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  الملخص
دف ذا یه ث ه ورة البح یه بص ة رئیس وة دراس ة الفج ة التكنولوجی املین المعرفی اد للع  باإلرش

اج  عملیات مجال في أسوان حافظةم في الزراعي ذرة  محصول  إنت تم  الشامیة،  ال ق  وی  دراسة  تحقی
د  خالل من الهدف هذا ة  تحدی اج  لموضوعات  النسبیة  األهمی دریبي  اإلحتی زراعیین  للمرشدین  الت  ال
اج  مجال  في ذرة  محصول  إنت د  الشامیة  ال ة  الفجوة  لس ة  التكنولوجی دیهم،  المعرفی د  ل  مستوي  وتحدی

دریبي  اإلحتیاج مستوي من كل بین العالقة ودراسة لهم، المعرفي التكنولوجي ریبيالتد االحتیاج  الت
 والتخصص  الدراسي،  والمؤهل ، السن  وهي  المدروسة  المستقلة والمتغیرات المعرفي التكنولوجي
ي، دة الدراس ة وم ل الخدم ي بالعم دة، الزراع ة وم ل الخدم ادي، بالعم دریب االرش ادي والت  االرش

ام،  ي  دریبوالت الع ال ف ذرة محصول  مج امیة ال د . الش ذا  اجري ولق ي  البحث ه ع عل املین جمی  الع
ك  باإلرشاد،  عامال  120 عددهم  بلغ حیث بالمحافظة الزراعي باإلرشادي ق  عن  وذل ة  طری  المقابل
یة تخدام الشخص تبیان وباس م إس داده ث ذا  اع رض،  له تخدام الغ ي واس ف ف ل وص ات وتحلی  البیان

ة النسب لومعا المئوی اط م بیرمان إرتب ب س ار للرت ع وإختب اي، مرب ح ك ن واتض ائج م اع النت  إرتف
ن  المبحوثین السن سنوات املین  م ث  الع ي  یقعون  نصفهم  حوالي  أن حی ه  ف اكثر،  سنه  50 فئ  وأن ف

م لون%) 71( معظمه ي حاص ل عل الي، مؤه ر وأن ع ن اكث لین نصفهم م ي حاص ات عل  تخصص
ر  ضواام قد نصفهم من أكثر وأن إرشادیة، غیر ن  اكث ع  الزراعي،  بالعمل  سنه  20 م ك  وم ان  ذل  ف

ن%) 78( وثین م دیهم المبح دد ل نوات ع ره س ه خب ى منخفض طة ال ل متوس ادي، بالعم  وان االرش
م%) 33( د  فه روا ق دد  حض ى الع ط  األدن ن  فق دورات  م ة ال ي  التدریبی اد ف ي  اإلرش  أو الزراع

ول ذرة محص امیة ال د الش ار ولق املون اش اد الع اللم باإلرش مید ج ول تس ي المحص ه عل ر أن  أكث
ه  المجاالت ه   اهمی ه  یلی اوي،  كمی را  التق ه  واخی ق  عملی ة  وأن العزی نهم  العظمي  الغالبی د  م زوا  ق  تمی

اع  وة  باتس ة الفج ة  التكنولوجی ي  المعرفی ع ف ات  جمی ة  العملی ول الزراعی ه  للمحص د خاص  الموع
ب ة، المناس ه و للزراع اوي، كمی ق التق ب، والعزی ه ف،والخ المناس ري، وطریق مید، ال ا والتس  مم

دة  السن من كل وأن، فیها المعرفیة التدریبیة احتیاجاتهم شدة الي یشیر ة  وم  الزراعي  بالعمل  الخدم
ل ادي، والعم دد االرش دورات وع ة ال ادیة التدریبی ي االرش ال وف ول، مج ذلك المحص ل وك  المؤه

اج  درجه وهي ابعالت المتغیرات في 0.01مستوي عند معنویا أثرت قد الدراسي، وجي  اإلحتی  التكنول
  .المحصول انتاج مجال في لهم المعرفي
  المعرفیة الفجوة، باإلرشاد العاملون، اسوان: الدالة الكلمات

