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اHحتياج00ات التدريبي00ة الزراعي00ة للمرش00دين ال00زراعيين للنھ00وض بإنتاجي00ة محص00ول 
  القمح بمحافظة كفر الشيخ

  محمد محمد السيد عبد الوھاب
  معھد بحوث اVرشاد الزراعي والتنمية الريفية ـ مركز البحوث الزراعية

  
  الملخص

اعية للمرشدين الزراعيين استھدف ھذا البحث بصفة رئيسية تحديد ا�حتياجات التدريبية الزر
المبحوثين المتعلقة بالنھوض بإنتاجية محصول القمح. وذلك من خ#ل تحقيق ا�ھداف الفرعية التالية: تحديد 

، وتحديد ا�نشطة وترتيبھا وفقا �ولويتھا م ا1رشادية التى تتضمنھا وظيفة المرشدين الزراعيين المبحوثيناالمھ
المرشدين الزراعيين المبحوثين وترتيبھا وفقا �ولويتھا، وتحديد الفجوة  اممھ نھاا1رشادية الزراعية التى تتضم

بين المستوى الحالى �داء المرشدين الزراعيين المبحوثين ل9نشطة ا1رشادية الزراعية ومستوى ا�داء 
ولتحقيق المفترض تواجده بينھم، والتعرف على بعض الخصائص المميزة للمرشدين الزراعيين المبحوثين. 

 سيدى سالم، وكفر الشيخ، والرياض، والحامول، وقلين، ودسوق ھىستة مراكز إدارية  تم اختيار ھذه ا�ھداف
  krecipe and Morgan و�ختيار عينة البحث تم تطبيق معادلة كرسبى ومرجن ،بمحافظة كفر الشيخ
من اجمالى المرشدين الزراعيين  % ٤٢مرشدا زراعيا، تم اختيارھم عشوائيا بنسبة  ١٤٠حيث بلغت العينة 

تصميمھا  تمستبيان ام استمارة اوجمعت البيانات بالمقابلة الشخصية باستخدبالمراكز الست المدروسة، 
�ضافة إلى اھا فى صورتھا النھائية. وأستخدم المتوسط الحسابى وا�نحراف المعيارى بإعدادو واختبارھا

  نتائج البحث. عرضو فى تحليل التكرارات والنسب المئوية
  وقد كشفت نتائج البحث عن اUتى:

م المرش00دين ال00زراعيين المبح00وثين المتعلق00ة ب00النھوض اأوH: تترت00ب ا[نش00طة اHرش00ادية الت00ى تتض00منھا مھ00
م  اوالت00ى حظي00ت بجوان00ب التركيزف00ى ھ00ذه المھ00 وم00ا تتض00منه م00ن أنش00طة فرعي00ة بإنتاجية محصول القمح

ا�مWWراض الفطريWWة والفيروسWWية بمتوسWWط  -١ وفق00ا [ولويتھ00ا كالت00الى: وتش00كل اHحتياج00ات التدريبي00ة لھ00م
مقاومWWة  -٣ .  درجWWة ٨.٦مكافحة الحشائش بمتوسط درجة كليWWة قWWدرھا  -٢ .درجة ٨.٧درجة كلية قدرھا 

 -٤. درجWWة أيضWWا ٨.٦اUفات الحشرية والفئران والقواقع والبزقWWات ا�رضWWية بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا 
اختيWWار ا�صWWناف الموصWWى بھWWا وزراعتھWWا  بمتوسWWط  -٥. درجWWة ٨.٥درجWWة كليWWة قWWدرھا  التسميد بمتوسط

طWWرق الزراعWWة  -٧. درجة أيضWWا ٨.٤الرى  بمتوسط درجة كلية قدرھا  -٦. درجة ٨.٤درجة كلية قدرھا 
عمليWWات الخدمWWة وميعWWاد الزراعWWة بمتوسWWط  -٨. درجWWة ٧.٩ومعWWدل التقWWاوى بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا 

  درجة. ٧.٨قدرھا  درجة كلية
ثانيا: تترتب ا[نشطة اHرشادية الرئيسية التى تنطوى على وجود فجوة تدريبي00ة وتش00كل اHحتياج00ات التدريبي00ة 

مكافحWWة  -١ترتيب00ا تنازلي00ا كالت00الى:  وم00ا تتض00منه م00ن أنش00طة فرعي00ة للمرش00دين ال00زراعيين المبح00وثين
التسWWWميد بنسWWWبة  -٣  . % ٦٣.٠ة بنسWWWبة ا�مWWWراض الفطريWWWة والفيروسWWWي -٢. % ٧٣.٣الحشWWWائش بنسWWWبة 

الWWرى  -٥. % ٦١.٢مقاومة اUفات الحشرية والفئران والقواقع والبزقWWات ا�رضWWية بنسWWبة  -٤ .% ٦٢.٧
الحصWWWاد بنسWWWبة  -٧. % ٥٦.٥زراعتھWWWا بنسWWWبة و بھWWWا اختيWWWار ا�صWWWناف الموصWWWى -٦. % ٥٧.٣بنسWWWبة 
طرق الزراعة ومعدل التقWWاوى بنسWWبة  -٩.% ٥١.٣عمليات الخدمة وميعاد الزراعة بنسبة  -٨. % ٥٥.٣
٥٠.٧   .%  

ومن ثم يعكWWس  % من المرشدين الزراعيين المبحوثين من ذوى النشأة الريفية، ٩١.٤أوضحت النتائج أن  :ثالثا
% حاصWWلين علWWى مؤھWWل  ٧٠.٠وأن  ذلك قدرات التعايش فى المجتمعات الريفيWWة والتواصWWل مWWع الWWزراع،

فWWى  % تقWWل مWWدة خWWدمتھم ٦٦.٤وأن  خصصWWات زراعيWWة غيWWر ارشWWادية،% ذوى ت ٩٢.٨متوسWWط،، وأن 
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 % حصلوا على دورات تدريبية فWWى مجWWا�ت ٥٥.٧وأن  عن اثنتى عشر سنة، العمل ا�رشادى الزراعى
%  ٨٠.٧وأن  ا�مر الWWذى يعكWWس حاجWWة المرشWWدين الWWزراعيين المبحWWوثين الWWى التWWدريب، أخرى، زراعية

تزيWWد مWWن اجWWادة مھمWWتھم الخاصWWة بWWالنھوض لWWى دورات مسWWتقبلية يرغبWWون فWWى الحصWWول عيرغبWWون فWWى 
بانتاجية محصول القمح، ولزيادة معلوماتھم وخبراتھم بما يمكنھم من انجWWاز المھWWام الموكولWWة الWWيھم بكفWWاءة 

   .وفعالية
وقWWد أوضWWحت النتWWائج أن اسWWتخدام أكثWWر مWWن أسWWلوب فWWى تقWWدير ا�حتياجWWات التدريبيWWة يزيWWد مWWن كفWWاءة ھWWذا 

قدير، ومن ثم ضمان ا�ستناد اليه كأساس تبنى عليه برامج التدريب المستقبلى فى ضWWوء الخصWWائص المميWWزة الت
حث بضWWرورة ا�سWWتناد إلWWى أكثWWر الذلك يوصى الب ب،للمتوقع تدريبھم، مما يزيد من العوائد المترتبة علي التدري

تدريبيWWة التWWى أبرزھWWا ھWWذا البحWWث فWWى مWWن أسWWلوب فWWى تحديWWد ا�حتياجWWات التدريبيWWة. وتضWWمين ا�حتياجWWات ال
    محتويات البرامج التدريبية المستقبلية للمرشدين الزراعيين.
  

  المقدمة والمشكلة البحثية
  

يعتبر القمح من أھم محاصيل الحبوب الغذائية التى يعتمد عليھا الشعب المصWWرى فWWى غذائWWه، وتWWولى 
نتWWاج سWWواء بالزيWWادة الرأسWWية وتعنWWى زيWWادة ا1نتاجيWWة الدولWWة عنايWWة خاصWWة لمحصWWول القمWWح للعمWWل علWWى زيWWادة ا1

الفدانية أو الزيادة ا�فقية وتعنى زيادة المساحة المنزرعWWة وذلWWك بتشWWجيع المWWزارعين علWWى زراعتWWه، حيWWث بلغWWت 
  مليون فدان داخل الوادى وا�راضى الجديدة خWW#ل السWWنة الزراعيWWة ٣.٠٦٤المساحة المنزرعة بمحصول القمح 

 ٥٦وادى ذلWWك الWWى وصWWول ا�كتفWWاء الWWذاتى الWWى  ألWWف أردب، ١٦٢مليWWون و  ٨، و بلغ ا1نتWWاج ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧
 ٥.٥ -٥إ� أنWWه مازالWWت ھنWWاك فجWWوة كبيWWرة بWWين ا1نتWWاج وا�سWWتھ#ك، حيWWث تقWWوم الدولWWة باسWWتيراد حWWوالى  %،

ن مWWن خWW#ل ا�رشWWاد تكثWWف الجھWWود مWWن اجWWل رفWWع متوسWWط ا�نتاجيWWة للفWWدالWWذلك تقWWوم الدولWWة ب مليون طن سWWنويا.
، والعمWWل علWWى تقليWWل الفاقWWد خWW#ل مراحWWل الزراعى والتوسع فى استباط وتعمWWيم ا�صWWناف الجديWWدة عاليWWة ا�نتWWاج

ويمكWWن الوصWWول إلWWى زيWWادة ا1نتاجيWWة الفدانيWWة بعWWدة  ). ٢٠٠٨، ١٠، و٢٠٠٨، ١ ( التWWداول وترشWWيد ا�سWWتھ#ك
اليWWة المحصWWول وتطبيWWق التوصWWيات الفنيWWة الخاصWWة بتلWWك طWWرق أھمھWWا التوسWWع فWWى زراعWWة ا�صWWناف الجديWWدة ع

ا�صناف والتى تزيد من كفاءتھا ا1نتاجية، وكذلك عن طريق حماية المحصWWول مWWن اUفWWات الضWWارة ومكافحتھWWا 
    فى حينھا لضمان س#مة المحصول.

نصر لذلك يقوم ا1رشاد الزراعى بدور ھام فى رفع كفاءة ا1نتاج الزراعى من خ#ل تثقيف الع
البشرى وتحسين أدائه، حيث يمثل العنصر البشرى عنصرى العمل والتنظيم اللذان يؤثران فى كفاءة  العملية 

  ). ١٠٣، ص٣،١٩٩٦ ( المزرعية
يتوقف نجاح الجھاز ا1رشادي الزراعى فى تحقيق أھدافه ورسالته على كفاءة ومھارة العاملين و

حدد فى ضوء ماأتيح لھم من خبرات تعليمية وتدريبية قبل وأثناء فيه من حيث قدرتھم على أداء مھامھم والتى تت
، ويعتبر المرشدين الزراعيين العدد ا�كبر من العاملين فى )١٨٩ص ،٤،١٩٧٢( مزاولتھم لعملھم ا1رشادي

ا�رشاد الزراعى ويجب أن يمثل ھذا المستوى أھمية بالغة فيه، وذلك بمحاولة دعمه بصفة مستمرة مع مراعاة 
لذلك يعتني ا1رشاد الزراعى بالقوة البشرية لرفع مستواھا  ). ١١٢، ص، ١٩٩٨ ،٥ رار ودوام تدريبھم (استم

التعليمى بتزويدھا بقدر واف من المعلومات وألوان المعرفة بما يجعلھا أكثر استعدادا �ستيعاب وتقبل وسائل 
  .  ) ٤٥، ص٩،١٩٩٢ التقدم المعاصر (

والمھWWام الرئيسWWية �ى تنظWWيم ادارى حيWWث يسWWاعد علWWى رفWWع كفWWاءة ويعتبWWر التWWدريب أحWWد ا�نشWWطة 
والتWWدريب بصWWفة عامWWة  ،العاملين وربطھم بمستحدثات العصر، ا�مWWر الWWذى يWWنعكس علWWى تحقيWWق أھWWداف التنظWWيم

ھو نشWWاط تعليمWWي يسWWتھدف أساسWWا تحسWWين ا�داء البشWWرى عWWن  طريWWق إحWWداث تغيWWر فWWي المعلومWWات والمھWWارات 
ة بأنWWه " اكتسWWاب وتنميWWة المعلومWWات والمھWWارات وا�تجاھWWات ــــــWWـما عرفته منظمWWة العمWWل الدوليوا�تجاھات ، ك

ليWWة فWWي المجھWWود المشWWترك للفريWWق الWWذي ھWWو عضWWو فيWWه . وتنحصWWر اوالخبرة التي تمكن الفWWرد مWWن المسWWاھمة بفع
 ) .١٠٨،ص١٩٩٨، ٥ (كبر أھدافه في إعداد الفرد ليقوم بعمله الحالي بشكل مرضى أو إعداده لتحمل مھام أ

ات والمعلومWWات والمھWWارات ويعرف التدريب الزراعى "بأنWWه عمليWWة تعليميWWة منظمWWة تقWWدم فيھWWا الخبWWر
 ٢،ص٢٠٠٦ ،  ٦( معينWWة" بالعمل الزراعى لكافة العاملين بالزراعة من أجل تحسWWين أعمWWال زراعيWWة المتصلة 

( .  
جزءاً من المھام الوظيفية للعاملين فى  In-service trainingويعتبر التدريب أثناء الخدمة 

 عن التنظيم ا1رشادى لمواكبه التوصيات العلمية الزراعية والمبتكرات التكنولوجية ال#نھائية التحديث فض#ً 
نتائج ثورة ا�تصا�ت وما توفره من طرق أكثر كفاءة وفاعلية فى الوصول إلى المسترشدين والتأثير فيھم 

أن النھوض و). ٨، ص ٢٠٠٩، ١١(لھم كأحد المحتويات الرئيسية للعمل ا1رشادى والحصول على ردود أفعا
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بمستوى معارف وأداء العاملين با1رشاد الزراعي رھن بالدرجة ا�ولى بتصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج 
التدريبية التخصصية ، ا�مر الذي يعكس أھمية دراسة ا�حتياجات التدريبية وحصرھا وتصنيفھا وفقا 

 ) .٢٢٦ص  ،١٩٧٥، ٨ ولويتھا على اعتبار أنھا الخطوة ا�ولى في تخطيط مثل ھذه البرامج (�
وتعرف ا�حتياجات التدريبية بأنھWWا " أنWWواع التغيWWرات أو ا1ضWWافات المطلWWوب إدخالھWWا علWWى السWWلوك 

أنWWـھا تعبWWر ) . كمWWا "  ٢٨٣ص ،٢،١٩٩٢ الوظيفي للفرد وأنماط أدائWWه ودرجWWة كفاءتWWه عWWن طريWWق التWWدريب " (
  عن الفجوة التى تشير إلى الفرق بين الوضع الحالى وما يجب أن يكون ، وھذا الفرق يمكن أن يكون فى صWWورة

يحتاجھWWWWا المتWWWWدربين للقيWWWWام بأعمWWWWالھم بفعاليWWWWة "  التWWWWى  و مھWWWWارات  أو  اتجاھWWWWات  و معWWWWارف  و معلومWWWWات 
) ل#حتياجات التدريبيWWة" بأنھWWا  Moore & Dutton(  ويتفق ذلك مع تعريف ك# من .)٢٠ص  ،١٢،١٩٩١(

  فWWى أى مWWنالتنWWاقض بWWين الظWWروف الفعليWWة وبWWين الظWWروف المرغوبWWة فWWى أداء المنظمWWة أو الوظيفWWة أو الفWWرد 
المعلومات أو المھارات أو ا�تجاھات أو فى ھذه النواحى جميعا. كما يتفق ذلWWك مWWع ماأوردتWWه ( منظمWWة ا�غذيWWة 

) عWWن الحاجWWة التدريبيWWة بأنھWWا ظرفWWا يوجWWد فيWWه فWWارق بWWين" الوضWWع القWWائم" و"  ١٩٩٤والزراعWWة ل9مWWم المتحWWدة، 
الوضWWWع المنشWWWود"، وقWWWد يكWWWون الفWWWارق متعلقWWWا بالمعWWWارف أو بWWWالمواقف أو بالمھWWWارات التWWWى يلWWWزم أن يكتسWWWبھا 

لفجWWوة بWWين المتدربون لكى يتسنى لھم أداء أعمWWالھم بمزيWWد مWWن الفعاليWWة، وتقWWدير الحاجWWات أسWWلوب يسWWتھدف ھWWذه ا
الجوانWWب التWWى ينبغWWى أن يكWWون عليھWWا التWWدريب، أى أنWWه يوجWWه الWWى صWWياغة أھWWداف التWWدريب واختيWWار مضWWمون 

  ). ١١، ص٢٠٠٤، ٧(  النشاط التدريبى
واختلفت المداخل الخاصة بتحديد ا�حتياجات التدريبية للعاملين با�جھزة ا1رشادية الزراعية ، فقام 

عرفة العاملين للموضوعات المختلفة، أو مدى إدراكھم أنفسھم لحاجتھم إلى بعضھا على أساس قياس مدى م
التدريب فى تلك الموضوعات، وترتيبھا حسب أھميتھا من وجھة نظرھم، وفى دراسات أخرى قامت بتحديد 
 ا�حتياجات التدريبية على أساس قياس معلومات ا�فراد حول أمور معينة ومھاراتھم فى تأديتھا ومن ثم قياس

الفجوة بينھا وبين مايجب أن تكون عليه تلك المعلومات والمھارات، أو على أساس دراسة العاملين �ھمية 
 عبد المقصود، ( الموضوعات المختلفة، ومدى معرفتھم بھا، وتحديد ا�حتياجات التدريبية وفقا لھذين المعيارين

