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 شكر وعرفان

 
الحمد هللا حمدا كثيرا مباركا فيه، والصالة والسالم على النبي األمي محمد بن عبد اهللا وعلى اله 

 .وصحبه أجمعين خاتم األنبياء والمرسلين الهادي إلى الطريق القويم

 

 أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان ال يسعني في هذا المقام وبعد انجاز هذا العمل المتواضع أال أن

إلى كل من مد يد العون لي واخص بالذكر الدكتور حسان أبو قاعود المشرف على هذه الرسالة لما 

قدمه لي من جهد كبير ومساعدة عظيمة ومالحظات مفيدة األمر الذي كان له عظيم األثر في انجاز 

 .هذه الرسالة

 

ر شاهر عبيد واألستاذ مراد أبو الهيجا ،وكذلك الزمالء كما وأتقدم بالشكر إلى كل من الدكتو

المرشدين العاملين في مديريات الزراعة واخص بالذكر الزميل جواد زكارنة وكذلك الزميل ناصر 

 .عابد والزمالء العاملين في المؤسسات األخرى لما قدموه من مساعدة خالل العمل الميداني

 

ة الريفية في جامعة القدس ممثال بادارتة واساتذتة الذين عملوا كما أتقدم بالشكر إلى برنامج التنمي

 .جاهدين في وصولي إلى هذه الدرجة العلمية

 

 .   وأخيرا اعتذر إلى كل من سهوت عن ذكره لهم جميعا جزيل الشكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت 

 تعريفات

 

المقصود به أخر مرحلة تعليمية وصل إليها المزارع أو المهندس : التحصيل العلمي

  ).جامعي، ثانوي، أساسي، أمي(الزراعي بمعيار المرحلة الدراسية

حجم المساحة التي 

 تقوم بزراعتها سنويا

وهي المساحة من األرض التي يقوم المزارع بزراعتها سنويا سواء :

 .كانت مملوكة أو مستأجرة أو مشترك بها مقاسه بالدنم

مية تؤدي إلى جمهور المسترشدين عملية تعليمية مستمرة وغير رس: اإلرشاد الزراعي

في شكل خدمة اقناعية ، يقوم بها جهاز خاص وفقا ) المزارعين(

ألسس وفلسفة خاصة وتتم بطرق ومعينات إرشادية بهدف تعديل 

سلوك المسترشدين كسبيل للنهوض بهم وبمجتمعهم وتتم تلك العملية 

 في ضوء مواردهم وحاجاتهم وما يتوافر من مبتكرات تكنولوجية

  ) ١٩٩٨الطنوبي.(مالئمة

ويقصد به عمر اإلنسان ألقرب سنة ميالدية وقت إجراء : العمر

 )١٩٩٩حجراس،(البحث

هي األساليب والقنوات التي يتم استخدامها من قبل المرشدين : طرق اإلرشاد

الريماوي (للوصول إلى المستهدفين بهدف أداء المهام اإلرشادية

١٩٩٥( 

إلكتروني يتعامل مع بيانات يقوم بمعالجتها وفقاً لتعليمات جهاز : الحاسب اآللي

ويخرج المعلومات وتتعدد أنواع الحواسيب من حيث ) برامج(محددة 

 )٢٠٠٧الموسوعة الحرة، . (طريقة عملها وحجمها

 أحد أشكال أدوات اإلتصال والذي يعتمد على االتصال الالسلكي هو: الهاتف المحمول

. ج البث الموزعة ضمن مساحة معينة عن طريق شبكة من أبرا

 )٢٠٠٧الموسوعة الحرة، (

كل نشاط زراعي يصدر عن المزارع يترجم إلى أفعال يمكن : السلوك الزراعي

 .مالحظتها وقياسها

 Network هي اختصار الكلمة اإلنجليزية " إنترنت"كلمة : االنترنت

International تي يتم فيها ومعناها شبكة المعلومات العالمية ، ال

ربط مجموعة شبكات مع بعضها البعض في العديد من الدول عن 

طريق الهاتف واألقمار الصناعية ، ويكون لها القدرة على تبادل 



 ث 

المعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية تسمى باسم أجهزة 

 ، التي تستطيع تخزين المعلومات األساسية فيها Serverالخادم 

بكة بصورة عامه ، كما تسمى أجهزة الكمبيوتر التي والتحكم بالش

 )٢٠٠٧جابر .(Usersيستخدمها الفرد باسم أجهزة المستفيدين 

مجموعة من المعاني والمفاهيم والمعتقدات واألحكام والتصورات : المعرفة

الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم 

 ) ٢٠٠٤سفيان.( بهالظواهر واألشياء المحيطة

الجهات التي تقدم 

 اإلرشاد

والمقصود بها المؤسسات الحكومية والغير حكومية التي تقوم :

باالتصال بجمهور المسترشدين بوسائل االتصال المختلفة لتوصيل 

 .اإلرشادات الالزمة لهم

هو عملية تبادل المعلومات و األفكار بين أفراد أي مجتمع وبعضهم، : اإليصال

أكانت أفكار ذات طبيعة علمية أو عملية أو اجتماعية أو ثقافية،  اءسو

 .إلى الكالم واالستماع والتفاعل مع اآلخرين وتنبع من حاجة الفرد

 ).٢٠٠٦الغانم(

برامج المكافحة 

 المتكاملة

وهي برامج لمكافحة اآلفات الزراعية تجمع بين طرق المكافحة :

ت واحد بهدف التقليل والحد من المختلفة ويتم التنسيق بينها في وق

خطر اآلفات إلى مستوى يمكن تحمله بحيث ال يحدث ضررا 

 )٢٠٠٦ياسين. (اقتصاديا مع مراعاة متطلبات البيئة والصحة

هي عبارة عن مدونات يتم توثيق جميع ما يقوم به المزارع من : السجالت

 .أعمال داخل المزرعة من بداية الزراعة وحتى الحصاد

ين العمل في عدد سن

 مهنة الزراعة

هي الفترة الزمنية التي قضاها المزارع بممارسة مهنة الزراعة سواء :

 .متواصلة أو متقطعة



 ج 

 الملخص

 
شملت هذه الدراسة المحافظات الشمالية للضفة الغربية ، حيث استهدفت المرشدين الزراعيين في 

رم، حيث تم اخذ عينة من المرشدين تلك المحافظات وكذلك المزارعين في محافظتي جنين وطولك

الذين يعملون في المؤسسات الحكومية والغير حكومية في محافظات جنبن وطولكرم ونابلس 

وطوباس ،كما تم اخذ عينة من المزارعين في محافظتي جنين وطولكرم شملت القرى قباطية 

 .،برقين، ميثلون،عتيل ،باقة الشرقية

 

 حيث .ير استخدام الوسائل الحديثة لإلرشاد الزراعي في فلسطينواقع وأفاق تطوبحثت الدراسة في 

 وكذلك ،تم التطرق إلى مدى استخدام الوسائل التقليدية في اإلرشاد الزراعي من قبل المرشدين

الوسائل ألحديثه كاستخدام الحاسب اآللي وشبكة االنترنت من قبل المزارعين استخدام دراسة مدى 

 على المعلومات الزراعية الحديثة ومدى التواصل بين والمرشدين في مجال الحصول

 .عبر هذه التقنية)المرشدين والمزارعين(الطرفين

 

تم استخدام المنهج الوصفي إلجراء هذه الدراسة بحيث تم استخدام استمارتين لدراسة العينة إحداها 

ين على أربع اشتملت استمارة المزارع. لعينة للمزارعين وأخرى لعينة المرشدين الزراعيين

 ومدى معرفة طرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي والجهات التي تقدم اإلرشادمجاالت وهي 

ومدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارعين في الوسائل الحديثة لإلرشاد 

ة من المزارع، كذلك اشتملت استمارة المرشدين على ثالث مجاالت وهي طرق اإلرشاد المستعمل

قبل المرشدين في العملية اإلرشادية وطرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية وطرق 

بلغ معامل الثبات في استمارة . تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدي المرشدين والمزارعين

 .٠,٧٠٢١ وفي استمارة المرشدين ٠,٩١٥المزارعين 

 

ذات خبرة زراعية تزيد عن %) ٨٨(أظهرت الدراسة أن نسبة عالية من أفراد عينة المزارعين

من عينة المرشدين يحمل شهادة بكالوريوس فأعلى ،أما فيما يتعلق % ٩٩خمس سنوات كذلك فان 

منهم ذو حيازة زراعية % ٦٠بالمزارعين فقد تبين أن أكثر من ثلث العينة ذو تعليم ثانوي فأعلى و

 . دنمات١٠د عن تزي

 



 ح 

لم . د .الميدانية كوسيإرشاد.د.من عينة المرشدين يفإرشإرشاد%٩٣,٣فيما يتعلق بطرق اإلرشاد فان 

العمر، سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، (تظهر الدراسة عالقة معنوية بين المتغيرات المستقلة 

على المعلومات طرق اإلرشاد، طرق الحصول (والتغيرات التابعة ) الجنس، ومكان العمل

 ).اإلرشادية، وطرق تطوير الوسائل اإلرشادية

 

أظهرت الدراسة انخفاض نسبة المرشدين الذين يستخدمون الحاسوب كوسيلة لالتصال مع 

، وكذلك قلة معرفة )ضمن المعيار المستخدم لإلجابات في هذه الدراسة%)(٣٣,٢(المزارعين

اد وكذلك تدني نسبة المرشدين الذين يستخدمون المزارعين بالبرامج المحسوبة المتخصصة باإلرش

). ضمن المعيار المستخدم لإلجابات في هذه الدراسة%) (٤٠,٨(الوسائل اإلرشادية المحسوبة

ضمن المعيار المستخدم لإلجابات في % (٧٦,٤وتوافق ذلك مع إجابات المزارعين حيث تبين أن 

رات اإلرشادية كما أنهم وبنفس النسبة من المزارعين المبحوثين يفضلون الزيا) هذه الدراسة

يعتمدون على نصائح المزارعين، كما وأظهرت الدراسة التأثير الواضح لإلرشاد الزراعي على 

 . من اإلجابات تؤكد التأثير%٩٠,٦سلوك المزارعين حيث أن 

 

مي، سنوات العمر، المستوى التعلي(لم تظهر الدراسة عالقة معنوية بين العوامل المستقلة للمزارعين 

مع العوامل التابعة وهي طرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي ) الخبرة، الحيازة الزراعية

ومدى تأثير  ومدى معرفة المزارعين في الوسائل الحديثة لإلرشاد والجهات التي تقدم اإلرشاد

 .اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارع

  

هات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية زمام األمور في خلصت الدراسة إلى وجوب اتخاذ الج

إلى أهمية استخدام الوسائل الحديثة في اإلرشاد )من مرشدين ومزارعين(توعية المجتمع الزراعي 

 .الزراعي لجعل استخدامها سهل وممكن لكل فرد في المجتمع
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Status and Prospects of Implementing New Methods in Agriculture  
Extension in Palestine 
 
Abstract 
  
 
This study has covered the northern governorates of the West Bank.  It took into 
consideration both agricultural extension agents and farmers, mainly in Jenin and 
Toulkarm governorates. A sample of both extension agents and farmers working in 
governmental and nongovernmental sectors has been taken. Different villages such as; 
Qabatiah, Birqeen, Maithaloon, Ateel and Baka Al Sharqia were covered in the survey. 
      
The study discussed the possibility of implementing and using of the modern methods in 
the agricultural extension in Palestine, including the use a computers and internet by both 
the farmers and extension agents and how both sides make use of this new technology in 
their mutual relations. 
 
The descriptive analysis method was used in conducting the study.  Two well prepared 
questionnaire were used, one for the farmers including four different fields (Extension 
methods, agents provide extension to farmers, level of farmers’ knowledge with new 
agriculture extension means and the impact of the extension means on farmers’ behavior)   
and the other for the agriculture extension agents including three major fields (extension 
methods followed by the agents, means of obtaining agriculture information, and measures 
adapted by the agents).  The reliability coefficients of both farmers and agent’s 
questionnaires were     0. 915 and 0.7021, respectively. 
 
The study showed that a high percent of the farmers (88%) had more than 5 years 
experience, however, 99% of the agents were highly educated.  Regarding the level of 
farmers’ education, the study showed that about 1/3 of the sample were of secondary 
education or more. Sixty percent of the farmers in the sample owned more than 10 
dumdums. 
 
Regarding the extension means, the study showed that 93.3% of the extension agents from 
the sample preferred field visits as an extension mean. However, the study did not 
exhibited a significant correlation between the independent variable  ( age, experience, 
education level, sex, and the place of work for the extension agents) and the dependent 
variables (extension means, methods of obtaining agricultural extension information and 
methods of updating agriculture extension means). 
 
The study showed a reduction in the percentage of the extension agents who used the 
computer as a mean to contact the farmers (33.2%), and a low percent of agents (40.8%) 
using computer software in agriculture extension. It also showed that, the farmers had a 
low level of know how in the special extension software. The study showed that 76.4% of 
the farmers preferred the extension’s visits as a mean of extension, with similar percent the 
farmers indicated that they depends on advises given to them from other farmers. In 
addition the study showed a significant impact of agriculture extension on farmers’ 
behavior. 
 



 د 

The study did not show a significant correlation between the independent farmers’ 
variables (age, education level, experience and the area of owned land) with the dependent 
variable (extension means used, agents provide extension, level of the know how of the 
farmers with the new extension’s means and the impact of extension on farmers’ behavior.) 
      
Finally, the research urged the governmental and non governmental departments and 
associations to take further steps to promote and implement the usage of the modern means 
in agriculture extension (among both farmers and extension agents)  
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 الفصل األول

______________________________________________________ 

 خلفية الدراسة

 
  المقدمة ١,١

 بلدان العالم الثالث، قطاعا مركزيا في حياة        غلبأوفي  ،  يعتبر القطاع الزراعي والريفي في فلسطين     

 وتطور عناصر االستدامة  هذه البلدان ويحتل حيزا محوريا في استمرار وبقاء         في   الشعوبومستقبل  

 ةالقتصـادي ا الوطنية والسياسية باعتبارها تعبيرا مكثفا لمستويات وميادين الواقع المختلفـة،            للهوية

  الزراعي وانطالقا من حقيقة كون األرض تمثل الحاضنة األساس في اإلنتاج          .واالجتماعية والثقافية 

عنصرا مركزيـا فـي صـيرورة الوجـود         والمورد الحاسم في إنتاج الغذاء واستمرارية الحياة، و       

 وأساسا لتركز عوامل اإلنتاج وتطورها وإعادة إنتاج التـدفق الخـالق لقـيم              ،االجتماعي والثقافي 

 ومكانـة األرض والقطـاع الزراعـي        ةالوجود واالستمرارية، فان هذا يؤكد الطابع الجماعي لقيم       

 )٢٠٠٥،عطايا. (معية الشاملة وتطورهاباعتبارهما األساس في الحفاظ على الكينونة الوطنية والمجت

حد أهم أيعتبر القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية الفلسطينية الهامة حيث كان وال زال يمثل 

 حيث تشير اإلحصائيات ،نه تراجع في السنوات األخيرة بشكل ملحوظأ إال .روافد الدخل القومي

لي بشكل ملحوظ، حيث بلغت في منتصف إلى انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المح

 ١٩٩٩نخفاضاً في عام، ثم ازدادت ا%١٣,٤ إلى ١٩٩٤ عام ، انخفضت في%٣٧السبعينات نحو

فلسطين، الجهاز  (.%١٠,٣ فوصلت إلى ٢٠٠٤عام  في أما). ٢٠٠٦،نوفل%. (٦,٥لتصل إلى

 ) ب-٢٠٠٥المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

في إطار استهدافها لالقتصاد   باستهداف القطاع الزراعيتاللسنوات االح قامت إسرائيل طوال ولقد

اإلسرائيلي وتدمير مقومات العملية  الفلسطيني بهدف ضمه وإلحاقه وتعميق تبعيته لالقتصاد

 .الفلسطينيين اإلنتاجية وتعزيز النزعة االستهالكية عند
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عمدت إسرائيل إلى  1967 فمنذ احتاللها لما تبقى من األرض الفلسطينية في الضفة والقطاع عام

سلسله متواصلة من األوامر   على األرض من خاللة إجراءاتها إلحداث تغييرات واقعيتركيز

بهدف ، من القوه العسكرية المحتلة العسكرية واإلجراءات العملية واإلدارية وبدعم كامل ومكثف

وقد تم تعزيز هذه . نيواالجتماعي الفلسطي تغيير خريطة الواقع الجغرافي والسياسي واالقتصادي

وذات األصول الريفية " الرخيصة"العمالة الفلسطينية  التوجهات بفتح سوق العمل اإلسرائيلي أمام

يستهدفه تحييد وإبعاد الفالحين عن االهتمام بأرضهم وتصغير   والذي يستهدف ضمن ما،باألساس

 )٢٠٠٧نت.الينإنسان أون ( .وبالتالي تشويه وضرب انتمائهم لها ،هميلدشأن األرض ومكانتها 

اإلسرائيلية  هذا إلى جانب تحويل الضفة والقطاع لسوق استهالكي باألساس للبضائع والمنتجات

بعد الواليات المتحدة  حيث شكلت الضفة الغربية وقطاع غزة السوق الثاني للبضاعة اإلسرائيلية

الزراعة (وره األساسي بمح األمريكية، وقد أسهم هذا في تعميق تبعية االقتصاد الفلسطيني

وبالتالي تحويل األرض ، وقوانينه لياتهآلالقتصاد اإلسرائيلي و) الفلسطينية وركيزتها األرض

إنسان ( .تسهل السيطرة عليها وابتالعها الفلسطينية إلى عنصر هامشي في حياة الفلسطينيين حتى

 )٢٠٠٧نت .أون الين

، 1967عام رائيلية والتي عدل بعضها بعدإن هذا الترابط العضوي بين أدوات السياسة اإلس

 وبالتالي ،باألساس فالسيطرة على العمل تحولت إلى تدمير العمل ومكامن اإلنتاج ومصادره المحلية

ويتمحور استهدافها على  امتصاص العمالة وتوظيفها الرخيص في سوق العمل اإلسرائيلي يتركز

 بتجميد ١٩٦٨قامت إسرائيل عام  حيث. ةعياألرض الفلسطينية وما تحويه من مصادر وثروات طبي

وفي . لتسهيل مصادرتها والسيطرة عليها عملية تسجيل األراضي الفلسطينية التي كانت جارية وذلك

الهيكلية للمستوطنات التي أقامتها في الضفة  مطلع التسعينات شرعت إسرائيل بوضع المخططات

خلق أمر واقع ال يمكن الرجوع عنه على إلسرائيل و الغربية وقطاع غزة بهدف ضمها النهائي

مستغلة بذلك موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على تأجيل  ،مائدة المفاوضات حول الحل الدائم

 )٢٠٠٧نت. إنسان أون الين. (ما بعد أوسلو بحث مسألة المستوطنات إلى

ار بالقطاع الزراعي ضرومع اندالع انتفاضة األقصى أدت الممارسات اإلسرائيلية المدمرة إلى اإل

ت والمباني آولعل تدمير األراضي الزراعية واقتالع األشجار المثمرة والحرجية وتدمير المنش

 ومنع تنفيذ المشاريع ومنع المزارعين ، وعرقلة التسويق والتصدير،الزراعية وهدم اآلبار بمعداتها

مدمرة للقطاع الزراعي  كانت من أهم أشكال الممارسات اإلسرائيلية ال،من مزاولة أعمالهم

ضرار عن طريق تعطيل العمالة الزراعية ا وأن الحصار العسكري أدى إلى اإلالفلسطيني، كم
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 وتبين ،وارتفاع تكاليف اإلنتاج وشل وسائل النقل الزراعي وتقليص خدمات اإلرشاد الزراعي

 ٢٩/٩/٢٠٠٠ين ن خسائر االقتصاد الفلسطيني خالل السنوات الستة ما بأالتقارير واإلحصاءات 

لقطاع الزراعي أكثر من الثلث ا مليار دوالر كان نصيب ١٦,٥ بلغت حوالي ٢٨/٩/٢٠٠٦ولغاية 

 )٢٠٠٦، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني( .منها

 

، حيث يعمل اإلرشاد على  استمرار وبقاء التنمية الزراعيةويعد اإلرشاد الزراعي احد أهم عوامل

 إلى المزارعين بطريقة تالئم الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئة نقل نتائج البحوث الزراعية

 Mosher1966). (المحيطة بهم

 

ن المتتبع للمشكالت التي تواجه القطاع الزراعي يالحظ عدم إمكانية مواجهة تلك أومما ال شك فيه 

 لإلرشاد المشكالت وما يتفرع عنها من مشكالت جانبية دون أن يكون هناك موقع وحيز حقيقي

 حيث يمثل اإلرشاد الزراعي حلقة مهمة في عملية التنمية الزراعية وفق منظومة متكاملة ،الزراعي

 بل ،من العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية، وال يتوقف دور اإلرشاد على التوعية فحسب

شاد وما زال يعمل  المزارعين، ولقد عمل اإلرلدىيتعداه إلى إحداث تغير في السلوك واالتجاهات 

قتصادي من خالل زيادة اإلنتاج على النهوض بمستوى معيشة المزارع وتحسين مستواه اال

 . وبالتالي زيادة الدخل، كما يعمل على إكسابه الثقة بنفسه ورفع قدراته العقلية والحسية،الزراعي

 

قع على عاتقه من مهام  لما ي،ويعتبر المرشد الزراعي هو المحرك الرئيسي للعملية اإلرشادية ككل

 وكذلك تخطيط البرامج ،إرشادية تتمثل في إمداد جمهور المزارعين بالمعلومات والخبرات الفنية

 بما يتعلق بأمور لذلك يجب أن يكون المرشد ملماً. اإلرشادية وتنفيذها وفي نفس الوقت تقويمها

فنية من حيث التمكن من إيصال اإلرشاد السلوكية والمتعلقة بالتعامل مع المزارعين وباألمور ال

 . ومن هنا يجب حصول المرشد على التدريب الالزم للقيام بهذه المهارات،المعلومة لهم

 

تصال المستخدمة من قبل المرشدين للوصول إلى وتمثل طرق اإلرشاد األساليب أو قنوات اإل

م المهارات الحركية  بهدف توفير المعرفة والمعلومات الحديثة لهم وإكسابه،جمهور المسترشدين

 )١٩٩٦الريماوي (.والفنية ومساعدتهم على الوصول إلى قرارات سليمة وتنظيم أنفسهم

 

تصال  فقد يكون اإل،ختيار أسلوب اإلرشاد منها الغرض من عملية اإلتصالاوتتحكم عدة عوامل في 

ستهدف مساعدة هتمامهم بوسائل تحسين أساليب اإلنتاج، وقد يامن أجل توعية المزارعين وإثارة 
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  .الخ... قرار مناسب لظروفهىالمزارع على تقييم الفرصة المتاحة أمامه للتوصل إل

 )١٩٩٦الريماوي(

 وما واكب ،إن التطور الكبير الذي حدث في العقد األخير من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي

ع أجهزة الهواتف المتنقلة هذه المرحلة من تطور تكنولوجي كبير في مجال االتصاالت نتيجة اخترا

أدى إلى ظهور طرق أخرى لإلرشاد في ) الكمبيوتر( وكذلك أجهزة الحاسوب ،)الهاتف المحمول(

 .  الدول المتقدمة تمثلت بإضافة هذه األجهزة إلى قائمة وسائل اإلرشاد التقليدية األخرى

 
 مشكلة البحث ٢,١

 

ول واألساسي والتي تعتمد بشـكل رئيسـي علـى          تعتبر العملية اإلنتاجية الزراعية هي المحور األ      

ويعود التراجـع الواضـح فـي       . المزارع وما يطبقه من تقانات تحافظ وتزيد وتحسن من االنتاجية         

مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الفلسطيني ألسباب عديدة منهـا مـا يتعلـق بالعمليـة                 

  .أخرىاإلنتاجية ومنها ما يتعلق بالتسويق وعوامل خارجية 

 

 إن عملية تحسين اإلنتاج كما ونوعا مرتبطة بما يصله من معلومات والتي يعتمد توصيلها أساسـا                

على المرشد الزراعي والذي ما زال يستخدم وسائل تقليدية كالزيارات والنشرات والتي يجـب أن               

هائل الذي ظهر   ندخل عليها بعض األساليب الحديثة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي السريع وال          

تصال بين أفراد    حيث ظهرت وسائل وطرق حديثة لإل      ،في أواخر القرن الماضي وبدايات هذا القرن      

 .المجتمع ككل ومن ضمنهم جمهور المرشدين والمزارعين

 

إن الغموض مازال يكتنف مدى تطبيق المرشدين الزراعيين لهـذه الطـرق واألسـاليب الحديثـة                

بحاث والدراسات التي تلقي الضوء على موضوع طرق اإلرشـاد           وفي ضوء ندرة األ    ،والمتطورة

 رشـادية ن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على واقـع الطـرق اإل    إ ف ،فاق تطويرها آالمستخدمة و 

 والتعرف على مصادر المعلومـات وطـرق تطويرهـا          ،ومدى تطبيق الطرق الحديثة في اإلرشاد     

 . الزراعي والمزارعينلخدمة اإلرشاد
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 داف الدراسةه أ٣,١

 

 :   تهدف هذه الدراسة إلى

 

 .التعرف على طرق اإلرشاد الزراعي المتبعة في واقعنا الفلسطيني •

 .التعرف على الوسائل الحديثة لإلرشاد الزراعي وشيوعها في فلسطين •

 .التعرف على الجهات التي تقدم اإلرشاد للمزارعين •

 .معرفة مصادر حصول المرشدين على معلوماتهم •

 . باألساليب الحديثة لإلرشادنمدى معرفة المرشدين الزراعييدراسة  •

 .دراسة مدى تطبيق الوسائل المتطورة لإلرشاد في فلسطين •

 . المرشدين والمزارعين ومتطلباتهلدىدراسة إمكانية تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة  •

 

  أهمية الدراسة٤,١

 

 تسلط الضوء على موضوع الثورة حدى الدراسات الحديثة التيتنبع أهمية الدراسة كونها إ

المعلوماتية التي ظهرت في العقدين األخيرين وعالقتها باإلرشاد الزراعي من حيث إمكانية هذه 

 كبيرة وسهولة ةالتقنيات من تخزين ونشر المعلومات بشكل كبير وبتكاليف مادية قليلة وبسرع

 كالمجموعات المكونة من الباحثين إستخدامها، وكذلك إمكانية النقل واإلتصال بين أطراف متعددة

هذه التفاصيل لم يتطرق لها الباحثون بشكل معمق وبالذات في واقعنا . والمرشدين والمزارعين

 بل يتم ذكر هذا الموضوع بشكل عام وسريع في معظم البحوث، كما تكمن األهمية من ،الفلسطيني

 .ساليب المتطورةحيث دراسة الوسائل الممكنة من أجل تطوير استخدام هذه األ

 

  مبررات الدراسة٥,١

 

نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الكبير الذي حدث في العقدين األخيرين وما ظهر من أجهزة 

ونظرا للواقع . وطرق اتصال ودخولها في مجال اإلرشاد الزراعي تحديدا على مستوى العالم

 ادا على المعلومات الجديدة والمتميزةالزراعي الحالي في فلسطين وأهمية النهوض به وتنميته اعتم

