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                          البحيرة بمحافظة الحقلية المزارعين لمدارس الراهن الوضع
 (5102/ 5102 الزراعي الموسم)

 الحليم عبد محمود یعل، حرحش السيد مها

 دمنهور جامعة -الزراعة كلية -الريفية والتنمية الزراعي واإلرشاد االقتصاد قسم

 52/8/5102:تاريخ القبول                                02/2/5102 تاريخ التسليم:

 الملخص
 فتتي البحتت  هتت ا عينتتة تمثلتت  البحيتتر   بمحافظتتة الحقليتتة المتتزارعي  لمتتدار  التتراه  الوضتت  یعلتت التعتتر  رئيستتية بصتتفة البحتت  هتت ا يستتتهد 

 المتدار  فتي الزراعيتا  المرشتدا  أو لتزراعي ا المرشتدي  مت  الميستر  أو الميستر بتدور يقوم م  كل وهم بحثية مفرده 42 وعددها النظرية شاملته
 بالمقابلتتة استتتبيا  استتتمار  باستتتخدام المبحتتوثي  متت  البيانتتا  تجميتت  تتتم. 4102/ 4102 الزراعتتي الموستتم ختت ل البحيتتر  محافظتتة بمراكتتز الحقليتتة

 باإلضتافة  التكترارا  وجتداول  یالمعيتار  ا واالنحر   یالحساب والمتوسط المئوية  النسب واستخدم   4102 وفبراير يناير شهري خ ل الشخصية
 .النتائج وتفسير لشرح إحصائية كأدوا  للبيانا  یالكيف التحليل أسلوب إلي

 :  يلي فيما البحث عنها أسفر التي النتائج أهم تلخيص ويمكن
 2و للمتتزارعي   متدار  8 منهتا  4102/ 4102 یالزراعتت الموستم فتي حقليتتة مدرستة 04 البحيتر  محافظتتة بمراكتز الحقليتة المتتدار  عتدد يبلت  -0

 .المرشدا  م  ميسرا  1و المرشدي   م  ميسرا   01 بها بالتيسير ويعمل. للمزارعا  مدار 
 عليتتا  متهه   علتت  حاصتلو  متتنهم  ٪12و ستنة  21٫2 بمتوستتط  ستنة 28 و 42 بتي  المتتدار  هت ه فتتي العتاملي  الميستتري  أعمتار تتتراوح -4

  و  متنهم ٪17أ  كمتا ريفيتة  نشتأ   و  متنهم ٪88و الزراعتي  اإلرشتاد غيتر أختر  زراعيتة لتخصصتا  رستي الدا م  الميسري  م  ٪22و
 مت  كبيتر  استتفاد  يستتفيدو  متنهم ٪88 وأ  كميستري   العمتل أثنتا  تتدريبهم يتم منهم ٪72 قرابة أ  كما كبير   أو متوسطة إما إرشادية خبر 
 .التدريب ه ا

 قد ما وهو منها  اآلخر بالنص  يقومو  وال الحقلية  للمدار  المطلوبة والتخطيط التمهيد إجرا ا  بنص  دائما   و المبحوث الميسرو  يقوم -8
 .الحقلية المدار  به ه المنوط اإلرشادي الدور عل  يهثر

 توفير أو العمل  منطقة في الزراعية اإلرشادية األنشطة ع  البيانا  بجم  دائما   يقومو  ال المبحوثي  الميسري  نص  أ  إتضح -2
 قيام عدم عل   لك يهثر وقد. المشك   حل في تساعد التي القائمة واإلمكانيا  الموارد عل  التعر  أو للزراع  اإلرشادية المطبوعا 
 .بها المنوطة اإلرشادية بأدوارها الحقلية المدار 

 .المسترشدي  عل  رشادياإل التقييم بنشر دائما   يقومو  المبحوثي  الميسري  نص  م  أقل -2
 بمحافظتتتة الحقليتتتة المتتتدار  فتتتي العتتتاملي  للميستتري  المعلومتتتا  مصتتتادر أهتتتم هتتتي تعتبتتر اإلرشتتتادية والنتتتدوا  اإلرشتتتادية المطبوعتتتا  أ  تبتتي  -2

 .والنوعية الكمية زيادتها يتطلب ما وهو البحير  
 وصتعوبة بالمتدار   الخاصتة اإلرشتادية بتالحقول الخاص التمويل ضع : يةالحقل بالمدار  العاملي  الميسري  تواجه التي المشك   أهم م  -1

 بعتتت  وتعتتتار  للمسترشتتتدي   المناستتتبة اإلرشتتتادية المعينتتتا  أو الوستتتائل تتتتوافر وعتتتدم الحقليتتتة  المدرستتتة مكتتتا  إلتتت  للوصتتتول المواصتتت  
 المسترشتتدي  تجميتت  وصتتعوبة الحقليتتة  للمدرستتة العتتام لالشتتك بستتبب المتتزارعي  إقبتتال وعتتدم للتتزراع  المتاحتتة المتتوارد متت  اإلرشتتادية التوصتتيا 

 .المدرسة انعقاد وق  الحافز لغياب
 فتي التدريبيتة التدورا  عتدد وزيتاد  للميستري   والفنتي یالمتاد التدعم تتوفير: المشتك   هت ه علت  للتغلب المبحوثي  الميسري  مقترحا  أهم م  -8

 متت  والمصتداقية ويستر  بستهولة عملهتتم أدا  مت  ليتمكنتوا للميستري  م ئمتتة مواصت   ستيلةو  وتتوفير المناستتبة  المواعيتد وفت  المجتاال  شتت 
 أو المتزارعي  وتحفيتز الحقليتة  بالمتدار  والمتنوعتة الكافيتة اإلرشتادية المعينا  وتوفير بها  الوفا  يمك  ال للزراع وعود تقديم وعدم المزارعي 
 .ا  معنوي أو ماديا   الحقلية بالمدار  المزارعا 

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



Vol. 61, No. 4, pp. 499-511, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 055 

  مقدمةال
 النهتتتتتو  ركتتتتتائز أهتتتتتم أحتتتتتد یالزراعتتتتت اإلرشتتتتتاد يعتبتتتتتر
 متتتتت  يعتتتتتدل أ  عليتتتتته لزامتتتتتا   كتتتتتا  لتتتتت ا  یالزراعتتتتت باإلنتتتتتتا 
 المتغيتتترا  تلتتتك متتت  يتناستتتب بمتتتا أدائتتته وأستتتلوب سياستتتاته
 اإلرشتتتادية للختتتدما  التقليديتتتة لالوستتتائ تعتتتد فلتتتم  الجديتتتد 
 یالقتوم المستتويي  یعل الحادثة للتغيرا  مواكبة الحكومية
 فتتي المتتزارعي  مشتتاركة انعتتدام إلتتي هتت ا یويعتتز   یوالمحلتت
 واختيتتتتار لتتتتديهم الملحتتتتة المشتتتتك   یعلتتتت والتعتتتتر  تحديتتتد
  الحلتتتتتيم وعبتتتتتد بتتتتتدرا ) المشتتتتتك   لتلتتتتتك الحلتتتتتول وتقيتتتتتيم
 یعلتتتت لإلرشتتتتاد لتقليتتتتديا األستتتتلوب يعتمتتتتد حيتتتت (. 4112
 أو م ئمتتتة غيتتتر تكتتتو  قتتتد التوصتتتيا  متتت  حزمتتتة إعطتتتا 
 متت  التعامتتل متت  المتتزارع تمكتت  وال ملموستتة فوائتتد لهتتا لتتي 
 المنتا  فتي تغيرا  م  يطرأ ما أو مشك   م  يستجد ما
 منظمتتة) التت ... التستتوي  فتترص أو المتتدخ   أستتعار أو

 (.4111  المتحد  لألمم والزراعة األغ ية
 متتت  منظومتتتة عتتت  عبتتتار  یالزراعتتت اإلرشتتتاد أل  را  ونظتتت
 بتتتتي  تجمتتتت  المرشتتتتد ختتتت ل متتتت  تقتتتتدم  الفاعلتتتتة األنشتتتتطة
 الزراعيتتة والمستتتحدثا  للتتزراع الناجحتتة الزراعيتتة الخبتترا 
 التتتزراع لظتتترو  والم ئمتتتة الريتتت  فتتتي للتطبيتتت  الصتتتالحة
 والصتتتتتتتتتالح الواضتتتتتتتتتح اإلنتتتتتتتتتتاجي العائتتتتتتتتتد و ا   وبيئتتتتتتتتتتهم

 اإلرشتتتتتتتتادية واألدوا  اليباألستتتتتتتت ختتتتتتتت ل متتتتتتتت  للمستتتتتتتتتهلك
 والفهتتتتتتم المشتتتتتتاركة یعلتتتتتت التتتتتتزراع تستتتتتتاعد التتتتتتتي الم ئمتتتتتتة

 اقتنتتتتتاع عتتتتت  یالزراعتتتت للمستتتتتتحد  والتطبيتتتتت  واالستتتتتيعاب
 الع قتتة مضتتمو  يمثتتل المشتتاركة فمبتتدأ(. 4104  قشتطة)

 دورا   المتتتزارع مشتتتاركة تلعتتتب حيتتت   والمتتتزارع المرشتتتد بتتتي 
 الشخصتتتية بر فتتتالخ  النتتتاجح یالزراعتتت اإلرشتتتاد فتتتي أساستتتيا  
 الحتل اعتبارهتا ويمكت  للمعلومتا  مصتدر أهم هي للمزارع
 ويعتر   المحليتة واالحتياجا  المشك   لمواجهة الحاسم
 بتتي  تتتتم مستتتمر تعلتتيم عمليتتة أنتته یعلتت بالمشتتاركة اإلرشتتاد
  التتتتتبع  وبعضتتتتهم المتتتتزارعي  وبتتتتي  والمتتتتزارعي  المرشتتتتد
 مت  ومهتارا  وخبترا  معلومتا  واكتستاب تبتادل يتتم حي 
 وتحستتي  زيتتاد  بهتتد  والمشتتاهد  والمناقشتتة الحتتوار ختت ل
 أستلوب ويمتتاز  للمتزارعي  المعيشتي یالمستو  لرف  اإلنتا 

