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 الملخص
 

درجة االحتياج المعرفى ، والتنفيذذ  لذاران نليذل التمذر ةواحذة  التعرف على استهدف هذه الدراسة 
الشلصذذذية للمةحذذذوىيغ وهذذذى السذذذغ ، والحالذذذة  العالقذذذة ةذذذيغ المت يذذذرا  التعذذذرف علذذذى ، ةاإلضذذذافة الذذذى  هسذذذيو

االجتماعية ، والمستو  التعليمى ، والمهنذة ، وحجذا الحيذاال المارعيذة وةذيغ  ذل مذغ درجذة االحتيذاج المعرفذى 
 . هوالتعرف على أها المش ال  التى تواجه اران نليل التمر ةواحة سيو، والتنفيذ  

وقذذر   هعينذذة مذذغ اران النليذذل مذذغ مدينذذة سذذيو وتذذا التيذذار هوقذذد أجريذذ  هذذذه الدراسذذة ةواحذذة سذذيو
ة عينذوةلذ  حجذا ال %5ظمذة ةنسذةة تالمر ا اللمسذة ومذغ واقذج سذجال  الجمعيذة الاراعيذة ةعرياذة عشذوا ية من

على عدل أس لة لتحايذ  أهذداف الةحذ  ، وتذا  إشتمل  مةحوىا ، واستلدا فى جمج الةيانا  استمارل استةياغ 360
، واسذذتلدا فذذى تحليذذل الةيانذذا  النسذذ  الم ويذذة  2000شذذهر  مذذارب وإةريذذل عذذاا جمذذج ةيانذذا  الدراسذذة لذذالل 

 مرةج  ا  .الرتةى )سةيرماغ( واالرتةاع الةسيع و ىوالحصر العدد  ، ومعامل
 

 -وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 44.5% ( مذا 40 -  36مغ إجمالى المةحوىيغ تاج أعمارها فى الف ذة المتواليذة ، )ياذر  مذغ ىلىذى  سذنة

مذغ  %57.2و  ة، واغ مذا ياذر  مذغ ىلىذى المةحذوىيغ يعملذوغ ةالاراعذ %59.7غ ةنسةة يالمةحوىيغ متاوج
 إجمالى المةحوىيغ يحواوغ مساحا  اراعية فدانيغ فأقل .

   ما أظهر  النتا ج اغ الاران المةحوىيغ لديها احتياج معرفى عالى فيما يتعل  ةعمليذا  اللدمذة الولذى 
 ء ةستاغ نليل التمر ، وعمليا  اللدمة المستمرل لألشجار النامية .إلنشا

  ةينما وجد اغ درجة االحتياج المعرفى للاران المةحوىيغ فيما يتعلذ  ةعمليذة لدمذة راب النللذة ، وعمليذة
 . ةالجمج والحصاد  ان  متوسع

  لذذ  ة ذذل عمليذذا  اراعذذة  مذذا أظهذذر  النتذذا ج اغ درجذذة االحتيذذاج التنفيذذذ  للذذاران المةحذذوىيغ فيمذذا يتع
 وانتاج نليل التمر  ان  عالية .

    ةذذيغ السذذغ والمسذذتو  التعليمذذى ، وحجذذا الحيذذاال  0.05 مذذا تةذذيغ وجذذود عالقذذة معنويذذة عنذذد مسذذتو
الاراعيذذة ، والمهنذذة وةذذيغ درجذذة االحتيذذاج المعرفذذى للذذاران المةحذذوىيغ ةعمليذذا  اراعذذة وانتذذاج نليذذل التمذذر 

 ةواحة سيول .
  ةذذيغ السذذذغ والمسذذتو  التعليمذذى وحجذذا الحيذذذاال  0.05ود عالقذذة معنويذذذة عنذذد مسذذتو  يغ وجذذةذذ مذذا ت

المراعيذة ، والمهنذذة وةذذيغ درجذذة االحتيذذاج التنفيذذذ  للاراعذة المةحذذوىيغ فيمذذا يتعلذذ  ةعمليذذا  اراعذذة وانتذذاج 
 . هنليل التمر ةواحة سيو

 

 المقدمة ومشكلة الدراسة
 

لتاليدية التذى يم ذغ االسذتفادل منهذا فذت االسذتهالل المحلذى يعتةر التمر مغ المحاصيل الاراعية غير ا 
ويرجج ذلل إلى ما يمتاا ةه التمر مغ احتوا ذه علذى العديذد ،  وتنمية  الصادرا  الاومية عامة والاراعية لاصة

ه مذذغ المذذواد ال ذا يذذة والفيتامينذذا  والمذذال، المعدنيذذة، والحمذذاد المينيذذة النذذادرل ،  مذذا يم ذذغ االعتذذ ماد عليذذ
 ( 24ص ،1989 : مهنا)    ذاء  امل لإلنس اغ لفت رل امنية عويلة نسةيا 
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موضذعا  20وقد ذ ر  أهمية التمر فت جميج ال تذ  السذماوية وذ رهذا الاذرلغ ال ذريا فذت أ ىذر مذغ  
 " صذد  ه 0وجراقا للعةاد وأحيينا ةه ةلدل ميتا  ذذلل اللذر 0منها قوله تعالى " والنلل ةاساا  لها علج نضيد 

ا " وأيضذ ، هاالعظيا ، وأت  ةه السن ة النةوية فت قول الرسول ال ريا " النلل والشجر ةر ة علذى أهلذيها وعاةذي
اا نذه  ذاغ ععذقوله أععموا نساء ا فت نفاسهغ التمر فإنه مغ  اغ ععامها فت نفاسها التمر لرج ولذدها حليمذا ، إ

مسذلا ه وسلا العمها إياه "  ما شةه الرسول صلى ه عليمريا حيغ ولد  ولو علا ه ععاما ليرا مغ التمر لع
إنهذا حذيغ ةالنللة فت  ىرل ليرها ، وعول ععا ها، ودواا ظلها، وعيذ  ىمرهذا ، ووجودهذا النذافج علذى الذدواا ف

 ( 4ص ، 1988 : فضل ه)  تعلج وتىمر ال تاال تؤ ل حتى تيةب وةعد أغ تيةب يتلذ منها منافج  ىيرل
اعة نليل التمر فت مصر منذ فجر التاريخ ةملتلف أنحاء الذةالد فذت الذواد  والذدلتا ، وقد عرف  ار 

ر فذذت وتشذذير التاذديرا  إلذذى أغ أعذذ داد أشذذجار نلذذ يل الذذ تم 0وعمذ  اراعتذذه فذذت الصذذحراء والواحذذا  ال رةيذذة 
حلذة فذت مر مليذوغ شذجرل أنىذى دلذل منهذا 9مليذوغ نللذة تاريةذا منهذا  11جمهورية مصر العرةية تادر ةحوالى 

عذذا مليذذوغ شذذجرل تنذذتج أصذذنافا ملتلفذذة مذذغ التمذذر منهذذا الجذذاف ، ونصذذف الجذذاف والعريذذة تة 5اإلىمذذار حذذوالى 
 ( . 21، ص 1989 :شوقت)للظروف المنالية التى تنمو فيها تلل الشجار 

وتلع  أشجار النليل دورا هاما فذت تعويذج الةي ذة الصذحراوية لذتال ا أنذوان الاراعذا  اللذر  لمذا  
ة ذا  لها مغ لصا ص وصفا  تر يةية تععيها قدرل فريدل على مجاةهة وتحمل الحيال فت المنذ اع  الصذحراوي

 ( 14،  ص 1998 :الحماد  )وتنموا جيداً فت الراضى الرملية  لالظ روف الةي  ية الحار
فاذذى  ولذذذا تذذاداد أهميذذة اراعذذة نليذذل التمذذر فذذت الوقذذ  الذذراهغ فذذت مشذذروعا  التوسذذج الاراعذذت ال 

أشذجار  ةالمناع  الصحراوية الجديدل والتذى تحتذاج إلذى أشذجار مسذتديمة اللضذرل ةحيذ  يم ذغ االسذتفادل منهذا 
ة إلذى ظل ، ومصدا  ريا، ، وتىةي  ال ىةاغ الرملية ، وحماية الاراعا  اللر  مغ احف الصحراء ةاإلضذاف

ةلح اج عسذل الذ ذة والت ليذف ، والتصذنيج ، وإنتذأهمية نليل التمر فذت إقامذة الصذناعا  المتعذددل والتذى منهذا التعة
ماشذا  ، )الدةب( ، والحلويا  ، والفعا ر ، وال حوال  ، والقفذاص ، والسذرل ، وال راسذى ، واللذوص ، وال
للشذ ةا   والل ياف ، والحةال ، وعل ف المواشى وه ذه الصناعا  يم غ أغ تس اعد فت فت ح فرص عمذ ل جذ ديدل

 (.       25ص   1989 :شمه )لة الس ا دل ةي نها حالي ا لتلفي ف ح دل الةع ا
ولهميذذة اراعذذة نليذذل التمذذر والنهذذود ةإنتاجيتذذه أنشذذأ  الدولذذة لجنذذة قوميذذة لهذذذا ال ذذرد تمىلذذ   

لمر ذا ا  أمهمتها فت نشر الوعى وإقنان الاران ةأهمية اراعة  النليل ورعايته ةأسلو  علمت متعور ، وأنشذ
لنليذذل وأقامذذ  مر ذذاا للتذدري  الفنذذى للذذاران علذى عمليذذا  اللدمذذة ، وإنشذاء حذذدا   لالمصذر  لنليذذل التمذر ، 

لمحصذذول ، ملتلفذذة النمذذاع ، مذذج االهتمذذاا ةالسذذمدل الملتلفذذة ، والذذر  والتلاذذيح ، والتالذذيا واللذذف ، وجمذذج ا
غ علذى أ وعمليا  ما قةل وما ةعد الحصاد ،  ما أوص  ةإنشاء جهاا إرشاد  اراعت متلصص لاران النليل

تمذر ة نليذل الياوا ةعاد ، وإقامة الندوا  والمؤتمرا  ، وعاد الدورا  التدريةية للاارن فت مجذال إنتذاج ورعايذ
 .( 28ص   ، 1989 :، والت وسج فت اراع ة أصناف التمور الجيدل الااةلة للتصدير ) شوقت 

 1998 :حذرح ) (  و12ص  1998 :شمذ ة )( و 11ص  ، 1998 :الحماد )وق د ذ ر   ل مغ   
( عذذدل توصذذيا  علميذذة يم ذذغ مراعاتهذذا عنذذد الةذذدء فذذت اراعذذة وإنشذذاء  56ص ، 1989 :عذذالا )( و 18ص ،

