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العوامل المؤثرة على دور المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية بمحافظة 
كفر الشيخ

عادل إبراهيم محمد علي الحامولي ، منال فهمي إبراهيم علي و مروة صبحي أحمد 
قسم اإلقتصاد الزراعي- كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ - مصر

الخدمة  تقديم  الزراعية في  المراكز اإلرشادية  المؤثرة على دور  العوامل  التعرف على  البحث بصفة رئيسية  يستهدف هذا 
اإلرشادية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ, وإختيرت محافظة كفر الشيخ كمنطقة إلجراء هذا البحث, ألنها تضم 23 مركزاً 
منها  أختير  بالسلة  بسيطة  عشوائية  وبطريقة  بمصر,  الموجودة  إرشادية  المراكز  إجمالي  من   %10 نسبة  يمثلون  إرشادياً 
مركزين إداريين هما كفر الشيخ وسيدي سالم, وبنفس الطريقة إختيرت قرية أريمون من مركز كفر الشيخ وقرية الورق من 
مركز سيدي سالم، وبتطبيق معادلة *Kerejce & Morgan بلغ إجمالي العينة 176مزارعاً, وتم الحصول على بيانات 
المئوية,  والنسبة  المعياري,  واإلنحراف  الحسابي,  المتوسط  استخدم  وتم  الشخصية,  بالمقابلة  اإلستبيان  طريق  عن  البحث 
بيانات  لتحليل  التدريجي  المتعدد  الجزئي  اإلنحدار  ومعامل  الجزئي,  اإلنحدار  ومعامل  والمتعدد,  البسيط  اإلرتباط  ومعامل 
البحث، هذا فضالً عن استخدام التكرارات في عرض البيانات، وتمثلت أهم النتائج فيما يلي: أن 48,3% من الزراع المبحوثين 
كانت معارفهم منخفضة بدور المراكز اإلرشادية في تقديم الخدمة اإلرشادية, وأن 83% منهم مشاركتهم منخفضة في أداء 
المراكز اإلرشادية لدورها في تقديم الخدمة اإلرشادية, وأن 83% منهم غير راضين عن دور المراكز اإلرشادية الزراعية، 
وأن أهم العوامل المؤثرة علي دور المراكز اإلرشادية في تقديم الخدمة اإلرشادية هي: االتصال بالمركز االرشادي، وعدد 
الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي، وعدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي، والرضا عن المركز 

اإلرشادي، والمشاركة االجتماعية. 

المقدمة ومشكلة البحث                                                           

كانت الزراعة وال تزال هى المصدر األساسي للغذاء والكساء التي 
ال بديل عنها في كافة الدول المتقدمة أو النامية على السواء, وال 
يمكن أن تقوم للحياة قائمة بدونها, وتعد الزراعة النشاط اإلقتصادي 
الذي يوفر الكثير من مقومات حياة البشر, وتمثل محوراً أساسياً 
في دفع عجلة التنمية الريفية خاصة في الدول النامية, وحتى يتسنى 
يلزم  المجتمعات  تلك  منها  تعاني  التي  التخلف  التخلص من حالة 

النهوض بالقطاع الزراعي والريفي على السواء.

اإلنتاجية  الطرق  من  التحول  الزراعية  التنمية  وتستهدف 
التقليدية إلى الطرق اإلنتاجية الحديثة التي تعتمد على تطبيق العلم 
العلمية  والتقنيات  باألساليب  األخذ  من خالل  الزراعة  مجال  في 
وهذا  الزراعية,  الممارسات  تطبيق  عند  اإلرشادية  والتوصيات 
التحول يحتاج إلى مدخالت إتصالية وتعليمية مناسبة, وذلك ألن 
بالمعلومات, والتدريب  المزارع في حاجة إلى المعرفة, والتزود 
على كيفية تنفيذ التقنيات الحديثة قبل استخدامها مع دعم اإلتجاهات 

الموالية لها, وتلك هى وظيفة اإلرشاد الزراعي )عمر، 1992).

الريفية  التنمية  أجهزة  أبرز  من  الزراعي  اإلرشاد  ويعتبر 
الزراعي  بالقطاع  النهوض  تستهدف  التي  مجاالته  لتعدد  نظراً 
الزراعي  اإلرشادي  العمل  مجاالت  وتتضمن  الريفيين,  والسكان 
على رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية, وتسويق وتوزيع واستهالك 
وإدارة  الطبيعية,  الموارد  وصيانة  وتنمية  الزراعية,  الحاصالت 
الريفيه,  األسرية  الحياة  وممارسة  والمنزلية,  المزرعية  األعمال 
وتنمية  المحلي,  الريفي  المجتمع  وتنمية  الريفي,  الشباب  وتنمية 
)الجزار  العامه.  الشئون  في  واإلسهام  المحلية,  الريفية  القيادات 

وأخرون،2017).

في  األساسية  المكونات  أحد  الزراعي  اإلرشاد  يعتبر  كما 
برامج التنمية الزراعية المسئولة عن توفير نظام متكامل النسياب 
المجاالت  المستحدثة في مختلف  والمعلومات واألفكار  المعارف 
والقيام  المسترشدين،  من  المستهدفين  إلي  البحثية  مصادرها  من 
متنوعة  استخدام  طرق  والنصيحة عن طريق  واإلعالم  بالتعليم 
وممارسات  معارف  في  المرغوبة  السلوكية  التغيرات  إلحداث 
واتجاهات الريفيين سعياً لتحقيق التغيرات االقتصادية واالجتماعية 

.(Swanson،1990( المنشودة

زيادة  مجرد  على  الزراعي  اإلرشاد  رسالة  تقتصر  وال 
وأساليب  وسائل  في  تكنولوجي  تقدم  وإحداث  الزراعي  اإلنتاج 
الزراعة فحسب، بل يتخطى ذلك إلى إحداث نهضة ريفية متكاملة 
باالستخدام األمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة, ويحقق ذلك 
والممارسات  واألفكار  والخبرات  البحوث  نتائج  نقل  خالل  من 
تفهمها  من  تمكنهم  بطريقة  الريفيين  إلي  تبسيطها  بعد  الزراعية 
العال  )عبد   ، تبنيها  إلى  ودفعهم  بفائدتها  إقناعهم  إلى  يؤدي  مما 

والسيد، 2006).

وتعتبر المراكز اإلرشادية الزراعية إحدى اإلضافات الهامة 
للتنظيم اإلرشادي الزراعي المصري التي جاءت مناسبة للظروف 
المجتمعية والدولية سواء اإلقتصادية أو االجتماعية أو الزراعية, 
إشعاع  مراكز  تكون  مهيأة ألن  وإمكاناتها  الحالي  بوضعها  وهى 
نتائج  ونشر  الزراعي  اإلنتاج  مشكالت  لتحديد  رئيسية  وقناة 
حيز  ووضعها  الحديثة  واألساليب  الزراعية  والدراسات  البحوث 

التطبيق. 

الموارد  علي  التعرف  في  اإلرشادية  المراكز  وتساهم 
والمشاكل المجتمعية المحلية، وبناء البرامج اإلرشادية من القاعدة 
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تدريب  علي  تعمل  كما  المشكالت،  تلك  علي  للتغلب  القمة  إلي 
المرشدين والقادة المحليين، واالتصال بالمنظمات المحلية الريفية 
)مازن  التعليمية  اإلرشادية  البرامج  وتنفيذ  تخطيط  في  للمساعدة 

وآخرون، 2001).

عن  مسئول  من  يتألف  فريق  اإلرشادي  المركز  ويتضمن 
في  اإلرشادية  المواد  أخصائي  من  وعدد  اإلرشادي  المركز 
اآلفات،  ومكافحة  والحيواني،  النباتي  اإلنتاج  مثل  مختلفة  فروع 
وقد يضاف إليهم أخصائي لتنمية المرأة الريفية، والمركز مجهز 
للعاملين،  ومكاتب  والتدريب،  للمحاضرات  قاعة  ليضم  انشائياً 
ومزود بكافة الوسائل التعليمية اإلرشادية، ومكتبة ألفالم الفيديو، 
ومكتبة زراعية. ويبلغ عدد المراكز اإلرشادية في جمهورية مصر 
العربية 212 مركزاً إرشادياً تخدم القري الرئيسية )القري األم(، 
كما تخدم من )5-7( قري تابعة، هذا ويبلغ عدد المراكز اإلرشادية 
من   %11 قرابة  تمثل  إرشادياً  مركزاً   23 الشيخ  كفر  بمحافظة 
إجمالي عدد المراكز اإلرشادية بجمهورية مص العربية )اإلدارة 

المركزية لإلرشاد الزراعي، 2011).

وإنشئت المراكز اإلرشادية الزراعية في محافظة كفرالشيخ 
فنجاح  المحافظة،  بتلك  اإلرشادية  األهداف  لتحقيق  فعالة  كوسيلة 
المراكز اإلرشادية الزراعية في تحقيق تلك األهداف يمثل أساساً 
ونجاحاً  الزراعية  التنمية  عملية  في  بفاعلية  إلسهامها  جوهرياً 
للعمل اإلرشادي بالمحافظة، وعلى الرغم من مرور فترة زمنية 
أنه  إال  بالمحافظة  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  هذه  إنشاء  على 
باإلضافة  منها،  المتوقع  بالدور  تقوم  لم  أنها  للباحثين  لوحظ  
دور  المؤثرة علي  العوامل  تناولت  التي  الدراسات  إلي محدودية 
دور  دراسة  أهمية  ظهرت  وبذلك  الزراعية،  اإلرشادية  المراكز 
المراكز اإلرشادية من خالل التعرف على مدي الجهود التي تبذل 
المراكز, والوقوف على نواحي  لتلك  لتحقيق األهداف اإلرشادية 
على  التعرف  وكذلك  ألدوارها,  المراكز  هذه  أداء  في  القصور 

العقبات التي تواجه هذه المراكز وتعوقها عن تحقيق أهدافها.

أهداف البحث                                                                      

العوامل  على  التعرف  رئيسية  بصفة  البحث  هذا  يستهدف   
المؤثرة على دور المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة 
اإلرشادية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ, ويمكن تحقيقه من خالل 

األهداف الفرعية التالية:

• التعرف على بعض الخصائص المميزة للمبحوثين.	

• اإلرشادية 	 المراكز  بدور  المبحوثين  معرفة  درجة  تحديد 
الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية.

• تحديد درجة مشاركة المبحوثين في أداء المراكز اإلرشادية 	
لدورها في تقديم الخدمة اإلرشادية .

• المراكز 	 دور  عن  المبحوثين  رضا  درجة  على  التعرف 
اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية.

• المتغيرات 	 بين  والمحددة  المرتبطة  العوامل  علي  الوقوف 
والحالة  المبحوث,  )سن  في  المتمثلة  المدروسة  المستقلة 
لمهنة  والتفرغ  األسرة,  أفراد  وعدد  للمبحوث,  التعليمية 
الزراعة, والمسافة بين منزل المبحوث والمركز اإلرشادي, 
وعدد  اإلرشادي,  للمركز  المبحوث  زيارة  مرات  وعدد 
مع  التعامل  وسنوات  الزراعي,  العمل  في  الخبرة  سنوات 
والسعة  الزراعية,  الحيازية  والسعة  اإلرشادي,  المركز 
وعدد  اإلرشادي,  بالمركز  واإلتصال  الحيوانية,  الحيازية 

اإلجتماعية,  والمشاركة  المبحوث,  معلومات  مصادر 
وعدد  اإلرشادي,  المركز  عن  والرضا  الثقافي,  واإلنفتاح 
المراكز  دور  وبين  المبحوث(  عليها  التي حصل  الخدمات 

اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية. 

• اإلرشادية 	 المراكز  تواجه  التي  المشكالت  علي  التعرف 
نظر  وجهة  من  اإلرشادية  الخدمة  تقديم  في  الزراعية 

المبحوثين.

االستعراض المرجعي                                                    

يعتبر إنشاء المراكز اإلرشادية الزراعية تحقيقاً علمياً لألسس 
إنشاء  الزراعي المصري بعد خمسين عاماً على  العامة لإلرشاد 
مراكز  هى  المراكز  هذه  تكون  وبذا  له,  رسمي  حكومي  تنظيم 
والبيئية  الزراعية  التكنولوجية  والعلوم  المعارف  لنشر  إشعاع 

وغيرها من التقنيات الحديثة في مجال العلم.

ومن أهم ما تقوم به المراكز اإلرشادية الزراعية أنها تصل 
التعرف  البحثية الزراعية وبين الزراع من أجل  المراكز  ما بين 
على المشكالت التي تواجة اإلنتاج الزراعي, والعمل على إيجاد 
الحلول المناسبة لها, وبذلك تقل الفجوة ما بين توليد األفكار العلمية 
هى  الزراعية  اإلراشادية  المراكز  بأن  القول  ويمكن  وتطبيقها, 
المرشد  في  المصرية  القرية  ومجتمع  الزراع  لثقة  وتدعيم  إعادة 
الزراعي, من خالل وجود مقار الئقة ومستقلة بالمرشد الزراعي 
المادية من أجهزة سمعية وبصرية وغيرها  باإلمكانات  ومجهزة 
من المعينات التعليمية االزمة لتوصيل وتبسيط الرسائل اإلرشادية 
هذه  بتبني  وإقناعهم  القرية  في  والمنتجين  المزارعيين  لألفراد 

الرسائل.

