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  أسماء حامد شلبى، إميل صبحى ميخائيل
  مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية -قسم بحوث البرامج اإلرشادية

  ٢٤/٦/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ٢٣/٣/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص

إستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على وعى الزراع بمداخل العمل اإلرشادى الزراعى ورؤيتهم لمالمح مدخل جديد فى بعض 
تعرف على وعى الزراع ال -٢التعرف علي بعض الخصائص المميزة للزراع المبحوثين- ١:مراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك من خالل

الحكومى، ومدخل الحمالت القومية، ومدخل التدريب والزيارة، ومدخل تطوير النظم  -المدخل العام(المبحوثين بالمداخل األربعة المدروسة 
 -لمدخل، جـالطرق اإلرشادية التى يستخدمها ا - الخدمات التى يقدمها المدخل، ب -أ: المزرعية وذلك من خالل وعيهم بالمحاور التالية

. التعرف على المشكالت التى تواجه العمل اإلرشادى الزراعى من وجهة نظر الزراع المبحوثين -٣. سلبيات المدخل -مميزات المدخل، د
  .التعرف على رؤية الزراع المبحوثين لمالمح مدخل جديد مناسب للعمل اإلرشادى الزراعى يتوافق وظروفهم وإمكانياتهم - ٤

بمحافظة كفرالشيخ حيث تم اختيار ثالث مراكز من بين مراكز المحافظة بطريقة عشوائية وهم كفرالشيخ،  أجرى هذا البحث  
ثم تم اختيار عينة . وقلين، ودسوق، وبنفس الطريقة تم اختيار قرية من كل مركز وهم الروضة، وطويلة نشرت، وكفرالعرب على الترتيب

ن إجمالى عدد الحائزين بالقرى الثالث، هذا وقد تم استبعاد سبع مفردات بحثية لتعذر ٪ م٩مبحوثاً يمثلون  ٢٠٤عشوائية بلغ قوامها 
وقد استخدمت النسب المئوية والتكرارات . مبحوثاً ١٩٧مقابلتهم، وبذا تم استيفاء البيانات عن طريق االستبيان بالمقابلة الشخصية من 

  .لعرض بيانات هذا البحث
  :ىوقد تمثلت أبرز النتائج فى اآلت

وهى  ٪٨٩.٣ -٪٥٤.٨العام بنسب مختلفة من  - أن غالبية الزراع المبحوثين لديهم وعى بالخدمات التى يقدمها المدخل الحكومى  - أ- ١
اج مرتبة تنازلياً كاآلتى التوصيات الفنية للمحاصيل الحقلية، البذور والتقاوى المنتقاة، األسمدة الكيماوية، التوصيات المتعلقة باإلنت

  .، المبيدات، القروضالحيوانى
: لديهم وعى بالخدمات التى يقدمها مدخل الحمالت القومية وهى مرتبة تنازليا كاآلتى) ٪٨٢.٨ -٪٦٧.١(أن غالبية الزراع المبحوثين   -ب

  .اإلرشادى التوصيات الفنية الزراعية للمحاصيل التقليدية، ومتابعة تنفيذ التوصيات عند الزراع، وتقديم التوصيات أثناء زيارة الحقل
: لديهم وعى بالخدمات التى يقدمها مدخل التدريب والزيارة وهى مرتبة تنازلياً كاآلتى) ٪٨٣.٨-٪٥٤.٨(أن غالبية الزراع المبحوثين   - جـ

التوصيات الفنية للمحاصيل التقليدية، وتوصيات إعداد األرض للزراعة، وحل مشاكل الزراع، وتقديم معارف ألساليب الرى المطور، 
  .توصيات الفنية لإلنتاج الحيوانى، ومتابعة تنفيذ التوصيات عند الزراعوال

لديهم وعى بالخدمات التى يقدمها مدخل تطوير النظم المزرعية وهى مرتبة تنازليـا  ) ٪٨٨.٨-٪٨٣.٣(أن غالبية الزراع المبحوثين  -د
  .لمبيدات الكيماويةتقديم التوصيات الفنية المشتركة لخدمة المحاصيل المحملة، وتوفير ا: كاآلتى

الزيـارات الحقليـة، الحقـول    : الحكـومى هـى   -غالبية الزراع المبحوثين يرون أن الطرق اإلرشادية التى يستخدمها المدخل العام  -أ-٢
  .اإليضاحية، البرامج الزراعية االذاعية والتلفزيونية

  .والتلفزيونية واالجتماعات اإلرشاديةوأن مدخل الحمالت القومية يقوم باستخدام البرامج الزراعية اإلذاعية   -ب
  .وأن مدخل التدريب والزيارة يقوم باستخدام الزيارات الحقلية، واالجتماعات اإلرشادية  -جـ
  .أن مدخل تطوير النظم المزرعية يقوم باستخدام المجالت والنشرات اإلرشادية  -د
ـ العام هى أنه يغطى جميع أنحاء الجمهورية، وأن المرشـد يقـوم     أن غالبية الزراع المبحوثين يرون أن مميزات المدخل الحكومى  -أ-٣

  .بمتابعة تنفيذ التوصيات عند الزراع
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إن مدخل الحمالت القومية يمتاز بمشاركة الزراع فى تخطيط وتنفيذ الحقل اإلرشادى بأرضه، واالستفادة مـن التوصـيات المطبقـة      -ب
  .زيادة ملموسة فى اإلنتاجية والدخلبالحقل، ونشر الحقول على مستوى األحواض، وحدوث 

وأن مدخل التدريب والزيارة يمتاز بمتابعة المرشد لتنفيذ التوصيات عند الزراع، واالستفادة من قادة أو زراع االتصـال فـى إقنـاع      -جـ
  .الزراع بتنفيذ التوصيات، وإحداث زيادة ملموسة فى اإلنتاجية والدخل

بحدوث زيادة ملموسة فى اإلنتاجية والدخل، وتحقيق أقصى استغالل ممكـن لوحـدة المسـاحة ،    وأن تطوير النظم المزرعية يمتاز   -د
  .وخفض تكاليف ونفقات إعداد األرض والمكافحة

عدم وجود مرشدين متخصصين، وعدم نقـل المشـكالت للمرشـد    : غالبية الزراع المبحوثين يرون أن سلبيات المدخل الحكومى هى  -أ-٤
  .الزراع فى تخطيط البرامج اإلرشادية ، وعدم نقل المرشد للمشكالت إلى الجهات البحثية الزراعى، وعدم مشاركة

أن سلبيات مدخل الحمالت القومية يتمثل فى عدم مراعاة الموضوعية فى اختيار الحقل اإلرشادى، وقلة عدد الحقول اإلرشادية ،وعدم   -ب
  .الوفاء بكافة مستلزمات الحقل اإلرشادى

مدخل التدريب والزيارة يتمثل فى عدم نقل المرشد للمشكالت المزرعية إلى الجهات البحثية، وعدم اإلنتظام فـى متابعـة   أن سلبيات   -جـ
  .التوصيات الفنية، وعدم إشراك الزراع فى حل المشكالت

نفـس الوقـت،    أن سلبيات مدخل تطوير النظم المزرعية يتمثل فى تعارض عمليات الخدمة فى حالة وجود أكثر من محصول فـى   -د
  .تعارض استخدام الخدمة اآللية فى الحصاد ، كما يتطلب المدخل أيدى عاملة مدربة ومكلفة

قلة أعداد المرشـدين  : أن أهم المشكالت التى تواجه العمل اإلرشادى الزراعى الميدانى من وجهة نظر الزراع المبحوثين تمثلت فى  -٥
  .مرشدين الزراعيين المتخصصين والمدربين جيداً، وغياب مرشدى األحواضالزراعيين الموجودين بالقرية، وقلة أعداد ال

  .أن المدخل الجديد الذى يراه الزراع المبحوثين مناسباً هو أقرب إلى مدخل اإلرشاد الزراعى بالمشاركة  -٦
  .مداخل العمل االرشادى الزراعى -وعى الزراع :كلمات دليلية

  المقدمة
زاوية فـى إحـداث   تعد التنمية الزراعية حجر ال

التنمية الريفية المتكاملـة ودعامتهـا األساسـية، وقـد     
أصبحت التنمية الزراعية المتواصلة وتحديث الزراعـة  
هما المحـوران األساسـيان الهتمـام االسـتراتيجيات     
والخطط والبرامج الزراعية، وتشكل سياسـة اإلرشـاد   
الزراعى جزءاً من سياسة التنمية الزراعيـة والريفيـة   

يتحمل اإلرشاد الزراعى العبء األكبر فى القيـام  حيث 
بدوره فى عملية التنمية الزراعية والريفية عن طريـق  
وضع برامج تنموية زراعية منسقة ومتكاملة ومستمرة 
يحل فيها العلم الزراعى التطبيقى فى كل مراحل اإلنتاج 
والتسويق بديال عـن األسـاليب الزراعيـة العفويـة     

  .والتقليدية
صر رسالة اإلرشاد الزراعى على مجـرد  وال تقت

زيادة اإلنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى، بل يمتد 
ليشمل نهضة اجتماعية ريفية فى جميع جوانبها والتـى  
تنعكس فى النهاية على تحقيق الرفاهيـة االقتصـادية   
واالجتماعية للفرد ثقافياً وفكرياً وتنمية قدراته وربطـه  

  .مية ومساعدته على تبنيهابنتائج البحوث العل

فاإلرشاد الزراعى له دور بالغ األهمية فى إطـار  
التنمية الزراعية المستدامة ومن الضرورى أن تكـون  
مهام ومسئوليات الخدمة اإلرشادية ذات قاعـدة أوسـع   
وأن تكون شاملة فى  محتواها ونطاقها ، أى أن تتعدى 

العادية  نقل التكنولوجيا الزراعية ، حيث أصبحت المهام
والمتمثلة فى نشـر التكنولوجيـا الزراعيـة المناسـبة     
والممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين غير كافيـة ،  
بل ستحتاج مؤسسات اإلرشاد وخدماته والعاملون فيـه  
إلى ممارسة دور أكثر مبادرة ومشاركة ، وأن يعمـل  
الجميع كوسطاء معرفـة ومعلومـات ، كمـا تحتـاج     

إلى اسـتراتيجيات مناسـبة تؤيـد     الخدمات اإلرشادية
الفـاو،  (سياسات إيجابية وواضحة لإلرشاد الزراعـى 

  ).٧:، ص١٩٩٧
وتعتمد الخدمة اإلرشادية على البرامج التى يترتب 
عليها تغيير سلوك الزراع أى تنمية معارفهم ومهارتهم 
واتجاهاتهم لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والمشـاركة  

الزراعية والمشاركة فى تحقيق  فى تحقيق أهداف التنمية
  ).٢٧٥، ص ٢٠١٣قشطة، (التنمية الريفية المتكاملة 
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إن عملية تقديم الخدمة اإلرشادية للزراع فى الريف 
عمل صعب، يتطلب جهازاً إرشاديا قويا، يجمـع بـين   
أهمية تطوير الزراعة والنهوض بها من خالل اسـتخدام  

