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المستوى المعرفي لممرشدين الزراعيين في تربية ديدان الحرير التوتية 
 ببعض محافظات إقميم شرق الدلتا

 
 ماجده عبداهلل عبدالعال
 ج.م.ع. -الزقازيق-جامعة الزقازيق –كمية الزراعة –قسم االقتصاد الزراعي

 
 ممخص الدراسة

سن اسعتتتر ستتتةفنط نر   تتتطد استتتفت ات اا ةاستتتد فل ستتت  ااعستتتفلم ااعنةاتتتا ا عة تتت سن ااتتت ةا س 
اضتت ع  تتن فل ستت   (Bombyxmoril)لااععرةستترت ااي ستتد اا رتتتد نفةنستتد  ستت ان االةستتة اافلفستتد 

ااع تتت ت اافتتا فلالتتف ااتتةسيسسن لاا تتنرب اابتتردعسن نفةنستتد  ستت ان االةستتة اافلفستتد  ل تت  ألةستتت  تت   
ق ااتت افر لاافتتا ففعستت  اا ةاستتد اتتا علتتراظفا اا تتة سد لاةستتعر س سد اتتتا عتتن أتنتتة علراظتترت  تتة 

 711نر   تتطد ااف علستتد ااتتتاسةة لاافتتا ع تتتر  ل ة االةستتة اافلفستتدع ل تت  ن تت  للتتم  س تتد اا ةاستتد 
% اتر تت 71عنللثرع فم ا فسرة م نطةسبد   لادسد عن نسن ااعة  سن اانرع سن نتل علراظد نلا ع 

 ت اع  ل ت  فتم لعتع نسر ترت عة  17عة ت اع لعلراظتد اةستعر س سد ع تتر  711علراظد اا تة سد ع تتر 
ل اتتتك نرستتتف  ام  1112اا ةاستتتد اتتت  أ تتتتة أنةستتتل  عتتترسل  سل ستتتد ل تتت   تتتتلة علستتتم اافةنستتتد ستتت د 

إسفعرةة اسفنسرن نراعبرن د اا  تسد اافا أ  ت ا اك  لفم إلةاء ا فنرة عن دا ا فأتت  عتن لضتلح 
ل نسر رت اا ةاستد اانتةض عنللثرع نعلراظد اةسعر س سد  تعر أسف  م اا فل س 17اةسفنسرن     

االتت لا  لاافتتتةاةات لاا ستتب ااعدلستتد لااعفلستتط لااعتتةلو   تت ا ل تت  ألضتتلت  فتترد  اا ةاستتد  بتتص 
اانتتةاع  ااف ةسنستتد اافتت  لتتتل   ستتتر ااعة تت سن اتتا ا   تتطد اا ةا ستتد اانرعتتدع لاتت  علتترل أ  تتطد 

ا ة سد لاةسعر س سد % اا علراظفا ا4%  1.ع2فةنسد  ل ة االةسة اافلفسد  رتد ل اك ن سند 
  تت  اافةفستتب  تعتتر ألضتتلت اا فتترد  أسضتترع ا  يتترض ااعستتفلم ااعنةاتتا ا عة تت سن ااتت ةا سسن اتتا 

% 22ع41%  1.ع72عنظتتتتتتم أ  تتتتتتطد لععرةستتتتتترت فةنستتتتتتد  ل ة االةستتتتتتة اافلفستتتتتتد ل اتتتتتتك ن ستتتتتتند 
 نعلراظف  اا ةاسدع
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 ستتد اافةنستتد ل تت  ألضتتلت  فتترد  اا ةاستتد أسضتترع للتتل   تت   عتتن ااع تتت ت اافتت  فنتتلق  ع 
لاافتتا فعث تتت اتتا  تت م فةنستتد أ تتلرة اافتتلت اا  عتتد ا فا ستتد لا   تتطد ااعةفنطتتد نعنرع تتد ااسة تترت 
أث تترء عةالتتل اافةنستتد  لااع تتت ت ااعفن بتتد نتتر عةاض لاياتترت اافتت  فتتتسب ااسة تترت  ل تت  أ فتتتت 

رةف اا ةاستتتد ننتتتةض علعل تتتد عتتتتن اافلتتتتسرت أ عتتتتر ف تتتلسع  ةا تتتتد أ تتتلرة اافتتتلت   ستتتر ة عنتتتت
 ااعة  سن ا    ا ااعلرلع

 
 المقدمــــة:
فعثل ااعنةاد أ عسد تنسةة ات  ف تتسل ااست لك اة ستر   اات م سنفنتة علتت د فير تل اايتة   

عع ااعلا ف ااف  سفلال  استر عسف  عرع لتس فف ااعنةاسد ا  آ اء عسدلاسرفف لعترعف االظسيسد عن 
 (ع71ص  -2لر ب للل ع ت فف عن لر ب آ ة )

( إاتتت  للتتتل  ث ثتتتد أ تتتلاع عتتتن 711ص -71   اتتتك ابتتت  أ تتترة ةللتتتة  ل تتتلعر ة )ل  تتت 
ااعنةاد ااف  فسر م ا  ف تسل اان سرن ااعنةا  اا م سل   س لك أ اء ا اتةا  ل ت  عنةاتد اة فنتر  

Awarness Knowledge ع نرةضتراد إات  عنةاتد تسيستد ا  اء اعتترم ااعستدلاسرت(How to 

Knowledge  ااعةفنطد نأسس ل لا   ا  اء لت اك ااعنةادPrinciple Knowledgeع 
لفأسسستتترع   تتتت   اتتتتك ابتتت  للتتتت  أن اتتتتتل اتتتة  ن ستتتترن عنةاتتتت  لعتتتترةم  تتتترص نتتتتف لفلتعتتتتف  

 تردتف لسعرفف اا  تسد لاا افسد لاانسدسد اض ع  ن   ةافف اة ةاتسد ابنلل ااتفن م اات م س تتل 
ع ف يتتتد لاافتتت  سستتتفت ف ع تتتتر لتتتتل ة ا  اء ستتت لتف اانتتترم اتتت  أ اء عترعتتتف لعستتتدلاسرفف االسرفستتتتد اا