نه ال بد من التعرف على مدى إمكانية استخدام الوسائل الحديثة لإلرشاد وتطوير الوسائل المتبعة فإ

 .ككل
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  أسئلة الدراسة٦,١

 

 :ليةالتا عن األسئلة ةجاباإلسعت الدراسة إلى 

 

 طرق اإلرشاد المتبعة في المناطق الفلسطينية؟هي  ما •

 هات التي تقدم اإلرشاد؟من هي الج •

 ما مدى معرفة المزارعين باستخدام أجهزة الحاسوب في اإلرشاد الزراعي؟ •

 ما مدى استخدام أجهزة الهاتف المحمول في اإلرشاد؟ •

 ما هي الطرق التي يتم من خاللها حصول المرشد الزراعي على معلوماته الزراعية؟ •

 ما مدى تطبيق الوسائل المتطورة في اإلرشاد ؟ •

 ف يمكن تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى المرشدين والمزارعين؟كي •

 هل لدى جمهور المسترشدين القدرة على تقبل استخدام هذه الوسائل الحديثة في اإلرشاد؟ •

 كيف يمكن تطوير استعمال المسترشدين لوسائل اإلرشاد الحديثة؟ •

 

  فروض الدراسة٧,١

 

ية والمتعلقة بالتعرف على طرق وواقع ومدى تطبيق باإلضافة إلى تحقيق أهداف الدراسة األساس

 العلمية، ة الخدمة، الدرجتالعمر، سنوا(الطرق الحديثة في اإلرشاد وعالقته بالمتغيرات المستقلة 

 التعليمي، ى سنين العمل بالزراعة، المستودوالعمر، عد.  العمل بالنسبة للمرشدينن، ومكاسالجن

 : تم وضع الفرضيات التالية،) الزراعة بالنسبة للمزارعينمحج

 

 في طرق اإلرشاد )α=0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -١

المستخدمة من قبل المرشدين تعزى إلى أعمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، 

 .هملديالجنس، مكان العمل 

 في طرق حصول )α=0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٢

المرشدين على المعلومات اإلرشادية تعزى إلى أعمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة 

 .هملديالعلمية، الجنس، مكان العمل 
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 تطوير وسائل  في طرق)α=0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٣

د سنوات الخبرة، الدرجة العلمية،  المرشدين تعزى إلى أعمارهم، عداإلرشاد المتبعة لدى

 .هملديالجنس، مكان العمل 

 في إتباع طرق اإلرشاد )α=0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٤

الزراعي المختلفة تعزى إلى العمر، المستوى التعليمي، عدد سنين العمل في الزراعة، 

 . المزارعينىوالمساحة المزروعة لد

 في الجهات التي تقدم )α=0.05(عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد  -٥

 العمر، المستوى التعليمي، عدد سنين العمل في الزراعة، تاإلرشاد تعزى إلى متغيرا

 . المزارعينىوالمساحة المزروعة لد

 في مدى معرفة )α=0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٦

 باألساليب الحديثة والمتطورة في اإلرشاد تعزى إلى متغيرات العمر، المستوى نزارعيالم

 . المزارعينىالتعليمي، عدد سنين العمل في الزراعة، والمساحة المزروعة لد

 في مدى تأثير اإلرشاد )α=0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٧

مزارع تعزى إلى متغيرات العمر، المستوى التعليمي، عدد ووسائله المستخدمة في سلوك ال

 .سنين العمل في الزراعة، والمساحة المزروعة لدى المزارعين

 

  حدود الدراسة٨,١

 

 :تمثلت حدود الدراسة في 

 

 : الحد المكاني.١,٨,١

 

تقتصر الدراسة على التعرف على طرق اإلرشاد الزراعي المتبعة من قبل جمهور المرشدين 

 معرفة مدى استخدام المرشدين للطرق الحديثة في اإلرشاد المتمثلة في كثرها استخداما، وكذلوأك

 وكذلك مدى التواصل مع جمهور ،استخدام الحاسوب في الحصول على المعلومات الزراعية

، وذلك بعد التعرف على مدى استخدام جمهور المزارعين للحاسوب في هالمسترشدين عن طريق

رشاد والمعلومات الزراعية ومدى قابليتهم للتعامل مع الحاسوب لتلقي المعلومات حصولهم على اإل

اإلرشادية، إضافة إلى التعرف على الطرق التي يمكن من خاللها تطوير استخدام هذه الوسائل 

 . لتصبح أكثر استخداما في واقعنا الفلسطينيةالحديث
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حصول على المعلومات الخاصة بالمزارعين ولقد تم اختيار مزارعين من منطقتي جنين وطولكرم لل

 وميثلون وكفرذان وقرى نبحيث تم اختيار خمس قرى من محافظة جنين هي قباطية، الجلمة، برقي

 حيث تعتبر هذه القرى هي األكثر ، ودير الغصون من محافظة طولكرمةالنزل،  الشرقيةةباق، عتيل

 . دوائر الزراعة والمؤسسات األهلية في تلك المحافظاتاشتغاال بالزراعة في هاتين المحافظتين حسب معلومات

 ونابلس مطولكر، جنين، أما الجزء الخاص بالمرشدين الزراعيين فقد تم اختيار محافظات طوباس

إلجراء الدراسة فيها حيث أخذت العينة الخاصة بالمرشدين من دوائر الزراعة والمؤسسات األهلية 

 .العاملة في تلك المحافظات

 

 من حواجز  السبب في اقتصار الدراسة على تلك المناطق وجود المعوقات اإلسرائيليةويعود

    . غالقات التي تمنع من تنقل الباحث بين محافظات الوطن المختلفة في فترة إجراء البحثوإ

 

 :نيا الحد الزم.٢,٨,١

 

ية التي تم تعبئة وهي الفترة الزمنية التي تم جمع البيانات فيها حيث تقتصر على الفترة الزمن

 .٢٠٠٧ وأواسط مارس ٢٠٠٦نون األول  بين بداية كاةاالستمارات فيها والواقع

 

  محددات الدراسة٩,١

 
 الباحث الكثير من الصعوبات في إجراء هذه الدراسة من أهمها صعوبة الوصول إلى تواجه

الل اإلسرائيلي في وجه مناطق الضفة الغربية المختلفة نتيجة الحواجز والعراقيل التي يضعها االحت

بسبب إضراب (شدين على رأس عملهم لفترة طويلة المواطنين الفلسطينيين، وكذلك عدم وجود المر

مما اضطر الباحث إلى الذهاب إلى منازل الكثير منهم للحصول على ) موظفي القطاع الحكومي

 .المعلومات

 

 )ةحدود مكاني( مكان البحث ١٠,١

 

محافظات الشمالية من الضفة الغربية حيث شملت مزارعي محافظتي أجريت هذه الدراسة في ال 

، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عام هاقدرت مساحة األرض المزروعة في ،جنين وطولكرم بالنسبة لمحافظة جنين
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من مساحة األرض المزروعة في األرض % ٢٠يعادل حوالي   دونم وهو ما٣٥١١٣٠حوالي 

كما . مزروعة بشكل مرويكل بعلي والباقي دونم مزروعة بش ٣٢٧٢٣١الفلسطينية، منها حوالي

 ١٩٢٤٧٠بالفواكه أكبر المساحات المزروعة في المحافظة وتقدر بحوالي  تمثل األرض المزروعة

كما بلغ إجمالي إنتاج اللحوم . المحافظةمن األرض المزروعة في % ٥٨حوالي   أي ما يشكل،دونم

تبلغ ما بالنسبة لمحافظة طولكرم أ . طن٢٤٣٣٢ الحليب جطن، وإنتا ١١١٥٨في محافظة جنين 

المساحة  من مجموع% ٨,٦ دونم أي بنسبة ١٤١٧٨٠المساحة المزروعة في المحافظة حوالي 

 دونم أي ١٧٩٣٧المحافظة  وتبلغ المساحة المروية في المزروعة في الضفة الغربية وقطاع غزة

زراعته بشكل بعلي يتم  من مجموع المساحة المزروعة في المحافظة والباقي% ١١,٢نسبة 

 الحليب جطن، وإنتا ٣٠٧٣كما بلغ إجمالي إنتاج اللحوم في محافظة طولكرم . دونم) ١٢٣٨٤٣(

 )٢٠٠٦الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (. طن٧٢٨٣

  

أما بالنسبة للمرشدين فقد شملت الدراسة مديريات الزراعة والمؤسسات الخاصة واألهلية في 

 .ابلس وطوباسمحافظات جنين وطولكرم ون
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 األدبيات السابقة
 

  مقدمة١,٢

 

 حيث في البداية ،هتم هذا الفصل باألدبيات والنظريات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسةي

 ومن ثم التطرق إلى اإلرشاد ،ماته على القطاع الزراعي الفلسطيني ومقوة عامةسنلقي نظر

 ثم توضيح أساليب اإلرشاد المستخدمة ،الزراعي وخصوصياته في فلسطين والعوامل المؤثرة فيه

ن في هذا الموضوع طرق اإلرشاد واالتصال من وجهة نظر الباحثي لتعريف بعد ذلك سنتطرق .فيه

 ثم على ،علومات الزراعيةلى العوامل المؤثرة على اختيار طرق نقل المومن ثم التعرف ع

 مع التركيز على ،التصنيف المتبع لطرق االتصال اإلرشادية مع شرح موجز لكل واحدة منها

 .األساليب الحديثة بشرح أوفى

 

  القطاع الزراعي الفلسطيني٢,٢

 

تتباين مساهمة  و األراضي الفلسطينية فية الهاميعتبر القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية

هذا وقد طرأ في السنوات األخيرة انخفاض كبير  . من عام آلخر في الدخل المحلياع الزراعيالقط

بلغ معدل مساهمة القطاع الزراعي من الدخل المحلي اإلجمالي بين عامي . في هذه المساهمة

و أعالها في %) ٢٢ (١٩٨٧، وقد بلغت أدنى قيمة للمساهمة عام %٣١ حوالي ١٩٩٢ و١٩٦٨

انخفضت مساهمة القطاع فقد  ١٩٩٦–١٩٩٤أما في الفترة الواقعة بين . %)٤٠ (١٩٩٢عام 

 وهذا ال يعود إلى ،) مليون دوالر أمريكي٤٣٠(من الدخل المحلي اإلجمالي % ١٣,٦الزراعي إلى 
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 في المقابل بقيت ،نقص النشاط الزراعي وإنما إلى زيادة النشاط في القطاعات االقتصادية األخرى

 )٢٠٠١اسحاق(.اهمة القطاع الزراعي تراوح مكانهاالقيمة المالية لمس

 

مليون  ٣٤٠ فقد بلغت مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي ٢٠٠٧أما في عام 

وهذا يبين التراجع في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي % ٨,٢ أي ما نسبته ،دوالر

 في المقابل ،شاط في القطاعات االقتصادية األخرى زيادة الن وكما ذكرنا يعود ذلك إلى.اإلجمالي

الجهاز المركزي لإلحصاء . (بقيت القيمة المالية لمساهمة القطاع الزراعي تراوح مكانها

 )٢٠٠٧الفلسطيني
 

  مقومات القطاع الزراعي الفلسطيني٣٫٢

 

 :تشمل مقومات القطاع الزراعي الفلسطيني ما يلي

 

 : األرض والتضاريس.١٫٣٫٢

فلسطين بتنوع تضاريسها وبيئاتها المناخية وأحياءها من حيث األرض، درجة الحرارة، تمتاز 

كميات األمطار، االرتفاع واالنخفاض عن سطح البحر، وهذه العوامل مجتمعة تنحصر في مساحة 

لهذا استحقت فلسطين لقب أرض اللبن والعسل، ألن هذه العوامل الطبيعية تعطي . صغيرة جغرافيا

ة لألرض والتي تنقسم إلى أراضي ساحلية، شبه ساحليه، جبلية، غورية، شبه غورية، خاصية فريد

وعلى مر العصور اعتبرت فلسطين مركزا هاما من حيث الموقع . صحراوية وشبه صحراوية

  )٢٠٠١اسحاق(.اإلستراتيجي كونها ملتقى القارات الثالث آسيا وأوروبا وإفريقيا

 ١٨٢٦٠٠ الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزةتبلغ مساحة األراضي الزراعية في 

 وتبلغ مساحة األراضي التي. من إجمالي مساحة الضفة والقطاع% ٢٥٫٢ أي حوالي  مربعكم

 من المجموع الكلي لألراضي% ١٢٫٦ أي حوالي كم مربع ٢١٩٣٠تعتمد على الزراعة المروية 

 في قطاع غزة حيث% ٧٢٫٦ضفة الغربية و في ال% ٥٫٧: الزراعية تتوزع على النحو التالي

يوضح المساحة الزراعية في الضفة الغربية لكل ) ١٫٢( والجدولتعاني األخيرة من شح في األمطار

 )٢٠٠٦الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( . من المحافظاتةمحا فض

خضروات قل نسبة شكلتها مساحة الكانت أوعند توزيع األرض حسب نوعية المزروعات فيها 

من المساحة الكلية للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية، % ٥,٨بنسبة ) المكشوفة والمحمية(
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، وتشير %٢٣,٦، ومن ثم المحاصيل الحقلية بنسبة %١٩,٦يليها األراضي غير المزروعة بنسبة 

كلية للحيازات من المساحة ال% ٤٧,٤النتائج أيضا إلى أن مساحة البستنة الشجرية تشكل أعلى نسبة 

، في حين كانت مساحة األراضي %٠,٢الزراعية في األراضي الفلسطينية، بينما شكلت الغابات 

من المساحة % ٢,٨ ، ومساحة المروج والمراعي الدائمة%٠,٦المستغلة للمباني والمنشآت والطرق 

إلحصاء فلسطين، الجهاز المركزي ل(.  الزراعية في األراضي الفلسطينيةالكلية للحيازات

 ) ب-٢٠٠٥الفلسطيني، 

 في األراضي الفلسطينية حسب  مختلفةالباصناف المحاصيل المساحة المزروعة  ١٫٢ول جد
 )٢٠٠٥المصدر الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني(المساحة بالدنم  ٢٠٠٥/٢٠٠٦المحافظة، 

 الفاكهة أشجار

 مثمر غير مثمر

 المحافظة الحقلية المحاصيل الخضراوات

 مروي بعلي مروي بعلي
 بعلي

مروي 

 مكشوف

مروي 

 محمي
 مروي بعلي

المجموع 

 العام

األراضي 

الفلسطينية
1,024,34 55,05343,6213,6739,88111,8741,63 457,27 38,72 1,826,096 

الضفة 

 الغربية
1,014,24 17,04543,474,86 36,1481,05219,23 416,17 15,36 1,647,60 

 351,132 2,453 124,52 10,8917,6553,13 252 6,32 381 185,521 جنين

 87,300 4,340 44,16 1,1676,18011,2554,72 1,44 942 13,082 طوباس

 141,786 755 6,20 5,72 1,0457,029 74 4,00 4,357 112,600 طولكرم

 246,653 1,750 37,41 1,02 2,746 608 326 3,25 3,061 196,474 نابلس

 68,321 352 2,93 2,84 2,234 790 385 2,24 3,336 53,203 قلقيلية

 86,861 - 3,95 106 1,273 448 - 3,48 78 77,514 سلفيت

رام اهللا 

 والبيرة
158,933 66 4,85 7 6,080882 60 38,54 - 209,428 

أريحا 

 واالغوار
- 3,244 - 2,537- 32,907900 - 5,606 45,194 

 21,346 - 3,15 27 40 373 - 991 - 16,756 القدس

 55,625 18 8,33 155 1,0551,293 - 2,21 250 42,310 بيت لحم

 333,955 87 146,94 539 8,6743,738 14,67118 1,330 157,855 الخليل
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 : المياه.٢٫٣٫٢

 الضفة الغربية غنية بمصادرهاوتعتبر  ،يعتبر الماء عامال أساسيا في تطوير القطاع الزراعي

 ويعتبر نهر األردن مصدر المياه السطحية الوحيد في الضفة ،المائية سواء السطحية أو الجوفية

الغربية حيث كانت مياه هذا النهر تستخدم من قبل الفلسطينيين في ري مزروعاتهم وأراضيهم في 

مياه منطقة األغوار، وقبل قيام إسرائيل بتحويل معظم مياه نهر األردن إلى النقب كان معدل ال

 غير أن هذه الكمية ، مليون متر مكعب سنويا١٣٠٠السنوية التي تصب في البحر الميت حوالي 

 مليون متر مكعب من المياه المالحة والملوثة نتيجة للممارسات اإلسرائيلية ٣٠٠انخفضت إلى 

  كان الفلسطينيون يستخدمون مياه نهر١٩٦٧وقبل عام . المخالفة للقوانين واألعراف الدولية

إال أن سلطات جيش الدفاع اإلسرائيلي قامت بعد الحرب بمصادرة المضخات المائية . األردن

الفلسطينية المقامة على النهر وعملت على مصادرة جميع األراضي الزراعية المحاذية للنهر مما 

 ونتج عن ذلك ،أدى إلى حرمان الفلسطينيين وخاصة المز ارعين من مصدر هام للزراعة المروية

 . خفاض مساحة األراضي المروية في الضفة الغربيةان

 مليون متر مكعب، ٨٠٠– ٦٠٠أما بالنسبة للمياه الجوفية في الضفة الغربية فإنها تتراوح ما بين 

فقط والباقي تستخدمه إسرائيل والمستعمرات اليهودية، وفي % ٢٠–١٥يستخدم الفلسطينيون منها 

 مليون متر مكعب إال ٧٠–٥٠في هذا الحوض الساحلي بين قطاع غزة تتراوح كمية المياه المتاحة 

.  مما أدى إلى زيادة ملوحة المياه في القطاع منه سنويا٣ً مليون م١٢٠نه يتم استخراج حوالي أ

ويصل االستهالك السنوي من المياه لغرض الزراعة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 

 )٢٠٠١اسحاق.(سنوياجموع المياه المستهلكة من م% ٦٠ مليون متر مكعب وهي تشكل ١٧٤

  العمالة.٣٫٣٫٢

يساهم بحوالي  على الرغم من تذبذب حجم العمالة في القطاع الزراعي على مر السنين، إال أنه

لإلحصاء الفلسطيني  كما أشار الجهاز المركزي) ذكورا وإناثا(من حجم القوى العاملة % ١٤٫٤

إنسان (.حجم القوى العاملة النسائية من% ٣٢٫٥عملن في هذا القطاع بينما تبلغ نسبة النساء اللواتي ي

 )٢٠٠٧نت.أون الين 
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  المؤسسات الزراعية الفلسطينية٤٫٢

 مراحل منذ بدايات ةإن المتتبع للتسلسل التاريخي لإلرشاد الزراعي في فلسطين يالحظ انه مر بعد

 للزراعة في ندارتان عامتان رئيسيتا كان هناك إ١٩٦٧القرن الماضي وحتى يومنا هذا، فقبل عام 

 وإدارة ، إدارة الزراعة في الضفة الغربية وهي تابعة لوزارة الزراعة األردنيةامهاحدإ ؛فلسطين

 وكانت هاتان اإلدارتان تقومان بخدمات مقيدة جدا ،زراعة قطاع غزة وهي تابعة لإلدارة المصرية

بب في ذلك إلى محدودية الوسائل المتاحة  ويعود الس،من بعض الخدمات اإلرشادية والبيطرية

 )١٩٩٤،اسكوا.(ووجود قيود إدارية

 

 استولت سلطات االحتالل اإلسرائيلية على جميع مرافق الحياة في الضفة ١٩٦٧ احتالل عام عدب

وبهذا أصبحت مؤسسات االحتالل اإلسرائيلية الوحيدة . الغربية وغزة بما فيها الشؤون الزراعية

كانت تعاني من نقص الكوادر واستمر االحتالل بإدارتها حيث ديريات الزراعية التي بيدها الم

 فقد تقلص عدد المرشدين في جميع دوائر زراعة الضفة ،البشرية الكافية والدعم المالي والفني

 مرشد في بداية ٥٠، ومن ثم إلى ١٩٨٣مرشد عام ٦٨ إلى ١٩٧٢ مرشد عام ١٤٢الغربية من 

 )٢٠٠١، اسحاق(. مشابها بالنسبة لقطاع غزه وكان الحال،التسعينات

 

وبالنسبة للمؤسسات والمنظمات الغير حكومية، والتي انشأت بمبادرات خاصة والتي تألفت باألساس 

من خريجي المدارس الثانوية والجامعات وقامت أساساً على العمل التطوعي، حيث تركز هذه 

 البرامج التدريبية للمهندسين والمزارعينالمؤسسات على أنشطه مثل اإلرشاد الزراعي وتقديم 

 ويتوقف حجم أنشطة هذه المؤسسات على المعونات ،واستصالح األراضي وتجهيز المنتجات

 )١٩٩٧،الخياط (.ية التي تتلقاها كل منظمه على حدةالخارج

 

  خصائص اإلرشاد الزراعي الفلسطيني٥,٢

 

 كانت وزارة الزراعة األردنية هي ١٩٦٧ نه وقبل االحتالل اإلسرائيلي عامأكما ذكرنا سابقا 

 ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، عن خدمات اإلرشاد الزراعي في الضفة الغربيةةالمسؤول

وبعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة . المصرية هي المتولية خدمات اإلرشاد الزراعي في قطاع غزه

لزراعي من قبل اإلدارة العسكرية  تم دعم خدمات اإلرشاد ا١٩٦٧الغربية وقطاع غزه عام 

 اإلدارة العسكرية في البداية إلى تنشيط خدمات اإلرشاد من خالل تنشيط ت حيث عمد،اإلسرائيلية

اإلرشادية في المناطق والقرى من من المكاتب  المحطات الزراعية في مختلف المناطق وفتح العديد
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 حتى منتصف السبعينات حيث بدأت اإلدارة  استمر هذا األمروقد. جل تسهيل االتصال بالمزارعينأ

اإلسرائيلية بتقليص عدد المرشدين الزراعيين في جميع دوائر الزراعة في الضفة الغربية وقطاع 

غزه إلى اقل من النصف وأصبح معظم المرشدين الباقين يعملون بطاقات محدودة نتيجة عدم توفر 

اه المزارعين نتيجة تقليص ميزانية اإلرشاد جل ممارسة مسؤولياتهم تجأاإلمكانيات الكافية من 

 )١٩٩٣ة،جود(. ١٩٨٣و١٩٧٦بين عامي %٨٠الزراعي بنسبه تزيد عن 

 

 منذ نشوء السلطة الفلسطينية حرصت وزارة الزراعة على تحديد أهدافها من أجل النهوضو

رئ في البداية برامج لتطوير القطاع الزراعي متبنية استراتيجيات طوابوبدأت  ،بالزراعة الفلسطينية

 ثم إعداد استراتيجيات وخطة عمل ،لتأهيل القطاع الزراعي وبناء وزارة الزراعة الفلسطينية

وتم توظيف العديد من المرشدين في دوائر الزراعة المنتشرة في الضفة الغربية . متوسطة األمد

ت وورشات  وبدأت بإعدادهم لممارسة أعمالهم في مجال اإلرشاد عن طريق الدوراة،وقطاع غز

 وتطوير الريف الفلسطيني من خالل تحقيق التنمية الريفية ةالعمل بحيث اهتمت في العمل على تنمي

 . المتكاملة والتي تشكل الزراعة العمود الفقري لها
 

 وتعتبر ،ولقد حددت وزارة الزراعة في السلطة الفلسطينية العديد من المهام لإلرشاد الزراعي

:  والتنمية الريفية إحدى أهم اإلدارات في الوزارة حيث أنيط بها مهام أهمهااإلدارة العامة لإلرشاد

 وكذالك نقل التكنولوجيا الحديثة ةرشاديالتخطيط اإلستراتيجي لإلرشاد، تنفيذ الخطط والبرامج اإل

 ).٢٠٠٧وزارة الزراعة .(إضافة إلى العديد من المهام األخرى. والمتطورة للمزارعين

 

 حيث ،د من المنظمات األهلية المحلية والدولية في العمل اإلرشادي وتنمية الريفقد شاركت العديو

 وتحسين أنظمة ، والمؤسسات التعليمية،شاركت هذه المؤسسات في نشاطات كتحسين البنية التحتية

 إال إن ، واستصالح األراضي وغيرها من النشاطات، وإيصال األساليب الزراعية الحديثة،الري

ؤسسات كان يشوبه كثير من النقص نتيجة قلة الخبرة وضعف اإلمكانات المادية عمل هذه الم

 )PECDAR,1995 .(والتنسيق
 

 اضطرت الوزارة إلى التوقف عن العمل بخططها والتوجه نحو خطة ٢٠٠٠ومع بدا انتفاضة عام 

حتالل ا االهطوارئ تعمل على رصد وإحصاء الخسائر الناتجة عن األعمال التخريبية التي يقوم ب

ت الزراعية واقتالع األشجار ومن آ وهدم اآلبار والمنش،اإلسرائيلي من تجريف األراضي الزراعية

ثم المشاكل الناجمة عن إنشاء جدار الفصل العنصري من ابتالع ألراضي الضفة الغربية ومنع 
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رج أو حتى  وعدم إمكانية استيراد بعض المواد الزراعية سواء من الخا،تصدير المنتجات الزراعية

 . والكثير الكثير من المعوقات األخرىأمنيةمن إسرائيل بذريعة 

 

 

  مهام اإلرشاد الزراعي الرسمي ٦,٢

 

ترتكز مهام اإلرشاد الزراعي بمعالجة العديد من القضايا منها ما يتعلق بالجانب اإلنتاجي، ومنها ما 

ن مجموعة من األهداف، لذلك كما أن السياسة الزراعية تتضم. يختص بجوانب ذات بعد اجتماعي

 والتي تتضمن التعرف على المشاكل الفنية التي تواجه اإلنتاج ،تتعدد مهام أجهزة اإلرشاد الزراعي

الزراعي وإيجاد الحلول لها، وتخطيط وإعداد البرامج اإلرشادية لكافة الفروع الزراعية، وتطوير 

عن طريق استخدام الوسائل اإلعالمية عي ونقل المعلومات الزراعية للمزارعين الزرااإلرشاد 

 .ل والندوات الزراعيةت وأيام الحقالمرئية والمسموعة والمطبوعة والمشاهدا

 

 رق المتبعة في العملية اإلرشادية الط٧,٢

 

تمثل طرق اإلرشاد الزراعي األساليب أو قنوات االتصال التي يستخدمها جهاز اإلرشاد الزراعـي              

اك عدة طرق يستخدمها جهاز اإلرشاد الزراعي، اإلرشاد الجمـاعي          هنوللوصول إلى المزارعين،    

، اإلرشاد  )من خالل عقد المحاضرات اإلرشادية الزراعية، والندوات، واالجتماعات، والمشاهدات        (

مـن  (، اإلرشاد الجمـاهيري     )من خالل الزيارات الفردية للمزارعين في القرى والحقول       (الفردي  

. ، إصدار النشرات والمنشورات والبوسـترات الزراعيـة       )لتلفزيونيةخالل بث البرامج اإلذاعية وا    

 )٢٠٠٤جودة، ولحلوح، (

 

 

  العوامل المؤثرة في خدمات اإلرشاد الزراعي الفلسطيني٨,٢

 