سذليمة  ةستاغ نليل إلنتاج التمر ه ى: إعذداد الرد جيذدا للاراعذة ،وتحديذد مواقذج اراعذة الفسذا ل علذى أسذب
عذاد علذى مسذافا  منتظمذة وأغ ت ذوغ أةةحي  ت ذوغ فذت لعذوع مسذتايمة ، وةمسذافا  مناسذةة، وةاوايذا قا مذة و

د ا، مذذج  إتمذذاا عمليذذة حفذذر الجذذور قةذذل الاراعذذة ةوقذذ   ذذاف ، وللذذع الترةذذة)الردا ( ةالسذذما1×1×1الجذذور 
العضذو  ، وغذذرب الفسذيلة ةذذالجورل ةالوضذذج الصذحيح ةحيذذ  ي ذوغ أ ةذذر قعذذر لهذا تحذذ  سذعح الترةذذة ، ولذذف 

السذماد  النتح فت الشهور الولذى ، وعذدا اإلسذراف فذت وضذج الفسا ل ةعد اراعتها ةلي  أو قما  لحمايتها مغ
اننذذا  الةلذذد  فذذت قذذان  الجذذورل ، وضذذرورل االهتمذذاا ةعمليذذة التسذذميد الذذدور  ةحيذذ  يوضذذج السذذماد نىذذرا وةالم

دل ، السذذمادية المعلوةذذة وفاذذا لنذذون وعمذذر الشذذجار ونوعيذذة الترةذذة وعذذر  الذذر  ، والظذذروف المناليذذة السذذا 
ا عاذد يع وش  ونظافة مجار  الذر  الحاليذة ةصذفة عامذة ، واسذتلداا الذر  المنذتظا  فذت مواسذواالهتماا ةتلع

  الىمذذار لتشذذجيج نمذذو المجمذذون اللضذذر  ،  مذذا يجذذ  العنايذذة التامذذة ةلدمذذة الرد مذذغ حذذر  وعايذذ  للترةذذة
، ا ،ولذفللاضاء على الحشا   والعشا  الضارل ةصفة دورية ،وإجذراء عمليذا  لدمذة رأب النللذة مذغ تالذي

جمذج عمليذا  الةوإاالة الشوال ، واالغاريد ، والتلايح ، والت ييب ،والتاويب ، واللف ، والت مذيا ، والعنايذة 
ى نذى ، وقعذج السذوةاع الناضذج أوال ، وإجذراء الجنذى فذجضرورل وضذج فرشذة تحذ  النللذة عنذد ال ، والحصاد

 رص الشذديد عمليا  فذرا الىمذار قةذل التسذوي ، والحذالصةا، الةا ر ،واستلداا اآلال  الحادل فى الجنى وإجراء 
 فت تداول الىمار.

ولضماغ الحصول علذى معذدال  إنتاجيذة عاليذة مذغ التمذر يم ذغ أغ تسذاها ةاذدر  ةيذر فذت االقتصذاد  
المصر  فأغ المر يتعل  ضرورل العناية الةال ذة لذالل تنفيذذ  افذة المراحذل واللعذوا  الاراعيذة منذذ التيذار 
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غ ، والتيذذار الفسذذا ل الجيذذدل ، وإجذذراء عمليذذا  الذذر  ةالماننذذا  الما يذذة واالحتياجذذا  الفعليذذة فذذت أرد الةسذذتا
 المواعيد المناسةة ، وإاالة الفسا ل النامية حول الا فت الوقا  المناسةة .

شذذر ويعتةذذر نليذذل التمذذر مذذغ أهذذا المحاصذذيل الاراعيذذة التذذى يعتمذذد عليهذذا المذذاارن السذذيو  حيذذ  تنت
مذر ةواحذة مغ جملة المسذاحة المنارعذة تاريةذا ويةلذ  تعذداد أشذجار النليذل اإلنذا  المى %60نليل  فت حدا   ال

ت العذ اا , مليذوغ نلذ لة مذغ ملتلذف الصنذ اف إال أغ متذ وسع إنتذاج الشذ جرل الواحذ دل فذ5سيوه ما ياذار  مذغ  
فظذا  التذى تنشذر ةهذا اراعذة  جا وهو معدل مذنلفد إذا مذا قذورغ ةمتوسذع اإلنتذاج فذى المحا 35-30يادر ة  

النليذذل فذذت مصذذر حيذذ  أظهذذر  اإلحصذذاءا  أغ متوسذذع إنتذذاج النللذذة مذذغ التمذذر فذذت ةعذذد محافظذذا  الوجذذه 
  جا وفذى  135-117، وفت مصر الوسعى مغ  1994 جا /سنة عاا  142.2إلى  108الةحر  تتراو، ةيغ 

 (. 14ص   1999 :ال او ) جا  72.5 جا إلى  57مصر العليا مغ 
 ( انلفاد إنتاجية النليذل ةواحذة سذيوه إلذى أغ الذاران ال ياومذوغ  7ص ، 1998 :حرح )يعلل و

لاععذة ةأداء العمليا  الاراعية الضرورية للدمة ةساتيغ نليذل التمذر ، ويارعونذه مذج أ ىذر مذغ محصذول فذت ا
هتمذذوغ لذذر  ، وال يالواحذذدل دوغ اال تذذرا  ةمتعلةذذا  غيذذره مذذغ أشذذجار الفا هذذة اللذذر  مذذغ السذذمدل أو ميذذاه ا

هرهذا ةذا  فذت مظةإاالة الفسا ل النامية حول الا وةذا تصةح الجورل الواحدل ةها أ ىر مغ نللة مىمذرل تشذةه ال ا
شذار ة إلذى انتمغ حي   ىافة الشجار فت وحدل المساحة  ، واإلهمال الشديد فت الرعاية و اللدمة ، هذا ةاإلضذاف

ا يذذة جمذذج وعذذدا إجذذراء التلاذذيح أو الت يذذيب والتالذذيا ةاإلضذذافة إلذذى ةد اآلفذذا  والمذذراد التذذى تصذذي  النليذذل ،
 وتداول الىمار .

( علذذى ضذذرورل االهتمذذاا ةتنميذذة اراعذذة النليذذل ةواحذذة  12ص ، 1998عةذذد الفتذذا، )ولهذذذا يؤ ذذد  
مذنح ليذل تسيوه وذلل لمذا لذه مذغ منذافج متعذددل،  ةاعتةذاره المصذدر الر يسذى لذدلل سذ اغ الواحذة واغ مل يذة الن

ى ا، لاصذة فذوتععى صاحةها  الاول والم انة االجتماعية العالية ، ةاإلضافة إلى استلداا النليل  مصذدا  للريذ
مذغ حيذ   ظل الظروف المنالية الموجودل ةالواحة ، ممذا يتعلذ  االهتمذاا ةاإلرشذاد والتوعيذة لماارعذى الواحذة

 إنتاج محصول التمر ورعاية النليل .
الجهذذاا الذذذ  يسذذتعيج رفذذج  فذذاءل اإلنتذذاج الاراعذذت مذذغ  افذذة المحاصذذيل واإلرشذذاد الاراعذذت هذذو  

يل الاراعية ةصفة عامة عغ عري  تىايف العنصذر الةشذر  وتوعيتذه وتعريفذه ةعمليذا  لدمذة ورعايذة المحاصذ
 صال وي  الحذ االاراعية المناسةة ، و يفية استلداا السمدل ، والمي نذة الاراعيذة ، واإلدارل المارعيذة ، وتسذ 

ة ( وتعةيذ  أحذد  السذالي  والتوصذيا  الاراعيذ 116 ذ 115ص ،  1973 :عمذر)الاراعية ، وحماية الترةذة 
اج مذذغ لذذالل وضذذج ةذذرامج تنمويذذة اراعيذذة مت املذذة يحذذل فيهذذا العلذذا الاراعذذت التعةياذذى فذذت  ذذل مراحذذل اإلنتذذ

لتذذى ةذذرامج اإلرشذذادية اوذلذذل مذذغ لذذالل ال. ( 12، ص 1975والتصذذنيج والتلذذايغ  والتسذذوي  ) عةذذد ال فذذار : 
التذ ى ي عدها لهذا ال رد ويضمن ها أحذد  مذا وصذل  إليذ ه الةحذو  والعلذوا فذت ملتلذف المجذاال  الاراعيذة و

 ( .  209، ص  1972 :العادلى)تةنى أساسا على احتياجا  الاران مغ المعارف والمهارا   
حذة سذيوه ماعية لنليل الةلح فذى واوعلى هذا وفى ضوء ما تادا مغ اةراا الهمية االقتصادية واالجت

 و  ةرعايذة ، فاغ المر يتعل  االهتماا ةماارعى واحة سيوه و إعداد الةذرامج اإلرشذادية لهذا لاصذة فيمذا يتعلذ
عهذذذا إنتذذذاج محصذذذول التمذذذر وذلذذذل لتذذذدنى  مسذذذتو  اإلنتذذذاج مذذذغ ناحيذذذة ، وةدا يذذذة العمليذذذا  الاراعيذذذة التذذذى يتة

ة تج الىانويذمذغ ناحيذة ألذر  ، هذذا ةاإلضذافة إلذى أغ النذوا و إنتذاج التمذور الماارعوغ فى رعاية وترةية النليل
يوه مذذغ الشذجار النليذذل ال تاذذل فذذى أهميتهذذا االقتصذذادية عذذغ النذذواتج الر يسذذية وينة ذذى تم ذذيغ ماارعذذى واحذذة سذذ

لذة  محاو دعذي است الل هذه النواتج اقتصاديا ةالش ل الذ  يسها فى رفج مستو  معيشتها ، ولهذا فاغ هذا الةحذ 
ارنذذة ماعلميذة ةهذذدف اإلجاةذذة علذى التسذذاؤال  التاليذذة : مذا هذذو مسذذتو  معذارف اران نليذذل التمذذر ةواحذة سذذيوه 

لتذى اةالممارسا  الصحيحة الموصذى ةهذا و ومذا هذو مسذتو  تنفيذذها لهذذه الممارسذا  و ومذا هذى أهذا العوامذل 
النتذاج  ةواحذة سذيوه للممارسذا   الموصذى ةهذايتوقج أغ ي وغ لها عالقة ةمستو  معارف  وتنفيذذ اران النليذل 

 التمورو 
ولعذذل اإلجاةذذة علذذى هذذذه التسذذاؤال  تسذذاعد فذذى وضذذج ةرنذذامج إرشذذاد  للنهذذود ةاارعذذة النليذذل  

 ة رد اياده إنتاج التمور فى هذه المنعاة ال نية ةمواردها وىرواتها العةيعية .
 
