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الوضع الراهن لمدارس المزارعين الحقلية بمحافظة البحيرة
(الموسم الزراعي )5102 /5102
مها السيد حرحش ،علی محمود عبد الحليم

قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية -كلية الزراعة -جامعة دمنهور
تاريخ القبول5102/8/52:

تاريخ التسليم5102/2/02 :

الملخص
يستتتهد

بصتتفة رئيستتية التعتتر عل تی الوض ت ال تراه لمتتدار الم تزارعي الحقليتتة بمحافظتتة البحيتتر تمثل ت

ه ت ا البح ت

شاملته النظرية وعددها  42مفرده بحثية وهم كل م يقوم بتدور الميستر أو الميستر مت المرشتدي التزراعي أو المرشتدا
الحقليتتة بم اركتتز محافظتتة البحيتتر خ ت ل الموستتم الز ارعتتي  .4102 /4102تتتم تجمي ت البيانتتا
الشخصية خ ل شهري يناير وفبراير  4102واستخدم
إلي أسلوب التحليل الكيفی للبيانا

كأدوا

عينتتة ه ت ا البح ت
الزراعيتا

فتتي

فتي المتدار

م ت المبحتتوثي باستتتخدام استتتمار استتتبيا بالمقابلتتة

االنحر
ا
النسب المئوية والمتوسط الحسابی و

المعيتاری وجتداول التكت ار ار

باإلضتافة

إحصائية لشرح وتفسير النتائج.

ويمكن تلخيص أهم النتائج التي أسفر عنها البحث فيما يلي:
 -0يبلت عتدد المتتدار الحقليتة بم اركتز محافظتتة البحيتر  04مدرستة حقليتتة فتي الموستم الز ارعتی  4102 /4102منهتا  8متدار للمتزارعي
مدار للمزارعا  .ويعمل بالتيسير بها  01ميس ار م المرشدي

و 1ميس ار

م المرشدا .

 -4تتتراوح أعمتار الميستري العتاملي فتتي هت ه المتتدار بتي  42و  28ستنة بمتوستتط  21٫2ستنة و ٪12متتنهم حاصتلو علت متهه
و ٪22م الميسري م الدارستي لتخصصتا

و2
عليتتا

زراعيتة أختر غيتر اإلرشتاد الز ارعتي و ٪88متنهم و نشتأ ريفيتة كمتا أ  ٪17متنهم و

خبر إرشادية إما متوسطة أو كبير كما أ قرابة  ٪72منهم يتم تتدريبهم أثنتا العمتل كميستري

وأ  ٪88متنهم يستتفيدو استتفاد كبيتر مت

ه ا التدريب.
 -8يقوم الميسرو المبحوثو دائما بنص

إج ار ا

التمهيد والتخطيط المطلوبة للمدار الحقلية وال يقومو بالنص

اآلخر منها وهو ما قد

يهثر عل الدور اإلرشادي المنوط به ه المدار الحقلية.
 -2إتضح أ

نص

المطبوعا

الميسري

المبحوثي

اإلرشادية للزراع أو التعر

ال يقومو دائما بجم البيانا
عل الموارد واإلمكانيا

ع

األنشطة اإلرشادية الزراعية في منطقة العمل أو توفير

القائمة التي تساعد في حل المشك

 .وقد يهثر لك عل عدم قيام

المدار الحقلية بأدوارها اإلرشادية المنوطة بها.
الميسري المبحوثي يقومو دائما بنشر التقييم اإلرشادي عل المسترشدي .

 -2أقل م نص

 -2تبتتي أ المطبوعتتا

اإلرشتتادية والنتتدوا

اإلرشتتادية تعتبتتر هتتي أهتتم مصتتادر المعلومتتا

للميس تري العتتاملي فتتي المتتدار الحقليتتة بمحافظتتة

البحير وهو ما يتطلب زيادتها الكمية والنوعية.
 -1م أهم المشك
المواصت ت
التوصتتيا

التي تواجه الميسري العاملي بالمدار الحقلية :ضع

للوص تتول إلت ت مك تتا المدرس تتة الحقلي تتة وع تتدم تت توافر الوس تتائل أو المعين تتا

اإلرش تتادية المناس تتبة للمسترش تتدي

وتع تتار

بعت ت

اإلرشتتادية مت المتوارد المتاحتتة للتتزراع وعتتدم إقبتتال المتزارعي بستتبب الشتتكل العتتام للمدرستتة الحقليتتة وصتتعوبة تجميت المسترشتتدي

لغياب الحافز وق
 -8م أهم مقترحا
شتت المجتاال

انعقاد المدرسة.
الميسري المبحوثي للتغلب علت هت ه المشتك

وفت المواعيتد المناستتبة وتتوفير وستيلة مواصت

 :تتوفير التدعم المتادی والفنتي للميستري

وزيتاد عتدد التدو ار التدريبيتة فتي

م ئمتتة للميستري ليتمكنتوا مت أدا عملهتتم بستهولة ويستر والمصتداقية مت

المزارعي وعدم تقديم وعود للزراع ال يمك الوفا بها وتوفير المعينا
المزارعا

التمويل الخاص بتالحقول اإلرشتادية الخاصتة بالمتدار

وصتعوبة

اإلرشتادية الكافيتة والمتنوعتة بالمتدار الحقليتة وتحفيتز المتزارعي أو

بالمدار الحقلية ماديا أو معنويا.

كلمات دليلية :الوضع الراهن -الميسرين -مدارس المزارعين الحقلية -محافظة البحيرة.
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احتياجتتا

المقدمة

يعتبت تتر اإلرشت تتاد الز ارع ت تی أحت تتد أهت تتم ركت تتائز النهت تتو
باإلنتت تتا الز ارع ت تی ل ت ت ا كت تتا ل ازمت تتا عليت تته أ يعت تتدل م ت ت
سياس تتاته وأس تتلوب أدائ تته بم تتا يتناس تتب مت ت تل تتك المتغيت ت ار
الجدي تتد فل تتم تع تتد الوس تتائل التقليدي تتة للخ تتدما

الحكومية مواكبة للتغي ار

اإلرش تتادية

الحادثة علی المستتويي القتومی

والمحل تی ويعتتزی ه ت ا إلتتي انعتتدام مشتتاركة الم تزارعي فتتي
الملح تتة ل تتديهم واختي تتار

تحدي تتد والتع تتر علت تی المش تتك
وتقي ت تتيم الحل ت تتول لتل ت تتك المش ت تتك
 .)4112حيت ت

يعتم تتد األس تتلوب التقلي تتدي لإلرش تتاد علت تی

إعط تتا حزم تتة مت ت التوص تتيا
لتتي

(ب ت تتد ار وعب ت تتد الحل ت تتيم

ق تتد تك تتو غي تتر م ئم تتة أو

لهتتا فوائتتد ملموستتة وال تمكت المتزارع مت التعامتتل مت

ما يستجد م مشك
أو أستتعار المتتدخ

أو ما يط أر م تغي ار

فتي المنتا

أو فتترص التستتوي  ...الت (منظمتتة

األغ ية والزراعة لألمم المتحد .)4111
ونظ ت ار أل اإلرشتتاد الز ارع تی عبتتار ع ت منظومتتة م ت
األنشت تتطة الفاعلت تتة تقت تتدم م ت ت خ ت ت ل المرشت تتد تجم ت ت بت تتي
الخب ت ار

الزراعيتتة الناجحتتة للتتزراع والمستتتحدثا

الص تتالحة للتطبيت ت ف تتي الريت ت
وبيئ ت ت ت تتتهم و ا

الزراعيتتة

والم ئم تتة لظ تترو

ال تتزراع

العائ ت ت ت تتد اإلنت ت ت ت تتاجي الواض ت ت ت تتح والص ت ت ت تتالح

للمست ت ت تتتهلك م ت ت ت ت خ ت ت ت ت ل األس ت ت ت تاليب واألدوا

اإلرشت ت ت تتادية

الم ئم ت تتة الت ت تتي تس ت تتاعد ال ت تتزراع علت ت تی المش ت تتاركة والفه ت تتم

واالست تتتيعاب والتطبي ت ت للمست تتتحد

الز ارع ت تی ع ت ت اقتنت تتاع

(قشتطة  .)4104فمبتتدأ المشتتاركة يمثتتل مضتتمو الع قتتة
ب تتي المرش تتد والمت تزارع حيت ت

تلع تتب مش تتاركة المت تزارع دو ار

أساستتيا فتتي اإلرشتتاد الز ارع تی النتتاجح فتتالخبر الشخصتتية
للمزارع هي أهم مصتدر للمعلومتا

