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Abstract 

The aims of the current research were: (1) determining farmer's knowledge level of extension recommendations for 

production of tomatoes crop, (2) identifying problems that face the farmers in production of tomatoes crop, (3) identifying 

their suggestions to overcome to these problems, (4) determining the relationship between farmer's knowledge level of 
extension recommendations for production of tomatoes crop and their studied characteristics. the data were collected by 

questionnaire forms from 210 tomato crop farmers, randomly selected from six villages in Qena governorate, Egypt. 

Frequencies, percentages, weighed mean, and spearman rank order correlation coefficient, were used for data presentation 
and analysis. Research results showed that the knowledge level of the respondents was high for four procedure of tomato 

production and their knowledge level was average for five agricultural operations, while their knowledge level of grass 

control and environmental conditions was low. The most important problems facing the respondents in tomato production 
were absence of the role of agricultural extension agents, lock of government services delivered to farmers, high prices of 

seeds, fertilizers, pesticides, tomato seedlings and irrigation, deficiency of fertilizers and pesticides. The most important 

suggestions of the respondents to overcome the previous were problems: supporting agricultural production requirements , 
providing fertilizers to farmers by agricultural cooperatives at the appropriate time, surveillance on tomato seed, fertilizers, 

and pesticides production companies, and employment of agricultural extension agents at village level to follow up the 

problems of farmers. Significant positive correlation was found at 0.01 level between respondents' knowledge level of 
extension recommendations for production of tomato crop and their studied characteristics. 
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ا نق صيات اإلرشادية إلنتاج محصول الطماطم بمحافظة مستوى معرفة الزراع بالتو 

 بجمهورية مصر العربية 
 

 محمد سيد علي إبراهيم، مصطفى عبد الحميد أبو العنين، محمد فوزي سالمان عبد السالم

 جمهورية مصر العربية  ،أسيوط ، جامعة األزهر )فرع أسيوط( ، الزراعة كلية ،  اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي قسم 

 
 

 لص ستخالم
 

استهدف البحث تحديد مستوى معرفة الزراع بالتوصيات اإلرشادية إلنتاج محصول الطماطم، والتعرف على المشكالت التي تواجه المبحوثين 

وتحديد   عليها،  للتغلب  ومقترحاتهم  المحصول،  هذا  إنتاج  إلفي  اإلرشادية  بالتوصيات  المبحوثين  معرفة  مستوى  بين  االرتباطية  نتاج العالقة 

بيانات جمع  وتم  المدروسة،  المستقلة  المتغيرات  وبين  الطماطم  عينة    محصول  من  الشخصية  بالمقابلة  استبيان  استمارة  باستخدام  البحث  هذا 

ت قرى من حيث المساحة المنزرعة من ثالثة مراكز إدارية بمحافظة قنــا  مبحوثاً بأكبر س 210عشوائية من زراع محصول الطماطم بلغ قوامها 

م التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط المرجح،  اتائج تم استخدم، ولتحليل بيانات البحث وعرض الن2021الل الفترة من يوليو إلى سبتمبر  خ

النتائج إلى ارتفاع مستوى SPSSحصائية للعلوم االجتماعية  ومعامل ارتباط الرتب لسبيرمان، وذلك باستخدام مجموعة البرامج اال ، وخلصت 

متعلقة    معرفة بأربع عمليات زراعية  بين  المبحوثين  ما  تراوحت  بنسب  الطماطم  مستوى %85,2إلى    %73,8بإنتاج محصول  كان  ، في حين 

ن منخفضاً يكان مستوى معرفتهم بعمليتين زراعيت، بينما  %77,6إلى    %51,0معرفتهم بخمس عمليات زراعية متوسطاً بنسب تراوحت ما بين  

التي واجهت المبحوثين في إنتاج محصول الطماطم: غياب دور المرشدين على الترتيب، وكانت أهم المشكالت    %49,0و    %36,1بنسب بلغت  

الحشرية، باآلفات  اإلصابة  وانتشار  للزراع،  المقدمة  الحكومية  الخدمات  وضعف  عملهم،  بزمام  واألسمدة    الزراعيين  التقاوي  أسعار  وارتفاع 

، وارتفاع أسعار شبكات  ار الصقيع، وارتفاع أجور األيدي العاملة، وارتفاع أسعار شتالت الطماطموالمبيدات، وتأثر محصول الطماطم بأضر

اجههم في إنتاج محصول الطماطم  الري، وعدم توفر األسمدة والمبيدات المناسبة، وتمثلت أهم مقترحات المبحوثين للتغلب على المشكالت التي تو

سمدة بالجمعيات الزراعية يد سعر موحد لألسمدة والمبيدات مع كتابة السعر على عبواتها، وتوفير األفي: دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وتحد

ر، وتفعيل الدور الفني للجمعية في الوقت المناسب، والرقابة على شركات بذور الطماطم وأصحاب المشاتل الزراعية لمنع الغش في جودة البذو

جودة تلك األسمدة والمبيدات،  ، والرقابة على شركات إنتاج األسمدة والمبيدات الزراعية لمنع الغش في  التعاونية الزراعية في متابعة المحاصيل

 ت النتائج عن وجود عالقة ارتباطيةفر مرشدين زراعيين لمتابعة مشكالت الزراع بالقرية، كما كشف ا وتفعيل دور اإلرشاد الزراعي من خالل تو

معنوية    معنوية مستوى  م  0,01عند  بالتوصيبين  المبحوثين  معرفة  المستقلة  ستوى  المتغيرات  وبين  الطماطم  محصول  إلنتاج  اإلرشادية  ات 

 المدروسة. 
 

 

 .ات اإلرشادية، إنتاج الطماطم، قنالمعرفة، التوصيا كلمات دالة:
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 البحث ومشكلته  مقدمة
 

تسعى جميع الدول سـوا  المتقدمـة أو الناميـة إلـى دعـم وتنميـة 

وقدرتها التنافسية في مجـال االكتفـا  الـذاتي   إمكاناتها الزراعية

الخارجيـة وزيـادة اإلنتـاج من الغـذا  والتصـدير إلـي األسـوا   

والدخل الزراعي وارتفاع نصيب الفرد منه، وزيادة الصادرات 

اعيـة ذات الميـزة النسـبيةي إليجـاد التـوازن مـع من السـلع الزر

ــة األخــرى )معــوض وعــامر،  ــد 2007الســلع الزراعي (. وتع

التنمية الزراعية ضرورة حتمية في البلـدان العربيـة، وجـز  ال 

تمـع، ويمكـن تحقيقهـا يتجزأ من اسـتراتيجية النهـوض بـأي مج

وارد بطريقتين أساسيتين هما: التنمية الرأسية بزيادة إنتاجية المـ

المتاحــة مـــن خــالل إحـــدا  تطــوير فـــي مســتوى اســـتخدام 

للـزراع، والتنميـة   التكنولوجيا، وتعديل فى التغيـرات السـلوكية

األفقية من خالل توسـيع رقعـة األراضـي المزروعـة، وتكـوين 

ويتطلــب ذلــك وضــع بــرامج تنمويــة  مجتمعــات ريفيــة جديــدة، 

ف بأقـل متكاملة عن طريق تنسيق كافـة الجهـود لتحقيـق األهـدا

(. Gautam, 2000 ;1997 النفقــات )الطنــوبى وعمــران، 

عــامالن متالزمــان وتتطلــب زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة وجــود 

لمــي الزراعــي الفعــال، والجهــاز متضــامنان وهمــا: البحــث الع

اإلرشــادي الزراعــي القــوي المتخصــي كنــاحيتين للعمليــة 

اعـى لـه اإلنتاجية الزراعية بعناصرها المختلفة، واإلرشاد الزر

ــادة  ــى تحــديث الزراعــة وزي ــي العمــل عل دور هــام وحيــوي ف

لعامل الزراعـي أو الوحـدة اإلنتاجية سوا  للوحدة األرضية أو ا

(. ويهـدف اإلرشـاد الزراعـى 2007النقدية )معوض وعـامر،  

ــوض باإل ــى النه ــا ة إل ــع الكف ــق رف ــن طري ــي ع ــاج الزراع نت

 ، كمـا يقـوم اإلنتاجية الزراعية من خالل تطبيق نتـائج األبحـا

بربط العلم بمشكالت اإلنتـاج الواقعيـة للـزراع، وذلـك بإحـدا  

فى معلوماتهم ومهـارتهم واتجاهـاتهم، تغيرات سلوكية مرغوبة 

عــن طريــق دراســة احتياجــات الــزراع واتبــاع التوصــيات 

التى تؤدى إلى النهوض بإنتاج المحاصـيل الزراعيـة   اإلرشادية

عتمــد فعاليــة الخــدمات (، وت1973المختلفــة )عمــر ونخــرون، 

التي يقدمها اإلرشاد الزراعي بشكل كبيـر علـى قـدرة العـاملين 

ــار ــل المع ــي نق ــكل ف ــزراع بش ــة لل ــات التكنولوجي ف والمعلوم

ــاد Behera and Das, 2019)صــحيح ) ــر اإلرش . ويعتب

الزراعــى أحــد الــنظم الرئيســية المكونــة للمعرفــة والمعلومــات 

 ً فـي تقيـيم خبـرات الـزراع   الزراعية، والـذى يلعـب دوراً هامـا

ــل  ــا تنق ــن طريقه ــى ع ــة الت ــل اآللي ــث يمث ــاي حي ــم له وإدراكه

ـــالمعلوم ـــاألسو اتــــــــ ـــليب التكنولوجاــــــ ــة ـــــــ ية الحديثــ

ـــالمستخدم ـــة فـــ ـــي الزراعــــ ــي ة ـــــــــ ــزراعال ــور ال  جمه

 (Khodamoradi and Abedi, 2011; Owens et al., 2003.) 