 یعلتتتتتت للتعتتتتتتر  الفرصتتتتتتة يتتتتتتتيح بأنتتتتتته بالمشتتتتتتاركة اإلرشتتتتتتاد

 والثقتتة یالجمتتاع العمتتل یعلتت ويعتمتتد المتتزارعي  احتياجتتا 
 ستتتتلوك ويلعتتتتب  والمرشتتتتد المتتتتزارع بتتتتي  المتبتتتتادل والتقتتتتدير

 بنتا  فتي كبيترا   دورا   التحليليتة وقدراته معلوماته وقو  مرشدال
 (.4110  الزراعي لإلرشاد المركزية اإلدار ) الثقة ه ه

 متتت  البتتد كتتا  بالمشتتاركة اإلرشتتاد أستتلوب متت  وتمشتتيا  
يجابيتة مرونتة أكثتر تكتو  جديتد  طر  إيجاد  إعطتا  فتي وا 

 تهاومناقشت بتعمت  مشك تهم في للتفكير للمزارعي  الفرصة
 وتحمتتل لهتتم المناستتبة القتترارا  واتختتا  التتبع  بعضتتهم متت 

  الحقليتة المتزارعي  متدار  ه ا نتا  م  وكا  مسئولياتهم
 أستاليب مت  حديثا   أسلوبا   تعتبر الحقلية المزارعي  فمدار 
 بالمشتتتاركة اإلرشتتتاد متتتنهج صتتتور وأحتتتد یالزراعتتت اإلرشتتتاد
 العمتتتتتتل  ومنهتتتتتتا الخصتتتتتتائص متتتتت  بالعديتتتتتتد يتميتتتتتتز والتتتتت ي

 الكاملتتتتة والمشتتتتاركة  التيستتتتير علتتتت  واالعتمتتتتاد  لجمتتتتاعيا
 واحتتتتترام  والمناقشتتتتة والحتتتتوار  المتبتتتتادل والتتتتتعلم  والفعالتتتتة
 ويعتبر. النف  عل  واالعتماد  یالعمل والتطبي   الخبرا 
 اإلرشتتادية المتتداخل متت  الحقليتتة المتتزارعي  متتدار  متتدخل

 التتتتتتتعلم یعلتتتتتت األستتتتتتا  فتتتتتتي يعتمتتتتتتد یوالتتتتتت   المستتتتتتتحدثة
 البيئة تكو  وفيه  المتعلمي  لرغبا  واالستجابة شاركةبالم

 كافتتتتة تنفيتتتت  فيتتتته يتتتتتم التتتت ي الحقتتتتل هتتتتي للتتتتتعلم األساستتتتية
 (.4104  زهرا ) التعليمية األنشطة

 لإلرشتتتتتتتاد أستتتتتتتلوب بأنهتتتتتتتا الحقليتتتتتتتة المتتتتتتتدار  وتعتتتتتتتر 
  المتتتزارعي  حقتتتول التعليميتتتة ومادتهتتتا فصتتتولها  بالمشتتتاركة
 متتتت  عتتتتدد لهتتتتا ويختتتتتار   المزارعتتتتو  هتتتتم إليهتتتتا والمنتستتتتبو 

 فتتي التتتعلم فتتي الرغبتتة لتتديهم مزارعتتة أو متتزارع( 42-81)
 مت  يتوستط أ  يجتب یالت  الحقتل وهتو ومحدد ثاب  مكا 
 بشتتتكل النشتتتاط  لتتتك ويتتتتم. المتتتزارعي  حقتتتول الموقتتت  حيتتت 
(. الميستتتتر) یالزراعتتت المرشتتتد وجتتتود فتتتي( یأستتتبوع) یدور 
(Khisa, 2004 .)أواختر لتيإ الحقليتة المتدار  نشتأ  وتعتود 

 متت   0787 باندونيستتيا متتره ألول بتتدأ  حيتت   الثمانينتتا 
 المتكاملتتتة المكافحتتتة برنتتتامج ضتتتم  األرز یمزارعتتت صتتتغار
 مشتتتتروعا  أحتتتتد طريتتتت  عتتتت  تطتتتتويره تتتتتم یوالتتتت  لآلفتتتتا 
 تمكتتت  كوستتتيلة  المتحتتتد  لألمتتتم والزراعتتتة األغ يتتتة منظمتتتة

 لتحستتتتي  المطلوبتتتتة المهتتتتار  وتعلتتتتم تقصتتتتي متتتت  المتتتتزارعي 
 یعلتت التعتتر  یعلت قتتادري  يجعلهتتم ممتا  بأنفستتهم زراعتتهم
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 واتختتتتا   بأنفستتتتهم ثقتتتتتهم وزيتتتتاد   حلهتتتتا وستتتتبل مشتتتتك تهم
 و لك  وأوضاعهم مصالحهم م  يتف  بما بأنفسهم قراراتهم

 ومتزارع مزارع بي  معا   والعمل والتعلم  المشاركة لمبدأ وفقا  
 بتي  والتربط بيتنهم فيمتا الخبترا  وتبتادل ومرشد مزارع وبي 

  المستتتتتتتتحدثة والمهتتتتتتتارا  والمعلومتتتتتتتا  الستتتتتتتابقة خبتتتتتتتراتهم
  عديتتد  بلتتدا  فتتي ليطبتت  المتتدخل هتت ا انتشتتر متتا وستترعا 

 ووستتتتتط  األوستتتتتط والشتتتتتر   ال تينيتتتتتة وأمريكتتتتتا  آستتتتتيا فتتتتتي
فريقيتتا  أوروبتتا وشتتر   نشتتاطها بتتدأ  0772 عتتام وفتتي  وا 

 (. Khisa, 2004) مصر في
 یبمعنت  ليمالتع ولي  التيسير فهو هنا المرشد دور أما

 لتت ا  وم حظتتته عملتته يجتتب متتا التتزراع بتعريتت  يقتتوم أنتته
 يفتتتتتتتر  ال فهتتتتتتتو  Facilitator" الميستتتتتتتر/ " عليتتتتتتته يطلتتتتتتت 
 المواقتتتت  حستتتتب معلوماتتتتته يطتتتوع بتتتتل توصتتتتية أو معلومتتتة

 التبع  بعضهم المزارعي  إشراك یعل ويركز  تقابله التي
 للمتتتوارد وفقتتتا   لهتتتا حلتتتول ووضتتت  مشتتتك تهم تشتتتخيص فتتتي

  یالزراعتتتتتتتت لإلرشتتتتتتتتاد المركزيتتتتتتتتة اإلدار ) لتتتتتتتتديهم المتاحتتتتتتتتة
 المتتتتتتدار  فتتتتتتي یالزراعتتتتتت المرشتتتتتتد دور فجتتتتتتوهر(. 4110
  احتياجتتتاتهم عتتت  للتعبيتتتر المتتتزارعي  مستتتاعد  هتتتو الحقليتتتة
 التتتتزراع مجموعتتتتا  بتتتتي  واألفكتتتتار الحتتتتوار لتبتتتتادل ومنستتتتقا  

  للتتتتتتتزراع والتتتتتتتتعلم الدافعيتتتتتتتة أستتتتتتتاليب وتتتتتتتتدعيم  المختلفتتتتتتتة
 یعلتت ويعمتتل  الفنيتتة للتوصتتيا  مصتتدرا   أنتته إلتتي باإلضتافة
 بتلتتتتتتك المشتتتتتتاركي  التتتتتتزراع بتتتتتتي  انتشتتتتتتارها عمليتتتتتتة تعزيتتتتتتز
 (.Bessette, 2001) المدار 
 والزراعة األغ ية منظمة) السابقة الكتابا  أظهر  وقد

 لإلرشتتتتتاد المركزيتتتتتة اإلدار ) و( 4111  المتحتتتتتد  لألمتتتتتم
         ( Bessette, 2001) و( 4110  الزراعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

 التتتدور الحقليتتتة المتتتدار  مجتتتال فتتتي( Harnisch, 2000)و
 وهتتتتو  بتتتته يقتتتتوم أ  الميستتتتر/ المرشتتتتد یعلتتتت یينبغتتتت التتتت ي

 المرجعيتتتة الخلفيتتة تمثتتل یوالتتت مراحتتتل ثتت   فتتي ينحصتتر
 :یوه البح  له ا
/ المرشتتتتد يقتتتوم وفيهتتتا: التخطةةةةيط أو التمهيةةةد مرحلةةةة -0

 المدرستتتتة إلنشتتتتا  التحضتتتتيرية األنشتتتتطة بكتتتتل الميستتتتر
 أوستتتتتتتاط یفتتتتتتت المدرستتتتتتتة لفكتتتتتتتر  یالتتتتتتتوع بنشتتتتتتتر وتبتتتتتتتدأ

 المشتتاركي  اختيتتار  المدرستتة موقتت  اختيتتار  المتتزارعي 

 دوريتتتة لقتتتا ا  لعقتتتد بالتمهيتتتد والمتعلقتتتة  المدرستتتة فتتتي
ع مهتتم  التتزراع متت  محتتدد  مجموعتتا  متت  منتظمتتة  وا 
 عتتتت  ال زمتتتتة البيانتتتتا  وجمتتتت   اللقتتتتا ا  تلتتتتك بمكتتتتا 

 أولويتتتا  وتحديتتتد  عملتتته بمنطقتتتة واألنشتتتطة األوضتتتاع
 الوستتتتتتتتائل وتجهيتتتتتتتتز حلهتتتتتتتتا يجتتتتتتتتب التتتتتتتتتي لمشتتتتتتتتك  ا

 .الزراع م  عمله أثنا  له ال زمة اإليضاحية

 بوضت  المرشتد يقوم وفيها :التنفيذ أو التطبيق مرحلة -5
 حيتتت   التنفيتتت  موضتتت  التخطتتتيط مرحلتتتة خطتتتوا  كتتتل
 بتشتجي  ويقوم  عليه المتف  موعدها في اللقا ا  تعقد

