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 .باستثناء األخير مهندس زراعى. جامعة بنها-*(قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى كلية الزراعة

أد.محمد أبو .تحت اشراف أد.سعيد عباس محمد رشاد*( اعتمد هذا البحث على البيانات الواردة برسالة الماجستير للطالب / يوسف جمعة أحمد 

 .الفتوح السلسيلى

 إدراك المرشدين الزراعيين  للدور الحالي لإلرشاد الزراعي في المحافظة
 علي البيئة الزراعية من التلوث في ظل سياسة التحرر االقتصادي.

 
 يوسف جمعة أحمد  -محمد ابوالفتوح السلسيلي                     م /دأ.سعيد عباس محمد رشاد                   /دأ.

 
 مهندس زراعى  -جامعة بنها     -كلية الزراعة -جامعة بنها        أستاذ االرشاد الزراعى  -كلية الزراعة -أستاذ االرشاد الزراعى 

 
 المستخلص:

استتتفدف اتتلا البحتتة بئتتور  رتيستتية التعتترف علتتي التتدور الحتتالي لجرشتتاد الظراعتتي لتتي مجتتال المحال تتة علتتي البيتتتة متت  التلتتوة لتتي  تتل سياستتة     
  التحتترر اتصتئتتاد  متت  وجفتتة ش تتر المرشتتدي  التتظراعيي  لتتي محال تتة اللليوبيتتال و التعتترف علتتي المشتتاعي التتتح تواجتتال اترشتتاد الظراعتتي لتتي الحفتتا

 لبيتة الظراعية م  التلوة لي  ل سياسة التحرر اتصتئاد  م  وجفة ش ر المرشدي  الظراعيي  .علي ا
ظ ولتحليق ااداف البحة جمعي البياشاي م  عيشة عشواتية مشت مة م  واصع اشوف حئر المرشدي  الظراعيي  مع مراعا  التمثيتل الشستبح لاتل مرات

مرشتتتداع  مراتتتظ افتتتر  61مرشتتتداع  مراتتتظ صليتتتو    61مرشتتتدا عتتت  مراتتتظ  تتتو  03مراظبشفتتتا  مرشتتتداع 82لتتتتم تتتتوظيعفم علتتتح الشحتتتو التتتتالح     
 مرشدي  ع  مراظ الخاشاة( 2مرشدا ع  مراظ اللشا ر الخيرية   68مرشدا ع  مراظ شبي  اللشا ر 88شار 

اي(   الوستتت  الحستتتابح المرجل(  والعتتترا ولتحليتتتل البياشتتتاي للتتتد استتتتخدمي بعتتتا الملتتتاييس اتحئتتتاتية المشاستتتبة لتحليلفتتتا احئتتتاتيا مثتتتل  التاتتترار 
 الجدولي(   والشس  المتوية( وصد تلخئي اام الشتاتج ليما يلح   

   -ا  اشاك  
 أشش ة إرشادية لاي درجة أداء مرتفعة  -6
   3( 2..1لح مجال المحال ة علح الفواء م  التلوة واح  تعرف الظرا ع بأامية عدم استخدام صمات  ال و  وس  المشاظل بمتوس  مرجل     -ا

   3(0..1مجال المحال ة علح المياه م  التلوة واح  الششا  الخاص بتعلم الظراع ألامية التسوية الس حية للتربة وللك بمتوس  مرجل    - 
 3(   11.1الشسبة لمجال المحال ة علح التربة توعية الظراع بعملياي الحرة والخدمة العظمة لال محئول بمتوس  مرجل   ب -ج
 (.  1.لح مجال تجميل البيتة بالريف المئر  لجاء ت بيق الظراع لتوئياي ترشيد إستخدام المبيداي بمتوس  مرجل    -د
   أشش ة إرشادية لاي درجة أداء متوس ة  -8
لتتح مجتتتال المحال تتة علتتتح الفتتتواء متت  التلتتتوة  لاتتا  تففتتتم التتتظراع ألاميتتة عتتتدم التتتدخي  داختتتل المشتتتاظل شتيجتتة إستتتتخدام األلتترا  بمتوستتت  متتترجل  -ا
 .....) 
ل ( امتتا مجتتا  ..1.لتتح مجتتال المحال تتة علتتح الميتتاه إستتتعمال التتظراع للملششتتاي الماتيتتة العظمتتة لاتتل محئتتول وعتتدد الريتتاي بمتوستت  متترجل    -  

 (. 8...المحال ة علح التربة لجاء ت بيق الظراع ألامية ظراعة المحائيل البلولية امخئباي للتربة بمتوس  مرجل  
لتتح مجتتال تجميتتل البيتتتة بتتالريف المئتتر  الششتتا  اترشتتاد  الختتتاص بزاستتا  التتظراع مفتتار  ظراعتتة األشتتجارالمفيد  إصتئتتاديا  اتتالتوي والاتتتالور  -ج

 درجة (.  0.8.لظيتو  وللك بمتوس  مرجل   والااظوريشا والشخيل وا
 أشش ة إرشادية لاي درجة أداء مشخفضة   -0
 مجال المحال ة علح الفواء م  التلوة لاا  إدراك الظراع ألامية عدم التجريف والبشاء علح األراضح الظراعية  -ا

 ( .0.0.المياه بمتوس  مرجل  لح مجال المحال ة علح المياه لاا  ت بيق الظراع ألسالي  ترشيد استخدام  - 
(. ولتتح مجتتال تجميتتل البيتتتة 1.0.لتتح مجتتال المحال تتة علتتح التربتتة لااشتتي  توعيتتة التتظراع بعمليتتاي الحتترة والخدمتتة العظمتتة لاتتل محئتتول    -ج

 (.02.0بالريف المئر  إدراك الظراع للتشريعاي واللواشي  الظراعية وللك بمتوس  مرجل   
 

لتتتح تواجتتال اترشتتاد الظراعتتح وتتتاثر علتتح أداء مفتتامفم لتتح المحال تتة علتتح البيتتتة متت  التلتتوة متت  وجفتتة ش تتر المرشتتدي  وليمتتا يتعلتتق بالمشتتاعي ا
( و عتدم مشاستبة البترامج اترشتادية لتلبيتة إحتياجتاي الشتبا   % ..16الظراعيي  لااشي اح  ضتالة المرتباي وعدم مشاسبتفا ل بيعة العمل بشسبة   

( و صلة اتعتمتاداي الماليتة العظمتة للعمتل بشستبة    % 18.1وعدم وجود أعداد االية م  المرشدي  المتخئئي  بشسبة    ( % .8الريفح بشسبة   
   .(%...8( وارتفاع تالفة اتشتاج الظراعح بشسبة   % ..3.

 المقدمة والمشكلة البحثية
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عشتتد ت بيتتق سياستتة التحتترر اتصتئتتاد  باعتبتتاره متت  أحتتد المفتتام الرتيستتية  يعتبتتر اترشتتاد الظراعتتي احتتد أاتتم األجفتتظ  التتتح ترتاتتظ عليفتتا الدولتتة      
اترشاد ( لي اله الفتر    ولاوشتال مت  ألضتل المتداخل التتي يمات  اتعتمتاد عليفتا لتي تحتدية -البحوة –الثعة لوظار  الظراعة الدراساي اتصتئادية 

الحتتدود يتضتتتم  أستتالي  تعليميتتة   وثلاليتتتة   وتوجيفيتتة وتدريبيتتة لاالتتتة التتظراع لرلتتتع الظراعتتة   وتحليتتق التشميتتتة الريفيتتة حيتتة اشتتتال ش تتام شتتامل واستتتع 
إشتتتاجفم وتع تتيم دختتولفم   ويتعامتتل عتت  صتتر  متتع الفتتتاي المختلفتتة متت  ستتاا  الريتتف. ومتت  اشتتا يتضتتل أاميتتة التتدور التتل  يلتتع علتتي عتتاتق العمتتل 

 راعية   وششر المعرلة وضما  تبشيفا بي  المظارعي . الظ اترشاد  لي ت وير الريف باعتباره أدا  م  أدواي التشمية 
والا الدور يت لت  لتحليلتال تتوالر  بيعتة خائتة تستتوج  تفاعتل صتو  بتي  مفتاراي المرشتدي  التظراعيي  ولاتاتفم . امتا تستتوج  أ  ياتو  لتديفم     

م   والملتدر  علتح تشتخيص مشتاالفم والتوئتل لحلتول مشاستبة لفتا اتدراك والففم الااليي  والعظمي  لثلالتة جمفتور المسترشتدي  المستتفدلي    ومتواصفف
بجاشتتتت  الرفبتتتتة لتتتتي التفاعتتتتل متتتتع أجتتتتظاء متتتت  المعلومتتتتاي المتتتتظ رعيتتتتتة وش تتتتم الششتتتتر  واللتتتتدر  علتتتتي لفتتتتم وتعتتتتديل واستتتتتخدام المعلومتتتتاي العلميتتتتتة   

علتتتي درايتتتة لمت لبتتتاي الو يفيتتتة المستتتشد  إليتتتال   ( لتتتا  للتتتك يت لتتت  أ  ياتتتو  العامتتتل والماسستتتة التتتتي يشتمتتتي اليفتتتا 11  ص1..6والتلشيتتتة اجرس 
(  و تروف العمتل  والععصتة بتي  الو يفتة وفيراتا مت  الو تاتف األختر     Work perform  والعمتل المتاد   jop nameوالمستمي التو يفي   

 (..6  ص0..6والخبراي السابلة   والم ال  الجسمية والتدري  علي  
 وا  إدراك العامل ل بيعة العمتل التو يفي يعتد مت  األاميتة بماتا  لتي التعترف علتي متد  تشاست  مت لبتاي اتله الو يفتة متع صدراتتال   استتعداده      

مااشياتال   وتأايلال   واتدراك بمعشاه العام او " العملية العللية التي شعرف بواست تفا العتالم الخارجي عيستو     لاتر عمتر (  " وصتد 62  ص3..6وا 
( ا  الحاجتة ووضتوحفا لتي لات  المتتعلم تعتبتر مت  أاتم  التدوالع التح ادراك متا يتعلمتة الفترد والتي وضتعال موضتع   jon Deweyعت  جتو  ديتو   

محتي  ( . اما ا  السلوك اتشساشي يتجدد إلي درجة ابيتر  تبعتا لشوعيتة ومتد  ادراك العتالم ال .1  ص8..6التشفيل ااجظء م  سلواة المعتاد  عمر 
شتي  أو   وم  ثم لا  تدعيم الستلوك اتشستاشي أو تريتر  يت لت  معرلتة . ايتف يتدراك الفترد متا يتدور حولتال   وت يستت يع الفترد تاتوي  اتجتا  شحتو ا  
موصتف  شخص   ات الا اا  الا الشي  أو الشخص موجتود لتي محتي  ادرااتة ويختلتف إدراك األلتراد اختعلتا ملحو تا مت  لترد التح أختر شحتو شفتس ال

  امتا أشفتا تميتل   BACK GROUNDوصد ياو  مرجع للك ا  الشاس تدرك الحلاتق لتي ضتوء  رولفتا ومشتاعتفا وااتماماتفتا وخلفيتفتا المعرليتة  
 (.  616  ص0..6الح إامال التفائيل التي ت تتعءم مع حاجاتفا الشخئية  خير اهلل   

ولي  ل التوجفاي اتصتئادية للدولتة وخائتة لتي الل تاع الظراعتي   والتتي تستتفدف تحليتق مظيتد مت  التحترر اتصتئتاد  ليمتا يتعلتق بتات شتتاج     
وضتع و  الظراعي ومستلظماتال   وتسويق تلك المشتجاي   ولتي ضتوء اتتفاصيتاي الدوليتة الخائتة بحمايتة المستتفلك وحريتة المشالستة   ومشتع اتحتاتار  

موائتتفاي صياستتية للستتلع والمشتجتتاي ووضتتع التشتتريعاي الخائتتة بالحتتد متت  التلوة.وحمايتتة البيتتتة وئتتياشتفا اتتا  متت  الضتترور  علتتح جفتتاظ اترشتتاد 
 اصتعالظراعي أ  ي ور م  شفسال وم  شوعية الخدمة التتي يلتدمفا لجمفتور المسترشتدي    وأ  يلتتحم مجتاتي أختر  فيتر تلليديتة استتلظمتفا  تروف الو 

( أ  ادراك مستتلبل العمتل اترشتاد  الظراعتي يعتمتد علتح دوره الفاعتل لتي .1  ص .836المعائر الل  يمر بال العالم األ     .ويضيف "رشتاد   
وره توسيع ش اق ومجال العملية اترشادية لتلييم مع تم    مجتاتي المعرلتة لتي اللريتة المئترية   حيتة أ  شجاحتال يامت  لتي توستيع ش تاق مفمتتال ود

بالبيتتة  اترشاد   ل المتريراي الجارية ليتوا تم متع تلتك المتريتراي المعائتر  التتح مت  بيشفتا  فتور مفتاايم جديتد  يعمتل لتي  لفتا واتح ربت  التجتار 
ديتة  والفتا وما استحدة مت   مئت لحاي جديتد  االظراعتة العضتوية والماالحتة المتااملتة والتاشولتوجي األخضتر والشتاشووالبيوتاشولوجح والظراعتة التعاص

 -أمتتتور تتمشتتتح متتتع سياستتتة التحتتترر اتصتئتتتاد  . اتتتلا التتتي جاشتتت   فتتتور بعتتتا المجتتتاتي اترشتتتادية المستتتتحدثة مثتتتل اترشتتتاد الظراعتتتي  البيتتتتي
رشتاد  واترواتح والمياشح (   وعلح الرفم م  الجفود المبلولة لح مجال شلل وششر وتبشتح  المستتحدثاي الظراعيتة مت  جاشت  الجفتاظ ات -والتسويلح

اتفم شحتتو باعتبتتاره ااتتم اتليتتاي المستتتولة عتت  إحتتداة التشميتتة الظراعيتتة لتتح الريتتف المئتتر  بتتي  المتتظارعي  لظيتتاد  معتتارلفم وممارستتاتفم  وترييتتر اتجااتت
ر معلومتتاي ومعتتارف ت بيتتق المستتتحدثاي الظراعيتتة  وبالتتتالي  ترييتتر ستتلوافم التتداتم شحواتتا  إت ا  شتتتاتج البحتتوة الظراعيتتة تشتتير التتي اشتتال  صتتد تتتم تريتت

ت بيلفتتا التتظراع بشتتال ابيتتر شحتتو تلتتك المستتتحدثاي لتتي جميتتع المجتتاتي الظراعيتتة والتتتح متت  بيشفتتا البيتيتتة والتستتويلية  اتا  ترييتتر ستتلوك التتظراع شحتتو 
شتاد الظراعتي بتدوره الحتالي  تظالي بعيد   عت  الوضتع المتأمول.وم  اشتا بترظي مشتالة البحتة والتتح يمات  إيجاظاتا لتي التستاال التتالي  اتل يلتوم اتر 

صشتتاعفم بت بيتتق لالتتك صتتي حلتتولفم    لتتح  تتل سياستتة التحتترر اتص تئتتاد  لتتي ششتتر المعلومتتاي والممارستتاي  البيتيتتة والتستتويلية بتتي  التتظراع التتريفيي  وا 
أاتتم المشتتاعي التتتي تواجتتال و فتتور بعتتا المجتتاتي اترشتتادية المستتتحدثة ومتت  ثتتم العمتتل علتتي ترييتتر الستتلوك وضتتما  تحليلتتال بفاعليتتة   ومتتا اتتح 

 المرشدي  الظراعيي  والتي تلف حجر عثر  لح سبيل تحليق األاداف لي مجال الحفا  علي البيتة م  التلوة.
 