المسـتحدثات بأنها قدرة المـزارع علـي إدرا   وتعرف المعرفة  

الزراعيــة وتــذكرها عنــد الحاجــة إلــى اســتخدامها )قشــطة، 

ــرد 2013 ــتال  الف ــمل ام ــد لتش ــل تمت ــك فحســب ب ــيس ذل (، ل

ــة،  ــارات التحليلي ــاذ  المه ــى اتخ ــدرة عل ــدي، والق ــر النق والتفكي

قرارات أفضل، ومعرفة الممارسات الزراعيـة المحـددة، وفهـم 

ـــالتفاع ـــالت داخـــــ ــام البيئـــــــ ـــل النظـ ـــي الزراعـــــــ ي ـــــ

(Feder et al., 2004ويـذكر عبـد السـالم وعبـ  .) د الحلـيم

أن المعرفة تؤثر بدرجة كبيـرة علـى   Hunt  ( نقالً عن2019)

قــدرة األفــراد لتحقيــق أهــدافهم مــن خــالل زيــادة فعــاليتهم، 

ورضاهم عن النتائج المتحققـة واالطمئنـان لهـا، باإلضـافة إلـى 

ــى ــدرتهم عل ــادة ق ــم األشــخاا لألهــداف وزي ــع  تنظــيم فه توق

ت واألهــــداف األحــــدا  وإدراكهــــا واالســــتجابة لالحتياجــــا

(، وإبـراهيم 2015محمود )والرغبات المتغيرة. ويُشير خليل و

( إلى أن هنا  العديد من الطر  التي يمكـن بواسـطتها 2016)

قياس المعارف لدى األفـراد ومـن أهمهـا: اإلجابـات القصـيرة، 

الكلمــات،  وتكملــة الجمــل الناقصــة بكلمــة أو مجموعــة مــن

مـة األولـى علـى المقـدمات والمطابقة بين قـائمتين تحتـوي القائ

بات، والترتيـب، واالختيـار مـن بـديلين أو والثانية على االستجا

أكثر، والصـواب والخطـأ. وللمعرفـة العلميـة أهميـة كبيـرة فـي 

العمل اإلرشادي الزراعيي فاإلرشـاد الزراعـي عمليـة تعليميـة 

ــارف  ــل المع ــا نق ــرض منه ــا  والتوصــيات الغ ــائج األبح ونت

العصرية بطريقة ُمبسطة ومفهومـة للسـكان واألفكار الزراعية  

ــريفي ــة الـ ــتوياتهم الثقافيـ ــارهم، ومسـ ــتالف أعمـ ــى اخـ ين علـ

واالجتماعيــةي حتــى يمكــن االســتفادة منهــا وتطبيقهــا بمــا يعــود 

(. ويعتمد غالبية سكان الريـف 2017عليهم بالنفع )أبو العنين،  

طاع الزراعي كمصـدر أساسـي مـن مصـادر في مصر على الق

 9  حـوالي  د بلغ إجمالي المسـاحة المنزرعـة بمصـرالدخل، ولق

، مليـون فـدانًا  16حـوالي  ، والمسـاحة المحصـولية  افـدانً مليون  

وتتبــوأ محاصــيل الخضــر مكانــة هامــة فــي القطــاع الزراعــي 

 المصــريي حيــث بلغــت المســاحة المنزرعــة منهــا فــي مصــر

، وتعتبـر العائلـة الباذنجانيـة مـن أهــم انً فـدا مليـون 1,9 حـوالي

بلغـت يل الخضر وفى مقدمتها محصول الطماطمي حيث  محاص

، ف فــدانًاألـ 400حــوالي  المسـاحة المنزرعـة منهــا فـي مصـر

ا  7حــوالي  بكميــة إنتــاج بلغــت )الجهــاز المركــزى مليــون طنــً

(. ويعـد محصـول الطمـاطم 2019للتعبئة العامـة واالحصـا ،  

تى تتوافر لها فرا تصديرية لدول الخلـيج أو من المحاصيل ال

لـة األجنبيـة ض الدول األوربية، مما يجعلها أحد مصادر العمبع

التي تسعى الدولة لزيادتها، كما أن إمكانيـة تصـنيعها يزيـد مـن 

قيمتها المضافة، وتنبع األهمية الغذائية للطماطم من كونهـا أحـد 

ــاد ــة بالفيتامينـــات والمعـ ــر الغنيـ ــة محاصـــيل الخضـ ن الالزمـ

كها بصــورة طازجــة أو الحتياجــات اإلنســان التــى يــتم اســتهال

  عروات أساسية هـى العـروة ُمصنعة، وتزرع بمصر في ثال

(. وعلي الرغم مـن 2010الشتوية والصيفية والنيلية )حمدون،  

ــاطمي إال أن  ــول الطمـ ــة لمحصـ ــادية والغذائيـ ــة االقتصـ األهميـ

نخفضت بشـكل مسـتمر المساحة المنزرعة منها بمحافظة قنــا ا

مي كما أن متوسط إنتاجية 2020م حتى  2010خالل الفترة من  

مـن   %50المنتشرة زراعتها بها لم يصل إلـي    الفدان من الُهجن

متوسط إنتاجية تلك الُهجني وقد يرجع ذلـك النخفـاض مسـتوى 

معرفة الزراع بالتوصيات اإلرشادية إلنتاج محصول الطمـاطم 

تركزت مشـكلة البحـث فـي التسـا الت   بمنطقة البحثي لــذا فقد

هـو مسـتوى معرفـة الـزراع المبحـوثين بالتوصـيات   التالية: ما

اإلرشادية إلنتاج محصول الطماطم؟ وما هـي المشـكالت التـي 
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تواجههم في إنتـاج هـذا المحصـول؟ ومقترحـاتهم للتغلـب علـى 

تلك المشكالت؟ وما هي العالقة االرتباطية بين مستوى معرفـة 

بتلــك التوصــيات اإلرشــادية وبــين كــل متغيــر مــن  المبحــوثين

تعليميـة، ومسـاحة لمتغيرات المستقلة التالية: السـن، والحالـة الا

الحيازة الزراعيـة، والمسـاحة المنزرعـة بمحصـول الطمـاطم، 

وعدد سنوات الخبرة في زراعة محصول الطمـاطم، واسـتخدام 

 .مصادر المعلومات، واالستفادة منها؟

 

 البحثف اهدأ

 

أهداف تحددت  ومشكلته  البحث  مقدمة  عرض  على  على  بناً   ه 

    النحو التالي:
 

ــد  .1 ــزراع المبحــوثين بالتوصــيات تحدي ــة ال مســتوى معرف

 .       اإلرشادية إلنتاج محصول الطماطم

على المشـكالت التـي تواجـه الـزراع المبحـوثين التعرف   .2

 .في إنتاج محصول الطماطم

الـزراع المبحـوثين للتغلـب علـى على مقترحات  التعرف   .3

 .محصول الطماطم  المشكالت التي تواجههم في إنتاج

العالقــة االرتباطيــة بــين مســتوى معرفــة الــزراع تحديــد  .4

ــول  ــاج محصـ ــادية إلنتـ ــيات اإلرشـ ــوثين بالتوصـ المبحـ

الطماطم وبين كل متغير من المتغيـرات المسـتقلة التاليـة: 

ــاز ــة، ومســاحة الحي ــة التعليمي ــة، الســن، والحال ة الزراعي

والمساحة المنزرعة بمحصـول الطمـاطم، وعـدد سـنوات 

لخبرة في زراعة محصول الطماطم، واستخدام مصـادر ا

 .الستفادة منهاالمعلومات، وا

 

 فروض البحث 

 

التالي:   البحثي  الفرض  وضع  تم  الرابع  البحث  لهدف  تحقيقاً 

الزراع  معرفة  مستوى  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة  "توجد 

الطماطم   محصول  إلنتاج  اإلرشادية  بالتوصيات  المبحوثين 

المتغيرات هذا    وبين  صحة  والختبار  المدروسة"،  المستقلة 

" أمام الفرض البحثي المشار الفرض تم إضافة حرف النفي "ال

 . إليه

 

 الطريقة البحثية 

 