 : العوامل المؤثرة في خدمات اإلرشاد الزراعي في فلسطين ومنهاهناك العديد من

 

ينية عبارة عن سلطة حكم ذاتي ملتزمة العوامل السياسية ومن أهمها كون السلطة الفلسط •

 على المصادر باتفاقيات وبروتوكوالت معقودة مع الجانب اإلسرائيلي تحد من السيطرة



 
 

17

 والحد من حركة السلع والخدمات ،عدم االهتمام بتطوير البنية التحتيةوتعمل على الطبيعية، 

عدم موائمة  كما إن. ها مما يؤثر سلبا على عمل الخطط اإلرشادية وتطبيقداخليا وخارجيا

 والتعويض الزراعيالقوانين والتشريعات المتوارثة عن االحتالل، عدم وجود نظام للتأمين 

ضد الكوارث الطبيعية والتضارب واالزدواجية بين المؤسسات ذات العالقة في القطاع 

 . يؤثر سلبا على عمل المرشد الزراعيالزراعي وضعف القدرات

 وعدم امتالك حدود خاصة دم وجود نظام للتمويل الزراعي والريفيع: العوامل االقتصادية •

بالسلطة مما يمنع أي استيراد أو تصدير خارج إطار ورقابة ومزاجية السلطات اإلسرائيلية 

ونقص التمويل لخدمات اإلرشاد أو في بعض األوقات انعدامها يؤثر سلبا على خدمات 

 .اإلرشاد الزراعي

 وتدمير وتخريب ةف االنتفاضة وما رافقها من اجتياحات إسرائيليمع ظرو: منيةاألالعوامل  •

 بين المدن غالقاتمن قبل السلطات اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية ووجود الحواجز واإل

 .ثر تأثيرا مباشرا على اإلرشاد الزراعي وخدماتهوالقرى أ

 الزراعة وارتفاع صغر وتشتت الحيازات الزراعية، قلة العائد من :العوامل االجتماعية •

 في عمل المرشد  يؤثر سلباً.عنصر المخاطرة، وضعف العمل الجماعي والتعاوني

 )٢٠٠١اسحاق.(اإلرشاد

 المرشدين حيث إن معظم العاملين في اإلرشاد الزراعي هم حديثي التخرج لدىقلة الخبرة  •

 .وبحاجة إلى الكثير من الدورات لتأهيلهم وصقل خبراتهم

 .صول إلى المزارعين ألسباب اقتصاديةصعوبة التنقل والو •

 

  االتصال٩,٢
 

 : يلي ويمثل االتصال ما

 

 : تعريف االتصال.١,٩,٢

 

يعرف االتصال بأنه العملية التي يستطيع من خاللها شخصين أو أكثر من تبادل األفكار والمشاعر 

لة المراد واالنطباعات بطريقة يتمكن معها كل منهم من الفهم لمعنى ومضمون ومحتوى الرسا

التنمية الزراعية الندوة القومية حول تعزيز دور اإلرشاد الزراعي في (، توصيلها

 ).١٩٩٧المستدامة،
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 :عناصر االتصال. ٢,٩,٢

 

 :ولالتصال عناصر رئسيه هي

 

وهو الشخص الذي يبدأ عملية االتصال وهو مصدر الرسالة : مصدر االتصال أو المرسل •

 .أو مرسلها

 .ويقصد بها األسلوب المستعمل في تقديم الرسالة: يفية عرض الرسالةمعاملة الرسالة أو ك •

ويقصد بها طرق االتصال التي تستخدم في توصيل الرسالة وهي هنا :  قنوات االتصال •

 .تعرف بطرق اإلرشاد

الجمهور أو جمهور المسترشدين ويقصد بهم هنا جمهور المزارعين الذين يستقبلون الرسالة  •

 . اإلرشادية

الندوة القومية حول تعزيز دور اإلرشاد الزراعي في التنمية .(ة المسترشديناستجاب •

 )١٩٩٧،الزراعية المستدامة

 

 : طرق اإلرشاد الزراعي١٠,٢

 

 :ويتمثل في

 

 :  تعريف طرق اإلرشاد الزراعي.١,١٠,٢

 

مسالك أو قنوات اتصال تساعد المشتغلين في "عرف بعض الباحثين طرق اإلرشاد على أنها 

اد الزراعي على تعليم وتوصيل نتائج األبحاث العلمية واألفكار الزراعية والمنزلية األكثر اإلرش

، في حين عرفها آخرون على )١٩٧١ ،العادلي"(عصرية إلى جمهور اإلرشاد وهم المسترشدون 

 األساليب والقنوات التي يتم استخدامها من قبل المرشدين للوصول إلى المستهدفين بهدف أداء" أنها 

 )١٩٩٥ ،الريماوي (."المهام اإلرشادية 

 

 كان تعريف طرق اإلرشاد الزراعي فان الحقيقة الهامة هنا هي أن اإلرشاد الزراعي يتميز بأنه وأياً

الخ، مما يدعو إلى ضرورة ....موجه إلى جماهير كبيرة العدد ومختلفة ثقافيا وتعليميا واجتماعيا

دية لضمان تأثر كل فرد من جمهور المسترشدين بما يقدمه تعدد الطرق والوسائل واألساليب اإلرشا
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جمهور المرشدين بحيث يستجيب المزارع في النهاية إلى الطريقة اإلرشادية المناسبة لعقليته 

 ومقدار فهمه،  األمر الذي يلزم الجهات اإلرشادية بالمعرفة الكافية بطرق اإلرشاد المختلفة هوتعليم

 )١٩٩٧ ،صالح ( .مدى كفاءتها في تحقيق األهداف المرجوةمن حيث إمكانية كل طريقة و

 

 : العوامل المؤثرة على اختيار طرق اإلرشاد الزراعي.٢,١٠,٢

 

  :هناك عدة عوامل تؤثر على اختيار طرق اإلرشاد المناسبة منها

 

توصيل تقنيات حديثة في اآلالت الزراعية، التعريف ( الهدف من عملية االتصال اإلرشادي  •

 .)الخ....جديد من مبيدات اآلفاتبنوع 

عدد مرات االتصال المطلوبة لتوصيل المعلومة المطلوبة حيث هناك بعض اإلرشادات  •

 .المعقدة التي تحتاج التكرار لتعليمها للمزارع

 . الجهاز اإلرشاديلدىاإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة  •

 .ية اإلرشاديةمدى توفر األدوات واألجهزة والمعدات للقيام بالعمل •

 .الخ...خصائص المسترشدين االجتماعية واالقتصادية والثقافية •

 .الخ....مدى انتشار وسائل اإلعالم مثل الصحف واإلذاعة والتلفاز •

 .أعداد جمهور المسترشدين المستهدفين •

 .الخ....أمور تتعلق بمواسم العمل، األحوال الجوية، توفر أماكن االجتماعات •

، الريماوي ١٩٩٣الطنوبي.( المرشدين وخبرتهم بهالدىرق اإلرشادية  مهارة استخدام الط •

١٩٩٦( 

 

 : االعتبارات التي يتعين مراعاتها عند اختيار طرق اإلرشاد.٣,١٠,٢

 

 :عند اختيار طرق االتصال اإلرشادي يجب مراعاة ما يلي

 

 ما  اختيار، ولكن يجبفي العموم جميع الطرق اإلرشادية مالئمة لتحقيق األهداف التعليمية •

مع الوضع الراهن وتحقيق الهدف التعليمي بحيث يتم تحديد الغرض من منها يتالءم 

 الختيار الطريقة المناسبة الرسالة اإلرشادية بما يتوافق واحتياجات أفراد المجتمع تمهيداً

 .للتوصيل
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 .كبر تكون استجابة جمهور المسترشدين أفي حال استخدام وسائل متعددة •

طرق اإلرشاد المختلفة بحيث يتم مثال استخدام طرق االتصال اإلرشادي التداخل بين  •

 ومن ثم توزيع ،الشخصية الفردية أو الجماعية قد يتم استخدام الصور أو أشرطة الفيديو

 )١٩٩٦، الريماوي.( الخ....نشرات

 

 : تصنيف الطرق والمعينات اإلرشادية الزراعية.٤,١٠,٢

  

  :ا تصنيف الطرق اإلرشادية وهي كما وضحها الطنوبيهناك أسس مختلفة قام على أسسه

 

 : التصنيف الكمي -

 

 : له تقسم الطرق اإلرشادية إلىوهو يعتمد على عدد األفراد المستفيدين من االتصال ووفقاً

 

  .طرق اإلرشاد الفردي •

 .طرق اإلرشاد الجماعي المباشر •

 .)الجماهيري(طرق اإلرشاد الجماعي الغير مباشر •
 

 :ف الكيفي التصني-

 

 :وهو هنا يعتمد على أساسين للتصنيف وهما

 

 : وبناءا عليه تقسم طرق اإلرشاد إلى: تأثر المتصل .١

 

 .طرق إرشاد تعتمد على التأثير الشخصي •

 .طرق إرشاد تعتمد على التأثير غير الشخصي •
 

  عليه تقسم طرق اإلرشادطرق عرض المعلومات أو نوع معاملة الرسالة اإلرشادية وبناءاً .٢

 : إلى

 

 .كتابية تعتمد على الكلمة المكتوبة •
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 .كالمية تعتمد على الكلمة المسموعة •

 .إيضاحية تعتمد على اإليضاح البصري •

 .مختلطة تجمع أكثر من نوع من األنواع السابقة •

 

 : التصنيف العقالني-

 

شادية  حيث يفرق هذا النوع من التصنيف بين الطرق اإلر١٩٦٢هذا النوع ابتكره كولي فرنر عام 

 لهذا التصنيف تعرف  حيث طبقاً، ويستخدم بكثرة في طرق تعليم الكبار،والمعينات اإلرشادية

 ).١٩٩٨الطنوبي . (الطريقة على أساس أنها تخلق عالقة بين المؤسسة التعليمية وبين عمالئها

 

 :الطرق اإلرشادية الفردية. ١,٤,١٠,٢

 

نه ال يمكن إغفال الً ومجهوداً كبيراً، إال أق وقتاً طويال شك أن طرق اإلرشاد الفردي تستغر

 حيث يستطيع المرشد من خالل هذه الطريقة معرفة السكان في المنطقة من حيث طريقة ،أهميتها

لتعرف على المرشدين وتقوية العالقة ، كما يتيح الفرصة للمزارعين لالتفكير واالحتياجات لكل فرد

 :ومن أشكال هذه الطريقة .معهم

 

 :زيارة المرشد إلى المزرعة أو المنزل ١,١,٤,١٠,٢

 

 :وهي من أكثر الطرق انتشارا ومميزاتها

 

 .رض الواقع فيما يتعلق بوضع المزارعأيحصل المرشد على المعلومات من  •

تزيد من مشاعر األلفة والود بين المزارع والمرشد مما يزيد من فعالية الطرق اإلرشادية  •

 .األخرى

  .لمحليينتساهم في اختيار القادة ا •

 )١٩٩٧ ،صالح. (إذا تمت بناءا على طلب المزارعتكون أكثر فائدة  •
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 : فهيأما عيوبها

 

 .تحتاج إلى وقت كبير وتكاليف عالية •

 .قد ال تكون مواعيد الزيارة مناسبة للمزارع •

قد يحوز مزارع على وقت اكبر أو على عدد زيارات أكثر بسبب كبر حجم مزرعته أو  •

 )٢٠٠٠ ،ناجي.( شد ويكون ذلك على حساب بقية المزارعينتطور عالقته بالمر
 

 : زيارة المزارع إلى مكاتب اإلرشاد.٢,١,٤,١٠,٢

 

تتصل هذه الطريقة بقيام المزارع بزيارة مكتب اإلرشاد للحصول على المعلومات أو المساعدة 

ليها من قبل  وقد يحمل المزارع معه أجزاء من النبات المصاب أو عينة التربة للكشف ع،الفنية

 )١٩٩٦ ،الريماوي(.المرشد

 

 : هيومزايا هذه الطريقة

 

 .قل من طرف المرشدتحتاج إلى وقت أ .١

 .زيادة عالقات الثقة بين المرشد والمسترشد .٢

 ،ناجي(.  إلى حالة االستعداد القصوى للتعلم واالستفادةزيادة الفائدة للمزارع بسبب وصوله .٣

٢٠٠٠( 

 

 :أما عيوب هذه الطريقة

 

ر من األحيان تكون التوصيات غير دقيقة بسبب عدم معرفة المرشد بالظروف في كثي .١

 .المزرعية المحيطة

قد يحدث زيارة المزارع إلى مكتب اإلرشاد مع تزامن عدم وجود المرشد فيه أو عدم قدرته  .٢

 وهذا يؤدي عند تكراره إلى عزوف المزارع ،على استقباله بسبب تواجده في اجتماع مثالً

 )١٩٩٧،صالح(.بهذه العمليةعن القيام 
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 :االتصاالت الهاتفية. ٣,١,٤,١٠,٢
  

بين أفراد المجتمع بحيث ال يخلو شخص ) المحمول(انتشر في هذه األيام استخدام الهاتف الخلوي 

 مما زاد من استعمال هذه الطريقة في ن تقريبا من امتالكه لمثل هذه األجهزة، العشريهتجاوز عمر

ومن مزايا  .يث كثر امتالك واستخدام المزارعين والمرشدين لهذه الهواتف ح،اإلرشاد الزراعي

 :هذه الطريقة

 

 .ذات تكاليف قليلة •

 .ال تحتاج إلى مجهود وتوفر في الوقت •

 )١٩٩٧،صالح(.سهولة استعمال الهاتف في حالة عدم تمكن المرشد والمسترشد من اللقاء •

 

ال إلعطاء معلومات محددة ال تحتاج إلى تفصيل تصلح إ أما عيوب هذه الطريقة فتكمن في أنها ال

 أو موعد الرش أو ،هاة السماد الواجب إعطاؤمثل الكمية التي يتعين استعمالها من المبيد أو كمي

 )١٩٩٦ ،الريماوي( .الخ.....موعد اإلضافة

 

 : اللقاءات العرضية.٤,١,٤,١٠,٢

 

 حيث ،لتي تستغل في إجراء اتصال إرشاديتشمل هذه الطريقة اللقاءات العابرة في األماكن العامة ا

ير رسمية وإقامة ارعين بطريقة غتساعد هذه اللقاءات على زيادة اطالع المرشد على مشاكل المز

 )١٩٩٦ ،الريماوي(. روابط شخصية مع المزارعين

 

  الرسائل الشخصية٥,٢

 

على المرشد االهتمام  لقاء المسترشد، وينبغي نتستخدم هذه الطريقة في حالة عدم تمكن المرشد م

 .بهذه الرسائل بالرد عليها سريعا بقدر اإلمكان

 .وتعتبر هذه الطريقة من الطرق قليلة االستخدام في وقتنا الحالي لوجود طرق أكثر سهولة وسرعة
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 : طرق اإلرشاد الجماعية.٢,٤,١٠,٢

 

ا تمكن المرشد من ألنهتعتبر طرق اإلرشاد الجماعي األكثر استخداما في مجال اإلرشاد الزراعي 

 كما أن قرار استخدام أسلوب حديث ، مما يساعد في توفير الوقت،كبر من المزارعينااللتقاء بعدد أ

  مما يعطيه وزناً، كما في طرق اإلرشاد الفردينفي الزراعة يكون جماعيا وليس فردياً

 ).١٩٩٧،الخياط(.كبرأ

 

 : هيومزايا استخدام طرق اإلرشاد الجماعية

 

 .ع نطاق االتصال ليشمل عددا كبيرا من المزارعينتوسي •

 .)الخ... التربةفاألوبئة، انجرا(تعمل على مواجهة المشاكل المشتركة بشكل جماعي  •

 .)١٩٩٦، الريماوي(توفير أجواء مناسبة للتعلم والتفكير  •

 

 : فهيهذه الطريقةعيوب أما 

 

 .تدني مجال التفاعل المباشر بين المرشد والمزارع •

 .نجازهاإلى جهود وقدرات عالية للتنظيم واإلعداد والتنفيذ إلتحتاج  •

 .تخلف صغار المزارعين واألميين عن المشاركة فيها •

 )١٩٩٦،الريماوي( خذ موقف سلبي جماعي لتقنية ما يصعب تغييره مستقبالأفي حال  •

 :وتشمل أشكال االتصال الجماعي ما يلي

 

  : المشاهدات.١,٢,٤,١٠,٢

 

ذات أسلوب بسيط وسهل تقدم إيضاح عملي ألسلوب أو ممارسة معينة وبشكل تعتبر المشاهدات 

ن خالل العمل والممارسة  بحيث تعطي الفرصة إلكساب الخبرات والمهارات للمزارعين م،مباشر

 )١٩٩٧،صالح(. حد األسس الفعالة في اإلرشاد الزراعيواعتبرت أ
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 :وهناك نوعان من المشاهدات هما

احي تهدف إلى تعلم ممارسات أو تقنيات حديثة من خالل التطبيق مشاهدات العرض اإليض •

 .العملي

نوع من المبيدات،  (ةمشاهدات عرض النتائج التي تعطي البرهان على فعالية تقنية حديث •

 )٢٠٠٠،ناجي.(الخ...األسمدة

 

 :ومن مزايا المشاهدات اإلرشادية

 

 .جديدة بشكل عمليقدرة المرشد على تعليم المزارعين المهارات والخبرات ال •

 .تزيد من ثقة المرشد بنفسه في حال نجاح المشاهدة •

 ).١٩٩٣ ،الطنوبي.(تعمل على إقناع المزارعين بالتغيير •

 

 : االجتماعات اإلرشادية.٢,٢,٤,١٠,٢

 

تعتبر االجتماعات اإلرشادية وسيلة فعالة إلقناع المزارعين بقبول األفكار الجديدة ألنها تسمح 

 تعتبر من األساليب القديمة في الحديثة بأسلوب سهل ومقبول للمزارعين، كمبتوضيح األفكار ا

 )١٩٩٦،الريماوي (.اإلرشاد

 

 : مزايا هذه الطريقةنوم

 

 .إمكانية االتصال بأعداد كبيرة من المزارعين •

 .إمكانية التطبيق العملي لكافة الموضوعات الزراعية •

 .كار الجديدةتعتبر وسيلة فعالة إلقناع المزارعين بقبول األف •

 

 :أما عيوبها

 

 .تباين خصائص المزارعين مما يصعب من تعليمهم •

 )٢٠٠٥،البداينة(.في حال اخذ موقف سلبي من فكرة ما يصعب تغييرها •
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 : أيام الحقل.٣,٢,٤,١٠,٢

 

 لتقنيات ناجحة أو نقل نتائج  عملياًتعتبر أيام الحقل من الطرق اإلرشادية الهامة والتي توفر عرضاً

 حيث يشارك هنا جمهور كبير من المزارعين ويسمح لهم ،ث ومشاهدات األساليب والنتائجبحو

 )١٩٩٦،الريماوي(.بتوجيه أسئلة للمرشدين والمنتجين حول مواد جديدة أو ممارسات ناجحة

 

 : المحاضرات.٤,٢,٤,١٠,٢

 

جـات المشـاركين    احتياأن تالئم   هي إحدى الوسائل المتبعة لنقل المعلومات إلى المستهدفين ويجب          

 وهي فرصة لتوجيه األسئلة واالستفسارات أثناء المحاضرات في نقاط يوجد فيها            ،ومستوى تعليمهم 

 ومن عيوبها أن المزارع هنا في غالب األحيان ذو دور سلبي ويقتصـر علـى                . المزارع لدىلبس  

  .االستماع

 

 : الجوالت الميدانية.٥,٢,٤,١٠,٢

 

ظم تحت هيئات إرشادية لزيارة مراكز األبحاث أو المزارع هي من الطرق اإلرشادية التي تن

الخ، وتهدف في غالب األحيان إلى التعرف إلى نشاطات حديثة بهدف ...النموذجية أو إحدى القرى

 )١٩٧١، العادلي١٩٩٦الريماوي (.زيادة االهتمام والتشجيع على تبني أساليب جديدة

 

 : المؤتمرات والندوات.٦,٢,٤,١٠,٢

 

 فيهـا   مل من األساليب يكون على أساس تجميع عدد من ذوي االختصاص والخبرات، يـت             هذا الشك 

 .تداول ومناقشة مشكلة أو جانب معين فقط
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 : طرق اإلرشاد الجماهيري.٣,٤,١٠,٢

 

منذ الستينات من القرن الماضي اهتمت المنظمات التابعة لألمم المتحدة بوسائل اإلعالم ومساهمتها 

المنظمة العربية للتنمية  (. بحوث في هذا المجالة عد، وقد أجريتن المختلفةفي تنمية البلدا

 )١٩٩٧الزراعية

 

. الجماهيرية عملية االتصال التي تتم باستخدام وسائل االتصال"ويعرف االتصال الجماهيري بأنه 

د والمستويات، وألفرا ويتميز بقدرته على توصيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين االتجاهات

وبسرعة مدهشة، مع مقدرة على  غير معروفين للقائم باالتصال، تصلهم الرسالة في اللحظة نفسها

، والمقدرة على نقل موجودة أصالً خلق رأي عام، وعلى تنمية اتجاهات وأنماط من السلوك غير

 ).٢٠٠٧،مركز التمييز للمنظمات الغير حكومية(."المعارف والمعلومات

 

 ال ،اوحلّقدرة على الوصول إلى الجماهير أينما كانوا وحيثما بالجماهيري  وسائل االتصال تتمتع

 وتتمثل هذه الوسائل في جميع الوسائل التي تعتمد على مخاطبة حاستي األقاليم،تعترف بالحدود وال 

 بطرق تجمع المعلومات بشكل كبير وتوزعها على نطاق أوسع ،السمع والبصر أو االثنين معاً

وتتميز  .فيرة، وهى متعددة كالصحف والمجالت واإلذاعتين المرئية والمسموعةلتشمل جماهير غ

  محدداً بما يتيح الفرصة للمتلقي بأن يختار نوعاً،هذه الوسائل بتعدد أشكالها ومضامينها وأنواعها

 كأن ينتقي مجلة اقتصادية من بين عدد من المجالت، أو يختار برنامجاً محدداً من بين ،من الوسيلة

 .امج اإلذاعة المسموعة، بما يتماشى واهتمامات وظروف وميول كل فرد أو جماعةبر

 )٢٠٠٦،خربيش(

 

  خصائص الرسائل اإلرشادية التي تنقلها وسائل اإلعالم العامة١,٣,٤,١٠,٢

 

 اإلرشادية المنقولة عبر وسائل ليوجد عدد من الخصائص الهامة التي يجب توفرها في الرسائ

 :اإلعالم وهي

 

 . المستهدفةتأن تكون المعلومات حديثة ومفيدة ومالئمة للظروف البيئية المحلية للفئايجب  •

 .أن تكون سهلة بسيطة التناول تركز على موضوع محدد •
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  .استخدام أسلوب لغوي بسيط وكلمات عامة في مستوى فهم المزارع •

 )١٩٩٦،الريماوي (. تكرار الرسائل لكي ترسخ في األذهان •

 وسائل :غلب الباحثين في هذا المجال إلى ثالثة أقسام هي الجماهيرية حسب أقسم طرق االتصالوت

 كان هذا اً السمعية والبصرية، وأيل ووسائل االتصا، ووسائل االتصال البصرية،االتصال السمعية

  . يتحدث عن الطرق الغير مباشرة لالتصالالتقسيم فهو بمجمله

 

 
 

 : الشائعة الطرق اإلرشادية الجماهيرية.٢,٣,٤,١٠,٢

 

 : كما يليهناك عدة طرق لالتصال الجماهيري ولكن سنتناول أكثرها شيوعا

 

 : المطبوعات-

 

 استخدامها قتعتبر هذه الوسيلة إحدى الوسائل التي تعتمد على الكلمات والصور المطبوعة، ويتعل

 ) ١٩٩٦،الريماوي (. وطبيعة النشاطات الزراعية، والجنس، ونسبة األمية،بمستوى التعليم

 

وتمتاز المطبوعات عن غيرها من الوسائل بإمكانية الرجوع إليها في الوقت الذي يريده القارئ كما 

 ويساعد تنظيم بياناتها على سهولة فهمها كما أنها ، لثقة الناس في الكلمة المطبوعةأنها وسيلة نظراً

 ).  ١٩٧٨،أبو علي( إحدى الوسائل الغير مكلفة

 

 : ما يلياتومن أهم أشكال المطبوع

 

قيتها اصدم والتحقق من األخبارتقوم مهنة الصحافة على جمع وتحليل  :الصحف .١

 ،لقة بمستجدات األحداث السياسية ما تكون هذه األخبار متعوتقديمها للجمهور، وغالباً

 .  أو العلمية وغيرها، أو االجتماعية، أو الرياضية،أو المحلية والثقافية
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 خاصة في الدول التي تكثر ،وتحتل الصحافة مكانة مرموقة بين وسائل اإلرشاد الجماهيرية المختلفة

، الطنوبي(. الوسائل األخرى مقارنة مع ،قل في الريف والبادية، إال أنها ذات دور أفيها القراءة

١٩٩٨( 

 

 :ية الصحافة من الوجهة اإلرشادية فيوتكمن أهم

 

 .الدور المهم في نشر األفكار والخبرات واألساليب الزراعية الحديثة •

 .تقديم التوضيح الشامل والدقيق لمضمون الرسالة اإلرشادية •

 .سهولة قراءتها •

 .لحلول لهاتناولها العديد من المشاكل والصعوبات وإعطاء ا •

 .حد المراجع للمزارعينتعد أ •

 

تعتبر من الطرق المستخدمة بكثرة في  :النشرات اإلرشادية اإلخبارية المطبوعة .٢

المؤسسات العاملة في مجاالت التنمية الزراعية والريفية، ومن أهم ما يميزها قلة 

هلة تكلفتها وإمكانية وصولها لعدد كبير من المزارعين بحيث يتم استخدام لغة س

 )١٩٩٦ ،الريماوي ( .ومختصرة

 

تستعمل الملصقات للفت االنتباه وجذب االهتمام لفكرة معينة، ولها  :الملصقات والصور .٣

عدة أحجام وتوضع في أماكن بارزة في الشوارع والميادين أو أماكن تردد المزارعين 

 )١٩٧٨ ،أبو علي(الخ ...مثل المشاتل أو محالت المواد الزراعية

 

 النقل وواضحة ومناسبة في ائل اإلرشادية خاصة إذا كانت سهلة فتستخدم في تدعيم الرسأما الصور

 . وتعرض على لوحات عرض مختلفة األشكال أو من خالل أجهزة العرض المختلفة،الحجم

 )١٩٧١ ،العادلي(

 

كبر المصادر للمعلومات المتخصصة  تعتبر أحد أهم وأ:المجالت والدوريات الزراعية .٤

 في الدول ة وقد بدأت تكتسب أهمية مشابه،لمتقدمة وفي جميع المجاالتفي الدول ا

النامية مع التوسع في النشاطات التجارية في الزراعة وارتفاع مستويات 

 )١٩٩٦،الريماوي.(التعليم



 
 

30

 

 : التلفاز-

 

سمع  كونه يستخدم حاستي الحد أهم وأكثر وسائل االتصال الجماهيرية فعالية وتأثيراًيعتبر التلفاز أ

 ويعتبر وسيلة قيمة ، كما أن جمهوره واسع،والبصر معا مما يزيد من فعاليته في عملية التعليم