 (ع11ص  -71االظسي  ا عترم )
لعن ثم فنفنة ااف عسد االظسيسد لا  ادسد األاةا  نع ف تف عستفلسرفتم ل رتتد اانترع سن ات   

علرل اةة ر  اا ةا   عن أتثة ااعلضل رت ااف   ا ت اتة لا  فعرم  نةاء ااف عسد اان ةسد ات  
يسد( اةةفبرء نعسفلم عنترةف لعتترةات اانترع سن ات  إطترة ا  ت  نأستراسب فسفت ف )ااف عسد االظس

 (ع1: ص7اافب م لاافل سث االظسي  ا  أ اء اانرع سن )
( أن  تتتلع لعستتتفلم ااعنةاتتتد اا  عتتتد 21ص-71لاتتت   تتت ا ااعلتتترل ستتت تة ) ن ااعبتتتتل   

 اانترع اير  ستد  ع ستد فنفنة عن اانلاعل ااترعد ا  إ ترء اان سترن ااعنةات  ا عة ت سن نتتيد  رعتد ل 
اةفترل اةة ر م نراعسفة  سن ل رتد عر سفن ق نتننض ا   تطد ااتتاسةة  لستث أن  تلع لتتم 
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لعسفلم ااعن لعرت لااعنترةف ات م ااعة ت سن اات ةا سسن  تن علضتلع ااةستراد اةة تر سد ااعللتتد 
 اةة ر سدع ا عسفة  سن فنتس ااعسفلم لااب ةات اةفتراسد ل ل عر سلضو أ عسفتر ا نع سد

لعتتتتن   تتتتر أتتتتتنو   تتتترك إ ف ر تتتترع نتتتت لة اةة تتتتر  اا ةا تتتت  اتتتت   بتتتتل اافت لاللستتتتر اا ةا ستتتتد  
ااع رستتند ا  تتنرب لتتتارة ااتت ةاع نيدتترفتم ااع ف يتتد  ل اتتك أن ااععرةستترت اال ستت ة لااعستتفل ثد  تت  
فتتتتنو  ستتتة  ات عن تتت  اتتت   ستتتر ة اة فرلستتتد لفتتت  سم ااتتت  ل عتتتر اتتتم سستتتف  عتر ااعسفة تتت لن اتتت  

 (ع74ص  – 1   طد ااف علسد ااع ف يد )ا
 -1العادلى )لفأتس اع ا اك اب  ألضو تثسة عن ااعف تتسن ا  علرل اانعل اةة تر م  

ضتتةلةة ( 21: ص 3(، والرافعــى )48: ص 2(، عمــر )18: ص 4(، وأبــو الســعود )85ص 
لااعت ستتتتد  إتستتتترب ااعة تتتت سن ااتتتت ةا سسن ااعنتتتترةف لااعتتتتترةات لاةفلر تتتترت اتتتت  ااعلتتتتر ت ااي ستتتتد

لاةة تتر سد نتتت ف فطتتتلسة ن ستتر تم ااعنةاتتت  ل رتتتد ااعةفنطتتتد نف يستت  ا   تتتطد ااتتتاسةة ااع ف يتتتد 
( لاافتتتت  ع تتتتتر أ  تتتتطد فةنستتتتد  ستتتت ان االةستتتتة اافلفستتتتد اافتتتت  فعثتتتتل ألتتتت  علتتتتر ت 771ع ص 77)

ااع ةل رت ااتتاسةة اافت  فستتم ات    تم تتارة اات ةاع لاا تنرب ا عتة اات م س تسة إات  أن  لة 
عة تت  اا ةا تتتا اا تتترلو سفستتم نبتتتلة اافتتتأثسة   تت  ستتت لك ااعسفة تتت سن لأن سلستت  إستتتف  ام أستتتراسب اا

ا فتتتترل اة  تتتتر   ااعنةاستتتد لااستتتت لتسد اتتت  فل ستتتتل ع تتتت فتم لاافنتتتتةف   تتت  إفلر تتتترفتم ل  تتتتم 
إ  تتتتر تم لاافتتتتأثسة   تتتت  أاتتتتترة م لع تتتتر ة م لفتتتتتةارفتم  لتتتتل فلبستتتتق ااتتتتت ف ااف عتتتتلم عتتتتن ف تتتتك 

 ا   طدع
( أن فةنسد  ل ة االةسة اافلفستد عتن ا   تطد اا ةا ستد االست ة 1: ص .لسؤت    لن )  ا  

لااعسستتةة ا ستتر ة   تتل ااتتةسيسسن نتتتيد  رعتتد ل  تتم   تتل تتتارة ااتت ةاع ل تتنرب اا تتةسلسن نتتتيد 
 رتد  لسث أن فةنسفتر فعتن ا سةة ااةسيسد عن فلبسق  رد  إ فتر م عل م لسةسع نأ ل فت يتد 

فلبسق  رد   لع   تعر أ تر عن ااع ةل رت ااف  فلاة اةص  عل تثسةة ل    لعلتل  اض ع  ن
سفةفتتتب   ستتتتر ااتثستتتة عتتتن ااتتتت ر رت ااس لستتتد ااعفنتتت  ة لاافتتت  فستتتر م اتتت  أ  تتتطد ااف عستتتد ااةسيستتتد 

 ااع ف يدع
لعتتتن لا تتتع ااةؤستتتد ااعس ا ستتتد ة ف تتترة فةنستتتد  ل ة االةستتتة اافلفستتتد اتتت  جعمعع ا  تتتف عتتتر ال  

اع   ت  ااتة م عتن فتلاة عستف  عرت اافةنستد لاة فترج نرابت ة اات م سستر م   ت  اافلستع   رطرع عل ل 
 ا      ا   طدع
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لفأسسستترع   تتت  عتتتر فبتتت م اتتت ن ا عتتتة سفط تتتب فتتت   ع ستتتةسنرع لعلضتتتل سرع الضتتتع إستتتفةافسلسد  
فستتفت ف إة تتر  لفللستتف ااعتتةنسسن لااتتةسيسسن عتتتن تتتارة ااتت ةاع   تت  فةنستتد  ل ة االةستتة اافلفستتتد  