ت والبحـث  التقنيات الزراعية الجديدة وليـدة الدراسـا  
العلمى، وعملية رفع كفاءة آداء الـزراع فـى الريـف،    
ومساعدتهم فى التعرف علـى المسـتحدثات الزراعيـة    
وفهمها وإستيعابها وتطبيقها، وهذا يوضح أهمية العمـل  
اإلرشادى الزراعى الجاد الذى يقدم من خالل األسـاليب  
أو المناهج أو المداخل المتعددة، والتى تعتمد على األسس 

لقواعد الفلسفية لإلرشاد الزراعى وأن لكـل مجتمـع   وا
طبيعته وظروفه واألسلوب أو المدخل المناسـب لتقـديم   
الخدمة اإلرشادية، وقد تكـون األسـاليب أو المـداخل    
المناسبة لتقديم الخدمة اإلرشادية فـى المجتمـع الواحـد    

  ).١٠٣: ، ص٢٠١٣قشطة، (متعددة 
تلفة داخـل  فالمداخل اإلرشادية هى األساليب المخ

النظام اإلرشادى األصلى التى يمكن مـن خاللهـا إدارة   
وتنفيذ الخدمات اإلرشادية، وهو بهذا يبين أن المدخل هو 
                        أســـلوب لـــآلداء داخـــل النظـــام اإلرشـــادى

(Axinn, 1988, p: 3)    ص١٩٩٨(ويرى أبـو حطـب ، :
التنظيمية أن المدخل اإلرشادى هو اآلداة أو اآللية ) ١٨٠

التى يمكن من خاللها بلـوغ الهـدف، أو هـو المسـار     
التنظيمى المحدد الذى تتدفق من خالله برامج أو أنشـطة  
العمل اإلرشادى الزراعى بما فيها الطـرق اإلرشـادية   

  .الزراعية
أما الوكالة األلمانية للتعاون الفنى فترى أن المدخل 

سياسـى  اإلرشادى هو الوضع العام لإلطار الفكـرى وال 
: ، ص٢٠٠٥قاسم، (والذى بداخله تنفذ الخدمة اإلرشادية 

هـى األسـاليب أو البـدائل    : فالمداخل اإلرشادية) ٥٣
المختلفة والتى يمكن من خاللهـا تقـديم وإدارة وتنفيـذ    
الخدمات اإلرشادية داخل التنظيم اإلرشـادى األصـلى،   
والتى تسعى إلى تحقيق هدف مشترك وهو الوصول إلى 

شلبى، (أكثر وبأقل تكلفة ممكنة وإنتاجية أعلى  مستهدفين
  ).٢٦: ، ص٢٠١٢

 Hoffman (2003)و Axinn (1988)ويتفق كل من 
فى أن جميع المداخل اإلرشـادية تشـترك أو البـد أن    
تشترك فى هدف عام وهو العمل على الوصـول إلـى   
مستهدفين أكثر وبأقل تكلفة ممكنة وبإنتاجيـة أعلـى،   

ن أهم السمات التى تشترك فيهـا  وباإلضافة إلى ذلك فإ
المداخل اإلرشادية باإلضافة إلى ذلك تحسين مسـتوى  
المعيشة للزراع، وتطبيـق إجـراءات التعلـيم غيـر     

  .الرسمى، وتتعامل مع محتوى يرتبط بالزراعة
هذا وقد تعـددت وتنوعـت تصـنيفات العلمـاء     

 Swanson (1984)للمداخل اإلرشادية كتصنيف كل من 
ــر Axinn (1988)و  ــار )١٩٩٢(وعم ــد الغف ، وعب
) ٢٠١٣(، إال أن شـلبى  )١٩٩٨(، وأبو حطب)١٩٩٣(

هو أكثـر التصـنيفات شـموالً     Alexترى أن تصنيف 
وتنوعاً وحصراً للمداخل اإلرشادية المطبقـة فـى دول   
العالم وفقا لنوع الخدمة اإلرشادية المقدمة من خاللهـا  

  :وهو كما يلى
  :الخدمات اإلرشادية القومية -أ

فيها تقدم الخدمات اإلرشادية مجانية للزراع من و
  : خالل الحكومة، وتضم

 -٣التدريب والزيارة،  -٢اإلرشاد الزراعى العام،  -١
اإلرشاد عـن طريـق    -٤الحمالت اإلرشادية القومية، 

  .اإلرشاد التعاقدى -٥المؤسسات التعليمية، 
  :الخدمات اإلرشادية الموجهة  -ب

لعة أو أفراد أو منـاطق  وفيها يتم التركيز على س
  :محددة تعمل بها وتضم

مدخل  -٣مدخل المشروع،  -٢اإلرشاد السلعى،  -١
  .اإلرشاد المعتمد على العلماء

الخدمات اإلرشادية المدارة بواسطة المنتج أو   -جـ
  :المزارع

وهذه تعتمـد علـى الـزراع وعلـى معـرفتهم      
مدخل تنمية الـنظم المزرعيـة،   -١: ومواردهم، وتضم

اإلرشاد بالمشاركة،  -٣لتحريك والتحفيز الريفى، ا -٢
  .المدارس الحقلية -٤
  :الخدمات اإلرشادية التجارية -د



Vol. 59, No. 2, pp. 243‐261, 2014(Arabic)                                                                     Alex. J. Agric. Res. 

 

وهى تعتمد على خدمات إرشادية هادفة للـربح،  
مـدخل   -٢مدخل المساهمة فى التكاليف،  -١: وتضم

المـدخل القـائم علـى     -٣إرشاد الشركات التجارية، 
  .االستشاريين الخصوصيين

  :رشاد عن طريق وسائل اإلعالماإل -هـ
وهذه المداخل تدعم الجهود اإلرشادية األخرى وتقدم   

إرشاد وسائل اإلعالم،  -١: المعلومات للجمهور، وتضم
تكنولوجيـات   -٣الوسائل اإلعالميـة الميسـرة،    -٢

  .االتصال
وفى مصر يطبق عدد من المـداخل اإلرشـادية   

ممولـة  ألسباب مختلفة في مقـدمتها دور الجهـات ال  
والمشروعات األجنبية وبخاصة مدخل التدريب والزيارة 

التحديث الزراعـى عـن   ( ةوالنظم المزرعي ،)اإليفاد(
الجانب (،و مدخل المدارس الحقلية )طريق البنك الدولي

ومدخل اإلرشاد السـلعى بمنـاطق بنجـر     ،)الهولندى
واإلرشـاد   ،)أجلينك(السكر، ومخل اإلرشاد بالمشاركة 

الوحـدات ذات الطـابع   (ؤسسات التعليميةمن خالل الم
في الوقت الذى ظل فيه اإلرشـاد   ،)الخاص بالجامعات

 العام الحكـومى هـو المـدخل اإلرشـادى السـائد،     
  ).٢٠٠٦ زهران،(و ،)٢٠٠٥قاسم،(

وفى محافظة كفر الشيخ يطبق عدد من المـداخل  
  :اإلرشادية أهمها

ت بدأ استخدام أسلوب الحمـال  :مدخل الحمالت القومية
حتى يمكن االستفادة من جميـع   القومية فى الثمانينات،

األجهزة المعنية بتنمية القطاع الزراعى، حيـث بـدأت   
الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشـامية عـام   

 ،١٩٨٧، ولـألرز عـام   ١٩٨٥، وللقمح عـام  ١٩٨٠
، وذلك باإلضافة إلي الحمالت القومية )٢٠٠٥ سالمة،(

والمطبقــة حتــي اآلن للنهــوض بمحصــول القطــن 
  ). ٢٠١٤ مديرية الزراعة،(بالمحافظة 

ويركز هذا المدخل علي نقل التكنولوجيا والممارسـات   
المستحدثة الخاصة بموضوع معين فى مختلف جوانبه، 
إلي جانب العمل على حل مشكالت الزراع، كما يركز 

  .على تدريب العاملين

ويستخدم هذا المدخل مجموعة متنوعة من الطرق 
-صـحافة (وسائل االتصال الجماهيرى:اإلرشادية أهمها

ــة ــون-إذاع ــادية،  )تليفزي ــات اإلرش ، واالجتماع
  .واإليضاحات العملية، والحقول اإلرشادية

ويمتاز هذا المدخل بالتركيز على موضوع محدد  
يتم تقديمه خالل فترة زمنية محـددة، وبالتأكيـد علـى    

ءات مشاركة المستهدفين فى تخطـيط وتنفيـذ اإلجـرا   
المتعلقة بالحملة، والمساعدة فى إعادة التأهيل المهنـى  
للعاملين اإلرشاديين، وتشجيع المشاركة في المنظمـات  
المحلية، كما أن الحملة تتماشي مع سياسـات وبـرامج   

  .الحكومة
ومن أهم سلبيات هذا المدخل أنه يحتاج إلي تكلفة  

  .عالية، وعادة ما تعتمد على تمويل الحكومة وسياستها
تم تطبيق هذا المـدخل مـن    :مدخل التدريب والزيارة

خالل المشروعات الممولة من المنظمات الدوليـة فـي   
محافظات المنيا، الفيوم، وبنـى سـويف، والدقهليـة،    
ومنطقة النوبارية كمرحلة أولى، ثم تـم تطبيقـه فـي    
محافظات أخرى منها محافظة كفر الشيخ كمرحلة ثانية 

وزارة الزراعـة  ( ،)٢٠٠٥اسم،ق(في أوائل التسعينات، 
  ). ٢٠٠٨ واستصالح األراضى،

يركز هذا المدخل علي نشر وتطبيق التكنولوجيـا  
الزراعية الحديثة الخاصة بالمحاصيل األساسية والنقدية 
السائدة بين غالبية زراع منطقة معينة، وعلى التـدريب  
والزيارات واإلشراف، كما يركز أيضـاً علـي تقـديم    

  .الحيوانىخدمات لإلنتاج 
ويستخدم هذا المدخل مجموعة متنوعة من الطرق 

ــا  ــردى :اإلرشــادية أهمه لالتصــال (االتصــال الف
ــزراع ــادية، )بمجموعــات ال ، واالجتماعــات اإلرش

  .واإليضاحات العملية وأيام الحقل
ويمتاز هذا المدخل بالدعم الفني الجيد الذى يتوافر 

ر الـذى  للمرشدين الزراعيين من خالل التدريب المستم
يعمل على التحديث والتحسـين المسـتمر لمعلومـاتهم    
وخبراتهم، كما يمتاز بتحسين االتصال بين المرشـدين  
والزراع علي أساس جدول زمنى ثابت للزيارات إلـي  



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 59, No. 2, pp. 243‐261, 2014 (Arabic) 

 

مجموعات الزراع، ويوفر هـذا المـدخل اإلمكانيـات    
والتسهيالت الضرورية لعمل المرشـدين الـزراعيين   

  ).ائل والمعينات اإليضاحيةكوسائل االنتقال، والوس(
ومن أهم سلبيات هذا المدخل أنه يتطلب تكـاليف  
مرتفعة، ويصعب اسـتمراره إذا مـا توقفـت المـنح     
والمعونات، كما يتطلب عـدد كبيـر مـن المرشـدين     
الزراعيين قد ال يكون بوسع الدولـة تـوفيره، ومـن    
سلبيات هذا المدخل كذلك عدم كفاية الحوافز، وضـعف  