 هداف البحثأ
 م  خعل العرا سالف اللار أما  تحديد أاداف البحة لتمايلي       

علتتي البيتتتة متت  التلتتوة لتتي  تتل سياستتة التحتترر اتصتستتاد  متت  وجفتتة ش تتر التعتترف علتتي التتدور الحتتالي لجرشتتاد الظراعتتي لتتي مجتتال المحال تتة -ا
 المرشدي  الظراعيي  .
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التعرف علي المشاعي التح تواجتال اترشتاد الظراعتي لتي الحفتا  علتي البيتتة الظراعيتة مت  التلتوة لتي  تل سياستة التحترر اتصتستاد  مت  وجفتة  -8
 ش ر المرشدي  الظراعيي  .

 االستعراض المرجعى .
( اتدراك باشال " المعلوماي التي يحئل اتشستا  عليفتا لتي البيتتة التتي يتفاعتل معفتا لتي الوصتي الحاضتر 616  ص0..6يعرف " خيراهلل "         

لفتم ( " بأ  اتدراك او العملية التي يتوالق بفا الفترد متع البيتتة التتي يعتيا ليفتا .وبشتاءعلي اتله العشائتر يمات  08  ص3..6ويلار " مرظبا  "  
ر ( وبشتتاء اتدراك علتتح أشتتال   عمليتتة علليتتة يتتتم بملتضتتااا معرلتتة الفتترد لاشتتياء والحلتتاتق والمعلومتتاي ستتواء بواستت ة الخبتتر  الحستتية أو بواستت ة التفايتت

ة علليتة اامتة علي ماسبق يما  تعريف مففوم إدراك المفشدسي  الظراعيي  لدور اترشتاد الظراعتي لتي  تل سياستة التحترر اتصتئتاد  بأشتال يعتبرعمليت
رليتة عت  تبدأ م  وجود المثيراي حول الا المففوم   والتي تستلبلفا الحواس الخمتس لتختظشفتا لتي علتل ووجتدا  اتاتء اللتاد  ماوشتة بتللك أ ترام المع

دراك الاتالي والستليم مففوم دور اترشاد الظراعي لي  ل سياسة التحترر اتصتئتاد  والتل  يعتبتر مجتال عملفتم الرتيستي   ويجت  أ  ياتو  لتديفم ات
 لىمايلي   حول الا المففوم حتي يماشفم تحليلال . وللياس تلك المفاايم لا  لالك يما  ا  يشحئر

  ولي اله ال ريلتة يتتم صيتاس اتدراك بتوجيتال مجموعتة مت  األستتلة لفيتتة مختتار   مت  المحامتي  مثتل تجتار  صياس اتدراك بال ريلة فير المباشر  -أ
دخالتال مت  معتامعي ظراعيتة المستلظماي الظراع ية أو صاد  الظراع والتعرف م  خعلفم علي مد  إدراك الظراع بئور  فيتر مباشتر  لمتا تتم استتحداثال وا 

ال التظراع ومبتاراي ظراعية جديد  وتتبع اله ال ريلتة  لستببي  أولفمتا   تستفيل إجتراء البحتوة   وثاشيفمتا  تجشت  المختا ر البحثيتة واتجراتيتة مت  ستا 
   . مباشر 

 :   قياس اإلدراك بالطريقة المباشرة-ب
واو ما اعتمدي عليال الدراستة عشتد صيتاس ادراك المرشتدي  التظراعيي  للتدور اترشتاد    ولتي اتله ال ريلتة يتتم صيتاس موضتوع اتدراك بتوجيتال         

 أستلة مباشر  للمبحوثي  لتحديد مد  إلمامفم بالشيء أو الحدة موضوع اتدراك   ويتم ت بيق اله ال ريلة م  خعل الخ واي التالية   
 تحديد عشائر الشيء المدرك ومعمحال وئفاتال المختلفة . -6
 وضع أستلة مباشر  بحية تعاس إجاباتفا مد  لفم أو معرلة المبحوة لعشائر الشيء المدرك أو معمحال أو ئفاتال . -8
 توجيال األستلة مباشر  إلي المبحوثي  م  خعل الملابلة الشخئية . -0

واشتتال مفشتتي محتتتترف    Change Agentبأشتتال وايتتل الترييتتر  p174  .(Rogers.1983وحيتتة أ  " المرشتتد الظراعتتي والتتل  يعرلتتال          
Professional     ياثر لي اللراراي المتعللة باأللاار المستحدثةInnovations  لي اتجا  تتراه المش متة المستتولة عت  الترييتر اتجتاه مرفوبتا   وأشتال

(بتأ  المرشتدي    .6  ص8..6لوئل بي  العمعء مت  شاحيتة وبتي  المئتدر الرتيستي لالاتار المستتحدثة"ويتفق متع  ماستبق متاورده  عمتر  حللة ا
شخئتيا  الظراعيي  اتم المشفتلي  الفعليتي  بالمستتو  المحلتي للبترامج اترشتادية وعلتيفم يلتع عت ء اتتئتال المباشتر بالمسترشتدي  ومشتاالفم   وعلتيفم

شجتتاح اترشتتاد وت تتوير المجتمتتع الريفتتي   لتتلا وجبتتي الدصتتة لتتي اختيتتارام حتتتي يماتت  ات متشتتا  علتتي متتا يواتتل التتيفم متت  مستتتولية خ يتتر  اتتي يرتاتتظ 
 مستولية ت وير المجتمع الريفي ". 

يمارستتو  العمتتل عشتتد أدشتتي  وبمراجعتتة التعريفتتاي الستتابلة للمرشتتد الظراعتتي لفشتتاك إجمتتاع علتتي إ تتعق تستتمية المرشتتد الظراعتتي علتتي األشتتخاص التتلي 
المستوياي واو المستو  المحلي . وحثي ياو  التش يم اترشتاد  متظودا بأشتخاص يشتتراو  جميعتا لتي مجموعتة مت  الموائتفاي تمثتل الحتد اتدشتي 

شتتاد  الظراعتتي اتتي المرشتتد لمجموعتتة اتشتتترا اي العظمتتة ل بيعتتة العمتتل اترشتتاد    لعبتتد أ  تاتتو  الئتتفة األساستتية لجميتتع العتتاملي  بالجفتتاظ اتر 
ل الظراعتي واتي تمثتل الحتد األدشتي الملبتول لعضتوية الفترد لتي الجفتاظ اترشتتاد    وللتك حتتي ت ياتو  مت  اتم لتي و تاتف إشترالية واداريتة لتي معتتظ 

التلي  اتم لتي و تاتف إشترالية ع  المرشد  وعملال وت يدراو  حليلة المواصف التي يجابففا المرشد الظراعي علي المستو  المحلتي   وأ  ياتو  اتاتء 
داريتة صتد صضتوا لتتر  معلولتة يعملتو  امرشتدي  علتي المستتو  المحلتي ولفمتتوا رستالة اترشتاد وللستفتال وقمشتوا بفتا   ويرصتي التح الو تاتف األ علتي لتتي وا 

تف أشتتتخاص  متت  ختتتارج الجفتتتاظ التش تتيم اترشتتتاد  متت  تتتتتوالر لتتيفم الموائتتتفاي التتتي تت لبفتتتا  بيعتتة اتتتله الو تتاتف   وأت يعتتتي  علتتي اتتتله الو تتا
اتداف اترشاد  لم يمارسوا العمل اترشاد  حتتي ت تاتو  اشتاك لجتو  بيتشفم وبتي  العتاملي  علتي المستتو  المحلتي يتشعاس أثراتا ستلبا علتح العمتل وأ

س لتتح العلتتوم الظراعيتتة وشتتال المش متتة   وبشتتاء علتتح العتترا الستتابق يماتت  تعريتتف المرشتتد الظراعتتي بأشتتال " المفشتتدس الظراعتتي الحائتتل علتتح باتتالوريو 
وائتفاي الشفستية تأايع علميا لح علوم اترشاد الظراعي سواء لح المرحلة األااديمية أو عشد تدريبال صبل العمتل مباشترا أو أثشتاء الخدمتة وتتوالر بتال الم

لجفتتاظ اترشتاد الظراعي".لتلا للتتد ارتاتظ البحتتة التتي تاالتال للعمتتل امرشتد ظراعح ويمتتارس عمتع إرشتاديا أيتتا اتا  ترتيبتتال و يفيتا لتح الفياتتل التش يمتي 
      الحتتتالي عشتتتد تحديتتتده للتتتدور الحتتتالي لجرشتتتاد الظراعتتتي لتتتي المحال تتتة علتتتي البيتتتتة الظراعيتتتة متتت  التلتتتوة علتتتح المرشتتتدي  التتتظراعيي  .ولفتتتلا تت لتتت  

ر بأشتتتال يتضتتتم  الليتتتام بتتتالحلوق والوجبتتتاي ( التتتدو  13 -2.  ص ص  6.28اتمتتتر توضتتتيل التتتدور وللالمتتتا تشاولتتتال العلماء حيتتتة عتتترف   دبتتتوس   
  Behaviors  وستلوك Behaviors   Roledefentiomالخائتة بفتلا المراتظ   وللتدور اتجتمتاعي جواشت  متعتدد  لفشتاك   محتدداي التدور 

ابق يتحلتق حيشمتا تتحلتق والجواش  األربعة صتد تت تابق وصتد تتعتارا والت ت RoleExpectatioوتوصعاي الدور   Roleperceptiomوادراااي الدور 
 مدرااي الشخص عشد ئدوره مع توصعاي األخري  وصد تتعارا لي حالة الضرو  الخارجية عشد الليام بممارسة الدور ويتشوع الدور اما يلي  
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   مجموعة الخ واي اتجراتية الت بيلية  بلا لللواشي  واللواتل بمراظ معي  .الدور المحدد
  مجموعتة متت  اتجتراءاي التتتي يتوصعفتتا ألتراد المجتمتتع مت  شتتخص يشتترل مراتظ معتتي  وصتد تتفتتق اتتله التوصعتاي لتتي مضتموشفا متتع متتا  التدور المتوصتتع

 يرمح اليال مدلول الدور لفلا المراظ وصد ت تتفق .
مت  مئتدري  األول   معارلتال   مجموعة مت  اتجتراءاي التتي يتدرافا الشتخص حتول متا ستيفعلال وتتاتو  اتله المتدرااي لتد  الشتخص  الدور المدرك

 ع  الدور واللاتم بال والثاشي   معارلال عما لد  الشاس م  ألاار لفلا الدور.
  مجموعتتة اتجتتراءاي الفعليتتة التتتي يلتتوم بفتتا الشتتخص لتتي مراتتظ معتتي  ولتتيس متت  الضتترور  أ  ت تتابق اتتله اتجتتراءاي متتع مضتتمو   التتدور المتتاد 

 ر بفا .المفاايم الثعثة السابلة وا  ااشي تتأث
 واو مففوم يعبر ع  تئور الفرد لدوره وتئوره ع  حلوصة ووجباتال.  Perception   إدراك الدور

 ( أ  الدور يما  تفسيره م  خعل ثعثة اتجاااي     ..6   ص  .6.2اما لار خا ر   
يتر  أ  التدور يتدل علتي الم الت  البشاتيتة للستلوك  ير  أ  الدور تئور يرتب  بالشخص واو تئور يلتر  إلتي علتم التشفس   والثتاشياتتجا  األول  

جتماعيتة   أو المعايير والتوصعاي التح  ترتب  بمراظ معي   واو شيء خارج ع  الفرد   ويلود الفرد إلي أداء متش م   واتلا اتتجتاه يعبتر عت  ش تر  ا
ي األعضتتاء المتواللتتة متتع البشتتاء اتجتمتتاعي أو األستتالي  واتتجتتا  الثالتتة يتتر  ا  التتدور محئتتلة  تتروف معيشتتية واجتماعيتتة واتتو يتتدل علتتي اتئتتات

 التي ياد  بفا األشخاص السلوك لي موصف معي  حس  المعايير المش مة.
و يستتتخلص متت  المفتتاايم الستتابلة للتتدور أشفتتا تتفتتق لتتي أفلبفتتا علتتي أ  التتدور اتتو الستتلوك المتوصتتع الليتتام بتتال لتحليتتق األاتتداف ستتواء ااشتتي اتتله     

والمعااايير التااي يمليهااا المجتماا  لتتق بالخئتتاتص اتجتماعيتتة أو جتتظء متت  المعرلتتال التتتي تحتتدة شتيجتتة التفاعتتل داختتل المجتمتتع أو اللتتيم األاتتداف تتح
ممت  يشترلو  مااشتال اجتماعيتة لتي مواصتف معيشتة  على كل شخص يشغل مركز معين , وبالتالي فان الدور هو جملة االفعال التي يتوقعهاا المجتما 

لح جواشت  لمشفتا متا اتو متوصتع ومتا اتو مشفتل .ومت  ختعل مفتاايم اترشتاد الظراعتي التتي تااتد جميعفتا علتح أشتال ششتا  تعليمتي فيتر ويشتمل الدور ع
 رسمي يوجال للمظارع وأسرتال   ومجتمعال وياو  ادلال اتساسح او احداة تريراي سلواية مرفوبة لي معارف ومفاراي واتجاااي جمفور الظراع .