 (1998 ( ، وزهران    )1998 ( الشاذلي  واتفق  كل من  
اإلرشادي  المركز  تعريف  على   )2003( وآخرون  وشاكر 
الزراعي  اإلرشادي  للتنظيم  قاعدية  فنية  إدارية  وحدة  أنه  على 
اإلرشادي  العمل  برامج  وتقييم  وتنفيذ  تخطيط  تتولى  المصري 
وحدة  أي  وتوابعها  رئيسية  قرية  مستوى  على  مجاالته  كافة  في 
بقية  مع  بالتنسيق  زراعي  إرشادي  مسئول  إشراف  تحت  محلية 
المنظمات األهلية  الكوادر اإلرشادية والمسترشدين والتعاون مع 

والحكومية ذات العالقة بالتنمية الزراعية والريفية والبيئية.

وذكر حرب )2003( أنه تم وضع عدة شروط إلنشاء المراكز 
اإلرشادية الزراعية تتمثل في: أن تكون المساحة المختارة تكون 
عن  تقل  ال  المساحة  وكذلك  المحلية(,  الوحدة  )مقر  األم  بالقرية 
15 ×25 م )حسب الرسوم الهندسية الموضوعة (, أن المساحة 
ملكاً  أو  بالقرى(  األفات  مكافحة  )وحدات  الزراعة  لوزارة  ملكاً 
بشرط  الهيئات  أو  األشخاص  أحد  من  هبة  أو  المحلية  للوحدات 
التنازل عنها رسمياً, وأيضاً أن يكون الموقع على طريق أسفلت 
يسهل الوصول اليه, وأيضاً توافر مصادر المياه والكهرباء واآلمن 
وقد تم طرح عدد من الوحدات اإلرشادية علي هذا االساس بدون 
عمل أسوار حول المباني )الجيل األول من تلك المباني ( مما أدي 
إلي زيادة المساحة الي 20×30 م إلمكانية إقامة األسوار حولى 

المبنى وحجرة للحراسة. 

للمراكز  الرئيسية  األدوار  أن  إلي   )1998( زهران  وأشار 
اإلرشادية هى: 1- دور تخطيطي: يعني به التعرف علي موارد 
الزراعية  لألنشطة  والتخطيط  أولوياته  وتحديد  المحلي  المجتمع 
المشكالت  حل  في  اإلسهام  به  يعني  تدعيمي:  2-دور  التنموية, 
األنشطة  خرائط  وإعداد  القادة  وإكتشاف  الزراعية  الريفية 
المنظمات  بين  التنسيق  به  ويعني  تنسيقي:  دور   -3 االقتصادية, 
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دور   -4 المركز,  عمل  منطقة  داخل  والحكومية  األهلية  الريفية 
تعليمي: ويعني به إمداد الزراع بالمعلومات والتوصيات الزراعية 
اإلرشادية  البرامج  في  وإشراكهم  بالمستجدات  وعيهم  وإثارة 

الريفية.

تقوم  اإلرشادية  المراكز  أن   )1998( حطب  أبو  ويري 
2-جمع  الملحة,  البيئية  المشكالت  تحديد  األتية:1-  باألدوار 
الحقائق عن األسباب الحقيقة للمشكالت البيئية وتحليلها وتصيغها 
الجهات  مع  والتنسيق  3-التعاون  اإلختصاص,  جهات  حسب 
يراعي  متكامل  منظور  من  البيئي  العمل  برامج  بناء  في  المعنية 
بإستخدام  البيئي  العمل  برامج  تنفيذ  في  4-اإلسهام  األبعاد,  كافة 
واإلمكانيات  للمنطقة  المناسبة  اإلرشادية  والمعينات  الطرق 
والمنظمات  الهيئات  مختلف  مع  والتنسيق  5-اإلتصال  المتاحة, 
القيادات  وإختيار  6-إكتشاف  البيئية,  الموارد  بإدارة  المعنية 
المحلية الزراعية والريفية التي لها إهتمام بقضايا البيئية وتنميتها, 
7- توفير المعلومات الدقيقة عن الموارد البيئية وكيفية اإلستفادة 
البيئة, 9-تنظيم حلقات  تكوين جمعيات أصدقاء  تنشيط  منها, 8- 
المناقشة الجماعية حول القضايا البيئية, 10- إثارة وإيقاظ الوعي 
وصيانتها  األمثل  اإلستخدام  إستخدامها  وكيفية  البيئية  بالموارد 
للعمل  الموجهة  البرامج  تنفيذ  في  11-اإلشتراك  عليها,  والحفاظ 
البيئي وفقاً  العمل  البيئي, 12-اإلشتراك في متابعة وتقييم برامج 
جهود  في  المتقدم  حقيقية  بموضوعية  تعكس  علمية  لمؤشرات 
التنمية البيئية بنطاق عمل المراكز اإلرشادية, 13-تعريف الزراع 
باإلستغالل األكفأ للموارد المحلية, 14- تعريف الزراع باألساليب 
المناسبة إلستغالل األرض الزراعية بما يتناسب مع طبيعتها, 15- 
توعية الزراع بأصناف المحاصيل المناسبة لنوعية التربة, تعريف 
16-توعية  وصيانتها,  التربة  خواص  تحسين  بأهمية  الزراع 
17-توعية  المياه,  على  للحفاظ  المناسبة  الري  بأساليب  الزراع 
الزراع بالثقافة البيئية في مناطقهم الريفية, توعية الزراع بتقنيات 
الحيوية(,  والمكافحة  البيولوجية  )التطبيقات  الحيوية  الزراعات 
18-تحريك عدد كاف من القوى اإليجابية المدعمة للتغير وإيقاظ 
الفرد وتنشيط البحث عن المعلومات وتنمية القدرة اإلدراكية لديه, 
19-إيقاظ الوعي باإلحتياجات التنموية المعاصرة لمجال سلوكي 

يالئم الواقع الجديد.

ويذكر شاكر وأخرون )2003( أن أدوار المراكز اإلرشادية  
للخضر  التسويقية  الكفاءة  يلي:1- بعث اإلهتمام برفع  فيما  تتمثل 
والفاكهة في المعلومات التسويقية والتعبئة, وتدهور وتلوث البيئة, 
وتدوير المخلفات والنواتج الثانوية, والتكنولوجيا الحديثه في تربيه 
الماشية والدواجن, والتصنيع الغذائي, والغذاء والتغذية, وتحسين 
والتسميد  لآلفات,  الحيوية  والمكافحة  الزراعية,  التربه  وصيانة 
الريفي,  للشباب  الصغيرة  والمشروعات  والصناعات  الحيوي, 
2-إقامة عالقات مع منظمات وإتحادات الزراع في مجاالت اإلنتاج 
والتسويق الزراعي وكذالك الشركات الزراعيه الخاصة التي توفر 
المدخالت الزراعية, 3- توفير الخبرات الكافيه للشباب والشابات 
الريفيات وغيرهم من الريفيين ذوي اإلستعداد إلقامة المشروعات 
اإلنتاجية الزراعية وغيرها لتنمية دخل األسرة الريفية, 4- وضع 
برامج خاصة للحد من الفقر الريفي,5- تثقيف الريفيين  لمواكبة 
جهود التنمية في المشروعات المتعددة األغراض والمتكاملة في 
للريف  خدماتها  تمد  التي  والهيئات  الوزارات  أو  الزراعة  قطاع 

توثيقاً للعالقة بين اإلرشاد والزراعة عامه معها.

 (2003( وآخرون  وشاكر    )2003( من حرب  كل  وإتفق 
قاعدة  عن  عبارة  هو  اإلرشادي  للمركز  المالئم  المبنى  أن  على 
تدريبية إرشادية مساحتها ال تقل عن 6×12 متر مربع وحجرتان 
للمرشدين  واألخرى  اإلرشادي  المركز  لمسئول  أحدهما 

المتخصصين, ودورتان للمياه )رجالي وحريمي(, ويحيط بالمبنى 
للمراكز  المناسب  واألثاث  حديدية,  وواجهة  بالطوب  مبني  سور 
و10  منجد،  خسب  كرسي   60 عن  عباره  يكون  اإلرشادية 
ترابيزه   5 و  درج,   4 و  بالمسند,و6مكتب،  منجد  فوت  كرسي 
وسبورة  محاضرات,  وبنش  بالفورمايكا,  ملصوقة  محاضرات 
خشب, وسبورة عرض, ومكتبة كبيرة خشب للتليفزيون والفيديو 
تشمل  التي  والبصرية  السمعية  األجهزة  توافر  والنشرات,كما  
كاست,  وراديو  باناسونيك,  فيديو  وجهاز  ملون,  تليفزيون  جهاز 
ووحدة إذاعة داخلية, وأوفر هيد بروجكتور, وساليدز بروجكتور, 
نقل  ووسائل  حريق  طفايات  توجد  كما  خارجية,  إذاعة  وهورن 
المراكز  ببعض  تليفونات  وتوجد  للمرشدين,  )موتوسيكالت( 
لعقد  مناسب  مقر  إليجاد  وذلك  سقف  ومراوح  فاكسات  وكذلك 

الندوات، واإلجتماعات، والدورات التدريبية الالزمة.

 بعض الدراسات التي لها عالقة وثيقة بالدراسة:  
رئيسية  بصفة  استهدفت  والتي   )2014( سرحان  دراسة 
الزراعية  االرشادية  المراكز  حوكمة  تطبيق  واقع  علي  التعرف 
الدراسة علي عينة عشوائية بلغ قوامها  بمحافظة قنا, وتم إجراء 
بالمقابلة  اإلستبيان  خالل  من  البيانات  جمع  وتم  مبحوثاً   171
أن  الدراسة:أ-  إليها  توصلت  التي  نتائج  أهم  وكانت  الشخصية 
مستوى جودة الخدمة اإلرشادية التي تقدمها تلك المراكز جاءت 
بمستوي متوسط بنسبة 62 %، ب-بينت النتائج أيضاً أن قيمة مربع 
كأي فيما يتعلق بعالقة معايير ومبادئ الحوكمة المدروسة بجودة 
 6.55,  6.81, بلغت )9.40  للزراع  المقدمة  االرشادية  الخدمة 
,9.80( وهي قيم غير معنوية عند مستوى 0.05 وذلك لكل من 
معايير الحوكمة التالية: المسئولية, أصحاب المصالح واألطراف 
ذات الصلة, اإلعتمادات المالية, والمساءلة علي الترتيب, في حين 
بلغت قيمة )كا2( المحسوبة )16.51, 24.46,17.8  ,15.87 
 ,0.05( مستوى  عند  معنوية  قيم  وهي   )16.61  ,  17.61,
والشفافية,  التالية:)المشاركة,  الحوكمة  لمعايير  وذلك   )0.001
واإلستجابة, والمساوأه, والرؤية اإلستراتيجية, وإستخدام الموارد 

المتاحة ( علي الترتيب.

بصفة  استهدفت  والتي    )2014( هللا  وعبد  العزب  دراسة 
الزراعية  اإلرشادية  للمراكز  المنظمية  الفعالية  قياس  رئيسية 
الدراسة على عينة عشوائية  تم إجراء  الشيخ, وقد  بمحافظة كفر 
إستبيان  بإستمارة  البيانات  جمع  تم  مبحوثاً,   82 عددهم  البالغ 
الغالبية  أ-أن  البحث:  هذا  نتائج  أهم  وكانت  الشخصية,  بالمقابلة 
األهداف  تحقيق  من  تمكنت  قد  اإلرشادية  المراكز  من  العظمى 
التي أنشئت من أجلها بدرجات تتراوح بين المتوسطة والمرتفعه , 
ويدل ذلك علي فعاليتها من وجهة نظر العاملين، ب-بينت النتائج 
بنطاق  اإلرشادية  المراكز  حققتها  التي  الفرعية  األهداف  أهم  أن 
المستحدثة  والتقنيات  البحوث  نتائج  توصيل  كانت:  المحافظة 
بالمعلومات  المسترشدين  إمداد  تبنيها,  علي  وتشجيعهم  للزراع 
والخبرات والمطبوعات, وتعريف الزراع بأهمية المحافظة علي 
وتخطيط  وتنظيم  التلوث,  من  البيئة  وحماية  الطبيعية,  الموارد 
النتائج  أظهرت  الريفيين، ج-  بالقادة  باإلستعانه  اإلرشادي  العمل 
أن تحقيق درجات مرتفعة من الرضا الوظيفي سوف يكون كفيالً 
بتحقيق مستويات مرتفعة من اإلتصال والتنسيق اإلرشادي, وإقبال 
والتعليمية  التوعية  بالوظيفة  القيام  علي  اإلرشاديين  العاملين  من 
للبرامج  الجيد  والتنفيذ  والتنظيم  بالتخطيط  والقيام  للزراع, 
اإلرشادية المستهدفة, وتحقيق تواصل فاعل مع القيادات الريفية, 

ومما يؤدي إلى زيادة مستوي فعالية المراكز اإلرشادية.