  .هور في بناء البرنامجمشاركة الجم
تم تطبيق هذا المـدخل   :مدخل تطوير النظم المزرعية

والتـى مـن أهمهـا     عدد من المشـروعات  من خالل
مشروع التحديث الزراعى الممول من البنـك الـدولى   
بالتعاون مع البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعـى  

في محافظات كفـر   ٢٠٠١-١٩٩٥وذلك خالل الفترة 
، )٢٠٠٥قاسـم، (أسيوط، ومنطقة النوباريـة،  الشيخ، و

 مديرية الزراعة،(ومازال هذا المدخل مطبقاً حتى اآلن، 
٢٠١٤.(  

ويركز هذا المدخل على تقديم خدمات إرشـادية  
لتطويع التكنولوجيا الحديثة للظروف المزرعية للزراع، 
كما يعتمد على مشاركة فـرق العمـل مـن البـاحثين     

راع فى تجريب التكنولوجيا والمرشدين الزراعيين والز
  .فى حقول الزراع

ويستخدم هذا المـدخل مجموعـة مـن الطـرق     
اإلرشادية أهمها المجالت والنشرات اإلرشادية، وإجراء 

  .التجارب التأكيدية الميدانية فى حقول المزارعين
ويمتاز هذا المدخل بتوفير التكنولوجيا المناسـبة  

ط والعالقات بين للزراع، وزيادة التعاون وتدعيم الرواب
رجال البحث وجهاز اإلرشاد الزراعى، وزيادة إنتاجية 
وحدة المساحة، وتقليل تكاليف الخدمة وبالتالى تكـاليف  

  .اإلنتاج
ومن أهم سلبيات هذا المدخل الحاجة إلي هيئة من 
العاملين على درجة عالية من التخصـص، وصـعوبة   

، توفر فرق العمل عندما تتعـدد المجـاالت الزراعيـة   

وصعوبة استخدام الخدمة اآللية فى الحصاد فى حالـة  
  .تحميل المحاصيل

تـم تطبيـق هـذا    : مدخل اإلرشاد الزراعى بالمشاركة
المدخل من خالل المشروع المصرى األلمانى لتطـوير  
قطاع القطن، والممول من الوكالة األلمانيـة للتعـاون   

في ثالث عشرة محافظةً منها محافظة كفر  (GTZ)الفني
، ومـن خـالل   ٢٠٠٤-١٩٩٥يخ خـالل الفتـرة   الش

المشروع المصـرى األلمـانى للمكافحـة المتكاملـة     
للحاصالت البستانية والممول أيضاً من الوكالة األلمانية 

فى ثمانى محافظات خالل الفترة  )(GTZللتعاون الفنى 
  ).٢٠٠٥قاسم،(، ٢٠٠٤ -١٩٩٥من 

المدخل أن اإلرشاد الفعال ال يمكـن   يفترض هذا
قه بدون المشاركة الفعلية من الزراع أنفسهم، كمـا  تحقي

يفترض أن النظام المعرفى المبنى علي الخبرة المكتسبة 
والنظام المعرفى العلمى يحقق الكثيـر مـن الفوائـد،    
ويفترض كذلك تخطيط البرنامج اإلرشادى من خـالل  
منظمات الزراع، وفى حالة عـدم وجـود مثـل هـذه     

ة الـزراع علـي   المنظمات فمن الضـرورى مسـاعد  
  .تأسيسها

ويقوم هذا المدخل بتقديم الخدمات اإلرشادية الفنية 
باالستجابة إلي طلبات الزراع، كما يقوم بتقـديم قائمـة   

  .اختيارات للزراع التخاذ القرارات
ويستخدم هذا المدخل مجموعة متنوعة من الطرق 
اإلرشادية أهمها االجتماعات اإلرشادية، واإليضـاحات  

  .الزيارات المتبادلة بين المزارعين وبعضهمالعملية، و
ويمتاز هذا المدخل بمناسبة البرنامج الحتياجـات  
واهتمامات الزراع، وبمشاركة الـزراع فـي تخطـيط    
وتنفيذ البرنامج، كما أن هذا المدخل يقـوى الـروابط   
والعالقات بين الزراع والمرشدين، ويؤدى إلي زيـادة  

اعية نظراً لمناسبتها معدل تبنى الزراع للممارسات الزر
  .لهم

ومن أهم سلبيات هذا المدخل وجود نقـص فـي   
التحكم بهذا المدخل من قبل الحكومة المركزية، حيـث  
أنه عادةً ما يتم من خالل منظمات الزراع، ويكون من 
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الصعب التحكم في التقارير والحسابات مركزياً نظـراً  
لتغير البرنامج من وقت آلخر كلما تغيـرت الظـروف   

لمحلية، وفي هذا المدخل تتعدد البرامج حيث يكون لكل ا
  .مركز البرنامج الخاص به

يطبق هذا المدخل فـي  : مدخل اإلرشاد العام الحكومى
جميع محافظـات الجمهوريـة، فيمـا عـدا منـاطق      

  ).٢٠٠٥ قاسم،(االستصالح الحديثة، 
وهو المدخل اإلرشادى السائد منذ وجود التنظـيم  

تم التحكم فى تخطيط البرنـامج  اإلرشادي في مصر، وي
  .اإلرشادى مركزياً بواسطة وزارة الزراعة

ويركز هذا المدخل على تقديم خدمات إرشـادية  
تتعلق بالمحاصيل التقليدية، كما يقـوم بـأداء بعـض    
ــاج،  ــوفير مســتلزمات اإلنت الخــدمات األخــرى كت

  .واإلقراض
ويستخدم هذا المدخل مجموعة متنوعة من الطرق 

الحقـول اإلرشـادية اإليضـاحية،    :أهمهـا اإلرشادية 
والزيارات الحقليـة، والبـرامج الزراعيـة اإلذاعيـة     

  .والمرئية، والمطبوعات اإلرشادية
ويمتاز هذا المدخل بأنه يمكن التحكم فيه بسـهولة  
نسبياً بواسطة وزارة الزراعة، كما يمكن مـن خاللـه   
شرح ونشر السياسات واإلجراءات الحكومية بـالريف،  

السياسات والخطط الحكومية في شـكل بـرامج   ونشر 
  .ينفذها الزراع والعاملين علي المستويات المحلية

ومن أهم سلبيات هذا المـدخل ضـعف تـدريب    
لتنفيذ األنشـطة   ةالمرشدين وتزويدهم باألجهزة الالزم

اإلرشادية، وعدم مشاركة الزراع فـي بنـاء البـرامج    
، ونقـص  اإلرشادية، وضعف الروابط بالجهات البحثية

التمويل وخاصةً تمويل البرامج ووسائل النقل، زيـادة  
            .                               التكاليف ألنه يحتاج إلي عدد كبير من المرشدين

ومع هذا ال يمكن القول أن مدخل ما بعينـه هـو   
أفضل من باقى المداخل وينصح بتطبيقه بصفة عالمية، 

ض المداخل تتوافـق بشـكل   ولكن ما يمكن قوله أن بع
أكبر من غيرها وفقاً العتبـارات مكانيـة، وزمنيـة،    
وبشرية، وعليه فال يوجد ما يمنع  من تطبيق أكثر من 

مدخل فى الدولة، بل فى المنطقة الواحـدة، وخالصـة   
القول أن تعدد وتنوع المداخل اإلرشادية أمـراً حتميـاً   

نتاجيـة  تقتضيه ضرورة االستجابة الختالف األنماط اإل
  .الزراعية بمرور الوقت وتغيير السياسات

فتحديد مـداخل اإلرشـاد الزراعـى بمسـمياتها     
المحددة والسابق اإلشارة إليها هو أمر يسـهل معرفتـه   
وإدراكه من جانب العاملين باإلرشاد الزراعى والباحثين 
ولكن الزراع كمستهدفين أو مستقبلين لخدمات اإلرشاد 

ية هذه المـداخل، ولكـنهم   الزراعى يصعب عليهم تسم
أكثر قدرة على وصف ما يقدمـه العمـل اإلرشـادى    
بمنطقتهم من خدمات، وما يستخدمه من طـرق، ومـا   
يتمتع به من مميزات أو ما يعانيه من سلبيات، ومن هذا 
الوصف لما هو قائم يمكن بلـورة المالمـح الرئيسـية    
المميزة لمداخل العمل اإلرشادى التى تعرضـوا لهـا،   

عن رسم مالمح مدخل جديد يتناسب وظـروفهم   فضال
  .وإمكانياتهم

وعلى الرغم من الدور الحيوى الذى تقـوم بـه   
المداخل اإلرشادية لتحقيق أهـداف التنميـة الزراعيـة    
والريفية، إال أن الدراسات التى دارت حولها مازالـت  
قليلة، وجميعها تمت على العاملين باإلرشاد الزراعـى  

والتى تناولـت  ) ٢٠٠٣(سة زهرانوالباحثين فقط كدرا
وعى القيادات اإلشرافية والمرشدين للمداخل اإلرشادية، 

والتى دارت حول رؤية الباحثين ) ٢٠٠٥(ودراسة قاسم
ورؤســاء األقســام وأخصــائى البــرامج اإلرشــادية 
والمرشدين الزراعيين لـبعض المـداخل اإلرشـادية    

 ، والتـى دارت )٢٠٠٨(الزراعية، ودراسة عبد الوهاب
حول رؤية اإلشرافيين اإلرشـاديين لـبعض المـداخل    

إال أنه لم تـتم أى دراسـة علـى    . اإلرشادية الزراعية
الزراع المستهدفين والمتلقين لخدمات اإلرشاد الزراعى، 

  .وفقا لما يعلمه الباحثان
لذا فقد برزت الحاجة إلى إجـراء هـذا البحـث    
ى لمعرفة وعى الزراع بمداخل العمل اإلرشادى الزراع

وذلك من خالل اإلجابة على عدة تسـاؤالت تتمحـور   
ما هو وعـى الـزراع المبحـوثين بالمـداخل     : حول
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اإلرشادية وذلك من خالل معرفتهم لبعض المالمـح أو  
السمات المميزة لهذه المداخل والمتمثلة فـي المحـاور   

الخدمات التـي تقـدمها المـداخل، والطـرق     : التالية
اخل، ومميزات وسـلبيات  اإلرشادية التى تستخدمها المد

المداخل؟، وما هي المشـكالت التـي تواجـه العمـل     
اإلرشادى الزراعى من وجهة نظر الزراع المبحوثين؟، 
وما هى رؤية الزراع المبحوثين لمالمح مدخل إرشادى 

  .جديد يتوافق وظروفهم وإمكانياتهم؟
  األهداف البحثية

يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف علـى  
زراع بمـداخل العمـل اإلرشـادى الزراعـى     وعى ال

ورؤيتهم لمالمح مدخل جديد فى بعض مراكز محافظة 
كفرالشيخ، ويمكن تحقيق ذلك من خالل تحقيق األهداف 

