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 1حنان ابراهيم عبيدو  عبد المجيد ايمان مصطفى، منى عطية صقر

                                                           
 asejaiqjsae.2022.229567/10.21608معرف الوثيقة الرقمي: 

 مركز البحوث الزراعية -معهد االرشاد الزراعى والتنمية الريفية1   

 2022 ابريل07فىلموافقة عمى النشر ، ا2022مارس02استالم البحث فى

 الممخص العربى
رشدادى لمريفيدات حتيداج ال مسدتوى اال استيدف البحث تحديدد

الحصدداد لمحصددول الفاصددوليا المتعمددب بتنفيددذ معددامالت مددا بعددد 
حتياج الدرجات الكمية لالمع تحديد معنوية العالقة بين  ،الخضراء

المتعمددب بتنفيددذ معددامالت مددا بعددد الحصدداد  لممبحوثددات رشددادىال 
المتغيددددرات المسددددتقمة  مددددن كددددلو  الخضددددراء لمحصددددول الفاصددددوليا

رشدددددادية التدددددى تقدددددد  والتعدددددرف لمدددددى الخددددددمات ال  ،المدروسدددددة
 خيدددرا  أو  ممبحوثدددات فيمدددا يتعمدددب بمحصدددول الفاصدددوليا الخضدددراء،ل

المبحوثات فى تنفيذ معامالت ما بعدد  وتحديد المعوقات التى تواج
 .الحصاد لمحصول الفاصوليا الخضراء

ث بمحافظددة البحيددر  حددجددرى البأف ىدددااأل هىددذا ولتحقيددب ىددذو 
، وتد  كبر المحافظات مساحة فى زرالة المحصولأوالتى تعد من 

 كبددر القددرى مسدداحة فددى زرالددة المحصددول وىددىأقددرى مددن  اختيددار
 وبمد  حجد د  آ، وقريدة الفآ، وقرية العشدر قرية الصديب يوسف

  ريفيددة مددن زوجددات أامددر  261لينددة البحددث فددى القددرى الددثالث 
تخدا  معادلددة كريسددجى ومورجددان مددن وفددب اسدد زينالددزراع الحددا 

وقدددد تددد   ،مزارلدددا   182الحدددا زين والبدددال  لدددددى   الدددزراعممة شدددا
وتدد  جمددع  صددمى،ينددة البحددث بددنفس توزيددع المجتمددع األسددحع ل

 بيانددات البحددث مددن خددالل اسددتمار  اسددتبيان بالمقابمددة الشخصددية،
ى ديالت التدددجريدددت لمييدددا التعدددأو  والتدددى سدددبب اختبارىدددا مبدددد يا  

صددبحت صددالحة لجمددع البيانددات وذلدد  أالموقددف بحيددث  اقتضدداىا
وتدد  معالجددة البيانددات    1212 كتددوبرأسددبتمبر، و  خددالل شدديرى

الم ويدددة  ةسدددبالتكدددرارات والن باسدددتخدا  حصدددا يا  إوتحميميدددا  كميدددا  
 رتبداط البسديطنحدراف المعيدارى ومعامدل ال ال والمتوسط الحسدابى وا

 . لبيرسون
 يمى:ى  النتا ج كما أوكانت 

لدديين  %(81,7المبحوثدات بنسدبة   مى منغالبية العظن الأ -2
 رشددادىإلددديين احتيدداج  %(5,6 و متوسددط، رشددادىإاحتيدداج 
لمحصدول  مدا بعدد الحصداد فيما يتعمدب بتنفيدذ معدامالتمرتفع 

 .فى منطقة البحث الفاصوليا الخضراء
بدين درجدات  وجود لالقة معنويدةلد  لى إ شارت النتا جأكما  -1

فيمدددا يتعمدددب بتنفيدددذ ممبحوثدددات لكميدددة لا رشدددادىال االحتيددداج 
معددددامالت مددددا بعددددد الحصدددداد لمحصددددول الفاصددددوليا الخضددددراء 

( 2,22لند مسدتوى معنويدة   المتغيرات المستقمة المدروسةو 
.  

التدى  التعميميدة رشداديةن الخددمات ال ألدى إتشدير النتدا ج  كما -3
ممبحوثدددات بمنطقدددة البحدددث رشددداد الزرالدددى ليقددددميا جيددداز ال 

نفيذ معامالت ما بعدد الحصداد لمحصدول الفاصدوليا لمتعمقة بتا
 لقد ندوات  لالىاأتقع بين نيايتين حيث  منخفضة الخضراء

جمدددالى مجمدددوع إ% مدددن 17,6رشدددادية( بنسدددبةواجتمالدددات إ
ات فى المنطقة صحاع الثالجأ التنسيب مع  دناىاأالتكرارات، و 

% مددددن 1,2 بنسدددبة سددددعار مناسدددبة(ألتخدددزين المحصدددول وب
 ع التكرارات. جمالى مجمو إ
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المبحوثات فيمدا يتعمدب  وى  المعوقات التى تواجأت كان خيرا  أو  -1
 الخضدراء محصول الفاصوليال بتنفيذ معامالت ما بعد الحصاد

% 96بنسدبة  (فاع تكاليف النقلرتإ لالىا أتقع بين نيايتين 
لد  وجدود ثالجدات فدى  اىا دنأو  جمالى مجموع التكراراتإمن 

 .جمالى مجموع التكراراتإ من %13 سبةبن (المنطقة
،  خضددراء فاصددوليا،  إرشددادية احتياجددات الكممددات المفتاحيددة:

 النوبارية

 والمشكمة البحثية المقدمة
يمثللللل القطللللاع الزراعللللى دوراا ًريسللللياا وهامللللاا فللللى المقتصللللد 

قتصلادية لما له من دور هلام فلى التنميلة اإلالزراعى المصرى 
حتياجللللاغ اليةاًيلللللة ر االتللللوفيفللللى  هعتمللللاد عميلللللحيللللث يللللتم اإل

يلللة الالزملللة جنبالعمالغ األتلللوفير لمسلللكان ف لللالا علللن دور  فلللى 
بعللللللد تراجلللللل  قيمللللللة قتصللللللادية وةلللللللك لللللللدف  عجمللللللة التنميللللللة اإل
رز ن المحاصلليل التقميديللة كللالقطن واألالصللادراغ المصللرية ملل

 .( 435ص : 2018حمد ، أ)
وتعتبللللر محاصلللليل الل للللر مللللن المحاصلللليل الهامللللة فللللى 

جنيللة  % مميللار14,7نتاجهللا حللوالى إقيمللة  غميللمصللر حيللث ب
نتلللال الزراعلللى البلللال  % ملللن قيملللة اإل4,12تمثلللل نحلللو  يتلللوال

راء ويعد محصول الفاصلوليا الل ل، يهاا مميار جن 357حوالى 
حيلللث  غيلللر المجهلللدة لمتربلللة ةملللن المحاصللليل الزراعيلللة الواعلللد

نللله يمكلللن زراعتهلللا أللللى إ لللافة كثلللر ملللن علللروة باإلأتلللزرع فلللى 
وقلاغ أميزة تصلديرية فلى ة مما يتيح لها اق الزجاجيفنتحغ األ

العللروة الشللتوية  سللواق اللارجيللة ولصوصللاا ال تتللوافر فيهللا باأل
زيلللادة حصللليمة صلللادراغ الل لللر وبالتلللالى  همملللا يترتللل  عميللل

كمللا  ،عللىتسللهم فللى لفللز العجللز فللى الميللزان التجللارى الزرا
اللللرى  را لللى الرمميلللة باسلللتلداميمكلللن زراعتهلللا بنجلللا  فلللى األ

اصلللللوليا بمحصلللللول الف زروعلللللة، وبميلللللغ المسلللللاحة المالتنقيطبللللل
نتال كملى بمل  حلوالى إب لف فدان،أ 53الل راء سنوياا حوالى 

، وتعتبللر العللروة لللف طللن موزعللة عمللى عرواتلله الثالثللةأ 218
، حة المزروعللةهللم العللرواغ الللثالث مللن حيللث المسللاأالشللتوية 

 لللفأ 32,5غ الفاصللوليا الل للراء حللوالى كمللا بميللغ  صللادرا

 الى كميلة صلادراغ الل لرجملإ% من 2,14تمثل نحو ن، ط
  .( 136 ص :2019رون،وآل )العبد،

 ول عملللى مسلللتوىمنطقلللة النوباريلللة الترتيللل  األ تحتللللهلللةا و 
عللة بمحصللول الفاصللوليا زرو الجمهوريللة مللن حيللث المسللاحة الم

لف فدان أ 22,6وى بمتوسط مساحة بم  حوالى الل راء الشت
يشلير مما  فدان طن/ 3,32  حوالى نتاجية فدانية بمإبمتوسط 

نتللللال محصللللول الفاصللللوليا إلللللى مكانللللة منطقللللة النوباريللللة فللللى إ
ص : 2019رة االحصلللاءاغ الزراعيلللة،)نشللل الل لللراء الشلللتوى

89 ). 
ألهميللللة محصللللول الفاصللللوليا الل للللراء كمحصللللول  ونظللللراا 

 هنللإ، فىمرتفلل  بمقارنتلله بالمحاصلليل األلللر  تصللديرى ةو عاًللد
ق طريللل علللن هنتاجلللإة رار فلللى زيلللادينبيلللى العملللل عملللى االسلللتم
البحث العممى  هليإهم ما توصل أمساعدة الريفياغ فى تطبيق 

لملللام بالمشلللكالغ التلللى تواجللله واإل نتلللال هلللةا المحصلللول،إفلللى 
رشلادية تسلتهدف إغ حتى يمكن  حمها ملن للالل بلرام  الريفيا

نتاجيللللة لهللللؤالء اغ التنفيةيللللة والنهللللوز بمعللللدالغ اإلسللللد الفجللللو 
 الريفياغ.
وتأهيللل  رشللادية،دماغ اإلرفللى كيفيللة تطللوير اللللفكيالت ويعللد

را للللى الجديللللدة لممهللللام التللللى العللللاممين باإلرشللللاد الزراعللللى باأل
نتلللال اليلللةاء أملللر  لللرورى ل ملللن اليلللةاًى إ وتعزيلللز تنتظلللرهم،

لسللللكان تمللللك المنللللاطق هللللى وبنللللاء القللللدراغ البشللللرية  سللللرى،األ
األسللاس  الركيللزة األساسللية فللى اإلنتللال اليللةاًى الفعللال وكللةلك

وةللللك ملللن  لمسلللتدامة فلللى تملللك المنلللاطق،حلللداث التنميلللة افلللى إ
عبللر  لللى وجللود مهللاراغ تقنيللة متطللورةإلللالل الحاجللة المتزايللدة 