 والمشتتتتاركة  همبيتتتتن فيمتتتتا خبتتتتراتهم تبتتتتادل یعلتتتت التتتتزراع
 التطبيتت  فرصتتة لهتتم يتتتيح كمتتا  المناقشتتا  فتتي الفعالتتة
 أي وحتتتل  تعلموهتتتا یالتتتت الجديتتتد  للممارستتتا  یالعملتتت

 نهايتتتتة وفتتتتي  یالعملتتتت التطبيتتتت  أثنتتتتا  تتتتتواجههم مشتتتتكلة
 اللقتتا  أثنتتا  للتتزراع قدمتته متتا كتتل بتلختتيص يقتتوم اللقتتا 

 .استفساراتهم علي واإلجابة

 كتل بتقيتيم الميستر/ المرشد وميق وفيها :التقييم مرحلة -3
 مت  اللقتا ا  عقتد أثنتا  أدائته تقيتيم مت  بداية  سب  ما

  المناقشتتتا  فتتتي التتتزراع مشتتتاركة متتتدي وتقيتتتيم  التتتزراع
 الحتياجتتتتاتهم المطروحتتتتة الموضتتتتوعا  م ئمتتتتة یومتتتتد

 .منها استفادتهم یومد  الفعلية

 بمحافظتة الحقليتة المتدار  مدخل تطبي  لحداثة ونظرا  
 التراه  الوض  علي التعر  م   لك يقتضيه وما  البحير 

 بتته يقتتوم التت ي للتتدور تقيتتيم إجتترا  وكتت ا  الحقليتتة للمتتدار 
 العاملتتتة الحقليتتتة بالمتتتدار  العتتتاملي  الميستتتري / المرشتتتدي 

 علتيهم يجتب لما واضح فهم هناك كا  إ ا ما لمعرفة فعليا  
 والتطبيتتتتت  التمهيتتتتتد عمليتتتتتا  ختتتتت ل أدوار متتتتت  بتتتتته القيتتتتتام
 تحقيت  إلتي الوصتول بغيتة و لتك  الحقلية للمدار  يموالتقي

 .البح  ه ا إجرا  إلي الحاجة ظهر  ل ا  األفضل
 البحثية األهداف

 یعلتتتتت التعتتتتتر  رئيستتتتتية بصتتتتفة البحتتتتت  هتتتتت ا استتتتتهد 
 البحير  بمحافظة الحقلية المزارعي  لمدار  الراه  الوض 
  لتك تحقيت  ويمك   4102/ 4102 یالزراع العام خ ل
 :التالية الفرعية األهدا  تحقي  خ ل  م الهد 
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 للميسري  الشخصية الخصائص بع  عل  التعر  -0
: حيتتتتت  متتتتت  الحقليتتتتتة بالمتتتتتدار  العتتتتتاملي  المبحتتتتتوثي 

 والتخصتتتتتتتص  یالتعليمتتتتتتت یوالمستتتتتتتتو   والستتتتتتت   النتتتتتتتوع
 ومتد   یالدراست والمههتل  االجتماعية والنشأ   یالدراس
 .كميسر العمل

 المرشتتدو  بته يقتوم یالت  یالفعلت التدور یعلت التعتر  -4
: یفتت والمتمثتتل  الحقليتتة بالمتتدار  كميستتري  الزراعيتتو 

  والتطبيتت   التمهيتد عمليتا  مت  كتل   بتججرا ا  قيتامهم
 .بها يعملو  التي الحقلية للمدار  والتقييم

 متتت  الحقليتتتة للمتتتدار  یالتعليمتتت األثتتتر علتتتي التعتتر  -8
 .بها العاملي  الميسري  نظر وجهة

 متتت  الميستتتري  واستتتتفاد  تعتتتر  متتتد  علتتت  التعتتتر  -2
 .المختلفة الزراعية المعلوما  مصادر

 الميستتتتتتري  تواجتتتتتته التتتتتتتي المشتتتتتتك   یعلتتتتتت التعتتتتتتر  -2
 للتغلب ومقترحاتهم الحقلية المزارعي  بمدار  العاملي 
 .عليها

 البحثي األسلوب
 : اإلجرائية التعريفات

 البحت  هت ا فتي بهم ويقصد :الحقلية المدارس یميسر  -0
 والنقتتتا  الحتتتوار يتتتديرو  التتت ي  المرشتتتدا / مرشتتتدو ال

 المدرستتتتة فتتتتي المشتتتتاركي  المزارعتتتتا / المتتتتزارعي  متتتت 
 مديريتتتتتة متتتتت  كتتتتتوادر الميستتتتتري  بتتتتتدور ويقتتتتتوم  الحقليتتتتتة
 يلعتتتتتتتب حيتتتتتتت  الزراعيتتتتتتتة واإلدارا  بتتتتتتتالبحير  الزراعتتتتتتتة
 .الحقلية المدرسة إدار  یف محوريا   دورا   الميسر

 هتتت ا یفتت بهتتا ويقصتتد :التخطةةيط/ التمهيةةد إجةةراتات -5
 لقتتتتا ا  لعقتتتد بالتمهيتتتتد المتعلقتتتة األنشتتتتطة كتتتل البحتتت 
 المدرستتتتتتتة) التتتتتتتزراع مجموعتتتتتتتا  متتتتتتت  منتظمتتتتتتتة دوريتتتتتتتة
 إلقامتتتتتة المناستتتتتب المكتتتتتا  اختيتتتتتار وتشتتتتتمل(  الحقليتتتتتة

 والطتتتتتتتتتر   المناستتتتتتتتتبة واألوقتتتتتتتتتا   الحقليتتتتتتتتتة المدرستتتتتتتتتة
 المدرستتتة أهتتتدا  متتت  تتتتت  م التتتتي المناستتتبة اإلرشتتتادية
 اإلرشتتادية والمعينتا   لمسترشتتدي ا وخصتائص الحقليتة

 المتاحتتة واإلمكانيتتا  والتستتهي    معهتتا تتناستتب یالتتت
 . أهدافها تحقي  في الحقلية المدرسة لنجاح ال زمة

 هتتت ا فتتتي بهتتتا ويقصتتتد :التنفيةةةذ/ التطبيةةةق إجةةةراتات -3
 لقتتتتتا ا  عقتتتتتد بعمليتتتتة المتعلقتتتتتة األنشتتتتطة كتتتتتل البحتتتت 

 نشتتتتتتتطةاأل عتتتتتتت  البيانتتتتتتتا  وجمتتتتتتت   الحقليتتتتتتتة المدرستتتتتتتة
 والمشتتتتك    العمتتتتل منطقتتتتة فتتتتي الزراعيتتتتة اإلرشتتتتادية
 واإلمكانيتتتتتتتا  والمتتتتتتوارد  للمسترشتتتتتتتدي  أهميتتتتتتة األكثتتتتتتر
 خطتة ووضت   المشتك   حتل فتي تستاعد التي القائمة
 بمشتتتتتاركة أهتتتتتدافها وصتتتتتياغة الحقليتتتتتة المتتتتتدار  عمتتتتتل

 الجهتتتا  إلتتت  الزراعيتتتة المشتتتك   ورفتتت   المسترشتتتدي 
يجتتاد لدراستتتها المختصتتة  ونقتتل  لهتتا المناستتبة لتتولالح وا 

 الزراعيتتة والتوصتيا  المشتك   وحلتتول البحتو  نتتائج
 البيانتتتتا  وتستتتتجيل بجمتتتت  القيتتتتام وكتتتت لك  التتتتزراع إلتتتت 

 یاإلرشتتتتتاد العمتتتتتل ستتتتتير عتتتتت  الميدانيتتتتتة والم حظتتتتتا 
 بصتور  الدوريتة التقتارير إعداد إلي باإلضافة  یالزراع
 .العليا للمستويا  ورفعها منتظمة

 فتتي بهتتا ويقصتتد :یالتعليمةة لألثةةر قيةةيمالت إجةةراتات -4
/ المرشتتتتتد بتقيتتتتتيم المتعلقتتتتتة األنشتتتتتطة كتتتتتل البحتتتتت  هتتتتت ا

 المشتاركة أحدثتته الت ي یالستلوك التغييتر لمد  الميسر
  المبحتتوثي  المسترشتتدي  فتتي الحقليتتة المتتدار  بأنشتتطة

 للتتزراع الحقليتتة المتتدار  تقتتدمها یالتتت المعلومتتا  وهتتل
 التزراع معتار  فتي تغير الحظ وهل  لهم ومفيد  كافية
 فتي تغيتر الحتظ وهتل  الحقليتة المدار  ألنشطة نتيجة
 بعتتتد بهتتتا الموصتتت  اإلرشتتتادية للتوصتتتيا  التتتزراع تنفيتتت 

 متتتت  رضتتتتا الحتتتتظ وهتتتتل  الحقليتتتتة المتتتتدار  حضتتتتورهم
 قتتتتدمتها یالتتتتت للتوصتتتتيا  تطبتتتتيقهم نتتتتتائج عتتتت  التتتتزراع
 يوجتد وهتل  یالماضت العتام خ ل لهم الحقلية المدار 

 الخبترا  وتبادل والحوار المشاركة لعملية یايجاب تأثير
 یالمعرفتتت المستتتتو  زيتتتاد  علتتت  الحقليتتتة المتتتدار  أثنتتتا 
 .عامة بصفة للزراع
 البحتتتتت  هتتتتت ا یأجتتتتتر  :البحةةةةةث وعينةةةةةة وشةةةةةاملة منطقةةةةةة
 إجمتالي مت  البحت  هت ا شاملة وتشكل   البحير  بمحافظة

 بالمتتتتدار  العتتتتاملي  الميستتتتري  التتتتزراعي  المرشتتتتدي  عتتتتدد
 فتي البحت  عينتة وتمثلت   البحيتر  محافظة راكزبم الحقلية
 و لتك وميستر   ميستر 42 عتددهم والبتال  شتاملتهم إجمالي
 .بالمحافظة الحقلية المدار  تطبي  لحداثة نظرا  
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 شتتتهري ختتت ل البيانتتتا  جمتتت  تتتتم: البيانةةةات وتحليةةةل جمةةةع
 اختيتتتر  البحتتت  أهتتتدا  ولتحقيتتت   4102 وفبرايتتتر ينتتتاير