الحاسم لمواجهة المشك

ويمكت اعتبارهتا الحتل

واالحتياجا

المحليتة ويعتر

اإلرشتتاد بالمشتتاركة علتی أنتته عمليتتة تعلتتيم مستتتمر تتتتم بتتي
المرشت تتد والم ت تزارعي وبت تتي الم ت تزارعي وبعضت تتهم الت تتبع

حي

يتتم تبتادل واكتستاب معلومتا

وخبت ار ومهتا ار مت

خ ت ل الح توار والمناقشتتة والمشتتاهد بهتتد

زيتتاد وتحستتي

اإلنتا لرف المستوی المعيشتي للمتزارعي

ويمتتاز أستلوب

اإلرش ت تتاد بالمش ت تتاركة بأن ت تته يت ت تتيح الفرص ت تتة للتع ت تتر علت ت تی
055

الم تزارعي ويعتمتتد عل تی العمتتل الجمتتاعی والثقتتة

والتقت تتدير المتبت تتادل بت تتي الم ت تزارع والمرشت تتد ويلعت تتب ست تتلوك
المرشد وقو معلوماته وقدراته التحليليتة دو ار كبيت ار فتي بنتا

ه ه الثقة (اإلدار المركزية لإلرشاد الزراعي .)4110
وتمشتتيا م ت أستتلوب اإلرشتتاد بالمشتتاركة كتتا البتتد م ت
إيجاد طر جديتد تكتو أكثتر مرونتة وايجابيتة فتي إعطتا
الفرصة للمزارعي للتفكير في مشك تهم بتعمت ومناقشتتها

مت بعضتتهم التتبع

المناستتبة لهتتم وتحمتتل

واتختتا القت ار ار

مسئولياتهم وكا م نتا ه ا متدار المتزارعي الحقليتة
فمدار المزارعي الحقلية تعتبر أسلوبا حديثا مت أستاليب
اإلرش تتاد الز ارعت تی وأح تتد ص تتور م تتنهج اإلرش تتاد بالمش تتاركة

والت ت ت ي يتمي ت تتز بالعدي ت تتد مت ت ت الخص ت تتائص ومنه ت تتا العم ت تتل
الجم تتاعي واالعتمت تتاد عل ت ت التيس تتير والمشت تتاركة الكاملت تتة
والفعالت تتة والت تتتعلم المتبت تتادل والح ت توار والمناقشت تتة واحت ت ترام
والتطبي العملی واالعتماد عل النف  .ويعتبر

الخب ار

متتدخل متتدار الم تزارعي الحقليتتة م ت المتتداخل اإلرشتتادية
المست ت تتتحدثة وال ت ت ت ی يعتمت ت تتد فت ت تتي األست ت تتا
بالمشاركة واالستجابة لرغبا

المتعلمي

عل ت ت تی الت ت تتتعلم
وفيه تكو البيئة

األساست تتية للت تتتعلم هت تتي الحقت تتل ال ت ت ي يت تتتم فيت تته تنفي ت ت كافت تتة
األنشطة التعليمية (زه ار

.)4104

وتعت ت تتر المت ت تتدار الحقليت ت تتة بأنهت ت تتا أس ت ت تتلوب لإلرشت ت تتاد

بالمشتتاركة فصتتولها ومادته تتا التعليميتتة حقتتول المتتزارعي
والمنتس تتبو إليه تتا ه تتم المزارع تتو

ويخت تتار له تتا ع تتدد مت ت

( )81-42م تزارع أو مزارعتتة لتتديهم الرغبتتة فتتي التتتعلم فتتي

مكا ثاب
حي ت

ومحدد وهتو الحقتل الت ی يجتب أ يتوستط مت

الموق ت حقتتول الم تزارعي  .ويتتتم لتتك النشتتاط بشتتكل

دوری (أس تتبوعی) ف تتي وج تتود المرش تتد الز ارعت تی (الميس تتر).
( .)Khisa, 2004وتعتود نشتأ المتدار الحقليتة إلتي أواختر
الثمانينتتا

حي ت

بتتدأ

ألول م تره باندونيستتيا  0787م ت

صتتغار مزارع تی األرز ضتتم برنتتامج المكافحتتة المتكاملتتة
لآلفت تتا

وال ت ت ی تت تتم تطت تتويره ع ت ت طري ت ت أحت تتد مشت تتروعا

منظم تتة األغ ي تتة والز ارع تتة لألم تتم المتح تتد كوس تتيلة تمكت ت
المت تزارعي مت ت تقصت تتي وتعل تتم المهت تتار المطلوب تتة لتحس تتي

ز ارعتتهم بأنفستتهم ممتا يجعلهتتم قتتادري علتی التعتتر علتی
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مشت تتك تهم وست تتبل حلهت تتا وزيت تتاد ثقت تتتهم بأنفست تتهم واتخت تتا
ق ارراتهم بأنفسهم بما يتف م مصالحهم وأوضاعهم و لك

وفقا لمبدأ المشاركة والتعلم والعمل معا بي مزارع ومتزارع
وبي مزارع ومرشد وتبتادل الخبت ار
خبت ت ت تراتهم الس ت ت تتابقة والمعلوم ت ت تتا

فيمتا بيتنهم والتربط بتي
والمه ت ت تتا ار

المس ت ت تتتحدثة

وستترعا متتا انتشتتر هت ا المتتدخل ليطبت فتتي بلتتدا عديتتد
فت تتي آست تتيا وأمريكت تتا ال تينيت تتة والشت تتر األوست تتط ووست تتط
نشتتاطها

وشتتر أوروبتتا وافريقيتتا وفتتي عتتام  0772بتتدأ
في مصر (.)Khisa, 2004
أما دور المرشد هنا فهو التيسير ولي
أنتته يقتتوم بتعري ت

التعليم بمعنتی

التتزراع متتا يجتتب عملتته وم حظتتته ل ت ا

يطل ت ت ت علي ت ت تته " /الميس ت ت تتر"  Facilitatorفه ت ت تتو ال يف ت ت تتر
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ف تتي المدرس تتة والمتعلق تتة بالتمهي تتد لعق تتد لق تتا ا
منتظمتتة م ت مجموعتتا
بمكت تتا تلت تتك اللقت تتا ا

دوري تتة

محتتدد م ت التتزراع واع مهتتم

وجم ت ت البيانت تتا

ال زمت تتة ع ت ت

األوض تتاع واألنش تتطة بمنطق تتة عمل تته وتحدي تتد أولوي تتا
التت ت ت تتي يجت ت ت تتب حلهت ت ت تتا وتجهيت ت ت تتز الوست ت ت تتائل

المشت ت ت تتك

اإليضاحية ال زمة له أثنا عمله م الزراع.
 -5مرحلة التطبيق أو التنفيذ :وفيها يقوم المرشتد بوضت
ك تتل خطت توا

مرحل تتة التخط تتيط موضت ت التنفيت ت حيت ت

تعقد اللقا ا

في موعدها المتف عليه ويقوم بتشتجي

الت تتزراع عل ت تی تبت تتادل خب ت تراتهم فيمت تتا بيت تتنهم والمشت تتاركة
الفعالتتة فتتي المناقشتتا
العملت تی للممارس تتا

كمتتا يتتتيح لهتتم فرصتتة التطبي ت
الجدي تتد التت تی تعلموه تتا وح تتل أي

معلوم تتة أو توص تتية ب تتل يط تتوع معلومات تته حس تتب المواقت ت
التي تقابله ويركز علی إشراك المزارعي بعضهم التبع

مش تتكلة تت تواجههم أثن تتا التطبيت ت العملت تی وفتتتي نهاي تتة
اللقتتا يقتتوم بتلختتيص كتتل متتا قدمتته للتتزراع أثنتتا اللقتتا

ف تتي تش تتخيص مش تتك تهم ووضت ت حل تتول له تتا وفق تتا للمت توارد

واإلجابة علي استفساراتهم.