ا  اشتلاق مففوم الدور اترشاد  لي مجتال المحال تة علتي البيتتة الظراعيتة مت  التلتوثظ  بأشتال للتك الششتا  التعليمتي التل  يتوصتع ومما سبق  يم      
ي لفتتو متت  المش متتة اترشتتادية أو متتا يمثلوشفتتا  علتتح المستتتوياي المحليتتة أ  تلتتوم بتتال والتتل  يتتشعاس أثتتر  علتتح تفتتاععي المرشتتدي  التتظراعيي  وبالتتتال

يميتتة يماتت  متت  خعلفتتا الوصتتوف علتتي متتد  جتتدو  الجفتتود اترشتتادية التتتي تلتتدم متت  صبتتل المرشتتدي  التتظراعيي  ومتتد  تحليتتق اتتله الجفتتود عمليتتة تعل
ي  واألششتت ة ألاتتداف اترشتتاد الظراعتتي لتتي ترييتتر معتتارف ومفتتاراي االمستتتفدلي   إلتتي المستتتو  الم لتتو  وللتتك اعتمتتادا علتتح االتتة الوستتاتل واألستتال

 ق اله األاداف حتي تئبل اله التريراي السلواية المرفوبة جظءا م  أشما فم السلواية لي اتجاه ظياد  اتشتاج وتحسي  جودتال.المتاحة لتحلي
ولفتتتتلا للتتتتد ظادي أاميتتتتة دور اترشتتتتاد الظراعتتتتح لتتتتح شلتتتتل التاشولوجيتتتتا الظراعيتتتتة لتتتتح  تتتتل اتئتتتتعح اتصتئتتتتاد  وقليتتتتاي الستتتتوق   للتتتتك أ           

ة المستحدثة صد تئبل عديمة الفاتد  لح ظياد  اتشتاجية أو الدخول المظرعية ما لتم يستتخدمفا التظراع باتضتالة التح تلتديم الختدماي الممارساي الظرعي
رشتاد  اترشادية الظراعية  وم  ثم للد أئبل م  الضرور  تع يم وتحسي  وت وير الافاء  الو يفية للعاملي  اترشتاديي  لتح ا تار دعتم الجفتاظ ات

أدوار  خل رتيسح لح مجال التشمية الظراعية حية يج  أت يتوصتف دوره عشتد تلتديم المشتور  الفشيتة لاعمتال المظرعيتة للت    واشمتا تبتد أ  تتاامتلامد
لتتح  اترشتتاد الظراعتتح متت  أجتتل تحليتتق مشتتتج متميتتظ  ويعتبتتر دور اترشتتاد الظراعتتح جواريتتا لتتح عمليتتة التشميتتة الظراعيتتة حيتتة يفتتتم بالعشئتتر البشتتر 
دامفا الظراعتتة واتتو المتتظارع ليعمتتل اترشتتاد الظراعتتح علتتح اعتتعم التتظراع بالمعلومتتاي الجديتتد  وتتتدريبفم علتتح المفتتاراي الحديثتتة ويستتاعدام علتتح استتتخ

ك يتتلار تحتتي  تترولفم المحليتتة خائتتة متتا ارتتتب  مشفتتا باستتتخدام الايماويتتاي الظراعيتتة لتتح الاثيتتر متت  األششتت ة والممارستتاي المرتب تتة باتشتتتاج  اتتلل
ملتدم  -( أ  اشاك أربعة أدوار يما  أ  ياديفا رجال اترشاد اواعء للتريير اح    محفظ أو باعتة أو مششت  للترييتر . 00  ص ...6الشاللح  

 راب  بي  المئادر المعشية بالتريير . -مساعد لح عملية حل المشالة وموضوع التريير .  -للحلول التح يت لبفا التريير 
( وجود ععصة ارتبا ية صوية ووثيلة بي  اترشاد الظراعي وسياستة التحترر اتصتئتاد  لمتا لتال مت  دوراتام  8.8  ص  8..6ر  " األمير وي        

ي  علتي لي شجاح ملوماي قلياي السوق اللاتمة علي التشالس   حية أ  دور اترشاد الظراعتي يتميتظ بالعموميتة اللاتمتة علتي ترشتيد التظراع المسترشتد
رفبتتال المستتتفلك متت  ستتلع بموائتتفاي معيشتتة   تتشاستت  متتع ألواق المستتتفلاي    وبافتتاء  معيشتتة   وبأستتعار معيشتتة   متتع حشتتد المتتوارد الم لوبتتة   متتا ي

ئتادية ومستلظماي اتشتاج للوئول إلي رفباي المستفلك الشفتاتي   ويحتتاج الترشتيد علتح تلتك العمليتاي أيضتا التتدري  اترشتاد  علتي الشتواحي اتصت
حديتد األجفتظ  والتسويلية    وللتك يستتلظم اعتداد المرشتد الظراعتي اللتادر علتح العمتل لتي اتله المجتاتي وامتداد  بالمعرلتة والتلشيتاي عاليتة الافتاء    وت

والتتي تستتفدف ولتي  تل التوجفتاي اتصتئتادية لتي الل تاع الظراعتي   اتدارية اللاتمة عليال ومعرلتة الم لتو  مت  اتشتتاج وايفيتة تئتريفال وتستويلال .
ئتتة تحليتتق مظيتتد متت  التحتترر اتصتئتتاد  ليمتتا يتعلتتق باتشتتتاج الظراعتتي ومستتتلظماتال   وتستتويق تلتتك المشتجتتاي   ولتتي ضتتوء اتتفاصيتتاي الدوليتتة الخا

التلتتوة    بحمايتتة المستتتفلك وحريتتة المشالستتة   ومشتتع اتحتاتتار   ووضتتع موائتتفاي صياستتية للستتلع والمشتجتتاي ووضتتع التشتتريعاي الخائتتة بالحتتد متت 
   وحماية البيتة وئياشتفا اا  م  الضرور  علح جفاظ اترشاد الظراعي أ  ي تور مت  شفستال ومت  شوعيتة الخدمتة التتي يلتدمفا لجمفتور المسترشتدي 

 وأ  يلتحم مجاتي أخر  فير تلليدية استلظمتفا  روف الواصع المعائر الل  يمر بال العالم األ  .
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( أ  ادراك مستتتلبل العمتتل اترشتتاد  الظراعتتتي يعتمتتد علتتح دوره الفاعتتل لتتي توستتيع ش تتاق ومجتتتال 08ستتشال  ص ويضتتيف " شرشتتر "  بتتدو         
تتتال العمليتتة اترشتتادية لتليتتيم مع تتم مجتتاتي المعرلتتة لتتي اللريتتة المئتترية   حيتتة أ  شجاحتتال يماتت  لتتي توستتيع ش تتاق مفمتتتال ودوره اترشتتاد  ولتتي صدر 

ا الساا   والبيتة   التخلف   الجفل   المرا   باتضالة إلح مفامال األساستية لتي صضتايا اتشتتاج والتستويق علح التعامل مع اللضايا اللومية الضاي
  اتتلا وترشتتيد اتستتتفعك والتوظيتتع واتتللك المشتتاعي التتتي تواجتتال الظراعتتة والتتظراع والمجتمتتع الريفتتي المحلتتي بئتتفة عامتتة باعتبتتاره محتتور التشميتتة ومتت

ر اترشاد الظراعي   ولم تعد ملتئر  علح عملياي إشتتاج المحائتيل بتل امتتدي لتشتمل اتشستا  شفستال المحترك الرتيستي المش لق تعددي وتبايشي أدوا
 لعملياي اتشتاج وباعتباره أساس التشمية .

( أشتتال يجتت  أ  ياتتو  اشتتاك ترايتتظ لتتي المرحلتتة الرااشتتة علتتح المجتتاتي الفرعيتتة التخئئتتية اترشتتادية ش تترا 2.  ص .836ويضتتيف" رشتتاد"        
اد   واترشتتتألاميتفتتا واتتي اترشتتاد التستتويلي   واترشتتاد البيتتتي   واترشتتاد  اترواتتتتي   واترشتتاد الستتماي   واترشتتاد البي تتر    واترشتتاد الستتااشي 

رشتتاد وتشميتتتة  رشتتتاد الشتتبا  الريفتتتي   واترشتتاد لتتتي مياشتتتة العمتتل الظراعتتتي   وا  المتتتوارد الئتتحي   واترشتتتاد الرتتلاتي   واترشتتتاد المشظلتتي والحللتتتي   وا 
رشاد الظراع وتوعيتفم باألمور العامة  امتا يت لت  األمتر اتعتداد المشاست  للتدخول لتي اتله المجتاتي ا لمستتحدثة بزعتداد ال بيعية والحفا  عليفا   وا 

ل لتتي الاتتوادر الفشيتتة المتخئئتتة والماالتتة تتتأايع مشاستتبا لتتي اتتع مشفتتا متتع تتتولير الميظاشيتتاي العظمتتة لتر يتتة اتتله المجتتاتي حتتتح ياتتو  اشتتاك تاامتت
م تشتاول أاتم المجتاتي الخدمة اترشادية التعليمية لي االتة صتر  جمفوريتة مئتر العربيتة   وش ترا لتعتدد مجتاتي العمتل اترشتاد  الظراعتي لستوف يتت

   -التي يج  الترايظ عليفا لي مرحلة التحرر اتصتئاد  م  صبل الجفاظ اترشاد  وللك اما يلي  
توستتتيع مجتتتاتي العمتتتل اترشتتتاد  الظراعتتتي لتشتتتمل مجتتتاتي تت لبفتتتا ال تتتروف الرااشتتتة والملبلتتتة وخائتتتة بعتتتد حالتتتة الراتتتود والاستتتاد اتصتئتتتاد   -أ

اتي المجتال التستويلي  ومجتال اترشتاد اترواتتتي ومجتال الثلالتة الستااشية   ومجتال حمايتة البيتتة   ومجتال اتشتتاج الظراعتتي واتله المجتاتي المئتر  
 التئدير .

 اتاتمام بزرشادالمرأ  الريفية والشبا  الريفي واألسر  الريفية اال بل والمجتمع الريفي بأسر  .- 
درااا عت  وعتي بالمشتاال الستاتد  لتي المجتمتع الريفتي التأايد علح أ  البرامج اترشادية عمل مح-ج لي تخ ي ا وتشفيلا شابعا م  احتياجاي الظراع وا 
 .وليمايلي توضيحا لتلك المجاتي.
بأشتال " عمليتة تعليميتة فيتر مدرستية   Environmental Rural Extensionيعترف اترشتاد الظراعتي البيتتي أوت  مجتال اترشتاد الظراعتح البيتتح   

تثتتتار ديتتتة ومحوراتتتا إدار  التتتشعم وصضتتتايا ومشتتتاعي البيتتتتة الريفيتتتة ( ال بيعيتتتة   الايمياتيتتتة الحيويتتتة واتشستتتاشية   متتت  حيتتتة الم تتتاار واألستتتبا  واتللي
احتتداة والوصايتتة والعتتعج   يلتتوم بفتتا لريتتق متاامتتل ومتشتتوع التخئئتتاي ( عمليتتا   لشيتتا   ارشتتاديا واداريتتا   تستتتفدف تشميتتة التتوعي البيتتتي متت  ختتعل 

اي وبترامج تريراي سلواية مرفوبة لي المعارف واتتجاااي والمفاراي والممارساي البيتية لمختلف لتاي الستاا  التريفيي    لرلتع افتاء  ولعاليتة سياست
ة البيتتتتي   وأششتت ة تشتتريعاي حمايتتتة وئتتياشة و تشميتتتة وتجريتتد التتشعم البيتتتتة بمتتا يحلتتتق التتتواظ  البيتتتتي ويتتدشي مختلتتف ئتتتور وأشتتاال ودرجتتتاي التلتتو 

 لضما  استمرار ع اء اله الشعم لاجيال الحالية .
( اترشتاد الظراعتح البيتتح أيضتا بأشتال " عمليتة تعليميتة فيتر مدرستية يلتوم بفتا لريتق عمتل متاامتل التخئئتاي 6.8  ص8..6ويلار عمتر        

اتتاي المستتاشد  لبتترامج و مشتتروعاي حمايتتة وئتتياشة البيتتتة بمتتا المرتب تتة بلضتتية بيتيتتة معيشتتة   بفتتدف احتتداة تريتتراي لتتي المعتتارف والمفتتاراي واتتجا
ومتش م يضم  المحال ة علح التواظ  لي الش ام البيتي واستمرارع اء موارده لاجيال اللادمة ويتضل م  اتلا التعريتف دور المرشتد الظراعتي امشستق 

لتتيم اترشتتاد  البيتتتي الموجتتال للتعامتتل متتع تلتتك اللضتتية تعتتد  الجواشتت  لفتترق العمتتل الشوعيتتة الموجفتتة للضتتية بيتيتتة معيشتتة واتتلا اتتو المعتتد لبرشتتامج التع
 والمترير  .
 يماتت  تعريتتف اترشتاد الظراعتتي البيتتتي بأشتال   عمليتتة تعليميتتة فيتر مدرستتية تفتتدف لتوعيتة المتتظارعي  بايفيتتة إدار  المتوارد البيتيتتة للمحال تتة ومماا سااب 

 علح تواظ  الش ام البيتي وم  خعل لريق متاامل التخئئاي ومرتب  بمشفج وادف محدد .عليفا وئياشتفا لاجيال اللادمة بما يضم  الحفا  
مما سبق أيضا أ  دور اترشتاد الظراعتي لتي مجتال حمايتة البيتتة يتتلخص لتي تأئتيل التوعي البيتتي  واتو ادراك الفترد لتدور  لتي مواجفتة  يتضل     

استتا  التتظراع  البيتتتة   ولفمتتال للععصتتاي والمشتتاعي البيتيتتة المحي تتة وأستتبابفا وأثاراتتا وايفيتتة التعامتتل معفتتا وحمايتفتتا متت  التلتتوة ( بأستتبا  التلتتوة وا 
ترعل المفتتاايم والمعتتارف البيتيتتة الستتليمة والمفتتاراي والممارستتاي التتتي تماتتشفم متت  الحفتتا  علتتح متتواردام ال بيعيتتة وئتتياشتفا وتشميتفتتا وحستت  اتستت

يتا ومعشويتا لتي تأستيس ودعتم الماسستاي والمش متاي األاليتة الريفيتة   ومت  اشتا يمات  لجرشتاد تحليتق دور  وحميتفا م  التداور   اما أشال يستاام ماد
 م  خعل العمل لح المجاتي الفرعية  التالية  
 المجاالت الفرعية لإلرشاد الزراعي البيئي  :  

  توعيتة التظراع بعتدم استتخدام الشباتتاي الجالتة اوصتود للتدلتتة  توعيتة التظراع بعتدم حترق  مجال المحال ة علح الفواء م  التلتوة وللتك مت  ختعل -6
  وستت  المخلفتتاي الظراعيتتة   توعيتتة التتظراع بعتتد التتتدخي  داختتل المشتتاظل شتيجتتة استتتخدام األلتترا  والروااتتي   توعيتتة التتظراع بعتتدم اعتتداد صمتتات  ال تتو 

 لعودام السياراي  توعية الظراع باششاء المئاشع والمعامل ختارج المشتا ق الستاشية   توعيتة المتظارعي  المشاظل   توعية الظراع بتراي  مرشحاي (لعتر
تبدال بالتشتتريعاي التتتي تحتتد متت  إصامتتة مئتتاشع ال تتو  األحمتتر   توعيتتة التتظراع بضتترور  العشايتتة بئتتياشة المحراتتاي باالتتة أشتتاالفا  توعيتتة التتظراع باستت
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ششتتاء مئتتداي متت   وستتاتل التدلتتتة الحاليتتة بتتأخر  لاي شوعيتتة جيتتد     توعيتتة التتظراع بعتتدم ص تتع األشتتجار وتخريتت  أشتتاال الر تتاء الشبتتاتي ال بيعتتي وا 
 األشجار حول الحلول الظراعية للعمل علح تثبيي الرمال ووصف ظحف الئحراء.