، وملللن لللللالل غةيلللة والزراعلللةمجموعلللة واسلللعة ملللن أنظمللللة األ
جتماعيللة وسياسللية متطلورة حللول مكانللة الزراعللة إوجهلاغ نظللر 

لممجتمعللللاغ فلللى المجتملللل  ملللن لللللالل عمميللللة البنلللاء المسللللتمرة 
جلل التنميلة أن بنلاء القلدراغ ملن إ، وبالتلالى فلةالعمرانية الجديلد

الريفيللة المسللتدامة أمللر مهللم ملل  وجللود أسللالي  مناسللبة وجديللدة 
والتللللى تتناسلللل  ملللل  الللللدور الللللةى لمعللللاممين باإلرشللللاد الزراعللللى 

 .اإلرشلللللللللللاد الزراعللللللللللى فلللللللللللى تمللللللللللك المنلللللللللللاطق هيقدملللللللللل

(Barbara,Talal,2017,p:93 )  
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نشلاط ن يمتلد أنه يج  أ (90:ص2012) قشطة  افأو 
سلرهم أالتسويق من لالل ترشيد اللزراع و  اإلرشاد الزراعى الى

ول فى الحقل ولالل عممية النقل نحو تقميل الفاقد من المحص
 هميلللة الفللللرز والتللللدري  للللبعز المنتجللللاغ الزراعيللللة وتيميفهللللاأو 

الريفيللة فللى الحصللول عمللى  ةوتلزينهللا ومسللاعدة الللزراع والمللرأ
نتللللال المحاصلللليل التللللى إ ي للللاا أة لمنتجللللاتهم و لمرتفعللللر اسللللعااأل

 تصمح لمتصدير.
الزراعلللللى فلللللى المرحملللللة رشلللللاد للللللى جهلللللود اإلإةا نظرنلللللا ا  و 

رشللادية نهللا اقتصللرغ عمللى تقللديم اللللدماغ اإلأالما للية نجللد 
نتللللال، التكنولوجيللللا اللاصللللة بممارسللللاغ اإل لمللللزراع فللللى مجللللال

سلللويق و لللدماغ تسلللاعد فللى تأوقممللا حصللموا عملللى معمومللاغ 
دى أمر اللةى األ ،اغ ما بعد الحصادداء عمميأو أصيمهم محا
لممعلللارف والمعموملللاغ التسلللويقية  سلللرهمأو  تبلللاع هلللؤالء اللللزراعإ

ثنلللاء أد عنهلللا معلللدالغ مرتفعلللة ملللن الفاقلللد التقميديلللة والتلللى تولللل
ادة التكلللاليف التسلللويقية وتلللدنى عمميلللاغ ملللا بعلللد الحصلللاد، وزيللل

سللية ولمللا كللان يقية التنافعواًللدالمنتجين و للعف قللدراتهم التسللو 
لممنتجللللللاغ البسللللللتانية  جللللللل التصللللللديرأتسلللللويق النللللللاجح مللللللن ال

نتللللال لتحقيللللق الجللللودة كمللللا يتطملللل  العنايللللة باإل أالطازجللللة يبللللد
الجللللودة والقيمللللة اليةاًيللللة  بمراحللللل التللللداول التللللى تحمللللى هللللة 
 واالقتصادية ل مان سالمة اليةاء .

شللللللركاغ التصلللللللدير % مللللللن  80كثللللللر ملللللللن أن أل ونظللللللراا 
نهلا تعتملد إبعينهلا للةا ف تلصصة فلى منتجلاغمصرية غير مال

نتللللال صلللليار إمللللزارع القطللللاع اللللللاص بمللللا فيهللللا نتللللال إعمللللى 
الللزراع فللى تللوفير احتياجاتهللا مللن التصديرلاصللة فيمللا يتعمللق 

ولملا كلان  بمتطمباغ التصلدير لمحصلول الفاصلوليا الل لراء.
هلللة  الشلللركاغ فلللى عمميلللة تصلللدير  هملللن المشلللاكل التلللى تواجللل

نتللاجى لاصللة فيمللا انلل  اإلاكل تتعمللق بالجاصللوليا هللى مشللالف
 يتعمق بتقيق الجودة وكةلك مشاكل تتعملق بلالنواحى التسلويقية.

  ن هللةإوالفللرز والتعبًللة والتلللزين لللةا فلل همهلا عمميللاغ الجملل أو 
بتطبيللللق الممارسللللاغ دراك الللللزراع إلللللى قمللللة إالمشللللاكل تعللللزى 
ةكورة ل المللصلول وعمميللاغ التلداو حالم نتلالإالموصلى بهلا فللى 
 (42:ص 2009)غنيم، دير.يقة لمتصالتى تتعمق بتسو 

دور مممللوس فللى رفلل   هرشللاد الزراعللى للن اإلأوبلالرغم مللن 
 هراعيلللللة والتسللللويقية ملللللن للللللالل نشلللللاطاتنتاجيلللللة الز الكفللللاءة اإل

حلداث إنتلال الزراعلى علن طريلق التعميمية فى كافلة جوانل  اإل
اغ المنتجللين راغ السللموكية فللى معللارف ومهللاراغ واتجاهلليللالتيي

مساعدتهم عمى ملتمف حزم التوصياغ الفنية و و حالزراعيين ن
رشللللادية الزراعيللللة لللللم اإل بللللرام ن الأال إتطبيقهللللا فللللى حقللللولهم 

ل وتسللللويق محصللللول نتللللاإهميللللة المطموبللللة لتطللللوير تواكلللل  األ
 الفاصوليا الل راء.

 مشكمة البحث:
ن محصللللول الفاصللللوليا الل للللراء مللللن محاصلللليل أل نظللللراا 

رتبللة الثانيللة بعللد مللة فللى التصللدير حيللث يحتللل المالل للر الها
ى ةلللك عمللى مسللتوى الجمهوريللة وحيللث محصللول البطللاطس فلل

شللللللركاغ التصللللللدير المصللللللرية تعتمللللللد فللللللى تللللللوفير  غمبيللللللةأن أ
ال ملزارع نتلإمن محصول الفاصوليا الل راء عمى احتياجاتها 

ولمللا كللان مللن ، عنتللال صلليار الللزراإالقطللاع اللللاص بمللا فيهللا 
تصللللللدير  هللللللة  الشلللللركاغ فللللللى عمميللللللة هتواجللللللالمشلللللاكل التللللللى 

همهللا عمميللاغ الجملل  أصللول تتعمللق بالعمميللاغ التسللويقية و المح
ن هللللة  أو  هليللللإشللللارة رز والتعبًللللة والتلللللزين كمللللا سللللبق اإلوالفلللل

بتطبيللق سللرهم أو  دراك هللؤالء الللزراع إلللى قمللة إالمشللاكل تعللزى 
نتللللللال وتسللللللويق المحصللللللول إالممارسللللللاغ الموصللللللى بهللللللا فللللللى 

بعمميللللاغ  ى تتعمللللقهللللم المشللللاكل التللللأمللللن  نأكمللللا  ،رلمتصللللدي
عللل ليهللا زيللادة كميللة الفاقللد فللى المحصللول ولإالتسللويق المشللار 

رشلللادية الزراعيلللة الموجهلللة كلللل ةللللك يعلللزى لقصلللور البلللرام  اإل
 لى الزراع فى هةا الصدد.إ

جنل  مل  للى إ ة منلة زملن بعيلد تعملل جنبلاا ولما كانغ الملرأ
نتللال اليللةاء إة فللى بللارز  دواراا أالرجللل فللى ريللف مصللر، وتللؤدى 

فلى تقميلل الفاقلد  كبيلراا  ن لهلا بلالطب  دوراا إسويقه لةا فوجمعه وت
كبلر فلى اعى حيث يق  عملى عاتقهلا العل ء األنتال الزر من اإل

الًريسللية التللى وهللى العمميللاغ  بعللد الحصللاد القيللام بعمميللاغ مللا
و لفللللللز نسلللللبة الفاقللللللد مللللللن أكبللللللر فلللللى زيللللللادة األثللللللر لهلللللا األ

 المحصول.
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ى القيلام بعمميلاغ ملا ة الريفية دور ممموس فلممرأولما كان 
، كملللا بعللد الحصللاد فلللى المحاصلليل الزراعيللة كملللا سللمف ةكللر 

وتسلللللويق  عمميلللللاغ فلللللرز وتعبًلللللة نهلللللا تقلللللوم بلللللدور بلللللارز فلللللىأ
ملر يتطمل  ترشليدها ن األإللةا فل محصول الفاصوليا الل راء،

سلللللللالي  والطلللللللرق الصلللللللحيحة لحصلللللللاد هلللللللةا المحصلللللللول باأل
ن هللةا راا ألى مرحمللة مللا بعللد الحصللاد، ونظللوعمميللاغ تداوللله فلل

شلادية ن يتم من للالل بلرام  إر أبد الترشيد لكى يكون فعاالا ال
حتياجلللللاغ اإلرشلللللادية لمملللللرأة ملططللللة تأللللللة فلللللى اعتبارهلللللا اال

زاء قمللة الدراسللاغ التللى تناولللغ هللةا ا  ، و الريفيللة فللى هللةا الصللدد
د جللراء هللة  الدراسللة لتحديللإلللى إ، فقللد بللرزغ الحاجللة المو للوع

بحوثاغ المتعمقلة بتنفيلة معلامالغ ملا ممرشادية لاالحتياجاغ اإل
الفاصلللوليا الل لللراء بمنطقلللة البحلللث  لمحصلللولبعلللد الحصلللاد 

مملللللا يسلللللاعد فلللللى و للللل  البلللللرام   ،هوتسلللللويق هنتاجلللللإتطلللللوير ل
قنللاعهن بتطبيقهللا ا  غ و رشللادية الكفيمللة لمقابمللة هللة  االحتياجللااإل

ويعملللل عملللى  واالسلللتمرار فلللى تنفيلللةها، لهلللا، و لللمان تبنللليهن
الفاقللد مللن مللا يكفللل مسللاهمتها فللى لفللز نسللبة ها بتنميلة قللدرات

بمتطمبلللاغ  وبالتلللالى الوفلللاء هنتاجلللإهلللةا المحصلللول والنهلللوز ب
 سواق اللارجية.التصدير من المحصول ل 

جلراء هلةا البحلث إةا المنطمق فقد استوج   لرورة ومن ه
ة المتعمقلللللة بتنفيللللل مبحوثلللللاغيلللللد االحتياجلللللاغ اإلرشلللللادية لملتحد

حصللللول الفاصللللوليا الل للللراء د الحصللللاد لممعللللامالغ مللللا بعلللل
نتال وتسلويق هلةا إف عمى المعوقاغ التى تواجههن فى والتعر 

