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اإلحتياجات التدريبية للخريجين في مجال عملية إتخاذ القرارات اإلنتاجية الزراعية 
  بمنطقة طيبة بالنوبارية

  ١ أمل عطية السيد،١الصاوي محمد أنور، ٢أحمد محمد عبده عيسى، ١شادية حسن فتحي
   جامعة األسكندرية– كلية الزراعة –قسم التعليم اإلرشادي الزراعي ١
  جامعة األسكندرية–لية الزراعة  ك–قسم الفاكهة  ٢

  ١٤/٤/٢٠١٥ :                             تاريخ القبول      ٣٠/٣/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
إستهدف هذا البحث تحديد اإلحتياجات التدريبية للخريجين، بمنطقة طيبة بالنوبارية، في مجال عمليـة إتخـاذ القـرارات اإلنتاجيـة                    

المستويات األدائية للخريجين المبحوثين في عملية إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية، وعالقة . ١ -:ذلك تحديد ما يليوقد إستلزم . الزراعية
مدي رضا الخريجين المبحوثين عن قراراتهم اإلنتاجية الزراعية وعالقة ذلـك بـإدراكهم لـبعض               . ٢. ذلك ببعض خصائصهم الشخصية   

نواحي اإلتفاق واإلختالف بين إدراك كل من الخبراء الزراعيين والمرشدين الـزراعيين والخـريجين              . ٣. المتغيرات الموقفية واإلقتصادية  
 .المبحوثين ألهم المشاكل المحلية المؤثرة علي اتخاذ الخريجين لقراراتهم اإلنتاجية الزراعية

خدام إستمارة اإلستبيان بالمقابلة الشخـصية       بإست – ٢٠١٤ إلي إبريل    ٢٠١٣ خالل الفترة من ديسمبر      –تم تجميع بيانات هذه الدراسة      
 أفراد يمثلـون    ٨ في المرحلة األولي تم اإلستعانة بمجموعة من المرشدين الزراعيين قوامها            -:لثالث فئات مبحوثة علي مرحلتين كما يلي      

 وذلك للوقوف علي إدراكهم للمشاكل      ،)أفراد١٠(مشروع التنمية الريفية، ومجموعة من الخبراء من أساتذة كلية الزراعة جامعة االسكندرية             
المحلية القائمة، وتوضيح أساسيات زراعة الفاكهة، التي تم اإلعتماد عليها في الدراسة للمفاضلة بين بدائل أصناف الفاكهة المتاحة بمنطقـة                    

، وذلك لتحديد   ) مبحوثاً ٨٠(الخريجين  وفي المرحلة الثانية تم تجميع البيانات األساسية من عينة الخريجين المختارة من فئة شباب               . الدراسة
مدى قدرتهم علـي    "، و "مدى إدراكهم للمشاكل المحلية القائمة    "مستوياتهم األدائية في عملية إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية، متضمناً ذلك           

ات باألساليب الكمية المتمثلة  فـي النـسب         وقد تم اإلستعانة في تحليل البيان     ". مدي إستعانتهم بمصادر المعلومات   " ،و"المفاضلة بين البدائل  
  -:وأمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها فيما يلي. Qualitative Analysisالمئوية ومربع كاي، إلي جانب أسلوب التحليل النوعي 

                     ي أدائهـم   مـنهم مـستو    % ٦٩، و قرابـة     "متوسـط " من الخريجين مستوي أدائهم في عملية إتخاذ القـرار          % ٣١تبين أن حوالي    
كما أوضحت النتائج أنه ال توجـد       ". كنموذج معياري لعملية إتخاذ القرار    "وقد تم مناقشة ذلك في ضوء نظرية المنفعة المتوقعة          ".  منخفض"

ومـن  . مستقلة محل الدراسة  عالقة مغزوية بين مستوي أداء الزراع المبحوثين في إتخاذ القرارات اإلنتاجية الزراعية وأي من المتغيرات ال               
% ٣٦من الخريجين يشعرون بالرضا تجاه قراراتهم اإلنتاجية الزراعية، بينما يشعر حـوالي             % ٦٤جهه أخرى، أوضحت النتائج أن قرابة       

 مثل تـوفر  (كذلك تبين أنه ال توجد عالقة مغزوية بين إدراك الخريجين لمدى إتاحة فرص إيجابية لهم . منهم بعدم الرضاعن تلك القرارات 
وقد تم مناقشة ذلـك فـي ضـوء         . ومدي رضاهم عن قراراتهم اإلنتاجية الزراعية     ) الخدمة اإلرشادية، والشعور بتحقيق عائد مادي مجزي      

قية كما أوضحت النتائج أن هناك إتفاقاً بين فئات المبحوثين الثالث في إعتبار كل من المشاكل التسوي               ". النماذج الوصفية لعملية إتخاذ القرار    "
وتلك المتعلقة بنقص مستلزمات اإلنتاج بالسعر المناسب في مقدمة المشاكل المؤثرة علي إتخاذ الخريجين لقراراتهم اإلنتاجية الزراعيـة، إال           

  . المشاكل المؤثرة علي العمليات اإلنتاجية الزراعيةيةات في إدراك األهمية النسبية لبقان هناك إختالفات بين تلك الفئ
أسفرت عنه نتائج الدراسة، أمكن التوصل إلى بعض اإلستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في النهوض بمستوى         وفي ضوء ما    

  .أداء الخريجين في عملية اتخاذ القرارات اإلنتاجية الزراعية
 

  . النوبارية- اإلنتاج الزراعى- اتخاذ القرار- الخريجون-المستويات األدائية :كلمات دليلية
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  ةالمقدم
يعد اإلرشاد الزراعي من أهم مداخل التنمية 
الريفية المتكاملة والتنمية الزراعية بشكل خاص، حيث 
يركز اإلرشاد الزراعي عمله علي األسرة الريفية بكافة 
أفرادها رجاالً ونساءاً وشباباً علي أساس أنها وحدة لها 
وزنها وأهميتها، وذلك اإلهتمام ال يقتصر علي ناحية 

يتناول مختلف النواحي اإلقتصادية اإلجتماعية معينة بل 
وفي هذا اإلطار ). ١٩٧٣العادلي، (والتكنولوجية، 

تختلف وجهات النظر الفلسفية لإلرشاد الزراعي من 
حيث التركيز النسبي علي أهداف العملية التعليمية 
اإلرشادية، فمنها ما يركز علي تعظيم اإلنتاجية وزيادة 

 ) (Chang, 1963)∗(تعريفالدخل، كما هو موضح في 
بأنه خدمة تعليمية غير رسمية تؤدى خارج المدرسة "

بغرض تدريب المزارعين وأسرهم، وذلك بغرض تبني 
الوسائل المحسنة في اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي 
والحيواني وكذلك في التسويق واإلدارة المزرعية 

ومن جهه أخري هناك وجهة ". والمحافظة علي التربة
ر فلسفية تهتم بتنمية الموارد البشرية، حيث أشارت نظ

تعريفات مختلفة إلي أن اإلرشاد الزراعي عملية تعليمية 
مستمرة بالمشاركة، لتوصيل المعلومات النافعة للسكان 
الريفيين، بهدف مساعدتهم علي إتخاذ القرارات المالئمة 
لظروفهم المحلية، وتحقيق نوعية حياة أفضل لهم 

)Blackburn & Vist,1984) ( ،٢٠٠٥فتحي وآخرون                                                                                 .(
وعلي ضوء الفكرة الفلسفية لإلرشاد الزراعي 
المهتمه بتنمية الموارد البشرية، يكون من الضروري 
إكتساب المرشدين الزراعيين والمسترشدين لمهارة 

 القرار أو أسلوب حل الُمشكالت بداية من تحديد إتخاذ
المشاكل وإحتياجاتهم المحلية ومروراَ بتحديد البدائل 
المتاحة والمفاضلة بينها ثم وصوالَ إلي إتخاذ القرارات 

وفي هذا . المالئمة لظروفهم في شتي مجاالت الحياة
) ١٩٨١ إبراهيم،(اإلطار أوصت بعض الدراسات مثل

                                                            

 )٩: ١٩٩٢(عمر  ذكر في )∗(

همية تدريب المرشدين على كيفية بأ) ١٩٩٩ حامد،(و
في مجال عملية إتخاذ القرار،  تنمية قدرات الزراع

وأيضا علي التمييز بين الحاجات المحسوسة وغير 
المحسوسة للمسترشدين، األمر الذي يمكن أن يسهم 
بدوره في توفير برامج تدريبية للزراع تعمل على رفع 

 وإيجاد مستوى قدراتهم فى مواجهه المشكالت الزراعية
 .     الحلول المناسبة لها

                    :وقد تناول العديد من الدراسات مثل
(Fathy & Awad, 1993) )،مطواح،) (١٩٩٣ ماهر 

المشاكل التي تجابه الزراع ) ١٩٩٩ حامد،) (١٩٩٦
. خالل ممارستهم األنشطة اإلنتاجية الزراعية المحلية

نتائج تلك الدراسات من ويمكن بلورة ما أوضحته 
مشاكل إنتاجية زراعية في إطار المراحل المختلفة 

ففي مرحلة . لعملية إتخاذ القرارات اإلنتاجية الزراعية
تحديد المشكالت أو اإلحتياجات وأولوياتها والتي تعتمد 
بصفة أساسية علي مشاركة الناس أنفسهم لتحديد تلك 

اعية، تضمنت المشكالت أو اإلحتياجات اإلنتاجية الزر
تلك المعوقات نقص تدريب المرشدين علي إستثارة 

 فضالَ عن نقص تدريبهم ،المسترشدين للمشاركة الفعالة
ويؤدي ذلك . في مجال إختيار وتدريب القيادات المحلية

في كثير من األحيان إلي عدم إدراك المسترشدين 
أما في مرحلة تحديد الحلول . لمشكالتهم المحلية القائمة

ديلة، والتي تعتمد أساساَ علي توافر البدائل الب
والمعلومات حول جودة كل بديل، فقد أشارت الدراسات 
إلى مشكلة ضعف التنسيق مع مراكز البحث العلمي 
الزراعي وقصور اإلتصال بمصادر المعلومات 

ويؤثر ). ٢٠٠٩الصاوي وآخرون، (الزراعية الرسمية 
كنولوجية الزراعية ذلك سلباً سواء علي توافر البدائل الت

المالئمة من تقاوي ومبيدات وغيرها، أو علي الوقوف 
علي أحدث التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات 

ومن ثم تتضح حتمية القيام بدور . الزراعية التكنولوجية
إيجابي من قبل المنظمات الريفية عامة، وجهاز اإلرشاد 

ل  من خالل التعاون والتنسيق من أج،الزراعي خاصة
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الصاوي (توفير بيئة مالئمة إلتخاذ القرارات المزرعية 
  ).                   ١٩٩٩خرون، آو

) ٢٠٠٥ عبد الغني،(وتناولت بعض الدراسات مثل
 محل إهتمام –فئة شباب الخريجين) ٢٠٠٦ صالح،(

 والذين تم توزيع أراضي عليهم علي فترات -الدراسة
ريع م، حيث تولت بعض المشا١٩٨٧متعاقبة منذ 

التنموية في مناطق محددة مسئولية توفير الخدمات 
اإلنتاجية الزراعية إلي جانب تدريب الخريجين علي 
بعض التكنولوجيات الحديثة الموصى بها في تلك 

وفي هذا . IFADالمناطق، ومن أمثلة ذلك مشروع 
اإلطار بينت الدراسات المشار إليها مشاكل عديدة 

الة الخبرة العملية، واجهت الخـريجين من أهمها ضح
األمر الذي أثر سلباَ علي تحقيق عائد إقتصادي وحياة 

وقد أدى ذلك إلى لجوء أعداد ال . كريمة لتلك الفئة
يستهان بها من الخريجين إلي بيع أو تأجير أراضيهم 

وقد تأكد ذلك للباحث في ). ٢٠٠٢رمضان، (للغير
منطقة الدراسة خالل المرحلة اإلستكشافية من خالل 
المرشدين العاملين بالمنطقة والذين أفادوا بعدم وجود 
بيانات دقيقة حول أعداد الخريجين المقيمين حالياَ في 
المنطقة نتيجة لتأجير أو بيع أراضيهم علي فترات 

  .متعاقبة
ومما يجدر اإلشارة إليه في هذا الشأن هو نقـص          
توجيه اإلهتمام الكافى من قبـل المـشاريع التنمويـة          

اب الخريجين علي عملية اتخاذ القـرار، أي        لتدريب شب 
تدريبهم علي إتخاذ القرارات التي تتالءم مع مـشاكلهم         
وإحتياجاتهم المحليـة بمـا يحقـق اإلدارة المتكاملـة           