دراسة رضا وحسونى )2015( والتي إستهدفت بصفة رئيسية 
التعرف على المشكالت التي تواجه المراكز اإلرشادية التدريبية 
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وسبل تطويرها في العراق من وجهة نظر العاملين فيها, والتعرف 
علي أهم المقترحات الالزمة لتطوير المراكز اإلرشادية التدريبية 
إختيار عينة عشوائية طبقية  وتم  فيها,   العاملين  نظر  من وجهة 
إستمارة  باستخدام  الدراسة  بيانات  وجمعت  مبحوثاً,   63 قوامها 
أ-أوضحت  هى:  النتائج  أهم  وكانت  الشخصية,  بالمقابلة  إستبيان 
النتائج أن هناك عدة مشكالت تواجه المراكز اإلرشادية التدريبية 
في العراق فقد جاءت المشكالت المالية بالمرتبة األولي من حيث 
بالنسبة  أما  درجة,   2.863 قدرة  أهمية  درجة  وبمعدل  األهمية 
للمشكالت التنظيمية فقد جاءت بالمرتبة األخيرة من حيث األهمية 

وبمعدل درجة أهمية قدرة 2.335 درجة.

دراسة هاشم )2015( والتي استهدفت بصفة رئيسية دراسة 
التحليل المساري ألثر تحسين المهارات علي رفع معدالت األداء 
إجراء  وتم  الشرقية,  محافظة  في  اإلرشادية  بالمراكز  للعاملين 
الدراسة على عينه قوامها  43 مبحوثاً, وتم جمع البيانات بإستخدام 
النتائج هى:أ-  أهم  الشخصية. وكانت  بالمقابلة  إستمارة اإلستبيان 
أظهرت النتائج أن  6.9 % من األهالي يشاركون بدرجة ضعيفة 
في أنشطة المركز , و16.3 % منهم يشاركون بدرجة متوسطة, 
و76.6 % منهم يشاركون بدرجة كبيرة,  كما أوضحت النتائج أن 
53.5 % من المبحوثين أشاروا إلى ارتباط الخدمات التي يقدمها 
 % 46.5 , ما  لحد  المحيطة  للبيئة  بالموارد واإلمكانيات  المركز 
منهم إلي اإلرتباط بصورة كبيرة , أما بالنسبة إلى إلستفادة المركز 
من الموارد الموجودة في بيئتة, أفاد 30.2 % من المبحوثين إلي 
كبيرة,  بدرجة  بيئتة  في  الموجودة  الموارد  من  المركز  استفادة 
منهم   % و30.2  متوسطة,  اإلستفادة  بأن  أفادوا  منهم   % و38.5 

أفادوا إلى أن اإلستفادة ضعيفة.

بصفة  استهدفت  والتي  وأخرون)2015(  زهران  دراسة 
بالمراكز  اإلرشاديين  األخصائيين  مواكبة  مستوى  تحديد  رئيسية 
اإلرشادية الزراعية لبعض المفاهيم والقضايا اإلرشادية المعاصرة 
وأعتمت  مبحوثاً,    41 عدد  على  الدراسة  هذه  أجريت  وقد   ,
الدراسة في جمع البيانات علي إستخدام إستمارة إستبيان بالمقابلة 
الشخصية. وكانت أهم نتائج هذة الدراسة هي: أ- توزيع أخصائي 
للمفاهيم  المواكبة  أبعاد  معدالت  وفق  بالعينة  اإلرشادية  المراكز 
مواكبة  ان  الي  النتائج  تشير  المعاصرة:  اإلرشادية  والقضايا 
األخصائيين للمفاهيم والقضايا اإلرشادية المعاصرة جاءت بوزن 
نسبي عام قدرة 39% حيث بلغ الوزن النسبي لبعد المعرفه المفاهيم 
النسبي  الوزن  جاء  بينما   ,  %41 المعاصرة  اإلرشادية  والقضايا 
الوزن  جاء  حين  في   ,  %  37 والقضايا  المفاهيم  وضوح  لبعد 
بالمفاهيم  المتعلقة  والبرامج  األنشطة  في  المشاركة  لبعد  النسبي 
اإلرشادية  والقضايا  المفاهيم  مواكبة  نتائج  وتشير   , فقط   %22
المحلية  اإلرشادية  المؤتمرات  مفهوم  هي:1-تصدر  المعاصرة 
 , نسبي %63  بوزن  اإلرشاديين  نسبة مواكبة لألخصائيين  أعلى 
وكما   , المفهوم  بهذا  متصلة  أنشطة  في  منهم  شارك %61  حيث 
جاء في الترتيب األول لمواكبة األخصائيين اإلرشاديين للمفاهيم 
والقضايا المعاصرة،  2- بينما جاءت نسب مواكبة األخصائيين 
اإلرشاديين لكل من مفاهيم النظام المعرفي الزراعي والمنظمات 
الدولية اإلرشادية واإلرشاد الجديد وإستراتيجية التنمية الزراعية 
 %39 بلغ  نسبي  بوزن  منخفضة  بدرجة  القيمة  وسلسلة   2030
مشاركة  وبنسب   , التوالي  علي   %16 ,  %21 ,  %28 ,  %28 ,
لألنشطة المتصلة بهذة المفاهيم بلغت 7-29 %, كما بينت النتائج 
ايضا الي ضعف مستوى معرفة األخصائيين بالمفاهيم والقضايا 
اإلرشادية المعاصرة بوجة عام, إنخفاض مستوى وضوح المفاهيم 
والقضايا اإلرشادية المعاصرة لدى أغلبية األخصائيين, الضعف 
أو  برامج  اإلرشاديين ألي  األخصائيين  مشاركة  لمستوى  الشديد 

أنشطة تتصل بالمفاهيم والقضايا اإلرشادية المعاصرة .

بصفة  أستهدفت  والتي   )2015( وأخرون  الزرقا  دراسة 
العمل  فى  الزراعية  االرشادية  المراكز  دور  دراسة  رئيسية 
الدراسة  هذة  عينه  تمثلت  البحيرة,  بمحافظة  الزراعى  االرشادى 
في 203 مبحوثاً وتم جمع البيانات عن طريق اإلستبيان بالمقابلة 
الشخصية.وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هى: 
إرشادية  مراكز   7 علي  موزعين  إداري  موظف   8 هناك  أن  أ- 
من مجموع 12 مركز, في حين يوجد 18 عامل موزعين علي 
اإلرشادية  المراكز  أن  البيانات  من  وإضح  إرشادي,  مركز   12
الزراعية أإلثىا عشر تخدم 66 قرية بمتوسط 5.5 قرية لكل مركز 
المراكز اإلرشادية تخدم مساحه 154.039  إرشادي, إتضح أن 
وأن  إرشادي  مركز  لكل  فدان   12.836.583 وبمتوسط  فدان 
, و%80  المبنى جيدة  بأن حاله  أفادوا  المبحوثين  71.11 % من 
وظائفه،  ألداء  المركز  لقيام  مناسب  المبنى  بأن  أفادوا  منهم 
ب-وأن 86.6% من المرشدين الزراعين المبحوثين جاءت درجة 
منهم   %77.7 وأن  منخفضة,  اإلرشادية  بالمهام  الكلية  معرفتهم 
جاءت درجة معرفتهم باألنشطة اإلرشادية التي يجب أن يقوم بها 
المركز اإلرشادي منخفضة، ج-64.4% من المرشدين الزراعيين 
الزراعية  االرشادية  المراكز  قيام  درجة  أن  ذكروا  المبحوثين 
بالمهام االرشادية منخفضة, و64.44% منهم ذكروا أن درجة قيام 

المراكز االرشادية الزراعية باألنشطة االرشادية منخفضة. 

الطريقة البحثية                                                                   

أوالً: التعاريف اإلجرائية:
1- دور المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية: 
ويقصد به ُمحصلة ما يقوم به المركز اإلرشادي الزراعي من 
أدوار متمثلة في: الدور التعليمي, والدور التخطيطي, والدور 
والدور  اإلتصالي,  والدور  التنسيقي,  والدور  التدعيمي, 
بعد  المتغير من جمع ثالثة محاور  قياس هذا  التدريبي، وتم 
المراكز  بدور  المبحوثين  الزراع  معارف  وهي:  معايرتها 
قياس  وتم  اإلرشادية،  الخدمة  تقديم  في  الزراعية  اإلرشادية 
كل  لبنود  يعرف  أو ال  يعرف  المبحوث  بسؤال  المحور  هذا 
دور فرعي وإعطاءه درجة واحدة في حالة يعرف، وصفر 
في حالة ال يعرف )ب( مشاركتهم في أداء المراكز اإلرشادية 
الزراعية لدورها وتم قياس هذا المحور بسؤال المبحوث عن 
المراكز  أدوار  من  فرعي  دور  كل  أداء  في  مشاركته  مدي 
اإلرشادية السابقة الذكر )دائماً، أحيانا،ً نادراً، ال ( وتم إعطاءه 
3 درجات في حالة اإلجابة بدائماً، ودرجتان في حالة اإلجابة 
في  وصفر  بنادراً،  اإلجابة  حالة  في  واحدة  ودرجة  بأحياناً، 
حالة اإلجابة بال، )ج( رضاهم عن دور المراكز اإلرشادية 
الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية وتم قياس هذا المحور 
بسؤال المبحوث عن مدي رضاه عن أداء المركز اإلرشادي 
السابقة  اإلرشادية  المراكز  أدوار  من  فرعي  دور  لكل 
لحدما، غير راضي( وتم إعطاءه 3  الذكر)راضي، راضي 
درجات في حالة اإلجابة براضي، ودرجتان في حالة اإلجابة 

راضي لحدما، ودرجة واحدة في حالة اإلجابة غير راضي.

مجموعة  به  ويقصد  اإلرشادي:  للمركز  التعليمي  الدور   -2
العاملون  بها  يقوم  التي  اإلرشادية  واألنشطة  اإلجراءات 
بالمركز اإلرشادي الزراعي بهدف زيادة معارف المسترشدين 
وتوعيتهم باإلستغالل األمثل والفعال للموارد الريفية المتاحة 
المبحوث 17  بسؤال  المتغير  هذا  قياس  وتم  لظروفهم،  وفقاً 
عبارة وهي: القيام بأداء بعض العمليات التكنولوجية الحديثة 
أمام المسترشدين، عقد الندوات اإلرشادية إلقناع المسترشدين 
أماكن  في  المسترشدين  بزيارة  القيام  الحديثة،  بالتكنولوجيا 
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المركز  في  المسترشدين  أعمالهم،إستقبال  ومتابعة  تواجدهم 
القيام  تواجههم،  التي  المشكالت  في  ومناقشتهم  اإلرشادي 
لديهم،  اإلرشادية  األنشطة  تنفيذ  سيتم  الذين  القادة  بإختيار 
اإلجتماعات  عقد  والمسترشدين،  للقادة  تدريبية  دورات  عقد 
القيام  الحديثة،  بالتكنولوجيا  المسترشدين  إلقناع  اإلرشادية 
بزيارة المسترشدين عند كل عملية تكنولوجية حديثة يقومون 
بها، القيام بتوزيع المطبوعات اإلرشادية على المسترشدين، 
عمل حمالت توعية للمسترشدين بالقضايا القومية مثل محو 
األمية- تنظيم األسرة- المحافظة على البيئة، إقامة المسابقات 
بين المسترشدن لتحفيزهم على زيادة المشاركة في األنشطة 
اإلرشاد  بأهداف  المسترشدين  بتوعية  القيام  اإلرشادية، 
الزراعي  اإلرشاد  بأن  المسترشدين  بتوعية  الزراعي،القيام 
المسترشدين  توعية  وثقافية،  إجتماعة  أخرى  أنشطة  له 
توعية  عليها،  التغلب  وكيفية  المحسوسة  غير  بالمشكالت 
الزراع بكمية السماد المناسبة للنبات،توعية الزراع بمقتنات 
الجيدة  باألصناف  الزراع  توعية  للمحاصيل،  المناسبة  الري 

في الزراعة.

مجموعة  به  ويقصد  اإلرشادي:  للمركز  التخطيطي  الدور   -3
العاملون  بها  يقوم  التي  اإلرشادية  واألنشطة  اإلجراءات 
الريفية  التنمية  برامج  لتصميم  الزراعي  اإلرشادي  بالمركز 
وفقاً إلحتياجات المبحوثين بما يتفق مع المعلومات والبيانات 
المبحوث 11 عبارة  المتغير بسؤال  قياس هذا  المتاحة، وتم 
المركز  منطقة  عن  والبيانات  الحقائق  بتجميع  القيام  وهي: 
اإلرشادي، القيام بتحديد إحتياجات المنطقة ومشكالتها، القيام 
القيام  المستهدفين،  تواجه  التي  المشكالت  أولويات  بتحديد 
الفعلية  المشكالت  أساس  على  اإلرشادية  األهداف  بتحديد 
التي تواجه المستهدفين وبما يساير السياسة الزراعية، القيام 
بأخذ رأي القادة من المستهدفين في خطط العمل المستقبلية، 
تحديد المادة اإلرشادية المطلوبة لتحقيق األهداف اإلرشادية، 
مشاركة  إليهم،  الوصول  المراد  المستهدفين  جمهور  تحديد 
المسترشدين في حصر المشكالت الريفية التي يعانون منها، 
بناء  المستهدفين،  الريفيين  لمشكالت  المناسبة  الحلول  إيجاد 
المسترشدين،  احتياجات  أساس  على  اإلرشادية  البرامج 
البرنامج  تقييم  في  المراكز  لمسئولي  المسترشدين  مشاركة 

اإلرشادية.