اقتلرا  لطلة عملل إرشلادية لبرنلام  المحصول بما يمكلن معله 
التنفيللللللةى لللللللدى رشللللللادى يسللللللتهدف تالفللللللى نللللللواحى القصللللللور إ
  اجيتهن فى منطقة البحث وهلةا بلدور نتإوالنهوز ب مبحوثاغال

نشلللطة الالزملللة التعميميلللة واأل هلللدافللللى دقلللة تحديلللد األإيلللؤدى 
عبلللاء للللى ماهيلللة األإا بملللا يوجللله العلللاممين اإلرشلللاديين لتحقيقهللل

 .الممقاة عميهم والمهام الواج  عميهم تأديتها
 :ستعراض المرجعىاال

فلللى نشللطة التطلللوير الريأهلللم أرشلللاد الزراعللى ملللن يعتبللر اإل
ز فهللو يعمللل عمللى زيللادة غللراالمتكامللل والشللامل والمتعللدد األ

ريفللى عللن طريللق التطبيللق نتاجيللة الزراعيللة والللدلل الة اإلالكفايلل
فكللار الصللالحة فللى كللل مللن الحقللل والمنللزل الريفللى المباشللر ل 

اللنظم  حلدأنله أكما  طار مشروعاغ تنمية الدلل الريفى،إوفى 
 وتحقيلق مزيلداا  سرة الريفية،رتقاء باألالتعميمية التى تستهدف اإل

حلللداث تيييلللراغ إريلللق فرادهلللا علللن طفاهيلللة ألادة والر ملللن السلللع
سلللللموكية مرغوبلللللة فلللللى معلللللارف ومهلللللاراغ واتجاهلللللاغ جمهلللللور 

ن كللم الرسللاًل أال إعمللى السللواء الللريفيين مللن الرجللال والنسللاء 
لى الريفيلاغ رغلم إلى الزراع يفوق ما يقدم إرشادية الموجهة اإل
مللللة لللللدف  عج مللللؤثراا  نتاجيللللة وعنصللللراا ا  هميللللتهن كقللللوة بشللللرية و أ

ن يمعبللله أبلللرز اللللدور اللللةى يمكلللن ي وملللن هنلللا، يلللة الريفيلللةالتنم
رشللللادية نشللللطة والبللللرام  اإلألرشللللاد الزراعللللى فللللى تلطلللليط ااإل

واقعيللة لمشللاكمهن المقابمللة الحتياجللاتهن والمنطويللة عمللى حمللول 
اًهللا الريفيللة وتحسللين و للعها والنهللوز ب دة لللدعم مكانللة المللرأ

رشلللادية التوصللياغ اإليلللة وةلللك ملللن لللالل نقلللل دوارهللا الحياتأل
ليه البحث العممى فى صورة مبسطة إبراز ما لمص ا  و ، المثمى

 رشلللللادية واقعيلللللةًص الريفيلللللاغ عبلللللر بلللللرام  إتتناسللللل  ولصلللللا
 (. 268ص :  2015)حسن،

مللة فلللى مجلللال حلللد المنظملللاغ العامواإلرشللاد الزراعلللى هللو أ
رشلللاد ن التنميلللة الزراعيلللة هلللى غايلللة اإلالتنميلللة الزراعيلللة بلللل أ

رشاد الزراعى فى اإل هبوم يجاز الدورالةى يقويمكن إ الزراعى.
اليللة المسللاعدة فللى رفلل  الكفللاءة التنميللة الريفيللة فللى الجوانلل  الت

 سلللللرى،دة اللللللدلل األوالمسلللللاعدة فلللللى زيلللللا نتاجيلللللة الزراعيلللللة،اإل
والمسلللاهمة فلللى  سلللتهالكية،نملللاط اإلوالمسلللاهمة فلللى ترشللليد األ

عمللللى ري  التللللدوالمسللللاعدة فللللى  قتصللللادى،التلطلللليط اإل هتوجيلللل
 سلللهام فلللى مواجهلللة المشلللكمة السلللكانية،إلوا التصلللني  الزراعلللى،

حللداث دفعللة قويللة فللى النمللو والمسللاهمة فللى إعللداد المجتملل  إل
والعمل عمى تييير إتجاهاغ الزراع وجعمهلم أكثلر  قتصادى،اإل

والمسللللاهمة فللللى تنميللللة   سللللالي  العمميللللةملللل  األلللللة باأل توافقللللاا 
نجللا  التنميللة الزراعيللة )عبللد المللوارد البشللرية، والمسللاهمة فللى إ

 (.82-78:ص 2015الال وآلرون،
ملللور ه ملللن األنلللأعملللى  (437ص:  1992 ) عملللر يؤكلللدو 

البدايلللللة  ،رشلللللادىباالعتبلللللار عنلللللد تنميلللللة البرنلللللام  اإلالجلللللديرة 
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 ي ليفداًهلا و أالناس المحسوسة التى يرغبون فى  باحتياجاغ
 حتياجلللللللللللللللاغاالتحديلللللللللللللللد ن أ( 291: ص 1971) العلللللللللللللللادلى
جلللللوة بلللللين المسلللللتوى يلللللة( يتطمللللل  قيلللللاس الفوالتنفية )المعرفيلللللة

وى المعرفلى المعرفى والتنفيةى الحالى لممستهدفين وبلين المسلت
 وي لللللللليف داء الزراعللللللللى الفعللللللللال.والتنفيللللللللةى المطمللللللللو  للللللللل 

رشللادية نلله لكلى تللؤتى العمميلة اإلأ (49:ص1975) عبلداليفار
هتماملللاغ ا  ن تلللرتبط باحتياجلللاغ و أنهلللا البلللد إف ثمارهلللا بسلللرعة،

 اسة.سترشدين المالم
(  992ص : 2016) وآلللللرون م المميجللللىابتسللللا وةكللللرغ

محصللول الفاصللوليا الل للراء فللى هميللة أنلله عمللى الللرغم مللن أ
ن نسللللللبة الفاقللللللد منهللللللا لللللللالل أال إ وغللللللةاًياا  قتصللللللادياا إمصللللللر 

بسلللب   ،%17للللى إيلللاغ الحصلللاد والنقلللل والتللللزين تصلللل عمم
، حصلولالعديد من الممارساغ اللاطًة فى تسويق وتداول الم

جلراء إل سلرهمأو  المتوفرة للدى اللزراع مكانياغ عف اإل ي اا أو 
عللللللن الفقللللللد النلللللوعى المتمثللللللل فللللللى  ف لللللالا  هلللللة  المعللللللامالغ،

مثللللل  هالمنللللت  لللللالل مراحللللل تسللللويقة وتداولللللنلفللللاز جللللودة إ
وبالتلللللالى  اللللللةبول والتجاعيلللللد وفقلللللدان البريلللللق وتلللللدهور الملللللون،

ز حللاد فللانلإلللى إمللر الللةى يللؤدى األ نلفلاز جللودة المنللت ،إ
ودة نلفلللاز جلللسلللبا  الًريسلللية إلن األمللل ي لللاا أسلللعار و فلللى األ

ر فللى حصللاد المحصللول ليأمحصللول الفاصللوليا الل للراء التلل
للللى زيلللادة سلللمك القلللرون وعلللدم صلللالحيتها إحيلللث يلللؤدى ةللللك 

ن أ، و لتللواء القللرونا  تكللوين البللةور و  ء، وبللداألليللافو  لمتصللدير،
ا لمحصللللللول الفاصللللللوليمثللللللل هللللللم مشللللللكالغ التللللللداول األأمللللللن 

وثين: تللدنى الللدور اإلرشللادى نظللر المبحلل ةهللالل للراء مللن وج
لللللللدماغ ملللللا بعلللللد الحصلللللاد لمحصلللللول الفاصلللللوليا الل لللللراء 
وقصللور الللدور اإلرشللادى فللى عمميللة بيلل  محصللول الفاصللوليا 

محصول بما يلؤدى لزيلادة الل راء وعدم القدرة عمى تلزين ال
نلفلاز سلعر بيل  محصلول الفاصلوليا الل للراء ا  المعلروز و 

 بالمنطقة.تواجد شركاغ لتصدير المحصول وعدم 
ن ملللللن أ( 115:ص2019) مصلللللطفى وآللللللرون أ لللللافو 

اصللللللوليا مزارعللللللى الف نتاجيللللللة التللللللى تواجللللللههللللللم المشللللللاكل اإلأ
جورهلا أرتفاع إة مدربة م  عدم توفر عمالتتمثل فى  الل راء

 %، 96,7 رتفلللللاع تكلللللاليف النقللللللا  و  %، 73,3بنسلللللبة بميلللللغ 
% ملللن  90 نتلللالطق اإلسلللواق لمجمملللة فلللى منلللاأوعلللدم وجلللود 

 دد عينة البحث عمى الترتي . جمالى عإ
ن المشللكمة تكمللن فللى أ( 131:ص 2019) العبللد وأ للاف

نتاجيللللللة الفدانيللللللة لمحصللللللول الفاصللللللوليا نلفللللللاز متوسللللللط اإلإ
 3,33الل لللراء الشلللتوى بمنطقلللة النوباريلللة حيلللث بمللل  حلللوالى 

بنظيرتهللللللا بللللللبعز  ةا مللللللا قورنللللللغإ 2017فللللللدان عللللللام  طللللللن/
وريلللة الباليلللة وكلللةلك عملللى مسلللتوى الجمه ةمنتجلللالمحافظلللاغ ال

ة فللدان وهللةا ال يتناسلل  ملل  موقعهللا ومكانلل طللن/ 3,86حللوالى 
 للللافة نتللللال الكمللللى باإلالمنطقللللة ممللللا يللللنعكس عمللللى كميللللة اإل

نلفلاز صلافى العاًلد نتاجية مما يلؤدى إلرتفاع التكاليف اإلإل
ى وللنهلا تحتلل المرتبلة األأانى لمنطقلة النوباريلة بلالرغم ملن الفد

مللر مللى مسللتوى الجمهوريللة األالمزروعللة عمللن حيللث المسللاحة 
نتللال المسللتلدمة فللى يسللتمزم قيللاس مللدى كفللاءة مللوارد اإل الللةى

 نتال هةا المحصول.إ
فللى مجلللاالغ  وهنللاك اتفللاق عللام بللين جميلل  المتلصصللين

االحتياجلللاغ الحقيقيلللة  رشلللاد الزراعلللى عملللى  لللرورة دراسلللةاإل
البللللللرام   ى تلطلللللليطنطللللللالق فللللللعتبارهللللللا نقطللللللة اإلإلمللللللريفيين ب

تيييلللراغ سلللموكية  حلللداثإلناجحلللة لملللريفيين بهلللدف رشلللادية ااإل
للةا كلان  نتال ملتمف المحاصيل الزراعيلة.إمرغوبة لمنهوز ب

حللد أ إلرشلادية لمريفيللاغ عملى أسلس عمميلةتحديلد االحتياجلاغ ا
رشللللادية ى لمقلللاًمين عملللى تنميللللة البلللرام  اإلالجهلللود التلللى ينبيلللل

داث حلة قلادرة عملى إبرام  إرشادي حتى يتسنى و   القيام بها
تجاهلللللاغ ومهلللللاراغ ا  تيييلللللراغ سلللللموكية مرغوبلللللة فلللللى معلللللارف و 

ل نتاًجهلللللللا فلللللللى النهلللللللوز بلللللللالنواحى والتلللللللى تتمثللللللل الريفيلللللللاغ
ومجتمعلللللللاتهن المحميللللللللة جتماعيلللللللة لمريفيللللللللاغ اإلقتصلللللللادية واإل

 الريفية.
 االىداف البحثية:

 هدافه فيما يمى:أم  مشكمة البحث فقد تحددغ  اتساقاا 
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رشلللللادى لمريفيلللللاغ رف عملللللى مسلللللتوى االحتيلللللال اإلتعلللللال -1
بمعللللامالغ مللللا بعللللد الحصللللاد لمحصللللول  المتعمللللق بتنفيللللة

 الفاصوليا الل راء فى منطقة البحث.