صشتتاعفم بالمحال تة علتتح اتتل ص مجتال المحال تتة علتتح الميتتاه مت  التلتتوة وللتتك متت  ختعل -8  تتر  مت  المتتاء   توعيتتة التتظراع بأاميتتة   توعيتتة التتظراع وا 
ر التستتوية الستت حية الدصيلتتة لتتارا الظراعيتتة أثشتتاء الختتدماي حتتتح يستتفل اشستتيا  المتتاء بستتفولة   التوعيتتة بعتتدم اتستتراف لتتي عمليتتاي التتر  بتتالرم

ماتيتة العظمتة لاتل محئتول وعتدد الريتاي   التوعيتة والترريق   الر  الظاتد (  التوعية باستتخدام أستالي  التر  الحديثتة المت تور    التوعيتة بالملششتاي ال
ا علتح المحئتول بتب ي  اللشواي والترع الرتيسية   توعية الظراع باألضرار الخ ير  التي تترت  م  اتلرا  وترريق اتراضي بالميا  أثشتاء التر  وقثارات
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 والحيواشاي الشاللة لي الميا  ارشاد الظراع الح عدم اللاء عبواي المبيداي والمواد الملوثة األخر  لي المياه 

واصشاعفم باتباع الدوراي الظراعية المحتدد    وتشتوع المحائتيل لتي ظراعتة   توعية الظراع  مجال المحال ة علح التربة م  التلوة وللك م  خعل -0
محائيل مجفد  للتربة وأخر  مخئبة لفا   التوعية بالمحال ة علح مستو  الماء األرضتي وت فيتر مئتارف الئترف المحي تة باألراضتي حتتي ت 

التظراع شحتو ترشتيد استتخدام ميتا  التر    توعيتة التظراع واصشتاعفم بعتدم تجريتف تعرضفا للت بيل   توعية الظراع بأاميتة التستميد البلتد  للتربتة   توعيتة 
بتعليمتتتاي  التربتتة الظراعيتتة   التوعيتتة بعتتتدم تبويراألراضتتي الظراعيتتة والبشتتتاء عليفتتا   التوعيتتة بعمليتتاي الحتتترة والخدمتتة العظمتتة لاتتتل محئتتول اتلتتتظام

تاتتو  مئتتداي للريتتاح   ارشتتاد التتظراع التتح عتتدم استتتخدام ميتتا  الئتترف الئتتحي لتتي ر  المرشتتد الظراعتتي   توعيتتة بظراعتتة األستتيجة واألشتتجار حتتتي 
ور  اتلتتظام اتراضي الظراعية ات بعد معالجتفا وأ  ياو  الا اتستخدام لي عملياي التشتجير وأشتجار الفاافتة والشخيتل   التوعيتة واصشتاع التظراع بضتر 

رشادية العظمة للحفتا  علتح خئتوبة التربتة   التوعيتة بعتد الرعتي الجتاتر للمراعتي وخائتة لتي بوضع األسمد  الايماوية العظمة حس  التوئياي ات
التظراع مشا ق الرعي المشتشر  حتي ت تاد  الح التئحر  التوعية بعدم تبويراألراضي وترافا لتر   ويلتة بتدو  ظراعتة أ  محائتيل ظراعيتة   توعيتة 

ي للتربتة   ارشتاد التظراع التح التوستع لتي استتخدام المتواد البديلتة لل متي لتي ئتشاعة ال تو  لحمايتة وحتثفم علتح ظراعتة المحائتيل البلوليتة امخئتبا
 األراضي الظراعية م  أخ ار التجريف وللحفا  علح التربة م  التداور .

ار المفيتتد  اصتئتتاديا علتتح   التوعيتتة بأاميتتة التشتتجير وششتتر الخضتتر  وظراعتتة األشتتج مجتتال تجميتتل البيتتتة الظراعيتتة بتتالريف المئتتر  متت  ختتعل -.
تتتد ضتتفاف التتترع واألشفتتار والمستتاصي وال تترق وأمتتام المشتتاظل وعلتتح حتتدود األراضتتي الظراعيتتة   متتع تتتولير األشتتجار المشاستتبة لتتللك وأ  تاتتو  لاي عا

 اصتئاد    مثل أشجار التوي والاالور والااظوريشا والشخيل والظيتو  وفيراا (.
 بحماية البيتة م  التلوة  وليما يتعلق بالدراساي المتعللة
( والتتي تفتدف أساستتا إلتح التعترف علتح دور اترشتتاد الظراعتي لتي حمايتتة البيتتة الريفيتة متت     60-.ص ص 2..6للتد اجريتي دراستة األختتوص   

جواشبفتتا الثعثتتة   التلتتوة لتتي بعتتا صتتر  محال تتة اللليوبيتتة وللتتك متت  ختتعل عتتد  أاتتداف واتتي   تحديتتد مستتتو  إدراك التتظراع لمئتتادر تلتتوة البيتتتة و 
 ظراعيي  .المياه   التربة   والفواء (   وتحديد مستو  مساامة اترشاد الظراعي لي معالجة مئادر تلوة البيتة م  وجفة ش ر الظراع والمرشدي  ال

اه   التربتة   والفتواء ( اتا  مشخفضتا . وأشاري شتاتج الدراسة أ  مستو  إدراك الظراع المبحوثي  لمئتادر تلتوة البيتتة بجواشبفتا الثعثتة   الميت        
( أ  مستتتو  مستتاامة اترشتتاد الظراعتتي لتتي حمايتتة البيتتتة الريفيتتة بجواشبفتتا الثعثتتة متت  التلتتوة  %62.18وتتتر  شستتبة بستتي ة متت  التتظراع المبحتتوثي    

د الظراعتي لتي حمايتة البيتتة الريفيتة مت  التلتوة ( أ  مستتو  مستاامة اترشتا%.6,..اا  مرتفعا بيشما ير  فالبية المرشدي  الظراعيي  المبحتوثي    
لتح محال تة اا  مرتفعا( . اما اجريي دراسة  بعشوا  دور اترشاد الظراعح لتح مجتال توعيتة األسترالريفية بالتشتريعاي الخائتة بحمايتة البيتتة الريفيتة 

 دور علتتتح  التعتترفتشتتتريعاي الخائتتة بحمايتتتة البيتتتة الريفيتتتةاللليوبيتتة   والتتتح تفتتتدف أساستتا التتتح التعتترف علتتتح درجتتة معرلتتتة المرشتتدي  التتظراعيي  بال
الريفية بالتشريعاي الخائة بحمايتة البيتتة الريفيتة لتح محال تة اللليوبيتة مت  وجفتة ش تر المرشتدي  التظراعيي    األسر توعية مجال لح الظراعح اترشاد

 علح ملترحاي المرشدي  الظراعيي  لششر الوعح البيتح للريفيي  الخاص بالتشريعاي المتعللة بحماية البيتة الريفية.
وأشتتاري الشتتتاتج التتح أ  درجتتة معرلتتة المرشتتدي  بالتشتتريعاي الخائتتة بحمايتتة البيتتتة الريفيتتة ااشتتي متوستت ة أو مرتفعتتة شستتبيا أ  حجتتم التتدور        

 اترشاد  الخاص بحماية البيتة الريفية اا  مرتفع شسبيا .
علتتتح مئتتتادر الثتتترو  ال بيعيتتتة الظراعيتتتة لتتتي ريتتتف بعتتتا  ( إلتتتح دور اترشتتتاد الظراعتتتي لتتتي المحال تتتة6.  ص8336وصتتتد اجريتتتي دراستتتة ارشتتتاوا   

محال تتاي شتترق التتدلتا متت  ختتعل التعتترف علتتح دور اترشتتاد لتتي معرلتتة التتظراع المبحتتوثي  لاتتل متت  ئتتور استتتشظاف وتلتتوة األراضتتي الظراعيتتة وميتتاه 
المبحتوثي  شحتو المحال تة علتح األراضتي الظراعيتة  الر    و رق المحال ة علح األراضي الظراعية ومياه الر    والتعترف علتح درجتاي اتجتاه التظراع

وثي  لرالبيتة ومياه الر  األراضي الظراعية ومياه الر  امترير تابع والمتريراي المستللة ستالفة التلار .وأوضتحي الشتتاتج ا  درجتة معرلتة التظراع المبحت
بيشتتتي الشتتتتاتج ا  درجتتتاي معرلتتتة التتتظراع المبحتتتوثي  لرالبيتتتة  تتترق امتتتا ئتتتور استتتتشظاف وتلتتتوة األراضتتتي الظراعيتتتة وميتتتاه التتتر  ااشتتتي مرتفعتتتة شستتتبيا 

 المحال تتة علتتح األراضتتي الظراعيتتة وميتتاه التتر  ااشتتي مشخفضتتة إلتتح حتتد متتا . امتتا بيشتتي الشتتتاتج أ  درجتتاي معرلتتة التتظراع المبحتتوثي  لرالبيتتة  تترق
 المحال ة علح اتراضح الظراعية ومياه الر  ااشي مشخفضة الح حد ما .
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استفدلي الدراستة بعشتوا  " دور اترشتاد الظراعتي لتي مجتال حمايتة البيتتة ( 12 ص8331ضالة الح ما سبق   للد اجريي دراسة " ختال "  بات     
ايتتة وئتياشتفا متت  التلتتوة بتي  ظراع ومرشتتد  شتتعبية الجبتل اتخضتتر بالجماايريتتة العربيتة الليبيتتة " التعتترف علتح دور اترشتتاد الظراعتتي لتي مجتتال حم

الفتتة  وئياشتفا م  التلوة بي  ظراع ومرشد  شعبية الجبل اتخضر بالجماايرية العربية الليبية. فالبية المرشدي  التظراعيي  بالعيشتة يلعتو  لتي البيتة
 م  اجمالي عيشة الدراسة . %11سشة ( حية بلري شسبتفم شحو  0.-.0السشية المتوس ة  

( حتتول محتتدداي المستتتو  المعرلتتي للتتظراع بتتالتلوة البيتتتي الشتتاتج عتت  استتتخدام األستتمد  08  ص.833اتتلا التتح جاشتت  دراستتة " دريتتة خيتتر "       
يتتتي والمبيتتداي الايماويتتة بأحتتد  صتتر  مراتتظ  ش تتا محال تتة الرربيتتة والتتتي تفتتدف التتح تحديتتد مستتتو  المعرلتتي للتتظراع المبحتتوثي  لتتي مجتتال التلتتوة الب

ويتتة التتتي يستتتخدموشفا لتتي الظراعتتة   والمتريتتراي المحتتدد  للمستتتو  المعرلتتي لتتي مجتتال التلتتوة الشتتاتج عتت  استتتخدام اتتل متت  األستتمد  والمبيتتداي الايما
بلرتتتي شستتتبة اشفتتراد المستتتتو  المعرلتتتي الجيتتتد ليمتتا يتئتتتل باتستتتتخدام اتمثتتتل  -البيتتتي الشتتتاتج عتتت  استتتخدام اتتتل متتت  األستتتمد  والمبيتتداي الايماويتتتة . 

علتتتتح شفتتتتس الترتيتتتت  لتتتتي حالتتتتة  % .6و  % 01و  %3.وللتتتتك لتتتتي ملابتتتتل  %83عيف والضتتتت %86,1والمتوستتتت   %63,1لعستتتتمد  الايماويتتتتة 
 اتستخدام اتمثل للمبيداي الايماوية .

 االسلوب البحثي :
 التعريفاي اتجراتية لبعا المئ لحاي المستخدمة لي الدراسة  

يلئتد بفتا لتي اتله الدراستة مجتاتي العمتل اترشتاد  والتتي تحتتو  اتل مشفتا  المجاالت اإلرشادية المستحدثة فاى ظال سياساة التحارر االقتصاادي :
راعتتح علتتي بعتتا األششتت ة اترشتتادية التتتي يششتتأع  تشفيتتلاا تحليتتق األاتتداف اترشتتادية المششتتود  وامتتا مجتتالح اترشتتاد الظراعتتح البيتتتي واترشتتاد الظ 

 التسويلي .
التتي يتتتم تلتديمفا مت  ختتعل جفتاظ اترشتاد الظراعتتي بفتدف تشميتة معتتارف ومفتاراي واتجااتتاي ويلئتد بفتا الختتدماي اترشتادية  األنشاطة اإلرشااادية :

مت  أجتل تحليتق التشميتة الظراعيتة والتتي تتضتمشفا المجتاتي الرتيستية للعمتل اترشتاد   فى المجاالت المستحدثة المدروساةالمليمي  بالمجتمع الريفتي 
 الظراعي .