فمن المعروف أن أحـد مـصادر   .  لمواردهم الزراعية 
القوة للعمل اإلرشادي الزراعي هو تميزه بالمرونة في        

ة او التكيف مـع المـشاكل       مساعدة الناس علي المواءم   
والحاجات التي تفرضها علـيهم ظـروفهم المتغيـرة         

(Leagans, 1964)   .   لذا تهتم الدراسة الحاليـة بتحديـد
اإلحتياجات التدريبية لعينة من الخريجين بمنطقة طيبـة        
بالنوبارية وذلك في مجـال عمليـة اتخـاذ القـرارات           

ـ     . اإلنتاجية الزراعية  دي ويتضمن ذلك التعرف علي م

إدراكهم لظروفهم ومشاكلهم المحلية القائمـة، وأيـضا        
مدي معرفتهم بالبدائل اإلنتاجية الزراعية المالئمة لتلك       
المشاكل، فضالً عن التعرف علي مصادر المعلومـات        

  .التي يعتمدون عليها في هذا الشأن
وتعد دراسة اإلحتياجات التدريبية للخريجين فـي       

 عملية إتخـاذ القـرار،      إطار األبعاد التي تنطوي عليها    
علي النحو السالف ذكره، متطلبا أساسيا لتخطيط وتنفيذ        
برامج إرشادية لتلك الفئة من الزراع، بحيث تعمل علي         
سد الفجوة لديهم في المعـارف والمهـارات المتعلقـة          

. بمراحل عملية إتخاذ قـراراتهم اإلنتاجيـة الزراعيـة        
 اإلرشادية  ويتضمن ذلك، أن يهتم القائمون علي البرامج      

المقدمة بعملية توضيح وتبسيط وتفسير الخطوات الالزم       
إتخاذها لتنفيذ الحلول المقترحة لمعالجة المشاكل القائمة،       

  .وما قد يتولد عن الحلول من مشاكل جديدة
  أهداف الدراسة

تستهدف الدراسة الحالية التعرف علي اإلحتياجات      
 في مجـال    التدريبية للخريجين بمنطقة طيبة بالنوبارية    

عملية إتخاذ القرارات اإلنتاجية الزراعية، وقد تـضمن        
 -:ذلك أربعة أهداف فرعية، وهي تحديد ما يلي

المستويات األدائية للخريجين المبحوثين في عملية  .١
إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية، وعالقة ذلك 

 .ببعض خصائصهم الشخصية

مدي رضا الخريجين المبحوثين عن قراراتهم  .٢
إلنتاجية الزراعية وعالقة ذلك بإدراكهم لبعض ا

 .المتغيرات الموقفية واإلقتصادية

نواحي اإلتفاق واإلختالف بين إدراك كل من  .٣
الخبراء الزراعيين والمرشدين الزراعيين 
والخريجين المبحوثين ألهم المشاكل المحلية 
المؤثرة علي إتخاذ الخريجين لقراراتهم اإلنتاجية 

 .الزراعية

  ر النظرياإلطا
  تمهيد

نظراً ألن الدراسـة الحاليـة تـستهدف تحديـد          
اإلحتياجات التدريبية للخـريجين فـي عمليـة إتخـاذ          
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القرارات اإلنتاجية الزراعية، تركيزاً علي مجال إنتـاج        
الفاكهة، فإن اإلطار النظري لهـذه الدراسـة تـضمن          

  :عرضاً للمفاهيم التالية
مراحلهـا  مفهمومهـا و  : عملية إتخاذ القرار  : أوال

دور : وعالقة ذلك بالقرارات اإلنتاجية الزراعية، ثانيـاً      
نظريـات  : المعلومات في عملية إتخاذ القـرار، ثالثـاً       

 /  Needsمفهوم الحاجات : نماذج إتخاذ القرار، رابعاً/
مداخل : ، خامساTraining Needsًاإلحتياجات التدريبية 

زراعـة  أساسيات  : تحديد اإلحتياجات التدريبية، سادساً   
 .الفاكهة

مفهومها ومراحلها وعالقـة    : عملية إتخاذ القرار  : أوالً
  ذلك بالقرارات اإلنتاجية الزراعية

تشير عملية اتخاذ القرار إلي السلوك الذي يصدر        
عن الفرد من حيث إدراكه لظروفه ومشاكله القائمة، و         
المفاضلة بين عدة حلول بديلة للوصول إلي حل مناسب         

 أو للوصول لنتـائج إيجابيـة تجـاه         حول مشكلة معينة  
موقف معين، وذلك باإلعتماد علي معلومات وبيانـات        

ويمكن النظر إلي عمليـات     ). ٢٠١٠إبراهيم،  (صحيحة
اإلنتاج الزراعي المختلفة علي أنها سلسلة من القرارات        
المزرعية التي يتخذها المـزارع كتحديـد المحـصول         

طبيـق  المزروع وصنفه ومساحته التي ستزرع بـه وت       
.  التوصيات الفنيـة اإلنتاجيـة والتـسويقية الزراعيـة        

وبصرف النظر عن نوع القرار موضع اإلهتمام، فـإن         
: عملية إتخاذ القرار تنطوي عادة علي المراحل التاليـة        

، Design، والتــــصميم Awarenessالــــوعي 
) ٢٠١٢فتحـي،  (Action، والتنفيـذ   Choiceواإلختيار

(Stufflebeam & etal, 1974). 

وبينما تمثل مرحلة التصميم قلب عمليـة إتخـاذ         
القرار، نظراً ألنها تتضمن تحديـد البـدائل المتاحـة،          
والمعايير التي تستخدم في إختيار البديل المالئم، فـإن         
مرحلة الوعي بالموقف القراري من أهم وأدق مراحـل         
عملية إتخاذ القرار، نظراً ألنها تقوم علـي تـشخيص          

. يد في تحديد المشاكل القائمة بدقة     الوضع الحالي بما يف   
وفي حالة القرارات اإلنتاجية الزراعية، خاصة لصغار       

الزراع، تبرز قيمة الدور اإلرشـادي الزراعـي فـي          
مساعدة الزراع علـي تحقيـق المواءمـة أو التكيـف           

وفـي  . للحاجات التي تفرضها ظروفهم البيئية المتغيرة     
مجـال التعلـيم    هذا السياق تتفق الكتابات األساسية في       

 (Peterson, 1997)اإلرشادي الزراعي، ومـن أبرزهـا  

(Boyle, 1965,1981)  بأنه يمكن تحديد الوضع الحالي ،
بدراسـة الموقــف، والــذي يتعـاون فيــه العــاملون   
اإلرشاديون مع قادة الزراع في إختيار وتفسير الحقائق        
بعناية، بما يفيد في إثارة اإلهتمام نحو تحديد المـشاكل          

ولكي تكون تلك الحقـائق     . ائمة والحلول الممكنة لها   الق
كافية، فإنها يجب أن تغطي عدة جوانب مختلفـة مـن           

   -:أهمها
 Agro-Ecological  الزراعيـة  -العوامل البيئـة  )١

Factors:-      فالظروف البيئية والجغرافية لها تأثير 
. واضح علـي القـرارات اإلنتاجيـة الزراعيـة        

والموارد الطبيعية  ويتضمن ذلك كالً من المصادر      
كالموارد األرضية المائيـة وطبيعتهـا، وكـذلك        
الظروف المناخية السائدة ونوع اإلنتاج الزراعي      

  .ومستواه
                العوامــــل اإلقتــــصادية والــــسياسات )٢

Economic Factors and Policies:- ويتضمن ذلك 
المتغيرات اإلقتصادية التي تحـدد شـكل ونمـط         

األسـعار، ومـصادر    :  مثـل  اإلنتاج الزراعي، 
التمويل واإلئتمان وشـروطه، ومـدي امـتالك        

. الزراع لألدوات والمستلزمات اإلنتاجية الزراعية    
كما ينطوي عامل الـسياسات علـي القـرارات         
الحكومية التي تؤثر علي المنظمـات والهيئـات        

علـي   وينطوي ذلـك .  المعنية بالتنمية الزراعية
تخــصيص توجيــه أو : أبعــاد مختلفــة، مثــل

إستثمارات كافية للبرامج اإلرشـادية الزراعيـة       
سواء في مجـال التـدريب، أو تحـسين البنيـة           

وتتضمن بيئة  . األساسية المؤثرة علي تلك البرامج    
البنية األساسية، األسواق ومدي توافرها، والطرق      



Alex. J. Agric. Res.                                                                           Vol. 60, No. 1, pp. 63‐84, 2015 (Arabic) 

 ٦٧

والمواصالت ومدي كفايتها، ومدي تـوافر ميـاه        
  .الشرب والكهرباء

 Socio-Culturalإلجتماعيـة   ا-العوامل الثقافيـة  )٣

Factors :- يتطــرق التعــرف علــي العوامــل 
 : اإلجتماعية إلى ما يلى-الثقافية

 دراسة الناس أنفسهم من حيث إدراكهم لمـشاكلهم         - 
وإحتياجاتهم، ومستوي قدراتهم وإتجاهاتهم نحـو      
موقفهم الحالي، وما يرتبط بذلك من عادات وتقاليد        

 المـدي، وأيـضا     وطرق تفكير، وأهدافهم بعيـدة    
المنظمـات اإلرشـادية،    : مثل. المنظمات القائمة 

والجمعيات التـسويقية، والجمعيـات التعاونيـة       
  .الزراعية

دراسة أراء ومقترحات الخبـراء أو األخـصائيين         -
بشأن مشاكل وإحتياجـات الـزراع أو الـسكان         
المحليين من حيث معرفتهم بمشاكل وإحتياجـات       

اجهتها ومايرونـه   سكان المنطقة ومقترحاتهم لمو   
  .من إمكانات متاحة أو صعوبات مادية أو فنية

وقد استندت الدراسة إلي الخلفية النظرية الـسابقة        
المقارنـة بـين إدراك فئـات       : "في تحديد أحد أهدافها   

الخبراء والمرشدين والخريجين ألهم المـشاكل التـي        
يفرضها الموقف الحالي بمنطقة الدراسة والتـي تـؤثر         

كما تـم   ". ت اإلنتاجية الزراعية للخريجين   علي القرارا 
اإلستعانة بذلك كأساس لبلورة آراء ومقترحات الخبراء       
والمرشدين محل الدراسة فيمـا يتعلـق باإلحتياجـات         
التدريبيـة غيــر المحــسوسة للخــريجين أو الــزراع  
المبحوثين والتي من شأنها المساهمة في إيجاد حلـول          

  .للمشاكل القائمة
  علومات في عملية إتخاذ القـراردور الم: ثانياً

في كل موقف قراري يمكـن أن يـسهم تـوافر           
المعلومات في جميع المراحل المتعلقة بعمليـة إتخـاذ         

ويتضمن ذلك المساهمة في وصـف المـشاكل        . القرار
القائمة وتحديد أبعادها، وإقتراح الحلول البديلة وإمكانية       
تطبيق كل بديل فـي ضـوء الظـروف اإلجتماعيـة           

قتصادية المحيطة بمتخذ القرار، األمر الذي يـسهم        واإل

بدوره في المفاضلة بين البدائل ومن ثم إختيار القـرار          
ونظــراً ألهميــة دور ). ٢٠١٠إبــراهيم، (المناســب 

المعلومات في عملية إتخاذ القرار، إهتم البحث بالتعرف        
علي مصادر معلومات الزراع ومدي اإلسـتفادة منهـا         

ـ     ل إتخـاذ القـرارات اإلنتاجيـة       أثناء عملية أو مراح
وقد إستعانت الدراسة في تصميمها بـبعض       . الزراعية

التصنيفات شائعة اإلستخدام بالنسبة لمصادر المعلومات      
  ): ١٩٦٨ الخولي،(ومن بينها التصنيف التالي 

 وتتمثل أساسـاً فـي خبـرة        -:مصادر ذاتية  .١
 -:مصادر غير ذاتيـة   . ٢الزراع الشخصية والعائلية،    

ؤسسات والهيئات الزراعيـة، ومنهـا كليـات        مثل الم 
الزراعة ومراكـز البحـوث الزراعيـة؛ والمـصادر      
التجارية، كالشركات الزراعيـة وتجـار مـستلزمات        
اإلنتاج؛ والمـصادر اإلرشـادية والتنمويـة ومنهـا         

  .مشروعات التنمية الريفية
  -:نماذج إتخاذ القرار /نظريات: ثالثاً

الفـرد إزاء   هناك نظريات مختلفة تفسر سـلوك       
عملية إتخاذ القرار، وهـذه النظريـات تتـراوح بـين           
إستخدام الفرد للمنهج العقالني التقليدي وبـين منـاهج         
أخرى، يحيد خاللها الفرد عن بعض العقالنية المتعارف        
عليها، متأثراً في أغلب األحيان ببعض العوامل النفسية        