 
 

 أهداف الدراسة :
 -الهداف التالية:فى ضوء مش لة الدراسة أم غ تحديد  

 درجة االحتياج المعرفى لاران نليل التمر ةواحة سيوه .التعرف على . 1
 االحتياج التنفيذ  لاران نليل التمر ةواحة سيوه . التعرف على. 2
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لمسذذتو  ةذذيغ المت يذذرا  الشلصذذية للمةحذذوىيغ وهذذى : السذذغ ، والحالذذة االجتماعيذذة ،واالعالقذذة  التعذذرف علذذى. 3
لعمليذا   مهنة ، وحجا الحيذاال المارعيذة وةذيغ  ذل مذغ درجذة االحتيذاج المعرفذى والتنفيذذ التعليمى ، وال

 0اراعة وانتاج  نليل التمر ةواحة سيوه
 0. التعرف على أها المش ال  التى تواجه اران نليل التمر ةواحة سيوه 4

 

 أهمية الدراسة 
معرفيذذة والتنفيذيذذة لذذاران نليذذل التمذذر ترجذذج أهميذذة الدراسذذة إلذذى أنهذذا محاولذذة لتحديذذد االحتياجذذا  ال 

حيذ  ت فذل ةواحة سيوه والتى يعتةر تحديدها ضرورل أساسية لتلعيع ةرامج إرشادية فعالة لاران نليذل التمذر ة
يذادل النهذود ةإنتذاج ذلذل المحصذول ةأسذلو  علمذى ممذا يذؤد  إلذى ايذادل النذاتج منذه وهذذا ةذدوره يذؤد  إلذى ا

  .المصر  ةصفة عامة ودلل اران نليل التمر ةواحة سيوه ةصفة لاصة  العا د االقتصاد  للدلل الاومى
 

 فروض الدراسة 
 -:ةالتاليالبحثية ض ولتحقيق الهدف الثالث تم صياغة الفر

ل التمذر توجد عالقة ةيغ درجة  االحتياج المعرفى للاران المةحوىيغ ةعمليا  اراعذة وانتذاج نليذ  -1
مسذتو  مدروسة وهى : السذغ ، والحالذة االجتماعيذة ، والةواحة سيول وةيغ المت يرا  الشلصية ال

 التعليمى ، والمهنة ، وحجا الحياال المارعية .  
ل التمذر توجد عالقة ةيغ درجة االحتياج التنفيذذ  للذاران المةحذوىيغ لعمليذا  اراعذة وانتذاج نليذ  -2

 وةيغ المت يرا  الشلصية المدروسة الساةاة.

لمعرفذذذى ودرجذذذة اإلحتيذذذاج التنفيذذذذ  للممارسذذذا  الاراعيذذذة توجذذذد عالقذذذة ةذذذيغ درجذذذة اإلحتيذذذاج ا -3
 المرتةعة ةإنتاج التمر ةواحة سيوه.

 
 الطريقة البحثية

 

 منطقة الدراسة : 
حذد للف نسمه ، وتتةذج واحذة سذيول إداريذا محافظذة معذرو، وتعذد  أ 18يةل  عدد س اغ واحة سيول  

ف نة سيول ولمب قر  هى أغورمى ، واةذو شذرو ا ويضا مر ا سيوه مدي306مرا اها اإلدارية وتةعد عنها 
 جهة الشر  ، والمراقت ، وةهى الديغ جهة ال ر  ، وقرية أا الص ير جهة الشمال الشرقى .

 عينة  الدراسة :
تا التيار عينة الدراسة مغ ماارعى مدينة سيول وقر  المر ذا اللمسذة مذغ واقذج سذجال  الجمعيذة 

 مذذغ جملذذة عذذدد الذذاران ةالواحذذة والةذذال  %5ياذذة عشذذوا ية منتظمذذة ةنسذذةة ة سذذيول ةعردينذذالتعاونيذذة الاراعيذذة ةم
ماارعذذا مذذنها ، وفذذى قريذذة  100ماارعذذا تذذا التيذذار  2000ففذذت مدينذذة سذذيول يوجذذد ، حذذا اا  7200 عذذددها

 60ماارعذذا تذذا التيذذار  1200ماارعذذا ، وقريذذة أةذذو شذذروف يوجذذد  75ماارعذذا تذذا التيذذار   1500أغذذورمى 
ماارعذا تذا 800ماارعذا ، وقريذة ةهذى الذديغ 55ماارعا تذا التيذار 1100المراقت يوجد  ماارعا ، وفت قرية 

ماراعذذا ، وةذذذا ةلذذ  حجذذا عينذذة 30ماارعذذا تذذا التيذذار  600، وأليذذراً قريذذة أا الصذذ ير حيذذ  يوجذذد ماارعذذا  40التيذذار 

 ماارعا .  360 يغالمةحوى
 

 
 طريقة جمع البيانات : 

المااةلذذة الشلصذذية للمةحذذوىيغ واسذذتلدا فذذى جمذذج الةينذذا   جمعذذ   ةيانذذا  هذذذه الدراسذذة عذذغ عريذذ 
استمارل استةياغ روعت فت تصميمها أغ تحتو  على : ةيانا  شلصية عغ المةحوىيغ وهى :السذغ ، والمسذتو  
التعليمى ،والحالة االجتماعية ، والمهنة ، وحجا الحيذاال المارعيذة ، وةيانذا  عذغ المعرفذة والتنفيذذ للممارسذا  

المتعلاذذة ةإنتذذاج التمذذر حيذذ  تذذا سذذؤال المةحذذوىيغ عذذغ مذذد  معذذرفتها وتنفيذذذها لتلذذل الممارسذذا  وقذذد  الاراعيذذة
وأول هذذه العمليذات هذى إنشذاء بسذتان تةعا للعمليا  الر يسذية  ةقسم  هذه الممارسا  إلى أرةج مجاال  ر يسي

تاسذيا الرد ، وحفذر الجذور تدور حول التيار الرد المناسةة ، و ةوتضمن  اىنا عشرل ممارسنخيل التمر  
، ووضج السماد العضذو  ، والمسذافة ةذيغ الجذور ، و التيذار الفسذا ل المناسذةة ،ومواعيذد الاراعذة المناسذةة ،و 

وتضذمن  تسذعة ممارسذا  والعملية الثانية هى الخدمذة المسذتمرة لجشذجار الناميذة حماية الفسا ل ةعد الاراعة 
الذذر  فذذى المواعيذذد المناسذذةة ،و التسذذميد ال يمذذاو  المناسذذ ،و السذذمدل تذذدور حذذول اللدمذذة الجيذذدل لألشذذجار ،و 
وتضذذمن  تسذذج ممارسذذا  والعمليذذة الثالثذذة هذذى خدمذذة را  النخلذذة  .العضذذوية ،و مااومذذة الحشذذا   واآلفذذا  

 .تذذدورتلل الممارسذذا  حذذول ممارسذذا  التالذذيا الجيذذد ،ولذذف الىمذذار ،وإاالذذة الجريذذد الاا ذذد ، وتةليذذر الىمذذار 
وتضذذمن  سذذ  ممارسذذا  تذذدور حذذول وضذذج الفرشذذة تحذذ  النللذذة عنذذد ليذذة الرابعذذة هذذى الجمذذع والحصذذاد والعم
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الجنذذى ،وقعذذج السذذوةاع الناضذذج أوال ،و جمذذج الىمذذار فذذى الصذذةا، الةذذا ر ،واسذذتلداا اآلال  الحذذادل فذذى قعذذج 
 السوةاع الناضج عند الجمج ، وإجراء عمليا  الفرا للىمار قةل التسوي   .

اج الستمارل قا مة ةعذدل مشذ ال  إنتاجيذة اراعيذة تعذو  عمليذة النهذود ةاراعذة وانتذ ما تضمن  ا
دما  نليل التمر ةالواحة وهى : قصور الدور اإلرشاد  الاراعى فى مجال اراعة وانتذاج التمذر ، ضذعف اللذ

سذوياية ت فى مجال اراعة نليل التمر ، وناص اللدمة اآللية فى مجال اراعة نليل التمذر ، وعذدا وجذود منافذذ
يذة ةذاغ الرملتعاونية لةيج التمر ، وةعد واحة سيوه عغ السذوا  ، وارتفذان منسذو  الميذاه الجوفيذة ، واحذف ال ى

مهذا على أشجار النليل ، وناص معارف ومهذارا  اران نليذل التمذر فذى هذذا المجذال ، واحت ذار التجذار وتح 
 ه .يععى رأيه فى وجود تلل المش لة مغ عدمفى أسعار شراء التمر ةواحة سيوه ، وعل  مغ  ل مةحو  أغ 

ة وقذذد مذذر إعذذداد اسذذتمارل االسذذتةياغ ةعذذدل مراحذذل حتذذى وصذذل  إلذذى صذذورتها النها يذذة  انذذ  المرحلذذ
لاراعيذة الولى منها هت ايارل استعالعية  للواحذة للتعذرف علذى معذارف الذاران وعرياذة تنفيذذها  للعمليذا  ا

 25 ى لهذا علذىرل أولية الستمارل االستةياغ ، وأليرا إجراء التةذار مةذد إلنتاج التمر ىا ةعد ذلل تا تصميا صو
 ماارعا ةالواحة وتا إجراء التعديال  الالامة لها حتى لرج  فت صورتها النها ية .
عذغ عريذ  مااةلذة  2000وقد تا جمج الةيانا  مغ منعاة الةحذ  لذالل شذهر  مذارب وأةريذل عذاا 

   ومدينة سيول وفت حاولها .المةحوىيغ ةأما غ تجمعاتها ةالار
 

 معالجة البيانات :
فى حالة معرفته ة ل ممارسه وصفر فى حالة عذدا معرفتذه و ذذلل  لواحد ةتا إععاء المةحو  درج

درجة واحذده فذى حالذة تنفيذذه ل  ممارسذة وصذفر فذى حالذة عذدا تنفيذذه وتذا جمذج الذدرجا  التذى حصذل عليهذا 
تذذا حسذذا  الدرجذة المتوسذذعة للمعرفذذة ة ذذل ممارسذذة ةاعتةارهذذا النسذذةة المةحذو  فذذى  ذذل العمليذذا  المدروسذذة، و

الم وية للاران الذذيغ يعرفذوغ الممارسذة . مذا حسذ  متوسذع درجذة االحتيذاج المعرفذى  ل ذل ممارسذه ةاعتةذاره 
الم مذذل الم ذذو  لمتوسذذع درجذذة المعرفذذة ، مذذا حسذذ  متوسذذع درجذذة االحتيذذاج المعرفذذى ل ذذل عمليذذة ةاعتةذذاره 

وحسذذ  المتوسذع العذذاا  0سذاةى لمتوسذذعا  درجذة االحتيذذاج المعرفذى للممارسذا  الم ونذذة للعمليذة المتوسذع الح
لدرجة االحتيذاج المعرفذى ةاعتةذاره المتوسذع الحسذاةى لدرجذة االحتيذاج المعرفذى للعمليذا  الاراعيذة المدروسذة 

 الرةعة .
غ لذذاران الذذذيغ ينفذذذوةاعتةذذاره النسذذةة الم ويذذة ل ةوحسذذ  متوسذذع درجذذة تنفيذذذ الذذاران ل ذذل ممارسذذ

 مذا حسذ   ،الممارسة ،  ما حس  متوسع االحتياج اإلرشاد  التنفيذ  ةاعتةاره الم مذل الم ذو  لدرجذة التنفيذذ 
إلرشذاد  امتوسع االحتيذاج اإلرشذاد  التنفيذذ  للممارسذا  الم ونذة للعمليذة ، وحسذ  المتوسذع العذاا لالحتيذاج 

ة الرةعذذة لدرجذذة االحتيذذاج اإلرشذذاد  التنفيذذذ  للعمليذذا  الاراعيذذالتنفيذذذ  العذذاا ةاعتةذذاره المتوسذذع الحسذذاةى 
 المدروسة  .