 البحثعينة  :أوال
 

 تم إجرا  هذ البحث بمحافظة قنـــا كمنطقـة جغرافيـة، ولتحديـد

عينة البحث تم اختيار أكبر ثالثة مراكـز إداريـة بمحافظـة قنـــا 

ــنفس مــن ح ــاطم، وب ــث المســاحة المنزرعــة بمحصــول الطم ي

قـريتين مـن كـل مركـز مـن المراكـز  المعيـار تـم اختيـار أكبـر

الثالثة السابقة والتـي يتركـز فيهـا زراعـة محصـول الطمـاطمي 

تشـت، وبنـدر  حيث تم اختيار قريتي الكرنك والقارة بمركز أبو

ز الوقف والمراشدة بمركز الوقف، والجـبالو والصـالحية بمركـ

قنـــا، وتم اختيار عينة عشوائية من الزراع مـن خـالل كشـوف 

ــق حصــر زرا ــارة وبتطبي ــالقرى المخت ع محصــول الطمــاطم ب

حجـم العينــة بلـغ  Krejcie and Morgan (1970) معادلـة

شــاملة الــزراع بــالقرى مــن  %45,5مبحوثــاً تمثــل نســبة  210

 مزارعاً. 462المختارة والبالغ عددهم 

 
نت  اج محص  ول إل توص  يات اإلرش  اديةا: تحدي  د الي  نثا

 الطماطم
 

تم تحديد التوصيات اإلرشـادية إلنتـاج محصـول الطمـاطم مـن 

ــة والنشــرات  ــع العلمي ــب والمراج ــى الكت ــالع عل ــالل اإلط خ

الســابقة اإلرشــادية الصــادرة عــن وزارة الزراعــة والدراســات 

 92واألبحا  العلميـة، ولقـد أسـفرت هـذخ الخطـوة عـن تحديـد 

عملية زراعيـة، وقـد تـم عـرض تلـك   11على    توصية موزعة

محاصـيل الخضـر  ُمحكـم مـن خبـرا   23التوصيات على عدد  

ممن يحملون درجة الدكتوراخ فأعلى من أعضا  هيئة التـدريس 

بمركـز   ببعض كليات الزراعة بالجامعات المصـرية والبـاحثين

صـيات البحو  الزراعيةي للتعرف على مـدى مناسـبة هـذخ التو

 9ا(، وبنـاً  علـى ذلـك تـم اسـتبعاد )محافظـة قنـ  لمنطقة البحـث

ــى  ــم التوصــل إل توصــية، وهــي  83توصــيات منهــا، وهكــذا ت

اج محصـــول الطمـــاطم التوصـــيات اإلرشـــادية الالزمـــة إلنتـــ

 .ابمحافظة قن

 

 جمع البيانات  : اثالث 
 

ات البحث عن طريق االستبيان بالمقابلـة الشخصـية تم جمع بيان

بق إعــدادها فــى ضــو  أهــداف باســتخدام اســتمارة اســتبيان ســ

 20ى  البحث، وذلـك بعـد إجـرا  اختبـار مبـدئى لالسـتمارة علـ

مبحوثاً من الزراع بقرية األشراف القبلية بمحافظـة قنـاي للتأكـد 

و  من وضوح العبارات ومناسبة الكلمات للمبحوثين، وفـى ضـ

ــارات  ــبة العبـ ــن مناسـ ــد مـ ــدئى، والتأكـ ــار المبـ ــائج االختبـ نتـ

االستمارة بعد إجرا  التعديالت الالزمة ووضوحها، وصالحية  

نهائي ثم تم جمع البيانات من لها، تم تصميم االستمارة بشكلها ال

 م.2021المبحوثين خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر  

 

 المعالجة الكمية للبيانات  ا: رابع
 

 المتغيرات المستقلة   .1

  

و المبحو ،  ُعمر  سنوات  لعدد  خام  كرقم  قياسه  تم  لقد  السن: 

من   المبحوثين  لسن  الفعلي  المدى  سنة،   70إلى    25تراوح 

الفئة   هي:  فئات  ثال   إلى  المبحوثين  تقسيم  تم  عليه  وبناً  

)من   )من    39  -  25األولى  والثانية  نة(، س  54  -  40سنة(، 

 (. سنة فأكثر 55والثالثة )
 

وتم  التعليمية  حالتهم  عن  المبحوثين  سؤال  تم  التعليمية:  الحالة 

استجابات يختار من بينها المبحو ، وأعطيت لكل  تحديد ست  

ن الحالة التعلمية على النحو التالي:  استجابة درجة قيمية تعبر ع
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( )1أمي  ويكتب  ويقرأ   ،)2( وابتدائي   ،)3( وإعدادي   ،)4 ،) 

 (.6) (، وجامعي5وثانوية أو ما يعادلها )
 

مساحة   عن  المبحوثين  سؤال  تم  الزراعية:  الحيازة  مساحة 

  -  10الزراعية، وقد تراوح المدى الفعلي لها ما بين  حيازتهم  

فئات  قيراطً   852 إلى ثال   المبحوثين  تقسيم  تم  عليه  وبناً   ا، 

الثانية ) من  أفدنة(، و  5على النحو التالي: الفئة األولى )أقل من 

 (.أفدنة فأكثر 10أفدنة(، والثالثة ) 10أقل من - 5
 

سؤ تم  الطماطم:  بمحصول  المنزرعة  المبحوثين  المساحة  ال 

ل الطماطم، وقد تراوح المدى  عن مساحتهم المنزرعة بمحصو 

بين   ما  لها  تقسيم   724  -  10الفعلي  تم  عليه  وبناً   قيراًطا، 

  لتالي: الفئة األولى )أقل المبحوثين إلى ثال  فئات على النحو ا

) من  5من   من    –  5  أفدنة(، والثانية  والثالثة  أفدنة(،    10أقل 

 .(أفدنة فأكثر 10)
     

سؤال   تم  الطماطم:  محصول  زراعة  في  الخبرة  سنوات  عدد 

الطماطم، وقد  المبحوثين عن عدد سنوات زراعتهم لمحصول 

تقسيم   سنة، وبناً  عليه تم  30  -  5تراوح المدى الفعلي ما بين  

المبحوثين إلى ثال  فئات على النحو التالي: الفئة األولى )من 

سنة    23نة(، والثالثة )  س  22-14سنة(، والثانية )من    13  -  5

 (.فأكثر
    

عن  المبحو   بسؤال  قياسه  وتم  المعلومات:  مصادر  استخدام 

المعلومات   على  الحصول  في  عليها  يعتمد  التي  المصادر 

الطماطم  لمحصول  من الزراعية  مكون  مقياس  خالل  من   ،

منها   لالختيار  استجابات  بأربع  ومحدد  مصدراً،  عشر  سبعة 

، 4ونادراً، وال، وأعطيت الدرجـــات )  وهي: دائماً، وأحياناً،  

حصل  1،  2،  3 التي  الدرجات  تجميع  تم  ثم  الترتيب،  على   )

مب كل  المصادر، عليها  لتلك  استخدامه  درجة  عن  لتعبر  حو  

درجة، وبناً     68  -  17لنظري لها ما بين  وقد تراوح المدى ا

التالي:  النحو  على  فئات  ثال   إلى  المبحوثين  تقسيم  تم  عليه 

 –  35درجة(، ومتوسط )من    34  –  17ام منخفض )من  استخد

 (.درجة 68 –  52درجة(، ومرتفع )من  51
 

استفادة   مدى  بها  ويقصد  المعلومات:  مصادر  من  االستفادة 

المختل المصادر  من  من المبحو   قياسه  وتم  للمعلومات،  فة 

بأربعة   ومحدد  مصدراً،  عشر  سبعة  من  مكون  مقياس  خالل 

وهي منها  لالختيار  وال  بدائل  ومنخفضة،  ومتوسطة،  عالية،   :

  ( الدرجـات  هذخ  االستجابات  وأعطيت  (  1،  2،  3،  4استفيد، 

ثم الترتيب،  كل   على  عليها  حصل  التي  الدرجات  تجميع  تم 

اال درجة  عن  لتعبر  وقد مبحو   المصادر،  تلك  من  ستفادة 

درجة، وبناً  عليه    68  -  17تراوح المدى النظري لها ما بين  

المبحو تقسيم  التالي: استفادة  تم  النحو  إلى ثال  فئات على  ثين 

)من   )من    34  –  17منخفضة    51  –  35درجة(، ومتوسطة 

 درجة(. 68 – 52رتفعة )من درجة(، وم

 