 تلـك   Plous (Plous,1993)لخـص     وقد  . واإلجتماعية
  :النماذج فيما يلي/ ظرياتالن
 نظريـة   :النظرية التقليدية لعملية إتخاذ القـرار      -١

   Expected Utility Theoryالمنفعة المتوقعة 

تتبني نظريـة المنفعـة المتوقعـة عـدداً مـن           
اإلفتراضـات التــي تيــسر تطبيقهـا، وتتمثــل هــذه   

متخـذو القـرار لـديهم      .  أ -:اإلفتراضات فيما يلـي   
 والعواقب  Possibilitiesحتماالتمعلومات كاملة عن اإل

consequences متخذو القرار .  التي تتعلق بكل بديل، ب
يفهمون هذه المعلومات وقادرون علي حساب مميـزات        

 بين تلك   متخذو القرار يقارنون  . جـ.  وعيوب كل بديل  
الحسابات ويتخيرون البديل الذي يحقق أقصي قدر مـن         

  .المنفعة المتوقعة
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لتي أثيرت حول تلك النظريـة      ومن المالحظات ا  
متخذي القرار ال يتبعون هذا النهج في الواقـع،         هو أن   

فالمعلومات عن البدائل كثيراً ما تكون مفتقدة أو غيـر          
مؤكدة، وعملية اإلدراك إنتقائية إلي حد كبير، والذاكرة        

وكذلك العواقب التـي تتعلـق بالبـدائل     .تتأثر بالتحيز
مها، وبالتـالي فـإن متخـذ       المختلفة، كثيراً ما يساء فه    

القرار الذي ال يجد العون الالزم ال يقارن بالـضرورة          
وبالتالي، فبـالرغم مـن ان      . بين جميع البدائل المتاحة   

نظرية المنفعة المتوقعة يمكـن أن تـستخدم كنمـوذج          
أي نمـوذج   ( Normative modelمعياري إلتخاذ القرار

يوضح كيف يمكن أن يتـصرف أو يـسلك الـشخص           
الني في عملية إتخاذ القرار، إذا توافرت إفتراضات        العق

، فإنها ال تـؤدي الغـرض الكـافي         )أو شروط محددة  
نموذج يوضـح   ( Descriptive model كنموذج وصفي

ولكـي  ). كيف يتخذ الناس قراراتهم في الواقع العملـي       
نوضح كيف يصل الناس إلي قـراراتهم فـي الواقـع           

 نمـاذج نظريـة   الفعلي، فإن ذلك يتطلب الرجوع إلـي     
  .أخرى
نماذج وصفية لعمليـة إتخـاذ القـرار        /نظريات   -٢

Descriptive Models of Decision Making  
    Satisficing نموذج تحقيق الرضا أو اإلشباع -أ

من أقدم البدائل التـي قـدمت لنظريـة المنفعـة           
). (Simon, 1956)∗(المتوقعة هو ما تم تقديمه بواسـطة  

أن الناس تـسعي إلـي تحقيـق          فكرة    Simonويرجح  
 أكثر مما تسعي لتعظـيم   Satisficeالرضا أو اإلشباع 

ويقصد بتحقيق الرضـا أو     . المنفعة عند إتخاذ قراراتهم   
اإلشباع إختيار خط السير الذي يشبع أكثـر الحاجـات          
أهمية لدي الفرد، حتي ولو لم يكـن اإلختيـار مثاليـاً            

 وبالتـالي   .بالنسبة لكافة خصائص الشيء محل القرار     
فإن سلوك المواءمة الذي يقوم به الفرد أو حتي الكـائن           
الحي بشكل عام يبتعد عن مبدأ تحقيق أقصي منفعـة أو          

                                                            

 Plous  (95 : 1993)  ذكر في )∗(

ففـي الواقـع تقـوم      .  عائد وفقاً للنظرية األقتـصادية    
الكائنات الحية بعملية المواءمة إلي الحد الـذي يـشبع          

وهي بـشكل عـام ال    ، Satisficeإحتياجات هامة لديها
  .Optimizeعي لتحقيق أقصي منفعة ممكنة تس
 Prospect Theory نظرية الرؤية المرتقبة  -ب

تعد نظرية الرؤية المرتقبة  من أشهر البدائل لنظرية المنفعة          
  )∗(* (Kahneman and Tversky, 1979)المتوقعة والتي قدمها 

وهي تختلف عن نظرية المنفعة المتوقعة من عدة        
  : زوايا

" Valueالقيمـة   "م هذه النظرية فكرة      تستخد -أوال
فبينما يقتصر تعريف   ". Utilityالمنفعة  "لتحل محل فكرة    

             المنفعة عـادة فـي ضـوء صـافي العائـد المـادي            
Net wealth،    فإن القيمة تعرف في ضـوء المكتـسبات
وذلك في ضـوء اإلنحرافـات عـن نقطـة          (والخسائر
 أن تـأثير قيمـة       تعتبر هذه النظريـة    -ثانياً). مرجعية

. الخسائر يختلف عن تأثير أو مفعول قيمـة المكاسـب         
. فالخسائر يستشعرها الفرد بصورة أكبر من المكاسـب       

فمثالً الناس تضع وزناً اكبر للخسائر المحتملة في حالة         
حدوث تغيير غير مرغوب في القيادة، وذلـك مقارنـة          
بالمكاسب المحتملة عند حدوث تغييـرات إيجابيـة أو         

 من النقـاط المرتبطـة      -ثالثاً. ب فيها في القيادة   مرغو
بتأثير الخسائر مقارنة بالمكاسب هو ما يعرف بتـأثير         

، وهـو  "Endowment Effect"حيازة أو إمتالك الشيء 
يشير إلي أن قيمة السلعة تزيد عندما تصبح جزءاً مـن           

 والسبب في هـذا التـأثير وفقـاً لتلـك           .ممتلكات الفرد 
سائر في الـشيء محـل اإلهتمـام         النظرية، هو أن الخ   

يكون الشعور بها أقوي من المكاسب المعادلة لها فـي          
 إمكانية  فالناس عموما تتجنب المخاطر في حالة     . القيمة

تحقيق المكاسب وتسعي للمغامرة في حالة وجود تهديد        
  .بحدوث خسائر

                                                            

 Plous  (95 : 1993)  ذكر في  )∗(*
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نظرية المنفعة  "وقد إعتمدت الدراسة الحالية علي      
أداء الخريجين المبحوثين فـي     لقياس مستوي   " المتوقعة

كذلك استندت  . عملية إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية    
نماذج وصفية لعمليـة اتخـاذ      / نظريات"الدراسة  إلي    

، لتفسير أو إلقاء الضوء علي الـسلوك الفعلـي          "القرار
ففي . للخريجين عند اتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية     

اسة، تحديد مدى رضا    هذا اإلطار، تضمنت أهداف الدر    
الخريجين عن تلك القرارات وعالقـة ذلـك بـبعض          

  . المتغيرات الموقفية واإلقتصادية
اإلحتياجات التدريبيـة    / Needsمفهوم الحاجات   : رابعاً

Training Needs 
من بين األطر النظرية األساسية لـشرح مفهـوم         

 Training اإلحتياجـات التدريبيـة   /  Needsالحاجات 

Needs  مـا أوضـحه  هو  (Leagans, 1964)    مـن أن 
الحاجات تمثل فجوة بين الموقف الحـالي أو الوضـع          
القائم ووضع جديد أو مجموعة ظروف مغايرة يفترض        

وفي هذا اإلطار قد يعبر عن الحاجات       . أن تكون أفضل  
عند وضع البرامج اإلرشادية الزراعية او برامج تعلـيم        

 المعـارف أو    الكبار، عن طريق المقارنة بين مـستوي      
المهارات أو اإلتجاهات التي يمتلكها الفرد أو مجموعة        

الموقف (بما يجب ان يكون     ) الوضع الحالي (من األفراد 
كذلك قد يعبر عن الحاجات في      ). المرغوب أو األفضل  

صورة تغييرات إقتصادية، وإجتماعية، أو بيئية مرغوبة       
          أو فــي صــورة ممارســات يجــب إتباعهــا                     

.(Boyle and Jahns, 1970) 
عن نفس المعني السابق    ) ٢٠١٠حجازي،  (ويعبر

للحاجات عندما عرف اإلحتياجات التدريبية علي أنهـا        
تحديد نوع وحجم التغييـرات والتطـورات المطلـوب         
إحداثها في معلومات ومهارات وإتجاهات العامل بحيث       

. إلنتاجيةيمكن تحسين مستوى أداء العمل ورفع الكفاءة ا       
والقائم علي العملية التعليمية عليه مسئولية مهنية وهـي         
أن يؤدي دوره في الحصول علـي المعلومـات التـي           
تساعد في تحديد الوضع المرغوب الذي يسعي البرنامج        

  .التعليمي إلي تحقيقه

ومن أبرز مصادر المعلومات النافعة التي تشير إليهـا         
حاث العلميـة، وآراء    نتائج األب : األدبيات في هذا الشأن   

الخبراء أو المتخصصين، وحاجات وقدرات الدراسـين       
 ).٢٠٠٩فتحي، (أنفسهم 

وقد إستندت الدراسة الحالية علي الخلفية النظرية       
السابقة عند تحديد اإلحتياجـات التدريبيـة للخـريجين         

  .بمنطقة البحث
 مداخل تحديد اإلحتياجـات التدريبيـة: خامساً

ات السابق توضيحه، وعالقتـه     في ضوء مفهوم الحاج    
باإلحتياجات التدريبية في مجال العمل اإلرشادي الزراعـي،        
يمكن توضيح ثالثة مداخل أساسـية لتحديـد اإلحتياجـات          

 وذلـك  (Abdul Halim & Md. Mozahar, 1997)  التدريبية، 
  -:كما يلي

 يـستند  -:Traditional approachالمدخل التقليدي  .١
 في تحديد اإلحتياجـات     هذا المدخل علي المدرب   

التدريبيـة وفقاً لخبراته الشخصية، وفي وضـع       
األهداف والمحتوي التدريبي وأسـاليب التـدريب       

  .  والمهام المطلوب أدائها
  Experientialالمدخل المبنـي علـي الخبـرة      .٢

approach:-       وفقاً لهذا المدخل، فإن المتدرب هو 
ـ         رة من يحدد إحتياجاته التدريبية من خـالل الخب

الشخصية عن طريق التقدير الذاتي، أو يتم تحديد        
تلك اإلحتياجات في ضـوء خبـرات المـدربين         
الناجمة عن تفاعلهم مع الزراع أثنـاء المواقـف         

 .التدريبية المختلفة

 Performance-basedالمدخل المبني علـي األداء   .٣

approach:-        يتم تحديـد اإلحتياجـات التدريبيـة 
طريق مقارنة مـستوي    بإستخدام هذا المدخل عن     

األداء الفعلي والحالي للمتدرب بمستوي قياسـي،       
مبني علي نتائج األبحاث العلمية وآراء الخبـراء،        

. وفقاَ لمتطلبات مهمة معينة أو خطـوات محـددة        
 .   ويتم ذلك عادة عن طريق إجراء اإلختبارات
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وقد إعتمدت الدراسة الحالية في تحديد اإلحتياجات       
يجين في عملية إتخاذ القرار علي المدخل       التدريبية للخر 

المبني علي األداء، وذلك من خالل قياس مستوي األداء         
الفعلي لتلك المهارة عند إتخـاذ  القـرارات اإلنتاجيـة           

  .الزراعية
  أساسيات زراعة الفاكهة: سادساً

تم تقييم أداء الزراع المبحوثين في كيفية المفاضلة        
جابيات وسلبيات كل بـديل،     بين البدائل المتاحة وفقاً إلي    

والتي تم وضعها إستناداً إلي آراء الخبراء المتخصصين        
في إنتاج الفاكهة، سواء من خالل المقابالت الشخصية،        

شـاهين  (أو من خالل اإلطالع علي المراجع العلميـة         
إبراهيم، ) (١٩٩٧وخليف   إبراهيم،) (٢٠١٢وآخرون،  

ك البدائل،  وقد تم تلخيص إيجابيات وسلبيات تل     ). ١٩٩٦
سواء كانت عامة تنطبق علي جميع محاصيل الفاكهـة،         