 كما أنه قناةٌ مهمة المعرفة،وقوية وفعالة تستطيع االرتفاع بمستوى الوعي وإثارة النقاش وزيادة 

 في جدول أعمال للدعوة إلى القضايا، واسترعاء انتباه واضعي السياسات واالستراتيجيات المالئمة

فزيون ال يكون متاحاً عموماً للمجتمعات المحلية في مناطق الريف النائية، فقد  ورغم أن التل.التنمية

 )١٩٩٩،سلفيا.(ازداد انتشاره في البلدان النامية وأصبح حقيقة من حقائق الحياة العامة في الريف

 

 

 :ما يليومن أهم مزايا استخدام التلفاز 

 

 .العرض لعمليات تحتاج لوقت طويل خالل فترة قصيرةالتحكم في سرعة  .١

 .القدرة على إبراز الحقائق باستعمال فن اإلخراج .٢

 .الوصول إلى عقول جميع مستويات الجمهور األميون والمتعلمون .٣

  .القدرة على التأثير على سلوك األفراد .٤

 .توثيق الروابط اإلنسانية وزيادة الذوق واإلحساس .٥

 )١٩٧٨ ،أبو علي. (خياليالقدرة على التصوير ال .٦

 

 :ويجب االنتباه إلى بعض األمور الهامة التي تجعل البرامج التلفزيونية اإلرشادية ناجحة منها

 

  .اختيار الموضوع المناسب •

  .اختيار الوقت المناسب لعرضه •

 .استخدام لغة سهلة وبسيطة وواضحة •

يفضل أن تكون في عرض البرامج بمواعيد محددة ومعروفة للمزارعين ومناسبة لهم و •

 .المساء

 .التحضير واإلعداد الجيدين للبرامج •

 . المشاهدبأن يكون مقدم البرامج اإلرشادية متمكنا من فنون العرض وجذ •
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 لتأثير المقابالت الفردية التي يتعامل فيها عند تحقيق هذه األمور الهامة سيكون تأثير التلفاز مشابهاً

 )١٩٩٦، ريماويال( . لوجهالمرشد مع المزارع وجهاً

 

 :ه هذه الطريقة اإلرشادية ومن أهم العيوب التي تواج

 

التكاليف العالية والمجهود الكبير والمهارات الخاصة التي تحتاجها عملية اإلعداد والتجهيز  •

 .لعرض هذه البرامج

وجود الكثير من المحطات والبرامج المتنوعة التي قد يفضلها المزارع على حساب البرامج  •

 .عيةالزرا

 )١٩٧١،العادلي( عدم مالئمة أوقات البث للبرامج الزراعية مع أوقات فراغ المزارعين •

 

 : اإلذاعة-

  

تعتبر هذه الوسيلة من أسهل الوسائل للوصول إلى المزارع بعد انتشار الراديو بشكل واسـع بـين                 

 مات الحديثة فإنـه   ه ومصدر للمعلو  أفراد المجتمع، وكون المزارع يعتمد على الراديو كوسيلة للترفي        

 ،أبـو علـي    (.من الممكن توجيه برامج إرشادية عبر الراديو بأشكال متنوعة وبأسرع ما يمكـن            

وتمثل اإلذاعة أقوى وأرخص وسيلة لإلعالم الجماهيري تصل إلى أعداد كبيرة من سكان             ،  )١٩٧٨

د القرى، بفضـل    وفي الوقت الحاضر، يستطيع السكان في أبع      . الريف في المناطق الريفية المنعزلة    

انتشار أجهزة الترانزيستور، االستماع إلى اإلذاعة الريفية التي تعتمد على الموروثات التي يرويها             

 )١٩٩٩، سلفيا. (سكان الريف

 

 : ما يليومن أهم مزايا البرامج اإلرشادية اإلذاعية

 

 .الوصول إلى أعداد كبيرة من المزارعين بأسرع وقت ممكن •

 .قليلة التكاليف •

التنبؤات الجوية، ( د في نشر المعلومات الملحة والحيوية بين المزارعينتساع •

 .بأسرع وقت) الخ....األسعار

  . ووصفها بصورة مشوقة تجذب إليها المزارعيننشر الخبرات والمعلومات •
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 .إمكانية مشاركة المزارعين الرواد والقادة المحليين في هذه البرامج •

         .المجتمعات األمية لسهولة تناولها من قبل المزارعينالبرامج اإلذاعية أكثر فعالية في  •

 )١٩٦٨ ،الخولي(

 

 :أما محددات استخدام اإلذاعة في اإلرشاد فهي

 

  .عدم إمكانية التفاعل مع الموقف التعليمي •

  .مة البرامج الزراعية مع جميع الظروف المحليةعدم مالئ •

ع وعم إمكانية العودة ألي جزء خالل فترة صعوبة مواصلة االنتباه والتركيز أثناء االستما •

 .االستماع أو نهايتها أو مشاهدة األشياء التي تم وصفها

عدم مالئمة توقيت بث البرامج الزراعية بحيث يتعذر على بعض المزارعين االستماع  •

 )١٩٩٦،الريماوي( .لهذه البرامج

 

 : األساليب الحديثة في اإلرشاد.٣,٣,٤,١٠,٢

 

قرن من الزمان لم يكن يعرف الحاسب اآللي كما هو اليوم، إال أن التطور منذ حوالي النصف 

 ولقد استخدم كوسيلة تعليمية وإدارية مساعدة وخاصة بعد ،التقني أدى إلى اختراع هذا الجهاز الهام

تحول حجمه في السنوات العشرين األخيرة من جهاز كبير الحجم وثقيل ويحتاج أنظمة تبريد 

 .لى جهاز صغير الحجم ال يتجاوز بعض الكيلوات من الوزن وصغير الحجم إ،وتشغيل وصيانة

 ). ١٩٩٨،الطنوبي(

 

وترجع أهمية هذه الوسائل الحديثة إلى قدرتها على تخزين ونشر كميات هائلة من المعلومات 

 وكذلك سهولة االستخدام والنقل واالتصال بين مجموعات الباحثين ،قل نسبياًأبسرعة كبيرة وتكلفة 

 وداخل المجموعة نفسها، كما وتستخدم الكثير من الدول المتقدمة شبكات لتوزيع صوصاًخ

 .المعلومات من خالل ربط الحاسب اآللي المنزلي بقاعدة للمعلومات بواسطة جهاز الهاتف

 ) ١٩٩٦، الريماوي(

 

 كما نروفهمم احتياجاتهم وظن على اختيار المعلومات التي تالئوتساعد التقنيات الحديثة المزارعي

وتسمح بتناقل المعلومات بين مراكز األبحاث وأجهزة اإلرشاد والمرشدين في مواضيع مختلفة مثل 
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الخ، ومعلومات اقتصادية عن ....نتائج البحوث والمعلومات الفنية من استخدام األسمدة والمبيدات

لنشاطات اإلنتاجية  والكثير من المعلومات األخرى التي تساعد في التخطيط ل،األسعار واألسواق

 )٢٠٠٥،البداينة(. والتسويقية

 

سيما في البلدان  ن هناك جدل كثير حول الفوائد المترتبة على ثورة المعلومات، والإومع ذلك ف

هم لدي وهناك قلق شديد من أن الفجوة بين من ال يحصلون على المعلومات ومن توجد ،النامية

كبر من مصادر المعلومات والتكنولوجيات يوجد في المعلومات سوف تزداد اتساعاً، فالجانب األ

وما لم تحصل . البلدان المتقدمة، وهي قادرة أيضاً على التحكم في مضمون المعلومات التي تنشرها

 األساسية، اتالبلدان النامية على المرافق األساسية والموارد الالزمة للحصول على هذه التكنولوجي

 المرجح أن تزداد الفجوة وأن تزداد عزلتها اقتصادياً واجتماعياً ووضع المضامين الخاصة بها، فمن

وتزداد خطورة الموقف بالنسبة للمجتمعات المحلية الريفية البعيدة التي تفتقر إلى مرافق .وسياسياً

 للمنافع المترتبة وإذا كان. االتصال األساسية، مثل الصحف والتلفزيون واإلذاعة وخطوط التليفون

إنه طق الريفية بالبلدان النامية، فا المعلومات واالتصال الجديدة أن تصل إلى المناتعلى تكنولوجي

من الضروري زيادة الفرص المتاحة لسكان هذه المناطق للحصول عليها، كما يتعين نشرها باللغات 

 )١٩٩٩،سلفيا.(المحلية والتأكد من أنها تلبي االحتياجات اإلنمائية المحلية

 

 :شاد الحديثة ما يليوتشمل تقنيات اإلر

 

البيانات المرئية والمعتمدة على نقل المعلومات من الحاسب اآللي المركزي بواسطة الهاتف  •

 .واستقبالها على شاشة التلفاز

 وفي هذه الحالة يتم ربط األجهزة الشخصية للمزارعين أو المرشدين ،شبكات المعلومات •

 .ستمربشبكة معلومات يتم تحديث المعلومات فيها بشكل م

 وإجراء العمليات الحسابية الضرورية ةبرامج شخصية تستخدم لمعالجة البيانات المزرعي •

معرفة احتياج رأس واحد من األبقار لكمية العلف اليومية أو معرفة (  أو فنياًسواء مالياً

 .الخ...احتياجات الري

 )٢٠٠٥،البداينة.(المجلة المرئية التي يتم بثها عبر التلفاز •

 .)الخلوي( تف المحمولجهاز الها •

 

 :يتميز الحاسب اآللي بالعديد من الخصائص منهاو
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 .نسبة الخطأ قليلة جدا وال تكاد تذكر وتكون في العادة ناتجة عن خطا في إدخال المعلومات .١

سرعة األداء فهو يتلقى المعلومات ثم يحللها بسرعة فائقة ويعطي النتائج خالل وقت قصير  .٢

 .جدا

 .كم هائل من المعلومات التي يمكن استرجاعها في أي لحظةالقدرة على تخزين  .٣

. الخ...اإليحاء باالتصال الشخصي كإعطاء تعليمات أو توجيه أسئلة أو اإلجابة عليها .٤

 )١٩٩٨،الطنوبي(

 

 

 
 
  األدبيات السابقة١١,٢

 

ة منها  األساليب الحديثعلى الرغم من محدودية الدراسات التي تهتم باألساليب اإلرشادية وخصوصاً

 الطرق اإلرشادية التي نتجت عن الثورة المعلوماتية الكبيرة التي حدثت في أواخر هبسبب حداثة هذ

 : إال أن هناك مجموعة من الدراسات التي سنستعرضها فيما يلي،القرن الماضي وبداية هذا القرن

 

 :الدراسات التي تناولت األساليب التقليدية في اإلرشاد:أوال

 

ات من موقع آلخر ومن منطقة إلى أخرى في تفضيل بعض الطرق اإلرشادية على تباينت الدراس

 الصغار رزدراسة بعنوان تأثير طرق اإلرشاد الزراعي على تبني مزارعي األ ففي ،بعضها اآلخر

من المبحوثين استعمل البرامج اإلذاعية % ٨٧,٥ أن تبين ٢٠٠٤االبتكارات الحديثة في غانا سنة 

منهم قام المختصون بزيارتهم لتعليمهم هذه % ٤٠ كما أن ،ول على هذه التقنياتالزراعية في الحص

منهم حضر مؤتمرات وندوات إرشادية بهذا % ٤٢ ، وما يقاربالتقنيات

 (Gana,2004).الخصوص

 

شجن األمريكية توفي دراسة لحاجة مالك األراضي الزراعية لإلرشاد عبر االنترنت في والية م

) الخ...اجتماعات لقاءات ندوات( طرق اإلرشاد الجماعية وافضل%) ٥٧ ( تبين أن٢٠٠٣سنة
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منهم % ٣٩ في حين فضل ،)الخ...زيارات للمزرعة أو زيارة المزارع لمكاتب اإلرشاد(والفردية 

 ),Howell ٢٠٠٤ ( .)الخ....التلفاز واإلذاعة(طرق اإلرشاد الجماهيري 

 في ةستخدام وسائل اإلعالم الجماهيريتحليل مدى تجاوب المزارعين ال: "دراسة بعنوانوفي 

 اإلذاعة هي المصدر  ثبت أن ٢٠٠٢ أجريت عام "الحصول على المعلومات اإلرشادية في نيجيريا

 أنهم يفضلون التلفاز لهذا الغرض، االرئيسي في حصول المزارعين على المعلومات الزراعية، كم

قل بسبب عدم معرفة المختصين بدرجة أدية من قبل المختصين تأتي في حين أن الزيارات اإلرشا

 (Michael,2003) .غات المحلية مما يصعب عملية االتصاللبال

في حين أن دراسة أخرى في نيجيريا عن الطرق المستخدمة لالتصال بالمزارعين من قبل جمهور 

 كما أن ،منهم يقومون باستعمال طرق االتصال الشخصي% ٨٣ أظهرت أن ٢٠٠١المرشدين سنة

فقد ذكر انه يستعمل اإلذاعة في % ٦٥قر بحضور االجتماعات اإلرشادية أما  المبحوثين أمن% ٧٥

.  وأكدت الدراسة على وجوب إيجاد طرق أخرى لالتصال بالمزارعين،الحصول على اإلرشاد
(Oladele,2002) 

 في ثر استخدام أنظمة اإلرشاد الزراعي المختلفة على المزارعينأ"عنوان كما أظهرت دراسة ب

 أعطى المقدم من قبل المؤسسات الغير حكومية )الجماعي( أن نظام اإلرشاد التشاركي "نيجيريا

كبر بكثير من أنشطة اإلرشاد التي تقوم بها مؤسسات اإلرشاد الحكومية والمعتمدة على نتائج أ

 (Chikwendu,2002). الطرق الفردية

 االتصال من قبل صيادي األسماك الم ووأظهرت دراسة لمعرفة مدى التقدم في استعمال أجهزة اإلع

 حيث ،وجود مستوى عال من االستعمال لمصادر اإلعالم الجماهيري في الحصول على المعلومات

 .(gupta,1991).أظهرت وجود تطبيق كبير لمواد الرسائل وكذلك االنتظام على استقبالها

 :الدراسات التي تناولت األساليب الحديثة في اإلرشاد: ثانيا

 

ورجون األمريكية أ دراسة تتعلق في تبني شبكة الكترونية للمعلومات اإلرشادية في والية تقشنا

 حيث يتم تجميع وحفظ ونشر ، وجود قاعدة بيانات لإلرشاد عبر استخدام االنترنت٢٠٠٥عام

المعلومات االقتصادية الخاصة بإنتاج ومبيعات تهم أساسا بالمعلومات المتعلقة بشكل أساسي 

ورغون وكذلك مكاتب اإلرشاد هناك، أكدت ، كما تفيد طلبة الجامعات في أرين والمقرضينالمستثم
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        .هذه الدراسة على إمكانية أن تمتد هذه المعلومات لتشمل الكثير من المعلومات اإلرشادية األخرى

) (Burt,2006 

شجن توالية مأما في دراسة عن حاجة مالك األراضي الزراعية لإلرشاد عبر االنترنت في 

هم في لدي أن االنترنت هي الطريقة المفضلة  أكدوا من المبحوثين%١٨,٧ظهر أن فقد األمريكية 

وعند التركيز على دور االتصال باالنترنت والتفصيالت في الحصول  .الحصول على المعلومات

ة الباقية هم اتصال باالنترنت في حين أن النسبلديمن العينة ليس % ٣٢,٢على اإلرشاد وجد أن 

وبالرغم من ذلك فان ) الخ...في المنازل أو في العمل(هم اتصال باالنترنت بطرق مختلفة لدييوجد 

 ),Howell ٢٠٠٤(.هم اتصال باالنترنت يفضلون المواد اإلرشادية المكتوبةلديمن الذين % ٧٤,٦

 للخدمات في دراسة الستعمال تقنية المعلومات من قبل موظفي اإلرشاد في جمعية فلوريداو

ركزت على مدى استعمال ، و٢٠٠٠اإلرشادية في الواليات المتحدة األمريكية أجريت عام 

من الذين شملهم البحث  % ٦٤أن تبين  ،المرشدين للحاسوب وكذلك استعمال البرامج المحوسبة

 كما أن ، ساعة أسبوعيا سواء في المنزل أو في العمل٢٠ إلى ١٦يستعملون الحاسب اآللي من 

منهم يستعملون % ٩٢ كما أن ،ع من شملهم البحث يقومون باستعمال بريدهم االلكتروني يومياًجمي

% 75.4 أما بالنسبة الستعمال البرامج في عملهم فقد أكد ،البريد االلكتروني في تعاملهم مع عمالئهم

العظمى عن  األغلبية تجابلتصفح االنترنت فقد أأما بالنسبة . PowerPointمنهم استعمال برنامج  

 على أن المعلومات التي يحصل عليها من االنترنت سريعة وثمينة ت وكذلك الغالبية أكد،استعمالها

 (Gregg, 2004).  وأنها مصدر حيوي للمعلوماتومهمة جداً

 أن  تبينفي دراسة تقييم لدور مؤسسات اإلرشاد الزراعي األمريكية في تجسير التقسيم الرقميو

 كما أن الشركات ، جمهور المسترشدينلدىكبير في تجسير التقسيم الرقمي اإلرشاد يساعد بشكل 

 كما أن ،يجب أن تعمل على إدارة مراكز لتعليم التقنيات الحديثة في المدارس والمكتبات والمراكز

  (Elbert,2005).مراكز اإلرشاد يجب أن تكون بؤرة لتعليم التقنيات الحديثة وتفهيمها

 

مزرعة -٢٠٠٢ورات أعضاء لجنة تكساس الزراعية في الواليات المتحدة مقالة عن تصقد ذكرت و

 ومن ،أن مصادر معلومات اللجنة عن السلع الزراعية كانت بدرجة أولى عن طريق الجامعات، بيل

 ثم  ومن،قل عن طريق المجالت والمنشورات الزراعية، ومن ثم بدرجة أثم عن طريق االنترنت

 (Catchings, 2006) . ة كانت لإلذاعة والتلفازقل درجعن طريق المستشارين وأ
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 العوامل التي تؤثر على استخدام تقنيات االتصال من قبل أخصائيي اإلرشاد اإليرانيين             دراسة حول 

أوضحت أن هناك اختالفات معنوية بين الخبرة العملية ومهارات اإلنتاج المعتمدة على             ٢٠٠٤ عام

 أظهرت النتائج أن اختصاصيي اإلرشاد يقومـون باسـتعمال          استخدام تقنيات االتصال الحديثة، كما    

  (Hedjazi, 2006).تقنيات االتصال الحديثة أكثر من غيرهم من األخصائيين

 صدرت عن منظمة األغذية والزراعة عام "االنترنت والريف والتنمية نظرة متكاملة"دراسة حول 

 إال أن حصة ،ام في الدول النامية في االستخداً كبيراً أظهرت أن االنترنت يشهد توسع١٩٩٧

، وذكرت الدراسة أن زيادة قنوات االتصال بين الفالحين والمؤسسات المناطق الريفية منه قليلة جداً

العلمية واإلرشادية يساعد على الحوار وتبادل المعلومات مع صناع القرار والمخططين والباحثين، 

 فيها مثل شبكة معلومات عن األسواق المحلية ةوذكرت الدراسة األمور التي من الممكن المساعد

 نشر ، إجراء بحوث تشاركيه وشبكات عمل تفاعلية، القيام ببرامج التعلم عن بعد،واإلقليمية والدولية

 شبك معلومات إرشاد تفاعلية وتعاونية بين المزارع ،بيانات ومعلومات حول أنظمة إنذار مبكر

، شبكات تطوير،  أدوات تدريب،ية ومؤسسات بحثية أجهزة إعالم ريف،والمنظمات الحكومية

 ضرورة تطوير الخ، كما أوضحت الدراسة... شبكات إعالم ريفية،مشروعات صغيرة ومتوسطة

 كما اهتمت ،على كيفية استعمال االنترنت وكيفية الدخول إلى الشبكات المختلفة )المزارعين(األفراد 

.                 في الحصول على مثل هذه التقنياتالدراسة بالمرأة على اعتبار أنها األقل حظا
Richardson, 1997) (  

عرضت فيها أهم األهداف من نشر المعلومات ) الفاو(مقالة صادرة عن منظمة األغذية والزراعة 

ة  كان من أهمها زياد،الزراعية التي يتم جمعها من قبل المنظمة على الصفحات االلكترونية للمنظمة

 ومساعدة بلدان الفاو لتنمية قدراتهم ،الشراكة مع مواقع االنترنت التي تنشر المعلومات الزراعية

 كما أوضحت المقالة أن المعلومات التي تنشرها الفاو على مواقعها .الغذاءإلدارة واستعمال مصادر 

السمكية والتنمية عبر االنترنت تفيد في الحصول على المعلومات المتعلقة بعلم الغابات والثروة 

 تؤدي في النتيجة إلى وصول هذه المعلومات إلى الجهات ،الخ....الريفية والمسائل االقتصادية

المعنية وصانعي القرار في البلدان المختلفة لمساعدتهم في إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي 

 (Salokhe, 2006) .تواجههم

مية حول تقييم االحتياجات المؤسسية للبحوث وتطوير عد خالل ورشة العمل اإلقليوضمن تقرير أ

 أن االنترنت أداة  في إقليم الشرق األدنى التي عقدت في عمان، جاءالتكنولوجيا واإلرشاد الزراعي

 حيث يؤدي قيام مشروع مبادرة لشبكة ،قوية لالتصال بين الباحثين والمرشدين في المواقع المختلفة

فتراضية المنبثقة عن منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة اتصاالت اإلرشاد والبحوث اال
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جل زيادة اإلنتاج الغذائي للمزارعين من أإلى تحسين الخدمات االستشارية الزراعية المقدمة 

 حيث تعمل هذه المبادرة على تعزيز ، وزيادة دخل المزارعين الفقراء منهم خاصة،والزراعي

حوث من خالل توفير وسيلة الكترونية لتبادل وتخزين واستخراج العالقة بين اإلرشاد والب

 )٢٠٠٢،سيدار ( .المعلومات

من الممكن، عن طريق شبكة المعلومات الدولية نه أتغيير نساء الريف واعتبرت وثيقة الدعوة إلى 

مراكز  االتصال بالهيئات المحلية الوسيطة، مثل إدارات اإلرشاد، وال،والبريد اإللكتروني) إنترنت(

الصحية، ومؤسسات التدريب، والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المزارعين، والتنظيمات 

النسائية، وتستطيع هذه الهيئات بدورها تبادل المعلومات مع سكان الريف من خالل قنوات االتصال 

يف من وتجري وكاالت التنمية الدولية والهيئات بدورها تبادل المعلومات مع سكان الر. التقليدية

وتجري وكاالت التنمية الدولية والهيئات القطرية المشتركة في . خالل قنوات االتصال التقليدية

األنشطة اإلنمائية تجارب على االستفادة من تكنولوجيات المعلومات الجديدة وشبكات االتصال 

الريف، مما تاحتها لسكان  مركزة في ذلك على كيفية إاإللكتروني في دفع عجلة التنمية الريفية،

 .يساعد على تضييق الفجوة وإتاحة الفرصة لهم لالنتفاع بهذه التكنولوجيات

وقد حددت هذه الدراسة بعض المعوقات التي تؤدي إلى عدم التقدم في اسـتخدام االنترنـت فـي                  

 : ما يلي  وتشمل المشكالت التي تواجهها النساء،االتصال 

 . طق فقراًاعليها ال سيما في أشد المننقص مرافق البنية األساسية وتكلفة الحصول  •

 .نقص التعليم وحرمان النساء في بعض المناطق من االلتحاق بالتعليم المدرسي •

عدم كفاية برامج تدريب النساء على المهارات األساسية التي تمكنهن من اإللمام بتكنولوجيا              •

 . الحاسب اآللي

 أو الفرنسـية، وهـذا يعنـي أن         يعمل معظم الشـبكات باللغـة اإلنجليزيـة       : عقبات اللغة  •

المجموعات النسائية التي تقوم بنقل المعلومات إلى المجتمعات المحلية الريفية تحتاج إلـى             

 )١٩٩٩،سلفيا. (ترجمة هذه المعلومات إلى اللغات المحلية

وفي تقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة ذكر أن تقنية المعلومات سوف تعمل على توصيل               

 جهـاز حاسـوب أن      لديـه حيث سيصبح بإمكان أي مزارع      ،  لى المناطق الريفية البعيدة   اإلرشاد إ 

يحصل على التقنيات واإلرشادات الزراعية المتوفرة عبر االنترنت، األمر الذي سوف يؤدي إلـى              

الحاجة إلى موظفين إرشاد يوجهون المزارعين إلى الطرق التي مـن خاللهـا يسـتطيع اسـتخدام           

 (Swanson,1997) .لالستفادة منها في الزراعة بدال من توصيل الرسائل فقطالتقنيات الحديثة 
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 الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 إجراءات الدراسة
 

  المقدمة١,٣

 

ج مـنه  لألسلوب البحثي الذي اتبع إلجراء هذه الدراسة والـذي يتضـمن             يتناول هذا الفصل وصفاً   

 ، ثبـات أداة الدراسـة     ، صدق أداة الدراسة   أداة الدراسة،  ، عينة الدراسة  ،مجتمع الدراسة  الدراسة،

 . المعالجة اإلحصائية،جراءات الدراسةإ

 

  منهج الدراسة٢,٣

 

 وهو المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع        ،تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي إلجراء هذه الدراسة       

ا تعبيراً كمياً، بإعطاء وصـف رقمـي         ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنه      أو الظاهرة كما هي،   

يوضح مقدارها أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى المختلفة أو يعبر عنهـا تعبيـراً                

 . كيفياً بأن يصفها ويوضح خصائصها ويحلل هذه النتائج

 

  عينة الدراسة٣,٣

 



 
 

40

قسم األول ويتضمن المرشدين الزراعيين الذين يعملون في دوائر  ال؛قسمت عينة الدراسة إلى قسمين

 وفي الشركات والمؤسسات الربحية في مناطق شمال ، وفي المؤسسات الغير حكومية،الزراعة

 وبلغ عدد المرشدين الذين شملتهم عينة الدراسة ،)جنين، نابلس، طوباس، طولكرم(الضفة الغربية 

 ) :١,٣( الجدول  مهندس ومهندسة موزعين كما في٩٨

 

 المصدر وزارة ( .ماكن عملهمبالنسبة أل) المرشدين الزراعيين ( توزيع أفراد العينة١,٣جدول 

 ) ٢٠٠٧الزراعة

 النسبة المئوية عدد المبحوثين المجتمع المؤسسة

 ٧٥,٥ ٧٤ ٧٤ *دوائر الزراعة

 ١٤,٣ ١٤ ٢٠ الشركات الربحية

المؤسسات الغير 

 )الغير ربحية(حكومية 

١٠,٢ ١٠ ١٨ 

 

 وقد تم اختيار المناطق ،تضمن عينة من المزارعين من مناطق طولكرم وجنينفقد أما القسم الثاني 

والقرى التي تتركز فيها الزراعة في تلك المناطق حيث تم اختيار العينة منها بالرجوع إلى سجالت 

خذ العينة منها من ثم أ، وة في كل منطقة للحصول على أسماء المزارعينلديالمجالس القروية والب