مجموعة  به  ويقصد  اإلرشادي:  للمركز  التدعيمي  الدور   -4
العاملون  بها  يقوم  التي  اإلرشادية  واألنشطة  اإلجراءات 
حل  في  اإلسهام  بهدف  الزراعي  اإلرشادي  بالمركز 
قائد  إختيار  وكيفية  المبحوثين  تواجه  التي  الريفية  المشاكل 
 10 المبحوث  بسؤال  المتغير  هذا  قياس  وتم  مناسب،  ريفي 
عبارات وهي: القيام بتشجيع المسترشدين علي اإلشتراك في 
تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية، القيام بترشيح المسترشدين 
الجهاز  من  والمعنوية  المادية  الحوافز  على  الحصول  في 
للمشكالت  المناسبة  الحلول  إيجاد  المساعدة على  اإلرشادي، 
المتخصصين  بإحضار  القيام  المسترشدين،  تقابل  التي 
القيام  لها،  مناسبة  حلول  إليجاد  عليهم  المشكالت  وعرض 
األعلى،  للمستويات  واإلدارية  الميدانية  المشكالت  برفع 
لألنشطة  الميدانية  والمالحظات  البيانات  بتسجيل  القيام 
نتائج  بعرض  القيام  لذلك،  المعدة  السجالت  في  اإلرشادية 
القيام  معهم،  ومناقشتها  المسترشدين  على  السنوية  األنشطة 
ورفعها  منتظمة  بصورة  والسنوية  الدورية  التقارير  بإعداد 
القيام بتحديد معوقات تنفيذ المسترشدين  للمستويات األعلى، 
لبعض التوصيات اإلرشادية ،وضع الحلول المناسبة للتغلب 

على معوقات تنفيذ التوصيات اإلرشادية.

مجموعة  به  ويقصد  اإلرشادي:  للمركز  التنسيقي  الدور   -5
العاملون  بها  يقوم  التي  اإلرشادية  واألنشطة  اإلجراءات 
مع  والتنسيق  التعاون  بهدف  الزراعي  اإلرشادي  بالمركز 
المنظمات الريفية لتقديم الخدمة اإلرشادية داخل منطقة عمل 
المبحوث 8  المتغير بسؤال  تم قياس هذا  المركز اإلرشادين 
عبارات وهي: القيام بزيارة العاملين بالمنظمات اإلجتماعية 
إجتماعات  بحضور  القيام  اإلرشادي،  المركز  عمل  بمنطقة 
رسمية مع العاملين بالمنظمات المحلية بمنطقة عمل المركز 
بالمنظمات  العاملين  مع  لجان  في  اإلشتراك  اإلرشادي، 
عمل  بمنطقة  التنمية  تواجه  التي  المشكالت  لحل  المحلية 
المركز اإلرشادي، القيام بدعوة العاملين بالمنظمات المحلية 
المركز  عمل  بمنطقة  اإلرشادية  األنشطة  في  للمشاركة 
في  المحلية  بالمنظمات  العاملين  مع  اإلشتراك  اإلرشادي، 
عمل  منطقة  لتنمية  متكاملة  إرشادية  برامج  وتنفيذ  إعداد 
والبشرية  المادة  باإلمكانيات  اإلستعانة  اإلرشادي،  المركز 
العمل  لتسهيل  المختلفة  المحلية  المنظمات  لدى  الموجودة 
الباحثين  دعوة  اإلرشادي،  المركز  عمل  بمنطقة  اإلرشادي 
لحلول  تحتاج  التي  المشكالت  على  للتعرف  المركز  لزيارة 
والمستهدفين  الباحثين  بين  دورية  لقاءات  تنظيم  بحثية، 
للتعرف على المشكالت الميدانية وإيجاد حلول لها مناسبة لها.

مجموعة  به  ويقصد  اإلرشادي:  للمركز  اإلتصالي  الدور   -6
العاملون  بها  يقوم  التي  اإلرشادية  واألنشطة  اإلجراءات 
بالمركز اإلرشادي الزراعي لتسهيل اإلتصال بالمسترشدين 
لسرعة نقل مشكالتهم إلى الجهات المختصة لبحثها وتوصيل 
هذا  قياس  وتم  منهم،  اإلستفادة  بهدف  إليهم  السليمة  الحلول 
بزيارة  القيام  وهي:  عبارات   9 المبحوث  بسؤال  المتغير 
المركز  عمل  بمنطقة  اإلجتماعية  بالمنظمات  العاملين 
العاملين  مع  رسمية  إجتماعات  بحضور  القيام  اإلرشادي، 
بالمنظمات المحلية بمنطقة عمل المركز اإلرشادي، اإلشتراك 
في لجان مع العاملين بالمنظمات المحلية لحل المشكالت التي 
بدعوة  القيام  اإلرشادي،  المركز  بمنطقة عمل  التنمية  تواجه 
العاملين بالمنظمات المحلية للمشاركة في األنشطة اإلرشادية 
العاملين  مع  اإلشتراك  اإلرشادي،  المركز  عمل  بمنطقة 
بالمنظمات المحلية في إعداد وتنفيذ برامج إرشادية متكاملة 
لتنمية منطقة عمل المركز اإلرشادي، اإلستعانة باإلمكانيات 
المختلفة  المحلية  المنظمات  لدى  الموجودة  والبشرية  المادة 
اإلرشادي،  المركز  عمل  بمنطقة  اإلرشادي  العمل  لتسهيل 
التي  المشكالت  للتعرف على  المركز  لزيارة  الباحثين  دعوة 
الباحثين  بين  دورية  لقاءات  تنظيم  بحثية،  لحلول  تحتاج 
والمستهدفين للتعرف على المشكالت الميدانية وإيجاد حلول 

لها مناسبة لها.

مجموعة  به  ويقصد  اإلرشادي:  للمركز  التدريبي  الدور   -7
العاملون  بها  يقوم  التي  اإلرشادية  واألنشطة  اإلجراءات 
ومهارات  معارف  لرفع  الزراعي  اإلرشادي  بالمركز 
لتحقيق  والمسترشدين  الزراعيين,  المرشدين  واتجاهات 
المبحوث  بسؤال  المتغير  قياس  وتم  الريفية،  التنمية  أهداف 
تنفيذ  كيفية  على  الريفي  الشباب  تدريب  وهي:  عبارة   15
كيفية  على  الريفي  الشباب  تدريب  الصغيرة،  المشروعات 
على  الريفية  المرأة  تدريب  الريفية،  الصناعات  بعض  تنفيذ 
على  الريفية  المرأة  تدريب  الصغيرة،  المشروعات  إعداد 
كيفية  على  الزراع  الريفية،تدريب  الصناعات  بعض  تنفيذ 
على  الزراع  تدريب  الحديثة،  الزراعية  التوصيات  تنفيذ 
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على  الزراع  تدريب  الزراعية،  المخلفات  تدوير  كيفية 
صناعة العلف األخضر، تدريب المرشدين على كيفية تبسيط 
وسائل  إستخدام  على  المرشدين  تدريب  للزراع،  المعلومات 
اإليضاح  تنفيذ  على  المرشدين  تدريب  للريفيين،  اإلقناع 
العملي في القرية، تدريب المرشدين على كيفية إستخدام طرق 
إرشادية مناسبة، تدريب المرشدين على  تعليم الزراع كيفية 
تنفيذ توصيات إرشادية،  تدريب إرشادي زراعي ألخصائي 
المواد الزراعية، تدريب إشرافي ألخصائي المواد الزراعية، 
المواد  ألخصائي  متخصص  مجال  في  زراعي  فني  تدريب 

الزراعية.

ب - المتغيرات المستقلة
حتى  المبحوث  لسن  الخام  األرقام  استخدمت  المبحوث:  سن   -1

وقت جمع البيانات ألقرب سنة ميالدية. 

2- الحالة التعليمية للمبحوث: تم قياس الحالة التعليمية للمبحوث 
بسؤاله عن مستوى تعليمه وأعطي المبحوث األمي »صفر« 
والذي يقرأ ويكتب »4 درجة » والمتعلم أعطي درجة عن كل 
سنة تعليمية فمثالً ابتدائي »6 درجة »، وإعدادي »9 درجة 

»، وثانوي »12 درجة »، وجامعى »16 درجة ».

3- عدد أفراد أسرة المبحوث: استخدمت األرقام الخام لعدد أفراد 
أسرة المبحوث حتى وقت جمع البيانات.

4- التفرغ لمهنة الزراعة: تم قياس التفرغ لمهنة الزراعة  بسؤال 
كانت  إذا  درجتان  وأعطي  األساسية  مهنته  عن  المبحوث 
الزراعة مهنته األساسية، ودرجة واحدة إذا كان يمتهن مهنة 

أخري بجانب الزراعة.

5- المسافة بين منزل المبحوث والمركز اإلرشادي: تم قياس هذا 
المتغير بسؤال المبحوث عن المسافة بين منزله واقرب مركز 

إرشادي وتم تقدير هذه المسافة بالمتر.

للمركز اإلرشادي: تم قياس هذا  المبحوث  6- عدد مرات زيارة 
للمركز  زيارته  مرات  عدد  عن  المبحوث  بسؤال  المتغير 
الدرجات  استخدام  وتم  الزراعي  الموسم  خالل  اإلرشادي 

الخام للتعبير عن عدد الزيارات.

7- عدد سنوات الخبرة في العمل الزراعي: تم قياس هذا المتغير 
بسؤال المبحوث عن عدد سنوات  خبرته في العمل الزراعي 
وتم استخدام الدرجات الخام للتعبير عن عدد سنوات الخبرة 

في العمل الزراعي.

8-  سنوات التعامل مع المركز اإلرشادي: تم قياس هذا المتغير 
المركز  مع  تعامله  سنوات   عدد  عن  المبحوث  بسؤال 
للتعبير عن سنوات  الخام  الدرجات  اإلرشادي، وتم استخدام 

التعامل مع المركز اإلرشادي.

9- السعة الحيازية المزرعية للمبحوث: تم قياس هذا المتغير بسؤال 
فى  التى  الزراعية  األرض  مساحة  إجمالى  عن  المبحوث 
حوزتة كانت ملكاً أو مشاركة أو إيجاراً فى وقت جمع البيانات، 

وأستخدمت األرقام الخام بالقيراط للتعبيرعن هذا المتغير.

المتغير  هذا  قياس  تم  للمبحوث:  الحيوانية  الحيازية  السعة   -10
بسؤال المبحوث عن إجمالى الحيوانات  التى فى حوزتة فى 
وقت جمع البيانات، وأستخدمت الوحدات الحيوانية للتعبيرعن 

هذا المتغير.

11-  اإلتصال بالمركز اإلرشادي: تم قياس هذا المتغير من خالل 

سؤال المبحوث 7 اسئلة تعكس اإلجابة عليها اتصاله بالمركز 
اإلرشادي، وقد أعطيت االستجابات الدرجات التالية )3، 2، 
1، صفر( في حالة اإلجابة )دائماً، أحياناً، نادراً، ال( وجمعت 
اتصاله  عن  لتعبر  المبحوث  عليها  حصل  التى  الدرجات 

بالمركز اإلرشادي. 

12- عدد مصادر معلومات المبحوث: تم قياس هذا المتغير بسؤال 
المبحوث عن مصادر معلوماته والممثلة في ) مسئول المركز 
اإلرشادي، األخصائي الزراعي بالمركز اإلرشادي، األصدقاء 
والجيران، والصحف والمجالت، والمرشد الزراعي بالجمعية 
باإلدارة  الزراعي  اإلرشاد  الزراعية،ومفتش  التعاونية 
الزراعية،  التعاونية  الجمعية  مدير  والتليفزيون،  الزراعية، 
الزراعي،  اإلنتاج  مستلزمات  وتجار  المتعلمون،  واألبناء 
وما قد يذكره من مصادر أخرى( ويعطي كل مصدر يذكره 
المبحوث )درجة( ثم تجمع محصلة هذه الدرجات لتعبر عن 

عدد المصادر المعرفية التي تستقي منها المبحوث معلوماته.

13- المشاركة اإلجتماعية: تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث 
عضويتة  نوع  عن  سؤاله  خالل  من  مشاركته  مدي  عن 
الجمعية  في:  والمتمثلة  بالقرية  الموجودة  الريفية  للمنظمات 
المجتمع،  تنمية  المحلية، جمعية  الوحدة  الزراعية،  التعاونية 
مجلس  الحيوانية،  الثروة  جمعية  الريفي،  الشباب  مركز 
أمين  اإلدارة،  مجلس  عضو  عادي،  عضو  المدرسة)  آباء 
االستجابات  وأعطيت  إدارة(  مجلس  رئيس  الصندوق، 
الدرجات 1 ، 2، 3، 4 علي الترتيب وجمعت الدرجات التى 

حصل عليها المبحوث لتعبر مشاركته االجتماعية.