المتاحت ت ت تتة لت ت ت تتديهم (اإلدار المركزيت ت ت تتة لإلرشت ت ت تتاد الز ارع ت ت ت تی

 -3مرحلة التقييم :وفيها يقوم المرشد /الميستر بتقيتيم كتل

الحقليتتة هتتو مستتاعد الم تزارعي للتعبيتتر ع ت احتياجتتاتهم

التتزراع وتقيتتيم متتدي مشتتاركة التتزراع فتتي المناقشتتا

 .)4110فجت ت تتوهر دور المرشت ت تتد الز ارع ت ت تی فت ت تتي المت ت تتدار
ومنس تتقا لتب تتادل الحت توار واألفكتتتار ب تتي مجموع تتا

الت تتزراع

المختلف ت ت تتة وت ت ت تتدعيم أس ت ت تتاليب الدافعي ت ت تتة وال ت ت تتتعلم لل ت ت تتزراع

باإلضتافة إلتتي أنتته مصتتد ار للتوصتتيا

الفنيتتة ويعمتتل علتی

تعزي ت تتز عمليت ت تتة انتشت ت تتارها بت ت تتي الت ت تتزراع المشت ت تتاركي بتلت ت تتك
المدار (.)Bessette, 2001
وقد أظهر الكتابا

لألمت تتم

السابقة (منظمة األغ ية والزراعة

المتحت تتد  )4111و (اإلدار المركزيت تتة لإلرشت تتاد

الز ارعت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي  )4110و

(2001

)Bessette,

و( )Harnisch, 2000فتتي مجتتال المتتدار الحقليتتة التتدور
ال ت ت ي ينبغ ت تی عل ت تی المرشت تتد /الميست تتر أ يقت تتوم بت تته وهت تتو
ينحصتتر فتتي ث ت
له ا البح

وهی:

م ارحتتل والت تی تمثتتل الخلفيتتة المرجعيتتة

 -0مرحلةةةة التمهيةةةد أو التخطةةةةيط :وفيه تتا يق تتوم المرش تتد/
الميست تتر بكت تتل األنشت تتطة التحضت تتيرية إلنشت تتا المدرست تتة

وتب ت ت تتدأ بنش ت ت تتر ال ت ت تتوعی لفك ت ت تتر المدرس ت ت تتة فت ت ت تی أوس ت ت تتاط
الم تزارعي

اختيتتار موق ت المدرستتة اختيتتار المشتتاركي

ما سب

بداية مت تقيتيم أدائته أثنتا عقتد اللقتا ا

ومت تتدی م ئم تتة الموضتتتوعا

مت

المطروح تتة الحتياجتتتاتهم

الفعلية ومدی استفادتهم منها.

ونظ ار لحداثة تطبي مدخل المتدار الحقليتة بمحافظتة
البحير وما يقتضيه لك م التعر علي الوض التراه
للمتتدار الحقليتتة وك ت ا إج ت ار تقيتتيم للتتدور ال ت ي يقتتوم بتته
المرش تتدي  /الميست تري العتتاملي بالم تتدار الحقليتتة العامل تتة

فعليا لمعرفة ما إ ا كا هناك فهم واضح لما يجتب علتيهم
القي ت تتام ب ت تته مت ت ت أدوار خت ت ت ل عملي ت تتا

التمهي ت تتد والتطبيت ت ت

والتقييم للمدار الحقلية و لتك بغيتة الوصتول إلتي تحقيت
األفضل ل ا ظهر الحاجة إلي إج ار ه ا البح .
است تتتهد

األهداف البحثية

ه ت ت ا البح ت ت

بصت تتفة رئيست تتية التعت تتر عل ت تی

الوض الراه لمدار المزارعي الحقلية بمحافظة البحير

خ ل العام الزراعی  4102 /4102ويمك تحقيت
الهد

م خ ل تحقي األهدا

لتك

الفرعية التالية:
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الخصائص الشخصية للميسري

المبح ت تتوثي الع ت تتاملي بالم ت تتدار الحقلي ت تتة مت ت ت حيت ت ت :
والمس ت ت تتتوی التعليمت ت ت تی والتخص ت ت تتص

الن ت ت تتوع والست ت ت ت

الدراسی والنشأ االجتماعية والمههتل الد ارستی ومتد
العمل كميسر.
الزراعيتتو كميستري بالمتتدار الحقليتتة والمتمثتتل فتی:

قيتامهم بتجج ار ا

التمهيتد والتطبيت

كتل مت عمليتا

والتقييم للمدار الحقلية التي يعملو بها.
 -8التعتتر علتتي األثتتر التعليم تی للمتتدار الحقليتتة م ت
وجهة نظر الميسري العاملي بها.

 -2التعتتر عل ت متتد تعتتر
مصادر المعلوما

واستتتفاد الميس تري م ت

الزراعية المختلفة.

 -2التع ت تتر علت ت تی المش ت تتك

الت ت تتي تواج ت تته الميست ت تري

العاملي بمدار المزارعي الحقلية ومقترحاتهم للتغلب

عليها.

المدرست ت تتة الحقليت ت تتة وجم ت ت ت البيانت ت تتا

ال ت ي يتتديرو الح توار والنقتتا

المشت تتاركي فت تتي المدرست تتة

الحقليت تتة ويقت تتوم بت تتدور الميس ت تري ك ت توادر م ت ت مديريت تتة

الز ارعت ت تتة ب ت ت تتالبحير واإلدا ار

الزراعيت ت تتة حيت ت ت ت

يلع ت ت تتب

الميسر دو ار محوريا فی إدار المدرسة الحقلية.

القائمة التي تستاعد فتي حتل المشتك

عمت تتل المت تتدار الحقليت تتة وصت تتياغة أهت تتدافها بمشت تتاركة
المسترشتتدي

ك تتل األنش تتطة المتعلق تتة بالتمهي تتد لعق تتد لق تتا ا

الت ت تتزراع (المدرست ت تتة

الحقلي ت تتة) وتش ت تتمل اختي ت تتار المك ت تتا المناس ت تتب إلقام ت تتة
المدرست ت ت تتة الحقليت ت ت تتة واألوقت ت ت تتا

اإلرشتتادية المناستتبة التتتي تتتت

الزراعيتتة إل ت الجهتتا

ورف ت المشتتك

المختصتتة لد ارستتتها وايجتتاد الحلتتول المناستتبة لهتتا ونقتتل

نتتائج البحتو وحلتتول المشتك

والتوصتيا

الزراعيتتة

إلت ت التتتزراع وك ت ت لك القيت تتام بجم ت ت وتس تتجيل البيانت تتا
الميدانيت تتة ع ت ت ست تتير العمت تتل اإلرشت تتادی

والم حظت تتا

الزراعی باإلضافة إلي إعداد التقتارير الدوريتة بصتور

منتظمة ورفعها للمستويا

العليا.

 -4إج ةراتات التقيةةيم لألثةةر التعليمةةی :ويقصتتد بهتتا فتتي
كت تتل األنشت تتطة المتعلقت تتة بتقيت تتيم المرشت تتد/

وهتتل المعلومتتا

الت تی تقتتدمها المتتدار الحقليتتة للتتزراع

كافية ومفيد لهم وهل الحظ تغير فتي معتار التزراع

نتيجة ألنشطة المدار الحقليتة وهتل الحتظ تغيتر فتي
تنفي ت ال تتزراع للتوصتتيا

اإلرشتتادية الموص ت بهتتا بع تتد

حضت تتورهم المت تتدار الحقليت تتة وهت تتل الحت تتظ رضت تتا م ت ت
الت تتزراع ع ت ت نتت تتائج تطبت تتيقهم للتوصت تتيا

 -5إجةةراتات التمهيةةد /التخطةةيط :ويقصتتد بهتتا ف تی ه ت ا
دوريت ت تتة منتظمت ت تتة م ت ت ت مجموعت ت تتا

ووضت خطتة

بأنشتتطة المتتدار الحقليتتة فتتي المسترشتتدي المبحتتوثي

 -0ميسری المدارس الحقلية :ويقصد بهم فتي هت ا البحت
م ت ت الم ت تزارعي  /المزارعت تتا

والم ت ت توارد واإلمكانيت ت تتا

الميسر لمد التغييتر الستلوكی الت ي أحدثتته المشتاركة

التعريفات اإلجرائية:

المرشتتدو  /المرشتتدا

ع ت ت ت األنشت ت تتطة

اإلرشت تتادية الزراعيت تتة فت تتي منطقت تتة العمت تتل والمشت تتك

ه ت ت ا البح ت ت

األسلوب البحثي

المناست ت ت تتبة والطت ت ت تتر

م م ت أهتتدا

المدرستتة

الحقليتة وخصتائص المسترشتتدي

والمعينتا

اإلرشتتادية

الت تی تتناستتب معهتتا والتستتهي

واإلمكانيتتا

المتاحتتة

ال زمة لنجاح المدرسة الحقلية في تحقي أهدافها.
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البح ت ت

كت تتل األنشت تتطة المتعلقت تتة بعمليت تتة عقت تتد لقت تتا ا

األكثت ت تتر أهميت ت تتة للمسترشت ت تتدي

 -4التعتر علتی التدور الفعلتی الت ی يقتوم بته المرشتتدو

البحت ت

 -3إجةةةراتات التطبيةةةق /التنفيةةةذ :ويقص تتد به تتا ف تتي هت ت ا

الت ت تی قت تتدمتها

المدار الحقلية لهم خ ل العتام الماضتی وهتل يوجتد

تأثير ايجابی لعملية المشاركة والحوار وتبادل الخبت ار
أثنتتا المتتدار الحقليتتة عل ت زيتتاد المستتتو المعرف تی
للزراع بصفة عامة.
منطقةةةةةة وشةةةةةاملة وعينةةةةةة البحةةةةةث :أج ت تتری ه ت ت ا البحت ت ت

بمحافظة البحير وتشكل

شاملة هت ا البحت

مت إجمتالي

عت تتدد المرشت تتدي الت تتزراعي الميس ت تري العت تتاملي بالمت تتدار
الحقلية بمراكز محافظة البحيتر وتمثلت

عينتة البحت

فتي

إجمالي شتاملتهم والبتال عتددهم  42ميستر وميستر و لتك
نظ ار لحداثة تطبي المدار الحقلية بالمحافظة.
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جمةةةع وتحليةةةل البيانةةةات :تتتم جم ت البيانتتا

ين تتاير وفب اري تتر  4102ولتحقيت ت أه تتدا
وحتتدا

البح ت

البيانا

حي

Alex. J. Agric. Sci.