 اتتك سلفتترج إاتت  ةاتتع ااعستتفلم ااعنةاتت  ا عة تت سن ااتت ةا سسن اتت   تت ا ااعلتترل ل رتتتد أن لعستتع ل 
اا ةاستترت اافتت  ألةستتت اتت   تت ا ااعلتترل ةتتت ت   تت  إة تتر  ااعتتةنسن ابتتط لاتتم ففنتتةض ا عة تت سن 

 اا ةا سسن اا سن سبع      رفبتم عسدلاسد إة ر  لفللسف اا ةاع  ل  ا عر الأت إاسف اا ةاسدع
 

 لدراسة:أىداف ا
 إفسر رع عع ااع ت د اانلثسد أعتن تسر د ا   اف اانلثسد اافراسد: 
 اافنةف     ننض اا تردص لااسعرت اا رتد نراعنللثسنع -7
 فل س  اا نةة ااف ةسنسد لعسفلم أ عسفتر ا عة  سن ااعنللثسنع -1

فل ستتتت  ااعستتتتفلم ااعنةاتتتت  ا عة تتتت سن ااعنلتتتتلثسن ااعفن بتتتتد نأ  تتتتطد فةنستتتتد  ستتتت ان االةستتتتة  -1
 اافلفسدع

 فل س  اا  عرت اةة ر سد ااف  سب عتر اةة ر  اا ةا   اعةن   س ان االةسة اافلفسدع -4

فل ستتت  ااطتتتةق اةة تتتر سد اافتتت  فستتتف  م ةة تتتر  ااعتتتةنسن اتتت  علتتترل فةنستتتد  ستتت ان االةستتتة  -7
 اافلفسدع

 فل س  عنل رت فةنسد  س ان االةسة اافلفسد عن للتد  ظة ااعنللثسنع -2

لثسن اتتت  علالتتتد عنل تترت فةنستتد  ل ة االةستتتة اافلفستتد عتتن للتتتتد فل ستت  عبفةلتترت ااعنلتت -1
  ظة مع

 

 أىمية الدراسة:
فنفنتتتتة فةنستتتتد  ستتتت ان االةستتتتة اافلفستتتتد عتتتتن أ تتتتم ا   تتتتطد ااف علستتتتد ااتتتتتاسةة اافتتتت  سعتتتتتن  

إستتتف  اعتر اتتت    تتتم   تتتل ااتتت ةاع لاا تتتنرب عتتتن اا تتتةسلسن نلر تتتب ا   تتتطد اا ةا ستتتد ااع ف يتتتد 
 نرب ن  فنرة ر أل  علر ت اافت لاللسر اانسسطد لااع ةل رت ااتاسةة  لعسر عفتر اا ف اسل اا

 لعع  اك اعر  اات ف ك ا   طد عف  سد ا  اء ا م علعل رت اا نرب اابردعسن ننع سد اافةنسدع
سف  ام   لعن ثم اب  ةت ت ف ك اا ةاسد     ااعة   اا ةا   نلتيف أ م  رعل ا   بل لا 

  تتطد ااف علستتد ااع ف يتتد لاافتت  ع تتتر فةنستتد  ستت ان االةستتة اافلفستتد  ا عتتة اافت لاللستتر ااعةفنطتتد نر 
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اا م إسف  م   م  لة ااعة   اا ةا   ا سرع لس لتسرع ا  تلض ن  ة   ا اا  رط     عستفلم اايتة  
 لاا نرب ةثرةة اال   نس تم ا بسرم نت   ا   طدع

سفة تر  نعتر فستية   تف عتن  فترد  لعن ثم فنة  أ عسد ف ك اا ةاسد ا  أ ف عتن ااععتتن اة 
ا  إلةاء  ةاسرت نلثسد لفطنسبسد عسفبن سد نعلرلاد فل س  عسفلسرت ااعنةاد ا عة ت  اا ةا ت  ات  
علتتر ت ع ف يتتد  لاافتت  فعث تتت اتت   يتتس اال تتت إلفسرلتترع فتت ةسنسرع لالتتب اا ةاستتد  تت ا عتتن اا رلستتد 

 اا ظةسد لاانلثسدع
اا ةاستتتد اتتت  أن  فردلتتتتر سعتتتتن اةسفة تتتر  نتتتتر اتتت  لعتتتن اا رلستتتد اافطنسبستتتد فنتتتة  أ عستتتد  

ف طتتسط لف يستت  اانتتةاع  ااف ةسنستتد ااع رستتند اتت  م لفطتتلسة ا   تتطد ااف علستتد ااتتتاسةة اافتت  سعتتتن 
لتتتيتر ضتتعن سسرستتد ااف عستتد ااعل ستتد عتتع فتتلاة  ر تت ة عن لعتترت  تتن   تترط فةنستتد  ستت ان االةستتة 

سعتن فةلعفتر إات  نتةاع  ف ةسنستد اةاتع ااتيترءة لاافنةف     عنل رت اا تلض نت ا اا  رط لااف  
االظسيسد ا نرع سن  تعر أ تر فتلن  اس ع إسفة ر اع   سرم اةة ر  نت سرت اا ةا د افطلسة ع ر لتتر 
اافن سعسد لاق ااعفط نترت اةة تر سد ا  تتلض نفت لاللستر ا   تطد ااف علستد ات  إطترة االرعنتد ات  

   عد ااعلفعع لاانسددع
 

 الدراسةمشكمة 
ستتتتف  ام ااعنةاتتتتد نأ لا تتتتتر   عتتتتن ااعؤتتتتت  أن لظسيتتتتد اةة تتتتر  اا ةا تتتت  ا تتتت ةاع اتتتت   بتتتتل لا 

لعسفلسرفتر ااع ف يد  ن  لأن فتفم نفطلسة ااع ةل رت ااتاسةة لااف  ع تر اا تلض نفةنسد  س ان 
ن اانترع سن االةسة اافلفسد لفنندد االتل  ااي سد لااس لتسد  لات اك  نت  أن ستتلن ااعة ت سن اات ةا س

اتت  عثتتل  تت   ا   تتطد ستتعرت ل تتتردص عنةاستتد فتتؤ  تم ا بستترم نراعتتترم اةة تتر سد ااعةفنطتتد نتتت ا 
اا  تترط )فةنستتد  ستت ان االةستتة( إ  أ تتف عتتن ااع تتر  ات لاا ةاستترت ااعس ا ستتد أن االتتتل  اةة تتر سد 

