األمهية النسبية لبعض الطرق اإلرشادية الزراعية املفضلة لدى الزراع يف بعض اجملاالت الزراعية ببعض املراكز يف
حمافظة الدقهلية

سامية دمحم عبد الرمحن موسى ،1رضا حسن عبد الغفار أبوزيد

يتتد ير املخلفتتات الزراعيتتة

امللخص العرىب
است ت هدب البصت تتئ بي تتفة رأليست تتية يديت تتد األمهي تتة النست تتبية للطت تترق

اإلرشتتادية الزراعيتتة املفضتتلة لتتدى التتزراع لصافظتتة الدقهليتتة

يت

لت

من ختل األدتداب الفرعيتة ال اليتة -1 :ال عترب علتب بعتض ائيتاألص

االق ي تتادية -االج ماعي تتة االييتتتالية للمبصت ت ن -2 .يدي تتد األمهي تتة
النستتبية للطتترق اإلرشتتادية الزراعيتتة ال ت يفضتتلها املبص ت ن يف اجملتتاالت

اآلييتتة :اإلن تاج النبتتاو اإلن تتاج ا ي ت اي اإلن تتاج ال تتداجن اإلن تتاج
السمكي ا فاظ علب البيئة يد ير املخلفات يرشيد مياه الري.

ل صقيق أدداب البصئ مت اخ يار عينتة عشت األية بلتق ق امهتا 242

مبص ث مت اخ يارد من 3مراكزإدارية عش األياً من مراكز احملافظة حيئ

مت اخ يار قري ن عش األياً من كل مركز مت مجع البياانت ميدانياً ابملقابلة
الشخيية خل شهر أك بر يف عام .2211
متثلت أد الن األج البصثية فيما يلي :
 ٪13 -1فقتتم متتن م ت ع املبص ت ن ى م دتتل عتتا
متتنه

ى حيتتاتات مزرعيتتة أقتتل متتن فتتدا

قرابتتة ٪21

حن ت  ٪44ى درجتتة

قيادي تتة م س تتطة بينم تتا ك تتا حنت ت  ٪44م تتن املبصت ت ن ى درج تتة
اس عداد لل غيري م سطة.

 -2جتتا ت التتز رات ا قليتتة يف املريبتتة األ ا متتن بتتن الطتترق اإلرشتتادية
الزراعي ت تتة املفض ت تتلة ل ت تتدى املبصت ت ت ن يف ت تتاالت اإلن ت تتاج النب ت تتاو

ا يت ت ت اي يرش ت تتيد مي ت تتاه ال ت تتري .بينم ت تتا ج ت تتا ت وريق ت تتة الن ت تتد ات

اإلرش تتادية الزراعي تتة يف املريب تتة الثاني تتة لل فض تتيل ل تتدى املبصت ت ن يف
تتتاالت اإلن ت تتاج الت تتداجن الست تتمكي ا فتتتاظ علت تتب البيئت تتة مت تتن

ال ل ث يد ير املخلفات.
 -3جتتا ت شتتبكة التراد كت
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يف املريبتتة الستتابعة عشتتر -األختتري  -متتن

حيئ ال فضيل لدى املبص ن يف االت اإلن تاج النبتاو ا يت اي

التتداجن الستتمكي .بينمتتا جتتا ت التتلامج الزراعيتتة اإل اعيتتة يف

املريبتتة األختتري لل فضتتيل بتتن املبص ت ن يف تتا ا فتتاظ علتتب البيئتتة
 1قسم الطرق واملعينات -معهد حبوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية
استالم البحث يف12فرباير  ،2212املوافةة عىى النرر يف 29مارس 2212

تتا يرشتتيد ميتتاه التتري األمتتر ال ت ي

يست دعب ال خطتتيم الستتلي للطتترق املفضتتلة ال عتترب علتتب أستتبا
عدم يفضيل الزراع للطرق األخرى.

املقدمتتة املشكلة البصثيتة
تعتم ددد الزراعد ددة الناثحد ددة عى ددى ال د ددة د دداور ر يس ددية هد ددي النجد ددا
التكنول د د ددوثي أ ى النج د د ددا الزراع د د ددي م د د ددن الناحي د د ددة الفني د د ددة ،والنج د د ددا
االقتصد دداد أ الكف د ددا يف إدار اإلنتد ددا الزراع د ددي وتسد ددوية  ،وأخ د د ا
النجا االثتماعي بتحةيق مستوى معيردي مرتفد لىدزراو ويويهدم( :1
 .)9وقددد أفدداد الصددندوق الدددوي لىتنميددة الزراعيددة يف تةريددرن عددن الفة ددر
الريفدي يف عدام  2211أن عددد سددكان املندالق الريفيدة لددوم الناميددة
أعىددى مددن املن دالق احلض درية ،حيددث يةدددد عدددد السددكان ال دريفي مددن
 5.3مىيددار نسددمة بنسددبة  ٪33مددن إمجدداي سددكان هددون الدددوم ،كمددا
أوضح التةرير أن عدد السدكان الدريفي سدوص يصد إذ الدورو خدالم
الفد من عام  2222إذ عام  .2232ويعيش حتت خط الفةر ماال
يةد د ع ددن  ٪02م ددن س ددكان الع ددام يف املن ددالق الريفي ددة دتوس ددط دخد د
 1.23دوالر أمريك ددي يومي ددا لكد د ف ددرد ،وتعتم ددد س ددب معير ددة ا س ددر
ملن ددالق الريفي ددة عى ددى قط دداو الزراع ددة لدرث ددة ا وذ وحبي ددازات زراعي ددة
صغ من ا راضي واإلنتا احليواين ومصايد ا مساك أو كعمالة زراعية
أبثر ،إلضافة إذ العم احلر يف أنرطة تتعىدق القتصداد الريفدي غد
الزراعي ،كما أضاص التةرير أن أفةر ا سر الريفية هي تىك اليت تعتمدد
عىى الزراعة والعمالة الزراعية.)4 -5 :6 (.
وقد ددد أشارالتةريرأيضد ددا إذ أن التنميد ددة الزراعيد ددة الريفيد ددة هد ددي السد ددبي
الوحيددد لىحددد مددن الفةددر وقاصددة الفةددر الريفددي ،لددوا مددن الضددرور إتبدداو
جمموعة مدن اإلسدداتيجيات ومدن أ هدا حتسد الةددرات الفرديدة ل فدراد
ال دريفي مددن خددالم إكسددا م املزي ددد م دن املعىومددات واملعددارص امل تىفددة
بواسطة جمموعة من الربامج التنموية.