خ ت ل شتتهري
اختي تتر

البحت ت

عل تی عتتد م ارح تل تمشتتيا مت م ارحتتل جم ت
البيانا

جمع

الخاصة بالمدار الحقلية

بمحافظ تتة البحي تتر عت ت طري ت ت المق تتاب

الشخص تتية م ت ت

) GIZ ACCومشروع تطتوير التری الحقلتی  .FIMPحيت
تتتم افتتتتاح عتتدد  04مدرستتة حقليتتة للم تزارعي والمزارعتتا

يتت تتبعهم  04حقت تتل إرشت تتادي تعليم ت تی موزعت تتة علت تتي م اركت تتز
المحافظتتة كمتتا هتتو موضتتح بجتتدول ( )0متتنهم  2متتدار
حقليتتة للستتيدا

هت ه

و 8متتدار حقليتتة للرجتتال .وبتتدأ

المسئولي ع المدار الحقلية بمديرية الزراعة واإلطت ع

المت تتدار نشت تتاطها م ت ت الموست تتم الشت تتتوی 4102 /4102

الخاص تتة بحص تتر ع تتدد الم تتدار الحقلي تتة

األربعتتة المنزرعتتة بمحصتتول القمتتح

علت تی الس تتج

والمكتتا والزمتتا الت ت ی بتتدأ

فيتته أنشتتطة تلتتك الم تتدار

التعت ت تتر علت ت تتي أعت ت تتداد المرشت ت تتدي الت ت تتزراعي  /الميس ت ت تري
العت تتاملي بكت تتل مدرست تتة باإلضت تتافة إلت تتي است تتتمار است تتتبيا

بالمقابلة الشخصتية أعتد
مستوی المحافظة حي
أوله ت تتا عل ت ت ت بيانت ت تتا

لميستری المتدار الحقليتة علتی
اشتمل

علي ث ثة أقسام ينطتوي

الخص ت تتائص الشخصت ت تتية والوظيفيت ت تتة

واالتصت تتالية للمرشت تتدي الت تتزراعي  /الميس ت تري المبحت تتوثي
ويتضتتم ثانيهتتا عتتددا م ت العبتتا ار

الكاشتتفة لتتألدوار الت تی

يقتوم بتته الميستري المبحتتوثي فتتي كتتل مت م ارحتتل التمهيتتد
والتطبي ت ت ت

والتقيت ت تتيم للمدرست ت تتة الحقليت ت تتة وتقيت ت تتيمهم لألثت ت تتر

التعليمت تتي ألنشت تتطة المدرست تتة الحقليت تتة الفعليت تتة أمت تتا القست تتم
مت االستتمار فيحتتو علت المشتك

الثال

التتی تواجته

الميستري أثنتا عملهتتم بالمتدار الحقليتتة ومقترحتاتهم لحتتل
تلك المشك

.

األسةةةةةاليب واألدوات اإلحصةةةةةائية المسةةةةةتخدمة :اس ت تتتخدم

األس تتلوب الوص تتفي واالس تتتعانة بج تتداول التوزيت ت التكت تراری
والنست ت ت تتب المئويت ت ت تتة والمتوست ت ت تتط الحست ت ت تتابی واالنح ت ت ت ت ار
المعياری والتصني

الكيفتی لتبع

إلتي أستتلوب التحليتتل الكيفتی للبيانتتا
أهدا

المتغيت ار

باإلضتافة

للوصتتول إلتتي تحقيت

الدراسة.

أولا :الوضع الراهن للمدارس الحقلية بمحافظة البحيرة:
المتحص ت تتل عليه ت تتا مت ت ت س ت تتج

إدار

اإلرشتتاد الز ارع تی بمديريتتة الز ارعتتة بتتالبحير بتتدأ

أنشتتطة

المت تتدار الحقليت تتة فت تتي إطت تتار التعت تتاو بت تتي إدار اإلرشت تتاد
الز ارعت تی ب تتالبحير وب تتي مش تتروع إنتاجي تتة المي تتاه الزراعي تتة

وموا متهت تتا م ت ت التغي ت ت ار

المناخيت تتة

أم تتا م تتدار الرج تتال الثماني تتة فق تتد ب تتدأ

والخرش تتو

الموسم الصيفی لنف

(AWP-

مت ت

العام.

والمدرس تتة الحقلي تتة عب تتار مك تتا بس تتيط مظل تتل مف تترو
تابعتتة ألحتتد المشتتاركي

بالحصتتير ُمعتتد عل ت قطعتتة أر
بالمدرستتة لعتتدد مت ( )42متزارع أو مزارعتتة لتتديهم الرغبتتة
فت تتي الت تتتعلم ويكت تتو الحقت تتل التعليم ت تی بت تتالقرب م ت ت مكت تتا
المدرستتة بحيتت
الممارست تتا

يتتتمك المش تتاركو متت تجريتتب مختلت ت

الزراعيت تتة الت ت تی يت تتتم تناولهت تتا داخت تتل المدرست تتة

الحقلي تتة .وي تتتم ل تتك النش تتاط بش تتكل دوری (أس تتبوعی) ف تتي

وجود المرشد الز ارعتی (الميستر) .ويعتبتر دور المرشتد هتو
التيستتير أكثتتر م ت التتتدري

ويتتتم الحتوار والمناقشتتة وتبتتادل

الخب ار والمها ار حول التقنيا

الزراعيتة الجديتد  .ويقتوم

ب ت تتدور الميست ت تري كت ت توادر م ت ت ت مديري ت تتة الز ارع ت تتة بت ت تتالبحير
واإلدا ار

الزراعيتتة حيت ت

يلعتتب الميس تتر دو اُر محوريتتا ف تتي

إدار المدرسة الحقلية .ويكتو بكتل مدرستة عتدد أثنتي مت
الميست تري لم تتدار المت تزارعي وع تتدد اثن تتي مت ت الميست ت ار
لمدار المزارعا .

جةةةدول  :0المةةةدارس الحقليةةةة المنفةةةذة بمحافظةةةة بةةةالبحيرة
للموسم الشتوي 5102 /5104
المراكز

النتائج البحثية ومناقشتها

وفق ت تتا للبيان ت تتا

وهت متتدار الستتيدا

 -0أبو حمص
 -4المحمودية
 -8دمنهور
 -2كفر الدوار
إجمالي

عدد مدارس
المزارعين
2
4
4
8

عدد مدارس
المزارعات
0
0
4
4

اإلجمالي
2
0
4
2
05

المصدر :إدار اإلرشاد الزراعی بالبحير بيانا غير منشور .
وباستتتع ار

أهتتم النتتتائج البحثيتتة المتعلقتتة بالخصتتائص

الشخصية للميسري العاملي بالمدار الحقلية مت حيت :
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والمستتتوی التعليمتی والتخصتتص الد ارستی

والنشت ت تتأ االجتماعيت ت تتة والمههت ت تتل الد ارست ت تتي ومت ت تتد العمت ت تتل

كميس ت تتر كم ت تتا ه ت تتو موض ت تتح ف ت تتي ج ت تتدول ( )4تب ت تتي أ
 ٪11٫8مت ت المبح تتوثي

ك تتو ار حيت ت

يك تتو لك تتل مدرس تتة

عدد اثني م الميسري ال كور لمتدار المتزارعي
اثني م الميس ار

وعتدد

إال أ بع

ميس تتر ويعت تتزی لت تتك لتع ت ت ر وجت تتود اثنت تتي م ت ت الميس ت ت ار

بمنطق تتة إقام تتة المدرس تتة .وتب تتي أ مت تتدی ست ت الميست تري
المبحوثي تراوح بي 42ستنة و 28ستنة بمتوستط حستابی
قدر  21٫2سنة وانح ار

الفئات

الخصائص

 -4الس

 -8المههل الدراسی

 -2التخصص الدراسی
 -2النشأ االجتماعية
 -2مد الخدمة في العمل اإلرشادي الزراعی

المصدر :حسب

معياري قدره  01٫7سنوا .

لمدار المزارعا .

