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 اإلهــداء
  أرواح شهداء فلسطينإلى
 ضل الكبير معلمي األول وصاحب الفإلى
  من رباني على حب الوطن والفضيلة والصدقإلى
 ح والتضحية واإلخالص صاحب العطاء والكفاإلى
  األب األحسن في كل الوجودإلى

 "اللواء عبود أبو إبراهيم"
  الحبيبة التي تعيش في مهجة القلبإلى
  من علمتني أول الحروفإلى..  بحر الحنانإلى

 أمي الغالية رحمها اهللا
  من عملت على راحتي إلى

 وكان لها الدور الكبير في  مساعدتي على إعداد هذا البحث
 "زوجتي"

  خليلأبو إبراهيم                                                                     رائد محمد 
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 :إقـرار
 

ا نتيجة أبحـاثي الخاصـة      أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير و       أنهأقر أنا مقدم الرسالة     
ل أي درجة عليـا  ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيباستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأ 

 .أو جامعة أو معهد
 
 
 

 ...........................: التوقيع
 

 رائد محمد إبراهيم أبو خليل                                                        
 

 : التاريخ                                                                
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 شكر وعرفان
 

الحمد والشكر هللا رب العالمين، الذي أعانني على إتمام هذا البحث،وفي هذا المقام ال يسـعني إال أن         
 .أتقدم بعظيم شكري وعرفاني للدكتور ثمين الهيجاوي إلشرافه على هذا البحث

 
 الذين كانوا عونـاً لـي   المستدامةنمية  التمعهدكما أتقدم بجزيل الشكر ألعضاء الهيئة التدريسية في       

، وأتقدم بجزيل الشكر إلدارة جامعة القدس الهتمامها في اعداد كـوادر التنميـة        في مسيرتي العلمية  
 .المستدامة

 
 الـذين    والمـزارعين  نوزارة الزراعة والمهندسين الزراعيي    إلىكذلك أقدم كل االحترام والعرفان      
وأخص بالشكر المهندس سامر فرح والسـيد مهنـد أبـو الـرب              قدموا المساعدة في جمع البيانات    

 .والمهندس رياض الشاهد على ما قدموا  لي من عون
 

  خليلأبو إبراهيم                                                                       رائد محمد 
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 المفاهيم والمصطلحات
 

أو يعمل في مجال زراعي معين بهدف الحصـول علـى           هو شخص يملك                      : المزارع
 .دخل بغض النظر عن الجنس

جتماعيـاً والقـادر علـى تغييـر سـلوك        هو ذلك الفرد المؤهل أكاديمياً وإ      :          المرشد الزراعي
عمـر،  ( المجتمـع ومنظماتـه      أماماآلخرين، متحمالً مسؤولية هذا التغيير      

1965.( 
 تحقيق الهدف الذي تم توظيفهـا مـن   إلىتوظيف ماهر للكفاءة بشكل يؤدي     :                    الفاعلية

 ).2001خضر، (أجله 
ــمال الضــفة  ــاطق ش  من

 :                    الغربية
تشمل هذه المنطقة محافظات جنين، طولكرم، نـابلس، قلقيليـة، سـلفيت،            

 ).ب-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (ومنطقة طوباس 
من العام الحالي ولغايـة     ) أكتوبر(الفترة الزمنية الممتدة ما بين تشرين أول         :           العام الزراعي 

الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني،      (من العام التالي    ) سبتمبر(أيلول  
 ).ب-2005

شمل جميـع   هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وت         :          الحيازة الزراعية
 اإلنتاجالحيوانات الموجودة وكل األراضي المستغلة كلياً أو جزئياً ألغراض          

الجهـاز  (الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الكيان القانوني أو المسـاحة   
 ).ب-2005المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

رية على تشـغيل    هو شخص مدني أو شخصية اعتبارية يمارس سيطرة إدا         :           الحائز الزراعي
 المـوارد  إسـتخدام الحيازة الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيمـا يتعلـق ب   

المتاحة، وتقع على عاتق الحائز مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة بالحيازة          
وقد يتولى جميع المسؤوليات مباشرة أو يوكل مسـؤوليات اإلدارة اليوميـة            

 ).ب-2005طيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس( مدير بأجر إلى
يقصد بالحيازة النباتية وجود مساحة من األراضـي المزروعـة أو القابلـة          :            الحيازة النباتية

للزراعة ألي محصول زراعي تحت تصرف الحائز، على أن ال تقل تلـك             
 ).ب-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (دونم ) 1(المساحة عن 

يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدى الحائز ويعتبر الفرد حـائزاً إذا      :              حيازة حيوانية
) 5(أي عدد من األبقار أو اإلبـل، عـدد    : توفر لديه أي من الحاالت التالية     

فأكثر ) 50(أو الماعز أو الخنازير، عدد      ) الضأن(رؤوس فأكثر من األغنام     
أكثر من األرانـب أو الطيـور       ف) 50(، عدد   )الالحم والبياض (من الدواجن   
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األخرى مثل الحبش، البط، الفر، السمن وغيرها أو خليط منها، أو أن يـدير    
الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني،     (خاليا نحل فأكثر    ) 3(الحائز  
 ).ب-2005

انية معـاً   شترك الحائز بإدارة حيازة نباتية وحيو     تعتبر الحيازة مختلطة إذا إ     :             حيازة مختلطة
 نفس العمالة ونفـس اآلالت      إستخدام التعاريف السابقة، بشرط أن يتم       حسب

الجهـاز المركـزي لإلحصـاء      (ونفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني      
 ).ب-2005الفلسطيني، 

هي مجموع مساحات كل القطع التي تتألف منها الحيازة، بحيـث ال يـدخل             :     المساحة الكلية للحيازة
 الغير  إلى مجموع مساحة الحيازة أية أرض يمتلكها الحائز ويؤجرها          ضمن

 ).ب-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (
هو العامل الذي يؤدي خدماته بشكل منتظم ومستمر في الحيازة خالل السنة             :     العامل الزراعي الدائم

ثمانية أشهر  (عي  الزراعية، ومدة العمل تزيد عن ثلثي العمل من العام الزرا         
 ).ب-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (، )فأكثر

وهي المساحة التي ُأعدت وزرعت بنوع أو أكثر مـن المحاصـيل والتـي               :        المساحة المزروعة
الجهـاز  (ؤقتة وإجمالية للمحاصيل الدائمة     تكون عادة صافية للمحاصيل الم    
 ). أ-2005المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

هي مساحة من األرض تزود بالماء من غير المطر بهدف تحسـين إنتـاج               :          المساحة المروية
 ).أ-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (المحاصيل والمراعي 

هو مجموع قيم المنتجات الزراعية بما فيها السـلع الزراعيـة الوسـيطة،              :      الزراعياإلنتاج قيمة 
ها في  إستخدامم واألسمدة البلدية واألعالف والتقاوي وهي التي يعاد         كالبرسي
الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني،      ( الزراعي في نفس العام      اإلنتاج
 ).أ-2005

ــتلزمات  ــاج مسـ  اإلنتـ
االســتهالك (الزراعــي 

 :                  )الوسيط

ية لـنفس العـام     اإلنتاجه في العملية    إستخدامكل ما يشتريه المزارع بهدف      
كاألسمدة الكيماوية والمبيدات والتقاوي واألعالف والميـاه وغيـر ذلـك،           

 ).أ-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (
قيمة المخرجات ناقصاً قيمة المدخالت باستثناء ريع األرض وفوائـد رأس            :            القيمة المضافة

 القـائم مطروحـاً منـه     تـاج اإلنالمال وأجور ورواتب العاملين وتسـاوي       
 ).أ-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (االستهالك الوسيط 

  منطقة وسط الضفة الغربية   
: 

تشــمل هــذه المنطقــة محافظــات رام اهللا والبيــرة وأريحــا واألغــوار 
 ).ب-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (والقدس
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ــوب الضــفة  ــة جن  منطق
 :                     الغربية

الجهاز المركزي لإلحصـاء  (تشمل هذه المنطقة محافظتي بيت لحم والخليل       
 ).ب-2005الفلسطيني، 
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 :الملخص
 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية اإلرشاد الزراعي المقدم من قبل وزارة الزراعـة مـن            
 فقد تم اسـتخدام  ، الذين يتلقون الخدمة، ولتحقيق الغرض نة نظر المرشدين أنفسهم، والمزارعو    وجه

ن هذا المنهج هـو     انه صممت خصيصا لهذا الغرض، حيث أ      المنهج الوصفي، وذلك من خالل استب     
 .األكثر مالئمة لتحقيق الهدف المنشود

 
 ويتكـون ) جنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، نابلس     (نفذت الدراسة في شمال الضفة الغربية       

مجتمع الدراسة من جميع المزارعين بشقيهم اإلنتاج النباتي والحيواني، وكـذلك جميـع المرشـدين        
الرسمين، وجرى استخدام العينة العشوائية الطبقية الختيار عينة الدراسة من المزارعين حيـث تـم              

وزانهـا  اختيار أربع قرى من كل محافظة، وقد تم توزيع حجم العينة للمحافظات والقرى تبعا إلى أ               
ـ  498وحجم مجتمعاتها، وبلغ حجم عينة الدراسة للمزارعين         ا، إمـا بالنسـبة إلـى عينـة          مزارع

 ونظرا إلى صغر حجم المجتمع فقد تم إجراء المسح الشامل لكافة إفراد مجتمع              المرشدين الزراعيين 
ى كـانون    إل 2006 مرشدا زراعيا، وتم إجراء الدراسة من نيسان لعام          87المرشدين والبالغ عددهم    

  .2007ثاني 
 

تمتعت استبانات الدراسة بدرجة مقبولة من الصدق والثبات ألداتي الدراسة، تم اسـتخدام التكـرار               
 واختبـار التبـاين األحـادي  واختبـار     T- testالنسبي ومقاييس النزعة المركزيـة واختبـارات   

Scheeffe         سـابية والتكـرارات     لإلجابة على فرضيات الدراسة، واستخدام كل من المتوسطات الح
 .النسبية لإلجابة على أسئلة الدراسة

 
أظهرت الدراسة إلى أن ثلثي المرشدين الزراعيين هم من فئات الشباب وحاصـلين علـى درجـة                 

 أي دورة   ا وهم من الذكور وخبرتهم اقل من عشر سنوات، وثلث المرشدين لم يتلقـو             ،سالبكالوريو
من المرشدين لديهم مسـمى وظيفـي       % 14لدراسة أن   وبينت ا  .في مجال فلسفة اإلرشاد الزراعي    

ة  المرشدين إلى اعتمادهم علـى الخبـر        لديهم مسمى رئيس قسم، وأشار ثلثا      %41نائب مدير، وان    
 ن على الكتب والمجـالت، وكـذلك ثلثـا   منهم يعتمدو% 54ن الشخصية في مصادر المعلومات، وأ  

المحاضرات، وذلك من بـين األسـاليب       يستخدمون  % 35المرشدين يستخدمون الزيارة الفردية، و    
 إلـى حـواجز االحـتالل       وقات العمل الزراعي أشار المرشـدون      وعن مع  .ستخدمةاإلرشادية الم 
م وجود الحوافز الماديـة     د وع ، ووسائل إيصال المعلومة   ، وعدم توفر اإلمكانيات المادية    ،اإلسرائيلي

 .والمعنوية للمرشدين
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ل المرشـدين بـالمزارعين مـن وجهـة نظـر           جال اتصا  لم اً أظهرت الدراسة مستوى متوسط    كما
 إلـى   المرشدين، حيث أشارت إلى مستوى منخفض جدا، لفقرة االحتالل اإلسرائيلي، وكذلك أشارت           

تواصـل  ستمرار من الوزارة إلـى المرشـد، و  إيصال المعلومة الجديدة با  (  لفقرات مستوى منخفض 
 .المرشد الزراعي مع مراكز البحث العلمي

 
ـ  د من وجه نظر المرشدين، كمـا أشـارت         فاعلية اإلرشا  اً لمجال  متوسط اسة مستواً بينت الدر  ى  إل

وصول المعلومة الفنية الجديدة للمرشدين مـن مراكـز         (مستوى منخفض لفاعلية اإلرشاد من حيث       
 ومشاركة المـزارعين عنـد إعـداد        ، والتحاق المرشد بمراكز التدريب قبل الخدمة      ،البحث العلمي 

دية، وتوفر الوسائل اإلرشـادية المتاحـة، وتكـريم المـزارعين ذوي المهـارات،              البرامج اإلرشا 
 .)واإلنصاف الوظيفي للمرشدين الزراعيين

 
إلـى  ن وجهة نظر المزارعين، حيث أشارت أظهرت الدراسة إلى مستوى متوسط لفاعلية اإلرشاد م      

ـ ،نظيم الوزارة للمسابقات اإلنتاجية  ت( لفقرات   مستوى منخفض  لمعنويـة  وافز الماديـة وا  وتوفير الح
تـوفير وسـائل النقـل       البرامج اإلرشادية، و   مشاركة المزارعين في إعداد   للمزارعين المميزين، و  

ـ          ،  )واإليضاح ن وجهـة   كما أظهرت مستوى متوسط لمجال اتصال اإلرشاد الزراعي بالمزارعين م
 مـن   مزارعينبـال اإلرشـاد   التصال  ى مستوى منخفض     الدراسة إل  نظر المزارعين، كذلك أشارت   

 تلعـب  لبعض تكاليف وصول المرشـدين لهـم،  تحمل المزارعين االحتالل، (وجهة نظرهم لفقرات   
 .)ضعف تدريب المرشديناً في وصول المرشدين للمزارعين، العالقة الشخصية دور

 
مـنهم غيـر   % 60ن ، وأمن المزارعين يحملون الشهادة الجامعية األولـى % 20بينت الدراسة أن    

، فـي  )1.94(مل الزراعي، ومتوسط عدد المحاضرات التي يحضرها المزارع سـنويا   متفرغين للع 
إلى عدم تلقيهم أي نوع من المحاضرات، وأظهرت الدراسة أن أفضل وقت لعقـد              % 41حين أشار   

الزيارة الفردية والمحاضرة والتدريب العملي هو الساعة العاشرة صباحا، وأفضل مدة لتنفيذ الزيارة             
اضرة والتدريب العملي هو ساعة واحدة، وأفضل يوم للزيارة الفرديـة والمحاضـرة             الفردية والمح 

أفضـل  ان الربيـع    ، و أيام األسـبوع  فضل  على مدار األسبوع هو يوم الخميس كأ      والتدريب العملي   
 .الفصول والمحاضرة والتدريب العملي عن باقي فصل لتنفيذ الزيارة الفردية

 
ور فاعل لإلرشاد الزراعي الرسمي، ووضع الرقابة وتحديـد         ومن أهم توصيات الدراسة، إعطاء د     

 ل بين اإلرشاد ومراكز البحث العلمـي      فاعلية اإلرشاد الزراعي بين فترة وأخرى، واالهتمام بالتكام       
       .       وتطويرها
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Abstract  
 
To know the effectiveness of agricultural extension offered by Ministry of Agriculture in 
North West Bank regions from the perspectives of the extentionists themselves, and the 
farmers who receive this service. And to achieve this aim, the researcher used the 
descriptive method through a questionnaire designed specially for this purpose, since this 
method is the most suitable method to realize the research purposes.  
 
The research was conducted in North West Bank regions (Jenin, Tubas, Tulkarm, Qalqelia, 
Salfit, and Nablus), the research community consisted of all the farmers of both plant and 
animal production, all the Public agriculture extensionists. The Layer Random Sample was 
used to test the research sample of farmers, where four villages from each district were 
selected, and the sample size was distributed on the districts and the villages based on the 
population of their communities. The research sample is consisted of (498) farmers. 
Regarding the sample of extensionists, and due to the small size of the community, a 
comprehensive survey of all the individuals of the extension community who were (87) 
extensionists. The study took place from apirl 2006 to November 2007.  
 
The questionnaire was proved to be accepted, reliable and suitable to measure the research 
purposes and the researcher used the relative frequency and the Central Tendency 
measures, in addition to T. Test, One Way Anova, and Scheeffe test to answer the research 
hypotheses. To answer the research questions he used the mean averages and the relative 
frequencies. 
 
The results indicated that two thirds of the Public agriculture extensionists are from the 
youth category, obtained bachelor degree, males, their experience was less than 10 years. 
One third of them haven't received any courses in the field of agricultural extension 
philosophy. The research showed that 14% of the extensionists have vice manager 
positions and 41% have chief of department positions. Two thirds of the extensionists 
indicated their dependence on personal experience in information resources. About two 
thirds of the extensionists use extension visits and 355 use lectures as methods of 
extension. Regarding the obstacles of agricultural work, the extensionists referred to the 
sessions made by the Israeli Occupation, and the unavailability of financial abilities and in 
methods of delivering information, and the inexistence of financial and psychological   
motivations for the extensionists.  
 
The results indicated a moderate level on the scope of extensionists communication with 
farmers, there was a very low level of communication because of the existence of the 
Israeli occupation which  causes obstacles in communication, and the results also indicated 
a low level of delivering new information to farmers continuously from the ministry to the 
farmer, and a low level of  the communication with scientific research centers, and in visits 
of the researchers to the extension.  
 
The research  showed a moderate level on the scope of the effective of extension from the 
perspective of extensionists, it indicated a low level of effectiveness in delivering new 
information by the scientific research centers to the extensionists, in the extension' 
admission of the training centers before joining their jobs,  in the farmers' participation in 
preparing extension programs,  in the availability of extention methods, in awarding the 
skillful farmers and in functional fair for the agricultural extensionists .  
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The research indicated that 20% of the farmers hold the first university degree, where 60% 
of them are not completely free for agricultural work, average of lectures yearly attended 
by the farmer is (1.94). However, 41% declared that they have not received any kind of 
lectures. The results indicated that the best time to execute an extension visit, a lecture, or a 
practical training is at 10:00 AM, and the best duration to execute an extension visit, a 
lecture, or a practical training is one hour, and the best day to execute an extension visit, a 
lecture, or a practical training is Thursday, and the best season is Spring.  
 
The research showed a moderate level of effectiveness of extension from the perspective of 
farmers, it indicated a low level in organizing productive competences by the ministry, in 
providing financial and psychological support and motivation to pioneer farmers, in 
participating the farmers in preparing extension programs, and in providing means of 
transportation. The results also showed a moderate level on the scope of extension 
communication with farmers from the perspective of farmers, the effect of occupation on 
communication with farmers, the farmers' bearing of the cost of extensionists' reaching.   
 
The results showed that there were significant statistical differences in the level of farmers' 
satisfaction about the effectiveness of agricultural extension due to variables of 
(educational level, freeness for agricultural work, and the farmed area) and in the level of  
farmers' satisfaction about communication with extension due to variables of (educational 
level, and freeness for agricultural work).  
 