جمىة اإلسكندرية لىتبادم العىمى ( -جمىد 55العدد )1يناير– مارس 2212

ويعتد ددرب ثهد دداز اإلرشد دداد الزراعد ددي مد ددن أهد ددم ا ثهد ددز االتصد ددالية يف
الريف( )12 :22حيث يةوم بنة وتوصي ا فكار الزراعية اجلديدد ،
ويعم د عىددى تس ددهي انسددياد املعىومددات الزراعيددة املفيددد م دن منابعهددا
ومصادرها البحثية إذ اجلمهدور املسدتهدص ص ددص تبدم مدا ثدا دا
من ممارسات زراعية مستحد ة (.)252 :10
ولكددي حيةددق اإلرشدداد الزراعددي أهداف د  ،فإن د يسددت دم لرقددا عديددد
حلم د رسددا ى اإلرشددادية الزراعيددة إذ مجهددور املسدشدددين ،ومنهددا لددرق
اتصددام إلف دراد ،ولددرق اتصددام جلماعددات ،ولددرق اتصددام جلمدداه
(،)522-526119( ،)151-110113( ،)42-4119
( )99-60112وأن فاعىي ددة الط ددرق اإلرش ددادية تتب دداين م ددن لرية ددة إذ
أخددرى تبعددا الخ ددتالص لبيعددة الطددرق اإلرش ددادية الزراعيددة يف حددد يا ددا
وعىددى ا ه ددداص التعىيمي ددة ومددا تتض ددمن م ددن تغي د ات ،وك ددوا اخ ددتالص
صددفات ا فكددار املسددتحد ة ومراح د تبنيهددا وفتددات املتبن د هلددا والوقددت
املناسب توصيىها خالل (.)3 :3
واملرشددد الزراعددي الندداثح ،حيددرد دا مددا عىددى ضددمان اسددتجابة ك د
فددرد مددن مجه ددور املسدشدددين دحت ددوى الرس ددا اإلرشددادية الزراعيددة ال دديت
يةوم بنةىها إلديهم د تىدف قندوات االتصدام اإلرشداد الزراعدي املتاحدة
واملناسد ددبة والد دديت تتضد ددمن كافد ددة لد ددرق اإلرشد دداد الزراعد ددي التعىيميد ددة ومد ددا
يصدداحب تىددك الطددرق مددن وسددا ومعينددات اتصددالية تعىيميددة ،فاملرشددد
الك ددف حيد دداوم دا مد ددا أن تتع دددد لرق د د وتتند ددوو وس ددا ى ومعينات د د الد دديت
يسد ددت دمها يف االتصد ددام دسد ددد شد دددي حد ددن كد ددن حتةيد ددق ا هد ددداص
التعىيميد ددة املرثد ددو  ،حيد ددث أن د د مد ددن الثابد ددت عىميد ددا أن د د كىمد ددا تعد ددددت
وتنوعددت الطددرق واملعينددات اإلرشددادية الزراعيددة املسددت دمة يف االتصددام
لدزراو كىمدا ازدادت فاعىيدة عمىيديت التعىديم والدتعىم ،وكىمدا زادت فدرد
تعرض أكرب عدد من املسدشدين هلون الطرق والوسا واملعيندات كىمدا
أدت إذ سرعة انترار ا فكار الزراعية اجلديد بينهم وما يستتب يلك
(-135 :12
مد ددن زايد سد ددرعة تبند دديهم لتىد ددك ا فكد ددار
.)22110( ،)134
واهلدددص مددن تنددوو الطددرق والوسددا اإلرشددادية هددو ضددمان ددر كد
ف ددرد م ددن أفد دراد مجه ددور املسدش دددين د ددا يةدمد د اإلرش دداد الزراع ددي ،فة ددد
حي دددث أالك يك ددون لف ددرد اس ددتجابة لتد د لرية ددة إرش ددادية معين ددة  ،بينم ددا
يت د ر ويسددتجيب أكثددر لطريةددة إرشددادية أخددرى ،حيددث ال توثددد لريةددة
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إرشادية واحدد تصدىح جلميد النداس أو التد فديهم ،ولدوا مدن املهدم أن
يكون املرشد مىما إملاما ثيدا وعىى دراية كافية لطبيعة كد لريةدة مدن
الط ددرق أو املعين ددات اإلرش ددادية الس ددمعية والبص درية والوق ددوص عى ددى مد دزااي
وقصور ك ٍ منها ومدى مال متها لىمواقف امل تىفة حن كن اختيدار
(2
أنس د ددبها لتحةي د ددق اهل د دددص اإلرش د دداد ال د ددو ينر د دددن
.)121:
فددالتنوو يف اسددت دام الطددرق االتصددالية يزيددد مددن الكفددا االتصددالية
وتبسيط ا فكار والرسا وجيعىها أكثر قبدوال لدزايد وضدوحها ،كمدا أن
التنددوو يف اسددت دامها يزيددد مددن اسددتفاد مجهددور الددزراو منهددا .وهددو مددا
يهدددص إلي د اإلرشدداد الزراعددي مددن أث د العم د عىددى إكسدداد مجه ددور
ال ددزراو مع ددارص ومه ددارات واماه ددات موثب ددة د تى ددف الط ددرق والوس ددا
اإلرشادية الزراعية.
وقد أوضحت كث من الدراسات اليت أثريت أن ا در التعىيمدي
الو ينتج مدن اسدت دام الطدرق واملعيندات اإلرشدادية يزيدد بدزايد العددد
املس ددت دم م ددن ه ددون الط ددرق اإلرش ددادية الزراعي ددة ،وىف ه ددوا ا ددام ي ك ددد
موشدر( )99 :21أند مدن الندادر أن يكدون هنداك اولدة واحدد مرضدية
سدت دام لريةددة إرشددادية واحددد  ،حيدث أن اددمددة اإلرشددادية الزراعيددة
تتطىب است دام أكثر من لريةة إرشادية دفعدة واحدد وبردك ٍ سدري ،
فىددو أن واحددد مددن الطددرق تعثددرت يف هددا فدديمكن اسددت دام واحددد
بدال منها .فهوا جيع العمىية التعىيمية تتم عىدى أكمد وثد  .ويضديف
عبددد احلىدديم وحفددل ه( ) 02 :14أن ا ص د يف اسددت دام أكثددر مددن
لريةة أن يكون است دامها مجيعا است داما متكامال حبيث تد دى كد
لريةددة دورا ال ت دي د الطريةددة ا خددرى وتتكام د هددون ا دوار مددن أث د
حتةيق أهداص العمىية التعىيمية مجيعها.
ويوكر كىسدي وهد ن( )92 :22أن تعددد وتندوو الطدرق اإلرشدادية
الزراعي د ددة ي د د دى إذ زايد م د ددن يتبن د ددون اد د دربات املس د ددتحد ة .ويض د دديف
عمددر( )219 :16أن الرسددالة اإلرشددادية الدديت حتمىهددا إذ املسدشدددين
أكثر من لريةة سوص يكون هلا فاعىية و أكرب .وقد أكدت نتدا ج
دراس ددة فر ددطة و خ ددرون ( )1630 :12عى ددى يل ددك حي ددث أوض ددحت
الدراسة أن زايد عددد الطدرق اإلرشدادية الديت يتعدرض هلدا زراو ا رز مدن
واحد إذ أربعة أدت إذ زايد معارفهم.
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وق ددد تباين ددت نت ددا ج الدراس ددات ال دديت ي االل ددالو عىيه ددا يف حتدي ددد
ا ي ددة النس ددبية لىط ددرق اإلرش ددادية الزراعي ددة فة ددد تبد د يف جمموع ددة م ددن
الدراس ددات أن ل ددرق االتص ددام الف ددرد تف ددوق يف ه ددا ق ددي الط ددرق
ا خد د د ددرى ومنهد د د ددا دراسد د د ددات ادد د د ددوذ ،وإب د د د دراهيم( ،)22 :5وروثد د د ددرز
وشوميكر( )130 :25والررباوى (.)152 :6
أما ا موعة ا خرى من الدراسات ،فةد أكددت عىدى تفدوق لدرق
االتصد د د د د ددام اجلماعيد د د د د ددة ومنهد د د د د ددا دراسد د د د د ددة الرافعد د د د د ددي( ،)2 :4وصد د د د د ددةر
( .)192 :15يف ح د د د توص د د ددىت جمموع د د ددة لث د د ددة إذ تف د د ددوق ل د د ددرق
االتصددام اجلمدداه يف هددا عىددى بةيددة ق دي الطددرق ا خددرى ومنهددا
دراسة شىيب( ،)63 :11وادوذ واجلزار(.)50 :2
م ددن هن ددا ظه ددرت احلاث ددة إذ إثد درا ه ددوا البح ددث؛ لىتع ددرص عى ددى
الطددرق اإلرشددادية الدديت يفضددىها املبحو ددون ،وحتديددد ا يددة النسددبية هلددون
الطرق يف جمداالت اإلنتدا النبداو ،واإلنتدا احليدواين ،واإلنتدا الدداثم،
واإلنت ددا الس ددمكي ،واحلف ددائ عى ددى البيت ددة وت دددوير امل ىف ددات ،وك ددولك
ترشدديد ميددان الددر ؛ ويلددك حددن كددن االسددتعانة ددا كم شددر يف طدديط
وتنفيو الربامج الزراعية املوثهة لىزراو.
أدداب البصئ
يستهدص هوا البحدث بصدفة ر يسدية حتديدد ا يدة النسدبية لدبعض
الطددرق اإلرشددادية املفضددىة لدددى الددزراو دحافظددة الدقهىيددة و كددن حتةيددق
هوا اهلدص من خالم ا هداص الفرعية التالية:
 -1التعرص عىى بعدض ادصدا ا االقتصدادية-االثتماعيدة واالتصدالية
لىمبحو .
 -2حتديد ددد ا يد ددة النسد ددبية لىطد ددرق اإلرشد ددادية الزراعيد ددة الد دديت يفضد ددىها
املبحو ددون يف ا دداالت ا تيددة  :اإلنتددا النبدداو ،واإلنتددا احلي دواين،
واإلنتددا الددداثم ،واإلنتددا السددمكي ،واحلفددائ عىددى البيتددة وتدددوير
امل ىفات الزراعية ،وترشيد ميان الر .
 -5حتدي د ددد أه د ددم متض د ددمنات البح د ددث ح د ددوم ا ي د ددة النس د ددبية لىط د ددرق
اإلرشادية املفضىة يف منطةة البحث.
الطريقة البصثية