 جمتت  مراحتتل متت  تمشتتيا   لمراحتت عتتد  یعلتت البحتت  وحتتدا 
 الحقلية بالمدار  الخاصة البيانا  جمع  حي   البيانا 

 متتتت  الشخصتتتتية المقتتتتاب   طريتتتت  عتتتت  البحيتتتتر  بمحافظتتتتة
 واإلطت ع الزراعة بمديرية الحقلية المدار  ع  المسئولي 

 الحقليتتتة المتتتدار  عتتتدد بحصتتتر الخاصتتتة الستتتج   یعلتتت
  المتتتدار  تلتتتك أنشتتتطة فيتتته بتتتدأ  یالتتت  والزمتتتا  والمكتتتا 
 الميستتتتتتتري / التتتتتتتزراعي  المرشتتتتتتدي  أعتتتتتتتداد علتتتتتتتي التعتتتتتتر 
 استتتتتبيا  استتتتتمار  إلتتتتي باإلضتتتتافة  مدرستتتتة بكتتتتل العتتتتاملي 
 یعلت الحقليتة المتدار  یلميستر  أعتد  الشخصتية بالمقابلة

 ينطتوي  أقسام ث ثة علي اشتمل  حي  المحافظة یمستو 
 والوظيفيتتتتتتة الشخصتتتتتتية الخصتتتتتتائص بيانتتتتتتا  علتتتتتت  أولهتتتتتتا

  المبحتتتتتوثي  الميستتتتتري / التتتتتزراعي  للمرشتتتتتدي  واالتصتتتتتالية
 یالتتت لتتألدوار الكاشتتفة العبتتارا  متت  عتتددا   ثانيهتتا ويتضتتم 

 التمهيتتد  مراحتتل متت  كتتل   فتتي المبحتتوثي  الميستتري  بتته يقتوم
 لألثتتتتتتر وتقيتتتتتتيمهم  الحقليتتتتتتة للمدرستتتتتتة والتقيتتتتتتيم والتطبيتتتتتت  
 القستتتتم أمتتتتا  الفعليتتتتة الحقليتتتتة المدرستتتتة ألنشتتتتطة التعليمتتتتي

 تواجته یالتت المشتك   علت  فيحتتو  االستتمار  مت  الثال 
 لحتتل ومقترحتاتهم الحقليتتة بالمتدار  عملهتتم أثنتا  الميستري 

 .    المشك   تلك
 استتتتتتخدم :المسةةةةةتخدمة اإلحصةةةةةائية واألدوات األسةةةةةاليب
 یالتكتتتترار  التوزيتتتت  بجتتتتداول واالستتتتتعانة الوصتتتتفي األستتتتلوب
 واالنحتتتتتتتترا    یالحستتتتتتتتاب والمتوستتتتتتتتط المئويتتتتتتتتة  والنستتتتتتتتب

 باإلضتافة  المتغيترا  لتبع  یالكيفت والتصني   یمعيار ال
 تحقيتت  إلتتي للوصتتول للبيانتتا  یالكيفتت التحليتتل أستتلوب إلتي

 . الدراسة أهدا 
 ومناقشتها البحثية النتائج

 :البحيرة بمحافظة الحقلية للمدارس الراهن الوضع: أولا 
 إدار  ستتتتتج   متتتتت  عليهتتتتتا المتحصتتتتتل للبيانتتتتتا  وفقتتتتتا  
 أنشتتطة بتتدأ  بتتالبحير   الزراعتتة مديريتتةب یالزراعتت اإلرشتتاد

 اإلرشتتتتاد إدار  بتتتتي  التعتتتتاو  إطتتتتار فتتتتي الحقليتتتتة المتتتتدار 
 الزراعيتتتة الميتتتاه إنتاجيتتتة مشتتتروع وبتتتي  بتتتالبحير   یالزراعتتت

-AWP)              المناخيتتتتتة التغيتتتتترا  متتتتت  وموا متهتتتتا

ACC) GIZ  یالحقلت یالتر  تطتوير ومشروع FIMP . حيت 
 والمزارعتتتا  للمتتتزارعي  حقليتتتة مدرستتتة 04 عتتتدد افتتتتتاح تتتتم

 مراكتتتتز علتتتتي موزعتتتتة یتعليمتتتت إرشتتتتادي حقتتتتل 04 يتتتتتبعهم
 متتدار  2 متتنهم(  0) بجتتدول موضتتح هتتو كمتتا المحافظتتة

 هتتت ه وبتتتدأ . للرجتتتال حقليتتتة متتتدار  8و للستتتيدا   حقليتتتة
 4102/ 4102 یالشتتتتتتو  الموستتتتتم متتتتت  نشتتتتتاطها المتتتتتدار 

 القمتتح بمحصتتول المنزرعتتة األربعتتة الستتيدا  متتدار  وهتت 
 متتت  بتتتدأ  فقتتتد الثمانيتتتة الرجتتتال متتتدار  أمتتتا الخرشتتتو  و 

 . العام لنف  یالصيف الموسم
 مفتتترو  مظلتتتل بستتتيط مكتتتا  عبتتتار  الحقليتتتة والمدرستتتة

 المشتتاركي  ألحتتد تابعتتة أر  قطعتتة علتت  ُمعتتد بالحصتتير
 الرغبتتة لتتديهم مزارعتتة أو متتزارع( 42) متت  لعتتدد بالمدرستتة 

 مكتتتتتا   متتتتت بتتتتتالقرب یالتعليمتتتتت الحقتتتتتل ويكتتتتتو  التتتتتتعلم فتتتتتي
 مختلتتت  تجريتتتب متتت  المشتتتاركو  يتتتتمك  بحيتتت  المدرستتتة 

 المدرستتتتتة داختتتتتل تناولهتتتتتا يتتتتتتم یالتتتتتت الزراعيتتتتتة الممارستتتتتا 
 فتتتتي( یأستتتتبوع) یدور  بشتتتتكل النشتتتتاط  لتتتتك ويتتتتتم. الحقليتتتتة
 هتو المرشتد دور ويعتبتر(. الميستر) یالزراعت المرشد وجود

 وتبتتادل والمناقشتتة الحتتوار ويتتتم التتتدري  متت  أكثتتر التيستتير
 ويقتوم. الجديتد  الزراعيتة التقنيا  حول والمهارا  را الخب

 بتتتتتتالبحير  الزراعتتتتتتة مديريتتتتتتة متتتتتت  كتتتتتتوادر الميستتتتتتري  بتتتتتتدور
 فتتتي محوريتتتا   دوراُ  الميستتتر يلعتتتب حيتتت  الزراعيتتتة واإلدارا 

 مت  أثنتي  عتدد مدرستة بكتل ويكتو . الحقلية المدرسة إدار 
 الميستتترا  متتت  اثنتتتي  وعتتتدد المتتتزارعي  لمتتتدار  الميستتتري 

 .المزارعا   لمدار 
 بةةةالبحيرة بمحافظةةةة المنفةةةذة الحقليةةةة المةةةدارس :0 جةةةدول

 5102/ 5104 الشتوي للموسم
 المراكز

 مدارس عدد
 المزارعين

 مدارس عدد
 المزارعات

 ماليجاإل

 2 0 2 حمص أبو -0

 0 0 - المحمودية -4

 4 - 4 دمنهور -8

 2 4 4 الدوار كفر -2

 05 4 8 إجمالي

 .منشور  غير بيانا   بالبحير  یالزراع اداإلرش إدار : المصدر 
 بالخصتتائص المتعلقتتة البحثيتتة النتتتائج أهتتم وباستتتعرا 

: حيت  مت  الحقلية بالمدار  العاملي  للميسري  الشخصية
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  یالدراستت والتخصتتص  یالتعليمتت یوالمستتتو   والستت   النتتوع
 العمتتتتتتل ومتتتتتتد   الدراستتتتتتي والمههتتتتتتل  االجتماعيتتتتتتة والنشتتتتتتأ 
 أ  تبتتتتتتي (  4) جتتتتتتدول فتتتتتتي موضتتتتتتح هتتتتتتو كمتتتتتتا  كميستتتتتتر
 مدرستتتة لكتتتل يكتتتو  حيتتت   كتتتورا   المبحتتتوثي  متتت  11٫8٪
 وعتدد المتزارعي   لمتدار  ال كور الميسري  م  اثني  عدد
 .المزارعا  لمدار  الميسرا  م  اثني 

 مت  ميستر بهتا يتواجتد المزارعتا  متدار  بع  أ  إال
 الميستتتترا  متتتت  اثنتتتتي  وجتتتتود لتعتتتت ر  لتتتتك یويعتتتتز  ميستتتتر  
 الميستتتتري  ستتتت  یمتتتتد أ  وتبتتتتي . المدرستتتتة متتتتةإقا بمنطقتتتتة

 یحستاب بمتوستط ستنة 28و ستنة 42 بي  تراوح المبحوثي 
 . سنوا  01٫7 قدره معياري وانحرا  سنة 21٫2 قدر 

   الحقلية بالمدارس العاملين للميسرين العامة الخصائص :5 جدول
 ٪ العدد الفئات الخصائص

 11٫88 01  كور - النوع -0
 47٫01 1 إنا  -

 011 42 المجموع
 الس  -4
 

 4٫88 2 سنة( 82 -42) صغير -
 02٫21 2 سنة( 21 -81) متوسط -
 24٫21 02 ( فأكثر سنة28) كبير -

 011 42 المجموع
 21٫2 الحساب  المتوسط
 01٫7 المعيار  االنحرا 

 یالدراس المههل -8
 

 04٫2 8 متوسط مههل -
 2٫01 0 لمتوسط فو  مههل -
 12٫1 08 یعال مههل -
 2٫01 0 ماجستير -
 2٫01 0 دكتوراه -