The most important recommendations were: giving an active role to formal agricultural 
extension, supervising and specifying the efficiency of agricultural extension from time to 
time, giving more attention to integration of extension, and developing the scientific 
research centers.  
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 :الفصل األول
_____________________________________________________ 

  مشكلة الدراسة وخلفيتها
 

  المقدمة1.1
 

 الزراعي العمود الفقري للتنمية الريفية، كونه مصدر التجديـد ووسـيلة المـزارع،              اإلرشاديعتبر  
 مـن   لزراعـي بواسطتها النهوض بالقطاع ا    التي نستطيع     األداة و فه . إنتاجه وزيادة الربحية   نلتحسي

 حلقة وصل ما بين     أنه اخالل نقل المعارف والتقنيات الجديدة والمالئمة ونشرها بين المزارعين، كم         
 .العلمي الزراعي والمزارعأجهزة البحث 

 
ي فـي تحقيـق أهدافـه والقيـام بالمهـام واألدوار            اإلرشـاد  الجهاز   برز عوامل نجاح  من أ ولعل  

ـ      لية،  المتعددة المناطه به بفاع   والمسؤوليات    بتوافر المقومات واإلمكانيات المادية والبشرية، والتغل
 قبـل مزاولـة     اإلرشادعلى المشاكل والصعاب التي تحد من فاعليته، وتأهيل وتدريب العاملين في            

ية بما يضمن وصـول التوصـيات       اإلرشاد المزارعين في األنشطة     كالمهنة وأثناء الخدمة، وإشرا   
 السياسات واالسـتراتيجيات والخطـط الكفيلـة        عبيق والتبني، ووض   حيز التط  إلىواألفكار الجديدة   

 .ياإلرشادبتطوير العمل 
 

 الزراعي على توافر المهندسين الزراعيين الميدانيين الذين يتم تـأهيلهم           اإلرشادتتوقف فعالية جهاز    
فر المنـاخ    جانـب مراعـاة تـو      إلىأكاديميا وعلميا وميدانيا للقيام بالمهام الوظيفية المسندة إليهم،         

ي فـي دورات    اإلرشـاد ستمرار مشاركة العاملين في الجهـاز        وإ ،الوظيفي والمعيشي المناسب لهم   
  .يةاإلرشادتدريبية لتحسين مقدراتهم األدائية 
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ية والرضا الـوظيفي للعـاملين فـي        خبرة المرشد الزراعي ومهاراته اإلتصال    عمر و يعتبر  كذلك  و
نطـاق عمـل    لحـدود   يات والسلطات مع    لحدود الصالح  ووجود معالم واضحة     ، الزراعي اإلرشاد

 ستقرارال باإلضافة    الوظيفية التي يقدمها   تمتيازااإلرشاد، واإل  العاملين في مجال     عالمرشد، وأوضا 
 .  الزراعياإلرشادمن المقومات األساسية لنجاح عمل الهيكل التنظيمي 

 
 أهمية الدراسة ومبرراتها  2.1

 
الحلقات األساسية في تحقيق التنمية الزراعية، ذلك لما لها من اثر بالغ            تعد البحوث الزراعية إحدى     

 الوسائل واألساليب الحديثة، ومـن هنـا        إستخدامية عن طريق    اإلنتاجزراعة وتحسين   في تطوير ال  
لزراعيـة وتعلـيم     في النظام الزراعي من حيث نقل التقنيات ا        سياا الزراعي دورا أس   اإلرشاديلعب  

بما أن الهدف األساسي للتنمية الزراعيـة المسـتدامة         وستعمالها على أكمل وجه،     إالمزارعين كيفية   
ن  فـإ  ستدامة الموارد ورفع المستوى المعيشـي الريفـي       ياسات الزراعية هي المحافظة على إ     والس

 . الزراعي يعتبر الوسيلة األساسية لتلبية تلك األهدافاإلرشاد
 

ساسية لالقتصاد الفلسطيني واحد روافـده مـن خـالل          القطاع الزراعي الفلسطيني الركيزة األ    يعتبر
 ، كما إن المواطن الفلسطيني    نمساهمته في توفير الغذاء وفرص العمل للعديد من السكان الفلسطينيي         

ن الوقوف على مستويات الفاعليـة  ينظر إلى الزراعة كونها مهنة األباء واألجداد ومما ال شك فيه فإ     
األساسية التي يمكن من خاللها وضع البرامج والسياسات لتطـوير           الزراعي يشكل الركيزة     رشادلإل

 .  الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والمبتغاةاإلرشاد
 

 من وجهتي نظر المرشدين والمـزارعين       اإلرشادومن األهمية لدراستنا بعد رصد مستويات فاعلية        
اسـة ليكـون دلـيال لـذوي        ئج الدر  ونتـا  اإلرشادعلى حد سواء، ووضع المعوقات وطرق تفعيل        

ختصاص والمسؤولين والمرشدين في القطاع الزراعي، وعلـى رأسـهم المؤسسـات األهليـة              اإل
هتمام للموضوع، وذلك فـي وضـع       مية واألجنبية وواضعي السياسات وإلى من ينظرون بإ       والحكو

 ومتماشيا مع توجهات     الزراعي الفلسطيني أكثر واقعية    اإلرشادالبرامج والقوانين والتشريعات لجعل     
 .وتطلعات المزارعين والتنمية الزراعية بشكل عام

 
وقد جاء اختيار مناطق شمال الضفة الغربية كعينة للدراسة، نظرا لما تمتاز به من أهمية زراعيـة                 

 . الزراعيرشاد وحاجتها لإلاإلنتاجوتنوع في 
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 وأسئلة الدراسة  مشكلة 3.1
 

 المقـدم   الزراعي الرسمياإلرشادهناك ضعف في فاعلية كان  إذا عرفة فيماتكمن مشكلة الدراسة بم 
 مـا   إلـى  باإلضافة   ؟ من وجهة نظر المزارعين والمرشدين على حد سواء        من قبل وزارة الزراعة   

 عـدة   إلى وكل ذلك يقودنا      الزراعي الرسمي أيضاً؟   اإلرشادعن  مدى رضا المزارعين والمرشدين     
 : بحثية هيأسئلة

 
 ي بالمزارعين؟اإلرشاد والمزارعين عن اإلتصال المرشدين  رضاهي مستوياتما  -1
 الزراعي الرسـمي مـن      اإلرشادعن فاعلية   والمزارعين  مستويات رضا المرشدين    هي  ما   -2

 ظرهم؟وجهة ن
 ات المهندسين الزراعيين الرسميين والمزارعين؟مصادر معلومهي ما  -3
 اعيون؟لتي يستخدمها المرشدون الزرية ااإلرشاداألساليب هي ما  -4
  من وجهة نظر المرشدين الزراعيين؟ الزراعي الرسمياإلرشادمعوقات هي ما  -5
التحصـيل العلمـي،   ( العينة وذلك بحسب كـل متغيـر   أفرادهل هناك فروقات بين إجابات       -6

 من حيث   )ياإلرشادسنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، مكان اإلقامة، الجنس، التفرغ للعمل          
  الزراعيين من وجهة نظر المرشدين؟فاعلية المرشدين المرشدين الزراعيين وإتصال

ية التي يسـتخدمها المرشـدون الزراعيـون مـن وجهـة نظـر          اإلرشاداألساليب  هي  ما   -7
 .المزارعين

 عي الرسمي من وجهة نظر المزارعين؟ الزرااإلرشادمعوقات هي ما  -8
تعليمـي،  المسـتوى ال  ( العينة وذلك بحسب كل متغيـر      أفرادهل هناك فروقات بين إجابات       -9

 من حيـث    )سنوات الخبرة، نوع الحيازة، التفرغ للعمل الزراعي، مساحة الحيازة الزراعية         
 الزراعيين من وجهة نظر المزارعين؟ المرشدين الزراعيين وفاعلية المرشدين إتصال

 
 راسة أهداف الد4.1

 
 : التعرف على األهداف التاليةإلىتهدف الدراسة 

 
 للمرشـدين   يةاإلقتصـاد  و اإلجتماعيـة األوضـاع   التعرف على الخصائص العامـة و      -1

 .اإلرشاد على فاعلية االزراعيين والمزارعين، وأثره
 . الزراعياإلرشادستكشاف المشاكل والمعوقات الداخلية والخارجية التي يعاني منها إ -2
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راء ومقترحات المرشدين الزراعيين والمـزارعين عـن نـوع ومسـتوى            ستطالع آ إ -3
ية اإلرشـاد  مدى رضاهم ودرجة مشاركتهم في األنشـطة         ناية، وتبي اإلرشادالخدمات  

 . في تحقيق أهدافهاإلرشادلتعزيز دور 

التعرف على األساليب والطرق والوسائل التي يستخدمها المرشدون إليصـال الرسـالة        -4
 مؤهالتهم العلمية والعملية، ومصادر معلوماتهم وأثرها على العمـل          دية، وتحدي اإلرشاد
 .ياإلرشاد

 
 تالفرضيا 5.1

 
بناء على مراجعة األدبيات السابقة المتعلقة بالدراسة ووفقا ألهداف البحث فقد تم استنباط الفرضيات              

 :التالية
 

 اإلتصـال رضا المرشدين الزراعيين عن     مستويات  وجد فروق ذات داللة إحصائية بين       ال ت  -1
ت الخبـرة،   العمر، التحصيل العلمي، سنوا   (ي بالمزارعين تبعا للمتغيرات المستقلة      اإلرشاد

 = αعند مستوى الداللة    ) ياإلرشادالمسمى الوظيفي، مكان اإلقامة، الجنس، التفرغ للعمل        
 . من وجهة نظر المرشدين0.05

العمـر،  ( والمتغيـرات المسـتقلة      اإلرشـاد وجد فروق ذات داللة إحصائية بين فاعلية        ال ت  -2
 الجنس، التفـرغ للعمـل   التحصيل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، مكان اإلقامة،   

 .  من وجهة نظر المرشدين الزراعيينα = 0.05عند مستوى الداللة ) ياإلرشاد

ي بهم تبعـا  اإلرشاد اإلتصالبين رضا المزارعين عن . وجد فروق ذات داللة إحصائية    ال ت  -3
 سنوات الخبرة، نوع الحيازة الزراعية، التفرغ       دالمستوى التعليمي، عد  (للمتغيرات المستقلة   

حسب وجهة نظر المـزارعين عنـد مسـتوى         ) لعمل الزراعي، مساحة الحيازة الزراعية    ل
 .α = 0.05الداللة 

العمـر،  (  والمتغيـرات المسـتقلة    اإلرشـاد وجد فروق ذات داللة إحصائية بين فاعلية        ال ت  -4
التحصيل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، مكان اإلقامة، الجنس، التفـرغ للعمـل      

 . من وجهة نظر المزارعينα = 0.05 عند مستوى الداللة )ياإلرشاد
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  :الفصل الثاني
______________________________________________________ 

  الزراعي الفلسطينياإلرشادواقع الزراعة و
 

 عة أهمية الزرا1.2
 
نه يساهم بنسـبة كبيـرة فـي        كو قتصاد معظم الدول العربية    في إ  مااعب القطاع الزراعي دورا ه    يل

ويؤمن المواد الخـام الالزمـة للصـناعات         وينتج الغذاء للمواطنين،   تكوين إجمالي الناتج المحلي،   
 .)2003 ،حمدان(الغذائية، ويوفر العمالة لنسبة كبيرة من السكان 

 
نسبة من  % 30ية األساس لالقتصاد الفلسطيني حيث يستوعب       اإلنتاجيمثل القطاع الزراعي القاعدة     

 932 بلغت حوالي    2005 الزراعي للعام    اإلنتاج وتشير التقديرات أن قيمة      ،القوى العاملة الفلسطينية  
الجهاز المركـزي   (لإلنتاج الحيواني   % 46.9لإلنتاج النباتي و  % 53.1 موزعة بنسبة    مليون دوالر 

 كبيـر مـن      جزء ستيعابإ في   أمادورا ه القطاع الزراعي   يلعب  ، و ) ا -2006لإلحصاء الفلسطيني، 
 توفير فـرص    إلىالعمالة الفلسطينية، وخصوصا العمال الذين فقدوا أعمالهم في إسرائيل، باإلضافة           

 .)2005 المنظمة العربية للتنمية الزراعية،(عمل جزئية لسكان الريف 
 

  سمات القطاع الزراعي2.2
 

التـالي تعطـي     األرض والمياه والعمالـة واإلنتـاج وب       خصائصسمات القطاع الزراعي عن     تعبر  
مؤشرات عن وضع القطاع الزراعي وإمكانيات تطويره ووضع الخطط والسياسات الكفيلة بتحقيـق             

 .عناصر التنمية المستدامة
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 : األرض.1.2.2
 

 فإن المساحة الكليـة للحيـازات الزراعيـة         ،حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     
دونم تشكل مسـاحة الحيـازات الزراعيـة المسـتغلة           1.876.400بلغت  ) 2005(الفلسطينية لعام   

  نسـبة شـكلتها   أقـل ات الزراعية الفلسطينية، و من المساحة الكلية للحياز   % 80.4زراعيا ما نسبته    
من المساحة الكلية للحيازات الزراعية فـي       % 5.8نسبة  ب) المكشوفة والمحمية (لخضروات  مساحة ا 

، ومن ثم المحاصـيل الحقليـة       %19.6مزروعة بنسبة   يليها األراضي غير ال    األراضي الفلسطينية، 
مـن  % 47.4 أن مساحة البستنة الشجرية تشكل أعلى نسبة         إلىوتشير النتائج أيضا     ،%23.6بنسبة  

 في حـين    ،%0.2 الغابات    بينما شكلت  ، الزراعية في األراضي الفلسطينية    المساحة الكلية للحيازات  
، ومساحة المـروج والمراعـي      %0.6منشآت والطرق   راضي المستغلة للمباني وال   األمساحة  كانت  
الجهـاز المركـزي     ( الفلسطينية من المساحة الكلية للحيازات الزراعية في األراضي      % 2.8الدائمة

 . األراضي في فلسطينإستعماالتيبين  ) 1.2( الجدول  و. )ب -2005لإلحصاء الفلسطيني، 
 

   حسب نوع إستعماالت)ألف دونم (فلسطينيةمساحة الحيازات الزراعية في األراضي ال: 1.2جدول 
 )ب-2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (  والمنطقةألرض           ا

 
 المنطقة

األراضي  نوع استعمال األرض
 الفلسطينية

الضفة 
 الغربية

شمال 
الضفة 
 الغربية

وسط الضفة 
 الغربية

جنوب 
الضفة 
 الغربية

قطاع 
 غزة

 19.6 139.2 15.0 269.0 423.2 442.8 محاصيل حقلية
 15.3 19.6 17.6 55.5 92.7 108.0 خضروات مكشوفة ومحمية

 24.5 144.4 126.2 593.7 864.3 888.8 أشجار البستنة
 34.1 121.8 44.8 167.7 334.3 368.4 أراضي غير مزروعة

 - 29.1 0.2 23.4 52.7 52.7 المروج والمراعي الدائمة
 - 1.5 1.3 0.9 3.7 3.7 الغابات

للمباني   المستغلةاألراضي
 والمنشات والطرق

12.0 10.9 3.5 1.6 5.8 1.1 

 94.6 461.4 206.7 1.113.7 1.781.8 1.876.4 المجموع
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فهنـاك   وتمتاز فلسطين بتنوع المحاصيل الزراعية، نظرا لتنوع البيئـات المناخيـة التضاريسـية،            
مـن  ( ومنطقة المرتفعات الوسطى ،ار والحمضياتالتي تزرع بالخض  ) قطاع غزة (المنطقة الساحلية   

المناطق شبه الساحلية التي يسـود   والتي تغطيها األشجار المثمرة خاصة الزيتون،   ) الخليل إلىجنين  
من البحـر   (ومنطقة وادي األردن     والحمضيات والمحاصيل الحقلية،   ، المحمية فيها زراعة الخضار  

 وشـتاء   وتتمتع بصيف حار،   يسودها مناخ شبه استوائي،   التي  )  شرقي جنين شماال   إلىالميت جنوبا   
 .)1998وزارة الزراعة،  (بالخضار والفواكه شبه االستوائية تزرع  لذلكدافئ

 
 وهـي األراضـي   (، أراضـي الدولـة     ثالثة أنواع  إلىتصنف األراضي الفلسطينية حسب ملكيتها      

وهي األراضي المسـجلة بأسـماء   ( ة، أراٍض ملكيتها فردي)سم الدولة مسجلة في دائرة األراضي بإ    ال
أراضـي مختلـف    ،  ) الفلسطينية مالكيها أو المتصرفين بها والتي تشكل الجزء األكبر من األراضي         

 ،)1967 لعدم تسويتها قبل عـام      غير مسجلة في دائرة تسجيل األراضي      أراٍضوهي   (وضعهاعلى  
 .)1991االتحاد التعاوني الزراعي، (
 

من الحـائزين الـزراعيين فـي    % 0.2لمركزي لإلحصاء الفلسطيني أن  وقد أشارت نتائج الجهاز ا    
مـن  % 6.3 كـان    ا حكومة، فيم  وم القانوني جمعية تعاونية أو شركة، أ      أنهكي األراضي الفلسطينية، 

ـ % 17.3م القانوني شراكة، و   أنهالحائزين الزراعيين كي   مـن  % 76.2م القـانوني أسـرة، و     أنهكي
الجهـاز المركـزي لإلحصـاء      (م القانوني فرد    أنه كي لفلسطينيةالحائزين الزراعيين في األراضي ا    

 .) ب- 2005الفلسطيني،  
 

 كبار المالكين الذين يملكون حيازات زراعية تزيد عن         ن من من المالكين يعدو  % 8كما ويالحظ أن    
ـ      % 38 دونم لكل مالك، وهؤالء يملكون ما نسبته         100فئة    امن إجمالي األراضي في فلسطين، بينم
 دونم يملكون   20 المالكين الذين يعتبروا صغار المالكين يملكون حيازات زراعية تقل عن            من% 48
وتشير تقديرات الجهاز    ).1992  والزغموري، عبد الرزاق ( الفلسطينيةمن مجموع األراضي    % 10

 ويـزداد   دونمات 8.5 إلىعية في قطاع غزة يصل      المركزي لإلحصاء أن معدل حجم الحيازة الزرا      
من الحيازات الزراعيـة تقـع      % 58.4ن  وأ ،ا في الضفة الغربية    دونم 19.8 إلىل ليصل   هذا المعد 

 – 2005الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني،     (دونمات  ) 10-1(فئة المساحة الصغيرة    ضمن  
 . )ب
 

 إحـتالل  األرض بكفاءة توجه األيدي العاملة الفلسطينية بعـد  ي حدت من إستخدام ومن المسببات الت  
 ةمن الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في إسرائيل، إليجاد مصدر رزق ثابت، ومصـادر             إسرائيل  
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ـ    أنه ةإسرائيل لمساحات واسعة من األراضي الفلسطينية، بحج        دفـع المـزارع     اا غير مستغلة، مم
كمـا أن تفتـت   . الفلسطيني لزراعة أرضه باألشجار المثمرة خاصة الزيتون لحمايتها من المصادرة    

 األراضي بسبب عدم توفر مصادر تمويل سـاهم    ستصالح الميراث والتكلفة الباهظة إل    الملكية بسبب 
، ويعتبر مناخ فلسطين مـن      )2001وزارة الزراعة ،  ( بدرجة كبيرة في عدم استغالل هذه األراضي      

 ).2001اسحق وهريمات، (مناخ البحر األبيض المتوسط الماطر شتاءا والحار صيفا 
 

 : المياه.2.2.2
 

 بشكل أساسي على مياه األمطار لتغذية المياه الجوفية         دسطين بندرة مصادرها المائية، وتعتم    تمتاز فل 
اسـحق  ( مليمتر سـنويا     700 -100ومعدل السقوط المطري في فلسطين يتراوح بين        والسطحية،  
 الـرقم   ا مليون متر مكعب، وهذ    1200 الموارد المائية الفلسطينية بحوالي      روتقد) 2001وهريمات،  

التي تتراوح بـين    ألرضية للضفة الغربية وقطاع غزة      كمية المياه الجوفية في خزانات المياه ا      يمثل  
 حصة الشعب الفلسطيني من مياه نهر األردن والبالغـة  إلى ة مليون متر مكعب، باإلضاف  900–800
 مليون متـر مكعـب ويبلـغ إجمـالي     49 الينابيع التي تقدر بحوالي  ه مليون متر مكعب، وميا    300
ـ      279 الشعب الفلسطيني من هذه المياه لكافة اإلغراض حوالي          خدامإست  ث مليون متر مكعـب، حي

يبـين  ) 2.2( مليون متر مكعب والجدول      167تصل كمية المياه المستعملة للزراعة ألغراض الري        
  ).2001وزارة الزراعة،  ( مياه الري في المناطق المناخية الخمسإستخدام

 
 بمليون متر مكعباللري في المناطق المناخية الخمسة  مياه اإستخدام: 2.2جدول 

 )2001وزارة الزراعة، (            
 

 اإلجمالي الينابيع اآلبار المنطقة
 80 - 80 الساحلية

 20.8 0.8 20 شبه الساحلية
 1.7 1.7 - الجبلية

 14.7 11.7 2.7 شبه الوادي
 49.8 35.5 14.3 وادي األردن

 166.7 49 117 إجمالي
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 علـى   نتيجة لوضع إسرائيل يدها    ستفادة من كمية المياه المتاحة،    وقد حرم الشعب الفلسطيني من اإل     
من موارد المياه الجوفية الفلسطينية ألغراضها      % 80 واستغاللها لحوالي    المصادر المائية الفلسطينية  

وحفر آبار   ضخها،وتحديد كميات المياه المسموح ب     ومنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة،      الخاصة،
مما يؤثر على الطاقة التدفقية لآلبار الفلسطينية التي تتراوح          ،)م900-700(عميقة يصل عمقها بين     

 اإلسرائيلي بتحويل جزء كبيـر      اإلحتاللكما قام    ،)1998وزارة الزراعة ،     (م100-7 بين   أعماقها
مليون متر مكعب سـنويا      )1300(من مياه نهر األردن والتي كانت تصب في البحر الميت بمعدل            

 .)2001اسحق، هريمات،( النقب إلى
 

 : مساهمة القطاع الزراعي في تشغيل العمالة الزراعية.3.2.2
 

فقـد   توفر الزراعة العمالة لنسبة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في أوقات األزمـات،             
ل فترة   لها بالعمل في إسرائيل خال     ستوعب هذا القطاع جزءا كبيرا من األيدي العاملة التي لم يسمح          إ
كمـا لعـب هـذا القطـاع دور الجهـة            غالقات المتكررة،  والثانية، وفي فترة اإل    نتفاضة األولى اإل

 .المستوعبة للعمالة التي ال يتوافر لها فرص عمل في القطاعات األخرى
اعيـة فـي    أن إجمالي الحيـازات الزر    ) ب  – 2005(تشير نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء لعام       

 أي  ، عامل زراعي دائم   2.1وان هذه الحيازات تستخدم ما معدله        حيازة،)  101.172(فلسطين بلغ   
 .يوضح ذلك) 3.2( ألف عامل دائم والجدول )263(ما يعادل 

 
  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب عدد العاملين :3.2جدول 

 الجهاز المركزي لإلحصاء  (2004/2005ازة الزراعية والمنطقة لحيالدائمين في ا            
 ) ب– 2005الفلسطيني،            

 
 المنطقة عدد العاملين الدائمين

1 2 3 4 5 6 
 فأكثر

معدل عدد العاملين  المجموع
الدائمين في الحيازة 

 الزراعية
 2.1 %100 2.6 2.9 7.3 14.5 32.6 40.1 األراضي الفلسطينية

 2.1 %100 2.0 2.7 6.5 14.2 33.4 41.2 الضفة الغربية
 2.2 %100 2.5 3.5 7.8 14.5 36.9 34.8 شمال الضفة الغربية
 1.7 %100 1.2 0.8 3.9 12.5 22.0 59.6 وسط الضفة الغربية
 2.0 %100 1.4 2.5 5.4 14.3 32.8 43.6 جنوب الضفة الغربية

 2.6 %100 2.7 4.6 14.6 17.4 25.3 30.6 قطاع غزة
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 : الفلسطينياإلقتصاد مساهمة القطاع الزراعي في .4.2.2
 

ـ   اً رئيسي اًكونه مصدر   الفلسطيني، القطاع الزراعي دورا حيويا في اإلقتصاد     يلعب    لـدخل   اً أو ثانوي
 يوفر الغذاء والعمالت الصعبة، ويساهم بنسبة كبيرة فـي          نهوأل نسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين،    

، يةاإلقتصـاد  اإلجمالي باإلضافة لتوفير الكثير من المواد األولية لمختلف القطاعـات          الدخل المحلي 
 الخارج، ومساهمة القطاع الزراعي في النـاتج        إلى في صادرات فلسطين ِ    أما يحتل مركزاً ه   أنهكما  