منطقة البصئ :أثرى البحث يف بعض املراكز دحافظدة الدقهىيدة؛

هن ددا م ددن أك ددرب ا افظ ددات عى ددى مس ددتوى اجلمهوري ددة ال ددن ي ددتم زراعته ددا
دحصددوم ا رز ممددا يدتددب عىي د اسددت دام كميددة كب د مددن ميددان الددر ،
وإنتا كميات كب مدن لىفدات قدش ا رز الدو يةدوم قىيد مدن الدزرو
بت دددويرن كم ى ددف زراع ددي يس ددت دم يف تغوي ددة احليد دوا ت ،بينمد دا ية ددوم
غالبية الزراو لت ىا من حلرق وهو ما ي دى إذ زايد تىوث البيتة.
وي اختيد ددار  5مراكد ددز إداريد ددة عر د دوا يا مد ددن مراكد ددز ا افظد ددة ،وهد ددى
مراكددز :لى ددا ،وأثددا ،وبىةدداس .تىددي يلددك اختيددار ق دريت عر دوا يا مددن
كد مركدز ،فكاندت قدرييت منردية بددوى ،وميدت الكرمدا يف مركدز لى ددا.
وق د درييت مي ددت العام د د  ،ونوس ددا البحد ددر يف مرك ددز أث د دا .وق د درييت الع د دريض،
والةنددان يف مركددز بىةدداس ،وي مج د البيددا ت ميدددانيا ملةابىددة الر صددية
خالم شهر أكتوبر يف عام .2211
الش تتاملة العين تتة البصثي تتة :ي حتدي ددد ش ددامىة البح ددث ع ددن لري ددق
االلددالو عىددى سددجالت احليدداز جلمعيددات التعاونيددة الزراعيددة لةددرى
د د الدراس ددة ،فبى ددم حج ددم ش ددامىة البح ددث  4222ح ددا زا  ،ومند د ي
اختيددار عين دة عر دوا ية بسدديطة بىددم قوامهددا  242مبحددو ثىددون نسددبة
قدرها  ٪3من حجدم الردامىة البحثيدة  ،وي توزيد مفدردات العيندة عىدى
الةرى الست وفةا لنسبة إسهام ك قرية يف الرامىة الكىية لىبحث.
أست تتل مجت تتع البيت تتاانت يليلهت تتا :ي احلصد ددوم عىد ددى البيد ددا ت
الالزمة لتحةيق أهداص البحث عن لريق االستبيان ملةابىة الر صية
لىزراو املبحو  ،ويلك بعد تصميم وإعداد استمار استبيان خصصت
هلددوا الغددرض والدديت تضددمنت جمموعددة مددن ا سددتىة عددن بعددض ادصددا ا
االقتصددادية -االثتماعيددة واالتصددالية  ،والدديت تضددمنت احلالددة التعىيميددة
لىمبحوث ،واحلياز املز رعية ،والدرثة الةيادية  ،واالتصدام اإلرشداد ،
واالسد ددتعداد لىتغي د د  ،واالش د دداك يف تنفيد ددو بعد ددض ا نرد ددطة اإلرشد ددادية
الزراعية.
وي حتديد ددد سد ددبعة عرد ددر لريةد ددة إرشد ددادية هد ددي :ال د دزايرات احلةىيد ددة،
وال دزايرات املكتبيددة ،وال دزايرات املنزليددة ،واالتصدداالت التىيفونيددة ،واحلةددوم
اإلرشد د ددادية الزراعيد د ددة ،واالثتماعد د ددات اإلرشد د ددادية الزراعيد د ددة ،والند د دددوات
اإلرشددادية الزراعيددة ،واإليضددا العمىددي ،والددرحالت اإلرشددادية الزراعيددة،
وش درا ط الفيددديو ،واملىصددةات اإلرشددادية الزراعي دة ،وا ددالت اإلرشددادية
الزراعيددة ،والنردرات اإلرشددادية الزراعيددة املت صصددة ،والدربامج الزراعيددة يف
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التىيفزيددون ،وال دربامج الزراعيددة يف الراديددو ،وشددبكة ال دراد كددون ،والتىيفددون
ا مددوم .وي س د ام ك د مبحددوث عددن درثددة تفضدديى لك د لريةددة مددن
الطددرق السددبعة عرددر السددابةة هد هددي( كبد  -متوسددطة–ضددعيفة-ال)
لىستة جماالت موض البحث وهدى جمداالت :اإلنتدا النبداو ،واحليدواين،
والددداثم ،والسددمكي ،واحلفددائ عىددى البيتددة وتدددوير امل ىفددات ،وترشدديد
ميان الدر  .وبعدد االختبدار املبدد ي لتىدك االسدتمار ي تعدديىها ووضدعها
يف صور ا النها يدة ،وبدولك أصدبحت ثداهز لتجميد البيدا ت امليدانيدة
الالزمددة لتحةيددق أهددداص البح دث .وقددد بىددم عدددد االسددتمارات الدديت ي
مميعه ددا 242اس ددتمار  ،وي مراثع ددة تى ددك االس ددتمارات والت ك ددد م ددن
استيفا مجي البيا ت الوارد فيها.
قياس امل غريات البصثية:
 -1م غت تتري ا الت تتة ال عليميت تتة للمبص ت ت ث :ي قي دداس احلال ددة التعىيمي ددة
لىمبحوث من حيث كون أميا ،أو يةدرأ ويكتدب ،أو حاصد عىدى
االبتدا يد ددة ،أو حاص د د عىد ددى اإلعداديد ددة ،أو حاص د د عىد ددى م ه د د
متوسددط ،أو حاص د عىددى م ه د فددوق املتوسددط ،أو حاص د عىددى
م هد د ع دداي ،وأعطي ددت ال دددرثات( ،1و، 2و ،5و ،4و ،3و،6
و )0لك حالة عىى الدتيب.
 -2م غتتري حيتتات األرض الزراعيتتة :ي قياسد لدددرثات ادددام قددرد
ق اط.
 -3م غتتري قيتتاد ال ترأي :ي قياس د بطريةددة التةدددير الددواو لىمبحددوث
من خالم ست عبارات وكاندت اإلثدا ت عىيهدا(دا مدا -أحيدا -
درا) وي إعطد د د د د د د د ددا املبحد د د د د د د د ددوث درثد د د د د د د د ددات مةابىد د د د د د د د ددة ه د د د د د د د د ددي
(،5و،2و )1أو( )1،2،5لىعبارات العكسية بنفس الدتيب مث ي
مج الدرثات لتعرب الدرثة الكىية عن الدرثة الةيادية لىمبحوث،
وقد تراوحت الدرثة الكىية النظرية ب ()12 -6درثة.
 -4م غتتري درجتتة االييتتا اإلرشتتادي الزراعتتي :ي قياسد مددن خددالم
سد د ام املبح ددوث عن ددد م دددى ت ددرددن عى ددى م دددير اجلمعيد دة الزراعي ددة،
واملرشد الزراعي ،واإلدار الزراعية ملركدز ،والوحدد البيطريدة لةريدة،
ومديرية الزراعة افظدة ،و طدة البحدوث الزراعيدة ،و طدة الغربىدة.
وكان د د ددت اإلث د د ددا ت عىيه د د ددا( دا م د د ددا -أحي د د ددا  -درا) وي إعط د د ددا
املبحد د د د د د د د د د د ددوث درثد د د د د د د د د د د ددات مةابىد د د د د د د د د د د ددة هد د د د د د د د د د د ددي( ،5و ،2و،)1
()1،5،2لإلثددا ت العكسددية بددنفس الدتيددب .ي مج د الدددرثات
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لتع د ددرب الدرثد د دة الكىي د ددة ع د ددن درث د ددة االتصد د دام اإلرش د دداد الزراع د ددي
لىمبح ددوث ،وق ددد تراوح ددت الدرث ددة الكىي ددة النظري ددة بد د ()21 -0
درثة.
 -4م غري االس عداد لل غيري :ي قياس من خدالم عدرض سدتة مواقدف
عىى املبحوث ولىب منة حتديدد اسدتجابت لكد موقدف وي إعطدا
املبحوث  5درثات يف حالة اإلثابدة أب قدوم بتنفيدوها عىدى الفدور،
و 2درثد ددة يف حال د ددة اإلثابد ددة أبنتظ د ددر حد ددن أرى غ د د  ،ودرث د ددة
واح ددد يف حال ددة اإلثاب ددة ب ددال أنف ددوها ،مث ي مج د ال دددرثات لتع ددرب
الدرثدة الكىيدة عددن درثدة االسددتعداد لىتغيد  ،وقددد تراوحدت الدرثددة
الكىية النظرية ب ( )12 -6درثة.