14- اإلنفتاح الثقافي: وتم قياسه بإستخدام مقياس مكون من خمس 
وسماع  للتليفزيون،  المبحوث  مشاهدة  مدى  تقيس  عبارات 
النشرات  وقراءة  الزراعي،  اإلرشاد  مجلة  وقراءة  الراديو، 
اليومية،  بالصحف  الزراعية  الصفحة  وقراءة  اإلرشادية، 
وكانت اإلجابة على هذه العبارات هى: دائماً، أحياناً، نادراً، 
ال، حيث أعطيت هذه اإلستجابات الدرجات 3، 2، 1، صفر 
على الترتيب، وجمعت الدرجات التى حصلت عليها المبحوث 

لتعبر عن اإلنفتاح الثقافى.

مقياس  بإستخدام  قياسه  وتم  اإلرشادي:  المركز  عن  الرضا   -15
مكون من ستة عبارات تقيس مدي مالئمة وسهولة الوصول 
اإلرشادي،  المركز  مكاتب  وجو  مكان  اإلرشادي،  للمركز 
نظافة المبني، المظهر العام لمكاتب الموظفين، توفير المركز 
لتعليمات  المركز  توفير  والضرورية،  الالزمة  للمعلومات 
هى  العبارات  هذه  على  اإلجابة  وكانت  واضحة  وإرشادات 
هذه  أعطيت  حيث  راضي  غير  ما،  لحد  راضي  راضي، 
وجمعت  الترتيب،  على   1  ،2  ،3 الدرجات  اإلستجابات 
عن  عن رضاه  لتعبر  المبحوث  عليها  التى حصل  الدرجات 

المركز االرشادي.

المركز  من  المبحوث  عليها  حصل  التي  الخدمات  عدد   -16
اإلرشادي: تم سؤال المبحوث عن عدد الخدمات التي حصل 
الخام  الدرجات  استخدام  وتم  االرشادي  المركز  من  عليها 
من  المبحوث  عليها  حصل  التي  الخدمات  عدد  عن  للتعبير 

المركز اإلرشادي حتي وقت إجراء الدراسة.

ثانياً: الفروض البحثية:
وفقاً ألهداف البحث وفي ضوء ما تم استعراضه من بحوث 

ودراسات سابقة فإن هذا البحث يختبر الفروض البحثية التالية:
سن  وهى:  المستقلة  المتغيرات  بين  إرتباطية  عالقة  توجد   -1
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األسرة,  أفراد  للمبحوث, وعدد  التعليمية  والحالة  المبحوث, 
المبحوث  منزل  بين  والمسافة  الزراعة,  لمهنة  والتفرغ 
للمركز  المبحوث  زيارة  مرات  وعدد  اإلرشادي,  والمركز 
الزراعي,  العمل  في  الخبرة  سنوات  وعدد  اإلرشادي, 
الحيازية  والسعة  اإلرشادي,  المركز  مع  التعامل  وسنوات 
بالمركز  واإلتصال  الحيوانية,  الحيازية  والسعة  الزراعية, 
والمشاركة  المبحوث,  معلومات  مصادر  وعدد  اإلرشادي, 
المركز  عن  والرضا  الثقافي,  واإلنفتاح  اإلجتماعية, 
المبحوث,  عليها  حصل  التي  الخدمات  وعدد  اإلرشادي, 
اإلرشادية  المراكز  بدور  المبحوثين  الزراع  معارف  وبين 

في تقديم الخدمة اإلرشادية. 

مع  مجتمعة  السابقة  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  ترتبط   -2
اإلرشادية  المراكز  بدور  المبحوثين  الزراع  معارف  درجة 

في تقديم الخدمة اإلرشادية.

السابقة  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  من  متغير  كل  يسهم   -3
الزراع  في درجة معارف  التباين  تفسير  في  معنوياً  إسهاماً 
تقديم  في  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  بدور  المبحوثين 

الخدمة اإلرشادية.

السابقة  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  من  متغير  كل  يسهم   -4
الزراع  التباين في درجة مشاركة  في تفسير  معنوياً  إسهاماً 
الخدمة  تقديم  في  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  بدور 

اإلرشادية.

السابقة  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  من  متغير  كل  يسهم   -5
إسهاماً معنوياً في تفسير التباين في رضا الزراع  عن دور 

المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية.

ثالثاً: منطقة البحث وعينته:
البحث,  هذا  إلجراء  كمنطقة  الشيخ  كفر  محافظة  إختيرت 
المراكز  عدد  حيث  من  المصرية  المحافظات  أولي  ألنها  وذلك 
من   %10 نسبة  يمثلون  إرشادياً  مركزاً   23 تضم  إذ  اإلرشادية 
إجمالي المراكز إرشادية الموجودة بمصر, وتضم عشر مراكز 
مركزين  منها  أختير  بالسلة  بسيطة  عشوائية  وبطريقة  إدارية, 
إختيرت  الطريقة  وبنفس  سالم,  وسيدي  الشيخ  كفر  هما  إداريين 
مركز  من  الورق  وقرية  الشيخ  كفر  مركز  من  أريمون  قرية 
و1495  حائزاً,   2033 بهما  الحائزين  عدد  وكان  سالم،  سيدي 
 Kerejce & Morgan* حائزاً علي الترتيب، وبتطبيق معادلة
شاملة  كل  تمثيل  نسبة  وحسب  176مزارعاً,  العينة  إجمالي  بلغ 
فقد أسفر عن 101 مزارعاً من قرية أريمون, و75 مزارعاً من 

قرية الورق، )سويلم, 2015, ص ص 208،209).

رابعاً: أسلوب جمع البيانات:
تم تجميع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث عن طريق 
شهر  خالل  المبحوثين  عينة  مع  الشخصية  بالمقابلة  اإلستبيان 
لهذا  مناسبة  إستبيان  إستمارة  تصميم  بعد  وذلك   ،2017 مارس 
األولى  إختصت  األسئلة  من  ثالث مجموعات  متضمنة  الغرض 
اهتمت  المبحوثين, والثانية  بالتعرف على بعض خصائص  منها 
بدور المراكز اإلرشادية الزراعية من حيث معارف الزراع بها 
ومشاركتهم فيها ورضاهم عنها, وركزت الثالثة علي المشكالت 
التي تواجة المراكز اإلرشادية الزراعية, ثم أجري عليها إختبار 
عليه  وبناءاً  مزارعاً,   20 على  تطبيقة  تم   )Pre-test( مبدئي 
في  االستمارة  وأصبحت  األسئلة  بعض  وترتيب  صياغة  عدلت 

النهائية. صورتها 

خامساً: تحليل البيانات:   
لشرح  اإلحصائية  واألدوات  األساليب  بعض  استخدمت 
المعيارية،  الدرجات  منها   البحث  نتائج  وتفسير  وتحليل 
المئوية,  والنسبة  المعياري,  واإلنحراف  الحسابي,  والمتوسط 
الجزئي,  اإلنحدار  ومعامل  والمتعدد,  البسيط  اإلرتباط  ومعامل 
عن  فضالً  هذا  التدريجي،  المتعدد  الجزئي  اإلنحدار  ومعامل 
بيانات  في عرض  والعددي  التكراري  التوزيع  جداول  استخدام 

البحث.   

ومناقشتها                                                        النتائج 

أوالً: بعض الخصائص المميزة للمبحوثين:
الزراع  من   %46.5 أن   )1( بجدول  النتائج  أوضحت 
كانوا  منهم   %34.1 وأن  المتوسط,  السن  بفئة  كانوا  المبحوثين 
متوسطة,  أسرتهم  أفراد  عدد  كانت  منهم   %60.2 وأن  أميين, 
منهم   %64.8 وأن  زراعية,  حيازه  يمتلكون  منهم   %44.3 وأن 
قريبة من  منازلهم  منهم  وأن %89.2  الزراعة,  لمهنة  متفرغين 
للمركز  زيارتهم  كانت  منهم   %  53.4 وأن  اإلرشادي,  المركز 
منهم   %55.1 وأن  الزراعي,  الموسم  في  متوسطة  اإلرشادي 
وأن  متوسطة,  الزراعي  العمل  في  خبرتهم  سنوات  عدد  كانت 
اإلرشادي  المركز  مع  تعاملهم  سنوات  عدد  كان  منهم   %79.5

منخفضة.

المبحوثين  الزراع  من   %50.6 أن  النتائج  أوضحت  كما 
لديهم  كان  منهم   %88 وأن  متوسطة,  زراعية  حيازة  لديهم  كان 
الموقع  أن  يرون  منهم   %51.7 وأن  متوسطة,  حيوانية  حيازة 
الجغرافي للمركز اإلرشادي مناسب لحد ما, وأن 48.9% منهم 
كانت درجة إتصالهم بالمركز اإلرشادي منخفضة, وأن %63.6 
منهم كانت مصادر معلوماتهم منخفضة, وأن 45.4% منهم كانت 
لديهم  كان  منهم   %61.3 وأن  مرتفعة,  اإلجتماعية  مشاركتهم 
عن  ما  لحد  راضين  منهم   %52.3 وأن  منخفض,  ثقافي  إنفتاح 
المركز اإلرشادي, وأن 26.1% منهم لم يحصلوا على خدمة من 

المركز اإلرشادي.

من  خدمة  على  حصلوا  منهم   %73.9 أن  النتائج  وبينت 
خدمة  على)3-2(  نالوا  منهم   %66.9 وأن  اإلرشادي,  المركز 
من  استفادتهم  درجة  منهم   %48.2 وأن  اإلرشادي,  المركز  من 
رغبتهم  منهم   %64.8 وأن  ضعيفة,  اإلرشادي  المركز  خدمات 
في اإلستمرار لطلب الخدمة متوسطة, وأن 42.7% منهم درجة 
من  خدمة  علي  للحصول  واإلجراءات  التعليمات  عن  رضاهم 
المركز اإلرشادي متوسطة, وأن 43.8% منهم راضيين إلى حد 

ما عن مقدمي الخدمة اإلرشادية.

الخدمة  تقديم  في  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  دور  ثانياً: 
اإلرشادية: 

كشفت النتائج بشكل )1( أن 76% من المبحوثين اقروا بأداء 
بدرجة منخفضة، في حين أن %16  لدورها  المراكز اإلرشادية 
متوسطة،  بدرجة  لدورها  اإلرشادية  المركز  بأداء  أفادوا  منهم 

بينما أقر 8% منهم فقط بأنها أدت دورها بدرجة مرتفعة.

أفادوا  المبحوثين  أرباع  ثالثة  من  أكثر  أن  يتبين  سبق  مما 
الخدمة اإلرشادية  تقديم  أدت دورها في  المراكز اإلرشادية  بأن 
في  اإلرشادية  المراكز  تدني  إلى  يشير  وهذا  منخفضة،  بدرجة 

تقديم الخدمات اإلرشادية لجماهير المسترشدين.
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جدول 1. توزيع الزراع المبحوثين وفقأ لبعض خصائصهم المميزة

%العددالخاصية%العددالخاصية
2- الحالة التعليمية للمبحوثين1- السن

6034.1أمي )صفر(6034صغير) 29- 47( سنة
5833.0يقرأ ويكتب )3( سنة8246.5متوسط )48-66( سنة
116.2 حاصل على اإلبتدائية )6( سنة3419.5كبير )67 - 85( سنة 

63.4حاصل على اإلعدادية )9( سنةسنوات الخبرة في العمل الزراعي
137.4حاصل على مؤهل متوسط)12( سنة6335.8منخفضة )5-22( سنة

31.7حاصل على فوق متوسط )14( سنة9755.1متوسطة )23-42( سنة
2514.2حاصل على تعليم جامعي)16( سنة169.1مرتفعة )43-60( سنة
5- نوع الحيازة الزراعية4- الحيازة الزراعية   

7240.9مستأجر)1( درجة7643.1منخفضة من) 3-41( قيراط
2614.8مختلط )2( درجة8950.6متوسطة من)42-81( قيراط

7844.3ملك )3(  درجة116.3مرتفعة من) 82-120( قيراط
7- عدد المصادر التي تعرض لها المبحوث  6- عدد أفراد األسرة

11263.6    منخفض)1-3( مصدر6436.3منخفضة من)2 - 4( فرد
5933.6    متوسط )4-7( مصدر10660.2متوسطة من)5-9( فرد

52.8    مرتفع )8-10( مصدر63.5مرتفعة من) 10- 12( فرد
9- اإلنفتاح الثقافي8-  المشاركة اإلجتماعية

10861.3منخفض)1-4( درجة2011.4منخفضة)1-7( درجة
5531.3متوسط )5-10( درجة7643.2متوسطة )8-15( درجة
137.4مرتفع )11-15( درجة8045.4مرتفعة )16-22( درجة
11- اإلتصال  بالمركز اإلرشادي10- الحيازة الحيوانية   

8648.9منخفض )1-6( درجة179.7منخفضة ) 0.17-1.17( وحدة حيوانية
6436.3متوسط )7-11( درجة15588متوسطة )1.18-4.57( وحدة حيوانية
2614.8مرتفع )12-19( درجة42.3مرتفعة ) 4.58-5.58( وحدة حيوانية

13- الحصول علي خدمات المركز اإلرشادي12- التفرغ لمهنة الزراعة   
13073.9يحصل )1( درجة6235.2غير متفرغ )1( درجة

4626.1ال يحصل )0( درجة11464.8متفرغ )2( درجة
176100اإلجمالي176100اإلجمالي

%العددالخاصية%العددالخاصية
15- سنوات التعامل مع المركز اإلرشادي   14- الموقع الجغرافي للمركز اإلرشادي

14079.5منخفضة )1-12( سنة158.5غير مناسب )صفر( درجة
2916.5متوسطة )13-27( سنة9151.7مناسب لحد ما )1( درجة

74مرتفعة )28-40( سنة7039.8مناسب )2( درجة
17- عدد مرات زيارت المبحوث للمركز اإلرشادي      16- المسافة بين منزل المبحوث والمركز اإلرشادي

7542.7منخفض )1-2( مرة15789.2قريب )30- 1519( متر
9453.4متوسط )3-6( مرة137.3قريب لحد ما )1520-3010( متر

73.9مرتفع )7-8( مرة63.5بعيد )3011-4500( متر 
19- عدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث 18- درجة الرضا العام عن المركز اإلرشادي

3728.5يحصل علي خدمة إرشادية واحدة105.6غير راضي )0-3(  درجة
5441.5يحصل علي خدمتان إرشاديتان9252.3راضي لحد ما)4-8( درجة

3325.4يحصل علي  ثالث خدمات إرشادية7442.1راضي)9-12( درجة
64.6حصل علي أربعة  خدمات إرشادية      

21- الرغبة  في اإلستمرار لطلب الخدمة اإلرشادية20- درجة اإلستفادة من خدمات المركز اإلرشادي
5531.2منخفضة )2-3( درجة8548.2منخفضة )1-3( درجة
11464.8متوسطة )4-6( درجة6939.2متوسطة )4-7( درجة

74مرتفعة )7-8( درجة2212.6مرتفعة )10-12( درجة
23- درجة الرضا عن مقدمي الخدمة اإلرشادية.22- درجة الرضا عن إجراءات الحصول على الخدمات اإلرشادية.