 011 42 المجموع
 0٫12 المعيار  االنحرا 

 22٫88 00 زراعي إرشاد - یالدراس التخصص -2
 22٫01 08 أخر  زراعية تخصصا  -

 011 42 المجموع
 88٫88 41 ريفية - االجتماعية النشأ  -2

 02٫21 2 حضرية -
 011 42 المجموع

 یالزراع اإلرشادي العمل في الخدمة مد  -2
 

 

 41٫88 2 سنة( 01 -4) صغير  -
 21٫1 04 سنة( 07 -00) متوسطة -
 47٫01 1 سنة( 47 -41) كبير  -

 011 42 المجموع
 02٫2 الحساب  المتوسط 
 1٫88 المعيار  االنحرا  

 .مفرده( 42) لعدد البح  استبيا  م  حسب : المصدر
 

  الحقلية بالمدارس كميسرين العمل وبعد قبل للتدريب الحقلية بالمدارس العاملين الميسرين تعرض: 3 دولج
 الحقلية بالمدارس العمل أثنات  الحقلية بالمدارس العمل قبل الفئات/ التدريب

 ٪ عدد ٪ عدد

 للتدريب التعر  -0
,011 42 تعر   1  48 8٫72  

 2٫4 0 1 1 يتعر  لم
 011 42 011 42 المجموع

1٫21 04 دائما   التعر  مد  -4  02 8٫28  
88٫22 00 أحيانا    8 88٫8 
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4٫2 0 نادرا    0 4٫2  
 011 42 011 42 المجموع

 االستفاد  مد  -8
2٫81 40 1 1 كبير   

8٫72 48 متوسطة  4 8٫8 
 1 1 2٫4 0 ضعيفة
 011 42 011 42 المجموع

 .مفرده( 42) عددل البح  استبيا  م  حسب : المصدر

 قتتدرها ونستتبتهم المبحتتوثي  الميستتري  نصتت  متت  أكثتتر وأ 
 أ  م  الرغم  وعل  سنة 28 ع  أعمارهم تزيد ٪ 24٫2
 علتتتي والقتتدر  بالنشتتاط تتستتم ستتنا   األصتتغر العمريتتة الفئتتا 
 یفتت أكبتر تكتتو  االستتفاد  أ  إال االنتقتتاال  وتحمتل العمتل
 وأكثتتر لميتتدانيا بالعمتتل طويلتتة خبتتر  لتتديهم ميستتري  وجتتود
 إدار  فتتي المهتتار  یإلتت باإلضتتافة. التتزراع بمشتتك   إلمامتتا  

 . الجماعا  م  والعمل المناقشا 
 قدرها ونسبتهم المبحوثي  الميسري  غالبية أ  وتبي 

 وأ (  بكالوريو ) یعال یدراس مههل  وي 12٪
  یالزراع اإلرشاد كا  الدراسي تخصصهم منهم 22٫8٪

 م  ٪22٫4 قدرها ونسبتهم مبحوثي ال الميسري  باقي أما
 اإلرشاد غير یأخر  زراعية لتخصصا  الدارسي 
 الميسري  غالبية أ  النتائج أظهر  كما. یالزراع

 م  أكثر وأ   ريفية نشأ  ی و  ٪8 88 قدرها ونسبتهم
 ع  تزيد مد  قضوا ٪17٫4 قدرها ونسبتهم أرباعهم ث ثة
 تعرضوا قد جميعهم أ  كما  یاإلرشاد بالعمل عاما  00

 الحقلية  المدار  في كميسري  العمل قبل تدريبية لدورا 
 تعرضوا ٪72٫88 ونسبتهم منهم یالعظم والغالبية
 .الحقلية المدار  یف كميسري  العمل أثنا  للتدريب
 مت  كبيتر  استتفادتهم تك  لم الميسري  كل أ  تبي  كما
 بينمتتا الحقليتتة  المتتدار  فتتي كميستتري  العمتتل قبتتل التتتدريب
 ٪88 لقرابتتتة كبيتتتر  التتتتدريب متتت  االستتتتفاد  نستتتبة أصتتتبح 

 المدار  یف كميسري  عملهم بعد المبحوثي  الميسري  م 

 التتتتدريب  بعتتتد الممارستتتة أهميتتتة إلتتت  يشتتتير ممتتتا.  الحقليتتتة
 .التطبي  حيز إل  التدريب أثر وانتقال
 التخطةةةةيط/ التمهيةةةةد بةةةةءجراتات الميسةةةةرين قيةةةةام: ثانيةةةةاا 

 :الحقلية للمدارس
 تتبتت  التتتي بتتاإلجرا ا  القيتتام فتتي الميستتري  دور تقيتتيمل

 بعتتتتت  توجيتتتتته تتتتتتم الحقليتتتتتة  للمدرستتتتتة والتخطتتتتتيط التمهيتتتتتد
 الخاصتتتتتة استتتتتتجاباتهم ترتيتتتتتب وأمكتتتتت  للميستتتتتري   األستتتتتئلة
 وفقتتتا   تنازليتتتا   الحقليتتتة للمتتتدار  التمهيتتتد بتتتججرا ا  بقيتتتامهم
 يتضتح  والتت  (2) جدول في المبي  النحو عل  لتكراراتها

 باختيتتار دائمتتا   يقومتتو  الميستتري  متت  ٪11 قرابتتة أ  اهتتمن
 المدرستة وتنفيت  إلقامتة المناستبة واألوقا  المناسب المكا 

 بجمتتتت  دائمتتتتا   يقومتتتتو  المبحتتتتوثي  متتتت  ٪28 وأ  الحقليتتتتة 
 العمتتتل ستتتير عتتت  الميدانيتتة الم حظتتتا  وتستتتجيل البيانتتا 
 مت  ٪21 وأ  المدرستة  إقامتة بمنطقتة  الزراعت  اإلرشاد

 تتتت  م  التتت المناستتبة اإلرشتتادية الطتتر  اختيتتار حتتوثي المب
 بينما المسترشدي   وخصائص الحقلية المدرسة أهدا  م 
 دائمتتتتا   يقومتتتتو  ال المبحتتتتوثي  الميستتتتري  نصتتتت  متتتت  أقتتتتل

 الطتتتتر  متتتت  تتناستتتتب التتتتتي اإلرشتتتتادية المعينتتتتا  بجختيتتتتار
 المتاحتتتتتتة واإلمكانيتتتتتتا  التستتتتتتهي   تتتتتتتوفير أو اإلرشتتتتتتادية 

 أو أهتتتدافها  تحقيتتت  فتتتي الحقليتتتة المدرستتتة احلنجتتت ال زمتتتة
 .للميسري  ال زمة والمواص   النقل وسائل توفير

  الحقلية المدارس ألنشطة التخطيط/ التمهيد بءجراتات المبحوثين الميسرين قيام مدى يوضح: 4 جدول

 الحقلية للمدارس والتخطيط التمهيد بءجراتات الميسرين قيام

 المئوية بتهاونس الستجابة تكرارات

 يحدث ل أحياناا  يحدث دائماا  يحدث

 ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار

 8.8 4 41.8 2 11.8 01 .الحقلية المدرسة إلقامة المناسب المكا  اختيار -0

 1.1 1 47.4 1 11.8 01 .الحقلية المدرسة لتنفي  المناسبة األوقا  اختيار -4

 ستتتتير عتتتت  دانيتتتتةالمي الم حظتتتتا  وتستتتتجيل البيانتتتتا  جمتتتت  -8
 .المدرسة إقامة بمنطقة الزراع  اإلرشاد  العمل

02 8.28  8 8.88  4 8.8  
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 أهتتدا  متت  تتتت  م التتت  المناستتبة اإلرشتتادية الطتتر  اختيتتار -2
 .المسترشدي  وخصائص الحقلية المدرسة

04 21.1 8 88.8 2 02.1 

 الطتتتتتتر  متتتتتت  تتناستتتتتتب التتتتتت  اإلرشتتتتتتادية المعينتتتتتتا  اختيتتتتتار -2
 .اإلرشادية

00 22.8 1 47.4 2 42.1 

 لنجتتتتتتاح ال زمتتتتتة المتاحتتتتتة واإلمكانيتتتتتا  التستتتتتهي   تتتتتتوفير -2
 .أهدافها تحقي  ف  الحقلية المدرسة

01 20.1 00 22.8 8 04.2 

 88.8 8 22.8 00 41.8 2 .للميسري  ال زمة والمواص   النقل وسائل توفير -1

 .مفرده( 42) لعدد البح  استبيا  م  حسب : المصدر
 التمهيد إجرا ا  بنص  يقومو  الميسري  أ   لك عن وم

 يقومتتتتتتتتتو  وال الحقليتتتتتتتتتة  للمتتتتتتتتتدار  المطلوبتتتتتتتتتة والتخطتتتتتتتتيط
 اإلرشادي الدور عل   لك يهثر وقد منها  اآلخر بالنص 
 .الحقلية المدار  به ه المنوط
 التنفيةةةةةذ/ التطبيةةةةةق بةةةةةءجراتات الميسةةةةةرين قيةةةةةام: ثالثةةةةةاا 

 : الحقلية للمدارس
 التنفيت  بتججرا ا  القيتام فتي تتبت   الت اإلجرا ا  لتقييم
 للميستتتتتري  األستتتتتئلة بعتتتتت  توجيتتتتته تتتتتتم الحقليتتتتتة  للمتتتتتدار 
 للمتتدار  التنفيتت  بتتججرا ا  يتعلتت  فيمتتا استتتجاباتهم وكانتت 

 وفقتتتتتا   تنازليتتتتتا   االستتتتتتجابا  هتتتتت ه ترتيتتتتتب وأمكتتتتت  الحقليتتتتتة 
 ٪17 نحتتتو(  2)جتتتدول فتتتي المبتتتي  النحتتتو علتتت  لتكراراتهتتتا

 وتقاليتتتتتد عتتتتتادا  بمراعتتتتتا  دائمتتتتتا   يقومتتتتتو  المبحتتتتتوثي  متتتتت 
 الجهتتتتتا  إلتتتتت  الزراعيتتتتتة المشتتتتتك   ورفتتتتت  المسترشتتتتتدي  