 ئد بال لي تلك الدراسة ما يلوم بأداتال أو ت بيلال حاليا م  أشش ة ارشادية لح مجالح اترشاد الظراعح البيتحويل الدورالحالي لالرشاد الزراعي :
 رابعا : مجال ومنطقة الدراسة 

 أوال: مجال الدراسة
المجتتاتي الثعثتتة يشتتتمل مجتتال الدراستتة علتتح اتتل متت  المجتتال الجررالتتي   والمجتتال الظمشتتي   والمجتتال البشتتر    وليمتتا يلتتي عتترا لاتتل مجتتال متت  

 السابلة  
 المجال الجغرافي )توصيف منطقة الدراسة(  -1

ش لتة عمتل يلئد بالمجال الجررالي الحيظ المااشي أو المش لة التي أجريي الدراسة الميداشية بفا   حيتة أجريتي تلتك الدراستة لتي محال تة اللليوبيتة م
لظراعتتة بمشتتتفر بالبيتتتة المحي تتة بفتتا حيتتة تتميتتظ المحال تتة بموصتتع ممتتتاظ واتتح متت  الباحتتة تحليلتتا لفتتدف ربتت  األبحتتاة العلميتتة التتتح تجتتر  باليتتة ا

لدصفليتتة المحال تتاي الظراعيتتة الفامتتة التتتح تلتتع بمش لتتة شتترق الشيتتل عشتتد رأس التتدلتا  ويحتتداا متت  الجشتتو  محتتال تح اللتتاار  والجيتتظ  وشتتمات محال تتتا ا
وش تترا لموصتتع المحال تتة المتميتتظ لاشفتتا ملتلتتح لشتتباة خ تتو  الموائتتعي الرتيستتية لجميتتع  والرربيتتة وشتترصا محال تتة الشتترصية وفربتتا محال تتة المشوليتتة

ل ت  محال اي الوجال البحر  وتشتفر المحال ة باشتاجفا الظراعتح مت  المحائتيل والفوااتال والخضترواي ومت  أاتم اتله المحائتيل   التلر  الشتامية وال
اي وتعتبتر المحال تة مئتدرا رتيستيا لستاا  محال تة اللتاار  .  وتتم استتيفاء البياشتاي الميداشيتة واللمل والموالل والموظ والمشما واالة أشتواع الحضترو 

اريتتتة الستتتبعة متتت  ختتتعل مديريتتتة الظراعتتتة باللليوبيتتتة  المراتتتظ اترشتتتاد  بالستتتفايشال المراظ اترشتتتاد  بتتتدملو  اتداراي الظراعيتتتة المتواجتتتد  بتتتالمرااظ اتد
 م.06/68/836يبي  بيا  بأعداد اللر  ومرشد  اللر  والظمام والحاتظي  والجفاظ العامل باترشاد حتح التابعة للمحال ة والجدول التالح 

 مديرية الزراعة بالقليوبية 
 االرشاد الزراعي 

  م 13/1/4132بيان بأعداد القرى ومرشدى القرى والزمام والحائزين والجهاز العامل باإلرشاد الزراعى حتى ( 0جدول رقم )

مشدددددددرفى عددددددددد 

 األحواض

عددددددددددددددددد 

 األحواض
 عدد الحائزين

 جملة الزمام المزروع
 المركز عدد القرى عدد مرشدى القرى

 قيراط فدان

 بنها 21 21 32 14633 51355 515 233

 كفر شكر 44 44 5 34352 42252 351 54

 طوخ 25 25 44 22135 24334 623 366

 قليوب 41 41 34 41523 45253 251 21

 القناطر 35 35 33 33262 32211 166 12

 شبين القناطر 15 15 3 45263 15232 123 32

 الخانكة 34 34 --- 35114 31251 424 32

 االجمددالى 355 355 65 323523 421121 4315 353

 مديرية الزراعة ببنها ، محافظة القليوبية ، بيانات غير منشورة . المصدر : 
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 الجدول السابق أ  محال ة اللليوبية تضم سبع مرااظ إدارية اح  يعح  م  واصع بياشاي 
 الخاشاة( . –شبي  اللشا ر  –اللشا ر  –صليو   – و   –افر شار  – بشفا 

صريتة  88 -مت  اجمتالح عتدد اللتر  بالمحال تة  %86صريتة عت  مراتظ بشفتا بشستبة  0.صريتة موظعتة علتح الشحتو التتالح    ..6وتضم المحال ة شحو 
 –مت  اجمتالح عتدد اللتر  بالمحال تة  %88صرية ع  مراظ  و  بشسبة  1. -م  اجمالح عدد اللر  بالمحال ة  %66اظ افر شار بشسبة ع  مر 

 صرية ع  مراظ  68وأخيرا   -م  اجمالح عدد اللر  بالمحال ة  %.6صرية ع  مراظ شبي  اللشا ر بشسبة  01
ة   ويعحت  أ  المحال تة تضتم عتدد مماثتل مت  مرشتد  اللتر  مستاو  لعتدد اللتر  بواصتع مرشتد م  إجمالح عدد اللتر  بالمحال ت %1الخاشاة بشسبة 

متت  إجمتتالح عتتدد  %..مرشتتد صريتتة بشستتبة  22صريتتة عتت  اتتل صريتتة   ويعحتت  أيضتتا  أ  مراتتظ   تتو  وبشفتتا تضتتم أابتتر عتتدد متت  المرشتتدي  بشحتتو 
لتتدا  يليتتة لتتح  88..36..تتتل المراتتظ األول متت  حيتتة الظمتتام المتتظروع بواصتتع المرشتدي  بالمحال تتة  وعتت  الظمتتام المتتظروع يعحتت  أ  مراتتظ  تتو  يح

عتدد مشترلح  –عتدد األحتواا  -لدا  واللك يحتتل مراتظ  تو  المراتظ األول مت  حيتة عتدد الحتاتظي  .08162.6المراظ الثاشح مراظ بشفا بواصع 
 –عتدد األحتواا  –بشفا أيضتا  مت  حيتة عتدد الحتاتظي  مشرف حوا علح الترتي  يلية مراظ  611 -حوا 1.2حاتظ 8668.األحواا بواصع 

 مشرف حوا علح الترتي  . 66. –حوا  101 –حاتظ  .1366عدد مشرلح األحواا بواصع 
 –حتاتظ  8.00.0 –ظمتام متظروع 6.61.2 –مرشتد صريتة  ..6صريتة بواصتع  ..6يعح  أيضا م  بياشاي الجدول السابلة أ  المحال ة تضم شحو 

 مرشد صرية .  ..6مشرف حوا   وستراظ الدراسة علح مرشد  اللر  بالحال ة والبالغ عددام  212 حوا وأخيرا   .823
يلئتتد بالمجتتال الظمشتتي لتتي اتتله الدراستتة الفتتتر  الظمشيتتة التتتي تتتم جمتتع البياشتتاي الميداشيتتة ليفتتا والتتتي استتتررصي شتتفري   المجتتال الظمشتتي   -8

 متتابعي  وللك تستيفاء استمار  اتستبيا  الخائة بالدراسة   وللك بالملابلة الشخئية للباحة مع المبحوثي  م  المرشدي  الظراعيي  .
ويلئد بالمجال البشر  األلراد التلي  ي بتق علتيفم الدراستة الميداشيتة وصتد أجريتي علتح عشيتة شتاملة المجال البشري )شاملة الدراسة والعينة( :  -0

عيشتتة مفشدستتا ظراعيتتا يعملتتو  باترشتتاد الظراعتتي بمحال تتة اللليوبيتتة واتتم يمثلتتو  حجتتم الشتتاملة بمش لتتة الدراستتة   وتتتم تحديتتد حجتتم ال ..6بلتتغ صوامفتتا 
 والتي يستخدمفا الباحثو  لي العلوم اتجتماعية وشئفا علح الشحو التالح الم لوبة للدراسة باستخدام معادلة  اريجسي ومورجا (   

S= X 2 np(1- p )/d2(n-1 )+X2 p (1-p)  (1) 
 :حيث أن 

 S  حجم العينة المطلوبة للدراسة = , N= مرشدا . 111= حجم الشاملة بمنطقة الدراسة 
x2  = ) قيمة مرب  كاى ( 1.8.1= رقم ثابت , D  = )0...=  رقم ثابت )نسبة الخطأ المسموح به 
P  = ) 0..=  رقم ثابت ) نسبة احتمال وجود الظاهرة 

مستمح مرشتد  صتر  يمثلتو  ( مفشدستا ظراعيتا يعملتو  باترشتاد الظراعتي تحتي 606وبت بيق المعادلة تتم تحديتد حجتم العيشتة الم لوبتة للدراستة لتبلتغ  
م  اجمالح حجم الشاملة بمش لة الدراسة تم توظيعفم توظيع متشاس    وتم اختيارام ب ريلتة عشتواتية مشت متة مت  واصتع اشتوف حئتر  %11.2شسبة 

مرشتدا 03شتداع  مراظبشفتا مر 82( علتح الشحتو التتالح     8المرشدي  الظراعيي  مع مراعا  التمثيل الشسبح لال مراتظ لتتم تتوظيعفم امتا بجتدول رصتم  
مرشتتدا عتت  مراتتظ اللشتتا ر 68مرشتتدا عتت  مراتتظ شتتبي  اللشتتا ر 88مرشتتداع  مراتتظ افتتر شتتار  61مرشتتداع  مراتتظ صليتتو    61عتت  مراتتظ  تتو  

والنسااابى  (المثيااال العاااددى2.                                                           جااادول رقااام )مرشتتتدي  عتتت  مراتتتظ الخاشاتتتة(  2الخيريتتتة   
                                                                        للمبحوثين على مستوى المحافظة

 حجم العينة المطلوبة المركز  المحافظة  

   

 

 

 القليوبية

  43 بنها   

 11 طوخ  

 36 قليوب  

 35 كفر شكر 

 44 شبين القناطر

 34 القناطر الخيرية

 3 الخانكة 

 313 االجمالى        

 (1)kregicie.R.v.and morgan,W.Educational and psgchological measurement,college station Durham ,north 
Carolina,1970,p.62.  

الشخئتتية ويتضتتم  األستتتلة المتعللتتة اعتمتتدي اتتله الدراستتة لتتي جمتتع بياشاتفتتا علتتح استتتخدام استتتمار  اتستتتبيا  بالملابلتتة ادوات جماا  البيانااات :  -
 باألداء أو الت بيق الحالح والمستلبلح لاشش ة اترشادية المتعللة بمجالح الدراسة واما اترشاد البيتح والتسويلح .

األاتداف المتعللتة يحتتو  علتح أاتم المشتاعي التتي تواجتال المرشتدي  التظراعيي  المبحتوثي  والتتح تلتف حجتر عثتره لتح ستبيل تحليتق القسم الثالاث :  
 بأشش ة مجالح الدراسة .

  

 



 343                        علي البيئة الزراعية إدراك المرشدين الزراعيين  للدور الحالي لإلرشاد الزراعي في المحافظة

 
 2105(  2)  53مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 -لاتتح تحلتتق البياشتتاي التتتح تتتم تجمعفتتا بواستت ة استتتمار  اتستتتبيا  ألاتتداف الدراستتة   وصتتد تتتم تفريرفتتا وتبويبفتتا وجتتدولتفا المعالجااة الكميااة للبيانااات :
 صياس الدور الحالح والمستلبلح لعرشاد الظراعح لح  ل مرحلة التحرر اتصتئاد 

مت   س الدور الحالح لعرشاد الظراعح تم توجيال عد  أستلة تتعلق بمجالح اترشاد الظراعح البيتح ليمتا يتعلتق باتل مت    المحال تة علتح الفتواءلليا -
تجميتتتل البيتتتتة بتتتالريف المئتتتر (   ومجتتتال اترشتتتاد الظراعتتتح  –المحال تتتة علتتتح التربتتتة متتت  التلتتتوة  –المحال تتتة علتتتح الميتتتاه متتت  التلتتتوة  –التلتتتوة 

ششتا ا  .0تسويلح ليما يتعلق بتسويق واستفعك المشتجاي الظراعية   وللك لح ئور  أشش ة ارشادية يلتوم بأداتفتا المرشتدي  التظراعيي  بلتغ عتدداا ال
بيا    ارشاديا لح المجاتي المدروسة حية صد ستل المرشدي  اتل يتتم ت بيتق األششت ة مت  جتاشبفم لتح الوصتي الحتالح   امتا اتو وارد بأستتمار  اتستت

 وما او حجتم التدور اترشتاد  لتح الوصتي الحتالح مت  وجفتة ش ترام   وعشتد استتجابة المرشتد الدالتة علتح الت بيتق أع تح  درجتتا (   ولتح حالتة عتدم
الت بيتتق أع تتح  درجتتة واحتتد (   امتتا أع تتح عشتتد استتتجابتال ليمتتا يتعلتتق بحجتتم التتدور اترشتتاد  لتتالا اتتا  يتتتم بشتتال عتتالح أع تتح  ثتتعة درجتتاي( 

بشتال متوستت   درجتتا ( وبشتتال متشخفا  درجتتة واحتده(   وللحئتتول علتح الدرجتتة الاليتة المعبتتر  عت  التتدور الحتالح لعرشتتاد الظراعتح للتتد أضتتيفي و 
ي الدرجتة المعبتر  عت  ت بيتق الششتا  متت  عدمتال التح الدرجتة الدالتة علتح حجتتم التدور اترشتاد  لتعبتر عت  التدور اترشتتاد  لتح اتلا الششتا  ثتم أضتتيف

 ي الدالة علح ال ششا  الح بعضفا البعا ليتم الحئول علح درجة الية تعبر ع  الدور اترشاد  الحالح .الدرجا
 
تتم حئتر   أهم المشكالت التى تواجة المرشدين المبحوثين والتى تقف حجر عثارة فاى سابيل تحقيا  األهاداف المتعلقاة بأنشاطة مجاالى الدراساة  

ي  الظراعيي  المبحتوثي  وترتيبفتا مت  حيتة األاميتة علتح ضتوء التاتراراي   والشست  المتويتة واتله المشتاعي الوارد  لح استجاباي المرشدي المشاعي
 اح   

  ضتتعف دور الجمعيتتاي الظراعيتتة لتتح توليرمستتتلظماي اتشتتتاج   اتعتمتتاد علتتح األستتالي  التلليديتتة لتتح أوال) مشااكالت تواجااه العماال الزراعااى( وهااى
 تاج الظراعح   فيا  دور الجمعياي الظراعية لح عملية التسويق   عدم اتلتظام بالتوئياي الفشية .    الظراعة   ارتفاع تالفة اتش

عتتدم وجتتود ششتتراي ستتعرية دوريتتة   عتتدم افايتتة الششتتراي والملئتتلاي اترشتتادية   ضتتعف اتاتمتتام ثانيااا )مشااكالت تواجااه العماال االرشااادى( وهااى: 
اظ اترشتاد  بمشاراة اللياداي الريفية لح عملية التشمية   عدم مشاسبة البرامج اترشادية لتلبيتة احتياجتاي الشتبا  الريفتح   ضتعف التعتاو  بتي  الجفت

عتتدم وجتتود أعتتداد االيتتة متت  المرشتتدي  المتخئئتتي    ت خاصااة بااالموارد البشاارية االرشااادية( وهااى: ثالثااا )مشااكالوالماسستتاي الخدميتتة األختتر  
 اشخفاا افاء  بعا المرشدي  وصلة خبرتفم   اصحام المرشدي  لح األعمال اتدارية . 