 ):٢,٣( مبحوث موزعة كما في الجدول ١٧٩والتي بلغت 
 

ات لديالمصدر الب( .بالنسبة الماكن تجمعاتهم السكانية) المزارعين(توزيع أفراد العينة : ٢,٣جدول

)والمجالس القروية في كل منطقة  
 النسبة المئوية عدد أفراد العينة المجتمع القرية

 ١٦,٧٦ ٣٠ ٥٠ قباطية

 ١٧,٣٤ ٣١ ٤٨ برقين

 ١٩ ٣٤ ٥٠ ميثلون

 ٢٤ ٤٣ ٥٥ عتيل

 ٢٢,٩ ٤١ ٥٣ باقة الشرقية
 

  أسلوب جمع البيانات والدراسات األولية٣,٣
 

لتحقيق أهداف البحث تم استخدام استمارتي استبيان إحداها تتعلق بجمهور المرشـدين واألخـرى              

عة األدبيات السابقة المتعلقة بالموضـوع      خاصة بجمهور المسترشدين، حيث أعدتا بناءاً على مراج       
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ومن ثم تم تطويرهما عن طريق عرض االستمارات وتدارسها مع محاضرين في مجال الدراسـة               

 محكمين اثنين   ٤واإلحصاء وبعض المختصين في مجال اإلرشاد، حيث تم عرض االستبانتين على            

م األخ     ، اإلحصاء منهم في مجال اإلرشاد واآلخرين في مجال       ديالت     حيث ت واالقتراحات ذ بالتع

وإعادة صياغة بعض األسئلة وإضافة وحذف أسئلة أخرى، ومن ثم تم اختبار االستبيانين ميـدانياً،               

 مرشد  ١١ مزارعاً واستبيان المرشدين على      ١٥حيث تم اختبار االستبيان الخاص بالمزارعين على        

) كرونباخ ـ ألفـا  (االستعانة بمعادلة حساب معامل الثبات لفقرات االستبانة بتم اختيارهم عشوائيا ل

 وذلك من خالل الحاسب اإللكتروني مسـتعينا ببرنـامج الرزمـة            ،من مجاالت الدراسة   لكل مجال 

هذا وقد كان معامـل   ،)package for Social Sciences (SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  .٠,٧٠٢١ المرشدين ة وبالنسبة الستبان،٠,٩١٢٥ة المزارعين الثبات الكلي الستبان

 

المسح :المصدر ( المرشدين الزراعيينة معامل الثبات لكل مجال من مجاالت استبان٣,٣جدول 

:)الميداني  
           معامل الثبات 

)كرونباخ ـ ألفا (   
 الرقم المجال عدد الفقرات

.طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدين ١٦ ٠,٦٣٩٨  ١ 

١٤ ٠,٥٠٤٠ 
مرشدين على المعلومات طرق حصول ال

.اإلرشادية  
٢ 

٨ ٠,٦٨٧٨ 
طرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى 

.المرشدين والمزارعين  
٣ 

 المجموع ٣٨ ٠,٧٠٢١
 

:)المسح الميداني:المصدر (ة المزارعين  معامل الثبات لكل مجال من مجاالت استبان٤,٣جدول   
كرونباخ (معامل الثبات 

)ـ ألفا   
الالمج عدد الفقرات  الرقم 

.طرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي ١٣ ٠,٨٩١١  ١ 

.الجهات التي تقدم اإلرشاد ٥ ٠,٥٤٦٩  ٢ 

١٣ ٠,٨٧٥ 
 باألساليب الحديثة نمدى معرفة المزارعي

.والمتطورة في اإلرشاد  
٣ 

٨ ٠,٦٧٩٦ 
مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك 

.المزارع  

٤ 

 المجموع ٣٩ ٠,٩١٢٥
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  أداة جمع البيانات٤,٣

 

 : ما يليةوقد تضمنت كل استبان

  

 : استبانة المرشدين-١

 

 استبانة (١ هو موضح في الملحق رقم  كما)٢,٣ملحق  ( المرشدين أربعة أجزاءةتضمنت استبان

  .)المهندسين الزراعيين

  الخبرةوتضمن بيانات عن المرشد من حيث العمر والدرجة العلمية وعدد سنوات: الجزء األول

 .والجنس ومكان العمل

 

 في العملية  طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدينوتضمن الحديث عن: الجزء الثاني

اإلرشادية، حيث تم التطرق إلى أهم الطرق اإلرشادية الفردية والجماعية والجماهيرية بما فيها 

 .األساليب الحديثة في اإلرشاد

 

 الجزء إلى طرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية من  تم التطرق في هذا:الجزء الثالث

متابعة النشرات التي تصدرها المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة، أو عن طريق الدوريات 

أو المجالت العلمية المتخصصة، أو عن طريق أجهزة الحاسوب ومواقع االنترنت، أو عن طريق 

 .أو بواسطة الندوات والدورات والمؤتمرات العلميةمراكز األبحاث العالمية أو المحلية 

 

طرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى المرشدين تضمن هذا الجزء اإلشارة إلى : الجزء الرابع

والمزارعين وتطرقت األسئلة في هذا الجزء عن رأي المرشدين باألساليب الالزم إتباعها من أجل 

ديثة في اإلرشاد بحيث تم عرض أسئلة حول أهمية الدورات تطوير استخدام المرشدين لألساليب الح

الخاصة باإلرشاد عبر الحاسوب وكذلك بأهمية التعرف إلى مواقع االنترنت الخاصة في اإلرشاد 

 .الزراعي
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 : استبانة المزارعين-٢

 

 ةاستبان( ١ كما هو موضح في الملحق رقم )١,٣ملحق( المزارعين خمسة أجزاءةتضمنت استبان

 )ارعينالمز

وتضمن هذا الجزء بيانات عن المزارعين من حيث العمر والمستوى التعليمي : الجزء األول

 .والحيازة الزراعية وعدد سنوات العمل في الزراعة

 

 من قبل طرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحاليوتضمن هذا الجزء أسئلة عن : الجزء الثاني

ث االهتمام بطرق اإلرشاد الفردية والجماعية والجماهيرية المرشدين ألداء العملية اإلرشادية، من حي

األكثر انتشاراً، وأهمية مثل الزيارات الفردية والصور الفوتوغرافية واالجتماعات والندوات 

 .والنشرات اإلرشادية واإلذاعة والتلفاز والمشاهدات الحقلية والمجالت المتخصصة

 

التي تقدم اإلرشاد سواء الحكومية منها أو المؤسسات تطرق هذا الجزء إلى الجهات : الجزء الثالث

 .الربحية أو المؤسسات الغير ربحية، وكذلك مدى ثقة المزارع بهذه اإلرشادات ومدى تطبيقه لها

 

وتضمن أسئلة حول استخدام الحاسوب بشكل عام من قبل المزارع ومعرفته به ومدى : الجزء الرابع

لكترونية الزراعية واالستفادة منه في اإلرشاد الزراعي وكذلك استخدامه في الدخول إلى المواقع اال

 .مدى استخدام الهاتف المحمول لهذا الغرض

 

مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارع تطرق هذا الجزء إلى :  الجزء الخامس

ا ومدى معرفته من حيث تطبيقه لإلرشادات التي يحصل عليها من جمهور المرشدين واستفادته منه

 .بأمور الجدوى االقتصادية وتطبيق أمور الجودة للمنتجات

 

 الجزء األول من كل ة على جميع فقرات االستبانتين عداهذا وقد تم استخدام معيار موحد لإلجاب

اعتبرت العالمة العظمى لكل فقرة هي  بحيث ٥,٣استبانه وهو المعيار الموضح في الجدول رقم 

 ).١(يا لكل فقرة هي والعالمة الدن) ٥(
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 توزيع سلم اإلجابات على فقرات االستبانة: : ٥,٣جدول 

 

 الفقرة موافق بشدة موافق غير متأكد غير موافق غير موافق بشدة

 الصياغة الموجبة ٥ ٤ ٣ ٢ ١

  

 :هي للفقرات على ثالثة مستويات األوزانهذا وقد وزعت 
 

 .)%٨٠( األقل كانت النسبة المئوية للفقرة على إذاعالية  •

 %).٨٠(و%) ٥٠( كانت النسبة المئوية للفقرة تنحصر ما بين إذامتوسطة  •

 .%)٥٠( حصلت الفقرة على نسبة تقل عن إذامنخفضة  •

 

  متغيرات الدراسة٥,٣

 

 : على النحو التاليةانحصرت متغيرات الدراسة لكل استبان

 

 : وتكونت من : المرشديناستبانة: أوالً

  

 : كما يلي متغيراتةوهي ثالث: بعة المتغيرات التا-١

 .طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدين •

 .طرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية •

 . المرشدينلدىطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة  •

  

 : وهي خمسة متغيرات: المتغيرات المستقلة-٢
 

  .العمر •

 .عدد سنوات الخبرة •

 .الدرجة العلمية •

 .الجنس •

 .ن العملمكا •
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 : مما يليوتكونت :  المزارعينةاستبان: ثانيا

 

  : كما يلي متغيراتةوهي أربع: متغيرات تابعة. ١

 

 .طرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي •

 .الجهات التي تقدم اإلرشاد •

 . باألساليب الحديثة والمتطورة في اإلرشادنمدى معرفة المزارعي •

 .مة في سلوك المزارعمدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخد •

 

 : كما يلي متغيراتةوهي أربع:  متغيرات مستقلة-٢

 

  .العمر •

 .المستوى التعليمي •

 .عدد سنين العمل في مهنة الزراعة •

 .حجم المساحة التي تقوم بزراعتها سنويا •

 

: المعالجة اإلحصائية٦,٣  

 

وصفي لحساب المتوسطات كما ذكرنا سابقا في منهجية الدراسة فقد تم استخدام أساليب اإلحصاء ال

الحسابية واألخطاء المعيارية واإلحصاء التحليلي لتحليل البيانات حسب طبيعتها باستخدام برنامج 

) Statistical Package for Social Sciences) (SPSS( التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية

ت المحاور للتوزيعات الطبيعية واستخدمت االختبارات المعلمية والالمعلمية في ضوء مقاربة توزيعا

وضمت االختبارات . (Kolmogorov–Smirnov)باستخدام اختبار كولموجروف سيمرنوف 

  .المعلمية عند مقاربة توزيعات محاور

 للمقارنة بين ثالثة (ANOVA)الدراسة للتوزيعات الطبيعية اختبارات تحليل التباين األحادي 

وضمت االختبارات الالمعلمية عند . لمقارنة بين متوسطين ل(t-test) متوسطات فأكثر واختبار ت

-Kruskal)  واليس-عدم مقاربة مقياس االتجاه للتوزيعات الطبيعية باستخدام اختبار كروسكال

Wallis). 
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 الفصل الرابع 

______________________________________________________ 

 النتائج والمناقشة

 
 المقدمة ١,٤

 

 حيث يتم تناول النتائج المتعلقة بالعوامل ،ا الفصل نتائج الدراسة بالتحليل والمناقشةيتناول هذ

 كما . العملنمكاو ، الجنس، العلميةة الدرج، سنوات الخبرةدالعمر، عدالمستقلة للمرشدين وهي 

  سنين العمل في مهنةد عد، التعليميىونتناول العوامل المستقلة بالمزارعين وهي العمر، المستو

 . المساحة التي تقوم بزراعتها سنوياًم حج،الزراعة

 

طرق اإلرشاد كما ويتضمن هذا الفصل النتائج المتعلقة بالعوامل التابعة بالنسبة للمرشدين وهي 

 تطوير ق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية، وطرقالمستعملة من قبل المرشدين، وطر

 .المزارعين المرشدين ولدىوسائل اإلرشاد المتبعة 

 

 وهي طرق اإلرشاد المتبعة في ،كما يتضمن النتائج المتعلقة بالعوامل التابعة الخاصة بالمزارعين

 باألساليب الحديثة والمتطورة ن معرفة المزارعيى، ومد التي تقدم اإلرشادت، والجهاالوقت الحالي

 . تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارعى، ومدفي اإلرشاد

 

 استمارة المرشدين.  ٢,٤

 

 :تم تحليل استمارة المرشدين كالتالي

 

 : صفات عينة المرشدين الزراعيين.١,٢,٤

 



 
 

47

 تمثلت صفات عينة المرشدين بما يلي

 

 : أعمار المرشدين.١,١,٢,٤

 

أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية من شملتهم الدراسة من المرشدين الزراعيين كانت أعمارهم 

 في حين بلغت نسبة من تقل أعمارهم ،من حجم العينة %٨٢,٧ سنة بنسبة ٥٠ إلى ٣٠تتراوح بين 

 أن غالبية العاملين في اإلرشاد الزراعي هم ، وتدل هذه النتائج على%١٤,٣حوالي  سنة ٣٠عن 

 لم يكن هناك ، حيث ويعود السبب في ذلك إلى أن ما قبل ظهور السلطة الفلسطينية،من الشباب

 ولم يكن هناك قطاع خاص يعمل في مناطق ، القطاع الحكومي لفترات طويلةعمليات توظيف في

 ، وبعد نشوء السلطة الفلسطينية ظهر حجم كبير من الوظائف في القطاع الحكومي،الضفة الغربية

 مما ،كما تم افتتاح العديد من الشركات والمؤسسات الغير حكومية في مناطق السلطة الفلسطينية

تكرار األعمار والنسبة  )١,٤(ويعطي الجدول .مهندسين زراعيين فيهاأعطى حاجة لتوظيف 

 .المئوية لكل عمر

 

)المسح الميداني:المصدر ( التكرار والنسبة المئوية ألعمار عينة المرشدين١,٤جدول   

 

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %١٤,٣ ١٤  سنة٣٠اقل من 

 %٨٢,٧ ٨١  سنة٥٠ إلى ٣٠من 

 %٣,١ ٣  سنة٥٠أكثر من 

 

 : عدد سنوات الخبرة.٢,١,٢,٤

 

 ١٠ إلى ٥من (وي خبرة جيدة من أفراد العينة هم من ذ% ٦١,٢إلى أن ) ٢,٤(يشير الجدول

 وهذا يتوافق مع ،) سنوات٥من سنة إلى ( منهم ذوي خبرة متوسطة% ١٢,٢في حين أن ) سنوات

 سنة حيث أن ٥٠ إلى ٣٠من أعمار أفراد العينة من المرشدين الذين كانت أعمارهم في الغالب 

 سنوات ١٠ أما من هم خبرتهم تزيد عن ،هم متوسطةلديأعمارهم متوسطة وعدد سنين الخبرة 

 ،قل من سنة واحدةأة لديحد من أفراد العينة الخبرة  ولم نحصل على أ%.٢٦,٥فكانت نسبتهم 



 
 

48

القطاع الحكومي ويعزى ذلك إلى أن توظيف المرشدين الزراعيين في السنوات األخيرة توقف في 

 .والخاص بسبب أحداث االنتفاضة

 

المصدر ( تكرار ونسب عدد سنوات الخبرة للمرشدين الزراعيين في شمال الضفة٢,٤جدول 

)المسح الميداني:  

 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 ٠ ٠ اقل من سنة

 %١٢,٢ ١٢  سنوات٥من سنة إلى 

 %٦١,٢ ٦٠  سنوات١٠ إلى ٥من 

 %٢٦,٥ ٢٦ ثر من عشر سنواتأك

 

 : الدرجة العلمية.٣,١,٢,٤

 

من الذين يعملون في اإلرشاد الزراعي هم من حملة درجة % ٧٩,٦أظهرت نتائج الدراسة أن 

 )ماجستير، دكتوراه(البكالوريوس في العلوم الزراعية وكانت نسبة من يحملون درجات علمية أعلى 

 والجدول ،%١حاصلين على دبلوم زراعي ويقومون باإلرشاد فلم تتجاوز نسبتهم ال أما ،%١٩,٤

 .يوضح هذه النتائج  )٣,٤(

 

المصدر (تكرار والنسبة المئوية للدرجة العلمية الحاصل عليها المرشدين الزراعيين ال٣,٤جدول 

)المسح الميداني:  

 

 النسبة المئوية التكرار الدرجة العلمية

 %١ ١ دبلوم زراعي

 %٧٩,٦ ٧٨ بكالوريوس

 ١٩,٤ ٢٦ دراسات عليا

 

 

 : الجنس.٤,١,٢,٤
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 في ،%٨٩,٨ أي ما نسبته اً، فرد٨٨بلغ عدد الذكور في عينة الدراسة من المرشدين الزراعيين 

النتائج  وتعزى هذه، %١٠,٢ إناث أي ما نسبته ١٠ة حين أن عدد المرشدات الالتي كن ضمن العين

 ونسبة أخرى تعمل في ، إلى العمل المكتبيناث ال تعمل وعدد منهن يذهبكون نسبة عالية من اإلنل

 .النتائجيوضح هذه ) ٤,٤( والجدول ي،مجال التنمية الريفية أو اإلرشاد النسو
 

)المسح الميداني:المصدر ( التكرار والنسبة المئوية لمتغير الجنس٤,٤جدول   

 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %٨٩,٨ ٨٨ ذكر

 %١٠,٢ ١٠ ىأنث

 

 :  مكان العمل.٥,١,٢,٤

 

من أفراد عينة الدراسة الخاصة بالمرشدين يعملون في % ٧٥,٥أظهرت نتائج الدراسة أن 

منهم يعملون في الشركات الربحية المنتشرة في % ١٤,٣ن أ و،المؤسسات الحكومية المختلفة

فهم من % ١٠,٢ين يمثلون ما نسبته  أما بقية أفراد العينة والذ،المناطق الشمالية من الضفة الغربية

خر يعمل فيه أفراد عينة الدراسة من ، ولم يسجل مكان آالعاملين بالمؤسسات الخاصة الغير ربحية

 .يوضح ذلك) ٥,٤(والجدول . المرشدين
 

)المسح الميداني:المصدر ( التكرار والنسبة المئوية لمكان عمل المرشدين٥,٤جدول   

 

 ة المئويةالنسب التكرار مكان العمل

 %٧٥,٥ ٧٤ مديريات الزراعة

 %١٤,٣ ١٤ الشركات الزراعية

 %١٠,٢ ١٠ المؤسسات األهلية

 ٠ ٠ أخرى

 

 

 :طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدينالنتائج المتعلقة ب. ٢,٢,٤
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النتائج التي تم الحصول عليها بالنسبة لطرق ) ٦,٤(فقرة ويظهر الجدول  )١٦(شمل هذا الجزء 

 : حيث كانت اإلجابات على الشكل التالي،رشاد المستعملة من قبل المرشديناإل

 

كانت ) تعتبر عالية( من قبل المرشدين  وأكثر%٨٠اإلجابة عليها نسبة الفقرات التي كانت  .١

  .فقرات) ٥(

تعتبر %(٨٠و %٥٠الفقرات التي كانت نسبة اإلجابة عليها من قبل المرشدين بين  .٢

 .فقرة )١١(هي )متوسطة

 .من مجموع إجابات المرشدين%) ٥٠اقل من ( فقرة واحدة كانت ذات وزن منخفض .٣

تفضل القيام بالزيارات اإلرشادية الميدانية للقيام بعملك " أعلى نسبة للفقرات كانت للفقرة  .٤

 ويعود السبب في ذلك لكون الزيارات الميدانية %)٩٣,٦( وحصلت على نسبة" اإلرشادي

 .Oladeleوهذا متوافق تماما مع ما ذكره ، دهي أقدم وأنجع طرق اإلرشا

)Oladele,2002.( 

وحصلت على " جهاز الحاسوب احد طرق االتصال بالمزارعين"اقل نسبة كانت للفقرة  .٥

كون الحاسوب إحدى الطرق الحديثة جدا لإلرشاد إلى ويعود السبب في ذلك %) ٣٣,٢(نسبة

ويظهر ذلك التدني باستخدام . موالتي لم تصل بشكل واسع إلى أفراد المجتمع بشكل عا

 ) Howell,2004 (.الحاسوب باإلرشاد وهذا متوافق مع ما وجده هويل

حصلت الفقرة الخاصة باستعمال الهاتف المحمول لالتصال بجمهور المزارعين إلرشادهم  .٦

 وهي نسبة تظهر تطور استخدام الهاتف المحمول ،%٧١,٨على نسبة متوسطة بلغت 

 في المجتمعات وفي المجتمع ة عامةالهاتف المحمول أصبح ظاهر كون استعمال ،نسبيا

 .الفلسطيني بشكل خاص
 

المسح :المصدر (طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدينب  النتائج المتعلقة.أ.٦,٤جدول 

)الميداني  

  

 الفقرة لرقم
المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

 %المئوية
 الوزن

الخطأ 

 المعياري

١ 
ارات اإلرشادية الميدانية تفضل القيام بالزي

 .للقيام بعملك اإلرشادي
 ٠,٠٥ عالية ٩٣,٦ ٤,٦٨
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المسح :المصدر (طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدينب  النتائج المتعلقة.ب.٦,٤جدول 

)الميداني  
 

 

 الرقم
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

 %المئوية
 الوزن

الخطأ 

 المعياري

 ٠,١١ متوسطة ٧٠,١ ٣,٥١ .يةتقوم بعمل ملصقات إرشاد ٢

 ٠,١١ متوسطة ٧٠,٨ ٣,٥٤ .تقوم بتوزيع هذه الملصقات على المزارعين ٣

 ٠,٠٦ عالية ٩١,٢ ٤,٥٦ .تشارك بعمل ندوات للمزارعين ٤

٥ 
تعمل على توضيح المهام اإلرشادية باستخدام 

 .الصور
 ٠,١ عالية ٨٤,٤ ٤,٢٢

 ٠,١١ عالية ٨٠,٨ ٤,٠٤ .تقوم بعمل تجارب إيضاح للمزارعين ٦

 ٠,٠٩ عالية ٨٢,٤ ٤,١٢ .تستعمل المطبوعات إلتمام العملية اإلرشادية ٧

.تفضل استخدام التلفاز إلرشاد المزارعين ٨  ٠,١٢ متوسطة ٧٤,٢ ٣,٧١ 

.تفضل استخدام اإلذاعة إلرشاد المزارعين ٩  ٠,١٣ متوسطة ٧٣,٤ ٣,٦٧ 

 ٠,١٣ متوسطة ٧٤,٦ ٣,٧٣ .تستعمل الهاتف كأحد طرق اإلرشاد ١٠

١١ 
تقوم باستعمال الهاتف المحمول لالتصال 

 .بجمهور المزارعين إلرشادهم
 ٠,١٣ متوسطة ٧١,٨ ٣,٥٩

١٢ 
جهاز الحاسوب احد طرق االتصال  

.بالمزارعين  
 ٠,١٣ منخفضة ٣٣,٢ ١,٦٦

١٣ 
تربة،معاينة (تعتمد على الفحوصات المعملية 

 .في إعطاء التوصيات للمزارعين.....) اآلفات
 ٠,١١ متوسطة ٧٤,٨ ٣,٧٤

١٤ 
لدىك معلومات دقيقة عن برامج المكافحة 

 .المتكاملة تقدمها للمزارعين
 ٠,١٢ متوسطة ٦٩,٦ ٣,٤٨

 ٠,١١ متوسطة ٦٠,٤ ٣,٠٢ .لدىك سجالت خاصة لكل مزارع ترشده ١٥

١٦ 
تقوم بمراجعة السجالت المزرعية التي لدى 

 .المزارع عند زيارته
 ٠,١١ متوسطة ٦٧,٨ ٣,٣٩

 
 :النتائج المتعلقة بطرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية.٣,٢,٤

 

 النتائج التي تم الحصول عليها لطرق حصول ٧,٤ ويوضح الجدول ،فقرة )١٤(شمل هذا الجزء 

 :المرشدين على المعلومات اإلرشادية والتي كانت على الشكل التالي
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من مجموع  )وأكثر% ٨٠(ل المرشدين فقرات على نسبة إجابة عالية من قب )٣(حصلت  .١

  .الفقرات

من  %)٨٠و% ٥٠بين (فقرات على نسبة إجابة متوسطة من قبل المرشدين ) ٧(حصلت  .٢

  .مجموع الفقرات

%) ٥٠قل من أ( فقرات من مجموع فقرات هذا الجزء حصلت على إجابات منخفضة) ٤( .٣

 .من قبل المرشدين

" رها الجهات الحكومية تتابعها باستمرارالنشرات التي تصد"أعلى نسبة كانت للفقرة  .٤

حد أهم المصادر الموثوقة في الحصول على  كونها أ%)٨٩(وحصلت على نسبة 

 .المعلومات الحديثة

تستخدم البرامج المتخصصة للحصول على المعلومات اإلرشادية " قل نسبة كانت للفقرة أ .٥

Climwat/gis/cropwat، ى التدني في وهذا يدل عل%) ٤٠,٨( وحصلت على نسبة

  .استخدام البرامج اإلرشادية المتخصصة

 )١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨الفقرات(نالحظ أن الفقرات التي تتطرق إلى مواضيع االنترنت  .٦

.  وهذا يظهر أن التعامل مع االنترنت ما زال في طور النشوء،حصلت على درجة متوسطة

 تقنية المعلومات من قبل في دراسته عن استعمال وهذا ال يتوافق مع ما ذكره جيرجي

  (Gregg,2004) .موظفي اإلرشاد في جمعية فلوريدا للخدمات اإلرشادية

 

المسح :المصدر ( النتائج المتعلقة بطرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية.أ.٧,٤جدول 

)الميداني  

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية
 الوزن

الخطأ 

 المعياري

١ 
نشرات التي تصدرها الشركات الزراعية عن ال

األصناف واألنواع الحديثة التي دخلت األسواق 

.أنت من متابعيها  
 ٠,٠٨ عالية ٨٨,٢ ٤,٤١

٢ 
النشرات التي تصدرها الجهات الحكومية تتابعها 

.باستمرار  
 ٠,٠٨ عالية ٨٩ ٤,٤٥

 ٠,٣٧ عالية ٨٥,٤ ٤,٢٧ .تتابع باستمرار المجالت العلمية الزراعية ٣

٤ 
أنت احد المشتركين الدائمين بإحدى المجالت 

 .العلمية الزراعية العربية
 ٠,١٢ منخفضة ٤٧,٦ ٢,٣٨
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المصدر ( النتائج المتعلقة بطرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية.ب.٧,٤جدول 

)المسح الميداني:  
 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية
 الوزن

الخطأ 

 اريالمعي

٥ 
أنت احد المشتركين الدائمين بإحدى المجالت 

.العلمية الزراعية اإلنجليزية  
 ٠,١١ منخفضة ٤٣,٨ ٢,١٩

٦ 
أنت من المشتركين بالدوريات التي تصدر عن 

 .المؤسسات الزراعية
 ٠,١ منخفضة ٤٥,٢ ٢,٢٦

٧ 
تركز على نتائج األبحاث التي تصدر عن 

 .المراكز العلمية الزراعية
 ٠,١ متوسطة ٧٩,٨ ٣,٩٩

٨ 
تتصفح مواقع االنترنت الخاصة بالمجالت 

.الزراعية العربية  
 ٠,١١ متوسطة ٧٩,٤ ٣,٩٧

٩ 
تتصفح مواقع االنترنت الخاصة بالمجالت 

 .الزراعية اإلنجليزية
 ٠,١١ متوسطة ٧٢,٦ ٣,٦٣

١٠ 
المعلومات الزراعية الحديثة تحصل عليها من 

.خالل المواقع الزراعية على االنترنت  
 ٠,١١ متوسطة ٧٦,٢ ٣,٨١

١١ 
تتابع بشكل دائم نتائج األبحاث الزراعية التي 

. االنترنترتنشر عب  
 ٠,١١ متوسطة ٧٤,٢ ٣,٧١

١٢ 
تزور مواقع االنترنت الخاصة بمراكز األبحاث 

.الزراعية  
 ٠,١١ متوسطة ٧٥,٨ ٣,٧٩

١٣ 
تشارك في دورات تدريبية متخصصة في دول 

 .أخرى
 ٠,١٢٨ متوسطة ٦٠,٦٢ ٣,٠٣١

١٤ 
تستخدم البرامج المتخصصة للحصول على 

 Climwat/gis/cropwat. المعلومات اإلرشادية
 ٠,١١ منخفضة ٤٠,٨ ٢,٠٤

 
  : المرشدينلدىالنتائج المتعلقة بطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة .٤,٢,٤