لى وجود بعض ا�خطاء فى ممارسة العملية حيث أشارت بعض ا�دبيات ونتائج الدراسات الميدانية ا ).١٩٨٨
التدريبية منھا : محاولة حل مشكلة من خ#ل التدريب فى الوقت الذى �يكون فيه نقص التدريب ھو العمل 
الجوھرى فى بروز تلك المشكلة، أو قضاء وقت طويل فى تعلم أشياء يصعب تعلمھا من قبل المتدربين أو أنھا 

شياء التى يسھل تعلمھا وأنه من الضرورى تعلمھا، وتعلم بعض ا�شياء التى غير ضرورية، ونسيان بعض ا�
ناھيك عن غياب غالبية مقومات المنھجية العلمية الموضوعية فى تنفيذ التدريب بدءا من يعرفھا المتدربون، 

وجادا مر الذى يتطلب سعيا حثيثا �مفھومه ومدى الحاجة اليه وصول الى متابعة نتائجه وقياس آثارھا، ا
       ). ٢، ص ٢٠٠٩، ١١( للتعرف على واقع التدريب ا�رشادى وصو� لتحديد مواقع وآليات تطويره

) طريقة لتقدير ا�حتياجات التدريبية يتوافر لھا  ١٩٩١ منظمة ا�غذية والزراعة، ( لذلك أوردت
يقة من أربع مراحل تستخدم مقومات تزيد من كفاءة ھذا التقدير مقارنة بغيرھا من الطرق، وتتكون ھذه الطر

فى صورة تكاملية أو قد يستبعد البعض منھا وذلك وفقا للموقف وتتضمن ھذه المراحل ك# من: تحليل الوظيفة 
Job analysis وتحليل المھمةTask analysis   وتحليل الفجوةGap analysis  وتحديد خصائص

فى ھذا  Wentlingند إلى ما أورده وھى تست Determine Trainees Characteristicsالمتدربين 
   ). ١٣، ١٢، ص ص، ٢٠٠٤، ٧( الخصوص 

نظرا ل9ھمية المتزايدة لمحصول القمح فى مقابلة ا�حتياجات الغذائية للسكان المصريين، ومايناله و
ھذا المحصول من اھتمام المسئولين على الزراعة فى مصر من تشجيع زراعته والنھوض بإنتاجيته لتضيق 

مابين ا1نتاج وا�ستھ#ك منه، و�ھمية قيام المرشدين الزراعيين فى نقل ونشر التوصيات ا1رشادية  الفجوة
لتضيق الفجوة مابين ا1نتاجية الفدانية لحقول الزراع  االزراعية المتعلقة بمحصول القمح وتوعية الزراع بھ

باعتباره أحد المجا�ت الرئيسية التى  ريبوانط#قا من أھمية التد، وا1نتاجية في الحقول التجريبية البحثية
 يستند اليھا فى تنمية الموارد البشرية للعاملين ا�رشاديين �نجاز مھام التنظيم ا�رشادى الزراعى، وياعتباره

بما يمكنھم من نشر التوصيات العلمية  ا�تجاھات للمرشدين الزراعيينتغيروسيلة لتنمية المعارف والمھارات و
لتحقيق أفضل أداء للمھام الموكلة إليھم فى إجراء و التكنولوجية بين المسترشدين من الزراع،والمبتكرات 

لنھوض بإنتاجية ا كأساس للمساعدة على التغيرات السلوكية المرغوبة فى معارف ومھارات واتجاھات الزراع
لديھم منھا وإكسابھم محصول القمح، فإنھم يحتاجون إلى تزويدھم بالمعلومات والمعارف وتنمية المتواجد 

المھارات ال#زمة وا�تجاھات ا�يجابية فى ھذا المجال، لذلك أجرى ھذا البحث لتحديد ا�حتياجات التدريبية 
الزراعية للمرشدين الزراعيين المتعلقة بالنھوض بإنتاجية محصول القمح فى منطقة الدراسة، بناءا على 

وذلك بغية الوصول إلى وضع  وتحديد خصائص المتدربين وةماتسفر عنه نتائج تحليل المھمة وتحليل الفج
وتخطيط الدورات والبرامج التدريبية من منطلق ا�ستجابة الفعلية �حتياجات المبحوثين وكأساس يبنى عليه 



Abd El- Wahab,  M. M. ELS.  

 9904

أسفرت عنه الطرق ا�خرى فى تقدير ا�حتياجات ، والكشف عن نواحى القصور أو النقص التى التدريب
 ا�ستناد الى أكثر من أسلوب فى تحديد ا�حتياجات التدريبية يزيد من كفاءة ھذا التقديرحيث أن  التدريبية،

تنبثق أھمية  لذلك، ويسد نواحى النقص أو القصور التى ظھرت فى الطرق السابقة لتقدير ا�حتياجات اتدريبية
الزراعيين فى منطقة  ھذا البحث فى استخدامه أكثر من أسلوب فى تحديد ا�حتياجات التدريبية للمرشدين

    ، مما يؤدى إلى زيادة العائد من التدريب والنھوض بإنتاجية محصول القمح.الدراسة
  دافــا[ھ

تمشيا مع أبعاد المشكلة السابق عرضھا، فان ھذا البحث يستھدف بصفة رئيسية تحديد ا�حتياجات 
ھوض بإنتاجية محصول القمح فى منطقة للمرشدين الزراعيين المبحوثين المتعلقة بالن الزراعية التدريبية

  الدراسة. وذلك من خ#ل تحقيق ا�ھداف الفرعية التالية :
م ا1رشادية التى تتضمنھا وظيفة المرشدين الزراعيين المبحوثين المتعلقة بالنھوض اتحديد المھ -١

  بإنتاجية محصول القمح.
ن الزراعيين المبحوثين المتعلقة م المرشدياتحديد ا�نشطة ا1رشادية الزراعية التى تتضمنھا مھ -٢

  بالنھوض بإنتاجية محصول القمح وترتيبھا وفقا �ولويتھا.
تحديد الفجوة بين المستوى الحالى �داء المرشدين الزراعيين المبحوثين ل9نشطة ا1رشادية  -٣

 الزراعية المتعلقة بالنھوض بإنتاجية محصول القمح ومستوى ا�داء المفترض تواجده بينھم.
  عرف على بعض الخصائص المميزة للمرشدين الزراعيين المبحوثين.الت -٤

     

  الطريقة البحثية
  

أجرى ھذا البحث بمحافظة كفر الشيخ باعتبارھا من المحافظات ذات الصبغة الزراعية، ومن 
 فدانا ٢٦٢١١٩ المحافظات الرئيسية فى زراعة القمح، حيث بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح حوالى

، وقد تم اختيار ستة مراكز إدارية باعتبارھم من أكبر المراكز زراعة لمحصول القمح  ٢٠٠٨/٢٠٠٩م موس
، حيث بلغت المساحة سيدى سالم، وكفر الشيخ، والرياض، والحامول، وقلين، ودسوق فى نفس الموسم وھم

   .  % من اجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة ٥٤.٤فدانا بنسبة  ١٤٢٧١٥المنزرعة بھم 
ولتحقيق أھداف البحث تم تحديد شاملة المرشدين الزراعيين بالمراكز الست المختارة والبالغ عددھم 

مرشدا  ١٤٠ حيث بلغت العينة  krecipe and Morgan تطبيق معادلة كرسبى ومرجن وتم مرشدا، ٢١٨
  .كز الست المدروسةرشدين الزراعيين بالمرامن اجمالى الم % ٤٢ بنسبة عشوائيا ، تم اختيارھمزراعيا

م إعداد استمارة استبيان تواستخدم ا�ستبيان بالمقابلة كأداة لجمع البيانات ال#زمة لھذا البحث، حيث 
وتم عرضھا على الخبراء ا�كاديميين بقسم بحوث القمح بمحطة البحوث الزراعية بسخا �خذ رأيھم فى 

راء التنفيذيين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، وتم التوصيات الفنية لمحصول القمح، ثم تم عرضھا على الخب
من المرشدين الزراعيين فى  �٢١ستمارة ا�ستبيان بمقابلة مبدائيا إقرارھا بناءا على ذلك، وأجرى اختبارا 
، وتم ٢٠٠٨ ديسمبرمن كل مركز، وذلك خ#ل شھر مرشدين  ٧ث#ث مراكز من المراكز المختارة بواقع 

زمة فى ا�ستمارة بحيث أصبحت صالحة للقيام بجمع البيانات الميدانية والذى تم على إجراء التعدي#ت ال#
   .٢٠٠٩ ومارس يناير وفبراير أشھرمرحلتين خ#ل 

  المتغيرات البحثية وتعريفاتھا اVجرائية:
يقصد بھا فى ھذا البحث الفرق بين المستوى الواجب أن يكون عليه المرشدين  اHحتياجات التدريبية:

للنھوض بإنتاجية  الزراعية زراعيين المبحوثين فى أداء المھام الموكلة إليھم الخاصة بالتوصيات الفنيةال
محصول القمح والمستوى الفعلى وقت إجراء البحث. ولتحديد ا�حتياجات التدريبية فى ھذا البحث فقد تم 

كأساس لتقدير ا�حتياجات التدريبية  وتحديد خصائص المتدربين استخدام مرحلتى تحليل المھمة، وتحليل الفجوة
  الزراعية في ھذا البحث.

يقصد بھا تجزئة المھمة إلى مكوناتھا من أنشطة أو عناصر، حيث تم تحليل مھمة أوH: مرحلة تحليل المھمة: 
النھوض بمحصول القمح كاحدى المھام الرئيسية التى تتضمنھا وظيفة المرشد الزراعى والتى تشتمل على 

العناصر الرئيسية ينظر إلى كل عنصر منھا باعتباره نشاطا إرشاديا. وقد اشتملت ھذه المرحلة على  العديد من
  الخطوات التالية:

ويقصد بھا معدل تنفيذ المرشدين الزراعيين المبحوثين لكل نشاط  تحديد مدى تكرار أداء كل نشاط: -١
وثين تحديدھم لدرجة تكرار ارشادى يتعلق بالنھوض بإنتاجية محصول القمح، حيث طلب من المبح

تنفيذ كل نشاط من ا�نشطة التى تنطوى عليھا مھمة النھوض بإنتاجية محصول القمح والبالغ عددھا 
، وعمليات الخدمة وميعاد )أنشطة ٤(نشاطا موزعة كما يلى: ا�صناف الموصى بزراعتھا  ٤٦
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 ٥أنشطة)، والتسميد ( ٥ى (أنشطة)، والر ٤، وطرق الزراعة ومعدل التقاوى ()أنشطة ٦(الزراعة 
 ٦أنشطة)، ومقاومة اUفات الحشرية والفئران والبزاقات ا�رضية ( ٦أنشطة)، ومكافحة الحشائش (

أنشطة)، وذلك من خ#ل  ٤أنشطة)، والحصاد ( ٦أنشطة)، وا�مراض الفطرية والفيروسية (
ات فى الموسم، ومرة مر ٣-٢مرات فى الموسم فأكثر، و ٤ا�ختيار من بين خمس استجابات ھى: 

على ١، و٢،و٣،و٤،و٥واحد فى الموسم، وحسب الحاجة، و�يقوم بھا، وأعطيت لھا الدرجات 
  الترتيب.

ويقصد بھا درجة تقدير المرشدين الزراعيين المبحوثين �ھمية تحديد ا[ھمية النسبية لكل نشاط:   -٢
من خ#ل اختيار المبحوثين كل نشاط لتحقيق مھمتھم فى النھوض بإنتاجية محصول القمح، وذلك 

مھمة، وأعطيت لھا الدرجات و غير مھمة، ومتوسطة ا�ھمية، مابين ث#ث استجابات ھى:
 على الترتيب. ٣،و٢،و١

ويقصد بھا التقدير الذاتى للمرشدين الزراعيين المبحوثين المتعلق تقدير صعوبة تعلم كل نشاط:  -٣
مة النھوض بإنتاجية محصول القمح، وذلك بالجھد المطلوب لتعلم كل نشاط يمارس من خ#ل مھ

جھد كبير، و جھد بسيط،، وجھد متوسط،، من خ#ل اختيار المبحوثين مابين ث#ث استجابات ھى:
    على الترتيب. ٣،و٢،و١وأعطيت لھا الدرجات 

وتم حساب الدرجة الكلية لكل نشاط بجمع الدرجات التى حصل عليھا المبحوثين فى كل خطوة من 
لسابقة، وبذلك تكون ا�نشطة التى حصلت على أعلى الدرجات ھى ذات ا�ولوية فى التدريب، وتم الخطوات ا

   ترتيبھا وفقا �ولويتھا.
يقصد بھا فى ھذا البحث معرفة المستوى الفعلى أى مستوى المھارة السائد وقت ثانيا: مرحلة تحليل الفجوة: 

ما يتعلق با�نشطة الرئيسية والفرعية التى تم تحديدھا فى إجراء البحث لدى المرشدين الزراعيين المبحوثين في
  مرحلة تحليل المھمة، وفيما يلى خطوات تحليل الفجوة:

تقدير المستوى المھارى للمرشدين الزراعيين المبحوثين فى مدى إمكانية تنفيذھم لكل نشاط  -١
بين أربع ارشادى موضع الدراسة من وجھة نظرھم الشخصية، وذلك من خ#ل ا�ختيار من 

استجابات ھى: أنفذھا بالكامل، وأنفذ معظمھا، وأنفذ جزء قليل منھا، و�أستطيع تنفيذھا وأعطيت 
 على الترتيب. ١،و٢،و ٣،و ٤لھا الدرجات 

تقدير الوقت ال#زم للتنفيذ من خ#ل استجابتين ھما: أستطيع تنفيذه فى وقت طويل، وأستطيع تنفيذه  -٢
 على الترتيب. ٢،و١رجات فى وقت مناسب، وأعطيت لھا الد

ثم تم حساب الفجوة التدريبية على أساس ا�نشطة ذات التنفيذ المنخفض تعنى وجود فجوة تدريبية لدى 
المبحوثين. حيث استند تحليل الفجوة على امكانية التنفيذ والوقت ال#زم له ( أى أن عدم امكانية أداء المرشدين 

ناسب يمثل فجوة  بين ا�داء الحالى وا�داء المفترض تواجده بينھم الزراعيين المبحوثين ل9نشطة فى وقت م
 .(  

  ثالثا: الخصائص المميزة للمرشدين الزراعيين:
ويقصد بھا البيئة التى قضى فيھا المبحوث سنى حياته ا�ولى قبل الدخول الى سوق العمل النشأة:  -١

 سواء كانت ريفية أم حضرية.
 صل عليه المبحوث سواء كان عاليا أو متوسطا.المؤھل الدراسى: وھو المؤھل الحا -٢
 التخصص الدراسى لحملة المؤھ#ت العليا: وھو التخصص ا�كاديمى الحاصل عليه فى دراسته. -٣
 الخبرة فى العمل ا�رشادى الزراعى: ويقصد بھا عدد سنوات العمل فى ا�رشاد الزراعى. -٤
يبية الحاصل عليھا المبحوث أثناء عمله ويقصد به عدد الدورات التدرالتدريب ا�رشادى الزراعى:  -٥

 فى ا�رشاد الزراعى.
التدريب المستقبلى: ويقصد به رغبة المبحوث فى التدريب فى ا�رشاد الزراعى بصفة عامة وفى  -٦

        مجال النھوض بانتاجية محصول القمح بصفة خاصة.
�ضافة إلى التكرارات بايارى وأستخدم فى تحليل البيانات إحصائيا المتوسط الحسابى وا�نحراف المع

  والنسب المئوية لعرض نتائج البحث. 
  النتائج البحثية ومناقشتھا

  

م اVرش00ادية الت00ى تتض00منھا وظيف000ة المرش00دين ال00زراعيين المبح00وثين المتعلق00ة ب000النھوض اأوH: تحدي00د المھ00
  بإنتاجية محصول القمح:

 التWWى تتضWWمنھا وظيفWWة المرشWWدين الWWزراعيين م ا�رشاديةاالمھ ) أن١أظھرت النتائج الواردة بجدول (
رئيسWWية جWWاءت مرتبWWة وفقWWا أنشWWطة تسWWعة تضWWمنت المبحWWوثين المتعلقWWة بWWالنھوض بإنتاجيWWة محصWWول القمWWح قWWد 
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لمتوسWWطات الدرجWWة الكليWWة للقWWيم المعبWWرة عWWن معWWايير تحليWWل المھمWWة ا�رشWWادية المتمثلWWة فWWى التكWWرار وا�ھميWWة 
 ٨.٧ا�ول بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  الترتيWWب فWWى راض الفطرية والفيروسيةنشاط ا�م جاءوالصعوبة، حيث 

مكافحWWة الحشWWائش بمتوسWWط درجWWة  فى الترتيب الثWWانى جWWاء نشWWاطو درجة. ٧.٤٧درجة، بانحراف معيارى قدره 
نشWWاط مقاومWWة  الترتيWWب الثWWانى مكWWرر جWWاءفWWى درجWWة. و ٧.٩٣درجWWة، بWWانحراف معيWWارى قWWدره  ٨.٦كلية قدرھا 

درجة، بWWانحراف معيWWارى  ٨.٦ت الحشرية والفئران والقواقع والبزقات ا�رضية بمتوسط درجة كلية قدرھا اUفا
درجWWة، بWWانحراف  ٨.٥بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  التسWWميددرجة. بينما جاء فى المركز الثالث نشاط  ٧.٣قدره 