عللللللة العالقللللللة بللللللين درجللللللة االحتيللللللال التعللللللرف عمللللللى طبي -2
معللامالغ بتنفيللة  المتعمللق لمريفيللاغ المبحوثللاغ ىرشللاداإل

ل وكلللل لمحصللللول الفاصللللوليا الل للللراء مللللا بعللللد الحصللللاد
 حوثلللة،المب )سلللن مة التاليلللةتييلللر ملللن المتييلللراغ المسلللتقم

عللة زرو حجلم المسلاحة الم ،علدد سلنواغ التعمليم لممبحوثللة
ملللللدة اللبلللللرة بزراعلللللة محصلللللول  ،بالفاصلللللوليا الل لللللراء
يلللللة لاصلللللة ح لللللور دوراغ تدريب ،الفاصلللللوليا الل لللللراء

 .(محصول الفاصوليا الل راءب

 ثللللللاغواجلللللله الريفيللللللاغ المبحو تحديللللللد المعوقللللللاغ التللللللى ت -3
محصللللول مللللا بعللللد الحصللللاد ل يللللة معللللامالغبتنف المتعمقللللة

 الفاصوليا الل راء بمنطقة البحث.

 فروض البحث:
لتحقيللللق الهللللدف البحثللللى الثللللانى تللللم صللللياغة الفللللرز البحثللللى 

 التالى:
 رشلللللادىدرجلللللاغ االحتيلللللال اإل عالقلللللة معنويلللللة بللللين توجللللد -
معامالغ ما بعد الحصاد لمحصول بتنفية ممبحوثاغ المتعمقة ل

ث وبين كل من المتييلراغ وليا الل راء فى منطقة البحالفاص
 المستقمة المدروسة السابقة.

 :وسوف يلتبر هةا الفرز فى صورته الصفريه
 رشللللادىحتيللللال اإلرجللللة االرتباطيللللة بللللين داال توجللللد عالقللللة  "
معامالغ ملا بعلد الحصلاد لمحصلول تفية ممبحوثاغ المتعمقة بل

ملن المتييلراغ  اى ينليا الل راء فى منطقة البحث وبالفاصو 
 ."السابقة الةكر ة المدروسةالمستقم

 التعريفات االجرا ية:
الفلرق بلين  فى هلةا البحلث هويقصد ب :رشادىاإلحتيال اال
مللن التوصللياغ   ن ينفللةو أومللا يجلل   فعللالا  المبحوثللاغ  نفللةمللا ت
محصلول الفاصلوليا ل ية المتعمقة بمعامالغ ما بعد الحصادالفن

 الل راء.

 طبيقية:ىمية التاأل
رشللاد طبيقيللة لمدراسللة فللى تللدعيم دور اإلتهميللة التتبمللور األ

مريفيلللاغ ل عملللى نلللواحى القصلللور الزراعلللى ملللن للللالل التعلللرف
بمعللللللامالغ مللللللا بعللللللد لمحصللللللول الفاصللللللوليا  بتنفيللللللة المتعمقللللللة
التلى  هلم المشلكالغألقلاء ال لوء عملى إعالوة عمى  الل راء،
امالغ ملللا هن والمتعمقلللة بمعلللر ملللن وجهلللة نظلل مبحوثلللاغتواجلله ال
يسللاهم فللى تللوفير  مللر الللةىاأل لمحصللول،صللاد لهللةا ابعللد الح

بهللللا القللللاًمين عمللللى و لللل  البللللرام  مؤشللللراغ حقيقيللللة يسترشللللد 
عللللداد وتلطلللليط اسللللتراتيجية شللللاممة إرشللللادية الزراعيللللة فللللى اإل

لمنهوز بمحصلول الفاصلوليا الل لراء مملا يعلود بلالنف  عملى 
ومللن ثللم راعللى جمهللور المسترشللدين وبالتللالى تنميللة القطللاع الز 

التنميلللة الريفيلللة الشلللاممة عملللى  ي لللاا أالزراعيلللة و تحقيلللق التنميلللة 
 ساس عممى سميم.أ

حتياجللاغ اسللة االهميللة در أوبصللفة عامللة يمكللن إسللتلالص 
يلة أمكانية تلطيط إرشادى من لالل عدم فى مجال العمل اإل
ال بعد دراسة وتحديد االحتياجاغ الفعميلة إبرام  تنموية ناجحة 

اغ المسترشلدين تعلد شلباع احتياجلا  ن مقابملة و أث يح بالمنطقة،
رشلادى ال ل اإلن العملأل نظلراا  ولى عوامل نجا  هة  البلرام ،أ

بلد ملن وجلود قنلاع، للةا الجبلار ولكنله يمملك قلوة اإليممك قوة اإل
شلللللباع حقيقلللللى إرشلللللادى يتمثلللللل فلللللى عاًلللللد ممملللللوس لمعملللللل اإل

عمى غ التى يعمل لحاجاغ المسترشدين حتى يقتنعوا بالتوصيا
هم وتحقيللللللق زيللللللادة ممموسللللللة فللللللى نتللللللاجيتإمنهللللللوز بةيوعهللللللا ل
 دلولهم.

 حتياجلاغ الفعميلةستناد الى االإلن عدم اأ وغنى عن الةكر
 هحتياجاتهم يترت  عميلو عدم التقدير الصحيح الألممسترشدين 

 ياع الكثير من الوقغ والجهد والتكاليف دون فاًدة، حيث ال 
عميلللة القبلللول ملللن حتياجلللاغ الفالا تنلللال البلللرام  غيرالمنبثقلللة ملللن

تهم هى الموجله والمحلرك وال لامن حاجا نقبل المسترشدين أل
ستمرار تجاوبهم م  البرام  اإلرشادية وتبنى ما تت منه ملن إل

 توصياغ إرشادية.
 منطقة البحث:
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را للى الجديللدة لمللا لهللا تعتبللر منطقللة النوباريللة نمللوةل ل 
 النوباريلللة ، حيلللث تمثللللنتلللال الل لللرإهميلللة نسلللبية فلللى أملللن 

 لمسلللاحةملللن حيلللث اعملللى مسلللتوى الجمهوريلللة وللللى المرتبلللة األ
الل للللراء الشللللتوى بمتوسللللط  الفاصللللوليا عللللة بمحصللللولزرو الم

نتاجيللة فدانيللة إبمتوسللط  لللف فللدانأ 22,6ملل  حللوالى ب مسللاحة
للللى مكانلللة منطقلللة إفلللدان مملللا يشلللير / طلللن 3,32بمللل  حلللوالى 

توى نتللللال محصللللول الفاصللللوليا الل للللراء الشللللإالنوباريللللة فللللى 
مما دف  الباحثلة ( 89:ص2019ية،)نشرة االحصاءاغ الزراع

ولتنفيللللة البحللللث تللللم التيللللار  لتيارهللللا لتكللللون مجللللال لمدراسللللةإل
قريللة  وهلى بالفاصللوليا زروعلةث المسللاحة المكبرالقلرى مللن حيلأ

ثم تم التيار  :دمآوقرية  الف،آوقرية العشر  الصديق يوسف،
 اًزين.من زوجاغ الزراع الح منتظمة عشواًية عينة

 :وشاممة البحث ولينت
الفاصللوليا الل للراء تت للمن شللاممة البحللث زوجللاغ زراع 

ولتحديللد  مللزارع،(  280)بقللرى البحللث الللثالث والبللال  عللددهم 
منتظملة  حجم العينة من هة  الشاممة تم التيار عينة عشواًية

سلللللللماًهم بكشلللللللوف الحصلللللللر أملللللللن هلللللللؤالء اللللللللزراع المو لللللللح 
 krejcieللةسلتلدام معادإثالث بمعيلاغ التعاونيلة بلالقرى اللبالج

&morgan (2)   مبحلوث يمثملون  162 فرادهلاأحيلث بمل  علدد
 جراء البحث.إ% من الشاممة وقغ 58

تملللل  توزيلللل  المج نسلللل  وقللللد توزعللللغ عينللللة البحللللث بللللنفس
  50بواقلل   مبحوثللة 162 صللمى حيللث بملل  عللدد المبحوثللاغاأل

بقريلللة العشلللر  مبحوثلللة 62 و يوسلللف الصلللديق، بقريلللةمبحوثلللة 
 .دمآ يةبقر  ةمبحوث 50و ،فالآ

 دا  جمع البيانات:أطريقة و 
جمللللل  بيانلللللاغ البحلللللث ملللللن للللللالل اسلللللتبيان بالمقابملللللة  تلللللم

سلللًمة والمقلللاييس ت لللمن األتبحيلللث  غعلللدأوالتلللى  الشلصلللية،
هللللداف البحلللللث أتيفاء البيانلللللاغ المطموبللللة لتحقيلللللق سللللإالكميللللة ب

اسلللتمارة البحلللث عملللى ثالثلللة  ، وقلللد اشلللتممغهوالتبلللار فرو للل
سلًمة التللى تلدور حللول ول باألاأل اللتص الجللزء ًيسللية:ء ر جلزاأ

بعلللللللللز اللصلللللللللاًص االجتماعيلللللللللة االقتصلللللللللادية االتصلللللللللالية 

عمقلللللة بتحديلللللد سلللللًمة المتوتنلللللاول الجلللللزء الثلللللانى األ ،ممبحلللللوثينل
لممبحوثاغ لتنفية معلامالغ ملا بعلد  رشادىدرجاغ االحتيال اإل

وشللمل الجللزء الثالللث ،  للراءمحصللول الفاصللوليا اللل الحصللاد
رشللادية التللى تقللدم للللدماغ اإلين حللول اراء المبحللوثاسللتطالع آ

رشادى لمساعدتهن فى تنفية معامالغ ما اإل من الجهاز ليهنإ
والمعوقلللاغ التلللى  ءمحصللول الفاصلللوليا الل للرال بعللد الحصلللاد

 .تواجههن فى تنفية تمك المعامالغ
جلللراء االلتبللللار إ، تلللم سلللًمة اسلللتمارة البحلللثأبعلللد صلللياغة 

مللن زوجللاغ زراع  ثللةمبحو  25لبحللث عمللى رة اسللتماالمبللدًى إل
الصلللديق  بقريلللة ملللن للللارل عينلللة البحلللث الفاصلللوليا الل لللراء

للللةلك تلللم  ووفقلللاا   م2021علللام  غسلللطسأ للللالل شلللهر يوسلللف
التللللى اقت للللاها الموقللللف عمللللى هللللة   التعللللديالغ بعللللز جللللراءإ

 صلللبحغ صلللالحة لجمللل  البيانلللاغ المطموبلللة.أسلللتمارة بحيلللث اإل
ن قلرى البحلث من المبحوثلاغ مل دانيةوقد تم جم  البياناغ المي

وةلللك  كتللوبرأو  سللبتمبر، الملتللارة السللابق ةكرهللا لللالل شللهرى
 عن طريق المقابمة الشلصية م  المبحوثاغ بمعرفة الباحثة.