جدول  :5الخصائص العامة للميسرين العاملين بالمدارس الحقلية
 -0النوع

متدار المزارعتا

يتواجتد بهتا ميستر مت

م استبيا البح

لعدد ( )42مفرده.

 كور إناالمجموع
 صغير ( )82 -42سنة متوسط ( )21 -81سنة كبير (28سنة فأكثر)المجموع
المتوسط الحساب
االنح ار المعيار
 مههل متوسط مههل فو لمتوسط مههل عالی ماجستير دكتوراهالمجموع
االنح ار المعيار
 إرشاد زراعي تخصصا زراعية أخرالمجموع
 ريفية حضريةالمجموع
 صغير ( )01 -4سنة متوسطة ( )07 -00سنة كبير ( )47 -41سنةالمجموع
المتوسط الحساب
االنح ار المعيار

العدد
01
1
42
2
2
02
42
8
0
08
0
0
42
00
08
42
41
2
42
2
04
1
42

21٫2
01٫7

0٫12

02٫2
1٫88

٪
11٫88
47٫01
011
4٫88
02٫21
24٫21
011
04٫2
2٫01
12٫1
2٫01
2٫01
011
22٫88
22٫01
011
88٫88
02٫21
011
41٫88
21٫1
47٫01
011

جدول  :3تعرض الميسرين العاملين بالمدارس الحقلية للتدريب قبل وبعد العمل كميسرين بالمدارس الحقلية
التدريب /الفئات
 -0التعر

للتدريب

 -4مد التعر

059

تعر
لم يتعر
المجموع
دائما
أحيانا

قبل العمل
عدد
42
1
42
04
00

بالمدارس الحقلية
٪
011,1
1
011
21٫1
22٫88

أثنات العمل بالمدارس الحقلية
٪
عدد
72٫8
48
2٫4
0
011
42
28٫8
02
88٫8
8
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ناد ار
المجموع
كبير
متوسطة
ضعيفة
المجموع

 -8مد االستفاد
المصدر :حسب

م استبيا البح

وأ أكثتتر مت نص ت
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0
42
1
48
0
42

لعدد ( )42مفرده.

الميس تري المبحتتوثي ونستتبتهم قتتدرها

 ٪ 24٫2تزيد أعمارهم ع  28سنة وعل الرغم م أ
الفئتتا

العمريتتة األصتتغر ستتنا تتستتم بالنشتتاط والقتتدر علتتي

العمتل وتحمتل االنتقتتاال

إال أ االستتفاد تكتتو أكبتر فتی

وجتتود ميس تري لتتديهم خبتتر طويلتتة بالعمتتل الميتتداني وأكثتتر
إلمامتتا بمشتتك
المناقشا
وتبي
٪12

التتزراع .باإلضتتافة إل تی المهتتار فتتي إدار

والعمل م الجماعا .

أ

غالبية الميسري

المبحوثي ونسبتهم قدرها

وي مههل دراسی عالی (بكالوريو )

وأ

 ٪22٫8منهم تخصصهم الدراسي كا اإلرشاد الزراعی
أما باقي الميسري المبحوثي ونسبتهم قدرها  ٪22٫4م
الدارسي

لتخصصا

الزراعی .كما أظهر

زراعية أخری غير اإلرشاد
النتائج أ

غالبية الميسري

ونسبتهم قدرها  ٪88 8وی نشأ ريفية وأ

أكثر م

ث ثة أرباعهم ونسبتهم قدرها  ٪17٫4قضوا مد تزيد ع

00عاما بالعمل اإلرشادی كما أ جميعهم قد تعرضوا
لدو ار

تدريبية قبل العمل كميسري في المدار

الحقلية

والغالبية العظمی منهم ونسبتهم  ٪72٫88تعرضوا
للتدريب أثنا العمل كميسري فی المدار الحقلية.

كما تبي أ كل الميسري لم تك استتفادتهم كبيتر مت

التتتدريب قبتتل العمتتل كميستري فتتي المتتدار الحقليتتة بينمتتا
أصتتبح

نستتبة االستتتفاد م ت التتتدريب كبيتتر لق اربتتة ٪88

2٫4
011
1
72٫8
2٫4
011

2٫4
011
81٫2
8٫8
1
011

0
42
40
4
1
42

الحقليتتة .ممتتا يشتتير إل ت أهميتتة الممارستتة بعتتد التتتدريب

وانتقال أثر التدريب إل حيز التطبي .

ثانيةةةة ا :قيةةةةام الميسةةةةرين بةةةةءجراتات التمهيةةةةد /التخطةةةةيط
للمدارس الحقلية:

لتقيتتيم دور الميس تري فتتي القيتتام بتتاإلج ار ا

التتتي تتب ت

التمهيت تتد والتخطت تتيط للمدرست تتة الحقليت تتة تت تتم توجيت تته بع ت ت

األست تتئلة للميس ت تري

وأمك ت ت ترتيت تتب است تتتجاباتهم الخاصت تتة

بقي تتامهم ب تتجج ار ا

التمهي تتد للم تتدار الحقلي تتة تنازلي تتا وفق تتا

لتك ارراتها عل النحو المبي في جدول ( )2والتت يتضتح
منه تا أ ق اربتتة  ٪11م ت الميس تري يقومتتو دائمتتا باختيتتار
المكا المناسب واألوقا

المناستبة إلقامتة وتنفيت المدرستة

الحقلي تتة وأ  ٪28مت ت المبح تتوثي يقوم تتو دائم تتا بجمت ت
البيانتتا

الميدانيتتة ع ت ستتير العمتتل

وتستتجيل الم حظتتا

اإلرشاد الز ارعت بمنطقتة إقامتة المدرستة وأ  ٪21مت
المبحتتوثي اختيتتار الطتتر اإلرشتتادية المناستتبة التت تتتت

م أهدا

المدرسة الحقلية وخصائص المسترشدي

م

بينما

أقت تتل م ت ت نص ت ت

الميس ت تري المبحت تتوثي ال يقومت تتو دائمت تتا

بجختيت تتار المعينت تتا

اإلرشت تتادية التت تتي تتناست تتب م ت ت الطت تتر

اإلرش ت تتادية أو ت ت تتوفير التس ت تتهي

واإلمكاني ت تتا

المتاح ت تتة

ال زم تتة لنجت تاح المدرس تتة الحقلي تتة ف تتي تحقيت ت أه تتدافها أو
توفير وسائل النقل والمواص

ال زمة للميسري .

م الميسري المبحوثي بعد عملهم كميسري فی المدار
جدول  :4يوضح مدى قيام الميسرين المبحوثين بءجراتات التمهيد /التخطيط ألنشطة المدارس الحقلية
قيام الميسرين بءجراتات التمهيد والتخطيط للمدارس الحقلية
 -0اختيار المكا
 -4اختيار األوقا
 -8جم ت ت البيانت تتا
العمل اإلرشاد

المناسب إلقامة المدرسة الحقلية.
المناسبة لتنفي المدرسة الحقلية.
وتست تتجيل الم حظت تتا الميدانيت تتة ع ت ت ست تتير
الزراع بمنطقة إقامة المدرسة.

تك اررات الستجابة ونسبتها المئوية
ل يحدث
يحدث أحيان ا
يحدث دائم ا
٪
تكرار
٪
تكرار
٪
تكرار
8.8
4
41.8
2
11.8
01
1.1
1
47.4
1
11.8
01
02

28.8

8

88.8

4

8.8
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 -2اختيتتار الطتتر اإلرشتتادية المناستتبة الت ت تتتت
المدرسة الحقلية وخصائص المسترشدي .
 -2اختي ت تتار المعين ت تتا اإلرش ت تتادية التت ت ت تتناس ت تتب مت ت ت الط ت تتر
اإلرشادية.
واإلمكاني ت تتا المتاح ت تتة ال زم ت تتة لنج ت تتاح
 -2ت ت تتوفير التس ت تتهي
المدرسة الحقلية ف تحقي أهدافها.
ال زمة للميسري .
 -1توفير وسائل النقل والمواص

المصدر :حسب

لعدد ( )42مفرده.

م استبيا البح

التمهيد

إج ار ا

ومعن

لك أ الميسري يقومو بنص

بالنص

اآلخر منها وقد يهثر لك عل الدور اإلرشادي

والتخطت ت ت تتيط المطلوبت ت ت تتة للمت ت ت تتدار الحقليت ت ت تتة وال يقومت ت ت تتو
المنوط به ه المدار الحقلية.