ع  اتتك نتتتيد ااعن لاتتد اتت   تت ا ااعلتترل عر ااتتت علتت ل ة ل ستتة عتتؤثةة اتت  نتتةاع  ااف عستتد لستتث سةلتت
أسرستتتسد إاتتت   بتتتص اافللستتتف اةة تتتر م  لتتتل عنر تتتةة  تتت   ا   تتتطد نرةضتتتراد إاتتت   بتتتص عستتتفلم 

 عنرةف ااعة  سن اا ةا سسن ا  علرل فةنسد  س ان االةسة اافلفسدع
لفأسسسرع      اك ات ن ا عتة سفط تب فت   ع علضتل سرع الضتع سسرسترت لبسبستد فستفت ف  

اةاع ااعسفلم ااعنةات  ا عة ت سن اات ةا سسن ات   ت ا ااعلترلع  لضع اانةاع  ااف ةسنسد ااعف تتد
تعر أن عنظم اا ةاسرت ااف  ألةستت ات   ت ا ااعلترل ابت  ةتت ت   ت  ااعتةنسن ابتط  لن اافنتةض 
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ا عستتتفلم ااعنةاتتت  ا عة تتت سن ااتتت ةا سسن ة تتت ا  م ي اء ااعتتتترم لااعستتتدلاسرت االظسيستتتد ااعستتتف  ة 
ةاسد ا فنةف     ااعسفلم ااعنةا  ا عة  سن اا ةا سسن ا    ا إاستم  ل  ا عر سنت إاسف     اا 

 ااعلرلع
 

 الطريقة البحثية:
ألةستتتت  تتت   اا ةاستتتد اتتت  علتتتراظفا اا تتتة سد لاةستتتعر س سد ضتتتعن علراظتتترت إ  تتتسم  تتتةق  

اا افر ن  فنرة أ تعر عن علراظرت اافلسع ا ابا لااةأستا  ات ا ثتة ااعنر تة   ت  نتةاع  ااف عستد 
ع للتتل   تتلع عتتن ا  فعتترم نرابستترم نعثتتل  تت ا اا  تترط اتت م ننتتض ااتتةسيسسن ل تتم عتتن أتنتتة اا تترع د عتت

 ااعلراظرت ا  فةنسد  ل ة االةسةع
ل تت  فتتم ستتلب  س تتد   تتلادسد عتتتن ااعة تت سن ااتت ةا سسن اانتترع سن اتت  ااعلتتراظفسن ن اتتتت  

اظتتد عة تت اع عتتن علر 711% عتتن إلعتتراا  تت   ااعة تت سن لستتث فتتم أ تت  71عنللثتترع ن ستتند  711
عة  اع عتن  17اا ة سد عن عةت  ع فلل ااسلق فم أ   م عن  ةم )إنةاش  تية إنةاش  ن فست(  

 علراظد اةسعر س سد عن عةت  سةانسلم )سةانسلم اان    أنل س طرن  ااسنر ات(ع
ل تت  فتتم إستتف  ام اةستتفنسرن نراعبرن تتد اا  تتتسد تتتأ اة العتتع اانسر تترت اا  عتتد ا  ةاستتد ننتت   

لتتتةاء اافنتتت س ت اا  عتتتد   ستتتتر  ل تتت  فضتتتع ت اةستتتفعرةة أةننتتتد إلتتتةاء إ فستتتر ة عنتتت ئ امستتتفعرةة لا 
ألتتت اء ةدسستتتسد إ تتتفعل االتتت ء ا لل   تتت  اانسر تتترت اا  تتتتسد ا عنلتتتلثسن  لاالتتت ء ااثتتتر   سفضتتتعن 
ا   تتطد ااي ستتد افةنستتد  ل ة االةستتة اافلفستتد  لعستتفلم عنةاتتد ااعنلتتلثسن اتتتر  نس عتتر فضتتعن االتت ء 

 ت اافةنستتد عتتن للتتتد  ظتتة ااعنلتتلثسن لا  تتفعل االتت ء ااةانتتع   تت  اا تت عرت لااطتتةق ااثراتتث ع تتت
 اةة ر سدع
ل ت  أ تتة علستم  1112ل   فم لعتع اانسر ترت  ت ل  تتة إنةستل  عترسل  سل ستد  لسلاستل  

 اافةنسد لفسلسق ااع ف ع
ستتة لابستترس عستتفلم عنتترةف ااعة تت سن ااتت ةا سسن ااعنلتتلثسن اتت  علتترل فةنستتد  ستت ان االة  

اافلفستتتد ثتتتم فل ستتت  ثعر ستتتد علعل تتترت عتتتن ا   تتتطد ااةدسستتتسد  لتتتتل   تتترط ع تتتتر سفضتتتعن  عتتتس 
( ععرةستتد ستتتفم ستتتؤال 41ععرةستترت لعتتتن   تتر أتتتتنو  تت   ااععرةستتترت اات ستتتد ااعط تتلب عنةافتتتتر )

عنةاتد  –ااعنللثسن   تر  لسث فم لضنتر     عبسرس عتلن عن ث ث عسفلسرت )عنةاد  راسد 
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(   ت  اافةفستب ل  ت  7  1  1  يضد( لأ طست  ةلرت اتل عستفلم ع تتر )عنةاد ع –عفلسطد 
 ( لنرافرا  فتلن ااعسفلسرت ااعنةاسد ترافرا :41  711 اك سفةالح ااعسفلم ااعنةا  عر نسن )

  ةلد( 22 – 41ااعسفلم ااعنةا  ااع  يض )
  ةلد( 11 – 21ااعسفلم ااعنةا  ااعفلسط )
  ةلد( 711 – 14ااعسفلم ااعنةا  ااعةفيع )

ل تت  إستتف  م اتت  فل ستتل اانسر تترت اانتتةض االتت لا  لاا ستتب ااعدلستتد لاافتتتةاةات لا  عستتد  
 اا سنسدع

 
 النتائج ومناقشتيا:

 أواًل: الخصائص الشخصية لممبحوثين
 77ست د(  ) 71 – 47ست د(  ) 41 – 11لفم فبسسعد إا  ث ث ادرت  عةستد ل ت  )( العمر: 1