 

 :إن توزيع الفقرات في هذا الجزء كانت على الشكل التالي) ٨,٤(يظهر الجدول 

 

من مجموع  )وأكثر% ٨٠(فقرات على نسبة إجابة عالية من قبل المرشدين )٦(ت حصل .١

  .الفقرات
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من  %)٨٠و% ٥٠بين (حصلت فقرتان على نسبة إجابة متوسطة من قبل المرشدين  .٢

  .مجموع الفقرات

 .لم يكن هناك أي فقرة في هذا الجزء ذات وزن منخفض .٣

انترنت قوية داخل مديريات يجب أن يكون هناك شبكة "أعلى نسبة كانت للفقرة  .٤

يتم عقد دورات تدريبية " اقل نسبة كانت للفقرة %) ٩٤(وحصلت على نسبة" الزراعة

وحصلت على " للتعرف بالطرق التكنولوجية الحديثة المستخدمة في اإلرشاد

 .%)٧٧,٢(نسبة

هم كما في لديتظهر النتائج أن المرشدين يصرون على الحاجة لتطوير طرق اإلرشاد  .٥

 متوافق مع ما ذكره ألبرت في دراسته تقييم وهذا،  )٧، ٦، ٥، ٣، ٢، ١(رات الفق

 (Elpert,2005)لدور مؤسسات اإلرشاد الزراعي األمريكية في تجسير التقسيم الرقمي

وكذلك مع سيدار ضمن تقريره خالل ورشة العمل اإلقليمية حول تقييم االحتياجات 

رشاد الزراعي في إقليم الشرق المؤسسية للبحوث وتطوير التكنولوجيا واإل

 ).٢٠٠٢سيدار(األدنى

 

المسح :المصدر ( المرشدين لدى النتائج المتعلقة بطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة .أ.٨,٤جدول 

)الميداني  

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

% 

 الوزن
الخطأ 

 المعياري

١ 
تفضل عقد دورات خاصة بالمرشدين تتعلق 

 .بالحاسوب
 ٠,١ عالية ٨٨,٤ ٤,٤٢

٢ 
تفضل تكثيف الدورات الخاصة بالمرشدين 

 .بالتعرف على االنترنت
 ٠,١٢ عالية ٨٤,٨ ٤,٢٤

 ٠,٠٨ عالية ٨٩ ٤,٤٥ .تشارك في دعم عمل هذه الدورات ٣

٤ 
يجب تدريب المرشدين على كيفية توصيل 

 .المعلومات للمزارعين عبر جهاز الحاسوب
 ٠,١١ متوسطة ٧٨,٦ ٣,٩٣

٥ 
يجب أن يكون هناك نظام خاص لتوصيل 

 .المعلومات للمرشدين عبر االنترنت
 ٠,٠٨ عالية ٨٧ ٤,٣٥
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المصدر ( المرشدين لدى النتائج المتعلقة بطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة .ب.٨,٤جدول 

)المسح الميداني:  

 
 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

% 

 الوزن
 الخطأ

 المعياري

٦ 
يجب أن يكون هناك شبكة انترنت قوية داخل 

 .مديريات الزراعة
 ٠,٠٥ عالية ٩٤ ٤,٧

٧ 
يتم عرض نتائج تجارب للعاملين في اإلرشاد 

 .عن طريق عقد مؤتمر نصف سنوي
 ٠,١١ عالية ٨١,٨ ٤,٠٩

٨ 
يتم عقد دورات تدريبية للتعرف بالطرق 

 .ادالتكنولوجية الحديثة المستخدمة في اإلرش
 ٠,١٢ متوسطة ٧٧,٢ ٣,٨٦

 

  : النتائج المتعلقة بالفرضيات الخاصة بالمرشدين الزراعيين.٥,٢,٤

 

تم فحص االختبارات المعلمية والالمعلمية في ضوء مقاربة توزيعات المحاور للتوزيعات الطبيعية 

وضمت االختبارات . (Kolmogorov – Smirnov)باستخدام اختبار كولموجروف سيمرنوف 

معلمية عند مقاربة توزيعات محاور الدراسة للتوزيعات الطبيعية اختبارات تحليل التباين األحادي ال

(ANOVA)للمقارنة بين ثالثة متوسطات فأكثر واختبار ت  (t-test)للمقارنة بين متوسطين .

ختبار وضمت االختبارات الالمعلمية عند عدم مقاربة مقياس االتجاه للتوزيعات الطبيعية باستخدام ا

  .(Kruskal-Wallis) واليس -كروسكال

 

سيمرنوف لمقاربة التوزيع لمتغيرات الدراسة التابعة -موجروفقيم اختبار كول) ٩,٤(يظهر الجدول

االنحراف المعياري والخطأ المعياري لكل عامل ) ١٠,٤( كما ويظهر الجدول ،المتعلقة بالمرشدين

 .تقلة الستمارة المرشدينمن العوامل التابعة مقارنة مع العوامل المس
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 ة التوزيع الطبيعي لعوامل الدراسة المستقلة بسيمرنوف لمقار-قيم اختبار كولموجروف ٩,٤جدول 

)المسح الميداني:المصدر (المتعلقة بالمرشدين             

 

 المتغير
-كولموجروفاختبار :zقيمة 

 سيمرنوف

 طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدين

 
٠,٠٨١ 

طرق حصول المرشدين على المعلومات 

 اإلرشادية
٠,٠٠٢ 

طرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى 

 المرشدين
٠,٠٧٦ 

 

 

  االنحراف المعياري والخطأ المعياري لكل متغير من المتغيرات التابعة بالنسبة ١٠,٤جدول 

)المسح الميداني:المصدر (للمرشدين               

 

 أ المعياريالخط المتوسط المتغير

طرق اإلرشاد المستعملة من قبل 

 المرشدين
٠,٠٤ ٣,٤٧ 

طرق حصول المرشدين على 

 المعلومات اإلرشادية
٠,٠٧ ٣,٤٢ 

طرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة 

 لدى المرشدين
٠,٠٥ ٣,٨٣ 

 

 : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى .١,٥,٢,٤

 

                 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةنصت الفرضية األولى على انه ال توجد عالقة

)=αفي طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدين تعزى إلى أعمارهم، عدد سنوات )٠،٠٥ 

 .هملديالخبرة، الدرجة العلمية، الجنس، مكان العمل 
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ة بالنسب) One Way ANOVA(األحادي لفحص هذه الفرضية تم استخدام التحليل التباين و

 أما بالنسبة ،) أ.١١٫٤جدول( لمتغيرات العمر وعدد سنوات الخبرة والدرجة العلمية ومكان العمل

 )Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين لمتغير الجنس فقد تم استعمال اختبار ت

 )ب.١١,٤جدول(
 

 شدين ومتغيراتطرق اإلرشاد المستعملة من قبل المر نتائج تحليل التباين األحادي ل.أ.١١٫٤جدول 

 )المسح الميداني:المصدر (هملديأعمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، مكان العمل 

 

 مستوى الداللة المحسوبة) ف(قيمة  المتغير

 ٠,٥٣ ٠,٦٣٩ العمر

 ٠,٩٤٥ 0.057 عدد سنوات الخبرة

 ٠,٤٨٣ ٠,٧٣٣ الدرجة العلمية

 ٠,٣٤١ ١,٠٨٧ مكان العمل
 

 

 لطرق اإلرشاد ) Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين تائج اختبار ت ن.ب.١١٫٤جدول 

 )المسح الميداني:المصدر (المستعملة من قبل المرشدين ومتغير الجنس                

 

 

 مستوى الداللة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس

 ٠٫٤٥٥٥٩ ٢٫٢٦٣٥ ذكر

 ٠٫٢٩٥٢٩ ٢٫٣١٨٨ أنثى

٠٫٢٣٩ 

 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية نه حظ أنال) ب.١١٫٤(و) أ.١١٫٤(نظر إلى الجدولين بال

 في طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدين تعزى إلى )α٠،٠٥=(عند مستوى الداللة 

 وهذا ما يثبت الفرضية م،هلديأعمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، الجنس، مكان العمل 

 . المرشدين تأثير على اختيار طرق اإلرشادلدىخر ال يوجد للعوامل المستقلة آ أي بمعنى .األولى
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  :لنتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةا .٢,٥,٢,٤

 

 )α٠،٠٥=( انه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ىنصت الفرضية الثانية عل

رشادية تعزى إلى أعمارهم، عدد سنوات الخبرة، في طرق حصول المرشدين على المعلومات اإل

 –كرسكال  ختبارلفحص هذه الفرضية تم استخدام او  .هملديالدرجة العلمية، الجنس، مكان العمل 

بالنسبة لمتغير العمر ولمتغير عدد سنوات الخبر ولمتغير الدرجة  (Kruskal-Wallis Test) ويلز

  أما بالنسبة لمتغير الجنس فقد تم استعمال اختبار ت،)أ.١٢,٤جدول(العلمية ولمتغير مكان العمل

ال توجد فروق حيث نالحظ انه ) ب.١٢,٤جدول( )Independent T-test(لمجموعتين مستقلتين 

 في طرق حصول المرشدين على )α٠،٠٥=(معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لخبرة، الدرجة العلمية، الجنس، مكان المعلومات اإلرشادية تعزى إلى أعمارهم، عدد سنوات ا

 وهذا ما يثبت الفرضية الثانية أي انه ال يوجد عالقة بين العوامل المستقلة المبحوثة لديهم،العمل 

 .في هذه الدراسة والطريقة التي يحصل المرشد من خاللها على معلوماته اإلرشادية
 

 مرشدين على المعلومات اإلرشاديةطرق حصول الل  ويلز–كرسكال   نتائج اختبار.أ.١٢٫٤جدول 

المسح :المصدر (هملديومتغيرات أعمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، مكان العمل 

)الميداني  

 

 مستوى الداللة Chi-Squareقيمة  المتغير

 ٠,٠٦٣ 5.535 العمر

 ٠,٨٢٩ 0.374 عدد سنوات الخبرة

 ٠,٤٢٢ 1.726 الدرجة العلمية

 ٠,٨٥٤ 0.317 مكان العمل
 

 طرق حصول ل) Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين  نتائج اختبار ت.ب.١٢,٤جدول 

)المسح الميداني:المصدر (المرشدين على المعلومات اإلرشادية ومتغير الجنس                   

 

 مستوى الداللة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس

 ٠٫٦١٤٥٣ ٢٫٢٦٣٥ ذكر

 ٥٠٨٤٩. ٣٫١٦٤٣ أنثى
٠٫٩٥٩ 
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 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة   .٣,٥,٢,٤

  

 )α٠،٠٥=( ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هنصت الفرضية الثالثة على أن

 المرشدين تعزى إلى أعمارهم، عدد سنوات الخبرة، لدىفي طرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة 

لفحص هذه الفرضية تم استخدام التحليل التباين و. ملديهة، الجنس، مكان العمل الدرجة العلمي

بالنسبة لمتغير العمر ولمتغير عدد سنوات الخبر ولمتغير ) One Way ANOVA(األحادي 

أما بالنسبة لمتغير الجنس فقد تم استعمال ، )أ.١٣,٤جدول( الدرجة العلمية ولمتغير مكان العمل

 .)ب.١٣,٤جدول( )Independent T-test( مستقلتين  لمجموعتيناختبار ت
 

  المرشدينلدىطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة  نتائج تحليل التباين األحادي ل.أ.١٣٫٤جدول 

المسح :المصدر (هملديومتغيرات أعمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، مكان العمل 

)الميداني  
 

 وى الداللةمست المحسوبة) ف(قيمة  المتغير

 ٠,٠٣٨ ٣,٣٧٧ العمر

 ٠,٦٤٧ ٠,٤٣٨ عدد سنوات الخبرة

 ٠,٥٩ ٠,٥٣١ الدرجة العلمية

 ٠,٨٦٣ ٠,١٤٧ مكان العمل

 

 طرق تطوير ) Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين  نتائج اختبار ت.ب.١٣٫٤جدول 

)المسح الميداني:المصدر ( المرشدين ومتغير الجنسلدىوسائل اإلرشاد المتبعة                   

 

 مستوى الداللة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس

 ٠٫٥٠٢٥٩ ١٫٧٤٠١ ذكر

 ٠٫٨٥٨٠٧ ١٫٧٨٧٥ أنثى
٠٫٠١ 

 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى نالحظ انه ) أ.١٣٫٤(بالنظر إلى الجدول 

 المرشدين تعزى إلى عدد سنوات لدى المتبعة  في طرق تطوير وسائل اإلرشاد)α٠،٠٥=(الداللة 

 يوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند ه إال أنلديهم،الخبرة، الدرجة العلمية، مكان العمل 
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 المرشدين ومتغير العمر لدىطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة  في )α٠،٠٥=(مستوى داللة 

أن الفرق اإلحصائي  )Tukey( من فحص ويتضح. ومتغير الجنس مما ينفي الفرضية الثالثة

الى  ٣٠من (المتعلق بمتغير العمر وطرق حصول المرشدين على المعلومات هو فقط بين الفئة 

 .)٣٠اقل من (والفئة ) ٥٠

 

  استمارة المزارعين٣,٤

 

 : كالتاليالمزارعينتم تحليل استمارة 

 

 :لمزارعينا ةنالنتائج المتعلقة بالعوامل المستقلة بالنسبة الستبا.١,٣,٤

 

 :شملت النتائج المتعلقة بالعوامل المستقلة للمزارعين المبحوثين ما يلي

 

 :ن أعمار المزارعي.١,١,٣,٤

 

 ٥٠الى  ٣٠من عينة المزارعين كانت تتراوح أعمارهم بين % ٧١,٥أظهرت نتائج الدراسة أن 

من حجم عينة الدراسة % ١٢,٨ سنة فقد شكلوا ما نسبته ٣٠قل من ، أما من كانت أعمارهم أسنة

 وهذا ، سنة٥٠فقد كانت أعمارهم تزيد عن %) ١٥,٦( أما بقية أفراد العينة ،الخاصة بالمزارعين

يظهر أن غالبية الذين يعملون بالزراعة هم من الشباب وهذا متوافق أيضا مع المسوحات 

يظهر ) ١٤,٤ (والجدول. ة عاليين نسبة الشباب في المجتمع الفلسطينأاإلحصائية التي ذكرت 

 .تكرار ونسبة كل فئة عمرية على حدةال

 

)المسح الميداني:المصدر ( التكرار والنسبة المئوية ألعمار عينة المزارعين١٤,٤جدول   

 

 %النسبة المئوية  التكرار الفئة العمرية

 ١٢,٨ ٢٣  سنة٣٠اقل من 

 ٧١,٥ ١٢٨  سنة٥٠ إلى ٣٠من 

 ١٥,٦ ٢٨  سنة٥٠أكثر من 

 :مستوى التعليمي للمزارعين ال.٢,١,٣,٤
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قسمت الفئة العمرية إلى ثالث فئات هي األمية ومن هم حاصلون على التعليم األساسي والفئة الثالثة 

من عينة % ٦٠,٣ النتائج إلى أن ت وقد أشار،كانت لمن هم حاصلون على التعليم الثانوي وما فوق

 أما بقية ،%٥,٦األميون فلم تتجاوز نسبتهم  أما ،المزارعين هم من الحاصلين على التعليم األساسي

يظهر ) ١٥,٤( والجدول . من الحاصلين على التعليم الثانوي وما فوقافقد كانو%) ٣٤,١(العينة 

 .هذه النتائج
 

المسح :المصدر ( التكرار والنسبة المئوية لمستوى التعليم في عينة المزارعين ١٥,٤جدول 

)الميداني  

 

 النسبة المئوية ارالتكر المستوى التعليمي

 ٥,٦ ١٠ أمي

 ٦٠,٣ ١٠٨ تعليم أساسي

 ٣٤,١ ٦١ ثانوي وما فوق

 

 : عدد سنين العمل في الزراعة.٣,١,٣,٤

 

مضوا في مهنة الزراعة أكثر من شملتهم الدراسة من المزارعين قد أأظهرت النتائج أن غالبية من 

مضوا ما بين أ أما من ،لمزارعينمن العينة المبحوثة من ا% ٦٥,٩ سنوات حيث بلغت نسبتهم ١٠

فلم %) ١١,٢( أما بقية أفراد العينة ،%٢٢,٩كانت نسبتهم حوالي فسنوات في هذه المهنة  ١٠الى ٥

 .يوضح هذه النتائج) ١٦,٤( والجدول . سنوات في هذه المهنة٥يمضوا أكثر من 

 

)المسح الميداني:ر المصد( التكرار والنسبة المئوية لعدد سنين العمل في الزراعة ١٦,٤جدول   

 

 %النسبة المئوية التكرار عدد سنين العمل في الزراعة

 ١١,٢ ٢٠  سنوات٥اقل من 

 ٢٢,٩ ٤١  سنوات١٠ إلى ٥من 

 ٦٥,٩ ١١٨  سنوات١٠أكثر من 
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 : الحيازة الزراعية.٤,١,٣,٤

 

 ،)نمات د١٠أقل من (من أفراد عينة الدراسة من ذوي الحيازات الزراعة القليلة % ٤٠كان حوالي 

 ٣٠ دنم، أما من يزرعون أكثر من ٣٠ إلى ١٠منهم يقومون بزراعة ما بين % ٣١في حين كان 

 وهذا يدلل على أن الحيازة الزراعة في الضفة الغربية حيازة ،%٢٩ ما نسبته انما فقد شكلوود

 .يوضح ذلك) ١٧,٤( والجدول .صغيرة نوعا ما

 

)المسح الميداني:المصدر (ين الحيازة الزراعية لعين المزارع١٧,٤جدول   

 

 %النسبة المئوية  التكرار الحيازة الزراعية

 ٣٩,٧ ٧١  دنمات١٠اقل من 

 ٣١,٣ ٥٦  دنم٣٠ إلى ١٠من 

 ٢٩,١ ٥٢  دنم٣٠أكثر من 

 

 : النتائج المتعلقة بطرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي.٢,٣,٤

 

شاد المتبعة في الوقت الحالي والتي كانت على النتائج المتعلقة بطرق اإلر) ١٨,٤( يظهر الجدول 

 :النحو التالي 

 

% ٨٠(لم يكن في هذا الجزء أي فقرة حصلت على نسبة إجابة عالية من قبل المزارعين  .١

 .)وأكثر

 من قبل المزارعين%) ٨٠الى%٥٠بين (فقرات على نسبة إجابة متوسطة ) ١٠(حصلت  .٢

من قبل %)٥٠اقل من ( منخفضة فقرات في هذا الجزء على نسبة إجابة) ٣(حصلت  .٣

 .المزارعين

الزيارات اإلرشادية هي أهم طريقة للحصول على اإلرشاد "كانت أعلى نسبة للفقرة  .٤

 وهذا متوافق مع ما ذكره المرشدون ومتوافق أيضا مع ما وجده هويل ،"الزراعي

)Howell,2004 (وكذلك ما وجده جانا(Gana,2004)  

حيث حصلت كل واحدة منهما على  "ن اآلخرينتطبق نصائح المزارعي" وللفقرة .٥

 .%٧٦,٤نسبة
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أنت مشترك في مؤسسات تصدر نشرات تواكب التطورات الجديدة "قل نسبة كانت للفقرة أ .٦

 %.٢٣وحصلت على نسبة " في أعمال الزراعة

غلب طرق اإلرشاد المختلفة على درجه متوسطة إال عند نالحظ في هذا الجزء حصول أ .٧

 وهذا يعطي فكرة عن عدم اهتمام المزارعين لهذه الطرق ،والتلفازالحديث عن اإلذاعة 

 وهذا ماال يناسب المزارعين وهذا مخالف لما وجده ميشيل ،كونها تحتاج إلى مواعيد محددة

(Michael, 2003)وجيبتا (Gupta,1991) . 

أنت مشترك في مؤسسات تصدر نشرات تواكب التطورات الجديدة في "حصلت الفقرة  .٨

على درجة منخفضة حيث ال يهتم المزارعين في العادة باالشتراك بهذه " لزراعةأعمال ا

 .الدوريات

 

)المسح الميداني:المصدر ( النتائج المتعلقة بطرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي.أ.١٨,٤جدول   

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

% 

 الوزن
الخطأ 

 المعياري

١ 
رشادية هي أهم طريقة الزيارات اإل

 .للحصول على اإلرشاد الزراعي
 ٠,٠٨ متوسطة ٧٦,٤ ٣,٨٢

٢ 
تحصل على اإلرشادات الزراعية الهامة 

 .عن طريق اإلذاعة
 ٠,٠٨ منخفضة ٤٤,٢ ٢,١٢

 ٠,٠٣ منخفضة ٢٤,٢ ١,٢١ .تتابع البرامج التلفزيونية المتعلقة بالزراعة ٣

٤ 
 تقوم بقراءة أي نشرة جديدة تصلك تتعلق

 .باألمور الزراعية
 ٠,٠٩ متوسطة ٦٩,٨ ٣,٤٩

 ٠,١ متوسطة ٦٢,٨ ٣,١٤ .تلبي الدعوة ليوم دراسي زراعي ٥

٦ 
أنت من المهتمين بمتابعة المشاهدات 

 .الحقلية
 ٠,١١ متوسطة ٦٢,٨ ٣,١٤

٧ 
تفضل أن تكون المشاهدة الحقلية في 

 .مزرعتك
 ٠,٠٩ متوسطة ٧٢,٤ ٣,٦٢

)المسح الميداني:المصدر (لقة بطرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي النتائج المتع.ب.١٨,٤جدول   
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.تطبق نصائح المزارعين اآلخرين ٨  ٠,٠٧ متوسطة ٧٦,٤ ٣,٨٢ 

 ٠,٠٨ متوسطة ٦٨,٨ ٣,٤٤ .الصور الفوتوغرافية وسيلة متبعة لإلرشاد ٩

١٠ 

أنت مشترك في مؤسسات تصدر نشرات 

تواكب التطورات الجديدة في أعمال 

 .اعةالزر

 ٠,٠٣ منخفضة ٢٣ ١,١٥

١١ 
تحضر ندوات متخصصة في العمل 

 .الزراعي
 ٠,١ متوسطة ٥٨,٦ ٢,٩٣

١٢ 
تحضر ورشات عمل تختص في العمل 

 .الزراعي
 ٠,١ متوسطة ٥٧,٦ ٢,٨٨

١٣ 
تسافر لمكان ما للوقوف على تطور 

 .تكنولوجي مهم
 ٠,١٣ متوسطة ٥٨,٦ ٢,٩٣

 

 :تي تقدم اإلرشاد النتائج المتعلقة بالجهات ال.٣,٣,٤

 

إلى النتائج التي تم الحصول عليها للجهات التي تقدم اإلرشاد حيث كانت ) ١٩,٤(يشير الجدول 

 :النتائج على النحو التالي

 

من بين مجموع إجابات  )وأكثر%٨٠(حصلت فقرة واحدة على نسبة إجابة عالية  .١

 .المزارعين

من بين مجموع إجابات  %)٨٠و%٥٠بين (حصلت فقرة واحدة على نسبة إجابة متوسطة  .٢

 .المزارعين

من مجموع إجابات  %)٥٠اقل من (فقرات على نسبة إجابة منخفضة  )٣(حصلت  .٣

 .المزارعين

" اإلرشاد الذي تحصل علية يكون من مرشدي الشركات الزراعية" أعلى نسبة كانت للفقرة .٤

جل تسويق  كونها األكثر سعيا للوصول إلى المزارع من ا،%)٨١,٨(وحصلت على نسبة

 .منتجاتها

الجمعيات تعمل على إيجاد مهندسين زراعيين إلعطائك اإلرشادات " قل نسبة كانت للفقرةأ .٥

 .%)٤٣,٦(وحصلت على نسبة" الالزمة
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حصلت فقرة مرشدو دوائر الزراعة هم من يقومون بزيارتك إلرشادك على درجة  .٦

 . الموجودة في تلك الدوائر ويعود السبب في ذلك إلى اإلعاقات المالية واإلدارية،منخفضة

بالنسبة للمؤسسات الغير ربحية حصلت على درجة منخفضة بالنسبة لإلرشاد كون عملها  .٧

 . مواضيع أخرى غير اإلرشادفييكون 

 

)المسح الميداني:المصدر ( النتائج المتعلقة بالجهات التي تقدم اإلرشاد١٩,٤جدول   

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 ةالمئوي

% 

 الوزن
الخطأ 

 المعياري

١ 
مرشدو دوائر الزراعة هم من يقومون 

.بزيارتك إلرشادك  
 ٠,٠٩ منخفضة ٤٨,٦ ٢,٤٣

٢ 
اإلرشاد الذي تحصل علية يكون من 

 .مرشدي الشركات الزراعية
 ٠,٠٧ عالية ٨١,٨ ٤,٠٩

٣ 
المؤسسات غير الربحية هي من يقدم 

 .اإلرشاد
 ٠,٠٨ منخفضة ٤٧ ٢,٣٥

٤ 
عمل على إيجاد مهندسين الجمعيات ت

 .زراعيين إلعطائك اإلرشادات الالزمة
 ٠,١ منخفضة ٤٣,٦ ٢,١٨

٥ 
تأخذ النصائح اإلرشادية من جيرانك من 

 .المزارعين
 ٠,٠٩ متوسطة ٧٣,٢ ٣,٦٦

 

 : باألساليب الحديثة والمتطورة في اإلرشادن مدى معرفة المزارعي.٤,٣,٤
 

 باألساليب الحديثة والمتطورة في نبمدى معرفة المزارعيالنتائج المتعلقة ) ٢٠,٤(يظهر الجدول 

 :اإلرشاد حيث كانت على النحو التالي
 
من مجموع إجابات ) وأكثر% ٨٠( نسبة إجابة عالية ىحصلت فقرتان في هذا الجزء عل .١

 .المزارعين

من مجموع  %)٨٠الى%٥٠من ( حصلت فقرة واحدة في هذا الجزء على إجابة متوسطة .٢

 .عينإجابات المزار
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من مجموع  %)٥٠قل من أ(ا الجزء على نسبة إجابة منخفضة فقرات في هذ) ١٠(حصلت  .٣

 .إجابات المزارعين

 

 باألساليب الحديثة والمتطورة في نمعرفة المزارعي النتائج المتعلقة بمدى .أ.٢٠,٤جدول

)المسح الميداني:المصدر (اإلرشاد  

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

% 

 الوزن
الخطأ 

 المعياري

١ 
تستعمل جهاز الهاتف المحمول للتحدث إلى 

.المرشد في حال واجهتك مشكلة زراعية ما  
 ٠,٠٤ عالية ٩٦,٤ ٤,٨٢

٢ 
تقوم بالذهاب إلى موقع تواجد المرشد المختص 

.في عمله للحصول على اإلرشادات الالزمة  
 ٠,١ متوسطة ٦٨,٢ ٣,٤١

٣ 
حال وجود يقوم المرشد باالتصال بك في 

 .إرشادات جديدة ليوصلها لك
 ٠,٠٨ عالية ٨٠,٢ ٤,٠١

٤ 
تستعمل جهاز الحاسوب للتواصل مع 

 .المرشدين
 ٠,٠٣ منخفضة ٢١,٨ ١,٠٩

٥ 
تعمل على فتح المواقع االلكترونية لحل مشاكلك 

 .المز رعية
 ٠,٠٤ منخفضة ٢٣,٦ ١,١٨

.أنت من المتصفحين للمواقع االلكترونية ٦ فضةمنخ ٢٣,٦ ١,١٨   ٠,٠٤ 

٧ 
تقوم بالدخول إلى المواقع االلكترونية الزراعية 

 .للتعرف على الجديد في الزراعة
 ٠,٠٦٣ منخفضة ٢٦,١٤ ١,٣٠٧

٨ 
لديك الرغبة في االلتحاق بدورات تدريبية لتعلم 

 .استخدام الحاسوب
 ٠,٠٩ منخفضة ٥٩,٢ ٢,٩٦

٩ 
تشجع على االلتحاق بدورات تدريبية لتعلم 

 باستخدام الحاسو
 ٠,١ منخفضة ٦٧,٤ ٣,٣٧

 ٠,١ منخفضة ٥١ ٢,٥٥ تعمل على تقوية قدراتك في استخدام الحاسوب ١٠

 ٠,٠٩ منخفضة ٣٠,٨ ١,٥٤ تحبذ استخدام الحاسوب في اإلرشاد ١١
 
 

 باألساليب الحديثة والمتطورة في نمعرفة المزارعي النتائج المتعلقة بمدى .ب.٢٠,٤جدول

)انيالمسح الميد:المصدر (اإلرشاد  
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١٢ 
تقوم بإدخال المشاكل الخاصة بمزرعتك لبرامج 

متخصصة على االنترنت للحصول على 

 اإلجابات الفنية المناسبة
 ٠,٠٦ منخفضة ٢٣,٦ ١,١٨

١٣ 
لديك معرفة بالبرامج المحوسبة المتخصصة 

 .Climwat/gis / cropwatمثل  
 ٠,٠٢ منخفضة ٢١,٢ ١,٠٦

 

تستعمل جهاز الهاتف المحمول للتحدث "ي نصت على أعلى نسبة في هذا الجزء للفقرة الت .٤

من نسبة  %)٩٦,٤(حيث حصلت على "إلى المرشد في حال واجهتك مشكلة زراعية ما

 .اإلجابات

ك معرفة بالبرامج المحوسبة المتخصصة مثل لديقل نسبة في هذا الجزء كانت للفقرة أ .٥

Climwat/gis/cropwat إلجاباتمن نسبة ا%) ٢١,٢( حيث حصلت على نسبة.  