 -6م غري االشرتاك يف ينفي بعتض األنشتطة اإلرشتادية الزراعيتة :ي

قياس د مددن خددالم  3عبددارات تتضددمن مدددى مردداركة املبحددوث يف
تنفيو احلةوم اإلرشادية زراعية ،أو حضور ندوات إرشدادية زراعيدة،
أو حض ددور ي ددوم احلةد د ل ددبعض ا اص ددي  ،أو حض ددور ي ددوم احلص دداد
لد ددبعض ا اصد ددي  ،أو حضد ددور اثتماعد ددات إرشد ددادية زراعيد ددة .وقد ددد
أعطددى املبحددوث  5درثددات أو درثتددان أو درث دة واحددد يف حالددة
اإلثاب د ددة ب د د د (دا م د ددا ،وأحي د ددا  ،و درا) عى د ددى الدتي د ددب .مث ي مجد د د
ال دددرثات لتع ددرب الدرث د دة الكىي ددة ع ددن درث ددة اش د دداك املبح ددوث يف
ا نرددطة اإلرشددادية الزراعي دة ،وقددد تراوحددت الدرثددة الكىيددة النظريددة
ب ( )13 – 3درثة.

 -7األمهي ت تتة النس ت تتبية للط ت تترق اإلرش ت تتادية املفض ت تتلة :ي س د د ام ك د د
مبحددوث عددن درثددة تفضدديى لك د لريةددة مددن الطددرق السددبعة عرددر
موض البحث ،وكانت اإلثا ت هدي(كبد  -متوسدطة-ضدعيفة-
(4و،5و،2و)1
ال) وقددد أعطيددت الدددرثات املةابىددة
و ست دام الدرثة املرثحة أمكدن ترتيدب هدون الطدرق وفةدا لدرثدة
أ يتها يف ك جمام من ا االت املدروسة.

ن األج الدراسة
أ الً :صتتب بعتتض ائي تاألص االق يتتادية-االج ماعيتتة االييتتالية
للمبص ن:

سامية دمحم عبد الرمحن موسى ،رضا حسن عبد الغفار أبو زيد :ا ية النسبية لبعض الطرق اإلرشادية الزراعية املفضىة لدى الزراو ...
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 -1ا الة ال عليمية للمبص ث :الشك أن احلالة التعىيميدة لىدزراو تعدد

مدن أهددم العوامد املد ر عىددى تبندديهم ل سدداليب املسددتحد ة  ،فهددي تتدديح
هلم اإلملام ملعارص واملعىومات من خالم كافة املصدادر املعرفيدة .وترد
النتددا ج الدوارد يف ثدددوم( )1إذ أن قرابددة  ٪21مددن املبحددو أمي د ،
وأن حواي  ٪15منهم فةط يوى م هالت عىيا.

وبتوزي املبحو إذ الث فتدات وفةدا لددرثا م الةياديدة كمدا هدو
موضح يف ثدوم( )5يتضدح أن أكثدر مدن نصدف املبحدو ( 34.10
 ) ٪يتواثدون يف الفتدة املتوسدطة لةيداد الدرأ  ،يف حد يتواثدد حدواي
 ٪55م ددن املبح ددو يف فت ددة يوى الدرث ددة الةيادي ددة املرتفع ددة ،وتراوح ددت
الةيم الرقمية الفعىية املعرب عن الدرثة الةيادية ( )12 -6درثة.

 -2ا يات املز رعية :ترث أ يدة احليداز املدز رعيدة إذ أهندا تعدد م شدرا

 -4االييت تتا اإلرشت تتادي الزراعت تتي :اتصد ددام الد ددزراو دهد دداز اإلرشد دداد

لىةدر االقتصادية لىمبحوث ،حيدث أن زايد مسداحة احليداز املدز رعيدة
غالب ددا م ددا تع ددم زايد الة دددر املاليد دة ،و لت دداي ت ددزداد درث ددة تةبىد د لتى ددك
املسدتحد ت الزراعيدة ،حيددث يتدوفر لديد الةدددر عىدى ا ازفدة وامل ددالر
ومريددب ك د مددا هددو ثديددد ،وتوضددح النتددا ج ال دوارد يف ثدددوم( )2أن
قرابددة  ٪21مددن أفدراد العينددة حيدداز م املددز رعيدة أقد مددن فدددان ،يف حد
أن  ٪13فةط من العيندة حيداز م املدز رعيدة  3أفدندة فد كثر ،وتراوحدت
الةيم الرقمية الفعىية املعرب عن احلياز املز رعية( )242-6ق اط.

 -3الدرجة القيادية للمبص ث :إن تةدير الفرد لوات و ةت يف

الزراعددي كددنهم مددن احلصددوم عىددى كافددة املعىومددات الصددحيحة واملو ددوق
ا ،دانب التعرص عىى كيفية تطبيةها واالستفاد منها.

وبتوزيد املبحدو إذ ددالث فتدات وفةدا لدرثددة اتصداهلم اإلرشدداد
كما هو موضح يف ثدوم( )4يتضح أن حواي  ٪32منهم يتواثدون
يف الفت د ددة املتوس د ددطة لدرث د ددة االتص د ددام اإلرش د دداد  ،وأن  ٪ 10.3م د ددن
املبحد ددو يتواثد دددون يف الفتد ددة املرتفعد ددة لدرثد ددة االتصد ددام اإلرشد دداد ،
وتراوحد د ددت الةد د دديم الرقميد د ددة الفعىيد د ددة املع د د درب عد د ددن االتصد د ددام اإلرشد د دداد
الزراعي( )12 -0درثة.