 المعالجة الكمية لمبيانات:
 اللتبلارالمبحوثلاغ بحيلث تصلمح  اغاسلتجابمعالجة بعز  تم

 كما يمى : الفرز االحصاًى لمبحث
 :غيرات المستقمةمتال :اوال  
باالرقلام الللام المعبلرة  تقديرةالمبحوثة: متيير كمى تم  سن -1

 .ةالمبحوث عن سنواغ عمر
سلنواغ  بسلؤال المبحوثلة علن حسل  درجة تعمليم المبحوثلة: -2

هللا واسللتلدم الللرقم اللللاص بعللدد تتعميمهللا الرسللمية التللى تمق
عن هلةا لمتعبيلر  التلى اتمتهلا المبحوثلة بنجلا سنواغ التعمليم 

 متيير.ال
قيللاس  وتللم بالفاصللوليا الل للراء: زروعللةلمحجللم المسللاحة ا -3

عللللللن حجللللللم المسللللللاحة بسللللللؤال المبحوثللللللاغ  هللللللةا المتييللللللر
فلللى حلللوزة  اريط التلللىبالفاصلللوليا الل لللراء بلللالقر  زروعلللةالم

 . ثناء فترة جم  البياناغأتها بالفعل سر أ وأالمبحوثة 
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 بزراعلة الفاصلوليا الل لراء: عدد سنواغ لبرة المبحوثاغ -4
ل المبحوثاغ علن علدد سلنواغ سؤاقياس هةا المتيير بم وت

وعبر عنه باالرقام اللام لعدد سلنواغ  زراعتهن لممحصول
 لبرة المبحوثة.

لممبحوثات فيما يتعمب بتنفيذ  رشادىحتياج ال درجة اال :ثانيا  
 محصول الفاصوليا الخضراء:ل معامالت ما بعد الحصاد

مللق يمللا يتعوثللاغ فلممبح رشللادىاإلحتيللال االلتحديللد درجللة 
وليا لفاصلللللللمحصلللللللول ال يللللللة معلللللللامالغ مللللللا بعلللللللد الحصللللللادتنفب

)ال ينفلة(  سلتجابةإكلل علن  "ة واحلد درجل"عطاء إالل راء تم 
صللللياغ الفنيلللللة اللاصلللللة لمبنللللود الملتمفلللللة التللللى تت لللللمنها التو 

محصللللول الفاصللللوليا الل للللراء  بمعللللامالغ مللللا بعللللد الحصللللاد
 "عطيللغأنفللة( فقللد سللتجابة )يمللا اإلأ ،اا بنللد 20والبللال  عللددها 

حتيلللال درجلللة اال 20قصلللى بمللل  الحلللد األ لكوبلللة درجلللة "صلللفر
 معللللامالغ ملللللا بعللللد الحصلللللادكميلللللة لتنفيللللة جميللللل  ال رشللللادىاإل
ميلللللللاغ محصلللللللول الفاصلللللللوليا الل لللللللراء موزعلللللللة حسللللللل  العمل

 ى:الزراعية عمى النحو التال
 7  بنلللللود 7: اشلللللتممغ عملللللى  عمميلللللاغ الفلللللرز والتلللللدري -1

 درجة.
 درجة. 7  بنود 7 اشتممغ عمى : عممية التعبًة-2
 6  بنلللللود 6اشلللللتممغ عملللللى  : عمميلللللاغ النقلللللل والتللللللزين-3

 .درجاغ
رشددددداد الزرالدددددى الخددددددمات التدددددى يقددددددميا جيددددداز ال  :ثالثدددددا  

 ممبحوثات المتعمقة بمحصول الفاصوليا الخضراء:ل
مللن اللللدماغ  تللم قياسلله عللن طريللق سللؤال المبحوثللة لعللدد

لممبحوثلللللاغ المتعمقلللللة  رشلللللاد الزراعلللللىالتلللللى يقلللللدمها جهلللللاز اإل
درجللة واحللدة "عطللاء إوقللد تللم  محصللول الفاصللوليا الل للراء،ب
 "صللفر"و عللن كللل لدمللة مللن اللللدماغ التللى تقللدم لممبحوثللة،"

 ةوعللن طريللق التكللراراغ والنسللب فللى حالللة عللدم تقللديم اللدمللة،
 المًوية تم ترتي  هة  اللدماغ ترتيباا تنازلياا.

فيمددا يتعمددب بتنفيددذ  تالمبحوثددا المعوقددات التددى تواجددو :رابعددا  
 :معامالت ما بعد الحصاد لمحصول الفاصوليا الخضراء

تلللم قياسللللها بعلللرز مجموعللللة ملللن المشللللكالغ وطمللل  مللللن 
ةا كانلغ تقابمله إما  ايها فى كل منها عمى حدأبداء ر إالمبحوثة 

ةا كانلللللللغ إ "درجلللللللة واحلللللللدة "عطلللللللاء المبحوثلللللللةا  و  ملللللللن عدمللللللله،
ثلللللم  جابللللة ال.ةا كانللللغ اإلإ "صللللفر "عطللللاءا  سللللتجابة نعللللم، و اإل

ثلم ترتيبهلا  كراراغ وحسبغ النسبة المًوية لكلل منهلا،جمعغ الت
 وفقا لةلك. تنازلياا 

 حصا ى:دوات التحميل الأ
، تلم معالجلة البيانلاغ  حصلاًياا إلتحميلل بيانلاغ هلةا البحلث 

 statistical)حصللللاًى سلللتلدام البرنللللام  اإلإوترميزهللللا ب كميلللاا 

package of social sciences) spss تللم تحميللل البيانللاغ كمللا 
والمناسللبة لمبحللث  هحصللاًية المدرجللة فيللاإلسللالي  سللتلدام األإب

،  المًويلللللة، والمتوسلللللط الحسلللللابى ةوالنسلللللب التكلللللراراغ، : وهلللللى
 رتباط البسيط لبيرسون.ومعامل اإل نحراف المعيارى،واال

 النتا ج ومناقشتيا

 وصف لينة البحث: :اوال  
 ملن 136 نأ (1) مبجلدول رقل يت لح ملن البيانلاغ :نالس -1

ن الملللللدى أ% متوسللللطى السلللللن و 83,9 نسلللللبةالمبحوثللللاغ ب
سلللنة ميالديلللة  (68-35) الفعملللى لهلللةا المتييلللر تلللراو  بلللين

نحراف إسلللللنة ميالديلللللة وبللللل 43,5  وبمتوسلللللط حسلللللابى قلللللدر 
 درجة. 6,3معيارى بم  

 بالجلدول رقلم تشلير البيانلاغ :لدد سنوات تعمدي  المبحوثدة -2
بلللللين  ا المتييلللللر تلللللراو ن الملللللدى الفعملللللى لهلللللةأللللللى إ( 1) 

 8  سللللللنة تعميميللللللة وبمتوسللللللط حسللللللابى قللللللدر  (16-)صللللللفر
وان  .درجللللة 6,2نحراف معيللللارى بملللل  إتعميميللللة وبلللل سللللنواغ

( سلللنة تعميميلللة 14-2الفًللة المتوسلللطة والتللى تتلللراو  بللين )
  . %40,7هى اكبر الفًاغ حيث بميغ نسبتها المًوية

ن أ ( 1بجلدول )  يت ح من البيانلاغ :لدد سنوات الخبر  -3
سلللللللنة  (30-2لهلللللللةا المتييرتلللللللراو  بلللللللين )الملللللللدى الفعملللللللى 

نحراف معيلللارى بمللل  اسلللنة وبللل 12  وبمتوسلللط حسلللابى قلللدر 
 ملللللن 120ن أ( 1كملللللا يتبلللللين ملللللن جلللللدول ) .درجلللللة 4,1
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 سللنواغ 8 مللن% مللن ةوى لبلرة )74,1 المبحوثلاغ بنسللبة
سللنة فللى زراعللة محصللول الفاصللوليا  (16قللل مللن ألللى إ -

 الل راء.
 يت للح :خضددراءبالفاصددوليا ال ةمزرولددحجدد  المسدداحة ال -4

ن الملللللدى الفعملللللى لهلللللةا أ (1) بجلللللدول رقلللللم ملللللن البيانلللللاغ
وبمتوسلط حسلابى ، ( قيراطاا 100 - 3) المتيير تراو  بين

 ،درجلللة 24,8نحراف معيلللارى بمللل  اوبللل قيراطلللاا  44,5  قلللدر 
المبحوثلللاغ بنسلللبة  ملللن 98ن أ (1كملللا تبلللين ملللن جلللدول )

 ا الل للراءبالفاصللولي زروعللةمللن ةوى مسللاحة م % 60,5
 .قيراطاا  (69 لىإ – 20 )من  تتراو 

 يت للح ملن بيانللاغ جلدول رقللم :حضدور الدددورات التدريبيدة -5
% 65,4المبحوثلللاغ بنسلللبة  ن اليالبيلللة العظملللى ملللنأ( 1)

ة لاصلللة بمحصلللول الفاصلللوليا ح لللرن دوراغ تدريبيلللللللم ت
رتفلللللاع نسلللللبة إالسلللللب  فلللللى ةا يت لللللح ملللللن هللللل الل لللللراء،

ملللا بعلللد بتنفيلللة معلللامالغ رشلللادية المتعمقلللة إلحتياجلللاغ ااال
، وقلللد يرجللل  ةللللك الحصلللاد لمحصلللول الفاصلللوليا الل لللراء