معرف   ة ال   زراع المبح   وثيا بالتوص   يات : ت   ابعالمتغي   ر ال .2

 اإلرشادية إلنتاج محصول الطماطم  
 

حصول  لتحديد معرفة المبحو  بالتوصيات اإلرشادية إلنتاج م

المبحوث استجابات  وحددت  عنها  سؤاله  تم  من الطماطم  ين 

ولقد   يعرف(،  وال  )يعرف،  استجابتين  من  مكون  مقياس 

( الدرجات  ولتحد1،  2أعطيت  الترتيب،  على  المستوى  (  يد 

التي   الدرجات  جمع  تم  التوصيات  بتلك  للمبحوثين  المعرفي 

ثال   إلى  وتقسيمها  عملية  كل  في  مبحو   كل  عليها  يحصل 

ات متساوية بناً  على المدى النظري لكل عملية على النحو  فئ

 :التالي
 

ــاطم:  .أ ــاج محصــول الطم ــبة إلنت ــة المناس الظــروف البيئي

النظري لها مـا   توصيات، وتراوح المدى  8اشتملت على  

درجة، وبناً  عليه تم تقسيم المبحوثين إلى   16إلى    8بين  

 11  –  8  ثال  فئـات علـى النحـو التـالي: مـنخفض )مـن

، ومرتفـع )مـن درجـة( 14 – 12 ، ومتوسط )منرجة(د

 (.درجة فأكثر 15

توصـــيات،  6إعــداد األرض للزراعــة: اشـــتملت علــى  .ب

درجـة،   12إلـى    6وتراوح المـدى النظـري لهـا مـا بـين  

وبناً  عليه تم تقسيم المبحوثين إلى ثال  فئات على النحو 

-  9درجات(، ومتوسط )مـن    8-  6التالي: منخفض )من  

 (.درجة 12 -11، ومرتفع )من درجات( 10

األصناف والُهجن المناسبة لمحصـول الطمـاطم: اشـتملت  .ج

 9توصيات، وتراوح المدى النظري لهـا مـا بـين    9على  

عليه تم تقسيم المبحوثين إلـى ثـال   درجة، وبنا ً  18إلى  

درجــة(،  12- 9فئـات علــى النحـو التــالي: مـنخفض)من 

 18  -16درجـة(، ومرتفـع )مـن    15-  13ومتوسط )من  

 (.درجة

ــى  .د ــتملت علـ ــتالت: اشـ ــدد الشـ ــة وعـ ــة الزراعـ  3طريقـ

 6إلـى    3توصيات، وتراوح المدى النظـري لهـا مـا بـين  

لـى ثـال  فئـات درجات، وبناً  عليه تم تقسيم المبحوثين إ

درجـــات(،  4- 3علـــى النحـــو التـــالي: مـــنخفض )مـــن 

 (.درجات 6درجات(، ومرتفع ) 5ومتوسط )

ــى  .خ ـــع: اشــتملت عل ــدى ت 3الترقيـ ــراوح الم وصــيات، وت

درجات، وبناً  عليه تم تقسيم   6إلى    3ي لها ما بين  النظر

المبحوثين إلى ثـال  فئـات علـى النحـو التـالي: مـنخفض 

 6درجات(، ومرتفـع ) 5توسط )درجات(، وم  4-  3)من  

 (.درجات

توصـيات، وتـراوح   3مكافحة الحشـائش: اشـتملت علـى   .و

، وبنـاً  عليـه درجـات  6إلى    3المدى النظري لها ما بين  

تم تقسيم المبحوثين إلـى ثـال  فئـات علـى النحـو التـالي: 

درجــات(،  5رجــات(، ومتوســط )د 4- 3مــنخفض )مــن 

 (.درجات 6ومرتفع )
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ـــري: اشــتملت .ز ــى  الــــ ــراوح المــدى  5عل توصــيات، وت

درجـات، وبنـاً  عليـه تـم   10إلـى    5النظري لها ما بـين  

ــالي: تقســيم المبحــوثين إلــى ثــال  فئــات علــى النحــ و الت

ــن  ــنخفض )مــ ــط ) 7- 5مــ ــات(، ومتوســ  9 – 8درجــ

 (.درجات 10درجات(، ومرتفع )

ــى  .ح ــتملت عل ــميد: اش ــدى  8التس ــراوح الم توصــيات، وت

درجة، وبناً  عليه تم تقسيم   16إلى    8النظري لها ما بين  

المبحوثين إلى ثـال  فئـات علـى النحـو التـالي: مـنخفض 

ــة(، ومتوســـط ) 11- 8)مـــن  ــة 14 – 12درجـ (، درجـ

 (.درجة فأكثر 15ومرتفع )

توصــيات، وتــراوح المــدى  4الكـــــبرتة: اشــتملت علــى  .ط

درجات، وبناً  عليه تم تقسيم   8إلى    4النظري لها ما بين  

المبحوثين إلى ثـال  فئـات علـى النحـو التـالي: مـنخفض 

ــن  ــط ) 5- 4)مـ ــات(، ومتوسـ درجـــات(،  7 – 6درجـ

 (.درجات 8ومرتفع )

تصـيب محصـول الطمـاطم: مكافحة أهم األمـراض التـي  .ي

توصية، وتراوح المدى النظري لها مـا   15على  لت  اشتم

درجة، وبناً  عليـه تـم تقسـيم المبحـوثين   30إلى    15بين  

 20- 15إلى ثال  فئات على النحو التالي: منخفض )من 

 - 26درجــة(، ومرتفــع ) 25 – 21درجــة(، ومتوســط )

 (.درجة 30

ــي تصــيب محصــول ا .  ــات الت ــاطم: مكافحــة أهــم اآلف لطم

، وتراوح المدى النظري لها مـا توصية  19اشتملت على  

درجة، وبناً  عليـه تـم تقسـيم المبحـوثين   38إلى    19بين  

 25- 19إلى ثال  فئات على النحو التالي: منخفض )من 

 32درجـــة(، ومرتفـــع ) 31 – 26درجـــة(، ومتوســـط )

 (.درجة فأكثر
 

إ .3 في  المبحوثيا  تواجه  التي  المشكالت  على  نتاج  التعرف 

 محصول الطماطم 
 

عبارة متعلقة بمشـكالت  21من خالل مقياس مكون من ذلك  تم  

اإلنتاج، وذلك من خالل اختيار استجابة واحـدة مـن اسـتجابتين 

( 1، 2)نعم، ال( لكل عبارة على حدخي حيث أعطيت الدرجات )

 .على الترتيب

 

تواجههم   .4 التي  المشكالت  للتغلب على  المبحوثيا  مقترحات 

 محصول الطماطم  في إنتاج
 

ل االستجابة عـن السـؤال المفتـوح فـى اسـتمارة ذلك من خالتم  

ــاً  ــة وفقـ ــرارات والنســـب المئويـ ــاب التكـ ــم حسـ ــتبيان، ثـ االسـ

 لمقترحات المبحوثين.  

 

 أدوات عرض وتحليل البيانات  : ا خامس
 

ــة،  ــرارات، والنســب المئوي ــتخدام التك ــائج باس ــم عــرض النت ت

اط الرتـب لسـبيرمان لتحديـد والمتوسط المرجح، ومعامـل ارتبـ

العالقة بين مسـتوى معرفـة المبحـوثين بالتوصـيات اإلرشـادية 

وبين متغيـراتهم المسـتقلة المدروسـة، ولقـد تـم تحليـل البيانـات 

ــوم  ــائية للعل ــرامج االحص ــة الب ــتخدام مجموع ــة باس االجتماعي

SPSS  . 

 
 النتائج ومناقشتها  

 

   وصف عينة البحث: أوال
 

مــن الــزراع  %20( أن 1)لــواردة بالجــدول أوضــحت النتــائج ا

ا، بينمـا تجـاوزت أعمـار   40المبحوثين تقل أعمارهم عن   عامـً

ــنهم  80,0% ــاً، وأن  40م ــى  %45,7عام ــنهم حاصــلون عل م

،  وأن %21مؤهـــل تعليمـــي متوســـط، وبلغـــت نســـبة األميـــة 

ــل مــن  56,7% ــزرع  5مــن المبحــوثين يمتلكــون أق ــة، وي أفدن

ة بمحصــول أفدنــ 5ة تقــل عــن المبحــوثين مســاح مــن 61,0%

مـنهم كانـت عــدد سـنوات خبـرتهم فــي  %25,7الطمـاطم، وأن 

ــن  ــاطم م ــة الطم ــة  22 - 14زراع ــتخدام غالبي ــنة، وأن اس س

المبحوثين لمصادر المعلومات واستفادتهم منها منخفضـاً بنسـبة 

99,1%  . 

 
 

 

 (.210المدروسة )ن= التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقاً لخصائصهم الشخصية(: 1جدول )
 

 % عدد الخصائي الشخصية  % عدد الخصائي الشخصية 

 عدد سنوات الخبرة في زراعة محصول الطماطم  السن 

 61,0 128 سنة  13 -5من  20,0 42 سنة 39أقل من   -25من 

 25,7 54 سنة  22 - 14من  43,3 91 سنة  54أقل من   -40من 

 13,3 28 سنة فأكثر  23 36,7 77 سنة فأكثر  55

 استخدام مصادر المعلومات  الحالة التعليمية 

 21,0 44 أمي 
 99,1 208 درجة(  34 –  17منخفض )من 

 10,0 21 يقرأ ويكتب 

 7,1 15 ابتدائي 
 0,9 2 درجة(  51 – 35متوسط )من 

 1,4 3 إعدادي 

 45,7 96 ثانوي
 0,0 0 درجة(  68 – 52مرتفع )من 

 14,8 31 جامعي 

 االستفادة من مصادر المعلومات  الزراعية مساحة الحيازة  

 56,7 119 أفدنة  5أقل من 
 99,1 208 درجة(  34 – 17منخفضة )من  

 30,0 63 أفدنة   10ألقل من  – 5من 

 13,3 28 أفدنة فأكثر  10
 0,9 2 درجة(  51 – 35متوسطة )من 

 المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم 

 61,0 128 أفدنة  5أقل من 

 25,7 54 أفدنة   10ألقل من  – 5من  0,0 0 ( درجة 68 – 52من عة )مرتف 

 13,3 28 أفدنة فأكثر  10

 استمارات االستبيان المصدر: 
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ويتضح أيضاً من نتائج وصف عينة البحـث المتعلقـة باسـتخدام 

