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  مشاركه الزراع في االنشطه اإلرشادية بمحافظتي الشرقية واإلسماعيلية
  محمد محمد خضر السيد/ د

  .ع.م.مركز البحوث الزراعية ، ج-معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

 :ملخص البحث
استهدف هذا البحث التعرف علي درجه مشاركه الزراع في سبع أنشطه إرشاديه هـي زيـارة   

الزراعي في مكتبه ،ومقابله المرشد الزراعي أثناء الزيارات الحقلية ،وحضـور االجتماعـات    المرشد
اإلرشادية ،والمشاركة في الحقول اإلرشادية وزيارتها، والمشاركة في الحمالت اإلرشـادية ،وقـراءه   

لبحـوث  المطبوعات اإلرشادية الزراعية أو االستماع لقراءتها ، والمشاركة في أنشطه شبكه اتصال ا
كذلك استهدف البحث التعرف علي درجه استفادة الزراع من المشاركة ).الفيركون(واإلرشاد الزراعي 

في تلك األنشطة ،وأيضا التعرف علي المشكالت التي تحد من مشاركه الزراع فـي بعـض األنشـطة    
  .اإلرشادية

حافظات التي تتميز وقد اجري هذا البحث في محافظتي الشرقية واإلسماعيلية حيث أنهما من الم
الزراعي بمختلف مجاالته ، وقد أمكن استيفاء البيانات من عينه عشوائية بلغ حجمهـا   إنتاجها بتنوع 
وقـد  . مبحوثا من محافظه اإلسـماعيلية ١١٧مبحوثا من محافظه الشرقية، ١٥٧مبحوثا بواقع  ٢٧٤

حوثين،وقد عولجت البيانات كميا، استخدم في تجميع البيانات استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية للمب
  .والجداول التكرارية المئوية ، النسبحيث تم استخدام 

وقد أظهرت النتائج ارتفاع نسبه مشاركه زراع العينة بالمحافظتين في النشاط الخاص بمقابلـه  
 كةالمشـار نسبه  بلغتالزراع للمرشد الزراعي أثناء قيامه بالزيارات الحقلية لحقول المزارعين ،حيث 

 بالنسـبة بالمحافظتين فقد جاءت متوسطه  العينةنسبه مشاركه زراع  إما% . ٧٨.٤٧في هذا النشاط 
% ٥٦.٥٧فيه  المشاركةنسبه  بلغتالمرشد الزراعي في مكتبه وقد  بزيارةلنشاطين هما قيام الزراع 

  % . ٥١.٨٢، وحضور اإلجتماعات اإلرشادية وقد بلغت نسبة المشاركة فيها 
بالمحـافظتين فيهمـا     العينةفقد جاءت نسبه مشاركه زراع  األخرى ألنشطة األربعةبالنسبة لو
من الزراع في النشاط الخاص بإقامة الحقول اإلرشـادية ومتابعـه   % ٤٥.٢٦،حيث يشارك  منخفضة
،كما يشارك  الزراعية لنشاط الخاص بقراءة المطبوعات اإلرشاديةفي ا% ٣٨.٣٢ويشارك ، زيارتها 
شبكه  أنشطهفي  العينةيأتي النشاط الخاص بمشاركه زراع  وأخيرا، حمالت اإلرشاديةفي ال% ٣١.٠٢

  .% ٢٥.٥٥ إليبنسبه تصل ) الفيركون (الزراعي  واإلرشاداتصال البحوث 
فقد تبـين  ،  المشاركة في األنشطة اإلرشاديةبالمحافظتين من  العينةزراع  ةستفادال بالنسبة إما

للنشـاط الخـاص    بالنسبة: علي النحو التالي  المشاركين في تلك األنشطةفادة الزراع نتائج استالمن 
، بينما استفاد % ٣٧.٤٢ عاليةبدرجه  العينةالمرشد الزراعي في مكتبه ،فقد استفاد من زراع  بزيارة
فقـد   الحقليةالزيارات  أثناءللنشاط الخاص بمقابله المرشد  وبالنسبة.  منخفضةبدرجه % ٨.٣٩منهم 

  .منخفضةمنهم بدرجه % ١٠.٢٣، في حين استفاد  عاليةبدرجه  العينةمن زراع % ٣٨.٦١استفاد 
مـن   %  ٤٣.٦٦فقد استفاد منهـا   جتماعات اإلرشاديةفي اال بالمشاركةوعن النشاط الخاص 

مـن   العينةكما استفاد زراع % .٩.١٦ منخفضةبالمحافظتين ، بينما استفاد منهم بدرجه  العينةزراع 
كـذلك  % . ١٤.٥٢ منخفضـة ،واستفاد بدرجه % ٥٠ عاليةبدرجه  قول اإلرشاديةلحفي ا المشاركة
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د استفاد من فق الزراعية اإلرشادفي قراءه المطبوعات  المشاركةمن  باالستفادةفيما يتعلق  أما
 وبالنسبة% . ٩.٥٢ منخفضة، بينما استفاد بدرجه  عاليةبدرجه % ٥٢.٣٨بالمحافظتين  العينةزراع 
من % ٤٢.٨٦الزراعي ،فقد استفاد  واإلرشادشبكه اتصال البحوث  أنشطهفي  المشاركةمن  ستفادةلال

  . منخفضةبدرجه % ٢٠، بينما استفاد  عاليةبدرجه  العينةزراع 
 أهمهـا فكـان   تحد من مشاركه الزراع في بعض األنشطة اإلرشادية لمشكالت التيوبالنسبة ل

 أفـراد مـن  %  ٣٠.٦٦وذكرها  المعرفة بوجود بعض األنشطة اإلرشاديةمشكله عدم : علي الترتيب 
، ثم مشـكله عـدم تـوفر الوقـت وذكرهـا      % ٢٨.٤٧، ثم مشكله كثره المسئوليات وذكرها  العينة

٢٥.٩١ . %  

  : ومشكلته  مقدمة البحث
تشهد الزراعة اليوم ثورة هائلة فى المعلومات المزرعيه تحتاج إلى تنظيمات رسـمية تتبنـى   
عملية نقل الصالح منها للتطبيق إلى جمهور الزراع ويعتبر اإلرشاد الزراعى أحـد هـذه التنظيمـات    

يرات سلوكية مرغوبة التعليمية المنتشرة بالريف التى تهتم بنقل تلك المعلومات وتعمل على أحداث تغي
ومحددة فى معارف الزراع وأتجاهاتهم ومهارتهم حتى تصبح تلـك األفكـار واألسـاليب المزرعيـه     
المستحدثة جزء من سلوكهم اليومى المعتاد ، واليمكن أن تتحقق تلك التغيرات السلوكية إال من خالل 

  ) .  ١ص:  ١٣( لمستهدفة برامج وأنشطة إرشادية تعتبر بمثابة نقطة البدء إلحداث التغيرات ا
هذا وتعتبر مشاركة الزراع فى األنشطة اإلرشادية المختلفة والتى تأخذ العديد مـن األشـكال   
منها الزيارات اإلرشادية ، واإلجتماعات اإلرشادية ، والحقول اإلرشـادية، والحمـالت اإلرشـادية ،    

( أتصال البحوث واإلرشاد الزراعى يضاً فى أنشطة شبكة أوقراءة المطبوعات اإلرشادية، والمشاركة 
  . ، أحد العالمات الدالة على مدى أقتناع الزراع بالعمل اإلرشادى وأهميته فى تطوير حياتهم ) الفيركون

أنها تعنـى إتاحـة الفرصـة    ) ٢٩٨ص: ١٩( وعن المشاركة كمفهوم يذكر عامر وآخرون 
التخطيط لتحقيق تلك األهـداف أمـا    لسكان المجتمع لإلسهام فى وضع األهداف العامة للمجتمع وفى

فيرى أن المشاركة تعبر عن سلوك واع وتصرف رشيد للفرد تنبع من فلسفة يؤمن ) ٤٠ص:٢٥(عياد
أن المشاركة تعنى أسهام الريفيين تطوعاً فى األعمال التنمويـة  ) ٨٠ص:١٧(كذلك يرى شوقى . بها

  . لمحلية سواء بالرأى أو العمل أو التمويل لحل مشكالت مجتمعاتهم ا
أفضل الطرق فى العمليات التنموية وهى تعنى  منأن المشاركة ) ٤- ٣ص:١٦( ويذكر سويلم 

،  هاميع أصحاب الشأن بصورة عادلة ونشطة فى وضع سياسات التنمية واستراتيجياتجعملية أشراك 
ـ    . وفى تحليل وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم النشاطات اإلنمائية  طة أما عـن المشـاركة فـى األنش

بأنها المساهمة فى الجهود اإلرشادية كالزيارات ، والخطابات، ) ١٣ص:٦(اإلرشادية فيعرفها الشافعى 
  . لة اإلرشاد الزراعى جواإلجتماعات، والنشرات، والملصقات ، واإليضاح العملى ، وم

النشاط اإلرشادى بأنه المجهود الذى يبذله المرشد الزراعـى  ) ٤٣ص: ١٤(كما يعرف سامى 
  . لقيام بالمهام األساسية لوظيفته اإلرشادية فى ا
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إلى أن األنشطة اإلرشادية تعتبر من أهم األنشطة التعليمية التى ) ١٨ص:٥(كذلك يشير السيد 
تقدمها أجهزة اإلرشاد الزراعى المختلفة إلى جمهور المسترشدين والتى يعتمد نجاحها علـى مـدى   

ل قيامهم بتطبيق محتواها اإلرشادى فى العمل على زيادة مشاركة الزراع فيها واألستفاده منها من خال
  .اإلنتاج وتحسين جودته ، وبالتالى زيادة الدخول وتحسين مستوى المعيشة 

أن نجاح األنشطة اإلرشادية فى تحقيق أهدافها يعتمد علـى  ) ٩٥ص: ١٢(ويضيف حراجى 
مرشد الزراعـى فـى مـزج    أن نجاح ال) ٣٠١ص:٢( كما يشير الخولى . مدى مشاركة الزراع فيها 

المعارف العلمية الجديدة بحاجات ورغبات الزراع واختيار الوسائل واإلساليب المناسبة لتوصيل تلـك  
  . المعارف إليهم يساعد على تحسين كفاءة األنشطة اإلرشادية 

