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  واقع ومستقبل مشاركة الزراع فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية فى بعض
 قرى محافظة الفيوم

  كرم يوسف عازر، شادى عبد السالم الطنطاوى،أميل صبحى ميخائيل

   مركز البحوث الزراعية–معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية

  ٩/٨/٢٠١٥ :        تاريخ القبول                       ٩/٦/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
                                                                                                                                  إستهدف هذا البحث التعرف على بعض الخصائص المميزة للمبحوثين، وتحديد األهمية النسبية ألهم األنشطة الزراعية بمنطقة البحث                 

                      األنـشطة اإلرشـادية                       ً                                                                     ً                         من وجهة نظرهم، وأيضاً تحديد درجة مشاركة المبحوثين الحالية، ودرجة إستعدادهم للمشاركة مستقبالً فى تخطـيط               
                                                                                              ً                ً                             الزراعية، وكذلك تحديد أهم المتغيرات المستقلة المرتبطة والمحددة لدرجة إستعدادهم للمشاركة مستقبالً فى تخطيطها، فضالً عن التعـرف                  

         م إقبال                                                                                    ً                                             على صور المشاركة المتاحة فى األنشطة اإلرشادية الزراعية من وجهة نظر المبحوثين، وأخيراً التعرف على أسباب ضعف أو عد                  
    .                                                                      الزراع على المشاركة فى األنشطة اإلرشادية الزراعية من وجهة نظر المبحوثين

                                              الفيوم، وسنورس، وطامية، وبنفس المعيار تم        :                                                                                      وقد أجرى هذا البحث فى ثالثة مراكز بمحافظة الفيوم أختيرت بطريقة عشوائية وهى            
                                                        وجمعت البيانات من عينة عشوائية منتظمة بلغ قوامها          .             على الترتيب                             بنى صالح، وجرفس، وسرسنا       :                                      إختيار قرية من كل مركز منها وهى      

                                                                                                                     ٪ من شاملة البحث بالقرى الثالث بإستخدام إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية، وقد أستخدم العـرض الجـدولى                   ١٠       ً            مبحوثاً يمثلون       ٢٠٠
                                                         لحسابى المرجح، ومعامل اإلرتبـاط البـسيط لبيرسـون،                                                            المتوسط الحسابى، واإلنحراف المعيارى، والمتوسط ا      و                            بالتكرار والنسب المئوية،    

   .                              فى تحليل البيانات وعرض النتائج  ) Step-wise (                                                         ونموذج التحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد 
   :                           وتلخصت أهم النتائج فيما يلى

                               ٪ يحوزون أقل مـن فـدانين،        ٤٩                م أميون، وأن             ٪ منه      ٢٨,٥     ً          عاماً، وأن      ٥٦    ، و   ٣٩                                        ٪ من المبحوثين تتراوح أعمارهم بين           ٤٩,٥    أن        تبين  -
                                 ٪ منهم غير متفـرغين للعمـل           ١٣,٥                                        ٪ فقط كانت درجة تواكليتهم عالية، و       ٨                         وحدات حيوانية، وأن      ٥                            ٪ منهم  يحوزون أقل من         ٥١ و

      ركتهم                     ٪ منهم كانت درجة مشا   ٣,٥                                                              ٪ يتراوح درجة رضاهم عن العمل المزرعى بين المتوسط والمرتفع، و      ٧٣,٥             ً         المزرعي تماماً، وأن    
                         ٪ منهم لم يتجاوز عدد       ٧٩                                                                ٪ فقط أتيحت لهم فرص كبيرة للمشاركة فى العمل اإلرشادى، و              ١٢,٥                                    فى األنشطة اإلرشادية مرتفعة، وأن      

                                                          ٪ منهم كانت درجات إدراكهم لمزايا التخطيط القاعـدى             ٤٦,٥                                                                         أنشطتهم اإلنتاجية المزرعية ثالثة أنشطة فقط، كما أظهرت النتائج أن           
   . ة     منخفض  )         الالمركزى (

                                                إنتاج المحاصيل الحقلية، والمكافحة المتكاملة       :                                                        ً                                        تبين أن أهم األنشطة اإلنتاجية الزراعية بمنطقة البحث وفقاً لقيم المتوسطات المرجحة هى             -
   .                                                                      لآلفات، وصيانة الصرف الزراعى، وإنتاج محاصيل الخضر، والفاكهة على الترتيب

              ٪ منهم كانـت    ٧٦                                                        فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية متوسطة ومرتفعة، بينما                                      ٪ من المبحوثين درجة مشاركتهم الحالية   ٥٢             تبين أن    -
    .                               ً                                   درجة إستعدادهم للمشاركة مستقبالً فى تخطيط تلك األنشطة متوسطة ومرتفعة

               فى تخطـيط                                                     ً       التباين فى درجة إستعداد المبحوثين للمشاركة مستقبالً                    ٪ فى تفسير        ٤٥,٥                      مجتمعة بنسبة قدرها                                     تسهم أربعة متغيرات مستقلة      -
                     درجة المشاركة فـى            ٪ إلى     ١٠,٥    ، و                                       درجة تعدد األنشطة اإلنتاجية المزرعية                  ٪ منها إلى        ٢٦,١          ، وتعزى           الزراعية                  األنشطة اإلرشادية 

                                                درجة إتاحة الفرصة للمشاركة فـى العمـل               ٪ إلى    ٢,٦                                     سعة الحيازة الحيوانية المزرعية، و            ٪ إلى    ٦,٣ و                             األنشطة اإلرشادية الزراعية،    
   .       اإلرشادى

                   تبـادل المعـارف      :                                                                                                             ح أن أكثر صور المشاركة المتاحة للمبحوثين فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية من وجهة نظرهم هـى                      إتض -
                                                                                                                              والخبرات مع العاملين باإلرشاد والزراع وقادتهم، وحضور اإلجتماعات والندوات اإلرشادية، والحصول على التوصيات اإلرشـادية               

     .                                                                                   الزراعى لمناقشته فى أمور زراعية، والمشاركة فى مناقشة المشكالت الزراعية على الترتيب                                الجديدة وتطبيقها، وزيارة المرشد 
       القصور   :   هى                                                      األنشطة اإلرشادية الزراعية من وجهة نظر المبحوثين                                                                                  تبين أن أكثر أسباب ضعف أو عدم إقبال الزراع على المشاركة فى              -

                                                                                 إنشغال الزراع بأعمال ووظائف أخرى لعدم كفاية العائد من العمل الزراعـى،                                                                   فى أعداد العاملين باإلرشاد الزراعى وقلة خبرتهم، و       
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                                                                                                                                     وعدم الثقة فى معارف وخبرات العاملين باإلرشاد فى تخطيط البرامج اإلرشادية، وإكتفاء الزراع باإلعتماد على خبراتهم الشخـصية                  
                                                     زراع فى تخطيط األنشطة والبرامج اإلرشـادية علـى                                                                                       وخبرات األهـل والجيران، وعدم تقديم حوافز مادية وعينية للمشاركين من ال          

   .       الترتيب

  . تخطيط األنشطة الزراعية- مستقبل مشاركة الزراع:كلمات دليلية

  المقدمة
                                                      تعتبر القضايا المتعلقة بالتأكيد على مزيـد مـن         
                                                    المركزية العمل االرشادى الزراعى، والتوجـه نحـو        

         هم فـى                                                   المسترشدين، وتحفيز المشاركة الفعالة من جانب     
                                                      تخطيط الجهود واألنشطة والبرامج اإلرشادية من بـين        
                                                 أهم دواعى ومبررات اإلصالح اإلرشادى الزراعى فى       
                                                          دول العالم النامى، إذ يصعب وربما يستحيل إغفال ذلك         
                                                      كأحد التوجهات المستقبلية الضرورية لتطوير الخدمات      

   .               الزراعية فى مصر         اإلرشادية 
                شادى من أهـم                                    ويعد تحقيق المركزية العمل اإلر    

                                                   متطلبات وأولويات اإلصالح اإلرشادى الزراعى التـى       
                                                        ينبغى أن تتم مـن خـالل رؤيـة سياسـية محـددة،             
ــالم   ــحة المعـ ــة واضـ ــتراتيجية وطنيـ                                                                                                              وإسـ

) Rivera & Qamar,2003,pp.39-40 .(    وعلــى ضــوء             
                                                   المركزية العمل اإلرشـادى كقـضية محوريـة فـى          

                                           ى أن تشارك كافـة مـستويات التنظـيم                     اإلصالح، ينبغ 
                                                    اإلرشادى فى تخطيط األنشطة والبـرامج اإلرشـادية،        
                                                     وباألخص المستوى المحلى، حيث يؤدى ذلك إلى زيادة        
                                                          إقبال المسترشدين على المشاركة فى تنفيذ تلك البرامج        

                وفى نفس اإلطـار     ). Sandha, 1994, p. 36 (         اإلرشادية 
                  اإلرشالد الزراعى،                                       يتفق المفكرون والباحثون فى مجال      

                                                         على أن الخطوة األولى فى أى محاولة جـادة لتطـوير           
                                                     عملية تخطيط األنشطة والبرامج اإلرشادية الزراعيـة       
                                                     بشكل صحيح وعلى أسس علمية سليمة لن يتحقـق إال          
                               ً                      بعد أن ينصت اإلرشاد الزراعى جيداً للسكان المحليـين     
                                                       فى تعبيرهم عن إهتماماتهم وإحتياجـاتهم ومـشكالتهم        

     ). Boleman & Cummings, 2005 (               ابتهم وتطلعاتهم   ورغ
                                                 وفى سياق متصل يشير عمر إلـى أن التخطـيط          
                                                      الجيد للبرنامج اإلرشادى يتطلب مراعاة مجموعة مـن        

                    ً             أن يتم التخطيط بنـاءاً علـى         :                       المبادىء واألسس أهمها  
                                                  خصائص المجتمع المحلى، وعلى ضـوء اإلحتياجـات        

           كتهم فـى                                           والمشكالت المحسوسة للمسترشدين، ومـشار    
                  ً                                   عملية التخطيط، فضالً عـن دقـة تحديـد األهـداف           
                                                         التعليمية، ومراعاة التنسيق مع المنظمات ذات الـصلة        
                                                       بالمجتمع المحلى بمنطقة عمـل البرنـامج، وإتـصاف         

        ، ص ص       ١٩٩٢        عمـر،    (                              التخطيط بالدوام والمرونـة     
٤٤٢  -   ٤٣٥    .(     

                                                وعلى الرغم من أهمية ومبررات مشاركة الزراع       
                                  البرامج اإلرشادية، فإنه ال زالت                         فى تخطيط األنشطة و   

                    تتم بشكل غيـر                    تلك البرامج                           الكثير من عمليات تخطيط   
 From Top              ً                             صحيح، إذ غالباً ما تبدأ من القمة إلى القاعدة

Down وليس العكس أى من القاعدة إلى القمة ،                                     Down 

Up From  فتكون النتيجة الطبيعية مقابلة هذه األنـشطة                                             
                                بنوع من السلبية والفتـور                                  والبرامج اإلرشادية الزراعية  

  ،     ٢٠٠٨       فريد،   (                                     والالمبااله من قبل جمهور المسترشدين    
   . )  ٣٢  ص 

         األبحـاث                                                وهذا ما أكدته بدورها نتائج العديد من        
                                               مثــــل                        العلميــــة الــــسابقة              الدراســــات  و
) Fathy & Awad,1993,pp.71-90( و ،   )    ،شـرف الـدين               

ــرون،   ( و  ،  )  ١٠    ، ص     ٢٠٠٠ ــرج وآخـ                    ،    ٢٠١١                   فـ
              حيث يـرى     ، )   ٢١٠      ، ص       ٢٠٠٨        الحلو،     (    ، و  )  ٥٦   ص  

                                                           غالبية المرشدين والقادة الريفيين المبحوثين أن مشاركة       
                                  ً                      الزراع فى األنشطة اإلرشادية هامة جداً، ومع ذلك فإن         

ـ        درجة                                    تخطـيط االنـشطة والبـرامج        ى             مشاركتهم ف
                     وكانت أهم أنشطة     ،                                 االرشادية إما منخفضة أو متوسطة    

                              حلة تحليل المـشكالت التـى                               المشاركة متمركزة فى مر   
                              كذلك توقفت مشاركة القـادة         ، و                        تواجه الزراع وتحديدها  