 وعالوه علذى ذلذل فاذد تذا حسذا  مت يذرا  االحتيذاج اإلرشذاد  المعرفذى ل ذل مذاارن ةاعتةذار عذدد
اره عذذدد الممارسذا  التذى ال يعرفهذا .  مذذا تذا حسذا  مت يذذرا  االحتيذاج اإلرشذاد  التنفيذذ  ل ذذل مذاارن ةاعتةذ

 لم ذو  حيذ ارسا  التى ال ينفذها .  ما تا حسا  مستو  االحتياج المعرفى التنفيذ  وفاذا لدرجذة الم مذل المما
   ذ 0تا تاسيا مستو  االحتياج إلى ىال  ف ذا  هذى :  ذل مةحذو  حصذل علذى درجذة فذى الم مذل الم ذو  مذغ )

 66.7 ذذ   33.4ى )درجذذة ( ي ذذوغ احتياجذذه المعرفذذى أو التنفيذذذ  مذذنلفد ، و ذذل مةحذذو  يحصذذل علذذ 33.3
وغ درجذة ( ي ذ 100  ذ   66.8درجة ( ي وغ احتياجه المعرفى أو التنفيذ  متوسع ، و ل مةحو  حصل على )

رفذى تياج المعار العالقة ةيغ المت يرا  الشلصية وةيغ درجا  االحةاحتياجه المعرفى أو التنفيذ  عالى . واللت
ةذذذيغ وغ  ذذل مذذذغ مت يذذذرا  االحتيذذاج المعرفذذذى والتنفيذذذذ  والتنفيذذذ  تذذذا اسذذذتلداا  معامذذل االرتةذذذاع الةسذذذيع ةذذذي

ا   ذذالمت يذذرا  الشلصذذية هذذى : السذذغ ، وحجذذا الحيذذاال المارعيذذة، والمسذذتو  التعليمذذى ،  مذذا اسذذتلدا مرةذذج 
الحالذذة  اللتةذذار العالقذذة ةذذيغ درجذذة االحتيذذاج المعرف والتنفيذذذ  للذذاران المةحذذوىيغ الموصذذى ةهذذا وةذذيغ  ذذل مذذغ

 لذى العالقذة ما أسذتلدا معامذل اإلرتةذاع الرتةذى )سذةيرماغ ( للتعذرف ع مت يرا  مستالة .  االجتماعية والمهنة
  .ةيغ مستويا  المعرفة ومستويا  التنفيذ للممارسا  المارعية المرتةعة ةإنتاج التمر ةواحة سيوه 

 

 النتائج ومناقشاتها
 

 أوال : وصف عينة الدراسة:
لمةحذوىيغ لا التوصل إليها فيمذا يتعلذ  ةذالمت يرا  الشلصذية  يتناول هذا الجاء عرضا للنتا ج التى ت

 ( .1المدروسة  ما يلى جدول رقا )
سذنة( حيذ  ةلذ  عذدد المةحذوىيغ فذى  40 – 36حي  تةيغ أغ منوال أعمذار المةحذوىيغ ياذج فذى ف ذة )

لذذ  عذذدد سذذنة فذذا ىر ( حيذذ  ة 41مذذغ إجمذذالى المةحذذوىيغ يليهذذا ف ذذة ) %44.5مةحوىذذا ةنسذذةة  160هذذذه الف ذذة 
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مذذغ إجمذذالى المةحذذوىيغ ممذذا يوضذذح أغ أ ىذذر مذذغ ىلىذذى المةحذذوىيغ  %25.8مةحوىذذا ةنسذذةة  93المةحذذوىيغ ةهذذا
أعمارها تايد عغ ستة و ىالىوغ عاما ، ورةما يايد ذلل مغ استعدادها لتاةذل التوصذيا  اإلرشذادية الجديذدل فذى 

 . همجال اراعة نليل التمر ةواحة سيو
 

 مبحوثين وفقا للمتغيرات الشخصية المدروسة( : توزيع ال1جدول رقم )

 % العدد المتغير

   السن : 
 25            30 35 9.7 
 31            35  72 20.0 
 36            40 160 44.5 
 41  93 25.8 

 100 360 الجملة

   الحالة االجتماعية :
 18.1 65 أعا  
 59.7 215 متاوج 
 22.2 80 أرمل 

 100 360 الجملة

   المستوي التعليمى :
 33.3 120 أمت  
 25.0 90 يارأ وي ت  
 27.8 100 متوسع 
 13.9 50 جامعت 

 100 360 الجملة

   المهنة :
 69.5 250 اراعة فاع  
 19.4 70 اراعة مج حرفة 
 11.1 40 اراعة مج وظيفة 

 100 360 الجملة

   حجم الحيازة المزرعية 
 54.2 195 فداغ 2 - 
 27.5 99 فداغ 5- 
 18.3 66 أفدنة فا ىر 10 

 100 360 الجملة
 المصدر: إستمارة إستبيان

 

 215 مذذا أظهذذر  النتذذا ج أغ مذذا ياذذر  مذذغ ىلىذذى المةحذذوىيغ متاوجذذوغ حيذذ  ةلذذ  عذذدد المتذذاوجيغ 
ةحوىذا م 93 مغ إجمالى المةحوىيغ ، يلى تلذل الف ذة الرامذل حيذ  ةلذ  عذدد الذاارن ةهذا %59.7ماارعا ةنسةة 

رار مغ إجمذالى المةحذوىيغ ، ممذا يوضذح أغ مذا ياذر  مذغ ىالىذة المذاب المةحذوىيغ لذديها اسذتا %25.8ةنسةة 
 .هة سيواسر وقد يساعد ذلل فى تاةل التوصيا  اإلرشادية الجديدل فى مجال اراعة وانتاج نليل التمر ةواح

مذذغ  %33.3مةحوىذذا ةنسذذةة  120 غ حيذذ  ةلذذ  عذذددها ي مذذا أوضذذح  النتذذا ج أغ ىلذذ  المةحذذوىيغ أميذذ
 %27.8مةحوىذا ةنسذةة  100إجمالى المةحوىيغ ، يلى تلل الف ة الحاصلوغ على مؤهل متوسذع وقذد ةلذ  عذددها 

لمةحذوىيغ مغ إجمالى عينة المةحوىيغ وتشير تلذل النتذا ج الذى ضذرورل مراعذال اإلعذار المعرفذى والىاذافى لذد  ا
 راعة نليل التمر ةواحة سيول  .عند تلعيع الةرامج اإلرشادية فى مجال ا

 ما أشار  النتا ج إلى أغ ا ىر مغ ىلىى المةحذوىيغ ةاليذل يعملذوغ ةالاراعذة فاذع حيذ  ةلذ  عذدد هذا 
مذذغ إجمذذالى عينذذة المةحذذوىيغ يلذذى تلذذل الف ذذة الذذذيغ لذذديها حرفذذة ألذذر  ةجانذذ   %69.5مةحوىذذا ةنسذذةة  250

جمالى المةحوىيغ ورةما تع ب تلل النتا ج انتشذار مهنذة مغ إ %19.4مةحوىا ةنسةة  70الاراعة و ةل  عدد ها 
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الاراعة لد  غالةية مغ المةحوىيغ وقذد يشذير ذلذل ال أهميذة نشذر التوصذيا  الجديذدل التذى تفيذد وتذؤد  إلذى رفذج 
 . هاإلنتاجية الاراعية فى مجال اراعة نليل التمر ةواحة سيو

مسذذاحا  اراعيذذة تاذذدر ةفذذدانيغ فأقذذل   مذذا أظهذذر  النتذذا ج أغ ا ىذذر مذذغ نصذذف المةحذذوىيغ يحذذواوغ
غ رةذج مغ إجمالى عينذة الةحذ  واغ ا ىذر مذ %54.2مةحوىا ةنسةة  195حي  ةل  عدد المةحوىيغ فى هذه الف ة 

% مذغ 27.5مةحوىذا ةنسذةة  99المةحوىيغ يحواوغ لمسة أفدنه فأقل  حيذ  ةلذ  عذدد المةحذوىيغ فذى هذذه الف ذة 
  اراعيذة لنتا ج إلى أغ ا ىر مغ أرةج ألماب المةحوىيغ يحواوغ مسذاحاوتشير تلل ا إجمالى عدد المةحوىيغ .

 تةل  لمسة أفدنه فأقل مما يوضح أهمية نشر التانية المناسةة لتلل المساحا  .
 