ــرون    ــادلى وآخ ــن الع ــل م ــات ك ــارت دراس ــد أش ــذا وق ــالم ) ٣ص: ١٠(ه ، ع
إلى أن األنشطة اإلرشـادية  ) ١٣٢ص:١(، أحمد ) ١١٨ص:١٨(، صالح ) ٣٧٧١ص:٢١(وآخرون

ات اإلرشـادية ، وقـراءة   رحضور اإلجتماعات اإلرشادية ، والزيا: التى شارك فيها الزراع تمثلت فى
  . مجلة اإلرشاد الزراعى ، وزيادة الحقول اإلرشادية ، والمشاركة فى الحمالت اإلرشادية 

ات المكتبية ويقصد بها رن أهمها الزياأن م. ) ٢١٢ص: ٩(وعن تلك األنشطة يذكر الطنوبى 
تلك الزيارات التى يقوم بها المزارع لالتصال بالمرشد الزراعى فى مكان عمله ، باحثاً عن حل مشكلة 

عتبـر الزيـارات   تزراعية ، ويكون المزارع فى هذه الحالة على أتم استعداد للتعلم لحاجته لـذلك ، و 
أنه لنجـاح  ) ٣٠٧ص:٢٤(المزارع فى المرشد الزراعى ، ويشير عمر المكتبية دليالً صادقاً على ثقة 

تمامها واإلعالن عنها ، باإلضافة إلى تنظـيم المقـابالت   هذه الزيارات البد من تحديد مواقيت ثابتة إل
  . ة فى سجل المزارع رواإلهتمام بالزراع وحسن معاملتهم والترحيب بهم مع تسجيل الزيا

الزيارات التى يقـوم فيهـا    هاأن) ١١٨ص:٢٠(فيذكر عبد المقصود ما عن الزيارات الحقلية أ
التعـرف علـى   : المرشد بزيارة المزارع فى حقله وذلك لتحقيق واحد أو أكثر  من األغراض التالية 

ى وإعطاء النصيحة ، ولتحسين العالقات مع بعض الزراع ،وكـذلك  أالر ، وأبداء تهالمزارع وكسب ثق
ارات الحقلية قد تكون أن الزي) ٢٨٦ص:٨(جيهى لك يشير الشافعى ، الجنكذ. زراعية ما خبرهلشرح 

رع تتناسـب مـع   ازممعلومات صحيحة للالزراع ، أو كزيارة فنية إلعطاء معلومات من بغرض جمع 
إحتياجاته ،وقد تكون زيارة للقادة المحليين ألنهم يتمتعون بالقدرة على التأثير فى الـزارع اآلخـرين   

   . هم عالمعلومات م لدوذلك بهدف تبا
ـ أما عن النشاط الخاص بالحقول اإلرشادية ف أن الحقـول  ) ١٥٤- ١٥٣ص:٢٣(ذكر عمـر ي

رجـال اإلرشـاد   فلح بمعرفته تحت أشـراف  ر وتخدم وتدية تقام فى أرض المزارع نفسه وتدااإلرشا
ص :٢٢(مـر إيضـاً   ويذكر ع. الزراعى، وتكون قريبة من حقول باقى المسترشدين فى زمام القرية 

طريقة إرشادية ذات اثر تعليمى مرتفع، حيث تساهم فى كأن البحوث أثبتت فاعلية هذه الحقول ) ٢٨٣
قدرها بحث أجريا فى أحد المناطق بمحافظـة الغربيـة    ة من الزراعرتوصيل المعلومات إلى نسبة كبي

  .من زراع المنطقة%٦٨.٦٠بحوالى 
أنها مـن أقـدم  وأشـهر    ) ٢١٦ص:٧(فعىما فيما يتعلق باالجتماعات اإلرشادية فيرى الشاأ

والحصول على ومناقشة المعلومات واألفكار والقضايا  بالزراع فى جماعات ولتوصيل الطرق لالتصال
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ال تصأنها تعتبر من طرق اال) ١٥٢ص:٢٦( وبخصوص المطبوعات اإلرشادية يذكر مدكور 
الجماهيرية والتى تتضح أهميتها فى المراحل األولى من عملية التبنى وهى جذب االنتباه والرغبة فـى  

ـ ) ١١٢ص:٤(كذلك يذكر الرافعى  . الحصول على مزيد من المعلومات ـ ا تعتأنه د علـى الكلمـات   م
لتوصيل المادة اإلرشادية للـزراع ورجـال    اإلرشاديالمكتوبة أو الصور أو هما معا فى عملية النشر 

  .اإلرشاد
على فترات زمنية وتتنـاول   ردصبأن المطبوعات اإلرشادية ت) ٩١ص:١٥(كذلك يشير سويلم

المحليين والمرشدين الـزراعيين  موضوعات زراعية متعددة بلغة مفهومة ليسترشد بها الزراع والقاة 
  . عىمزرفى العمل ال
الت اإلرشادية كنشاط إرشادى بأعتبارها مإلى الح) ٨١ص:١١(غفاريشير بدران وعبد الو هذا

ية بشكل متكامل ومنظم حيث تستخدم كل طاقات وإمكانيات األجهزة المعنجهود تعليمية يتم فيها تجنيد 
ليمية فى نقل التكنولوجيا إلى جمهور المسترشدين خـالل فتـرة   فيها العديد من الطرق والمعينات التع

بأنها خطـة منظمـة    )١٧٣ص:٣٠( Maunderويعرفها .زمنية قصيرة نسيبا لتحقيق هدف محدد
ة مشاركة الزراع وتبينهم لممارسة معينة،حيث أنها تتضـمن جهـد تعليمـى مركـز     دبشكل جيد لزيا

بأنها االستخدام المنسق لطرق ) ١٢٠ص:٢٩( Evans مستمر خالل فترة زمنية معينة ، كما يعرفهاو
  . على مشكلة معينة وحلها خالل فترة من الزمن هنتبال والتعليم التى تستهدف تركيز األاتصاال

علـى  فقد جـاء  ) ٣١(ما بالنسبة ألنشطة شبكة اتصال البحوث باإلرشاد الزراعى الفيركونأ
وتمكـين   ويةبحوث واإلرشاد فى مصر من اجل تقموقع الشبكة أنها تهدف إلى ترسيخ نظام اتصال ال

  .الربط بين مكونات البحث واإلرشاد للمعرفة الزراعية القومية
 تـه ويمكن من خالل موقع الفيركون استفادة المرشدين الزراعيين والزارع وغيرهما من أنظم

والحوار فيه  فى مجتمع الفيركون وهو عبارة عن منتدى يمكن المشاركة همن خالل المشاركالمختلفة 
كذلك يمكن للمرشدين والـزراع  . اإلسراع للمشاكل التى تقابل الفردو لالحل األمثجل الوصول إلى أمن 

تصفح جميع النشرات اإلرشادية الزراعية،وتصفح نشرات الثقافة الزراعية، ويمكـن للـزراع أيضـا    
اصـيل القمـح ، واألرز ،   لسؤال خبير محخبير،فهناك إمكانية على الشبكة   المشاركة فى نظام اسأل

المستخدم بالتوصيات الفنيـة المناسـبة   والفاصوليا ، والعنب ، والطماطم وهو نظام يهدف إلى إمداد 
  .الزراعية المختلفة قبل زراعة المحصولللعمليات 

كذلك هناك إمكانية على موقع الفيركون للبحث فى قاعدة بيانات النشرات اإلرشادية، وقاعـدة  
صادية والتى توفر كافة اإلحصاءات عن المحاصيل المختلفة،كـذلك مـن أهـم األنظمـة     البيانات االقت
والتى يمكن من خاللها قيام المرشد بأدخال المشـاكل  ين على الموقع قاعدة مشاكل المزارع الموجودة

ا ووصفها وإرسالها عبر الشبكة إلى موقـع مركـز   الزراعية التى تلقاها من المزارعين بعد تشخيصه
الزراعية بالمعاهد والمحطات البحثية المختلفة إليجاد الحل المناسب لها عن طريق البـاحثين   البحوث

المتخصصين، بعدها يتم نشر حل المشاكل فورا حيث يقوم المرشد باإلطالع علـى الحـل و أبالغـة    
يـة  ين والزراع لإلطالع على حل جميع المشاكل الزراع، كذلك هناك إمكانية لكل من المرشدللمزارع 
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عن العوائد المتوقعة من مشاركة الزراع فى األنشطة اإلرشادية الزراعيـة فقـد أوضـحت    و
ددا متوسطا أو كبيـر  العينة يتوقعون ع أفرادمن % ٧٢.٣أن حوالى) ١٣٢- ١٣١ص:١(دراسة احمد

مشاركة الزراع فى تلك األنشطة فقد مقدار عن و،  ةمن العوائد نتيجة لمشاركتهم فى األنشطة اإلرشادي
ن من ذوى المشـاركة المنخفضـة والمتوسـطة فـى     أكثر من نصف عدد الزراع المبحوثيأتضح أن 

  .األنشطة اإلرشادية
 الزراع فى العمل االرشـادى أن  فقد أوضحت نتائج مشاركة) ١١٩ص:١٤(ما دراسة سامىأ
فى األنشطة والبرامج اإلرشادية والتى تمثلت فى حضـور   فى الزراع المبحوثين قد شاركوا% ٢٣.٥

وقـراءة مجلـة اإلرشـاد    ، االجتماعات اإلرشادية، والمشاركة فى التجميعات اإلرشادية وزيارتهـا  
ن فى من المبحوثي% ٧٦.٥م مشاركة ين عدتب نالزراعى، وزيارة المرشد الزراعى فى مكتبة، فى حي

  .األنشطة اإلرشادية
وكـذلك أهميـة   ، مما سبق تتضح أهمية مشاركة الزراع فى األنشطة اإلرشادية المختلفـة  

ة اإلنتاج الزراعى وتحسين جودته، دعلى زياادة منها لما لها من تأثير مباشر الوقوف على مدى االستف
  . ة الدخل القومىدوالهم المعيشة، وكذا زياة دخول الزراع وتحسين أحدوبالتالى زيا

  :يةالتمحاولة اإلجابة على التساؤالت اللذلك فقد تركزت مشكلة البحث فى 
  فى األنشطة اإلرشادية المختلفة؟المبحوثين ماهى درجة مشاركة الزراع  - ١
  من األنشطة اإلرشادية التى شاركوا فيها؟المبحوثين الزراع  ةماهى درجة استفاد - ٢
  اإلرشادية ؟ بعض األنشطةفى المبحوثين ماهى المشكالت التى تحد من مشاركة الزراع  - ٣