  :الفرعية التالية
التعرف علي بعض الخصائص المميزة للـزراع    -١

  .المبحوثين
التعرف على وعى الزراع المبحوثين بالمـداخل    -٢

الحكـومى،   -المدخل العـام  (سة األربعة المدرو
ومدخل الحمـالت القوميـة، ومـدخل التـدريب     

وذلـك  ) والزيارة، ومدخل تطوير النظم المزرعية
من خالل معرفتهم لـبعض المالمـح والسـمات    
المميزة لهذه المداخل والمتمثلـة فـي المحـاور    

  :التالية
  .الخدمات التى تقدمها المداخل  -أ
  .دمها المداخلالطرق اإلرشادية التى تستخ  -ب
  .مميزات المداخل -جـ
  .سلبيات المداخل  -د
التعرف على المشـكالت التـى تواجـه العمـل       -٣

اإلرشادى الزراعى من وجهـة نظـر الـزراع    
  .المبحوثين

رؤية الزراع المبحوثين لمالمـح مـدخل جديـد     -٤
مناسب للعمـل اإلرشـادى الزراعـى يتوافـق     

  .وظروفهم وإمكانياتهم
  األسلوب البحثى

  :تعريفات اإلجرائيةال
يقصد بها فى هذا البحث : المداخل اإلرشادية الزراعية

األساليب التنظيمية المختلفة التى تم تطبيقها بمحافظة 
الحكومى وهو المدخل السائد  -المدخل العام(كفرالشيخ 

في جميع أنحاء الجمهورية، باإلضافة إلي مدخل 
مدخل الحمالت القومية، ومدخل التدريب والزيارة، و

والتى فى مجملها تشكل بدائل ) تطوير النظم المزرعية
لتقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية وفى نفس الوقت 

  .تسعى جميعها لتحقيق أهداف اإلرشاد الزراعى
ويقصد به فى هذا  :الوعى بالمداخل اإلرشادية الزراعية

البحث مدى معرفة الزراع المبحوثين أو إلمامهم 
المميزة للمداخل اإلرشادية  بالمالمح أو السمات

المدروسة، وذلك من خالل أربعة محاور رئيسية 
لوصف وتحليل أهم المالمح أو السمات المميزة للمداخل 

الخدمات التى  :اإلرشادية الزراعية المدروسة وهى
تقدمها، والطرق اإلرشادية التى تستخدمها، المميزات 

وذلك ألنه ( التى تتمتع بها، والسلبيات التى تعانى منها،
يصعب على الزراع تسمية هذه المداخل مباشرةً، 
ولكنهم أكثر قدرة على معرفة المالمح أو السمات 
المميزة لهذه المداخل من خالل معرفتهم لما يقدمه العمل 
اإلرشادى الزراعى بمنطقتهم من خدمات، وما يستخدمه 
من طرق، وما يتمتع به من مميزات، و ما يعانيه من 

        ).سلبيات
رؤية الزراع المبحوثين لمالمح مدخل جديد للعمل 

يقصد بها فى هذا البحث تصورات  :اإلرشادى الزراعى
ومقترحات الزراع المبحوثين وموافقتهم على بعض 
محاور مدخل جديد للعمل اإلرشادى الزراعى من حيث 
الخدمات التى يقدمها، والطرق اإلرشادية التى يتبعها، 

حققها، والسلبيات التى يتجنبها قدر والمميزات التى ي
اإلمكان بالمداخل المستخدمة حالياً، وفى إطار ظروف 

  .مجتمعهم وإمكانياتهم
  :منطقة البحث

أجرى هذا البحث فى محافظة كفر الشيخ 
باعتبارها إحدى أهم محافظات مصر الزراعية، حيث 
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يطبق بها العديد من المداخل اإلرشادية الزراعية 
خل الحمالت القومية، ومدخل التدريب وبصفة خاصة مد

والزيارة، ومدخل تطوير النظم المزرعية باإلضافة إلي 
المدخل العام الحكومى وهو المدخل السائد منذ وجود 

  ).٢٠١٤ مديرية الزراعة،(التنظيم اإلرشادى، 
وقد تم اختيار ثالثة مراكز إدارية بطريقة 

وهى  عشوائية بسيطة من بين مراكز المحافظة العشرة
مراكز كفرالشيخ، وقلين، ودسوق، وبنفس الطريقة تم 
اختيار قرية من كل مركز تمثلت فى قرية الروضة 
بمركز كفر الشيخ، وقرية طويلة نشرت بمركز قلين، 

  .وقرية كفر العرب بمركز دسوق
  :شاملة البحث وعينته

تمثلت شاملة هذا البحث في جميع الزراع 
 ٢٢٦٤والبالغ عددهم الحائزين بقرى الدراسة الثالث 

حائزاً  ٦٧٠حائزاً بقرية الروضة، و ٨٢٠(حائزاً منهم 
) حائزاً بقرية كفر العرب ٧٧٤بقرية طويلة نشرت، 

وفقا لكشوف الحصر بالجمعية التعاونية 
  .بكل قرية) خدمات ٢سجل(الزراعية

ولتحديد عينة البحث تم اختيار عينـة عشـوائية   
 ٢٠٤بلغ قوامهـا  ٪ من شاملة كل قرية ٩بسيطة بنسبة 

مبحوثاً، هذا وقد تم استبعاد سبع مفردات لتعذر مقابلتهم 
  .       مبحوثاً ١٩٧وبذا بلغت عينة البحث النهائية 

  :تجميع وتحليل البيانات
للحصول على البيانات الالزمة لتحقيـق أهـداف   
البحث، تم استخدام استمارة االستبيان بالمقابلة الشخصية 

من الزراع المبحوثين، وذلك بعـد   كأداة لجمع البيانات
للتأكد من صـالحيتها   pre-testإعدادها واختباره مبدئياً 

لجمع البيانات، وقد تضمنت استمارة االسـتبيان ثالثـة   
أجزاء رئيسية، اشتمل األول منهـا علـى عـدد مـن     
االستفسارات تعكس اإلجابة عليها الخصائص المميـزة  

ى االستفسـارات  للمبحوثين، فى حين تضمن الجزء الثان

التى تعكس اإلجابة عليها مدى معرفة المبحوث بـأهم  
المالمح أو السمات المميزة للمداخل األربعة المدروسـة  
وذلك من خالل أربعة محاور رئيسية لوصف وتحليـل  

الخـدمات   :أهم المالمح والسمات المميزة للمداخل وهى
التى تقدمها، والطـرق اإلرشـادية التـى تسـتخدمها،     

زات التى تتمتع بها، والسلبيات التى تعانى منها، والممي
دون أن يعرف المبحوث اسم المدخل و لكن يستدل عليه 
من مالمحه وسماته من خالل المحاور األربعة سـالفة  
الذكر، ويتضمن الجزء الثالث االستفسارات التى تعكس 
اإلجابة عليها المشكالت التى تواجه العمل اإلرشـادي  

رؤى ومقترحات المبحوثين لمالمـح  الزراعى، وأيضاً 
مدخل إرشادى جديد يتجنب سلبيات المداخل األربعـة  
السابقة في إطار ظروف مجتمعاتهم واإلمكانيات القائمة 

  .بالفعل
وبعد تفريغ البيانات الواردة باستمارات البحث تم 
تصنيفها وجدولتها، وتم استخدام التكـرارات والنسـب   

  .                  ثالمئوية لعرض نتائج هذا البح
  النتائج البحثية

  :بعض الخصائص المميزة للزراع المبحوثين :أوالً
أن حـوالي  )١(أوضحت النتائج البحثية بجـدول 

٪ من الزراع المبحوثين يقعون فى الفئـة العمريـة   ٥٨
٪ منهم أميـين،  ٣٢سنة، وأن ما يقرب من ٥٥-٤٠من

٪ منهم حاصلين إمـا علـى مؤهـل    ٣٦وما يقرب من
أما بالنسبة للحيازة  أو فوق متوسط أو جامعى، متوسط

٪ مـن  ٦٤الزراعية فقد أوضحت النتـائج أن حـوالي   
الزراع المبحوثين تبلغ حجم حيازاتهم المزرعيـة مـن   

قيراط، وبالنسـبة لمسـتوى اإلنتاجيـة فقـد      ٧٢-٢٤
٪ من الزراع المبحوثين ٥٨أوضحت النتائج أن حوالى 

العـام إلنتـاج    يتراوح مستوى إنتاجهم حول المتوسط
  .القرية

  بعض الخصائص المميزة للزراع المبحوثين  :١ جدول
  ٪  العدد  الخصائص ٪ العدد  الخصائص

      االتصال اإلرشادى      السن
  ٢٣.٨٦  ٤٧  درجة١٥-٨         ١٧.٧٧  ٣٥  سنة ٣٩-٢٤
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  ٥٥.٨٤  ١١٠  درجة ٢٤-١٦         ٥٨.٣٨  ١١٥  سنة  ٥٥-٤٠
  ٢٠.٣٠  ٤٠  درجة ٣٢-٢٥         ٢٣.٨٥  ٤٧  سنة  ٧٠-٥٦

     الطموح      الحالة التعليمية 
  ٩.١٤  ١٨  درجة ١٤-١١       ٣١.٩٨  ٦٣  أمى    
  ٤٦.٧٠  ٩٢  درجة ١٨-١٥        ٢٢.٨٤  ٤٥  يقرأ ويكتب    
  ٤٤.١٦  ٨٧  درجة ٢١-١٩        ٤.٠٦  ٨  حاصل على الشهادة االبتدائية   
     ات الزراعية مصدر المعلوم  ٥.٥٨  ١١   ةحاصل على الشهادة اإلعدادي  
  ٦٢.٤٤  ١٢٣  المرشد الزراعي         ١٧.٧٧  ٣٥  )ثانوي(حاصل على مؤهل متوسط  
  ٣٩.٠٩  ٧٧  القادة      ٨.١٢  ١٦  حاصل على مؤهل فوق المتوسط  
  ٢٩.٤٤  ٥٨  تجار مستلزمات اإلنتاج     ٩.٦٥  ١٩  حاصل على شهادة جامعية   

  ١٧.٧٧  ٣٥  األخصائي اإلرشادى         حجم الحيازة الزراعية 
  ١٦.٢٤  ٣٢  الباحثين      ١٣.٢٠  ٢٦  قيراط  ٢٣-١٢        
  ٩.٦٥  ١٩  األقارب والجيران     ٦٤.٤٧  ١٢٧  قيراط ٧٢-٢٤        
      أنشطة اإلنتاج الزراعي  ٢٣.٣٣  ٤٤  ــ قيراط ٧٣        

  ٤٠.٦١  ٨٠  محاصيل حقلية فقط       مستوى اإلنتاجية 
  ١٩.٧٩  ٣٩  إنتاج حيواني+محاصيل حقلية   ٣٦.٠٤  ٧١  أعلى من متوسط إنتاج القرية   
  ١١.٦٨  ٢٣  إنتاج داجنى+محاصيل حقلية   ٥٨.١٨  ١١٥  حول المتوسط    
+ إنتاج حيوانى + محاصيل حقلية   ٥.٥٨  ١١  أقل من المتوسط   