% 25.1 إلـى ثم تناقصت هذه المساهمة  ،  1972-1968بين عامي   % 35.8ي بلغت   المحلي اإلجمال 
 نتيجة للممارسات اإلسرائيلية التي شجعت العمل داخل الخـط األخضـر            1987-1983بين عامي   

 . )1998وزارة الزراعة، (
 

 إلى حيث وصلت    1992وقد سجلت أعلى مساهمة للقطاع الزراعي في الدخل المحلي اإلجمالي عام            
الخلـيج  م أعمـالهم فـي دول   نها العمل في الزراعة بسبب فقـد إلىنتيجة لتوجه الفلسطينيين  % 40

وبعد إنشاء السلطة الوطنيـة الفلسـطينية       . )2001وزارة الزراعة،   (وإسرائيل، وسياسات اإلغالق    
في % 6.4حيث سجلت أدنى مساهمة      تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي،       

 زيادة حجـم    إلى وهذا يعود    1993لعام  % 13.4 و 1993في العام   % 12.2 مقارنة مع    1997عام  
فلسـطين، وزارة  ( األخرى، وتناقصه فـي القطـاع الزراعـي     يةاإلقتصادستثمار في القطاعات    اإل

مـن إجمـالي   % 11 إلىا وصل إنخفاض سجل القطاع الزراعي    2003في عام   ف. )2001الزراعة،  
يوضح مسـاهمة  )  4.2(والجدول . )أ-2005،  الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء(الناتج المحلي  

-1994، وللفترة ما بـين  )لشيك( بالمليون 1992-1968لي للفترة   اعي في الدخل المح   القطاع الزر 
  .)دوالر( بالمليون 1996

 
 1996-1968 مساهمة القطاع الزراعي في الدخل المحلي اإلجمالي للفترة :4.2جدول 

 ).2001وزارة الزراعة ،           (
 

  الزراعةنسبة مساهمة الزراعة الدخل المحلي اإلجمالي الفترة
1968-1972 843.5 301.6 35.8 
1973-1977 1.314.3 400.0 30.3 
1978-1982 1.770.3 486.0 27.5 
1983-1987 2.047.5 513.2 25.1 
1988-1992 2.631.0 931.6 35.4 
1994-1996 3.148.0 430.0 13.4 
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العـام الزراعـي    جمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي في األراضـي الفلسـطينية خـالل             إبلغ  
 )408(حـوالي    ،2005كزي لإلحصاء الفلسطيني لعـام       حسب تقديرات الجهاز المر    2004/2005

 الحيواني من إجمالي القيمـة المضـافة   اإلنتاج مساهمة أمالإلنتاج النباتي، % 89مليون دوالر منها   
 . )أ–2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، % (11فقد بلغت 

 
فقد كانت الصـادرات    بدور القطاع الزراعي في الصادرات وتوفير العمالت الصعبة،  فيما يتعلق  أما

 اإلحـتالل ولكن بعد  ،ة اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة تقريبا متساوياإلحتاللوالواردات قبل  
ويعتمـد بشـكل كلـي علـى       الفلسطيني معزوال عن األسواق العالمية،    اإلسرائيلي أصبح اإلقتصاد  

  . اإلسرائيلي ويتكامل معهداإلقتصا
 

 مليـون دوالر أمريكـي عـام        )21(وزادت الواردات الزراعية على الصادرات بشكل ملحوظ من         
ومـا   وذلك نتيجة التحكم اإلسرائيلي بالمعابر والحدود، ،1997 مليون دوالر عام    )400( إلى 1971

 فيها نقل المنتجات الفلسـطينية، فرضته من قيود على المنتوجات الفلسطينية مثل األوقات التي يمكن           
 الحد من إمكانية وصول المنتجـات       إلىباإلضافة   وكمية كل سلعة يمكن توريدها،     ونوع المنتجات، 

مما شجع الفلسطينيين على الشراء من إسرائيل، على         ، األسواق اإلسرائيلية  إلىالزراعية الفلسطينية   
ل واألردن من المنتجات الزراعية علـى        إسرائي إلى كان لفلسطين صافي صادرات      ،الرغم من ذلك  
 ).2001وزارة الزراعة، ( مليون دوالر سنويا 65-25 تتراوح بين ، الماضيةأمامدار الثالثين ع

 
  الزراعي الفلسطينياإلنتاج 5.2

 
والتي تعتبر من اهم قطاعات التنميـة   لهامة في فلسطين ايةاإلنتاجالقطاع الزراعي من األنشطة     يعد  

% 90 هذا القطاع بإنتاجيته العالية وتنوع محاصيله، ويوفر هذا القطاع ما نسـبته       زيتميواالقتصادية  
 مـن   %35،   المواطنين من الخضـار     من إحتياجات  %91 من الحليب، و   %61من اللحم األبيض و   

 . ستهالك اللحوم الحمراء في فلسطينإ
 
 الزراعـي فـي     اإلنتـاج ة  بلغ إجمالي قيم  فقد    الفلسطيني حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء    و

 مليون دوالر أمريكي موزعة بنسبة      932 حوالي   2004/2005األراضي الفلسطينية للعام الزراعي     
الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني    (لإلنتاج الحيواني   % 46.9لإلنتاج النباتي ونسبة     % 53.1
 .) أ– 2006
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 : النباتياإلنتاج. 1.5.2
 

) 5.2( دونم والجـدول     1.510.000 الزراعية التي تزرع في فلسطين       تبلغ المساحة الكلية للحيازات   
 .يوضح ذلك

 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( المساحة المزروعة في فلسطين الوحدة بالدونم: 5.2جدول 

 .)ب-2005           
 

 شمال الضفة الغربية فلسطين القطاع
 269.0 888.800 أشجار الفاكهة

 55.500 162.900 الخضار
 593.700 458.300 المحاصيل الحقلية

 918.200 1.510.000 المجموع
                            

من إجمـالي   % 12تشكل المساحة المروية ما نسبته       2001  لعام  وزارة الزراعة   إحصاءات وحسب
مسـاحة  وتغطي أشجار الزيتون معظم ال     ، باقي المساحة فهي زراعة بعلية     أمااألراضي المزروعة،   

ـ            ة، يليهـا أشـجار الفواكـه       البعلية، والمحاصيل الحقلية تأتي في المرتبة الثانية من حيـث األهمي
 .والخضروات

 
بينمـا ازدادت أراضـي      شهدت أراضي المحاصيل الحقلية في فلسطين تناقصا من حيث المساحة،         

 علـى زراعـة      إقبال المزارع الفلسـطيني    إلى ويعود السبب في ذلك      ،الخضروات وأشجار الفاكهة  
 مـن   وتحمي األرضأقلا تتطلب نفقات نقدية نه أل، خاصة أشجار الزيتون ،أرضه باألشجار المثمرة  

الطلب عليها في األسواق     زيادة   إلى بالنسبة للخضار فيرجع السبب      أما،  اإلحتاللالمصادرة من قبل    
 .)2001،اسحق وهريمات(الخارجية 

 
 : الحيوانياإلنتاج .2.5.2

 
 نهألو كونه يساهم في الدخل الزراعي،     حد أهم الفروع الزراعية في فلسطين،     الحيواني أ  اإلنتاجيعد  

والماعز، األغنام،   ويتكون فرع الثروة الحيوانية في فلسطين من األبقار،       مصدر للبروتين الحيواني،    
  . )2001 وزارة الزراعة،(والنحل، والسمك الدواجن، و
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 ألف  2.556 ألف طير الحم و    40.641 إلىبقار باإلضافة    من األ  اً رأس 33.746ويربى في فلسطين    
 في حين بلغ عدد خاليا النحـل         رأس ماعز،  371.198  رأس أغنام،  803.165طير بياض، وكذلك    

 .) أ– 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( خلية نحل 64.685
 

لغت نسـبة التربيـة     ب)  ب   – 2005  (وحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام      
الجهـاز  (من إجمالي الحيازات الحيوانية،   % 33.9الخليط ألكثر من نوع من أنواع الثروة الحيوانية         

الحيـازات الزراعيـة فـي      ) 6.2(ويوضح الجـدول     ).ب-2005،  يالمركزي لإلحصاء الفلسطين  
يبـين عـدد    ) 8.2(التوزيع النسبي لحيازات الثروة الحيوانية، والجـدول        ) 7.2(فلسطين، والجدول   

) 10.2(حيازات األغنام في فلسطين، والجـدول   عدد  ) 9.2( في فلسطين، والجدول     حيازات األبقار   
 .عدد حيازات الماعز في فلسطين

 
  الجهاز المركزي لإلحصاء  (:عدد الحيازات الزراعية في فلسطين، حسب نوع الحيازة: 6.2جدول 

 ) ب– 2005الفلسطيني،           
 

 
 الجهاز  (ة حسب نوع الثروة الحيوانية والمنطقةالتوزيع النسبي لحيازات الثروة الحيواني: 7.2جدول 

 ) ب-2005المركزي لإلحصاء الفلسطيني،            
 

  نوع الثروة الحيوانية
ــاج  دجاج الحم ماعز أغنام أبقار المنطقة دجـ

 بياض
ــا  خالي

 نحل
ــام  أغن
 وماعز

دجاج الحـم   
 وبياض

 المجموع خليط

األراضي 
 الفلسطينية

2.4 26.5 14.0 1.9 2.8 1.4 16.1 1.0 33.
9 

100 

ــفة  الضــ
 الغربية

2.1 27.2 14.8 1.3 2.5 1.3 16.9 0.7 33.
2 

100 

.45 5.2 3.5 2.8 2.6 9.8 3.1 17.0 6.6 قطاع غزة
5 

100 

 المنطقة وع الحيازةن
 مختلطة حيوانية نباتية

 المجموع

 101.172 23.482 7.356 70.334 األراضي الفلسطينية
 90.052 22.028 6.769 61.255 الضفة الغربية
 49.769 10.039 4.829 34.901 شمال الضفة
 11.165 1.454 587 9.079 قطاع غزة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 14

 الجهاز المركزي  (عدد حيازات األبقار في فلسطين حسب حجم القطيع والمنطقة: 8.2جدول 
 ).ا -2006لإلحصاء الفلسطيني،            

 

 
 

 الجهاز المركزي ( فلسطين حسب حجم القطيع والمنطقة عدد حيازات األغنام في: 9.2جدول 
 ). ب– 2005لإلحصاء الفلسطيني،            

 
 حجم القطيع

 40 39-30 29-20 19-10 9-1 المنطقة
 فأكثر

 جموعالم

 21.032 5.758 1.630 2.881 5.202 5.561 األراضي الفلسطينية
 19.911 5.672 1.551 2.783 4.960 4.945 الضفة الغربية
 10.012 2.838 747 1.355 2.156 2.916 شمال الضفة
 1.121 86 79 98 242 616 قطاع غزة

 
 الجهاز المركزي  (عز في فلسطين حسب حجم القطيع والمنطقةعدد حيازات الما: 10.2جدول 

 ). ب– 2005لإلحصاء الفلسطيني،                
 

 المنطقة حجم القطيع
1-4 5-9 10-14 15-19 20+ 

 المجموع

 14.408 4.867 1.303 2.342 3.675 2.221 األراضي الفلسطينية
 14.083 4.832 1.303 2.298 3.518 2.132 الضفة الغربية

 5.887 1.738 526 820 1.492 1.311 شمال الضفة الغربية
 325 35 - 44 157 89 قطاع غزة

 

 حجم القطيع منطقةال

 33.746 األراضي الفلسطينية
 27.534 الضفة الغربية

 14.783 شمال الضفة الغربية
 6.212 قطاع غزة
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  تواجه القطاع الزراعي الفلسطينيالمشاكل والعقبات التي 6.2
 

 :بما يلي) 1998  (تتمثل المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي حسب وزارة الزراعة
 

 : اإلسرائيلياإلحتاللت بسبب المشاكل والمعوقا. 1.6.2
 

 :تتمثل اإلجراءات اإلسرائيلية بما يلي
 

عدم تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة موارده الطبيعية نتيجة لقيـام إسـرائيل             . 1
 .بمصادرة األراضي ومصادر المياه

 . بتطوير البنية التحتية والخدمات الزراعية المساندةاإلهتمامقلة  . 2

 القيـود   إلـى والخدمات بين المحافظات، إضـافة      الحد من حرية حركة السلع       . 3
 .المفروضة على التجارة الخارجية

 
 : يةاإلقتصادالمشاكل . 2.6.2

 
 :يمكن حصر المشاكل بما يلي

 
 .عدم وجود نظام للتمويل الزراعي والريفي . 1
 .ستثمارات الزراعيةقلة اإل . 2

 
 :اإلجتماعيةالمشاكل . 3.6.2

 
 :يمكن إجمالها بما يلي

 
يـة  اإلنتاجالحيازات الزراعية وشيوع ملكيتها ممـا قلـل الكفـاءة           صغر وتشتت    . 1

 .للمحاصيل الزراعية
 عزوف الكثيـرين    إلىقلة العائد من الزراعة وارتفاع عنصر المخاطرة مما أدى           . 2

 .عن العمل في هذا القطاع
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 السياسة الزراعية 7.2
 

 حتياجـات  تسـتجيب إل    زراعة عصـرية، منافسـة،     إلىوالوصول   لتحقيق تنمية زراعية مستدامة،   
 قامت وزارة الزراعة بإعداد سياسة زراعية تعمل على زيـادة القـدرة التنافسـية      ،األسواق المحلية 

سـتغالل   اإل إلـى وتوفر خدمات التخزين، التدريج، التغليف، والتعبئة باإلضافة         للمنتجات الزراعية، 
قـاف  عات زراعية وغذائية وإي    وخاصة األرض والمياه وتشجيع قيام صنا      ،األمثل للموارد الطبيعية  

  واألراضي الزراعيـة، ستصالحوتشجيع اإلستثمار في مشاريع اإل     ،التعدي على األراضي الزراعية   
وزارة  ( المـوارد البشـرية  وتنميـة  وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في التنمية الزراعيـة،   

 .)2004 ،الزراعة
 

  الزراعي الفلسطينياإلرشاد واقع 8.2
 

 التعرف على واقع اإلرشاد الزراعي مؤشر للتعرف على نشأت وسياسات اإلرشاد الزراعي يعتبر
 .وهيكل اإلرشاد ومهامه ومصادر تمويله

 
 : الفلسطينياإلرشاد نشأة وتطور أجهزة .1.8.2

 
نتداب البريطاني، وخالل هذه المرحلـة كـان فـي     الزراعي في فلسطين منذ أيام اإل      اإلرشادعرف  

وفـي حقبـة      الزراعـي،  اإلرشـاد ستمرت أنشطة    إسرائيل لفلسطين إ   إحتالل وبعد   مراحل بدائية، 
 اإلحـتالل نتيجـة لقيـام سـلطات        ،خذ بالتدهور مع منتصف السبعينات أ   ولكن   زدهرت،الستينات إ 

 تقـديم  إلـى  لجـوء الفلسـطينيين   إلىمما أدى   ،اإلرشادبإغالق محطات التجارب وتقليل موازنات      
لجامعات، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات التعاونيـة  اعية من خالل ا ية الزر اإلرشادالخدمات  
التي  وزارة مستقلة للزراعة و    أستحدثت،  1994وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام        ،الزراعية

 القطاع الزراعي، وبعد ذلك باشرت بإعـداد سياسـة           في البداية لتطوير   تبنت استراتيجيات طوارئ  
 . )2004، جودة ولحلوح(عي الفلسطيني  الزرااإلرشاد

 
 : الزراعي الفلسطينياإلرشاد سياسة .2.8.2

 
 الزراعي في تحقيق أهدافه     اإلرشادونجاح   ي من أهم الوسائل واألدوات التنموية،     اإلرشاديعد العمل   

 الزراعي فـي فلسـطين      اإلرشاد إعداد سياسة    إلىمن هنا برزت الحاجة      يعد نجاحا للتنمية الريفية،   
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بهدف تشجيع المزارعين على تنظيم أنفسهم في إطار اتحـاد للمـزارعين أو جمعيـات ومجـالس                 
القـرار  وحثهم على العمل الجماعي، وإشراكهم في عملية التخطيط وصنع           زراعية تعنى بشؤونهم،  

ة فـي   ية نسويه، وتعزيـز مشـاركة المـرأ       تحادات زراع وتشجيع قيام إ   ،يةاإلرشادوتنفيذ األنشطة   
ا، وزيـادة ربحيـة     هسـتمراريت إ وضـمان    ،ية، والمحافظة على الموارد الطبيعية    إلرشادااألنشطة  

وتعزيز وتقويـة    ية الفردية، اإلرشادوالتقليل من الخدمات      الزراعي، اإلرشاد طواقمالمزارع وكفاءة   
 بدور القطاع الخاص     الزراعي واإلهتمام  اإلرشاد وأجهزة   اإلرشادالعالقة بين المؤسسات العاملة في      

 .)2006لحلوح ، (ية ومكمل لها اإلرشادكرافد لألنشطة 
 

 : الزراعي الرسمياإلرشاد مهام .3.8.2
 

 الزراعي الرسمي   اإلرشادلذلك تتعدد مهام أجهزة      ،لزراعية تتضمن مجموعة من األهداف    السياسة ا 
ا، وتخطيط   الزراعي وإيجاد الحلول له    اإلنتاجوالتي تتضمن التعرف على المشاكل الفنية التي تواجه         

وإعـداد   ية لكافة الفروع الزراعية، ووضع البرامج التدريبيـة للمرشـدين،         اإلرشادوإعداد البرامج   
 اإلرشـاد وتطـوير    ، كما ونوعـا   اإلنتاجمتعلقة بتطوير   ستراتيجيات والمشروعات ال  السياسات واإل 

يـة المرئيـة     الوسـائل اإلعالم   إستخداملزارعي ونقل المعلومات الزراعية للمزارعين عن طريق        ا
 وضع الخطـط    إلىباإلضافة   والمسموعة والمطبوعة والمشاهدات وأيام الحقل والندوات الزراعية،      

 .)2004جودة ولحلوح، (ة والميزانيات المطلوبة لتنفيذها ية السنوياإلرشاد
 

 : الزراعي الرسمياإلرشادالهيكل التنظيمي لجهاز . 4.8.2
 
ـ لمناطة به، يتطلب وجود هيكـل تنظيمـي يلبـي            الزراعي بالمهام ا   اإلرشادقيام جهاز   ل ه إحتياجات

 ثالث مسـتويات مرشـدين      إلىي الزراعي في فلسطين     اإلرشادبمستوياته المختلفة، ويقسم الجهاز     
مختصين على مستوى الوطن، مرشدين مختصين على مستوى المحافظـة، ومرشـدي الوحـدات              

  والتنميـة الريفيـة ثمـاني      رشادة العامة لإل  ية الزراعية، ويتضمن الهيكل التنظيمي للمديري     اإلرشاد
 .شعبة فنية) 16 (إلى باإلضافة اًقسم) 32(دوائر، وهذه الدوائر تشمل 

 
 : الزراعي الرسمياإلرشاد الموارد البشرية العاملة في مجال .5.8.2

 
ـ  اً مرشد 319ي الزراعي في وزارة الزراعة      اإلرشادبلغ إجمالي عدد العاملين في الجهاز        ، اً زراعي

  المركزيـة،  ية، مديريات الزراعـة، اإلدارة    اإلرشادويعمل هؤالء ضمن ثالث مستويات، الوحدات       
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مـن  % 22ية زراعية ما نسـبته      إرشاد وحدة   29ية والبالغ عددها    اإلرشاديعمل في الوحدات    حيث  
ـ  اً مرشـد  200 بينما يتواجـد     اإلرشادإجمالي عدد المرشدين الزراعيين العاملين في         فـي   اً زراعي

 فيعملـون فـي   اً، زراعياً مرشد48 الباقي وعددهم أما ، مديرية17لغ عددها  يريات الزراعة والبا  مد
وزارة الزراعة، كما أن معظم المرشدين الزراعيين يحملون الشهادة الجامعية األولى فـي الهندسـة     

ما نسـبته   من المرشدين الشهادة الجامعية الثانية ، وتشكل اإلناث         % 15الزراعية، ويحمل ما نسبته     
 .)2006 لحلوح، (ياإلرشادالي العاملين في الجهاز من إجم% 19
 

 :يةاإلرشادالطرق المتبعة في العملية . 6.8.2
 

 الزراعـي   اإلرشاد التي يستخدمها جهاز     اإلتصال الزراعي األساليب أو قنوات      اإلرشادتمثل طرق   
جهـاز  ة طرق يسـتخدمها  فإن هناك عد) 2004جودة، ولحلوح، ( المزارعين، وحسب إلىللوصول  
ية الزراعيـة،   اإلرشـاد من خالل عقد المحاضرات     ( الجماعي   اإلرشاد الزراعي الرسمي،    اإلرشاد

من خالل الزيارات الفرديـة للمـزارعين       ( الفردي   اإلرشاد،  )، والمشاهدات اإلجتماعاتو والندوات،
إصـدار  ، ) والتلفزيونيـة  من خالل بث البرامج اإلذاعية    ( الجماهيري   اإلرشاد،  )في القرى والحقول  

 .النشرات والمنشورات والبوسترات الزراعية
 

 : الزراعي الرسمياإلرشادمصادر تمويل . 7.8.2
 

ية التي تقدمها وزارة الزراعة يكون مـن        اإلرشادأن تمويل الخدمات    ) 2004جودة ولحلوح،   (أشار  
 :ا يلي مصادر دولية وفق مإلىالميزانية الحكومية بصورة رئيسية، باإلضافة 

 
ية مـن خـالل ميزانيـة وزارة    اإلرشـاد نفاق على الخدمات    يقتصر اإل : المصدر الحكومي  .  أ

 تغطيـة   إلـى  الزراعي إضـافة     اإلرشادالزراعة ، على تغطية رواتب العاملين في جهاز         
النفقات التشغيلية لمحطات التجارب وتكاليف الصيانة والمحروقات لوسائط النقـل، وكـذلك            

 مثل تـوفير اللـوازم والمعـدات المكتبيـة والقرطاسـية ونفقـات              بعض األمور اإلدارية  
 .تاإلتصاال

تقدم بعض الهيئات الدولية والعربية المسـاعدات الماليـة لتنميـة            :مصادر التمويل الدولية   .  ب
والقطاع الزراعي، من خـالل    الزراعي،اإلرشادوتطوير الموارد البشرية العاملة في جهاز  

 .افتمويلها لمشاريع محددة األهد
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 19

 : تدريب المرشدين الزراعيين.8.8.2
 

ي يتطلع نحو إبالغ رسالته بشـكل فعـال         إرشادتدريب المرشد الزراعي أمر ضروري ألي جهاز        
فقد قامت بوضـع بـرامج تدريبيـة         ، هذا الموضوع الكثير من اإلهتمام     لهذا أولت وزارة الزراعة   

  .بالتعاون مع هيئات دولية وعربية ياإلرشادداخلية وخارجية لرفع كفاءة العاملين في الجهاز 
 

ـ    فعلى الصعيد الداخلي،   ة الزراعيـة  هناك برنامج تدريبي سنوي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمي
 برنامج تدريبي مع برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي            إلىباإلضافة   ،دورات سنويا  ) 4-3(لعقد  

)UNDP (اعيينرلعقد دورات تدريبية داخلية للمهندسين الز. 
 