ــدول ) ــواردة بالجـ ــات الـ ــادر المعلومـ ــوثين لمصـ ( أن 2المبحـ

 علـــى احتياجـــاتهم % مـــن المبحـــوثين يحصـــلون دائمـــاً 58,1

 %51,0المعرفية من تجار مسـتلزمات اإلنتـاج الزراعـي، وأن 

اجـاتهم منهم يعتمدون أحياناً على خبراتهم الشخصية في تلبية ح

مـنهم أحيانـاً علـى المعرفـة   %50,5المعرفية، في حين يحصل  

من الجيران واألقارب واألصدقا ، كما تُشير النتائج أيضـاً إلـى 

حـوثين لمصـادر المعلومـات المتمثلـة فـي: ضعف اسـتخدام المب

المواقــع الزراعيــة فــي اإلنترنــت، وقنــاة مصــر الزراعيــة فــي 

ــي ــة عل ــفحات الزراعي ــون، والص ــار  التليفزي ــبو ، وتج الفيس

ــادية  ــرات اإلرش ــالمركز، والنش ــة ب ــة، واإلدارة الزراعي الجمل

الزراعيــة، وكليــة الزراعــة بالمحافظــة، ومديريــة الزراعــة 

ــين بالمحافظــة، وا ــادة المحلي ــة، والق ــة الزراعي ــة التعاوني لجمعي

ــو، والمرشــد الزراعــى  ــى الرادي ــة ف ــرامج زراعي ــة، وب بالقري

الزراعــي، ومحطــة البحــو  بالقريــة، والمركــز اإلرشــادي 

ــين  ــا ب ــوثين بنســب تراوحــت م ــث أشــار المبح ــةي حي الزراعي

 .إلـــى عـــدم اســـتخدامهم لهـــذخ المصـــادر %100,0و  62,9%

ــة باويتضــح أيضــاً مــن ال ــائج المتعلق ســتفادة المبحــوثين مــن نت

% مـــن 55,2( أن 3مصـــادر المعلومـــات الـــواردة بالجـــدول )

اإلنتاج الزراعـي فـي المبحوثين يستفيدون من تجار مستلزمات 

الحصول على احتياجاتهم المعرفية استفادة عالية، فـي حـين أن 

ــة  56,2% ــي تلبي ــراتهم الشخصــية ف ــن خب ــتفيدون م ــنهم يس م

ــاتهم المع ــطة، وأن حاجـ ــتفادة متوسـ ــة اسـ ــنهم  %66,2رفيـ مـ

   .يستفيدون من الجيران واألقارب واألصدقا  استفادة متوسطة

 
 .(210المرجح )ن =  التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقاً الستخدامهم لمصادر المعلومات مرتباً تنازلياً طبقاً للمتوسط(: 2جدول )

 

 ماتالمعلومصادر 

 استخدام مصادر المعلومات

 ال نادراً  أحياناً  دائماً  المتوسط المرجح 

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 3,48 4,8 10 0,9 2 36,2 76 58,1 122 مستلزمات اإلنتاج الزراعيتجار  

 2,89 9,0 19 16,7 35 51,0 107 23,3 49 الخبرة الشخصية

 2,44 21,0 44 21,4 45 50,5 106 7,1 15 ا الجيران واألقارب واألصدق

 1,69 76,7 161 10,0 21 10,0 21 3,3 7 الصفحات الزراعية علي الفيسبو 

 1,50 69,1 145 13,3 28 15,7 33 1,9 4 قناة مصر الزراعية في التليفزيون

 1,40 62,9 132 11,9 25 10,0 21 3,3 7 المواقع الزراعية في اإلنترنت

 1,32 77,1 162 14,3 30 8,1 17 0,5 1 ةالجملتجار  

 1,15 89,5 188 6,7 14 3,3 7 0,5 1 النشرات اإلرشادية الزراعية

 1,03 98,6 207 1,4 3 0,0 0 0,0 0 اإلدارة الزراعية بالمركز

 1,02 98,1 206 0,9 2 1,0 2 0,0 0 كلية الزراعة بالمحافظة

 1,02 98,1 206 0,9 2 1,0 2 0,0 0 مديرية الزراعة بالمحافظة

 1,02 98,1 206 0,9 2 1,0 2 0,0 0 الجمعية  التعاونية الزراعية

 1,02 99,0 208 1,0 2 0,0 0 0,0 0 القادة المحليين بالقرية

 1,00 100,0 210 0,0 0 0,0 0 0,0 0 محطة البحو  الزراعية

 1,00 100,0 210 0,0 0 0,0 0 0,0 0 المركز اإلرشادي الزراعي

 1,00 100,0 210 0,0 0 0,0 0 0,0 0 المرشد الزراعى بالقرية

 1,00 99,5 209 0,5 1 0,0 0 0,0 0 فى الراديوبرامج زراعية 

 1,47 المتوسط المرجح العام 

 .استمارات االستبيانالمصدر: 

 
 .(210)ن = صادر المعلومات مرتباً تنازلياً طبقاً للمتوسط المرجح  التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقاً الستفادتهم من م(: 3جدول )

 

 مصادر المعلومات

 االستفادة من مصادر المعلومات

 ال استفيد ضعيفة متوسطة  عالية  المتوسط المرجح 

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 3,43 4,8 10 1,4 3 38,6 81 55,2 116 مستلزمات اإلنتاج الزراعيتجار  

 2,81 8,1 17 19,0 40 56,2 118 16,7 49 الخبرة الشخصية

 2.55 21.0 44 7.1 15 66.2 139 5.7 12 الجيران واألقارب واألصدقا 

 1.77 62.9 132 2.9 6 29.0 61 5.2 11 الصفحات الزراعية علي الفيسبو 

 1.62 68.6 144 2.8 6 26.2 55 2.4 5 قناة مصر الزراعية في التليفزيون

 1.48 77.6 161 1.9 4 18.6 39 2.8 6 المواقع الزراعية في اإلنترنت

 1.34 77.6 163 11.0 23 11.4 24 0.0 0 تجار الجملة

 1.20 90.0 189 1.4 3 7.6 16 1.0 2 النشرات اإلرشادية الزراعية

 1.03 98.0 206 1.0 2 1.0 2 0.0 0 مديرية الزراعة بالمحافظة

 1.03 98.6 207 0.0 0 1.4 3 0.0 0 راعية بالمركزاإلدارة الز

 1.02 98.6 207 0.5 1 0.9 2 0.0 0 الجمعية  التعاونية الزراعية

 1.01 99.0 208 0.5 1 0.5 1 0.0 0 كلية الزراعة بالمحافظة

 1.01 99.5 209 0.0 0 0.5 1 0.0 0 القادة المحليين بالقرية

 1.01 99.0 208 0.5 1 0.5 1 0.0 0 برامج زراعية فى الراديو

 1.00 100.0 210 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محطة البحو  الزراعية

 1.00 100.0 210 0.0 0 0.0 0 0.0 0 المركز اإلرشادي الزراعي

 1.00 99.5 209 0.5 1 0.0 0 0.0 0 الزراعى بالقريةالمرشد 

 1.49 المتوسط المرجح العام 

 .االستبيان استماراتالمصدر: 

 
ف اســتفادة المبحــوثين مــن كمــا تُشــير النتــائج أيضــاً إلــى ضــع

مصــادر المعلومــات المتمثلــة فــي: الصــفحات الزراعيــة علــي 

ــع  ــون، والمواق ــي التليفزي ــة ف ــاة مصــر الزراعي الفيســبو ، وقن

في اإلنترنـت، وتجـار الجملـة، والنشـرات اإلرشـادية الزراعية  
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ــة  الزراعيــة، ومديريــة الزراعــة بالمحافظــة، واإلدارة الزراعي

تعاونيـــة الزراعيـــة، وكليـــة الزراعـــة بـــالمركز، والجمعيـــة ال

ــين  ــادة المحلي ــو، والق ــى الرادي ــة ف ــرامج زراعي بالمحافظــة، وب

ي بالقريــة، والمرشــد الزراعــى بالقريــة، والمركــز اإلرشــاد

الزراعي، ومحطة البحـو  الزراعيـةي حيـث أشـار المبحـوثين 

إلى عدم اسـتفادتهم  %100,0و  %62,9بنسب تراوحت ما بين 

 من هذخ المصادر.

 

: مس  توى معرف  ة ال  زراع المبح  وثيا بالتوص  يات ثاني  ا
  اإلرشادية إلنتاج محصول الطماطم

 

المبحـوثين بالتوصـيات ويتضمن ذلك عرضـاً لمسـتوى معرفـة 

اإلرشـادية إلنتــاج محصــول الطمــاطم، وفقــاً لمــا توصــلت إليــه 

( والتي يمكـن تلخيصـها علـى 4نتائج البحث الواردة بالجدول )

 حو التالي:الن
 

 الظروف البيئية المناسبة إلنتاج محصول الطماطمأ. 
 