  إنتاج داحنى
١٠.٦٧  ٢١  

+ إنتاج حيـوانى +محاصيل حقلية       االستعداد للتغيير 
  خضر

٥.٠٧  ١٠  

+ إنتاج حيوانى + محاصيل حقلية   ٢.٥٤  ٥  درجة  ٢-١      
  خضر+إنتاج داحنى 

٥.٠٧  ١٠  

  ٤.٥٧  ٩  خضر + محاصيل حقلية   ٧.١١  ١٤  درجة ٥-٣      
+ إنتاج داجنـى + محاصيل حقلية   ٩٠.٣٥  ١٧٨  درجة ٧-٦      

  خضر 
٢.٠٣  ٤  

  ٠.٥١  ١  إنتاج نحل العسل + محاصيل حقلية       
  ة االستبيانجمعت وحسبت من استمار:المصدر

وتشير النتائج إلي أن الغالبية العظمى من الزراع 
٪ يقعون فى فئة االستعداد العالى ٩٠المبحوثين حوالي 

 م٪ منهم يعتبـر اتصـاله  ٥٦للتغيير، وأن ما يقرب من
اإلرشادى متوسط، كما تشير النتائج إلي أن ما يقـرب  

٪ من الزراع المبحـوثين مسـتوي طمـوحهم    ٤٧من 
  .متوسط

سبة لمصادر المعلومات الزراعية فقد تبين أن وبالن
المرشد الزراعى قد احتل المرتبـة األولـى بالنسـبة    
لمصادر معلومات الزراع المبحوثين بنسبة بلغت حوالى 

أما بالنسبة  ٪،٣٩تالها القادة بنسبة بلغت حوالى  ٪،٦٢
ألنشطة اإلنتاج الزراعى التـى يقـوم بهـا الـزراع     

٪ منهم يقومون بنشاط ٤١والى المبحوثين فقد تبين أن ح
  .  إنتاجى واحد وهو إنتاج المحاصيل الحقلية فقط

وعى الـزراع المبحـوثين بالمـداخل األربعـة     : ثانياً
  :المدروسة

تم التعرف على وعى الزراع المبحوثين بالمداخل 
األربعة المدروسة من خالل معرفتهم أو إلمامهم بـأهم  

اإلرشــادية المالمــح أو الســمات المميــزة للمــداخل 
المدروسة من خالل أربعة محـاور رئيسـية لوصـف    
وتحليل أهم المالمح أو السمات المميزة لهذه المـداخل  

الخدمات التى تقدمها، والطرق اإلرشادية التـى  : وهى
  :تستخدمها، ومميزاتها، وسلبياتها كما يلى

وعى الزراع المبحوثين بالخـدمات التـى تقـدمها      -أ
  :المداخل األربعة

ل هذا الجـزء وعـى الـزراع المبحـوثين     يتناو
الحكومى، -بالخدمات التى يقدمها كل من المدخل العام 

ومدخل الحمالت القومية، ومدخل التدريب والزيـارة،  
  .ومدخل تطوير النظم المزرعية

وعى الزراع المبحوثين بالخدمات التى يقـدمها    -١
  :الحكومى -المدخل العام
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أن غالبيـة  ) ٢(توضح النتائج الـواردة بجـدول  
الزراع المبحوثين ملمون بالخدمات التي يقدمها المدخل 

) ٪٨٩.٣ -٪٥٤.٨من (ـ الحكومى بنسب مختلفة العام
تقـديم التوصـيات الفنيـة    : وهى مرتبة تنازليا كالتالى
، وتوفير البـذور  )٪٨٩.٣(الزراعة للمحاصيل التقليدية

، وتوفير األسمدة الكيماويـة  )٪٨٣.٣(والتقاوى المنتقاة
، وتقديم التوصيات الفنية المتعلقـة باإلنتـاج   )٪٨٢.٨(

) ٪٥٨.٩(وتوفير المبيدات الكيماوية) ٪٦٠.٩(الحيوانى 
فى حين انخفضـت نسـبة   ). ٪٥٤.٨(وتقديم القروض

الزراع المبحوثين الذين لـديهم وعـى بـأن المـدخل     
 الحكومى يقوم بتـوفير خـدمات الميكنـة الزراعيـة    

)٢١.٨٪.(  
وعى الزراع المبحوثين بالخدمات التى يقـدمها    -٢

  :مدخل الحمالت القومية
أن غالبيـة  ) ٢(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

الزراع المبحوثين ملمون بالخدمات التى يقدمها مـدخل  
 -٪٦٧.١مــن (الحمــالت القوميــة بنســب مختلفــة

تقـديم التوصـيات    :وهي مرتبة تنازلياً كاآلتى)٪٨٢.٨
، ومتابعـة  )٪٨٢.٨(ية الزراعية للمحاصيل التقليديةالفن

، وتقديم التوصيات )٪٦٨(تنفيذ التوصيات عند المزارع 
، وتقـديم حلـول   )٪٦٧.٥(أثناء زيارة الحقل اإلرشادى

، في حين أن نسبة أقل مـن  )٪٦٧.١(لمشاكل الزراع 
الزراع المبحوثين كان لديهم وعى بأن هذا المدخل يقوم 

تقديم توصـيات إعـداد األرض   :لتاليةبتقديم الخدمات ا
وتقـديم   للزراعة، وتوفير البذور والتقـاوى المنتقـاة،  
 ٪،٣٧.١المعارف الخاصة بأساليب الرى المطور وهى 

  .    ٪ على الترتيب٢٤.٩ ٪،٣٥.٨
وعى الزراع المبحوثين بالخدمات التى يقـدمها    -٣

  :مدخل التدريب والزيارة
ن غالبيـة  أ) ٢(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

الزراع المبحوثين ملمون بالخدمات التي يقدمها مـدخل  
) ٪٨٣.٨-٪٥٤.٨(والزيارة بنسـب مختلفـة   التدريب 

تقـديم التوصـيات الفنيـة    : وهى مرتبة تنازلياً كاآلتى
، وتقديم توصيات إعـداد  )٪٨٣.٨(للمحاصيل التقليدية 
ــزراع )٪٦٨(األرض للزراعــة  ، وحــل مشــاكل ال

ألسـاليب الـرى المطـور     وتقديم معارف) ٪٦٧.٥(
، وتقديم التوصيات الفنية المتعلقـة باإلنتـاج   )٪٦٠.٩(

، وأخيراً متابعة تنفيذ التوصيات عند )٪٥٨.٩(الحيوانى
  ).٪٥٤.٨(الزراع 

وعى الزراع المبحوثين بالخدمات التى يقـدمها    -٤
  :مدخل تطوير النظم المزرعية

أن الـزراع  ) ٢(توضح النتائج الـواردة بجـدول  
ثين لديهم وعى بأن مدخل تطوير النظم المزرعية المبحو

يقوم بتقديم التوصيات الفنية المشتركة لخدمة المحاصيل 
المحملة، وتوفير المبيدات الكيماويـة، وتقـديم بـرامج    
مطورة لمقاومة اآلفات الزراعية للمحاصـيل المحملـة   

  .٪ منهم على الترتيب٣٦٪، ٨٣.٣٪، ٨٨.٣بنسب 
بالطرق اإلرشادية التـى   وعى الزراع المبحوثين  -ب

  :تستخدم فى المداخل األربعة المدروسة
يتناول هذا الجزء وعى الزراع المبحوثين بالطرق 

 -اإلرشادية التى يستخدمها كـل مـن المـدخل العـام    
الحكومى، ومدخل الحمالت القومية، ومدخل التـدريب  

  .والزيارة، ومدخل تطوير النظم المزرعية
بالطرق اإلرشادية التـى  وعى الزراع المبحوثين   -١

  :الحكومى -يستخدمها المدخل العام
أن الـزراع  ) ٣(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

المبحوثين ملمون بالطرق اإلرشادية التـى يسـتخدمها   
الزيارات الحقلية للمرشد : الحكومى وهى -المدخل العام

الزراعى، والبرامج الزراعية اإلذاعيـة والتلفزيونيـة،   
حية، والمجالت والنشرات اإلرشـادية،  والحقول اإليضا

وأيام الحقل والحصاد، واالجتماعات اإلرشادية بالجمعية 
٪، ٤١.٧٪، ٤٩.٧٪، ٥٢.٨٪، ٧٥.٦٪، ٧٦.٦بنسب 
  .٪ على الترتيب١١.٧

  .توزيع الزراع المبحوثين وفقا لوعيهم بالخدمات التى تقدمها المداخل األربعة المدروسة :٢جدول  
تطوير النظم  التدريب والزيارة  الحمالت القومية الحكومى-العام المداخل                     
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  المزرعية  الخدمات
  ٪  عدد  ٪  عدد  ٪ عدد ٪ عدد

تقديم التوصيات الفنية الزراعية للمحاصـيل
  -  -  ٨٣.٨  ١٦٥  ٨٢.٨  ١٦٣  ٨٩.٣  ١٧٦  التقليدية

  -  -  -  -  -  -  ٥٤.٨  ١٠٥  تقديم القروض
  -  -  -  -  -  -  ٨٢.٨  ١٦٣  توفير األسمدة الكيماوية

  -  -  -  -  ٣٥.٨  ١٠٦  ٨٣.٨  ١٦٥  توفير البذور والتقاوى المنتقاة
تقديم التوصيات الفنيـة المتعلقـة باإلنتـاج

  -  -  ٥٨.٩  ١١٦  -  -  ٦٠.٩  ١٢٠  الحيوانى
  ٨٣.٣  ١٦٤  -  -  -  -  ٥٨.٩  ١١٦  توفير المبيدات الكيماوية

  -  -  -  -  -  -  ٢١.٨  ٤٣  توفير خدمات الميكنة الزراعية
  -  -  ٦٧.٥  ١٣٣  ٦٧.١  ١٥٠  -  -  حل مشاكل الزراع

  -  -  ٥٤.٨  ١٠٥  ٦٨.٠  ١٣٤  -  -  متابعة تنفيذ التوصيات عند المزارع
  -  -  -  -  ٦٧.٥  ١٣٣  -  -تقديم التوصيات أثناء زيارة الحقل اإلرشادى

  -  -  ٦٨.٠  ١٣٤  ٣٧.١  ٧٣  -  -  تقديم توصيات إعداد األرض للزراعة
  -  -  ٦٠.٩  ١٢٠  ٢٤.٩  ٤٩  -  -  لمطورتقديم معارف ألساليب الرى ا

تقديم التوصيات الفنية المشـتركة لخدمـة
  ٨٨.٨  ١٧٥  -  -  -  -  -  -  المحاصيل المحملة

تقديم بـرامج متطـورة لمقاومـة اآلفـات
  ٣٦.٠  ٧١  -  -  -  -  -  -  الزراعية للمحاصيل المحملة

  مبحوثاً ١٩٧= ن 

  .إلرشادية التى تستخدمها المداخل األربعة المدروسةتوزيع الزراع المبحوثين وفقا لوعيهم بالطرق ا :٣جدول 
 المداخل

  
  الطرق اإلرشادية

تطوير النظم   التدريب والزيارة  الحمالت القومية الحكومى-العام
  المزرعية

  ٪  عدد  ٪ عدد  ٪ عدد ٪ عدد
  -  -  ٧٨.٢  ١٥٤  -  -  ٧٦.٦  ١٥١  الزيارات الحقلية للمرشد الزراعى