  :أھداف البحث 
  : تمشياً مع أبعاد المشكلة البحثية السابق عرضھا ، أمكن تحديد أھداف البحث على النحو التالى 

زيـارة المرشـد    :فى األنشطة اإلرشادية التاليـة  المبحوثين التعرف على درجة مشاركة الزراع  - ١
الزراعى فى مكتبة ، مقابلة المرشد الزراعى أثنـاء الزيـارات الحقليـة ، حضـور اإلجتماعـات      

اإلرشادية ، قـراءة  حمالت يارتها ، المشاركة فى الالمشاركة فى الحقول اإلرشادية وزاإلرشادية ، 
ـ   بكة اتصـاالت  المطبوعات اإلرشادية الزراعية أو االستماع لقراءتها ، المشاركة فى أنشـطة ش

  ) . نركويالف(البحوث واإلرشاد الزراعى 
  .السابق ذكرها  من األنشطة اإلرشاديةالمبحوثين التعرف على درجة استفادة الزراع  - ٢
  .فى بعض األنشطة اإلرشاديةالمبحوثين د من مشاركة الزراع التعرف على المشكالت التى تح - ٣

  :األھمية التطبيقية للبحث
فيد النتائج المتوصل إليها فى إلقاء الضوء على نسبة مشاركة الـزراع فـى   يأمل الباحث أن ت

األنشطة اإلرشادية التى تناولها البحث بالدراسة بمحافظتى الشرقية واإلسماعيلية، حتى يمكن لمسئولى 
اإلرشاد بالمحافظتين االسترشاد بتلك النتائج فى تحديد األنشطة التى يشارك فيها الزراع بنسبة عاليـة  

منخفضـة   ةالتى يشارك فيها الزراع بنسـب  ةلالهتمام بزيادة فاعليتها وتدعيمها، إما األنشطة اإلرشادي
تلك األسباب وبالتـالى يمكـنهم   فيمكنهم البحث عن أسباب عدم مشاركة الزراع فيها للعمل على تذليل 

التى يشـارك فيهـا   ة نسبة مشاركة الزراع فيها مستقبال حتى تكتمل منظومة األنشطة اإلرشادية زياد
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  :الطريقة البحثية 
  :البحث وعينته منطقة : أوالً 

حيث أنهما من المحافظات التى تتميز الشرقية واإلسماعيلية  محافظتى حث فىأجرى هذا الب
بتنوع إنتاجها الزراعى بمختلف مجاالت ، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بمحافظـة الشـرقية حـوالى    

، وتتكون المحافظة من أربعة عشر مركزاً أدرياً ، يوجد بكل مركز منهـا إدارة  ) ٢٨(فدان  ٨١٤٥٦٢
، كـذلك يوجـد    ة تقديم الخدمة اإلرشادية للـزراع رشاد الزراعى يقع على عاتقزراعية بها قسم لإل

بمحافظة الشرقية ثالثة عشر مركزاً إرشادياً مجهزة بكافة الوسائل والمعينات اإلرشادية الالزمة لتقديم 
 ٩الخدمة اإلرشادية للزراع ، حيث يخدم كل مركز إرشادى مجموعة من القرى المجاورة له ، ويرتبط 

مراكز إرشادية بالمحافظة بشبكة اتصاالت البحوث باإلرشاد الزراعى والتى يمكن من خاللها حل جميع 
  .مشاكل الزراع عن طريق مركز البحوث الزراعية 

 )٢٧(فدان  ٢٠٧٥٧١أما بالنسبة لمحافظة اإلسماعيلية فتبلغ المساحة المنزرعة بها حوالى 
باإلضافة إلنتشار أسلوب الزراعات المحمية  ر والفاكهة ،تزرع أغلبها بالحاصالت البستانية من الخض

ا سبع إدارات زراعية ، بكل إدارة مبها ، وتتكون المحافظة من خمسة مراكز أدارية ومدينتين يوجد به
 صـال مراكز إرشادية ، يرتبط ثالثة منهـا بشـبكة ات   ٦قسم لإلرشاد الزراعى ، كما يوجد بالمحافظة 

  ) .نركويالف( البحوث باإلرشاد الزراعى
ا كافـة األنشـطة   موع بهتنتوإلجراء الدراسة الميدانية ، تم اختيار مركزين من كل محافظة 

ومركـزى  ، وبذلك تم اختيار مركزى ديرب نجم ، كفر صـقر مـن محافظـة الشـرقية      ، رشاديةاإل
من كل مركـز   وبناءاً عليه فقد تم اختيار قرية. اإلسماعيلية والقنطرة غرب من محافظة اإلسماعيلية 

اإلرشـادية  من المراكز السابقة بحيث يتوفر بتلك القرى أحد المراكز اإلرشادية لضمان توفر األنشطة 
وبذلك تم اختيار قرية صافور من مركز ديرب نجم ، وقرية سنجها من مركـز  لمشاركة الزراع فيها ، 

، وقرية الرياح من مركز  كفر صقر بمحافظة الشرقية ، وإختيار قرية طوسون من مركز اإلسماعيلية
من إجمالى الـزراع  % ١٠القنطرة غرب بمحافظة اإلسماعيلية ، حيث تم اختيار عينة عشوائية بواقع 

، وقد  ٢٠٠٨عية بتلك القرى لعام خدمات الموجود بالجمعيات الزرا ٢بكل قرية وذلك من خالل سجل 
،  رمبحوثاً من قرية صـافو  ٧٢: لتالى مبحوثاً موزعين على النحو ا ٢٧٤بلغ حجم العينة وفقاً لذلك 

  .مبحوثاً من قرية الرياح  ٦٣مبحوثاً من قرية طوسون ،  ٥٤مبحوثاً من قرية سنجها ،  ٨٥
بالشكل  أعدت ينوقد استخدم فى تجميع البيانات استمارة استبيان بالمقابل الشخصية للمبحوث

ث بقرية الزرزمـون مركـز ههيـا    مبحو ٢٠ارها من خالل بالذى يحقق أهداف البحث ، حيث تم اخت
بمحافظة الشرقية ، حيث تم إجراء التعديالت المناسبة عليها لتصبح صالحة لتحقيق الغـرض منهـا ،   

  .م ٢٠٠٨شهر ديسمبر عام النصف األول من وقد تم جمع البيانات خالل 

  :البحثية قياس بعض المتغيرات : اً نيثا
  .درجة المشاركة فى األنشطة اإلرشادية  - ١

،  هتم قياس درجة المشاركة فى كل نشاط على حد بالدراسة سبع أنشطة إرشادية ل البحثوتنا
فى النشاط اإلرشادى ، حيث أعطى مـن يشـارك فـى     مشاركته وذلك من خالل سؤال المبحوث عن

ثالث درجات ، ومن يشارك أحياناً درجتان ، ومن يشارك نادراً درجـة واحـدة ،    بصفه دائمةالنشاط 
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  :نشطة اإلرشادية كة فى األردرجة االستفادة من المشا - ٢
تفادة من المشاركة فى األنشطة اإلرشادية من خالل سؤال المبحوثين اللذين تم قياس درجة اإلس

حيث يعطـى  الية حيث تم السؤال عن درجة االستفادة هل هى ع ،هدشاركوا فقط فى كل نشاط على ح
المنخفضـة   هواإلسـتفاد  عطى المبحوث درجتـان، أالمتوسطة فأما االستفادة  ،المبحوث ثالث درجات
  .أعطيت درجة واحدة 

  :أدوات التحليل اإلحصائى : ثالثاً 
  .تم استخدام النسب المئوية ، والجداول التكرارية كأساليب إحصائية لمعالجة بيانات البحث

  :النتائج ومناقشتھا 
  :مشاركة الزراع فى األنشطة اإلرشادية : أوالً 

: هـى  تناول البحث بالدراسة التعرف على درجة مشاركة الزراع فى سبع أنشطة إرشادية   
زيارة المرشد الزراعى فى مكتبه ، ومقابلة المرشد الزراعى أثنـاء الزيـارات الحقليـة ، وحضـور     
اإلجتماعات اإلرشادية ، والمشاركة فى الحقول اإلرشادية وزيارتهـا ، والمشـاركة فـى الحمـالت     

ة فـى أنشـطة   اإلرشادية ، وقراءة المطبوعات اإلرشادية الزراعية أو االستماع لقراءاتها ، والمشارك
  :، وقد جاءت النتائج على النحو التالى ) الفيركون( شبكة اتصال البحوث واإلرشاد الزراعى 

  :مشاركة الزراع فى النشاط االرشادى الخاص بزيارة المرشد الزراعى فى مكتبة  - ١
أن درجة مشاركة زراع محافظة الشرقية فى هذا النشاط كانـت  )  ١(تشير نتائج الجدول رقم 

، % ٢٢.٢٩، وشارك بدرجة متوسطة % ٧.٠١، حيث شارك منهم بدرجة عالية % ٥٢.٨٧ة بنسب
كوا فى زيارة المرشـد  رفى حين بلغت نسبة الزراع اللذين لم يشا% ٢٣.٥٧وشارك بدرجة منخفضة 

أما فى محافظة اإلسماعيلية فقد بلغت نسبة المشاركة فى هذا النشـاط  % ٤٧.١٣الزراعى فى مكتبة 
يشـاركون بدرجـة متوسـطة ،    % ٢٦.٥يشاركون بدرجـة عاليـة ،   % ١٦.٢٤منهم % ٦١.٥٤
يشاركون بدرجة منخفضة ، بينما كانت نسبة الزراع اللذين لم يشاركوا فى هـذا النشـاط   % ١٨.٨٠
٣٨.٤٦.%  

وتدل النتيجة السابقة على أهمية المرشد الزراعى بالنسبة للزراع ، حيث تتوجه نسبة كبيـرة  
وأيضاً للسؤال عـن حـل لـبعض    ، مقر عمله للتزود بالمعارف والمعلومات  منهم لزيارة المرشد فى

  .مشاكلهم الزراعية 

  :الحقلية  اتمشاركة الزراع فى النشاط الخاص بمقابلة المرشد الزراعى أثناء الزيار -٢
من الزراع المبحوثين بالشـرقية  % ٧٠.٠٦أن )  ٢(أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم 