                                                         الريفيين فى عملية تخطيط البرنامج اإلرشادى عند حـد         
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                                                       إعطاء أفكار أو معلومات عن طبيعة الوضع الـراهن،         
                                                          ولم ترق إلى المساهمة فى إتخاذ قرارات فعلية بـشأن          

             كما تمثلـت     .                                          تحديد أهداف البرامج اإلرشادية الزراعية    
                          اللجوء للمرشد الزراعـى      :                            أهم صور هذه المشاركة فى    

                                                     عند وجود مشكلة، وتطبيـق التوصـيات اإلرشـادية،         
                                                    وحضور اإلجتماعـات اإلرشـادية، وتعلـيم الـزراع         
                             ً                   اآلخرين للتوصيات اإلرشادية، فـضالً عـن مـشاركة      
                                      ً                      الزراع أنفسهم بالرأى والجهد والمال معـاً فـى بنـاء           

                             حين تمثلت أهم أسباب ضـعف         فى    .                  البرنامج اإلرشادى 
                                            قلة تـوفير الـدعم المـادى والمعنـوى           :             المشاركة فى 

                                                        للزراع، وضعف الثقة المتبادلة بين الزراع واإلرشـاد        
                                                         الزراعى، وقلة اإلمكانيات المالية والماديـة لإلرشـاد        

        بينمـا    .                                             الزراعى، وإنخفاض الوعى بأهمية المـشاركة     
     يـة                  عدم وجـود دعا     :                                 تمثلت أهم معوقات المشاركة فى    

                                                         كافية للبرنامج، وعـدم تـوفر النـشرات اإلرشـادية،          
    .                                  وضعف معرفة الزراع بأنشطة البرنامج

       ً                                       وإنطالقــاً مــن أن مــشاركة الــزراع الحاليــة 
                          ً                            وإستعدادهم للمشاركة مستقبالً فـى تخطـيط األنـشطة         
                                                       والبرامج اإلرشادية الزراعية على المـستوى المحلـى        

           رامية إلى                                                 يمكن أن يسهم فى تعزيز الجهود اإلرشادية ال       
                                                           تنمية حقيقية بالريف، فإن مشكلة هذه الدراسة تكمن فى         

               ماهى األهميـة     :                                       محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية    
                                                         النسبية ألهم األنشطة الزراعية السائدة بمنطقة البحـث        
                                                       من وجهة نظر المبحـوثين؟، ومـا مـدى مـشاركتهم           
                                              ً             الحالية، وكذا ما مدى إستعدادهم للمشاركة مستقبالً فـى         

        خـصائص   (                                           تخطيطها؟، وما هى المتغيـرات المـستقلة      
                                             المرتبطـة والمحـددة لدرجـة إسـتعدادهم          )          المبحوثين

               ً                                     للمشاركة مستقبالً فى تخطيط هذه األنشطة؟، ومـاهى        
                                                        أكثر صور المشاركة المتاحة لهم فى األنشطة اإلرشادية        
                                                     الزراعية؟، وماهى األسباب التى تضعف أو تحول دون        

                            ة فى األنـشطة اإلرشـادية                                 إقبال الزراع على المشارك   
                                            واإلجابات على هذه األسـئلة قـد تـساعد           .          الزراعية؟

                                                       القائمين على العمل اإلرشـادى الزراعـى والتنمـوى         

                                                      الريفى على تفعيل مشاركة الزراع فى تخطيط األنشطة        
    .                                  اإلرشادية المختلفة فى الريف المصرى

  أهداف البحث
     ً                                               بناءاً على المـشكلة البحثيـة الـسابق عرضـها          

   :                  ف هذا البحث ما يلى     يستهد
   .                                        التعرف على بعض الخصائص المميزة للمبحوثين - ١
                                                  تحديد األهمية النسبية ألهم األنـشطة الزراعيـة         - ٢

   .                                          السائدة بمنطقة البحث من وجهة نظر المبحوثين
                                                   تحديد درجة مشاركة المبحوثين الحالية فى تخطيط        - ٣

   .                         األنشطة اإلرشادية الزراعية

            ً  شاركة مستقبالً                                      تحديد درجة إستعداد المبحوثين للم     - ٤
  .                                 فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية

                                                      تحديد أهم المتغيرات المستقلة المرتبطة والمحـددة        - ٥
                                       ً           لدرجة إستعداد المبحوثين للمشاركة مستقبالً فـى       

  .                              تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية

                                                التعرف على صور المشاركة المتاحة فى األنشطة        - ٦
  .     حوثين                                  اإلرشادية الزراعية من وجهة نظر المب

                                                  التعرف على أسباب ضعف أو عدم إقبال الـزراع          - ٧
                                                على المشاركة فى األنشطة اإلرشادية الزراعيـة       

     .                       من وجهة نظر المبحوثين
  اإلطار النظرى 

  : مفهوم وصور المشاركة المحلية
                                                يختلف مفهـوم المـشاركة بـإختالف العلمـاء         

      بأنها   "    عمر "                                               والباحثين فى العلوم اإلجتماعية، فقد عرفها       
                                              ة الفرصة لسكان المجتمـع لإلسـهام فـى وضـع          إتاح

                                                        األهداف العامة للمجتمع، وفى التخطيط لتحقيـق تلـك         
                          ً    بأنها إسهام الريفيين تطوعاً      "     شوقى  "                  األهداف، وعرفها   

                                                             فى األعمال التنموية سواء بالرأى أو العمل أو التمويـل          
     ، ص      ٢٠٠٩          الـسيد،    (                              لحل مشكالت مجتمعاتهم المحلية   

      بأنها   )   ٤٣      ، ص       ١٩٩٧   " (  لم   سوي "                فى حين عرفها       ).    ١٤٩
                                                     عملية إشراك جميع أصحاب الـشأن بـصورة عادلـة          
                                                      ونشطة فى وضع سياسات التنمية وإستراتيجياتها، وفى       
                                                      تحليل وتخطيط وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم النـشاطات          

        فيعـرف    )   ١٣      ، ص       ١٩٩٨   " (         الـشافعى  "     أما    .         اإلنسانية
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                                                        المشاركة على أنها المساهمة فى الجهـود اإلرشـادية         
                                      الخطابات، واإلجتماعـات، والنـشرات،                  كالزيارات، و 

                                                    والملصقات، واإليـضاح العملـى، ومجلـة اإلرشـاد         
                                              وعلى ذلك يمكن القول بأن المشاركة تعنـى          .        الزراعى

                                                      جهد تطوعى يقوم به األفراد داخل المجتمع مستخدمين        
   .                                                فى ذلك أنشطة مختلفة لتحقيق أهداف المجتمع وتنميته

ـ        و      رامج                                            تتمثل مشاركة الزراع فى األنـشطة والب
                              ً                              اإلرشادية الزراعية المختلفة بداً من التفكير فـى تلـك          
                                          ً                   األنشطة، والتخطيط لها، ثم تنفيذها، وإمتداداً لتقييمهـا،        
                                          ً            مع إختالف صور تلك المشاركة سواء كانـت إسـهاماً          
                                                           بالرأى أو الجهد أو المال أو باألرض، والتركيـز فـى           
                                                        ذلك على الحاجات المحسوسة لدى الزراع، والتى تقابل        

    ، ص     ١٩٨١       زهران،  (                                اتهم وتلبى إحتياجاتهم الحقيقية     رغب
          ،  )   ٢٤٩    ، ص     ١٩٨١                  شرشــر وأبوحطــب،   (    ، و )   ٢١٩
     ، ص      ١٩٩٢          الرافعى،   (    ، و  )   ١٥٦      ، ص       ١٩٩٠       محرم،   ( و

١٤١    .(     
  :أهمية المشاركة

                                                  ال شك أن المشاركة الفعالة من جانب المزارعين        
                                                     تساعد على الوصول إلى قرارات جيدة عن اإلحتياجات        

                                              لى إعداد البرامج التعليمية المناسبة لها،                     والفرص، وبالتا 
                   ً                                        كما أنها تساعد أيضاً على اإلسـراع بعمليـة التغييـر           

         ، حيـث    )  ٢٨      ، ص       ١٩٩٧                   الطنوبى، وعمران،    (       المنشود
                                                      تكمن قوة اإلرشاد الزراعى فى مقدار وصور إشـتراك         
                                                                                     الزراع فى عمليات بناء البرامج اإلرشـادية المختلفـة        

                   ولذلك فإن األخـذ       ، ) ٩  - ٧         ، ص ص        ٢٠٠٧       شرشر،   (
                                                       بمنهج التخطيط الالمركزى أو القاعدى وهو ما يطلـق         

            يعتبـر  Signatural planning                       عليه بالتخطيط التأشيرى 
    ً     ً                                             بديالً فعاالً عن التخطيط المركزى أو اإللزامى، حيـث         
                                                         تزداد أهمية المشاركة على المستوى القاعدى والمحلـى        

                  تشجيعه ليـتم                                               كبديل طبيعى، والذى يبدو أنه ال مفر من       
                                                                                 اإلستمرار الكفء لترشيد إستخدام المـوارد وتوجيههـا       

                               ، من أجـل زيـادة معـدالت         ) ١      ، ص       ١٩٩٣       محرم،   (
                                                            التنمية الزراعية، وتحسين نوعية الحياة للسكان الريفيين       

      ).   ١٩٨    ، ص     ١٩٩٥     سالم،  (

      ً                                               وبناءاً على ما سبق يمكـن القـول أن لمـشاركة           
                    بـرامج اإلرشـادية                                      الزراع فى تخطـيط األنـشطة وال      

                              بناء ثقة الزراع فى األنشطة       :                             الزراعية فوائد عديدة منها   
                                                          والبرامج اإلرشادية، وإستفادة القائمين على هذه األنشطة       
                                                        من خبرات الزراع وتجاربهم السابقة، وإعطاء القائمين       
                                                        عليها صورة واقعية عن المـشكالت الملحـة القائمـة          

    .                              وأولويتها اإلرشادية المستقبلية
   :                                م تخطيط األنشطة والبرامج اإلرشادية    مفهو

                                              تنطوى عملية تخطيط البرنامج اإلرشادى علـى       
                                                     سلسلة من المراحل يمارس بعـضها علـى المـستوى          
                                                     القومى كوضع األهداف والـسياسات العامـة للعمـل         
                                                     اإلرشادى، وبعضها على المستوى المحلى مثل دراسـة        
                                                      الوضع الراهن، والتوصل إلى قرارات بشأن المشاكل،        

                                                 هتمامات، والفـرص المتاحـة بمـشاركة الـسكان          واإل
                                                              المحليين أو الزراع المعنيين بالنشاط أو البرنامج، ثـم          
                         ً                          وضع األهداف والتوصيات، فضالً عن تحديـد وثيقـة         
                                                      مكتوبة للبرنامج تلخص حصيلة المراحـل التخطيطيـة        

                     ، وبتتبع إجـراءات     )   ٢٢٨         ، ص        ٢٠٠٢       فتحى،   (       السابقة
                     يتضح أن البرنـامج                                      تخطيط وتنفيذ البرنامج اإلرشادى     

           ً                                           يعد المركزياً فـى اإلجـراءات واألنـشطة المتعلقـة          
                                 ً                         بالتخطيط والتنفيذ، وإن بدأ مركزيـاً فـى اإلجـراءات          
                                                       واألنشطة المتعلقة بالموافقة، واإلعتمـاد، واإلشـراف،       

   ).    ١٨٤    ، ص     ١٩٩٢           الرافعــى،  (                        والمتابعــة، والتقيــيم 
                                                          ويذكر أبو السعود إنه بالرغم من إنتهاء مراحل تخطيط         

                                                     برنامج اإلرشادى عند صياغة األهداف التعليمية، فإن         ال
                                                   تسجيل أنشطة البرنامج اإلرشادى تتطلب وضع خطـة        
                                                    العمل ضمن العناصرعند صياغة البرنامج اإلرشـادى،       
                                                                           إذ تعد للمرشد الزراعى كدفتر التحضير لـدى المعلـم         

    ).   ٢٣٠    ، ص     ١٩٨٧            أبو السعود،  (
    امج                                           وخالصة القول أن تخطيط االنـشطة والبـر       