قدرتد عىددى التد يف ا خدرين مددن أقراند وقيدداد م حنددو االمددان املرغددود
والت د عىددى س ددىوكهم ،يع ددد مددن العوام د اهلامددة ال دديت ى ددق عن ددد الف ددرد
الوعي واإلدراك ية ك ما هو ثديد ومبتكر.

جد .1ي تيع املبص ن فقاً لفئات حال ه ال عليمية
فئات ا الة ال عليمية
أمي ()1
يةرأ ويكتب ()2
تعىيم ابتدا ي ()5

درثة
درثة
درثات

٪
العدد
22.25
32
12.55
44
4.10
12
ا موو الكىى

فئات ا الة ال عليمية
تعىيم اعددادى ( )4درثات
تعىيم نو ( )3درثات
تعىيم ثامعي ( )6درثات

جد  .2ي تيع املبص ن فقاً ياتهت املز رعية
فئات ا يات املز رعية
أق من ( فدان )
(  -1أق من  5أفدنة )
(  -5أق من  3أفدنة )
(  3أفدنة ف كددثر )

ا موو

جد  .3ي تيع املبص ن فقاً فقاً لدرجاهت القيادية
فئات الدرجتة القياديتة
من فضة ( أق من  )11درثة
متوسطة من (  ) 13 – 11درثة
مرتفعدة (  16درثة ف كثر)

جد

ا موو

.4ي تيع املبص ن فقاً فقاً لدرجات ايياهل اإلرشادي الزراعي

العدد
12
94
52
242
العدد
32
122
46
56
242
العدد
52
152
22
242

٪
4.10
59.10
15.55
122
٪
22.25
43.2
19.10
13.2
122
٪
12.3
34.10
55.55
122
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فئات درجة االييا اإلرشادي الزراعي
من فضة ( أق من  ) 11درثة
متوسطة من (  ) 14 – 11درثة
مرتفعدة (  13درثة ف كثر)

ا موو

 -4درج تتة االست ت عداد لل غي تتري :إن قب ددوم الف ددرد ل فك ددار وا س دداليب

احلديثة وخاصة الزراعية منها يتوقف عىدى اسدتعداد الفدرد نفسد لىتغيد .
وبتوزيد د املبح ددو إذ ددالث فت ددات وفة ددا لدرث ددة اس ددتعدادهم لىتغيد د ،
تر د البي ددا ت ال دوارد يف ث دددوم( )3إذ أن قراب ددة  ٪2م ددن املبح ددو
ليس لديهم أ استعداد لىتغيد  ،وأن  ٪44مدنهم لدديهم اسدتعداد كبد
لىتغيد د  ،وتراوح ددت الة دديم الرقمي ددة الفعىي ددة املعد درب ع ددن درث ددة االس ددتعداد
لىتغي ( )12 -6درثة.

 -6املشتتاركة يف ينفي ت األنشتتطة اإلرشتتادية الزراعيتتة :ترد البيددا ت
الدوارد يف ثدددوم( )6إذ أن حدواي  ٪24مددن املبحددو م يردداركوا يف
أ مدن ا نرددطة اإلرشددادية الزراعيددة ،وأن  ٪22.3مددن املبحددو يوى
درثددة مردداركة من فضددة يف تنفيددو بعددض ا نرددطة اإلرشددادية الزراعيددة،
أ أن قرابد ددة  ٪40مد ددن املبحد ددو إمد ددا أهند ددم م يرد دداركوا أو أن درثد ددة
مرداركتهم من فضدة يف تنفيدو بعدض ا نردطة اإلرشدادية الزراعيدة ،وهددوا
يتطى ددب مزي ددد م ددن اجله ددد اإلرش دداد الزراع ددي حن ددو إقن دداو ال ددزراو أب ي ددة
مراركتهم يف تنفيو ا نرطة اإلرشادية الزراعية،

العدد
32
142
42
242

وم د ددن خ د ددالم الع د ددرض الس د ددابق لىنت د ددا ج يتض د ددح أن غالبي د ددة ال د ددزراو
املبحددو يةعددون يف الفتددة املن فضددة واملتوسددطة دصا صددهم الر صددية
املدروسددة ممددا يتطى دب ضددرور مراعددا تىددك ادصددا ا الر صددية هل د ال
املبحددو عنددد عمد بدرامج إرشددادية هلددم وضددرور مراعددا اختيددار انسددب
الطددرق اإلرشددادية الزراعيددة الدديت تتناس ددب م د خصا صددهم وم د ظددروص
جم ددتمعهم ا ى ددى كاالثتماع ددات اإلرش ددادية والد دزايرات احلةىي ددة والد دربامج
الزراعية التىيفزيونية واإليضا العمىي.
اثني ت تاً :األمهيت تتة النست تتبية للطت تترق اإلرشت تتادية الزراعيت تتة ال ت ت يفضت تتلها
املبص

:

سددت دام ا وزان املرثحددة ،ي ترتيددب تفضدديالت املبحددو لىطددرق
اإلرشادية الزراعية املدروسة يف ك جمام من ا االت املدروسدة ،وكاندت
النتا ج البحثية عىى النحو التاي:

فئات االس عداد لل غيري
ليس لدي استعداد لىتغي (  ) 6درثات
لدي استعداد من فض لىتغي من (  )12-0درثات
لدي استعداد متوسط لىتغي من ( ) 13-11درثة
لدي استعداد كب لىتغي ( ( 16درثة ف كثر )
ا موو

جد  .6ي تيع املبص ن فقاً لدرجة مشارك ه يف ينفي بعض األنشطة اإلرشادية الزراعية

ا موو

٪
24.10
32.55
10.3
122

ويلك من خالم الةيادات الريفية م إشراك هون الةيادات يف طديط
وتنفيددو ال دربامج وا نرددطة اإلرشددادية الزراعيددة؛ حددن يةوم دوا بدددورهم يف
نرر التةنيات احلديثة وا فكار التنموية ب الزراو.

جد .4ي تيع املبص ن فقاً لدرجة اس عدادد لل غيري

درجة املشاركة
م يرارك ىف تنفيو أى أنرطة إرشادية (  ) 3درثات
يوى درثة مراركة من فضة من (  ) 2 -6درثات
يوى درثة مراركة متوسطة من ( ) 12 - 9درثة
(  ) 13 -15درثة
يوى درثة مراركة كب

30

العدد
4
52
92
126
242
العدد
32
34
94
54
242

٪
1.60
15.55
42.25
44.10
122
٪
24.10
22.3
59.13
14.12
122

ودورها يف العم اإلرشاد ممايتطىب ضرور تكثيف اجلهدود اإلرشدادية
حن يكون هلا ا ر فعام.