بلة المرشد الزراعى أثناء قيامه بالزيارات الحقلية،حيث يحرص علـى مقابلـة   يحرصون على مقا
على مقابلته بدرجة متوسطة ، فى حين يقابله % ٢٢.٩٣،ويحرص %١٥.٩٢المرشد بدرجة عالية 

من الزراع ال يشاركون فى مقابلة المرشد أثناء زيارته % ٢٩.٩٤،بينما %٣١.٢١بدرجة منخفضة 
  .لحقول المزارعين
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الخاص  اإلرشاديتوزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجة مشاركتهم فى النشاط  .)١(قم جدول ر
   .بزيارة المرشد الزراعى فى مكتبة

   لمحافظةا      
  

 درجة المشاركة 

  العينة إجمالي  اإلسماعيلية  الشرقية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  ١٠.٩٥  ٣٠  ١٦.٢٤  ١٩  ٧.٠١  ١١  عالية
  ٢٤.٠٩  ٦٦  ٢٦.٥٠  ٣١  ٢٢.٢٩  ٣٥  متوسطة
  ٢١.٥٣  ٥٩  ١٨.٨٠  ٢٢  ٢٣.٥٧  ٣٧  منخفضة
  ٤٣.٤٣  ١١٩  ٣٨.٤٦  ٤٥  ٤٧.١٣  ٧٤  ال يشارك
  ١٠٠  ٢٧٤  ١٠٠  ١١٧  ١٠٠  ١٥٧  اإلجمالي

  

  

لمرشـد أثنـاء   امقابل ذلك نالحظ ارتفاع نسبة الزراع اللذين يحرصون على مشـاركة   في
يشارك منهم فـى مقابلـة    ،% ٨٩.٧٤الزيارات الحقلية بمحافظة اإلسماعيلية حيث بلغت نسبتهم 

، ويشاركه بدرجة منخفضة % ٤٤.٤٤، ويشارك بدرجة متوسطة % ١٨.٨٠المرشد بدرجة عالية 
مقابلة المرشـد أثنـاء الزيـارات الحقليـة      في كال يشار، وبينما ال تتعدى نسبة من % ٢٦.٥٠
قوم بتوعيتهم وتؤكد هذه النتائج أهمية دور المرشد الزراعى بالنسبة للزراع ، حيث ي % .١٠.٢٦

بأهم التوصيات الفنية لكافة المحاصيل الزراعية ، كما يقوم بنقل مشاكلهم للجهات البحثيـة إليجـاد   
  .الحلول المناسبة لها 

الخاص  اإلرشاديالنشاط  فيتوزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجة مشاركتهم  .)٢(جدول رقم 
   .أثناء الزيارات الحقلية الزراعيبمقابلة المرشد 

  المحافظة       
  

  درجة المشاركة 

  العينة إجمالي  اإلسماعيلية  الشرقية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  ١٧.١٥  ٤٧  ١٨.٨٠  ٢٢  ١٥.٩٢  ٢٥  عالية
  ٣٢.١٢  ٨٨  ٤٤.٤٤  ٥٢  ٢٢.٩٣  ٣٦  متوسطة
  ٢٩.٢٠  ٨٠  ٢٦.٥٠  ٣١  ٣١.٢١  ٤٩  منخفضة
  ٢١.٥٣  ٥٩  ١٠.٢٦  ١٢  ٢٩.٩٤  ٤٧  كال يشار
  ١٠٠  ٢٧٤  ١٠٠  ١١٧  ١٠٠  ١٥٧  اإلجمالي

  

  :مشاركة الزراع فى حضور اإلجتماعات اإلرشادية  -٣
من الزراع المبحـوثين بالشـرقية   % ٤٠.١٣أن )  ٣(أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم          

ويشارك بدرجة % ٧.٠١بدرجة عالية يشاركون فى حضور االجتماعات اإلرشادية، حيث يشارك منهم 
فـي حضـور    كبينمـا ال يشـار  % ١٢.٧٤بدرجة منخفضة  ، فى حين يشارك %٢٠.٣٨متوسطة 

  .                        وهى نسبة مرتفعة تقترب من حوالي ثلثي أفراد العينة بالشرقية % ٥٩.٨٧االجتماعات اإلرشادية 
أما في محافظة اإلسماعيلية نالحظ ارتفاع نسبة المشاركة فى حضور اإلجتماعات اإلرشـادية  

  ، % ٢٩.٠٦، ويشارك بدرجة متوسط % ٢٤.٧٩منهم بدرجة عالية  ، يشارك% ٦٧.٥٢إلى 
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  توزيع المبحوثين وفقاً لدرجة مشاركتهم فى حضور اإلجتماعات اإلرشادية .)٣(جدول رقم
  

  

  المحافظة  الشرقية  اإلسماعيلية  إجمالى العينة
  

 درجة المشاركة  عدد  %  عدد  %  عدد  % 
  ١٤.٦٠  عالية  ١١  ٧.٠١  ٢٩  ٢٤.٧٩  ٤٠

  طةمتوس  ٣٢  ٢٠.٣٨  ٣٤  ٢٩.٠٦  ٦٦  ٢٤.٠٩

  منخفضة  ٢٠  ١٢.٧٤  ١٦  ١٣.٦٧  ٣٦  ١٣.١٤

  كال يشار  ٩٤  ٥٩.٨٧  ٣٨  ٣٢.٤٨  ١٣٢  ٤٨.١٧
  ١٠٠  اإلجمالي  ١٥٧  ١٠٠  ١١٧  ١٠٠  ٢٧٤

  
وهى نسبة % ٣٢.٤٨في حضور االجتماعات  ك، بينما ال يشار% ١٣.٦٧ويشارك بدرجة منخفضة 

  . ثلث أفراد العينة ىال تتعد

   -:الزراع فى الحقول اإلرشادية وزيارتھا مشاركة  -٤
من أفراد العينة بالشرقية يشاركون فى النشـاط  % ٣٤.٣٩أن ) ٤(أظهرت نتائج الجدول رقم 

رف على مدى تنفيذ التوصيات الفنيـة  عالخاص بإقامة الحقول اإلرشادية ومتابعة زيارتها للت اإلرشادي
، ويشـارك  % ١٧.٨٣ويشارك بدرجة متوسطة ، % ٨.٩٢بدرجة عالية فيها حيث يشارك ،ونتائجها

الـزراع  يقارب ثلثـى   وهو ما% ٦٥.٦١هذا النشاط  في كال يشار، بينما % ٧.٦٤بدرجة منخفضة 
  . بالشرقية  المبحوثين

أما فى اإلسماعيلية فتصل نسبة مشاركة الزراع المبحوثين فى أنشطة الحقول اإلرشادية إلـى  
بالشرقية ، وربما يرجع ذلك ألن اغلـب   ة فى هذا النشاطوهى نسبة تفوق نسبة المشارك% ٥٩.٨٣

والخضر والتى تحتـاج إلـى زراع غيـر     ةالفاكهالمساحات بمحافظة اإلسماعيلية منزرعة بمحاصيل 
يجدوها فى الحقول اإلرشـادية   بحثون دائماً عن التكنولوجيا الزراعية الجديدة والتى غالباً مان يتقليدي

ادى ، لذلك نجد أن من يشارك من زراع العينة باإلسـماعيلية فـى أنشـطة    التى يقيمها الجهاز اإلرش
، ومن يشـارك  % ٢٣.٩٣، ومن يشارك بدرجة متوسطة % ٢٤.٧٩بدرجة عالية الحقول اإلرشادية 
  %. ٤٠.١٧، بينما من اليشارك فى هذا النشاط نسبتهم % ١١.١١بدرجة منخفضة 

   -:المشاركة فى الحمالت اإلرشادية  -٥
أن نسبة مشاركة الزراع المبحوثين بالشرقية فى الحمـالت  ) ٥(تائج الجدول رقم تشير ن

باإلسماعيلية وهى نسبة تحتاج من % ٣٩.٣١، بينما تصل هذه النسبة إلى % ٢٤.٨٤اإلرشادية 
بالمحافظتين إلى توعية الزراع بأهمية هذه الحمالت اإلرشـادية والتـى    الزراعيأجهزة اإلرشاد 

عريف الزراع بأهم التوصيات الفنية المستحدثة ، هذا وقد تبين من النتـائج أن  يمكن من خاللها ت
، ومـن  % ٧.٦٤زراع العينة بالشرقية نسبة من يشارك فى الحمالت اإلرشادية بدرجة عالية من 

، بينما نسبة الزراع % ٥.١٠، ومن يشارك بدرجة منخفضة % ١٢.١٠يشارك بدرجة متوسطة 
  % .٧٥فى أنشطة الحمالت اإلرشادية بالشرقية تصل إلى أكثر من  نكوالمبحوثين اللذين ال يشار
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ً لدرجة مشاركتھم  .)٤(جدول رقم  أنشطة الحقول  فيتوزيع الزراع المبحوثين وفقا
  اإلرشادية 

  

  

  المحافظة      
  

 درجة المشاركة 

  إجمالى العينة  اإلسماعيلية  الشرقية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  ١٥.٦٩  ٤٣  ٢٤.٧٩  ٢٩  ٨.٩٢  ١٤  عالية

  ٢٠.٤٤  ٥٦  ٢٣.٩٣  ٢٨  ١٧.٨٣  ٢٨  متوسطة

  ٩.١٣  ٢٥  ١١.١١  ١٣  ٧.٦٤  ١٢  منخفضة

  ٥٤.٧٤  ١٥٠  ٤٠.١٧  ٤٧  ٥٦.٦١  ١٠٣  اليشارك
  ١٠٠  ٢٧٤  ١٠٠  ١١٧  ١٠٠  ١٥٧  اإلجمالى

  

أما فى محافظة اإلسماعيلية فتصل نسبة المشاركة بدرجة عالية فى الحمالت اإلرشـادية  
بينما تصـل  ،%٧.٦٩ المنخفضةوالمشاركة ،% ٢٠.٥١توسطة والمشاركة الم% ١١.١١إلى 

  . %٦٠.٦٩اركة إلى نسبة عدم المش

  توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجة مشاركتهم فى الحمالت اإلرشادية) ٥(جدول رقم 
  