تتتوالر المعيشتتاي واألجفتتظ  العظمتتتة  عتتتدم تتتوالر وستتاتل موائتتعي تظمتتة للعمتتل   عتتدمرابعااا )مشااكالت خاصااة بااالموارد الماديااة االرشااادية( وهااى: 
 لعتئال اترشاد    صلة اتعتماداي المالية العظمة للعمل . 

 ضآلة المرتباي وعدم مشاسبتفا ل بيعة العمل   صلة الحوالظ واألجور اتضالية .  خامسا )مشكالت تتعل  بالرضا الوظيفى ( وهى: 
 عا الملاييس اتحئاتية(   واستخدام التاراراي (  والعرا الجدولي(   والشس  المتوية تم جمع البياشاي وتبويبفا وجدولتفا ثم استخدمي ب

 
 النتائج ومناقشتها

 الدور الحالى لالرشاد الزراعى فيما يتعل  باالرشاد البيئى فى ظل سياسة التحرر االقتصادى
ل دور اترشتاد الظراعتي الحتالي لتي مجتال اترشتاد البيتتي والتل  يتشتاول يتشاول الا الجظء عرضا ألاتم الشتتاتج التتي توئتلي إليفتا الدراستة والتتي تتشتاو 

شتتاتج  أربتع محتاور اتي المحال تة علتي الفتواء و المحال تة علتح الميتاه والمحال تة علتح التربتة و تجميتل البيتتة وليمتايلي عرضتا تاتم الشتتاتج   تشتير
د البيتتح  لتح  تل سياستة التحترر اتصتئتاد  مت  حيتة الت بيتق مت  عدمتال ومستتواه  ( الح ترتي  المجاتي الفرعيتة المتعللتة باترشتا.6الجدول رصم  

اتل مجتال والخاص بالدور الحالح لعرشاد الظراعح م  وجفة ش ر المرشدي  الظراعيي  المبحتوثي    وصتد جتاء الترتيت  تشاظليتا وللتا للمتوست  المترجل ل
( درجتة ثتم مجتال المحال تة علتح 10محال ة علح المياه م  التلوة بمتوست  مترجل صتدره لرعي م  المجاتي المدروسة علح الشحو التالح   مجال ال

ثتتم  مجتتال  –( درجتتة 6.2.تلتتح لالتتك مجتتال المحال تتة علتتح الفتتواء متت  التلتتوة بمتوستت  متترجل صتتدره    –( درجتتة 1.التربتتة بمتوستت  متترجل صيمتتتال  
واخيتترا  مجتتتال تجميتتل البيتتتة بتتتالريف المئتتر  بمتوستتت  متترجل صتتتدره  –رجتتتة ( د0..0تستتويق واستتتفعك المشتجتتتاي الظراعيتتة بمتوستتت  متترجل صيمتتتال  

 (. درجة .02.0 
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 ( درجة الت بيق الحالح م  وجفة ش ر المرشدي  الظراعيي  المبحوثي  ليما يتعلق بمجال البحة.6جدول رصم  

 .المجاالت

 هل يطبقها المرشد حاليا ؟
 االجمالى

الزراعاى ىااى يطبيقهااا ماا هااو حجام الدوراالرشااا   

اجماااااااااااااااااالى  حاليا ؟

 المبحوثين ككل

ح
ج
مر
ال
ط 
س
و
مت
ال

 

ب
يي
تر
ال

 

  ورمنخفض   ورمتوسط    ورعالي  ال نعم

 % العد  % العد  % العد  % العد  % العد  % العد  % العد 

مجااال المحاى ااة علااى -0

 الهواء من التلوث .
023 73.9 9 5.3 030 011% 07 03.5 32 32.3 31 22.7 030 011% 30.3 3 

مجااال المحاى ااة علااى -2

 المياه من التلوث .
030 011 1 1.1 030 011% 33 50.7 50 33.7 02 7.2 030 011% 53 0 

مجااال المحاى ااة علااى -3

 التربة 
023 73.7 3 3.0 030 011% 33 25.2 97 31.3 07 03.5 030 011% 33 2 

مجاااال يجميااال البي اااة -3

 بالريف المصر  .
75 92.5 33 29.5 030 

 

011% 
5 3.3 37 39.7 39 23.3 030 011% 33.3 5 

 المصدر : جمعت وحسبت إستمارة اإلستبيان
 

وباستعراا تلك المجتاتي الفرعيتة  واتششت ة اترشتادية المتاداه والمشدرجتة تحتي الجتال الرتيستح والختاص بالمحال تة علتي البيتتة مت  التلتوة        
 للدتبي  اشال لي مجال .

  -المحال ة علح الفواء م  التلوة   -أ
( إلتح ا  األششت ة اترشتادية الخائتة بفتلا المجتال  صتد تتم  وللتا  لدرجتة ت بيتق التدور الحتالح لعرشتاد  61تشير شتتاتج البياشتاي التوارد  بجتدول رصتم   

الششا  الختاص بتعترف التظراع ألاميتة عتدم إستتخدام الظراعح لتلك األشش ة م  وجفة ش ر المرشدي  الظراعيي  بأستخدام الوس المرجل   حية جاء 
( درجتتة   بيشمتتا جتتاء لتتح الترتيتت  الثتتاشح الششتتا  اترشتتاد  الختتاص بتوعيتتة  2..1صمتتات  ال تتو  وستت  المشتتاظل لتتح الترتيتت  األول بمتوستت  متترجل   
ألخيتتر الششتتا  اترشتتاد  الختتاص بتتتففم التتظراع ( درجتتة   وجتتاء لتتح الترتيتت  ا 18.0التتظراع ألاميتتة عتتدم حتترق المخلفتتاي الظراعيتتة بمتوستت  متترجل   

( درجتة   وصتد أختلي بتاصح األششت ة اترشتادية الترتيت   2...للتشريعاي التح تحد م  إصامة مئاشع ال و  األحمر وس  المشاظل بمتوس  مترجل   
 م  الثالة إلح السادس اما او موضل بالجدول السابق . 

 وليما يلح بيا  بمتوس  أداء أشش ة الا المجال حية تشير الشتاتج إلح ما يلح   
توعيتتال التتظراع  –  تعريتتف التظرا ع بأاميتتة عتتدم استتخدام صمتتات  ال تو  وستت  المشتاظل  أششت ة إرشتتادية لاي درجتة أداء مرتفعتتة واتح -6

 لح الترتي  . ( درجة ع 18.0 – 2..1ألامية عدم حرق المخلفاي الظراعية بمتوس  مرجل    
إدراك  –  تففتتم التتظراع ألاميتتة عتتدم التتتدخي  داختتل المشتتاظل شتيجتتة إستتتخدام األلتترا   أششتت ة إرشتتادية لاي درجتتة أداء متوستت ة واتتح -8

لتدلتتة تففتم التظراع ألاميتة عتدم إستتخدام الشباتتاي الجالتة اوصتود ل -التظراع ألاميتة عتدم التجريتف والبشتاء علتح األراضتح الظراعيتة وعتدم ص تع األشتجار
 ( درجة علح الترتي  .  8... - .. - ....بمتوس  مرجل   

تفهام  - إدراك الازرا  ألهمياة عادم التجرياف والبناا  علاى األراضاى الزراعياة وعادم قطا  األشاجار   أشش ة إرشادية لاي درجتة أداء مشخفضتة واتح
تعريااف الاازرا  –حااول الحقااول ع األشتتجار الخشتتبية امئتتداي للريتتاح استتتخدام التتظرا -الاازرا  ألهميااة عاادم اسااتخدام النباتااات الجافااة كوقااود للتدفئااة

 باهمية عدم استخدام قمائن الطوب وسط المنازل 
 

 ( الت بيق الحالح للمرشديي  الظراعيي  المبحوثيي  لعاداف المتعللال واشش ال مجال المحال ال علح الفواء م  التلوة61جدول  

 أنشطة المجال

 هل يطبقها المرشد حالياً ؟
 اإلجمالى

إجمدددالى تطبيددد   ما هو دوراالرشاد الزراعى فى تطبيقها حاليا ؟

 النشاط

ح
ج
ر
لم
 ا
ط
س
تو
لم
ا

 

ب
تي
ر
الت

 

 دور منخفض دور متوسط دور عالي ال نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

يفهااام الااازرا  -0

ألهميااااااة عاااااادم 

يات  ستخدام النبا ا

الجاىااااة كوقااااو  

 للتدى ة

005 39.3 03 02.2 030 011.1 39 23.2 93 57.5 03 02.3 030 011.1 39.2 5 

يوعياة الاازرا  -2

حرق  ألهمية عدم 

المخلفااااااااااااااات 

 الزراعية

027 73.5 2 0.5 030 011.1 53 33.3 39 50.2 3 3.5 030 011.1 52.3 2 

يفهااام الااازرا  -3

ألهميااااااة عاااااادم 

التااااددين  اداااال 

المناااااتل نتيجااااة 

025 75.3 3 3.3 030 011.1 59 33.5 53 31.5 20 03 030 011.1 37.9 3 
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 األىرانإستخدام 

يعاارا الاازرا  -3

ألهميااااااة عاااااادم 

إساااتخدام قماااا ن 

الطاااااو  وساااااط 

 المناتل

022 73.0 7 3.7 030 011.1 33 35.3 23 07.3 07 03.5 030 011.1 53.3 0 

يفهااام الااازرا  -5

للتشااريعات التااى 

يحاااد مااان إقاماااة 

مصاااانل الطاااو  

 األحمر

021 70.3 00 3.3 030 011.1 39 23.2 33 33.3 31 22.7 030 011.1 33.3 9 

إسااتخدام الاازرا  

لألشجار الخشبية 

كمصاادات للريااا  

 حول الحقول

022 73.0 7 3.7 030 011.1 39 23.2 92 55 22 03.3 030 011.1 33.2 3 

إ راك الاااااااازرا  

ألهميااااااة عاااااادم 

التجرياف والبناااء 

علااااى األرا ااااى 

وعااادم  الزراعياااة

 قطل األشجار

030 011 1 1 030 011.1 37 39.3 35 37.3 09 03 030 011.1 37 3 

 المئدر   جمعة وحسبي م  استمار  اتستبيا  
   درجة لأاثر 13.2( درجة   أداء عالح  13.2 – 2...( درجة   أداء متوس     2... – 2...أداء مشخفا   

 
 الظراعيي  المبحوثيي  لعاداف المتعللال باشش ة مجال المحال ال علح الفواء م  التلوة(  الت بيق الحالح للمرشدي  61جدول  

 
   ور منخفض  ور متوسط  ور عالي  ال نعم

  
 % العد  % العد  % العد  % العد  % العد  % العد  % العد 

يعلاام الاازرا  ألهميااة الت ااوية 

 ال طحية للتربة.
025 75.3 3 3.3 030 011.1 33 39.2 39 23.2 3 3.3 030 011.1 59.3 0 

يطبيق الزرا  ألساليب يرشيد 

 استخدام المياه.
023 73.7 3 3.0 030 011.1 03 01.9 010 99 03 02.3 030 011.1 33.3 5 

قاء  عدم ال يفهم الزرا  ألهمية 

عبااااوات المبياااادات والمااااوا  

 الملوثة االدر  بالمياه العذبة.

027 73.5 2 0.5 030 011.1 33 27 32 32.3 00 3.3 030 011.1 33.2 2 

استعمال الزرا  ألساليب الر  

 الحديثة والمتطورة.
007 71.3 02 7.2 030 011.1 7 3.9 3 32.3 97 31.3 030 011.1 32.1 9 

اساااتعمال الااازرا  للمقننااااات 

الما ياة الزتمااة لكاال محصااول 

 وعد  الريات.

020 22.0 01 9.3 030 011.1 23 03.3 75 92.5 02 7.2 030 011.1 35.9 3 

يطبيق الزرا  لتوصيات يبطين 

 القنوات والتر  الر ي ية.
022 73.0 7 3.7 030 011.1 03 03.9 71 33.9 23 09.3 030 011.1 32.3 3 

يطبيااااااق الاااااازرا  للطاااااارق 

الصااحيحة ىااى الااتخل  ماان 

الحيوانااااات الناىقااااة وعاااادم 

 القاؤها بالمياه العذبة.