ثالثةةةةةا :قيةةةةةام الميسةةةةةرين بةةةةةءجراتات التطبيةةةةةق /التنفيةةةةةذ
للمدارس الحقلية:
لتقييم اإلج ار ا

الت تتبت فتي القيتام بتجج ار ا

للمت تتدار الحقليت تتة تت تتم توجيت تته بع ت ت
وكان ت

التنفي ت للمتتدار
تنازلي ت تتا وفق ت تتا
وتقالي ت تتد

الزراعي ت تتة إلت ت ت الجه ت تتا

المختص تتة لد ارس تتتها وايج تتاد الحل تتول المناس تتبة لهتتتا ونق تتل

كمتتا يتبتتي م ت بيانتتا

نف ت

والتوصتيا

الزراعيتة إلت

متت

الم تتدار الحقلي تتة وأ  ٪11م تتنهم يقوم تتو دائم تتا بوضت ت

خطتتة عمتتل المتتدار الحقليتتة وصتتياغة أهتتدافها .فتتي حتتي
أ ق اربت ت ت تتة  ٪21و ٪28ونحت ت ت تتو  ٪28م ت ت ت ت الميس ت ت ت تري
المبح ت ت تتوثي يقوم ت ت تتو دائم ت ت تتا ب ت ت تتجقرار األه ت ت تتدا
المسترشتتدي

بمش ت ت تتاركة

اإلرشتتادية األكثتتر أهميتتة

للمسترشت تتدي وترتيبه ت تتا طبق ت تتا ألولويته ت تتا واع ت تتداد التق ت تتارير
الدوري تتة بص تتور منتظم تتة ورفعه تتا للمس تتتويا
الترتي تتب .بينم تتا ك تتا نصت ت
بجم البيانا

العلي تتا علت ت

المبح تتوثي ال يقوم تتو دائم تتا

ع األنشطة اإلرشادية الزراعية في منطقة

العمل أو توفير المطبوعا

فت تتي حت تتل المشت تتك

 .وقت تتد يت تتهثر ل ت تتك عل ت ت عت تتدم قيت تتام

المدار الحقلية بأدوارها اإلرشادية المنوطة بها.
رابعةةةا :قيةةةام الميسةةةرين بةةةءجراتات تقيةةةيم األثةةةر التعليمةةة
للمدارس الحقلية:

أمك ترتيب اإلج ار ا

التتي يقتوم بهتا الميستري لتقيتيم

أ نح ت تتو  ٪88م ت ت ت الميس ت ت تري يقوم ت تتو دائمتت تتا بت ت تتاإلج ار
الخ ت تتاص بمعرف ت تتة م ت تتد كفاي ت تتة المعلوم ت تتا

الت ت تتي تق ت تتدمها

المدار الحقلية للزراع وأ نحو ٪17منهم يقومو دائما
بم حظ ت تتة التغي ت تتر ف ت تتي مع ت تتار ال ت تتزراع نتيج ت تتة ألنش ت تتطة
المدار الحقلية وأ  ٪12منهم يقومتو دائمتا بم حظتة
التغيير السلوك للمسترشدي م خت ل المتدار الحقليتة
وم حظتتة التغي تتر ف تتي تنفيت ت ال تتزراع للتوص تتيا

الموص بها بعد حضورهم المدار الحقلية.

اإلرش تتادية

جتتدول( )2أ  ٪12م ت

الميس ت تري المبحت تتوثي يقومت تتو دائمت تتا بت تتجبراز الهت تتد

وتحديتتد المشتتك

أو التعتتر عل ت الم توارد واإلمكانيتتا

القائمتتة الت ت تستتاعد

األست تتئلة للميس ت تري

مت ت ت المبح ت تتوثي يقوم ت تتو دائم ت تتا بم ارع ت تتا ع ت تتادا

الزراع.

2

41.8

00

22.8

8

88.8

لتك ارراتها عل النحتو المبتي فتي جتدول ( )2وفيته يتضتح

لتك ارراتهتتا عل ت النحتتو المبتتي فتتي جتتدول( )2نحتتو ٪17

نتائج البحو وحلول المشك

01

20.1

00

22.8

8

04.2

التنفيت

الحقلي ت تتة وأمكت ت ت ترتي ت تتب هت ت ت ه االس ت تتتجابا

المسترش ت تتدي

00

22.8

1

47.4

2

42.1

األثر التعليم ألنشطة المدار الحقلية ترتيبتا تنازليتا وفقتا

استتتجاباتهم فيمتتا يتعل ت بتتجج ار ا

ورفت ت ت المش ت تتك

04

21.1

8

88.8

2

02.1

اإلرشادية للميستري والتزراع

بينمتتا تشتتير النتتتائج إل ت أ ثلث ت الميس تري المبحتتوثي
ونسبتهم  ٪22٫1يقومو دائمتا بتالتعر علت متد وجتود
تتتأثير ايج تتاب لعملي تتة المش تتاركة والحت توار وتب تتادل الخبت ت ار
أثنا المدار الحقلية عل زياد المستو المعرفي للتزراع

بصت ت تتفة عامت ت تتة .وأ نحت ت تتو  ٪82و ٪21م ت ت ت الميس ت ت تري

المبحوثي يقومو بم حظتة متد رضتا التزراع عت نتتائج
تطبت تتيقهم للتوصت تتيا
خت ت ل الع تتام الماضت ت

التت تتي قت تتدمتها المت تتدار الحقليت تتة لهت تتم
وم تتد مش تتاركة المسترش تتدي ف تتي

التقي تتيم علت ت الترتي تتب .وك تتا أق تتل مت ت نصت ت

الميست تري

المبحوثي ونسبتهم ق اربتة  ٪22يقومتو دائمتا بنشتر التقيتيم
اإلرشاد عل المسترشدي .
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جدول  :2يوضح مدى قيام الميسرين المبحوثين بءجراتات التنفيذ للمدارس الحقلية
مصادر المعلومات الزراعية

التعرض لمصادر المعلومات الزراعية
(ن=)54

قيام الميسرين بءجراتات التنفيذية للمدارس الحقلية
 -0مراعا عادا وتقاليد المسترشدي .
الزراعية إل الجها المختصة لدراستها
 -4رف المشك
وايجاد الحلول المناسبة لها.
والتوصيا الزراعية
 -8نقل نتائج البحو وحلول المشك
إل الزراع.
 -2إبراز الهد م المدار الحقلية.
 -2وض خطة عمل المدار الحقلية وصياغة أهدافها.
 -2إقرار األهدا بمشاركة المسترشدي .
اإلرشادية األكثر أهمية للمسترشدي
 -1تحديد المشك
وترتيبها طبقا ألولويتها.
 -8إعداد التقارير الدورية بصور منتظمة ورفعها للمستويا
العليا.
 -7جم البيانا ع األنشطة اإلرشادية الزراعية في منطقة
العمل.
 -01توفير المطبوعا اإلرشادية للميسري والزراع.
 -00التعر عل الموارد واإلمكانيا القائمة التي تساعد في
حل المشك .

المصدر :حسب

م استبيا البح

درجة الستفادة من التعرض لهذه
المصادر (ن= متغيرة)

تك اررات الستجابة ونسبتها المئوية
ل يحدث
يحدث أحيان ا
يحدث دائم ا
٪
تكرار
٪
تكرار
٪
تكرار
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لعدد ( )42مفرده.

جدول  :2يوضح مدى قيام الميسرين المبحوثين بءجراتات تقييم األثر التعليم ألنشطة المدارس الحقلية
إجراتات الميسرين لتقييم األثر التعليمي ألنشطة المدارس
الحقلية
 -0كفاية المعلوما التی تقدمها المدار الحقلية للزراع.
 -4م حظة التغير فی معتار التزراع نتيجتة ألنشتطة المتدار
الحقلية.
 -8م حظتتة التغييتتر الستتلوكي للمسترشتتدي مت خت ل المتتدار
الحقلية.
 -2م حظت تتة التغيت تتر ف ت تی تنفي ت ت الت تتزراع للتوصت تتيا اإلرشت تتادية
الموص بها بعد حضورهم المدار الحقلية.
 -2م حظت تتة وجت تتود تت تتأثير ايجت تتابي لعمليت تتة المشت تتاركة والح ت توار
وتبتادل الخبت ار أثنتتا المتتدار الحقليتتة علت زيتتاد المستتتو
المعرف للزراع بصفة عامة.
 -2م حظتتة رضتتا التتزراع ع ت نتتتائج تطبتتيقهم للتوصتتيا الت تی
قدمتها المدار الحقلية لهم خ ل العلم الماض .
 -1م حظة مشاركة المسترشدي فی التقييم.
 -8نشر نتائج التقييم اإلرشاد عل المسترشدي .

المصدر :حسب

م استبيا البح

لعدد ( )42مفرده.

مدى القيام باإلجراتات
ل يحدث
يحدث أحيان ا
يحدث دائم ا
٪
تكرار
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تكرار
٪
تكرار
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جدول  :7تعرض الميسرين المبحوثين لمصادر المعلومات الزراعية ودرجة استفادتهم منها
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اإلرش ت ت ت ت تتادية

 -4الندوا

اإلرشادية.