                                                      اإلرشادية حتى وإن كان من أعلى ألسفل فى إطار من          
                                                       المركزية وعلى ضوء سياسات الدولـة وإسـتراتيجيتها        
                            ً                                 للتنمية الزراعية، اليمنع أبداً من اإلسـتعانة بـالريفيين         
              ً                                        واإلرشاديين معاً للوقوف على اإلحتياجات والمتطلبـات       
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                                                       وأولويتها، وأهداف بلوغها، وكذا الفرص واإلمكانيـات       
                                                    رة إلحداث التوازن والموائمة بـين الـشكلين أو               المتوف

      بمـا    )                     المركزى والالمركـزى   (                     اإلتجاهين من التخطيط  
    .                                     يوازن بين المتطلبات القومية والمحلية

   :          فروض البحث
                                               ولتحقيق هدف البحـث الخـامس تـم صـياغة          

   :                         الفرضين البحثيين التاليين
                                                   توجد عالقة إرتباطية معنوية بين درجة إسـتعداد         - ١

             ً                     مشاركة مستقبالً فى تخطيط األنشطة                  المبحوثين لل 
                                                   اإلرشادية الزراعية وبين كل متغير من المتغيرات       

                        السن، ودرجـة تعلـيم       :                            المستقلة المدروسة التالية  
                                                المبحوث، وإجمالى الحيازة األرضية المزرعيـة،      
                                                 وسعة الحيازة الحيوانيـة المزرعيـة، ودرجـة        
                                                  التواكلية، ودرجة التفرغ للعمل المزرعى، ودرجة      

                                            عن العمل المزرعى، ودرجة المشاركة فى            الرضا
                                                األنشطة اإلرشادية الزراعيـة، ودرجـة إتاحـة        
                                               الفرصة للمشاركة فى العمل اإلرشادى، ودرجـة       
                                                تعدد األنشطة اإلنتاجية المزرعية، ودرجة إدراك      

  .                              المبحوث لمزايا التخطيط القاعدى

                                                   يسهم كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة        - ٢
                                     تباطية المعنوية فى تفسير التباين                     ذات العالقة اإلر  

                                                  الكلى الحادث فى درجـة إسـتعداد المبحـوثين         
               ً                               للمشاركة مستقبالً فى تخطيط األنشطة اإلرشادية      

  .        الزراعية

                                                  هذا وقد تم وضع هذه الفـروض البحثيـة فـى           
                صورتها الصفرية

  األسلوب البحثى
  :منطقة وشاملة البحث وعينته

  ى                                                أجرى هذا البحث فى محافظـة الفيـوم أحـد         
                                                       محافظات شمال الـصعيد، بإعتبارهـا مـن المنـاطق          
                                                           الزراعية المتميزة التى تشتهر بتعـدد وتنـوع أنـشطة          
                                                      اإلنتاج الزراعى من محاصـيل الفاكهـة والمحاصـيل         

                                             حيث يتصدر النـشاط الزراعـى بالمحافظـة           ،         التقليدية
                                                             مقدمة النشاط السكانى ألبناء اإلقليم، إذ يمثـل الزمـام          

                              مالى الزمام الكلى بمـساحة              ٪ من إج      ٩٢,٨              المنزرع بها   
                                 وزارة الدولة للتنمية اإلدارية،     (         فدان        ٤٢٣٠٤            تقدر بنحو   

          الفيـوم،    :                                   موزعة على ستة مراكز إدارية هى       )     ٢٠١٤
                                                  وسنورس، وطاميـة، وإطـسا، وإبـشواى، ويوسـف         

    .      الصدق
                                                    وقد تم إختيار ثالثة مراكز منها بطريقة عشوائية        

                                 الفيـوم، وسـنورس، وطاميـة،       :                  إلجراء البحث وهى  
    بنى   :                                                    وبنفس المعيار تم إختيار قرية من كل مركز وهى        

                                                   صالح، وجرفس، وسرسنا على الترتيب، وبلغت شاملة       
      ٥١٨٤                                  مزارع يحوزون مساحة قـدرها           ٢٠٠٠       البحث  

  ،  )    ٢٠١٤                             مديرية الزراعة بـالفيوم،      (                   فدان بالقرى الثالث  
                                                        وأجرى البحث على عينة عشوائية منتظمة بلغ قوامهـا         

                          ن شـاملة البحـث تـم              ٪ م    ١٠                  مبحوث يمثلون       ٢٠٠
   ٢       سـجل    (                                         إختيارهم من كـشوف الحـصر الزراعيـة       

       ً                  مبحوثاً مـن القـرى        ٧٠    ، و   ٥١    ، و   ٧٩       بواقع    )      خدمات
   .                 الثالث على الترتيب

  :أسلوب جمع وتحليل البيانات
            بإستخدام      ٢٠١٥                                   تم جمع البيانات فى شهر إبريل       

       ً   مزارعاً    ٣٠                                   ً           إستمارة إستبيان سبق إختبارها مبدئياً على       
                                     قديمة بمركز سنورس وذلك من خـالل                         بقرية الكعابى ال  

                                                           المقابلة الشخصية، وقد تم إستبعادهم من عينة الدراسة،        
                                                      وقد إشتملت على خمسة أجزاء إختص أولها بـالتعرف         
                                                      على الخصائص المميزة للمبحوثين كمتغيرات مـستقلة،       
                                                          وثانيها بتحديد األهمية النسبية ألهم األنشطة الزراعيـة        

                          نظرالمبحوثين، بينمـا                                    السائدة بمنطقة البحث من وجهة    
                                                      إشتمل الجزء الثالث علـى قيـاس درجـة مـشاركة           
                                                         المبحوثين الحالية، وكذا درجة إسـتعدادهم للمـشاركة        
      ً                                              مستقبالً فى تخطيط األنـشطة اإلرشـادية الزراعيـة         
                                                        كمتغيرات تابعة، فى حين إختص الجزء الرابـع علـى          
                                                         تحديد أكثر صور المشاركة المتاحـة للمبحـوثين فـى          

                                         شادية الزراعية من وجهة نظرهم، وتضمن                 األنشطة اإلر 
                                                     الجزء الخامس األسباب التى تـضعف أو تحـول دون          
                                                       إقبال الزراع على المشاركة فى األنـشطة اإلرشـادية         

    .                               الزراعية من وجهة نظر المبحوثين
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                                 ً                  وأستخدم فى تحليل البيانات إحصائياً التكـرارت،       
                                                     والنسب المئوية، والمتوسـط الحـسابى، واإلنحـراف        

                                              ، والمتوسـط الحـسابى المـرجح، ومعامـل                 المعيارى
                                                       اإلرتباط البسيط لبيرسون، ونموذج التحليل اإلرتبـاطى       

  ،  )Step-wise (                                         واإلنحدارى المتعدد المتـدرج الـصاعد       
   .                             لعرض بيانات، ونتائج هذا البحث

                                                       التعاريف اإلجرائية لبعض متغيرات الدراسة المـستقلة       
   :                       والتابعة، وكيفية قياسها

                  ويقـصد بهـا      :             ة المزرعيـة                        سعة الحيازة الحيواني   -
                                                 إجمالى عدد مايحوزه المبحـوث مـن حيوانـات         
                                                مزرعية ملك ومشاركة أو أيهمـا وقـت جمـع          

     ١,٥                      وحـدة، وأبقـار         ١,٩                     البيانات من جاموس    
           وحـدة،      ٠,٩                   وحدة، وحميـر        ١,١              وحدة، وجمال   

                      وحدة، وقـد تـم         ٠,٤                 وحدة، وماعز       ٠,٧        وأغنام  
                                                  ضربها فى أعداد الحيوانات بكل فئـة وجمعهـا         

  .                             ً بر مجتمعة عن هذا المتغير كمياً   لتع

  :                                                 درجة المشاركة فى األنشطة اإلرشادية الزراعيـة       -
                                                ويقصد بها مجموع الدرجات التى تعبر عن مدى        
                                                 إقدام المبحوث على اإلشتراك فى األنشطة التـى        
                                         ً        ينفذها اإلرشاد الزراعى بمجتمعه المحلى طوعـاً       
        ً                                        وإختياراً بكامل حريته، حيث أعطـى المبحـوث        

     ً               ً      وفقاً إلستجابته دائماً،     ١    ، و  ٢    ، و  ٣ و   ،   ٤         الدرجات  
       ً        ً                                     وأحياناً، ونادراً، وال على الترتيب أمام كل نشاط        
                           ً        ً               من قائمة بها إحدى عشر نشاطاً إرشادياً موجودة        

   .                         أو يتوقع وجودها بالمنطقة

  :                                                  درجة إتاحة الفرصة للمشاركة فى العمل اإلرشادى       -
                                                 ويقصد بها مجموع الدرجات التـى تعبـر عـن          

                             العاملون باإلرشاد الزراعـى                         الفرص التى يقدمها    
                                                للمبحوث وتسمح له بالمشاركة فى بعض أنشطتهم       
                                             اإلرشادية فـى صـورها المختلفـة كحـضور         
                                                  اإلجتماعات والندوات، والدورات التدريبية التـى      
                                                 ينظمها اإلرشـاد، وتكاليفـه بـدعوة اآلخـرين         
                                               للحضور والمشاركة فيها، ومناقشته المـشكالت،      

                   ح الحلول، وتقـديم                                وترتيب أولويات العمل، وإقترا  

                                                    توصيات إرشادية فنية جديدة له، وحثه على نقلها        
                                                   لغيره من الزراع، واللجوء للمرشد لمناقشة أمور       
                                                   زراعية، وإبداء الرأى فى إختيار وتحديد أفـضل        
                                                 الطرق اإلرشادية وأنسبها، ودعوته أليام الحقـل       
                                                والحصاد، وطلب مساعدته فـى اإلعـداد لهـا،         

                   شـادى، وبتبـادل                                  وبتقديم أرضه لعمل حقـل إر     
                                                   المعارف والخبرات مع العامليين باإلرشاد وقـادة       
                                                    الزراع، وعلـى المـشاركة فـى تقيـيم العمـل           
                                             اإلرشادى، حيث أعطى المبحوث درجة واحـدة،       
         ً                                       وصفر وفقاً إلستجابته بنعم، وال على الترتيب أمام    

   .             كل نشاط منها

           ويقصد بها    :                                       درجة تعدد األنشطة اإلنتاجية المزرعية     -
                                       جات التى تعبر عن أعـداد وأنـواع                   مجموع الدر 

                                                      األعمال المزرعية النباتية والحيوانية التى يزاولها      
                                                المبحوث ومـا يـرتبط بهـا مـن ممارسـات           
                                                ومشروعات إنتاجية كزراعة المحاصيل الحقليـة،      
ــة،   ــات المزرعي ــة الحيوان ــستانية، وتربي                                                 والب
ــداجنى،  ــوانى، وال ــاج الحي                                             ومــشروعات اإلنت

                 حيـث أعطـى           إلـخ،      ....                     والسمكى، والنحـل    
                                                   المبحوث درجة واحدة أمام كل نشاط يزاوله مـن         

   .                           جملة األنشطة التى عرضت عليه

                                                                            درجة إدارك المبحوث لمزايا التخطـيط القاعـدى        -
                                      ويقصد بها مجموع الدرجات التـى         ):        الالمركزى (

                                معرفة المبحوث بفوائد التخطيط           مستوى          تعبر عن 
            يبدأ من                                         اإلرشادى التأشيرى غير الموجه، والذى    

                                                    مستوى القاعدة أو القرية وبمـشاركة المعنيـين         
                                                 بالنشاط أو البرنامج، حيث أعطى المبحوث درجة       
                                                   واحدة عن كل فائدة يذكرها فى قائمة تضم عشرة         

    .                               فوائد أو مزايا التخطيط الالمركزى

                                                  درجة مشاركة المبحوث الحالية فى تخطيط األنشطة        -
     رجات                بها مجموع الد         ويقصد  :                   اإلرشادية الزراعية 

                                                  التى تعبر عن مدى مشاركة المبحوث الحالية فى        
                                                  تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية التى ينفـذها       
                                               جهاز اإلرشاد الزراعى فى قريته، حيث أعطـى        
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                             ً                   المبحوث درجة واحدة، وصفر وفقـاً إلسـتجابته        
                                                شارك، ولم يشارك على الترتيب فى كل خطـوة         
                                               من الخطوات الخمس التى تمثل مراحل تخطـيط        

        دراسـة    :                                   اط أو البرنامج اإلرشـادى وهـى          النش
                                                الوضع الراهن وتحليلـه، وتحديـد المـشكالت،        
                                             وترتيب األولويات، وتقرير األهـداف، ووضـع       
                                                 خطة العمل، وذلك فى سبعة عشر نشاط أو مجال         