بمتوسWWط لموصWWى بھWWا وزراعتھWWا  وفى الترتيب الرابع جاء نشاط اختيWWار ا�صWWناف ا درجة. ٧.٩٣معيارى قدره 
، وأيضا جاء فWWى الترتيWWب الرابWWع مكWWرر نشWWاط درجة ٧.٣درجة، بانحراف معيارى قدره  ٨.٤درجة كلية قدرھا 

الترتيWWب بينمWWا جWWاء فWWى  درجWWة، ٧.٠٩بWWانحراف معيWWارى قWWدره  درجWWة، ٨.٤بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  الWWرى 
درجWWة، بWWانحراف معيWWارى قWWدره  ٧.٩درجWWة كليWWة قWWدرھا  بمتوسWWط نشاط طرق الزراعة ومعدل التقWWاوى الخامس
بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  لسWWادسا الترتيWWبدرجWWة. ثWWم نشWWاط عمليWWات الخدمWWة وميعWWاد الزراعWWة فWWى  ٦.٩١
ا�خيWWر نشWWاط الحصWWاد بمتوسWWط والسWWابع جWWاء فWWى المركWWز و ،درجWWة ٨.٣٦درجWWة، بWWانحراف معيWWارى قWWدره ٧.٨

  درجة. ٢.٢٧اف معيارى قدره درجة، بانحر ٣.٧درجة كلية قدرھا 
ويتبين من العWWرض السWWابق أن ترتيWWب ا�نشWWطة التسWWع الرئيسWWية جWWاء متناقضWWا مWWع الترتيWWب المنطقWWى 
لعمليات زراعة القمح، وھذا التناقض ربما يكWWون مرجعWWه �ولويWWة كWWل نشWWاط بWWين غيWWره مWWن ا�نشWWطة فWWى ضWWوء 

نة لكWWل نشWWاط رئيسWWى. وأن ھWWذا الترتيWWب جWWاء متباينWWا عWWن معايير تحليل المھمة ا�رشادية ل9نشطة الفرعية المكو
الترتيWWب الخWWاص بمعWWايير تحليWWل المھمWWة ا�رشWWادية المتمثWWل فWWى التكWWرار وا�ھميWWة والصWWعوبة. ھWWذا وقWWد حظيWWت 

ا�مWWر الWWذى يجعلھWWا ا�نشطة الثمانيWWة ا�ولWWى بجوانWWب التركيWWز ضWWمن مھمWWة النھWWوض بانتاجيWWة محصWWول القمWWح، 
دريبية للمرشدين الزراعيين  المبحWWوثين، فWWى حWWين لWWم يحWWظ نشWWاط الحصWWاد كنشWWاط رئيسWWى بWWأى تمثل احتياجات ت

  لديھم. امن جوانب التركيز فى مھمة المرشدين الزراعيين المبحوثين، وبالتالى �يمثل احتياجا تدريبي
  

م اHرش00ادية امھ00) المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الرئيس00ية المكون00ة لل١ج00دول رق00م (
  المتعلقة بالنھوض بمحصول القمح

  
  ا[نشطة اHرشادية

متوسط 
درجة 
  التكرار

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  ا[ھمية

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  الصعوبة

  الترتيب
متوسط 
الدرجة 
  الكلية

اHنحراف الترتيب
  المعيارى

جوانب 
  التركيز

اختيار ا�صناف الموصWWى بھWWا  -١
  نعم  ٤.٩٣  ٤  ٨.٤  ٢  ٢.٣  ١  ٢.٨  ٥  ٣.٣  وزراعتھا 

عمليات الخدمة وميعاد  -٢
  نعم  ٨.٣٦  ٦  ٧.٨  ٤  ٢.١  ٣  ٢.٦  ٦  ٣.٢  الزراعة.

طرق الزراعة ومعدل  -٣
  نعم  ٥.٣٤  ٥  ٧.٩  ٣  ٢.٢  ٤  ٢.٥  م٦  ٣.٢  التقاوى.

  نعم  ٧.٠٩  م٤  ٨.٤  م٣  ٢.٢  م١  ٢.٨  ٤  ٣.٤  الرى . -٤
  نعم  ٦.٩١  ٣  ٨.٥  م٢  ٢.٣  م١  ٢.٨  ١  ٣.٧  التسميد.  -٥
  نعم  ٧.٩٣  ٢  ٨.٦  م٢  ٢.٣  م١  ٢.٨  ٣  ٣.٥  افحة الحشائش.مك -٦
مقاومWWWWWWWة اUفWWWWWWWات الحشWWWWWWWرية  -٧

والفئWWWران والقواقWWWع والبزقWWWات 
  ا�رضية. 

  نعم  ٧.٣٠  م٢  ٨.٦  م٢  ٢.٣  ٢  ٢.٧  ٢  ٣.٦

ا�مWWWWWWWWWWWWWWWWWراض الفطريWWWWWWWWWWWWWWWWWة  -٨
  نعم  ٧.٤٧  ١  ٨.٧  ١  ٢.٤  م١  ٢.٨  م٣  ٣.٥  والفيروسية.

  _  ٢.٢٧  ٧  ٣.٧  ٥  ١.١  ٥  ١.٢  ٧  ١.٤  الحصاد . -٩

م المرش00دين ال00زراعيين المبح00وثين المتعلق00ة اثاني00ا: تحدي00د ا[نش00طة اVرش00ادية الزراعي00ة الت00ى تتض00منھا مھ00
  بالنھوض بإنتاجية محصول القمح وترتيبھا وفقا [ولويتھا:

ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة لنشWWاط  ) أن٢أوضWWحت النتWWائج الWWواردة بجWWدول ( [مراض الفطرية والفيروس00ية:ا -١
أنشWWطة فرعيWWة، حيWWث جWWاء فWWى الترتيWWب ا�ول نشWWاط  تعريWWف  ةسWWت تالفطريWWة والفيروسWWية قWWد بلغWW ا�مWWراض

درجWWة، ومتوسWWط درجWWة  ٣.٦المزارع با�مراض الفطرية والفيروسية التى تصيب القمح بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 
فWWى  وجWWاء ،درجWWات ٩.٠درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٤درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٩أھميWWة 

الترتيWWب الثWWانى نشWWاط تعريWWف المWWزارع بالمبيWWدات ال#زمWWة لمقاومWWة ا�مWWراض ومعWWد�تھا وكيفيWWة اسWWتخدامھا 
درجWWة،  ٢.٥درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٨درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٦بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

ع بكيفيWWة مقاومWWة أصWWداء درجة، وفى الترتيب الثالWWث جWWاء نشWWاط تعريWWف المWWزار ٨.٩بمتوسط درجة كلية قدرھا 
درجWWة، ومتوسWWط درجWWة  ٢.٩درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٤القمح والWWتفحم السWWائب بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

درجة،يلى ذلك فى الترتيب الرابع نشWWاط  تعريWWف المWWزارع  ٨.٧درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.٤صعوبة 
صWWة معWWد�ت التقWWاوى والتسWWميد اUزوتWWى فWWى مكافحWWة بأھمية تطبيق حزمة التوصيات الفنية فى زراعة القمWWح خا
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درجWWWة،  ٢.٨درجWWWة، ومتوسWWط درجWWWة أھميWWة  ٣.٥ا�مWWراض خاصWWة البيWWWاض الWWدقيقى بمتوسWWWط درجWWة تكWWرار 
نشWWاط  جWWاء درجWWة، وفWWى الترتيWWب الخWWامس ٨.٧درجة، بمتوسط درجة كلية قWWدرھا  ٢.٤ومتوسط درجة صعوبة 

 علWWى ا�مWWراض الفطريWWة والفيروسWWية مWWن خWW#ل أعWWراض ا1صWWابة عملى للمزارع عن كيفيWWة التعWWرفاليضاح ا�
درجWWة،  ٢.٤درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٨درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٣بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

درجWWة،وجاء فWWى الترتيWWب السWWادس نشWWاط تعريWWف المWWزارع بأھميWWة زراعWWة  ٨.٥بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا 
قWWاوى المنتقWWاه والمعاملWWة بWWالمطھرات الفطريWWة فWWى مقاومWWة أصWWداء القمWWح ا�صWWناف الموصWWى بھWWا واسWWتخدام الت
درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٣درجة، ومتوسط درجWWة أھميWWة  ٣.٥والتفحم السائب بمتوسط درجة تكرار 

  درجة. ٨.٢درجة، بمتوسط درجة كلية  ٢.٤
  

 م اHرش00اديةاللمھ00 رعي00ة المكون00ة) المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الف٢ج00دول رق00م (
    ا[مراض الفطرية والفيروسية المتعلقة بنشاط

  
  ا[نشطة اHرشادية

متوسط 
درجة 
  التكرار

الترتيب
متوسط 
درجة 
  ا[ھمية

  الترتيب
متوسط درجة 

  الصعوبة
  الترتيب

متوسط 
الدرجة 
  الكلية

  الترتيب
جوانب 
  التركيز

تعريف المزارع با�مراض الفطرية  -أ
  وسية التى تصيب القمح.والفير

  نعم  ١  ٩.٠  ٢  ٢.٤  ١  ٢.٩  ١  ٣.٦

إيضاح عملWWى للمWWزارع عWWن كيفيWWة  -ب
التعWWرف علWWى ا�مWWراض الفطريWWة 
والفيروسWWWية مWWWن خWWW#ل أعWWWراض 

  ا1صابة.

  نعم  ٥  ٨.٥  م٢  ٢.٤  ٢  ٢.٨  ٤  ٣.٣

تعريWWWف المWWWزارع بكيفيWWWة مقاومWWWة  -ج
  أصداء القمح والتفحم السائب.  

  نعم  ٣  ٨.٧  م٢  ٢.٤  م١  ٢.٩  ٣  ٣.٤

تعريف المزارع بالمبيWWدات ال#زمWWة  -د
لمقاومWWWWWWة ا�مWWWWWWراض ومعWWWWWWد�تھا 

  وكيفية استخدامھا.
  نعم  ٢  ٨.٩  ١  ٢.٥  م٢  ٢.٨  م١  ٣.٦

تعريWWف المWWزارع بأھميWWة زراعWWة  -ھWWـ 
ا�صWWناف الموصWWى بھWWا واسWWتخدام 
التقWWWWWWWWWاوى المنتقWWWWWWWWWاه والمعاملWWWWWWWWWة 
بWWالمطھرات الفطريWWWة فWWWى مقاومWWWة 

  سائب.أصداء القمح والتفحم ال

  نعم  ٦  ٨.٢  م٢  ٢.٤  ٣  ٢.٣  ٢  ٣.٥

تعريWWWWف المWWWWزارع بأھميWWWWة تطبيWWWWق  -و
حزمة التوصيات الفنية فى زراعة 
القمWWWWح خاصWWWWة معWWWWد�ت التقWWWWاوى 
والتسWWWWميد اUزوتWWWWى فWWWWى مكافحWWWWة 

  ا�مراض خاصة البياض الدقيقى.

  نعم  ٤  ٨.٧  م٢  ٢.٤  م٢  ٢.٨  م٢  ٣.٥

  
طة الفرعية الث#ث ا�ولى جاء منطقيWWا وفقWWا للعمليWWات وتشير ھذه النتائج الى أن أولوية الترتيب ل9نش

الزراعية المتبعة فWWى ھWWذا المحصWWول، وأن ا�نشWWطة الWWث#ث ا�خWWرى متباينWWة فWWى الترتيWWب �نھWWا تعبWWر عWWن كيفيWWة 
الوقايWWة مWWن ھWWذه ا�مWWراض والتعWWرف عليھWWا عمليWWا، وأن ھWWذه أ�نشWWطة السWWت تمثWWل جوانWWب التركيWWز فWWى مھمWWة 

ين المبحوثين للنھوض بانتاجية ھذا المحصول. ا�مر الذى يجب أخذه فWWى ا�عتبWWار فWWى تحديWWد المرشدين الزراعي
  محتويات البرامج التدريبية، وما يبنى عليھا من برامج تدريبية مستقبلية.

) أن ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة لنشWWاط مقاومWWة اUفWWات ٣بينWWت النتWWائج الWWواردة بجWWدول ( مكافح00ة الحش00ائش: -٢
والفئران والقواقع والبزقات ا�رضية قد بلغت ست أنشطة فرعية، حيث جWWاء فWWى الترتيWWب ا�ول نشWWاط   الحشرية

درجWWة، ومتوسWWط  ٣.٧كاملة لمقاومWWة الحشWWائش بمتوسWWط درجWWة تكWWرار يWWف المWWزارع بطWWرق المكافحWWة المتWWـتعر
درجWWات، وجWWاء  ٩.١درجة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٥درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٩درجة أھمية 

فى الترتيب الثانى نشاط تعريف المزارع بالمعد�ت الموصى بھا من المبيدات وطريقة الرش والميعWWاد المناسWWب 
 ٢.٤درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٩درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٦للWWرش بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

عملWWى للمWWزارع عWWن اليضWWاح ا�نشWWاط  درجWWة، وفWWى الترتيWWب الثالWWث جWWاء ٨.٩درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا 
كيفيWWة اسWWتخدام مبيWWدات الحشWWائش الموصWWى بھWWا فWWى مكافحWWة الحشWWائش الحوليWWة والنجيليWWة والحوليWWة ( عريضWWة 

درجWWة، ومتوسWWط درجWWة  ٢.٩درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٥وضWWيقة ا�وراق ) بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 
يلWWى ذلWWك فWWى الترتيWWب الرابWWع نشWWاط  تعريWWف  ،درجWWة ٨.٦درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٢صWWعوبة 

درجWWة، ومتوسWWط  ٣.٥المزارع بأھمية الزراعة بتقاوى منتقاه خاليWWة مWWن بWWذور الحشWWائش بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 
درجWWة، وفWWى  ٨.٤درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٢درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٧درجWWة أھميWWة 
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ع باتخاذ ا�حتياطيWWات ال#زمWWة عنWWد اسWWتخدام آ�ت الWWرش فWWى مقاومWWة نشاط تعريف المزار جاء الترتيب الخامس
 ٢.٧درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٣الحشWWائش عريضWWة ا�وراق وضWWيقة ا�وراق بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

درجة، وجWWاء فWWى الترتيWWب السWWادس  ٨.٣درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.٣درجة، ومتوسط درجة صعوبة 
) عنWWد رش المبيWWدات  النWWدى -الرطوبWWة –الريWWاح –الحWWرارة بمراعWWاة الظWWروف البيئيWWة (نشWWاط تعريWWف المWWزارع 
درجWWة،  ٢.١درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٧درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٤بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

  درجة. ٨.٢بمتوسط درجة كلية قدرھا 
ا ومتWWدرجا وفقWWا للعمليWWات لWWى أن أولويWWة الترتيWWب ل9نشWWطة الفرعيWWة جWWاء منطقيWWعھWWذه النتWWائج  تWWدلو

الزراعيWWة المتبعWWة فWWى ھWWذا المحصWWول، وأن ھWWذه أ�نشWWطة السWWت تمثWWل جوانWWب التركيWWز فWWى مھمWWة المرشWWدين 
  الزراعيين المبحوثين للنھوض بانتاجية ھذا المحصول. 

أن  )٤أشWWارت النتWWائج الWWواردة بجWWدول (مقاوم00ة ا~ف00ات الحش00رية والفئ00ران والقواق00ع والبزق00ات ا[رض00ية:  -٣
ا�نشطة الفرعية المكونة لنشWWاط مقاومWWة اUفWWات الحشWWرية والفئWWران والقواقWWع والبزقWWات ا�رضWWية قWWد بلغWWت سWWت 
أنشWWطة فرعيWWة، حيWWث جWWاء فWWى الترتيWWب ا�ول نشWWاط  تعريWWف المWWزارع بطWWرق المكافحWWة المتكاملWWة فWWى مقاومWWة 

 ٢.٤، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة درجWWة ٢.٨درجة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٧الحشرات بمتوسط درجة تكرار 
درجWWات، وجWWاء فWWى الترتيWWب الثWWانى نشWWاط تعريWWف المWWزارع بأسWWباب  ٨.٩درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا 

درجWWة، ومتوسWWط  ٣.٦ا1صابة بحشWWرة المWWن وتWWأثير شWWدة ا1صWWابة فWWى نقWWص المحصWWول بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 
درجWWة، وفWWى  ٨.٨درجWWة كليWWة قWWدرھا  درجWWة، بمتوسWWط ٢.٤درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٤درجWWة أھميWWة 

الترتيWWب الثالWWث جWWاء نشWWاط تعريWWف المWWزارع بكيفيWWة مقاومWWة حشWWرة المWWن وطريقتھWWا ومواعيWWد المقاومWWة بمتوسWWط 
درجWWة، بمتوسWWط  ٢.٤درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٩درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٤درجWWة تكWWرار 

لرابع نشWWاط  تعريWWف المWWزارع بأھميWWة المكافحWWة الميكانيكيWWة درجة، يلى ذلك فى الترتيب ا ٨.٧درجة كلية قدرھا 
درجWWة، ومتوسWWط  ٣.٦باسWWتخدام المصWWائد الحيWWة أو القاتلWWة للفئWWران داخWWل الكتلWWة السWWكنية بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

درجWWة، وفWWى  ٨.٦درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٣درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٧درجWWة أھميWWة 
نشاط تعريف المزارع بطرق المقاومة الزراعيWWة والميكانيكيWWة والكيماويWWة لمقاومWWة الطيWWور الترتيب الخامس جاء 

درجWWة،  ٢.٦درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٥الضWWارة والقواقWWع والبزقWWات ا�رضWWية بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 
رر درجWWة، وجWWاء فWWى الترتيWWب الخWWامس مكWW ٨.٤درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.٣ومتوسط درجة صعوبة 

درجWWة،  ٣.٤نشاط ا�يضاح العملى للمزارع عن كيفيWWة مقاومWWة الفئWWران بصWWورة جماعيWWة بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 
  درجة. ٨.٤درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.٣درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٧ومتوسط درجة أھمية 

وفقWWا للعمليWWات الزراعيWWة وتبين ھذه النتائج أن أولوية الترتيب ل9نشطة الفرعية جاء منطقيا ومتWWدرجا 
المتبعWWة فWWى ھWWذا المحصWWول، وأن ھWWذه أ�نشWWطة السWWت تمثWWل جوانWWب التركيWWز فWWى مھمWWة المرشWWدين الWWزراعيين 

  المبحوثين للنھوض بانتاجية ھذا المحصول.
  