  -:أو كانت خاصة تتعلق بكل محصول، وفقاً لما يلي

  اإليجابيات والسلبيات العامة لمحاصيل الفاكهة: أوال
 السلبيات اإليجابيات

  معمرة -١

 .أقل لخدمة تحتاج -٢

 .المياه نقص تتحمل -٣

 .التنقيطب الري نظام تحت الرملية األراضي في تجود -٤

 .عالية إنتاجية -٥

 .التقليم في لدقة تحتاج -١

 .الشتالت مصدر من التاكد -٢

 .الصرف سوء تتحمل ال -٣
 

  اإليجابيات والسلبيات الخاصة ألنواع الفاكهة : ثانياً
 السلبيات اإليجابيات المحصول

 الموالح

 .أطول الشجر عمر -١

 .أقل المبيدات من إستهالكه -٢

 .أقل الحديقة إنشاء تكاليف -٣

 .الشجر علي لفترة الصيفي البرتقال تخزين -٤

 .الجوية الظروف يتحمل اليوسفي -٥

 .بالملوحة يتأثر -١

 .بالنيماتودا يصاب -٢

 حالة في خاصة منخفضة، بيعه أسعار -٣
 .التصدير عدم

 العنب

 .نسبياً الملوحة يتحمل -١

 .للمياه إحتياجاً أقل -٢

 .لألسمدة إستهالكاً أقل -٣

 .مرتفعة بيعه أسعار -٤

 بالنيماتودا يصاب -١

 .الحديقة إنشاء كاليفت كثرة -٢

 .للمبيدات إستهالكاً أكثر -٣

  التفاحية الفواكة
 )التفاح(

 مبكر إثماره -١

 .أقل الحديقة إنشاء تكاليف -٢

 .مرتفعة بيعه أسعار -٣

 .بالملوحة يتأثر -١

 .بالنيماتودا يصاب -٢

 حرارة ودرجة برودة، لدرجة يحتاج -٣
 .مرتفعة الصيف

   النواه فواكة
  الحجرية

 )الخوخ –المشمش(

 .بكرم إثماره -١

 .مرتفعة بيعه أسعار -٢

 .العنب بعد أقل للسماد إحتياجه -٣

 )المشمش ( للنيماتودا مقاوم -٤

 أقل الحديقة إنشاء تكاليف -٥

 بالملوحة يتأثر -١

 بالنيماتودا الخوخ يصاب -٢

 حرارة ودرجة برودة، لدرجة يحتاج -٣
 .مرتفعة الصيف
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  األسلوب البحثي
  المتغيرات البحثية: أوالً
 -:المبحوثينالخصائص الشخصية للخريجين  .١

 المؤهـل   –الـسن (       تعبر تلك الخصائص عـن      
 مدة اإلقامة في    - التخصص األكاديمي  –الدراسي
 مـصادر   - النشاط اإلنتاجي الزراعـي    –المنطقة
  ).الدخل

مستوي أداء الخريج فيما يتعلق بعمليـة إتخـاذ          .٢
 -:القرارات اإلنتاجية الزراعية

اذ يعبر عن مدي قيام المبحوث بتطبيق مراحل إتخ       
القـرار، مع التركيز علي القرار المتعلق بإختيار نوع        

ويتضمن ذلك مستوي أدائـه فـي تحقيـق         . المحصول
 وتحديـد   -تشخيص المشاكل القائمـة   : المراحل التالية 

 واإلستعانة بمصادر   –البدائل و إختيار البديل المناسب      
  .المعلومات

ويقاس ذلك من خالل إعطاء المبحوث درجة لكل        
  :ره في مراحل إتخاذ القرار علي النحو التاليبند يتم ذك

 :تشخيص المشاكل القائمة

تم إعطاء الخريج المبحوث درجة لكل مشكلة 
يذكرها، وذلك إستناداَ آلراء الخبراء والمرشدين 
الزراعيين بشأن المشاكل التي تؤثر علي الخريجين في 

 ١٥الحد االعلي . (إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية
  .)درجة

 :تحديد البدائل وإختيار البديل المناسب

تم إعطاء الخريج المبحوث درجة لكل إجابة 
صحيحة بشأن اإليجابيات والسلبيات العامة لزراعة 
محاصيل الفاكهة، وتلك الخاصة بكل محصول، وذلك 

الحد . (وفقاً آلراء الخبراء في مجال إنتاج الفاكهة
، حيث أوضحت المرحلة ) درجات١٠االعلي 

ستكشافية للدراسة أن النشاط اإلنتاجي الزراعي إلا
األساسي للمبحوثين بمنطقة الدراسة هو مجال إنتاج 

  .الفاكهة
  
  

  :اإلتصال بمصادر المعلومات

تم تقسيم مصادر المعلومات إلي ثالث فئات 
مختلفة األوزان، وكانت أعلي مصادر المعلومات وزناً 

 العلمية اإلطالع علي الكتب والمطبوعات(وتضم ) ٣(
، ) اإلتصال بمعامل تحليل التربة–الزراعية واالنترنت

محاضرات (وتضم ) ٢(يليها مصادر معلومات وزنها 
 المهندس الزراعي التابع –مشروع التنمية الريفية

، وأخيراً اقل المصادر )للمشروع أو مهندس خاص
 محالت – الجيران–الخبرة الشخصية(وتضم ) ١(وزناً 

 ٦وبذلك يصبح الحد األعلي ). المبيدات واألسمدة
  .درجات

مدي رضا الخريج عن قراراته اإلنتاجية  .٣
 -:الزراعية

      تم التعبير عن ذلك من خالل إستخدام متصل 
Continuum  راضي، :  فئات٣ تم تقسيمه إلي

علما بأنه بعد . راضي إلي حد ما، غير راضي
تجميع البيانات، وفي ضوء مالحظات الباحث أثناء 

راضي "بالت اإلستبيانية الشخصية، تم ضم فئة المقا
وبالتالي، تم ". غير راضي"مع فئة " إلي حد ما

التعبير عن مدي رضا المبحوث عن قراراته 
: اإلنتاجية الزراعية في إطار فئتين فقط هما

  ".غير راضي  "–" راضي"
إدراك الخريج لبعض المتغيرات الموقفية  .٤

 :واإلقتصادية

  :ي هذه الدراسة من خاللتم التعبير عن ذلك ف
إدراك الخريج لمدي دعم السياسات الحكومية   . أ

ألنشطته اإلنتاجية الزراعية، وقد تضمن ذلك 
 :محورين

إدراك الخريج لمدي توفير السياسة الزراعية  -
 .لمستلزمات اإلنتاج في التوقيت وبالسعر المناسب

إدراك الخريج لمدي توفير السياسة الزراعية للخدمة  -
 .يمية اإلرشاديةالتعل

إدراك الخريج لمدي تحقيقه عائد مجزي نتيجة   . ب
 .أنشطته اإلنتاجية الزراعية
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هذا علما بأن البيانات الخاصة بالبنود السابق 
اإلشارة إليها، قد تم إستخالصها من واقع إجابات 
الخريج عن السؤال المفتوح بشان تشخيص المشاكل 

لكل بند تحت القائمة، حيث تم تصنيف اإلجابة بالنسبة 
مدرك لوجود المشكلة، غير مدرك لوجود : فئتين

 .المشكلة

إدراك الخبراء الزراعيين والمرشدين الزراعيين  .٥
والخريجين المبحوثين ألهم المشاكل المحلية 
المؤثرة علي إتخاذ الخريجين لقرارتهم اإلنتاجية 

 :الزراعية

تم قياس ذلك المتغير، من خالل الحصر النوعي 
اء الخبراء والمرشدين والخريجين المبحوثين والكمي ألر

بخصوص تحديد المشاكل المحلية التي تؤثر علي 
المبحوثين أثناء إتخاذهم للقرارات المتعلقة باألنشطة 

  .اإلنتاجية الزراعية
  منطقة البحث: ثانياً

تقع منطقة طيبة في إقليم غرب النوبارية، وتعتبر 
محدد من قبل من المناطق األولية، وفقاً للتصنيف ال

مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، تحت إشراف 
فني وتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

(IFAD) بجانب اإلشراف الفني من جانب وزارتي ،
وتبلغ مساحة منطقة طيبة . الزراعة والتعاون الدولي

 ألف فدان، موزعه بين شباب الخريجين والمنتفعين، ٤٠
 قري لشباب الخريجين، ٤ قرية منها ١٤قة وتضم المنط

، ويعمل ) سليمان– حسين أبو اليسر– آدم–اليشع(هي
ثمانية مرشدين زراعيين تابعين لمشروع التنمية  بها

 - ٢٠٠٩مراقبة طيبة للتنمية والتعاون، (الريفية
٢٠١٠.(  
  عينة الدراسة: ثالثاً

تم إختيارعينة الخريجين المبحوثين من القري 
هذاً فضالً عن . شارة إليها في منطقة البحثالسابق اإل

اإلستعانة بفئتي الخبراء والمرشدين الزراعيين كمصادر 
وفيما يتعلق بعينة . للبيانات األساسية لهذه الدراسة

الخريجين، فإنه نظراً لعدم وجود بيانات دقيقة حول 

أعداد الخريجين المقيمين فعلياً في المنطقة، وذلك للجوء 
نهم إلي بيع أراضيهم او تأجيرها للغير، نسبة كبيرة م

مع اإلحتفاظ بأسماء الخريجين األصليين بالجمعية، فقد 
 خريجاً، وذلك ٨٠تم إختيار عينة غرضية  قوامها 

: من أهم تلك المعايير. إستناداً إلي عدة معايير
الخريجون األكثر إتصاال بمشروع التنمية الريفية، 

ستمرارية في اإلقامة والخريجون األكثر إستقراراً وإ
بمنطقة البحث خالل العامين السابقين إلجراء هذه 
الدراسة، وذلك باإلستعانة بالمرشدين الزراعيين 

  . المشرفين علي تلك القري
 ١٠وبالنسبة لفئة الخبراء والمرشدين، تم إختيار 

خبراء من أساتذة كلية الزراعة بجامعة األسكندرية في 
 شاركوا في األنشطة عدة مجاالت تخصصية والذين

التعليمية اإلرشادية بتلك المنطقة، هذا باإلضافة إلي 
جملة المرشدين الزراعيين العاملين بالمنطقة في نطاق 

  . مرشدين زراعيين٨مشروع التنمية الريفية وعددهم 
  أساليب تجميع وتحليل البيانات: رابعاً

 ٢٠١٣ديسمبر(تم تجميع البيانات في الفترة من
  -:علي مرحلتين) ٢٠١٤إلي إبريل 

تم تجميع بيانات من المرشدين  :المرحلة األولي
والخبراء الزراعيين الذين سبق لهم المشاركة في إعداد 
وتنفيذ األنشطة التدريبية للخريجين بمنطقة الدراسة 
. وذلك عن طريق إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية
ئتي وقد تضمنت إستمارة اإلستبيان الموجهة لكل من ف

المرشدين والخبراء الزراعيين سؤاالً مفتوحاً عن 
إدراكهم ألهم المشاكل المحلية المؤثرة علي المبحوثين 

كذلك  .أثناء إتخاذهم للقرارات اإلنتاجية الزراعية
تضمنت األسئلة الموجهة لفئة الخبراء في مجال 

من جملة الخبراء % ٢٠المحاصيل البستانية ونسبتهم 
الدراسة، أسئلة فرعية في مجال الزراعيين في هذه 
  .أساسيات إنتاج الفاكهة

وإستندت الدراسة إلي البيانات والمعلومات التي 
تم الحصول عليها في تلك المرحلة  كأساس لتقييم 
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المستوي األدائي للمبحوثين فيما يتعلق بمراحل إتخاذ 
  .قراراتهم اإلنتاجية الزراعية

األساسية من عينة  تم تجميع البيانات :المرحلة الثانية
الزراع من فئة شباب الخريجين عن طريق إستمارة 
إستبيان بالمقابلة الشخصية، والتي تضمنت موضوعين 

مجموعة الخصائص الشخصية : تناول أولهما: رئيسيين
للمبحوثين، وتناول الثاني تحديد المستوي األدائي 
للمبحوث فيما يتعلق بمراحل إتخاذ القرارات اإلنتاجية 

تحديد المشاكل المحلية المؤثرة : اعية من حيثالزر
عليه في المحصول السابق، وتحديد أسباب اختياره 
للمحصول الحالي، ومصادر المعلومات التي يتم 

  .اإلستعانة بها
تم إستخدام النسب المئوية ومربع كاي  -:تحليل البيانات

في تحليل البيانات الخاصة بالهدفين األول والثاني 
تحديد المستويات األدائية للخريجين وعالقتها : " للدراسة

ببعض خصائصهم الشخصية وذلك فيما يتعلق بعملية 
تحديد العالقة " ، و"إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية

بين إدراك المبحوثين لبعض المتغيرات الموقفية 
واإلقتصادية ومدي رضاهم عن قراراتهم اإلنتاجية 