يجتتتتاد لدراستتتتتها المختصتتتتة  ونقتتتتل لهتتتتا  المناستتتتبة الحلتتتتول وا 
 إلت  الزراعيتة والتوصتيا  المشك   وحلول البحو  نتائج
 .الزراع
 متت  ٪12 أ   (2)جتتدول نفتت  بيانتتا  متت  يتبتتي  كمتتا

 متتتتت  الهتتتتتد  بتتتتتجبراز ئمتتتتا  دا يقومتتتتتو  المبحتتتتتوثي  الميستتتتري 
 بوضتتت  دائمتتتا   يقومتتتو  متتتنهم ٪11 وأ  الحقليتتتة  المتتتدار 

 حتتي  فتتي. أهتتدافها وصتتياغة الحقليتتة المتتدار  عمتتل خطتتة
 الميستتتتتتتتتري  متتتتتتتتت  ٪28 ونحتتتتتتتتتو  ٪28و  ٪21 قرابتتتتتتتتتة أ 

 بمشتتتتتتتاركة األهتتتتتتتدا  بتتتتتتتجقرار دائمتتتتتتتا   يقومتتتتتتتو  المبحتتتتتتتوثي 
 أهميتتة األكثتتر اإلرشتتادية المشتتك   وتحديتتد المسترشتتدي  
عتتتتتداد ألولويتهتتتتتا  طبقتتتتتا   وترتيبهتتتتتا للمسترشتتتتتدي   التقتتتتتارير وا 

 علتتتت  العليتتتتا للمستتتتتويا  ورفعهتتتتا منتظمتتتتة بصتتتتور  الدوريتتتتة
  دائمتتتتا   يقومتتتو  ال المبحتتتوثي  نصتتت  كتتتا  بينمتتتا. الترتيتتتب
 منطقة في الزراعية اإلرشادية األنشطة ع  البيانا  بجم 
 اع والتزر  للميستري  اإلرشادية المطبوعا  توفير أو العمل 

 تستتاعد  التتت القائمتتة واإلمكانيتتا  المتتوارد علتت  التعتتر  أو
 قيتتتتتام عتتتتتدم علتتتتت   لتتتتتك يتتتتتهثر وقتتتتتد. المشتتتتتك   حتتتتتل فتتتتتي

 .بها المنوطة اإلرشادية بأدوارها لحقليةا المدار 
 التعليمةةة  األثةةةر تقيةةةيم بةةةءجراتات الميسةةةرين قيةةةام: رابعةةةاا 

 :الحقلية للمدارس
 لتقيتيم ري الميست بهتا يقتوم التتي اإلجرا ا  ترتيب أمك 

 وفقتا   تنازليتا   ترتيبتا   الحقلية المدار  ألنشطة التعليم  األثر
 يتضتح وفيته  (2) جتدول فتي المبتي  النحتو عل  لتكراراتها

 بتتتتتتاإلجرا  دائمتتتتتتا   يقومتتتتتتو  الميستتتتتتري  متتتتتت  ٪88 نحتتتتتتو أ 
 تقتتتتتدمها التتتتتتي المعلومتتتتتا  كفايتتتتتة متتتتتد  بمعرفتتتتتة الختتتتتاص
 دائما   ومو يق منهم ٪17نحو وأ  للزراع  الحقلية المدار 

 ألنشتتتتتتطة نتيجتتتتتتة التتتتتتزراع معتتتتتار  فتتتتتتي التغيتتتتتتر بم حظتتتتتة
 بم حظتة دائمتا   يقومتو  منهم ٪12 وأ  الحقلية  المدار 
 الحقليتة  المتدار  خت ل م  للمسترشدي  السلوك  التغيير

 اإلرشتتتادية للتوصتتتيا  التتتزراع تنفيتتت  فتتتي التغيتتتر وم حظتتتة
 .الحقلية المدار  حضورهم بعد بها الموص 
 

 المبحتتوثي  الميستتري  ثلثتت  أ  إلتت  النتتتائج تشتتير بينمتتا
 وجتود متد  علت  بتالتعر  دائمتا   يقومو  ٪22٫1 ونسبتهم
 الخبتتترا  وتبتتتادل والحتتتوار المشتتتاركة لعمليتتتة ايجتتتاب  تتتتأثير
 للتزراع المعرفي المستو  زياد  عل  الحقلية المدار  أثنا 

 الميستتتتتتري  متتتتتت  ٪21و  ٪82 نحتتتتتتو وأ . عامتتتتتتة بصتتتتتتفة
 نتتائج عت  التزراع رضتا متد  بم حظتة  يقومو  المبحوثي 
 لهتتتتم الحقليتتتتة المتتتتدار  قتتتتدمتها التتتتتي للتوصتتتتيا  تطبتتتتيقهم
 فتتتتي المسترشتتتتدي  مشتتتاركة ومتتتتد  الماضتتت   العتتتتام ختتت ل
 الميستتتتري  نصتتتت  متتتت  أقتتتتل وكتتتتا . الترتيتتتتب علتتتت  التقيتتتتيم

 التقيتيم بنشتر دائمتا   يقومتو  ٪22 قرابتة ونسبتهم المبحوثي 
 .المسترشدي  عل  اإلرشاد 
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   الحقلية للمدارس التنفيذ بءجراتات المبحوثين الميسرين قيام مدى يوضح: 2 دولج

 
 الحقلية للمدارس التنفيذية بءجراتات الميسرين قيام

 

 المئوية ونسبتها الستجابة تكرارات
 يحدث ل أحياناا  يحدث دائماا  يحدث
 ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار

4.17 07 .المسترشدي  وتقاليد عادا  مراعا  -0  2 1.02  0 4.2  
 لدراستها المختصة الجها  إل  الزراعية المشك   رف  -4

يجاد 4.17 07 .لها المناسبة الحلول وا   2 1.02  0 2.4 
 الزراعية والتوصيا  المشك   وحلول البحو  نتائج نقل -8

4.17 07 .الزراع إل   2 8.41  1 1.1  
1.12 08 .الحقلية المدار  م  الهد  إبراز -2  2 1.42  1 1.1  
8.11 01 .أهدافها وصياغة الحقلية المدار  عمل خطة وض  -2  2 1.42  0 2.4 
1.22 02 .المسترشدي  بمشاركة األهدا  إقرار -2  8 8.88  1 1.1  
 للمسترشدي  أهمية األكثر اإلرشادية المشك   تحديد -1

2.24 02 .ألولويتها طبقا   وترتيبها  2 1.42  8 04.2 
 للمستويا  ورفعها منتظمة بصور  الدورية قاريرالت إعداد -8

8.28 02 .العليا  01 1.20  1 1.1 
 منطقة في الزراعية اإلرشادية األنشطة ع  البيانا  جم  -7

8.22 00 .العمل  01 20.1 8 04.2 
 47.4 1 47.4 1 20.1 01 .والزراع للميسري  اإلرشادية المطبوعا  توفير -01
 في تساعد التي القائمة اإلمكانيا و  الموارد عل  التعر  -00

8.81 7 .المشك   حل  04 1.21  8 04.2 
 .مفرده( 42) لعدد البح  استبيا  م  حسب : المصدر
  الحقلية المدارس ألنشطة  التعليم األثر تقييم بءجراتات المبحوثين الميسرين قيام مدى يوضح: 2 جدول

 المدارس ألنشطة التعليمي األثر لتقييم الميسرين إجراتات
 الحقلية

 باإلجراتات القيام مدى
 يحدث ل أحياناا  يحدث دائماا  يحدث
 ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار

8.88 41 . للزراع الحقلية المدار  تقدمها یالت المعلوما  كفاية -0  2 1.02  1 1.1  
 المتدار  ألنشتطة نتيجتة التزراع معتار  یف التغير م حظة -4

4.17 07 .الحقلية  2 1.02  0 2.4 
 المتتدار  ختت ل متت  للمسترشتتدي  الستتلوكي التغييتتر م حظتتة -8

1.12 08 .الحقلية  2 1.42  1 1.1 
 اإلرشتتتتتادية للتوصتتتتيا  التتتتزراع تنفيتتتتت  یفتتتت التغيتتتتر م حظتتتتة -2

1.12 08 .الحقلية المدار  حضورهم بعد بها الموص   2 41.8 0 2.4 
 والحتتتتوار المشتتتتاركة لعمليتتتتة ايجتتتتابي تتتتتأثير وجتتتتود م حظتتتتة -2

 المستتتو  زيتتاد  علتت  الحقليتتة المتتدار  أثنتتا  الخبتترا  وتبتادل
 .عامة بصفة للزراع المعرف 

02 1.22  1 4.47  0 4.2  

 یالتتت للتوصتتيا  تطبتتيقهم نتتتائج عتت  التتزراع رضتتا م حظتتة -2
8.28 02 .الماض  العلم خ ل لهم الحقلية المدار  قدمتها  7 2.81  0 2.4 

1.21 04 .لتقييما یف المسترشدي  مشاركة م حظة -1  04 1.21  1 1.1 
8.22 00 .المسترشدي  عل  اإلرشاد  التقييم نتائج نشر -8  01 1.20  8 2.04  

 .مفرده( 42) لعدد البح  استبيا  م  حسب : المصدر
 منها استفادتهم ودرجة الزراعية المعلومات لمصادر المبحوثين الميسرين تعرض: 7 جدول

الزراعية المعلومات مصادر   الزراعية المعلومات لمصادر رضالتع 
(54=ن)  

 لهذه التعرض من الستفادة درجة
(متغيرة= ن) المصادر  
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 .مفرده( 42) لعدد البح  استبيا  م  حسب : المصدر

 بالمةةدارس العةةاملين الميسةةرين واسةةتفادة تعةةرض: خامسةةاا 
  الزراعية المعلومات مصادر من الحقلية
 أ  إلتتت ( 1)جتتتدول فتتتي التتتوارد  البحثيتتتة جالنتتتتائ تشتتتير