  

 م اHرش00اديةاالمكون00ة للمھ00المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الفرعي00ة  :)٣ج00دول رق00م (
  مكافحة الحشائش لقة بنشاطالمتع

  ا[نشطة اHرشادية
متوسط 
درجة 
  التكرار

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  ا[ھمية

  الترتيب
متوسط درجة 

  الصعوبة
  الترتيب

متوسط 
الدرجة 
  الكلية

  الترتيب
جوانب 
  التركيز

المكافحة  تعريف المزارع بطرق -أ
  المتــــــــكاملة لمقاومة الحشائش.

  نعم  ١  ٩.١  ١  ٢.٥  ١  ٢.٩  ١  ٣.٧

تعريف المزارع بأھميWWة  الزراعWWة  -ب
بتقWWWWاوى منتقWWWWاه خاليWWWWة مWWWWن بWWWWذور 

  الحشائش.
  نعم  ٣  ٨.٦  ٤  ٢.٢  م١  ٢.٩  ٣  ٣.٥

إيضWWاح عملWWى للمWWزارع عWWن كيفيWWة  -ج
اسWWWWWWWWتخدام مبيWWWWWWWWدات الحشWWWWWWWWWائش 
الموصى بھا فى مكافحة الحشWWائش 
الحوليWWWWWWة والنجيليWWWWWWة والحوليWWWWWWة ( 

  عريضة وضيقة ا�وراق ).

  نعم  ٤  ٨.٤  م٤  ٢.٢  ٢  ٢.٧  م٣  ٣.٥

تعريWWWWWWWWف المWWWWWWWWزارع بالمعWWWWWWWWد�ت  -د
الموصى بھا من المبيدات وطريقة 

  الرش والميعاد المناسب للرش.
  نعم  ٢  ٨.٩  ٢  ٢.٤  م١  ٢.٩  ٢  ٣.٦

تعريWWWWWWف المWWWWWWزارع بمراعWWWWWWاة  -ھWWWWWWـ 
 –الظWWWWWWWروف البيئيWWWWWWWة (الحWWWWWWWرارة

  نعم  ٦  ٨.٢  ٥  ٢.١  م٢  ٢.٧  ٤  ٣.٤
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النWWWدى) عنWWWWد  -الرطوبWWWة –الريWWWاح
  رش المبيدات.

تعريWWWWWWWWWWWف المWWWWWWWWWWWزارع باتخWWWWWWWWWWWاذ  -و
ا�حتياطيات ال#زمة عنWWد اسWWتخدام 
آ�ت الWWرش فWWى مقاومWWة الحشWWائش 
عريضة ا�وراق وضيقة ا�وراق.

  نعم  ٥  ٨.٣  ٣  ٢.٣  م٢  ٢.٧  ٥  ٣.٣

  
م اHرش00ادية االمكون00ة للمھ00المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الفرعي00ة  :)٤ج00دول رق00م (

  ومة ا~فات الحشرية والفئران والقواقع والبزقات ا[رضيةمقا المتعلقة بنشاط

  ا[نشطة اHرشادية
متوسط 
درجة 
  التكرار

الترتيب
متوسط 
درجة 
  ا[ھمية

  الترتيب
متوسط درجة 

  الصعوبة
  الترتيب

متوسط 
الدرجة 
  الكلية

  الترتيب
جوانب 
  التركيز

تعريWWWف المWWWزارع بطWWWرق المكافحWWWة  -أ
  المتكاملة فى مقاومة الحشرات.

  نعم  ١  ٨.٩  ١  ٢.٤  ١  ٢.٨  ١  ٣.٧

تعريف المWWزارع بأسWWباب ا1صWWابة  -ب
بحشWWرة المWWن وتWWأثير شWWدة ا1صWWابة 

  فى نقص المحصول.
  نعم  ٢  ٨.٨  م١  ٢.٤  م١  ٢.٨  ٢  ٣.٦

تعريWWWف المWWWزارع بكيفيWWWة مقاومWWWة  -ج
حشWWWرة المWWWن وطريقتھWWWا ومواعيWWWد 

  المقاومة.
  نعم  ٣  ٨.٧  م١  ٢.٤  م١  ٢.٨  ٣  ٣.٥

رع عWWن كيفيWWة إيضWWاح عملWWى للمWWزا -د
  مقاومة الفئران بصورة جماعية.

  نعم  م٥  ٨.٤  ٢  ٢.٣  ٢  ٢.٧  ٤  ٣.٤

تعريWWف المWWزارع بأھميWWة المكافحWWة  -ھـ
الميكانيكية باستخدام المصائد الحية 
أو القاتلWWWWة للفئWWWWران داخWWWWل الكتلWWWWة 

  السكنية.

  نعم  ٤  ٨.٦  م٢  ٢.٣  م٢  ٢.٧  م٢  ٣.٦

تعريWWف المWWزارع بطWWرق المقاومWWة  -و
يكانيكيWWة والكيماويWWة الزراعيWWة والم

لمقاومWWة الطيWWور الضWWارة والقواقWWع 
  والبزقات ا�رضية.

  نعم  ٥  ٨.٤  م٢  ٢.٣  ٣  ٢.٦  م٣  ٣.٥

  
) أن ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة لنشWWاط التسWWميد قWWد بلغWWت خمWWس ٥النتWWائج الWWواردة بجWWدول ( أظھرتالتسميد:  -٤

بالمعWWد�ت السWWمادية ومواعيWWد إضWWافتھا مWWن تعريف المWWزارع أنشطة فرعية، حيث جاء فى الترتيب ا�ول نشاط  
 ٢.٩درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٨بمتوسWWط درجWWة تكWWرار  ا�سمدة الفوسفاتية والنيتروجينية الموصWWى بھWWا

، وجWWاء فWWى الترتيWWب الثWWانى ةدرجWW ٨.٩درجة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٢درجة، ومتوسط درجة صعوبة 
بمتوسWWط درجWWة تكWWرار  سمدة وخاصة النيتروجينيWWة فWWى زيWWادة المحصWWولتعريف المزارع بأھمية إضافة ا�نشاط 
درجة، بمتوسط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٣درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٨درجة، ومتوسط درجة أھمية  ٣.٧
تعريWWف المWWزارع بعWWدم جWWدوى إضWWافة ا�سWWمدة بعWWد طWWرد   جWWاء نشWWاط الثWWانى مكWWرردرجWWة، وفWWى الترتيWWب  ٨.٨

 ٢.٣درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٨درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٧جWWة تكWWرار بمتوسWWط در السWWنابل
عملى للمزارع عWWن اليضاح ا�نشاط   الثالثيلى ذلك فى الترتيب  درجة، ٨.٨درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا 

ة، درجWW ٣.٣درجWWة تكWWرار  بمتوسWWط إضWWافة السWWماد النيتWWروجين با�مونيWWا الغازيWWة وأثWWره فWWى زيWWادة المحصWWول
درجWWة،  ٨.٣درجة، بمتوسط درجة كليWWة قWWدرھا  ٢.٤درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٦ومتوسط درجة أھمية 

تعريWWف المWWزارع بأضWWرار زيWWادة التسWWميد النيتروجينWWى والفوسWWفاتى وتWWأثيره علWWى نشWWاط  جاء الرابعوفى الترتيب 
، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة درجWWة ٢.٦درجة، ومتوسط درجة أھمية  ٣.١بمتوسط درجة تكرار  نقص المحصول

  درجة. ٧.٨درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.١
وتشWWير ھWWذه النتWWائج الWWى أن أولويWWة الترتيWWب ل9نشWWطة الفرعيWWة جWWاء منطقيWWا ومتWWدرجا وفقWWا للعمليWWات 

سواء فى متوسط درجة تكرار تنفيذھا أو فى متوسWWط درجWWة أھميتھWWا، أو فWWى  الزراعية المتبعة فى ھذا المحصول
WWى متوسWWةفWWWا،  ط درجWWWعوبة أداءھWWطة صWWWنش�ذه أWWسوأن ھWWدين  الخمWWWة المرشWWى مھمWWWز فWWب التركيWWWل جوانWWتمث

  الزراعيين المبحوثين للنھوض بانتاجية ھذا المحصول. 
  

 م اHرش00اديةاالمكون00ة للمھ00المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الفرعي00ة  :)٥ج00دول رق00م (
  التسميد المتعلقة بنشاط

جوانب   الترتيبمتوسط   الترتيبمتوسط   الترتيبمتوسط   الترتيبمتوسط   اHرشادية ا[نشطة
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درجة 
  التكرار

درجة 
  ا[ھمية

درجة 
  الصعوبة

الدرجة 
  الكلية

  التركيز

تعريWWWWف المWWWWزارع بأھميWWWWة إضWWWWافة  -أ
ا�سWWمدة وخاصWWة النيتروجينيWWة فWWى 

  زيادة المحصول.
  نعم  ٢  ٨.٨  ٢  ٢.٣  ٢  ٢.٨  ٢  ٣.٧

بالمعWWWWWWWد�ت تعريWWWWWWWف المWWWWWWWزارع  -ب
السWWWمادية ومواعيWWWد إضWWWافتھا مWWWن 
ا�سWWمدة الفوسWWفاتية والنيتروجينيWWة 

  الموصى بھا. 

  نعم  ١  ٨.٩  ٣  ٢.٢  ١  ٢.٩  ١  ٣.٨

تعريWWWWWف المWWWWWزارع بعWWWWWدم جWWWWWدوى  -ج
  إضافة ا�سمدة بعد طرد السنابل.

  نعم  م٢  ٨.٨  م٢  ٢.٣  م٢  ٢.٨  م٢  ٣.٧

تعريWWWف المWWWزارع بأضWWWرار زيWWWادة  -د 
الفوسWWWفاتى التسWWWميد النيتروجينWWWى و

  وتأثيره على نقص المحصول.
  نعم  ٤  ٨.٧  ٤  ٢.١  ٤  ٢.٦  ٤  ٣.١

إيضWWWWاح عملWWWWى للمWWWWزارع عWWWWن  -ھWWWWـ 
إضافة السماد النيتروجين با�مونيا 
الغازيWWWWWWWWة وأثWWWWWWWWره فWWWWWWWWى زيWWWWWWWWادة 

  المحصول.

  نعم  ٣  ٨.٣  ٣  ٢.٤  ٣  ٢.٦  ٣  ٣.٣

  
ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة  ) أن٦أظھWWرت النتWWائج الWWواردة بجWWدول (اختي00ار ا[ص00ناف الموص00ى بزراعتھ00ا:  -٥

لنشاط اختيار ا�صناف الموصى بزراعتھWWا قWWد بلغWWت أربWWع أنشWWطة فرعيWWة، حيWWث جWWاء فWWى الترتيWWب ا�ول نشWWاط 
ف المWWزارع باختيWWار ا�صWWناف المسWWتنبطة عاليWWة المحصWWول مقاومWWة ا�مWWراض والرقWWاد وا�نفWWراط وذات يWWتعر

درجWWة، ومتوسWWط درجWWة  ٣.٧ريWWة بمتوسWWط درجWWة تكWWرار صWWفات تكنولوجيWWة ممتWWازة والمعاملWWة بWWالمطھرات الفط
درجWWة، وجWWاء فWWى  ٩.١درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٥درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٩أھميWWة 

الترتيWWب الثWWانى نشWWاط  تعريWWف المWWزارع با�صWWناف الم#ئمWWة والتWWى تناسWWب زراعتھWWا ظWWروف المنطقWWة السWWائدة 
درجWWة،  ٢.٤درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٩ط درجWWة أھميWWة درجWWة، ومتوسWW ٣.٣بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

درجة، وفى الترتيب الثالث جاء نشاط  استمالة المزارع للحصWWول علWWى التقWWاوى  ٨.٦بمتوسط درجة كلية قدرھا 
درجWWة،  ٢.٨درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٢مWWن مصWWادرھا الرسWWمية الموثWWوق بھWWا بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

درجة، يلWWى ذلWWك فWWى الترتيWWب الرابWWع نشWWاط   ٨.١درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.١ومتوسط درجة صعوبة 
درجWWة،  ٣.١ا�يضWWاح العملWWى للمWWزارع عWWن كيفيWWة معاملWWة التقWWاوى بWWالمطھرات الفطرية.بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

  درجة. ٧.٩درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.١درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٧ومتوسط درجة أھمية 
لWWى أن أولويWWة الترتيWWب ل9نشWWطة الفرعيWWة جWWاء منطقيWWا ومتWWدرجا وفقWWا للعمليWWات عھWWذه النتWWائج  دلتWWو

الزراعية المتبعة فى ھذا المحصول سواء فى متوسط درجة تكرار تنفيذھا أو فى متوسWWط درجWWة أھميتھWWا، أو فWWى 
مھمة المرشWWدين الWWزراعيين فى متوسط درجة صعوبة أداءھا، وأن ھذه أ�نشطة ا�ربع تمثل جوانب التركيز فى 

  المبحوثين للنھوض بانتاجية ھذا المحصول. 
  

 م اHرش00اديةاالمكون00ة للمھ00المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الفرعي00ة : )٦ج00دول رق00م (
  اختيار ا[صناف الموصى بزراعتھا المتعلقة بنشاط

  
  ا[نشطة اHرشادية

متوسط 
درجة 
  التكرار

  الترتيب
سط متو

درجة 
  ا[ھمية

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  الصعوبة

  الترتيب
متوسط 
الدرجة 
  الكلية

  الترتيب
جوانب 
  التركيز

تعريWWWWWWف المWWWWWWزارع با�صWWWWWWناف  -أ
الم#ئمة والتWWى تناسWWب زراعتھWWا 

  ظروف المنطقة السائدة.
  نعم  ٢  ٨.٦  ٢  ٢.٤  م١  ٢.٩  ٢  ٣.٣

تعWWWWWWWرف المWWWWWWWزارع باختيWWWWWWWWار  -ب
ا�صWWWWWWناف المسWWWWWWتنبطة عاليWWWWWWة 

مقاومWWWWة ا�مWWWWراض  المحصWWWWول
والرقاد وا�نفراط وذات صWWفات 
تكنولوجيWWWWة ممتWWWWازة والمعاملWWWWة 

  بالمطھرات الفطرية.

  نعم  ١  ٩.١  ١  ٢.٥  ١  ٢.٩  ١  ٣.٧

استمالة المزارع للحصول علWWى  -ج
التقاوى مWWن مصWWادرھا الرسWWمية 

  الموثوق بھا.
  نعم  ٣  ٨.١  ٣  ٢.١  ٢  ٢.٨  ٣  ٣.٢
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إيضWWWاح عملWWWى للمWWWزارعين عWWWن  -د
WWWWWWWWWWWة معاملWWWWWWWWWWWاوى كيفيWWWWWWWWWWWة التق

  بالمطھرات الفطرية.
  نعم  ٤  ٧.٩  م٣  ٢.١  ٣  ٢.٧  ٤  ٣.١

  
) أن ا�نشطة الفرعية المكونة لنشاط الWWرى قWWد بلغWWت خمWWس أنشWWطة ٧أظھرت النتائج الواردة بجدول ( الرى: -٦

فرعية، حيث جاء فى الترتيب ا�ول نشاط توجيه نظر المزارع إلWWى عWWدم تعطWWيش النباتWWات أثنWWاء فتWWرات التفريWWع 
درجWWة، ومتوسWWط  ٣.٦طرد السWWنابل وتكWWوين الحبWWوب وعWWدم الWWرى أثنWWاء ھبWWوب الريWWاح بمتوسWWط درجWWة تكWWرار و

درجة، وجWWاء فWWى  ٨.٧درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.٢درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٩درجة أھمية 
لناتجWWة عWWن زيادتھWWا أو الترتيWWب الثWWانى نشWWاط  توجيWWه المWWزارع إلWWى مراعWWاة الدقWWة فWWى ريWWة الزراعWWة وا�ضWWرار ا

درجWWة،  ٢.٨درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٥نقصWWانھا وتWWأثير ذلWWك علWWى ا1نبWWات بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 
درجWWة، وفWWى الترتيWWب الثالWWث جWWاء نشWWاط   ٨.٥درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٢ومتوسط درجة صWWعوبة 

لقمWWح با1ضWWافة إلWWى ريWWة الزراعWWة بمتوسWWط درجWWة ) ال#زمWWة ل تعريف المــزارع بالمقننات المائية ( عWWدد الريWWات
درجة، بمتوسط درجWWة كليWWة  ٢.٢درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٧درجة، ومتوسط درجة أھمية  ٣.٥تكرار 
درجة، يلى ذلك فى الترتيب الرابع نشاط  ا�يضاح العملى للمزارع بمنع الرى عند وصWWول النباتWWات  ٨.٤قدرھا 

درجWWة، ومتوسWWط  ٢.٧درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٣توسWWط درجWWة تكWWرار لمرحلWWة النضWWج الفسWWيولوجى بم
نشWWاط تعريWWف  جWWاء درجWWة، وفWWى الترتيWWب الخWWامس ٨.٣درجة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٣درجة صعوبة 

المزارع بمواعيد رية المحاياه والفترة بين كل رية وا�خرى ومايجب إتباعWWه فWWى حالWWة سWWقوط ا�مطWWار بمتوسWWط 
درجWWة، بمتوسWWط  ٢.١درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٧درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٢ر درجWWة تكWWرا

  درجة. ٨.٠درجة كلية قدرھا 
وتشWWير ھWWذه النتWWائج الWWى أن أولويWWة الترتيWWب ل9نشWWطة الفرعيWWة جWWاء منطقيWWا ومتWWدرجا وفقWWا للعمليWWات 

التركيWWز فWWى مھمWWة المرشWWدين الزراعيWWة المتبعWWة فWWى ھWWذا المحصWWول، وأن ھWWذه أ�نشWWطة الخمWWس تمثWWل جوانWWب 
  الزراعيين المبحوثين للنھوض بانتاجية ھذا المحصول. 