 -1األمهي تتة النس تتبية للط تترق اإلرش تتادية الزراعي تتة يف تتا اإلن تتاج

النب تتاو :توض ددح بي ددا ت ث دددوم ( )0ان الد دزايرات احلةىي ددة ث ددا ت يف
الدتيد ددب ا وم دتوسد ددط مد ددرثح قد دددرن 5.060درثد ددة وثد ددا ت لريةد ددة
احلةددوم اإلرشددادية الزراعيددة يف الدتيددب الثدداين دتوسددط مددرثح قدددرن 10
5.0درثددة 2وثددا ت الن دددوات اإلرشددادية الزراعي ددة يف الدتيددب الثال ددث
دتوسط مرثح قدرن 5.325درثات ،بينما ثا ت الربامج الزراعيدة يف
الراديددو يف الدتيددب السددادس عرددر دتوسددط مددرثح قدددرن  .93ا درثددة
،وثددا ت شددبكة ال دراد كددون يف املرتبددة ا خ د لىتفضددي ويلددك دتوسددط
مددرثح قدددرن . 03ا درثددة وهددون النتيجددة قددد تكددون منطةيددة الن هددون
الطرق تعتمد بدرثة كب عىى وثدود املرشدد الزراعدي مد الدزراو حلةد
ممددا جيعى د ية ددف عى ددى املر ددكال ت وحيددددها بدقددة ويعم د عى ددى حىه ددا
مباشرا مما يكون هلا ا ر تعىيمي كب هلوال الدزراو وقدد يكدون قىدة مدردود
شبكة الراد كون ضعف اجلهود اإلرشادية إلعدال م الدزراو بتىدك الردبكة

جد

م
1
2
5
4
3
6
0
2
9

 -2األمهي تتة النس تتبية للط تترق اإلرش تتادية الزراعي تتة يف تتا اإلن تتاج
ا يت اي :أوضددحت بيددا ت ثدددوم( )2أن الدزايرات احلةىيددة ثددا ت يف
الدتيدب ا وم دتوسدط مدرثح قدددرن  5.555درثدة ،وثدا ت الندددوات
اإلرشد ددادية يف الدتيد ددب الثد دداين دتوسد ددط مد ددرثح قد دددرن  5.292درثد ددة،
وثددا ت شددبكة ال دراد كددون يف املرتبددة السددابعة عرددر وا خ د لىتفضددي
ويلك دتوسط مرثح قدرن  1.225درثة.

وه ددون النتيج ددة ك ددن أن تك ددون منطةيد دة ،حي ددث حيت ددا املد دزارو إذ
الطرق اليت يكون فيها رد الفع مباشر ووثها لوث  ،حيث يرى املرشد
والطبيددب البيط ددر احلي دوا ت عىددى الطبيعددة ،مث يخددو امل دزارو النصدديحة
مباشر منهم.

 .7األمهية النسبية للطرق اإلرشادية الزراعية فقاً ل فضيلها من جانب املبص ن يف ا اإلن اج النباو
الطريقة
الزايرات احلةىية
الزايرات املكتبية
الزايرات املنزلية
االتصاالت التىيفونية
احلةوم اإلرشادية
االثتماعات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
اإليضا العمىي
الرحالت اإلرشادية

الدرجة املرجصة
5.060
2.29
2.260
2.503
5.010
5.332
5.325
5.23
2.460

الرتييب
1
0
13
15
2
4
5
6
11

م
12
11
12
15
14
13
16
10

الطريقة
شرا ط الفيديو
املىصةات اإلرشادية
ا الت اإلرشادية
النررات اإلرشادية املت صصة
الربامج الزراعية التىيفزيونية
الربامج الزراعية اإلياعية
شبكة الراد كون
التىيفون ا موم

الدرجة املرجصة
2.510
2.322
2.003
2.225
5.523
1.923
1.7.
2.432

جد  .8األمهية النسبية للطرق اإلرشادية الزراعية فقاً ل فضيلها من جانب املبص ن يف ا اإلن اج ا ي اي
م
1
2
5
4
3
6
0
2
9

الطريقة
الزايرات احلةىية
الزايرات املكتبية
الزايرات املنزلية
االتصاالت التىيفونية
احلةوم اإلرشادية
االثتماعات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
اإليضا العمىي
الرحالت اإلرشادية

الدرجة املرجصة
5.555
2.032
2.342
2.532
2.655
5.242
5.292
5.260
2.332

الرتييب
1
0
11
15
9
5
2
3
12

م
12
11
12
15
14
13
16
10

الطريقة
شرا ط الفيديو
املىصةات اإلرشادية
ا الت اإلرشادية
النررات اإلرشادية املت صصة
الربامج الزراعية التىيفزيونية
الربامج الزراعية اإلياعية
شبكة الراد كون
التىيفون ا موم

الدرجة املرجصة
2.260
2.310
2.023
2.222
5.103
1.903
1.225
2.555

الرتييب
14
12
9
2
3
16
10
12

الرتييب
13
12
2
6
4
16
10
14

 -3األمهي تتة النس تتبية للط تترق اإلرش تتادية الزراعي تتة يف تتا اإلن تتاج

التتداجن :ترد بيددا ت ثدددوم( )9إذ أن الندددوات اإلرشددادية ثددا ت
يف الدتيددب ا وم لنسددبة لىطددرق اإلرشددادية الدديت يفضددىها املبحو ددون يف
جم ددام اإلنت ددا ال ددداثم دتوس ددط م ددرثح ق دددرن  5.2.درث ددة ،وث ددا ت
االثتماع ددات اإلرشددادية يف الدتي ددب الثدداين دتوس ددط م ددرثح ق دددرن 5.2
درثة ،وثا ت الربامج الزراعية يف الراديو يف املرتبة قب ا خ دتوسط
مرثح قدرن ،1.232وثا ت شبكة الراد كون يف املرتبة السدابعة عردر
وا خ د لىتفضددي ويلددك دتوسددط مددرثح قدددرن  1.092درثددة وهددون
النتيجددة قددد تكددون منطةيددة ويلددك الن هددون الطددرق تتد لف مددن ممعددات
عديد من الزراو لتىف يف املعارص واملهدارات واالماهدات ممدا يتطىدب
العددامى جلهدداز اإلرشدداد أن يراعدوا الفددروق الفرديددة بد هد ال الددزراو
و لتدداي يكددون هلددا ا ددر كب د يف تزويدددهم ملعىومددات واملعددارص اهلامددة يف
جمام اإلنتا الداثم.

يف الدتي د ددب ا وم لنس د ددبة لىط د ددرق اإلرش د ددادية الزراعي د ددة ال د دديت يفض د ددىها
املبحو د ددون يف جمد ددام اإلنتد ددا السد ددمكي دتوسد ددط مد ددرثح قد دددرن 5.23
درثددة ،بينمددا ثددا ت لريةددة اإليضددا العمىددي يف املرتبددة الثانيددة دتوسددط
م ددرثح ق دددرن  2.925درث ددة ،وث ددا ت الد دربامج الزراعي ددة يف الرادي ددو يف
املرتب ددة قب د د ا خ د د دتوسد ددط م ددرثح ق دددرن  1.262درث ددة ،وثد ددا ت
شبكة الراد كون يف املرتبة ا خ لىتفضي ويلدك دتوسدط مدرثح قددرن
1.03درث دة وقددد تك ددون هددون النتيجددة منطةيددة مددن الناحيددة اإلرشددادية
حيددث أن هددون الطددرق كددن مددن خالهلددا لالب دة اكددرب عدددد ممكددن مددن
أبنا ا تم ا ىى ا تمعد يف شدك مد ار ارشدادى مد الوقدوص عىدى
ردود ا فع ددام املباش ددر والعمد د عى ددى توص ددي املعىوم ددة كامى ددة وواض ددحة
ومفهوم د ددة كم د ددا أن اإليض د ددا العمى د ددي لد د د ا د ددر كبد د د يف عمىي د ددة التبد د د
ل صددناص وا ندواو اجلديددد يف جمددام االسددتزراو السددمكي وتعطددى الثةددة
يف اجلهاز اإلرشاد ومما يةومون بة من أعمام.