 لتزم ئهم يتعرضتوا لم المبحوثي  الميسري  م  ٪8٫8 نحو
 الزراعيتتتتتتتة البحتتتتتتتو  بمحطتتتتتتتا  للبتتتتتتتاحثي  أو العمتتتتتتتل یفتتتتتتت

 إلتت  ٪24٫2 بتتي  متتا وأ  الزراعيتتة  للمعلومتتا  كمصتتادر
 لشتتتتتتتبكة يتعرضتتتتتتتوا لتتتتتتتم المبحتتتتتتتوثي  الميستتتتتتتري  متتتتتتت  12٪

 للمعتتتتتتار  أو  (فيركتتتتتتو ) یالزراعتتتتتت باإلرشتتتتتتاد االتصتتتتتتال
 اإل اعيتتتتتة للبتتتتترامج أو الزراعيتتتتتة  للمتتتتتهتمرا  أو الزراعيتتتتتة 

 بي  ما أ  تبي  كما. الزراعية للمعلوما  كمصادر الريفية
 يتعرضتتتتتوا لتتتتتم المبحتتتتتوثي  متتتتت  ٪24 قرابتتتتتة إلتتتتت  47٫4٪
 الزراعتتتتتتة بكليتتتتتتا  أستتتتتتات   أو زراعيتتتتتتة تليفزيونيتتتتتتة لبتتتتتترامج
 . الزراعية للمعلوما  كمصادر
 أ ( 1)جتتتتدول بتتتتنف  التتتتوارد  تتتتتائجالن أوضتتتتح  بينمتتتتا
 اإلرشتتادية للمطبوعتتا  دائمتتا   يتعرضتتو  المبحتتوثي  غالبيتتة

 متتتتتتنهم ٪28 قرابتتتتتتة وأ  الزراعيتتتتتتة  للمعلومتتتتتتا  كمصتتتتتتادر
 للمعلومتتتا  كمصتتتادر اإلرشتتتادية للنتتتدوا  دائمتتتا   يتعرضتتتو 
 الميستتتري  متتت  ٪22 نحتتتو وأ  يحتاجونهتتتا  التتتتي الزراعيتتتة

 كمصتتتتتتادر العمتتتتتتل یفتتتتتت لتتتتتتزم ئهم يتعرضتتتتتتو  المبحتتتتتتوثي 

 متتتتتتت  ٪88 نحتتتتتتتو أ  تبتتتتتتتي  كمتتتتتتتا. الزراعيتتتتتتتة للمعلومتتتتتتتا 
 البحتو  بمحطا  للباحثي  يتعرضو  المبحوثي  الميسري 
 .الزراعية للمعلوما  كمصادر الزراعية
 لشتتبكة يتعرضتتو  المبحتتوثي  متت  ٪40 متت  أقتتل وأ 
 التليفزيونيتتتتتتتتتتة الزراعيتتتتتتتتتتة للبتتتتتتتتتترامج أو فيركتتتتتتتتتتو   اتصتتتتتتتتتتال
 . الزراعة ا بكلي ولألسات   واإل اعية 
 ترتيبتتا   الزراعيتة المعلومتتا  مصتادر ترتيتتب أمكت  وقتد
 متتت  المبحتتتوثي  قبتتتل متتت   كرهتتتا تتتتم لتكتتترارا  وفقتتتا   تنازليتتتا  

 النحتو علت  منهتا االستفاد  ودرجة المصادر له ه التعر 
 المطبوعتتتتا  جتتتتا   حيتتتت  أيضتتتا  ( 1)جتتتتدول فتتتتي المبتتتي 

 ا النتتتتتتدو  ت هتتتتتتا األول  الترتيتتتتتتب فتتتتتتي الزرايتتتتتتة اإلرشتتتتتتادية
 یفتت العمتتل یفتت التتزم   ثتتم  یالثتتان الترتيتتب یفتت اإلرشتتادية
 یفت الزراعيتة البحتو  بمحطتا  فالبتاحثي  الثالت   الترتيب
 اإل اعيتتتتة والبتتتترامج الفيركتتتتو   شتتتتبكة أمتتتتا. الرابتتتت  الترتيتتتتب

 والمعتتتتتتتار  الزراعتتتتتتتة  بكليتتتتتتتا  واألستتتتتتتات   والتليفزيونيتتتتتتتة 
 درالمصتتتا قائمتتتة نهايتتتة یفتتت فجتتتا   الزراعيتتتة والمتتتهتمرا 

 .المبحوثي  الميسري  منها ويستفيد لها يتعر  یالت
 والنتتدوا  اإلرشتتادية  المطبوعتتا  أ  يتبتتي  ستتب  ممتتا

 الزراعيتتتة المعلومتتتا  مصتتتادر أهتتتم متتت  تعتبتتتر اإلرشتتتادية 

 دائماا 
 (٪ )  

 أحياناا 
 (٪ )  

 نادراا 
 (٪ )  

 ل
 (٪ )  

 كبيرة
 (٪ )  

 متوسطة
 (٪ )  

 قليلة
 (٪ )  

 اإلرشتتتتتتتتتتتادية المطبوعتتتتتتتتتتتا  -0
 .الزراعية

41 
  (8٫88)  

2 
(1٫02 )  

1 
 (1 )  

1 
 (1 )  

41 
  (8٫88)  

2 
(1٫02 )  

1 
 (1 )  

 02 .اإلرشادية الندوا  -4
 (2٫24 )  

7 
(8٫81 )  

1 
 (1 )  

1 
 (1 )  

02 
 (2٫24 )  

4 
(8٫8 )  

1 
(4٫47 )  

 08 .العمل في الزم   -8
 (4٫22 )  

8 
(8٫88 )  

1 
 (1 )  

4 
(8٫8 )  

02 
(1٫22 )  

2 
(8٫41 )  

0 
(4٫2 )  

 البحو  بمحطا  الباحثي  -2
 .الزراعية

8 
(88.8 )  

02 
(8٫82 )  

0 
(4٫2 )  

4 
(8٫8 )  

08 
(4٫22)  

7 
(81.8 )  

1 
 (1 )  

 2 .فيركو  اتصال شبكة -2
(8٫41 )  

8  
(2٫04 )  

0 
(2.4 )  

02 
(2٫24)  

2 
(1٫02 )  

2 
(1٫02 )  

0 
(4٫2 )  

 8 .الريفية التليفزيونية البرامج -2
(2٫04 )  

7 
(8٫81 )  

2 
(41.8 )  

1 
(4٫47 )  

8 
(2٫04 )  

1 
(4٫47 )  

1 
(4٫47 )  

 4 .الزراعة بكليا  ات  األس -1
(8.8 )  

1 
(4٫47 )  

2 
(8٫41 )  

01 
(1٫20 )  

2 
(8٫41 )  

1 
(4٫47 )  

4 
(8٫8 )  

 0 .الزراعية المعار  -8
(4٫2 )  

4 
(8٫8 )  

8 
(2٫04 )  

08 
(1٫12 )  

0 
(4٫2 )  

1 
 (1 )  

2 
(1٫02 )  

 1 .الزراعية المهتمرا  -7
 (1 )  

2 
(8٫41 )  

4 
(8٫8 )  

01 
(8٫11 )  

8 
(2٫04 )  

4 
(8٫8 )  

4 
(8٫8 )  

 1 .الريفية اإل اعية البرامج -01
 (1 )  

8 
(2٫04 )  

8 
(2٫04 )  

08 
(1٫12 )  

1 
 (1 )  

8 
(2٫04 )  

8 
(2٫04 )  
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 البحيتر   بمحافظتة الحقليتة المتدار  یف العاملي  للميسري 
 .ونوعا   كما   زيادتها يتطلب ما وه ا

 العةةةةاملين الميسةةةةرين تواجةةةة  يالتةةةة المشةةةةك ت: سادسةةةةاا 
 عليها للتغلب ومقترحاتهم الحقلية بالمدارس

 ضتتع  مشتتكلة أ ( 8)جتتدول یفتت التتوارد  النتتتائج تبتتي 
 بالمتتدار  الخاصتتة اإلرشتتادية للحقتتول المخصتتص التمويتتل
 قرابتتتتة تواجتتتته التتتتتي المشتتتتاكل مقدمتتتتة یفتتتت جتتتتا   الحقليتتتتة 

 صتتتتعوبة مشتتتتكلة ت هتتتتا المبحتتتتوثي   الميستتتتري  متتتت  28٪
 الحقليتتة المتتدار  تواجتتد أمتتاك  إلتت  للوصتتول واصتت  الم

 ٪88٫8 ونستبتهم المبحتوثي  الميستري  لثلت  بالنستبة و لك
 تتتوافر عتتدم جانتتب إلتت . المبحتتوثي  الميستتري  إجمتتالي متت 

 متت  للمسترشتتدي  المناستتبة اإلرشتتادية المعينتتا  أو الوستائل
 .المستهدفي  الحقلية المدار  ومزارعا  زراع

 تتتتدريب كفايتتتة عتتتدم أ  الجتتتدول  نفتتت متتت  يتبتتتي  كمتتتا
 اإلدار  مقتتر عتت  الحقليتتة المتتدار  أمتتاك  وبعتتد الميستتري  
 مت  الحقلية المدار  انعقاد مواعيد مناسبة وعدم الزراعية 

 فتي جا   ضرورية  مزرعية بأعمال النشغالهم المزارعي 
 یفت العتاملي  الميستري  تواجته یالتت المشتك   قائمتة نهاية

 .البحير  حافظةبم الحقلية المدار 
 علةةة  للتغلةةةب المبحةةةوثين الميسةةةرين مقترحةةةات: سةةةابعاا 

 :تواجههم التي المشك ت
 یفتتتت المبتتتي  النحتتتو علتتت  المبحوثتتتو  الميستتترو  يقتتتترح

 وزيتاد  للميستري   والفنتي المتادي التدعم توفير  (7) جدول
 وفت  المجتاال  شتت  فتي للميستري  التدريبيتة التدورا  عدد