غير راضيغير راضي
5129 راضي: منخفضة )0-3( درجة5330.1راضي: منخفضة )0-3( درجة
7743.8متوسطة:)4-10( درجة7542.7متوسطة: )4-8( درجة
4827.2مرتفعة: )11-14( درجة4827.2مرتفعة: )9-12( درجة

176100اإلجمالي176100اإلجمالي

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.
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سوف يتم تناول دور المراكز اإلرشادية الرزاعية في تقديم 
الخدمة اإلرشادية من خالل ثالثة محاور هي: )أ( معارف الزراع 
الخدمة  تقديم  في  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  بدور  المبحوثين 
الزراعية  اإلرشادية  المراكز  أداء  في  اإلرشادية )ب( مشاركتهم 
في  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  دور  )ج( رضاهم عن  لدورها 

تقديم الخدمة اإلرشادية وذلك علي النحو التالي:

)أ(  معارف الزراع المبحوثين بدور المراكز اإلرشادية الزراعية 
النتائج بجدول )2( أن  في تقديم الخدمة اإلرشادية: أظهرت 
المبحوثين  الزراع  معارف  مستوى  عن  المعبرة  الدرجات 
-221.2( من  تراوحت  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  بدور 
425.6( درجة, بمتوسط حسابي قدرة 300درجة, وإنحراف 
معياري مقدارة 50.6 درجة، حيث بينت النتائج أن %48.3 
الرئيسي  بالدور  منخفضة  معارفهم  كانت  المبحوثين  من 
للمراكز اإلرشادية إذ أن 51.4% منهم كانت معارفهم متوسطة 
بينما كان 43.9% منهم  للمركز اإلرشادي,  التعليمي  بالدور 
كانت معارفهم منخفضة بالدور التخطيطي للمركز اإلرشادي 
التدعيمي  بالدور  منخفضة  معارفهم  كانت  منهم  و%56.9 
منخفضة  معارفهم  منهم   %62.1 وأن  اإلرشادي,  للمركز 
بالدور التنسيقي للمركز اإلرشادي, في حين أن 60.4% منهم 
كانت معارفهم  متوسطة بالدور اإلتصالي للمركز اإلرشادي, 
في حين أن 53.3% منهم معارفهم منخفضة بالدور التدريبي 

للمركز اإلرشادي، )جدول 2).

اإلرشادية  المراكز  اداء  في  المبحوثين  الزراع  مشاركة  )ب( 
النتائج  بينت  اإلرشادية:  الخدمة  تقديم  في  لدورها  الزراعية 
اإلرشادية  المراكز  أداء  في  المبحوثين  الزراع  مشاركة  أن 
بين  تراوحت  اإلرشادية  الخدمة  تقديم  في  لدورها  الزراعية 
 300 قدرة  حسابي  بمتوسط  درجة,   )508.5  -257.5)
درجة, وإنحراف معياري مقداره 52.3 درجة. كما أوضحت 
مشاركتهم  كانت  المبحوثين  الزراع  من   %83 أن  النتائج 
حين  في  اإلرشادية,  للمراكز  الرئيسي  الدور  في  منخفضة 
أن 61.9% منهم كانت مشاركتهم منخفضة بالدور التعليمي 
مشاركتهم  كانت  منهم   %62.7 وأن  اإلرشادي,  للمركز 
أن  للمركز اإلرشادي, في حين  التخطيطي  بالدور  منخفضة 
التدعيمي  بالدور  منخفضة  مشاركتهم  كانت  منهم   %62.4
للمركز اإلرشادي, وأن 71% منهم كانت مشاركتهم منخفضة 
 %65.5 أن  حين  في  اإلرشادي,  بالمركز  التنسيقي  بالدور 
للمركز  اإلتصالي  بالدور  منخفضة  مشاركتهم  كانت  منهم 
منخفضة  مشاركتهم  كانت  منهم   %84.2 وأن  اإلرشادي, 

بالدور التدريبي للمركز اإلرشادي.

)ج( رضا الزراع المبحوثين عن دور المراكز اإلرشادية الزراعية 
في تقديم الخدمة اإلرشادية: أوضحت النتائج بجدول )4( أن 
المراكز اإلرشادية  المبحوثين عن دور  الزراع  درجة رضا 
الزراعية تراوحت بين)255- 477( درجة, بمتوسط حسابي 
قدره 300 درجة, وإنحراف معياري مقداره 52.1 درجة. 
كما بينت النتائج أن 83% من الزراع المبحوثين غير راضين 
عن دور المراكز اإلرشادية الزراعية, بينما كان 57% منهم 
اإلرشادي,  للمركز  التعليمي  الدور  عن  راضين  غير  كانوا 
في حين أن 67.8% منهم غير راضين عن الدور التخطيطي 
غير  كانوا  منهم   %63.3 أن  حين  في  اإلرشادي,  للمركز 
راضين عن الدور التدعيمي للمركز اإلرشادي, بينما %65.7 
اإلرشادي,  للمركز  التنسيقي  الدور  عن  راضين  غير  منهم 
وأن 58.1% منهم غير راضين عن الدور اإلتصالي للمركز 
اإلرشادي, في حين تبين أن 81.5% منهم غير راضين عن 

الدور التدريبي للمركز اإلرشادي.

ثالثاً: العوامل المؤثرة علي دور المراكز اإلرشادية الزراعية في 
تقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية:

أسفرت النتائج عن وجود عالقة إرتباطية طردية ومعنوية عند 
المستوى اإلحتمالى 0.01 بين  المتغيرات المستقلة المتمثلة فى: عدد 
سنوات الخبرة في العمل الزراعي، واإلتصال بالمركز اإلرشادي، 
المركز  عن  والرضا  الثقافي،  واإلنفتاح  اإلجتماعية،  والمشاركة 
اإلرشادي، وعدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز 
اإلرشادي وبين دور المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة 
يلى: 0.547،  فيما  اإلرتباط  معامالت  قيم  بلغت  حيث  اإلرشادية 
0.240، 0.383، 0.436، 0.583، 0.585على التوالى )جـدول 
عند  ومعنوية  عكسية  إرتباطية  عالقة  وجود  إتضح   كذلك   ،)5
والمركز  المبحوث  منزل  بين  المسافة  اإلحتمالى 0.05  المستوى 
اإلرشادي وبين المتغير التابع محل الدراسة حيث بلغت قيمة معامل 
اإلرتباط  -0.097، كذلك إتضح عدم وجود عالقة إرتباطية بين 
التعليمية  والحالة  المبحوث،  في: سن  المتمثلة  المستقلة  المتغيرات 
الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  المبحوث،  أسرة  أفراد  وعدد  للمبحوث، 
،وعدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي، والسعة الحيازية 
معلومات  مصادر  الحيوانية، وعدد  الحيازية  والسعة  الزراعية، 
المبحوث وبين المتغير التابع محل الدراسة عند أي مستوي إحتمالي.

وتوضح النتائج المشار إليها بجدول )5(، أن المتغيرات المستقلة 
اإلرشادية  المراكز  بدور  ترتبط  مجتمعة  الدراسة  فى  المتضمنة 
الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية بمعامل إرتباط متعدد مقداره 
اإلحتمالى  المستوى  عند  العالقة  تلك  معنوية  ثبت  وقد   ،0.802

شكل 1. المبحوثين وفق أرائهم حول اداء المراكز اإلرشادية لدورها في أداء الخدمة اإلرشادية
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جدول2. توزيع الزراع المبحوثين وفقأ لمعرفتهم بدور المراكز اإلرشادية في تقديم الخدمة اإلرشادية

%العددمعارف الزراع المبحوثين بدور المراكز اإلرشادية
8548.3منخفضة )221.2-288.2( درجة
6335.8متوسطة )289.2- 357.6( درجة
2815.9مرتفعة )368.6- 425.6( درجة

%العدد2- المعرفة بالدور التخطيطي بالمركز اإلرشادي%العدد1- المعرفة بالدور التعليمي بالمركز اإلرشادي
126.8ال يعرف:--ال يعرف:

7240.9يعرف: منخفضة)1-3( درجة5330يعرف: منخفضة )1-5( درجة
6335.7متوسطة )4-8(درجة8950.5متوسطة )6-12( درجة
2916.6مرتفعة )9-11( درجة3419.5مرتفعة )13-17(درجة

4- المعرفة بالدور التنسيقي بالمركز اإلرشادي3- المعرفة بالدور التدعيمي بالمركز اإلرشادي
7341.5ال يعرف:3218.2ال يعرف:

6436.3يعرف: منخفضة)1-2( درجة8246.5يعرف: منخفضة)1-3( درجة
148متوسطة )3-6( درجة3821.5متوسطة )4-7(درجة

2514.2مرتفعة )7-8( درجة2413.8مرتفعة )8-10( درجة
6- المعرفة بالدور التدريبي بالمركز اإلرشادي5- المعرفة بالدور اإلتصالي بالمركز اإلرشادي

2816ال يعرف:126.8ال يعرف:
7944.8يعرف: منخفضة)1-4( درجة3117.6يعرف: منخفضة)1-2( درجة

5631.8متوسطة )5-11( درجة9956.2متوسطة )3-7( درجة
137.4مرتفعة )12-15( درجة3419.4مرتفعة )8-9( درجة

176100اإلجمالي176100اإلجمالي
المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.

جدول 3. توزيع الزراع المبحوثين وفقأ لدرجة مشاركتهم في دور المراكز اإلرشادية في تقديم الخدمة اإلرشادية

   %العددمشاركة الزراع المبحوثين في دور المراكز اإلرشادية
14683   منخفضة339.5 -257.5( ( درجة
2313.1   متوسطة )340.5- 425.5( درجة
73.9  مرتفعة508.5 -426.5 (   ( درجة

   %العدد2- المشاركة بالدور التخطيطي بالمركز اإلرشادي   % العدد1- المشاركة بالدور التعليمي بالمركز اإلرشادي
5833ال يشارك:4525.5ال يشارك:

7442يشارك: منخفضة )9-1( درجة8146يشارك: منخفضة )15-1( درجة
3117.7   متوسطة )21-10(درجة3922.1 متوسطة )31-16(درجة
137.3   مرتفعة )30-22( درجة116.4 مرتفعة  )46-32( درجة

4- المشاركة بالدور التنسيقي بالمركز اإلرشادي3- المشاركة بالدور التدعيمي بالمركز اإلرشادي
10760.7ال يشارك:7542.6ال يشارك:

4971يشارك:   منخفضة)7-1( درجة6362.4يشارك: منخفضة)6-1(درجة
1318.9   متوسطة )17-8( درجة2524.7   متوسطة )14-7(درجة

710.1   مرتفعة )24-18( درجة1312.9   مرتفعة )20-15( درجة
6- المشاركة بالدور التدريبي بالمركز اإلرشادي5- المشاركة بالدور اإلتصالي بالمركز اإلرشادي

7542.6ال يشارك:6637.5ال يشارك:
8584.2يشارك:   منخفضة)14-1( درجة7265.5يشارك:  منخفضة)8-1( درجة

1110.9   متوسطة )31-15(درجة3128.2   متوسطة )19-9( درجة
54.9   مرتفعة )45-32( درجة76.3   مرتفعة )27-20( درجة

176100اإلجمالي176100اإلجمالي

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م44 ، ع4 )2018(

145العوامل المؤثرة علي دور المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية بمحافظة كفر الشيخ

جدول 4. توزيع الزراع المبحوثين وفقأ لدرجة رضاهم عن دور المراكز اإلرشادية في تقديم الخدمة اإلرشادية