  
  

 م اHرش00اديةاالمكون00ة للمھ00المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الفرعي00ة  :)٧ج00دول رق00م (
  الرى المتعلقة بنشاط

  ا[نشطة اHرشادية
متوسط 
درجة 
  التكرار

الترتيب
متوسط 
درجة 
  ا[ھمية

متوسط درجة   الترتيب
  الصعوبة

  الترتيب
متوسط 
الدرجة 
  الكلية

جوانب   الترتيب
  التركيز

المائيWWة   ات تعريف المزارع بالمقننWW -أ
( عWWWWدد الريWWWWات) ال#زمWWWWة للقمWWWWح 

  با1ضافة إلى رية الزراعة.  
  نعم  ٣  ٨.٤  ٢  ٢.٢  ٣  ٢.٧  ٢  ٣.٥

توجيه المWWزارع إلWWى مراعWWاة الدقWWة  -ب
ريWWWWWة الزراعWWWWWة وا�ضWWWWWرار فWWWWWى 

الناتجWWWة عWWWن زيادتھWWWا أو نقصWWWانھا 
  وتأثير ذلك على ا1نبات.

  نعم  ٢  ٨.٥  م٢  ٢.٢  ٢  ٢.٨  م٢  ٣.٥

تعريWWWWف المWWWWزارع بمواعيWWWWد ريWWWWة  -ج
المحايWWWWاه والفتWWWWرة بWWWWين كWWWWل ريWWWWة 
وا�خرى ومايجب إتباعه فى حالة 

  سقوط ا�مطار.

  نعم  ٥  ٨.٠  م٣  ٢.١  م٣  ٢.٧  ٤  ٣.٢

رع إلWWWWى عWWWWدم توجيWWWWه نظWWWWر المWWWWزا -د
تعطWWWWيش النباتWWWWWات أثنWWWWاء فتWWWWWرات 
التفريWWWع وطWWWرد السWWWنابل وتكWWWوين 
الحبWWوب وعWWدم الWWرى أثنWWاء ھبWWوب 

  الرياح.

  نعم  ١  ٨.٧  م٢  ٢.٢  ١  ٢.٩  ١  ٣.٦

ايضاح عملى للمزارع بمنع الرى  -ھـ 
عنWWWWد وصWWWWWول النباتWWWWWات لمرحلWWWWWة 

  النضج الفسيولوجى.  
  نعم  ٤  ٨.٣  ١  ٢.٣  م٣  ٢.٧  ٣  ٣.٣

  

) أن ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة لنشWWاط ٨أظھWWرت النتWWائج الWWواردة بجWWدول (ومع00دل التق00اوى:  ط00رق الزراع00ة -٧
طWWرق الزراعWWة ومعWWدل التقWWاوى قWWد بلغWWت أربWWع أنشWWطة فرعيWWة، حيWWث جWWاء فWWى الترتيWWب ا�ول نشWWاط تعريWWف 

 ٣.٢ار المزارع بمميزات آلة التسطير واستخدامھا يؤدى إلى زيادة المحصول مWWن الحبWWوب بمتوسWWط درجWWة تكWWر
 ٨.٢درجة، بمتوسط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٢درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٦درجة، ومتوسط درجة أھمية 
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درجة، وجاء فWWى الترتيWWب الثWWانى نشWWاط  تعريWWف المWWزارع بمعWWدل التقWWاوى فWWى طWWرق الزراعWWة العفيWWر والحراتWWى 
درجWWة، ومتوسWWط درجWWة  ٢.٦ة درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWW ٣.٢وباستعمال آلة التسطير بمتوسط درجة تكWWرار 

درجة، وفWWى الترتيWWب الثالWWث جWWاء نشWWاط  تعريWWف المWWزارع  ٨.٠درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.٢صعوبة 
 ٢.٥درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٢بWWأن أفضWWل الطWWرق فWWى الزراعWWة بآلWWة التسWWطير بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

درجة، يلى ذلك فى الترتيWWب الرابWWع  ٧.٩قدرھا درجة، بمتوسط درجة كلية  ٢.٢درجة، ومتوسط درجة صعوبة 
 ٣.٢نشWWاط  تعريWWف المWWزارع بWWان الطريقWWة العفيWWر ھWWى الموصWWى بھWWا وا�كثWWر استعما�.بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

 ٧.٦درجة، بمتوسط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٠درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٤درجة، ومتوسط درجة أھمية 
  درجة.

الترتيWWWب ل9نشWWWطة الفرعيWWة جWWWاء منطقيWWWا ومتWWدرجا وفقWWWا للعمليWWWات  وتعكWWس ھWWWذه النتWWWائج أن أولويWWة
الزراعية المتبعة فى ھذا المحصول سواء فى متوسط درجة تكرار تنفيذھا أو فى متوسWWط درجWWة أھميتھWWا، أو فWWى 
فى متوسط درجة صعوبة أداءھا، وأن ھذه ا�نشطة ا�ربع جاءت بمتوسWWط درجWWة تكWWرار متسWWاوية، كمWWا أن ھWWذه 

ا�ربWWWع تمثWWWل جوانWWWب التركيWWWز فWWWى مھمWWWة المرشWWWدين الWWWزراعيين المبحWWWوثين للنھWWWوض بانتاجيWWWة ھWWWذا  أ�نشWWWطة
  المحصول. 

) أن ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة لنشWWاط ٩أظھWWرت النتWWائج الWWواردة بجWWدول (عمليات الخدمة وميعاد الزراعة:  -٨
الترتيWWب ا�ول نشWWاط  تعريWWف عمليWWات الخدمWWة وميعWWاد الزراعWWة قWWد بلغWWت سWWت أنشWWطة فرعيWWة، حيWWث جWWاء فWWى 

المWWWزارع بأضWWWرار التبكيWWWر والتWWWأخير فWWWى الزراعWWWة وأن عWWWدم ا�لتWWWزام بمواعيWWWد الزراعWWWة يWWWؤدى إلWWWى انخفWWWاض 
درجWWة، ومتوسWWط  ٢.٨درجة، ومتوسط درجة أھميWWة  ٣.٧% بمتوسط درجة تكرار ٢٥المحصول بما �يقل عن 

جWWة، وجWWاء فWWى الترتيWWب الثWWانى نشWWاط  تعريWWف در ٨.٨درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٣درجWWة صWWعوبة 
 ٣.٥المزارع بالمردود ا�قتصادي لميكنة محصول القمح فى عمليWWات الخدمWWة والزراعWWة بمتوسWWط درجWWة تكWWرار 

 ٨.٥درجة، بمتوسط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ٢.٣درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٧درجة، ومتوسط درجة أھمية 
توجيه نظر المزارع إلWWى تنعWWيم سWWطح التربWWة جيWWدا خاصWWة عنWWد اسWWتعمال  درجة، وفى الترتيب الثالث جاء نشاط 

 ٢.١درجة، ومتوسط درجWWة صWWعوبة  ٢.٦درجة، ومتوسط درجة أھمية  ٣.٢آلة التسطير بمتوسط درجة تكرار 
درجWWة، يلWWى ذلWWك فWWى الترتيWWب الرابWWع نشWWاط  توجيWWه نظWWر المWWزارع إلWWى  ٧.٩درجة، بمتوسط درجة كليWWة قWWدرھا 

درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٣.٢فى وقت مبكر لضمان تھوية ا�رض بمتوسWWط درجWWة تكWWرار خدمة ا�رض 
درجة، وفWWى الترتيWWب الخWWامس  ٧.٤درجة، بمتوسط درجة كلية قدرھا  ٢.٠درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٢

سWWنوات بمتوسWWط درجWWة  ٤-٣جاء نشاط توجيه نظر المWWزارع إلWWى تسWWوية ا�رض بWWالليزر ولWWو علWWى فتWWرات كWWل 
درجة، بمتوسط درجWWة كليWWة  ٢.١درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ٢.٦درجة، ومتوسط درجة أھمية  ٢.٦تكرار 
درجة، وجاء فى الترتيب الخامس مكرر نشWWاط تعريWWف المWWزارع بميعWWاد الزراعWWة المناسWWب بمتوسWWط  ٧.٣قدرھا 

ة، بمتوسWWط درجWW ٢.٠درجWWة، ومتوسWWط درجWWة صWWعوبة  ٢.٦درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أھميWWة  ٢.٧درجWWة تكWWرار 
درجة.وتدل ھذه النتائج على أن أولويWWة الترتيWWب ل9نشWWطة الفرعيWWة جWWاء منطقيWWا ومتWWدرجا  ٧.٣درجة كلية قدرھا 

وفقا للعمليات الزراعية المتبعة فى ھذا المحصول سواء فى متوسWWط درجWWة تكWWرار تنفيWWذھا أو فWWى متوسWWط درجWWة 
�نشطة ا�ربع ا�ولى مWWع تبWWاين طفبWWف فWWى ترتيWWب أھميتھا، أو فى فى متوسط درجة صعوبة أداءھا خاصة فى ا

النشاطين ا�خيرين، وأن ھذه أ�نشWWطة السWWت تمثWWل جوانWWب التركيWWز فWWى مھمWWة المرشWWدين الWWزراعيين المبحWWوثين 
  للنھوض بانتاجية ھذا المحصول. 

  

 اHرش00ادية ماالمكون00ة للمھ00المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الفرعي00ة : )٨ج00دول رق00م (
  طرق الزراعة ومعدل التقاوى المتعلقة بنشاط

  ا[نشطة اHرشادية
متوسط 
درجة 
  التكرار

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  ا[ھمية

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  الصعوبة

  الترتيب
متوسط 
الدرجة 
  الكلية

جوانب   الترتيب
  التركيز

تعريWWWف المWWWزارع بWWWان الطريقWWWة  -أ
العفير ھى الموصى بھا وا�كثر 

  ما�.استع
  نعم  ٤  ٧.٦  ٣  ٢.٠  ٤  ٢.٤  ١  ٣.٢

تعريWWWف المWWWزارع بWWWأن أفضWWWل  -ب
الطWWWWWWرق فWWWWWWى الزراعWWWWWWة بآلWWWWWWة 

  التسطير.
  نعم  ٣  ٧.٩  م٢  ٢.٢  ٣  ٢.٥  م١  ٣.٢

تعريWWف المWWزارع بمميWWزات آلWWة  -ج
التسطير واستخدامھا يWWؤدى إلWWى 

  زيادة المحصول من الحبوب.
  نعم  ١  ٨.٢  ١  ٢.٣  ١  ٢.٧  م١  ٣.٢
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ل التقWWاوى تعريف المWWزارع بمعWWد -د
فWWWWWى طWWWWWرق الزراعWWWWWة العفيWWWWWر 
والحراتWWWWWWWى وباسWWWWWWWتعمال آلWWWWWWWة 

  التسطير

  نعم  ٢  ٨.٠  ٢  ٢.٢  ٢  ٢.٦  م١  ٣.٢

  

 م اHرش00اديةاالمكون00ة للمھ00المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الفرعي00ة : )٩ج00دول رق00م (
  عمليات الخدمة وميعاد الزراعة المتعلقة بنشاط

ط درجة متوس  ا[نشطة اHرشادية
  الترتيب  التكرار

متوسط 
درجة 
  ا[ھمية

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  الصعوبة

  الترتيب
متوسط 
الدرجة 
  الكلية

  الترتيب
جوانب 
التركي

  ز
توجيWWWه نظWWWر المWWWزارع إلWWWى خدمWWWة  -ا

ا�رض فWWWى وقWWWت مبكWWWر لضWWWمان 
  تھوية ا�رض.

  نعم  ٤  ٧.٤  ٤  ٢.٠  ٤  ٢.٢  م٣  ٣.٢

توجيWWه نظWWر المWWزارع إلWWى تنعWWيم  -ب
بWWWة جيWWWدا خاصWWWة عنWWWد سWWWطح التر

  استعمال آلة التسطير. 
  نعم  ٣  ٧.٩  ٣  ٢.١  ٣  ٢.٦  ٣  ٣.٢

توجيWWه نظWWر المWWزارع إلWWى تسWWوية  -ج
ا�رض بWWالليزر ولWWو علWWى فتWWرات 

  سنوات. ٤-٣كل 
  نعم  ٥  ٧.٣  م٣  ٢.١  م٣  ٢.٦  ٥  ٢.٦

تعريWWف المWWزارع بميعWWاد الزراعWWة  -د
  نعم  م٥  ٧.٣  م٤  ٢.٠  م٣  ٢.٦  ٤  ٢.٧  المناسب.

لمزارع بأضWWرار التبكيWWر تعريف ا -ھـ
والتWWWأخير فWWWى الزراعWWWة وأن عWWWدم 
ا�لتWWزام بمواعيWWد الزراعWWة يWWؤدى 
إلى انخفاض المحصول بمWWا �يقWWل 

  %.٢٥عن 

  نعم  ١  ٨.٨  ١  ٢.٣  ١  ٢.٨  ١  ٣.٧

تعريWWWWWWWWف المWWWWWWWWزارع بWWWWWWWWالمردود  -و
ا�قتصادي لميكنة محصول القمWWح 

  فى عمليات الخدمة والزراعة.
  نعم  ٢  ٨.٥  ٢  ٢.٣  ٢  ٢.٧  ٢  ٣.٥

) أن ا�نشطة الفرعية المكونة لنشWWاط الحصWWاد قWWد بلغWWت أربWWع ١٠النتائج الواردة بجدول ( أوضحتالحصاد:  -٩
تعريWWف المWWزارع بأھميWWة اسWWتخدام آ�ت الحصWWاد والتWWربيط أنشWWطة فرعيWWة، حيWWث جWWاء فWWى الترتيWWب ا�ول نشWWاط 

درجWWة، ومتوسWWط  ١.٦ھميWWة درجWWة، ومتوسWWط درجWWة أ ٢.٠بمتوسWWط درجWWة تكWWرار  وأثرھا فWWى زيWWادة المحصWWول
تعريWWف درجWWة، وجWWاء فWWى الترتيWWب الثWWانى نشWWاط   ٤.٩درجWWة، بمتوسWWط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ١.٣درجWWة صWWعوبة 

درجWWة،  ١.٤بمتوسط درجة تكWWرار المزارع با�حتياطات الواجب إتباعھا فى الحصاد لتقليل الفاقد فى المحصول 
درجWWة،  ٣.٧درجة، بمتوسط درجة كليWWة قWWدرھا  ١.١درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ١.٢ومتوسط درجة أھمية 

بمتوسWWط درجWWة تكWWرار تعريف المزارع بع#مات الحصاد والمواعيد المناسبة لWWه وفى الترتيب الثالث جاء نشاط  
درجة، بمتوسط درجWWة كليWWة قWWدرھا  ١.١درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ١.٠درجة، ومتوسط درجة أھمية  ١.٣
بمتوسWWط درجWWة ا�يضاح العملWWى للمWWزارع عWWن ع#مWWات الحصWWاد ب الرابع نشاط درجة، يلى ذلك فى الترتي ٣.٤

درجة، بمتوسط درجWWة كليWWة  ١.١درجة، ومتوسط درجة صعوبة  ١.١درجة، ومتوسط درجة أھمية  ١.١تكرار 
  درجة. ٣.٣قدرھا 

 ، وبالتWWالىيWWة والصWWعوبة فWWى التنفيWWذمھ�ر واراھWWذه النتWWائج انخفWWاض متوسWWطات درجWWات التكWW تبWWينو
متوسط الدرجة الكلية، ا�مر الذى يجعل ھذه ا�نشطة ا�ربع الفرعية المكونWWة لنشWWاط الحصWWاد �تحظWWى بجوانWWب 
التركيز فى مھمWWة المرشWWدين الWWزراعيين المتعلقWWة بWWالنھوض بانتاجيWWة محصWWول القمWWح وبالتWWالى �تمثWWل احتباجWWات 

لنشWWاط الحصWWاد �يقWWوم بھWWا الكثيWWر مWWن المرشWWدين وربما يرجع ذلك الى أن ا�نشطة الفرعية المكونWWة  تدريبة لھم.
علWWى الWWرغم مWWن ان نشWWاط الحصWWاد كنشWWاط رئيسWWى الزراعيين وبالتالى �تمثل لھم أھمية فى مھمWWتھم ا�رشWWادية، 

مWWن حيWWث تقليWWل الفاقWWد أثنWWاء الحصWWاد ومWWا يتبعWWه مWWن عمليWWات زراعيWWة يسھم فWWى تحسWWين انتاجيWWة محصWWول القمWWح 
  ة العائد المادى لھذا المحصول. أخرى مما يؤدى الى زياد

  
 م اHرش00اديةاالمكون00ة للمھ00المتوس00طات الحس00ابية واHنحراف00ات المعياري00ة لxنش00طة الفرعي00ة  :)١٠جدول رقم (

  الحصاد المتعلقة بنشاط

  
  ا[نشطة اHرشادية

متوسط 
درجة 
  التكرار

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  ا[ھمية

  الترتيب
متوسط 
درجة 
  الصعوبة

  الترتيب
 متوسط
الدرجة 
  الكلية

جوانب   الترتيب
  التركيز

  _  ٣  ٣.٤  ٢  ١.١  ٤  ١.٠  ٣  ١.٣تعريWWWWWWف المWWWWWWزارع بع#مWWWWWWات  -أ
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الحصاد والمواعيد المناسبة له.
إيضWWWاح عملWWWى للمWWWزارع عWWWن  -ب

  _  ٤  ٣.٣  م٢  ١.١  ٣  ١.١  ٤  ١.١  ع#مات الحصاد.  