 -8الزم

في العمل.
البحو

 -2الباحثي بمحطا
الزراعية.

 -2شبكة اتصال فيركو .
 -2البرامج التليفزيونية الريفية.
 -1األسات بكليا
 -8المعار

الزراعة.

الزراعية.

 -7المهتم ار الزراعية.
 -01البرامج اإل اعية الريفية.
المصدر :حسب

م استبيا البح

أحيانا
دائما
()٪
()٪
2
41
( ) 02٫1( )88٫8
7
02
( ) 81٫8( ) 24٫2
8
08
( ) 88٫8( ) 22٫4
02
8
() 28٫8( ) 88.8
8
2
() 04٫2( ) 41٫8
7
8
() 81٫8( ) 04٫2
1
4
() 47٫4
() 8.8
4
0
() 8٫8
() 2٫4
2
1
() 41٫8
()1
8
1
() 04٫2
()1

لعدد ( )42مفرده.

خامسةا :تعةةرض واسةةتفادة الميسةةرين العةةاملين بالمةةدارس
الحقلية من مصادر المعلومات الزراعية

تش تتير النت تتائج البحثي تتة الت توارد ف تتي ج تتدول( )1إلت ت أ
نحو  ٪8٫8م الميسري المبحوثي لم يتعرضتوا لتزم ئهم
ف ت ت تی العمت ت تتل أو للبت ت تتاحثي بمحطت ت تتا

كمصتتادر للمعلومتتا

البحت ت تتو الزراعيت ت تتة

الزراعيتتة وأ متتا بتتي  ٪24٫2إل ت

 ٪12م ت ت ت الميست ت ت تري المبح ت ت تتوثي لت ت تتم يتعرضت ت ت توا لش ت ت تتبكة
االتصت ت تتال باإلرشت ت تتاد الز ارع ت ت تی (فيركت ت تتو ) أو للمعت ت تتار
الزراعيت تتة أو للمت تتهتم ار

الريفية كمصادر للمعلوما

الزراعيت تتة أو للب ت ترامج اإل اعيت تتة
الزراعية .كما تبي أ ما بي

 ٪47٫4إلت ت ت ق ارب ت تتة  ٪24مت ت ت المبح ت تتوثي ل ت تتم يتعرضت ت توا
لب ت ت ترامج تليفزيونيت ت تتة زراعيت ت تتة أو أست ت تتات بكليت ت تتا
كمصادر للمعلوما
بينمت تتا أوضت تتح

الزراعية.

النتت تتائج ال ت توارد بت تتنف

جت تتدول( )1أ

غالبيتتة المبحتتوثي يتعرضتتو دائمتتا للمطبوعتتا
كمص ت تتادر للمعلوم ت تتا
يتعرضتتو دائمتتا للنتتدوا

الز ارعت ت تتة

اإلرشتتادية

الزراعي ت تتة وأ ق ارب ت تتة  ٪28م ت تتنهم
اإلرشتتادية كمصتتادر للمعلومتتا

الزراعيتتة الت تتي يحتاجونهتتا وأ نحتتو  ٪22م ت الميستتري
المبحت ت تتوثي يتعرضت ت تتو لت ت تتزم ئهم ف ت ت تی العمت ت تتل كمصت ت تتادر
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الزراعي ت ت تتة .كم ت ت تتا تب ت ت تتي أ نح ت ت تتو  ٪88مت ت ت ت

الميسري المبحوثي يتعرضو للباحثي بمحطا
الزراعية كمصادر للمعلوما

البحتو

الزراعية.

وأ أقتتل م ت  ٪40م ت المبحتتوثي يتعرضتتو لشتتبكة

اتص ت ت ت تتال فيرك ت ت ت تتو

أو للبت ت ت ت ترامج الزراعي ت ت ت تتة التليفزيوني ت ت ت تتة

واإل اعية ولألسات بكليا

الزراعة.

وقتد أمكت ترتيتتب مصتادر المعلومتتا

الزراعيتة ترتيبتتا

تنازلي تتا وفق تتا لتكت ت ار ار ت تتم كره تتا مت ت قب تتل المبح تتوثي مت ت
له ه المصادر ودرجة االستفاد منهتا علت النحتو

التعر

المب تتي ف تتي ج تتدول( )1أيض تتا حيت ت

المطبوع تتا

ج تتا

اإلرش ت تتادية الز اريت ت تتة فت ت تتي الترتي ت تتب األول ت هت ت تتا النت ت تتدوا
اإلرشتتادية ف تی الترتيتتب الثتتانی ثتتم التتزم
الترتيب الثالت

فالبتاحثي بمحطتا

الترتي تتب ال اربت ت  .أمتتتا ش تتبكة الفيركتتتو

والتليفزيونيت ت تتة واألس ت ت تتات بكليت ت تتا
والم تتهتم ار
التی يتعر

الزراعي تتة فج تتا

ف تی العمتتل ف تی

البحتو الزراعيتة فتی

والبت ترامج اإل اعي تتة

الز ارع ت ت تتة والمع ت ت تتار

فت تی نهاي تتة قائم تتة المص تتادر

لها ويستفيد منها الميسري المبحوثي .

ممتتا ستتب يتبتتي أ المطبوعتتا

اإلرشتتادية والنتتدوا

اإلرشتتادية تعتب تتر مت ت أه تتم مص تتادر المعلوم تتا

الزراعي تتة
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للميسري العاملي فی المتدار الحقليتة بمحافظتة البحيتر
وه ا ما يتطلب زيادتها كما ونوعا.
بالمدارس الحقلية ومقترحاتهم للتغلب عليها

تبتتي النتتتائج ال توارد ف تی جتتدول( )8أ مشتتكلة ضتتع
التمويتتل المخصتتص للحقتتول اإلرشتتادية الخاصتتة بالمتتدار
فت تی مقدم تتة المش تتاكل الت تتي تواج تته ق ارب تتة

 ٪28م ت ت الميس ت تري المبحت تتوثي
المواص ت

ت هت تتا مشت تتكلة صت تتعوبة

للوصتتول إل ت أمتتاك تواجتتد المتتدار الحقليتتة

و لك بالنستبة لثلت

المزارعي النشغالهم بأعمال مزرعية ضرورية جا
نهاية قائمتة المشتك

سادسةةةة ا :المشةةةةك ت التةةةةي تواجةةةة الميسةةةةرين العةةةةاملين

الحقلي تتة ج تتا
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فتي

التتی تواجته الميستري العتاملي فتی

المدار الحقلية بمحافظة البحير .

سةةةابع ا :مقترحةةةات الميسةةةرين المبحةةةوثين للتغلةةةب علةةة
المشك ت التي تواجههم:

يقت تترح الميس تترو المبحوث تتو علت ت النح تتو المب تتي فت تی
جدول ( )7توفير التدعم المتادي والفنتي للميستري
عدد التدو ار

التدريبيتة للميستري فتي شتت المجتاال

المواعي ت تتد المناس ت تتبة وت ت تتوفير وس ت تتيلة مواصت ت ت

وزيتاد
وفت

م ئم ت تتة

الميستري المبحتوثي ونستبتهم ٪88٫8

للميست ت ت تري ليتمكنت ت ت توا مت ت ت ت أدا عمله ت ت تتم بس ت ت تتهولة ويس ت ت تتر

م ت إجمتتالي الميس تري المبحتتوثي  .إل ت جانتتب عتتدم ت توافر

والمصتتداقية م ت الم تزارعي وعتتدم وعتتدهم بوعتتود ال يمك ت

الوستائل أو المعينتتا

زراع ومزارعا

اإلرشتتادية المناستتبة للمسترشتتدي مت

المدار الحقلية المستهدفي .

كمتتا يتبتتي م ت نف ت
الميس تري

الوفتتا بهتتا وتتتوفير المعينتتا

الحقلية وتحفيز المزارعي أو المزارعا

الجتتدول أ عتتدم كفايتتة تتتدريب

وبعتتد أمتتاك المتتدار الحقليتتة ع ت مقتتر اإلدار

الزراعية وعدم مناسبة مواعيد انعقاد المدار الحقلية مت

و لتتك للتغلتتب عل ت المشتتك

ماديتا أو معنويتا

التتتي ت تواجههم أثنتتا العمتتل

في المدار الحقلية التي يعملو بها.