% عتن اانس تد نعلراظتد 71( أن لتلاا  7رد  ااتلاة ة نلت لل ة تم )س د اأتثة(ع ل   ألضتلت اا فت
 41-11% فبتتع اتت  اايدتتد اانعةستتد )1ع17ستت د(  ل  71 – 47اا تتة سد فبتتع اتت  اايدتتد اانعةستتد )

ست د( ل ت   41 – 11% فبتع ات  اايدتد اانعةستد )1ع22س د( نس عر ا  علراظد اةسعر س سد ات ن 
  عسد ةاع ااعسفلم ااعنةا  ا عة  سن اا ةا سسنعادد اا  رط لاانعل ااعس ا   ععر سؤت  أ

لفم فبسسعف إا  ث ث عسفلسرت ل ت  عؤ تل عفلستط  عؤ تل  ترل  عؤ تل  ( المستوى التعميمى:2
% عتتن اانس تد فبتع ات  ادتتد 1.%  1ع2.اتلق االترعن  ) ةاسترت   ستتر( ل ت  ألضتلت اا فترد  أن 
 (ع7اافةفسب ل لل ة م ) اافن سم اانرا  ل اك نعلراظد اا ة سد لاةسعر س سد    

( إ  يتترض  ستتند ااعنلتتلثسن ااعف تتتتسن 7أظتتتةت اا فتترد  ااتتلاة ة نلتت لل ة تتم ) ( التخصــص:3
% نعلراظتتد اةستتعر س سد ععتتر 14ع7% نعلراظتتد اا تتة سد  1.ع.اتت  فةنستتد  ستت ان االةستتة ن ستتند 

 سنتس إلفسرلتم ا لةات ف ةسنسد عف تتد ا    ا ااعلرلع
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 ااعنللثسن لابرع ا تردتتم اا  تسدعفل سع (: 1جدول رقم )
 جممة اإلسماعيمية الشرقية المحافظات المتغيرات

 % العدد % العدد % العدد الفئات 
 11ع42 1. 21ع22 71 1ع17 11 س د 11-41 

 77ع41 17 11ع71 71 1ع72 .7 س د 71-47 العمــــر
 72ع71 14 72 71 .ع77 71 س د اأتثة 77 

 122 177 122 75 122 122  اإلجمالى
 1.ع77 .1 11 77 17ع71 71 عفلسط المستوى
 21ع1. .74 1. 21 11ع2. ..  رل التعميمى

 72ع1 7 - - .1ع1 7  ةاسرت   سر 
 122 177 122 75 122 122  اإلجمالى
 14ع1 71 14ع7 4 1.ع. 1  نند االةسة 

 12ع. 744 11ع7. 24 41ع.1 1. اا نند اانرعد التخصـص
 11ع77 11 11ع1 1 17ع71 71  نند أ ةم 

 122 177 122 75 122 122  اإلجمالى
 21ع74 12 72 71 11ع71 74 لضة 

 17ع7. 777 4. 21 11ع2. .. ةسف النشأة
 122 177 122 75 122 122  اإلجمالى

 1ع11 21 11ع71 41 27ع71 11 س د 71-7 مدة
 11ع17 21 21ع14 12 11ع17 12 س د 11-77 العمل

 11ع17 7 71 1 71ع47 42 س د اأتثة 17 بالزراعة
 122 177 122 75 122 122  اإلجمالى

 7ع71 11 11ع21 71 71ع41 47 س د 71-7 مدة
 11ع11 .4 21ع71 . 11ع11 41 س د 11-77 باإلرشاد العمل

 1ع11 12 1ع11 77 71ع11 17 س د اأتثة 17 الزراعى
 122 177 122 75 122 122  اإلجمالى

 نت عن إسفعرةات اةسفنسرنع: لعنت للسالمصدر
 
ألضتلت اا ةاستد أن  رانستد ااعنلتلثسن ات  علتراظف  اا تة سد لاةستعر س سد  ل   تأة  ( النشأة:4

 (ع7%     اافةفسبع ل لل ة م )4.%  11ع2.ةسيسد ل اك ن سند 
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 –ستت د  77ستت لات(  ) 71 –فتتم فبستسعتم إاتت  ثتت ث ادترت ل تت  )ست د  ( مـدة العمــل بالزراعــة:5
 س د اأتثةع 17 س د(  11

% 11ع71س د اأتثة   17% عن علراظد اا ة سد فبع ا  اايدد 47لأظتةت اا فرد  أن  
 (ع7س لات( ل لل ة م ) 71-7عن علراظد اةسعر س سد فبع ا  اايدد اانعةستتتد )

% عتتن إلعتترا  اانس تتد 41ألضتتلت  فتترد  اا ةاستتد أن لتتلاا   ( مــدة العمــل باإلرشــاد الزراعــى:6
ستت لات  لأن  71 سد فنعتتل اتت  اةة تتر  اا ةا تت  عتتن عتت ة ففتتةالح عتتر نتتسن ستت ف إاتت  نعلراظتتد اا تتة 

-7% فبةسنرع فنعل ات  اةة تر  اا ةا ت   يتس ااعت ة عتن )21 رانسد اانس د نعلراظد اةسعر س سد 
 (ع7س لات( ل لل ة م ) 71
 

 ثانيًا: الخبرات التدريبية فى األنشطة الزراعية:
سنستتد ننتتت   ااتتت لةات ااف ةسنستتد اافتتت  لضتتة ر ااعنلتتتلثسن لاافتتتا فتتم اافننستتتة  تتن اا نتتتةة ااف ة  

 لةات اأتثة  ل   ألضلت  فترد   1 لةات(  .-7 لةات(  ) 4-7 سعت إا  ث ث ادرت ل   )
 لةات( لستث ن اتت  4-7اا ةاسد أن أتثة عن  تف اانس د ا  علراظتد اا تة سد لتت ت   ت  )

%  أعتتر نرا ستتند اعلراظتتد 1ع71ات اتتأتثة  لة  1%  لأن  ستتند ااتت سن لضتتةلا 72 ستتنفتم لتتلااا 
% 1ع71 لةات اأتثة لستث ن اتت  ستنفتم  1اةسعر س سد ا ن أتثة عن  تف اانس د    لضةلا 