ة، مـن   فقد وضع برامج تدريبية لتدريب الكوادر على مستوى مدير دائر     ، على الصعيد الخارجي   أما

 برامج تدريبية لمدة عـام مـع الحكـومتين الفرنسـية            إلىباإلضافة   ،خالل مؤسسة جايكا اليابانية   
محدد  يحصل المشارك في هذه البرامج على درجة دبلوم عالي متخصص في موضوع            و وااليطالية،

 .)2006 ،لحلوح(
 

 :ية في فلسطيناإلرشادالبرامج . 9.8.2
 

 اإلرشـاد ية متخصصة بالتعاون بين العـاملين فـي         إرشادوزارة الزراعة بإعداد عدة برامج      قامت  
 المـزارع   إلى بهدف التقليل ما أمكن من تضارب المعلومات الفنية التي تصل            ،وجمهور المستهدفين 

ي فعـال مبنـي علـى       إرشادوتحقيق جهاز    ،يةاإلرشادوحيد الرسالة   وتنعكس سلبا على إنتاجه ولت    
تسهم مشاركة المزارعين في إضعاف مقاومـة التغييـر         متخصصة ويعالج قضايا محددة، و    برامج  

 وضع برامج ذات أهداف واقعية تنطلق       إلىباإلضافة   لديهم، وتحدد المشاكل الحقيقية التي تواجههم،     
 . يتوافق وأهداف السياسة الزراعيةغباتهم بما المزارعين وتلبي رإحتياجاتمن 

 
، الدواجن، النحـل، الخضـروات المحميـة،    ية فرع المجترات الصغيرة  اإلرشادوقد شملت البرامج    

علما أن هنـاك     )2006 لحلوح، (لحقلية، الحمضيات،العنب والزيتون  التوت األرضي، والمحاصيل ا   
 إلـى التي وضعتها وزارة الزراعة، ويعزى ذلك       ية  اإلرشادعقبات حالت دون تنفيذ أي من البرامج        

 مبالغ مالية كبيرة غير متوفرة لـدى    إلىالعديد من المعيقات منها مالية حيث يحتاج تنفيذ أي برنامج           
الوزارة خصوصا في السنوات السابقة بسبب اندالع االنتفاضة وتعرض الشعب الفلسطيني للحصار،            
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م وطـواق  وحواجزه التي منعت من تنقـل المرشـدين          لاإلحتالوهناك أسباب سياسة متعلقة بوجود      
 . القرى المستهدفةإلى اإلرشاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 21

 
 
 
 
 
 

  :الفصل الثالث
______________________________________________________ 

  الزراعياإلرشاد
 

 اإلرشاد تعريف 1.3
 

.  وتعديالت حكيمـة اتإختبار على القيام ب األفرادعد   عملية تسا  بأنه اإلرشاد 1969 عام   عرف فيبس 
وتعريفهم بالمشـاكل التـي       أداة لنقل المعلومات لجمهور الناس،     بأنه اإلرشادعرف الريماوي   بينما  

 .)1995الريماوي،  (تعترضهم وسبل تحسينها
 

  الزراعياإلرشادتعريف  2.3
 

يما بينها في المضمون العام، لكنها تختلف        تكاد تتفق ف    الزراعي، اإلرشادهناك عدة تعريفات لمفهوم     
 نظـام   بأنه الزراعي   اإلرشاد 1963في طبيعة الجوانب التي تتطرق لها، عرف كلسي وهيرن عام           

: فتعرفـه  آسـيا  لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصاداللجنة   أما. تعليمي غير مدرسي،هدفه تطوير الناس    
اللجنـة   ( وهيئات البحوث الزراعية والمزارعين     الزراعي اإلرشاد حلقة وصل بين العاملين في       بأنه

تنظيم وعملية تعليميـة     بأنهعرفه الريماوي   في حين   . )1993،  آسيا لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصاد
 على أنفسهم لالرتقاء بمستوى معيشتهم وإكسـابهم        عتماد تعليم المزارعين اإل   إلىتهدف  غير رسمية   
 وتقديم المساعدة لهم لتحسين الطرق المتبعة فـي إدارة      اجهمالمهارات الالزمة لتحسين إنت   المعارف و 
عمليـة تعليميـة     قناعيـة،  خدمـة إ   بأنه، فيعرفه   1996  الطنوبي أما). 1995الريماوي،   (المزرعة
 رفع مستوى معيشة المزارع عن طريق إحداث تغيـرات          إلىيهدف  ية غير رسمية ومستمرة     إتصال

 عمل مخطط وخدمـة     أنه الزراعي على    اإلرشاد يعرف   كما. سلوكية مرغوبة في معارفه ومهاراته    
جتمـاعي زراعـي تطبيقـي      وتعليم غير مدرسـي، وعلـم إ       ،ية تعاونية إتصال وعملية   ،للمزارعين
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 ومخرجاته وعملياته وفلسفته المحددة، ومهنة يمارسها       هت نظام له مدخال   أنهوتخصص أكاديمي، كما    
 ).2004صالح وآخرون،  (متخصصون

 
 راعي في التنمية المستدامة الزداإلرشا دور 3.3

 
 إحتياجـات  تلبية   إلى، والتي تهدف    سييها األفقي والرأ  التنمية المستدامة هي التنمية الزراعية بمنهج     

السكان المتزايدة مع المحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور لصـالح األجيـال فـي                
 إلـى زراعية تعني التحول من الزراعة التقليديـة        والتنمية ال  ).1997 الخولي،(الحاضر والمستقبل   

 السكانية، وتضمن إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عليهـا         حتياجاتزراعة علمية تجارية توفر اإل    
الزراعية األفقية، وذلـك مـن خـالل    والتنمية الزراعية يمكن تحقيقها بطريقتين، التنمية        .وصيانتها
الزراعيـة ،والتنميـة     زيادة الرقعـة     إلى آبار مما يؤدي      وزراعة أراضي جديدة، وحفر    إستصالح

 إسـتخدام  من وحدة المورد العمل،الحيوان، األرض، باإلنتاجسية من خالل زيادة كمية الزراعية الرأ 
 إسـتخدام ، وتحسين خصوبة التربة، وتطوير أساليب الري، و       اإلنتاجتقنيات حيوية مثل البذار عالية      

  .)2004 ، وآخرونصالح (اآلليات الحديثة في الزراعة
 

 بـين جمهـور المسـتهدفين والمعنيـين     إتصالن تنجح دون توفر لبرامج التنمية أ  مكن  من غير الم  
 من خالل تنمية قـدرات المـزارعين وتعلـيمهم ومـدهم      الزراعياإلرشادبالتنمية، وهذا ما يحققه   

 وأسـلوب تفكيـرهم لألخـذ       تجاهاتهمهم بها، وتحسين مهاراتهم وتغيير إ     بالمعارف واألفكار وإقناع  
 تـوعيتهم   إلى، ورفع مستوى معيشة المزارعين، باإلضافة       يةاإلنتاجالحديثة، ورفع الكفاءة    بالتقنيات  

 مياه الـري، وتزويـد أجهـزة        إستخداملألخذ بأساليب االستغالل األمثل لألرض الزراعية وترشيد        
 المـرأة   إرشـاد  ب اإلهتمامالحلول لها، و  البحث العلمي بالمشاكل الفنية التي تواجه المزارعين إليجاد         

إلـى  ) 2001 (Berg، أشارت دراسة    )1996 الطنوبي، (الشباب الريفي وتوعيتهم وتثقيفهم   الريفية و 
أن مزارعي األرز في فيتنام والذين يعتمدون على اإلرشاد الزراعي ويستخدمون المكافحة المتكاملة             

 . مقارنة مع غيرهم من المزارعين% 65ت بنسبة ستهالكهم من المبيداخفضوا إوالوسائل الزراعية 
 

 يةاإلرشادتأهيل وتدريب الكوادر  4.3
 
قتصادية وتكنولوجية متجـددة ، ضـرورية لتكـوين       عملية إجتماعية إ   بأنهرف الطنوبي التدريب    يع

سلوكيات جديدة أو تعديل سلوكيات قائمة لدى المتدرب لزيادة كفاءته األدائية، ويتم ذلك من خـالل                
  ).1996الطنوبي،  (اقف تدريبية منظمة ترتكز على المشاركة الذاتية للمتدربمو
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 هيـل التأوالتدريب قبل العمل، التـدريب       ،ثالث أنواع من البرامج التدريبية     هناك   وحسب الريماوي 
 .)1995الريماوي،  (ثناء الخدمةلمزاولة المهنة، التدريب أ

 
 :التدريب قبل العمل. 1.4.3

 
 للعمـل   األفـراد ف إعـداد    النشاطات التعليمية التي تستهد    بأنهالتدريب قبل العمل     الريماوي   يعرف
ن المعاهد والكليات الزراعية هـي التـي تتـولى           أ الخوليويوضح   .)1995الريماوي،  (ي  اإلرشاد

وتمـد المؤسسـات الزراعيـة       إعداد وتأهيل الكوادر الزراعية الالزمة إلحداث التنمية الزراعيـة،        
ثنـاء  ل والتدريب الذي يتـوفر للخـريجين أ       ن التأهي ية، ويبين أ  اإلرشادليمية والبحثية و  بالكوادر التع 

الدراسة يغلب عليه الطابع النظري، وال تحتوي الخطط الدراسـية علـى النـواحي التطبيقيـة ذات       
طبيقيـة  والمعارف الت   المبيدات والمعارف الخاصة بمكننة وإدارة الميكنة الزراعية،       إستخدامالعالقة ب 

ويشمل التأهيل األكاديمي قبل العمل على علـوم الزراعـة األساسـية،             ، الحيواني اإلنتاجفي مجال   
ن الخريجين يفتقرون للتدريب العملي     ، كما أ  اإلرشاد في   تومقررا ، الزراعي اإلقتصادواالجتماع، و 

 .)1985الخولي،  (اإلرشادالكافي الذي يؤهلهم لمهمة 
 

جـه المرشـد الزراعـي      بعنوان المشاكل والمعوقات التي توا    ) 1985 ،عابدين(وفي دراسة قام بها     
ن المرشـد   هيل للمرشـد الزراعـي تبـين أ       حد أهدافها تحديد مشاكل التدريب والتأ     والتي كان من أ   

 .الزراعي ال يتلقى التأهيل والتدريب الكافي الذي يزوده بالمعارف والمهارات المطلوبة للقيام بواجبه            
 اإلرشـاد  بعنـوان واقـع   آسـيا  لغربـي  اإلجتماعية ويةاإلقتصادها اللجنة ب الدراسة التي قامت  أما

 عملهـم  يبدؤونندسين الزراعيين حديثي التخرج ن المهفقد بينت أ  الزراعي وسبل ومجاالت تطويره     
 يةاإلقتصـاد اللجنـة  ( ياإلرشـاد ن تكون لديهم أية دراية بأسـاليب العمـل    كمرشد زراعي دون أ   

ن نسبة غير الجامعيين من المرشدين الرسـميين       أ الجابي ويرى    ).1992،  آسيا لغربي   اإلجتماعيةو
 الزراعي، بينما تشكل نسبة الحاصلين علـى الدرجـة        اإلرشادمن إجمالي العاملين في     % 34تشكل  

ته  مرشدا زراعيا، والباقي أي ما نسـب       ن المجموع اإلجمالي والبالغ خمسين    م% 58الجامعية األولى   
  .)1993الجابي،  (الدرجة الجامعية الثانيةتمثل الحاصلين على % 8
 

ـ اً مرشد319 الزراعي في وزارة الزراعة بلغ اإلرشادن عدد العاملين في    لحلوح أ ويوضح    اً زراعي
الجامعيـة    الزراعي حاصلين علـى الدرجـة  اإلرشادمن إجمالي العاملين في     % 85منهم ما نسبته    

ن جميع المرشدين الـزراعيين     جامعية الثانية، وأ   على الدرجة ال   الحاصلين% 15األولى، وما نسبته    
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سـتطالعية   وندوات ودورات وجوالت إ،ج تدريب داخلية أو خارجية متخصصة     في برام  اقد شاركو 
 .)2006 لحلوح، (لرفع كفاءتهم واالطالع على تجارب اآلخرين

 
 ياإلرشاد اإلتصالأساليب  5.3

 
العملية التي يستطيع من خاللها شخصـين أو         بأنه اإلتصالة الزراعية   تعرف المنظمة العربية للتنمي   

نطباعات بطريقة يتمكن معها كل مـنهم مـن الفهـم لمعنـى            ر من تبادل األفكار والمشاعر واإل     أكث
 ).1997 ة الزراعية،المنظمة العربية للتنمي(ون محتوى الرسالة المراد توضيحها مضم

 
 الزراعي التي تستخدمها أجهـزة      إلرشادا طرق   اإلتصالوحسب الريماوي تمثل األساليب أو قنوات       

 تصـنف ، و )1995الريمـاوي،    (يةاإلرشاد جمهور المستهدفين وأداء مهامها      إلى للوصول   اإلرشاد
 لغربـي  اإلجتماعيـة  ويةاإلقتصاداللجنة   ( فردية وجماعية وجماهيرية   إلىية  اإلرشاد اإلتصالطرق  
 .)1992،آسيا

 
 ال يمكن إغفـال أهميتهـا       أنه،  )2004(وآخرون  الح   الفردية يوضح ص   اإلتصالفيما يتعلق بطرق    

 بشـكل  اإلتصـال  فعالية وتأثير في جمهور المسترشدين ،حيث تتم عملية        اإلتصالا أكثر طرق    أنهو
 اإلرشـاد مباشر بين المرشد وفرد واحد من المزارعين، مما يقوي الصالت الشخصية بين موظفي              

تهم ورغبـاتهم   أماهتمهم وإ إحتياجاتوال الناس و  وجمهور المسترشدين،وبذلك يتعرف المرشد على أح     
ية واقعية ولكن هناك بعض العيوب لهذه الطريقـة فـي   إرشادالحقيقية ،مما يسهم في تخطيط برامج    

 لهـم  اإلرشادوكذلك قلة عدد المزارعين الذين يمكن توفير خدمات          ا تستغرق وقتا طويال،   أنهالتعليم  
معينـة   الفردي عندما يراد معالجة مشكلة فنية  اإلتصالرق  ها، وتستخدم ط  إستخدام،وارتفاع تكاليف   

 إلـى ستجابات سريعة ألفكار وممارسات جديدة أو في حـال تعـذر الوصـول              أو الحصول على إ   
 .ي األخرىاإلرشاد اإلتصالالمزارعين بطرق 

 
 اإلرشـاد ا تسمح للعـاملين فـي       بأنه الجماعية فقد أوضح الريماوي      اإلتصال بخصوص طرق    أما

ا تـوفر   أنه، كما    الفردية اإلتصال من طرق    أقلعي لاللتقاء بعدد اكبر من المزارعين، وبتكلفة        الزرا
أجواء مناسبة لمناقشة القضايا المشتركة واالطالع على تجارب اآلخرين، ولكن هناك بعض األمور             

خطيط  ت إلى، والحاجة   أفرادها كتدني فرص التفاعل بين المرشد والمزارعين ك       إستخدامالتي تحد من    
وإحجام صغار المزارعين واألميين عـن المشـاركة فـي النشـاطات الجماعيـة               وإعداد مسبق، 

 .)1995الريماوي، (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 25

 فيها يتم   اإلتصالبان  ،  )2004(وآخرون   الجماهيرية فقد أوضح صالح      اإلتصالوفيما يتعلق بطرق    
كن متباعـدة،   اأمر في وقت واحد و    بشكل غير مباشر بين المرشد ومجموعة كبيرة جدا من الجمهو         

ية تمتاز بدورها في توعية وتعريف جماهير كبيرة من المستهدفين باألفكار           اإلتصالن هذه الطرق    وأ
ن ولكن وعلى الـرغم مـن أ       والممارسات الجديدة وإثارة اهتمامهم بها بشكل سريع في وقت واحد،         

تمـام المـزارعين    هتثير إ ا  أنهه الطريقة محدودة إال     المعلومات التفصيلية التي يمكن نقلها بهذ     كمية  
هتمامهم سيحاولون الحصول على المعلومات التفصيلية عن طريق        إثارة إ ، وبمجرد   باألفكار الجديدة 

ن تطبيقها يتطلـب إلمـام    هذه الطريقة أإستخدامومن محددات   أو مزارعين آخرين   اإلرشادموظفي  
المـزارعين لمغـزى الرسـالة      وعدم فهم    ،نتشار األمية ات الريفية، وأيضا إ   واسع بطبيعة المجتمع  

 عدد مـن    إستخدام البد من    أنهي فيوضح   اإلرشاد اإلتصال بخصوص اختيار طريقة     أما،  يةاإلرشاد
 المجتمع المستهدف، ولضمان تأثر كل فرد من جمهـور          أفرادة التباين بين    لمقابل ،يةاإلتصالالطرق  

ـ م بج تصـال مثلـى لإل   ال توجـد طريقـة       أنـه ية، كمـا    اإلرشادالمستهدفين بمحتوى الرسالة     ع ي
 اإلتصـال المزارعين،لذلك على المرشد الزراعي إن يحرص على إن تتعدد طرقه ووسـائله فـي               

يجابية والسلبية لكل طريقـة مـن الطـرق         يكون على معرفة جيدة بالجوانب اإل     ن  ، وأ بالمستهدفين
ـ       اإلرشاد يستخدم الجهاز    ،)2006( وحسب لحلوح  .يةاإلرشاد اليب ي الزراعي الرسـمي عـدة أس

 اإلرشـاد  الجمـاهيري،    اإلرشـاد  الفـردي،    اإلرشادية للمزارعين، أهمها    اإلرشادإليصال الرسالة   
 .الجماعي، المنشورات والنشرات الزراعية

 
 ياإلرشادعقبات التي تعيق العمل ال 6.3

 
 :)Swanson, et al., 1990 (حسب اإلرشادالمشاكل التي تؤثر على أداء من 

 
 وسائط النقل الكافيـة التـي       إلى اإلرشادحيث يفتقر العاملون في     : مشكالت التنقل والحركة   . 1

 . المزارعينإلىتمكنهم من الوصول 
ات واألدوات  المعـد إلى اإلرشادحيث يفتقر موظفو : يةاإلرشادمشكالت المعدات والمعينات     . 2

 .عليم مثل وسائل اإليضاح والنشراتاألساسية الالزمة للت
وفر التكنولوجيا المالئمة التي يمكن تقديمها للمـزارعين،        أهمها عدم ت  : مشكالت تكنولوجية  . 3

 اإلرشـاد  أمـام ها بكفاءة يعتبر تحـديا      إستخداموان تم توفيرها فان قدرة المزارعين على        
 .الزراعي

 والمهـارات  اإلرشـاد  التدريب على طرق إلى اإلرشاديفتقر العاملين في   : مشكالت تدريبية  . 4
 .يق التكنولوجيا في مجاالت تطبباإلعالمية، والتدري
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 .يةإرشادحيث يكلف المرشد الزراعي بمهام غير : مشكالت تنظيمية . 5
 . الزراعياإلرشادضعف أو غياب التنسيق بين هيئات البحث الزراعي و . 6

 
ية للعاملين بالجهاز الفني    اإلرشاد بعنوان فاعلية أداء المهام      ،)2000(الحنيطي عام   وفي بحث قام به     

والمنـاخ    الشخصـية،  ملمملكة األردنية الهاشمية وعالقتها بخصائصـه     الزراعي بمحافظة الكرك با   
ي غير متخصصين أكاديميـا فـي مجـال    اإلرشادن جميع العاملين بالجهاز الباحث أالتنظيمي وجد   

ن مسـتوى  لغالب ريفية، كما أوضحت الدراسة أ     ن نشأتهم في ا    الزراعي والتنمية الريفية، وأ    اإلرشاد
، كمـا    وكذلك رضاهم عن عوامل المناخ التنظيمي كـان متوسـطا          ،وظيفيةأداء العاملين لمهامهم ال   

ي لرفـع مسـتوى     اإلرشاد بعقد دورات تدريبية للعاملين بالجهاز       اإلهتمام بضرورة   تهدراسأوصت  
 . الزراعياإلرشاد في برنامج الدراسات الجامعية في مجال ءأدائهم لمهامهم، والبد

 
 اإلرشـاد برز مشاكل العاملين في    ، كانت أ  )1985(لمعقل عام   وفي دراسة قام بها كل من العادلي وا       