  
  



  

 2022، واخرون بینات محمود طه

Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (280-289)               281 
 

  :المقدمة
د ول یع ذرة محص امیة ال ن الش رز م یل أب وب محاص ة الحب ي المنزرع ر ف ن مص ث م  حی

ة ادیة األهمی ة، االقتص دخل والغذائی ي وی ة ف اناإل تغذی وان نس ا والحی تخدم كم ي یس ر ف ن الكثی  م
ل  أنه كما المتنوعة، الغذائیة الصناعات ادة  یمث د  الخام  الم ن  للعدی ا : الصناعات  م ت  النشا،  منه  وزی

ة  األعالف تركیب في الرئیسي المكون فهو ذلك عن فضال والصابون، الذرة،  تصل  بنسبة  الحیوانی
ى رة( %70 ال ادیة نش م إرش دویعت )2016، 1361 رق اح م ل نج ادي العم ي اإلرش ال ف ة مج  تنمی

ذرة  محصول ومنها المختلفة، الهامة المحاصیل إنتاج ى  الشامیة  ال دى  عل اءة،  م رة  كف املین  وخب  الع
ه ى فی ة عل تویات كاف ة، المس فة التنظیمی ة وبص ى خاص تویات عل ة المس ادلي( المحلی ). 1972: الع

ل  من تبذل التي الجهود یعنى والتدریب ة  قب املین  مساعده ل المنظم ا  الع ى  فیه ف  عل  لوظائفهم،  التكی
ع  ویوجه، والمهارات واالتجاهات المعلومات بإكسابهم یهتم أنه كما املین  لجمی وا  لكى  الع ن  یتمكن  م
ث  بكفاءة، مهامهم أداء م  المرشدین  هؤالء  أن حی ذون  ه ون  المنف رامج  الفعلی یهم  اإلرشادیة،  للب  وعل
   ).1978: عمر( بالمسترشدین المباشر اإلتصال عبء یقع

    :البحثیة المشكلة
اني ة تع وان محافظ ن أس عف م توى ض دریبي المس دین الت زراعیین للمرش ة ال ددهم وقل  ع

وم  حیث عملهم مجال في والخبرة المعلومات وضعف بعض  المزارع  یق ة  السلوكیات  ب ي  الخاطئ  الت
ؤدى ى ت اض ال ة انخف ول إنتاجی ا المحص ات منه افة الجرع ت المض افة ووق ي مادالس إض  األزوت

  .%30 بنسبه االنتاجیة انخفاض الى تؤدى التي المحصول وتعطیش للمحصول

ا  ، المبیدات مجموعة بنفس الرش وتكرار للمبیدات السلیم باإلستخدام الوعى وعدم   أدى مم
ى  دم  ال ا  ع ات ضد  فعالیته ي  الحشد  حشرة  اف دودة، الخریف ات ، القارضة  وال ذه ، والثاقب كلة وه  المش

ا  المفترض  ومن، الزراع منها یعانى افح  انه ي  تك ذرة  محصول  ف ا  15 او 10 خالل  الشامیة  ال  یوم
ة  من ن  الزراعة  بدای ا  المزارع  ولك د  یكافحه ا  60 او 50 بع ذه  فتكون  یوم  مناعة  اخذت  الحشرة  ه

  .%50: 40 بنسبة المحصول یفتقد فبالتالي

ؤثر  الحرارة  درجه ارتفاع بان المزارع وعى وعدم ى  ت وب  موت  ببوتس  المحصول  عل  حب
  .الشامیة الذرة محصول في اللقاح

ه ا وان ذل مهم ن ب د م ق وتخطیط جه رامج دقی ادیة للب وض االرش ول للنه ان بالمحص ذه ف  ه
د  اذا اال المنشودة، الغایة تحقق لن البرامج دد  تواج ن  المناسب  الع زراعیین  المرشدین  م ادرین  ال  الق