                                    إنتاج محاصـيل حقليـة، وإنتـاج         :           إرشادى هى 
                                                   محاصيل خضر، وإنتاج الفاكهة، وإنتاج النباتـات       

                          تكثيف المحصولى، واإلنتاج                         الطبية والعطرية، وال  
                                                   الحيوانى، وإنتاج األلبان ومنتجاتهـا، واإلنتـاج       
                                               الداجنى، واإلستزراع السمكى، والرى المطـور،      
                                               والميكنة الزراعية، وصيانة الصرف الزراعـى،      
                                                    وصيانة التربة الزراعية، والمكافحـة المتكاملـة       
                                                لآلفات، وتدوير المخلفات الزراعية، والزراعـة      

                                ات الغذائية، وبـذلك تـراوح                       العضوية، والصناع 
                                                 المدى النظرى لدرجات هذا المتغير بين صـفر،        

      .      درجة  ٨٥ و

                                    ً           درجة إستعداد المبحوث للمشاركة مستقبالً فـى        -
     بها       ويقصد  :                                  تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية   

                                                مجموع الدرجات التى تعبر عن مدى ميل وقبول        
                                ً               المبحوث وترحيبه بالمشاركة مستقبالً فى تخطيط      

                                             اإلرشادية الزراعية التى يمكن أو يتوقع             األنشطة
                                                     أن يقوم جهاز اإلرشاد الزراعى بتنفيذها فى قريته        
                                                    فى وقت الحق إذا ما أتيحت له الفرصـة لـذلك،           
                                      ً         حيث أعطى المبحوث درجة واحدة، وصفر وفقـاً        
                                                إلستجابته سيشارك، ولن يشارك على الترتيب فى       
                                                كل خطوة من الخطوات الخمس التى تمثل مراحل        

  :                                            النشاط أو البرنـامج اإلرشـادى وهـى             تخطيط
ــد  ــه، وتحدي ــراهن وتحليل                                              دراســة الوضــع ال
                                             المشكالت، وترتيب األولويات، وتقرير األهداف،     
                                                ووضع خطة العمـل، وذلـك فـى األنـشطة أو           
                                               المجاالت اإلرشادية السبعة عشر السابق اإلشارة      
                                                     إليها فى المتغير السابق، وبذلك تـراوح المـدى         

    ٨٥                       متغير بـين صـفر، و                            النظرى لدرجات هذا ال   
    .    درجة

  النتائج والمناقشة
  :بعض الخصائص المميزة للمبحوثين:    ًأوال 

                                                إن معرفة ومراعاة الخصائص المميزة للمبحوثين      
         ً     ً                                          تلعب دوراً هاماً عند تخطيط وتنفيذ الجهود واألنـشطة         
                                                        اإلرشادية والتنموية لهم، خاصة عند تناولها كمتغيرات       

                             لسببية بـالمتغير التـابع                                     مستقلة فى عالقتها التالزمية وا    
                                                       موضوع الدراسة وتفسيرها للتباين الحادث فيه، وفـى        

            أن قرابـة     )  ١ (                                     هذا الصدد أوضحت نتائج جدول رقـم      
                              يقعون فى الفئـة العمريـة        )  ٪    ٤٩,٥ (              نصف المبحوثين 

     ً         عاماً، وأن     ٥٦    ، و   ٣٩                                    المتوسطة إذ تتراوح أعمارهم بين      
     ً   عاماً    ٣٩                     لم تتجاوز أعمارهم      )  ٪    ٢٨,٥ (               أكثر من ربعهم  

                                                      قت إجراء البحث، بما يعنى أن أعمار أكثر من ثالثـة        و
     ً                        عامـاً بمـا يمكـن أن          ٥٦                              أرباع المبحوثين لم تتجاوز     

                                                ً         يشجع ويزيد من إقبالهم وإستعدادهم للمشاركة مـستقبالً        
    .                                          فى تخطيط األنشطة والجهود اإلرشادية بالمنطقة

                مـنهم أميـون      )  ٪    ٢٨,٥ (                           وأيضا أبانت النتائج أن     
                                ويجب مراعاتها مـن جانـب                                وهى نسبة ال يستهان بها    

                                                       العاملين باإلرشاد الزراعى عند إختيار أساليب التعامـل    
    ٤٨                   يحوزون أقل مـن       )  ٪  ٤٩ (                        معهم، وأن نحو نصفهم     

                                                             ، بينما يحوز أكثر من نـصفهم       )               أقل من فدانين   (       قيراط  
      فقـط    )  ٪ ٨ (                           وحدات حيوانيـة، وأن       ٤         أقل من      )   ٪  ٥١ (

                     الغير عالية وهى                                         كانت درجة تواكليتهم وإعتمادهم على    
             ً                 ٪ منهم مستقبالً للمشاركة فى       ٩٢                        نسبة مشجعة للدفع بـ     
                           ٪ فقط منهم غير متفرغين         ١٣,٥                      العمل اإلرشادى، وأن    

                   ً                                      للعمل المزرعى تماماً، بما يعنى أن غالبيتهم متفرغون        
   .     ً                      تماماً، أو لحد ما لهذا العمل
                             أن قرابـة ثالثـة أربـاع                              كما أوضحت النتـائج   

                           وح رضـاهم عـن العمـل             يتـرا   )  ٪    ٧٣,٥ (           المبحوثين  
                                                        المزرعى بين المتوسط والمرتفع مما قد يشجعهم علـى         
                                                      المشاركة فى تخطيط األنـشطة اإلرشـادية الزراعيـة         

       كانـت    )  ٪   ٣,٥ (      ً                       ً           مستقبالً، غير أن نسبة ضئيلة جداً منهم      
                                                     درجة مشاركتهم فى األنـشطة اإلرشـادية الزراعيـة         
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                                                           مرتفعة، وهو ما يجب اإلنتباه له والتركيز عليـه فـى           
                                                  لة المقبلة عنـد تخطـيط األنـشطة اإلرشـادية               المرح

                                                       الزراعية بإتاحة فرص أكبر فى مجاالت أكثر من جانب         
                                                    اإلرشاد الزراعى، وبتشجيع وحث اإلرشاديين للـزراع       
                                                     على المشاركة فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية       

                                ٪ فقط منهم قد أتيحت لهم           ١٢,٥                      بالمنطقة، خاصة وأن    
                         يين للمشاركة فى العمل                                فرص متسعة من جانب اإلرشاد    

           لم يتجاوز    )  ٪  ٧٩ (                                      اإلرشادى، كما أن غالبية المبحوثين      
                                                          عدد أنشطتهم اإلنتاجية المزرعية ثالثة أنشطة فقط بمـا         

                   ً                                     يتيح فرصة أكبر أيضاً لتركيز عمل اإلرشاد على هـذه          
                                                    األنشطة كأولويات علـى ضـوء محدوديـة مـوارده          

          يقـرب                                                      وإمكانياته وميزانيته، كما أظهرت النتائج أن ما      
                       كانت درجات معـرفتهم      )  ٪    ٤٦,٥ (                  من نصف المبحوثين  

  )         الالمركزى (                                            وإدراكاتهم لمزايا وفوائد التخطيط القاعدى    
                      ً        ً                          منخفضة، مما يتطلب جهداً إرشادياً أكبر فـى توعيـة          
                                                        وتبصير الزراع بأهمية المشاركة فى هذا التخطيط متى        

   .                    سنحت لهم الفرصة بذلك

   )              متغيرات مستقلة (                        صائصهم المميزة المدروسة                     ً       توزيع المبحوثين وفقاً لبعض خ  :  ١     جدول 
المتوسط   ٪  عدد  )فئات المتغيرات المستقلة(الخصائص   م

  الحسابى
اإلنحراف 
  المعيارى

   :    السن   ١
   )     سنة  ٣٩       أقل من  (           شباب       
   )     سنة  ٥٦  –    ٣٩ (          متوسطين   
   )           سنة فأكثر  ٥٦ (            كبار        

  
٥٧  
٩٩  
٤٤  

  
٢٨,٥  
٤٩,٥  
٢٢,٠  

   سنة١,٩٧   سنة٥١,٥

      ١٠٠  ٢٠٠    لى     اإلجما  
   :                  درجة تعليم المبحوث   ٢

     أمى
            يقرأ ويكتب

         إبتدائى
        إعدادى
   )     متوسط (      ثانوى 

           فوق متوسط
   )    عالى (      جامعى 

   )           دراسات عليا (            بعد الجامعى 

  
٥٧  
٥١  
١٦  
١٨  
٣١  
٨  
١٩  
-  

  
٢٨,٥  
٢٥,٥  
٨,٠  
٩,٠  
١٥,٥  
٤,٠  
٩,٥  
-  

   درجة١,٧٨   درجة٢,٩٤

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
   :     زرعية                         إجمالى الحيازة األرضية الم   ٣

   )       قيراط  ٤٨       أقل من  (      صغيرة 
   )       قيراط  ٩٦  –    ٤٨ (       متوسطة 
   )             قيراط فأكثر  ٩٦ (        كبيرة   

  
٩٨  
٨٧  
١٥  

  
٤٩,٠  
٤٣,٥  
٧,٥  

   قيراط٤٩,٢٩   قيراط٤٨,٤٦

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
   :                              سعة الحيازة الحيوانية المزرعية   ٤

     )                 وحدات حيوانية ٤       أقل من  (      صغيرة 
     )                 وحدات حيوانية ٩  –   ٤ (       متوسطة 
     )                       وحدات حيوانية فأكثر ٩ (        كبيرة   

  
١٠٢  
٨٦  
١٢  

  
٥١,٠  
٤٣,٠  
١٢,٠  

 وحدة ٤,٢٩
  حيوانية

 وحدة ٣,٤٢
  حيوانية

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
   :              درجة التواكلية   ٥

  )      درجة  ١١       أقل من  (        منخفضة  
  ) درجة١٥ – ١١(متوسطة  
   )             درجة  فأكثر  ١٥ (         كبيرة    

  
٣٤  
١٥٠  
١٦  

  
١٧,٠  
٧٥,٠  
٨,٠  

   درجة٢,٢٦   درجة١٢,٥٠

      ١٠٠  ٢٠٠      مالى   اإلج  
   :                         درجة التفرغ للعمل الزراعى   ٦

     )                       يعمل بمزرعته كل الوقت (           ً    متفرغ تماماً    
     )                         يعمل بمزرعته معظم الوقت (              متفرغ         
     )                        يعمل بمزرعته بعض الوقت (             متفرغ لحد ما 
   )                              ال يعمل بمزرعته ويعمل بمهن أخرى (           غير متفرغ  

  
٣٢  
٧٤  
٦٧  
٢٧  

  
١٦,٠  
٣٧,٠  
٣٣,٥  
١٣,٥  

   درجة١,١٩  ة درج٢,٨٠

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
  . مبحوث٢٠٠= ن.       إستمارت اإلستبيان: المصدر
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   )              متغيرات مستقلة (                    ً                               توزيع المبحوثين وفقاً لبعض خصائصهم المميزة المدروسة   :  ١     جدول        تابع 
المتوسط   ٪  عدد  )فئات المتغيرات المستقلة(الخصائص   م

  الحسابى
اإلنحراف 
  المعيارى

   :               العمل الزراعى             درجة الرضا عن   ٧
     )         درجات ٩       أقل من  (       منخفضة 
     )        درجة  ١٤  –   ٩ (       متوسطة 
     )              درجة فأكثر  ١٤ (        كبيرة   

  
٥٣  
١١١  
٣٦  

  
٢٦,٥  
٥٥,٥  
١٨,٠  

   درجة٣,٥٦   درجة١٠,٩٣

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
   :                                         درجة المشاركة فى األنشطة اإلرشادية الزراعية   ٨

     )        درجة  ١٨       أقل من  (       منخفضة 
      )       درجة  ٣٤  –    ١٨ (       متوسطة 
     )              درجة فأكثر  ٣٤ (        كبيرة   

  
٤٣  
١٥٠  
٧  

  
٢١,٥  
٧٥,٠  
٣,٥  

   درجة٦,٢٦   درجة٢٢,٥

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
     :                                             درجة إتاحة الفرصة للمشاركة فى العمل اإلرشادى   ٩