ن يكـون   ية دون أ  اإلرشادوجود جهات متعددة تقوم بتقديم الخدمات       : ما يلي في السعودية   الزراعي  
 إحجام بعض المزارعين عن األخذ باألساليب واألفكار      و ،نعدام الحوافز التشجيعية   إ بينها أي تنسيق،  

 ، يقدم بعض الخدمات للمزارعين مجانـا      أنه الزراعي على    رشادع لإل نظرة بعض الزرا  وعية  ازرال
 . بالمزارعين من نشرات ومجالتتصالوعدم توفر وسائل فعالة لإل

 
ستهدفت تحليل العالقة بين العوامل الدافعة للرضا الوظيفي للمرشدين         وفي دراسة قام بها الريماوي إ     

 إلىوالمتغيرات المستقلة المؤثرة عليه، توصل       ردن، الزراعي في األ   اإلرشادالميدانيين العاملين في    
والتأهيل العلمي والتخصص، والجـنس، وعـدد        ،ا وجود تدن عام في الرضا الوظيفي      نتيجة فحواه 

ن العاملين الميدانيين األصـغر عمـرا واألكثـر       بية، وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أ     الدورات التدري 
 ن خارج منطقة العمل، والمشاركين في نشاطات بحثيـة أو         واإلداريين، والمقيمي  ،اإلرشادتفرغا في   

 هم أكثر رضا وظيفيا مـن زمالئهـم الـذين ال            ،ت منتظمة مع مراكز البحث    إتصاال يقيمون   الذين
ن العوامل المؤثرة على نجاعة     ويوضح الجابي  أ   ،  )1998الريماوي،   (تتوافر لديهم هذه الخصائص   

ية هي، نقـص عـدد المرشـدين الـزراعيين، نوعيـة             الزراعي الرسمي في الضفة الغرب     اإلرشاد
 .)1993الجابي،  (المرشدين، الخبرة العلمية والعملية، واإلمكانات المتوفرة للمرشد

 
برز المشاكل والمعوقات التي تحـد مـن          أن ا   آسيا لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصاداللجنة  وتوضح  

 الزراعي، غيـاب    اإلرشاددم وضوح أهداف    ية في األردن تتمثل بع    اإلرشادفاعلية وكفاءة الخدمات    
والتوزيـع غيـر المالئـم        الزراعي، رشادستقرار الهيكل التنظيمي لإل   وعدم إ ية،  إرشادإستراتيجية  
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ية،وضعف العالقـة  إرشادللمرشدين المختصين على المناطق المختلفة،وتكليف المرشدين بمهام غير      
اءهـا، ونقـص    ثنمرشدين قبل الخدمـة وأ    امج تدريب ال  وضعف بر   الزراعي، اإلرشادبين البحث و  

 لغربـي   اإلجتماعية و يةاإلقتصاداللجنة  (، وضعف الحوافز المادية والمعنوية      وسائط النقل والمعدات  
ن المعوقات التي تحد من      أ آسيا لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصاداللجنة  ، وكذلك توضح    )1992،  آسيا

ن لنصـائح المرشـدين، تـوفر الكـوادر المؤهلـة       في سوريا تتمثل بتقبل المزارعي  اإلرشادفاعلية  
 .)1993، آسيا لغربي اإلجتماعية ويةاإلقتصاداللجنة (ية والحوافزاإلرشادوالمدربة، ومحتوى المادة 

 
 إتبـاع   الزراعي في شمال الضفة الغربيـة، وجـوب        اإلرشادوبين الخياط في دراسة لتقييم برامج       

زيـادة  و ،ق جهودهـا يية وتنساإلرشادق لتنظيم العملية  ومسبٍع مبنية على تخطيط وايهإرشادسياسة  
 مرشدين زراعيين على مستوى عـال مـن التخصـص            بإيجاد اإلهتمام، و يةاإلرشادكفاءة البرامج   

ية اإلرشـاد  وذلك إليصال الرسالة     ،والتدريب ويمتلكون الخصائص الالزمة لعمل المرشد الزراعي      
ب مستمرة للمرشدين وتوفير وسـائل النقـل الكافيـة    تنظيم برامج تدري، و بسهولة ويسر للمستهدفين  

ية اإلرشـاد  األساليب التعليمية    إستخدام بتنظيم   اإلهتمامزيادة  و ،والتسهيالت والوسائل الفنية المختلفة   
ة التنسيق فيما بينها كذلك زيادة التنسيق مع وسائل األعالم المختلفة وتقوية البحوث             د وزيا ،الزراعية

 ).1997الخياط،  (اإلرشادالزراعية وربطها مع 
 

 ية مختارةإرشاد تجارب 7.3
 

 فـي الـدول الناميـة     اإلرشادية السائدة فيها، فتالحظ أن      اإلرشادتختلف دول العالم من حيث النظم       
من حيث المنهج واألسلوب والهدف مقارنة مع الدول النامية، ففي الدول المتقدمـة تجـد أن                يختلف  
 اإلرشادد الزراعية في حين أن الحكومات والدول هي المشرفة على            يتبع الجامعات والمعاه   اإلرشاد

 .وتنفيذه في الدول النامية
 

  :تجربة الواليات المتحدة األمريكية. 1.7.3
 

 في الواليات المتحدة على أساس التعاون بين وزارة الزراعة وبين جامعات            اإلرشادتأسست خدمات   
حلية في المقاطعات لخدمة جميع المواطنين بحيث تتولى        الواليات وحكومات الواليات واإلدارات الم    

 وتوفير األموال من الحكومـة وجمـع اإلحصـائيات          رشادوزارة الزراعة رسم السياسية العامة لإل     
وتنظيم العالقات الدولية، وتعمل الجامعات بتمويل حكومي على إجراء البحوث المحليـة المالئمـة              

صبحت المصدر الرئيسي لنقل التكنولوجيا، ومـع الوقـت         للمشاكل والظروف الخاصة بكل والية وأ     
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 القطاع الخاص يقوم بدور متزايـد فـي تطـوير    لجامعات على البحوث األساسية وبدأنتقل تركيز ا  إ
 يركز على برامج التعلـيم وتنميـة   أنه في الواليات المتحدة اإلرشادالتكنولوجيا، ومن مميزات نظام  

 ويتسم هـذا    ماارتباطا ت  إ اإلرشادالعالي ويرتبط النشاط البحثي ب    الموارد تحت إشراف هيئات التعليم      
 نهفإالنظام أيضا بالمرونة في معالجة المشاكل التي تواجه المجتمع وتحديد فئات المستهدفين وكذلك              

يتيح الفرصة للمجتمعات المحلية بالمشاركة من خالل تنظيمات المزارعين ونـوادي الشـباب فـي               
 ).Interpaks, 1983(ية اإلرشادالبرامج تحديد المشاكل وإعداد 

 
 : في هولندااإلرشادتجربة . 2.7.3

 
 االنسحاب التجريبي من مجاالت تقديم المعلومة الفنية وتمويـل   إلىاتجهت سياسة الحكومة الهولندية     

 مع دعمهم ماليا وفنيـا مـن   ةية وتشجيع القطاع الخاص على تحمل هذه المسؤولياإلرشادالنشاطات  
كز البحوث، وتركز الدولة على المجاالت التي ال توجد مصلحة للقطاع الخاص لالهتمـام             خالل مرا 

، وقد شجعت الدولة إقامة تنظيمات      اإلنتاجبها مثل المحافظة على البيئة والتعامل مع مشاكل فوائض          
من رواتبهم بينمـا تتحمـل   % 50 التي تستخدم مرشدين دائمين تتحمل الدولة   اإلرشادلتقديم خدمات   

 إلـى  والمنافسة الشديدة في سوق أوربيا مفتوحة        اإلنتاجاالتحادات النصف األخر، وقد أدت فوائض       
بروز دور متزايد للشركات الخاصة والشركات الزراعية التي تتوافر لديها الخبـرات والمهـارات              

 ).   Interpaks, 1994(ات فنية متخصصة إرشادلتقديم خدمات استشارية و
 

 : في تركياشاداإلرتجربة . 3.7.3
 

 في تركيا، ويوجد في كـل  اإلرشادتتولى دائرة التنظيم والدعم التابعة لوزارة الزراعة إدارة خدمات         
 الزراعي ويمثل هذا القسم حلقة الوصـل بـين مراكـز           رشادمديرية زراعة في المقاطعات قسم لإل     

المختلفة الدعم الفنـي    ختصاصين في المجاالت    ية والمزارعين، وتوفر مجموعات اإل    يمقلالبحوث اإل 
 والتدريب على المهارات الزراعية التي يحتاجونها بشكل منتظم كمـا يمثلـون             اإلرشادللعاملين في   

ي اإلرشـاد حلقة وصل مع مراكز البحوث داخل المقاطعة، وعلى مستوى المنطقة يتحمل المراقـب      
خصية فـي توصـيل      الشخصية وغير الش   اإلرشاد، وتستخدم طرق    اإلرشادمسؤولية تنظيم خدمات    

مـن المشـاكل والمعوقـات مثـل نقـص           عدد   اإلرشاد للمزارعين، ويواجه نظام     اإلرشادخدمات  
ختصاصين للخبرة، نقص التمويل الذي يـنعكس بصـورة   ين، إفتقار بعض اإلاإلرشادختصاصين  اإل

 ). Yunlu, 1993(ية اإلرشادرئيسية على نقص وسائل المواصالت والمعينات 
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 :اإلرشادمملكة األردنية الهاشمية في تجربة ال. 4.7.3
 

 أول وزارة للزراعـة التـي        عندما تأسست  1939 عام   إلى الزراعي في األردن     اإلرشادتعود بداية   
 إلى قد تأخر    اإلرشادبرز مهامها النهوض بالزراعة، غير أن تأسيس وحدة إدارية خاصة ب          كان من أ  

برز المهام التي أنيطت بهذا      ومن أ  ،عي الزرا اإلرشادستحداث قسم خاص ب    حيث جرى إ   1954عام  
 للمزارعين ومربي الحيوانات ونقل نتائج األبحاث التطبيقية التـي تقـوم      اإلرشادالقسم تقديم خدمات    

 للتغيـر   اإلرشادرتباط اإلداري لخدمات     المزارعين، وقد تعرض اإل    إلىبها محطات البحث العلمي     
 مع مشروع اإلصالح الريفي فـي       اإلرشادمات  عدة مرات خالل العقود الماضية فقد جرى دمج خد        

ستبعاد النشاطات التي تتصـل      الريفي ونظرا لتقليص نشاطاتها وإ     اإلرشاددائرة واحدة سميت دائرة     
  . الزراعياإلرشادسم الدائرة بحيث أصبحت دائرة ب التنمية الريفية فقد تم تعديل إبجوان

 
 في دائرة واحدة فقد تم دمج دائرة        اإلرشادوفي ضوء تجربة بعض الدول في دمج نشاطات البحث و         

  الزراعي غير  اإلرشاد الزراعي ودائرة البحث العلمي في دائرة واحدة سميت دائرة البحث و           اإلرشاد
 وقد سـاهم  اإلرشادلية للتنسيق أو التكامل بين نشاطات البحث و      أن هذه التجربة لم تنجح في وضع آ       

 والمنافسة على الموارد المحـدودة الماليـة        اإلرشادث و  ميزانية البح  إنخفاضفي فشل هذه التجربة     
 في تركيز المـوارد لخدمـة نشـاطات      سياا وسي  جانب البحث بمركز أكثر قوة أدبيا      والبشرية وتمتع 

 إلـى فتقار إدارتهـا    نشاطات البحث ظلت تتميز بالضعف إل     ، غير أن    اإلرشادالبحث وتهميش دور    
 غيـاب سياسـة زراعيـة واضـحة       إلىالسير فيه نظرا    الرؤية الواضحة حول االتجاه الذي ينبغي       

 ). 1992، آسيا لغربي اإلجتماعية ويةاإلقتصاداللجنة (األهداف 
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  : الفصل الرابع
_____________________________________________________ 

 منهجية الدراسة
 

المقدم من قبل وزارة الزراعة في مناطق        الزراعي   اإلرشاد التعرف على فاعلية     إلىهدفت الدراسة   
 المـنهج  إسـتخدام م شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المزارعين والمرشدين، ولتحقيق الغرض ت 

 لمجتمـع   نهباسـت مراجعة الدراسات السـابقة وإعـداد إ       لوصف وتحليل النتائج من خالل       الوصفي
 .الدراسة، واألبحاث التي تحدثت عن الموضوع

 
 دراسة  منطقة ال1.4

 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تشمل محافظات شـمال الضـفة الغربيـة محافظـات          حسب  

طولكرم، جنين ، نابلس ، طوباس ، سلفيت ،قلقيلية، وتشير بيانات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء                 
ن الحيازات الزراعية النباتية هي األكثر شيوعا حيث تبلغ في شـمال   أ 2004/2005الفلسطيني لعام   
، وتقـع هـذه     % 6.2والحيازات الحيوانيـة    % 24.1والحيازات المختلطة   % 69.7الضفة الغربية   

في شـمال الضـفة الغربيـة       % 48.8دونم بنسبة   ) 10-1(الحيازات ضمن فئة المساحة الصغيرة      
مـن  % 94.3 وتشير البيانـات إن      ). ب -2005،  فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    (

الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني،    (في شمال الضفة الغربية من الذكور     ين  الحائزين الزراعي 
 .) ب-2006

 
 :محافظة طولكرم .1.1.4

 
 بحـوالي   2006يقدر عدد سكان المحافظة حسب الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني لعـام              

ـ – 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     ( نسمة   172793 وعة في   المساحة المزر  أما .) ج
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الجهـاز  ( مزروعة بأشـجار الفاكهـة       ا دونم 134366منها  ،   دونم 152401 إلى فتصل   ،المحافظة
 42 فيهـا  2 كـم 268.1وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة . ) أ-2006المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    

مخيم والباقي تجمعـات ريفيـة ويشـكل سـكان          تجمعان   تجمعات حضرية و   9تجمع سكاني منها    
 والجـدول   .)2006مركز المعلومـات الفلسـطيني،      (من سكان الضفة الغربية      % 7.13 المحافظة

 .يوضح المساحات المزروعة في محافظات شمال الضفة الغربية بالدونم) 1.4(
 

 الجهاز المركزي  (2004/2005المساحات المزروعة في شمال الضفة الغربية للعام : 1.4الجدول 
 ).أ– 2006ني،لإلحصاء الفلسطي               

 
  المحافظة          
 القطاع

 سلفيت قلقيلية نابلس طولكرم طوباس جنين

 80816 58920 202555 134366 15236 194439 أشجار الفاكهة
 1673 5240 4417 6770 20316 32232 الخضروات

 4026 3342 34638 11265 47.680 132.217 المحاصيل الحقلية
 86515 67502 241610 152401 83232 358.888 المجموع

 
  :محافظة جنين. 2.1.4

 
 دونـم مزروعـة   194439 دونـم منهـا   358888تقدر المساحة المزروعة في المحافظة بحوالي       

وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة    . ) أ -2006 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   (بأشجار الفاكهة   
 تجمع ريفـي، ويشـكل السـكان        84 و اً حضري اً تجمع 12 تجمع سكاني منها     96 فيها   2  كم 585.6
، وبلغ عدد السـكان فـي   )2006 مركز المعلومات الفلسطيني، (من سكان الضفة الغربية     % 10.79

 نسمة  261756 حوالي   2006المحافظة حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام         
 يوضح المساحات المزروعـة     1.4والجدول   ) ج -2006 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    (

 .2004/2005في المحافظة لعام 
 

 : محافظة طوباس.3.1.4
 

 اً تجمع 21 و ان حضري ان تجمع اً منها  سكاني اً تجمع 23 فيها   2 كم 415الكلية للمحافظة   –تبلغ المساحة   
 مركـز المعلومـات الفلسـطيني،   (من سكان الضفة الغربية % 1.95، ويشكل سكان المحافظة   اًريفي
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 نسمة، وتقدر المسـاحة المزروعـة فـي         48128 بحوالي   2006ويقدر عدد السكان لعام     ) 2006
الجهاز المركزي لإلحصـاء  ( مزروعة بأشجار الفاكهة     اً دونم 15236 منها   اً دونم 83232المحافظة  
 .يوضح المساحة المزروعة) 1.4(دول والج ) أ-2006 الفلسطيني،

 
 : محافظة قلقيلية.4.1.4

 
 دونم، وتشكل أشجار الفاكهة الجـزء األكبـر منهـا    67502لمزروعة في المحافظة تقدر المساحة ا 

، ويبلغ عدد السكان حسب الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسـطيني لعـام             اً دونم 58920حيث تبلغ   
 تجمـع سـكاني   35 فيها   2 كم 151.3 نسمة، وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة       97472 حوالي   2006
من سكان الضـفة الغربيـة      % 3.8الباقي ريفي، ويشكل السكان مانسبته       تجمعات حضرية و   5منها  

 .يبين المساحة المزروعة في المحافظة) 1.4( والجدول )2006 مركز المعلومات الفلسطيني،(
 

 : محافظة نابلس.5.1.4
 

 وتشكل أشجار الفاكهة الجزء األكبر منهـا         دونماً، 241610تقدر المساحة المزروعة في المحافظة      
وتبلغ المساحة الكلية   . )أ-2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    (اً دونم 202555 تبلغ   حيث

 تجمع سكاني، منها تسعة تجمعات حضـارية وأربعـة          73 كيلو متر مربع، فيها      56709للمحافظة  
ويبلغ عدد سـكان المحافظـة حسـب        ). 2006مركز المعلومات الفلسطيني،    (وستون تجمعاً ريفياً    

 نسمة، ويشكل السكان    336.380 حوالي   2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام      تقديرات  
 )ج-2006جهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني،        ال(من إجمالي سكان الضفة الغربية      % 13.8

 .يوضح المساحة المزروعة في المحافظة) 1.4(الجدول 
 

 : محافظة سلفيت.6.1.4
 

 وتشكل أشجار الفاكهة الجزء األكبـر       اً دونم 86515ظة بحوالي   تقدر المساحة المزروعة في المحاف    
وتبلغ المساحة الكلية للمحافظـة     . ) أ -2006 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    (اً دونم 80816
 تجمعاً سكانياً منها سبعة تجمعات حضرية والباقي تجمعات ريفيـة           23 كيلو متر مربع فيها      201.2

وبلغ عدد السكان في المحافظة حسـب تقـديرات الجهـاز           ). 2006،  مركز المعلومات الفلسطيني  (
مـن  % 2.58 نسمة، ويشـكل السـكان     64129 حوالي   2006المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام     

 ). ج-2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (سكان الضفة الغربية 
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  مجتمع الدراسة2.4
 

فيمـا يتعلـق    .  والمـزارعين  ،المرشدين الـزراعيين   هما مجتمع    ، قسمين إلىيقسم مجتمع الدراسة    
 اإلرشـاد  العاملين فـي حقـل       األفرادبمجتمع المرشدين الزراعيين، فيتكون هذا المجتمع من كافة         

 مجتمع الدراسة، والبالغ عددهم     إلى تصل خدماتهم    نفي مناطق شمال الضفة الغربية، والذي     الرسمي  
 . المجتمعيوضح ذلك) 2.4(اسة والجدول  مرشدا زراعيا موزعين على محافظات الدر87
 

 مديريات الزراعة ( توزيع المرشدين الزراعيين على محافظات شمال الضفة الغربية: 2.4جدول 
 ).2006في شمال الضفة الغربية،             

 
       المحافظة    سلفيت قلقيلية طوباس طولكرم نابلس جنين

 
 المسمى الوظيفي  

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر ىأنث ذكر أنثى ذكر

  1 1   1  1  1  1 نائب مدير
نتاج رئيس قسم إ

 حيواني
1  1  1  1  1  1  

نتاج رئيس قسم إ
 نباتي

1  1  1  1  1   1 

رئيس شعبة 
 محاصيل حقلية

1   1  1 1      

        1  1  1 رئيس شعبة خضار
رئيس شعبة بستنة 

 شجرية
1   1 1  1  1  1  

  1  1    1  1  1 رئيس شعبة وقاية
  1      1  1  1 رئيس شعبة نحل

رئيس شعبة 
 مجترات

1  1  1        

  1    1  1  1  1 رئيس شعبة دواجن
رئيس قسم تنمية 

 ريفية
 1  1  1  1  1  1 

     1   1  1 1  إعالمرئيس شعبة 
رئيس شعبة تربة 

 وري
1   1 1   1     

      1  6 1 6 1 10 مرشد وحدة
 8 6 10 19 20 24 المجموع
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يشمل جميع المزارعين الذين يمارسون النشاطات الزراعيـة مـن حيـازة            ف ،مجتمع المزارعين  أما
 أو الثروة الحيوانية أو كليهما معا، والقاطنين في مناطق شمال الضفة الغربية، والبالغ عـددهم             نباتية

يوضـح مجتمـع   ) 3.4( والجدول 2006زارة الزراعة لعام  وذلك حسب بيانات و ، مزارعا 49769
 الدراسة في محافظات شمال الضفة الغربية 

 
 :توزيع الحيازة الزراعية في مناطق شمال الضفة الغربية حسب الحيازات الزراعية: 3.4جدول 

 .)2006وزارة الزراعة ،              (
 

 نوع الحيازة المنطقة
 سلفيت قلقيلية نابلس طولكرم طوباس جنين

 3658 3382 8830 6264 2056 10711 نباتية
 263 474 1245 679 368 1800 حيوانية
 634 929 2970 1402 718 3386 مختلطة
 4555 4785 13045 8345 3142 15897 المجموع

 
 العينة البحثية 3.4

 
مـع وعينتـه   يعتبر التعرف على السمات األساسية لعينة الدراسـة طريـق لمعرفـة ماهيـة المجت        