  الى توجيه البرام  التدريبية الى الزراع.   
 وصف لينة البحث .2 جدول رق 

 % لدد الف ات % لدد الف ات
 السن: -1

 سنة (37قل من )أ صيار السن
 سنة (50 -37) متوسطى السن
 ( سنة 50كثرمن أكبار السن )

 متوسط الحسابى=ال
 نحراف المعيارى=اإل

 
4 
 
136 
 
22 
 
43,5 
6,3 

 
2,5 
 
83,9 
 
13,6 

بمحصلللول الفاصلللوليا  زروعلللةحجلللم المسلللاحة الم -3
 الل راء:
 (قيراطاا  20قل من )أ بالمحصول زروعةمساحة م
  قيراطاا  (69-20)من بالمحصول زروعةمساحة م
 قيراطا     (69كثر من أ) بالمحصول زروعةمساحة م

 وسط الحسابى=المت
 نحراف المعيارى=اإل

 
 
31 
 
98 
 
33 
 
44,5 
24,8 

 
 

19,1 
 
60,5 

 
20,4 

 222 261 المجموع 222 261 المجموع
 عدد سنواغ التعميم: -2

قلل مللن )أ مسلتوى تعميملى ملنلفز
 سنتين(

 (14-2) مسلللتوى تعميملللى متوسلللط
 سنة تعميمية

كثللللللللر أ) مسلللللللتوى تعميملللللللى مرتفللللللل 
 سنة تعميمية (14من

 حسابى=المتوسط ال
 المعيارى= االنحراف

 
 
57 
 
66 
 
39 
 
7,9 
6,2 

 
 
35,2 
 
40,7 

 
24,1 

 لبرة المبحوثاغ فى زراعة الفاصوليا الل راء: -4
 سنواغ( 8قل من سنواغ لبرة )أ

 سنة  (16-8سنواغ لبرة )من 
 سنة     (16كثر من أ) سنواغ لبرة

 المتوسط الحسابى=
 االنحراف المعيارى=

 

 
 
31 
120 
11 
11,7 
4,1 

 
 
19,2 
74,1 
6,7 

 222 261 المجموع 222 261 المجموع
 ح ور دوراغ تدريبية: -5

 ح رغ
 لم تح ر

 المتوسط الحسابى
 االنحراف المعيارى

 
56 
106 

0,345 
0,477 

 
34,6 
65,4 

   

    222 261 المجموع
 استمارة البحث المصدر:
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ممبحوثددات فيمددا يتعمددب رشددادى لحتيدداج ال مسددتوى اال :ثانيددا  
بعددددد الحصدددداد لمحصددددول الفاصددددوليا فيددددذ معددددامالت مددددا بتن

 الخضراء بمنطقة البحث:
حتيللللال ن مسللللتوى االألللللى إ( 2) بالجللللدول رقللللم تشلللليرالنتاً 

ممبحوثللاغ فيمللا يتعمللق بمعللامالغ مللا بعللد الحصللاد رشللادى لاإل
بشللللكل عللللام  توسللللطاا ل الفاصللللوليا الل للللراء يعتبللللر ملمحصللللو 
كيفيللة التنفيللة حتيللاجهن بالللى إ، وهللو مللا يشللير  %82,7بنسلبة 

وبالتلالى الحصللول  نتلاجيتهن،إفلى زيللادة  ملالا أى هلةا المجللال فل
يمكللنهن مللن حيللاة كريمللة تسللهم  عمللى دلللل وعاًللد مرتفلل  نسللبياا 

وبنلاءا عملى قيملة الملدى  .فلى تنميلة وتقلدم مجتمعلاتهن المحميلة
اإلرشللادى لمريفيللاغ المبحوثللاغ فيمللا  حتيللالاالالفعمللى لللدرجاغ 

مكلللن التقسللليم وفقلللا أملللا بعلللد الحصلللاد يتعملللق بتنفيلللة معلللامالغ 
حتيلال امبحوثلاغ ةوى  :للى ثلالث فًلاغإستجابة المبحوثلاغ إل

مبحوثللللاغ ةوى  ، ودرجللللة( 12قللللل مللللن أ) إرشللللادى مللللنلفز
 و درجلللللللللة(، 17-12) حتيلللللللللال إرشلللللللللادى تنفيلللللللللةى متوسلللللللللطا

 17كثللر مللن أ) حتيللال إرشللادى تنفيللةى مرتفلل امبحوثللاغ ةوى 
 . درجة(

حتيللللال لال لمللللدرجاغ الكميللللة المللللدى الفعمللللى نأتبللللين  كمللللا
اإلرشادى المتعمق بتنفية معلامالغ ملا بعلد الحصلاد لمحصلول 

( درجللة بمتوسللط 19 - 8) الفاصللوليا الل للراء قللد تللراو  بللين
كملللللا ورد  ،ةدرجللللل 2,3نحراف معيلللللارى إدرجلللللة بللللل 14,7قلللللدر  

 .(3بالجدول رقم )
حتيلللال ن مسلللتوى االأ (4بالجلللدول رقللم ) نتللاً كمللا تبلللين ال

فيمللللا يتعمللللق بتنفيللللة المعللللامالغ  ممبحوثللللاغ مرتفعللللاا رشللللادى لاإل
الفلللللرز والتللللللدري  مقارنلللللة ببقيللللللة و  بالنقلللللل والتلللللللزين، اللاصلللللة

 معللللامالغ مللللا بعللللد الحصللللاد لمحصللللول الفاصللللوليا الل للللراء،
حتيلال التنفيلةى النسبة المًوية لمتوسلط درجلاغ اال حيث بميغ
ممللا يللدل عمللى ، % عمللى الترتيلل 66,9 %،70,7لممبحوثللاغ 

المعامالغ فلى حلين  لهة  فيةى المرتف رشادى التناإلل حتيااال
 لممبحوثلللاغ المتعملللق بتنفيلللةرشلللادى حتيلللال اإلكلللان مسلللتوى اال

حيللث قللد  ، لللى مرتفعللاا إ متوسللطاا  اللاصللة بالتعبًللة معللامالغال
رشلادى حتيال اإلالنس  المًوية لمتوسطاغ درجاغ االتراوحغ 

 عامالغ.الم لهة  (94,4 –43,2) يةى لممبحوثاغ بينالتنف
ن مسلللتوى أللللى إ (4) بالجلللدول رقلللم ارغ النتلللاً شلللأكلللةلك 

فيملللا يتعملللق  رشلللادى لمريفيلللاغ المبحوثلللاغ مرتفعلللاا اإلحتيلللال اال
اسلللتبعاد ) و ،ممثملللة لمصلللنف(الغيلللر القلللرون  تبعادبتنفيلللة )اسللل

)واسللتبعاد  و ،مراز الفطريللة والحشللرية(القللرون المصللابة بللاأل
ة المعللللامالغ اللاصللللعمللللى مقارنللللة ببقيللللة أ القللللرون الصللللفراء(،
المًويلللللة لمتوسلللللط درجلللللة وكانلللللغ النسللللل   ، بلللللالفرز والتلللللدري 

 ، %91,9 ، %93,8 المتعمللللق بتنفيللللةها رشللللادىاإل حتيللللالاال
، حيللللث وقلللل  اليالبيللللة العظمللللى مللللن  % عمللللى الترتيلللل 88,9

،  %91,9 ، %93,8 لمبحوثللللللاغ فللللللى فًللللللة ال ينفللللللة بنسللللللبةا
 جمالى المبحوثاغ .إعمى الترتي  من  88,9%

ن مسلللتوى أللللى إ( 4) الجلللدول رقلللمب و لللحغ النتلللاً أكملللا 
 رشللللادى لمريفيللللاغ المبحوثللللاغ فيمللللا يتعمللللق بتنفيللللةاإلحتيللللال اال

(، بكرتون م لم  مثقل  ةقفاص جريد مبطنأ)تعبًة القرون فى 
 15 – 10)تعبًللللة القللللرون فللللى صللللناديق بالسللللتيكية سلللللعة  و

غ وكانللل ،ةلللرى فللى التعبًللعمللى مقارنللة بالمعللامالغ األأ كجللم(
التنفيلةى بهلا رشلادى اإلحتيلال االسط درجلة بة المًوية لمتو النس

للى إرجاع ةلك إ% عمى الترتي . وقد يمكن 89,5 ، 94,4%
 عدم معرفة بعز المبحوثاغ بهة  المعامالغ .

عملللى أرشلللادى لممبحوثلللاغ حتيلللال اإلكللةلك كلللان مسلللتوى اال
ثنللاء أ ةو لل  الفاصللوليا فللى ثالجللاغ مبللرد)يتعمللق بتنفيللة  فيمللا

 مبللردة(  ن تكللونأًل النقللل يف للل سللا) ، وانتسللويق(العللرز لم
فللى معللامالغ النقللل والتلللزين وكانللغ النسلل  المًويللة لمتوسللط 

%  88,9،  %89,5رشللادى التنفيللةى بهللا االحتيللال االدرجللة 
لللى إجلل  ةلللك . وقللد ير (4) عملى الترتيلل  كمللا ورد بالجللدول رقللم

عز و لعف المقلدرة الماليلة للب ةالثالجلاغ المبلردتكمفلة رتفاع إ
 المبحوثاغ.
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 فاصوليا الخضراء بمنطقة البحثالمتعمقة بتنفيذ معامالت ما بعد الحصاد لمحصول الرشادى حتياج ال ف ات اال .1 دول رق ج
 المجموع حتياج الرشادى المتعمقة بتنفيذ معامالت ما بعد الحصادف ات اال

 % العدد
 11,7 19 درجة (12قل من أ) رشادى تنفيةى منلفزحتيال إامبحوثاغ ةوى  
 82,7 134 درجة (17-12) متوسطرشادى تنفيةى حتيال إامبحوثاغ ةوى  
 5,6 9 درجة (17كثرمن أ) رشادى تنفيةى مرتف ل إحتياامبحوثاغ ةوى  

 100 162 الجممة
 عينة البحث : المصدر

 

المبحوثددات فيمددا يتعمددب بتنفيددذ  رشددادىحتيدداج ال لدددرجات االنحددراف المعيددارى متوسددط الحسددابى والمدددى الفعمددى وال قددي  ال .3جدددول رقدد 
 ت ما بعد الحصاد لمحصول الفاصوليا الخضراءمعامال

المدى  المتوسط الحسابى حصا يةالقي  ال / لتابعالمتغير ا
االنحراف  اقل قيمة كبر قيمةأ الفعمى

 المعيارى
حتيال اإلرشادى المتعمق بتنفية معامالغ ما بعد الحصاد اال

 2,3 8 19 11 14,7 صوليا الل راءلمحصول الفا
      مارة البحثالمصدر:است  162ن=

فيمددا يتعمددب بتنفيددذ معددامالت مددا بعددد الحصدداد  رشددادى لممبحوثدداتحتيدداج ال توسددطات والنسددع الم ويددة لدددرجات االالعدددد والم .1جدددول 
 لمحصول الفاصوليا الخضراء