 -: هثانيا االحتياجات المعرفية للزراع المبحوثين فى مجال زراعة نخيل التمر بواحة سيو

 -ا يلى مغ نتا ج :( م2فاد أوضح  النتا ج جدول رقا )    
                االحتياج المعرفى للمبحوثين بعملية الخدمة االولى النشاء بستان نخيل التمربفيما يتعلق  - 1

تيذذاج فاذذد أم ذذغ ترتيذذ   الممارسذذا  التذذى تتضذذمنها هذذذه العمليذذة ترتيةذذا تنااليذذا وفاذذا لمسذذتو  االح
 الم و   ما يلى :المعرفى ل ل ممارسه  والذ  يعةر عنه ةدرجة الم مل 

   نللة فاع 100المفرود عدد االشجار فى الفداغ  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  83.3
   فسيلة النليل لها مواصفا  معروفة حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 80.6
   الجويةةعد اراعة الفسا ل الةد مغ حمايتها مغ العوامل  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 80.6
   امتار فى المتوسع  6المفرود ةيغ الصنف والىانى  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 77.8
   للع ناتج الحفر ةالسمدل العضوية فا دته  ةيرل  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 75.0
   حفر الجور المناسةة ضرور  جدا  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 71.7
   عند الاراعة وضج الفسيلة ما ل للشمال  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  70.8
   التيار االرد المناسةة وأعدادها للاراعة شىء اساسى  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 96.4
   افضل مواعيد لاراعة الفسا ل هو فصل الشتاء  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 66.7
   تاسيا االرد الى صفوف ةمسافا  مهمة جدا  ي   ان  درجة الم مل الم و ح درجة 55.6
   وضج الفسيلة فى الجورل له ناب ملصوصيغ   حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  52.8
   النليل اللى ةيعلج عشوا ى معظمة اصله نو   حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 30.6

 

ى مغ تلذل ياج المعرفى للاران المةحوىيغ ةالنسةة للتسج ممارسا  االولوتوضح تلل النتا ج أغ االحت
درجذذة  الممارسذا  فذذى هذذه العمليذذة علذذى الترتيذ  تاذذج فذذى ف ذة االحتيذذاج المعرفذى العذذالى حيذذ  تةذيغ اغ متوسذذع

حتيذاج درجذة وهذو يفذو  الدرجذة المتوسذعة لال 67.9االحتياج المعرفى للمةحذوىيغ ةممارسذا  تلذل العمليذة هذو 
 درجة  66.8لعاا ل ل العمليا  المدروسة والذ   ةل  ا
 
  االحتياج  المعرفى للزراع المبحوثين بعملية الخدمة المستمرة لالشجار النامية .بفيما يتعلق  - 2

فذى يذاج المعرفاد ام غ ترتي  الممارسا  التى تتضمنها تلل العملية ترتيةا تنااليا وفاا لمستو  االحت
 -ةر عنه ةدرجة الم مل الم و   ما يلى :ل ل ممارسه والذ  يع

   تناية الحشا   مغ حاول النليل مها حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 88.9
   التسميد الةلد  للنليل مها جدا  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  88.9
    ر  النليل ضرور  عند ارتفان الحرارل حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  86.1
   اضافة االسمدل ال يماوية قةل التاهير ضرورية جدا حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة 83.3
   الر  الدور  للنليل ضرور  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  80.6
   النليل مغ االشجار التى تحتاج لدمة مستمرل  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  80.6
ان  درجة الم مل الم و حي    درجة  80.6    مااومة االفا  والحشرا  فى النليل لها فا دل  ةيرل 
   ةالناب اللى ةيضيفوا السماد الةلد  للنليل عندها لةرل  ويس حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  77.8
   فى الصيف المياه ضرورية للنليل  حي   ان  درجة الم مل الم و  درجة  75.0

  
ة ياذج فذى النتا ج إلى أغ االحتياج المعرفى للاران المةحوىيغ  ل ذل ممارسذا  هذذه العمليذوتشير تلل 

 ه العمليذةف ة االحتياج المعرفى العالى حي  تةيغ اغ متوسع درجذة االحتيذاج للمعرفذى للمةحذوىيغ ةممارسذا  هذذ
الذذ  ةلذ  ويا  المدروسذة درجة وهذه الدرجة تفو  درجة المتوسع العاا لالحتياج المعرفى ل ل العمل 82.4ةل  

 درجة  66.8
 
 يما يتعلق باالحتياج المعرفى للزراع المبحوثين بعملية خدمة رأ  النخلة :ف - 3

تيذذاج ترتيذذ  الممارسذذا  التذذى تتضذذمنها تلذذل العمليذذة ترتيةذذا تنااليذذا وفاذذا لمسذذتو  االح فاذذد  ام ذذغ
 لى :المعرف ل ل ممارسه والذ  يعةر عنه  ةدرجة الم مل الم و   ما ي

   قةل موسا التلايح يج  ر  النليل  حي   ان  درجة الم مل الم و  60 درجة 
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.56 درجة
7 

   قةل عملية التاويب يمنج الر   حي   ان  درجة الم مل الم و 

.59 درجة
2 

   التةلر للتمر مها جدا  حي   ان  درجة الم مل الم و 

.57 درجة
5 

   رور  فى للنليل لف الىمار ض حي   ان  درجة الم مل الم و 

.56 درجة 
9 

   التاويب مها جدا فى النليل  حي   ان  درجة الم مل الم و 

.55 درجة
6 

   التاليا  يساعد فى سرعة االنتاج  حي   ان  درجة الم مل الم و 

.54 درجة
2 

    ىرل عدد الجريد على النللة تالل االنتاج  حي   ان  درجة الم مل الم و 

.52 درجة
5 

   المفرود التاليا قةل لروج العراجيغ    درجة الم مل الم و حي   ان

.51 درجة
4 

   التاليا مفيد اذا تا فى الشتاء  حي   ان  درجة الم مل الم و 

وتةذذيغ تلذذل النتذذا ج اغ االحتيذذاج المعرفذذى للذذاران المةحذذوىيغ لهذذذه الممارسذذا  ياذذج فذذى ف ذذة االحتيذذاج  
درجذة  56.3ياج المعرفى للمةحوىيغ ةممارسا  تلل العملية هو المتوسع حي  تةيغ اغ متوسع درجة االحت

 درجة . 66.8وهو اقل مغ المتوسع العاا لالحتياج المعرفى ل ل العمليا  المدروسة والذ  ةل   
 
 يما يتعلق باالحتياج المعرفى للزراع المبحوثين بعملية الجمع والحصاد :ف  - 4

تيذذاج تلذذل العمليذذة ترتيةذذا تنااليذذا وفاذذا لمسذذتو  االح فاذذد  ام ذذغ ترتيذذ  الممارسذذا  التذذى تتضذذمنها
 -المعرف ل ل ممارسه والذ  يعةر عنه  ةدرجة الم مل الم و   ما يلى :

 ضرورل استلداا االال  الحادل فى قعج السوةاعا  الناضجة حي   ان  درجة الم مل الم و  60.3 درجة
 ىمار ةعد الجمج وقةل التسوي  مهمة جدا عملية فرا ال حي   ان  درجة الم مل الم و  58.6 درجة
 جمج السوةاعا  الناضجة  فى الصةا، أو أوالر النهار حي   ان  درجة الم مل الم و  58.6 درجة
 المفرود قعج السوةاعا  الناضجة الول  حي   ان  درجة الم مل الم و  58.6 درجة
 ى قةل تماا النضح يالل مغ قيمة المحصول اإلسران فى الجن حي   ان  درجة الم مل الم و  55.0 درجة
 وضج الفرشة تح  اشجار النليل عند الجنى مهمة  حي   ان  درجة الم مل الم و  53.9 درجة

لذذل توضذذح تلذذل النتذذا ج اغ االحتيذذاج المعرفذذى للذذاران المةحذذوىيغ ل ذذل الممارسذذا  التذذى تتضذذمنها ت
ةحذذوىيغ تةذذيغ اغ متوسذذع درجذذة االحتيذذاج المعرف للمالعمليذذة تاذذج فذذى ف ذذة االحتيذذاج المعرفذذى المتوسذذع حيذذ  

ليذذا  درجذذة ةينمذذا وجذذد اغ درجذذة االحتيذذاج المعرفذذى العذذاا ل ذذل العم 57.4ةممارسذذا  فذذى تلذذل العمليذذة هذذو 
 درجة . 66.8المدروسة هو 

يذة مل ونذة لعمما سة  يم غ الاول اغ الاران المةحوىيغ لديها  احتياج معرفى عذالى فيمذا يتعلذ  ةالممارسذا  الم
لمعرفذى احيذ  تةذيغ ذلذل مذغ الدرجذة المتوسذع لالحتيذاج  هاللدمة االولى إلنشاء ةستاغ تليذل التمذر ةواحذة سذيو

 ذذل لدرجذذة وهذذى أعلذذى مذذغ الدرجذذة المتوسذذعة ال ليذذة لالحتيذذاج المعرفذذى   67.9لتلذذل الممارسذذا  والتذذى ةل ذذ  
ا ورىذوه وتمسذ ها ةمذ ميذة ةذيغ المةحذوىيغ إنتشذار الدرجة ورةما يرجج   66.8العمليا  المدروسة والتى ةل   

تمذذر مذغ االسذالف ، ممذذا يؤ ذد علذى أهميذذة الذدور الحيذذو  لإلرشذاد الاراعذى فذذى مجذال اراعذة ةسذذاتيغ نليذل ال
 . هةواحة سيو
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سذا   ما تةيغ ايضا اغ الاران المةحوىيغ لديها احتياج معرفى عالى فيما يتعل  ةاالحتيذاج المعرفذى ةالممار
التى تتضمنها عملية اللدمة المستمرل حي   تةيغ ذلل مغ الدرجة المتوسذعة لالحتيذاج المعرفذى لممارسذا  

درجذذة وهذذو أعذذال مذذغ الدرجذذة المتوسذذعة لالحتيذذاج المعرفذذى ل ذذل العمليذذا   82.4هذذذه العمليذذة والذذذ  يةلذذ  
لدمذة المسذتمرل او الدوريذة درجة مما يوضح اغ الاران المةحوىيغ ال يعلموغ عغ ال 66.8المدروسة وهو 

ا  شذذىء ورةمذذا يرجذذج ذلذذل الذذى ضذذعف لةذذراتها ةاراعذذة نليذذل التمذذر االمذذر الذذذ  يتعلذذ  ت ىيذذف جهذذود 
 االرشاد الاراعى فى هذا المجال .

لممارسذا  وفيما يتعل  ةعملية لدمة راب النللة فاد تةيغ اغ االحتياج المعرفى لد  الاران فى  ذل ا
المعرفذى  ياذج فذى ف ذة االحتيذاج المعرفذى المتوسذع إذ اغ درجذة متوسذع االحتيذاج التى تتضمنها تلل العملية

ل الذى درجة ورةما يرجج ذلذ 66.8درجة فى حيغ ةل  المتوسع المعرفى العاا ل ل العمليا     56.3ةل   
ة ةمذا عدا اهمية تلل الممارسا  مغ وجهة نظر الاران او النتشار الصناف المرتفعذة ةصذورل غيذر عةيعيذ

 حيع ةإجراء تلل الممارسا  مغ لعورل يتجنةها الاران .ي
ج فذى ف ذة وفيما يتعل  ةعملية الجمج والحصاد فاذد تةذيغ اغ االحتيذاج المعرفذى للذاران المةحذوىيغ وياذ

لذ  ةدرجذة فذى حذيغ  57.4االحتياج المعرفى المتوسع حي  تةيغ اغ متوسع درجة االحتياج لمعرفى ةل ذ  
 درجة  66.8اا درجة المتوسع المعرفى الع

االمذذر الذذذ  يؤ ذذد أهميذذة ضذذرورل قيذذاا اإلرشذذاد الاراعذذى ةتلعذذيع وتنفيذذذ الةذذرامج المتلصصذذة 
 للنهود ةعملية إنتاج واراعة التمر ةواحة سيول .