  -  -  -  -  -  -  ٥٢.٨  ١٠٤  الحقول اإليضاحية
 ٧٥.٦  ١٤٩  -  -  ٧٣.٦  ١٤٥  ٧٥.٦  ١٤٣  البرامج الزراعية اإلذاعية والتلفزيونية

 ٤٩.٢  ٩٤  -  -  ٤٩.٧  ٩٨  ٤٩.٧  ٩٨ اإلرشادية) المطبوعات(المجالت والنشرات 
  -  -  ٤٢.٦  ٨٤  ٤١.٧  ٨٢  ٤١.٧  ٨٢  أيام الحقل والحصاد

  -  -  ٥٥.٩  ١١٦  ٥٨.٤  ١١٥  ١١.٧  ٢٣  اإلرشادية بالجمعية تاالجتماعا
االجتماعات اإلرشادية لزراع الحوض عنـد

  -  -  -  -  ٤١.٦  ٨٢  -  -  صاحب الحقل اإلرشادى
  مزارعا مبحوثا ١٩٧العينة 

وعى الزراع المبحوثين بالطرق اإلرشادية التـى   -٢
  :يستخدمها مدخل الحمالت القومية
أن الـزراع  ) ٣(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

ية التـى يسـتخدمها   المبحوثين ملمون بالطرق اإلرشاد
مدخل الحمالت القومية وهى البرامج الزراعية اإلذاعية 
والتلفزيونيــة، واالجتماعــات اإلرشــادية بالجمعيــة، 
والمجالت والنشرات اإلرشادية، وأيام الحقل والحصاد، 
واالجتماعات اإلرشادية لزراع الحوض عند صـاحب  

٪، ٤٩.٧٪، ٥٨.٤٪، ٧٣.٦الحقل اإلرشـادى بنسـب   
٤١.٦٪، ٤١.٧٪.  

وعى الزراع المبحوثين بالطرق اإلرشادية التـى    -٣
  :يستخدمها مدخل التدريب والزيارة
أن الـزراع  ) ٣(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

المبحوثين لديهم وعى بأن مدخل التـدريب والزيـارة   
، )٪٧٨.٢(يستخدم الزيارات الحقلية للمرشد الزراعـى 

وأيام الحقل ، )٪٥٥.٩(واالجتماعات اإلرشادية بالجمعية
  ).٪٤٢.٦(والحصاد

وعى الزراع المبحوثين بالطرق اإلرشادية التـى    -٤
  :يستخدمها مدخل تطوير النظم المزرعية

أن الـزراع  ) ٣(توضح النتائج الـواردة بجـدول  
المبحوثين لديهم وعى بالطرق اإلرشادية التى يستخدمها 
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تطوير النظم المزرعية وهى البرامج الزراعيـة  مدخل 
والتلفزيونية، والمجالت والنشرات اإلرشـادية   اإلذاعية
  .٪ على الترتيب٤٩.٢٪، ٧٥.٦بنسب 
وعى الزراع المبحـوثين بمميـزات المـداخل     -جـ

  :األربعة المدروسة
يتناول هذا الجـزء وعـى الـزراع المبحـوثين     

الحكـومى، ومـدخل    -بمميزات كل من المدخل العام
ومـدخل  الحمالت القومية، ومدخل التدريب والزيارة ، 

  .تطوير النظم المزرعية
 -وعى الزراع المبحوثين بمميزات المدخل العـام  -١

  :الحكومى
أن الـزراع  ) ٤(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

الحكومى  -المبحوثين لديهم وعى بمميزات المدخل العام
، )٪٧٦.١(وهو أنه يغطى جميع أنحـاء الجمهوريـة   

عنـد  ومتابعة المرشد لتنفيـذ التوصـيات وتطبيقهـا    
، وحدوث زيادة ملموسة فى اإلنتاجية )٪٥٠.٨(المزارع
  ).٪٢٠.٣(والدخل 

وعى الزراع المبحوثين بمميزات مدخل الحمالت   - ٢
  :القومية

أن الـزراع  ) ٤(توضح النتائج الـواردة بجـدول  
المبحوثين لديهم وعى بمميزات مدخل الحمالت القومية 

وهى مرتبـة تنازليـاً   ) ٪٨١.٧-٪٢٥.٤(بنسب مختلفة
مشاركة الزراع فى تخطـيط وتنفيـذ الحقـل    : التالىك

، واالستفادة من التوصيات المطبقة )٪٨١.٧(اإلرشادى
، وإحداث زيادة ملموسة فـى  )٪٦٧(بالحقل اإلرشادى 
، ونشر الحقـول اإلرشـادية   )٪٦٢.٤(اإلنتاجية والدخل

، وتعريـف  )٪٥٦.٨(على مستوى األحواض والمناطق
ـ    اوى المحسـنة  الزراع بمصادر الحصـول علـى التق

، ومعرفة أفضل فى إعداد وتجهيـز األرض  )٪٥٣.٨(
ومعرفة أفضل باألساليب االروائيـة  ) ٪٣٦.٥(للزراعة

)٢٥.٤٪.(  
  

وعى الزراع المبحوثين بمميزات مدخل التدريب   - ٣
  :والزيارة

أن غالبية ) ٤(توضح النتائج الواردة بجدول
الزراع المبحوثين ملمون بمميزات مدخل التدريب 

وهى مرتبة ) ٪٩٤.٤-٪٧٧.٢(ارة بنسب مختلفةوالزي
إحداث زيادة ملموسة فى اإلنتاجية : تنازلياً كاآلتى

، واالستفادة من قادة أو زراع االتصال )٪٩٤.٤(والدخل
، ومتابعة المرشد )٪٧٩.٢(فى نقل التوصيات للزراع 
، ومساعدة قادة )٪٧٨.٢(لتنفيذ التوصيات عند الزراع
ع الزراع بتطبيق التوصيات أو زراع االتصال فى إقنا

)٧٧.٢٪.(  
وعى الزراع المبحوثين بمميزات مدخل تطوير   - ٤

  :النظم المزرعية
أن غالبية ) ٤(توضح النتائج الواردة بجدول

الزراع المبحوثين ملمون بمميزات مدخل تطوير النظم 
وهى مرتبة تنازلياً ) ٪٧٣.٦- ٪٥٤.٨(المزرعية
حدة تحقيق أقصى استغالل ممكن لو: كاآلتى
، وإحداث زيادة ملموسة فى اإلنتاجية )٪٧٣.٦(المساحة
وخفض تكاليف ونفقات إعداد األرض ) ٪٧٣.١(والدخل

  .والمكافحة
وعى الزراع المبحوثين بسلبيات المداخل األربعة   -د

  :المدروسة
يتناول هذا الجزء وعى الزراع المبحوثين 

الحكومى، ومدخل -بسلبيات كل من المدخل العام
لقومية، ومدخل التدريب والزيارة، ومدخل الحمالت ا

  .تطوير النظم المزرعية
 -وعى الزراع المبحوثين بسلبيات المدخل العام  - ١

  :الحكومى
أن غالبية ) ٥(توضح النتائج الواردة بجدول

- الزراع المبحوثين ملمون بسلبيات المدخل العام
  : الحكومى بنسب مختلفة يمكن ترتيبها تنازلياً كاآلتى

  
  .توزيع الزراع المبحوثين وفقا لوعيهم بمميزات المداخل األربعة المدروسة :٤ جدول

 تطوير النظم المزرعية التدريب والزيارة  الحمالت القومية الحكومى-العام المداخل        
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  ٪  عدد ٪  عدد ٪ عدد ٪ عدد  المميزات
  -  -  -  -  -  -  ٧٦.١  ١٥٠  يغطى جميع أنحاء الجمهورية

لتنفيذ التوصـيات عنـدمتابعة المرشد 
  -  -  ٧٨.٢  ١٥٤  -  -  ٥٠.٨  ١٠٠  الزراع

مشاركة الزراع فى تخطـيط وتنفيـذ
  -  -  -  -  ٨١.٧  ١٦١  -  -  الحقل اإلرشادى بأرضه

االستفادة من التوصيات الطبقة بالحقـل
  -  -  -  -  ٦٧.٠  ١٣٢  -  -  اإلرشادى

نشر الحقول اإلرشادية على مسـتوى
  -  -  -  -  ٥٦.٨  ١١٢  -  -  األحواض والمناطق

االستفادة من قادة أو زراع االتصال فى
  -  -  ٧٩.٢  ١٥٦  -  -  -  -  نقل التوصيات للزراع

مساعدة قادة أو زراع االتصـال فـى
  -  -  ٧٧.٢  ١٥٢  -  -  -  -  إقناع الزراع بتطبيق التوصيات

تعريف الزراع بمصادر الحصول على
  -  -  -  -  ٥٣.٨  ١٠٦  -  -  التقاوى المحسنة

د وتجهيـزمعرفة أفضـل فـى إعـدا   
  -  -  -  -  ٣٦.٥  ٧٢  -  -  األرض للزراعة

  -  -  -  -  ٢٥.٤  ٥٠  -  -  معرفة أفضل باألساليب االروائية
  ٧٣.١  ١٤٤  ٩٤.٤  ١٨٦  ٦٢.٤  ١٢٣  ٢٠.٣  ٤٠  زيادة ملموسة فى اإلنتاجية والدخل

تحقق أقصى استغالل ممكـن لوحـدة
  ٧٣.٦  ١٤٥  -  -  -  -  -  -  المساحة

خفض تكاليف ونفقات إعـداد األرض
  ٥٤.٨  ١٠٨  -  -    -  -  -  لمكافحةوا
  مبحوثا ١٩٧= ن 

  .توزيع الزراع المبحوثين وفقا لوعيهم بسلبيات المداخل األربعة المدروسة: ٥جدول 
المداخل

  السلبيات
تطوير النظم المزرعية  التدريب والزيارة الحمالت القومية الحكومى-العام
  ٪  عدد  ٪  عدد  ٪ عدد ٪ عدد

  -  -  -  -  -  -  ٦٩.٥  ١٣٧  ينعدم وجود مرشدين متخصص
  -    -  -  -  -  ٨٩.٨  ١٧٧  عدم نقل المشكالت للمرشد الزراعى

عدم مشاركة الزراع فى تخطيط البرامج 
  -  -  -  -  -  -  ٧٨.٨  ١٥٥  اإلرشادية

عدم نقل المرشد للمشكالت المزرعية 
  -  -  ٧٤.٦  ١٤٧  -  -  ٧٥.١  ١٤٨  إلى الجهات البحثية

عدم مراعاة الموضوعية فى اختيار 
  -  -  -  -  ٧٣.٦  ١٤٥  -  -  احب الحقل اإلرشادىص

  -  -  -  -  ٥٨.٤  ١١٥  -  -  قلة عدد الحقول اإلرشادية
عدم الوفاء بكافة مستلزمات الحقل 

  -  -  -  -  ٥٦.٨  ١١٢  -  -  .اإلرشادى المتفق عليها
عدم االنتظام فى متابعة تنفيذ التوصيات 