أتى  ال اوهذ عالیة، بكفاءة وواجباتهم بمهامهم القیام على ار  اال یت دریب  باختی داد  وت ة  االع ن  الكافی  م
دریب  یعد وال المرشدین، هؤالء دفا  الت ي  ه د  ف ه  ح ه  ذات یله  لكن ق  وس دافا  او هدف  لتحقی  محدده،  اه

داف  تلك تحقیق نحو سیرته لضمان مدروس علمي تخطیط الى یحتاج فهو وبالتالي :  منصور ( االه
1980(.  
  :البحث اهداف

ذا البحث  تهدف ه املین  یس ة للع ة المعرفی وة التكنولوجی ى الفج ى التعرف عل ه ال بصفه عام
ن     باإلرشاد الزراعي في محافظه أسوان في مجال عملیات انتاج محصول الذرة الشامیة، وینشق م

 هنا الهدف الهام عده اهداف فرعیه وهى:
 دینللمرش المعرفي التكنولوجي التدریبي االحتیاج لموضوعات النسبیة االهمیة تحدید )1

 .الشامیة الذرة لمحصول الزراعیة العملیات مجال في المبحوثین الزراعیین
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زراعیین  للمرشدین المعرفي التكنولوجي التدریبي االحتیاج مستوى تحدید )2 ي  ال ذا  ف ، المجال  ه
 .لدیهم المعرفیة التكنولوجیة الفجوة اتساع مدي علي بناءًا وذلك

 للمرشدین المعرفي التكنولوجي لتدریبيا االحتیاج مستوى من كل بین العالقة دراسة )3
 المؤهل -  السن: في المتمثلة المستقلة والمتغیرات المجال هذا في تابع كمتغیر المبحوثین
 بالعمل الخدمة مدة - الزراعي بالعمل الخدمة مده - الدراسي التخصص -  الدراسي

 .لشامیةا الذرة محصول مجال في والتدریب العام االرشادي التدریب - االرشادي
 البحثیة الفروض

 المبحوثین للمرشدین المعرفي التدریبي االحتیاج مستوى بین دالله ذات معنویة عالقه توجد )1
 المستقلة المتغیرات من وكل الشامیة الذرة لمحصول الزراعیة العملیات مجال في تابع كمتغیر
 الخدمة مده - الزراعي لبالعم الخدمة مدة -  الدراسي التخصص - الدراسي المؤهل -  السن: اآلتیة

 الشامیة الذرة محصول مجال في االرشادي والتدریب العام االرشادي التدریب - االرشادي بالعمل
 او عالقه وجود عدم اي العدم فرض وهي اإلحصائیة صورتها في الفروض هذه اختبار ویتم

  .الصفري الفرض
 طریقه اجراء البحث

  :البحث منطقه:  أوال
ذرة الشامیة المزروعة          تم اختیار محافظ ث ان مساحه ال ه اسوان إلجراء البحث الحالي حی

ت   ا بلغ به     125به ل نس ي تمث دان وه ف ف ة    42ال ة بالمحافظ احة المزروع الي المس ن اجم % م
  .)2020 -(مدریه الزراعة بأسوان

 ثانیًا: طریقة اختیار شامله البحث:
و،    تم اختیار جمیع المراكز بمحافظة أسوان وهي مركز أسوان     وم أمب ، و دراو، و مركز ك

م        ع المرشدین به ار جمی م اختی ث ت و، وحی ة، ومركز إدف ا   120ومركز نصر النوب دا زراعی مرش

ه الزراعة       %100یمثلوا نسبة حوالي  ذه المراكز (مدیری زراعیین به من إجمالي عدد المرشدین ال

 ).2021-قسم االحصاء  -بأسوان 
 2021حتى  2018مستوى المراكز بمحافظة أسوان من عام بیان بأعداد المرشدین الزراعیین على 

 2021سنه  2020سنه 2019سنه  2018سنه  المركز م
 36 37 40 40 اسوان 1
 10 11 15 15 دراو 2
 28 29 31 31 كوم أمبو 3
 21 19 16 16 نصر النوبة 4
 25 22 22 20 إدفو 5

 (شامله البحث)120 99 124 122 االجمالى
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 ه جمع البیانات وقیاس المتغیرات :ثالثا: طریق
تبیان          -1 ة االس املین باإلرشاد الزراعي بأسوان) بطریق ع الع جمعت البیانات من المبحوثین (جمی

داف        ق اه ئلة تحق ن االس ى مجموعه م بالمقابلة الشخصیة حیث احتوت استمارة االستبیان عل
  البحث.