مــن المبحــوثين كــان مســتوى  %49,0أوضــحت النتــائج أن 

بالتوصيات الخاصة بالظروف البيئية المناسـبة إلنتـاج معرفتهم  

مـنهم كـان مسـتوى   %33,3محصول الطمـاطم منخفضـاً، وأن  

 (%17,7)  معرفتهم متوسطاً، في حـين كانـت نسـبة قليلـة مـنهم

مستوى معرفتهم مرتفعاً، ويتضح ممـا سـبق انخفـاض مسـتوى 

معرفـــة المبحـــوثين بالتوصـــيات الخاصـــة بـــالظروف البيئيـــة 

ة إلنتاج محصول الطماطم، األمر الـذي يسـتلزم تكثيـف المناسب

الجهود اإلرشادية لزيادة معارف الـزراع بهـذخ التوصـيات مـن 

 بمنطقة البحث.خالل عقد الندوات واالجتماعات اإلرشادية  
 

 إعداد األرض للزراعة  ب. 
 

مـــن المبحـــوثين كـــان مســـتوى  %76,2أظهـــرت النتـــائج أن 

الخاصـة بعمليـة إعـداد األرض للزراعـة معرفتهم بالتوصـيات  

منهم كان مستوى معرفتهم متوسـطاً، فـي   %18,6مرتفعاً، وأن  

( مستوى معرفتهم منخفضاً، %5,2حين كانت نسبة قليلة منهم )

سبق ارتفاع مستوى معرفـة المبحـوثين بالتوصـيات يتضح مما  

ــى  ــك إل ــا يرجــع ذل ـــة، وربم الخاصــة بإعــداد األرض للزراعـ

ســنوات خبــرة المبحــوثين فــي زراعــة محصــول ارتفــاع عــدد 

 الطماطم.
 

 اختيار األصناف والُهجا المناسبة لمحصول الطماطم  ج .  
 

 من المبحوثين كان مسـتوى معـرفتهم  %52,4أفادت النتائج أن  

بالتوصــيات الخاصـــة باختيـــار األصــناف والُهجـــن المناســـبة 

مـنهم كـان مسـتوى   %39,0لمحصول الطماطم متوسـطاً، وأن  

( %8,6تهم مرتفعــاً، فــي حــين كانــت نســبة قليلــة مــنهم )معــرف

مستوى معرفتهم منخفضاً، وتبين هذخ النتائج أن مستوى معرفة 

ل المبحــوثين باختيــار األصــناف والُهجــن المناســبة لمحصــو

الطماطم متوسطاً، األمر الذي يستلزم إمداد الـزراع بالمعـارف 

طقـة البحـثي والمعلومات الالزمة عن أهم الُهجـن المنتشـرة بمن

لقدرتها على تحمل العديد من األمراض والظروف الجوية غير 

 المالئمة، مما ينعكس أثرخ علي زيادة اإلنتاجية.

 

 ة وعدد الشتالت  طريقة الزراعد. 
 

مـــن المبحـــوثين كـــان مســـتوى  %82,9نتـــائج أن أظهـــرت ال

معرفتهم بالتوصيات الخاصة بعملية طريقـة الزراعـــــة وعـدد 

ــاً، وأن الشــتالت مرت ــرفتهم  %15,2فع ــان مســتوى مع ــنهم ك م

( مســتوى %1,9متوســطاً، فــي حــين كانــت نســبة قليلــة مــنهم )

معــرفتهم منخفضــاً، يتضــح ممــا ســبق ارتفــاع مســتوى معرفــة 

ــوثين بالت ــدد المبح ـــة وع ــة الزراعـــ وصــيات الخاصــة بطريق

الشتالت، وربما يرجع ذلك إلى الجهـود اإلرشـادية التـي يبـذلها 

 زراعي في توعية الزراع بتلك العملية.اإلرشاد ال

 

 الترقيع ه . 
 

من المبحـوثين كـان مسـتوى معـرفتهم   %85,2بينت النتائج أن  

مـنهم   %11,0بالتوصيات الخاصة بعملية الترقيع مرتفعـاً، وأن  

كان مستوى معرفتهم متوسطاً، في حين كانت نسبة قليلـة مـنهم 

سـبق ارتفـاع ( مستوى معرفتهم منخفضـاً، يتضـح ممـا  3,8%)

مستوى معرفة المبحوثين بالتوصيات الخاصة بعمليـة الترقيـع، 

وربمــا يرجــع ذلــك إلــى جهــود اإلرشــاد الزراعــي فــي توعيــة 

 الزراع بتلك العملية.

 

   مكافحة الحشائشو. 
 

مـــن المبحـــوثين كـــان مســـتوى  %48,1أظهـــرت النتـــائج أن 

ــائش  ــة الحشـ ــة مكافحـ ــة بعمليـ ــيات الخاصـ ــرفتهم بالتوصـ معـ

مـنهم كـان مسـتوى معـرفتهم منخفضـاً،   %36,2متوسطاً، وأن  

( مسـتوى معـرفتهم %15,7في حـين كانـت نسـبة قليلـة مـنهم )

مرتفعـــاً، يتضـــح ممـــا ســـبق أن مســـتوى معرفـــة المبحـــوثين 

خاصة بمكافحـة الحشـائش متوسـطاً، ممـا يسـتلزم بالتوصيات ال

تكثيـف الجهـود اإلرشـادية لتوعيــة الـزراع بمكافحـة الحشــائش 

 تي تنافس المحصول في غذا خ.ال

 

 ال ري  ز. 
 

مــن المبحــوثين كــان مســتوى  %51,0أوضــحت النتــائج أن 

ــطاً، وأن  ــري متوس ــة ال ــيات الخاصــة بعملي ــرفتهم بالتوص مع

تهم منخفضـاً، فـي حـين كانـت منهم كان مستوى معرف  36,1%

( مستوى معرفتهم مرتفعاً، يتضح مما %12,9نسبة قليلة منهم )

رفة المبحوثين بالتوصـيات الخاصـة بعمليـة سبق أن مستوى مع

ــاز  ــاملين بالجه ــن الع ــب م ــذي يتطل ــر ال ــطاً، األم ــري متوس ال

اإلرشادي تكثيف الجهـود اإلرشـادية لتوعيـة الـزراع بمعـدالت 

ي محصـول الطمــاطمي لتفـادي اإلصــابة الـري الموصــى بهـا فــ

 الفسيولوجية التي تصيب المحصول.باألمراض  
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 التسميد  ح. 

 

من المبحوثين كان مستوى معـرفتهم   %73,8ائج بأن  أفادت النت

مـنهم  %25,7بالتوصيات الخاصة بعملية التسميد مرتفعـاً، وأن 

كان مستوى معرفتهم منخفضاً، في حين كانت نسبة قليلـة مـنهم 

( مستوى معـرفتهم متوسـطاً، يتضـح ممـا سـبق ارتفـاع 0,5%)

قـد مستوى معرفة المبحـوثين بالتوصـيات الخاصـة بالتسـميد، و

ــى عــدد ســنوات الخبــرة فــي زراعــة محصــول  ــك إل يرجــع ذل

الطماطمي حيـث تجـاوزت عـدد سـنوات الخبـرة األربعـة عشـر 

 من المبحوثين في زراعة المحصول. %39عاماً لــ 

 
العددي والنسـبي للمبحوثين وفقاً لمستوى معرفتهم بالتوصيات اإلرشــادية إلنتــاج محصــول الطمــاطم مرتبــاً وفقــاً   التوزيع(:  4جدول )

 .(210)ن = للمتوسط المرجح 
 

 التوصيـــــات

 مستوى المعرفة

 مرتفع  متوسط منخفض  الترتيب  المتوسط المرجح

 % عدد  % عدد  % عدد 

 11 1,69 17,7 37 33,3 70 49,0 103 نتاج محصول الطماطمالبيئية المناسبة إلالظروف 

 3 2,71 76,2 160 18,6 39 5,2 11 إعداد األرض للزراعة

 5 2,3 39,0 82 52,4 110 8,6 18 لمحصول الطماطم جن المناسبةاختيار األصناف والهُ 

 1 2,81 82,9 174 15,2 32 1,9 4 طريقة الزراعة وعدد الشتالت

 2 2,81 85,2 179 11,0 23 3,8 8 الترقيع

 9 1,8 15,7 33 48,1 101 36,2 76 مكافحة الحشائش

 10 1,77 12,9 27 51,0 107 36,1 76 الــــري

 4 2,48 73,8 155 0,5 1 25,7 54 التسميد

 6 2,16 29,0 61 58,1 122 12,9 27 الكبرتة

 8 1,84 15,2 32 53,8 113 31,0 65 األمراض التي تصيب محصول الطماطممكافحة أهم 

 7 1,98 10,0 21 77,6 163 12,4 26 مكافحة أهم اآلفات التي تصيب محصول الطماطم

  2,21 المتوسط المرجح العام

 .استمارات االستبيانالمصدر: 

 
 الكبرتة  ط. 

 

من المبحـوثين كـان مسـتوى معـرفتهم   %58,1النتائج أن  بينت  

ــطاً، وأن بالتوصــيات الخاصــة بعم ــة متوس ــة الكبرت  %29,0لي

منهم كان مستوى معرفتهم مرتفعاً، في حـين كانـت نسـبة قليلـة 

ــنهم ) ــذخ %12,9م ــاً، وتوضــح ه ــرفتهم منخفض ــتوى مع ( مس

ــة  ــوثين بالتوصــيات الخاص ــة المبح ــتوى معرف ــائج أن مس النت

تة متوسطاً، مما يسـتلزم ذلـك تكثيـف الجهـود اإلرشـادية بالكبر

النــدوات اإلرشــادية بمنطقــة  خــالل عقــدلزيــادة معــارفهم مــن 

 .البحث
 

 مكافحة أهم األمراض التي تصيب محصول الطماطم  ي. 
 