 م ئمتتتتتتة مواصتتتتتت   وستتتتتيلة يروتتتتتتتوف المناستتتتتتبة  المواعيتتتتتد
 ويستتتتتتتر  بستتتتتتتهولة عملهتتتتتتتم أدا  متتتتتتت  ليتمكنتتتتتتتوا للميستتتتتتتري 
 يمكتتت  ال بوعتتتود وعتتتدهم وعتتتدم المتتتزارعي  متتت  والمصتتتداقية

 بالمتتدار  والمتنوعتتة الكافيتتة المعينتتا  وتتتوفير بهتتا  الوفتتا 
 معنويتا   أو ماديتا   المزارعا  أو المزارعي  وتحفيز الحقلية 
 العمتتل أثنتتا  تتتواجههم التتتي المشتتك   علتت  للتغلتتب و لتتك
 .بها يعملو  التي الحقلية المدار  في

 الحقلية بالمدارس العاملين الميسرين تواج  التي المشك ت: 8 جدول
 ٪ تكرار المشكلة

.بالمدار  الخاصة اإلرشادية بالحقول الخاص التمويل ضع  -0  02 2٫24  
.ةالحقلي المدرسة مكا  إل  للوصول المواص   صعوبة -4  8 8٫88  
.للمسترشدي  المناسبة اإلرشادية المعينا  أو الوسائل توافر عدم -8  2 1٫42  
.للزراع المتاحة الموارد م  اإلرشادية التوصيا  بع  تعار  -2  2 1٫42  
.الحقلية للمدرسة العام الشكل بسبب الزارعي  إقبال عدم -2  2 8٫41  
.المدرسة انعقاد وق  الحافز لغياب المسترشدي  تجمي  صعوبة -2  2 8٫41  
.یاألساس عملهم جانب إل  مضافا   العمل ه ا أل  والدعم التحفيز عدم -1  2 1٫02  
.والمزارعا  للمزارعي  المقدمة وااللتزاما  بالوعود االلتزام عدم -8  4 8٫8  
.المزارعي  لد  تطبيقها مواعيد ع  التدريبية البرامج تأخر -7  4 8٫8  

.والمزارعا  المزارعي  مشك   لبع  ولحل إيجاد صعوبة 01  4 8٫8  
.والميسرا  الميسري  م  المسئولي  تعاو  عدم -00  4 8٫8  
. الميسري  تدريب كفاية عدم -04  0 4٫2  
.الزراعية اإلدار  مكا  ع  الحقلية المدار  أماك  بعد -08  0 4٫2  
. المزارعي انشغال بسبب المدار  انعقاد مواعيد مناسبة عدم -02  0 4٫2  

 .مفرده( 42) لعدد البح  استبيا : المصدر
 

 الحقلية المدارس في تواجههم التي المشك ت عل  للتغلب المبحوثين الميسرين مقترحات: 9 جدول
 ٪ تكرار المشكلة

8٫88 41 .للميسري  یوالفن یالماد الدعم توفير -0  
1٫21 04 .المناسبة واعيدالم وف  المجاال  شت  في التدريبية الدورا  عدد زياد  -4  
4٫47 1 .ويسر بسهولة عملهم أدا  م  ليتمكنوا للميسري  م ئمة مواص   وسيلة توفير -8  
1٫42 2 .بها الوفا  يمك  ال بوعود وعدهم وعدم المزارعي  م  المصداقية -2  
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8٫41 2 .الحقلية بالمدار  والمتنوعة الكافية المعينا  توفير -2  
8٫41 2 .معنويا   أو ماديا   المزارعا  أو عي المزار  تحفيز -2  
1٫02 2  .لعقدها مناسبة لتكو   العام شكلها وتحسي  الحقلية المدرسة تجهيز -1  
 الميعاد في المعلومة توصيل يمك  حت  محصول أي زراعة في البد  قبل ما أوقا  في ندوا  عقد -8

8٫8 4 .للمزارع المناسب  
8٫8 4 .الرسمية  الجها م  الجيد التنسي  -7  

4٫2 0 .مختلفة أماك  في المدار  بي  وتبادل زيارا  عمل -01  
4٫2 0 .المزارع إل  التوصيا  أحد  توصيل تستطي  وحت  أخر  مر  الثقة تعود حت  االستمرارية -00  

 .مفرده( 42) لعدد البح  استبيا : المصدر

  التوصيات
 مي ومضتتا نتتتائج متت  البحتت  عنتته أستتفر متتا ضتتو  یفتت
 :باآلتي التوصية يمك  فجنه بحثية 

  لتتتك یفتتت بمتتتا للميستتتري  والفنتتتي المتتتادي التتتدعم تتتتوفير -0
 .یالماد التحفيز

 وفت  المجتاال  شتت  فتي التدريبيتة التدورا  عتدد زيتاد  -4
 .المناسبة المواعيد

 .الحقلية بالمدار  والمتنوعة الكافية المعينا  توفير -8
 لتكتتو  العتتام شتتكلها  وتحستتي الحقليتتة المدرستتة تجهيتتز -2

 .لعقدها مناسبة
 مت  ليتمكنتوا للميستري  م ئمتة مواصت   وستيلة توفير -2

 .ويسر بسهولة عملهم أدا 
 عتتتدد وزيتتتاد  للميستتتري   اإلرشتتتادية المطبوعتتتا  تتتتوفير -2

 مصتتتتتتتتادر أهتتتتتتتتم متتتتتتتت  باعتبارهتتتتتتتتا اإلرشتتتتتتتتادية النتتتتتتتتدوا 
 المتتتدار  یفتتت العتتتاملي  للميستتتري  الزراعيتتتة المعلومتتتا 

 .الحقلية
 المراجع

 اإلرشتتتتتتتتتاد دليتتتتتتتتتل: الزراعتتتتتتتتتي لإلرشتتتتتتتتتاد المركزيتتتتتتتتتة اإلدار 
 .5110  الثال  الجز   بالمشاركة

 اإلرشتتتتتتتتتاد دليتتتتتتتتتل: یالزراعتتتتتتتتت لإلرشتتتتتتتتتاد المركزيتتتتتتتتتة اإلدار 
 .5110  یالثان الجز   بالمشاركة

 

 دور: كمتتتتال حنتتتتا   الحلتتتتيم عبتتتتد  محمتتتتد یشتتتتكر   بتتتتدرا 
 متتتتتت  العمتتتتتتل فتتتتتتي كميستتتتتتري  التتتتتتزراعيي  المرشتتتتتتدي 

 اإلنتتا  مجاال  بع  في الحقلية التعلم ا مجموع
  یالزراعتت لإلرشتتاد العلميتتة الجمعيتتة مجلتتة  یالزراعتت
 .5112  التاس  المجلد

 اإلرشتتتادية والمتتتداخل الطتتتر  تقيتتتيم: یعلتتت یيحيتتت  زهتتترا 
 یالزراعت اإلرشاد حول تدريبية عمل ورشة  الزراعية
  أكتتتتتوبر 8-0  عمتتتتا   مستتتتقط  التكنولوجيتتتتا وتقبتتتتل
5105. 

  جديد  رهية یالزراع اإلرشاد: عبا  الحليم عبد  قشطة
 .5105  القاهر   للطباعة یالند دار
 المزارعي  مدار : المتحد  لألمم والزراعة األغ ية منظمة

 دليل -النبا  وتغ ية للتربة المتكاملة اإلدار   الحقلية

 النمتا   وبعت  األساستية المبتاد  يتضتم  یإرشتاد
 .5111  روما  الميا و  یاألراض قسم  التدريبية
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ABSTRACT 
The main objective of this research was to identify the current situation of the FFS in El-Behira 

Governorate. The research covered all the 24male and female facilitators of male or female of agricultural 

extensionists in the FFS founded in the districts of El-Behira Governorate during the agricultural season 2015/ 

2016. The surveys using questionnaires were conducted with the respondents to collect data during the months 

of January and February 2016. Percentages, extent of mean, standard deviation, frequency tables, and the 

method of qualitative analysis of the data were used as statistical tools to explain and interpret the results. 

The most important findings were as follows: 

1- The total number of the FFS amounted to 12 schools in the districts of El-Behira Governorate in the 

agricultural season 2015/2016. It included eight schools for farmers and 4 for women farmers. The number 

of facilitators amounted to 17 of male and 7 of female facilitators. 

2- Ages of the respondents at the time of interview ranged from 26 to 58 years with a mean of almost 47.6 

years, 75% of them were high educated, 54% of facilitators were studied other agricultural courses they 

were non-agricultural extension, 83% of respondents were rural origins, 79% of them had either medium or 

large experience of agricultural extension. 96%, approximately of them were trained during working as 

facilitators, and 88% of them were benefiting greatly from this training. 

3- Facilitators are always doing half of procedures of bulldozing and planning for the field school, they were 

not doing the other half, so it has an effect on their assigned role. 

4- Fifty percent of the facilitators, not always collect data related to the agricultural extension activities in the 

work area, or providing with extension publications for farmers, or to identify existing resources and 

possibilities which help in solving problems. This may lead to the failure of the field schools with their 

assigned roles. 

5- Less than 50% of the facilitators always diffusing the extension evaluation between targets. 

6- Extension Publications and extension symposiums considered one of more important information sources of 

the facilitators working in the field farmer schools in El-Behira Governorate, is required to increase its 

quantity and quality.  

7- The most important problems facing the facilitators of FFS from The point of view were: Weak funding 

related to the extension fields that specialize- Non-availability of the means or the appropriate extensional 

aids for the fields, difficulty of transportation to get to the place of the school field, non-availability of the 

means or the appropriate extensional aids, opposed to some of the recommendations with the extensional 

available to the farmers resources, and absence of the farmers because the overall shape of the school field. 

8- The most important suggestions of the  facilitators to overcome these problems were: To provide financial 

and technical support for facilitators, increasing the number of training courses in various fields and in an 

appropriate time, to provide a convenient means to transport the facilitators to be able to do their job easy, 

credibility with farmers and the lack of promised promises cannot be fulfilled, to provide adequate and 

varied aids to the field school, and stimulate farmers or farmer's women financially or morally. 

 

 