 المحافظة      
  

  درجة المشاركة

  إجمالى العينة  اإلسماعيلية  الشرقية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  ٩.١٣  ٢٥  ١١.١١  ١٣  ٧.٦٤  ١٢  عالية

  ١٥.٦٩  ٤٣  ٢٠.٥١  ٢٤  ١٢.١٠  ١٩  متوسطة

  ٦.٢٠  ١٧  ٧.٦٩  ٩  ٥.١٠  ٨  منخفضة

  ٦٨.٩٨  ١٨٩  ٦٠.٦٩  ٧١  ٧٥.١٦  ١١٨  ال يشارك
  ١٠٠  ٢٧٤  ١٠٠  ١١٧  ١٠٠  ١٥٧  اإلجمالي

اركة  -٦ يالمش اط  ف اديالنش ة  اإلرش ادية الزراعي ات اإلرش راءة المطبوع اص بق الخ
  : لقراءتھا  واالستماع

أن نسبة مشاركة الزراع المبحوثين فـى النشـاط   ) ٦(وضحت النتائج الواردة بالجدول رقم أ
بالشـرقية ،  % ٣٠.٥٧الخاص بقراءة المطبوعات اإلرشادية الزراعية قد بلغت نسبتهم  اإلرشادي

المشـاركة فـى هـذا     ةجيباإلسماعيلية ، حيث جاءت نت% ٤٨.٧٢فى حين تصل هذه النسبة إلى 
، بينمـا يشـارك   % ١٤.٦٥ويشارك بدرجة متوسـطة  ، % ٤.٤٦الية بالشرقية النشاط بدرجة ع
  % . ١١.٤٦بدرجة منخفضة 

، ويشارك % ٤.٢٧أما باإلسماعيلية فتصل نسبة المشاركة فى هذا النشاط بدرجة عالية إلى 
  % .١٣.٦٨، فى حين يشارك بدرجة منخفضة % ٣٠.٧٧بدرجة متوسطة 
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 اإلرشاديحوثين وفقاً لدرجة مشاركتهم فى النشاط توزيع الزراع المب .)٦(جدول رقم 
  الخاص بقراءة المطبوعات اإلرشادية الزراعية أو اإلستماع لقراءتها

  

 المحافظة        الشرقية  اإلسماعيلية
  

  العينة إجمالي

  درجة المشاركة  عدد  %  عدد  %  عدد  %
  ٤.٣٨  عالية  ٧  ٤.٤٦  ٥  ٤.٢٧  ١٢

  متوسطة  ٢٣  ١٤.٦٥  ٣٦  ٣٠.٧٧  ٥٩  ٢١.٥٣

  منخفضة  ١٨  ١١.٤٦  ١٦  ١٣.٦٨  ٣٤  ١٢.٤١

  ال يشارك  ١٠٩  ٦٩.٤٣  ٦٠  ٥١.٢٨  ١٦٩  ٦١.٦٨
  ١٠٠  اإلجمالي  ١٥٧  ١٠٠  ١١٧  ١٠٠  ٢٧٤

  

  

   ) :الفيركون ( البحوث واإلرشاد الزراعى  اتصالمشاركة الزراع فى أنشطة شبكة  -٧
ثين بالشرقية فى أنشطة أن نسبة مشاركة الزراع المبحو)٧(النتائج الواردة بالجدول رقمأظهرت 

بينما تصل نسبة مشاركة زراع العينـة  ،%١٧.٢٠إلرشاد الزراعى تصل إلى البحوث وا اتصالشبكة 
نسبة المشاركة باإلسماعيلية عنها بالشـرقية  وربما يمكن تفسير أرتفاع ،%٣٦.٧٥باإلسماعيلية إلى 

، حيث ) الفيركون(الزراعى حوث واإلرشاد الب اتصالمن خالل أحد مؤشرات ماورد على موقع شبكة 
مشكلة زراعية خاصة بالمحاصيل المختلفـة   ٦٨٩تقدم زراع محافظة اإلسماعيلية لموقع الشبكة بعدد 

إليجاد الحلول المناسبة لها عن طريق مركز البحوث الزراعية مقابل تقدم زراع محافظة الشرقية بعدد 
  . ) ٣١(م ٢٠٠٨مشكلة زراعية وذلك حتى نهاية عام  ٣٢١

، والمشـاركة  % ٥.٧٤ذا وقد جاءت مشاركة زراع العينة بالشرقية بدرجة عاليـة لنسـبة   ه
جاءت نسبة مشـاركة  بينما % ٣.٨٢، والمشاركة المنخفضة لنسبة % ٧.٦٤بدرجة متوسطة لنسبة 

، % ١٤.٥٣، وبدرجة متوسـطة لنسـبة   % ١٠.٢٥زراع العينة باإلسماعيلية بدرجة عالية لنسبة 
  % . ١١.٩٧ة وبدرجة منخفضة لنسب

وبذلك تكون نسبة عدم مشاركة الزراع فى هذا النشاط المستحدث بين زراع العينة بالشـرقية  
          . لزراع العينة باإلسماعيلية %٦٣.٢٥مقابل ، % ٨٢.٨٠

ـاد     ـال البحـوث باإلرش لذلك يوصى البحث بأهمية توعية الزراع للمشاركة فى أنشطة شبكة أتص
ـافر كافـة   الزراعى ألهميتها فى أمك انية قيامها بأحداث طفرة فى الزراعية المصرية ، وكذلك ضرورة تض

أجهزة وزارة الزراعة وخاصة اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى ومركز البحـوث الزراعيـة والمعمـل    
المركزى للنظم الزراعية الخبيرة للعمل على ربط جميع المراكز اإلرشادية على مستوى الجمهورية بشبكة 

  . ركون، وكذلك تذليل كافة الصعوبات التى تعوق عمل هذه الشبكة وخاصة قلة اإلمكانيات المادية الفي

أن نسبة مشاركة زراع العينة ) ٨(هذا ومن خالل كل النتائج السابقة يتضح لنا من نتائج الجدول رقم 

الزراع للمرشد بالمحافظتين قد جاءت مرتفعة بالنسبة لنشاط واحد فقط وهو النشاط الخاص بمقابلة 

الزراعي أثناء قيامة بالزيارات الحقلية لحقول المزارعين، حيث وصلت نسبة مشاركة أفراد 
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 المحافظة          الشرقية  اإلسماعيلية  إجمالى العينة
درجة 
  عدد  %  عدد  %  عدد  %  ة المشارك

  ٧.٦٧  عالية  ٩  ٥.٧٤  ١٢  ١٠.٢٥  ٢١

  متوسطة  ١٢  ٧.٦٤  ١٧  ١٤.٥٣  ٢٩  ١٠.٥٨

  منخفضة  ٦  ٣.٨٢  ١٤  ١١.٩٧  ٢٠  ٧.٣٠

  كال يشار  ١٣٠  ٨٢.٨٠  ٧٤  ٦٣.٢٥  ٢٠٤  ٧٤.٤٥
  ١٠٠  اإلجمالي  ١٥٧  ١٠٠  ١١٧  ١٠٠  ٢٧٤

  
  

 وهى نسبة مرتفعة تظهر أهمية دور المرشد الزراعـى % ٧٨.٤٧ النشاط إلىفى هذا ة بالمحافظتين العين

ـاكلهم ل  هم التوصيات الفنية ، وكذلك نقل الخبراتفى توعية الزراع بأ ـات  الزراعية إليهم ، ونقل مش لجه

  .األعلى إليجاد الحلول المناسبة لها 

ة لنشاطين هما قيام الزراع أما نسبة مشاركة زراع العينة بالمحافظتين فقد جاءت متوسطة بالنسب

وهى نسبة تؤكد سابقتها % ٥٦.٥٧بزيارة المرشد الزراعى فى مكتبة ، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 

ـا   رازالمرشد الزراعى بالنسبة لل من حيث أهمية ع ، وتؤكد أيضاً على أهمية طرق األتصال الفـردى ، أم

ـبة  ة التى يوهو حضور الزراع لالجتماعات اإلرشاديالنشاط الثانى  عقدها المرشد الزراعى حيث وصلت نس

، وهذه اإلجتماعات غالباً ما يشارك فيها بعض اخصائيوا المحاصيل المختلفة % ٥١.٨٢ها إلى فيالمشاركة 

وربما بعض الباحثين إلكساب الزراع المعارف واألفكار الجديدة ، وهذه النتيجة أيضاً تؤكد على أهمية دور 

  . ية المرشد الزراعى بالقر

لذلك يوصى البحث بأهمية عقد الدورات التدريبية المستمرة للمرشدين الزراعيين إلكسابهم كل ماهو 

ـات    جديد من معرفة علمية حتى يمكنهم نقلها للزارع من خالل زيارتهم لحقولهم  أو مـن خـالل اإلجتماع

  . اإلرشادية

جاءت نسبة المشاركة فيها منخفضة إما بالنسبة لألنشطة األربعة اآلخرى التى تناولها البحث فقد 

ـادية    % ٤٥.٢٦، حيث يشارك  من زراع العينة بالمحافظتين فى النشاط الخاص بإقامـة الحقـوق اإلرش

أما النشاط الخاص بقراءة المطبوعات اإلرشادية الزراعية أو اإلستماع لقراءتها فقد كانت . ومتابعة زيارتها 

ـات  المشاركة نسبة ا يرجع انخفاض ، وربم% ٣٨.٣٢بة نسبة المشاركة فيها بنس لعدم توفر تلك المطبوع

  . بالكميات المناسبة وخاصة مجلة اإلرشاد الزراعى ، والنشرات الفنية للمحاصيل المختلفة

مشاركة الزراع  حيث نسبة مشاركة الزارع فيها وهما األخيرة منرتبة وأخيراً يأتى نشاطين فى الم

ـ % ٣١.٠٢سبة المشاركة فيها إلى فى الحمالت اإلرشادية والتى تصل ن ـافظتين  بين زراع العين ، ه بالمح
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  : أستفادة الزراع من المشاركة فى األنشطة اإلرشادية : ثانياً 
التـى  ة استفادة الزراع المبحوثين من المشاركة فى األنشـطة اإلرشـادية   تعرف على درجلل

عـن   هتم سؤال المبحوثين اللذين شاركوا فى كل نشاط من األنشطة السبعة على حـد تناولها البحث ، 