 
  -حة سيوة :االحتياجات التنفيذية للزراع المبحوثين فى مجال زراعة وإنتاج نخيل التمر بوا ثالثا :

 ( ما يلى :2) اوضح  النتا ج جدول رقا
تمذر فاذد سذتاغ نليذل الةالنشذاء فيما يتعلق بتنفيذ الزراع المبحوثين للممارسات التذى تتمذمنها عمليذة الخدمذة االولذى  – 1

 يلى  الم و   ما ام غ ترتيةها ترتيةا تنااليا وفاا لمستو  االحتياج التنفيذ  ل ل ممارسه والذ  يعةر عنه ةدرجة الم مل

 حفر الجور المناسةة ضرور  جدا  درجة الم مل الم و  حي   ان  94.4 درجة 
 فسيلة النليل لها مواصفا  معروفة  حي   ان  درجة الم مل الم و  90.3 درجة
 للع ناتج الحفر ةاالسمدل العضوية فا دته  ةيرل  حي   ان  درجة الم مل الم و  88.9 درجة
 الفسا ل الةد  مغ حمايتها مغ العوامل الجوية ةعد اراعة  حي   ان  درجة الم مل الم و  88.9 درجة

 امتار فى المتوسع 6المفرود ةيغ الصنف وااللر  حي   ان  درجة الم مل الم و  88.9 درجة 
 نللة  100المفرود عدد النلل فى الفداغ  حي   ان  درجة الم مل الم و  86.1 درجة
 لاراعة الفسا ل هو فصل الشتاء افضل مواعيد  حي   ان  درجة الم مل الم و  83.3 درجة
 عند اراعة وضج الفسا ل ما ل للشمال  حي   ان  درجة الم مل الم و  83.3 درجة
 تاسيا االرد الى صفوف ةمسافا  مهمة جدا   حي   ان  درجة الم مل الم و  83.3 درجة
 اعة شىء اساسى  التيار االرد المناسةة واعددها للار حي   ان  درجة الم مل الم و  75.0 درجة
 وضج الفسيلة فى جورل له ناب ملصوصيغ  حي   ان  درجة الم مل الم و  62.0 درجة
 النليل اللى ةيعلج عشوا ى معظمة اصله نو   حي   ان  درجة الم مل الم و  50.0 درجة

 

لعذالى تنفيذذ  الوتشير تلل النتا ج الى اغ االحتياج التنفيذ  للاران المةحوىيغ  ياج فى ف ذة االحتيذاج ا
لذذاران ةالنسذذةة لعشذذر ممارسذذا  ةينمذذا وجذذد اغ هنذذال اىنذذاغ فاذذع مذذغ الممارسذذا  تةذذيغ اغ االحتيذذاج التنفيذذذ  ل

 المةحوىيغ  لها ياج فى ف ة االحتياج المتوسع .
 81.2ويوضح ذلل ارتفان متوسذع درجذة االحتيذاج التنفيذذ  للمةحذوىيغ ةتلذل العمليذة حيذ  ةلذ       

إلرشذاد ادرجذة ورةمذا يشيرال ضذرورل تنفيذذ ةذرامج  85.3المتوسع العاا للممارسا  المدروسذة درجة ةينما ةل  
الاراعذذى ةالممارسذذة تحذذ  االشذذراف حتذذى يم ذذغ للذذاران  اجذذراء الممارسذذا  الموصذذى ةهذذا فذذى مجذذال اللدمذذة 

 االولى النشاء ةستاغ نليل التمر .
 
تمرة لخدمذذة المسذذللممارسذذات التذذى تتمذذمنها عمليذذة افيمذذا يتعلذذق باالحتيذذاج التنفيذذذ  الذذزراع المبحذذوثين  – 2

 لجشجار النامية
لم مذل ه ةدرجذة افاد ام غ ترتيةها ترتيةا تنااليا وفاا لمستو  االحتياج التنفيذ  ل ذل ممارسذه والذذ  يعةذر عنذ   

 -الم و   ما يلى :
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 التسميد الةلد  للنللة مها جدا  حي   ان  درجة الم مل الم و  94.4 درجة

 تنفية الحشا   مغ حاول النليل مها  حي   ان  درجة الم مل الم و  91.4 ةدرج

 مااومة اآلفا  والحشرا  فى النليل لها فا دل  ةيرل  حي   ان  درجة الم مل الم و  90.3 درجة

 ر  النليل ضرور  عند ارتفان درجة الحرارل  حي   ان  درجة الم مل الم و  88.9 درجة

 اضافة االسمدل ال يماوية قةل التاهير ضرورية جدا    درجة الم مل الم و حي   ان 88.9 درجة

 الناب اللى ةيضيفوا السماد الةلد  للنليل عندها لةرل  ويسة  حي   ان  درجة الم مل الم و  88.9 درجة

 الر  الدور  للنليل ضرور   حي   ان  درجة الم مل الم و  86.1 درجة

 النليل مغ الشجار التى تحتاج لدمة مستمرل الم مل الم و حي   ان  درجة  84.7 درجة

 فى الصيف المياه ضرورية للنليل  حي   ان  درجة الم مل الم و  83.3 درجة

 
 ذة فملية ياذج وتشير تلل النتا ج الى اغ احتياج الاران التنفيذ  ل ل الممارسا  التى تتضمنها تلل الع

و العمليذة هذ اغ متوسذع درجذة االحتيذاج التنفيذذ  للمةحذوىيغ  لممارسذا  تلذلاالحتياج التنفيذ  العالى حي  تةيغ 
 .درجة  85.3درجة ةينما ةل  المتوسع العاا لالحتياج التنفيذ  لسا ر العمليا  المدروسة هو  88.6

 
  لنخلة:ادمة رأ   فيما يتعلق باالحتياج التنفيذ  للزراع المبحوثين للممارسات التى تتممنها عملية خ – 3

سذة والذذ  فاد ام غ ترتي  تلل الممارسا  ترتيةا تنااليذا وفاذا لمسذتو  االحتيذاج التنفيذذ  ل ذل ممار
 -يعةر عنه ةدرجة الم مل الم و   ما يلى :

 التةلير للتمر مها جدا  حي   ان  درجة الم مل الم و  93.6 درجة

 يل التاويب مها جدا فى النل حي   ان  درجة الم مل الم و  90.8 درجة

 قةل عملية التاويب يمنج الر   حي   ان  درجة الم مل الم و  88.1 درجة

 قةل موسا التاليح يج  ر  النليل  حي   ان  درجة الم مل الم و  85.1 درجة

 لف الىمار ضرور  فى النليل  حي   ان  درجة الم مل الم و  82.5 درجة

 الجريد على النللة يالل االنتاج   ىرل عدد حي   ان  درجة الم مل الم و  81.7 درجة

 المفرود التايلا قةل لروج العراجيغ حي   ان  درجة الم مل الم و  79.4 درجة

 التاليا يساعد فى سرعة االنتاج  حي   ان  درجة الم مل الم و  76.1 درجة

 التاليا مفيد اذا تا فى الشتاء  حي   ان  درجة الم مل الم و  74.4 درجة

 
مليذة ا تلذل العل النتا ج إلى أغ االحتياج التنفيذ   الاران المةحوىيغ  للممارسا  الت تتضمنهوتشير تل

ل ممارسذا  تلذياج فى ف ة االحتياج التنفيذ  العالى حي  تةيغ اغ متوسذع درجذة االحتيذاج التنفيذذ  للمةحذوىيغ ل
رجذة االمذر د 85.3  المدروسة هذو درجة واغ المتوسع العاا لالحتياج التنفيذ  ل ل العمليا 83.5العملية هو 

 ها .الاراعى ةتدري  اران نليل التمر ةواحة سيول على تنفيذ الممارسا  الموصى ةالذ  يتعل  قياا اإلرشاد 

 

 صاد :لجمع والحفيما يتعلق باالحتياج التنفيذ  للزراع المبحوثين للممارسات التى تتممنها عملية ا – 4
الم مل ا وفاذذا لمسذذتو  االحتيذذاج التنفيذذذ  والذذذ  يعةذذر عنذذه ةدرجذذةفاذذد أم ذذغ ترتيةهذذا ترتيةذذا تنااليذذ

 -المؤ  ما يلى:
.97 درجة

8 

 الفرشة تح  النللة عند الجنى مهمة جدا  حي   ان  درجة الم مل الم و 
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.94 درجة

2 

 جمج السوةاعا  الناضجة فى الصةا، أوالر النهار  حي   ان  درجة الم مل الم و 

.90 درجة

8 

رجة الم مل الم و حي   ان  د  المفرود قعج السوةاعا  الناضجة الول  

.89 درجة

7 

 اإلسران فى الجنى قةل تماا النضج يالل مغ قيمة المحصول  حي   ان  درجة الم مل الم و 

.88 درجة

3 

 عملية فرا التمر ةعد الجمج وقةل التسوي  مهمة جدا  حي   ان  درجة الم مل الم و 

.78 درجة

2 

درجة الم مل الم و حي   ان    ضرورل استلداا اآلال  الحادل فى قعج السوةاعا  الناضجة  

 
ل إنتذاج النخيذ (: توزيذع المبحذوثين وفقذا لذرأيهم فذى وجذود  المشذكالت الزراعيذة التذى تحذد مذن 3جدول رقذم )

 بواحة سيوة

 % ال توجد % توجد المش لة

 10.8 69 89.2 321 ناص المعارف والمهارا  لد  الاران

 11.1 40 88.9 320 عدا وجود منافذ تسوياية تعاونية للتمر

 17.2 62 82.8 298 قصور الدور اإلرشاد  الاراعى

 18.6 67 81.4 293 احت ار التجار وتح مها فى اسعار التمر

 19.2 69 80.8 291 ضعف اللدما  الح ومية الاراعية

 19.4 70 80.6 290 ناص اللدمة االلية وعدا توافرها

 21.7 78 78.3 282 عد الواحة عغ االسوا ة

 27.2 98 72.8 262 احف ال ىةاغ الرملية على اشجار النيل

 38.9 140 61.1 220 ارتفان المياه الجوفية فى الراضى

 
ها تلذذل وتشذذير تلذذل النتذذا ج إلذذى أغ االحتيذذاج التنفيذذذ  للذذاران المةحذذوىيغ  للممارسذذا  التذذى تتضذذمن 

ارسذا  حذوىيغ لممحتياج التنفيذ  العالى حي  تةيغ اغ متوسع درجة االحتياج التنفيذ  للمةالعملية ياج فى ف ة اال
درجذة  85.3 درجة واغ المتوسع العاا  لالحتياج التنفيذ  ل ذل العمليذا   المدروسذة هذو 91.3تلل العملية يةل  

ورل حصذاد ةمذا يوضذح ضذرورةما يرجج ذلل إلذى عذدا اهتمذاا الذاران ةذإجراء عمليذا  اللدمذة أىنذاء الجمذج وال
 ت ىيف الجهود اإلرشادية فى مجال اراعة وانتاج نليل التمر ةواحة سيول .