مـــن المبحـــوثين كـــان مســـتوى  %53,8أظهـــرت النتـــائج أن 

معــرفتهم بالتوصــيات الخاصــة بعمليــة مكافحــة أهــم األمــراض 

مــنهم  %31,0لتــي تصــيب محصــول الطمــاطم متوســطاً، وأن ا

فضاً، في حين كانت نسبة قليلـة مـنهم كان مستوى معرفتهم منخ

( مستوى معـرفتهم مرتفعـاً، وتوضـح هـذخ النتـائج أن 15,2%)

مستوى معرفـة المبحـوثين بالتوصـيات الخاصـة بمكافحـة أهـم 

 األمراض التي تصيب محصول الطماطم متوسطاً، األمر الـذي

يتطلب تعريـف الـزراع بهـذخ التوصـيات مـن خـالل الزيـارات 

بطر  المكافحة السـليمة بالمعـدالت الموصـى الحقلية لتوعيتهم  

 .لمحصول من األمراض التي قد تصيبهبهاي لوقاية ا
 

 مكافحة أهم اآلفات التي تصيب محصول الطماطم  ك. 
 

مــن المبحــوثين كــان مســتوى  %77,6أوضــحت النتــائج أن 

التوصيات الخاصة بعملية مكافحـة أهـم اآلفـات التـي معرفتهم ب

مــنهم كــان  %12,4ســطاً، وأن تصــيب محصــول الطمــاطم متو

مسـتوى معــرفتهم منخفضـاً، فــي حـين كانــت نسـبة قليلــة مــنهم 

ــائج أن 10,0%) ــذخ النت ــد ه ــاً، وتفي ــرفتهم مرتفع ــتوى مع ( مس

مستوى معرفـة المبحـوثين بالتوصـيات الخاصـة بمكافحـة أهـم 

تي تصـيب محصـول الطمـاطم متوسـطاً، ممـا يتطلـب اآلفات ال

لتعريف الزراع بتلـك التوصـيات ذلك تكثيف الجهود اإلرشادية  

من خالل عقد الندوات اإلرشادية أو الزيارات الحقلية لتـوعيتهم 

لوقاية وعـالج   بطر  المكافحة السليمة بالمعدالت الموصى بها

ويمكـــن عـــرض مســـتوى معرفـــة  .المحصـــول مـــن اآلفـــات

ــاج محصــول الطمــاطم الم بحــوثين بالتوصــيات اإلرشــادية إلنت

ياً وفقاً للمتوسـط المـرجح علـى النحـو التـالي: مرتباً ترتيباً تنازل

ــتالت ) ــدد الش ــة وع ــة الزراع ــع  2,81طريق ــة(، والترقي درج

درجــة(،  2,71درجــة(، وإعــداد األرض للزراعــة ) 2,81)

اسـبة درجة(، واختيار األصـناف والهجـن المن 2,48والتسميد )

درجـة(،   2,16درجة(، والكبرتـة )  2,30لمحصول الطماطم )

 1,98آلفـات التـي تصـيب محصـول الطمـاطم )ومكافحة أهم ا

درجــة(، ومكافحــة أهــم األمــراض التــي تصــيب محصــول 

درجـة(،   1,80درجة(، ومكافحة الحشـائش )  1,84الطماطم )

ــري ) ــاج  1,77وال ــبة إلنت ــة المناس ــروف البيئي ــة(، والظ درج

وبنـاً  علـى النتـائج السـابقة   درجة(.  1,69طماطم )محصول ال

ن المبحـوثين كـانوا فـي فئـة المسـتوى يتضح أن نسبة كبيـرة مـ

المعرفــي المــنخفض والمتوســط بالتوصــيات الخاصــة بعمليــات 

الظروف البيئيـة المناسـبة إلنتـاج محصـول الطمـاطم، والـري، 

التــي ومكافحــة الحشــائش، ومكافحــة أهــم األمــراض واآلفــات 



Ibrahim et al. / Archives of Agriculture Sciences Journal 5(1) 25–37, 2022. 

34 

 

تصــيب محصــول الطمــاطم، والكبرتــة، واختيــار األصــناف 

لطماطمي مما يستلزم ذلك ضـرورة والهجن المناسبة لمحصول ا

التدخل اإلرشادي بالتعاون مع األجهـزة الزراعيـة ذات العالقـة 

ــدوات واجتماعــات  ــد ن بإنتــاج محصــول الطمــاطم بتنظــيم وعق

ت ممــا إرشــادية لزيــادة مســتوى معرفــة الــزراع بهــذخ العمليــا

 ينعكس أثرخ على زيادة إنتاجية الفـدان مـن محصـول الطمـاطم.

ج أيضاً أن نسـبة كبيـرة مـن المبحـوثين كـانوا ويتضح من النتائ

في فئة المستوى المعرفي المرتفع بالتوصيات الخاصة بعمليات 

طريقــة الزراعــة وعــدد الشــتالت، والترقيــع، وإعــداد األرض 

لى الجهود اإلرشادية التـي للزراعة، والتسميد، وقد يرجع ذلك إ

 ات.يبذلها اإلرشاد الزراعي في توعية الزراع بتلك العملي

 

: المش كالت الت ي تواج ه المبح وثيا ف ي إنت اج محص ول ثالثا

 الطماطم
 

( أن المشــكالت التــي 5أظهــرت النتــائج الــواردة بالجــدول )

واجهت المبحوثين في إنتاج محصول الطماطم تضـمنت إحـدى 

كحـد   %99,5وعشرون مشكلة، تتراوح نسب وجودها ما بـين 

لمشـكالت وجـوداً كحد أدنى، وكانت أكثر هـذخ ا  %5,2أقصى و

وفقاً لـرأي المبحـوثين هـي: غيـاب دور المرشـدين الـزراعيين 

(، وضعف الخـدمات الحكوميـة المقدمـة %99,5بزمام عملهم )

ــزراع ) ــرية %99,0للـ ــات الحشـ ــابة باآلفـ ــار اإلصـ (، وانتشـ

(، وارتفاع أسعار التقاوي واألسمدة والمبيدات، وتـأثر 98,6%)

(، وارتفاع أجـور %97,6محصول الطماطم بأضرار الصقيع )

 م(، وارتفــاع أســعار شــتالت الطمــاط%96,2األيــدي العاملــة )

وعــدم (، %94,3(، وارتفــاع أســعار شــبكات الــري )95,7%)

ة وانتشـار اإلصـاب (، %92,9) توفر األسمدة والمبيدات المناسبة

ــيولوجية ــة والفس ــاألمراض الفطري ــدم تــوفر  (، %86,2) ب وع

(، وارتفـاع ملوحـة %85,2الميكنـة الزراعيـة لخدمـة األرض )

وعـدم  (، %65,7(، وعدم استوا  سطح التربة )%66,2التربة )

 %51,4(، وأشـار أيضـاً %65,2توفر شتالت الطماطم الجيدة )

 .من المبحوثين إلى عدم توفر األيدي العاملة

 
 .(210الطماطم )ن = التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقاً للمشكالت التي تواجههم في إنتاج محصول (: 5جدول )

 

 المشكالت
 ال نعم

 % عدد  % عدد 

 34,3 72 65,7 138 عدم استوا  سطح التربة

 33,8 71 66,2 139 ارتفاع ملوحة التربة

 72,9 153 27,1 57 ارتفاع ملوحة الري

 94,8 199 5,2 11 األرض غير جيدة الصرف

 64,8 136 35,2 74 عدم تطهير الترع والمصارف

 84,3 177 15,7 33 بالنيماتوداانتشار اإلصابة 

 1,4 3 98,6 207 انتشار اإلصابة باآلفات الحشرية

 13,3 28 86,7 182 انتشار اإلصابة باألمراض الفطرية والفسيولوجية

 94,8 199 5,2 11 عدم توفر مستلزمات شبكات الري

 77,1 162 22,9 48 عدم توفر الصيانة لشبكات الري

 5,7 12 94,3 198 ارتفاع أسعار شبكات الري

 7,1 15 92,9 195 عدم توفر األسمدة والمبيدات المناسبة

 2,4 5 97,6 205 ارتفاع أسعار التقاوي واألسمدة والمبيدات

 34,8 73 65,2 137 عدم توفر شتالت الطماطم الجيدة

 4,3 9 95,7 201 ارتفاع أسعار شتالت الطماطم

 48,6 102 51,4 108 عدم توفر األيدي العاملة

 3,8 8 96,2 202 ارتفاع أجور األيدي العاملة

 14,8 31 85,2 179 عدم توفر الميكنة الزراعية لخدمة األرض

 2,4 5 97,6 205 تأثر محصول الطماطم بأضرار الصقيع

 1,0 2 99,0 208 ضعف الخدمات الحكومية المقدمة للزراع

 0,5 1 99,5 209 غياب دور المرشدين الزراعيين بزمام عملهم
 . استمارات االستبيانالمصدر: 