023 79.9 3 2.3 030 011.1 20 03.0 73 91.7 09 03 030 011.1 33.3 3 

 المصدر : جمعة وحسبت من استمارة االستبيان 

   -مجال المحال ة علح المياه   –  
( إلح الترتي  الداخلح لمجموعة األشش ة اترشادية الخائة بفتلا المجتال وللتا  للمتوست  المترجل لترتيت  أششت ة التدور  61تشير شتاتج الجدول رصم   

( درجتة  0..1لجرشاد الظراعح   وصد جاء الششا  الخاص بتعلم الظراع ألاميتة التستوية الست حية للتربتة لتح الترتيت  األول بمتوست  مترجل   الحالح 
بتتة ه العل  بيشمتتا جتتاء لتتح الترتيتت  الثتتاشح الششتتا  اترشتتاد  الختتاص بتتتففم التتظراع ألاميتتة عتتدم إللتتاء عبتتواي المبيتتداي والمتتواد األختتر  الملوثتتة للميتتا

( درجة   وصد جاء لح الترتي  األخير الششا  اترشاد  الخاص بزستعمال الظراع ألستالي  التر  الحديثتة والمت تور  بمتوست   2.8.بمتوس  مرجل   
 ( درجة 08.33مرجل   

  الششتتا   رجتتة أداء مرتفعتتة واتتحأششتت ة إرشتتادية لاي د -6وليمتتا يتعلتتق بمستتتوياي اتداء لاششتت ة اترشتتادية بفتتلا المجتتال لتتا  الشتتتاتج تشتتير التتح   
تففم الظراع ألامية عدم إللاء عبواي المبيتداي والمتواد الملوثتة بالميتاه العلبتة   وللتك بمتوست   –الخاص بتعلم الظراع ألامية التسوية الس حية للتربة 

 ( درجة علح الترتي  . 2.8. – 0..1مرجل   
ت بيتتق التتظراع لل تترق  -عمال التتظراع للملششتتاي الماتيتتة العظمتتة لاتتل محئتتول وعتتدد الريتتاي  إ ستتت أششتت ة إرشتتادية لاي درجتتة أداء متوستت  واتتح -8

 ( درجة علح الترتي   0... – ..1.الئحيحة لح التخلص م  الحيواشاي الشاللة وعدم إللاااا بالميا  العلبة بمتوس  مرجل   
ت بيتق التظراع لتوئتياي تب تي  اللشتواي والتترع  –  ت بيق التظراع ألستالي  ترشتيد استتخدام الميتاه  أشش ة إرشادية لاي درجة أداء مشخفضة واح -0

 ( درجة علح  08 – 8.2. – 0.0.إستعمال الظراع ألسالي  الر  الحديثة والمت ور  بمتوس  مرجل    –الرتيسية 
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 ( التطبي  الحالى للمرشدين الزراعيين المبحوثين لألهداف المتعلقة بأنشطة مجال المحافظة على المياه من التلوث . 11جدول رقم ) الترتي  .
( إلح الترتي  الداخلح لمجموعة األشش ة اترشادية الخائتة بفتلا المجتال وللتا لمستتو  األاميتة لتح التدور الحتالح  .6تشير شتاتج الجدول رصم       

(  11.1جرشادالظراعي وصد جاء الششا  الخاص بتوعية الظراع بعملياي الحرة والخدمة العظمة لاتل محئتول لتح الترتيت  األول بمتوست  مترجل   ل
ل متترج درجتتة   بيشمتتا جتتاء لتتح الترتيتت  الثتتاشح الششتتا  اترشتتاد  الختتاص بتتزدراك التتظراع لمواعيتتد التستتميد البلتتد  للتربتتة لتتح الترتيتت  الثتتاشح بمتوستت 

( درجتتة   بيشمتتا جتتاء لتتح الترتيتت  األخيتتر الششتتا  اترشتتاد  الختتاص بتتتففم التتظراع بضتترور  المحال تتة علتتح مستتتو  المتتاء األرضتتي بمتوستت   18.0 
 ( درجة   واحتلي باصح األشش ة اترشادية الترتي  م  الثالة إلح السادس اما او موضل لح الجدول . 3.1.مرجل   
 أداء األشش ة اترشادية المتعللة بفلا المجال تشير الشتاتج إلح ما يلح    وليما يتعلق بمستوياي      

إدراك التظراع لمواعيتتد التستتميد  –  توعيتة التتظراع بعمليتتاي الحترة والخدمتتة العظمتة لاتتل محئتتول  أششت ة إرشتتادية لاي درجتة أداء مرتفعتتة واتتح – 6
 تي  . ( درجة علح التر  18.0 – 11.1البلد  للتربة بمتوس  مرجل   

تففتتم التتظراع للتتدوراي  –  ت بيتتق التتظراع ألاميتتة ظراعتتة المحائتتيل البلوليتتة امخئتتباي للتربتتة  أششتت ة إرشتتادية لاي درجتتة أداء متوستت ة واتتح – 8
 ( درجة علح الترتي  .  ..1. -8...الظراعية المحدد  لتشوع ظراعة المحائيل بمتوس  مرجل  

 ..8. – 1.0.  واح األششت ة اترشتادية التتح ترتيبفتا الختامس والستادس والستابع بمتوست  مترجل    أشش ة إرشادية لاي درجة أداء مشخفضة – 0
 ( درجة علح الترتي   . 3.1. –

 الت بيق الحالح للمرشدي  الظراعيي  المبحوثي  لااداف المتعللة بأشش ة  مجال المحال ة علح التربة .(  11جدول رقم ) 

 

 انشطة المجال

  د حالياً ؟هل يطبقها المرش

 اإلجمالى

إجمددالى تطبيدد   ما هو دور االرشاد الزراعى فى تطبيقها حاليا ؟

 النشاط

ح
ج
ر
لم
 ا
ط
س
تو
لم
ا

 

ب
تي
ر
الت

 

 دور منخفض دور متوسط دورعالي ال نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تفهدددم الدددزراع 

للددددددددددددورات 

الزراعيددددددددددة 

المحددددة لتنددوع 

زراعددددددددددددددة 

 المحاصيل.

345 55.2 6 2.6 313 311.1 46 35.3 53 65.5 32 31.2 313 311.1 25.2 2 

تفهدددم الدددزراع 

بضددددددددددرورة 

المحافظددة علددى 

مسدددتوى المددداء 

 األرضى.

343 54.2 31 2.6 313 311.1 35 33.5 34 64.5 12 46 313 311.1 21.5 2 

إدراك الدددزراع 

لمواعيد التسميد 

 البلدى للتربة.

341 51.5 3 6.3 313 311.1 62 23.3 55 24 34 5.4 313 311.1 54.1 4 

تفهدددم الدددزراع 

ألهميددددة عدددددم 

تجريددف التربددة 

الزراعيددددددددددة 

وتبويرهددددددا أو 

 البناء عليها.

346 56.4 5 1.3 313 311.1 16 42.5 65 54.2 46 35.3 313 311.1 25.1 5 

توعيددة الددزراع 

بعمليات الحرث 

والخدمددددددددددددة 

الالزمدددة لكدددل 

 محصول.

311 55.4 3 1.3 313 311.1 33 62.4 14 42.2 33 3.2 313 311.1 56.5 3 

تفهدددم الدددزراع 

ألهميددة التوسدد  

فددددى اسددددتخدام 

بددددائل الطمدددى 

لصددددددددددددناعة 

 الطوب.

311 23.6 43 43.2 313 311.1 15 45.3 22 15.3 25 12.2 313 311.1 24.2 6 

تطبيدد  الددزراع 

ألهميددة زراعددة 

المحاصددددددددديل 

البقوليدددددددددددددة 

كمخصددددددددبات 

 للتربة.

343 52.2 1 4.1 313 311.1 51 21.5 53 22.1 41 35.4 313 311.1 25.4 1 

 المصدر : جمعت و ح بت من استمارة اإلستبيان .

 ( درجة لأاثر  13.1( درجة   أداء مرتفع    13.1 – 1.1.( درجة أداء متوس     1.1. – 3.1.أداء مشخفا م     -
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( إلتح الترتيت  التداخلح لمجموعتة األششت ة اترشتادية الخائتة بفتلا المجتال  62تشير شتاتج الجدول رصتم   مجال تجميل البيتة بالريف المئر    –د 
لترتيت  وللا  لمستو  األاميتة لتح التدور الحتالح لجرشتاد  الظراعتح  وصتد جتاء الششتا  الختاص بت بيتق التظراع لتوئتياي ترشتيد استتخدام المبيتداي لتح ا

 2...  بيشما جاء الششا  الخاص بتعرف الظراع علح مففوم التلوة البيتح لتح الترتيت  الثتاشح متوست  مترجل   ( درجة  1.األول بمتوس  مرجل   
يفتتة ( درجتتة   بيشمتتا جتتاء لتتح الترتيتت  األخيتتر الششتتا  اترشتتاد  الختتاص بتتتففم التتظراع ألاميتتة اتصتئتتاد األخضتتر والظراعتتة العضتتوية والظراعتتة الش 

حتلي باصح األشش ة اترشادية الترتي  م  الثالة إلح السادس اما او موضل بالجدول ( درجة   و  ..00بمتوس  مرجل     ا 
 وليما يتعلق بمستوياي أداء أشش ة الا المجال تشير الشتاتج إلح ما يلح   
 –ففتوم التلتوة البيتتح تعترف التظراع علتح م –  ت بيتق التظراع لتوئتياي ترشتيد إستتخدام المبيتداي  أشش ة إرشتادية لاي درجتة أداء مرتفعتة واتح -6

 ( درجة علح الترتي  .  .... – 2... – 1.إدراك الظراع ألامية التشجير وششر الخضر  بمتوس  مرجل   
  الششتتتا  اترشتتتاد  الختتتاص بزاستتتا  التتتظراع مفتتتار  ظراعتتتة األشتتتجارالمفيد  إصتئتتتاديا  اتتتالتوي  أششتتت ة إرشتتتادية لاي درجتتتة أداء متوستتت ة واتتتح -8

 درجة (.  0.8.والاالور والااظوريشا والشخيل والظيتو  وللك بمتوس  مرجل   
الشتتبا  الريفتتح والشستتاء الريفيتتاي توعيتتة التتظراع و  –  إدراك التتظراع للتشتتريعاي واللتتواشي  الظراعيتتة  أششتت ة إرشتتادية لاي درجتتة أداء مشخفضتتة واتتح -0

 – 01 – 02.0تففتتم التتظراع ألاميتتة اتصتئتتاد األخضتتر والظراعتتة العضتتوية والظراعتتة الش يفتتة وللتتك بمتوستت  متترجل    –ألاميتتة اتشتتترا اي البيتيتتة 
 ( درجة علح الترتي  .     ..00
لو  اترشتتتاديو  بشتتتال عتتتالح واشتتتاك اششتتت ال ياديفتتتا المرشتتتدو  ومتتت  العتتترا الستتتابق يتضتتتل افتتت  اشتتتاك اششتتت ال ارشتتتاديال اتتتا  ياديفتتتا العتتتام      

  الظراعيو  بشال متوس  المشخفا واله اتشمش ال تمثل اشش ال مستلبليال يج  ا  يلتوم باداتفتا المرشتدو  الظراعيتو  علتح مستتو  اللتر  حتتح يمات
 مجال االرشاد البيتح  رلع مستو  اتداء وتحليق حمايال للبيتال الظراعيال م  التلوة وبالتالح تحليق اشش ال

 
 ( التطبي  الحالى للمرشدين الزراعيين المبحوثين لألهداف المتعلقة بأنشطة مجال تجميل البيئة بالريف المصرى .18جدول رقم ) 

 

 انشطة المجال

  هل يطبقها المرشد حالياً ؟

 اإلجمالى

إجمدددددالى تطبيددددد   ما هو دوراالرشاد الزراعى فى  تطبيقا حاليا  ؟

 النشاط

ا
ح
ج
ر
لم
 ا
ط
س
تو
لم

 

ب
تي
ر
الت

 

 دور منخفض دور متوسط دور عالي ال نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تعددددرف الددددزراع علددددى 

 مفهوم التلوث البيئى 
346 56.4 5 1.3 313 311.11 33 31.2 314 22.5 33 3.2 313 311.11 22.3 4 

إدراك الددددزراع ألهميددددة 

 التشجير ونشر الخضرة .
346 56.4 5 1.3 313 311.11 41 32.6 53 65.2 32 31 313 311.11 22.2 1 

توعيددة الددزراع والشددباب 

يات  ساء الريف فى والن الري

ألهميدددددة اإلشدددددتراطات 
 البيئية .

342 52.6 2 5.2 313 311.11 35 33.5 25 12.2 62 53.3 313 311.11 15.1 6 

إدراك الزراع للتشريعات 

 والقوانين الزراعية.
342 52.6 2 5.2 313 311.11 3 6.3 31 61.2 21 11.5 313 311.11 13.1 5 

تفهددددم الددددزراع ألهميددددة 
األقتصدددددداد األخضددددددر 

والزراعدددددة العضدددددوية 

 والزراعة النظيفة .

332 35.1 32 31.2 313 311.11 32 31.2 21 14.3 22 56.5 313 311.11 11.2 2 

إكسددداب الدددزراع مهدددارة 
األشددجار المفيدددة زراعددة 

إقتصددددددداديا كدددددددالتوت 

والكددددافور والكازورينددددا 
 والنخيل والزيتون

341 53.6 33 3.2 313 311.11 35 32.5 51 63.2 44 36.3 313 311.11 21.4 2 

لزراع لتوصيات  ي  ا تطب

 ترشيد إستخدام المبيدات
345 53.5 4 3.5 313 311.11 42 33.1 53 65.2 36 34.1 313 311.11 25.1 3 

 المئدر   جمعي وحسبي م  إستمار  اتستبيا  .
 ( درجة لأاثر .  ..0.( درجة   أداء عالح    ..8. – ..02( درجة   أداء متوس     ..02 – ..00أداء مشخفا    
 

د المشتتتاعي التتتتح تواجتتتال المرشتتتدي  التتتظراعيي  المبحتتتوثي  والتتتتح تلتتتف حجتتتر عثتتتره لتتتح ستتتبيل تحليتتتق األاتتتداف المتعللتتتة بأششتتت ة مجتتتالح الدراستتتة   
اتمو  المشتتاعي متترق  حليليتتة تشبتتأ بالعديتتد متت  الحلتتاتق التتتح تعتتوق العمليتتة التشمويتتة متت  ضتتعف وستتوء لتتح التخ تتي  والتشفيتتل  وفالبتتا  متتا يواجتتال اللتت

  بفتا   األشش ة التشموية بئفة عامة واللاتمي  بالعمل اترشاد  بئفة خائة يواجفو  بالعديد م  المشاعي المتعللة بشوعية األعمتال التتح يلومتو ب
لتتح  وااشتي أاتتم المشتاعي التتتح واجفتي العمتتل اترشتاد  الظراعتتح لتح تلتتك الدراستة متت  وجفتة ش تتر المرشتدي  التتظراعيي  المبحتوثي    وتعتتوق أداتفتم

 العمل اترشاد  بمش لة الدراسة لح  ل سياسة التحرر اتصتئاد  اما يلح  
 أواًل : مشكالت تواجه العمل الزراعى 
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 تشير الشتاتج بالجدول إلح ترتي  المشاعي التح تواجال المرشدي  المبحوثي  والمرتبة تشاظليا  وللا  لعدد اللي  لاروام واح          
ضتتعف دور الجمعيتتاي  -(  % 86اتعتمتتاد علتتح األستتالي  التلليديتتة لتتح الظراعتتة بشستتبة    -( % ...8إرتفتتاع تالفتتة اتشتتتاج الظراعتتح بشستتبة    -

عتتتتدم اتلتتتتتظام  -(  % ...6فيتتتتا  دور الجمعيتتتتاي الظراعيتتتتة لتتتتح عمليتتتتة التستتتتويق بشستتتتبة    -(   83.8الظراعيتتتتة لتتتتح عمليتتتتة التستتتتويق بشستتتتبة   
 (   % 60.8الفشية بشسبة   بالتوئياي 

 ثانيًا : مشكالت تواجه العمل اإلرشادى : 
   -أوضحي الشتاتج بالجدول إلح ترتي  المشاعي التح تواجال المرشدي  المبحوثي  والمرتبة تشاظليا  وللا  لعدد اللي  لارواا واح      
ضتعف اتاتمتام بمشتاراة الليتاداي الريفيتة لتح عمليتة التشميتة  -(  % .8   عدم مشاستبة البترامج اترشتادية لتلبيتة إحتياجتاي الشتبا  الريفتح بشستبة -