 
 احة سيوه.التمر بو رابعا :العالقة بين اإلحتياج المعرفى واإلحتياج التنفيذ  للممارسات الزراعية المرتبطة بإنتاج

  للممارسذذا  الاراعيذذة المرتةعذذة للتعذذرف علذذى العالقذذة ةذذيغ اإلحتيذذاج المعرفذذى واإلحتيذذاج التنفيذذذ 
المعرفذى  ةإنتاج التمر ةواحة سيوه ، تا صذياغة الفذرد اإلحصذا ى التذالى : التوجذد عالقذة ةذيغ درجذة اإلحتيذاج

حة هذذذا ودرجذذة اإلحتيذذاج التنفيذذذ  للممارسذذا  الاراعيذذة المرتةعذذة ةإنتذذاج التمذذر ةواحذذة سذذيوه. وللتأ ذذد مذذغ صذذ
 ، 1978مذر:ع)سةيرماغ( وذلل ةإستلداا المعادلذة التاليذة: )عةذد الفتذا، ،  الفرد  أستلدا معامل إرتةاع الرت 

 ( .182ص
 2مج ف   6                  
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        -1ر= 
 (1-2غ)غ             

(   Fوةمعلومذذة قيمذذة ) 0.56وةحسذذا  قيمذذة معامذذل إرتةذذاع الرتذذ  لسذذةيرماغ فاذذد ةل ذذ  قيمتذذه  

 المحسوةة ةإستلداا المعادلة التالية :
 
 
 

                R2
 /k-1  

F      =       ________ 
 

                 1-R2/N-K  
عنذذذذد  8.56،  0.05عنذذذذد  4.710) ف الجدوليذذذذة =  15.08( المحسذذذذوةة = Fإتضذذذذح أغ قيمذذذذة ) 

0.01) 
ه إذا يوجذذد فذذر  معنذذو  ، وةنذذاءا عليذذه يم ذذغ رفذذد الفذذرد اإلحصذذا ى وقةذذول الفذذرد النظذذر  الةذذديل. أ  أنذذ

ذ  يوه . والذسذد عالقه ةيغ اإلحتياج المعرفى واإلحتياج التنفيذ  للممارسا  المارعيذة إلنتذاج التمذر ةواحذة توج
ر نتذاج التمذيم غ تفسيره ةأغ اإلحتياج المعرفى يؤىر ةش ل مةاشذر فذى اإلحتيذاج التنفيذذ  للممارسذا  اللاصذة ةإ

 لتمذر يرجذجاالعينذة للممارسذا  اللاصذة ةإنتذاج  لماارعى العينة . مما يدل على أغ تنفيذ أو عذدا تنفيذذ ماارعذى
 ةش ل أساسى إلى معارفها اللاصة ةإنتاج التمر.

 
 -: ه: المشكالت التى تعوق عملية إنتاج وزراعة نخيل التمر بواحة سيو خامسا

( اغ هنذذال مجموعذذة مذذغ المشذذ ال  تعذذو  عمليذذة اراعذذة وانتذذاج 3أوضذذح  الةيانذذا  جذذدول رقذذا )
 يلى: واجها  مايم غ ترتيةها تنااليا وفاا للنسةة الم وية لرأ  الاران المةحوىيغ فى ت هيونليل التمر ةواحة س

 
 

 ناص معارف ومهارا  اران  نليل التمر ةواحة سيوه 89.2%

 عدا وجود منافذ تسوياية تعاونية لةيج التمر  88.9%

 قصور الدور اإلرشاد  الاراعى فى مجال اراعة وإنتاج التمر 82.8%

 احت ار التجار وتح مها فى أسعار التمر ةواحة سيول 81.4%

 ضعف اللدما  اآللية فى مجال اراعة نليل التمر 80.8%

 ناص اللدمة الح ومية فى مجال اراعة نليل التمر 80.6%

 ةعد واحة سيول عغ السوا   78.3%

 احف ال ىةاغ الرملية على أشجار النليل  72.8%

 وفية فى الراضى الاراعية ارتفان المياه الج 61.1%

 
نهذود وتشير تلل النتا ج إلى أغ هذذه المشذ ال  هذى التذى يراهذا الذاران المةحذوىيغ تعذو  عمليذة ال

لذى ضذرورل ةاراعة وانتاج نليل التمر ةواحة سيول مما يسذة  تذدهور إنتذاج التمذر ةالواحذة المذر الذذ  يذدعوا إ
 .احة سيول ت ل  على تلل المش ال  التى تعو  إنتاج التمر ةوت ىيف الجهود اإلرشادية لمساعدل الاران فى ال

ع يذذذ  للذذزراسادسذذا : العالقذذة بذذين المتغيذذرات الشخصذذية المدروسذذة وبذذين درجتذذى االحتيذذاج المعرفذذى والتنف
 -المبحوثين فى مجال زراعة وانتاج  نخيل التمر بواحة سيوة :

 -( ما يلى : 5و   4أوضح  النتا ج جداول ارقاا  )
ةذذيغ السذذغ وةذذيغ درجذذة االحتيذذاج المعرفذذى للذذاران  0.05د عالقذذة معنويذذة سذذالةة عنذذد مسذذتو  توجذذ

المةحذذوىيغ ةعمليذذا  اراعذذة وانتذذاج نليذذل التمذذر المدروسذذة ةواحذذة سذذيول  وهذذى : لدمذذة راب النللذذة ، والجمذذج 
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حيذذ   انذذ  قذذيا والحصذذاد ، واللدمذذة المسذذتمرل والرعايذذة ، وعمليذذة اللدمذذة االولذذى إلنشذذاء ةسذذتاغ نليذذل التمذذر 
 ( . 0.180- 0.220-،  0.310-،  0.211-معامال  االرتةاع على الترتي  ) 

ةذذيغ المسذذتو  التعليمذذى  0.05هذذذا وقذذد ظهذذر  النتذذا ج وجذذود عالقذذة معنويذذة موجةذذة عنذذد مسذذتو  
 ى لدمذةللمةحوىيغ وةيغ درجذة االحتيذاج المعرفذى  للذاران المةحذوىيغ ةعمليذا  اراعذة وانتذاج نحيذل التمذر وهذ

يذ   انذ  حراب النللة ، والجمج والحصاد ، واللدمة المستمرل والرعاية ، وعمليا  انشاء ةسذتاغ نليذل التمذر 
 (.0.470،  0.290،  0.325،  0.225قيا معامال  االرتةاع على الترتي  )

ةذذيغ حجذذا الحيذذاال المارعيذذة وةذذيغ درجذذة االحتيذذاج  0.05 مذذا توجذذد عالقذذة معنويذذة عنذذد مسذذتو  
والجمذج  اران المةحوىيغ ةعمليا  اراعة وانتاج نليل التمذر ةواحذة سذيول وهذى لدمذة راب النللذة ،المعرفى لل

مال  والحصذذاد ، واللدمذذة المسذذتمرل ، وعمليذذا  اللدمذذة الولذذى إلنشذذاء ةسذذتاغ نليذذل التمذذر ، حيذذ   انذذ  معذذا
 ( على الترتي  .0.125،  0.371 -،  0.448،  0.251االرتةاع )

تيذاج ةذيغ الحالذة االجتماعيذة وةذيغ درجذة االح 0.05عالقة معنوية عند مسذتو   ما تةيغ عدا وجود 
سذذتمرل ، المعرفذذى للذذاران المةحذذوىيغ فيمذذا يتعلذذ  ةعمليذذا  لدمذذة راب النللذذة ، والجمذذج والحصذذاد، واللدمذذة الم

( 8.31،  4.61،  7.82،  5.68وعمليا  اللدمة واالنشاء لةستاغ نليذل التمذر . حيذ   انذ  قذيا مرةذج  ذا  )
 وهى اقل مغ نظيراتها الجدولية.

اران ةيغ المهنة وةذيغ درجذة االحتيذاج المعرفذى للذ 0.05 ما تةيغ وجود عالقة معنوية عند مستو  
 ،والحصذاد  المةحوىيغ ةالنسةة لعمليا  اراعة وانتاج نليل التمر ةواحة سيول وهى لدمة راب النللة ، والجمج

،  12.6لولذى إلنشذاء ةسذتاغ نليذل التمذر حيذ   انذ  قذيا مرةذج  ذأ  ) واللدمة المستمرل ، وعمليا  اللدمذة ا
 ( على الترتي  وهى أعلى مغ نظيرتها الجدولية . 16.7،  15.6،  14.6

وةنذذاءا علذذى ذلذذل يم ذذغ رفذذد الفذذرد اإلحصذذا ى االول فيمذذا يتعلذذ  ةالعالقذذة ةذذيغ السذذغ ، وةذذيغ 
ا حذوىيغ فيمذوةذيغ درجذة االحتيذاج المعرفذى للذاران المة المستو  التعليمى ، وحجا الحياال المارعية ، والمهنذة

 يتعل  ةعمليا  اراعة وانتاج نليل التمر المدروسة.
لمةحذوىيغ افيما يتعل  ةالحالة االجتماعية وةيغ درجة االحتيذاج المعرفذى للذاران رفضه يم غ الةينما 

 ةلصوص عمليا  اراعة وانتاج نليل التمر المدروسة .
ذ  ةذيغ السذغ وةذيغ درجذة االحتيذاج التنفيذذ 0.05ة معنويذة سذالةة عنذذد مسذتو   مذا تةذيغ وجذود عالقذ

-ة   ذ اع )للمةحوىيغ فيما يتعلذ   ةعمليتذى الجمذج والحصذاد ، واللدمذة المسذتمرل حيذ   انذ  قذيا معذامال  االرت
0.175  ،-0.215 .) 