أو منخفضة ، حيـث جـاءت   هى أستفادة عالية،أو متوسطه، وهل، ستفادتهم من تلك األنشطة أدرجة 

   - :لتالى النتائج على النحو ا
  : أستفادة الزراع من زيارة المرشد الزراعى فى مكتبة  - ١

مبحوث من زراع الشرقية يشاركون فى  ٨٣من  أن) ٨(أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم 

مبحوث مـن   ٧٢، بينما يشارك % ٥٢.٨٧النشاط اإلرشادى الخاص بزيارة المرشد فى مكتبة بنسبة 

وبسؤال هؤالء المبحوثين عن درجة استفادتهم % . ٦١.٥٤اط بنسبة زراع اإلسماعيلية فى هذا النش

من زراع الشرقية يستفيدون بدرجة % ٣٢.٥٣أن ) ٩(من تلك المشاركة ، أشارت نتائج الجدول رقم 

مـن زراع الشـرقية يسـتفيدون    %  ٥٧.٨٣من زراع اإلسماعيلية ، كما أن% ٤٣.٠٦عالية مقابل 

من زراع الشـرقية  % ٩.٦٤اع اإلسماعيلية ، بينما يستفيد من زر% ٥٠.٠٠بدرجة متوسطة مقابل 

  . من زراع اإلسماعيلية % ٦.٠٤بدرجة منخفضة مقابل 

مبحـوث أفـاد مـنهم     ١٥٥أما على مستوى العينة بالمحافظتين فقد شارك فى هذا النشاط 

رجـة  بد% ٥٤.١٩باالستفادة من زيارة المرشد فى مكتبة بدرجة عالية ، فى حين استفاد % ٣٧.٤٢

، وهذا المؤشر يدل على أن أكثـر  % ٨.٣٩متوسطة ، بينما جاءت نسبة األستفادة المنخفضة لنسبة 

  .الزراع اللذين يقومون بزيادة المرشد الزراعى فى مكتبة يستفيدون من زيارتهم له 

   -:استفادة الزراع من مقابلة المرشد الزراعى أثناء الزيارات الحقلية  -٢
من الزراع المبحوثين بالشرقية يستفيدون مـن   ١١٠أن )  ١٠(ل رقم تبين من نتائج الجدو

مقابلة المرشد الزراعى أثناء الزيارات الحقلية ، وبسؤالهم عن درجة استفادتهم من تلك الزيـارات ،  

بدرجة متوسـطة ، بينمـا   % ٥٧.٢٧منهم بأنهم استفادوا بدرجة عالية ، فى حين استفاد % ٣٠أفاد 

أما بالنسبة للزراع المبحوثين باإلسماعيلية فقد اسـتفاد مـنهم   . منخفضة  بدرجة% ١٢.٧٣استفاد 

، أما الزراع اللـذين اسـتفادوا مـن    % ٤٤.٧٦، واستفاد بدرجة متوسطة % ٤٧.٦٢بدرجة عالية 

  .فقط % ٧.٦٢مقابلة المرشد بدرجة منخفضة فقد وصلت نسبتهم 

ة المرشد الزراعى بدرجـة عاليـة   أما على مستوى العينة بالمحافظتين فقد استفاد من مقابل

وهذه . بدرجة منخفضة % ١٠.٢٣، بينما استفاد % ٥١.١٦،  واستفاد بدرجة متوسطة % ٣٨.٦١

  . النتيجة تؤكد أيضا على أهمية دور المرشد الزراعى أثناء الزيارات الحقلية لحقول المزارعين
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ة المرشد الزراعى فى رن وفقاً لدرجة استفادتهم من زياتوزيع الزراع المبحوثي .)٩(جدول رقم 

  مكتبة 
  

 المحافظة          الشرقية  اإلسماعيلية   اإلجمالي
درجة 

  عدد  %  عدد  %  عدد  %  األستفادة 

  ٣٧.٤٢  عالية  ٢٧  ٣٢.٥٣  ٣١  ٤٣.٠٦  ٥٨

  متوسطة  ٤٨  ٥٧.٨٣  ٣٦  ٥٠.٠٠  ٨٤  ٥٤.١٩

  منخفضة  ٨  ٩.٦٤  ٥  ٦.٠٤  ١٣  ٨.٣٩
  ١٠٠  اإلجمالي  ٨٣  ١٠٠  ٧٢  ١٠٠  ١٥٥

  
توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجة استفادتهم من مقابلة المرشد الزراعى  .)١٠(جدول رقم 

  أثناء الزيارات الحقلية 
  

 المحافظة        الشرقية  اإلسماعيلية  اإلجمالى 
   درجة األستفادة  عدد  %  عدد  %  عدد  %  

  ٣٨.٦١  عالية  ٣٣  ٣٠.٠٠  ٥٠  ٤٧.٦٢  ٨٣

  متوسطة  ٦٣  ٥٧.٢٧  ٤٧  ٤٤.٧٦  ١١٠  ٥١.١٦

  منخفضة  ١٤  ١٢.٧٣  ٨  ٧.٦٢  ٢٢  ١٠.٢٣
  ١٠٠  اإلجمالى  ١١٠  ١٠٠  ١٠٥  ١٠٠  ٢١٥

  

  : الزراع من المشاركة فى اإلجتماعات اإلرشادية  استفادة -٣
مبحوث من محافظة الشرقية شاركوا فى اإلجتماعات  ٦٣أن ) ١١(أظهرت نتائج الجدول رقم 

بأنهم استفادوا من المشاركة فى تلك اإلجتماعات بدرجة عالية ، كما % ٣٤.٩٢اإلرشادية ، أفاد منهم 

مـن  % ١٢.٧٠بدرجة منخفضـة   دمنهم بأنهم أستفادوا بدرجة متوسطه بينما استفا% ٥٢.٣٨أفاد 

مبحوث من المشاركة فـى اإلجتماعـات    ٧٩بالنسبة لزراع اإلسماعيلية فقد استفاد ،وهؤالء الزراع 

بأنهم اسـتفادوا  % ٤٣.٠٤منهم بأنهم استفادوا بدرجة عالية ، كما ذكر % ٥٠.٦٣اإلرشادية ، ذكر 

  . فقط % ٦.٣٣أما من أستفاد بدرجة منخفضة فكانت نسبتهم بدرجة متوسطة،

من المبحوثين قد أستفادوا مـن  % ٤٣.٦٦أما على مستوى العينة بالمحافظتين فقد تبين أن 

، أما نسبة % ٤٧.١٨ة ، كما استفاد بدرجة متوسطة المشاركة فى اإلجتماعات اإلرشادية بدرجة عالي

مما سـبق يتضـح أهميـة    . فقط % ٩.١٦اللذين أستفادوا بدرجة منخفضة فقد وصلت نسبتهم إلى 

كتسـاب للمعـارف   ااإلجتماعات اإلرشادية وما تحققه من استفادة للزراع اللذين يشاركون فيها مـن  

  .والمعلومات وتبادل للخبرات
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توزيع الزراع المبحوثين وفقـاً لدرجـة اسـتفادتهم مـن المشـاركة فـى        .)١١(جدول رقم  

  اإلجتماعات اإلرشادية
  

  

  المحافظة        الشرقية  اإلسماعيلية  اإلجمالى 
درجة 

  عدد  %  عدد  %  عدد  %   االستفادة

  ٤٣.٦٦  عالية  ٢٢  ٣٤.٩٢  ٤٠  ٥٠.٦٣  ٦٢

  متوسطة  ٣٣  ٥٢.٣٨  ٣٤  ٤٣.٠٤  ٦٧  ٤٧.١٨

  منخفضة  ٨  ١٢.٧٠  ٥  ٦.٣٣  ١٣  ٩.١٦
  ١٠٠  اإلجمالي  ٦٣  ١٠٠  ٧٩  ١٠٠  ١٤٢

  

  : الحقول اإلرشادية وزيارتھا  فياستفادة الزراع من المشاركة  -٤
 اإلرشاديعدد الزراع المبحوثين ممن شاركوا فى النشاط  أن) ١٢(أشارت نتائج الجدول رقم 

مبحوث وبسؤالهم عن  ٥٤الخاص بإقامة الحقول اإلرشادية ومتابعة زيارتها بمحافظة الشرقية قد بلغ 

بدرجة عاليـة ، كمـا ذكـر     استفادوامنهم بأنهم % ٢٤.٠٧أفاد استفادتهم من هذه المشاركة، درجة 

دوا بدرجة منخفضة ، بأنهم استفا% ٢٥.٩٣بدرجة متوسطة ، بينما أفاد  استفادوامنهم بأنهم % ٥٠

 ٧٠هذا النشاط فقد بلـغ عـددهم   محافظة اإلسماعيلية المشاركين فى ب لزراع المبحوثينأما بالنسبة ل

منهم بأنهم استفادوا من المشاركة فى الحقول اإلرشادية بدرجة عالية ، فى حين % ٧٠مبحوث ، أفاد 

بدرجة منخفضة فقـد   استفادواستفادوا بدرجة متوسطة، أما المبحوثين اللذين ابأنهم % ٢٤.٢٩ذكر 

  . فقط % ٥.٧١بلغت نسبتهم 

 استفادوااد العينة بالمحافظتين فقد بلغت نسبة المبحوثين اللذين ألفر اإلجماليعلى المستوى و

اللـذين  بينمـا  ، % ٣٥.٤٨، أما اللذين استفادوا بدرجة متوسطة فبلغت نسبتهم % ٥٠بدرجة عالية 

  % . ١٤.٥٢كانت نسبتهم  منخفضةاستفادوا بدرجة 

  :استفادة الزراع من المشاركة فى الحمالت اإلرشادية  -٥
أن عدد الزراع المبحوثين اللذين شـاركوا فـى   ) ١٣(تائج الواردة بالجدول رقم تبين من الن

منهم بأنهم أستفادوا بدرجة عالية ، % ٤٣.٥٩مبحوث ، أفاد  ٣٩الحمالت اإلرشادية بالشرقية قد بلغ 

أنهم أسـتفادوا  % ١٥.٣٨منهم بأنهم استفادوا بدرجة متوسطة ، فى حين ذكر % ٤١.٠٣بينما ذكر 

  .ضة بدرجة منخف

أما بالنسبة للزراع المبحوثين باإلسماعيلية فقد بلغ عدد الـزراع المشـاركين فـى الحمـالت     