تعريWWف المWWزارع با�حتياطWWات  -ج
الواجWWب إتباعھWWWا فWWWى الحصWWWاد 

  د فى المحصول.لتقليل الفاق
  _  ٢  ٣.٧  م٢  ١.١  ٢  ١.٢  ٢  ١.٤

تعريWWWWWWWف المWWWWWWWزارع بأھميWWWWWWWة  -د
اسWWWWWWWWWWWتخدام آ�ت الحصWWWWWWWWWWWاد 
والتWWWربيط وأثرھWWWWا فWWWى زيWWWWادة 

  المحصول. 

١  ٤.٩  ١  ١.٣  ١  ١.٦  ١  ٢.٠  _  

  
ومن العرض السابق لنتائج تحليل المھمWWة ا�رشWWادية يتضWWح أن ا�نشWWطة الثمانيWWة ا�ولWWى وماتتضWWمنه 

حظيت بجوانب التركيز من قبل المرشدين الزراعيين المبحWWوثين، وبالتWWالى تمثWWل احتياجWWات من أنشطة فرعية قد 
تدريبة لھم ومايبنى عليھا من برامج ودورات تديبية مستقبلية. فWWى حWWين لWWم يحWWظ نشWWاط الحصWWاد ومايتضWWمنه مWWن 

  أى من جوانب التركيز من قبل المرشدين الزراعيين.بأنشطة فرعية 
ا�شWWادية وماتتضWWمنه مWWن أنشWWطة رئيسWWية وفرعيWWة الخطWWوة ا�ولWWى فWWى تحديWWد  ويعتبWWر تحليWWل المھمWWة

، ولتحديد الدقة فى تقدير ا�حتياجات التريبية يسWWتلزم ا�مWWر مزيWWد مWWن ا�حتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين
مWWااذا  ادراك نه مWWنالجھد فى تقديرھا، وھنا تبدو أھمية تحليل الفجWWوة فWWى تحديWWد ا�حتياجWWات التدريبيWWة لمWWا تتضWWم

كWWان ھنWWاك فجWWوة بWWين مايعرفWWه المرشWWدين الWWزرعيين المبحWWوثين، وبWWين مايجWWب أن يعرفونWWه للقيWWام بأنشWWطتھم 
ا�رشادية بكفاءة وفعالية، كما يفيد تحليل الفجوة فى تحديد مااذا كانت ھذه الفجوة تدريبية يمكن حلھا عWWن طريWWق 

  التدريب من عدمه.      
   

  
  

الفجوة بين المستوى الحالى [داء المرشدين ال00زراعيين المبح00وثين لxنش00طة اVرش00ادية الزراعي00ة ثالثا: تحديد 
  المتعلقة بالنھوض بإنتاجية محصول القمح ومستوى ا[داء المفترض تواجده بينھم:

  ا[نشطة الرئيسية:  -أ
ش مWWن أھWWم الفجWWوات ) أن النشWWاط ا�رشWWادى الخWWاص بمكافحWWة الحشWWائ١١النتائج الواردة بجWWدول ( أظھرت

بين المستوى الحالى والمستوى الفعلى �داء المرشدين الزراعيين المبحوثين للنھوض بانتاجيWWة محصWWول القمWWح، 
 ى تنفيذ ھWWذا النشWWاط بالكامWWل فWWى وقWWت مناسWWب، وذلWWك علWWى الWWرغمل% منھم غير قادرين ع ٧٣.٣حيث وجد أن 

مWWة، وجWWاء فWWى الترتيWWب الثWWانى نشWWاط ا�مWWراض الفطريWWة احWWت#ل ھWWذا النشWWاط المركWWز الثWWانى فWWى تحليWWل المھ مWWن
%، على الرغم من احت#له المركز ا�ول فى تحليل المھمة، وفى الترتيWWب الثالWWث جWWاء  ٦٣.٠والفيروسية بنسبة 

%، وكان قد احتل المركز الثالث مكرر فى تحليل المھمة، وجاء فWWى الترتيWWب الرابWWع  ٦٢.٧نشاط التسميد بنسبة 
%، علWWى الWWرغم مWWن احت#لWWه  ٦١.٢ة اUفات الحشرية والفئران والقواقWWع والبزقWWات ا�رضWWية بنسWWبة نشاط مقاوم

بWWالرغم مWWن احت#لWWه  %، ٥٧.٣المركز الثالث فى تحليل المھمة، وفى الترتيب الخWWامس جWWاء نشWWاط الWWرى بنسWWبة 
صWWناف الموصWWى بزراعتھWWا المركز الرابع مكرر فى تحليل المھمة، وجاء فWWى الترتيWWب السWWادس نشWWاط اختيWWار ا�

%، علWWى الWWرغم مWWن احت#لWWه المركWWز الرابWWع فWWى تحليWWل المھمWWة، وفWWى الترتيWWب السWWابع جWWاء نشWWاط  ٥٦.٥بنسWWبة 
على الWWرغم بأنWWه لWWم يحظWWى بجانWWب التركبWWز مWWن قبWWل المرشWWدين المبحWWوثي فWWى تحليWWل  % ، ٥٥.٣الحصاد بنسبة 

الترتيب الثامن نشاط عمليات الخدمWWة وميعWWاد الزراعWWة بنسWWبة  ، يلى ذلك فى فيھا احت#له المركز ا�خيرالمھمة و
%، وكWWان ترتيبWWه السWWادس فWWى تحليWWل المھمWWة، وفWWى الترتيWWب التاسWWع وا�خيWWر جWWاء نشWWاط طWWرق الزراعWWة  ٥١.٣

  ، على الرغم من احت#له المركز الخامس فى تحليل المھمة.% ٥٠.٧ومعدل التقاوى بنسبة 
وجWWود فجWWوة بWWين المسWWتوى الحWWالى والمسWWتوى المفWWروض تواجWWده بيWWنھم  وتشWWير ھWWذه البيانWWات الWWى تأكيWWد

ل9نشطة التسع الرئيسية المتعلقة بالنھوض بانتاجية محصول القمWWح، وأن ھWWذه الفجWWوة تدريبيWWة، أى يمكWWن ت#فيھWWا 
من خ#ل بWWرامج تدريبيWWة ميدانيWWة لھWWؤ�ء المرشWWدين المبحWWوثين وذلWWك بصWWرف النظWWر عWWن أولويWWات ا�حتياجWWات 

  التدريبية فى كل من ا�نشطة الرئيسية والفرعية  التى تناولھا البحث فى الصفحات السابقة.
  

لxنش00طة اHرش00ادية  [داء المرش00دين ال00زراعيين المبح00وثين النسب المئوية للمستوى الحالى :)١١جدول رقم (
  الزراعية الرئيسية المتعلقة بالنھوض بإنتاجية محصول القمح

 المستوى الحالى  ا[نشطة اHرشادية
(%)  

  وجود 
  فجوة

ھل الفجوة 
  تدريبية
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  نعم  نعم  ٥٦.٥  اختيار ا�صناف الموصى بھا وزراعتھا  -١
  نعم  نعم  ٥١.٣  عمليات الخدمة وميعاد الزراعة. - ٢
  نعم  نعم  ٥٠.٧  طرق الزراعة ومعدل التقاوى. - ٣
  نعم  نعم  ٥٧.٣  الرى . -٤
  نعم  نعم  ٦٢.٧  التسميد.  -٥
  نعم  نعم  ٧٣.٣  لحشائش.مكافحة ا - ٦
  نعم  نعم  ٦١.٢  مقاومة اUفات الحشرية والفئران والقواقع والبزقات ا�رضية.  -٧
  نعم  نعم  ٦٣.٠  ا�مراض الفطرية والفيروسية. -٨
  نعم  نعم  ٥٥.٣  الحصاد . -٩
 
  ا[نشطة الفرعية: -ب
لفرعيWWة المكونWWة للنشWWاط الرئيسWWى ) أن ا�نشWWطة ا١٢أظھWWرت البيانWWات الWWواردة بجWWدول ( مكافحة الحشائش:  -١

كاملWWة لمقاومWWة يWWف المWWزارع بطWWرق المكافحWWة المتقد جاءت مرتبة تنازليWWا كالتWWالى: تعر الخاص مكافحة الحشائش
%، وتعريWWف المWWزارع بالمعWWد�ت الموصWWى بھWWا مWWن المبيWWدات وطريقWWة الWWرش والميعWWاد  ٨٥.٧الحشWWائش بنسWWبة 

زارع بأھميWWة  الزراعWWة بتقWWاوى منتقWWاه خاليWWة مWWن بWWذور الحشWWائش %، وتعريWWف المWW ٨٢.١المناسب للرش بنسبة 
%، وا�يضWWاح العملWWى للمWWزارع عWWن كيفيWWة اسWWتخدام مبيWWدات الحشWWائش الموصWWى بھWWا فWWى مكافحWWة  ٧٨.٦بنسWWبة 

%، وتعريWWف المWWزارع باتخWWاذ  ٧١.٤الحشائش الحولية والنجيلية والحوليWWة ( عريضWWة وضWWيقة ا�وراق ) بنسWWبة 
ل#زمWWة عنWWد اسWWتخدام آ�ت الWWرش فWWى مقاومWWة الحشWWائش عريضWWة ا�وراق وضWWيقة ا�وراق بنسWWبة ا�حتياطيات ا

) عنWWWد رش  النWWWدى -الرطوبWWWة –الريWWWاح –الحWWWرارة %، وتعريWWWف المWWWزارع بمراعWWWاة الظWWWروف البيئيWWWة ( ٦٥.٠
    %.   ٥٧.١المبيدات بنسبة 

  
لxنش00طة اHرش00ادية  الزراعيين المبح00وثين[داء المرشدين  النسب المئوية للمستوى الحالى :)١٢جدول رقم (

  الفرعية الخاصة بمكافحة الحشائش الزراعية 

المستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية
ھل الفجوة   وجود فجوة  (%)

  تدريبية
  نعم  نعم  ٨٥.٧  كاملة لمقاومة الحشائش.ريف المزارع بطرق المكافحة المتـتع - أ

ى منتقWWWاه خاليWWWة مWWWن بWWWذور تعريWWWف المWWWزارع بأھميWWWة  الزراعWWWة بتقWWWاو -ب
  الحشائش.

  نعم  نعم  ٧٨.٦

إيضاح عملى للمزارع عن كيفية استخدام مبيدات الحشائش الموصى بھا  -ج
فWWى مكافحWWة الحشWWائش الحوليWWة والنجيليWWة والحوليWWة ( عريضWWة وضWWيقة 

  ا�وراق ).

  نعم  نعم  ٧١.٤

 تعريWWف المWWزارع بالمعWWد�ت الموصWWى بھWWا مWWن المبيWWدات وطريقWWة الWWرش -د
  والميعاد المناسب للرش.

  نعم  نعم  ٨٢.١

 –الريWWWاح –تعريWWWف المWWWزارع بمراعWWWاة الظWWWروف البيئيWWWة (الحWWWرارة -ھWWWـ 
  الندى) عند رش المبيدات. -الرطوبة

  نعم  نعم  ٥٧.١

تعريف المزارع باتخWWاذ ا�حتياطيWWات ال#زمWWة عنWWد اسWWتخدام آ�ت الWWرش  -و
  .فى مقاومة الحشائش عريضة ا�وراق وضيقة ا�وراق

  نعم  نعم  ٦٥.٠

  
) أن ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة ١٣ أظھWWرت البيانWWات الWWواردة بجWWدول ( ا[م00راض الفطري00ة والفيروس00ية: -٢

تعريWWف المWWزارع قWWد جWWاءت مرتبWWة تنازليWWا كالتWWالى: بWWا�مراض الفطريWWة والفيروسWWية للنشWWاط الرئيسWWى الخWWاص 
وا�يضWWاح العملWWى للمWWزارع عWWن كيفيWWة %،  ٧٤.٣بنسWWبة  بWWا�مراض الفطريWWة والفيروسWWية التWWى تصWWيب القمWWح

وتعريWWف المWWزارع %،  ٧١.٤بنسWWبة  التعرف على ا�مراض الفطريWWة والفيروسWWية مWWن خWW#ل أعWWراض ا1صWWابة
وتعريWWف المWWزارع بكيفيWWة %،  ٦٥.٠بنسWWبة  بالمبيدات ال#زمة لمقاومWWة ا�مWWراض ومعWWد�تھا وكيفيWWة اسWWتخدامھا

وتعريف المزارع بأھمية تطبيWWق حزمWWة التوصWWيات الفنيWWة %،  ٦٠.٧بنسبة  ئبمقاومة أصداء القمح والتفحم السا
بنسWWبة  فى زراعة القمح خاصة معد�ت التقاوى والتسميد اUزوتى فى مكافحة ا�مراض خاصWWة البيWWاض الWWدقيقى

وتعريWWف المWWزارع بأھميWWة زراعWWة ا�صWWناف الموصWWWى بھWWا واسWWتخدام التقWWاوى المنتقWWاه والمعاملWWWة %،  ٥٥.٠
  .   %٥١.٤بنسبة  مطھرات الفطرية فى مقاومة أصداء القمح والتفحم السائببال

وتشWWير ھWWذه النتWWائج الWWى وجWWود فجWWوة بWWين المسWWتوى الحWWالى والمسWWتوى المرغWWوب �داء المرشWWدين 
، وأن ھWWذه الفجWWوة تدريبيWWة، ا�مراض الفطرية والفيروسWWيةالزراعيين المبحوثين ل9نشطة الفرعية المكونة لنشاط 

  كن تقليلھا عن طريق التدريب. ويم
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لxنش00طة اHرش00ادية  [داء المرشدين الزراعيين المبح00وثين النسب المئوية للمستوى الحالى :)١٣جدول رقم (
  [مراض الفطرية والفيروسية باالفرعية الخاصة الزراعية 

المستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية
(%)  

  وجود
  فجوة 

ھل الفجوة 
  تدريبية

  نعم  نعم  ٧٤.٣  المزارع با�مراض الفطرية والفيروسية التى تصيب القمح.تعريف  -أ
إيضاح عملى للمزارع عن كيفية التعرف علWWى ا�مWWراض الفطريWWة  -ب

  نعم  نعم  ٧١.٤  والفيروسية من خ#ل أعراض ا1صابة.

  نعم  نعم  ٦٠.٧  تعريف المزارع بكيفية مقاومة أصداء القمح والتفحم السائب.   -ج
المWWزارع بالمبيWWدات ال#زمWWة لمقاومWWة ا�مWWراض ومعWWد�تھا  تعريWWف -د

  نعم  نعم  ٦٥.٠  وكيفية استخدامھا.

تعريف المزارع بأھمية زراعة ا�صناف الموصWWى بھWWا واسWWتخدام  -ھـ 
التقاوى المنتقاه والمعاملWWة بWWالمطھرات الفطريWWة فWWى مقاومWWة أصWWداء 

  القمح والتفحم السائب.
  نعم  نعم  ٥١.٤

رع بأھمية تطبيق حزمWWة التوصWWيات الفنيWWة فWWى زراعWWة تعريف المزا -و
القمWWWح خاصWWWة معWWWد�ت التقWWWاوى والتسWWWميد اUزوتWWWى فWWWى مكافحWWWة 

  ا�مراض خاصة البياض الدقيقى.
  نعم  نعم  ٥٥.٠

  
 بالتسWWميد) أن ا�نشطة الفرعية المكونة للنشاط الرئيسWWى الخWWاص ١٤بينت البيانات الواردة بجدول (التسميد:  -٣

ا�يضاح العملى للمزارع عن إضافة السماد النيتروجين با�مونيWWا الغازيWWة وأثWWره بة تنازليا كالتالى: قد جاءت مرت
تعريWWف المWWزارع بأضWWرار زيWWادة التسWWميد النيتروجينWWى والفوسWWفاتى و، % ٧٥.٠فWWى زيWWادة المحصWWول بنسWWبة 

ومواعيWWد إضWWافتھا مWWن تعريWWف المWWزارع بالمعWWد�ت السWWمادية و%،  ٦٧.١بنسWWبة وتأثيره على نقWWص المحصWWول 
تعريWWف المWWزارع بأھميWWة إضWWافة ا�سWWمدة و%،  ٦٠.٠بنسWWبة  ا�سWWمدة الفوسWWفاتية والنيتروجينيWWة الموصWWى بھWWا

تعريف المزارع بعWWدم جWWدوى إضWWافة ا�سWWمدة بعWWد و%،  ٥٩.٣بنسبة وخاصة النيتروجينية فى زيادة المحصول 
  %. ٥٢.١بنسبة طرد السنابل 

د فجوة بين المسWWتوى الحWWالى والمسWWتوى المرغWWوب �داء المرشWWدين الWWزراعيين وتدل ھذه النتائج على وجو
المبحWWوثين ل9نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة لنشWWاط التسWWميد ، وأن ھWWذه الفجWWوة تدريبيWWة، ويمكWWن تقليلھWWا عWWن طريWWق 

  التدريب.
  