رجذة ليمذى وةذيغ دوةيغ المستو  التع 0.05 ما تةيغ وجود عالقة معنوية سالةة عند مستو  معنوية 
-رتةذذاع )االحتيذذاج التنفيذذذ  لعمليذذة اللدمذذة االولذذى النشذذاء ةسذذتاغ نليذذل التمذذر حيذذ   انذذ  قيمذذة معام  ذذ ل اال

0.315.) 
 وةذيغ حجذا الحيذاال المارعيذة وةذيغ درجذة 0.05 ما تةيغ أيضا وجود عالقذة معنويذة عنذد مسذتو  

،  0.180حصذاد  حيذ   انذ  قيمذة معامذل االرتةذاع )االحتياج التنفيذ  لعمليتى لدمة راب النللذة، والجمذج وال
0.421. ) 

وةذذيغ المهنذذة وةذذيغ درجذذة االحتيذذاج التنفيذذذ   0.05 مذذا تةذذيغ وجذذود عالقذذة معنويذذة عنذذد مسذذتو  
اللدمذذة  للمةحذوىيغ فيمذذا يتعلذ  ةعمليذذا  لدمذة راب النللذذة ، والجمذذج والحصذاد  واللدمذذة المسذتمرل ، وعمليذذا 

 (19.201،  18.180،  15.220،  13.250التمذر  حيذ   انذ  قذيا مرةذج  ذا  ) الولى إلنشاء ةستاغ نليل
 على الترتي  وهى اعلى مغ نظيرتها الجدولية. 

عيذة ، وةذا يم ذغ رفذد الفذرد االحصذا ى الىذانى فيمذا يتعلذ  ةالعالقذة ةذيغ السذغ ، والحالذة االجتما
اللدمذذة ويتعلذذ  ةعمليتذذى الجمذذج والحصذذاد ، والمهنذذة، وةذذيغ درجذذة االحتيذذاج التنفيذذذ  للذذاران المةحذذوىيغ فيمذذا 

اغ نشذاء ةسذتالالمستمرل ، ةينما ال يم غ رفضه فيما يتعل  ةعمليتى لدمة راب النللة ، وعمليا  اللدمة االولذى 
ةذيغ درجذة نليل التمر ةواحة سيول .  ما يم غ رفد ذلل الفرد فيما يتعلذ  ةالعالقذة ةذيغ المسذتو  التعليمذى و

غ ينمذا اليم ذللمةحوىيغ ةعمليا  لدمذة راب النللذة ، والجمذج والحصذاد، واللدمذة المسذتمرل، ةاالحتياج التنفيذ  
 . هرفضه فيما يتعل  ةعملية اللدمة الولى إلنشاء ةستاغ نليل التمر ةواحة سيو

رجذة  ما يم غ رفد الفرد اإلحصا ى الىانى فيما يتعلذ  ةالعالقذة حجذا الحيذاال المارعيذة وةذيغ د
يتذى سذةة لعملةالن هفيذ  لعمليذا  اللدمذة المسذتمرل ، وعمليذا  اللدمذة الولذى  ةينمذا ال يم ذغ رفضذاالحتياج التن

 لدمة راب النللة ، والجمج والحصاد .
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 المراجـع
 

،  سذالمىالعرةذى واإل اراعة النليذل وانتذاج التمذور فذت العذالميغأحمد ، فتحى حسانيغ ، وألروغ ) د اترل ( ، 
 . 325، ص 1979شمب ، الااهرل ، معةعة جامعة عيغ 

 فذت العرةذت النليذل الذوعغ الحاا التانية الموصى ةها لتحسيغ إنتذاجالحماد  ، عةد العظيا محمد ، ) د تور ( ، 
 .87، ص  1998، معةعة ، جامعة عيغ شمب ، الااهرل ،  

 حذو تعذ ويرنمعذالا العريذ   الحماد  ، عةد العظيا محمد ، ) د تور ( ، قعف وإعداد وتداول ىمار الةلح ، نذدول
 . 21،ص 1989إنتاج وتس  وي  الةل ح على المس تو  الاومى ، واارل الاراعة ، الااهرل  

 ،اإلسذ ندرية  ، دار المعةوعذا  الجديذدل ، أساسيا  علا اإلرشاد الاراعت.العادلى ، أحمد السيد ، ) د تور ( ، 
  209، ص  1972

سذذا نولوجيذذا  المسذذتحدىة ةذذيغ ماارعذذى واحذذة سذذيوه، رسذذالة ماجستير،قال ذذاو  ،محمذذد امذذيغ صذذدقى ،تةنذذى الت 
 144، ص  1999االرشاد الاراعى ،  لية الاراعة ، جامعة االس ندرية ، 

ل ، حرح  ، محمد محمد محمذد  ، ) د تذور ( ، الوضذج الذراهغ  وتصذورا  المسذتاةل لنليذل الذةلح ةواحذة سذيو
 1998 ، ليذذة الاراعذذة ،سذذاةا ةاشذذا ، جامعذذة اإلسذذ ندرية  –نذذدول لفذذا  التنميذذة الاراعيذذة ةواحذذة سذذيول 

 . 35ص 
ي  اج وتس ذ وشوقت ، إةراهيا  ، ) د تور ( ، نظا وةرامج ر  نليل الةلح ، ندول معالا العري  نحو تعذ وير إنتذ

 . 21،ص 1989الةل ح على المس تو  الاومى ، واارل الاراعة ، الااهرل  
التنميذذة  لمشذذا ل المرضذذية لنليذذل الذذةلح والايتذذوغ ةواحذذة سذذيول ، نذذدول لفذذا شذذمة ، سذذعد محمذذود ، ) د تذذور ( ، ا

 . 21،  ص 1989الاراعية ةواحة سيول ، جامعة اإلس ندرية،   لية الاراعة ،  ساةا ةاشا ،
 قسذذا–عةذذد العظذذيا ، هذذد  محمذذد ، اقتصذذاديا  إنتذذاج وتسذذوي  الذذةلح فذذت محافظذذة أسذذواغ ، رسذذالة ماجسذذتير ،

 . 22، ص1997،  لية الاراعة ، جامعة أسيوع  ،  االقتصاد الاراعت
يذدل ، وعذا  الجدعةد ال فار ، عةد ال فار عه ، ) د تور ( ، اإلرشاد الاراعت ةيغ الفلسذفة والتعةيذ  ، دار المعة

 . 12، ص  1975اإلس ندرية ، 
احذ ة اعيذ ة ةوتنميذة الارعة د الفت ا،  ، مدح  السع يد ، ) مهنذدب (واحذة سذيول المذل والمسذتاةل ، نذدول لفذا  ال

 . 1ص  1998سي ول ، جامع ة اإلس ندرية ،  لية الاراعة ساةا ةاشا ، اإلس ندرية ، 
لاذاهرل ، اعةد اللعيذف عةذد الفتذا، ، أحمذد محمذد عمذر )د ذاترل( ، مادمذة العذر  اإلحصذا ية ، معةعذة التاذدا ،  

1978. 
، نذذدول  د تذور ( ، وسذذا ل وعذذر  ت ىيذر نليذذل الذذةلح عةذد ه ،  مذذال الذذديغ ، ) د تذور ( ،و ممذذدو، ريذذاد ، )

 1989معذذالا نحذذو تعذذوير إنتذذاج وتسذذوي  الذذةلح علذذى المسذذتو  الاذذومت ، واارل الاراعذذة،  الاذذاهرل ،
 . 3،ص 

ج  وير إنتذاع الا ، سع د ع ه  ، ) د تذور ( ، اقتصذاديا  إنتذ اج وتسذوي  التمذور ، نذدول معذالا العريذ  نحذو تعذ
 . 175، ص1989لى المس تو  الاومى ، واارل الاراعة ، الااهرل  وتس  وي  الةل ح ع

لاذاهرل ، اعمر ، أحمد محمد ، وألروغ ، ) د اترل ( ، المرجذج فذت اإلرشذاد الاراعذت ، دار النهضذة العرةيذة ، 
 . 116، ص  115، ص  1973

الدوليذة  ت ظذل المت يذرا فضل ه ، صال، على صالح ، ) د تور ( ، نليل الةلح المصر  وقامذة المسذتاةلية فذ
. 96صذذ  1995، واارل الاراعذذة  13النسذذةة  125والمحليذذة المعاصذذرل ، الىاافذذة الاراعيذذة ، العذذدد 

لمعهذد مهنا ، صفو  شا ر ، ) د تور ( ، الحاصذال  الةسذتانية ) الفا هذة ( مذذ را  غيذر منشذورل ،ا
 . 100، ص 1989العالى للتعاوغ الاراعت ، شةرا الليمة ، الاليوةية ،
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ABSTRACT 

 
This study aimed to identify the degree of knowledge and practical 

needs of dry-dates growers in Siwa Oasis; and examine the relationships 
between need scores and age, marital status, educational level, occupation, 
and size of land holding; and to identify the problems facing growers. 

The study was conducted on a sample of dry-dates growers listed at 
the centered agricultural cooperative in Siwa Oasis. 

The sample was drown to represent various communities on a 
proportional basis. 

Frequencies, percentages, means, correlations and chi-square were 
used to analysis the data. 
 
The main findings are: 

1- About 44.5% of respondents were in the age group 36 to 40, almost 
60% are married, and almost 70% are full-time farmers. 

2- Respondents have high knowledge needs with respect to the primary 
orchard establishment operations, and continues tree care. 

3- Respondents have moderate knowledge need with regard to caring 
from the trees head and harvesting. 

4- Respondents have high practical needs with respect to , all 
operations except harvesting  where they have moderate practical  needs  

5- The most common problem facing respondents are lack of 
knowledge and skill ; lack of marketing outlets , inadequacy of extension 
services , monopoly, lack of mechanized  services , lack of  governmental 
services , being away from markets , sand dunes , and high water table. 

6- The over significant relationship at the .05 level between the 
knowledge needs concerning tree-head service, harvesting, continuous 
service and primary service and the independent variables of age, 
educational level, all size of land holding.  

7- Marital status is not related to knowledge needs, while occupation is 
related to knowledge needs studies. 

8- Age is corrected with practical need concerning harvesting and 
continuous service, while educational level is related to practical needs 
concerning primary service. 

9- Accusation is related to all practical  needs while size of land holding 
is related to practical need concerning only the too operation’s of tree-
head service and harvesluy  . 

 

 