  ".الزراعية
ف الثالث للدراسة والمتعلق بتحديد أما بالنسبة للهد

نواحي اإلتفاق واإلختالف بين الفئات المبحوثة في 
إدراك أهم المشاكل المحلية القائمة، فنظراً لطبيعة 
البيانات المتحصل عليها من حيث تميزها بالطابع 
النوعي، فقد تم اإلعتماد في تحليل الجانب األكبر من 

    Qualitative Analysisتلك البيانات علي التحليل النوعي 
)Hage, 1972( وذلك إلي جانب التحليل الكمي ،

وقد استلزم التحليل النوعي . بإستخدام النسب المئوية
 فحص -:للبيانات فيما يتعلق بالهدف الثالث  للدراسة

وحصر محتوي إجابات المجموعات المبحوثة، وتنظيم 
ات البيانات النوعية التي تم حصرها وتصنيفها تحت فئ

  .وذلك باإلستعانة باإلطار النظري للدراسة
  النتائج ومناقشتها

المستويات األدائية للخريجين في عملية إتخاذ : أوالً
  القرارات اإلنتاجية الزراعية 

تم قياس مستوي أداء الخريجين في عملية إتخاذ 
القرار من خالل مجموع درجاتهم المتعلقة بالقدرة علي 

، والمفاضلة )درجة١٥علي الحد األ(إدراك المشكالت
الحد (بين البدائل، من حيث سلبيات وإيجابيات كل بديل

، واإلستعانه بمصادر المعلومات )درجات١٠األعلي 
، وبذلك يصبح المجموع الكلي ) درجات٦الحد األعلي (

وفي ضوء التوزيعات ). كحد أعلي( درجة٣١النظري 
التكرارية لمستوي الدرجات المتحصل عليها، تم 

يف المبحوثين وفقاً لمستوياتهم األدائية بشأن عملية تصن
إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية، في إطار ثالثة 

، ١جدولي " (منخفض"و" متوسط"و" مرتفع: "مستويات
إلي إنخفاض ) ١(وتشير النتائج الموضحة بجدول ).  ٢

المستويات األدائية للخريجين فيما يتعلق بمكونات عملية 
المفاضلة "و ،"إدراك أو تحديد المشكالت: "رإتخاذ القرا
ومن ".  المعلوماتاإلستعانة بمصادر"و ،"بين البدائل

الطبيعي أن تنعكس محصلة تلك المكونات علي 
إنخفاض مستوياتهم األدائية في عملية إتخاذ القرار، 
حيث تراوحت القيم الرقمية الدالة علي تلك المستويات 

درجة، ويؤكد هذا ما أشارت إليه ) ١٦ –١(فعلياً ما بين
% ٣١حيث كان حوالى ) ٢(النتائج الموضحة بجدول

، "متوسط"ريجين محل الدراسة مستوي أدائهم من الخ
  ".منخفض"مستوي أدائهم % ٦٩بينما كان قرابة 

  ٨٠= توزيع المبحوثين وفقاً لمستوياتهم األدائية فيما يتعلق بمكونات عملية إتخاذ القرار      ن : ١جدول 
    المعلومات بمصادر اإلستعانة  البدائل بين المفاضلة  المشكالت إدراك

 % المدي % المدي % المدي الفئات
 ١٢,٥ فأكثر ٥ - - - - مرتفع
 ٦١,٥ )٤ – ٢( ٢٢,٥ )٧ – ٤( ٣٥ )٥ - ٣( متوسط
 ٢٦ ٢ من أقل ٧٧,٥ )٣ – ٠( ٦٥ )٢ – ٠( منخفض
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  ٨٠= توزيع المبحوثين وفقاً لمستوياتهم األدائية فيما يتعلق بعملية إتخاذ القرار            ن : ٢جدول 
  % العدد القرار إتخاذ مليةع في األداء مستوي
  ٣١,٢٥ ٢٥ )١٦ – ٩(* متوسط
 ٦٨,٧٥  ٥٥ )٨ – ١( منخفض

  يساوى صفر" مرتفع" التكرارى لفئة التوزيع* 
وقد يرجع إنخفاض مستوي أداء الخـريجين فـي        
عملية إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية إلي إعتقـادهم        

لي بأن لديهم المعلومات الكافية حول الموقـف المـشك        
وأبعاده وتصورهم بأن لديهم المعلومات الكافيـة عـن         
البدائل المتاحة وعن إيجابيات وسلبيات كل بديل، لذلك         
فهم ال يسعون بصورة إيجابيـة للتعـرض لمـصادر          

وهـذا علـي عكـس مـا        . متعددة وذات ثقة  معلومات  
افترضته نظرية المنفعة المتوقعة إلتخاذ القـرار مـن         

 لدي متخذ القرار عـن      توافر معلومات كاملة  ضرورة  
اإلحتماالت والعواقب التي تتعلـق بكـل قـرار بـديل           

(Plous, 1993)  .  ويؤكد ذلك، النتائج المشار إليها فـي
من الخريجين  %) ٥١,٢(حيث تبين أن نسبة     ) ٣(جدول

كانوا يعتمدون في عملية جمع معلوماتهم علي الخبـرة         
الشخصية والجيران ومحالت بيع المبيدات والتي تعـد        
مصادر غير رسمية للمعلومات، بينما أوضحت النتائج       

فقط مـن الخـريجين     %) ١٢,٥(بنفس الجدول أن نسبة   
كانوا اكثر سعياً في الحصول علي معلومـات حديثـة          
ودقيقة، وذلك مـن خـالل اإلطـالع علـي الكتـب            
والمطبوعات العلمية الزراعية، فضالً عن اإلنترنـت،       

تحليـل التربـة    هذا باإلضافة إلي اإلستعانة بمعامـل       
للوقوف علي صفاتها، األمر الذي يمكن أن يـساعدهم         

  .  بصورة أفضل في اختيار البدائل المناسبة
وفي إطار ما أوضحته النتـائج  مـن انخفـاض           
المستويات المعرفية للخريجين، المتعلقة ببدائل أصناف      

الفاكهة المتاحة، من حيث إيجابياتها وسلبياتها، للمفاضلة       
 علـى   –تبين إنخفاض مستوياتهم المعرفيـة    فيما بينها،   

معوقات نجـاح   /  فيما يتعلق بسلبيات   -وجه الخصوص 
فقـد أوضـحت    . زراعة أشجار الفاكهة في أراضـيهم     

النتائج أن نسبة المبحوثين الذين يعرفون بعـض تلـك          
وقد تمثل ذلـك    %). ١٠ -% ٢,٥(المعوقات لم تتجاوز  

شجار درجة تحمل أ  "، و "التأكد من مصدر الشتالت   "في  
  ".الفاكهة للملوحة

العالقة بـين المـستويات األدائيـة للخـريجين         : ثالثاً
  وخصائصهم الشخصية 

تم دراسـة العالقـة بـين المـستويات األدائيـة           
للخريجين المبحوثين في عملية إتخاذ القرارات اإلنتاجية       
الزراعية وبعض الخصائص الشخصية المتمثلـة فـي        

كاديمي، النظـام   السن، المؤهل الدراسي، التخصص األ    
 :المزرعي، مصادر الدخل، فأظهرت النتائج ما يلي

 :السـن .١

أشارت النتائج إلي عدم وجود عالقة مغزوية بين        
الفئات العمرية التي ينتمي إليها الزارع ومستوي أدائهم        

حيث بلغت قيمة   . في إتخاذ القرارات اإلنتاجية الزراعية    
لجدوليـة  ا ٢، بينما كانت قيمة كـا     ١,٠٩ المحسوبة   ٢كا

ويفسر ذلك فـي ضـوء   . ٢ عند درجات الحرية     ٥,٩٩
عدم اإلختالف في التوزيعات التكراريـة المبينـة فـي        

  .)٤(جدول رقم

  ٨٠= توزيع المبحوثين وفقاً لمدي إستعانتهم بمصادر المعلومات           ن : ٣جدول 
 % العدد المعلومــات مصادر

 .واألنترنت لزراعيةا العلمية والمطبوعات الكتب علي اإلطالع -
 .للتربة تحليل بمعامل اإلتصال -

١٢,٥ ١٠ 

 .الريفية التنمية مشروع محاضرات -
 .للمشروع التابع زراعي مهندس -

٦٠ ٤٨ 

 ٢٢,٥ ١٨ .خاص زراعي مهندس -
 .الشخصية الخبرة -
 .الجيران -
 .واالسمدة المبيدات محالت -

٥١,٢ ٤١ 
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 ٨٠= مستوياتهم األدائية في عملية إتخاذ القرار   ن توزيع المبحوثين وفقاُ لفئاتهم العمرية ول: ٤جدول 

  ١,٠٩=                     ٢كا
  ٥,٩٩) = ٢، ٠,٠٥( ٢كا

فتشير بيانات الجدول إلـى أن النـسبة األكبـر مـن            
-٤٥(يقعون فى الفئـة العمريـة         %) ٥١(المبحوثين  

، بينما تقع النسبة األصغر من هـؤالء المبحـوثين         )٤٩
، وأن أغلبيــة )٤٤-٤٠(فــى الفئــة العمريــة %) ٩(

%) ٨٦(،  %)٦٨(ين فى كل من هاتين الفئتـين        المبحوث
جاءوا فى فئة منخفضى القدرة على اتخاذ القرار، بينما         

فى فئـة   %) ١٤(،  %)٣٢(جاءت النسبة األصغر منهم     
 .متوسطى القدرة على اتخاذ القرار

 المؤهل الدراسي .٢

إستناداً إلي قيمة مربع كاي المحسوبة والجدوليـة        
غزوية العالقة بين   يتضح عدم م  ) ٥(الموضحة في جدول  

توزيعي المبحوثين وفقاً لمؤهلهم الدراسـي ومـستوي        
ويعكـس ذلـك التوزيعـات      . أدائهم في إتخاذ القـرار    

التكرارية المبينة في ذات الجدول حيث يتضح أن النسبة         
األكبر من ذوي المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسـطة        

جاءوا في فئة منخفضي القدرة علـي إتخـاذ         %) ٦٩(
في فئة  %) ٣١(بينما جاءت النسبة األصغر منهم    القرار،  

وهكذا الحال بالنسبة   . متوسطي القدرة علي إتخاذ القرار    
لحملة المؤهالت الجامعية ممـا يعكـس عـدم وجـود           

  .إختالفات في تلك التوزيعات
 التخصص االكاديمي .٣

إلي أن النسبة   ) ٦(تشير البيانات الواردة في جدول    
تخصصهم األكاديمي  كان  %) ٥٥(األكبر من المبحوثين  

كمـا  . تخصصهم غير زراعـي   % ٤٥زراعي مقابل   
أوضحت بيانات نفس الجدول ان أغلبية المبحوثين مـن         

ومن ذوي التخصص   %) ٧٠(ذوي التخصص الزراعي  
جاءوا في فئة منخفضي مستوي     %) ٦٧(غير الزراعي 

داء في إتخاذ القرار، بينما جاءت النسبة األقـل مـن    ألا
مي في فئة متوسطي مستوي     شريحتي التخصص األكادي  

ويعكـس ذلـك عـدم وجـود        . األداء في إتخاذ القرار   
إختالفات جوهرية بين هذين التوزيعين وهذا ما أكدتـه         

 مقارنة بقيمة مربـع     ٠,١٣٢قيمة مربع كاي المحسوبة     
  .  ١ عند درجات الحرية ٣,٨٤كاي الجدولية 

 ٨٠= هم األدائية في عملية إتخاذ القرار     نتوزيع المبحوثين وفقاً للمؤهل الدراسي ومستويات: ٥جدول 

  ٠,١٠٩ =                ٢كا
         ٣,٨٤)= ١، ٠,٠٥( ٢كا

  

 القرارإتخاذفياألدائيةالمستويات
  متوسط

 درجة ١٦ -٩
  منخفض

 درجة  ٨-١
 العمرية الفئات المجموع

 % العدد % العدد % العدد
٤٤ – ٤٠  
٤٩ – ٤٥  
٥٤ - ٥٠  

١  
١٣  
١١ 

١٤  
٣٢  
٣٤ 

٦  
٢٨  
٢١ 

٨٦  
٦٨  
٦٦ 

٧  
٤١  
٣٢ 

٩  
٥١  
٤٠ 

 ١٠٠ ٨٠ ٦٩ ٥٥ ٣١ ٢٥ المجموع

 القرارإتخاذفياألدائيةالمستويات    
  متوسط

 درجة ١٦- ٩
  منخفض

 درجة ٨ – ١
 الدراسي المؤهل المجموع

 % العدد % العدد % العدد
 متوسط وفوق متوسط
 جامعي

١٨  
٧ 

٣١  
٣٣ 

٤١  
١٤ 

٦٩  
٦٧ 

٥٩  
٢١ 

٧٤  
٢٦ 

 ١٠٠ ٨٠ ٦٩ ٥٥ ٣١ ٢٥ المجموع



Vol. 60, No. 1, pp. 63‐84, 2015(Arabic)                                                                            Alex. J. Agric. Res. 