منهم بأنهم أستفادوا بدرجة عالية من المشاركة فـى الحمـالت   % ٤٥.٦٥مبحوث،أفاد ٤٦اإلرشادية 

مـن  % ٢١.٧٤منهم بأنهم استفادوا بدرجة متوسطة ، كما اسـتفاد  % ٣٢.٦١اإلرشادية،بينما أفاد 

  . هؤالء المبحوثين بدرجة منخفضة 
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توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجة استفادتهم من المشاركة فى الحقول  .)١٢(جدول رقم 

  اإلرشادية وزيارتها
  المحافظة      

درجة 
  األستفادة 

  اإلجمالى   اإلسماعيلية  الشرقية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  ٥٠.٠٠  ٦٢  ٧٠.٠٠  ٤٩  ٢٤.٠٧  ١٣  عالية

  ٣٥.٤٨  ٤٤  ٢٤.٢٩  ١٧  ٥٠.٠٠  ٢٧  متوسطة

  ١٤.٥٢  ١٨  ٥.٧١  ٤  ٢٥.٩٣  ١٤  منخفضة
  ١٠٠  ١٢٤  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٥٤  اإلجمالي

  

توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجة استفادتهم من المشاركة فى الحمالت  .)١٣(جدول رقم 

  اإلرشادية 
 المحافظة      

  
   درجة األستفادة

  اإلجمالى   اإلسماعيلية  الشرقية
  %  عدد  %  عدد  %  دعد

  ٤٤.٧١  ٣٨  ٤٥.٦٥ ٢١ ٤٣.٥٩ ١٧  عالية

  ٣٦.٤٧  ٣١  ٣٢.٦١ ١٥ ٤١.٠٣ ١٦  متوسطة

  ١٨.٨٢  ١٦  ٢١.٧٤ ١٠ ١٥.٣٨ ٦  منخفضة

  ١٠٠  ٨٥  ١٠٠ ٤٦ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي
  

مبحوث على مستوى العينة بالمحافظتين قد شـاركوا فـى الحمـالت     ٨٥مما سبق يتضح أن 

منهم بدرجة متوسطة ، بينما % ٣٦.٤٧بدرجة عالية ، واستفاد % ٤٤.٧١اإلرشادية ، أستفاد منهم 

  . منهم بدرجة منخفضة % ١٨.٨٢استفاد 
  

  : استفادة الزراع من قراءة المطبوعات اإلرشادية أو األستماع لقراءتھا  -٦
قـد   العينـه مبحوث من إجمالى أفـراد   ١٠٥أن ) ١٤(أشارت النتائج الواردة بالجدول رقم 

تها ، وبسـؤال  ءاط اإلرشادى الخاص بقراءة المطبوعات اإلرشادية أو األستماع لقراشاركوا فى النش

مـنهم بـأنهم   % ٥٢.٣٨هذا النشاط ، أفاد المشاركة فى هؤالء المبحوثين عن درجة استفادتهم من 

% ٩.٥٢منهم بدرجة متوسطة ، كمـا أسـتفاد   % ٣٨.١٠استفادوا بدرجة عالية ، فى حين أستفاد 

  . بدرجة منخفضة 

 الشـرقية  عبـين زرا % ٥٦.٢٥كما تبين من النتائج أن درجة اإلستفادة كانت عالية بنسبة 

  لزراع % ٣١.٢٥فى حين كانت درجة اإلستفادة متوسطة بنسبة لزراع اإلسماعيلية،% ٤٩.١٢مقابل 
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توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجة استفادتهم من قراءة المطبوعات  .)١٤(جدول رقم 

  لزراعية أو اإلستماع لقراءتهااإلرشادية ا
  

  

  المحافظة        الشرقية  اإلسماعيلية  اإلجمالى 
درجة 

  عدد  %  عدد  %  عدد  %  األستفادة 

  ٥٢.٣٨  عالية  ٢٧  ٥٦.٢٥  ٢٨  ٤٩.١٢  ٥٥

  متوسطة  ١٥  ٣١.٢٥  ٢٥  ٤٣.٨٦  ٤٠  ٣٨.١٠

  منخفضة  ٦  ١٢.٥٠  ٤  ٧.٠٢  ١٠  ٩.٥٢
  ١٠٠  اإلجمالي  ٤٨  ١٠٠  ٥٧  ١٠٠  ١٠٥

  

% ١٢.٥٠أما درجة اإلستفادة المنخفضة فكانت لنسـبة  .لزراع اإلسماعيلية% ٤٣.٨٦قابل الشرقية م

  . لزراع اإلسماعيلية % ٧.٠٢لزراع الشرقية مقابل 
 

ى  -٧ اد الزراع وث واإلرش ال البح بكة اتص طة ش ى أنش اركة ف ن المش زراع م تفادة ال اس
   :)الفيركون(

من إجمـالى أفـراد العينـة    مبحوث فقط  ٧٠أن ) ١٥(أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم 

شاركوا فى أنشطة شبكة اتصال البحوث واإلرشاد الزراعـى بنسـبة مشـاركة بلغـت     بالمحافظتين 

بأنهم % ٤٢.٨٦ستفادتهم من هذه المشاركة ، أفاد اوبسؤال هؤالء المبحوثون عن درجة % ٢٥.٥٥

بدرجـة  % ٢٠ة،بينما اسـتفاد  منهم بدرجة متوسط%٣٧.١٤استفاد فى حين عالية،استفادوا بدرجة 

   . منخفضة

المبحـوثين  ستفادة كانت متقاربة بـين الـزراع   كما تبين من نتائج نفس الجدول أن نسبة اال

من زراع الشـرقية بـأنهم اسـتفادوا    % ٤٤.٤٤، حيث أفاد بالمحافظتين المشاركين فى هذا النشاط 

مـن زراع الشـرقية بـأنهم    % ٣٧.٠٤لزراع اإلسماعيلية ، كما ذكر % ٤١.٨٦بدرجة عالية مقابل 

مـن زراع  % ١٨.٥٢من زراع اإلسماعيلية ، كذلك ذكر % ٣٧.٢١استفادوا بدرجة متوسطة مقابل 

  . من زراع اإلسماعيلية % ٢٠.٩٣مقابل  منخفضةالشرقية بأنهم استفادوا بدرجة 

وث اللذين شاركوا فى نشاط شبكة أتصال البح همن زراع العين% ٨٠مما سبق يتضح لنا أن 

واإلرشاد الزراعى قد استفادوا بدرجة عالية ومتوسطة ، ويعتبر هذا مؤشر هام ألهمية هـذا النشـاط   

  .الذى يعتبر أحد أساليب تحديث وتطوير الخدمة اإلرشادية 
  

 ً    -:المشكالت التى تحد من مشاركة الزراع فى بعض األنشطة اإلرشادية : ثالثا
شكالت التى تحد من مشاركة الزراع فى بعـض األنشـطة   أن أهم الم) ١٦(تشير نتائج الجدول رقم 

مشكلة عدم المعرفة بوجود بعض األنشـطة اإلرشـادية وذكرهـا    : اإلرشادية كانت على النحو التالى 

  من % ٢٨.٤٧من أفراد العينه ، وجاء فى المرتبة الثانية مشكلة كثرة المسئوليات وذكرها % ٣٠.٦٦
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وثين وفقاً لدرجة استفادتهم من المشاركة فى أنشطة توزيع الزراع المبح .)١٥(جدول رقم 

  )الفيركون( شبكة أتصال البحوث واإلرشاد الزراعي 
  

  المحافظة    
  

  االستفادةدرجة 

  اإلجمالى   اإلسماعيلية  الشرقية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  ٤٢.٨٦  ٣٠  ٤١.٨٦  ١٨  ٤٤.٤٤  ١٢  عالية

  ٣٧.١٤  ٢٦  ٣٧.٢١  ١٦  ٣٧.٠٤  ١٠  متوسطة

  ٢٠.٠٠  ١٤  ٢٠.٩٣  ٩  ١٨.٥٢  ٥  منخفضة
  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٤٣  ١٠٠  ٢٧  اإلجمالي

  

ـازة الزراعيـة    % ٢٥.٩١المبحوثين ، ثم مشكلة عدم توفر الوقت وذكرها  ، ومشكلة صغر حجـم الحي

  % . ٢٢.٦٢وذكرها 

المرشد الزراعى ، بمعرفة المشكلتين بخصوص المرشد الزراعى وهما مشكلة عدم بعد ذلك أتى يو

  . ه على الترتيب ينمن أفراد الع% ١٧.١٥، % ١٩.٧١ة فى المرشد الزراعى وذكرها ومشكلة عدم الثق

ـادية ، ومشـكلة ا   وأخيراً تأتى مشكلة بعد المكان الذى تزاول فيه بعض ا ـاد  ألنشـطة اإلرش عتق

من المبحـوثين  % ١٣.٥٠، % ١٥.٣٣المبحوثين بأن بعض األنشطة اإلرشادية لن تفيدهم وقد ذكرهما 

   .على الترتيب 

مما سبق يتضح أنه يمكن التغلب على تلك المشكالت التى تحد من مشاركة الزراع فـى بعـض   

هم بأماكن تواجدها وخاصـة األنشـطة   فبأهمية تلك األنشطة وتعري التوعيةاألنشطة اإلرشادية عن طريق 

ـاكل  اإلرشادية الجديدة مثل شبكة اتصال البحوث باإلرشاد الزراعى والتى يمكن من خاللها حل جمي ع المش

  . الزراع ، وأيضاً إكسابهم المزيد من المعرفة فى كافة مجاالت الزراعة الحديثة  ابلالتى تق

  أهم المشكالت التى تحد من مشاركة الزراع فى بعض األنشطة اإلرشادية  .)١٦(جدول رقم 

  للعينة%   التكرار  التـــالمشك  الترتيب
  ) ٢٧٤= ن(

  ٣٠.٦٦  ٨٤  اإلرشادية  عدم المعرفة بوجود بعض األنشطة  ١

  ٢٨.٤٧  ٧٨  كثرة المسئوليات   ٢

  ٢٥.٩١  ٧١  عدم توفر الوقت   ٣

  ٢٢.٦٢  ٦٢  صغر حجم الحيازة الزراعية   ٤

  ١٩.٧١  ٥٤  عدم المعرفة بالمرشد الزراعى   ٥

  ١٧.١٥  ٤٧  عدم الثقة فى المرشد الزراعى   ٦

  ١٥.٣٣  ٤٢  بعد المكان الذى تزاول فيه بعض األنشطة اإلرشادية   ٧

  ١٣.٥٠  ٣٧  االعتقاد بأن بعض األنشطة اإلرشادية لن تفيدھم   ٨
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  :عــــــــالمراجـــ
احمد، محمد رمضان ، دراسة لبعض العوامل المرتبطة بمشاركة المزارعين فـى بعـض    - ١