     )         درجات ٦       أقل من  (                  محدودة أو نادرة   
     )         درجات ٩  –   ٦ (                 متوسطة أو معقولة 
     )               درجات فأكثر ٩ (                  كبيرة أو متسعة    

  
١٤١  
٣٤  
٢٥  

  
٧٠,٥  
١٧,٠  
١٢,٥  

   درجة١,٩٦   درجة٤,٣١

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
   :                                  درجة تعدد األنشطة اإلنتاجية المزرعية    ١٠

           نشاط واحد
        نشاطين

           ثالث أنشطة
            أربع أنشطة

                  خمس أنشطة فأكثر 

  
٢٩  
٥٦  
٧٢  
٣٧  
٦  

  
١٤,٥  
٢٨,٠  
٣٦,٠  
١٨,٠  
٣,٠  

   درجة١,٠٣   درجة٢,٦٨

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
                                            المبحـوث لمزايـا التخطـيط القاعــدى               درجـة إدراك     ١١

    ):        الالمركزى (
     )         درجات ٣       أقل من  (       منخفضة 
     )         درجات ٥  –   ٣ (       متوسطة 
     )               درجات فأكثر ٥ (        مرتفعة  

  
٩٣  
٨٤  
٢٣  

  
١٧,٠  
٧٥,٠  
٨,٠  

   درجة١,٠٦   درجة٣,٦٨
  
  

      ١٠٠  ٢٠٠         اإلجمالى  
  . مبحوث٢٠٠= ن.       إستمارت اإلستبيان: المصدر

األهمية النسبية ألهم األنشطة الزراعية السائدة :      ًثانيا 
  :بمنطقة البحث من وجهة نظر المبحوثين

                                                الشك أن الوقوف على أهم األنـشطة الزراعيـة         
                                      ً     ً                 السائدة بمنطقة البحث، وترتيبها تنازلياً وفقاً ألهميتهـا        
                                                         النسبية من وجهة نظر المبحوثين تعد خطوة إسـتباقية         

                                  ائجها قبل البـدء فـى تخطـيط                              أساسية اليجب إغفال نت   
                                                        األنشطة والبرامج اإلرشادية الزراعية الموجهـة لهـذه        
                                                       المنطقة، فمراعاة أولوية هذه األنشطة يهـىء والشـك         
                                                      مناخ أفضل، ويتيح فرصة أكبر، ويولد حماس ورغبـة         
                                                          أصدق للمشاركة فى تنفيذها فيما بعد بجدية وهمة، وبال         

           ا يتعـين                                                   كسل أو تراخ من جانب الزراع المعنيين، لـذ        
                                                       على جهاز اإلرشاد الزراعى عدم تجاهل األخـذ بهـذه          
                                                           النتائج أو اإلستهانة بتأثيرها على دفع الزراع وحـثهم         

                                                     على المشاركة فى تخطيط األنشطة والبرامج اإلرشادية       
   .                                ً الزراعية الموجهة لمنطقتهم مستقبالً

            ترتيب أهـم    )  ٢ (                             هذا وقد أظهرت نتائج جدول رقم 
    ً   وفقـاً   (                     ً      بمنطقة البحث تنازلياً                              األنشطة الزراعية السائدة  

                       ً                                    ألهميتها النسبية إستناداً إلى قيمة المتوسـط الحـسابى         
  :                                               من وجهة نظر المبحوثين على النحو التـالى         )       المرجح

               ، والمكافحـة    )            درجـة       ٣,٨٤ (                        إنتاج محاصيل حقليـة     
                     ، وصـيانة الـصرف      )         درجـة      ٣,٦٥ (                  المتكاملة لآلفات   

                                  ، وإنتـاج محاصـيل الفاكهـة       )       درجة     ٣,٤٩ (       الزراعى
  ،  )       درجة     ٣,٣٧ (                        ، وإنتاج محاصيل الخضر    )       درجة     ٣,٤٥ (

                     ، والـرى المطـور      )       درجة     ٣,٣٤ (                   والزراعة العضوية   
  ،  )       درجة     ٣,٣٢ (                           ، وصيانة التربة الزراعية    )       درجة     ٣,٣٣ (

    ،  )      درجة    ٣,٢٥ (                        وتدوير المخلفات الزراعية
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                        ، والميكنة الزراعيـة     )       درجة     ٣,١٦ (                   واإلنتاج الحيوانى   
  ،  )         درجـة      ٢,٨٥ (     ولى                    ، والتكثيف المحص   )       درجة     ٣,٠١ (

          الطبية                     ، وإنتاج النباتات   )       درجة     ٢,٦٧ (                  واإلنتاج الداجنى   
                                                        ، وإنتاج األلبـان ومنتجاتهـا      )       درجة     ٢,٤٧   (        والعطرية

      ١,٣٢   (                                  ، والصناعات الغذائية الزراعيـة     )       درجة     ١,٤٧ (
    ).    درجة      ١,٢٠   (                واإلستزراع السمكى  ،  )    درجة

                                                      وهكذا تشير النتائج إلى أن أهـم هـذه األنـشطة           
                                                     ومعظمها يندرج تحت مجاالت رفع الكفـاءة اإلنتاجيـة       
                                                       للمحاصيل الحقلية والفاكهة والخضر واإلنتاج الحيوانى      
                                                          والداجنى، وما يرتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشـر          
                                                    من أنشطة أخرى كبرامج الزراعة العـضوية خاصـة         

                       لمكافحـة المتكاملـة                                     لمحاصيل الخـضر والفاكهـة، وا     
                                                      لآلفات، وحفظ وصيانة المـوارد األرضـية والمائيـة         

                                 التوسـع فـى أنـشطة تـدوير                                وترشيد إستخدامها، مع    
                                                            المخلفات المزرعية النباتية والحيوانية بتحويلهـا إلـى        
                                                      أسمدة عضوية وأعالف غير تقليديـة، وكـذا أنـشطة          
                                                     التكثيف المحصولى، والميكنة الزراعية، والـصناعات      

                                 وهى مجاالت عمل اإلرشاد الزراعى       .         الزراعية          الغذائية  
                                                            التى ينبغى مراعاة أولويتها، والتنسيق بينها لضمان عدم        
                                                        اإلزدواجية والتكرار من قبل المسئولين عـن اإلرشـاد         
                                                       الزراعى بالمنطقة لتحقيق التواصل وضمان التفاعل مع       
                                                        أكبر عدد ممكن من الزراع واإلستجابة لها، خاصة وأن         

                                         هذه األنشطة يمكن أن يندرج تحته أكثر           ً      ً       عدداً كبيراً من    
                                                       من مجال من مجاالت العمل اإلرشـادى التقليديـة أو          

     .                                              المستحدثة فى وقت واحد، وربما فى نفس البرنامج
                                                درجة مشاركة المبحوثين الحالية فـى تخطـيط          :      ً ثالثاً

   :                        األنشطة اإلرشادية الزراعية
أن القيم الرقمية ) ٣(أظهرت نتائج جدول رقم

معبرة عن درجة مشاركة المبحوثين الحالية فى الفعلية ال

تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية قد تراوحت بين 
درجة، ٢٥,٣١ درجة بمتوسط حسابى ٥٣، و١٠

٪ من ٤٨ درجة، وأن ٨,٩٩وإنحراف معيارى 
المبحوثين كانت درجة مشاركتهم الحالية فى تخطيط 

٪ منهم كانت ٤٢,٥األنشطة اإلرشادية منخفضة، وأن 
رجة مشاركتهم متوسطة، بينما أقل من عشر د

٪ فقط جاءت درجة مشاركتهم الحالية ٩,٥المبحوثين 
فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية مرتفعة، وهو 

٪ من المبحوثين قد تراوحت درجة ٥٢ما يعنى أن 
مشاركتهم الحالية فى تخطيط األنشطة اإلرشادية 

ر الذى يتطلب الزراعية بين المتوسطة والمرتفعة، األم
من القائمين على اإلرشاد الزراعى بالمنطقة بذل المزيد 
من الجهد للعمل على توعية وتبصير الزراع بأهمية 
المشاركة فى أنشطة وجهود اإلرشاد الزراعى بالمنطقة 
مع إتاحة الفرص من جانبهم للمشاركة وحثهم وحفزهم 
على المبادرة بالتعاون وطلب المشاركة وخاصة فئة 

ة المشاركة المنخفضة التى بلغت قرابة نصف درج
  .إجمالى المبحوثين

                                      ً    درجة إستعداد المبحوثين للمشاركة مستقبال  فى :      ًرابعا 
  :الزراعية تخطيط األنشطة اإلرشادية

                       إلى أن القيم الرقميـة    )  ٤ (                      أشارت نتائج جدول رقم  
                                                           الفعلية المعبرة عن درجة إستعداد المبحوثين للمـشاركة        

                                       ط األنشطة اإلرشادية الزراعيـة قـد              ً          مستقبالً فى تخطي  
       ٤٢,٤٦                        درجة بمتوسط حسابى       ٦٢    ، و   ٢٤             تراوحت بين   

           وأن ربـع     .          درجـة      ٧,٩٥                          درجة، وإنحراف معيـارى     
                                         ٪ كانت درجـة إسـتعدادهم للمـشاركة          ٢٤           المبحوثين  

        ً                                  مستقبالً فى تخطيط األنشطة اإلرشادية منخفضة، 

   .                                   ة فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية                    ً                      توزيع المبحوثين وفقاً لدرجة مشاركتهم الحالي  :  ٣     جدول 
  اإلنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  ٪  العدد  الفئات

  ٤٨,٠  ٩٦  ) درجة٢٤أقل من (منخفضة 
  ٤٢,٥  ٨٥  ) درجـة٣٨ – ٢٤(متوسطة 
  ٩,٥  ١٩  ) درجة فأكثر٣٨(مرتفعة  

  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالى

  
   درجة٢٥,٣١ 

  
   درجة٨,٩٩

   .       مبحوث   ٢٠٠  =                   بيان            ن              إستمارات اإلست  :       المصدر
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    .                     ً                                ً                                  توزيع المبحوثين وفقاً لدرجة إستعدادهم للمشاركة مستقبالً فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية  :  ٤     جدول 
  األنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  ٪  العدد  الفئات

  ٢٤,٠  ٤٨  ) درجة٣٧أقل من (منخفضة   
  ٦٠,٥  ١٢١  ) درجة٥٠ – ٣٧(متـوسطة 
  ١٥,٥  ٣١  ) درجة فأكثر٥٠(مرتفعـة  

  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالى

  
   درجة٤٢,٤٦

  
   درجة٧,٩٥

  . مبحوث٢٠٠= إستمارات اإلستبيان            ن : المصدر

                           ٪ منهم درجة إسـتعدادهم         ٦٠,٥                   بينما كانت نسبة    
                         ٪ منهم فقط جاءت درجة         ١٥,٥                        للمشاركة متوسطة، وأن    

        ألنـشطة                           ً                    إستعدادهم للمشاركة مستقبالً فـى تخطـيط ا       
                                                         اإلرشادية مرتفعة، وهو ما يعنى أن أكثر مـن ثالثـة           

                                   ٪ يتمتعون بدرجة إستعداد تتراوح       ٧٦                  أرباع المبحوثين   
                                      ً                بين المتوسطة والمرتفعة للمشاركة مستقبالً فى تخطيط       

   .                        األنشطة اإلرشادية الزراعية
                                                ومما سبق يتضح أن هناك فرصـة أفـضل فـى           

           ى إلشـراك                                               المستقبل أمام القائمين على العمل اإلرشاد     
                                                      الزراع بمنطقة البحث فى تخطيط األنـشطة والجهـود         
                                                          اإلرشادية الزراعية الموجهة لهم، إذ أن أقل من ربـع          

                ً                ممن يتطلبون جهداً أكبر خـالل        )  ٪  ٢٤ (                المبحوثين فقط   
                                                        المرحلة المقبلة بشرح مزايا المشاركة فـى األنـشطة         
                                                         اإلرشادية الزراعية والعائد منها فى إطار من المركزية        

   .                                         اإلرشادى وتوفير الدعم الكافى لتنفيذ برامجه      العمل 
                                               أهم المتغيرات المستقلة المرتبطة والمحـددة        :      ً خامساً

                                       ً         لدرجة إستعداد المبحوثين للمشاركة مستقبالً فى      
   :        الزراعية                       تخطيط األنشطة اإلرشادية