 .وخصائصه التي تقودنا إلعطاء صورة عن المتغيرات المستقلة
 

 :  المزارعون1.3.4
 

ختيار  العينة العشوائية الطبقية في إ     إستخدام فقد تم    ،نظرا لكبر عدد المزارعين والتجمعات الزراعية     
 البحثية مـن  ختيار عينتهالدراسة بمسح شامل، قام الباحث بإالمزارعين حيث ال يمكن تغطية مجتمع  

إجمالي مزارعي مجتمع الدراسـة،     من   اً مزارع 49769من أصل   % 1 أي ما نسبته     اً مزارع 498
وذلك حسب الحيازات الزراعية النباتية، والحيوانية والمختلطة، والتي تمثل مناطق شـمال الضـفة              

ختيـار أربـع   للتخطيط بوزارة الزراعة، وقد تـم إ  وتم الحصول عليها من المديرية العامة      ،الغربية
 قرية موزعـة علـى سـت محافظـات          24قرى من كل محافظة بصورة عشوائية وقد بلغ عددها          

 .انهاتوزيع العينة على التجمعات ومحافظات الدراسة تبعا ألوز) 4.4(ويوضح الجدول 
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 :انهاتوزيع عينة الدراسة على التجمعات ومحافظات الدراسة تبعا ألوز: 4.4جدول 
 

 القرى المستهدفة
 عزون عتمة كفر ثلث قلقيلية كفر قدوم

عدد  نوع الحيازة المحافظة
 الحائزين

 أفرادعدد 
 العينة

عدد 
 الحائزين

عدد 
 أفراد
 العينة

عدد 
 الحائزين

 أفرادعدد 
 العينة

عدد 
 الحائزين

 أفرادعدد 
 العينة

 3 115 7 288 20 798 4 143 نباتية
 0 6 2 66 4 162 0 12 حيوانية
 1 36 3 123 3 126 1 45 طةمختل

 قلقيلية

 4 157 12 477 27 1086 5 200 المجموع
 ميثلون قباطية اليامون الجلمة نوع الحيازة
 25 456 54 1007 31 587 6 123 نباتية
 2 30 5 92 8 155 0 2 حيوانية
 9 178 9 176 9 172 1 14 مختلطة

 جنين

 36 664 68 1275 48 914 7 139 المجموع
 عقربا بيت فوريك تل عصيرة الشمالية  الحيازةنوع

 20 383 21 401 12 225 25 483 نباتية
 4 74 8 145 2 29 2 32 حيوانية
 11 199 16 295 5 100 5 93 مختلطة

 نابلس

 35 656 45 841 19 354 32 608 المجموع
 طمون الفارعة طوباس تياسير نوع الحيازة
 8 571 2 158 10 774 2 94 نباتية
 1 62 0 12 1 83 0 23 حيوانية
 3 233 1 46 2 121 1 53 مختلطة

 طوباس

 12 866 3 216 13 978 3 170 المجموع
 كفر زيباد شوفة عنبتا عتيل نوع الحيازة
 4 71 5 75 22 361 34 550 نباتية
 1 12 1 19 1 21 3 55 حيوانية
 2 35 3 46 2 33 5 82 مختلطة

 طولكرم

 7 118 9 140 25 415 42 687 المجموع
 سلفيت كفل حارس قراوة بني حسان ستيارايد نوع الحيازة
 20 611 6 208 4 130 7 216 نباتية
 1 30 1 8 0 14 1 21 حيوانية
 2 61 1 4 2 55 1 29 مختلطة

 سلفيت

 23 702 8 220 6 199 9 266 المجموع
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 : المرشدون الزراعيون. 2.3.4
 

 أفـراد  مسح شـامل لكافـة       بإجراءنة المرشدين الزراعيين، قام الباحث       عي أفرادنظرا لصغر عدد    
يوضـح توزيـع    ) 5.4(مجتمع المرشدين والبالغ عددهم سبع وثمانون مرشدا زراعيـا والجـدول            

 :المرشدين الزراعيين حسب المحافظة
 

 ).2006 وزارة الزراعة، (:توزيع المرشدين الزراعيين تبعا للمحافظة: 5.4جدول 
 

 عدد المرشدين الزراعيين ةالمحافظ
 24 جنين
 10 طوباس
 20 نابلس
 19 طولكرم
 6 قلقيلية
 8 سلفيت
 87 المجموع

 
 : أسلوب وأداة جمع البيانات4.4

 
 ، األولى للمرشـدين الـزراعيين     :ستبانتينكأداة لجمع البيانات، وقد تم تصميم إ      نة  باست اإل إستخدامتم  

وتتضمن أسئلة   ن تكون ذات أسئلة واضحة،     أ تا اإلستبيان إعداد وقد روعي عند     .والثانية للمزارعين 
نة  اإلسـتبا  إختبـار وقد تـم     ).2.4و 1.4(مفتوحة وأخرى مغلقة بما يحقق أهداف الدراسة، ملحق         

 نهباسـت  من مزارعـي ديـر أبـو ضـعيف، وإ     اًالخاصة بالمزارعين على خمسة وعشرين مزارع     
مسـتهدفة، وبعـد    الغير   الخليل كأحد المناطق     ةالمرشدين على عشرة مرشدين رسميين من محافظ      

 من نفس العدد من األشخاص في محافظة جنين، وذلك       تتسعة أيام تم تعبئة نفس العدد من االستبيانا       
، والتأكـد مـن مـدى        على مدى فهم المستهدفين لألسـئلة      لحساب معامل ألفا للمصداقية وللوقوف    

 تطلب األمر ذلك ليتناسب ومسـتوى المسـتهدفين       حيح األسئلة إذا   والعبارات ولتص  صالحية األسئلة 
 ومـدير اإلحصـاء فـي وزارة        اإلرشـاد  وبعد ذلك تم عرضها على مدير عام         ،وأهداف الدراسة 

ختصاص في مجال الزراعـة      على مجموعة من األساتذة وذوي اإل       عرضها إلىالزراعة، باإلضافة   
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ـ   وعدد من المحكمين المتمرسين في مجال ا        إلـى سـتماع   ي، حيـث تـم اإل     إلحصاء والبحث العلم
ستمارتين بما يتالءم مع الظـروف      لك تم عمل التعديالت النهائية لإل      وبعد ذ  ،قتراحاتهمتوجيهاتهم وإ 

لفا للمصداقية والثبات على االسـتبانتين، وقـد         معامل أ  إختباردراسة، كما تم عمل     المحلية لمنطقة ال  
، كما  )0.92(ستمارة المرشدين   المزارعين وإ لدقة في التناسق الداخلي لفقرات إستمارة       بلغت درجة ا  
 2006وقد تم جمع بيانات الدراسة إثناء الفترة المحددة ما بين نيسـان لعـام                ،)6.4(يبينها الجدول   

 .2007وكانون الثاني لعام 
 

 ستمارةقة في التناسق الداخلي لفقرات اإلدرجة الد: 6.4جدول 
 

درجة التناسق الداخلي لفقـرات      المجال
كرونباخ ( حسب مقياس    المجال
 الستمارة المرشدين) الفا

درجة التناسق الداخلي لفقرات المجـال      
السـتمارة  ) كرونباخ الفا (حسب مقياس   

 المزارعين
 0.804 0.820 ي بالمزارعيناإلرشاد اإلتصال
 0.914 0.901  الزراعياإلرشادفعالية 

 0.925 0.922 فقرات االستمارة بشكل عام

 
 انويةالبيانات الث 5.4

 
تم جمع البيانات الثانوية من وزارة الزراعة ومديرياتها المنتشرة في شمال الضفة الغربية، كما تـم                

  الزراعـي ومـديري    اإلرشـاد إجراء مقابلة شخصية مفتوحة مع وكيل وزارة الزراعة ومدير عام           
ـ   اإلرشادستعراض واقع   اعة شمال الضفة الغربية، حيث تم إ      زر  عفه الزراعي الرسـمي ونقـاط ض

 .ية المنفذة وآلية العملاإلرشادوقوته والعوامل المؤثرة على أدائه والبرامج 
 

  تصحيح أداة الدراسة6.4
 

م اللجوء لهذا المقيـاس الخماسـي    على تدرج خماسي، وت   عتمادإلجابات على األداة باإل   تم تصحيح ا  
 )7.4(ت على النحو التالي جدولما تدرج العالإعتمادو
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  تصحيح اإلجابات على أداة الدراسة تبعا ألوزانها):7.4(جدول رقم 
 

 الدرجة على الفقرات االيجابية الدرجة على الفقرات السلبية اإلجابة
 5 1 أوافق بشدة

 4 2 أوافق
 3 3 محايد

 2 4 ال أوافق
 1 5 ال أوافق بشدة

 
ارعين، وفعاليـة    بـالمز  اإلتصالووزعت األوزان على خمسة مستويات بالنسبة للمجاالت المتعلقة ب        

 : على النحو التالياإلرشاد
 

 1.99-1منخفض جدا إذا كان الوسط الحسابي للفقرة  . 1
 2.99-2منخفض إذا كان الوسط الحسابي للفقرة  . 2
 3.49-3متوسط إذا كان الوسط الحسابي للفقرة  . 3
 3.99-3.5مرتفع إذا كان الوسط الحسابي للفقرة  . 4
 5-4مرتفع جدا إذا كان الوسط الحسابي للفقرة  . 5

 
 :تحليل البيانات. 7.4

 
بما يتالءم مع أهدافها، وقـد تـم    ستمارات،صفي التحليلي في تحليل بيانات اإل  المنهج الو  إستخدامتم  

النسـخة السادسـة    ) SPSS (اإلجتماعية برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم      إستخدامإدخال البيانات ب  
 إستخدامابة على أسئلة الدراسة عن طريق        العينة واإلج  أفرادوقد اتبع المنهج الوصفي لوصف      عشر  

ي، الوسـط    المعيـار  اإلنحـراف (نزعة المركزية   التكرارات والنسب المئوية للتكرارات ومقاييس ال     
 وتحليـل التبـاين األحـادي       test.T إختبـار  الفرضـيات بواسـطة      إختبار، وكذلك تم    )الحسابي

ANOVAمعامل كرونباخ ألفاامإستخد، كما تم إخراج درجة الدقة والتناسق الداخلي ب . 
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 :الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 
 

ـ وذ ،ستعراضا للنتائج التي نتجت عـن الدراسـة       لفصل إ يتضمن هذا ا   ك فـي ضـوء األهـداف       ل
 .والدراسات السابقةها مع األبحاث والفرضيات التي سبق ذكرها في الفصل األول ومقارنت

 
 ن الزراعيين الزراعي الرسمي من وجهة نظر المرشدياإلرشادفاعلية  نتائج 1.5

 
 اإلرشـاد  للوقوف على مـدى فاعليـة        نستبيان المرشدين الزراعيي  يتضمن هذا القسم نتائج تحليل إ     

 .نالزراعي من وجه نظر المرشدين الزراعيي
 

 :قتصادية معلومات إجتماعية وإ.1.1.5
 

 حسب المحافظة، العمر، المؤهل العلمـي، الجـنس،         نمن هذا القسم توزيع المرشدين الزراعيي     يتض
 .الخبرة، الدورات، التفرغ للعمل الزراعي ، المسميات الوظيفية، مكان اإلقامة

 
 : التوزيع النسبي للمرشدين الزراعيين.1.1.1.5

 
، علمـا أن    ) 1.5 (ا زراعيا شكل   مرشد 87ضفة الغربية   عدد المرشدين الزراعيين في شمال ال     بلغ  

، وبينـت   )2006لحلـوح،   ( مرشـد زراعـي      319إجمالي عدد المرشدين الزراعيين في فلسطين       
فـي محافظـة    هـم   العاملين في شمال الضفة الغربية      %) 27.6( نسبة للمرشدين     أعلى الدراسة أن 

رة الزراعـة،   وزا (49769 في شـمال الضـفة الغربيـة         ن عدد الحائزين الزراعيي   أنعلما  جنين،  
 حصة المرشد الزراعي جيدة في منطقة الدراسة مقارنة مـع الدراسـة   أن، ومن هنا يالحظ   )2006
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 متوسـط   أن إلـى والتي أشـارت    ) 1993 (آسيا لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصادالتي أجرتها اللجنة    
 متوسط  آن ، علما ن مزارع وهذا المتوسط للحائزين الزراعيي     800حصة المرشد الزراعي في العالم      

، مقارنة مع   ) ب 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     (دونم   19.8  هي الحيازة في فلسطين  
 حصة المرشد الزراعي الفلسطيني كافيـة  أن إلىمئات الدونمات في الدول المتقدمة، وكل ذلك يشير  

 .في شمال الضفة الغربية
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 لنسبي للمرشدين الزراعيين تبعا للمحافظةالتوزيع ا: 1.5 شكل
 
 

 : التوزيع النسبي للمرشدين الزراعيين حسب العمر.2.1.1.5
 

ز في الفئة العمريـة  من المرشدين الزراعيين  تترك %)63.3(أن النسبة األعلى ) 2.5 (يظهر الشكل 
د من المرشـدين     عد أقلبينما يالحظ أن     ،%)15( عام بنسبة    )50-41(، يليها الفئة    مااع) 31-40(

 في أعمـار المرشـدين     اً أن هناك تباين   إلى، مما يشير    مااع) 50(رية أكثر من    يأتي ضمن الفئة العم   
 فـي   اإلرشـاد أن غالبية رجـال     ) 1985(وقد ذكر بكور    ي الرسمي،   اإلرشادالعاملين في الجهاز    

 سـنة، ويبلـغ   40 – 24الجمهورية العربية السورية هم من جيل الشباب، وتتراوح أعمارهم بـين            
أن ارتفاع عمر المرشد    ) 1998الريماوي،  (في حين تشير دراسة قام بها       ،  ) سنة 30(متوسط العمر   

 سنة  40ينعكس ايجابيا على خبرة المرشدين في العمل الزراعي، وإذا اعتبرنا أن جيل الشباب لغاية               
 علـى   سلبا نعكس ذلك  وقد ا  ، هم من جيل الشباب    اإلرشادممن يعملون في    % 78.2فالنتائج تبين أن    

ي في فلسطين بسبب غياب حلقة التواصل وتبادل المعلومات بين األجيـال ذوي             اإلرشادأداء العمل   
ستالم السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الزراعة التـي         إ إلىالخبرة واألجيال الشابة، وقد يعود ذلك       

في السنوات األولى من تأسـيس       وتقاعد عدد كبير منهم      اإلرشادكانت تعاني من نقص العاملين في       
 .السلطة
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 . النسبي للمرشدين الزراعيين تبعا للعمرعالتوزي: 2.5 شكل
 

 :المؤهل العلمي للمرشدين الزراعيين. 3.1.1.5
 

ممن يعملون فـي    %) 86.2(توزيع المرشدين حسب الدرجة العلمية ويتضح أن        ) 3.5 (يبين الشكل 
 على درجـة    يحملون%) 8(ن  ، وأ  في الزراعة  رجة البكالوريوس  على د  لونلزراعي حاص  ا اإلرشاد

أن الحد األدنـى المقبـول   وقد تبين ،  الزراعي على الدبلوممنهم حاصلون%) 4.6(وأن  الماجستير،  
، اتصـال   2006 ثـاني    ، تشـرين  اإلرشـاد مدير عـام    (لمؤهل المرشد الزراعي هو البكالوريوس    

من المرشدين في سوريا يحملون شهادة اإلجازة في العلـوم          % 95) 1985(بكور، وحسب   )شخصي
 يعتبر التأهيل األكاديمي العلمي والميداني أهم شرط لتوفير مرشدين زراعيين ميـدانيين ،   الزراعية و 

 )Swanson, et al.,1990 ( أن تأهيل المرشدين مرتفع مقارنة مع دراسةإلىوتشير نتائج الدراسة 
 .من المرشدين في الدول النامية هم من حملة البكالوريوس%) 27(أن  إلىالتي أشارت 
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 .التوزيع النسبي للمرشدين الزراعيين حسب المؤهل العلمي: 3.5 شكل
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 :وزيع المرشدين حسب الجنس ت .4.1.1.5
 

%) 77(نسبتهم  ي هم من الذكور، إذ بلغت       اإلرشادأن معظم العاملين في الجهاز      ) 4.5 (يشير الشكل 
 بالنساء في المجتمعات الريفية     تصالمما يتيح المجال لإل   والباقي لإلناث   من إجمالي عدد المبحوثين،     

واللواتي يشكلن تقريبا نصف المجتمع الريفي، وتعد هذه النسبة جيدة مقارنة مع دول العـالم حيـث                 
 اإلرشـاد  من العاملين في %)15.6(أن ) Swanson, et al., 1990 (بينت الدراسة  التي قام بها 

من المرشدين في سوريا    % 5 أن   )1985( أشارت دراسة قام بها بكور      بينما الزراعي هم من النساء،   
ية اإلرشـاد  أن مشاركة المرأة في النشاطات       إلى) Contado )1990هم من النساء، في حين أشار       

 نسبة اإلناث العـامالت     بلغت) 1994(ضعيفة بوجه عام في معظم الدول النامية، وحسب الصبيحي          
وهذا يبين مدى اهتمام السـلطة الفلسـطينية بتطـوير           %8 الزراعي في األردن     اإلرشادفي جهاز   

 .المرأة الفلسطينية وإعطائها كامل حقوقها الوظيفية
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 توزيع المرشدين الزراعيين حسب الجنس: 4.5 شكل
 

 
 

 :الخبرة .5.1.1.5
 

 اإلرشـاد  توزيع المرشدين الزراعيين حسب عدد سنوات الخبرة في مجـال           إلى) 5.5 (يشير الشكل 
ممن يعملـون   ) %73.6(ن  ، وأ سنوات خبرة ) 10-6(نهم لديهم   م%) 57.5(الزراعي، ويالحظ أن    

كما بلغت نسبة مـن لـديهم خبـرة          ،سنوات) 10(لخبرة التي ال تتجاوز      هم من ذوي ا    اإلرشادفي  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 43

المرشد الزراعـي، فقـد    في زيادة فاعلية اً شك فيه أن للخبرة دور    ، ومما ال  %)3.4(سنة) 16-20(
وعيـة  ن الزراعـي    اإلرشـاد أن من العوامل التي تؤثر على نجاعـة عمـل           ) 1993(ذكر الجابي   

المرشدين التي تعتمد على الخبرة العلمية والعملية للمرشد، وقد يعود ذلك لقلة المرشدين الـزراعيين      
 .يلي وتقاعد العديد منهم في فترة قدوم السلطة اإلسرائاإلحتاللفي فترة 
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 . الزراعياإلرشادتوزيع المرشدين الزراعيين تبعا لعدد سنوات الخبرة في مجال  :5.5 شكل
 

 : الزراعياإلرشادالدورات التدريبية في مجال فلسفة  .6.1.1.5
 

 عليها فـي مجـال     اد الدورات التي حصلو   توزيع المرشدين الزراعيين حسب عد    ) 6.5 (يبين الشكل 
من المرشدين في شمال الضفة الغربية حصلوا       %) 62.1( الزراعي، ويالحظ أن     اإلرشادفلسفة علم   

من المرشدين الزراعيين لم يتلقوا أي دورة في مجـال فلسـفة            %) 37.9(ن  ، وأ أكثرعلى دورة أو    
ي اإلرشـاد  الزراعيين وتأهيلهم للعمل      بالمرشدين اإلهتمام ضعف   إلى الزراعي، مما يشير     اإلرشاد

جل توفير مقومات    وفلسفته وذلك من أ    اإلرشادوالذي يتطلب باإلضافة للمهارات الفنية اإللمام بعلوم        
قـد  %) 53(، أن معظم المرشدين في سـوريا   )1985(، وقد أشار بكور     يةاإلرشادالنجاح للفعاليات   

 اإلرشـاد من العاملين في    % 58ن  امعية، وأ محاضرات خالل دراسته الج    الزراعي ك  اإلرشاددرس  
لم يشتركوا في   % 13ن   منهم شارك في دورة واحدة فقط، وأ       %29ن  إشترك في أكثر من دورة، وأ     

منهم شاركوا فـي دورات  % 70، ومن بين الذين شاركوا في دورات تدريبية هناك ةأي دورة تدريبي 
 . الزراعياإلرشادعن 
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تدريب المرشـدين الـزراعيين علـى       ) 1993( آسيا لغربي   عيةاإلجتما و يةاإلقتصاداللجنة  وحسب  
ي إرشـاد  هو أمر حيوي وضروري ألي جهـاز         اإلتصال الزراعي وتعلمهم أسلوب     اإلرشادأعمال  

ون عملهم  دين الزراعيين حديثي التخرج يبدؤ    يتطلع نحو إبالغ رسالته بشكل فعال، خاصة أن المرش        
 .ياإلرشادت العمل سيااراية بأسكمرشدين زراعيين دون أن تكون لديهم أية د
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 . الزراعياإلرشادعدد الدورات التي حصل عليها المرشدين في مجال فلسفة علم : 6.5 شكل
 
 

 :الدورات التدريبية الفنية. 7.1.1.5
 

تتعلـق   قـل  على األ  من المرشدين الزراعيين تلقوا دورة واحدة     %) 86.2(أن  ) 7.5 (يوضح الشكل 
النقص في عمل المرشد ويطلعـه      جوانب  بعملهم، وهذا مؤشر جيد حيث أن التدريب يعوض بعض          

مـن  ) %74.3(تبـين أن    ) 1997 (الخيـاط   على ما هو جديد من معلومات فنية، وفـي دراسـة            
 عـدم  إلـى من المرشـدين    %) 13.8( وجود برامج تدريبية ، في حين أشار         م بعد االمرشدين أجابو 
العديد مـن    بالمرشدين وعقد    اإلهتمام ضرورة   إلى اً يعطي مؤشر  ا من التدريب، وهذ   تلقيهم أي نوع  
بمحافظـة   في دراسة أجراها في مركز طنطـا      ) 1984(بية لهم، وقد ذكر الطنوبي      الدورات التدري 