األنشطة اإلرشادية الزراعية بمنطقة المعمورة فى محافظة اإلسكندرية، رسالة ماجسـتير،  

  .١٩٨٩اإلسكندرية،زراعة ، جامعة الكلية 

لكتـب  فى تطـوير الريـف، دار ا   ه، اإلرشاد الزراعى ودور)كتورد(الخوالى، حسين ذكى  - ٢

 .١٩٧٧الجامعية، اإلسكندرية، 

زراعـة،  ال، اإلرشاد الزراعى، كتاب الصقر، كليـة  )دكاترة(الخوالى، حسين ذكى وآخرون - ٣

 .١٩٨٤جامعة اإلسكندرية، وكالة الصقر للصحافة والنشر، اإلسكندرية، 

اإلرشاد الزراعى علم وتطبيق، معهد بحوث اإلرشاد الزراعى ) دكتور(الرافعى، احمد كامل  - ٤

 .١٩٩٢الجيزة،  مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة ، والتنمية الريفية،

يد المنهج االرشادى للتعامل مـع زراع البسـاتين   دضر، دراسة لتحخمحمد محمد  السيد، - ٥

، كلية الزراعة، هعيلية بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراالشرقية واإلسما تيبمحافظ

 .١٩٩٩جامعة المنوفية،

عماد مختار، القيادة الريفية اإلرشـادية، دراسـة تحليليـة للبنيـان القيـادى      ، الشافعى  - ٦

، كلية الزراعة،جامعة هدكتورا ةوخصائص القادة فى قرية من قرى محافظة الجيزة ، رسال

 .١٩٧٨القاهرة، 

، الطرق اإلرشادية الزراعيـة، الـدليل التـدربيى عـن     )دكتور(عماد مختار، ، عى الشاف - ٧

أساسيات العمل االرشادى الريفى ، اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعـى، مركـز الـدعم    

 .١٩٩٨االعالمى بدكرنس، الجزء األول ، الطبعة األولى، مايو، 

محاضرات فى اإلرشاد الزراعى  ،)دكتوران(، هدى فؤاد  الجنجيهى& عماد مختار،الشافعى - ٨

 .١٩٨٢، كلية الزراعة ، جامعة القاهرة، 

هضة العربية للطباعة مرجع اإلرشاد الزراعى، دار الن، )دكتور(الطنوبى، محمد محمد عمر - ٩

 .١٩٩٨وت، والنشر، بير

ـ نواعلية لمدى مشاركة القيادات التدراسة تحلي، ) دكاترة(وآخرونالعادلى، احمد السيد -١٠  ةي

اعية فى األنشطة اإلرشادية الزراعية فى بعض قرى مركز كفـر الـدوار  بمحافظـة    الزر

نـوفمبر،   ٧-٥بحوث الزراعية، ،مركز العام  ٣٠البحيرة ، المؤتمر االرشادى ومنجزات 

١٩٨٣. 

خل دالحمالت القومية كم، ) دكتوران( سليمان ، سمير عبد الغفار & بدران ، شكرى محمد-١١

راعية فى مصر ، المـؤتمر األول لإلرشـاد الزراعـى والتنميـة     للنهوض بالمحاصيل الز
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حراجى، السيد محمد عمر، دراسة استكشافية لمشاركة القيادات التعاونية الزراعيـة فـى   -١٢

فى بعض قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة،  األنشطة التنموية واإلرشادية الزراعية

 .١٩٨١زراعة، جامعة اإلسكندرية، الرسالة ماجستير ، كلية 

راضى، احمد مصطفى محمود، تقييم البرامج اإلرشادية فى مصر ، رسالة ماجستير، كلية -١٣

 .١٩٩٣الزراعة، جامعة، القاهرة، 

زراعى فى محافظـة المنوفيـة، رسـالة    سامى ، محمد محمود، تقييم العمل االرشادى ال -١٤

 .١٩٧٩زراعة، جامعة المنوفية،الماجستير، كلية 

للخـدمات العلميـة ،    صـر ، اإلرشـاد الزراعـى ، م  ) دكتـور (سويلم،محمد نسيم على -١٥

 .١٩٩٧القاهرة،

االنطالق إلى التنميـة الريفيـة،   نقطة ، التعليم بالمشاركة )دكتور(سويلم، محمد نسيم على-١٦

 .٢٠٠٨ية، القاهرة،لم،مصر للخدمات الع عى للعمل الميدانىدليل مرج

، مشاركة المواطنين فى التنمية الريفيـة، المـؤتمر العربـى    ) دكتور(عبدالمنعم  ،شوقى -١٧

 .١٩٧٨الرابع لإلدارة المحلية، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، طنجة، المغرب،

شاى الزراعى فـى محافظـة البحيـرة،    للعمل االر هصبرى مصطفى،دراسة تقيمي صالح، -١٨

 .١٩٧٩زراعة، جامعة اإلسكندرية،الرسالة دكتوراة ، كلية 

ة الريفية فى األنشطة ا، بعض معوقات مشاركة المر) دكاترة(عامر،جمال حسين وآخرون -١٩

ـ   التنموية فى بعض قرى محافظتى اإلسكندرية والبحيرة،  انى حـول  المـؤتمر العلمـى الث

 .٢٠٠١زراعية والمجتمعية على ترعة السالم بسيناء، العريش، يوليو،مستقبل التنمية ال

الزراعـى، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر      اإلرشاد، ) دكتور(عبد المقصود، بهجت محمد-٢٠

 .١٩٨٨المنصورة  ،والتوزيع

، دراسة للتعرف على أهـم الخصـائص المحـددة    ) رةاتدك(وآخرون  يسرية احمد عالم ،-٢١

ة المحلية باستخدام منهجي المشاركة اإلجتماعية والتأثير الشخصى ، مجلة للقيادات الريفي

 .  ١٩٩٤، نوفمبر ، ) ١١(، العدد ) ١٩(جامعة المنصورة للعلوم الزراعية ، مجلد 

،المرجـع فـى االرشـاد الزراعـى،دار النهضـة      )كـاترة د(عمر،احمد محمد وآخـرون  -٢٢

 .١٩٧٣العربية،

 .١٩٨٠ستا للطباعة ، الزراعى أوف رشاداإل،) دكتور(عمر، احمد محمد -٢٣

اإلرشـاد الزراعـى المعاصـر، مصـر للخـدمات العلميـة       ، ) دكتور( عمر،احمد محمد-٢٤

 .١٩٩٢القاهرة،،
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، مجلة تنمية المجتمع ، مؤسسة فريدرش  اإلدارةعياد، عبد السالم، مشاركة العاملين فى -٢٥

 .١٩٨٠السنة الرابعة ، ) ١(أيرث ، العدد

طه منصور، دراسة تحليلية لمجلة اإلرشاد الزراعى ودورها فى العمل االرشادى  دكور،م -٢٦

 ،تير،كلية الزراعة بكفـر الشـيخ  رسالة ماجس، بتعاونية محلة القصب بمحافظة كفر الشيخ

 .١٩٧٦جامعة طنطا، 

وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، مديرية الزراعـة باإلسـماعيلية ، سـجالت إدارة     -٢٧

 .٢٠٠٨لزراعى ، بيانات رسمية غير منشودة ، ا اإلحصاء

وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، مديرية الزراعة بالشرقية، سجالت إدارة اإلحصـاء  -٢٨

 .٢٠٠٨الزراعى ، بيانات رسمية غير منشودة ، 
29-Evans,J.F.( 1984). ”Planning  Extension Campaigns” in Swanson, B,E. 

Edition, Agricultural Extension,. A Reference Manual, F.A.O, Rome, 
 30-Maunder Addison H.( 1972). Agricultural Extension ,A Reference          

 Manual,F.A.O,Rome,Italy,  
31-www.vercon .sci.eg. 
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ABSTRACT 

The main objectives of this study were to: 
         Identify the degree of participation of farmers in seven extension 
activities, which are office visits, field visits, extension meetings 
,demonstration fields, extension printed materials, extension campaigns 
and participation in the activities of  the network communication 
researches and agricultural extension (vercon).As well as the research 
aimed at identifying the degree of benefits of extension activities .Also 
identifying the problems that limit the participation of farmers in some 
extension activities . 
          Data were collected from random sample of 274 respondents from 
Sharkia and Ismailia Governorates by personal interviews using pretested 
questionnaire during December 2008. Data were tabulated, processed and 
analyzed by using frequencies and percentages. 
The study showed the following results:      
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1-The participation percentages of the sample farmers in extension 

activities were: Office visits 56.57%,field visits 78.47%,extension 
meetings 51.82%,demonstration fields 45.26%,reading extension 
printed materials 38.32%,extention campaigns 31.02% and 
participation in the activities of network communication researches 
and agricultural extension(vercon) 25.55% . 

2-The benefit percentages of sample farmers from the participation in the 
extension activities were: In office visits 37.42%benefited highly, while 
8.39%with low degree, in field visits 38.61% benefited highly while 
10.23% benefited with low degree, in extension meetings 43.66% 
benefited highly while 9.16% benefited with low degree, in 
demonstration fields 50%  benefited highly while 14.52%  benefited 
with low degree, in extension campaigns 44.71% benefited highly 
while 18.82% benefited with low degree , in reading extension  printed 
materials 52.38% benefited highly while 9.52%  benefited with low 
degree and in participation in the activities of the network 
communication researches and agricultural extension (vercon)42.86% 
benefited highly while 20 % benefited with low degree. 

 3- the problems that limit the participation of farmers in some extension 
activities was: the problem of lack of knowledge of the extension 
activities 30.66%,then the problem of the large number of 
responsibilities 28.47% ,then the problem of lack of time 25.91%. 

        Key words: Participation, Farmers, Extension Activities, Sharkia & Ismailia 
Goverorates. 

 
 