نش00طة اHرش00ادية النسب المئوية للمستوى الحالى [داء المرش00دين ال00زراعيين المبح00وثين لx :)١٤جدول رقم (
    بالتسميدالزراعية الفرعية الخاصة 

المستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية
ھل الفجوة   وجود فجوة  (%)

  تدريبية
تعريف المزارع بأھمية إضWWافة ا�سWWمدة وخاصWWة النيتروجينيWWة  -أ

  نعم  نعم  ٥٩.٧  فى زيادة المحصول.

مWWن تعريف المزارع بالمعWWد�ت السWWمادية ومواعيWWد إضWWافتھا  -ب
  نعم  نعم  ٦٠.٠  ا�سمدة الفوسفاتية والنيتروجينية الموصى بھا. 

تعريWWWف المWWWزارع بعWWWدم جWWWدوى إضWWWافة ا�سWWWمدة بعWWWد طWWWرد  -ج
  نعم  نعم  ٥٢.١  السنابل.

تعريWWWWف المWWWWزارع بأضWWWWرار زيWWWWادة التسWWWWميد النيتروجينWWWWى  -د 
  نعم  نعم  ٦٧.١  والفوسفاتى وتأثيره على نقص المحصول.

ارع عWWWن إضWWWافة السWWWماد النيتWWWروجين إيضWWWاح عملWWWى للمWWWز -ھWWWـ 
  نعم  نعم  ٧٥.٠  با�مونيا الغازية وأثره فى زيادة المحصول.

  
) أن ١٥ أظھرت البيانWWات الWWواردة بجWWدول (مقاومة ا~فات الحشرية والفئران والقواقع والبزقات ا[رضية:  -٤

الفئWWWران والقواقWWWع والبزقWWWات بمقاومWWWة اUفWWWات الحشWWWرية وا�نشWWWطة الفرعيWWWة المكونWWWة للنشWWWاط الرئيسWWWى الخWWWاص 
 تعريWWف المWWزارع بطWWرق المكافحWWة المتكاملWWة فWWى مقاومWWة الحشWWراتقWWد جWWاءت مرتبWWة تنازليWWا كالتWWالى: ا�رضWWية 

وتعريف المزارع بطرق المقاومة الزراعيWWة والميكانيكيWWة والكيماويWWة لمقاومWWة الطيWWور الضWWارة %،  ٧٨.٦بنسبة 
وتعريف المزارع بأھمية المكافحWWة الميكانيكيWWة باسWWتخدام المصWWائد %،  ٧٧.١بنسبة والقواقع والبزقات ا�رضية 

وتعريWWف المWWزارع بأسWWباب ا1صWWابة بحشWWرة المWWن %،  ٧٣.٦بنسWWبة  الحية أو القاتلة للفئران داخل الكتلة السWWكنية
وتعريWWف المWWزارع بكيفيWWة مقاومWWة حشWWرة المWWن %،  ٧٠.٠بنسWWبة وتWWأثير شWWدة ا1صWWابة علWWى نقWWص المحصWWول 

  %.    ٦٠.٧تھا ومواعيد المقاومة بنسبة وطريق
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ھWWWذه النتWWWائج وجWWWود فجWWWوة بWWWين المسWWWتوى الحWWWالى والمسWWWتوى المرغWWWوب �داء المرشWWWدين  تعكWWWسو
مقاومWWة اUفWWات الحشWWرية والفئWWران والقواقWWع والبزقWWات الWWزراعيين المبحWWوثين ل9نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة لنشWWاط 

  قليلھا عن طريق التدريب. ، وأن ھذه الفجوة تدريبية، ويمكن تا�رضية
  

النسب المئوية للمستوى الحالى [داء المرشدين الزراعيين المبح00وثين لxنش00طة اHرش00ادية  :)١٥جدول رقم (
  قاومة ا~فات الحشرية والفئران والقواقع والبزقات ا[رضيةبالزراعية الفرعية الخاصة 

المستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية
فجوة ھل ال  وجود فجوة  (%)

  تدريبية
  نعم  نعم  ٧٨.٦  تعريف المزارع بطرق المكافحة المتكاملة فى مقاومة الحشرات.  -أ

تعريف المزارع بأسباب ا1صابة بحشرة المن وتأثير شدة ا1صWWابة  -ب
  نعم  نعم  ٧٠.٠  نقص المحصول.  على

تعريWWف المWWزارع بكيفيWWة مقاومWWة حشWWرة المWWن وطريقتھWWا ومواعيWWد  -ج
  نعم  نعم  ٦٨.٦  المقاومة.

  نعم  نعم  ٦٠.٧  إيضاح عملى للمزارع عن كيفية مقاومة الفئران بصورة جماعية. -د
تعريWWف المWWزارع بأھميWWة المكافحWWة الميكانيكيWWة باسWWتخدام المصWWائد  -ھWWـ

  نعم  نعم  ٧٣.٦  الحية أو القاتلة للفئران داخل الكتلة السكنية.

يWWة والكيماويWWة تعريف المزارع بطرق المقاومWWة الزراعيWWة والميكانيك -و
  نعم  نعم  ٧٧.١  لمقاومة الطيور الضارة والقواقع والبزقات ا�رضية.

  
بWWالرى ) أن ا�نشطة الفرعية المكونة للنشاط الرئيسى الخWWاص ١٦ البيانات الواردة بجدول ( أوضحت: الرى -٥

ت لمرحلWWة النضWWج بمنWWع الWWرى عنWWد وصWWول النباتWWاقWWد جWWاءت مرتبWWة تنازليWWا كالتWWالى: ا�يضWWاح العملWWى للمWWزارع 
وتوجيWWه نظWWر المWWزارع إلWWى عWWدم تعطWWيش النباتWWات أثنWWاء فتWWرات التفريWWع وطWWرد %،  ٦٢.١بنسWWبة  الفسWWيولوجى

وتوجيWWه نظWWر المWWزارع إلWWى مراعWWاة %،  ٦٠.٠بنسWWبة  السنابل وتكوين الحبوب وعدم الWWرى أثنWWاء ھبWWوب الريWWاح
WWا أو نقصWWن زيادتھWWة عWWرار الناتجWWض�ة واWWاتالدقة فى رية الزراعWWى ا1نبWWك علWWأثير ذلWWبة  انھا وتWW٥٦.٤بنس  ،%

 ٥٥.٧بنسWWبة  وتعريف المــزارع بالمقننات المائيWWـة ( عWWدد الريWWات ) ال#زمWWة للقمWWح با1ضWWافة إلWWى ريWWة الزراعWWة
وتعريف المWWزارع بمواعيWWد ريWWة المحايWWاه والفتWWرة بWWين كWWل ريWWة وا�خWWرى ومايجWWب إتباعWWه فWWى حالWWة سWWقوط %، 

  .   % ٥٢.٩بنسبة ا�مطار 
وتشWWير ھWWذه النتWWائج الWWى وجWWود فجWWوة بWWين المسWWتوى الحWWالى والمسWWتوى المرغWWوب �داء المرشWWدين 

، وأن ھذه الفجوة تدريبية، ويمكن تقليلھWWا عWWن طريWWق الرىالزراعيين المبحوثين ل9نشطة الفرعية المكونة لنشاط 
  التدريب.

  

ين الزراعيين المبح00وثين لxنش00طة اHرش00ادية النسب المئوية للمستوى الحالى [داء المرشد :)١٦جدول رقم (
    الرىالزراعية الفرعية الخاصة ب

المستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية الرئيسية
ھل الفجوة   وجود فجوة  (%)

  تدريبية
ة ( عWWدد الريWWات) ال#زمWWة للقمWWح ات المائيWWتعريWWف المـWWـزارع بالمقننWW -أ

  نعم  نعم  ٥٥.٧  با1ضافة إلى رية الزراعة.  

توجيWWه المWWزارع إلWWى مراعWWاة الدقWWة فWWى ريWWة الزراعWWة وا�ضWWرار  -ب
  نعم  نعم  ٥٢.٩  الناتجة عن زيادتھا أو نقصانھا وتأثير ذلك على ا1نبات.

تعريف المزارع بمواعيد رية المحاياه والفترة بين كل رية وا�خرى  -ج
  نعم  نعم  ٥٦.٤  ومايجب إتباعه فى حالة سقوط ا�مطار.

ارع إلى عدم تعطWWيش النباتWWات أثنWWاء فتWWرات التفريWWع توجيه نظر المز -د
  نعم  نعم  ٦٠.٠  وطرد السنابل وتكوين الحبوب وعدم الرى أثناء ھبوب الرياح.

منWWع الWWرى عنWWد وصWWول النباتWWات أھميWWة ايضWWاح عملWWى للمWWزارع ب -ھWWـ 
  نعم  نعم  ٦٢.١  لمرحلة النضج الفسيولوجى.  

  

) أن ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة ١٧ البيانWWات الWWواردة بجWWدول ( تأظھر اختيار ا[صناف الموصى بزراعتھا: -٦
اختيار ا�صناف الموصى بزراعتھا قد جاءت مرتبة تنازليا كالتWWالى: تعريWWف المWWزارع بللنشاط الرئيسى الخاص 

باختيWWار ا�صWWناف المسWWتنبطة عاليWWة المحصWWول مقاومWWة ا�مWWراض والرقWWاد وا�نفWWراط وذات صWWفات تكنولوجيWWة 
، وتعريWWف المWWزارع با�صWWناف الم#ئمWWة والتWWى تناسWWب  %٧١.٥والمعاملWWة بWWالمطھرات الفطريWWة بنسWWبة ممتWWازة 

%، وا�يضWWاح العملWWى للمWWزارعين عWWن كيفيWWة معاملWWة التقWWاوى  ٥٢.٢زراعتھWWا ظWWروف المنطقWWة السWWائدة بنسWWبة 
ھا الرسWWWمية %، واسWWWتمالة المWWWزارع للحصWWWول علWWWى التقWWWاوى مWWWن مصWWWادر ٥١.٤بWWWالمطھرات الفطريWWWة بنسWWWبة 

  %.    ٥٠.٧الموثوق بھا بنسبة 
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وتشWWير ھWWذه النتWWائج الWWى وجWWود فجWWوة بWWين المسWWتوى الحWWالى والمسWWتوى المرغWWوب �داء المرشWWدين 
، وأن ھWWذه الفجWWوة اختيWWار ا�صWWناف الموصWWى بزراعتھWWاالزراعيين المبحوثين ل9نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة لنشWWاط 

  يب.تدريبية، ويمكن تقليلھا عن طريق التدر
  

النسب المئوية للمستوى الحالى [داء المرشدين الزراعيين المبح00وثين لxنش00طة اHرش00ادية  :)١٧جدول رقم (
  ختيار ا[صناف الموصى بزراعتھا بإالزراعية الفرعية الخاصة 

المستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية الرئيسية
ھل الفجوة   وجود فجوة  (%)

  تدريبية
ناف الم#ئمة والتى تناسWWب زراعتھWWا ظWWروف تعريف المزارع با�ص -أ

  نعم  نعم  ٥٢.٢  المنطقة السائدة.

تعWWرف المWWWزارع باختيWWار ا�صWWWناف المسWWتنبطة عاليWWWة المحصWWWول  -ب
مقاومWWWة ا�مWWWراض والرقWWWاد وا�نفWWWراط وذات صWWWفات تكنولوجيWWWة 

  ممتازة والمعاملة بالمطھرات الفطرية.
  نعم  نعم  ٧١.٥

ى التقWWاوى مWWن مصWWادرھا الرسWWمية اسWWتمالة المWWزارع للحصWWول علWW -ج
  نعم  نعم  ٥٠.٧  الموثوق بھا.

إيضWWاح عملWWى للمWWزارعين عWWن كيفيWWة معاملWWة التقWWاوى بWWالمطھرات  -د
  نعم  نعم  ٥١.٤  الفطرية.

  

) أن ا�نشWWWطة الفرعيWWWة المكونWWWة للنشWWWاط الرئيسWWWى الخWWWاص ١٨ بينWWWت البيانWWWات الWWWواردة بجWWWدول (: الحص000اد -٧
 ٩١.٤تعريف المزارع بع#مات الحصاد والمواعيد المناسWWبة لWWه بنسWWبة  زليا كالتالى:قد جاءت مرتبة تنا بالحصاد

�يمWWث#ن فجWWوة  وھWWذان النشWWاطين%،٩٠.٠%، وا�يضWWاح العملWWى للمWWزارعين عWWن ع#مWWات الحصWWاد بنسWWبة 
WWتمرارفى الوقWWا باسWWزراعيين باداءھWWدين الWWوم المرشWWث يقWWوثين، حيWWزراعيين المبحWWدين الWWدى المرشWWة لWWت تدريبي

تعريWWWف المWWWزارع بأھميWWWة اسWWWتخدام آ�ت الحصWWWاد والتWWWربيط وأثرھWWWا فWWWى زيWWWادة المناسWWWب. وبالنسWWWبة لنشWWWاطى 
وتعريف المزارع با�حتياطات الواجب إتباعھا فى الحصWWاد لتقليWWل الفاقWWد %،  ٧١.٤بنسبة  فقد جاءت المحصول

ى الحWWالى والمسWWتوى المرغWWوب وتدل ھذه النتائج على وجWWود فجWWوة بWWين المسWWتو %، ٦٧.٩بنسبة  فى المحصول
وأن ھWWذه الفجWWوة تدريبيWWة، ويمكWWن تقليلھWWا عWWن  �داء المرشWWدين الWWزراعيين المبحWWوثين بالنسWWبة لھWWذين النشWWاطين،

  .طريق التدريب
  

النسب المئوية للمستوى الحالى [داء المرشدين الزراعيين المبح00وثين لxنش00طة اHرش00ادية  :)١٨جدول رقم (
  بالحصادلخاصة الزراعية الفرعية ا

المستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية الرئيسية
ھل الفجوة   وجود فجوة  (%)

  تدريبية
  ــــ  ــــ  ٩١.٤  تعريف المزارع بع#مات الحصاد والمواعيد المناسبة له. -أ

  ــــ  ــــ  ٩٠.٠  إيضاح عملى للمزارع عن ع#مات الحصاد.   -ب
باعھWWا فWWى الحصWWاد تعريWWف المWWزارع با�حتياطWWات الواجWWب إت -ج

  نعم  نعم  ٦٧.٩  لتقليل الفاقد فى المحصول.
تعريWWWف المWWWزارع بأھميWWWة اسWWWتخدام آ�ت الحصWWWاد والتWWWربيط  -د

  نعم  نعم  ٧١.٤  وأثرھا فى زيادة المحصول. 

  
) أن ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة ١٩ البيانWWات الWWواردة بجWWدول ( أوضWWحت :عملي00ات الخدم00ة وميع00اد الزراع00ة -٨

توجيWWه نظWWر المWWزارع  قد جاءت مرتبة تنازليWWا كالتWWالى: عمليات الخدمة وميعاد الزراعةبيسى الخاص للنشاط الرئ
وتوجيWWه نظWWر المWWزارع إلWWى تسWWوية  %، ٩١.٤إلى خدمة ا�رض فWWى وقWWت مبكWWر لضWWمان تھويWWة ا�رض بنسWWبة 

زراعWWة المناسWWب %، وتعريف المزارع بميعWWاد ال ٨٨.٠سنوات بنسبة  ٤-٣ا�رض بالليزر ولو على فترات كل 
�تمثWWل فجWWوة تدريبيWWة لWWدى %، ا� مر الذى يعكس وجود فجوة تدريبية كبيرة، غير أن ھWWذه الفجWWوة  ٨٧.١بنسبة 

حيWWث أن مثWWل ھWWذه ا�نشWWطة تخضWWع للظWWروف البيئيWWة وظWWروف الWWزراع ومWWدى  المرشWWدين الWWزراعيين المبحWWوثين
تعريف المWWزارع بأضWWرار التبكيWWر والتWWأخير فWWى  قية وھى:أما بالنسبة ل9نشطة الث#ث البا توفر امكانيات تنفيذھا،

 ٦٥.٧بنسWWبة  %٢٥الزراعة وأن عدم ا�لتزام بمواعيد الزراعة يWWؤدى إلWWى انخفWWاض المحصWWول بمWWا �يقWWل عWWن 
 ٦٢.٩بنسWWبة  تعريف المزارع بالمردود ا�قتصادي لميكنة محصول القمWWح فWWى عمليWWات الخدمWWة والزراعWWةو%، 
 %، ٥٢.٩بنسWWبة  ع إلWWى تنعWWيم سWWطح التربWWة جيWWدا خاصWWة عنWWد اسWWتعمال آلWWة التسWWطيرتوجيWWه نظWWر المWWزارو%، 

ھWWWذه النتWWWائج وجWWWود فجWWWوة بWWWين المسWWWتوى الحWWWالى والمسWWWتوى المرغWWWوب �داء المرشWWWدين الWWWزراعيين  تعكWWWسو
  .، وأن ھذه الفجوة تدريبية، ويمكن تقليلھا عن طريق التدريبل9نشطة الث#ث السايقةالمبحوثين 
النسب المئوية للمستوى الحالى [داء المرشدين الزراعيين المبح00وثين لxنش00طة اHرش00ادية  :)١٩م (جدول رق

  عمليات الخدمة وميعاد الزراعةبالزراعية الفرعية الخاصة 
ھل الفجوة   وجود فجوةالمستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية الرئيسية
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  تدريبية  (%)
  -  -  ٩١.٤ى وقت مبكر لضمان تھوية ا�رض.توجيه نظر المزارع إلى خدمة ا�رض ف -ا

توجيه نظر المزارع إلWWى تنعWWيم سWWطح التربWWة جيWWدا خاصWWة عنWWد اسWWتعمال آلWWة  -ب
  التسطير. 