جدول  :8المشك ت التي تواج الميسرين العاملين بالمدارس الحقلية
المشكلة
 -0ضع التمويل الخاص بالحقول اإلرشادية الخاصة بالمدار .
للوصول إل مكا المدرسة الحقلية.
 -4صعوبة المواص
 -8عدم توافر الوسائل أو المعينا اإلرشادية المناسبة للمسترشدي .
 -2تعار بع التوصيا اإلرشادية م الموارد المتاحة للزراع.
 -2عدم إقبال الزارعي بسبب الشكل العام للمدرسة الحقلية.
 -2صعوبة تجمي المسترشدي لغياب الحافز وق انعقاد المدرسة.
 -1عدم التحفيز والدعم أل ه ا العمل مضافا إل جانب عملهم األساسی.
 -8عدم االلتزام بالوعود وااللتزاما المقدمة للمزارعي والمزارعا .
 -7تأخر البرامج التدريبية ع مواعيد تطبيقها لد المزارعي .
المزارعي والمزارعا .
 01صعوبة إيجاد حلول لبع مشك
 -00عدم تعاو المسئولي م الميسري والميس ار .
 -04عدم كفاية تدريب الميسري .
 -08بعد أماك المدار الحقلية ع مكا اإلدار الزراعية.
 -02عدم مناسبة مواعيد انعقاد المدار بسبب انشغال المزارعي .

المصدر :استبيا البح

الكافيتتة والمتنوعتتة بالمتتدار

لعدد ( )42مفرده.

٪
24٫2
88٫8
42٫1
42٫1
41٫8
41٫8
02٫1
8٫8
8٫8
8٫8
8٫8
2٫4
2٫4
2٫4

تكرار
02
8
2
2
2
2
2
4
4
4
4
0
0
0

جدول  :9مقترحات الميسرين المبحوثين للتغلب عل المشك ت التي تواجههم في المدارس الحقلية
-0
-4
-8
-2

المشكلة

توفير الدعم المادی والفنی للميسري .
زياد عدد الدو ار التدريبية في شت المجاال وف المواعيد المناسبة.
م ئمة للميسري ليتمكنوا م أدا عملهم بسهولة ويسر.
توفير وسيلة مواص
المصداقية م المزارعي وعدم وعدهم بوعود ال يمك الوفا بها.

تكرار
41
04
1
2

٪
88٫8
21٫1
47٫4
42٫1
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 -2توفير المعينا الكافية والمتنوعة بالمدار الحقلية.
 -2تحفيز المزارعي أو المزارعا ماديا أو معنويا.
 -1تجهيز المدرسة الحقلية وتحسي شكلها العام لتكو مناسبة لعقدها.
 -8عقد ندوا في أوقا ما قبل البد في زراعة أي محصول حت يمك توصيل المعلومة في الميعاد
المناسب للمزارع.
 -7التنسي الجيد م الجها الرسمية.
 -01عمل زيا ار وتبادل بي المدار في أماك مختلفة.
 -00االستم اررية حت تعود الثقة مر أخر وحت تستطي توصيل أحد التوصيا إل المزارع.
لعدد ( )42مفرده.

المصدر :استبيا البح

التوصيات

ف تی ضتتو متتا أستتفر عنتته البح ت

ب تتد ار

 -4زيتاد عتدد التدو ار
المواعيد المناسبة.
 -8توفير المعينا

الكافية والمتنوعة بالمدار الحقلية.

 -2تجهيتتز المدرستتة الحقليتتة وتحستتي شتتكلها العتتام لتكتتو
مناسبة لعقدها.

م ئمتة للميستري ليتمكنتوا مت

 -2توفير وستيلة مواصت

أدا عملهم بسهولة ويسر.
 -2ت تتوفير المطبوع تتا

اإلرش تتادية للميست تري

وزي تتاد ع تتدد

النت ت ت تتدوا

اإلرشت ت ت تتادية باعتبارهت ت ت تتا م ت ت ت ت أهت ت ت تتم مصت ت ت تتادر

المعلوم تتا

الزراعي تتة للميست تري الع تتاملي فت تی الم تتدار

الحقلية.

المراجع

اإلدار المركزيت ت ت تتة لإلرشت ت ت تتاد الز ارعت ت ت تتي :دليت ت ت تتل اإلرشت ت ت تتاد
بالمشاركة الجز الثال

.5110

اإلدار المركزيت ت ت تتة لإلرشت ت ت تتاد الز ارع ت ت ت تی :دليت ت ت تتل اإلرشت ت ت تتاد

التعلم الحقلية في بع

مجاال

اإلنتتا

الز ارعتی مجلتتة الجمعيتتة العلميتتة لإلرشتتاد الز ارعتی

 -0ت تتوفير ال تتدعم الم تتادي والفن تتي للميست تري بم تتا فت تی ل تتك
التدريبيتة فتي شتت المجتاال

4
0
0

8٫8
2٫4
2٫4

ش تتكری محم تتد عب تتد الحل تتيم حن تتا كمتتتال :دور
مجموعا

بحثية فجنه يمك التوصية باآلتي:

وفت

4

8٫8

المرشت ت تتدي الت ت تتزراعيي كميس ت ت تري فت ت تتي العمت ت تتل م ت ت ت

م ت نتتتائج ومضتتامي

التحفيز المادی.

2
2
2

41٫8
41٫8
02٫1

زهت ت ار

المجلد التاس

.5112

يحيت تی علت تی :تقي تتيم الط تتر والم تتداخل اإلرش تتادية

الزراعية ورشة عمل تدريبية حول اإلرشاد الز ارعتی
وتقب تتل التكنولوجي تتا مس تتقط عم تتا

 8-0أكت تتوبر

.5105

قشطة عبد الحليم عبا  :اإلرشاد الزراعی رهية جديد
دار الندی للطباعة القاهر .5105

منظمة األغ ية والزراعة لألمم المتحد  :مدار المزارعي
الحقلية اإلدار المتكاملة للتربة وتغ ية النبا  -دليل
إرشتادی يتضتم المبتاد األساستية وبعت

النمتا

التدريبية قسم األراضی والميا روما .5111
Bessette, Guy, Information Dissemination to
Community Participation, A facilitators Guide
to participatory Development Communication,
International Development Research Center,
2001.
Khisa, Godrick: Farmers Field School Methodology,
Training of Trainers Manual, First Edition, June
2004.

بالمشاركة الجز الثانی .5110

The Current Situation of the Farmer Field Schools (FFS) in El)Behira Governorate (Season: 2015/ 2016
Maha Elsayed Harhash, Ali Mahmoud Abd El-Halim
Department of Economics and Agricultural Extension and Rural Development,
Faculty of Agriculture, Damanhour University

055

Vol. 61, No. 4, pp. 499-511, 2016(Arabic)

Alex. J. Agric. Sci.

ABSTRACT
The main objective of this research was to identify the current situation of the FFS in El-Behira
Governorate. The research covered all the 24male and female facilitators of male or female of agricultural
extensionists in the FFS founded in the districts of El-Behira Governorate during the agricultural season 2015/
2016. The surveys using questionnaires were conducted with the respondents to collect data during the months
of January and February 2016. Percentages, extent of mean, standard deviation, frequency tables, and the
method of qualitative analysis of the data were used as statistical tools to explain and interpret the results.
The most important findings were as follows:
1- The total number of the FFS amounted to 12 schools in the districts of El-Behira Governorate in the
agricultural season 2015/2016. It included eight schools for farmers and 4 for women farmers. The number
of facilitators amounted to 17 of male and 7 of female facilitators.
2- Ages of the respondents at the time of interview ranged from 26 to 58 years with a mean of almost 47.6
years, 75% of them were high educated, 54% of facilitators were studied other agricultural courses they
were non-agricultural extension, 83% of respondents were rural origins, 79% of them had either medium or
large experience of agricultural extension. 96%, approximately of them were trained during working as
facilitators, and 88% of them were benefiting greatly from this training.
3- Facilitators are always doing half of procedures of bulldozing and planning for the field school, they were
not doing the other half, so it has an effect on their assigned role.
4- Fifty percent of the facilitators, not always collect data related to the agricultural extension activities in the
work area, or providing with extension publications for farmers, or to identify existing resources and
possibilities which help in solving problems. This may lead to the failure of the field schools with their
assigned roles.
5- Less than 50% of the facilitators always diffusing the extension evaluation between targets.
6- Extension Publications and extension symposiums considered one of more important information sources of
the facilitators working in the field farmer schools in El-Behira Governorate, is required to increase its
quantity and quality.
7- The most important problems facing the facilitators of FFS from The point of view were: Weak funding
related to the extension fields that specialize- Non-availability of the means or the appropriate extensional
aids for the fields, difficulty of transportation to get to the place of the school field, non-availability of the
means or the appropriate extensional aids, opposed to some of the recommendations with the extensional
available to the farmers resources, and absence of the farmers because the overall shape of the school field.
8- The most important suggestions of the facilitators to overcome these problems were: To provide financial
and technical support for facilitators, increasing the number of training courses in various fields and in an
appropriate time, to provide a convenient means to transport the facilitators to be able to do their job easy,
credibility with farmers and the lack of promised promises cannot be fulfilled, to provide adequate and
varied aids to the field school, and stimulate farmers or farmer's women financially or morally.
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