                                                      العالقة اإلرتباطية بين درجة إستعداد المبحـوثين        - أ
         اإلرشادية                ً                      للمشاركة مستقبالً فى تخطيط األنشطة      
   :                                     الزراعية والمتغيرات المستقلة المدروسة

        خـصائص   (                                    للوقوف على المتغيـرات المـستقلة     
                                        المرتبطــة والمحــددة لدرجــة إســتعداد   )            المبحــوثين

                         ً                            المبحوثين للمشاركة مستقبالً فـى تخطـيط األنـشطة         
                                                       اإلرشادية الزراعية، تم إختبار الفرض البحثـى األول        

             :             النحو التالى                                        بعد صياغته فى صورته اإلحصائية على       
                                                       ال توجد عالقة معنوية بين درجة إستعداد المبحـوثين          "

               ً                                     للمشاركة مستقبالً فى تخطـيط األنـشطة اإلرشـادية         

                                                         الزراعية وبين كل متغير مـن المتغيـرات المـستقلة          
                                      الـسن، ودرجـة تعلـيم المبحـوث،          :                  المدروسة التالية 

                                                       وإجمالى الحيازة األرضية المزرعية، وسـعة الحيـازة        
                                                   نية المزرعية، ودرجة التواكلية، ودرجة التفـرغ             الحيوا

                                                     للعمل المزرعى، ودرجة الرضا عن العمل المزرعـى،        
                                                     ودرجة المشاركة فى األنشطة اإلرشـادية الزراعيـة،        
                                                      ودرجة إتاحة الفرصة للمشاركة فى العمل اإلرشـادى،        
                                                      ودرجة تعدد األنشطة اإلنتاجيـة المزرعيـة، ودرجـة         

  .       القاعدى                             إدراك المبحوث لمزايا التخطيط 

                                              وإلختبار صحة هذا الفـرض أسـتخدم معامـل         
                                                       اإلرتباط البسيط لبيرسون، حيث كشفت نتائج جدول رقم        

                                                  عن وجود عالقة إرتباطية طردية ومعنويـة عنـد           )  ٥ (
                                 بين درجة إستعداد المبحوثين         ٠,٠١                   المستوى اإلحتمالى   

               ً                                     للمشاركة مستقبالً فى تخطـيط األنـشطة اإلرشـادية         
                                كل من المتغيـرات المـستقلة                               الزراعية كمتغير تابع و   

                                        درجة تعلـيم المبحـوث، وإجمـالى         :                 المدروسة التالية 
                                                         الحيازة األرضية المزرعية، وسعة الحيـازة الحيوانيـة        

                                             ودرجة المشاركة فى األنـشطة اإلرشـادية                 المزرعية،
                                                       الزراعية، ودرجة إتاحة الفرصة للمشاركة فى العمـل        

        رعيـة،                                               اإلرشادى، ودرجة تعدد األنشطة اإلنتاجية المز     
      بينما    ،                                                 ودرجة إدراك المبحوث لمزايا التخطيط القاعدى     

                                                       كانت العالقة إرتباطية عكسية ومعنوية عند المـستوى        
                                             بين المتغير التابع ومتغير مستقل واحد           ٠,٠١          اإلحتمالى  

                                                      وهو درجة التفرغ للعمل المزرعى، وعالقة إرتباطيـة        
         بـين       ٠,٠٥                                          عكسية ومعنوية عند المستوى اإلحتمـالى       

                                                 التابع ومتغير مستقل واحد وهو السن، فى حين                 المتغير  
                                                            لم يتبين وجود عالقة معنويـة بـين المتغيـر التـابع            

                                       ومتغيرين مستقلين هما درجة التواكلية، 
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                                                                ً                            معامالت اإلرتباط البسيط بين درجة إستعداد المبحوثين للمشاركة مـستقبالً فـى تخطـيط األنـشطة             قيم  :  ٥      جدول  
     .                  لمستقلة المدروسة                              اإلرشادية الزراعية والمتغيرات ا

  معامالت اإلرتباط البسيط  المتغيرات المستقلة  م
   *٠,١٨٢-      السن   ١
   **٠,٢٣٧                    درجة تعليم المبحوث   ٢
  **٠,٤٠٢                                إجمالى الحيازة األرضية المزرعية   ٣
  **٠,٤٨٧                                سعة الحيازة الحيوانية المزرعية   ٤
  ٠,٠٨٢                درجة التواكلية   ٥
  ٠,١١٩                             درجة الرضا عن العمل الزراعى   ٦
  **٠,٢٥٧ -                           درجة التفرغ للعمل المزرعى   ٧
  **٠,٤٥٦                                           درجة المشاركة فى األنشطة اإلرشادية الزراعية   ٨
 **٠,٣٧١                                             درجة إتاحة الفرصة للمشاركة فى العمل اإلرشادى   ٩
  **٠,٥١١                                    درجة تعدد األنشطة اإلنتاجية المزرعية    ١٠
  **٠,٤١٨                                           درجة إدارك المبحوث لمزايا التخطيط القاعدى    ١١
      ٠,٠٥                            معنوية عند المستوى اإلحتمالى         *     ٠,٠١                            معنوية عند المستوى اإلحتمالى    ** 

       ً               وبناءاً عليه أمكـن                                    ودرجة الرضا عن العمل المزرعى،    
                                                    رفض الفرض اإلحصائى األول السابق اإلشـارة إليـه         
                                                          بالنسبة للمتغيـرات المـستقلة التـسعة ذات العالقـة          

                      كن رفـضه بالنـسبة                                          اإلرتباطية بالمتغير التابع، ولم يم    
                                                 درجة التواكلية، ودرجة الرضا عـن العمـل                لمتغيرى
   .       المزرعى

        خـصائص   (                                       إسهام المتغيرات المستقلة المدروسة    - ب
                                        فى تفسير التباين الكلى الحادث فـى         )          المبحوثين

                                      ً           درجة إستعداد المبحوثين للمشاركة مستقبالً فـى       
    :         الزراعية                       تخطيط األنشطة اإلرشادية

                              متغيـر مـن المتغيـرات                              لتحديد نسبة إسهام كل   
                        ً                                    المستقلة المرتبطة معنوياً فى تفـسير التبـاين الكلـى          

                               درجـة إسـتعداد المبحـوثين       (                         الحادث فى المتغيرالتابع  
               ً                                     للمشاركة مستقبالً فى تخطـيط األنـشطة اإلرشـادية         

                                               تم إختبار الفرض البحثى الثانى بعد صياغته         )         الزراعية
   ات                   ال تسهم المتغيـر       : "                           فى صورته اإلحصائية كاألتى   

                                                           المستقلة ذات اإلرتباط المعنوى فى تفسير التباين الكلى        
                                                ً       الحادث فى درجة إستعداد المبحوثين للمشاركة مستقبالً       

     ".                                  فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية
                                              وإلختبار صحة هذا الفـرض أسـتخدم نمـوذج         
                                                       التحليل اإلرتبـاطى واإلنحـدارى المتعـدد المتـدرج         

           عن وجـود     )  ٦ (   رقم                                  الصاعد، حيث أسفرت نتائج جدول      

                                ً       ً                   أربع متغيرات مستقلة تساهم إسهاماً معنوياً فى تفـسير         
                                                           التباين الكلى الحادث فى درجـة إسـتعداد المبحـوثين          
               ً                                     للمشاركة مستقبالً فى تخطـيط األنـشطة اإلرشـادية         

  ،      ٠,٤٥٥   )R² (         التحديد                                     الزراعية، وقد بلغت قيمة معامل      
                 وهـى قيمـة           ٤٩,١٧٢          المحسوبة    "  ف "                 كما بلغت قيمة    

                     وهو ما يعنى أن         ٠,٠١                           ة عند المستوى اإلحتمالى          معنوي
                                                          هذه المتغيرات المستقلة األربعة مجتمعة تـسهم بنـسبة         

                               التباين الكلى الحادث فى درجة                 ٪ فى تفسير        ٤٥,٥       قدرها  
                                 ً                       إستعداد المبحوثين للمـشاركة مـستقبالً فـى تخطـيط          

             ٪ منها إلى       ٢٦,١          ، وتعزى                             األنشطة اإلرشادية الزراعية  
           ٪ إلى      ١٠,٥    ، و                  إلنتاجية المزرعية                      درجة تعدد األنشطة ا   

                                                                                درجة المشاركة فى األنـشطة اإلرشـادية الزراعيـة،         
  ٪    ٢,٦                                       سعة الحيازة الحيوانية المزرعيـة، و             ٪ إلى    ٦,٣ و
  .                                                    درجة إتاحة الفرصة للمشاركة فى العمل اإلرشادى         إلى

      ً                                                 وبناءاً عليه أمكن رفض اإلحـصائى الثـانى الـسابق          
                                    بهذه المتغيرات األربعة، بينما لم                                اإلشارة إليه فيما يتعلق     

  ،                                                       يمكن رفضه بالنسبة لباقى المتغيرات المستقلة األخرى      
                                                        وهو ما ينبغى مراعاته عند بذل أى محاوالت أو جهود          
                                                    إرشادية تستهدف إشراك الزراع فى تخطيط األنـشطة        
                                 ً                       والبرامج اإلرشادية الزراعية مستقبالً، وال سيما بمنطقة       

   .     البحث
  



Vol. 60, No. 2, pp. 333‐351, 2015(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 ٣٤٦

                                       درجة إستعداد المبحـوثين للمـشاركة                                                                 تحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد بين                 نتائج ال   :  ٦      جدول  
    .       ً                                                               مستقبالً فى تخطيط األنشطة اإلرشادية الزراعية والمتغيرات المستقلة المدروسة

معامل   المتغير الداخل فى التحليل   م
اإلنحدار 
الجزئى 
 القياسى

  قيمة  
 "ت " 

النسبة 
التراكمية 

ن للتباي
  المفسر

النسبة 
المئوية 
للتباين 
 المفسر

 ٢٦,١ ٠,٢٦١  **١,٦٧١ ٠,٨٠٠                                    درجة تعدد األنشطة اإلنتاجية المزرعية   ١
 ١٠,٥ ٠,٣٦٦  **٦,٨٨٢ ٠,٠٨٨                                           درجة المشاركة فى األنشطة اإلرشادية الزراعية   ٢
 ٦,٣ ٠,٤٢٩  **٤,٦٦٧ ٠,١٩٣                                سعة الحيازة الحيوانية المزرعية   ٣
 ٢,٦ ٠,٤٥٥  **٢,٤٨٤ ٠,٥٢٤                             ة للمشاركة فى العمل اإلرشادى                درجة إتاحة الفرص   ٤

          **      ٤٩,١٧٢          المحسوبة    "  ف "     قيمة                    ٠,٤٥٥  ) R² (                   قيمة معامل التحديد 
      ٠,٠١                              معنوية عند المستوى اإلحتمالى   **

                                             صور المشاركة المتاحة فى األنشطة اإلرشادية        :      ً سادساً
   :                              الزراعية من وجهة نظر المبحوثين

  )  ١ (                            الواردة بجدول الخصائص رقم                   أظهرت النتائج   
                                             ٪ من المبحوثين درجة مشاركتهم فى األنشطة           ٢١,٥    أن  

                ٪ منهم جـاءت      ٧٥                                  اإلرشادية الزراعية منخفضة، وأن     
                   ٪ فقط منهم كانت       ٣,٥                                درجة مشاركتهم متوسطة، بينما     

                                                         درجة مشاركتهم كبيرة، وفيما يتعلـق بـالفرص التـى          
         للمشاركة                                                يتيحها العاملون باإلرشاد الزراعى للمبحوثين      

  ٪     ٧٠,٥                                                    فى هذه األنشطة أفاد أكثر من ثلثى المبحـوثين          
                              ٪ منهم أنهـا متوسـطة أو         ١٧                           أنها نادرة أو محدودة، و    

                                    ٪ فقط من المبحـوثين ذكـرو أن            ١٢,٥                معقولة، بينما   
                                        ً                 العاملين باإلرشاد الزراعى يتيحوا لهم فرصـاً كبيـرة         
                                                     ومتسعة للمشاركة فى أنشطتهم اإلرشـادية، وبنظـرة        

                                         نتائج يتضح أن مشاركة المبحوثين فـى                     سريعة على ال  
                                                       األنشطة اإلرشادية الزراعية هى رهن إلى حـد كبيـر          
                                                         بمدى مايتيحه لهم العاملون باإلرشـاد الزراعـى مـن          
                                              ً         فرص وتيسيرات لهذه المشاركة، بما يستدعى إهتمامـاً        
                                                      أكبر من المرشدين لحث الزراع وحفزهم بصور مختلفة        

