة والممارسررررررا  الفنيررررررة  بحررررررثال
الالزمة التي يج  أن يلقرى الضروء عليهرا و اصرة فيمرا يتعلر  
بالتربرررة المناسررربة والصرررناف المزروعررررة وميعررراد الررررل والتقلرررريم 

 رية ومكافحتهاووالتسميد والمراض والفا  الحش
دور فعررال فرري مررن الضرررورل قيررام الجهرراز اإلرشررادل برر -3

إكسا  المرزارعين المهرارا  ال اصرة بكيفيرة الت بير  الصرحيم 
لررربعض الممارسرررا  التررري تشرررتمل عليهرررا التوصررريا  اإلرشرررادية 
ال اصررررة ب نترررراج وتسرررروي  محصررررول برتقررررال التصرررردير، والترررري 

المبحرروذين الررذين أوضررح  النتررائا البحذيررة ترردنى نسرربة الررزراو 
 ي بقونها بصورا صحيحةو
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ار  إلي  النترائا البحذيرة مرن محدوديرة دور إزاء ما أش -4
المرشرررد الزراعررري فررري نشرررر المعرررارف لررردى الرررزراو المبحررروذين 
وال اصرة ب نتراج وتسرروي  محصرول برتقررال التصردير، واعتبرراري 
مصرررررردر يسررررررتقى منرررررر  الررررررزراو معلومرررررراتهم، لررررررذلك ف نرررررر  مررررررن 

جهرراز اإلرشرراد الزراعرري لل ررر  اإلرشررادية  الضرررورل اسررت دام
رص علررررى تنرررروو تلررررك ال ررررر  والمعينررررا  مررررإل المناسرررربة والحرررر

التركيرررررز علرررررى  رررررر  اإليضررررراح العملررررري فررررري نقرررررل وتوصررررريل 
التوصيا  اإلرشادية ال اصة ب نتاج وتسوي  محصول برتقرال 
كسابهم المهارا  الالزمة فري ت بيقهرا مرإل ضررورا  التصدير، وا 

در أكبررر مررن الجهررود اإلرشررادية اإلعالميرررة اال تمررام بتوجيرر  قرر
   الم تلفة للزراو المبحوذينونحو تلك الفئا

فرري ضرروء مررا أبرزترر  النتررائا البحذيررة مررن وجررود عرردد  -5
كبيررر مررن المشرركال  والعقبررا  الترري تحررول زيررادا االحتياجررا  
اإلرشادية بين الزراو المبحروذين، ف نر  مرن الضررورل أن تنرال 

حق  من عناية وما تسرتوجب  مرن ا تمرام تلك المشكال  ما تست
اما اإلرشررررادية الترررري يركررررز عليهررررا جهرررراز فرررري النشرررر ة والبررررر 

اإلرشاد الزراعي وغيري من الجها  المعنية في من قرة البحرث 
وذلك من  الل القيام بتوفير التقاول الالزمرة للزراعرة،  فرض 
أسعار مستلزما  اإلنتراج لتقليرل تكراليف زراعتر ، وضرإل سرعر 

ل رررررن، إنشررررراء مراكرررررز تسرررررويقية  اصرررررة بررررر ، وتررررروفير مجرررررزى ل
 كيميائية الالزمة بكميا  كافية وبيسعار مناسبةوالسمدا ال

بررر جراء المزيررد مرررن الدراسرررا  وصتتتى لبحتتت  يوتخيتتران فتتتو  ا
والبحروث اإلرشرادية الزراعيرة الترري تهرتم بدراسرة إنتراج وتسرروي  
محصررول برتقررال التصرردير بررين الررزراو بمحافظررا  أ رررى فرري 

رية مصر العربية بهدف إلقراء المزيرد مرن الضرواء علرى جمهو 
عاد وجوان  أ ررى للمشركلة، ودراسرة تريذير متةيررا  وعوامرل أب

 أ رى لم تت ر  إليها  ذا البحثو
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ABSTRACT 
Extension Needs of Export Orange Growers at Kafr El Dwar District, Behiera 

Governorate  

Alyaa G. S. Mahmoud , Amel. A. Fayed , Salwa. A. Ghaly and Ali. M. Abd El-Halim 

This research has originally aimed at identifying the 

guiding needs of farmers of orange which is exported at 

Kkafr  El dwar, Behiera Governorate. The data of this 

research was obtained through a questionnaire form 

through an interview with a sample of 120 interviewees 

who were randomly selected  from those who produce 

Orange for export in three villages, namely (Kobaneyat 

Abu Qeer, Al Tarh, Al Kanayes) in Kafr - El dwar 

representing 18% of Orange farmers, whose names are 

registered in counting and listing records in 

Agricultureal Department and Agricultureal Directorate 

in Kkafr – El dwar. Field data of this research was 

collected using the personal questionnaire during May 

and June 2021. The data wase entered and scheduled, 

using some statistical methods such as percentage, 

mean, average, standard deviation and simple 

correlation coefficient, as well as frequency distribution 

tables to exptain the results. Most important results of  

the research: 

- The level of knowledge of 78% of the interviewees 

of the technical recommendations of the production and 

marketing of Orange was low and medium, while this 

execution of these recommendation by 87.5% of them 

was low and medium. 

- The level of total need for understanding these 

technical recommendations by 69.5% of the 

interviewees was medium and high, while the total 

executive need of these recommendations by 92.5% of 

them was low and medium. 

- The most important problems that face the 

interviewees in the stages of production and marketing 

of Orange are as follows: 

 problems of productivity, including: high prices of 

production requirements and poor quality of them, 

difficulty of providing trainded technical labour and 

high wages of them, bad properties and quality of fruits, 

as well as problems of marketing Orange, such as 

instability of sale prices, control of prices by exportation 

stations, poor negotiation by interviewees, which leads 

to unfair prices, high cost of laborers used to harvest, 

categorize and package, inavailability of near wholesale 

markets and high rates of loss. 

- The most important proposals from the 

interviewees, point of view is to provide seeds from 

reliable places, hold training courses to provide 

technical information in time, provide pestisides with 

appropriate prices, increase number of specialized 

guides in each village, encourage contractual agriculture 

system, train agriculture workers, care for cooperative 

marketing of Orange and care for marketing guidance to 

decrease the loss of Orange and increase the Orange to 

be exported.  

Keywords: Orange- Export- Needs- Knowledge- 

Executive 

 

 

 

 

 

 