  -  -  ٧٨.٢  ١٥٤  -  -  -  -  الفنية
  -  -  ٧٧.٧  ١٥٣  -  -  -  -  لمشكالتعدم إشراك الزراع فى حل ا

تعارض عمليات الخدمة فى حالة 
  ٣٤.٥  ٦٨  -  -  -  -  -  -  التكثيف المحصولى

تعارض استخدام الخدمة اآللية فى 
  ٣٢.٠  ٥٧  -  -  -  -  -  -  الحصاد

  ٣٨.١  ٧٥  -  -  -  -  -  -  يتطلب أيدى عاملة مدربة ومكلفة
  مبحوثاً ١٩٧= ن 

، )٪٨٩.٨(عدم نقل المشكالت للمرشد الزراعى 
وعدم مشاركة الزراع فى تخطيط البرامج اإلرشادية 
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، وعدم نقل المرشد للمشكالت المزرعية إلى )٪٧٨.٨(
، وعدم وجود مرشدين )٪٧٥.١(الجهات البحثية

  ).٪٦٩.٥(متخصصين 
وعى الزراع المبحوثين بسلبيات مدخل الحمـالت   -٢

  :القومية
أن سـلبيات  ) ٥(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

الحمالت القوميـة تتمثـل فـي عـدم مراعـاة       مدخل
الموضوعية فى اختيار صاحب الحقل اإلرشادى، وقلة 
عدد الحقول اإلرشادية، وعدم الوفاء بكافة مسـتلزمات  

٪، ٧٣.٦الحقل اإلرشادى المتفق عليها حيث ذكر ذلك 
من الزراع المبحـوثين علـى   ) ٪٥٦.٨(، و)٪٥٨.٤(

  .الترتيب
لبيات مدخل التـدريب  وعى الزراع المبحوثين بس -٣

  :والزيارة
أن سـلبيات  ) ٥(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

مدخل التدريب والزيارة تتمثل في عدم االنتظـام فـي   
متابعة تنفيذ التوصيات الفنية، وعدم إشراك الزراع فى 
حل المشكالت، وعدم نقل المرشد للمشكالت الزراعيـة  

٪، ٧٧.٧٪، و٧٨.٢إلي الجهات البحثية حيث ذكر ذلك 
  .٪ من الزراع المبحوثين على الترتيب٧٤.٦و
وعى الزراع المبحوثين بسلبيات مدخل تطـوير    -٤

  :النظم المزرعية
أن سـلبيات  ) ٥(توضح النتائج الـواردة بجـدول  

مدخل تطوير النظم المزرعية تتمثل في الحاجـة إلـي   
وتعارض عمليات الخدمـة   أيدي عاملة مدربة ومكلفة،
محصول فى نفـس الوقـت،   فى حالة وجود أكثر من 

وتعارض استخدام الخدمة اآللية فى الحصاد، حيث ذكر 
٪ من الزراع المبحوثين ٣٢٪، و ٣٤.٥٪، و٣٨.١ذلك 

  .على الترتيب
المشكالت التي تواجه العمل اإلرشادى الزراعـى  : ثالثاً

  :من وجهة نظر الزراع المبحوثين
أن أكبـر  ) ٦(أظهرت النتـائج المبينـة بجـدول   

لتى تواجه اإلرشاد الزراعى ميـدانيا فـى   المشكالت ا
الوقت الحالى تكمن فى العجـز الواضـح والقصـور    
المتنامى فى إعداد العاملين باإلرشاد الزراعـى علـى   

، فضال عن أن الكثيرين مـنهم  )٪٧٤.٦(مستوى القرية
يعمل فى أكثر من مجال فهو مرشد عام غير متخصص 

مجـال   ولم يحظ بقدر كاف من التأهيل والتدريب فـى 
، كما أصبح هناك غياب تام لما يسمى )٪٧١.١(محدد 

بمرشد الحوض الذى يقوم بالزيارات الحقلية الميدانيـة  
، وكنتيجة حتمية للعجز فى إعداد المرشـدين  )٪٥٣.٨(

الزراعيين فقد تم تحميلهم بأعباء إدارية مضاعفة علـى  
، كمـا أن نسـبة ال   )٪٤٢.٦(حساب أعمالهم اإلرشادية

مـن المرشـدين الـزراعيين ذوى أصـل     يستهان بها 
حضرى ال يدركون كثيرا من مشكالت المجتمع الريفى 

، )٪٤٢.٦(كما هو الحال لمن هم من أصـول ريفيـة   
فضالً عن ضـعف المسـتوى المعرفـى والمهـارى     

والتى تبدو كنتيجة حتمية ) ٪٤١.١(للمرشدين الزراعيين
وموضوعية لما سبق سرده من مشكالت، وهو ما ترتب 

بالفعل ضعف ثقة الزراع فيما لدى المرشدين مـن   عليه
معارف ومهارات زراعية ربما تبدو متواضعة مقارنـة  

  ).٪٢٩.٩(بما عند المزارع من خبرات
  .المشكالت التي تواجه العمل اإلرشادى الزراعى الميدانى من وجهة نظر الزراع المبحوثين: ٦جدول 

  ٪  عدد المشكالت
  ٧٤.٦  ١٤٧  ين الموجودين بالقريةقلة أعداد المرشدين الزراعي

  ٧١.١  ١٤٠  قلة أعداد المرشدين المتخصصين والمدربين جيدا
  ٥٣.٨  ١٠٦  غياب مرشدى األحواض

  ٤٢.٦  ٨٤  قيام المرشدين بأعمال غير إرشادية
  ٤٢.٦  ٨٤  االستعانة بمرشدين ذوى خلفية حضرية ال يدركون طبيعة البيئة الزراعية الريفية ومشكالتها

  ٤١.١  ٨١  ام المرشدين بكل ما هو جديد فى الزراعة بشكل كافىعدم إلم
  ٢٩.٩  ٥٩  ضعف ثقة الزراع فى معلومات ومعارف المرشدين الزراعيين

  مبحوثاً ١٩٧= ن 
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وهكذا يتضح أن كل أو معظم مشـكالت العمـل   
اإلرشادى الزراعى على مستوى القرية من وجهة نظر 

اجع الشديد فى الزراع المبحوثين تكمن فى التآكل والتر
الكوادر البشرية المتمثلة فى المرشـدين واألخصـائيين   
الزراعيين من حيث أعـدادهم ونشـأتهم، وأصـولهم،    
وخبراتهم بالعمـل الزراعـى والريفـى، وتـأهيلهم،     
وتدريبهم، وطبيعة دورهم ومهـام عملهـم، وضـعف    
مستوياتهم، ويعتبر القصور والعجز الشديد فى إعـداد  

من أعظم وأهم دوافع البحث عـن   المرشدين الزراعيين
مداخل جديدة لسد هذه الفجـوة باالسـتعانة بالبـاحثين    
بالمراكز البحثية والجامعات، وكـذا القـادة والـزراع    
المتميزين بالقرى، وخريجى كليات الزراعة والشـباب  
الريفى، والعاملين فى مجاالت أخرى غيـر اإلرشـاد   

ـ    دريبهم بإدارات ومديريات الزراعة بعـد تـأهيلهم وت
ولعل ذلك . وتحفيزهم لإلستعانة بهم فى العمل اإلرشادى

ما يبرر ضرورة التوجه للتعرف علي رؤيـة الـزراع   
المبحوثين لمالمح مدخل جديد من شأنه التغلـب علـي   

  .نقص أعداد المرشدين الزراعيين
رؤية الزراع المبحوثين لمالمح مـدخل جديـد   : رابعاً

  :للعمل اإلرشادى الزراعى
ع رؤى الزراع المبحوثين ومقترحـاتهم،  باستطال

أو مدى موافقتهم على بعض محاور مدخل جديد للعمل 
اإلرشادى الزراعى من حيث الخدمات التـى يقـدمها،   
والطرق اإلرشادية التى يتبعها، والمميزات التى يحققها، 
واإلخفاقات أو السلبيات التى يتجنبهـا قـدر اإلمكـان    

ى إطـار مـن ظـروف    بالمداخل المستخدمة حالياً، وف
  .مجتمعاتهم وبيئتهم وإمكانياتهم

أن غالبيـة  ) ٧(أفادت البيانات الـواردة بجـدول  
الزراع المبحوثين يرون ضرورة أن يستعين المـدخل  
الجديد بأقصـى درجـة ممكنـة بخبـرات البـاحثين      
واألخصائيين بالمراكز البحثية والجامعات، بعد تدريبهم 

تصـال بـالزراع   بشكل كاف ال سيما على مهارات اال
وذويهم، مما يؤدي إلي إتاحة فرصة أكبر للزراع فـي  
اكتساب وتحصيل المعارف الزراعية من خـالل هـذا   

المدخل ،كما يرون ضرورة إشراك الزراع فى وضـع  
تصورات وخطط لحلول مشكالتهم، وأيضـا ضـرورة   
االستعانة بخريجى كليات الزراعة لسد العجز الواضـح  

اعيين، وأن يسـمح المـدخل   فى أعداد المرشدين الزر
بتوسيع مشاركة الزراع فى تخطـيط وتنفيـذ الحقـول    
اإلرشادية بأراضيهم، وكذا المشاركة فـى مشـروعات   
إرشادية زراعية تنفذ فى المستقبل القريب فضال عـن  
إتاحة فرصة أكبر لالستعانة بالقادة وزراع اإليصـال،  
وتعظيم دورهم وذلك بدعمهم بكل ما هـو جديـد مـن    

رف الزراعية، حيث أشار إلـى ذلـك بالموافقـة    المعا
٪، ٨٣.٢٪، و٨٦.٣٪، و٨٨.٨٪، و٩١.٤٪، و٩٣.٤(
  .منهم على الترتيب) ٪٧٧.٧٪، و٨١.٧و

وقد أضاف الزراع المبحوثين لما تقدم ضـرورة  
أن يتضمن العمل بمدخل جديد التأكيد على الزيـارات  
الحقلية من جانب رجال اإلرشاد، وضرورة ربط شبكة 

اإلرشاد ومد نطاق عملها، والسماح بتأسـيس  البحوث ب
روابط أو جمعيات أو اتحادات مـن الـزراع إلنتـاج    
وتسويق حاصالتهم، وأن يولى المدخل برامج التكثيـف  
المحصولى اهتمام أكبر لتحقيق أقصى إستفادة ممكنـة  
من عنصرى األرض والمياه حيث أشـار إلـى ذلـك    

 من الـزراع ) ٪٥٤.٨٪، و٦٠.٤٪، و٦٨٪، و٧٠.١(
المبحوثين على الترتيب، فى حين أشار حـوالى ثلـث   

إلى إمكانية المساهمة ) ٪٣٤.٥(الزراع المبحوثين فقط 
فى تكلفة الخدمة اإلرشادية التى يقدمها هـذا المـدخل   

  .شرط أن تكون متميزة ولها مردود واضح
وتمثل هذه المالمح أو المحاور التى طرحهـا، أو  

صة تجـاربهم مـع   ن خالووافق عليها الزراع المبحوث
المداخل الموجودة والمطبقة حالياً، كما أن رفض قرابة 
ثلثى المبحوثين دفع مقابل للخدمات اإلرشادية الزراعية 
يؤكد على صعوبة وتعذر اإلستغناء عن العمل بمـدخل  