الفقرات (نالحظ في الفقرات المتعلقة بالحاسوب واالنترنت  .٦

حصلت على درجه منخفضة وهذا يدل على تدني ) ٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣

 المزارعين بالنسبة للحاسب اآللي واالنترنت وهذا مشابه لما وجده لدىالمستوى المعرفي 

 . (Richardson.1997) ورشاردسون(Howell,2004) هويل

 

 :مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارع. 

 

من مجموع إجابات )وأكثر%٨٠(حصلت فقرتان في هذا الجزء على نسبة إجابة عالية .١

 .المزارعين

من مجموع  %)٨٠و%٥٠بين( إجابات في هذا الجزء على نسبة إجابة متوسطة)٥(حصلت  .٢

 .إجابات المزارعين

من مجموع  %)٥٠من قلأ (ء على نسبة إجابة منخفضةحصلت فقرة واحدة في هذا الجز .٣

 .إجابات المزارعين

قمت بتغيير سلوك زراعي كنت تقوم به نتيجة لتلقيك معلومات "أعلى نسبة كانت للفقرة  .٤

وهذا يدل على أهمية اإلرشاد بالنسبة للمزارع ، %)٩٠,٦(وحصلت على نسبة" إرشادية

 .وتغيير سلوكه

وحصلت على " ذ القرارات المزرعية وفق أسس علميةتأخ" قل نسبة كانت للفقرة أ .٥

   . وهذا يدل على مدى تدني اهتمام المزارع بالمسائل الفنية العلمية،)٤٨,٦(نسبة
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مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارع النتائج المتعلقة ب) ٢١,٤(يظهر الجدول و

 :حيث كانت على النحو التالي
 

المصدر (مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارعج المتعلقة ب النتائ٢١,٤جدول 

)المسح الميداني:  
 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية
 الوزن

الخطأ 

 المعياري

١ 
قمت بتغيير سلوك زراعي كنت تقوم به 

 .نتيجة لتلقيك معلومات إرشادية
 ٠,٠٤ عالية ٩٠,٦ ٤,٥٣

٢ 
الت المزرعية في عملك تستخدم السج

 .الزراعي
 ٠,٠٧ متوسطة ٥٣,٤ ٢,٦٧

٣ 
تأخذ القرارات المزرعية وفق أسس علمية 

 .حصلت عليها عبر الوسائل اإلرشادية
 ٠,٠٩ منخفضة ٤٨,٦ ٢,٤٣

٤ 
لديك القدرة على حساب جدوى إقتصادية 

 .لمشروعك الزراعي
 ٠,٠٨ متوسطة ٦٦,٦ ٣,٣٣

٥ 
لمنتجات لديك معرفة عن أنظمة الجودة ل

 .الزراعية
 ٠,٠٤ متوسطة ٧٥,٢ ٣,٧٦

٦ 
يتم بيع منتوجك الزراعي ألسواق تهتم 

 . الجودةسبمقايي
 ٠,٠٥ متوسطة ٧٦,٦ ٣,٨٣

٧ 
تثق بالتوجيهات اإلرشادية التي تحصل 

 .عليها
 ٠,٠٥ عالية ٨٤,٦ ٤,٢٣

 ٠,٠٥ متوسطة ٧٩,٨ ٣,٩٩ .لديك ثقة في الجهات التي تقدم اإلرشاد ٨

 

  :نتائج المتعلقة بالفرضيات الخاصة بالمزارعينال. ٦,٣,٤

 

تم فحص االختبارات المعلمية والالمعلمية في ضوء مقاربة توزيعات المحاور للتوزيعات الطبيعية 

وضمت االختبارات  . (Kolmogorov – Smirnov)باستخدام اختبار كولموجروف سيمرنوف 

يعات الطبيعية اختبارات تحليل التباين األحادي المعلمية عند مقاربة توزيعات محاور الدراسة للتوز

(ANOVA)للمقارنة بين ثالثة متوسطات فأكثر واختبار ت  (t-test)للمقارنة بين متوسطين  .

وضمت االختبارات الالمعلمية عند عدم مقاربة مقياس االتجاه للتوزيعات الطبيعية باستخدام اختبار 

 .(Kruskal-Wallis) واليس -كروسكال
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سيمرنوف لمقاربة التوزيع الطبيعي لعوامل الدراسة -قيم اختبار كولموجروف) ٢٢,٤( الجدوليظهر

المتوسط الحسابي والخطأ المعياري لكل ) ٢٣,٤(يظهر الجدول كما  ،التابعة المتعلقة بالمزارعين

 .متغير من المتغيرات التابعة الخاصة بالمزارعين

 

ف لمقاربة التوزيع الطبيعي لعوامل الدراسة التابعة سيمرنو- قيم اختبار كولموجروف٢٢,٤الجدول 

)المسح الميداني:المصدر (المتعلقة بالمزارعين  

 

 سيمرنوف-كولموجروفاختبار :zقيمة  المتغير

 ٠,٢٤١ .طرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي

 ٠,٠٠ .الجهات التي تقدم اإلرشاد

 باألساليب الحديثة نمدى معرفة المزارعي

 .رة في اإلرشادوالمتطو
٠,٠٠ 

مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في 

 .سلوك المزارع
٠,٠٠ 

 

 المتوسط الحسابي والخطأ المعياري لكل متغير تابع من المتغيرات الخاصة ٢٣,٤جدول 

)المسح الميداني:المصدر (بالمزارعين  
 

 الخطأ المعياري المتوسط المتغير

 ٠,٠٤ ٢,٩٦ .لحاليطرق اإلرشاد المتبعة في الوقت ا

 ٠,٠٥ ٢,٩٤ .الجهات التي تقدم اإلرشاد
 باألساليب الحديثة نمدى معرفة المزارعي

 .والمتطورة في اإلرشاد
٠,٠٤ ٢,٢٨ 

مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في 

 .سلوك المزارع
٠,٠٣ ٣,٦ 
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 : النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة.١,٦,٢,٤

 

              نه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أعلى نصت الفرضية الرابعة 

)=αفي إتباع طرق اإلرشاد الزراعي المختلفة تعزى إلى العمر، المستوى التعليمي، عدد )٠،٠٥ 

 . المزارعينلدىسنين العمل في الزراعة، والمساحة المزروعة 
 
بالنسبة ) One Way ANOVA(األحادي ين لفحص هذه الفرضية تم استخدام التحليل التباو

قوم يحجم المساحة التي في مهنة الزراعة وعدد سنين العمل لمتغيرات العمر والمستوى التعليمي و

 .يوضح النتائج التي تم الحصول عليها) ٢٤,٤( والجدولبزراعتها سنويا
 

 

 العمر  الحالي ومتغيراتلطرق اإلرشاد المتبعة في الوقتنتائج تحليل التباين األحادي  ٢٤,٤جدول 

المسح :المصدر (المزروعة حجم المساحة في الزراعة وعدد سنين العمل والمستوى التعليمي و

)الميداني  
 
  

 مستوى الداللة المحسوبة) ف(قيمة  المتغير

 ٠,٥٠٢ ٠,٦٩٢ العمر

 ٠.554 ٠.593 المستوى التعليمي

 ٠.785 ٠.243 عدد سنين العمل

 ٠.223 1.512 حجم المساحة المزروعة

 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى نالحظ انه ) ٢٠٫٤(بالنظر إلى الجدول 

 في إتباع طرق اإلرشاد الزراعي المختلفة تعزى إلى العمر، المستوى التعليمي، )α٠،٠٥=(الداللة 

بت الفرضية  المزارعين وهذا ما يثىعدد سنين العمل في الزراعة، والمساحة المزروعة لد

  .الرابعة

 

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة  .٢,٦,٢,٤

 

                نه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةأنصت الفرضية الخامسة على 

)=αالعمر، المستوى التعليمي، عدد ت  في الجهات التي تقدم اإلرشاد تعزى إلى متغيرا)٠،٠٥ 

 . المزارعينة، والمساحة المزروعة لدىي الزراعسنين العمل ف
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بالنسبة  (Kruskal-Wallis Test)  ويلز–كرسكال   استخدام اختبارلفحص هذه الفرضية تمو

قوم ي حجم المساحة التي في مهنة الزراعة وعدد سنين العمل لمتغيرات العمر والمستوى التعليمي و

 .الحصول عليهايوضح النتائج التي تم ) ٢٥,٤( والجدولبزراعتها سنويا

 

 العمر والمسـتوى  للجهات التي تقدم اإلرشاد ومتغيرات  ويلز–كرسكال  نتائج اختبار ٢٥٫٤جدول 

 )المسح الميداني:المصدر (المزروعةحجم المساحة في الزراعة وعدد سنين العمل التعليمي و

 

 مستوى الداللة Chi-Squareقيمة  المتغير

 0.275 2.581 العمر

 0.74 0.602 ميالمستوى التعلي

 0.493 1.413 عدد سنين العمل

 ٠.333 2.197 حجم المساحة المزروعة

 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى نالحظ انه ) ٢٥,٤(بالنظر إلى الجدول 

 في الجهات التي تقدم اإلرشاد تعزى إلى العمر، المستوى التعليمي، عدد سنين )٠٥، α٠=(الداللة 

 . المزارعين وهذا ما يثبت الفرضية الخامسةلدىفي الزراعة، والمساحة المزروعة العمل 

 

 : النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة.٣,٦,٢,٤

 

                نه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةنصت الفرضية السادسة على أ

)=αالحديثة والمتطورة في اإلرشاد تعزى إلى  باألساليب ن في مدى معرفة المزارعي)٠،٠٥

 لدىمتغيرات العمر، المستوى التعليمي، عدد سنين العمل في الزراعة، والمساحة المزروعة 

 .المزارعين
 
 بالنسبة (Kruskal-Wallis Test)  ويلز–كرسكال  استخدام اختبارلفحص هذه الفرضية تم و

قوم ي حجم المساحة التي في مهنة الزراعة ولعمل عدد سنين المتغيرات العمر والمستوى التعليمي و

 .يوضح النتائج التي تم الحصول عليها) ٢٦,٤( والجدولبزراعتها سنويا
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  باألساليب الحديثة والمتطورة نمدى معرفة المزارعيل  ويلز–كرسكال  نتائج اختبار ٢٦٫٤جدول 

 في الزراعة عدد سنين العمل  العمر والمستوى التعليمي وفي اإلرشاد ومتغيرات             

)المسح الميداني:المصدر (المزروعةحجم المساحة و               

 

 مستوى الداللة Chi-Squareقيمة  المتغير

 0.691 0.74 العمر

 0.446 1.616 المستوى التعليمي

 0.883 0.249 عدد سنين العمل

 0.356 2.068 حجم المساحة المزروعة

 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى           نه  أنالحظ  ) ٢٦٫٤(بالنظر إلى الجدول    

 باألساليب الحديثة والمتطورة في اإلرشاد تعزى إلى        ن في مدى معرفة المزارعي    )α٠،٠٥=(الداللة  

 المـزارعين   لـدى العمر، المستوى التعليمي، عدد سنين العمل في الزراعة، والمساحة المزروعة           

 . السادسةوهذا ما يثبت الفرضية

 

 : النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة.٤,٦,٢,٤

 

 )α٠،٠٥=(نه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةأنصت الفرضية السابعة على 

في مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارع تعزى إلى متغيرات العمر، المستوى 

 . المزارعينلدى الزراعة، والمساحة المزروعة التعليمي، عدد سنين العمل في

بالنسـبة   (Kruskal-Wallis Test)  ويلـز –كرسـكال  استخدام اختبارلفحص هذه الفرضية تم و

قوم ي حجم المساحة التي     في مهنة الزراعة و   عدد سنين العمل    لمتغيرات العمر والمستوى التعليمي و    

 .تي تم الحصول عليهايوضح النتائج ال) ٢٧,٤( والجدول.بزراعتها سنويا
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مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك ل  ويلز–كرسكال نتائج اختبار ٢٧٫٤جدول 

 حجم في الزراعة وعدد سنين العمل  العمر والمستوى التعليمي والمزارع ومتغيرات

 )المسح الميداني: المصدر ( المزروعةالمساحة 

 

 لةمستوى الدال Chi-Squareقيمة  المتغير

 0.082 4.995 العمر

 0.572 1.116 المستوى التعليمي

 0.636 0.905 عدد سنين العمل

 0.4469 1.516 حجم المساحة المزروعة

 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى نالحظ انه ) ٢٧٫٤(بالنظر إلى الجدول 

في سلوك المزارع تعزى إلى  في مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة )α٠،٠٥=(الداللة 

 المزارعين لدىالعمر، المستوى التعليمي، عدد سنين العمل في الزراعة، والمساحة المزروعة 

 .وهذا ما يثبت الفرضية السابعة
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات

 
  المقدمة١,٥

 
ستخدام الوسائل   الدراسة لواقع وأفاق تطوير ا     ل هذا الفصل النتائج الرئيسية التي توصلت إليها       يتناو

 . االستنتاجات والتوصيات التي خرجت بهاكالحديثة لإلرشاد الزراعي في فلسطين، وكذل

 

  النتائج الرئيسية٢,٥

 

 :أظهرت الدراسة النتائج الرئيسية التالية

 

 ) سنوات١٠إلى  ٥من ( كبيرة من المرشدين ذوي خبرة جيدةأشارت الدراسة إلى أن نسبة  .١

يعملون في  %)٧٥(ن معظمهم أمنهم يحملون الدرجة الجامعية األولى و% ٨٠ن حوالي أو

 .دوائر الزراعة

 إرشادية كثيرة أهمها الزيارات، اًأظهرت الدراسة أن جمهور المرشدين يتبعون طرق .٢

 .الندوات، المشاهدات، المطبوعات

 الطرق اإلرشادية شيوعا بين جمهور المرشدين هي طريقة الزيارة الفردية أن أكثر .٣

 .للمزرعة أو المنزل

يعتمد جمهور المزارعين بتطبيق نصائح المزارعين اآلخرين في الكثير من األمور  .٤

 .الزراعية
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كانت نتائج الدراسة واضحة في تحديد أن الشركات الزراعية الربحية هي األكثر في تقديم  .٥

 .د للمزارعين ويعود السبب في ذلك إلى دافع الربحيةاإلرشا

أظهرت الدراسة أن دوائر الزراعة والمؤسسات الغير ربحية ال تقوم بالدور اإلرشادي  .٦

 .المناط بها

 المزارعين في وسائل اإلرشاد الحديثة المتبعة لدىأظهرت الدراسة عدم وجود معرفة كافية  .٧

 .في الزراعة وخصوصا الحاسب اآللي

 .ت الدراسة االستخدام الكبير للهاتف المحمول في اإلرشادأظهر .٨

 تطور ملحوظ في استخدام الحاسب اآللي واالنترنت من قبل كأظهرت الدراسة أن هنا .٩

 .  المرشدين في الحصول على المعلومات اإلرشادية

تعتبر النشرات التي تصدرها المؤسسات المختلفة الحكومية والغير حكومية مصدر رئيسي  .١٠

 . لومات اإلرشادية الحديثةللمع

أظهرت الدراسة عدم ميل المرشدين إلى االشتراك بالدوريات والمجالت العلمية الزراعية  .١١

 .المتخصصة سواء كانت باللغة العربية أو اإلنجليزية

أظهرت الدراسة عدم استخدام الوسائل الحديثة في اإلرشاد الزراعي وخصوصا الحاسب  .١٢

 .اآللي

 لدىبل المرشدين على وجوب تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة كان هناك إجماع من ق .١٣

 .المرشدين والمزارعين

ضمن الظروف الخاصة بالدراسة تبين عدم وجود عالقة بين العوامل المستقلة للمرشدين  .١٤

وطرق ) العمر، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، الجنس، مكان العمل(الزراعيين 

 . شدين و طرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشاديةاإلرشاد المستعملة من قبل المر

 هناك عالقة معنوية بين العاملين المستقلين للمرشدين وهما الجنس والعمر و طرق تكان .١٥

 .  المرشدينلدىتطوير وسائل اإلرشاد المتبعة 

عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، مكان (لم يكن هناك عالقة بين العوامل المستقلة  .١٦

 . المرشدينلدىوطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة  )لالعم

ضمن الظروف الخاصة بالدراسة فقط وال يجوز التعميم لم يكن هناك عالقة بين العوامل  .١٧

حجم  عدد سنين العمل في الزراعة، المستوى التعليمي، العمر،( المستقلة للمزارعين

الوقت الحالي والجهات التي تقدم وطرق اإلرشاد المتبعة في ) المساحة التي يقوم بزراعتها

 باألساليب الحديثة والمتطورة في اإلرشاد ومدى تأثير ن مدى معرفة المزارعياإلرشاد و

 .اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارع
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  االستنتاجات٣,٥

 

بالرغم من الخبرة الطويلة للمرشدين وتحصيلهم العلمي أظهرت الدراسة ضعف اإلرشاد  .١

 الدوائر الرسمية وهي األكثر انتشارا وقد تكون إحدى األسباب إلى عدم تطوير المقدم من

 .وسائل حديثة لإلرشاد كما ظهر من الدراسة

نه ال زال هناك ضعف كبير في استخدامه من قبل  أرغم االنتشار الواسع للحاسب اآللي إال .٢

 .  المرشدين والمزارعين والتواصل بينهم

 . إلرشاد المزارعين ولكن في مجملها هي طرق إرشاد تقليديةتتنوع طرق اإلرشاد المتبعة .٣

هناك اهتمام ملحوظ من المرشدين في الحصول على المعلومات الزراعية الحديثة عن  .٤

 .طريق استخدام الحاسب اآللي وشبكة االنترنت

 .هناك ضعف كبير في معرفة المرشدين لبرامج اإلرشاد المحوسبة المتخصصة .٥

 .في تطوير مهاراتهم الخاصة بالحاسب اآللي كبيرةأن اهتمام المرشدين  .٦

أن استخدام الهاتف المحمول في التواصل بين المرشد والمزارع أصبح ظاهرة واسعة  .٧

 .االنتشار وتزداد باضطراد

 

  التوصيات٤,٥

 

توصي الدراسة بضرورة قيام الجهات المختصة في دوائر اإلرشاد الرسمية وغير الرسمية  .١

الحوسبة (لكادر اإلرشادي وتعريفه بالمهارات وطرق اإلرشاد الحديثة بالعمل على تطوير ا

 .)كنظام

تحادات الزراعية  الجمعيات واالستقبال لدى المزارعين وإشراكضرورة تطوير مهارات اإل .٢

 .في برامج التطوير

ضرورة تطوير حوسبة اإلرشاد الزراعي لتسهيل التواصل االلكتروني بين المرشد  .٣

 .دعم المزارعين أو الجمعيات التي تمثل قطاع المزارعينوالمزارع عن طريق 

ضرورة وضع استراتيجيه وطنيه لإلرشاد الزراعي تأخذ بعين االعتبار اعتماد الوسائل  .٤

 .الحديثة

توصي الدراسة بضرورة تعريف المرشدين والمزارعين بالبرامج المحوسبة والخاصة  .٥

 .باإلرشاد الزراعي لتسهيل العملية اإلرشادية
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 :لمراجعا
 

دور اإلعالم الزراعي في نشر المبتكرات التكنولوجية بين زراع : )١٩٧٨(، أأبو علي •

 .  اإلسكندرية، جمهورية مصر العربيةة، رسالة ماجستير، جامعالخضر في وادي األردن
 

تحديد وسائل النقل الفاعلة للمعلومات الزراعية للمزارعين في : )٢٠٠٥(البداينة، م •

 .ن األردنية، عماة ماجستير، الجامعة، رسالراسة ميدانية تحليليةمحافظة الطفيلة د

 

النتائج ): ب– ٢٠٠٥(دائرة اإلحصاءات الزراعية . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني •

. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. ٢٠٠٤/٢٠٠٥الرئيسية للمسح الزراعي الهيكلي 

 .رام اهللا

 

التقرير السنوي ):٢٠٠٦(دائرة اإلحصاءات الزراعية.ينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط •

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦لإلحصاءات الزراعية
    http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Agriculture/Tab%2017.htm  

 

فلسطين في أرقام، االقتصاد الجهاز ):٢٠٠٧(نيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي •

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني
    http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3435&lang=ar-JO 

 
، دار المعارف، جمهورية ورة في تطوير الريفاإلرشاد الزراعي ود: )١٩٦٨(الخولي، ح •

 .مصر العربية
 

تقييم نظم اإلرشاد الزراعي الفلسطيني في منطقتي طولكرم وقلقيلية ): ١٩٩٧(الخياط، ف •

 .ن ماجستير، الجامعة األردنية، عماة، رسالللسنوات العشر األخيرة من االحتالل
 

 ة، الطبع اإلرشاد الزراعيمقدمة في:)١٩٩٦(، خ)١٩٩٦(ح، خححما، .ايماوي، حا،  •

 . حنين، األردنراألولى، دا
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القطاع الزراعي الفلسطيني وآفاق تطويره من خالل البحث  :)٢٠٠١(، هر، نادج، إسحق •

 .نبيت لحم، فلسطي-)أريج(، معهد األبحاث التطبيقيةالعلمي

 

ن زراع الدور اإلرشادي للتلفزيون وبعض المتغيرات المؤثرة في ذلك بي) : ١٩٩٣.(مبي،  •

 ،٢العدد ،٣٨المجلد ، مجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية،محافظة الغربية-قرية أبو الفر

 .جمهورية مصر العربية
 

، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، مرجع اإلرشاد الزراعي) : ١٩٩٨. (ع.بي، م •

 .بيروت
 

ديدة، اإلسكندرية، ، دار المطبوعات الجأساسيات علم اإلرشاد الزراعي) : ١٩٧١. (أدلي،  •

 .مصر

 

 .مهارات االتصال الفعال :)٢٠٠٦(الغانم، ا •
    http://www.kenanaonline.com/page/4158 

 

الندوة القومية حول تعزيز دور اإلرشاد الزراعي ):١٩٩٧(المنظمة العربية للتنمية الزراعية •

 . الدول العربية، الجزائرة الزراعية المستدامة، جامعفي التنمية

 

 ،االحتالل القطاع الزراعي الفلسطيني خالل أربعين عام من :)٢٠٠٧(إنسان اون الين،  •
    http://www.insanonline.net/news_details.php?id=965 

 

 .ظاهرة اجتماعية وتقنية" االنترنت" شبكة المعلومات العالمية:)٢٠٠٧(بر، خجا •
    http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internet.htm 

 

 ة وغزه، الندو الزراعي في الضفة الغربيةواقع واحتياجات اإلرشاد:)١٩٩٣(، شجوده،  •

 .ن أنيرا، فلسطية بير زيت، مؤسسةاألولى، جامع
 

، ، طنطااالحتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين في كفر الشيخ: )١٩٩٩.(ححجراس،  •

 . طنطا، مصرةعطبم
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تقرير  (واقع وآفاق تطوير اإلرشاد الزراعي في فلسطين): ٢٠٠٤(جودة، ش، لحلوح، ع  •

 ).غير منشور.(تونس . الزراعة.تونس). طريق

 

 النبأ ة، شبكوسائل االتصال الجماهيري) ٢ (اإلخباري العنف :)٢٠٠٦(خريبش، خ •

 .المعلوماتية
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خسائر االقتصاد الفلسطيني الناجمة عن ):٢٠٠٦(مركز المعلومات الوطني الفلسطيني •
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 ١,٣ ملحق
 استبانة المزارعين

 جامعة القدس

 كلية الدراسات العليا

 برنامج التنمية الريفية المستدامة

 

 أخي المزارع الكريم

:بعد التحية  

 يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان

 

ي في فلسطينواقع وأفاق تطوير استخدام الوسائل الحديثة لإلرشاد الزراع  

 

جامعة القدس/ في التنمية المستدامة، إرشاد زراعي الرسالةوذلك استكماال لمتطلبات   

يرجى التكرم باإلجابة عن فقرات هذه اإلستبانة بصدق وموضوعية من أجل تحقيق أهداف هذه 

.الدراسة مع العلم أن البيانات التي تجمع بغرض الدراسة تعامل بسرية تامة  

            شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا             

                       