تم   وقد تم مراجعه البیانات للتأكد من صحتها ثم الترمیز وال -2 ائج، وی تفریغ في جداول لوصف النت
، 2013،202استخدام معامل ارتباط الرتب لسبیرمان واختبار مربع كاي ومعامل تشیبرو (  

1956 :Siegel ،رین م واخ اص  373: 1975)، (قاس رض الخ ار الف ل واختب ي تحلی ) ف
دریبي للمرشدین، (    اج الت  )Kurts, 1983،272بعالقه المتغیرات المستقلة في مستوي االحتی

 ).332: 2007(شرشر، 

اج            -3 ي مجال انت ي للمرشدین ف وجي المعرف دریبي التكنول اج الت اس موضوعات اإلحتی وقد تم قی
  محصول الذرة الشامیة كاالتي:

ن المجاالت الخاصة         - تم سؤال المبحوثین عن االهمیة النسبیة للمعلومات حول كل مجال م
ك باستخدام مقی      ذرة الشامیة، وذل ى غرار       بإنتاج محصول ال اط عل ن خمس نق اس مكون م

 .)5) الى مرتفعة جدا (1مقیاس لكیرت من منخفضه جدا (
وفیما یتعلق بتحدید المستوى االحتیاج التدریبي التكنولوجي المعرفي ایضا ثم قیاسها بسؤال    -

ذرة      المبحوثین عن معرفتهم بالمعلومات حول كل مجال من المجاالت الخاصة بمحصول ال
ك با  امیة، وذل ن       الش رت م اس لكی رار مقی ى غ اط عل ه نق ن خمس ون م اس مك تخدام مقی س

   .)5) الى مرتفعة جدا (1منخفضه جدا (
 Borichفیما یتعلق بقیاس االحتیاج التدریبي المحسوب تم قیاسها باالعتماد على نموذج  -

)1980 ،Borich( وطبقا لهذا النموذج تم تحدید االحتیاجات التدریبیة لكل مجال من ،
  من خالل المعادلة التالیة: المجاالت

  متوسط االهمیة. × المعرفة)  –االحتیاج التدریبي = (درجه االهمیة 
  النتائج ومناقشتها:

  وصف العینة: :أوال

ن نصف المبحوثین      1بینت النتائج الواردة  بجدول رقم " ا یقرب م ي   48" أن م % یقعون ف

ا     50الفئه العمریة المتقدمة ( ین ارتف ا یب أكثر) مم ار المبحوثین، وأن معظم المبحوثین     سنه ف ع اعم

ي مجال    71 دة ف % من الحاصلین علي مؤهل عالي، مما قد یساعد علي استیعاب التكنولوجیا الجدی
ادیة،      56الزراعة، وأن نسبه    ر إرش ي تخصصات اخري غی لین عل ن الحاص ن المبحوثین م % م

ا یش       44وان  ة، مم تهم الجامعی ي دراس ادیا ف وا إرش د تخصص نهم ق به   % م اض نس ي انخف یر ال

ن      ر م ة (أكث رة المرتفع نوات الخب ن ذوي س وثین م به المبح اع نس بیا، وارتف ین نس  20المتخصص

بتهم      ت نس ث بلغ ي حی ل الزراع نة) بالعم ل      51س رتهم بالعم دة خب اع م ي ارتف یر ال ا یش %، مم
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ین المتوسطة والمنخفضة (    ل) ح   20الزراعي، وارتفاع نسبه المبحوثین في الفئت ث بلغت   سنه فاق ی

ة بالعمل      78نسبتهم  ي عدد سنوات الخدم % من أجمالي المبحوثین، مما یشیر اإلنخفاض النسبي ف
ث أن    اإلرشادي، وانخفاض عدد الدورات التدریبیة في مجال اإلرشاد التي تنظم فیها المبحوثین حی