 ٧٦

          ٨٠=  ن    توزيع المبحوثين وفقاً للتخصص األكاديمي و لمستوياتهم األدائية في عملية إتخاذ القرار: ٦جدول 

  ٠,١٣٢ =                       ٢كا
  ٣,٨٤ ) =٠,٠٥،١(٢كا

 النشاط اإلنتاجي الزراعي. ٤ 

إلي عدم وجـود    ) ٧(تشير البيانات الواردة بجدول   
ية بين توزيعي المبحوثين وفقـاً لنـشاطهم        عالقة مغزو 

اإلنتاجي الزراعي ومستوي أدائهم في إتخاذ القـرارات        
المزرعية، حيث أوضحت قيمة مربع كاي المحـسوبة        

 مقارنة بقيمة مربع كاي الجدولية عند درجـات         ٣,٤٧
عدم وجود إختالفات جوهريـة بـين هـذين         . ١حرية  

التوزيعـات  وهذا ما تعكـسه     . التوزيعين محل المقارنة  
التكرارية المبينة في ذات الجـدول حيـث يتـضح أن           

يقعون في فئة    %)٨٤(من الزراع محل الدراسة   الغالبية  
، وأن الغالبية في هـذة      "النشاط اإلنتاجي األحادي  "ذوي  

جاءوا في فئة منخفـضي المـستوي       %) ٧٣(الشريحة
  .األدائي إلتخاذ القرارات المزرعية

 مصادر الدخل. ٥

إلـي عـدم    ) ٨(ت الواردة في جدول   تشير البيانا 
وجود عالقة مغزوية بين تـوزيعي المبحـوثين وفقـاً          
لمصادر دخلهم ومستوي أدائهم في إتخـاذ القـرارات         
المزرعية حيث أوضحت قيمة مربع كـاي المحـسوبة         

 ١مقارنة بقيمة مربع كاي الجدولية عند درجات حرية         

 عدم وجود إختالفات جوهرية بين هذين التوزيعين محل       
وهذا ما تعكسه التوزيعات التكرارية والنـسب   . المقارنة

المئوية الموضحة في ذات الجدول حيث يالحظ ان أكثر         
ال توجـد لـديهم     %) ٦٨(من ثلثى الزراع المبحـوثين    

مصادر اخري للدخل، وجاءت النسبة األكبر من هـذه         
في فئة منخفضي القدرة علـي إتخـاذ        %) ٦٧(الشريحة
اءت النـسبة األكبـر مـن       وفي نفس الوقت ج   . القرار

شريحة الزراع ممن توجد لديهم مصادر أخري للـدخل         
في فئة منخفضي المستوي األدائـي  إلتخـاذ         %) ٧٣(

بينما جاءت النسبة األقل من مبحـوثين هـاتين         . القرار
الشريحتين في فئة متوسطي المستوي االدائـي إلتخـاذ        
 القرار مما يشير إلي التجانس بين هذين التوزيعين محل        

  .الدراسة
إلـي  ) ٤(توضح البيانات الملخصة بالجداول مـن  

أنه ال توجد عالقة مغزوية بين مستوي أداء الزراع       ) ٨(
المبحوثين في إتخاذ القرارات اإلنتاجية الزراعيـة وأي        

الـسن،  : من المتغيرات المستقلة محل الدراسة وهـي      
المؤهل الدراسـي، التخـصص األكـاديمي، النـشاط         

ــي،  ــاجي الزراعـ ــدخل اإلنتـ ــصادر الـ .  مـ
 ٨٠= ن توزيع المبحوثين وفقاً للنشاط اإلنتاجي الزراعي ومستوياتهم األدائية في عملية إتخاذ القرار : ٧جدول 

  ٣,٤٧=                 ٢كا
    ٣,٨٤) = ١، ٠,٠٥( ٢كا

 القرارإتخاذفياألدائيةالمستويات      
  متوسط

 درجة ١٦ - ٩
  خفضمن
 درجة ٨ -١

 المجموع  

 االكاديمي التخصص

 % العدد % العدد % العدد
  زراعي
 زراعي غير

١٣  
١٢ 

٣٠  
٣٣ 

٣١  
٢٤ 

٧٠  
٦٧ 

٤٤  
٣٦ 

٥٥  
٤٥ 

 ١٠٠ ٨٠ ٦٩ ٥٥ ٣١ ٢٥ المجموع

 القرارإتخاذفياألدائيةالمستويات          
  متوسط

 درجة  ١٦ - ٩
  منخفض

 درجة ٨ – ١

  المجموع
  

 الزراعي اإلنتاجي النشاط
 % لعددا % العدد % العدد

  )نباتي (أحــادي
 )حيواني + نباتي  (متعدد

١٨  
٧ 

٢٧  
٥٤ 

٤٩  
٦ 

٧٣  
٤٦ 

٦٧  
١٣ 

٨٤  
١٦ 

 ١٠٠ ٨٠ ٢٥٣١٥٥٦٩ المجموع
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 ٨٠= ن     توزيع المبحوثين وفقاً لمصادر الدخل ومستوياتهم األدائية في عملية إتخاذ القرار : ٨جدول 

  ٠,٤٤              = ٢كا
  ٣,٨٤=   )١ ،٠,٠٥( ٢كا

اإلنتباه إلي متغيرات شخصية أخري قـد       وقد يلفت ذلك    
تستحق ان تؤخذ في اإلعتبار في دراسـات مـستقبلية          

مـستوي  :مماثلة، ومن هذه المتغيرات علي سبيل المثال      
وح، الدافع اإلنجازي، القدرة التمويلية أو الوضـع        الطم

 . اإلقتصادي للمزارع أو الخريج

ين المبحوثين عن قـراراتهم     مدي رضا الخريج  : ثالثاً
اإلنتاجية الزراعية وعالقة ذلك بإدراكهم لـبعض       

 المتغيرات الموقفــية واإلقتصادية

مدي رضا الخـريجين عـن قـرارتهم اإلنتاجيـة            -
  الزراعية

من % ٦٤إلي أن قرابه    ) ٩(تشير البيانات بجدول  
المبحوثين يشعرون بالرضا تجاه قـراراتهم اإلنتاجيـة        

منهم بعدم الرضـا    % ٣٦ا يشعر حوالي    الزراعية، بينم 
 .تجاه تلك القرارات

توزيع المبحوثين وفقاً لمدي رضـاهم عـن        : ٩جدول   
 ٨٠= قراراتهم اإلنتاجية الزراعية          ن 

 % العدد الرضا مدي
 ٦٣,٧٥ ٥١ راضي
 ٣٦,٢٥ ٢٩ راضي غير

العالقة بين مدى رضا الخـريجين عـن قـراراتهم           -
وإدراكهم لبعض المتغييـرات    اإلنتاجية الزراعية   
  الموقفية واإلقتصادية

تم دراسة العالقة بين مدي رضا الخريجين عن 
قراراتهم اإلنتاجية الزراعية وإدراكهم لبعض المتغيرات 

إدراك . ١الموقفية واإلقتصادية، من خالل التركيزعلي 
الخريج لمدي دعم السياسات الحكومية ألنشطته 

ل توفير مستلزمات اإلنتاج، اإلنتاجية الزراعية من خال
خصوصاً األسمدة والمبيدات، بالسعر المناسب، وأيضا 

إدراك . ٢من خالل توفير الخدمة التعليمية اإلرشادية، 
الخريج لمدي تحقيقه لعائد مجزي نتيجة أنشطته 

   -:وقد أظهرت النتائج ما يلي. اإلنتاجية الزراعية
 العالقة بين مدي رضا المبحـوثين عـن قـرارتهم          -١

اإلنتاجية وإدراكهم لمشكلة إرتفاع أسعار األسمدة      
 والمبيدات

إلي ان ) ١٠(تشير البيانات الواردة في جدول
هناك عالقة مغزوية عكسية بين توزيعي المبحوثين وفقاً 
إلدراكهم لمشكلة إرتفاع أسعار األسمده والمبيدات، 
ومدي رضاهم عن القرارات اإلنتاجية الزراعية، حيث 

 وهي اكبر من ١١,٨ربع كاي المحسوبة بلغت قيمة م
 تحت ١قيمة مربع كاي الجدولية عند درجات الحرية 

، مما يعني وجود إختالفات ٠,٠٥مستوي مغزوية 
وتبرز تلك . جوهرية بين التوزيعيين محل المقارنة

اإلختالفات التوزيعات التكرارية والنسب المئوية الواردة 
جموع من م %)٤٦(بذات الجدول حيث يالحظ أن

الزراع المبحوثين مدركون للمشكلة موضوع المقارنة 
كما يالحظ ان هناك .  غير مدركين لها% ٥٤مقابل 

تبايناً واضحاً في مدي الرضا لدي شريحة المبحوثين 
المدركين لتلك المشكلة حيث بلغت نسبة الراضين عن 

  . غير راضين% ٢٤منهم مقابل % ٧٦قراراتهم 
حوثين عن قـرارتهم    العالقة بين مدي رضا المب     -٢

اإلنتاجية وإدراكهـم لمـشكلة قـصور الخدمـة         
 التعليمية اإلرشادية

إلي عدم ) ١١(تشير البيانات الواردة في جدول
وجود عالقة مغزوية بين إدراك المبحوثين لمشكلة 

 القرار إتخاذفياألدائيةالمستويات
 متوسط

 درجة ١٦ - ٩
  ضعيف

 درجة ٨ - ١
 الدخل صادرم المجموع

 % العدد % العدد % العدد
 اخري دخل مصادر توجد
 اخري مصادر توجد ال

٧ 
١٨ 

٢٧ 
٣٣ 

١٩ 
٣٦ 

٧٣ 
٦٧ 

٢٦ 
٥٤ 

٣٢ 
٦٨ 

 ١٠٠ ٨٠ ٦٩ ٥٥ ٣١ ٢٥ المجموع
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قصور الخدمة التعليمية اإلرشادية ومدي الرضا عن 
 فقد أوضحت قيمة مربع. القرارات اإلنتاجية الزراعية

 أنه ال توجد إختالفات جوهرية ٠,٣٤٤كاي المحسوبة 
  ٠,٠٥بين المجموعتين محل المقارنة عند مستوي 

  . ٣,٨٤مقارنة بقيمة مربع كاي الجدولية 
العالقة بين مدي رضا المبحـوثين عـن قـرارتهم           -٣

اإلنتاجية وإدراكهم لمشكلة نقص العائد المجزي      
 من المحصول

إلي عدم ) ١٢(تشير البيانات الواردة في جدول
وجود عالقة مغزوية بين إدراك المبحوثين لمشكلة 
نقص العائد المجزي من المحصول ومدي الرضا عن 

حيث أوضحت قيمة مربع . القرارات اإلنتاجية الزراعية
كاي المحسوبة أنه ال توجد إختالفات جوهرية بين 

مقارنة . ٠,٠٥المجموعتين محل المقارنة عند مستوي 
  .الجدوليةبقيمة مربع كاي 

توزيع المبحوثين وفقاً إلدراكهم لمشكلة إرتفاع أسعار األسمدة والمبيدات ومدي رضاهم عن قراراتهم             : ١٠جدول  
 ٨٠= اإلنتاجية الزراعية   ن 

          ١١,٨                = ٢كا* 
     ٣,٨٤  =   )١، ٠,٠٥( ٢كا

اتهم توزيع المبحوثين وفقاً إلدراكهم لمشكلة قصور الخدمة التعليمية اإلرشادية ومدي رضاهم عن قرار            : ١١جدول  
 ٨٠= اإلنتاجية الزراعية   ن 

  ٠,٣٤٤                = ٢كا
    ٣,٨٤  =   )١، ٠,٠٥( ٢كا

توزيع المبحوثين وفقاُ إلدراكهم لمشكلة نقص العائد المجزي من المحـصول ومـدي رضـاهم عـن                 : ١٢جدول  
  ٨٠= قراراتهم اإلنتاجية الزراعية   ن 

  ١,٩٥               =  ٢كا
       ٣,٨٤  = )١، ٠,٠٥( ٢كا
  
  