 ( ل  ا سؤت  أ عسد ااف ةسب ا عة  سن اا ةا سسن ا  علراظد اا ة سدع1)ل لل ة م 
 

 ثالثًا: الخبرات التدريبية فى مجال ديدان الحرير التوتية
( أن  رانستتتتتد ااعنلتتتتتلثسن نعلتتتتتراظف  اا تتتتتة سد 1رد  اا ةاستتتتتد ااتتتتتلاة ة نلتتتت لل )أ تتتترةت  فتتتتت 

% عتن 1ع2.%  1ع1.لاةسعر س سد    لضةلا عن  لةة لال ة إا   لةفسن لستث ن اتت  ستنفتم 
إلعرا  اانس د نراعلتراظفسن   ت  اافةفستب ععتر س تسة إات  فت     نتةات ااعة ت سن ات  علترل فةنستد 

  س ان االةسةع
 

 مية الدورات التدريبية لممبحوثين:رابعًا: أى
ألضتتلت  فتترد  اا ةاستتد أ عستتد عةفينتتد ا فتت ةسب ااتت م لضتتة  ااعة تت لن اا ةا ستتلن نتتتيد  

  رعد ا  ا   طد اا ةا سد اانرعد  لأ  طد فةنسد  س ان االةسة اافلفسد نتيد  رتد 
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 رفل سع ااعنللثسن لابرع ان   اا لةات ااف ةسنسد ااف  لضةل  (:2جدول رقم )

 إجمالى العينة محافظة اإلسماعيمية محافظة الشرقية المحافظة

 % العدد % العدد % العدد عدد الدورات التدريبية

 71ع41 11 21ع12 11 ..ع77 71  لةة  7-4

 2.ع14 44 11ع72 71 11ع17 11  لةة .-7

 24ع17 72 11ع71 41 17ع71 71  لةة اأتثة 1

 122  122 75 122 122 اإلجمالى

 : لعنت للسنت عن إسفعرةات اةسفنسرنعصدرالم

 ع711ن: 

فل ستتتع ااعنلتتلثسن لابتتترع انتت   ااتتت لةات ااف ةسنستتد اتتت  علتترل فةنستتتد  ستت ان االةستتتة  (:3جــدول رقـــم )
 اافلفسدع

 إجمالى العينة محافظة اإلسماعيمية محافظة الشرقية المحافظة

 % العدد % العدد % العدد عدد الدورات التدريبية

 1ع4. 771 11ع2. 27 11ع1. 7. 7-1

 1ع1 71 1ع1 1 7.ع1 71 1-4

 2ع7 71 1ع4 1 2.ع2 1  لةة اأتثة 7

 122  122 75 122 122 اإلجمالى

 : لعنت للسنت عن إسفعرةات اةسفنسرنعالمصدر

 ع711ن: للم اانس د: 
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    % نعلتتتراظف  اا تتتة سد لاةستتتعر س سد   تتت  اافةفستتتبع )لتتت لل 12%  1ع7.لستتتث ن اتتتت  ستتتنفتم 
 (ع4م ة 
 

 خامسًا: مستوى معرفة المرشدين فى مجال تربية ديدان الحرير التوتية:
( ف    عسفلم عنةاد ااعة ت سن اات ةا سسن ات  علترل 7أظتةت  فرد  اا ةاسد )ل لل ة م  

%  22ع41فةنستتتتد  ستتتت ان االةستتتتة اافلفستتتتد لستتتتث ن اتتتتت  ستتتتند  ل ااعستتتتفلم ااعنةاتتتت  ااعتتتت  يض 
ا ة سد     اافةفسب  لن ات ل  ر ا     ا  لراد عسفلم % ا  علراظد اةسعر س سد لا1.ع72

% اتتتتت  21ع12%  1.ع.ااعنةاتتتتتد ااعةفيتتتتتع لستتتتتث ن اتتتتتت  ستتتتتند  ل ااعستتتتتفلم ااعنةاتتتتت  ااعةفيتتتتتع 
علتتتراظف  اا تتتة سد لاةستتتعر س سد   تتت  اافةفستتتبع ل تتت ا عتتتر س تتتسة إاتتت  أ عستتتد فينستتتل  لة اةة تتتر  

لتتترل لفتتت  سعتتتت تم اابستتترم نف يستتت  ااععرةستتترت اا ةا تتت  ا بستتترم نف عستتتد عنتتترةف اانتتترع سن اتتت   تتت ا ااع
 لا   طد اةة ر سد ااف  فةاع عن عسفلم عنرةاتم لف يس  مع

 

 سادسًا: الخدمات اإلرشادية فى مجال تربية ديدان الحرير التوتية:
ألضلت  فرد  اا ةاسد أن اةة ر  اا ةا   سبلم نفب سم علعل تد عتن اا ت عرت اةة تر سد  

 بردعسن عن اا نرب لاابردعسن نفةنسد  س ان االةسة اافلفسد عن     اا  عرت:ااف  فةفنط ن  م اا
  سرم اةة ر  اا ةا   نفل سع   ب اانسض     ااعةنسنع -7
 فب سم فلتسرت لعنرةف  رتد نأس لب اافةنسد  لا عةاض  لطةق اال رسدع -1

 فلاسة اا  ةات اةة ر سدع -1

 فلعسع اة فرج لاافسلسق ا عةنسنع -4

امة تتتر  اا ةا تتت   لة انتتترل اتتت  ف عستتتد عنتتترةف ااتتت ةاع لااعتتتةنسن اتتت   تتت   ععتتتر سؤتتتت  أن 
 (ع2ااعلرل لا  ااعلر ت ااع ف يد )ل لل ة م )

 

 سابعًا: الطرق اإلرشادية المفضمة فى إرشاد المربين من وجية نظر المبحوثين:
( فنتتتت   ااطتتتتةق ااعيضتتتت د اتتتت م ااعنلتتتتلثسن اتتتت  1ألضتتتتلت  فتتتترد  اا ةاستتتتد اتتتت  لتتتت لل ) 
    اا  عرت اةة ر سد لاافلتسرت ااي سد اا رتد نعلرل فةنسد  ست ان االةستة اافلفستد  االتلل 