الحكومى فـى ضـوء نمـط     - اإلرشاد الزراعى العام
  .اإلنتاج الحالي
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  .وفقاً لرؤيتهم لمالمح مدخل جديد للعمل اإلرشادى الزراعىتوزيع الزراع المبحوثين  :٧جدول 
  غير موافق  موافق المحاور المطروحة

  ٪  عدد  ٪ عدد
االستعانة بخبرات الباحثين واألخصائيين بالمراكز البحثية والجامعات بتنظيم الدورات 

  ٦.٦  ١٣  ٩٣.٤  ١٨٤  التدريبية للزراع
  ٨.٦  ١٧  ٩١.٤  ١٨٠  علومات زراعية جديدةإتاحة فرصة أكبر للزراع الكتساب وتحصيل م

 ١١.٢  ٢٢  ٨٨.٨  ١٨٥  إشراك الزراع فى وضع تصورات لحلول مشكالتهم الزراعية مستقبال
 ١٣.٧  ٢٧  ٨٦.٣  ١٧٠  االستعانة بخريجى كليات الزراعة للعمل باإلرشاد الزراعى

 ١٦.٨  ٣٣  ٨٣.٢  ١٦٤  السماح بمشاركة الزراع فى تخطيط وتنفيذ حقول إرشادية بأراضيهم
 ١٨.٣  ٣٦  ٨١.٧  ١٦١  الحاجة إلى المشاركة فى مشروعات إرشادية زراعية تنفذ مستقبال

 ٢٢.٣  ٤٤  ٧٧.٧  ١٥٣  تعظيم دور القادة وزراع االتصال بدعمهم بكل ما هو جديد من المعارف الزراعية
 ٢٩.٩  ٥٩  ٧٠.١  ١٣٨  الحاجة إلى استمرار الزيارات الحقلية للمرشد الزراعى ومتابعته لتنفيذ التوصيات

تفعيل االستعانة بشبكة ربط البحوث الزراعية باإلرشاد ومد نطاقها لمواجهة المشكالت 
 ٣٢.٠  ٦٣  ٦٨.٠  ١٣٤  الزراعية الطارئة سريعا

إلنتاج ) خاصة(السماح بتأسيس وتنظيم روابط أو جمعيات أو اتحادات للزراع 
 ٣٩.٦  ٧٨  ٦٠.٤  ١١٩  وتسويق حاصالتهم
 ٤٥.٢  ٨٩  ٥٤.٨  ١٠٨  حو التكثيف المحصولى الستمرار تحميل المحاصيل على بعضهاالحاجة إلى التوجه ن

 ٦٥.٥  ١٢٩  ٣٤.٥  ٦٨  مساهمة الزراع فى دفع مقابل لخدمات واستشارات فنية زراعية متميزة
  مزارعا مبحوثاً ١٩٧العينة 

من خـالل العـرض السـابق لـرؤى الـزراع      
 المبحوثين ومقترحاتهم لمالمح مـدخل جديـد للعمـل   

أمكـن بلورتـه تحـت مسـمي      اإلرشادي الزراعي،
وفيما يلي عرضاً  "دعم المشاركة بروابط الزراع"مدخل

ألهم المالمح أو السمات المميزة لهذا المدخل من خالل 
  :          المحاور األربعة التالية

  :أهم الخدمات التي يقدمها - أ
تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة للزراع وذلك    -

 نتفادة من خبرات الباحثين واألخصائييلالس
 .  بالمراكز البحثية والجامعات

المناسبة  ةنقل التكنولوجيا والممارسات المستحدث   -
 .الحتياجات واهتمامات الزراع

المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات الفنية عند   -
 .الزراع

  :أهم الطرق اإلرشادية التى يستخدمها -ب
 .خاصة الزيارات الحقلية الزيارات وبصفة   -

 )فيركون(شبكة ربط البحوث الزراعية باإلرشاد   -

  :المميزات التي يتمتع بها-جـ
مشاركة الزراع في تحديد األولويات مما يجعـل     -

 .البرنامج مناسبا الحتياجاتهم واهتماماتهم

مشاركة الزراع في وضـع تصـورات لحلـول       -
 .مشكالتهم الزراعية

راع في تخطيط وتنفيذ حقول إرشادية مشاركة الز   -
 .بأراضيهم

مشاركة الزراع في مشروعات إرشادية زراعيـة     -
 .في المنطقة

هم بكل ما متعظيم دور القادة وزراع االتصال بدع   -
  .هو جديد

تخطيط البرنامج اإلرشادي من خالل روابـط أو     -
 .اتحادات الزراع مما يجعله أكثر مناسبةً لهم

ج إلـي أعـداد كبيـرة مـن المرشـدين      ال يحتا   -
  .الزراعيين مقارنة بالمداخل األخرى

المساعدة في تأسيس وتنظيم روابط أو اتحـادات     -
 . للزراع إلنتاج وتسويق حاصالتهم

  :السلبيات التي يمكن أن يعاني منها -د
تنوع وتعـدد وتغيـر البـرامج وفقـا لألولويـات       -

 .معواالحتياجات من مكان آلخر داخل المجت

النقص في تحكم سلطة الحكومـة المركزيـة فـى      -
البرنامج ألنه يتم من خـالل روابـط واتحـادات    

  .الزراع
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  التوصيات
ضرورة االهتمام بإجراء المزيد مـن الدراسـات    -١

والبحوث المستقبلية حول الزراع المستهدفين من 
المداخل اإلرشادية الزراعية، وذلك نظـراً لمـا   

قـدرة الـزراع علـى     أظهرته نتائج الدراسة من
وصف ما يقدمه كل مدخل مـن خـدمات ومـا    
يستخدمه من طرق، وما يتصف به من مميـزات  

 .وما يعتريه من سلبيات

ضرورة اإلهتمـام بزيـادة أعـداد المرشـدين      -٢
الزراعيين على المستوى المحلى، مع ضـرورة  
تدريبهم التدريب المناسب للقيام بعملهم بكفاءة، مع 

حواض على مسـتوى  ضرورة توفر مرشدى األ
القرى، وذلك نظراً لما أظهرته نتائج الدراسة من 
النقص الكمى والنوعى للمرشدين الزراعيين على 

 .المستوى المحلى

ضرورة االهتمام بتوجيه نظر المسـئولين عـن    -٣
العمل اإلرشادى الزراعى بتطبيق المدخل الجديد 
الذى يرى الزراع أنه مناسب بالنسبة لهـم وهـو   

لـى مـدخل اإلرشـاد الزراعـى     مدخل يميـل إ 
بالمشاركة فهو يعتمد على المشاركة فـى إتخـاذ   
القرارات بداية من إكتشاف المشكالت وتحليلهـا  
والمشاركة فى وضـع الحلـول المناسـبة لهـا،     
والمشاركة فى تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشـادية  
باإلضافة إلى المشاركة الفعالة لروابط أو اتحادات 

لبـرامج اإلرشـادية علـي    الزراع في تخطيط ا
هـذا باإلضـافة إلـى ضـرورة     . مستوي القرية

التركيز على التـدريب والـروابط مـع البحـث     
والمزارعين واالستعانة بالباحثين بالمراكز البحثية 
والجامعات فى تنظيم دورات تدريبية للمرشـدين  
والزراع بصفة مستمرة مع االستعانة بقادة وزراع 

 .االتصال

  
  
  

  المراجع
، مداخل الخدمـة  )دكتور(حطب، رضا عبد الخالقأبو 

اإلرشادية وتوظيفها فـى العمـل اإلرشـادى    
أساسـيات  "الزراعى المحلى، الدليل التـدريبى  

، الجزء األول، الطبعة "العمل اإلرشادى الريفى
األولى، مطابع مركز الدعم اإلعالمى بدكرنس، 
اإلدارة المركزية لإلرشـاد الزراعـى، وزارة   

  .١٩٩٨الزراعة، 
، نحو مـدخل إرشـادى   ) دكتور(زهران، يحى على 

مستجيب ومدعم للسياق اإلرشـادى الزراعـى   
المصرى، المؤتمر السادس لإلرشاد الزراعـى  

برنامج الحوار القـومى فـى   : والتنمية الريفية
مجال العمـل اإلرشـادى الزراعـى، مركـز     
الخدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية، كلية 

  .٢٠٠٣المنصورة،  الزراعة، جامعة
، مـدخل دعـم اإلرشـاد    )دكتور(زهران، يحى على

بالمشاركة المحلية، المؤتمر السـابع لإلرشـاد   
الزراعى والتنمية الريفية، مبادرات اإلصـالح  
اإلرشادى الزراعى في مصر، كلية الزراعـة،  
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ABSTRACT 
The main objective of this research was to study farmers' awareness of agricultural extension approaches 

and their vision regarding the main features of a new approach in Kafr El-Sheikh governorate, through 
identifying the following: (1) some characteristics of respondents, (2) respondents' awareness of the studied 
approaches: "General agricultural extension approach", " National agricultural extension campaign approach", 
"Training and visit approach", and "Farming system development approach", (3) problems facing extension 
work from the respondents points of view, and (4) respondents vision regarding the main features of their new 
proposed approach. 

Kafr El-Sheikh, Killen and Disouq districts were chosen randomly from Kafr El-Sheikh governorate. One 
village was chosen randomly from each district (El-Roda, Tawelet Nashart and Kafr El-Arab, respectively), 
random samples amounted to 197 respondents from the total number of farmers in the chosen villages. A well 
prepared and pretested questionnaire was used to collect data for this research through personal interviews. 
Frequencies and percentages distributions were used to analyze data.  
Results of this research revealed the following: 
1- Most of the respondents indicated that extension services offered through the various approaches under 

study were as follows: a- "General agricultural extension approach": provided technical recommendations 
pertaining to crops, seeds, chemical fertilizers, pesticides, and loans. b- "National agricultural extension 
campaign approach": provided technical recommendations as well as solving problems, c- "Training and 
visit approach": provided technical recommendations, solving problems, recommendations pertaining to 
land preparation and rationalization of irrigation practices  d- "Farming system development approach": 
provided chemical fertilizers and technical recommendations. 

2- Most of the respondents indicated that the extension methods used in the above-mentioned approaches 
were as follows; a- "General agricultural extension approach": used field visits, field demonstrations, 
extension radio and television programs., b- "National agricultural extension campaign approach": used 
extension radio and television programs as well as extension meetings;  c- "Training and  visit approach": 
used field visits and extension meetings; d- "farming system development approach": used extension 
magazines and bulletins (extension publications). 

3- The most important positive aspects were that the studied extension approaches contributed to increasing 
land productivity and farm income. 

4- The main problems facing the extension work from the respondents points of view were lack of local 
extension agents, especially for village basins, and insufficient training programs for extension workers. 

5- The main features of the new approach as proposed by respondents " Farmers associations participatory 
approach", emphasized the establishment of farmers associations, as a means for enhancing local 
participation in developing and evaluating extension programs.  

 
  

    
 

 