  نعم  نعم  ٥٢.٩

 ٤-٣توجيه نظر المزارع إلWWى تسWWوية ا�رض بWWالليزر ولWWو علWWى فتWWرات كWWل  -ج
  سنوات.

٨٨.٠  -  -  

  -  -  ٨٧.١  تعريف المزارع بميعاد الزراعة المناسب. -د
تعريWWف المWWزارع بأضWWرار التبكيWWر والتWWأخير فWWى الزراعWWة وأن عWWدم ا�لتWWزام  -ھـ

  %.٢٥بمواعيد الزراعة يؤدى إلى انخفاض المحصول بما �يقل عن 
  نعم  نعم  ٦٥.٧

تعريWWف المWWزارع بWWالمردود ا�قتصWWادي لميكنWWة محصWWول القمWWح فWWى عمليWWات  -و
  الخدمة والزراعة.

  نعم  نعم  ٦٢.٩

  

) أن ا�نشWWطة الفرعيWWة المكونWWة للنشWWاط ٢٠البيانات الواردة بجدول ( أظھرت: الزراعة ومعدل التقاوىطرق  -٩
تعريWWف المWWزارع بWWأن أفضWWل  قWWد جWWاءت مرتبWWة تنازليWWا كالتWWالى:بطرق الزراعة ومعدل التقاوى الرئيسى الخاص 

العفيWWر ھWWى الموصWWى بھWWا  %، وتعريWWف المWWزارع بWWان الطريقWWة ٩٢.٨الطWWرق فWWى الزراعWWة بآلWWة التسWWطير بنسWWبة 
%، وأن ھWWذين النشWWاطين �يمWWث#ن فجWWوة تدريبيWWة ذلWWك �ن المWWزارع اعتWWاد علWWى ٩٢.١وا�كثWWر اسWWتعما� بنسWWبة 

الزراعة بالطريقة العفير، والى تسوية ا�رض بالزحافWWة العاديWWة لكثWWرة نفقWWات التسWWوية بWWالليزر، وعWWدم تWWوفر ھWWذه 
سWWيطرة المرشWWدين الWWزراعيين، وبالتWWالى �يمWWث#ن فجWWوة تدريبيWWة لWWديھم. الخدمة بسھولة، وبالتWWالى يكونWWان خWWارج 

تعريف المزارع بمميزات آلWWة التسWWطير واسWWتخدامھا يWWؤدى إلWWى زيWWادة المحصWWول مWWن الحبWWوب  وبالنسبة لنشاطى
 تعريف المزارع بمعدل التقاوى فى طرق الزراعة العفير والحراتWWى وباسWWتعمال آلWWة التسWWطيرو%،  ٦٢.٩بنسبة 

تشير ھذه النتائج الى وجود فجوة بين المستوى الحWWالى والمسWWتوى المرغWWوب �داء المرشWWدين ف %، ٥٣.٦سبة بن
    .الزراعيين المبحوثين لھذين النشاطين، وأن ھذه الفجوة تدريبية، ويمكن تقليلھا عن طريق التدريب

  
المبح00وثين لxنش00طة اHرش00ادية  النسب المئوية للمستوى الحالى [داء المرشدين الزراعيين :)٢٠جدول رقم (

  بطرق الزراعة ومعدل التقاوىالزراعية الفرعية الخاصة 
المستوى الحالى   ا[نشطة اHرشادية الرئيسية

ھل الفجوة   وجود فجوة  (%)
  تدريبية

  -  -  ٩٢.١  تعريف المزارع بان الطريقة العفير ھى الموصى بھا وا�كثر استعما�. -أ
  -  -  ٩٢.٨  ضل الطرق فى الزراعة بآلة التسطير.تعريف المزارع بأن أف -ب
تعريWWWف المWWWزارع بمميWWWزات آلWWWة التسWWWطير واسWWWتخدامھا يWWWؤدى إلWWWى زيWWWادة  -ج

  نعم  نعم  ٦٢.٩  المحصول من الحبوب.

تعريWWWف المWWWزارع بمعWWWدل التقWWWاوى فWWWى طWWWرق الزراعWWWة العفيWWWر والحراتWWWى  -د
  نعم  نعم  ٥٣.٦  وباستعمال آلة التسطير

  

  ص المميزة للمرشدين الزراعيين المبحوثين:رابعا: بعض الخصائ
% مWWن المرشWWدين الWWزراعيين المبحWWوثين مWWن ذوى النشWWأة الريفيWWة، مقابWWل  ٩١.٤أوضحت النتائج أن  النشأة: -١

 فWWى المجتمعWWات الريفيWWة والتواصWWل مWWع عWWايشتال يعكWWس ذلWWك قWWدرات% ذوى النشWWأة الحضWWرية، ومWWن ثWWم  ٨.٦
التدريب المستقبلى يكون ذو أثر فى توجيWWه الWWزرع للنھWWوض بانتاجيWWة محصWWول الزراع فى القرى ، وبالتالى فان 

  القمح.
 ٣٠.٠متوسWWط، مقابWWل  المبحWWوثين حاصWWلين علWWى مؤھWWل مWWن % ٧٠.٠النتWWائج أن  بينWWت المؤھ00ل الدراس00ى: -٢

%مWWنھم حاصWWلين علWWى مؤھWWل عWWالى، ا�مWWر الWWذى يعكWWس حاجWWة المرشWWدين الWWزراعيين المبحWWوثين الWWى التWWدريب 
   .ه عامبوج

% مWWن المبحWWوثين ذوى تخصصWWات  ٩٢.٨النتWWائج أن  أظھWWرت التخصص الدراسى لذوى الم00ؤھ�ت العلي00ا: -٣
مWWنھم تخصWWص ارشWWاد زراعWWى، وھWWذا يعنWWى أن المرشWWدين الWWزراعيين  % ٧.٢زراعيWWة غيWWر ارشWWادية، مقابWWل 

  المبحوثين تنقصھم المعارف والمھارات المتخصصة فى العمل ا�رشادى بوجه عام.
% مWWن المبحWWوثين تقWWل مWWدة خWWدمتھم عWWن  ٦٦.٤أوضWWحت النتWWائج أن  الخبرة فى العمل اHرشادى الزراع00ى: -٤
ريب لزيWWادة دالتWWالمرشWWدين الWWزراعيين المبحWWوثين الWWى  ىى عشر سنة، ا�مر الذى يعنى حاجة مايقرب من ثلثتاثن

  معلوماتھم ومھارتھم فى التدريب بوجه عام.
% مWWن المبحWWوثين حصWWلوا علWWى دورات تدريبيWWة فWWى  ٥٥.٧النتWWائج أن  بينWWت ى:الت00دريب اHرش00ادى الزراع00 -٥

مر الWWذى يعكWWس �% منھم حصلوا على دورات تدريبية فى مجال محصول القمح، ا ٤٤.٣مجا�ت أخرى، وأن 
  مدى حاجة ھؤ�ء المرشدين الى دورات تدريبية فى مجال النھوض بانتاجية محصول القمح.
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الحصWWول علWWى دورات مسWWتقبلية تزيWWد مWWن % يرغبWWون فWWى  ٨٠.٧النتWWائج أن  أظھWWرت :المس00تقبلى الت00دريب -٦
لزيWWادة معلومWWاتھم وخبWWراتھم بمWWا يمكWWنھم مWWن انجWWاز و، اجادة مھمتھم الخاصة بالنھوض بانتاجيWWة محصWWول القمWWح

لمبحWWوثين فضWW# وتؤكد ھذه النتWWائج أھميWWة الحاجWWة الWWى تWWدريب المرشWWدين االمھام الموكولة اليھم بكفاءة وفعالية.  
عن امكانية ا�ستناد اليھا فى تحديد فئWWات المتWWدربين فWWى ضWWوء الخصWWائص المميWWزة لھWWم، كWWأن يخصWWص برنWWامج 
لذوى المؤھ#ت المتوسطة وبرنامج آخر لذوى المؤھ#ت العليا، فض# عWWن مقابلWWة حاجWWة الغالبيWWة العظمWWى مWWنھم 

  انتاجية القمح.للتدريب فى مجال الخبرات ا�رشادية المتعلقة بتطوير 
  

  بعض الخصائص المميزة للمرشدين الزراعيين المبحوثين :)٢١جدول رقم (
  %  عدد  الخصائص  %  عدد  الخصائص

  النشأة: -١
  يةـــــريف

  حضرية

  
١٢٨  
١٢  

  
٩١.٤  
٨.٦  

  الخبرة فى العمل ا�رشادى: -٤
  سنة ١١أقل من 

  سنة ١٢الى أقل من  -١١
  نة فأكثرـس ١٢      

  
٢٤  
٦٩  
٤٧  

  
١٧.١  
٤٩.٣  
٣٣.٦  

  ١٠٠  ١٤٠  المجموع  ١٠٠  ١٤٠  المجموع
  المؤھل الدراسى:  -٢

  عالى  
  متوسط

  
١٣  
٣٠  

  
٣٠.٢  
٦٩.٨  

  التدريب ا�رشادى: -٥
  القمح محصول فى مجال

  ا�ت أخرىـفى مج

  
٦٢  
٧٨  

  
٤٤.٣  
٥٥.٧  

  ١٠٠  ١٤٠  المجموع  ١٠٠  ٤٣  المجموع
  التخصص لذوى المؤھ#ت العليا: -٣

  اد زراعىــــــارش
  صات أخرىتخص

  
٧  
٩٠  

  
٧.٢  
٩٢.٨  

  الرغبة فى التدريب: -٦
  ب ـــيرغ

  �يرغب

  
١١٣  
٢٧  

  
٨٠.٧  
١٩.٣  

  ١٠٠  ١٤٠  المجموع  ١٠٠  ١٤٠  المجموع
أوضWWحت النتWWائج أنWWه يوجWWد تبWWاين فWWى أولويWWة الترتيWWب ل9نشWWطة ا�رشWWادية الرئيسWWية الزراعيWWة المتعلقWWة       

ليWWل المھمWWة وتحليWWل الفجWWوة، وربمWWا يرجWWع ذلWWك الWWى أسWWلوب بالنھوض بإنتاجيWWة محصWWول القمWWح بWWين مرحلتWWى تح
تحليل كل منھما، حيWWث اسWWتند تحليWWل المھمWWة علWWى تكWWرار التنفيWWذ وا�ھميWWة وصWWعوبة التنفيWWذ والدرجWWة الكليWWة لكWWل 
مWWنھم، وبالتWWالى حظيWWت بعWWض ا�نشWWطة علWWى درجWWات كليWWة أكبWWر مWWن غيرھWWا لكونھWWا أكثWWر تWWأثيرا علWWى انتاجيWWة 

بينمWWا اسWWتند تحليWWل الفجWWوة علWWى امكانيWWة التنفيWWذ والوقWWت الWW#زم لWWه، حيWWث مثلWWت اسWWتجابات محصWWول القمWWح، 
المبحوثين عدم امكانية أدائھم ل9نشطة فى وقت مناسب وجود فجوة بين ا�داء الحWWالى وا�داء المفتWWرض تواجWWده 

  اقض بينھما.بينھم، ا�مر الذى يجعل التباين بين التحليلين ظاھريا وليس جوھريا و�يوجد تن
مWWع الترتيWWب المنطقWWى  كما أوضحت النتائج اتفاق ترتيب معظم ا�نشطة الفرعية المكونة ل9نشطة الرئيسWWية

  للعمليات الزراعية الخاصة بمحصول القمح فى مرحلتى تحليل المھمة وتحليل الفجوة.
يWWة تمثWWل احتياجWWات تدريبيWWة وبينت النتائج أن ا�نشطة الثمانية الرئيسية ا�ولى بما تتضمنه من أنشWWطة فرع

الرئيسWWية المدروسWWة  ةللمرشWWدين الWWزراعيين فWWى مرحلWWة تحليWWل المھمWWة فWWى حWWين مثلWWت جميWWع ا�نشWWطة التسWWع
الحWWالى  د فجWWوة بWWين المسWWتوىووجWW تبWWين احتياجات تدريبية للمرشدين الزراعيين فى مرحلة تحليل الفجWWوة، حيWWث

الرئيسWWية وماتتضWWمنه مWWن أنشWWطة فرعيWWة فيمWWا عWWدا سWWبع أنشWWطة  وا�داء المفترض تواجده بينھم فى ھذه ا�نشWWطة
لمرشWWدين الWWزراعيين ل، وبالتالى �تمثل احتياجات تدريبيWWة فى بعض ا�نشطة الرئيسية فرعية �تمثل وجود فجوة

  المبحوثين.
ا�سWWتفادة مWWن التعWWرف علWWى بعWWض الخصWWائص المميWWزة للمرشWWدين الWWزراعيين  امكانيWWة كمWWا بينWWت النتWWائج

 لوصWWف العينWWة فWWى حWWين كانWWت ھWWذه الخصWWائص تسWWتخدم التدريبيWWة ال#زمWWة لھWWم، البWWرامجبحWWوثين فWWى تحديWWد الم
    �يجاد ا�رتباط وا�نحدار بينھا وبين ا�حتياجات التدريبية فى دراسات أخرى.و

WWاءة ھWWن كفWWد مWWة يزيWWات التدريبيWWد ا�حتياجWWى تحديWWلوب فWWن أسWWر مWWتخدام أكثWWى أن اسWWير الWWمر الذى يش�ذا ا
التقدير، ويفيد فى تحديد تلWWك ا�حتياجWWات كأسWWاس يبنWWى عليWWه التWWدريب المسWWتقبلى ممWWا يزيWWد مWWن العوائWWد المترتبWWة 

  عليه.
    لذلك يوصى الباحث بمايلى:

  .  ا�رشادية ضرورة ا�ستناد إلى أكثر من أسلوب فى تحديد ا�حتياجات التدريبية -١
لبحWWث فWWى محتويWWات البWWرامج التدريبيWWة المسWWتقبلية تضWWمين ا�حتياجWWات التدريبيWWة التWWى أبرزھWWا ھWWذا ا -٢

 للمرشدين الزراعيين. 
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ABSTRACT  
 

        This research aims mainly to determine the agriculture training needs of  
agriculture extension agents regarding improvement wheat crop productivity 
through the following goals: identify the extension tasks  of agricultural 
extension agents, regarding wheat productivity ranked according to priority, 
identification of agriculture extension activities,  which included  in the tasks 
of agriculture extension agent, ranked according to priority, and identify the 
gap between the present performed extension activities and the supposed 
performance to be done by the agriculture extension agents for improvement 
crop productivity and to identify some the characteristics of agriculture 
extension agents to be undertaken by the training specialist for developing 
training programmers to upgrading the performance of agriculture extension 
agents concerning their task improving crop productivity.  

The study was conducted at six districts (Sidi Salim, Kafr EL-sheikh, 
Alriyadh, Alhamul, Kulain and Desouk) in Kafr EL-Sheikh governorate, Data 
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were collected through personal interview questionnaire from a random 
simple amounting to 140 respondents representing about 42.2% from the 
total number of the agriculture extension agents in these  six chosen districts. 
And use Arithmetic mean, Standard deviation, beside Frequencies and 
Percentages in the analysis and presentation of search results. The most 
important findings were: 
- According to the results of the analysis of the tasks outreach activities have 

included in the tasks of agricultural workers for the advancement of the 
respondents, the productivity of wheat crop, which have been considered 
from important from them and their training needs in accordance with the 
priority as follows: Alaftripulfirosep diseases, control of weeds, and 
resistance to insect pests rats and snails and Albzqat ground, fertilizing, 
and the selection of items recommended by the agriculture, irrigation, 
farming methods and seed rate, and the date of service and agriculture. 

- According to the results of the analysis of the gap with extension activities, 
which involve the training and there is a gap, which are the training needs 
of agricultural workers respondents in descending order as follows:  

The fight against weeds control, diseases Alaftripulfirosep, fertilization, 
and insect pests, control rats and snails and Albzqat land, irrigation, and the 
selection of items recommended by the cultivation, harvesting, and the date 
of service, agriculture, farming methods and seed rate, 
- The results of characteristics of agricultural workers: The majority of agents 

(91.4%) have rural origin, This reflects their potentials for living in rural 
areas and dealing with farmers. (70.0%) of agents are graduated from 
secondary  agricultural school, and  (92.8%) of them  abstained university 
degree in majors other than theirs. This show to what extent they are in 
need to up grading and up dating their capabilities. (66.4%) of agents have 
experiences in agricultural extension work in the fields for less than 12 
years. (55.7%) of them have attended training curses in the other fields. 
This reflects their potentials the readiness training. (80.7%) of them 
expressed their desired to get future training courses to enable to achieve 
the extension objectives concerning improvement of wheat crop production. 

- Recommendations of research: Training needs assessment should be 
depended on more than one technique or procedure. And The coming 
training programmes for the field extension agents in the research area 
should be developed on the light of the needs assessment revealed by this 
research.          