المتوسط  ذال ينف ينفذ معامالت ما بعد الحصاد  
 % لدد % لدد الحسابى

 66,9     والتدريجالفرز 
 93,8 94 152 6 10 نفبتراعى استبعاد القرون اليير ممثمة لمص 1
 91,9 92 149 8 13 استبعاد القرون المصابة باالمراز الفطرية والحشرية 2
 65,4 65,5 106 34,5 56 استبعاد القرون التى بها جرو  او تبقعاغ 3
 88,9 90 144 10 18 ستبعاد القرون الصفراءا 4
 79,6 80 129 20 33 استبعاد القرون المحتوية عمى بةور كبيرة 5
 69,1 70 112 30 50 استبعاد القرون اليير متجانسة فى الن   6
بتفرزى القرون بحيث يكون هناك تجانس فى التعبًة فى العبوة  7

 43,2 44 70 56 92 الواحدة
 56,5     التعب ة

 89,5 89,5 145 10,5 17 كجم 15-10ستيكية سعة بتراعى تعبًة القرون فى صناديق بال 1
 94,4 94,4 153 5,6 9 فى اصناف جريد مبطنة بكرتون م م  مثق  تعبًة القرون 2
تعبًة القرون فى صناديق لشبية مبطنة من الدالل بورق مثق  سعة  3

 57,4 57,4 93 42,6 69 كجم 3-8
 71,6 71,6 116 28,4 46 القرون بشكل متناسق طوليا او عر يا تعبًة 4
 74,7 74,7 121 25,3 41 تعبًة القرون بدون ال يط عميها 5
 72,8 72,8 118 27,2 44 تعبًة القرون بحيث ال تتعدى حافة الصندوق 6
 55,6 55,6 90 44,4 72 عدم استلدام االجولة نهاًيا فى تعبًة الفاصوليا الل راء 7

 70,7     النقل والتخزين
 88,9 88,9 144 11,1 18 ساًل النقل مبردةيف ل ان تكون و  1
 89,5 89,5 145 10,5 17 ى ثالجاغ مبردة اثناء العرز لمتسويقتف ل الفاصوليا ف 2
عدم شحن او تلزين الفاصوليا م  الفمفل والبصل والكنتالو  حيث  3

 48,8 48,8 79 51,2 83 انها تتاثر بالراًحة

اء بعد الجم  والتعبًة لالل يجرى التبريد االولى لمفاصوليا الل ر  4
 70,4 70,4 114 29,6 48 ( ساعة من جم  المحصول1-3)

 68,5 68,5 111 31,5 51 يوم 18-12تلزن الفاصوليا الل راء لمدة  5
 58 58 94 41,9 68 ( مًوية7,5-5تلزين الفاصوليا الل راء عمى درجة حرارة ) 6

 استمارة البحث : صدرالم
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% 84,6لمبحوثاغ بنسبة ن غالبية اأويت ح من هة  النتيجة 
رشادى التنفيةى المتوسط حتيال اإلوقعوا فى فًتى اال

 عمى هةا قد يتطم  من القاًمين بالعممية  وبناءا  والمرتف ،
 رشددددادى الكميددددةحتيدددداج ال اال اتن درجددددالعالقددددة بددددي :ا  ثالثدددد

ذ معدددامالت مدددا بعدددد الحصددداد يدددالمبحوثدددات فيمدددا يتعمدددب بتنف
والمتغيددددددرات المسددددددتقمة  لمحصددددددول الفاصددددددوليا الخضددددددراء

 المدروسة:
ملن البحلث والفلرز البحثلى الللاص  لمهدف الثلانى تحقيقاا 

رتباط البسليط ستلدام معامل اإلإلتبار معنوية العالقة بإ تم هب
رشللللادى الكميللللة حتيللللال اإلين كللللل مللللن درجللللاغ االن بلللللبيرسللللو 

بتنفيلة معلامالغ ملا بعلد الحصلاد )كمتييلر  لممبحوثاغ المتعمقة
التالية:سللللن المبحوثللللة،  تللللاب ( والمتييللللراغ المسللللتقمة المدروسللللة

وعدد سلنواغ تعمليم المبحوثلة، والمسلاحة المزروعلة بالفاصلوليا 
وليا الل للللراء بللللالقيراط، وعللللدد سللللنواغ اللبللللرة بزراعللللة الفاصلللل

الل لللللللللراء، وح لللللللللور دوراغ تدريبيلللللللللة لاصلللللللللة بمحصلللللللللول 
 لللللراء، وبالتبلللللار معنويلللللة العالقلللللة باسللللللتلدام لالفاصلللللوليا ال

معامل االرتباط البسيط لبيرسون بين كل من درجاغ االحتيال 
االرشللادى الكميللة لممبحوثللاغ المتعمقللة بتنفيللة معللامالغ مللا بعللد 

كانلللغ  سلللةوالمتييلللراغ المسلللتقمة المدرو  الحصلللاد)كمتيير تلللاب (
توى سللنهللا غيللر معنويللة عنللد مأوجللد  النتللاً  عمللى النحوالتللالى:

 عملللى ةللللك للللم وبنلللاءا  (،5كملللا هلللو مو لللح بجلللدول ) (0,01)
ال  "ه نأحصاًى القاًل بيمكن رفز هةا الجزء من الفرز اإل

 ادى الكميلللةرشلللحتيلللال اإلن درجلللاغ االتوجلللد عالقلللة معنويلللة بلللي
عد الحصاد لمحصول المتعمقة بتنفية معامالغ ما بالمبحوثاغ 

المدروسللللللة  ةالفاصلللللوليا الل للللللراء وبقيلللللة المتييللللللراغ المسلللللتقم
 ." السابقة
التى تقد  لممبحوثدات فيمدا يتعمدب  رشاديةالخدمات ال  : رابعا  

 :بمحصول الفاصوليا الخضراء 

الللللدماغ ن أللللى إ( 6) تشلللير النتلللاً  اللللواردة بجلللدول رقلللم
حوثللاغ ممبرشللادى لالتعميميللة التللى يقللدمها الجهللاز اإلرشللادية اإل

منلف لللة  افيملللا يتعملللق بمحصلللول الفاصلللوليا الل لللراء نسلللبته
 عالهللا )عقللد نللدواغ واجتماعللاغ ارشللادية(أوتقلل  بللين نهللايتين 

دناها )التنسيق أجمالى مجموع التكراراغ و إمن  %27,6 بنسبة
اغ فللللللى المنطقللللللة لتلللللللزين المحصللللللول صللللللحا  الثالجللللللأملللللل  
جمللللللللالى مجمللللللللوع إ% مللللللللن 4,1 بنسللللللللبة سللللللللعار مناسللللللللبة(أوب
رشلادية ن النهلايتين تقل  بلاقى الللدماغ اإلوبين هاتي راراغ،التك

 عمى التوالى كما يمى:
فاصلللللللوليا رشلللللللادية لاصلللللللة بمحصلللللللول التلللللللوفير نشلللللللراغ إ
عمللللى كيفيللللة تقميللللل الفاقللللد مللللن  لمبحوثللللاغالل للللراء، تللللدري  ا

المعموملاغ  ثناء الجم  وحتى البيل  النهلاًى، تلوفيرأالمحصول 
يلللاغ، التنسللليق بلللين اللللزراع سلللعار والكمالتسلللويقية اللاصلللة باأل

العمللل عمللى الللربط  ر والفاكهللة، للسللرهم وجمعيللة تسللويق اللأو 
ملللا يشلللير اللللى  وهلللو سلللرهم وشلللركاغ التصلللدير.أين اللللزراع و بللل

تدنى الدور االرشادى فى مجال معامالغ ما بعد الحصلاد مل  
 الريفياغ.

جتماعللللاغ هميللللة عقللللد النللللدواغ واإلأوتعكللللس هللللة  النتللللاً  
نهلللا تتللليح لهلللن أالمبحوثلللاغ حيلللث  ظلللرن ةرشلللادية ملللن وجهلللاإل

فية معامالغ ما بعد الحصاد لمحصول نعرز مشاكمهن فى ت
عملللى التطبيلللق  نمكانيلللة تلللدريبهإالفاصلللوليا الل لللراء، وكلللةلك 

 الصحيح لمعامالغ مابعد الحصاد.
المبحوثات فيما يتعمدب بتنفيدذ  المعوقات التى تواجو:  خامسا  

 : معامالت ما بعد الحصاد لمحصول الفاصوليا الخضراء
عوقاغ التى تواجه مهم الأن أ (7بجدول )  حغ النتاً و أ

ثناء تنفيةهن لمعامالغ ما بعد الحصلاد لمحصلول أالمبحوثاغ 
رتفللاع تكللاليف إعالهللا )أراء تقلل  بللين نهللايتين الفاصللوليا الل لل

 دناهلللاأجملللالى مجملللوع التكلللراراغ و إملللن  %،12بنسلللبة  النقلللل(
 جمالى إمن  %1,1بنسبة  )عدم وجود ثالجاغ فى المنطقة(
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الكمية المتعمقة بتنفيذ  رشادىحتياج ال رتباط البسيط لدرجات االامالت اال حصا ى لقي  معتحميل النتا ج ال .5 دول رق ج
 لمعامالت ما بعد الحصاد لمحصول الفاصوليا الخضراء مبحوثاتال

 رشادىحتياج ال رتباط البسيط لدرجات االامالت ال قي  مع لمتغيرات المستقمة المدروسةا  
 0,101- لسنا 1
 0,024 نواغ التعميمعدد س 2
 0,031- حجم المساحة المزروعة بالفاصوليا الل راء 3
 0,090 عدد سنواغ لبرة المبحوثة فى زراعة المحصول 4
 0,062- ح ور دوراغ تدريبية 5
  0,01**معنوى عند             0,05*معنوى عند در:استمارة البحث      المص

 قد  لممبحوثات فيما يتعمب بمحصول الفاصوليا الخضراءالتى ت رشاديةات ال الخدم .6 جدول رق 

  عينة البحث : المصدر
 

المبحوثات فيما يتعمب بتنفيذ معامالت ما بعد الحصاد لمحصول  وىمية النسبية لممعوقات التى تواجاأل .7جدول رق  
 الفاصوليا الخضراء

 عالترتي % تكرارال المعوقات    
   1 
 
 
 
 
 

 لاصة بالفرز والتدري :مشاكل 
 عدم وجود محطاغ آلية لمفرز والتدري  -1
 عدم وجود معايير وا حة لمدرجاغ او الرت  -2
 عدم وجود عمال مدربين عمى عمميتى الفرز والتدري  -3
 كثرة الثمار المجروحة او المصابة -4
 كثرة الثمار غير مكتممة الن   -5