   %العددرضا الزراع المبحوثين بدور المراكز اإلرشادية
14683   منخفضة )255- 328( درجة
1810.2   متوسطة)329- 403( درجة
126.8   مرتفعة )404- 477( درجة

   %العدد2- الرضا بالدور التخطيطي بالمركز اإلرشادي   % العدد1- الرضا بالدور التعليمي بالمركز اإلرشادي
5833غير راضى:4827.3غير راضى:

8067.8راضي: منخفضة )1-6( درجة7341.5راضي: منخفضة )1-9( درجة
2924.6متوسطة )7-14( درجة4324.4متوسطة )10-20( درجة
97.6مرتفعة )15-20( درجة126.8مرتفعة )21-30( درجة

4- الرضا بالدور التنسيقي بالمركز اإلرشادي3- الرضا بالدور التدعيمي بالمركز اإلرشادي
10760.7غير راضى:7844.3غير راضى:

4525.5راضي: منخفضة )1-5( درجة6235.2راضي: منخفضة )1-5( درجة
179.6متوسطة )6-11( درجة3218.2متوسطة )6-13( درجة
74.2 مرتفعة )12-16( درجة42.3مرتفعة )14-18( درجة

6- الرضا بالدور التدريبي بالمركز اإلرشادي5- الرضا بالدور اإلتصالي بالمركز اإلرشادي
7542.6غير راضى:7140.3غير راضى:

8246.5راضي: منخفضة )1-9( درجة6134.6راضي: منخفضة )1-5( درجة
148متوسطة )10-21( درجة3519.8متوسطة )6-13( درجة
52.9مرتفعة )22-30( درجة95.3مرتفعة )14-18( درجة

176100اإلجمالي176100اإلجمالي
المصدر: حسبت من استمارات االستبيان

جول 5. العالقة االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة ومعارف الزراع المبحوثين بدور المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية

معامل االرتباط اسم المتغيرم
قيمة )ت(معمل االنحدار الجزئىالبسيط

0.0420.1360.806سن المبحوث1

-2.467***-0.769-0.087الحالة التعليمية للمبحوث2

-1.272-1.028-0.091عدد أفراد األسرة3

-0.1350.5100.288التفرغ لمهنة الزراعة4

-2.709 ***9.153-0.097**المسافة بين منزل المبحوث والمركز اإلرشادي5

4.3740.381-0.141عدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي6
-3.947***0.5470.060***عدد سنوات الخبرة في العمل الزراعي7
0.1130.0350.329السعة الحيازية  الزراعية8
0.1661.2850.594السعة الحيازية الحيوانية9
0.2400.9250.515***اإلتصال بالمركز اإلرشادي10

0.0330.1762.079عدد مصادر معلومات المبحوث11

2.500***0.3831.195***المشاركة اإلجتماعية 12
1.948**0.4360.829***اإلنفتاح الثقافي13
2.462***0.5831.626***الرضا عن المركز اإلرشادي14
3.415***0.5855.594***عدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي15

0.643= )R2( معنوى عند المستوى اإلحتمالى 0.01معامل التحديد***
0.802 = )R( معامل اإلرتباط المتعدد

قيمة ) ف(   =15.743***
**معنوية عند المستوى اإلحتمالي 0.05
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0.01،  إستناداً لقيمة “ف” المحسوبة حيث بلغت 15.743، كما 
 %64.3 تفسر  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  أن  إلى  النتائج  تشير 
من التباين فى المتغير التابع إستناداً إلى قيمة )R2 (، مما يعنى أن 
هناك متغيرات أخرى ذات تأثير على المتغير التابع لم تتطرق إليها 
الدراسة، ويجب أخذها فى اإلعتبار عند إجراء دراسات مستقبلية 

أخرى فى هذا المجال، وهذه النتائج تدعم الفرض البحثي األول. 

فى  المستقلة  المتغيرات  من  متغير  كل  إسهام  على  وللوقوف 
الخدمة  تقديم  في  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  دور  التباين  تفسير 
اإلرشادية كمتغير تابع، إتضح أن بعضها ذو إسهام معنوى والبعض 
األخر ال يسهم، حيث تشير النتائج إلى أن هناك  ستة متغيرات فقط 
التعليمية  الحالة  التباين تمثلت فى:  فى تفسير  معنوياً  تسهم إسهاماً 
للمبحوث، والمسافة بين منزل المبحوث والمركز اإلرشادي، وعدد 
سنوات الخبرة في العمل الزراعي، والمشاركة اإلجتماعية، والرضا 
عن المركز اإلرشادي، وعدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث 
من المركز اإلرشادي عند المستوى اإلحتمالى 0,01، وثبتت معنوية 
الثقافي عند المستوى اإلحتمالى 0,05، فى حين لم يثبت  االنفتاح 
معنوية معامالت اإلنحدار الجزئى لبقية المتغيرات المستقلة األخرى 
محل الدراسة إحصائياً عند المستوى اإلحتمالى 0,05، وربما يرجع 
ذلك لعدم تأثير كل منها ثأثيراً مباشراً على المتغير التابع، األمر الذى 
يتطلب تصميم نموذج سببى يتم فية ترتيب أولوية هذه المتغيرات 

المستقلة فى التأثير على المتغير التابع.

وفى محاولة للوقوف على أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً على 
المتغير التابع تم إستخدام نموذج التحليل اإلنحدارى المتعدد التدرجى، 
متغيرات  تتضمن خمسة  إنحدار خطى  التحليل عن معادلة  فأسفر 
مستقلة تؤثر تأثيراً معنوياً على دور المراكز اإلرشادية الزراعية 
في تقديم الخدمة اإلرشادية تمثلت فى: االتصال بالمركز االرشادي، 
وعدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي، 
وعدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي، والرضا عن المركز 

اإلرشادي، والمشاركة االجتماعية.

وقد تبين أن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر 58.9% من التباين فى 
المتغير التابع، وهذا يعنى أن بقية المتغيرات ال تسهم إال فى تفسير 
5.4% فقط من التباين فى المتغير التابع )جدول 6(، ولتحديد نسبة 
مساهمة كل متغير من هذه المتغيرات المستقلة الخمسة فى تفسير 
إلى النسبة المئوية للتباين المفسر  التباين فى المتغير التابع إستناداً 
إتضح أن المتغيرات المتمثلة فى االتصال بالمركز االرشادي،عدد 
الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي، عدد 
المركز  عن  الرضا  اإلرشادي،  للمركز  المبحوث  زيارة  مرات 
اإلرشادي، المشاركة االجتماعية تسهم فى تفسير التباين بنسب38.2 
%، 10.3%، 5.7%، 2.8%،  1.9%على الترتيب وبناءاً على هذه 

النتائج يمكن قبول الفرض البحثى الثاني جزئياً.

ويمكننا تحديد أهم العوامل المؤثرة علي كل محور من محاور 
اإلرشادية  الخدمة  تقديم  في  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  دور 

بمحافظة كفر الشيخ علي النحو التالي:

في 	أأ  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  بدور  المبحوثين  معارف 
تقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية: كشفت النتائج بجدول (7) 
الزراع  معارف  فى  المؤثرة  المستقلة  المتغيرات  أهم  أن  عن 
المبحوثين بدور المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة 
هي:  متغيرات فقط  تابع، تركزت في ستة  اإلرشادية كمتغير 
حصل  التي  الخدمات  وعدد  االرشادي،  بالمركز  االتصال 

عليها المبحوث من المركز اإلرشادي، والرضا عن المركز 
الحيوانية،  والحيازة  االجتماعية،  والمشاركة  اإلرشادي، 

وعدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي.

مجتمعة  المتغيرات  هذه  أن   (7) بجدول  النتائج  وأوضحت 
تفسر 56.4% من التباين فى المتغير التابع، ولتحديد نسبة مساهمة 
التباين  تفسير  فى  الستة  المستقلة  المتغيرات  هذه  من  متغير  كل 
فى المتغير التابع إستناداً إلى النسبة المئوية للتباين المفسر إتضح 
وعدد  االرشادي،  بالمركز  االتصال  فى:  المتمثلة  المتغيرات  أن 
اإلرشادي،  المركز  من  المبحوث  عليها  حصل  التي  الخدمات 
والرضا عن المركز اإلرشادي، والمشاركة االجتماعية، والحيازة 
اإلرشادي تسهم  المبحوث للمركز  زيارة  مرات  الحيوانية، وعدد 
  ،%2.1  ،%3.3  ،%10.8  ،%  37.1 بنسب  التباين  تفسير  فى 
الترتيب وبناءاً على هذه النتائج يمكن قبول  1.7%، 1.4 % على 

الفرض البحثى الثاني جزئياً.

)ب( أهم العوامل المؤثرة علي درجة مشاركة الزراع المبحوثين 
في أداء المراكز اإلرشادية الزراعية لدورها في تقديم الخدمة 
الزراعية: أسفرت النتائج بجدول )8( عن أن أهم  اإلرشادية 
المتغيرات المؤثرة علي درجة مشاركة الزراع المبحوثين في 
الخدمة  تقديم  في  لدورها  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  أداء 
متغيرات  ثمانية  كانت  تابع  كمتغير  الزراعية  اإلرشادية 
وعدد  اإلرشادي،  المركز  عن  الرضا  فى:  تمثلت  مستقلة 
الخدمات  وعدد  اإلرشادي،  للمركز  المبحوث  زيارة  مرات 
التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي، واالنفتاح 
الثقافي، والحالة التعليمية للمبحوث، والتفرغ لمهنة الزراعة، 

والمشاركة االجتماعية، والسعة الحيازية الحيوانية.

وبينت النتائج بجدول )8( أن هذه المتغيرات الثمانية مجتمعة 
بقية  أن  يعنى  التابع، وهذا  المتغير  التباين فى  تفسر 59.7% من 
المتغيرات ال تسهم إال فى تفسير 1.3% فقط من التباين فى المتغير 
المتغيرات  هذه  من  متغير  كل  مساهمة  نسبة  ولتحديد  التابع، 
إلى  إستناداً  التابع  المتغير  فى  التباين  تفسير  فى  الثمانية  المستقلة 
فى:  المتمثلة  المتغيرات  أن  إتضح  المفسر  للتباين  المئوية  النسبة 
المبحوث  زيارة  مرات  وعدد  اإلرشادي،  المركز  عن  الرضا 
للمركز اإلرشادي، وعدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث من 
المركز اإلرشادي، واالنفتاح الثقافي، والحالة التعليمية للمبحوث، 
والتفرغ لمهنة الزراعة، والمشاركة االجتماعية، والسعة الحيازية 
الحيوانية تسهم فى تفسير التباين بنسب 34.3 %، %9.3، %5.7، 
5%، 1.9%،1.2 %، 1.3 %، 1 % على الترتيب وبناءاً على هذه 

النتائج يمكن قبول الفرض البحثى الرابع جزئياً.

)ج(  أهم العوامل المؤثرة علي درجة رضا الزراع المبحوثين عن 
الخدمة  تقديم  في  لدورها  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  أداء 

اإلرشادية الزراعية: 

علي  المؤثرة  المتغيرات  أهم  أن   )9( بجدول  النتائج  أظهرت 
اإلرشادية  المراكز  أداء  عن  المبحوثين  الزراع  رضا  درجة 
الزراعية لدورها في تقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية كمتغير تابع 
المركز  عن  الرضا  فى:  تركزت  مستقلة  متغيرات  ثمانية  كانت 
اإلرشادي، وعدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي، وعدد 
اإلرشادي،  المركز  من  المبحوث  عليها  حصل  التي  الخدمات 
والمشاركة االجتماعية، والحالة التعليمية للمبحوث، والتفرغ لمهنة 

الزراعة، واالنفتاح الثقافي، والسعة الحيازية الحيوانية.
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جدول 6. نموذج مختزل للعالقة اإلرتباطية واإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة ومعارف الزراع المبحوثين بدور المراكز اإلرشادية الزراعية في 
تقديم الخدمة اإلرشادية.

المتغيرات الداخلة فى التحليل
معامل 

اإلنحدار 
الجزئى

قيمة” ت”
النسبة المئوية 
التراكمية للتباين 

المفسر

النسبة 
المئوية 
للتباين 
المفسر

2.8770.38238.2 ***11.332- االتصال بالمركز االرشادي
4.2420.48510.3***26.782- عدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي

4.3240.5425.7***34.614- عدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي
2.7850.5702.8***41.732- الرضا عن المركز اإلرشادي

2.7610.5891.9***50.754- المشاركة االجتماعية 
0.767=)R(معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01معامل اإلرتباط المتعدد  ***

0.589 =)R2( معنوية عند المستوى اإلحتمالي 0.05معامل التحديد**
“ف” = 107.491***

جدول 7. نموذج مختزل للعالقة اإلرتباطية واإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة ومعارف الزراع المبحوثين بدور المراكز اإلرشادية الزراعية في 
تقديم الخدمة اإلرشادية.