 لأعتن فةنسفتر لسب  سنفتر عن للتد  ظة ااعنللثسن ترافرا :
 % عن ااعنللثسنع14اا لةات ااف ةسنسد لسث  تة ر  -
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 التى حضروىا (: توزيع المبحوثين وفقًا لرؤيتيم فى مدى أىمية الدورات التدريبية4جدول رقم )

 إجمالى العينة محافظة اإلسماعيمية محافظة الشرقية المحافظة

 % العدد % العدد % العدد أىمية التدريب

 .ع1. 771 12 11 11ع7. 1. أىمية عالية

 .ع2 71 4 1 1.ع. 1 أىمية متوسطة

 4ع1 2 - - ..ع7 2 أىمية منخفضة

 122  122 75 122 122 اإلجمالى

 نت عن إسفعرةات اةسفنسرنع: لعنت للسالمصدر

 

 

 (: توزيع المبحوثين وفقًا لممستوى المعرفى بأنشطة تربية ديدان الحرير التوتية. 5جدول رقم )

 إجمالى العينة محافظة اإلسماعيمية محافظة الشرقية مستوى المعرفة الكمية

 % العدد % العدد % العدد بأنشطة تربية دودة الحرير

 4.ع71 11 22ع41 11 1.ع72 .7 (  ةلد22-41عسفلم ع  يض )

 12ع11 .7 21ع11 11 11ع14 17 (11-21عسفلم عفلسط )

 41ع72 11 21ع12 11 1.ع. 1 (  ةلد711-14عةفيع )

 122 177 122 75 122 122 اإلجمالى

 : لعنت للسنت عن إسفعرةات اةسفنسرنعالمصدر
 711ن اا ة سد: 

 17ن اةسعر س سد: 
 عنللثرعع 711ن اات سد 
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فل سع ااعنللثسن لابرع ا   عرت ااف  سب عتر لتر  اةة ر  اا ةا ت  اعةنت   ست ان  (:6جدول رقم )
 االةسة اافلفسد عن للتد  ظة ااعنللثسنع

 اإلسماعيمية الشرقية المحافظة
 % العدد % العدد الخدمات التى يقدميا اإلرشاد

 11 21 71ع11 11 فل سع   ب اانسض     ااعةنسن -7
 12 11 72ع17 11 فنةسف ااعةنسن نأس لب اافةنسد -1
 11 11 77ع14 12 فنةسف ااعةنسن نر عةاض لل رسفتر -1
 22ع.1 14 41ع12 .1 فلاسة اا  ةات اةة ر سد -4
 22ع2. 27 11ع21 27 فلضسو أس لب اافا سد ا عةنسن  -7
 11ع11 77 17ع41 71 فب سم أ لات -2
 711 17 11ع.1 711  فرج لفسلسبف ا عةن فلعسع اة -1

 : لعنت للسنت عن إسفعرةات اةسفنسرنعالمصدر

 

(: توزيــع المبحــوثين وفقــًا لمطــرق اإلرشــادية المفضــمة فــى إرشــاد المــربين مــن وجيــة نظــر 7جــدول رقــم )
 المبحوثين. 

 ترتيب الطرق اإلسماعيمية الشرقية المحافظة
 اإلسماعيمية الشرقية % العدد % العدد ديةالطرق اإلرشا

 (7) (1) 1. 21 11ع7. 1. اا سرةات اةة ر سد ااعس ا سد -7
 (4) (2) 4. 21 12ع77 71 اا  لات اةة ر سد -1
 (1) (7) 12 11 77ع14 12 اا لةات ااف ةسنسد -1
 (1) (1) 22ع11 71 17ع11 41  سرةات اةسضرح ا عةنسن -4
 (1) (1) 22ع11 .2 77ع11 14 اةلفعر رت اةة ر سد -7
 (7) (4) 11ع11 11 11ع1. 7. اا  ةات اةة ر سد -2
 (2) (7) 22ع.1 71 71ع11 17 ااف سي سلن -1

 : لعنت للسنت عن إسفعرةات اةسفنسرنعالمصدر
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 %7ع11ا لفعر رت اةة ر سد ن سند  -

% ل اتتك نرا ستتند ا عنلتتلثسن اتتا علراظتتد اا تتة سد  نس عتتر 1ع1.اا  تةات اةة تتر سد ن ستتند  -
 ااعيض د ا عنللثسن ا  علراظد اةسعر س سدعتر ت ااطةق 

%  لا لفعر تتتتترت 12%  ااتتتتت لةات ااف ةسنستتتتتد ن ستتتتتند 1ع11اا  تتتتتةات اةة تتتتتر سد ن ستتتتتند  -
 اةة ر سد  اا  لات اةة ر سد  لأ سةاع اا سرةات اةة ر سدع

 

 ثامنًا: المشكالت التي تواجو القائمين بتربية ديدان الحرير التوتية:
( .سد للتل  ثت ث علعل ترت عتن ااع تت ت ااةدسستسد لت لل )ألضلت  فرد  اا ةا 

ل تت  ع تتت ت ففن تتق ن ةا تتد أ تتلرة اافتتلت  لع تتت ت ففن تتق نفةنستتد ااسة تترت  لع تتت ت 
ففن تتق نرياتترت لا عتتةاض اافتت  فتتؤثة   تت  نة تترع  اافةنستتد  ل تت  فتتم فةفسنتتتر لابتترع ا عفلستتط 

ل تتد عتتن ااع تتت ت  لن تترءاع   تت  ااعتتةلو اتتتل ع تتت د ثتتم ااعفلستتط ااعتتةلو اانتترم اتتتل علع
  اك اب  أظتةت اا فرد  أن:

ع ت ت ايارت لا عتةاض فلفتل ااعةفنتد ا لات  ات  علراظتد اا تة سد نعفلستط عتةلو  ترم 
  ثتتتتم ااع تتتتت ت 7.1  ف ستتتتتر ااع تتتتت ت ااعةفنطتتتتد نفةنستتتتد ااسة تتتترت نعفلستتتتط عةلتتتتع 114

لنرا ستتتتتتند اعلراظتتتتتتد  (.ع لتتتتتت لل ة تتتتتتم )747ااعةفنطتتتتتتد نأ تتتتتتلرة اافتتتتتتلت نعفلستتتتتتط عتتتتتتةلو 
  ثتتم .77اةستعر س سد إلف تتت ااع تت ت اا رتتتد نراسة تترت ااعةفنتد ا لاتت  نعفلستط عتتةلو 