 
: مقترح  ات المبح  وثيا للتغل  ب عل  ى مش  كالت إنت  اج رابع  ا

 محصول الطماطم

 

( عـن اثنـى عشـرة مقترحـاً 6أسفرت النتائج الواردة بالجدول )

التغلـب علـى  للمبحوثين والتـي يمكـن بواسـطتها المسـاهمة فـي

المشكالت التي تواجههم في إنتاج محصـول الطمـاطم، تتـراوح 

 %1,4كحد أقصـى و  %58,0نسب أرا  المبحوثين فيها ما بين 

مـن وجهـة نظـر كحد أدنى، وكانت أكثر هذخ المقترحات أهميةً  

(، %58,0المبحوثين هي: دعـم مسـتلزمات اإلنتـاج الزراعـي )

ت مـع كتابـة السـعر علـى وتحديد سعر موحد لألسمدة والمبيـدا

(، وتوفير األسـمدة بالجمعيـات الزراعيـة فـي %49,5عبواتها )

(، والرقابــة علــى شــركات بــذور %46,0الوقــت المناســب )

لغـش فـي جـودة الطمـاطم وأصـحاب المشـاتل الزراعيـة لمنـع ا

(، وتفعيل الدور الفنـي للجمعيـة الزراعيـة فـي %44,8البذور )

(، والرقابة علـى شـركات %41,0متابعة المحاصيل الزراعية )

إنتاج األسمدة والمبيدات الزراعية لمنع الغش في جودة األسمدة 
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مــن المبحــوثين  %35,7(، وأقتــرح أيضــاً %36,7والمبيــدات )

بتوفير مرشدين زراعيين لمتابعـة تفعيل دور اإلرشاد الزراعي  

  مشكالت الزراع بالقرية.

 

ة ال   زراع : العالق   ة االرتباطي   ة ب   يا مس   توى معرف   خامس   ا

المبح  وثيا بالتوص  يات اإلرش  ادية إلنت  اج محص  ول الطم  اطم 

   وبيا المتغيرات المستقلة المدروسة

 

ــة الـــزراع  ــين مســـتوى معرفـ ــة االرتباطيـــة بـ لتحديـــد العالقـ

ــاج محصــول الطمــاطم  المبحــوثين بالتوصــيات اإلرشــادية إلنت

وبين المتغيرات المستقلة المدروسـة تـم حسـاب معامـل ارتبـاط 

(، وأسـفرت نتــائج تطبيـق هــذا Spearmanســبيرمان الرتـب )

( عـن وجـود عالقـة ارتباطيـة عكسـية عنـد 7االختبار )جدول  

ــ ــة مسـ ــوثين  0,01توى معنويـ ــة المبحـ ــتوى معرفـ ــين مسـ بـ

بالتوصيات اإلرشادية إلنتـاج محصـول الطمـاطم وبـين متغيـر 

السن، وقد يُشـير ذلـك إلـى أن الـزراع األصـغر سـناً هـم أكثـر 

هرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طرديـة عنـد معرفة، كما أظ

ــة  ــتوى معنويـ ــوثين  0,01مسـ ــة المبحـ ــتوى معرفـ ــين مسـ بـ

ــل  بالتوصــيات ــين ك ــاج محصــول الطمــاطم وب اإلرشــادية إلنت

متغير من المتغيرات المستقلة التالية: الحالة التعليمية، ومسـاحة 

ــدد  ــاطم، وع ــة بالطم ــاحة المنزرع ــة، والمس ــازة الزراعي الحي

خبــرة فــي زراعــة الطمــاطم، واســتخدام مصــادر ســنوات ال

ت المعلومات، واالستفادة منها، أي أن الزيادة في تلـك المتغيـرا

يتبعه زيادة فـي مسـتوى المعرفـة، ومـن الممكـن أن تـؤثر هـذخ 

العالقات االرتباطية على مستوى معرفة المبحوثين بالتوصيات 

النتائج   وبناً  على  اإلرشادية الخاصة بإنتاج محصول الطماطم.

السابقة يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفـرض البحثـي 

اطيــة معنويــة بــين البــديل الــذي يــني علــي وجــود عالقــة ارتب

مســـتوى معرفـــة المبحـــوثين بالتوصـــيات اإلرشـــادية إلنتـــاج 

محصـول الطمــاطم وبــين كــل متغيــر مــن المتغيــرات المســتقلة 

زة الزراعيـة، التالية: السـن، والحالـة التعليميـة، ومسـاحة الحيـا

ــي  ــرة ف ــنوات الخب ــدد س ــاطم، وع ــة بالطم والمســاحة المنزرع

علومــات، واالســتفادة زراعــة الطمــاطم، واســتخدام مصــادر الم

 .منها

 
التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقاً لمقترحاتهم للتغلب على المشكالت التي تواجههم في إنتاج محصول الطمــاطم (:  6جدول )
 .(210)ن = 

 

 %  عدد  رحاتالمقت

 58,0 122 الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات دعم

 49,5 104 على عبواتها  السعر  مع كتابة  والمبيدات لألسمدة موحد  سعر تحديد

 46,0 97 المناسب الوقت  في  الزراعية  بالجمعيات األسمدة  توفير

 44,8 94 جودة البذورلمنع الغش في   الزراعية  المشاتل  الطماطم وأصحاب  بذور  شركات على  الرقابة

 41,0 88 الزراعية في متابعة المحاصيل الزراعية للجمعية  الفني الدور  تفعيل

 36,7 77 الغش في جودة األسمدة والمبيدات لمنع  الزراعية  والمبيدات إنتاج األسمدة  شركات على  الرقابة

 35,7 75 بالقرية  الزراع  تمشكال  لمتابعة  زراعيين  مرشدين  الزراعي بتوفير  اإلرشاد دور  تفعيل

 8,6 18 للزراع  استغالل أسعار الشتالت الزراعة للحد من  لمديرية  تابعة  زراعية  مشاتل  إنشاء

 2,4 5 الزراع قبل موسم زراعة المحصول على  وتوزيعها إرشادية للطماطم  نشرات  إصدار

 2,4 5 للزراع بفوائد محدودة  قروض  توفير

 1,4 3 لها  التجاري الغش  على  للتغلب  الزراعة  لوزارة  تابعة منافذ  خالل من  يداتوالمب األسمدة  بيع

 1,4 3 زراعية للتغلب علي التغيرات المناخية  صوب  إنشاء في  الزراع مساعدة

 .استمارات االستبيانالمصدر: 

 
الطمــاطم اإلرشــادية إلنتــاج محصــول  قيم معامل ارتباط الرتب لــسبيرمان بين مستوى معرفة المبحــوثين بالتوصــيات(: 7جدول )

 وبين المتغيرات المستقلة المدروسة.
 

 قيم معامل ارتباط الرتب "سبيرمان" المتغيرات المستقلة

 ** 0,201 - نالس

 ** 0,494 الحالة التعليمية

 ** 0,267 مساحة الحيازة الزراعية

 ** 0,363 المساحة المنزرعة بالطماطم

 ** 0,248 في زراعة الطماطم  عدد سنوات الخبرة

 ** 0,605 استخدام مصادر المعلومات

 ** 0,588 االستفادة من مصادر المعلومات
 .0,01معنوي عند  **،  0,05معنوي عند  * 
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 التوصيات 
 

بناً  على النتائج التي توصـل إليهـا البحـث يمكـن التوصـية بمـا 

 يلي:
 

اد اإلرشــادي الزراعــي بإمــدضــرورة اهتمــام الجهــاز  .1

الزراع بالمعلومات الالزمة إلنتاج محصول الطماطم مع 

االهتمــام بالمصـــادر الشخصـــية التــى يعتمـــدون عليهـــا 

  م.للحصول على معلوماته

ضرورة عقد ندوات واجتماعات إرشادية لتوعية الـزراع  .2

بالعمليـــات الخاصـــة بـــالظروف البيئيـــة المالئمـــة لنمـــو 

ة الحشائش، ُهجن المناسبة، ومكافحالمحصول، واختيار ال

والري، والكبرتة، ومكافحة أهم األمراض واآلفـات التـي 

  .تصيبه

التعاون بين جهاز اإلرشاد الزراعي واألجهزة الزراعيـة  .3

ذات العالقـــة بإنتـــاج محصـــول الطمـــاطم لعقـــد نـــدوات 

إرشادية وزيارات حقليـة بمنطقـة البحـث لزيـادة مسـتوى 

  .تاج محصول الطماطممعرفة الزراع بعمليات إن

بيع لمستلزمات اإلنتاج  ض .4 منافذ  العمل على توفير  رورة 

  .الزراعي تحت إشراف مديرية الزراعة بمحافظة قنـــا

تتناول   .5 التى  المستقبلية  األبحا   من  المزيد  إجرا  

لم يتناولها   محصول الطماطم من الجوانب المختلفة التى 

نتائج في توضيح  يساهم  مما  الحالي،  يمكن    البحث  دقيقة 

يهتدي   الزراعي أن  اإلرشادي  الجهاز  على  القائمين  بها 

 في وضع الخطط والسياسات الزراعية. 
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