 الرضـامدي                          
 راضي غير راضي   

أسعار إرتفاع مشكلة إدراك المجموع       
 والمبيدات األسمده

 % العدد % العدد % العدد
 للمشكلة مدرك
 للمشكلة مدرك غير

٢٨ 
٢٣ 

٧٦ 
٥٣  

٩ 
٢٠ 

٢٤ 
٤٧ 

٣٧ 
٤٣ 

٤٦ 
٥٤ 

 ١٠٠ ٨٠ ٣٦ ٢٩ ٦٤ ٥١ المجموع

 الرضـامدي               
 راضي غير   راضي    

الخدمة قصور مشكلة إدراك المجموع  
 اإلرشادية التعليمية

 % العدد   % العدد    % العدد    
 للمشكلة مدرك
 للمشكلة مدرك غير

٥ 
٤٦ 

٥٦ 
٦٥ 

٤ 
٢٥ 

٤٤ 
٣٥  

٩ 
٧١ 

١١ 
٨٩ 

 ١٠٠ ٨٠ ٣٦ ٢٩ ٦٤ ٥١ المجموع

 رضــاالمدي      
 راضي غير  راضــي   

العائد نقص مشكلة إدراك المجموع   
 المجزي

 % العدد   % العدد    % العدد  
 للمشكلة مدرك
 للمشكلة مدرك غير

٢٧ 
٢٤ 

٥٧ 
٧٣ 

٢٠ 
٩ 

٤٣ 
٢٧ 

٤٧ 
٣٣ 

٥٩ 
٤١ 

 ١٠٠ ٨٠ ٣٦ ٢٩ ٦٤ ٥١ المجموع
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إلي ) ١٠(توضح البيانات الملخصة بالجداول من
أنه ال توجد عالقة مغزوية بين إدراك الخريجين ) ١٢(

مثل توفر الخدمة (لمدى إتاحة فرص إيجابية لهم
ومدي ) اإلرشادية، والشعور بتحقيق عائد مادي مجزي

وعلي عكس . رضاهم عن قراراتهم اإلنتاجية الزراعية
ما هو متوقع أوضحت النتائج وجود عالقة مغزوية 

زراع المبحوثين لمدي دعم عكسية بين إدراك ال
السياسات الزراعية لهم من حيث توفير مستلزمات 
اإلنتاج، ومستوي رضاهم عن قراراتهم اإلنتاجية 

إلي ) ١٠(لوتشير التوزيعات التكرارية بجدو. الزراعية
أنه بالرغم من أن الخريجين محل الدراسة، لديهم إدراك 

جية في دعم جهودهم اإلنتا سلبي للسياسات الزراعية
 فإنهم – من خالل توفير مستلزمات اإلنتاج-الزراعية

  .يميلون إلي الرضا عن قرارتهم اإلنتاجية الزراعية
  :ويمكن تفسير تلك النتائج في إتجاهين

الرضا بالظروف الحالية القائمة قد ال يكون مؤشراً  -١
حقيقياً للرضا، ولكنه إنعكاس لقبول الوضع القائم، 

يه قوة حقيقية لتغيير والشعور بان الفرد ليس لد
، عند )١١جدول(فقد أوضحت النتائج . ظروفه الحالية

سؤال الزراع عن مدي توفر الخدمة التعليمية 
فقط يشعرون بوجود % ١١اإلرشادية المالئمة، أن 
وعند سؤالهم عن مدي فاعلية . قصور في تلك الخدمة

أشاروا إلي عدم % ٤٥الجمعيات التسويقية، فإن 
وقد يستدل من ذلك . تلك الجمعياتإدراكهم لوجود 

على أن نقص معلومات الخريجين المبحوثين المتعلقة 
بالخدمات اإلرشادية  والجمعيات التسويقية، وبالتالي 
نقص فرص اإلستفادة منها، قد يكون مساهماً أو 
مضاعفاً لشعورهم بقلة الحيلة وعدم القدرة علي 

. ليةإحداث التغيير تجاه ظروفهم أو مواقفهم الحا
ويتفق ذلك مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل 
(Fathy and Carter, 1984),                                           

 (Colette and Easley, 1978). 

السعي نحو تحقيق الرضا أو اإلشباع ال عالقة له  -٢
بتعظيم العائد المادي وذلك وفقاً لما أوضحته 

).  Plous, 1993(ة إتخاذ القرارالنظريات الوصفية لعملي
من % ٥٧ففي الدراسة الحالية توضح النتائج أن 

المبحوثين قد أقروا برضاهم عن قراراتهم اإلنتاجية 
الزراعية، بالرغم من شعورهم بعدم تحقيق عائد 

ويتسق ذلك مع ما أشارت ). ١٢جدول (مادي مجزي
  Molnar and)إليه بعض الدراسات السابقة مثل 

Dunkelberger, 1981), (Fathy and Carter, 1984)   
بما يفيد ان صغار الزراع قد ينظرون إلي بعض 
النواحي أو اإلعتبارات مثل اإلستقالل في العمل 
وعدم التبعية للغير، اإلستقرار العائلي علي أن قيمتها 

 .قد تفوق الهدف الخاص بتعظيم العائد او الربحية

ف بين إدراك الفئـات     نواحي اإلتفاق واإلختال  : رابعاً
المبحوثة ألهم المشاكل المؤثرة علـي إتخـاذ        

 الخريجين لقرارتهم اإلنتاجية الزراعية

إجابات ) ١٣(توضح البيانات الواردة بالجدول رقم    
ن لها تأثيراً   أالمبحوثين فيما يتعلق بالمشاكل التي يرون       

علي الزراع المبحوثين عند إتخاذ قـراراتهم اإلنتاجيـة         
  .الزراعية

فجاءت في المرتبة األولي المـشاكل التـسويقية        
والتي تبلورت في تدني العائد من المحصول نسبة إلـي          

%) ٣٧,٥( للخبـراء، %) ٦٠(التكاليف وذلك بنـسبة      
وجاءت فـي المرتبـة     . للخريجين%) ٦٠(للمرشدين،  

الثانية مشاكل الموارد اإلقتصادية والتي تمثلت أساسـا        
سـمدة وغـشها وذلـك      في إرتفاع أسعار المبيدات واال    

 )%٥١,٢ ( للمرشدين، )%٧٥( للخبراء،   )%٦٠ (بنسبة
كما اهتم الخبراء بمشكلة معامالت ما بعـد        .  للخريجين

والتي تضمنت عدم دراية الزراع     % ٣٠الحصاد بنسبة   
بمواصفات الجودة سواء للتصدير او للـسوق المحلـي         

  .وأيضا بعمليات الجمع والفرز والتعبئه
تفاقاً بين فئات المبحوثين وبالرغم أن هناك إ

الخبراء الزراعيين، والمرشدين الزراعيين، : الثالثة
في إعتبار كل من المشاكل التسويقية وتلك .  والخريجين

المتعلقة بنقص مستلزمات اإلنتاج بالسعر المناسب في 
مقدمة المشاكل المؤثرة علي إتخاذ الخريجين لقراراتهم 
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ك إختالفات بين تلك اإلنتاجية الزراعية، إال ان هنا
الفئات في إدراك األهمية النسبية لبقيه المشاكل المؤثرة 

من االمثلة المالحظة . علي العمليات اإلنتاجية الزراعية
   -:ما يلي) ١٣(بجدول

إهتمت فئتي الخبراء والمرشدين بمشاكل الموارد  -١
المائية من حيث عدم إنتظام المناوبات وسوء 

، مقارنة  %)٦٢,٥، %٧٠(توزيع المياه بنسبتي
وقد يفسر ذلك . فقط للخريجين%) ٣١,٢(بنسبه 

الري (بتحول الزراع إلي نظام الري المتطور
واإلتجاه إلي زراعة اشجار الفاكهة ) بالتنقيط

لتجنب مشاكل نقص المياه، والذي تم رصده من 
خالل المقابالت اإلستبيانية الشخصية والمالحظة 

 .المباشرة من قبل الباحث

فئتا الخريجين والمرشدين الزراعيين إهتمت  -٢
، %٤٠(بمشكلة إنتشار اآلفات المرضية بنسبتي

فقط %) ٢٠(علي الترتيب، مقارنة بنسبة%)٣٨
وكان علي رأس تلك اآلفات النيماتودا . للخبراء

كأحد عواقب القصور في الممارسات اإلنتاجية 
ويمكن أن يعزي إهتمام فئة المرشدين . الزراعية

بنسبة أعلي من فئة الخبراء إلي أن بتلك المشكلة 

المرشدين، بإعتبارهم يمثلون حلقة اإلتصال 
األساسية مع الزراع في إطار معايشتهم لظروفهم 

، من المتوقع إهتمامهم بالمشاكل ذات ةالمحلي
التأثير المباشر علي تحقيق عائد إقتصادي سريع 

 .للمزارع

 أبرزت فئة الخبراء مشكلة نقص الخدمة التعليمية -٣
%) ٢٥(مقارنة بنسبه %)٣٠(اإلرشادية بنسبة

للخريجين، وقد تطرقت %) ١١(للمرشدين و
اإلجابات النوعية لفئة الخبراء في هذا الشأن، إلي 
أهمية تعظيم اإلستفادة من الخدمة التعليمية 
اإلرشادية من خالل تدريب الخريجين علي تكوين 

  .روابط تسويقية وروابط مستخدمي المياه
النتائج من حيث أولويات المشاكل  هوتتفق هذ

المحلية المتعلقة بعدم توافر مستلزمات اإلنتاج وإنتشار 
اآلفات المرضية ونقص المياه المتاحة للري ونقص 

 ,Fathy & Haragy(   شادية مع كل منرالخدمة اإل

 ، كما تتفق أيضا مع)٢٠٠٥عبد الغني، ) (1994
عليمي الت فيما يتعلق بقصور الدور) ١٩٩٦ مطواح،(

  .اإلرشادي، والسيما في النواحي التسويقية

   إدراك الخبراء والمرشدين والخريجين للمشاكل المؤثرة علي إتخاذ القرار:١٣جدول
 الخبراء المشاكـــــل  

(N=10)% 
  الزراعيون المرشدون

(N=8)%   
      الخريجون
(N=80) % 

 األرضية الموارد مشاكل
 .يةالغذائ العناصر في فقيرة االرض 
 .التربة في الملوحة زيادة 

٦٠  
٣٠ 

  
٢٥  
٦٢,٥ 

  
١٣,٧  
٣٣,٧ 

 المائية الموارد مشاكل
 .المياه توزيع وسوء المناوبات إنتظام عدم 
 .المزارعين بين دوارألا تنظيم عدم 
 .الترع وتطهير صيانة عدم 

٧٠  
٢٠  
٢٠ 

  
٦٢,٥  
٠  

٣٧,٥ 

  
٣١,٢  
٠  
٠ 

 اإلقتصادية الموارد مشاكل
 .وغشها االسمدةو المبيدات أسعار إرتفاع 
 .ونقصها العمالة أسعار إرتفاع 

٦٠  
٥٠ 

  
٧٥  
٥٠ 

  
٥١,٢  
٢٣,٧ 

 تسويقية مشاكل
 .للتكاليف نسبة المحصول من العائد تدني  
 .االسعار في الجالبة تحكم 
 النقل تكاليف إرتفاع 
 .الثمار تجميع مراكز توافر عدم 
 .التسويقية الجمعيات فاعلية عدم 

٦٠  
٣٠  
٥٠  
٢٠  
٢٠ 

  
٣٧,٥  
٨٧,٥  
٢٥  
٦٢,٥  
٣٧,٥ 

  
٦٠  
١١,٢  
٢,٥  
٠  

١٦,٢٥ 
 واإلرشادية التعليمية الخدمات مشاكل

 ٣٠ .اإلرشادي التوجيه نقص 
  
٢٥ 

  
١١,٢ 

 الزراعية اإلنتاجية الممارسات مستوي في قصور
 المرضية اآلفات إنتشار 
 الحصاد بعد ما معامالت 

  
٢٠  
٣٠ 

  
٣٧,٥  
٠ 

  
٤٠  
٠ 
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  التوصيات الخالصة و
ة أمكن التوصل إلـي     في ضوء نتائج هذه الدراس    

بعض اإلستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في        
النهوض بمستوي أداء الخريجين فـي عمليـة إتخـاذ          
القرارات اإلنتاجية الزراعية، فضالً عن إلقاء مزيد من        
الضوء علي ذلك المتغير الرئيسي للدراسة، وذلك كمـا         

  -:يلي
أوضحت نتائج الدراسـة إنخفـاض المـستويات         .١

ئية للخريجين المبحوثين فيما يتعلـق بعمليـة        داألا
إتخاذ قراراتهم اإلنتاجية الزراعية، مع عدم وجود       
عالقة بين مستوياتهم اآلدائية، وأي من المتغيرات       

وترجح تلك النتيجة   . الشخصية المستقلة المختارة  
 فـي دراسـات     –التوصية باألخذ في اإلعتبـار    

نفسية  متغيرات أخرى قد تكون      –مستقبلية مماثلة 
مثل صافي  (، أو إقتصادية    )مثل مستوى الطموح  (