ثتتم ع تتت ت ا عتتةاض لاياتترت نعفلستتط  72ع771ع تتت ت أ تتلرة اافتتلت نعفلستتط عتتةلو 
 ع 7ع771
لسفضو عن للل      ااع ت ت أن   رك عؤ ةات ة  يرض لضنف إ ف رة فةنسد  

ة تتر    ستت ان االةستتة اافلفستتد  ل نتت  ا عة تت سن ااتت ةا سسن اانتترع سن اتت   تت ا ااعلتترل فللستتف لا 
 اا نرب اف  سط ل  ة   ا ااعلرل عن اات ر رت لااع ةل رت ااتاسةةع

 
 التوصيات التي أسفرت عنيا الدراسة:

فتتلاسة ااعس ا ستترت اا  عتتد اف طتتسط لف يستت  اانتتةاع  ااف ةسنستتد اتت  علتترل فةنستتد ل  تتة  -7
 اافلفسد لااع ةل رت ااتاسةة ااعةفنطد نترع  س ان االةسة
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لضع إسفةافسلسد اتم اةة ااعةت ستد امة تر  افت ةسب اا تنرب لااتةسيسسن ا عستر  ة ات   -1
   ة   ا اا  رطع

ف لسع ااعلراس ااعل سد      ةا د أ تلرة اافتلت   ت  للا تب اافتةع لااعتترةف  -1
 ااةدسسسد ا فةنسدعة  ا  اانسدد 

ف تتتتتلسع  ةا تتتتتد أ تتتتتلرة اافتتتتتلت اتتتتت  ا عتتتتترتن ل سثتتتتتد اةستتتتتف ةاع نبتتتتتةم  تتتتتنرب   -4
 اا ةسلسنع

 

 المراجـــــع:
 اة ااعطنل تتترت  "أساســـيات عمـــم اإلرشـــاد الزراعـــى"،ألعتتت  ااستتتس  اانتتتر ا  ) تفتتتلة(:  -7

 ع7111اال س ة  ا ست  ةسد  
عةتت  اات  م اة  عت   بيق"،"اإلرشاد الزراعى عمم وتطألع  ترعل ااةاان  ) تفتلة(:  -1

سفت ح ا ةاضا عةت  اانللث اا ةا سد  اابر ةة    ع7111عةسلط  ل اةة اا ةا د لا 

عتتتة ا  تت عرت اان عستتد   "اإلرشــاد الزراعــى المعاصــر"،ألعتت  علعتت   عتتة ) تفتتلة(:  -1
 ع7111اابر ةة  

ــيم"،"اإلرشــاد الزراعــى، التنظــيم والتخطــيط والتق ستتةم لستتن أنتتل ااستتنل  ) تفتتلة(:  -4  ي
 ع71.1ااعتفب اا لا  ا فتلسة اان ع  لطنر د ا است  االس ة  

 "تربية دود الحرير مشروع إقتصادى لمشباب"، ن االعس      إنةا سم   لن ) تفلة(:  -7
 ع.711( 2اة اةة اانرعد ا ثبراد اا ةا سد    ةة ا سد ة م )

إلنتـاج الحريـر  "الطـرق الحديثـة ن  ااةلعن لس   ) تفلة(  سنر  عةست  ) تفتلة(:  -2
 ع7111ل اةة اا ةا د    ةة ا سد إة ر سد  الطبيعى"،

  عل تد ف عستد ااعلفعتع  "المشـاركة الشـعبية والتنميـة" ن  ااتر م االل ةم ) تفتلة(:  -1
 ع7111اان   ااةانع  اابر ةة  

 ع71.1 اة ااعنرةف نعتة   "السموك اإلنسانى فى اإلدارة"،    ااعس ع  ) تفلة(:  -.

االاتتترء ا طنر تتتد لاا  تتتة   "اإلرشـــاد الزراعـــى"،ن ااعبتتتتل  ) تفتتتلة(: علعتتت  نتلتتتت   -1
 ع..71ااع تلةة  
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 اة  ةستتب  "نظريــات اإلرشــاد والعــالج النفســى،علعتت  علتتةلس اا تت رلم ) تفتتلة(:  -71
 ع7114ا طنر د لاا  ة لاافل سع  

  ع ظعتتتد ا   ستتتد لاا ةا تتتد  ا عتتتم ااعفلتتت ة )ةلعتتتر( اةة تتتر  اا ةا تتت   استتتل عةلنتتت  -77
 ع7111ااطنند ااثر سد  

 
12- Rogers, E.M. and E.F. Shomaker (1971). Communication of Innovation, 

Second Edition, the free, Press, N, Y.U.S. AP. 107,  

13-Roling Niels, Extension Science Information system In Agricultural. 

Dovelopment Compredge, University Press U.K. Lggo, P. 23. 
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ABSTRACT 

          The present study aims at determining the knowledge level of agricultural 

extensionists in regarding to achivities and practicies related to Berry Bom by 

breeding moril in addition to investigating major problems and obstacles facing 

rural people and young breeders of berry. The study was investigated in Sharkia 

and Ismailia Governorates, as they are major regions in that activity in east 

Delta. The selected sample has reached 177 Obervations. Which were randomly 

selected from both governorates; 102 observations from Sharkia and 75 from 

Ismailia. 

           The selected sample was collected through April-Gune, 2006 via a direct 

interview. A pre-test was developed on about 25 observation to check the 

question aire validity and accuracy. 

           Statistical analysis methods used in the present study are tabulation, 

frequencies, percentages, and weighted average. Results of the present study 

indicate that an obvious shortage in training courses offered to agricultural 

extensionists in general farm activities, especially in Berry-Silk breeding 

activities, that lack in knowledge reached about 56.87% and 42.16% in Sharkia, 

and Ismailia governorates, respectively. Results of the present study indicate 

that some obstacles are facing Silk-Berry breeding and the related technical 

activities. Such as insects and other infections. The study has concluded some 

recommendations to encourage planting of berry trees and raise the knowledge 

level of agricultural extencionists in that respect. 

 Keywords: Knowledge level, agricultural extension agents, breeding mulberry  

silkworms,  Governorate East Delta district. 