 المبحوثين قد تعرضوا للتدريب، بينما أشار شرف الـدين  نمن المرشدين الزراعيي % 44أن  الغربية  
 قد تم تـدريبهم أثنـاء    في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة   من المبحوثين % 10أن   إلى،  )1990(

 ضرورة تطوير قـدرات المرشـدين   إلى )(Kadi and Galt, 1998مزاولة المهنة في حين أكد  
 . ستمرار في تدريب وتطوير القوى البشرية أهمية اإلإلى )Bulter )1989 شار أ وكذلك،بالتدريب
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 عدد الدورات التدريبية الفنية التي حصل عليها المرشدين: 7.5 شكل
 

 :ي الزراعياإلرشادالتفرغ للعمل . 8.1.1.5
 

 Butler وقـد ذكـر    ي،اإلرشـاد من المرشدين متفرغين للعمل     %) 89.7(أن  ) 8.5 (يوضح الشكل 
 Swanson et(ير دراسـة  وتشية، اإلرشاد ضرورة تحرير المرشدين من المهام غير إلى) 1988(

al., 1990 (  أن المرشدين الزراعيين في العالم يخصصـون)مـن وقـتهم فـي نشـاطات     %) 74
ية، وحسب وكيل وزارة الزراعة     إرشادمنهم يخصص وقته في واجبات غير       %) 26(ن  ية، وأ إرشاد

تقـدير   ،ةيانات إحصائيية التي يكلف بها المرشدون الزراعيون هي جمع ب       اإلرشادن اإلعمال غير    فإ
وكيـل   (إضرار، تسويق منتجات زراعية، عمل دراسات جدوى اقتصادية، عمل كشوفات زراعيـة           

يـؤثر  ) 1985(عز الـدين     وبعضها حسب    ،)، إتصال شخصي  2006وزارة الزراعة، تشرين أول     
 .على كفاءة وفعالية المرشد الزراعي
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 .ياإلرشادشدين الزراعيين تبعا للتفرغ للعمل التوزيع النسبي للمر: 8.5 شكل
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 : الزراعياإلرشاد المسميات الوظيفية للعاملين في . 9.1.1.5
 

 نيفي رئـيس قسـم، وأ     من المرشدين الزراعيين مسماهم الوظ    %) 41.4(أن  ) 9.5 (يوضح الشكل 
سـب  يعمل بوظيفة نائب مـدير، وح     %) 14.9(ن  منهم مسماه الوظيفي رئيس شعبة، وأ     %) 29.9(
خر يعتمد على الظروف البيئية وتخطـيط الـدول        تطبيق هيكل تنظيمي دون اآل     )1985عز الدين،   (

ية وقطاعات المزارعين، وعنـد     اإلرشاد مستوى اإلدراك والفهم عند األجهزة       إلىالمختلفة باإلضافة   
د ذلـك   وقد يعـو ختالفيالحظ اإل) 4.8.2( الزراعي فقرة اإلرشادمقارنة هذه المسميات مع هيكلية   

لعب ذلـك رد فعـل   وقد  حصول العديد من المرشدين على مسميات أعلى من وظيفتهم الحالية،      إلى
 و شعور المرشدين الحاصـلين علـى        آخر للمرشدين اآلخرين والذين يرون بعدم العدالة فيما بينهم        

 Bulter، وقـد ذكـر      م أعلى مستوى من عمـل المرشـدين الميـدانين         بأنهمستويات إدارية عالية    
 .ن ضرورة توضيح المهام المطلوبة من المرشدين الزراعييإلى، )1989(
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 .ياإلرشادتوزيع المرشدين الزراعيين حسب المسمى الوظيفي في الكادر : 9.5 شكل
 
 

 :مكان إقامة المرشدين. 10.1.1.5
 

مـن  %) 57.5(حيث أشـار    تهم،  توزيع المرشدين الزراعيين حسب مكان إقام     ) 10.5 (يبين الشكل 
 يقيمون فـي المدينـة وحسـب    منهم%) 41.4(يقيمون في الريف، بينما    م  بأنهالمرشدين الزراعيين   
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يفضل أن يكون المرشد الزراعي ذو نشأة ريفية لما لذلك من أهميـة فـي فهـم          ) 1992(الزهراني  
 .ظروف أهل الريف

 

41.4

57.5

1.1
0

10

20

30

40

50

60

70

مدینة قریة مخیم

مكان اإلقامة

بة
نس

ال

 
 

 لمرشدين الزراعيين تبعا لمكان إقامتهمتوزيع ا : 10.5شكل
 

 : بالمزارعيناإلتصال. 2.1.5
 

التي أظهرت مستوى منخفض     المعيارية   اتاإلنحراف الحسابية و   المتوسطات إلى) 1.5(يشير الجدول   
 اإلسرائيلي يعيق عمل المرشد الزراعي، وهذا يوضح األثـر          اإلحتالل وجود   فقرة في   تصالجدا لإل 

 المرشدين الـزراعيين بـالمزارعين وعلـى    إتصال وعمل على إعاقة حركة و لاإلحتالالذي أحدثه   
 .ية إليهماإلرشادعملية إيصال الرسالة 

 
يصال المعلومـة الجديـدة      إ  ( لفقرات اًأن هناك مستوى منخفض   ) 1.5(الجدول  في  وأظهرت النتائج   

 وجود مشـاكل    الستمرار من الوزارة للمرشد، تواصل المرشد الزراعي مع مراكز البحوث في ح           بإ
تكليف المرشـد بمهـام غيـر        زراعيين، ال ستمرار الباحثين ، يزور المرشد بإ   جديدة عند المزارعين  

 المـزارع بعـض تكـاليف وصـول          تحمل ،ر وسائل النقل  توفر حوافز للمزارعين، توف    ،يةإرشاد
ومـة   ضعف وصول المعل   إلى المرشدين الزراعيين بالمزارعين     إتصال إنخفاض، وقد يعود    )المرشد

الجديدة للمرشد وعدم مواكبة الوزارة للتطورات العلمية والفنية الحديثة ولعدم فعالية مراكز البحـث              
ية ممـا   إرشادالعلمي وتواصل الباحثين مع المرشدين، وقد يتم تكليف المرشدين بمهام إضافية غير             

ية مـن   اإلرشـاد الة   بالنسبة لتوفير وسائل إنجاح الرس     أماه بالمزارعين،   إتصاليعيق عمل المرشد و   
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من توفير قرطاسيه ومواد للضـيافة وغيرهـا مـن          وتوفير لوسائل اإليضاح والحوافز للمزارعين      
 ،يةاإلرشـاد  مع المزارعين وتوصيل الرسالة      اإلتصال فهي ضرورية لنجاح     ،المستلزمات األساسية 

نفيـذ النشـاطات    فتقار وزارة الزراعة للمخصصات المالية الالزمة والضرورية لت        إ إلىويعود ذلك   
 عـدم  إلـى ) World Bank) 1989أشـار  ، فقد ية لتعزيز اإلمكانيات والخدمات المساندةاإلرشاد

وضوح العالقة بين المركز الوطني للبحوث الزراعية في األردن وبين المرشدين في مجـال نشـر                
  . يةاإلرشادالمعلومات 

 
عقد العديد من الدورات الشـهرية      (ات   في فقر  تصال لإل اً أن هناك مستوى متوسط    إلىبينت الدراسة   

 الزراعي الحكـومي قـادر      اإلرشاد،  اإلتصال لدورات في مجال     الزراعيللمزارعين، تلقي المرشد    
ه بـالمزارعين عنـد حـدوث       إتصالرضي المرشد عن     ، المناسب بالمزارعين  اإلتصالوفير  على ت 
ـ     كلة هناك سرعة في الوصول للمزارع     مش  المرشـد   إتصـال  أمـام ائق  ، العادات والتقاليد تشكل ع

التنظـيم اإلداري  وفق جدول وبترتيب مسبق، و زيارة المرشد للمزارع بصورة منتظمة   بالمزارعين،
المعمول به حاليا يعيق تواصل المرشد بالمزارع، زيارة المرشد للمزارع تكون عند حدوث مشـكلة               

 وغيـاب دورات فـي      شـاد ر عدم كفاية الميزانية المخصصـة لإل      إلى وقد يعود ذلك     ،)في المنطقة 
 طـرق  إسـتخدام   عن أهميـة اإلرشاد وبالتالي عدم وجود خلفية لدى العاملين في    اإلتصالمهارات  
 سياسة وزارة الزراعة بـالتركيز      إلىهم الدور الذي تلعبه في نقل التكنولوجيا، باإلضافة          وف اإلتصال

ر سـلبا علـى تواصـل       يـؤث ) روتين( ووجود بيروقراطية    إتصالعلى جماعات المزارعين كنقاط     
 يـؤثر   ممـا هم ضمن المخطط الهيكلي الجديد    ، وشعور المرشدين بعدم إنصاف    المرشدين بالمزارعين 
 ضـرورة وضـع   إلى )GTZ)1989 ، وهذا يتفق مع ما أشارت له يةاإلرشادعلى إيصال الرسالة 

  ، الشـهرية  برنامج لقيام المرشدين بزيارات ميدانية للمزارعين على أن تكون جزءا من نشـاطاتهم            
ن العادات والمعتقدات واألعـراف  أ) 1993 (آسيا لغربي اإلجتماعية و يةاإلقتصادوقد أشارت اللجنة    

 التقنيات الحديثة، وفي هذا الصـدد فقـد ذكـر الطنـوبي          إستخدامالسائدة لدى الفالحين تمنعهم من      
 . ر مرغوب فيهيجابي ومنها ما هو سلبي غين العادات والتقاليد منها ما هو إ أإلى) 1996(
 

ـ    ( لفقرات اأن هناك مستوى مرتفع   ) 1.5(يوضح الجدول    زارعين بصـورة دائمـة فـي        تصل الم
زارع لمكتـب المرشـد بصـورة       زيارة الم  ت هاتفية من المزارع،   تصاالتلقي المرشد إل  مزارعهم،  

رعين اية يستخدمها المرشد كمشاهدات للمزارعين، قيام المرشد بإعداد مز        إرشادوجود حقول   دائمة،  
 راعيين بـالمزارعين فـي فتـرة السـلطة     المرشدين الـز إتصالو ،رياديين في كل منطقة زراعية   
وتنـوع وسـائل     طريقة تعامل المرشدين مع المزارعين مناسبة جدا،       الفلسطينية أفضل من السابق،   

 للمرشـدين  اإلتصال بتوفير وسائل  Butler (1988) وقد أوصى، ) التي يستخدمها المرشداإلرشاد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 49

هتمام كبير مـن     أن هناك إ   إلى ويعزى السبب في ذلك      . المرشد لزيارة مزارعين جدد    أهمية سعي و
 إعتمـاد لمتبادلة بـين المـزارع والمرشـد، و       واالستشارات ا  ،يةاإلرشادقبل المزارعين بالتعليمات    

م  المزارعين وعمله  إحتياجاتهتمام المرشدين بمشاكل و   عين بدرجة كبيرة على المرشدين، وإ     المزار
 أهميـة   إلـى أشـارت   ) GTZ) 1989ضمن خطة، وفي تقرير نشرته الوكالة اإلنمائية األلمانيـة          

ية من مشاهدات حقلية وأيام حقل لما لها من أهميـة فـي تطـوير           اإلرشاد بتنفيذ النشاطات    اإلهتمام
 . الزراعياإلرشاد
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 . بالمزارعيناإلتصالمعياري لفقرات  الاإلنحرافالوسط الحسابي و :1.5جدول 
 

الر
 قم

الوسط  الفقرة
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 التقدير

 مرتفع 1.0 3.8 تصل المزارعين بصورة دائمة في مزرعتهم 1
 مرتفع 1.0 3.7 ت هاتفية من المزارعين بصورة دائمةإتصاالتتلقى  2
 مرتفع 1.0 3.6 يزورك المزارع بصورة دائمة في مكتبك 3
 متوسط 1.1 3.4 تعقد العديد من الدورات الشهرية للمزارعين باستمرار 4
 مرتفع 1.2 3.5 ية تستخدمها كمشاهدات للمزارعينإرشادهناك حقول  5
 مرتفع 1.0 3.8 قمت بإعداد مزارعين رياديين في كل منطقة زراعية 6
 فضمنخ 1.1 2.5 ي حوافز للمزارعيناإلرشاديتوفر عند تنفيذ النشاط  7
 منخفض 1.2 2.9 )قرطاسيه(توفر الوزارة وسائل اإليضاح المناسبة  8
 منخفض 1.2 2.5 يتوفر باستمرار وسائل نقل كافية لتنفيذ المهام 9
 متوسط 1.3 3.0  بالمزارعيناإلتصالتلقيت دورات في مجال  10
 منخفض جدا 1.2 1.8  يعيق عمل المرشد الزراعياإلحتاللوجود  11
 المناسب اإلتصال الزراعي الحكومي قادر على توفير إلرشادابرأيك  12

 بالمزارعين
 متوسط 1.2 3.4

 منخفض 1.2 2.5 يةاإلرشاد عند حاجته للخدمة اإلتصاليتحمل المزارع بعض تكاليف  13
 متوسط 1.2 3.3 ك بالمزارعينإتصالأنت راض عن  14
 فترة السلطة  المرشدين الزراعيين بالمزارعين أفضل فإتصالبرأيك  15

 الفلسطينية
 مرتفع 1.1 3.5

 متوسط 1.1 3.2 برأيك عند حدوث مشكلة هناك سرعة في الوصول للمزارع 16
 مرتفع 1.0 3.5 برأيك طريقة تعامل المرشدين الرسميين مع المزارعين مناسبة جدا 17
 متوسط 1.2 3.2 كم بالمزارعينإتصال أمامالعادات والتقاليد تشكل عائق  18
 منخفض 1.1 2.5 تصلك المعلومة الجديدة باستمرار من الوزارة 19
 متوسط 1.1 3.1 تزور المزارع بترتيب مسبق معه 20
 متوسط 1.1 3.0 تزور المزارع بصورة منتظمة وفق جدول 21
 مرتفع 1.0 3.6  الزراعي التي تستخدمهااإلرشادتتنوع وسائل  22
 منخفض 1.2 2.6 شاكل جديدة عند المزارعينتتواصل مع مركز البحوث في حال وجود م 23
 منخفض 1.0 2.3  للتعرف على المعوقات الفنيةنيزورك باستمرار باحثون زراعيي 24
برأيك، هل التنظيم اإلداري المعمول به حاليا يعيق تواصل المرشد مع  25

 المزارع
 متوسط 1.1 3.1

 مرتفع 0.8 3.9 تسعى لزيارة مزارعين جدد باستمرار 26
 مرتفع 1.0 3.5  المناسبةاإلتصالية تحدد طرق إرشادهناك برامج  27
 متوسط 1.1 3.0 زيارتك للمزارع تكون عند حدوث مشكلة في المنطقة 28
 منخفض 1.2 2.4 ه بالمزارعينإتصالية يحد من إرشادتكليف المرشد بمهام غير  29
 متوسط 0.5 3.1 اإلتصالمجال  30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 51

 مستوى متوسط   إلى) 1.5( بالمزارعين فقد أظهرت الدراسة في الجدول        لاإلتصا بالنسبة لمجال    أما
 قلة الحـوافز الماديـة والمعنويـة للمـزارعين          إلى المرشدين بالمزارعين، وقد يعود ذلك       تصالإل

باإلضافة  ية من وسائل نقل وإيضاح،    اإلرشادوالضعف في توفير المستلزمات األساسية لتنفيذ المهام        
ية إرشـاد ناهيك عن تكليف المرشد بمهـام غيـر          ،اإلرشادبين البحث العلمي و    قلة التواصل ما   إلى

ي الزراعي وتنقل المرشـدين بـين      اإلرشادعمل  ته لل  اإلسرائيلي وإعاق  اإلحتالل وجود   إلىباإلضافة  
 الصحيحة تعتبـر جـوهر   اإلتصالعملية فإن ) 1984( ، وحسب الشاذلي القرى والتجمعات السكانية  

 أن إلـى ) 1989(اجح خاصة وتطوير الريف وتنميته عامة، كما أشار الويفـاتي   ي الن اإلرشادالعمل  
 . في ليبيا ضعيفة للغايةاإلرشادالعالقة بين البحث و

 
 : الزراعياإلرشادفاعلية  .3.1.5

 
 الزراعي من وجهة نظر المرشـدين حيـث         اإلرشادفاعلية   إلى) 2.5( نتائج الدراسة جدول     أشارت

لمعلومة الفنيـة   وصول ا ( الزراعي الرسمي في فقرات      اإلرشادلفاعلية   مستوى منخفض    إلىأشارت  
نضمامه د الزراعي بمراكز تدريب قبل إ     لتحاق المرش إ ،ن مراكز البحوث  ستمرار م الجديدة للمرشد بإ  
ية والوسـائل   اإلرشـاد مشاركة المزارعين عند إعداد البـرامج        الزراعي،   اإلرشادللعمل في جهاز    

ين الجـدد ذوي المهـارات   يتم تكريم المـزارع  ية،  اإلرشادية لتنفيذ النشاطات    ية المتاحة كاف  اإلرشاد
 المرشد الزراعـي     رضا ،لزراعي في الهيكل اإلداري الجديد    هناك إنصاف وظيفي للمرشد ا    العالية،  

 اإلرشـاد  وباقي القطاعات العاملـة فـي        اإلرشادالتنسيق بين    الزراعي الرسمي،    اإلرشادعن أداء   
 اإلرشـاد يتم تـوفير    ية،  اإلرشادفير الحوافز لترغيب المزارعين بتبني التوصيات       يتم تو  الزراعي،

قيام المرشد بدور الوسيط بين مراكز البحـث العلمـي والمـزارعين لنقـل               التسويقي للمزارعين، 
إشراك  هم، وكذلك تغيير المسمى الوظيفي يعيق عمل المرشد،       إحتياجاتالمعلومات المفيدة والتي تالئم     

 .)يةإرشادإعمال غير المرشد ب
 

لعدة أسباب أهمهـا ضـعف إيصـال         الزراعي الرسمي    اإلرشاديعزى المستوى المنخفض لفاعلية     
لتحاقهم بالعمـل   ز تدريب للمرشدين الزراعيين قبل إ     وعدم وجود مراك   المعلومة الجديدة للمرشدين،  

وضـعف   ية،رشـاد اإلخطط والبرامج   ال ضعف إشراك المزارعين بإعداد      إلىي، باإلضافة   اإلرشاد
ية، وعدم إنصاف المرشـدين الـزراعيين فـي الهيكليـة           اإلرشاداإلمكانات المادية لتوفير الوسائل     

وعـدم تكـريم المـزارعين     الي الجديد لم يعطهم حقوقهم المالية،    ن الهيكل الوظيفي الم   وإعتقادهم بأ 
 اإلرشـاد ة التنسيق بين    وعدم توفير الحوافز للمزارعين ناهيك عن قل       الجدد ذوي المهارات العالية،   
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 المرشـدين عـن     رضا إنخفاض وبالتالي   اإلرشادفي القطاع الحكومي وباقي المؤسسات العاملة في        
 . التسويقي للمزارعيناإلرشادوكذلك بسبب عدم توفير   الزراعي،اإلرشادفاعلية 

 
دراسة قـام    التسويقي في األردن، كما أشارت       اإلرشاد غياب   إلى) 2002(أشار الهباب والريماوي    

 نقـص الخبـرة والمعرفـة       إلـى ) 2000( يمي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية    قلبها المركز األ  
 إلـى باإلضافة بأساليب تداول وتجهيز المنتجات للتسويق لدى العاملين في القطاعين العام والخاص،           

 يعيق تنفيذ المهام    وعدم توفير مكافئات مادية ومعنوية للمرشد      ية،إرشادإشراك المرشد بإعمال غير     
 إلـى ) Qasem) 1985، وقـد أشـار   اإلرشادوقلة اإلمكانات المالية لإلدارة العاملة في   ،يةاإلرشاد

 فـي األردن  اإلرشادبرز المعوقات التي تواجه البحث و الزراعي الرسمي وأن أاإلرشادضعف دور  
ن ونقـص فـي وسـائل     وعدم وجود حوافز تشجيعية للمرشدي اإلرشادعدم استقرار كوادر البحث و    

 عدم وضوح العالقة بـين المركـز الـوطني    إلى) World Bank) 1989، وقد أشار تقرير التنقل
 .للبحوث الزراعية والمرشدين في مجال نشر المعلومات الزراعية في األردن

 
تلقي المرشـد   (  في فقرات  اإلرشاد وجود مستوى متوسط لفاعلية      إلى) 2.5(أظهرت الدراسة جدول    

ية المعمـول بهـا حاليـا       اإلرشاد الزراعي، الخطة    اإلرشادله تدريب كافي في مجال علم       خالل عم 
دود فعل لمواجهة مشـاكل     ية تقتصر على ر   اإلرشادية، النشاطات   اإلرشاد المزارع   إحتياجاتتغطي  

النشـاطات  عنـد تنفيـذ     ،  يةاإلرشاد ية الالزمة عند تنفيذ البرامج    اإلرشادلتزام بالوسائل   محددة، األ 
الوظيفية للمرشد الزراعي الرسمي محـددة بشـكل        المهام  هذه النشاطات،   ل ية يتم عمل تقييم   رشاداإل

 الزراعي مجـاالت    اإلرشاديغطي   ،ية بصورة دائمة للمزارعين   اإلرشاديتم توزيع النشرات    ،  واضح
 الزراعي الرسمي على فترة الدوام الرسـمي يعيـق          اإلرشادقتصار  إ  الضرورية للمزارع،  اإلرشاد

 إعداد البرامج التدريبية لهم،      التدريبية للمرشدين عند   حتياجاتيتم دراسة اإل    الزراعي، اإلرشادل  عم
 .)تضارب في الصالحيات الوظيفية بين المرشدين  الزراعي الرسمي،رشادهناك سياسة واضحة لإل

 
 إلـى   الزراعي الفلسطيني من وجهة نظر المرشدين      اإلرشادقد يعود وجود مستوى متوسط لفاعلية       