، وذلك إللقاء مزيد من الضوء علي       )دخل الخريج 
 .المتغير الرئيسي للدراسة

البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسـة          .٢
ال تشير إلي وجود عالقة بين إدراك الخـريجين         
لمدي دعم السياسات الزراعية لهم أو مدي تحقيق        

 من أنشطتهم اإلنتاجية الزراعية مـن       عائد مجزي 
جهة، ومدي رضاهم عـن قـراراتهم اإلنتاجيـة         

ويستخلص من ذلـك    . الزراعية، من جهة أخرى   
أن معني الرضا كما يشعر به الخريجون قد يكون         
إنعكاساً لشعورهم بقلة الحيلة أو الـضعف تجـاه         
أوضاعهم اإلقتصادية، أو قد يرتبط بتحقيق بعض       

 اإلجتماعي والذي قد يعتبرونه     اإلشباع النفسي أو  
 .  أفضل من تعظيم العائد المادي

أوضحت المقارنة بين إدراك الفئـات المبحوثـة         .٣
للمشاكل المحلية القائمة أنه بينما يركز الخريجون       

علي تحقيق العائد المجزي داخـل      %) ٦٠(بنسبة
كالمـشاكل التـسويقية    "إطار المشاكل المختلفـة     
فإن فئة الخبراء بنسبة    ،  "وإنتشار اآلفات المرضية  

قد أشاروا إلي مشكلة نقـص الخـدمات        %) ٣٠(

التعليمية اإلرشادية والتي يمكن أن تسهم في الحد        
وقد . من كثير من المشاكل المثارة من قبل الزراع       

تطرقت إجابات الخبراء في هذا الشأن إلي أهمية        
تدريب الخريجين علي تكوين روابـط تـسويقية        

 .هوروابط مستخدمي الميا

مـن  % ٦٠تبين من الدراسة أنه في حين أظهر          .٤
الخريجين المبحوثين إهتماماً ضمنياً بتعظيم العائد      
المادي، عند حصر مدي إدراكهم للمشاكل المحلية       

فقط من هؤالء الخريجين    % ١٢,٥القائمة، إال أن    
أشاروا إلي سعيهم بإيجابية لإلسـتعانة بمـصادر        

مـستويات  المعلومات العلمية والمتخصصة ذات ال    
 . المرتفعة من الدقة والثقة

إلي الحاجة لتوجيه برامج    ) ٤،  ٣،  ٢(وتشير النقاط 
إرشادية للخريجين والتركيز علي مساعدتهم علي إدراك       
أن هناك مشاكل وحاجات قائمة، وأنـه يمكـن إتخـاذ           

. إجراءات لحل تلك المشاكل وإستيفاء تلـك الحاجـات        
زراعيـة  ويتطلب ذلك بدوره أن توجـه الـسياسات ال        

إهتماماً كافيا نحو تفعيل دور اإلرشاد والمرشد الزراعي        
كمصادر للمعلومات الزراعية للخريجين مـن جهـة،        
وكهمزة وصل بينهم وبين مصادر المعلومات الزراعية       
الرسمية كالمراكز البحثيـة والجامعـات وأيـضا مـع          

  .الجهات التنفيذية المحلية، من جهة أخرى
فـاض المـستويات    أوضحت نتائج الدراسـة إنخ     .٥

المعرفية للخريجين، فيما يتعلق بأساسيات إنتـاج       
الفاكهة، من حيث بـدائل األصـناف المتاحـة و          
إيجابيات وسلبيات كـل بـديل، لـذلك، توصـي          
الدراسة بأهمية توجيه برامج إرشادية للخـريجين       
للنهوض بمـستوياتهم المعرفيـة، فيمـا يتعلـق         

لفاكهـة،  بالنواحي الفنية الخاصة بزراعة أشجار ا     
والتي من شأنها مساعدتهم على إختيـار البـدائل         

  .التي تتالئم مع طبيعة أراضيهم
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  المراجع
): ٢٠١٠(إبراهيم، سـليمان عبـد الواحـد يوسـف          

المهارات الحياتية ضرورة حتميـة فـي عـصر         
المعلوماتية، إيتراك للطباعة والنـشر والتوزيـع،       

 .القاهرة

 ):١٩٨١(إبراهيم، صـالح الـدين عبـد الـرحمن          
اإلحتياجات التدريبية اإلرشادية للقيادات التعاونية     "

، رسالة ماجـستير، كليـة      "بقري أبيس والنهضة  
 .الزراعة، جامعة األسكندرية

الفاكهـة المتـساقطة    ): ١٩٩٦(إبراهيم، عاطف محمد  
 زراعتها ورعايتها وإنتاجهـا، منـشاة       -األوراق

 .المعارف، األسكندرية

 نظيف حجاج خليـف     إبراهيم، عاطف محمد، ومحمد   
ــوالح ): ١٩٩٧( ــا ... الم ــا ورعايته زراعته

 .وإنتاجها، منشأة المعارف، األسكندرية

إسـتخدام طريقـة    " ):١٩٩٩(حامد، حنان سعد الدين   
دراسة حالة  : بنائية في تقدير اإلحتياجات التدريبية    

بين مرشدي مشروع الخـدمات الزراعيـة فـي         
، رسـالة ماجـستير، كليـة       "األراضي الجديـدة  
 .الزراعة، االسكندرية

التدريب فـي القـرن     ): ٢٠١٠(حجازي، وجدي حامد  
 .الحادي والعشرين، دار التعليم الجامعي

: اإلرشـاد الزراعـي   ): ١٩٦٨(الخولي، حسين زكي  
دوره في تطوير الريف، دار المعارف بمـصر،        

 .األسكندرية

واقـع ومـستقبل    " ):٢٠٠٢(رمضان، رمضان علـي   
عي في المجتمعـات    أنشطة وبرامج اإلرشاد الزرا   

دراسة حالة في منطقة البـستان      : الريفية الجديدة 
، رسـالة ماجـستر، كليـة       "في محافظة البحيرة  
 .الزراعة، االسكندرية

شاهين، عبد الفتاح، احمد عيسى، عواد حسين، عمرو        
نوار، عاطف إبراهيم، سامي الشاذلي، حسن قاسم       

أساسيات زراعـة الفاكهـة، مطبعـة       ): ٢٠١٢(
 . األسكندريةالشنهابي،

دراسة بعض  " ):٢٠٠٦(صالح، منال سعد سيد محمد      
العوامل المؤثرة علي هجرة شباب الخريجين إلي       

، رسالة ماجستير،   "المجتمعات الصحراوية الجديدة  
 .كلية الزراعة، جامعة القاهرة

 ومحمد يوسف شلبي،   الصاوي، الصاوي محمد أنور،   
 دراسة بيئة إتخـاذ   " ):١٩٩٩(وأحمد فؤاد حسن    

القرارات المزرعية وعالقتها ببعض الخـصائص      
اإلجتماعية واإلقتصادية والنفسية لـزراع بعـض      
قــري منطقــة النهــضة الزراعيــة بمحافظــة 

، كلية الزراعـة بمـشتهر، جامعـة        "األسكندرية
الزقازيق، حوليات العلـوم الزراعيـة بمـشتهر،        

 .المجلد السابع والثالثون، العدد الرابع

 أنور،و عبد اهللا عبد الفتـاح       الصاوي، الصاوي محمد  
دراســة مقومــات العمــل " ):٢٠٠٩(رمــضان

الجماعي لمواجهه مشاكل تـسويق الحاصـالت       
الزراعية في قريتين بمركز شبراخيت، بمحافظة      

، كلية الزراعة، جامعة األسكندرية، مجلة      "البحيرة
، العـدد   ٥٤األسكندرية للبحوث الزراعية، المجلد   

 .الثاني

أساسيات علم اإلرشـاد    ): ١٩٧٣(يدالعادلي، أحمد الس  
 .الزراعي، دار المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية

اإلحتياجـات  " ):٢٠٠٥(عبد الغنـي، هـشام محمـد      
التدريبية لشباب الخريجين فـي مجـال زراعـة         

، رسالة ماجستير، كليـة  "الموالح بمنطقة النوبارية  
 .الزراعة، جامعة القاهرة

زراعـي  اإلرشـاد ال  ): ١٩٩٢(عمر، أحمـد محمـد    
 .المعاصر، مصر للخدمات العلمية، القاهرة

التعليم المـستمر ودوره    ): ٢٠٠٩(فتحي، شادية حسن  
 .في التنمية البشرية، منشأة المعارف، األسكندرية

محاضرات فـي تقيـيم     " ):٢٠١٢(فتحي، شادية حسن  
، مقرر دراسـات عليـا، كليـة        "العمل اإلرشادي 

  .الزراعة، جامعة األسكندرية
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والسيد عمـر حراجـي،و داليـا        ية حسن، فتحي، شاد 
تحديات العمل اإلرشادي   "  ):٢٠٠٥(إبراهيم كشك 

الزراعي للنهوض بمستوى إنتاجيـة محاصـيل       
دراســة حالــة باألراضــي الجديــدة : الحبــوب
، المـؤتمر االول    " غـرب النوباريـة    -للخريجين

لمحاصيل الحبـوب، كليـة الزراعـة، جامعـة         
حوث الزراعية،  األسكندرية، مجلة االسكندرية للب   

 .ب٢، العدد٥٠المجلد 

دراسة تقييمية  " ):١٩٩٣(ماهر، هدي محمد عبد المنعم    
للدور التدريبي اإلرشادي لكلية الزراعة بجامعـة       
األســكندرية للمرشــدين الــزراعيين بمحافظــة 

، رسالة ماجستير، كليـة الزراعـة،       "األسكندرية
 .جامعة األسكندرية

دراسة لـبعض   " ):١٩٨٩(محمد، أحمد رمضان أحمد     
العوامل المرتبطة بمشاركة المزارعين في بعض      
األنشطة اإلرشادية الزراعية بمنطقة المعمورة في      

كليـة   ، رسـالة ماجـستير،  "محافظة األسكندرية
 .الزراعة جامعة األسكندرية

): ٢٠١٠ – ٢٠٠٩(مراقبة طيبة للتنميـة والتعـاون     
التركيب المحصولي الشتوي، مـشروع مبـارك       

ب الخــريجين، وزارة الزراعــة القــومي لــشبا
 .وإستصالح األراضي، القاهرة

دراسـة  "  ):١٩٩٦(مطواح، عوض مصطفي محمد     
تحليلية لإلحتياجات التدريبية اإلرشـادية لـزراع       
البطاطس والطماطم الشتوي في مجـال تحـسين        
التربة وتقليل الفاقد ببعض قـري مركـز كفـر          

عة، ، رسالة دكتوراه، كلية الزرا    " البحيرة –الدوار
 .جامعة األسكندرية
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    ABSTRACT 
The purpose of this work was to determine the training needs of graduates in the area of decision making 

process for agricultural production activities in Teba Area, El-Noubaria, through identifying the following:  
1.Graduates’ levels of performance in the decision making process pertaining to their agricultural production 
activities and their relationships to selected personal characteristics. Graduates levels of performance were 
assessed in light of three indicators; namely: a- their perceptions of the major local problems, influencing their 
daily practices, b- their knowledge of the advantages and disadvantages of crop alternatives, and c- the main 
sources through which they seek agricultural information. 2. The pattern of associations between graduates’ 
perceptions of selected economic and situational variables and the extent of their satisfaction with their 
farming decisions. 3. Similarities and differences among the three respondent groups: agricultural experts, 
extension workers, and graduates, regarding their perceptions of the major local problems influencing 
graduates farming decisions. 

Data were collected from three respondent groups: 1. A purposive sample comprised of (80) graduates, 2. 
Extension workers (8), and 3. Agricultural experts (10), representing subject matter authorities, who have 
been engaged in relevant funded agricultural projects in Teba Area. Semi-structured questionnaire forms were 
developed and administered to the three respondent groups, seeking information related to the above stated 
study objectives.  Percentages distribution and Chi2 test were mainly used for the purpose of data analysis.   

The main results of the study indicated the following:- 1. Graduates’ levels of performance in the 
decision making process pertaining to their agricultural production activities were rated at a medium level for 
31% of respondents whereas 68% were rated at a low level. When pattern of associations between levels of 
performance and selected personal characteristics were investigated, no significant relationships were 
revealed, 2. Data in the present study did not provide direct evidence that graduates perceptions of selected 
economic and situational variables may influence their levels of satisfaction with their farming decisions. 3. 
Examination of respondent groups’ perceptions of the major local problems that influence graduates’ farming 
decisions revealed that problems relating to marketing and input supply were most often mentioned by the 
three respondent groups. However, while  (40%) of the graduates viewed plant diseases control as the most 
pressing problem, the agricultural experts group have referred to the shortage in extension service and lack of 
information dissemination on appropriate agricultural practices as a critical issue. 

 
 