معامل اإلنحدار المتغيرات المستقلة
النسبة التراكمية قيمة” ت”الجزئى

للتباين المفسر
%  للتباين 

المفسر

3.4240.37137.1 **2.882االتصال بالمركز االرشادي
3.5690.47910.8**10.623عدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي

3.0510.5123.3**3.483الرضا عن المركز اإلرشادي
2.4670.5332.1**1.227المشاركة االجتماعية

2.4290.5501.7**5.987الحيازة الحيوانية
2.3070.5641.4**4.488عدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي

0.751 = R معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01معامل اإلرتباط المتعدد **  
 = 0.564  R2معامل التحديد

”ف” = 102.550**

جدول 8. نموذج مختزل للعالقة اإلرتباطية واإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة مشاركة الزراع المبحوثين في أداء المراكز اإلرشادية الزراعية 
لدورها في تقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية 

معامل اإلنحدار المتغيرات الداخلة فى التحليل
النسبة التراكمية قيمة” ت”الجزئى

للتباين المفسر
%  للتباين 

المفسر
2.5370.34334.3 **2.911الرضا عن المركز اإلرشادي

5.6000.4369.3**9.901عدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي
3.8640.4935.7**11.198عدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي

3.7810.5435.0**2.777االنفتاح الثقافي
3.4490.5621.9**1.786الحالة التعليمية للمبحوث

2.7700.5741.2**16.798التفرغ لمهنة الزراعة
2.3530.5871.3*1.119المشاركة االجتماعية

1.9940.5971.0*5.008السعة الحيازية الحيوانية
0.773 = R معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01معامل اإلرتباط المتعدد ** 

 0.597= R2معنوية عند المستوى اإلحتمالي 0.05معامل التحديد *
”ف” = 90.840**
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واتضح أن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر 60.1% من التباين فى 
المتغير التابع، وهذا يعنى أن بقية المتغيرات ال تسهم إال فى تفسير 
1.3% فقط من التباين فى المتغير التابع، ولتحديد نسبة مساهمة كل 
فى  التباين  تفسير  فى  الثمانية  المستقلة  المتغيرات  هذه  من  متغير 
المتغير التابع إستناداً إلى النسبة المئوية للتباين المفسر تبين أن متغير 
الرضا عن المركز اإلرشادي يسهم بنسبة 49.3 %، وعدد مرات 
الخدمات  بنسبة 3.5%، وعدد  اإلرشادي  للمركز  المبحوث  زيارة 
بنسبة %1.8،  المركز اإلرشادي  المبحوث من  التي حصل عليها 
للمبحوث  التعليمية  والحالة   ،%1.3 بنسبة  االجتماعية  والمشاركة 
واالنفتاح   ،%  0.4 بنسبة  الزراعة  لمهنة  والتفرغ   ،%1.8 بنسبة 
 ،%  1.4 بنسبة  الحيوانية  الحيازية  والسعة   ،%0.6 بنسبة  الثقافي 

وبناءاً على هذه النتائج يمكن قبول الفرض البحثى السادس جزئياً.

المراكز اإلرشادية من وجهة نظر  التي تواجة  رابعاً: المشكالت 
الزراع المبحوثين:

بينت النتائج بجدول )10( أن 61.9% من الزراع المبحوثين 
يرون أن المشكالت المتعلقة بمبنى المركز اإلرشادي غير موجوده 
منهم   %50.7 بينما  اإلرشادية,  الخدمة  تقديم  علي  مؤثرة  وغير 
يرون أن هذه المشكلة توجد بدرجة منخفضة, بينما 47.8% منهم 
المراكز  أداء  علي  متوسطة  بدرجة  تؤثر  المشكلة  هذه  أن  يرون 
النتائج  اإرشادية لدورها في تقديم الخدمة اإلرشادية. وأـوضحت 
أن 10.2% من الزراع المبحوثين يرون أن المشكالت التي تتعلق 
بالتعامل مع الريفيين غير موجوده وغير مؤثرة علي تقديم الخدمة 
اإلرشادية, بينما كان 60.8% منهم يرون أن  هذه المشكلة موجودة 
بدرجة متوسطة، وأن 67.8% منهم يرون أن  هذه المشكلة تؤثر  

بدرجة متوسطة علي تقديم الخدمة اإلرشادية.

واتضح أن 65.3% من الزراع المبحوثين يرون أن المشكالت 
وكان  مرتفعة,  بدرجة  موجودة  البشرية  باإلمكانيات  تتعلق  التي 
الخدمة اإلرشادية بدرجة  أداء  أنها تؤثر على  67.1% منهم يروا 
النتائج أن 1.7% من الزراع المبحوثين يرون  مرتفعة. وأظهرت 
أن المشكالت التي تتعلق باإلمكانات المالية والمادية غير موجوده, 
وأن 75.8% منهم يرون أن درجة وجود هذه المشكلة مرتفعة, في 
حين أن 75.2% منهم يرون أن هذه المشكلة تؤثر بدرجة مرتفعة 
علي تقديم الخدمة اإلرشادية. وبينت النتائج أن 67.1% من الزراع 
واألنشطة  بالمهام  تتعلق  التي  المشكالت  أن  يرون  المبحوثين 
حين  في  مرتفعة,  بدرجة  موجودة  اإلرشادي  بالمركز  اإلرشادية 
أن 70.5% منهم يرون أن هذه المشكلة تؤثر بدرجة مرتفعة علي 
تقديم الخدمة اإلرشادية. وأظهرت النتائج أن 68.2% من الزراع 
اإلدارية  بالمشكالت  تتعلق  التي  المشكالت  أن  يرون  المبحوثين 
واإلتصالية بالمركز اإلرشادي موجودة بدرجة مرتفعة، في حين أن 
67.7% منهم يرون أن هذه المشكلة تؤثر بدرجة مرتفعة علي تقديم 

الخدمة اإلرشادية.

التوصيات                                                                                         

• في ضوء ما أوضحته النتائج من أن 48.3% من الزراع المبحوثين 	
كانت معارفهم منخفضة بدور المراكز اإلرشادية في تقديم الخدمة 
اإلرشادية, لذا يوصي البحث بضرورة عقد اجتماعات إرشادية 
عند  اإلرشادية  المراكز  به  تقوم  الذي  بالدور  الزراع  لتعريف 

تقديمها للخدمة اإلرشادية وأهمية ذلك بالنسبة لهم.

• المبحوثين 	 معارف  تدني   من  النتائج  أظهرته  ما  ضوء  في 
التدعيمي،  والدور  التخطيطي،  والدور  التعليمي،  بالدور 
والدور التنسيقي، والدور اإلتصالي، والدور التدريبي للمركز 
مطبوعات  عمل  بضرورة  البحث  يوصي  لذا  اإلرشادي، 
اإلرشادية  المراكز  بها  تقوم  التي  األدوار  تتناول  إرشادية 

وتوزيعها علي الزراع المبحوثين القادرين علي القراءة.

• بانحفاض مشاركة 	 يتعلق  فيما  نتائج  تبين من  ما  على ضوء 
الزراع  في أداء المراكز اإلرشادية لدورها في تقديم الخدمة 
اإلرشادية، يمكن التوصية بضرورة إهتمام الجهاز اإلرشادي 
بعقد دورات تدريبية للزراع المبحوثين عن كيفية مشاركتهم 

في األنشطة اإلرشادية التي تقوم بها المراكز اإلرشادية.

• فى ضوء ما تبين من وجود عالقة إرتباطية طردية ومعنوية 	
الخدمة  تقديم  في  الزراعية  اإلرشادية  المراكز  دور  بين 
اإلرشادية وبين بعض الخصائص المميزة للزراع المبحوثين، 
االجتماعية  الخصائص  تلك  بمراعاة  البحث  يوصى  لذا 
واإلتصالية والشخصية والمتمثلة في: عدد سنوات الخبرة في 
بالمركز اإلرشادي، والمشاركة  الزراعي، واإلتصال  العمل 
المركز  عن  والرضا  الثقافي،  واإلنفتاح  اإلجتماعية، 
من  المبحوث  عليها  التي حصل  الخدمات  وعدد  اإلرشادي، 
والمركز  المبحوث  منزل  بين  والمسافة  اإلرشادي  المركز 
اإلرشادي عند تخطيط البرامج واألنشطة اإلرشادية الزراعية 
لهؤالء الزراع مما يؤدى الى زيادة فاعلية الخدمة اإلرشادية 

المقدمة من تلك المراكز.

• بناءا علي ما أسفرت عنه النتائج من أن المتغيرات المستقلة 	
مجتمعة تفسر حوالى 64% من التباين فى المتغير التابع من 
التباين فى دور المراكز اإلرشادية الزراعية في تقديم الخدمة 
اإلرشادية، وبالتالى توصى الدراسة بضرورة إجراء دراسات 
مستقبلية فى هذا المجال للوقوف على المتغيرات أو الخصائص 
األخرى التى لم يتناولها هذا البحث والتى من شأنها أن تؤثر 

على أدائها لهذا الدور.

جدول 9. نموذج مختزل للعالقة اإلرتباطية واإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة ورضا الزراع المبحوثين عن أداء المراكز اإلرشادية الزراعية لدورها 
في تقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية.

معامل اإلنحدار المتغيرات الداخلة فى التحليل
النسبة التراكمية قيمة” ت”الجزئى

للتباين المفسر
% للتباين 

المفسر
2.3580.49349.3 **2.683الرضا عن المركز اإلرشادي

5.9020.5283.5**10.349عدد مرات زيارة المبحوث للمركز اإلرشادي

3.8630.5461.8**11.100عدد الخدمات التي حصل عليها المبحوث من المركز اإلرشادي
2.4820.5591.3**1.233المشاركة االجتماعية

3.9610.5771.8**-2.035الحالة التعليمية للمبحوث
2.7760.5810.4**16.693التفرغ لمهنة الزراعة

3.5880.5870.6*2.613االنفتاح الثقافي
1.9830.6011.4*4.940السعة الحيازية الحيوانية

R(=0.775(معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01معامل اإلرتباط المتعدد **  
R2(= 0.601( معنوية عند المستوى اإلحتمالي 0.05معامل التحديد *

”ف” = 90.542**
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جدول 10. توزيع الزراع المبحوثين وفقأ لدرجة وجود المشكالت التي تواجه المراكز اإلرشادية ودرجة تأثيرها

فئات الزراع  وفقأ لدرجة وجود المشكلة ودرجة تأثيرها
تأثير المشكلةوجود المشكلة

%العدد%العدد

- المشكالت المتعلقة بمبنى المركز اإلرشادي

10961.910961.9   غير موجوده

3450.73146.2   منخفضة )2-10( درجة

3044.83247.8  متوسطة )11-21( درجة

34.545.9   مرتفعة )22-30( درجة

-المشكالت المتعلقة بالتعامل مع الريفيين

1810.21810.2  غير موجوده

2314.62113.3  موجودة:  منخفضة )2-5( درجة

10460.8167.8  متوسطة )6-12( درجة

3124.63018.9  مرتفعة )13-16( درجة

-المشكالت المتعلقة باإلمكانيات البشرية

1810.21810.2  غير موجوده

116.2106.3  موجودة: منخفضة )3-5( درجة

5028.54226.6  متوسطة )6-9( درجة

11565.310667.1  مرتفعة )10-12( درجة

 -المشكالت المتعلقة باإلمكانات المالية والمادية

31.731.7 غير موجوده

42.352.8 موجودة: منخفضة)3-11( درجة

3821.93822 متوسطة )12-21( درجة

13175.813075.2مرتفعة )22-30( درجة

-المشكالت المتعلقة بالمهام واألنشطة اإلرشادية بالمركز اإلرشادي

95.184.5  منخفضة)2-9( درجة

4927.84425  متوسطة )10-19( درجة

11867.112470.5  مرتفعة )20-27( درجة

 -المشكالت المتعلقة بالمشكالت اإلدارية واإلتصالية

52.852.8  منخفضة)4-11( درجة

51295229.5  متوسطة )12-21( درجة

12068.211967.7  مرتفعة )23-30( درجة

176100176100                                     اإلجمالي 
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THIS RESEARCH aims mainly at identifying the factors affecting the role of agricultural 
extension centers in providing agricultural extension services in Kafr El-Sheikh 

governorate. The governorate was chosen as the area for conducting this research because it is 
the first of the Egyptian governorates in the number of extension centers. It includes 23 extension 
centers representing 10% of the total extension centers in Egypt. It includes 10 districts )e.g., 
Kafr El-Sheikh and Seidi Salem districts(. Aryamon village chosen also was selected from the 
center of Kafr El-Sheikh and the Elwarak village from Seidi Salem district. The number of 
holders was 2033 holders and 1495 holders, respectively. After applying the Morgan & Kerejce 
equation, the total sample was 176 farmers. About 101 farmers from the Aryamon village and 
75 farmers from the Elwarak village were selected. The survey data were obtained by interview 
in March and April 2017 using the mean, standard deviation, percentage, simple and multiple 
correlation coefficient, partial & multiple regression coefficient, for analysis of search data. 
About 48.3% of the surveyed farmers had low knowledge of the role of extension centers in 
providing extension services, 83% of them were low in the performance of extension centers 
for their extension service, and 83% were dissatisfied with the role of agricultural extension 
centers. The most important factors influencing the role of the extension centers in providing 
the extension service are: contacting the extension center, the number of services obtained 
by the researcher from the extension center, the number of times the researcher visited the 
extension center, satisfaction with the extension center, and social participation.
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