ا   10% منهم قد انتظموا في الفئة األدني وهي اقل من 33 ؤثر    دورات طوال مدة خدمتهم، مم د ی ق
ا        تظم فیه ي ان ة الت دورات التدریبی ة ال ي، وان محدودی م المهن ي وادائه تواهم المعرف ي مس عل

د     10% منهم قد انتظموا في اقل من 60المبحوثین، حیث ان نسبة كبیرة بلغت  ا ق ط، فم دورات فق
  یؤدي الي التأثیر علي مستواهم المعرفي في مجال المحصول.

  )%:100( ونسبتهم ،)120( المبحوثین عدد إلجمالي لمبحوثینل  الممیزة الخصائص .1 جدول
 % عدد الخصائص

  السن :
  30أقل من 

30-  
40-  
50-59 

  
16  
19  
27  
58 

  
13  
16  
23  
48 

  المؤهل الدراسي :
  متوسط

  عالي
 دراسات علیا

27  
85  
8 

22  
71  
7 

  التخصص الدراسي
  ارشاد زراعي
 تخصص آخر

  

53  
67 

  

44  
56 

  راعيمدة الخدمة بالعمل الز
  سنوات 10أقل من 

  سنه10-20
 سنه 20أكثر من 

  
13  
46  
61 

  
11  
38  
51 

  مدة العمل بالعمل االرشادي :
  سنوات 10أقل من 

  سنه10-20
 سنه20أكثر من 

  
40  
54  
26 

  
33  
45  
22 

  الدورات التدریبیة في مجال االرشاد:
  دورات 10أقل من 

20-  
 فأكثر30

  
40  
63  
17 

  
33  
53  
14 

  الدورات التدریبیة في محصول الذرة الشامیة :
دورات 10أقل من   

10-  
فأكثر20  

  
72  
37  
11 

  
60  
31  
9 
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 ثانیا: األهمیة النسبیة لمجاالت االحتیاج التدریبي المعرفي : 
م "   ي          2تشیر بیانات جدول رق دریب ف ة الت ي أهمی د اشاروا ال املین  باإلرشاد ق ي أن الع " ال

را            مجال عملیه التسمید، وذ  ه الحصاد ، وأخی م عملی اوي، ث ه التق ا كمی ي، یلیه ة االول ي المرتب ك ف ل
ال     ذا المج ة ه م وأهمی دید له دریبي الش اج الت ي اإلحتی دل عل ا ی ب مم ي الترتی ق، وعل ه العزی عملی

  .حسب وجهه نظرهم في األهمیة النسبیة
  :الشامیة الذرة محصول نتاجإ مجال في المعرفي التدریبي االحتیاج  لمجاالت النسبیة األهمیة .2 جدول

  بأسوان الزراعي باإلرشاد العاملون

 المجاالت
متوسط  مهم مهم جدا

 االهمیة
قلیلة 
 االهمیة

عدیم 
ترتیب  المتوسط الجملة االهمیة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد المجاالت
 1 104.4 120 - - 1.6 2 9.1 11 41.6 50 47.5 57 التسمید

 2 101.6 120 - - 4.1 5 15.8 19 32.5 39 47.5 57 التقاويكمیة 
 3 99 120 - - 5 6 23.3 28 25.8 31 45.8 55 الحصاد

 4 97.8 120 - - 4.1 5 17.5 21 45 54 33.3 40 مكافحة االفات
 5 97.6 120 - - 4.1 5 16.6 20 47.5 57 31.6 38 الخف

 6 97 120 - - 5 6 18.3 22 43.3 52 33.3 40 مواعید الزراعة
 7 95.4 120 0.8 1 4.1 5 22.5 27 41.6 50 30.8 37 طریقة الري

 8 93.6 120 0.8 1 3.3 4 20 24 40 48 35.8 43 الصنف
 9 92.2 120 - - 3.3 4 25،8 31 54.1 65 16.6 20 طریقة الزراعة