 
152 
133 
41 
30 
20 

 
11,6 
10,1 
3 
2,3 
1,5 

 
2 
4 
10 
11 
13 

2 
 
 
 

 مشاكل لاصة بالتعبًة:
 ارتفاع اسعار العبواغ -1
 عدم توفر العبواغ المناسبة -2
 عدم وجود عمال مدربين عمى عمميتى التيميف والتعبًة -3

 
90 
60 
25 

 
6,8 
4,6 
1,9 

 
5 
7 
12 

   3  
 
 
 
 

 مشاكل لاصة بالنقل والتلزين:
 ارتفاع تكاليف النقل -1
 ى االوقاغ المطموبةوساًل النقل ف عدم كفاية -2
 عدم مناسبة وساًل النقل لطبيعة السمعة -3
 عدم وجود ثالجاغ فى المنطقة -4
 عدم القدرة عمى تلزين الثمار مما يؤدى لزيادة المعروز -5
 بعد اماكن التسويق عن مواق  االنتال -6

 
158 
139 
48 
15 
70 
60 

 
12 
10,6 
3,7 
1,1 
5 
4,6 

 
1 
3 
9 
14 
6 
    8   

                          البحث استمارةالمصدر:

 
 

 

 الترتيع % لدد خدمات االرشاديةال
 1 27,6 100 رشاديةإجتماعاغ ا  عقد ندواغ و  -1
 2 24,9 90 رشادية لاصة بمحصول الفاصوليا الل راءإتوفير نشراغ  -2
 3 18,5 67 النهاًىء الجم  وحتى البي  ثناأتدري  الريفياغ عمى كيفية تقميل الفاقد من المحصول  -3
 4 11,1 40 سعار والكمياغباألالمعموماغ التسويقية اللاصة  توفير -4
 5 8,3 30 سرهم وجمعية تسويق الل ر والفاكهة.أالتنسيق بين الزراع و  -5
 6 5,5 20 ثناء الجم  وحتى البي  النهاًىأسرهم عمى كيفية تقميل الفاقد من المحصول أتدري  الزراع و  -6
 7 4,1 15 سعار مناسبةأاغ فى المنطقة لتلزين المحصول وب  الثالجصحاأالتنسيق م   -7
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عوقللاغ النهللايتين تقلل  بللاقى الم مجمللوع التكللراراغ، وبللين هللاتين
 : عمى التوالى كما يمى

، وعللللدم كفايللللة والتللللدري  ليللللة لمفللللرزآعللللدم وجللللود محطللللاغ 
وقللللاغ المطموبللللة، وعللللدم وجللللود معللللايير وسللللاًل النقللللل فللللى األ
وعلللدم  سلللعار العبلللواغ،أرتفلللاع ا  ، و و الرتللل أوا لللحة لملللدرجاغ 
ويق عللللن مواقلللل  مللللاكن التسللللأعللللد وب   سللللبة،تللللوفر العبللللواغ المنا

، وعلللدم مناسلللبة وسلللاًل النقلللل لطبيعلللة السلللمعة، وعلللدم نتلللالاإل
، وكثللللرة لتللللدري وجللللود عمللللال مللللدربين عمللللى عمميتللللى الفللللرز وا

ربين ، وعللللدم وجللللود عمللللال مللللدةو المصللللابأ ةالثمللللار المجروحلللل
، وكثلللرة الثملللار غيلللر مكتمملللة ةعملللى عمميتلللى التيميلللف والتعبًللل

للى زيلادة إمملا يلؤدى  الثملار ى تللزينرة عملالن  ، وعدم القد
 وعدم وجود ثالجاغ فى المنطقة. المعروز،

 تمرة مللللن قبلللللهللللةا يقت للللى بللللةل الجهللللود المكثفللللة والمسللللو 
رشلللاديين بمنطقلللة البحلللث لتالفلللى هلللة  المعوقلللاغ، العلللاممين اإل
 ،الحمللول لهللا نسلل أ يجللادة إلتلللاة التدابيرالالزمللإوالعمللل عمللى 

لمسللًولة بو لل  جهللزة اان ل الحسللبوو لل  هللة  المعوقللاغ فللى 
نتاجيللللة إلتحسلللين  رشللللادية فلللى المسلللتقبلمثلللل هلللة  البلللرام  اإل

عملى زراعلة هلةا قبال ة اإلمحصول الفاصوليا الل راء، وزياد
نتللال ممللا يللؤدى المبحوثللاغ عمللى اإل تشللجي و  المحصللول الهللام

 .جتماعياا ا  و  قتصادياا إحوالهن المعيشية ألى تحسين إ

 التوصيات

 السابقة لمبحث يمكن التوصية بما يمى: نتاً فى  وء ال
% قلللد ملللثمن فلللى فًتلللى 86,4أن  بحلللثأو لللحغ نتلللاً  ال -1

السللللللللن المللللللللنلفز والمتوسللللللللط ممللللللللا يعكللللللللس أن هللللللللؤالء 
سللتعداد لتقبللل  المبحوثللاغ فللى مرحمللة سللنية أكثللر مرونللة وا 

، ممللللا يسللللاعد نولوجيللللة المسللللتحدثةاألفكللللار واألسللللالي  التك
رشلللادية رام  اإلد البلللدة ملللنهن فلللى زيلللادة علللدسلللتفاعملللى اإل

وكللةا  جللل النهللوز بللالمجتم  الريفللى،أالموجهللة لهللن مللن 
 تطويرهن مهارياا فى ملتمف المجاالغ.

ملللللن تلللللدنى المسلللللتوياغ  و لللللحته نتلللللاً  البحلللللثأزاء ملللللا إ -2
 % مللن المبحوثللاغ، لللةا يتعللين عمللى35,2التعميميللة بنسللبة 

رشلللادى التركيلللز عملللى اسلللتلدام طلللرق القلللاًمين بالعملللل اإل
 مللل  هلللةا الو للل  مثلللل الزيلللاراغ المنزليلللة تناسللل رشلللادية تإ

سلللتعانة رشلللادية مللل  اإلي لللا  العمملللى واإلجتماعلللاغ اإلواإل
فلى نقلل وتوصليل المعموملاغ بالمعيناغ السمعية والبصرية 

واللبللللللللراغ والتوصللللللللياغ الملتمفللللللللة اللاصللللللللة بمحصللللللللول 
 ل راء.الفاصوليا ال

حتيلللللال ان المبحوثلللللاغ اتسلللللمن بأ بحلللللثً  الو للللحغ نتلللللاأ -3
بلللين المتوسلللط والمرتفللل  فيملللا يتعملللق بتنفيلللة  تلللراو رشلللادى إ

اصلوليا الل لراء، معلامالغ ملا بعلد الحصلاد لمحصلول الف
 عطللللاء دور فعللللال لمجهللللازإب للللرورة  بحللللثوصللللى اليلللللةا 
فعالللللة لتنميلللللة الجانللللل   جهلللللوداا  رشللللادى الزراعلللللى وبللللةلاإل

 يفياغ بمنطقة البحث.المهارى لمر 
 فيلللةتن وقمحاوللللة التيمللل  عملللى جميللل  المشلللكالغ التلللى تعللل -4

بعلللز التوصلللياغ الزراعيلللة المتعمقلللة بمحصلللول الفاصلللوليا 
 بمنطقة البحث. ومعامالغ ما بعد الحصاد الل راء

زيادة عدد اللدوراغ التدريبيلة اللاصلة بمحصلول الفاصلوليا  -5
 الل راء بمنطقة البحث.

وتنظلللليم النللللدواغ  ،ادية المتنوعللللةير المطبوعللللاغ اإلرشللللتللللوف -6
يللللللللادة معمومللللللللاغ ية لز رشللللللللادية واالجتماعللللللللاغ االرشللللللللاداإل

 الريفياغ المبحوثاغ.
تأسلللللليس جمعيللللللة زراعيلللللللة تعاونيللللللة لتسللللللويق الحاصلللللللالغ  -7
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ABSTRACT 

Extension Needs for Rural Women Carrying Out Post-Harvest Operations / 

Transactions of Green Beans Crop in some Villages in Nubaria City  

Mona Attia Saqr, Iman Mustafa Abdul Majid  and Hanan Ibrahim Obeid 

This research aims at determining the level of 

extension needed by rural women concerning for 

implementing post-harvest operations/transactions of 

green bean crop. Moreover, it aims at determining the 

correlation between the respondents' overall level of 

need for extension for carrying out post-harvest 

operations / transactions of green beans crop and other 

examined independent variables. The aim is to find out 

the extension services offered to rural women 

respondents about green beans crop. The final aim is to 

identify obstacles facing rural women respondents while 

carrying out post-harvest operations / transactions of 

green beans crop. 

In order to achieve the mentioned aims, the research 

was conducted in Beheira Governorate, being among the 

governorates with the largest agricultural area for crop 

cultivation. The selected three villages are among the 

largest areas of crop cultivation, namely Al-Sedeek 

Village Yusuf, Al- AshartAlaf Village, and Adam 

Village.The size of the research sample in the three 

villages comprises 162 rural women of the wives of 

farmers landholders, using Krejcie Morgan formula out 

of a number of overall 280 farmers landholders. The 

sample of research was collected in the same 

distribution of the original community. Also, the 

research data was collected through a questionnaire 

filled during a personal interview, which was initially 

examined, situationally modified, and became valid for 

data collection in September and October 2021. The 

collected data was quantitatively processed and 

statistically analyzed using enumeration tables, 

percentages, averages, standard deviation and Pearson 

simple linear correlation. 

The following are the most important findings: 

The vast majority of rural women respondents 

(82,7%) have average operational need, while (5,6%) of 

them have high operational need for post-harvest 

transactions for green bean crop in the researched area. 

The results also showed not having amoral 

relationship correlation between the overall extension 

needs of rural women respondents for the 

implementation of post-harvest operations of the green 

bean crop and the independent variable significant at 

level (0.01).  

The results also indicate that the educational 

extension services provided by the Agricultural 

Guidance Authority to rural respondents in the area of 

research  the implementation of post-harvest 

transactions for the green bean crop are quite low, 

located between two ends, the highest of which are  

(holding seminars and extension meetings) comprises 

27.6% of the total frequencies, and the lowest of which 

are (coordination with refrigerator owners in the region 

to store the crop at reasonable prices) comprises 4.1% of 

the total frequencies. 

Finally, the main obstacles faced by rural women 

respondents while carrying out post-harvest operations 

of green beans crop are located between the two ends, 

the highest of which is (high transport costs) comprises 

96% of the total frequencies, and the lowest of which is 

(lack of refrigerators in the region) compromises 23% of 

the total frequencies. 

Key words: Extension needs, green beans, nurbariya 

 

 
 