 -4األمهي تتة النس تتبية للط تترق اإلرش تتادية الزراعي تتة يف تتا اإلن تتاج

السمكي :توضدح بيدا ت ثددوم( )12أن النددوات اإلرشدادية ثدا ت

جد  .9األمهية النسبية للطرق اإلرشادية الزراعية فقاً ل فضيلها من جانب املبص ن يف ا اإلن اج الداجن
م
1
2
5
4
3
6
0
2
9

الطريقة
الزايرات احلةىية
الزايرات املكتبية
الزايرات املنزلية
االتصاالت التىيفونية
احلةوم اإلرشادية
االثتماعات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
اإليضا العمىى
الرحالت اإلرشادية

م

الطريقة

1
2
5
4
3
6
0
2
9

الزايرات احلةىية
الزايرات املكتبية
الزايرات املنزلية
االتصاالت التىيفونية
احلةوم اإلرشادية
االثتماعات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
اإليضا العمىي
الرحالت اإلرشادية

الدرجة املرجصة
5.122
2.022
2.325
2.292
2.392
5.222
5.232
2.922
2.323

الرتييب
4
6
12
15
9
2
1
3
11

م
12
11
12
15
14
13
16
10

الطريقة
شرا ط الفيديو
املىصةات اإلرشادية
ا الت اإلرشادية
النررات اإلرشادية املت صصة
الربامج الزراعية التىيفزيونية
الربامج الزراعية اإلياعية
شبكة الراد كون
التىيفون ا موم

الدرجة املرجصة
2.160
2.532
2.642
2.022
5.132
1.232
1.092
2.155

جد  .12األمهية النسبية للطرق اإلرشادية فقاً ل فضيلها من جانب املبص ن يف ا اإلن اج السمكي
الدرج ت ت ت ت ت ت ت تتة الرتييب
املرجصة
3
2.687
12
2.292
13
1.225
15
2.23
6
2.022
5
2.922
1
5.23
2
2.925
9
2.522

م

الطريقة

12
11
12
15
14
13
16
10

شرا ط الفيديو
املىصةات اإلرشادية
ا الت اإلرشادية
النررات اإلرشادية املت صصة
الربامج الزراعية التىيفزيونية
الربامج الزراعية اإلياعية
شبكة الراد كون
التىيفون ا موم

الرتييب
14
12
2
0
5
16
10
13

الدرجتت ت ت ت ت ت ت تتة الرتييب
املرجصة
14
2.22
11
2.23
2
2.323
0
2.623
4
2.910
16
1.260
10
1.03
12
2.203

 -4األمهيتتة النستتبية للطتترق اإلرشتتادية ا تتا ا فتتاظ علتتب البيئتتة

يت ت تتد ير املخلفت ت تتات :تر د د د بي د ددا ت ث د دددوم( )11إذ أن الن د دددوات
اإلرشد ددادية ثد ددا ت يف الدتيد ددب ا وم لنسد ددبة لىطد ددرق اإلرشد ددادية الد دديت
يفضد ددىها املبحو د ددون يف جمد ددام احلفد ددائ عىد ددى البيتد ددة وتد دددوير امل ىفد ددات
دتوسط مرثح قددرن  5.242درثدة ،وثدا ت االثتماعدات اإلرشدادية
يف الدتيددب الثدداين دتوسددط مددرثح قدددرن  5.22درثددة ،وثددا ت الدربامج
الزراعي ددة يف الرادي ددو يف املرتب ددة ا خد د دتوس ددط م ددرثح ق دددرن ،1.025
وثا ت شبكة الراد كون يف املرتبة قب ا خ لىتفضي ويلك دتوسط
مددرثح قدددرن  1.092درثددة وهددون النتيجددة تتفددق مد املنطددق اإلرشدداد
حيث تعترب الطرق اجلماعية من الطرق الفعالة خاصة يف حتفيدز وحتريدك
الددزراو مددن مرحىددة االهتمددام إذ مرحىددة ا اولددة والددتعىم يف جمددام احلفددائ
عىدى البيتددة وتددوير امل ىفددات فدالزراو يتفدداعىون مد املرشددد الزراعدي ومد
ا فكددار املع ددرب أو الواضددحة لددديهم مددن خ ددالم تىددك الط ددرق إذ حددث
ا ف دراد ا خ درين وتددوثيههم إذ حدددوث التغي د وىف تطبيددق املسددتحدث
من قب أعداد كب من اجلمهور كما أن لىتىفزيون أ ية كب يف عمىية

التعىم لىزراو إلعتماد عىى حاسيت السم والبصدر إلضدافة إذ عنصدر
احلرك ددة حي ددث أن ددة يس ددتطي أن ينة د د ا ح ددداث كم ددا ه ددي ومل ددا يتسد ددم
جلانب الدفيهي.
 -6األمهيتتة النستتبية للطتترق اإلرشتتادية ا تتا يرشتتيد ميتتاه التتري:

أوضحت بيدا ت ثددوم( )12أن الدزايرات احلةىيدة ثدا ت يف الدتيدب
ا وم مددن حيددث الطددرق الدديت يفضددىها املبحو ددون يف جمددام ترشدديد ميددان
الر دتوسط مرثح قدرن  5.423درثة ،وثا ت النددوات اإلرشدادية
يف الدتيب الثاين دتوسط مرثح قدرن  5.415درثة ،وثا ت الدربامج
الزراعيد ددة مد ددن خد ددالم الراديد ددو يف املرتبد ددة ا خ د د دتوسد ددط مد ددرثح قد دددرن
 1.025درثة وهون النتيجة قد تكدون منطةيدة خاصدة أن هدون الطدرق
تس دداعد يف حد د املر ددكالت الزراعي ددة ال دديت يتع ددرض هل ددا ال ددزراو يف جم ددام
ترشدديد ميددان الدر مددن قبد املرشددد الزراعددي والعمد عىددى ثددود ا فدراد
املتباعدين عن العم اإلرشاد وتوليد العالقة بينة وب الزراو و لتاي
يكون هلا ا ر كب يف حصوم الزراو عىى ك ما هو ثديد ومسدتحدث
يف جمام ترشيد ميان الر .

جتتد  .11األمهيتتة النستتبية للطتترق اإلرشتتادية الزراعيتة فقتاً ل فضتتيلها متتن جانتتب املبصت ن يف تتا ا فتتاظ علتتب البيئتتة يتتد ير
املخلفات
م
1
2
5
4
3
6
0
2
9

الطريقة
الزايرات احلةىية
الزايرات املكتبية
الزايرات املنزلية
االتصاالت التىيفونية
احلةوم اإلرشادية
االثتماعات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
اإليضا العمىي
الرحالت اإلرشادية

الدرجة املرجصة
2.232
2.423
2.160
2.222
2.403
5.222
5.242
2.242
2.223

الرتييب
4
12
14
15
9
2
1
3
12

م
12
11
12
15
14
13
16
10

الطريقة
شرا ط الفيديو
املىصةات اإلرشادية
ا الت اإلرشادية
النررات اإلرشادية املت صصة
الربامج الزراعية التىيفزيونية
الربامج الزراعية اإلياعية
شبكة الراد كون
التىيفون ا موم

الدرجة املرجصة
2.292
2.32
2.322
2.623
5.292
1.025
1.092
2.123

جد  .12األمهية النسبية للطرق اإلرشادية فقاً ل فضيلها من جانب املبص ن يف ا يرشيد مياه الري
م
1
2
5
4
3
6
0
2
9

الطريقة
الزايرات احلةىية
الزايرات املكتبية
الزايرات املنزلية
االتصاالت التىيفونية
احلةوم اإلرشادية
االثتماعات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
اإليضا العمىي
الرحالت اإلرشادية

الدرجة املرجصة
5.423
2.623
2.103
2.42
2.203
5.555
5.415
2.225
2.403

الرتييب
1
9
14
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الطريقة
شرا ط الفيديو
املىصةات اإلرشادية
ا الت اإلرشادية
النررات اإلرشادية املت صصة
الربامج الزراعية التىيفزيونية
الربامج الزراعية اإلياعية
شبكة الراد كون
التىيفون ا موم

الدرجة املرجصة
2.223
2.303
2.055
2.050
5.155
1.025
1.22
2.142

الرتييب
11
2
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6
5
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16
13

الرتييب
15
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2
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املواعددة مددن خددالم الراديددو يف املرتبددة قب د ا خ د  ،تالهددا لريةددة شددبكة
الراد كون يف املرتبة ا خ .