               رشادية خاصـة                                          مادية وعينية للمشاركة فى األنشطة اإل     
                                                       وقد أظهرت النتائج إغفال ذلك من جانب اإلرشـاديين         

   .                                             وعدم إتاحة الفرص إال أمام نسبة ضئيلة من الزراع
                                               هذا وقد أمكن التعرف على خمسة عشر صـورة         
                                    ً                     من صور هذه المشاركة وترتيبها تنازلياً من وجهة نظر         
                                                        المبحوثين، حيث أشار إليها الزراع بنسب تراوحت بين        

      علـى    )  ٧ (                              ٪ كما جاء بنتائج جدول رقم        ٤,٥     ٪، و     ٣٨,٥
                                           تبادل المعارف والخبرات مـع العـاملين         :              النحو التالى 

ــادتهم            ، وحــضور  ) ٪    ٣٨,٥ (                              باإلرشــاد والــزراع وق
           ، والحصول   )    ٪     ٣٢,٥ (                             اإلجتماعات والندوات اإلرشادية  

  ،  ) ٪    ٢٨,٥ (                                            على التوصيات اإلرشادية الجديدة وتطبيقها      
                                   زراعيـة                                               وزيارة المرشد الزراعى لمناقشته فى أمـور      

                                              ، والمشاركة فى مناقشة المشكالت الزراعيـة        ) ٪    ٢٦,٥ (
                                             ، ودعوة الزراع اآلخرين لحضور اإلجتماعـات        ) ٪  ٢٤ (

ــادية ــدوات اإلرش ــول  ) ٪    ٢٠,٥ (                     والن ــراح الحل                      ، وإقت
                 ، وحضور أيـام     ) ٪    ١٧,٥ (                             للمشكالت الزراعية بالمنطقة    

                                 ، والقيـام بنقـل التوصـيات        ) ٪  ١٥ (                  الحقل والحـصاد    
                     ، وإبداء الرأى فى     ) ٪    ١٣,٥ (             راع اآلخرين                اإلرشادية للز 

                                                      إختيار وتحديد أفضل الطرق اإلرشادية وأنسبها لزراع       
                                         ، وحضور الـدورات التدريبيـة التـى         ) ٪  ١٢ (         المنطقة  

                               ، واإلشتراك فى تحديد وترتيب      ) ٪    ١٠,٥ (              ينظمها اإلرشاد 
                     ، والمـساعدة فـى      ) ٪   ٩,٥ (                           أولويات العمل اإلرشـادى     

  ،  )   ٪   ٧,٥ (                                           إجــراءات تنفيــذ أيــام الحقــل والحــصاد 
            ، وتقـديم    ) ٪ ٦ (                                       واإلشتراك فى تقييم العمل اإلرشـادى       

    ). ٪   ٤,٥ (                             المزارع أرضه لعمل حقل إرشادى 
                                                   وعليه يجب التأكيد على إتاحة فرص أكبـر مـن          
                                                    جانب اإلرشاد الزراعـى للمـشاركة فـى األنـشطة          
                                                      اإلرشادية سيما فى زيادة صور المشاركة التى أوضحت        

        .                  ً                    النتائج تدنياً لمشاركة الزراع فيها
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  .الترتيب التنازلى لصور المشاركة المتاحة فى األنشطة اإلرشادية الزراعية من وجهة نظر المبحوثين: ٧جدول 
  *٪   العدد  صور المشاركة فى األنشطة اإلرشادية  م
 ٣٨,٥ ٧٧  تبادل المعارف والخبرات مع العاملين باإلرشاد والزراع وقادتهم  ١
 ٣٢,٥ ٦٥  رشاديةحضور اإلجتماعات والندوات اإل  ٢
 ٢٨,٥ ٥٧  الحصول على التوصيات اإلرشادية الجديدة وتطبيقها  ٣
 ٢٦,٥ ٥٣  زيارة المرشد الزراعى لمناقشته فى أمور زراعية  ٤
 ٢٤,٠ ٤٨  المشاركة فى مناقشة المشكالت الزراعية  ٥
 ٢٠,٥ ٤١  دعوة الزراع اآلخرين لحضور اإلجتماعات والندوات اإلرشادية  ٦
 ١٧,٥ ٣٥  لحلول للمشكالت الزراعية بالمنطقةإقتراح ا  ٧
 ١٥,٠ ٣٠  حضور أيام الحقل والحصاد  ٨
 ١٣,٥ ٢٧  القيام بنقل التوصيات اإلرشادية للزراع اآلخرين  ٩
 ١٢,٠ ٢٤  إبداء الرأى فى إختيار وتحديد أفضل الطرق اإلرشادية وأنسبها لزراع المنطقة  ١٠
  ١٠,٥ ٢١  اإلرشادحضور الدورات التدريبية التى ينظمها   ١١
  ٩,٥  ١٨  اإلشتراك فى تحديد وترتيب أولويات العمل اإلرشادى  ١٢
 ٧,٥ ١٥  المساعدة فى إجراءات تنفيذ أيام الحقل والحصاد  ١٣
 ٦,٠ ١٢  اإلشتراك فى تقييم العمل اإلرشادى  ١٤
 ٤,٥ ٩  تقديم المزارع أرضه لعمل حقل إرشادى  ١٥

  .   إستمارت اإلستبيان: المصدر
          .              مبحوث   ٢٠٠                                                     بت النسب المئوية إلجمالى عدد المبحوثين والبالغ عددههم   حس  * 

                                              أسباب ضعف أوعـدم إقبـال الـزراع علـى            :      ً سابعاً
                                               المشاركة فى األنشطة اإلرشادية الزراعية مـن       

    .                    وجهة نظر المبحوثين

                                                بإستطالع أراء ووجهات نظـر المبحـوثين فـى         
     اركة                                                  األسباب التى يمكن أن تضعف أو تحول دون مـش         

                                                      الزراع فى األنشطة اإلرشادية الزراعية، أظهرت نتائج       
                     ً                    أن هناك ثالثـة عـشر سـبباً ذكرهـا            )  ٨ (         جدول رقم 

         ٪ مرتبة     ٦,٥     ٪، و     ٣٩,٥                               المبحوثين بنسب تراواحت بين     
                              القصور فى أعداد العـاملين       :        ً                    تنازلياً على النحو التالى   
                       ، وإنـشغال الـزراع      ) ٪    ٣٩,٥ (                       باإلرشاد وقلة خبـرتهم   

                                      ى لعدم كفاية العائد مـن العمـل                           بأعمال ووظائف أخر  
                                        ، وعدم الثقة فـى معـارف وخبـرات          ) ٪  ٣٥ (       الزراعى

                                                                                     العاملين باإلرشاد فـى تخطـيط البـرامج اإلرشـادية         
                                              ، وإكتفاء الزراع باإلعتماد علـى خبـرتهم         )    ٪     ٣١,٥ (

               ، وعدم تقديم    ) ٪  ٢٧ (                               الشخصية وخبرات األهل والجيران   
                 لزراع فى تخطيط                                           حوافز مادية وعينية للمشاركين  من ا      

                 ، والقصور فـى     ) ٪    ٢٥,٥ (                          األنشطة والبرامج اإلرشادية  
                                                                                 ميزانية اإلرشاد وإمكانياته وأدواته ووسـائل اإلنتقـال       

                     الموجه للبـرامج    -                           ، وسيادة التخطيط المركزى    ) ٪  ٢٤ (
           ، وغيـاب    ) ٪  ٢٣ (                                   اإلرشادية الزراعية من مستوى أعلى    

                                   ى                                                البرامج وخطط العمل اإلرشادى على مـستوى القـر     

                                               ، والشعور بعدم حماس المرشدين أو إكتراثهم        ) ٪    ٢٠,٥ (
                 ، وعدم اإلعـالن     ) ٪  ١٩ (                                وجديتهم فى تنفيذ ماتم تخطيطه    

                                                        المسبق بشكل كاف عن مواعيد وأماكن عقـد النـدوات          
                    ، وإنخفـاض وعـى      ) ٪    ١٦,٥ (                    واإلجتماعات اإلرشادية 

                                                       الزراع بأهميـة مـشاركنهم فـى تحديـد المـشكالت           
ــات اإل ــادية               واإلحتياج ــدوات  ) ٪  ١٣ (        رش ــة الن                    ، وقل

                           ، وعدم مناسـبة أوقـات       ) ٪ ٨ (                    واإلجتماعات اإلرشادية 
    ). ٪   ٦,٥ (                       األنشطة اإلرشادية للزراع 

                                                    وكما هو واضح من النتائج السابقة فإن األسـباب         
                                                          فى مجملها قد تتعلق بالمرشدين الزراعيين، أو الزراع،        

                     األمر الذى يـستلزم      )                  المرشدين والزراع  (              ً   أو بكليهما معاً  
                                                  ة توفير العدد الكافى من المرشدين واألخصائيين           ضرور

                                 ً                      الزراعيين المؤهلين والمدربين جيداً خاصة على العمل       
                                                      والتخطيط بمشاركة الزراع ومعاونتهم، وباإلسلوب الذى      
                                                         يسمح لهم بإكتساب ثقة الزراع وإحترامهم، مع ميزانية        
                                                         كافية لتوفير األدوات، والمعدات، ووسائل اإلنتقال التى       

                                                بتنفيذ أنشطتهم، واإلعالن عنها بشكل كـاف،                 تسمح لهم 
   ً                                                        فضالً عن إمكانية تقديم حوافز مادية وعينية للجادين فى         
                                                        المشاركة من الزراع لحـث غيـرهم علـى المبـادرة           
                                                 بالمشاركة على أن تتاح لهؤالء المرشدين فرص العمل 
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كة فى األنشطة اإلرشادية الزراعية الترتيب التنازلى ألهم أسباب ضعف أوعدم إقبال الزراع على المشار: ٨جدول 
  .من وجهة نظر المبحوثين

  *٪   العدد  أسباب ضعف أو عدم اإلقبال على المشاركة  م
  ٣٩,٥ ٧٩  القصور فى أعداد العاملين باإلرشاد وقلة خبرتهم  ١
 ٣٥,٠ ٧٠  إنشغال الزراع بأعمال ووظائف أخرى لعدم كفاية العائد من العمل الزراعى  ٢
  ٣١,٥ ٦٣  ى معارف وخبرات العاملين باإلرشاد فى تخطيط البرامج اإلرشاديةعدم الثقة ف  ٣
  ٢٧,٠  ٥٤  إكتفاء الزراع باإلعتماد على خبرتهم الشخصية وخبرات األهل والجيران  ٤
  ٢٥,٥  ٦١  عدم تقديم حوافز مادية وعينية للمشاركين  من الزراع فى تخطيط األنشطة والبرامج اإلرشادية  ٥
  ٢٤,٠  ٤٨  زانية اإلرشاد وإمكانياته وأدواته ووسائل اإلنتقالالقصور فى مي  ٦
  ٢٣,٠  ٤٦   الموجه للبرامج اإلرشادية الزراعية من مستوى أعلى-سيادة التخطيط المركزى  ٧
  ٢٠,٥  ٤١  غياب البرامج وخطط العمل اإلرشادى على مستوى القرى  ٨
 ١٩,٠ ٣٨   ماتم تخطيطهالشعور بعدم حماس المرشدين أو إكتراثهم وجديتهم فى تنفيذ  ٩
  ١٦,٥  ٣٣  عدم اإلعالن المسبق بشكل كاف عن مواعيد وأماكن عقد الندوات واإلجتماعات اإلرشادية  ١٠
 ١٣,٠ ٢٦  إنخفاض وعى الزراع بأهمية مشاركنهم فى تحديد المشكالت واإلحتياجات اإلرشادية  ١١
 ٨,٠ ١٦  قلة الندوات واإلجتماعات اإلرشادية  ١٢
 ٦,٥ ١٣  ة أوقات األنشطة اإلرشادية للزراععدم مناسب  ١٣

  .   إستمارت اإلستبيان: المصدر
  .    مبحوث٢٠٠ن والبالغ عددههم حسبت النسب المئوية إلجمالى عدد المبحوثي* 

                                                      والتخطيط بحرية ومرونة فى إطار من الالمركزية على        
                                                  ضوء رؤية واضـحة وإجـراءات محـددة لألنـشطة          