 10 88.6 120 - - 5 6 25 30 65.8 79 4.1 5 العزیق

اج المع  ه اإلحتی ا: درج اج     ثالث ال إنت ي مج وان ف ي بأس اد الزراع املین باإلرش دریبي للع ي الت رف
 محصول الذرة الشامیة :

م "  دول رق ات ج ن بیان ین م اج   3تب ه اإلحتی اع درج زوا بارتف د تمی وثین ق ه المبح " أن غالبی

اجهم    %79 المعرفي في هذا المجال، حیث بلغت نسبتهم ي احتی من إجمالي المبحوثین، مما یدل عل
ي            للمزید من رة ف ة الكبی ة المعرفی ا یعكس الفجوة التكنولوجی ذا المجال، مم ي ه البرامج التدریبیة ف

ه             د كمی ي مجال تحدی دریبي ف ي الت اج المعرف ي درجه اإلحتی اع الملحوظ ف هذا المجال، وان االرتف
ي       95التقاوي للمحصول حیث بلغت نسبتهم  اج المعرف ا یشیر لالحتی الي المبحوثین، مم % من إجم

وي، وان           التدر ذا المجال الحی ي ه ة ف ة المعرفی ذا المجال، واتساع الفجوة التكنولوجی یبي لهم في ه
ا   وثین تقریب ل المبح ذرة    99ك ول ال ه محص ب لزراع د المناس د الموع تطیعوا تحدی م یس نهم ل % م

س       ذا یعك ول، وه ة بالمحص ة الخاص رامج التدریبی ي الب ز ف ود التركی ي وج دل عل ا ی امیة، مم الش
ذا المجال   االتساع ا ي ه ا    ، ولكبیر للفجوة التكنولوجیة ف م یستوعبوا   99أن كل المبحوثین تقریب % ل

رامج             ي الب ا ف ام به ب اإلهتم ا  یج ن هن امیة، وم ذرة الش ول ال ه محص بة لزراع ة المناس الطریق
ة، وأن      وة التكنولوجی ر للفج اع الكبی ي االتس ب عل ة التغل ة لمحاول اء الخدم ادیة أثن ة االرش التدریبی

وا    98البیة العظمي للمبحوثین الغ م یعمل یعهم ل % لم یعلموا بالطریقة المناسبة للخف، وكذلك ان جم

ري   ذا المجال،          91بالطریقة المناسبة لل ي ه ة ف ة المعرفی ذا یشیر لضمان الفجوة التكنولوجی % وه
الطرق ال          وا ب م یلم ن المبحوثین ل ة م ین أن نسبة مرتفع ه، ویتب دید ل دریبي الش اج الت بة واالحتی مناس

ول  ات المحص ه آف ال،  88لمكافح ذا المج ي ه دریب ف ن الت د م ي المزی ه ال س الحاج ذا یعك %، وه
وا طرق التسمید         م یعلم ع المبحوثین ل ه، وأن جمی والوضوح الشدید للفجوة التكنولوجیة المعرفیة فی
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لسد الفجوة   المناسبة لتسمید المحصول، مما یشیر الرتفاع االحتیاج التدریبي لهم، واحتیاجهم جمیعا
ه  ة فی ة الكامل ة المعرفی ال    و ،التكنولوجی ي مج ع ف دریبي مرتف اج ت دیهم احتی وثین ل ع المبح أن جمی

ك الفجوة            ي تل ب عل نهم، والتغل دریبي م ن الت د م تحدید العزیق للمحصول، مما یشیر للحاجه للمزی
ي         ع ف دریبي المرتف اج الت ه االحتی ي فئ د    المعرفیة، وأن جمیع المبحوثین یقعون ف د موع مجال تحدی

ود         ذا یعكس ان وج ذا المجال، وه ي ه ادیة ف ة االرش رامج التدریبی یر لقصور الب ا یش الحصاد، مم
ات        ن العملی د م ع العدی ابه م ي تتش ا والت دیهم جمیع دا ل حة ج ة الواض ة المعرفی وة التكنولوجی الفج