اثلثا :م ضمنات البصئ.
مددن العددرض السددابق ،يتضددح أن لريةددة الدزاير احلةىيددة ثددا ت يف
املرتبددة ا وذ يف ددالث جمدداالت مددن ا دداالت املدروسددة ،وهددى جمدداالت
اإلنت ددا النب دداو ،واحليد دواين ،وترش دديد مي ددان ال ددر  .بينم ددا ث ددا ت لرية ددة
الن دددوات اإلرش ددادية يف املرتب ددة ا وذ أيض ددا يف ددالث جم دداالت ،وه ددى
جمد دداالت اإلنتد ددا الد ددداثم والسد ددمكي ،واحلفد ددائ عىد ددى البيت د ددة وتد دددوير
امل ىفات.

مد د د د ددن ثد د د د دددوم  15يتضد د د د ددح أن لريةد د د د ددة الند د د د دددوات اإلرشد د د د ددادية،
واالثتماع ددات اإلرشد ددادية ،وال د دزايرات احلةىيد ددة احتىد ددت املراتد ددب ا وذ
والثانية والثالثة عىى التواي .وهون الطرق مجيعها تة عىدى عداتق املرشدد
الزراعددي ،ومددن هنددا توصددى الدراسددة بتدددريب املرشددد تدددريبا مكثفددا عىددى
كيفية عةد اثتماو إرشاد ثح ،وعم نددو ثحدة ،وأيضدا كيفيدة
عم زاير حةىية لىمزارو تساعدن عىى ح مجي مراكى .

يف حد ثددا ت لريةدة االثتماعددات اإلرشدادية يف املرتبددة الثانيددة يف
جمدداي اإلنتددا الددداثم ،واحلفددائ عىددى البيتددة وتدددوير امل ىفددات .بينمددا
ث ددا ت لرية ددة الن دددوات اإلرش ددادية يف املرتب ددة الثاني ددة يف جم دداي اإلنت ددا
احليواين ،وترشديد ميدان الدر  ،وثدا ت لريةدة اإليضدا العمىدي يف املرتبدة
الثاني ددة لنس ددبة ددام اإلنت ددا الس ددمكي ،بينم ددا ث ددا ت لرية ددة احلة ددوم
اإلرشادية يف املرتبة الثانية يف جمام اإلنتا النباو.

كما تر النتا ج املوضحة جلدوم السابق ،يتضدح أن التىيفزيدون
ثا يف املرتبة الرابعة لنسبة لىطرق اإلرشادية املفضىة ،ومن هنا توصى
الدراس دة بعم د ب درامج زراعيددة تىيفزيونيددة يراعددى فيهددا مواعيددد تةددد هددون
ال دربامج م د التنوي د عنهددا؛ حددن يسددتطي امل دزارو أن يعددرص ميعدداد إياعددة
هون الربامج الزراعية .وقد تبد كدولك مدن اجلددوم السدابق ،أن لريةدة
ال دربامج الزراعيددة اإلياعيددة ،ثددا ت يف املرتبددة قب د ا خ د  ،ويل ددك ن
غالبيددة الددزراو لدديس لددديهم اسددتعداد لسددماو الدربامج الزراعيددة عددرب الراديددو
الددو يفضددىون فةددط لسددماو إياعددة الةددر ن الكددر  ،ويفضددىون مردداهد
التىيفزيون والةنوات الفضا ية امل تىفة.

كمددا لددوحل أيضددا ،أن لريةددة ال دراد كددون ثددا ت يف املرتبددة السددابعة
عرددر وهددى املرتبددة ا خد يف قا مددة الطددرق املدروسددة ويلددك يف جمدداالت
اإلنتدا النبداو ،واإلنتدا احليواين،واإلنتدا الدداثم ،واإلنتدا السدمكي.
بينما لريةة الربامج الزراعية املواعة عرب الراديو ثا ت يف املرتبة ا خد
يف جماي احلفائ عىى البيتة وتدوير امل ىفات ،وترشيد ميان الر .

ومن الالفت لىنظدر ،أن شدبكة الرادكدون ثدا ت يف املرتبدة ا خد ،
ولددولك يوصددى البحددث بدراسددة هددون الظدداهر  ،حيددث تب د مددن خددالم
املة ددابالت الر ص ددية لىمبح ددو والبي ددا ت ال دديت أف ددادوا ددا ،أن ال ددزراو
ليس لديهم فكر عن هون الطريةة رغم ما أنفق عىيها مدن وقدت وثهدد
ومام.

وحبساد متوسدط متوسدطات الددرثات املرثحدة لىطدرق اإلرشدادية
املدروسددة ،وثددد أن الندددوات اإلرشددادية ثددا ت يف املرتبددة ا وذ ،تالهددا
االثتماع ددات اإلرش ددادية يف املرتب ددة الثاني ددة ،تاله ددا الد دزايرات احلةىي ددة يف
املرتبددة الثالثددة ،وثددا ت ال دربامج الزراعيددة التىيفزيونيددة يف املرتبددة الرابعددة ،و
ثا اإليضا العمىدي يف املرتبدة ادامسدة ،بينمدا ثدا ت الدربامج الزراعيدة
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 .13يرييب الطرق اإلرشادية فقاً ل فضيلها من جانب املبص ن وبقاً مل سم م سطات درجات األ تا املرجصة
الطريقة

الزايرات احلةىية
الزايرات املكتبية
الزايرات املنزلية
االتصاالت التىيفونية
احلةوم اإلرشادية
االثتماعات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
اإليضا العمىي
الرحالت اإلرشادية

الدرجة املرجصة امل سطة

5.223
2.613
2.256
2.209
2.255
5.242
5.523
2.920
2.424

الرتييب
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الطريقة

شرا ط الفيديو
املىصةات اإلرشادية
ا الت اإلرشادية
النررات اإلرشادية املت صصة
الربامج الزراعية التىيفزيونية
الربامج الزراعية اإلياعية
شبكة الراد كون
التىيفون ا موم

الدرجة املرجصة امل سطة

2.211
2.431
2.631
2.022
5.152
1.263
1.094
2.215

الرتييب
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The Relative Importance of Some Agricultural Extensional Methods Preferred
Among Farmers in Some Agricultural Areas in Some Districts of Dakahliah
Governorate
Samia Mohammad Abdel-Rahma,.Reda Hassan, Abdel-Ghaffar Abou Zaiud
Dakahliah governorate, through the following
objectives: 1-to identify of some economic, social, and
communications characteristics.2- to determine the
relative importance of the agricultural extension
methods preferred among farmers in the following areas:
plant production, animal production, poultry production,
fish production, environmental conservation against
pollutions& recycling wastes, and rationalization of
irrigation water.
To achieve research objectives, three districts were
selected randomly from the districts of the Governorate.
Follow by selecting two villages randomly in each
district. From each village it was selected 40
respondents randomly too, so, the research sample
amounted to 240 interviewees, where data were
collected from them by using personal questionnaire
during October month in year2011.
The most important results were as follows:
1- 13% of total respondents only have high
qualification, 21%approximately, of them have
tenure of farm land less than one Feddan, about 45%

of the respondents have medium degrees of
leadership, while 44% of them were medium degrees
of the change readiness.
2- Field visits came in the first rank between the
agricultural extension methods preferred by the
respondents in the areas of plant production, animal
production, and rationalization of irrigation water.
While method of agricultural extension panels came
in the second preference among the respondents in
the areas of poultry production, fish production, and
environmental conservation against pollutions&
recycling agriculture wastes
3-R.A.D.C.O.N system came in the seventeenth rank the last - preference of the extension method among
respondents in the areas of plant production, animal
production, poultry production, and fish production.
While radio programs cam in the end of listed
preferred extension methods among respondents
farmers in areas of environmental conservation &
recycling agriculture wastes, and rationalization of
water irrigation. It means that necessary to right
planning to the Favorite extension methods, and to
identify reasons for un-preferred other extension
methods.

This research aimed manly to determine the relative
importance of the agricultural extension methods
preferred among farmers in some agricultural areas in