ضتتتعف التعتتتاو  بتتتي  الجفتتتاظ اترشتتتاد  والماسستتتاي  -(  % 86.2عتتتدم افايتتتة الششتتتراي والملئتتتلاي اترشتتتادية بشستتتبة    -(  % 88.0بشستتتبة   
 (   % 61.6عدم وجود ششراي سعرية دورية بشسبة    -(  % 61.2الخدمية األخر  بشسبة   

   -ثالثًا : مشكالت خاصة بالموارد البشرية اإلرشادية :
 أ فري الشتاتج بالجدول إلح ترتي  المشاعي التح تواجال المرشدي  المبحوثي  والمرتبة تشاظليا  وللا  لعدد اللي  لارواا واح   

 -(  % 82.0ي  لتتتح األعمتتتال اتداريتتتة بشستتتبة   إصحتتتام المرشتتتد -(  % 18.1عتتتدم وجتتتود أعتتتداد االيتتتة متتت  المرشتتتدي  المتخئئتتتي  بشستتتبة    -
 (   % 8..6إشخفاا افاء  بعا المرشدي  وصلة خبرتفم بشسبة   

   -: رابعًا : مشكالت خاصة بالموارد المادية اإلرشادية
 -لي  لارواا واح  أشاري الشتاتج بالجدول إلح ترتي  المشاعي التح تواجال المرشدي  المبحوثي  والمرتبة تشاظليا  وللا  لعدد ال    
 (   % 2..0عدم توالر وساتل الموائعي العظمة للعمل بشسبة    -( % ..3.صلة اتعتماداي المالية العظمة للعمل بشسبة    -
 (   %86و 0عدم توالر المعيشاي واألجفظ  العظمة لجتئال اترشاد  بشسبة   -

  -خامسًا : مشكالت تتعل  بالرضا الوظيفى للمرشدين :
 -أشاري الشتاتج بالجدول إلح ا  المشاعي التح تواجال المرشدي  المبحوثي  والمرتبة تشاظليا  وللا  لعدد اللي  لارواا واح      
 ( .   % 2.0.صلة الحوالظ واألجور واتضالية بشسبة    -( . % ..16ضتالة المرتباي وعدم مشاسبتفا ل بيعة العمل بشسبة    -

 ا   اام المشاعي ايوم  العرا السابق يتضل 
( توظيتتتع المبحتتتوثي  وللتتتا  ألاتتتم المشتتتاعي التتتتح تتتتواجففم لتتتح بعتتتا المجتتتاتي اترشتتتادية المستتتتحدثال لتتتح  تتتل سياستتتة التحتتترر  .8جتتتدول رصتتتم   

 اتصتئاد  بمش لة الدراسة . 
اجتتال العمتتل الظراعتتح لاتتا  إرتفتتاع تالفتتة ويتضتتل ممتتا ستتبق ا  ااتتم المشتتاعي لتتح اتتل مجتتال جتتاءي اتتاتتح ليمتتا يتعلتتق  بالمشتتاعي التتح تو        

( امتتتا ليمتتتا يتعلتتتق بالمشتتتاعي تواجتتتال العمتتتل اترشتتتاد  لااشتتتي مشتتتالة عتتتدم مشاستتتبة البتتترامج اترشتتتادية لتلبيتتتة  % ...8اتشتتتتاج الظراعتتتح بشستتتبة   
اشتتي مشتتالة عتتدم وجتتود أعتتداد االيتتة متت  (  وبالشستتبة للمشتتاعي الخائتتة بتتالموارد البشتترية اترشتتادية لا % .8إحتياجتتاي الشتتبا  الريفتتح بشستتبة   
( اما المشاعي الخائة بالموارد المادية اترشادية لجاءي مشالة صلتة اتعتمتاداي الماليتة العظمتة للعمتل  % 18.1المرشدي  المتخئئي  بشسبة   

ضتتتالة المرتبتتاي وعتتدم مشاستتبتفا ل بيعتتة  ( لتتح الدرجتتة اتولتتح وأخيتترا المشتتاعي التتتح تتعلتتق بالرضتتا التتو يفح للمرشتتدي  لجتتاءي % ..3.بشستتبة   
 ( % ..16العمل بشسبة   
( توظيتتتع المبحتتتوثي  وللتتتا  ألاتتتم المشتتتاعي التتتتح تتتتواجففم لتتتح بعتتتا المجتتتاتي اترشتتتادية المستتتتحدثال لتتتح  تتتل سياستتتة التحتتترر  .8جتتتدول رصتتتم   

 اتصتئاد  بمش لة الدراسة . 
 % التكرار المشكالت مرتبة تنازلياً 

 42.5 312 اإلنتاج الزراعىإرتفاع تكلفة 

 43 23 االعتماد على األساليب التقليدية فى الزراعة

 41.4 25 ضعف دور الجمعيات الزراعية فى توفير مستلزمات اإلنتاج 

 32.2 66 غياب دور الجمعيات الزراعية فى عملية التسوي 

 31.4 25 عدم اإللتزام بالتوصيات الفنية 

   

 42 21 اإلرشادية لتلبية إحتياجات الشباب الريفىعدم مناسبة البرامج 

 44.1 21 ضعف االهتمام بمشاركة القيادات الريفية فى عملية التنمية

 43.3 15 عدم كفاية النشرات والملصقات اإلرشادية

 35.3 42 عدم وجود نشرات سعرية دورية

 36.3 11 ضعف التعاون بين الجهاز اإلرشادى والمؤسسات الخدمية األخرى

 311 325 مجموع التدددددكرارات

 54.4 61 عدم وجود أعداد كافية من المرشدين المتخصصين 
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 43.1 12 إقحام المرشدين فى اإلعمال اإلدارية 

 35.4 41 إنخفاض كفاءة بعض المرشدين وقلة خبرتهم

 311 341 مجموع التدددكدددددددرارات 

 21.5 52 قلة اإلعتمادات المالية الالزمة للعمل 

 12.3 32 عدم توافر وسائل مواصالت الزمة للعمل

 43.1 25 عدم توافر المعينات واألجهزة الالزمة لإلتصال اإلرشادى

 311 411 مجموع التكدددددرارات

 53.2 316 ضآلة المرتبات وعدم مناسبتها لطبيعة العمل

 23.1 55 قلة الحوافز واألجور اإلضافية 

 311 415 مجموع التكرارات

  3316 المجموع العام للتكرارات 

 المئدر جمعي وحسبي م  استمار  اتستبيا 
 

 المراجل 

 مراجل باللغة العربية .

لداخلالشاذلى ، محمد فتحى )دكتور(  -3  لودة ل فى المو شباب الري لداعم لمشروعات ال عى ا ب  ، دور االرشاد  ، دور االرشاد الزرا مؤتمر الرا ، ال

 .3555أكتوبر 43-41القاهرة –الجمعية العلمية لالرشاد الزراعى –الزراعى فى تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة للشباب الريفى 

يرات -4 ظل التغ فى  عى  مل االرشادى الزرا ستراتيجية الع حو ا ندوة ن مة ل تور( ، ورقة عمل مقد االقتصادية الجارية ، األمير ، محمد رجائى )دك

 .43/33/3555الجمعية العلمية لالرشاد الزراعى ، باالشتراك م  مؤسسة فردريش ناومان ، كلية الزراعة ، جامعة األزهر ، القاهرة ، 

يات بية فى بعض قرى محافظة القليو دور اإلرشاد الزراعى فى حماية البيئة الريفية من التلوثاألخوص، إبراهيم كمال ) دكتور ( ،  -1 ، مجلة حول

 .  3553،  16العلوم الزراعية بمشتهر ، المجلد 

توران ( ،  –2 صطفى ) دك صابر م لرحيم ،  بد ا مال ، ع براهيم ك خوص، إ فىاأل عى  شاد الزرا سوي   دور اإلر تاج وت شكالت إن لى م لب ع التغ

طا ،  مجلة طنطا للبحوث الزراعية ، المحاصيل الزراعية بقرية جريس بمحافظة المنوفية ، عة طن عة ، جام ية الزرا المجلد الثالث ، العدد الساب  ، كل

 .  3551سبتمبر 

عض األخوص، إبراهيم كمال ، عبد الرحيم، صابر مصطفى ) دكتوران (  – 5 سوي  ب تاج وت لب على مشكالت إن فى التغ عى  ، دور اإلرشاد الزرا

ية ، ظة المنوف جريس بمحاف طا ل المحاصيل الزراعية بقرية  حوث مجلة طن تور( ،  -6لب سيد )دك لنفسخير هللا ،  لم ا فى ع مدخل  عالم الكتب ،  ال  ،

 .3521القاهرة ، 

 م، 3532،المكتب الجامعي الحديث ،األسكندرية ،  طرق تنظيم المجتم خاطر، أحمدمصطفى ) دكتور(،  -2

قرى  ناتج عنمحددات المستوى المعرفى للزراع بالتلوث البيئى الخيرى ، درية محمد ) دكتوره (،  -3 حدى  إستخدام األسمدة والمبيدات الكيماوية بإ

 ، مجلة المنوفية للبحوث الزراعية ،  محافظة الغربية –مركز طنطا 

 .4112، إبريل  4، العدد  14مجلد 

عى واالرشاد ، سعيد عباس محمد )دكتور( ،  -5 سم االقتصاد الزرا يا، ق سات العل بة الدرا ئى لطل عة  رشادمحاضرات فى االرشاد البي ية الزرا ، كل

 . 4132،جامعة بنها ، 

شرشر، عبدالحميد )دكتور(،نحو استراتيجية العمل االرشادى الزراعى للظروف الجديدة فى ظل اتفاقية الجات ومواصفات االيزو،ورقة عمل  —5

   ،بدون سنة.، مرج  ساباالقتصادية الجارية"( 4نحو اتراتيجية العمل الزراعى فى ظل التغيرات مقدمة لندوة " 

 م.3554، مصر للخدمات العلمية ، القاهرة  اإلرشاد الزراعى المعاصرعمر، أحمد محمد ) دكتور ( ،  -31 

 .3521، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، دراسات سيكلوجيةعيسوى ، عبد الرحمن محمد ) دكتور ( ،   –  33

شعبية الجبل عبد العزيز عبد الحميد عوض ختال ، دور اإلرشاد الزر -34 بين زراع ومرشدى  لوث  من الت ئة وصيانتها  ية البي فى مجال حما اعي 

 .  4116، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية الزراعة ، جامعة األسكندرية ، األخضر بالجماهيرية العربية الليبية

عة  محاضرات فى تأثير اإلعالم الريفىمرزبان ، عبد الحليم أحمد خلف ) دكتور ( ،   -31 عة ، جام ، مذكرة إستنسل ، الدراسات العليا ، كلية الزرا

 .  3551األزهر ، 

 .3521على، على أحمد)دكتور( ، أسس العلوم السلوكية والنفسية، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، -32

عى ،مؤتمر استراتيجية الهجرس ، سعد )دكتور(،االرشاد الزراعى فى مصر،األهداف،والتوجهات ،والمشكالت -35 عاونى الزرا عمل االرشادى الت

 .3556،فى ظل سياسة التحرر االقتصادى

 مراج  باللغة اإلنجليزية
1- kregicie.R.v.and morgan,W.Educational and psgchological measurement,college station ,Durham ,north 

Carolina,1970,p.62.     

   2-Rogers .E.M.& shoemaker .F.F. Communication of Innovation . Second Edition .   The Free Press . N.Y. 

1983  
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Abstract 

This study aimed mainly to recognize the current role of agricultural extension in the field of environment 

conservation from pollution under the economic liberalization policy in Qalyubia governorate and also the 

problems which face the agricultural extension in conserving the agricultural environment from pollution under 

economic liberalization policy through the point of view of agricultural extension agents. 

The research sample collected from the list of Agricultural Extension agents as a systematic random 

sample taking into account the proportional representation of each district and distributed as follows: 28 

extension agents from Benha district, 30 extension agents from Toukh district, 16 extension agents from Qalyub 

district, 15 extension agents from Kafr Shokr district, 22 extension agents from Shebin El-qanater district, 12 

extension agents from El-qanater El-khiria district, and 8 extension agents from El-khanka district. 

In this paper we used some appropriate statistical measurements for Analyzing data as frequency 

distributions, the weighted arithmetic mean, tabular presentation and percentages.        

The result of The study reveald That:                            

Indicative of the degree of the activities of high performance, namely:           *  

1-agricultural p know the importance of not using brick kilns center houses a weighted average (54.8) . 

2-learn the farmers of the importance of the settlement of the soil surface and then a weighted average (57.3) . 

3-educate farmers plowing operations necessary for each crop and a weighted average of the service (56.5) . 

4-The application of the recommendations of the rationalization of the agricultural use of pesticides weighted 

average (45)..) 

 :Indicative of the degree of performance activities medium, namely       *  

1-farmers understand the importance of not smoking inside homes as a result of the use of furnaces weighted 

average (49.7)..) 

2-Use the farmers needed for each crop and the weighted average number of irrigations water rations (45.7).) 

3-The application of the farmers of the importance of the cultivation of leguminous crops as fertilizer for the 

soil-weighted average (49.2)..) 

4-Giving farmers cultivate skill Alohjaramufadh economically Kaltot Alcazurina and eucalyptus and palm, 

olives, so a weighted average (43.2) degrees.) 

 :Indicative of the degree of the activities of low performance, namely        *  

1-The realization of the importance of farmers' lack of dredging and construction on agricultural land at an 

average weighted (49)..) 

2-In the field of water conservation was the application of agricultural methods to rationalize the use of water-

weighted average (43.3)..) 

3-educate farmers plowing operations necessary for each crop and service (45.3). 

4-awareness of farmers and agricultural legislation, laws and so-weighted average (38.3). 

*        With regard to the most important problems facing the agricultural extension and affect the performance 

of their duties in protecting the environment from pollution from the viewpoint of agricultural extension agents 

were it is: 

Dialh salaries and lack of relevance to the nature of the work by (51.7%).  1- 

-suitable extension programs to meet the needs of rural youth by (24%).  2- 

*)  Department of Economics and Agricultural Extension Faculty of Agriculture-Banha University except for 

the last agronomist  

*) This research on the data received master's letter to the student Youssef gomaa ahmed under the supervision 

of prof.Dr.said Abbas Mohammed Rashad & prof.D.mohamed Abo-El Fotouh- ELslselly  
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