أمجد صدقة:                الباحث  
:ة الصحيحة أمام اإلجاب×ضع عالمة :أوال  
  العمر-١

سنة  ٥٠ أكثر من □ سنة              ٥٠إلى ٣٠من □ سنة           ٣٠ أقل من □  

: المستوى التعليمي-٢  

        ثانوي وما فوق       □    تعليم أساسي                 □          أمي              □

:في مهنة الزراعة عدد سنين العمل -٣  

  سنوات ١٠ أكثر من □ سنوات      ١٠ إلى ٥  اكثرمن□   سنوات         ٥أقل من □

 : حجم المساحة التي تقوم بزراعتها سنويا-٤

  دنم٣٠ أكثر من □         دنم     ٣٠لى إ ١٠من □      دنمات     ١٠أقل من □

 



 
 

84

).   مقابل اإلجابة التي تعتقد أنها صحيحة x ) الرجاء اإلجابة على جميع األسئلة القادمة بوضع  

طرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي : ثانيا  

غير أوافق 

 بشدة
  الفقرة أوافق بشدة أوافق أحيانا غير أوافق

     
ي أهم طريقة الزيارات اإلرشادية ه

.للحصول على اإلرشاد الزراعي  
1 

     
تحصل على اإلرشادات الزراعية 

.الهامة عن طريق اإلذاعة  
2 

     
تتابع البرامج التلفزيونية المتعلقة 

.بالزراعة  
3 

     
تقوم بقراءة أي نشرة جديدة تصلك 

.تتعلق باألمور الزراعية  
 

4 

.تلبي الدعوة ليوم دراسي زراعي       
 

5 

     
انت من المهتمين بمتابعة المشاهدات 

 الحقلية
6 

     
تفضل أن تكون المشاهدة الحقلية في 

.مزرعتك  
7 

.تطبق نصائح المزارعين اآلخرين       
 

8 

     
الصور الفوتوغرافية وسيلة متبعة 

.لإلرشاد  
9 

     

أنت مشترك في مؤسسات تصدر 

نشرات تواكب التطورات الجديدة في 

. الزراعةأعمال  

10

     
تحضر ندوات متخصصة في العمل 

.الزراعي  
١١

     
تحضر ورشات عمل تختص في 

.العمل الزراعي  
١٢

     
تسافر لمكان ما للوقوف على تطور 

.تكنولوجي مهم  
١٣ 
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:الجهات التي تقدم اإلرشاد:ثالثا    

غير موافق غير موافق بشدة أوافق بشدة أوافق أحيانا   

و دوائر الزراعة هم من مرشد  

.يقومون بزيارتك إلرشادك  
1 

اإلرشاد الذي تحصل علية يكون من   

.مرشدي الشركات الزراعية  
2 

المؤسسات غير الربحية هي من يقدم   

 اإلرشاد
3 

الجمعيات تعمل على إيجاد مهندسين   

زراعيين إلعطائك اإلرشادات 

.الالزمة  

4 

رشادية من جيرانك تأخذ النصائح اإل  

.من المزارعين  
٥ 

 

: باألساليب الحديثة والمتطورة في اإلرشادنمدى معرفة المزارعي:رابعا  
 

غير أوافق غير أوافق بشدة أوافق أحيانا أوافق بشدة   

تستعمل جهاز الهاتف المحمول   

للتحدث إلى المرشد في حال واجهتك 

.مشكلة زراعية ما  

1 

إلى موقع تواجد المرشد تقوم بالذهاب   

المختص في عملة للحصول على 

.اإلرشادات الالزمة  

2 

يقوم المرشد باالتصال بك في حال   

.وجود إرشادات جديدة ليوصلها لك  
 

3 

تستعمل جهاز الحاسوب للتواصل مع   

.المرشدين  
٤ 

تعمل على فتح المواقع االلكترونية   

.ةلحل مشاكلك المز رعي  
٥ 

أنت من المتصفحين للمواقع   

.االلكترونية  
٦ 

تقوم بالدخول إلى المواقع االلكترونية    ٧ 
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الزراعية للتعرف على الجديد في 

.الزراعة  

لدىك الرغبة في االلتحاق بدورات   

.تدريبية لتعلم استخدام الحاسوب  

 

٨ 
 
 

تشجع على االلتحاق بدورات تدريبية   

.سوبلتعلم استخدام الحا  
٩ 

تعمل على تقوية قدراتك في استخدام   

.الحاسوب  
١٠

.تحبذ استخدام الحاسوب في اإلرشاد    ١١
تقوم بإدخال المشاكل الخاصة   

بمزرعتك لبرامج متخصصة على 

االنترنت للحصول على اإلجابات 

.الفنية المناسبة  

١٢

لدىك معرفة بالبرامج المحوسبة   

المتخصصة مثل 
Climwat/gis/cropwat 

 

١٣

 
:مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارع: خامسا  

 
غير أوافق 

 بشدة
أوافق أحيانا غير أوافق أوافق بشدة  

قمت بتغيير سلوك زراعي كنت تقوم    

. به نتيجة لتلقيك معلومات إرشادية  

١

تستخدم السجالت المزرعية في عملك    

.الزراعي  

٢

تأخذ القرارات المزرعية وفق أسس    

علمية حصلت عليها عبر الوسائل 

.اإلرشادية  

٣

لديك القدرة على حساب جدوى    

.إقتصادية لمشروعك الزراعي  

٤

لديك معرفة عن أنظمت الجودة    

.للمنتجات الزراعية  

٥
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يتم بيع منتوجك الزراعي ألسواق    

.  الجودةستهتم بمقايي  

٦

تثق بالتوجيهات اإلرشادية التي    

.تحصل عليها  

٧

لديك ثقة في الجهات التي تقدم    

.اإلرشاد  

٨ 

 

 شكرا لتعاونكم
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 ٢,٣ملحق 

 استبانة المهندسين الزراعيين
 جامعة القدس

 كلية الدراسات العليا

 برنامج التنمية الريفية المستدامة

 

راعي الكريمالمهندس الزأخي   

:بعد التحية  

 يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان
 

واقع وأفاق تطوير استخدام الوسائل الحديثة لإلرشاد الزراعي في فلسطين
 

جامعة القدس/ في التنمية المستدامة، إرشاد زراعي الرسالةوذلك استكماال لمتطلبات   

ضوعية من أجل تحقيق أهداف هذه يرجى التكرم باإلجابة عن فقرات هذه اإلستبانة بصدق ومو

.الدراسة مع العلم أن البيانات التي تجمع بغرض الدراسة تعامل بسرية تامة  

                         شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

                     

أمجد صدقة:                الباحث  
:ة الصحيحة أمام اإلجاب×ضع عالمة :أوال  

  العمر-١

  سنة٥٠أكثر من □ سنة               ٥٠إلى ٣٠من □ سنة           ٣٠ل من  أق□
 2 عدد سنوات الخبرة-

  سنوات١٠أكثر من □ سنوات   ١٠ إلى ٥من □ سنوات    ٥من سنة إلى □اقل من سنة   □

  الدرجة العلمية-٣

دراسات عليا□بكالوريوس             □دبلوم زراعي          □  

  الجنس-٤

أنثى□                ذكر  □  

  مكان العمل-٥

أخرى□مؤسسات أهلية     □شركات زراعية   □مديريات الزراعة   □  
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).   مقابل اإلجابة التي تعتقد أنها صحيحة x ) الرجاء اإلجابة على جميع األسئلة القادمة بوضع  

:طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدين:ثانيا  

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
ياناأح  أوافق 

أوافق 

 بشدة
  الفقرة

     
تفضل القيام بالزيارات اإلرشادية الميدانية للقيام 

.بعملك اإلرشادي  
1 

.تقوم بعمل ملصقات إرشادية       2 

.تقوم بتوزيع هذه الملصقات على المزارعين       ٣ 

.تشارك بعمل ندوات للمزارعين       ٤ 

     
ية باستخدام تعمل على توضيح المهام اإلرشاد

.الصور  
٥ 

.تقوم بعمل تجارب إيضاح للمزارعين       ٦ 

.تستعمل المطبوعات إلتمام العملية اإلرشادية       ٧ 

.تفضل استخدام التلفاز إلرشاد المزارعين       ٨ 

.تفضل استخدام اإلذاعة إلرشاد المزارعين       ٩ 

.تستعمل الهاتف كأحد طرق اإلرشاد       ١٠

     
وم باستعمال الهاتف المحمول لالتصال بجمهور تق

.المزارعين إلرشادهم  
1١

.جهاز الحاسوب احد طرق االتصال بالمزارعين       
 

1٢

     
 ةتربة، معاين(تعتمد على الفحوصات المعملية 

.في إعطاء التوصيات للمزارعين.....) اآلفات  
١٣

     
لدىك معلومات دقيقة عن برامج المكافحة 

.كاملة تقدمها للمزارعينالمت  
١٤

.لدىك سجالت خاصة لكل مزارع ترشده       ١٥

     
تقوم بمراجعة السجالت المزرعية التي لدى 

.المزارع عند زيارته  
١٦
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:طرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية: ثالثا  
غير 

 اموافق

 بشدة

غير 

اموافق  
 أوافق أحيانا

أوافق 

 بشدة
  الفقرة

     
لنشرات التي تصدرها الشركات الزراعية عن ا

واألنواع الحديثة التي دخلت األسواق أنت من 

.متابعيها  
1 

     
النشرات التي تصدرها الجهات الحكومية 

.تتابعها باستمرار   
2 

.تتابع باستمرار المجالت العلمية الزراعية       3 

     
أنت احد المشتركين الدائمين بإحدى المجالت 

.مية الزراعية العربيةالعل  
4 

     
أنت احد المشتركين الدائمين بإحدى المجالت 

.العلمية الزراعية االنجليزية  
5 

     
أنت من المشتركين بالدوريات التي تصدر عن 

.المؤسسات الزراعية  
6 

     
تركز على نتائج األبحاث التي تصدر عن 

.المراكز العلمية الزراعية  
7 

     
 االنترنت الخاصة بالمجالت تتصفح مواقع

.الزراعية العربية  
٨ 

     
تتصفح مواقع االنترنت الخاصة بالمجالت 

.الزراعية االنجليزية  
٩ 

     
المعلومات الزراعية الحديثة تحصل عليها من 

.خالل المواقع الزراعية على االنترنت   
١٠

     
تتابع بشكل دائم نتائج األبحاث الزراعية التي 

.ر االنترنتتنشر عب  
١١

     
تزور مواقع االنترنت الخاصة بمراكز األبحاث 

.الزراعية  
١٢

     
تشارك في دورات تدريبية متخصصة في دول 

.أخرى  
١٣

     
تستخدم البرامج المتخصصة للحصول على 

.المعلومات اإلرشادية  
Climwat/gis/cropwat 

١٤
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  المرشدين والمزارعينىلدطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة : رابعا

 
غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
أوافق  أوافق أحيانا

بشدة

 
 

تفضل عقد دورات خاصة بالمرشدين تتعلق     

.بالحاسوب  
1 

.تشارك في دعم عمل هذه الدورات      2 
تفضل تكثيف الدورات الخاصة بالمرشدين     

.بالتعرف على االنترنت  
3 

 على كيفية توصيل يجب تدريب المرشدين    

.المعلومات للمزارعين عبر جهاز الحاسوب  
4 

يجب أن يكون هناك نظام خاص لتوصيل     

.المعلومات للمرشدين عبر االنترنت  
5 

يجب أن يكون هناك شبكة انترنت قوية داخل     

.مديريات الزراعة  
6 

يتم عرض نتائج تجارب للعاملين في اإلرشاد     

.مر نصف سنويعن طريق عقد مؤت  
٧ 

يتم عقد دورات تدريبية للتعرف بالطرق     

.التكنولوجية الحديثة المستخدمة في اإلرشاد  
٨ 

 شكرا لتعاونكم
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 فهرس الجداول

 

رقم 
الصفحة عنوان الجدول الجدول

١٫٢ 

 في  المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة والخضراوات والمحاصيل الحقلية

 ........................ ٠٠٥/٢٠٠٦ ينية حسب المحافظة،الفلسط األراضي

 

١٢ 

١٫٣ 
 ...........بالنسبة الماكن عملهم) المرشدين الزراعيين(توزيع أفراد العينة 

 
٤٠ 

٢٫٣ 
 .........بالنسبة الماكن تجمعاتهم السكانية) المزارعين(توزيع أفراد العينة 

 
٤٠ 

٣٫٣ 
 ...........   استبانه المرشدين زراعيينمعامل الثبات لكل مجال من مجاالت

 
٤١ 

٤٫٣ 
 ...................معامل الثبات لكل مجال من مجاالت استبانه المزارعين

 
٤١ 

٥٫٣ 
 .................................توزيع سلم اإلجابات على فقرات االستبانة

 
٤٣ 

 ............................التكرار والنسبة المئوية ألعمار عينة المرشدين ١٫٤
 

٤٦ 

٢٫٤ 
 ....تكرار ونسب عدد سنوات الخبرة للمرشدين الزراعيين في شمال الضفة

 
٤٨ 

٣٫٤ 

تكرار والنسبة المئوية للدرجة العلمية الحاصل عليها المرشدين ال

 .................................................................الزراعيين

 

٤٨ 

٤٫٤ 
 .....................................رار والنسبة المئوية لمتغير الجنسالتك

 
٤٩ 

٥٫٤ 
 .............................. التكرار والنسبة المئوية لمكان عمل المرشدين

 
٤٩ 

 ٥٠ ................طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدينب النتائج المتعلقة أ.٦٫٤
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 ب.٦٫٤
 ................طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدينب متعلقةالنتائج ال

 
٥١ 

 أ.٧٫٤
 ........النتائج المتعلقة بطرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية

 
٥٢ 

 ب.٧٫٤
 ........النتائج المتعلقة بطرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية

 
٥٣ 

 أ.٨٫٤
 ........ير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى المرشدينالنتائج المتعلقة بطرق تطو

 
٥٤ 

 ب.٨٫٤
 ........النتائج المتعلقة بطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى المرشدين

 
٥٥ 

٩٫٤ 
سيمرنوف لمقاربة التوزيع الطبيعي لعوامل الدراسة -قيم اختبار كولموجروف

 ............... ........................المستقلة المتعلقة بالمرشدين
٥٦ 

١٠٫٤ 

االنحراف المعياري والخطأ المعياري لكل متغير من المتغيرات التابعة 

 ..........................................................بالنسبة للمرشدين

 

٥٦ 

 .أ١١٫٤

 طرق اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدين نتائج تحليل التباين األحادي ل

عمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، مكان العمل ومتغيرات أ

 .......................................................................لديهم

٥٧ 

١١٫٤ 
 .ب

 لطرق ) Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين نتائج اختبار ت

 .   اإلرشاد المستعملة من قبل المرشدين ومتغير الجنس
٥٧ 

 أ.١٢٫٤

طرق حصول المرشدين على المعلومات ل  ويلز–كرسكال  نتائج اختبار

اإلرشادية ومتغيرات أعمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، مكان 

 ...............................................................العمل لديهم 

  

٥٨ 

ب.١٢٫٤

طرق ل) Independent T-test(ين  لمجموعتين مستقلتنتائج اختبار ت

 ................حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية ومتغير الجنس

 

٥٨ 
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 أ.١٣٫٤

طرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى نتائج تحليل التباين األحادي ل

المرشدين ومتغيرات أعمارهم، عدد سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، مكان 

 ................................................................العمل لديهم

 

٥٩ 

ب.١٣٫٤
طرق ) Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين نتائج اختبار ت

 ................تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى المرشدين ومتغير الجنس
٥٩ 

١٤٫٤ 
 ............................التكرار والنسبة المئوية ألعمار عينة المزارعين

 
٦٠ 

١٥٫٤ 
 .................التكرار والنسبة المئوية لمستوى التعليم في عينة المزارعين

 
٦١ 

١٦٫٤ 
 .......................التكرار والنسبة المئوية لعدد سنين العمل في الزراعة

 
٦١ 

١٧٫٤ 
 ..........................................الحيازة الزراعية لعين المزارعين

 
٦٢ 

 أ.١٨٫٤
 .....................النتائج المتعلقة بطرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي

 
٦٣ 

ب.١٨٫٤
 .....................النتائج المتعلقة بطرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي

 
٦٤ 

١٩٫٤ 
 ..................................النتائج المتعلقة بالجهات التي تقدم اإلرشاد

 
٦٥ 

 أ.٢٠٫٤

 باألساليب الحديثة والمتطورة في نمعرفة المزارعيالنتائج المتعلقة بمدى 

 ....................................................................اإلرشاد

 

٦٦ 

ب.٢٠٫٤

متطورة في  باألساليب الحديثة والنمعرفة المزارعيالنتائج المتعلقة بمدى 

 ....................................................................اإلرشاد

 

٦٧ 

 ..مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارعالنتائج المتعلقة ب ٢١٫٤
 

٦٨ 

 ٦٩سيمرنوف لمقاربة التوزيع الطبيعي لعوامل الدراسة  -قيم اختبار كولموجروف ٢٢٫٤
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 .................................................المتعلقة بالمزارعينالتابعة 

 

٢٣٫٤ 

 المتوسط الحسابي والخطأ المعياري لكل متغير تابع من المتغيرات الخاصة 

 .................................................................بالمزارعين

 

٦٩ 

٢٤٫٤ 

لطرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي حادي نتائج تحليل التباين األ

 حجم في الزراعة وعدد سنين العمل العمر والمستوى التعليمي وومتغيرات 

 ......................................................... المزروعةالمساحة

 

٧٠ 

٢٥٫٤

 العمر للجهات التي تقدم اإلرشاد ومتغيرات  ويلز–كرسكال  نتائج اختبار

حجم المساحة  في الزراعة وعدد سنين العمل المستوى التعليمي وو

 ..................................................................المزروعة

٧١ 

٢٦٫٤ 

 باألساليب الحديثة نمدى معرفة المزارعيل  ويلز–كرسكال  نتائج اختبار

 عدد سنينعليمي و العمر والمستوى التوالمتطورة في اإلرشاد ومتغيرات

 ................................المزروعةحجم المساحة في الزراعة والعمل 

 

٧٢ 

٢٧٫٤ 

مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في ل  ويلز–كرسكال  نتائج اختبار

في العمل  عدد سنين العمر والمستوى التعليمي وسلوك المزارع ومتغيرات

 .........................................وعةالمزر حجم المساحة الزراعة و

٧٣ 
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 فهرس المالحق

 
 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 

 ...................................................استبيانالمزارعين ١,٣

 

٨١ 

 ....................................................استبيانالمرشدين ٢,٣

 

٨٦ 
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 فهرس المحتويات
 

 المبحث                                الرقم     
 الصفحة

 

 أ .....................................................................          إقرار

 ب .............................................................          شكر وعرفان

 ج ..................................................................          تعريفات

 ه ....................................................          الملخص باللغة العربية

 ز .................................................          الملخص باللغة اإلنجليزية

 

 خلفية الدراسة: الفصل األول

 

 ١ ...................................................................       المقدمة١,١

 ٤ .............................................................       مشكلة البحث٢,١

 ٥ ...........................................................       أهداف الدراسة٣,١

 ٥ ............................................................       أهمية الدراسة٤,١

 ٥ .........................................................       مبررات الدراسة٥,١

 ٦ ............................................................       أسئلة الدراسة٦,١

 ٦ ..........................................................       فروض الدراسة٧,١

 ٧ ..................................................      حدود الدراسة٨,١
 ٧ .............................................................     الحد المكاني١,٨,١

 ٨ ...........................................................     الحد الزمني٢,٨,١

 ٨ ........................................................       محددات الدراسة٩,١

 ٨ ............................................................      مكان البحث١٠,١
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 األدبيات السابقة:الفصل الثاني

 ١٠ ...................................................................        مقدمة١,٢

 ١٠ ..............................................        القطاع الزراعي الفلسطيني٢,٢

 ١١ ..................................... مقومات القطاع الزراعي الفلسطيني       ٣,٢

 ١١ ...................................................      األرض والتضاريس١,٣,٢

 ١٣ ...................................................................      المياه٢,٣,٢

 ١٣ .................................................................العمالة      ٣,٣,٢

 ١٣ .........................................        المؤسسات الزراعية الفلسطينية٤,٢

 ١٤ ..................................        خصائص اإلرشاد الزراعي الفلسطيني٥,٢

 ١٦ .........................................م اإلرشاد الزراعي الرسميمها       ٦-٢

 ١٦ .....................................       الطرق المتبعة في العملية اإلرشادية٧-٢

 ١٦ ................        العوامل المؤثرة في خدمات اإلرشاد الزراعي الفلسطيني٨,٢

 ١٧ ................................................................        االتصال٩,٢

 ١٧ ........................................................      تعريف االتصال١,٩,٢

 ١٨ .......................................................      عناصر االتصال٢,٩,٢

 ١٨ ................................................رشاد الزراعي       طرق اإل١٠,٢

 ١٨ ........................................     تعريف طرق اإلرشاد الزراعي١,١٠,٢

 ١٩ ...................     العوامل المؤثرة على اختيار طرق اإلرشاد الزراعي٢,١٠,٢

 ١٩ .............عين مراعاتها عند اختيار طرق اإلرشاد     االعتبارات التي يت٣,١٠,٢

 ٢٠ .........................     تصنيف الطرق والمعينات اإلرشادية الزراعية٤,١٠,٢

 ٢١ ...........................................   الطرق اإلرشادية الفردية١,٤,١٠,٢

 ٢١ ..............................المنزل  زيارة المرشد إلى المزرعة أو ١,١,٤,١٠,٢

 ٢٢ .................................   زيارة المزارع إلى مكاتب اإلرشاد٢,١,٤,١٠,٢

 ٢٣ .................................................  االتصاالت الهاتفية٣,١,٤,١٠,٢ 

 ٢٣ ..................................................   اللقاءات العرضية٤,١,٤,١٠,٢

 ٢٣ .................................................   الرسائل الشخصية٥,١,٤,١٠,٢

 ٢٤ ............................................      طرق اإلرشاد الجماعية٢,٤,١٠,٢
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 ٢٤ .........................................................    المشاهدات١,٢,٤,١٠,٢

 ٢٥ .............................................    االجتماعات اإلرشادية٢,٢,٤,١٠,٢

 ٢٦ ..........................................................    أيام الحقل٣,٢,٤,١٠,٢

 ٢٦ .......................................................    المحاضرات٤,٢,٤,١٠,٢

 ٢٦ ..................................................    الجوالت الميدانية٥,٢,٤,١٠,٢

 ٢٦ ...............................................    المؤتمرات والندوات٦,٢,٤,١٠,٢

 ٢٧ .........................................       طرق اإلرشاد الجماهيري٣,٤,١٠,٢

 ٢٧ ......    خصائص الرسائل اإلرشادية التي تنقلها وسائل اإلعالم العامة١,٣,٤,١٠,٢

 ٢٨ ...............................    الطرق اإلرشادية الجماهيرية الشائعة٢,٣,٤,١٠,٢

 ٣٢ .......................................    األساليب الحديثة في اإلرشاد٣,٣,٤,١٠,٢

 ٣٤ ....................................................           األدبيات السابقة١١,٢

 إجراءات الدراسة:الفصل الثالث

 ٣٩ ...............................................................           المقدمة١,٣

 ٣٩ ........................................................           منهج الدراسة٢,٣

 ٣٩ .........................................................           عينة الدراسة٣,٣

 ٤٠ ...............................           أسلوب جمع البيانات والدراسات األولية٣,٣

 ٤٢.....................................................  يانات           أداة جمع الب٤,٣

 ٤٤.....................................................             متغيرات الدراسة٥,٣

 ٤٥ ...................................................           المعالجة اإلحصائية٦,٣

 

 

 

 النتائج والمناقشة: الرابعالفصل

 ٤٦ ...............................................................       المقدمة ١,٥

 ٤٦ ....................................................           استمارة المرشدين٢,٤

 ٤٧ .بانه للمرشدين الزراعيين        النتائج المتعلقة بالعوامل المستقلة بالنسبة الست١,٢,٤
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 ٤٧ ......................................................      أعمار المرشدين١,١,٢,٤

 ٤٧ ...................................................     عدد سنوات الخبرة٢,١,٢,٤

 ٤٨ ........................................................     الدرجة العلمية٣,١,٢,٤

 ٤٩ ................................................................     الجنس٤,١,٢,٤

 ٤٩ ...........................................................     مكان العمل٥,١,٢,٤

 ٥٠ ............ قبل المرشدينطرق اإلرشاد المستعملة من       النتائج المتعلقة ب٢,٢,٤

 ٥٠ .....     النتائج المتعلقة بطرق حصول المرشدين على المعلومات اإلرشادية ٣,٢,٤

 ٥٣ .....       النتائج المتعلقة بطرق تطوير وسائل اإلرشاد المتبعة لدى المرشدين٤,٢,٤

 ٥٥ ...............       النتائج المتعلقة بالفرضيات الخاصة بالمرشدين الزراعيين٥,٢,٤

 ٥٦ .......................................     النتائج المتعلقة بالفرضية األولى١,٥,٢,٤

 ٥٨ ........................................     النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية٢,٥,٢,٤

 ٥٩ ........................................     النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة٣,٥,٢,٤

 ٦٠ ....................................................          استمارة المزارعين٣,٤

 ٦٠ ...........       النتائج المتعلقة بالعوامل المستقلة بالنسبة الستبانة للمزارعين١,٣,٤

 ٦٠ ......................................................ن     أعمار المزارعي١,١,٣,٤

 ٦١ ...........................................    المستوى التعليمي للمزارعين٢,١,٣,٤

 ٦١ ...........................................    عدد سنين العمل في الزراعة٣,١,٣,٤

 ٦٢ .......................................................    الحيازة الزراعية٤,١,٣,٤

 ٦٢.................         النتائج المتعلقة بطرق اإلرشاد المتبعة في الوقت الحالي٢,٣,٤

 ٦٤ ..............................       النتائج المتعلقة بالجهات التي تقدم اإلرشاد٣,٣,٤

 ٦٥ .......الحديثة والمتطورة في اإلرشاد باألساليب ن       مدى معرفة المزارعي٤,٣,٤

 ٦٧ ..............       مدى تأثير اإلرشاد ووسائله المستخدمة في سلوك المزارع٥,٣,٤

 ٦٨ ........................       النتائج المتعلقة بالفرضيات الخاصة بالمزارعين٦,٣,٤

 ٧٠ ........................................    النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة١,٦,٢,٤

 ٧٠ .......................................    النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة٢,٦,٢,٤

 ٧١ .......................................    النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة٣,٦,٢,٤

 ٧٢ ........................................ابعة    النتائج المتعلقة بالفرضية الس٤,٦,٢,٤
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 االستنتاجات والتوصيات:الفصل الخامس
 

 ٧٤ ....................................................................      المقدمة١,٥

 ٧٤ ............................................................      النتائج الرئيسية٢,٥

 ٧٦ ...............................................................      االستنتاجات٣,٥

 ٧٦ .................................................................      التوصيات٤,٥

 ٧٧ ...................................................................          المراجع

 ٨٣ ...................................................................          المالحق

 ٩٢ ............................................................          فهرس الجداول

 ٩٦ ............................................................          فهرس المالحق

 
 