  الزراعیة السابقة
ي  لهم المعرفي التدریبي االحتیاج ةدرج حسب علي للمبحوثین والنسبي العددي التوزیع. 3 جدول ال  ف اج  مج  إنت

 ةالشامی الذرة محصول
 % العدد درجة االحتیاج المعرفي في المجال % العدد درجه االحتیاج المعرفي في المجال

  الصنف :
  1منخفض   أقل من 

  2-1متوسط     
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  

15  
95 

  
-  

21  
79 

  طریقه الري
  1منخفض   أقل من 

  2-1     متوسط
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  

11  
109 

  
-  
9  
91 

  كمیة التقاوي :
  1منخفض   أقل من 

  2-1متوسط     
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  
6  

114 

  
-  
5  
95 

  مكافحة اآلفات :
  1منخفض   أقل من 

  2-1متوسط     
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  
3  

117 

  
-  

12  
88 

  الموعد المناسب :
  1منخفض   أقل من 

  2-1  متوسط   
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  
1  

119 

  
-  
1  
99 

  التسمید :
  1منخفض   أقل من 

  2-1متوسط     
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  

14  
106 

  
-  

12  
88 

  الطریقة المناسبة :
  1منخفض   أقل من 

  2-1متوسط     
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  
1  

119 

  
-  
1  
99 

  العزیق :
  1منخفض   أقل من 

  2-1متوسط     
 فاكثر 2   مرتفع   

  
-  
8  

112 

  
-  
7  
93 

  الخف :
  1منخفض   أقل من 

  2-1متوسط     
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  
2  

118 

  
-  
2  
98 

  الحصاد :
  1منخفض   أقل من 

  2-1متوسط     
 فاكثر 2مرتفع      

  
-  

19  
101 

  
-  

16  
84 

م "   دول رق ات ج دل بیان به  4ت ي أن نس ا   65" ال دیهم احتیاج اد ل املین باإلرش ن الع ت % م
ة         ه الملح ي الحاج یر ال ا یش امیة، مم ذرة الش ول ال اج محص ي مجال إنت ا ف دریبیا متوسطا ومرتفع ت

  لهم في هذا المجال. للمزید من البرامج والدورات التدریبیة المكثفة
  : للمبحوثین المعرفي التدریبي االحتیاج. 4 جدول

 % العدد االحتیاج التدریبي
 %35 42 )1منخفض  ( أقل من 

 %43.33 52 ) 2- 1(    متوسط
 %21.67 26 ) 2مرتفع  ( فأكثر من 

 %100 120 الجمله
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  رابعا: العالقه بین المتغیرات المستقله والمتغیر التابع :  
دة        5بین جدول رقم " ة بالعمل الزراعي، م دة الخدم ن السن، وم " ان هناك عالقه بین كل م

دورات التدریبی   دد ال ادي، وع ل االرش ة بالعم رت  الخدم ا أث ول وانه ي مجال المحص ادیة ف ة االرش
ة  توي معنوی د مس ا عن وجي   0.01معنوی دریبي التكنول اج الت ه اإلحتی و درج ابع وه ر الت ي المتغی ف

ة            رامج التدریبی د وضع الب ذه العوامل عن ة ه ا یشیر ألهمی المعرفي للمرشدین في هذا (المجال) مم
  للمرشدین

دول ین  .5 ج یم یب ل  ق اط  معام بیرم ارتب ب  اناس ة  للرت ین للعالق یم  ب ل  ق اج معام دریبي  االحتی ائص  الت  وخص
  :المبحوثین

م "     دول رق ین ج ا ب ي كم ص الدراس ي والتخص ل الدراس ذلك المؤه تم  6ك ي ی ك حت " ، وذل
ة         اد الزراعي بمحافظ املین باإلرش دي الع رة ل ة الكبی ة المعرفی ذه الفجوة التكنولوجی ي ه ب عل التغل

   ،اسوان، فیما یخص محصول هام جدا كالذرة الشامیة
رات  الدراسي  وتخصص  الدراسي  المؤهل بین للعالقة كاي مربع قیم .6 جدول اج  ودرجة  مستقلة،  كمتغی  االحتی