                            ة على مستوى القرية، وأن                                والبرامج اإلرشادية الزراعي  
                                     الزراع بأهمية مشاركتهم فى مناقشة                       يصحب ذلك توعية    

                                                     أوضاعهم، وتحديد مشكالتهم، وترتيب أولوياتهم، مـع       
                                                           مراعاة أوقات إنشغالهم ومواسم أعمالهم، وعدم التقليـل        
                                                       من شأن خبراتهم وممارساتهم الزراعية فى إطار مـن         

   .                                   الثقة واإلحترام المتبادل بين الطرفين
  توصياتال

                                                  على ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج يمكـن          
    :              التوصية باألتى

                                                  التأكيد المستمر على ضرورة وأهميـة التخطـيط         -
                                               الالمركزى لألنشطة والبرامج االرشادية الزراعية     

  )                  مـستوى القريـة    (                               بالبدء من المـستوى المحلـى     
                                                 وبمشاركة الزراع أنفسهم لزيادة فرص نجاحهـا،       

                    مركزية فـى بعـض                                 حتى وإن بدت هذه األنشطة      
                                                 إجراءاتها كاإلعتمـاد، واإلشـراف، والمراجعـة،       

   .        والتمويل
                                                ضرورة مراعاة أن يتم تخطيط األنشطة اإلرشادية        -

                                                   الزراعية فى منطقة البحث من قبـل المـستويات         
                                                  التنظيمية األعلى على ضوء أولوية أنشطة اإلنتاج       

                                                     الزراعى بشقيه النباتى والحيـوانى كمـا أوردهـا        
  .      الزراع

مداومة على توعية الزراع وتعريفهم ضرورة ال -
بأهمية ونتيجة مشاركتهم فى األنشطة اإلرشادية 

 .الزراعية الموجهة اليهم

العمل على إتخاذ مايلزم من التدابير واإلجراءات  -
وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات األخرى فى 
القرية إلتاحة المزيد من الفرص المتنوعة لمشاركة 

 تخطيط األنشطة الزراع فى مراحل وخطوات
اإلرشادية الزراعية المختلفة بما يتوافق مع 
خصائصهم المميزة من جانب، وطبيعة النشاط 

 .الزراعى من جانب آخر

العمل المستمر بالتعاون والتنسيق مع المنظمات  -
األخرى بالقرية على معرفة وبحث وتذليل ما أمكن 
من األسباب والعقبات التى تحول دون مشاركة 

  .الزراع فى األنشطة اإلرشادية الزراعيةفعلية من 
  المراجع

                  اإلرشاد الزراعـى      ):     ١٩٨٧ (                       أبو السعود، خيرى حسن   
                    ، وزارة التربيـة     "                               التنظيم والتخطـيط والتقيـيم     "

   .                      والتعليم، صنعاء، اليمن



Alex. J. Agric. Res.                                                                       Vol. 60, No. 2, pp. 333‐351, 2015 (Arabic) 

 ٣٤٩

       مشاركة    ):     ٢٠٠٨ (                                        الحلو، عبد الهادى محمد عبد الحميد       
                                                الزراع فى بناء البرنامج اإلرشادى لإلسـتزراع       

                                          فى حقول األرز بمحافظة الدقهلية، رسالة              السمكى  
                                                  دكتوراه، قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى،      

  .                         كلية الزراعة، جامعة األزهر

                       اإلرشاد الزراعى علـم       ):     ١٩٩٢ (                    الرافعى، أحمد كامل  
                                                 وتطبيق، معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنميـة       
                                                  الريفية، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة      

     .               ألراضى، الجيزة         وإستصالح ا
                   مشاركة الزراع فى      ):     ٢٠٠٩ (                       السيد، محمد محمد خضر   

                                             بعض األنشطة اإلرشادية بمحـافظتى الـشرقية       
       بحـوث   (                                        واإلسماعيلية، مجلة اإلنتاجية والتنميـة    

  .     يناير  ،     األول        ، العدد   ١٤         ، المجلد  )      زراعية

                    الطـرق اإلرشـادية       ):     ١٩٩٨ (                       الشافعى، عماد مختـار   
                    ى أساسـيات عمـل                                    الزراعية، الدليل التدريبى عل   

                                              اإلرشــاد الريفــى، اإلدارة المركزيــة لإلرشــاد 
                                              الزراعى، مركز الدعم اإلعالمى بدكرنس، الجزء      

   .    مايو  ،      األولى             األول، الطبعة 
   ):     ١٩٩٧ (                                           الطنوبى، محمد عمر، والصادق سعد عمران       

                                                  أساسيات تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج اإلرشادية      
     امعة                                              الزراعية، دار الكتب الوطنية بنى غازى، ج      

  .       ، ليبيا     األولى                    عمر المختار، الطبعة 

                 العوامل المحددة     ):     ١٩٨١ (                          زهران، يحيى على الشناوى   
                                                       لكفاءة النظم اإلرشادية الزراعية فى الدول النامية،       
                                                المؤتمر الدولى الثانى عشر لإلحصاء والحسابات      

   .                                            العلمية والبحوث اإلجتماعية والسكانية، القاهرة
                   اإلرشاد الزراعـى،      ):     ١٩٩٧ (                       سويلم، محمد نسيم على   

  .                            مصر للخدمات العلمية، القاهرة

                         دور اإلرشاد الزراعى فى       ):     ١٩٩٥ (                سالم، محمد شفيع  
                                                     التنمية الريفية المتواصلة فى ظل نظـام الـسوق         
                                                الحر، مؤتمر العمل اإلرشادى الزراعى فى ظـل        
                                                   نظام السوق الحر وموقع التعاونيـات الزراعيـة        

   ٩- ٨       من                                           فيه، الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعى،    
   .    مارس

                                                       شرشر، عبد الحميد أمين، ورضا عبد الخالق أبو حطب         
                                     بعض العوامـل المحـددة لمـشاركة          ):     ١٩٨١ (

                                                       الزراع فـى بـرامج التنميـة الريفيـة بالقريـة           
                                                 المصرية، المؤتمر الدولى الثانى عشر لإلحـصاء       
ــة   ــوث اإلجتماعي ــة والبح ــسابات العلمي                                              والح

   .                   والسكانية، القاهرة

                   البرامج اإلرشادية،     ):     ٢٠٠٧ (   مين                     شرشر، عبد الحميد أ   
  .                          دار الندى للطباعة، القاهرة

                دراسـة واقـع       ):     ٢٠٠٠ (                         شرف الدين، جميل محمـد    
                                                مشاركة الزراع فى العمـل اإلرشـادى بمركـز         
                                                    المحمودية فى محافظة البحيرة، نشرة بحثية رقـم        

                                             ، معهد بحوث اإلرشاد الزراعـى والتنميـة           ٢٥٩
        الزراعة                                           الريفية، مركز البحوث الزراعية، وزارة      

     .                         وإستصالح األراضى، الجيزة

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

                         تخطيط البرامج اإلرشادية      ):     ٢٠٠٢ (                 فتحى، شادية حسن  
                                 فتحى، شـادية، ومحمـد فتحـى         :              الزراعية، فى 

       اإلرشاد   :                                     الشاذلى، وسمير عثمان، ومجدى خطاب    
                                إلرشاد الزراعى، كلية الزراعة،                    الزراعى، قسم ا  
  .               جامعة اإلسكندرية

                                                         فرج، محمد عبد الجليل، وعادل عبـد الـسميع علـى،           
         مـشاركة     ):     ٢٠١١ (                         ومدحت عزت عبد الوهـاب    

                                              الزراع فى األنشطة اإلرشادية ببعض محافظـات       
                                                 جمهورية مصر العربية، مجلة الجمعية العلميـة       

  .      الثالث        ، العدد   ١٥                       لإلرشاد الزراعى، المجلد 

                            مقدمة فى مـداخل العمـل         ):     ٢٠٠٨ (             ، محمد أحمد      فريد
                                                اإلرشادى ومعايير إختيارها، برنـامج تـدريبى       
                                                للباحثين بمحطات البحوث الزراعية بكـل مـن        
                                              الصبحية وسخا واإلسـماعيلية، معهـد بحـوث        
                                                  اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية، مركز البحوث      
                                            الزراعية، وزارة الزراعة وإستصالح األراضى،     

   .     ٢٠٠٨ /  ١٢ / ٤  –    ١١ / ٦ ١          الفترة من 
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                      التنميـة الريفيـة،       ):     ١٩٩٠ (                          محرم، إبراهيم سعد الدين   
               ، مركز عمـر      ١٢                                  سلسلة التثقيف التعاونى، العدد     

  .                                        لطفى للتدريب التعاونى الزراعى، اإلسكندرية

                 مدخل المـشاركة      ):     ١٩٩٣ (                          محرم، إبراهيم سعد الدين   
                                                     واإلعتماد على الذات فى التخطيط للتنمية المحلية،       

  –                                      ول لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية               المؤتمر األ 
                                                  معوقات إسـتخدام المعرفـة الزراعيـة، كليـة         

  .      أكتوبر    ٢١  - ٩                         الزراعة، جامعة المنصورة، 

       مديرية    ):     ٢٠١٤ (                               وزارة الزراعة وإستصالح األراضى   
ــوم، إدارة اإلحــصاء                                                 الزراعــة بمحافظــة الفي

   .                                الزراعى، بيانات رسمية غير منشورة
لكترونية إلدارية، البوابة اإلوزارة الدولة للتنمية ا

 . ١٥/٢/٢٠١٥السبت لمحافظة الفيوم، 
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    ABSTRACT 
The aim of  This research was to: 1. Identify some distinguished characteristics of respondents, 2. 

determine the relative importance of the most prevailing agricultural activities from  respondents point of 
view, 3. determine degrees of both present and the future participation of respondents in planning extension  
activities, in addition to, 4.  identify types of participation in the extension work, and finally, 5. identify the 
reasons that impede farmers' participation in extension  activities from respondents' points of view. 

The research was carried out in three districts selected randomly from EL- Fayoum governorate i.e. 
Fayoum, Snoras, and Tamiah. After that three villages i.e.Bani Saleh, Grvs, and Srsena were chosen randomly 
from the three chosen districts respectively. Data were collected through personal interviews from a 
systematic random sample amounted to 200 respondents, representing 10% of the research population.  
Frequencies, percentages, arithmetic mean, weighted means, standard deviation, Pearson simple correlation 
coefficient, and multiple correlation and regression analysis (step-wise) were used for date analysis. 
The main results revealed that: 
- Ages of 49.5 of the respondents ranged between 39-56 years, 49% of them owned less than two Fadden, 

51% of them owned less than 5 animal units, only 8% of the respondents their degree of complacency 
was high, 13.5% of them were not completely devoted to agricultural work, 73.5% of them their degree 
of satisfaction with agricultural work was between "average" and "high" , only 3.5% of respondents their 
degree of participation in the extension activities was high, 12.5% of them had a great chances for 
participation in the extension work, and 46.5% of them their  perception levels of the benefits of down up 
planning were low. 

- The most important agricultural activities, in a decreasing order, were cultivating  and producing field crops 
,integrated pest management (IPM) control, maintenance of agrarian drainage,  cultivating vegetable, and 
fruit crops. 

- It was showed that 52% of the respondents their current degree of participation in the planning of 
agricultural extension activities "average" and "high", while 76% of them the degree of willingness in the 
future to participate in the planning of these activities were "medium" and "high". 

- Four independent variables together explained 45.5% of the variance in the future participation degree of 
respondents in planning extension activities. These variables were: multiplicity degree of farming 
productive activities, participation degree in the extension activities, size of farm animals holding,  and 
availability of chances for participation in the extension work. 

- The most prevailing types of participation of the respondents in the planning of agricultural extension 
activities were: exchange knowledge and experience with the extension workers and farmers' leaders,  
attending extension meetings and panels, get  the new extension recommendations  and apply them, visit 
the agricultural extension agent and discuss him about farming matters, and participation in the 
discussion of agricultural problems, respectively. 

- The reasons that impede farmers from participation in the extension Activities were: deficiency in the 
number of extension workers and lack of their experiences, Preoccupation in other functions due to  
inadequate return from the farming work, no confidence in knowledge and experiences of extension 
workers concerning  planning extension  programs, farmers merely relying on their personal, family and 
neighbour experiences, lack of financial and moral incentives to the farmers that would encourage them 
to participate in planning of the extension activities, respectively.  

 