  :تابع كمتغیر المعرفي التدریبي
درجه  قیمه مربع كاي المتغیرات المستقلة

قوة العالقة معامل  درجه المعنویة المعنویة
 اتشیبرو

  المؤهل الدراسي
 التخصص الدراسي

16.9  
2.15 

4  
2 

  0.01معنوي عند 
 غیر معنوي

0.07  
- 

  التوصیات: 
  بناءا علي النتائج التي تم الحصول علیها من هذا البحث یوصي الباحثین باآلتي: 

ضرورة االهتمام بالبرامج التدریبیة الموجهة للعاملین باإلرشاد الزراعي بمحافظة اسوان في  -1
 مجال إنتاج محصول الذرة الشامیة.

ید من الزیارات المیدانیة لمحطات البحوث الزراعیة لرؤیه كیفیة إجراء ضرورة العمل بالعد -2
 تلك العملیات الزراعیة.

ضرورة إعادة النظر في قرارات تعیین عاملین باإلرشاد جدد ومؤهلین لتحمل العملیة  -3
  اإلرشادیة في المجاالت الزراعیة المختلفة خاصة في مجال انتاج محصول الذرة الشامیة.

  المراجع
ین( شرش د ام ادیة       2007ر، عبدالحمی وث االرش ي البح ات ف ل البیان ائیة لتحلی ار األدوات االحص ). اختب

 واالجتماعیة ، كلیة الزراعة، جامعة االزهر، القاهرة.
  ). علم االرشاد الزراعي، دار المطبوعات الجدیدة ، االسكندریة .1972أحمد السید( العادلي،

 درجة المعنویة قیم معامل ارتباط الرتب سبیرمان المتغیرات المستقلة
 xx 0.01 0.8 السن

 xx 0.01 0.7 مدة الخدمة بالعمل الزراعي

 xx 0.01 0.6 مدة الخدمة بالعمل اإلرشادي

 xx 0.01 0.7 عدد الدورات في مجال اإلرشاد

 xx 0.01 0.6 عدد دورات الذرة الشامیة
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د (  ت محم ود ، بهج د المقص زراعین ،   ). اال1987عب دین ال ة للمرش ات التدریبی دریبي واالحتیاج داد الت ع
 .كلیة الزراعة ، بمحافظة أسیوط

  اإلرشاد الزراعي، اوفستا للطباعه، القاهرة. .)1978أحمد محمد ( عمر،
رون ( قاسم،  عید وآخ ید س ارف    .)1975الس ة، دار المع وم الزراعی ي العل ي ف ي االحصاء التطبیق ه ف مقدم

  راعة، جامعه أسیوط.بمصر، كلیة الز
 ). المبادئ العامة في ادارة القوي العاملة ، وكالة المطبوعات، الكویت.1980أحمد ( منصور، منصور
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The Technological Gap in Knowledge of Extension Workers in Aswan 
Governorate About Zea Maze Production 
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Abstract 
The research aimed to identify the relatif importance of agricultural 

extension workers training areas about zea maze crop production, the 
technological gap and the relationship among the degree of this gap and some 
independent variables. 

Research was conducted on all workers in Aswan (120). Data were 
collected through personal interviews. Descriptive statisics, spearman and chi 
Aquare were used for data analysis. 
-The main results indicated that: 
1- A high percentage of workers refered to the area of fertilization as the most 
important area for training firstly, then the amount of seeds was the second, and 
the lated area was howing. 
2- The majority of extension workers were traited as highly in techonlogical gap 
in all zea Maze proceedings production specially in cultivation in the exact time, 
suitable seed rate, method and date of chemical fertilization and the suitable date 
for irrigationm. 
3- The results indicated a significant relationship at 0.01% level among age, 
agricultural and extension service period, the number of workershops, and 
educational level, with the degree of technological training need about the crop. 
This due to the need for the need of extensive training programms for that crop. 
Keyworks : Aswan, extension workers, knowledge gap. 