 ضـعف   إلى باإلضافة ياإلرشاد خالل عمله    اإلرشاديب كافي في مجال علم      رعدم تلقي المرشد تد   
، واقتصـار دور المرشـد علـى ردود فعـل     يةاإلرشاد الخطط والبرامج بإعداد المزارعين   إشراك

  المتاحة للخدمات  يةاإلرشاد مستوى الوسائل    إنخفاضاكل فنية محددة تواجه المزارع، و     لمواجهة مش 
المهام الوظيفية للمرشد بشـكل     ، وعدم تحديد    يةاإلرشاد وضعف عمليات التقييم للنشاطات      يةاإلرشاد

، ويحول ذلك دون تـوفير النشـرات        رشادواضح في الهيكلية وضعف اإلمكانات المادية المتاحة لإل       
وام  الزراعي علـى فتـرة الـد       اإلرشادقتصار   لجميع مجاالته، وكذلك إ    اإلرشادية وتغطية   اإلرشاد
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 التدريبية للمرشدين عند إعداد البرامج التدريبية لهم وعدم وضوح          حتياجاتالرسمي وعدم دراسة اإل   
، فـي   اإلرشـاد  الزراعي وتضارب الصالحيات الوظيفية بين المرشدين يعيق عمل          اإلرشادسياسة  

 عدم وجود خطة وطنية واضحة للبحث الزراعي وعـدم     إلى) Qasem) 1985حين أشارت دراسة    
اك المزارعين في تحديد المشاكل البحثية في األردن، بينما ذكرت دراسـة المنظمـة العربيـة                إشر

 الزراعي فـي األردن وعـدم       رشاد غياب فلسفة مكتملة وواضحة لإل     إلى) 1987(للتنمية الزراعية   
 .  الزراعيرشادستقرار الوضع الهيكلي لإلإ
  

الي الجديد  قرة تعتقد أن الهيكل الوظيفي الم     فل) 2.5 ( جدول  جدا ج الدراسة مستوى منخفض   بينت نتائ 
ن غيرهم من العاملين فـي    ذلك لشعور المرشدين الزراعيين بأ     وقد يعود  أعطى المرشد حقه المالي،   

غلـب   أن أإلىالقطاع الرسمي يحصلون على مخصصات مالية وإدارية أفضل منهم، وقد يعود ذلك            
سام وعند إعدادها أصبح في المديرية الواحدة فقـط         المرشدين كانوا قبل إعداد الهيكلية هم رؤساء أق       

  .م يحصل على حقه لأنهأربعة أقسام وعند مقارنة أنفسهم بالوزارات األخرى يجد المرشد 
 

 اإلرشادلتلقي المرشد الزراعي مساقات في      ) 2.5 ( جدول  جدا رت نتائج الدراسة مستوى مرتفع    أظه
ي كلية الزراعة في الجامعات الفلسـطينية مسـاق    لوجود مساق واحد فقط ف   الزراعي وقد يعود ذلك   

ختياري في العديد من الكليات وعند عمل المهنـدس         الزراعي، علما أن هذا المساق إ      اإلرشادمبادئ  
 الزراعـي فقـد بينـت       اإلرشـاد  مجال   إلى بالنسبة   ماإالزراعي بعد تخرجه يعمل مرشد زراعي،       

) World Bank) 1989فق مع ما ذكره تقريـر   الزراعي، وهذا يترشاد متوسط لإلالدراسة مستوى
 . الزراعي أو عدم فاعليته في األردناإلرشاد غياب إلىحيث أشار 

 
 الرسمي من وجهة نظـر     اإلرشادمستوى مرتفع لفقرات فاعلية     ) 2.5(أظهرت نتائج الدراسة جدول     

 اإلرشـاد م   لطواق ، وجود كفاءة  ية محددة ينفذها المرشد الزراعي    إرشادتوفير برامج   ( المرشدين في   
دريب عملـي للمـزارعين بشـكل       توفير ت  ية،اإلرشادحصر المشاكل عند إعداد البرامج       الزراعي،
 المرشـدين    مـن  رشـاد  تقبل المـزارع لإل    ،يةاإلرشادإشراك المرشدين في وضع البرامج      دوري،  

أفضـلية  كفاية عـدد المرشـدين،      زارع بإمكانيات المرشد الزراعي،     ثق الم الزراعيين الرسميين، ي  
، )يةاإلرشـاد عدم وجود تمييز بين المزارعين عند تنفيذ النشـاطات            الرسمي عن الخاص،   اإلرشاد

 وزارة الزراعة على إمكانيات محدودة لعملهم من خـالل وضـع خطـة              إعتماد إلى وقد يعود ذلك  
ية مـن  اداإلرشية حيث تم إعداد العديد من البرامج اإلرشاد مستوى البرامج إلىسنوية لم ترتقي بعد     

خالل إشراك المهندسين والمزارعين في تحديد المشاكل وكيفية معالجتها إال أن تنفيـذ مثـل هـذه                 
 . الرسمي الحالي توفيرهااإلرشادالبرامج يتطلب مبالغ مالية يصعب على 
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 . الزراعياإلرشاد المعياري لفقرات اإلنحرافالوسط الحسابي و: 2.5جدول 
 

 التقدير  المعياريإلنحرافا الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفع جدا 0.8 4.2  الزراعياإلرشادتلقيت خالل دراستك الجامعية مساقات في  1
 متوسط 1.3 3.2  الزراعياإلرشادي في مجال علم اإلرشادتلقيت تدريب كافي خالل عملك  2
 متوسط 1.2 3.2 ي فيما يتعلق بالمعلومات الفنية لعملكاإلرشادتلقيت تدريب كافي خالل عملك  3
 منخفض 1.0 2.0 )من مراكز البحوث(تصلك المعلومات الفنية الجديدة باستمرار  4
 مرتفع 0.9 3.9 ية محددة تقوم بتنفيذها سنوياإرشادهناك برامج  5
 منخفض 1.4 2.9  الزراعياإلرشادالتحقت بمراكز تدريب قبل انضمامك لجهاز  6
 متوسط 1.3 3.0 يةاإلرشاد المزارع إحتياجات حاليا تغطي ية المعمول بهااإلرشادبرأيك ،الخطة  7
 مرتفع 1.1 3.5 يةاإلرشاد الزراعي في إيصالهم للرسالة اإلرشاد كفاءة لطواكم كبرأيك، هنا 8
 متوسط 1.1 3.2 ية يغني معلوماتك الزراعيةاإلرشادبرأيك، مضمون الرسالة  9
 منخفض 1.3 2.7 يةرشاداإليتم مشاركة المزارعين عند إعداد البرامج  10
 متوسط 1.1 2.3 ية تقتصر على ردود فعل لمواجهة مشاكل محددةاإلرشادالنشاطات  11
 مرتفع 0.9 3.8 ية يتم حصر المشاكل التي تواجه المزارعيناإلرشادعند إعداد البرامج  12
 متوسط 1.1 3.3 ياإلرشادية الالزمة عند تنفيذ البرنامج اإلرشاديتم االلتزام بالوسائل  13
 منخفض 1.0 2.5 يةاإلرشادية المتاحة كافية لتنفيذ الخدمات اإلرشادالوسائل  14
 متوسط 1.2 3.1 ية يتم عمل تقييم لهذه النشاطاتاإلرشادبعد تنفيذ النشاطات  15
 منخفض 1.1 2.3 يةاإلرشاديتم توفير الدعم الكافي لتنفيذ النشاطات  16
 مرتفع 1.1 3.5 )أيام حقل،مشاهدات(زارعينلديك تدريب عملي سنوي للم 17
 منخفض 1.1 2.1 يتم تكريم المزارعين الجدد وذوي المهارات الزراعية العالية 18
 متوسط 1.2 3.4 المهام الوظيفية للمرشد الزراعي الرسمي محددة بشكل واضح 19
 نخفضم 1.2 2.2 هناك إنصاف وظيفي للمرشد الزراعي في الهيكل اإلداري الجديد 20
 منخفض جدا 1.1 1.9 تعتقد أن الهيكل الوظيفي المالي الجديد أعطى المرشد حقه المالي 21
 متوسط 1.2 3.3 ية بصورة دائمة للمزارعيناإلرشاديتم توزيع النشرات  22
 منخفض 1.1 2.7  الزراعي الرسمياإلرشادأنت راض عن أداء  23
 منخفض 1.1 2.8 باقي القطاعات الزراعي الرسمي واإلرشادهناك تنسيق بين  24
 منخفض 1.0 2.3 يتم توفير الحوافز لترغيب المزارعين في تبني توصيات المرشدين 25
 مرتفع 1.1 3.5 يةاإلرشاديشارك المرشدين الزراعيين في إعداد البرامج والنشاطات  26
 منخفض 1.0 2.3  التسويقي للمزارعيناإلرشاديتم توفير  27
 منخفض 1.2 2.9 سيط بين أجهزة البحث العلمي والمزارعين لنقل لمعلومات المفيدةتلعب دور الو 28
 مرتفع 0.8 3.7 ات من المرشدين الزراعيين الرسمييناإلرشاديتقبل المزارع  29
 منخفض 1.1 2.9 يةاإلرشادتغيير المسمى الوظيفي للمرشدين أعاق تنفيذ المهام  30
 مرتفع 0.9 3.5 الزراعي الرسمييثق المزارع بإمكانيات المرشد  31
 متوسط 1.2 3.1  الضرورية للمزارعاإلرشاد الزراعي الرسمي جميع مجاالت اإلرشاديغطي  32
 مرتفع 1.3 3.5 عدد المرشدين الزراعيين الرسميين كافي في منطقتك 33
 مرتفع 1.2 3.6  الخاصاإلرشاد الرسمي عن اإلرشادتفضل  34
 متوسط 1.2 3.1 اإلرشادي على فترة الدوام الرسمي يعيق عمل  الرسماإلرشاداقتصار  35
 منخفض 1.2 2.5 عدم وجود مكافئات مالية للمرشدين يعيق العمل الرسمي 36
 منخفض 1.2 2.2 عدم وجود مكافئات معنوية للمرشدين يعيق العمل الرسمي 37
 متوسط 1.2 3.0 يبية لهم التدريبية للمرشدين عند إعداد برامج تدرحتياجاتيتم دراسة اإل 38
 مرتفع 1.1 3.6 يةاإلرشادال يوجد تمييز بين المزارعين عند تنفيذ النشاطات  39
 متوسط 1.1 3.3  الزراعي الرسميرشادبرأيك، هناك سياسة واضحة لإل 40
 متوسط 1.2 3.0 هناك تضارب في الصالحيات الوظيفية بين المرشدين 41
 منخفض 1.0 2.1 يةادإرشتشارك بإعمال أخرى غير  42
 منخفض 1.4 2.9  الزراعياإلرشادية يؤثر على كفاءة إرشادتكليفك بمهام أخرى غير  43
 متوسط 0.5 3.0  الزراعياإلرشادمجال  44
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 : مصادر معلومات المرشدين.4.1.5
 

مرشدين، أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى      التوزيع النسبي لمصادر معلومات ال    ) 3.5(يوضح الجدول   
 مـن المرشـدين   %) 73.6( المرشدين على مصادر الخبرة الشخصـية حيـث أن           إعتمادنسبة في   
ه دائمـا علـى الكتـب       إعتمـاد  إلىمنهم أشار   %) 54(ن  وأ ،على الخبرة الشخصية  دائما  يعتمدون  
مدون دائما على   م يعت أنه%) 46(وفي المرتبة الثالثة جاءت الدراسة الجامعية حيث أشار          والمجالت،

ـ من المرشدين الزراعيين    %) 44.8(وكذلك أشار    ،الجامعيةالدراسة   مـدون دائمـا علـى      م يعت أنه
م يعتمدون دائما علـى الـدورات التدريبيـة أي          أنهمنهم  %) 37.9(بينما أشار    ،النشرات الزراعية 

م يعتمدون دائما على االنترنـت      أنهمن المرشدين   %) 36.8( أشار   دجاءت في المرتبة الخامسة، وق    
م يعتمدون على الزمالء المرشدون، وفي      أنهمنهم  %) 25.3( حين أشار    يتبة السادسة، ف  أي في المر  

م يعتمـدون دائمـا     أنهمن المرشدين   %) 17.2(المرتبة الثامنة جاء مزارعون ذو خبرة حيث أشار         
على مزارعين ذو خبرة، وفي المرتبة التاسعة جاءت الشركات الزراعية واإلذاعة والتلفزيون، وفي             

م يعتمـدون دائمـا علـى       أنهمنهم  %) 10.3( العاشرة جاءت المؤسسات األهلية حيث أشار        المرتبة
 المرشـدين بنسـبة     إعتمـاد  إلى) 1997(، وتتفق الدراسة مع ما أشار له الخياط         المؤسسات األهلية 

 .%64.9على الخبرة الشخصية، وعلى الكتب والنشرات بنسبة % 67.6
 

 لومات المرشدينالتوزيع النسبي لمصادر مع: 3.5جدول 
 

 الفقرة مطلقا أحيانا دائما
 %النسبة %النسبة %النسبة

 3.4 50.6 46.0 الدراسة الجامعية
 2.3 24.1 73.6 الخبرة الشخصية
 2.4 42.6 54.0 الكتب والمجالت
 9.2 52.9 37.9 دورات تدريبية

 3.4 51.8 44.8 النشرات الزراعية
 32.2 55.2 12.6 الشركات الزراعية

 9.2 65.5 25.3 لزمالء المرشدونا
 49.4 40.3 10.3 المؤسسات األهلية
 28.7 58.7 12.6 اإلذاعة والتلفزيون
 18.4 64.4 17.2 مزارعين ذو خبرة

 13.8 49.4 36.8 االنترنت
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 يعبر عن أن المرشد يعتمـد       عتماد المرشدين على الخبرة الشخصية وهذا اإل      إعتمادومن هنا نالحظ    
 .يصال المعلومة والبحث عنهاعلى نفسه في إ

 
 :يةاإلرشاد األساليب .5.1.5

 
ية، ويالحـظ   اإلرشاد المرشد الزراعي لألساليب     إستخدامالتوزيع النسبي لمدى    ) 4.5(يبين الجدول   

ية التي يستخدمها المرشدون الزراعيون شـيوعا هـي الزيـارة الفرديـة     اإلرشادأن أكثر األساليب   
م يستخدمون دائمـا الزيـارة الفرديـة        أنه المرشدين الزراعيين    من%) 71.3(للمزارع حيث أشار    

ية اإلرشـاد ا تمكن المرشد الزراعي من توصيل المعلومـة         نه ذلك أل  دللمزارع في المزرعة، ويعو   
ـ منهم  %) 35.6( أشار   اوالتعرف على أحوال المزارع بشكل مباشر، بينم       م يسـتخدمون دائمـا     أنه

 ذلك الن هذا األسلوب يوصل المعلومة لعدد كبيـر مـن            ديعوالمحاضرات أي في المرتبة الثانية، و     
ـ مـن المرشـدين الـزراعيين       %) 27.6( حين أشـار     يالمزارعين في وقت قصير نسبيا، ف      م أنه

 يسـتخدم  أنـه  منهم  %)26.4(، بينما أشار    الدورات حيث جاءت في المرتبة الثالثة     يستخدمون دائما   
 أنـه مـن المرشـدين     %) 18.4( وقد ذكر     الهاتفي، اإلتصالزيارة المزارع لمكتب المرشد و    دائما  

جاءت أيـام الحقـل   دسة ، وفي المرتبة السا   الخامسة يستخدم دائما المشاهدات الحقلية أي في المرتبة      
 أنهمن المرشدين   %) 14.9( يستخدم دائما أيام الحقل، في حين أشار         أنهمنهم  %) 16.1(حيث أشار   

 التلفزيـون   يستخدم دائماأنهمنهم %) 11.5(، بينما أشارسابعةيستخدم دائما اإلذاعة أي في المرتبة ال 
، وفي المرتبة العاشرة    %)9.2 ( جاءت األفالم الزراعية   التاسعة، وفي المرتبة    أي قي المرتبة الثامنة   

  . يستخدم دائما المعارض الزراعيةأنهمنهم %) 6.9(جاءت المعارض الزراعية حيث أشار 
 

من المرشدين الرسميين يقومـون بزيـارة المـزارعين       % 73.7أن  ) 1997(في حين أشار الخياط     
من المرشدين يزورهم المزارعين في مكاتبهم دائما، وقد ذكـر أن           % 31.6المستهدفين دائما، وان    

منهم قاموا بعمل أيام حقل، كمـا       % 26.3ن  وا بعمل مشاهدات مع المزارعين، وأ     منهم قام % 47.4
 المرشـد األسـاليب     إسـتخدام نشرات الزراعية، وقد يالحظ     من المرشدين يستخدم ال   % 42بين أن   
ية التقليدية من حيث الزيارة الفردية وغيرها، وقد يعـود ذلـك لضـعف اإلمكانـات لـدى        اإلرشاد
 .المرشدين
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 يةاإلرشاد المرشد الزراعي لألساليب إستخدامالتوزيع النسبي لمدى  :4.5جدول 
 

  الفقرة  مطلقا أحيانا دائما
 %النسبة %النسبة %النسبة

 0 28.7 71.3 زيارة فردية للمزارع 

 3.4 70.2 26.4 زيارة المزارع لمكتبك
 11.5 62.1 26.4  الهاتفياإلتصال

 62.1 32.2 5.7 الرسائل الشخصية
 6.9 57.5 35.6 محاضرات
 9.2 63.2 27.6 دورات

 10.3 71.3 18.4 مشاهدات حقلية
 8.0 75.9 16.1 أيام حقل
 49.4 43.7 6.9 زراعيةمعارض 

 49.4 41.4 9.2 أفالم زراعية
 5.7 55.2 39.1 نشرات زراعية

 35.6 49.5 14.9 اإلذاعة
 39.1 49.4 11.5 التلفزيون

 
 :ياإلرشاد معوقات العمل .6.1.5

 
 السـؤال فـي     ا الزراعي، وهذ  اإلرشادأهم المشاكل التي تعترض سبل نجاح       ) 5.5(يوضح الجدول   

مرشـد  ) 87(شخص مـن أصـل      ) 75( مفتوح، وقد بلغ عدد الذين قاموا بتعبئته         ستمارة سؤال اإل
 :زراعي، وقد كان ترتيب المشاكل حسب إجابات المرشدين كالتالي

 
 .ياإلرشادعدم توفر اإلمكانيات المادية والوسائل الالزمة للعمل % 62.7: المرتبة األولى
 .سرائيلية وجود الحواجز العسكرية اإل% 49.3: المرتبة الثانية
 .ال يوجد حوافز مادية أو معنوية للمرشد الزراعي% 24: المرتبة الثالثة
 .فر الدعم للمزارع الفلسطينيتوعدم وضوح السياسات والخطط وعدم % 17.3: المرتبة الرابعة
 .عدم توفر وسائل نقل كافية% 16: المرتبة الخامسة
دم توفر الخبرة الكافيـة للمرشـدين وقلـة         عدم توفر الكادر المدرب وع    % 13.3: المرتبة السادسة 

 .الدورات
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 .عدم تحديد عمل المرشد حسب تخصصه وإشغاله بإعمال أخرى% 8: المرتبة السابعة
 ال يوجد سياسة واضحة للتسويق% 5.3: المرتبة الثامنة

 .عدم توفر أسواق للسلع الفلسطينية والمحسوبيات بين المرشدين والمزارعين% 4المرتبة التاسعة 
 تي لدى المرشـدين، والـدورا  اإلرشادعدم وجود الحافز الشخصي للعمل    % 2.7: المرتبة العاشرة 

 .نترنت توفر اإلم المرشدين الزراعيين، وعدإحتياجاتالتي تعقد ليس حسب 
 . بالمزارعيناإلتصالعدم توفر وسائل % 1.3: المرتبة الحادية عشر

 
 إعتمـاد الظروف السياسية التي تمر بها المنطقـة و و ، اإلسرائيلي اإلحتالل وجود   إلىيعود ذلك   قد  و

 النشاطات الخدماتيـة    مالسلطة بشكل كبير على مساعدات الدول المانحة لدفع رواتب الموظفين ودع          
، ومن هنا نالحظ الخصوصية الفلسطينية التي تختلف بطبيعتها عن المشاكل            الزراعي اإلرشادومنها  

تعد المشاكل المتعلقة بوسـائل النقـل، ونقـص         ) 1997(ياط  األخرى في البلدان النامية، ووفقا للخ     
وعدم  المشكالت المتعلقة بقلة عدد المرشدين والباحثين،        أمااإلمكانيات في المرتبتين األولى والثانية،      

ستقرار الوظيفي فقد جاء ترتيبها في ذيل القائلة، فـي حـين أشـار           كفاءة بعض المرشدين وعدم اإل    
 عدم توفر وسائل    إلى الزراعي في األردن ويعود ذلك       اإلرشادخدمات   ضعف   إلى) 1972(القاضي  
 المناسـبة  اإلرشاد عدم توفر وسائل إلىتساع المساحة التي يشرف عليها المرشد، باإلضافة     التنقل وإ 

 .له
 

 الزراعـي فـي منطقـة وادي األردن         اإلرشاد ضعف خدمات    إلى) Gammoh) 1981كما أشار   
، وكـذلك حـدد   اإلرشـاد رية والمادية للتغلب علـى معوقـات العمـل          قترح توفير الموارد البش   وإ

Shiqwara) 1984 (  في األردن بما يلي، ضعف الروابط بـين البحـث           اإلرشادمعوقات البحث و 
 والمزارعين، ضعف الحوافز المقدمة للمرشدين، عـدم توجيـه معظـم البحـوث لتلبيـة       اإلرشادو

 .ارعين في برامج التدريب المزارعين، والنقص في مشاركة المزإحتياجات
 

بـرز المشـاكل    أن أإلـى ) 1992( آسـيا  لغربـي  اإلجتماعية ويةاإلقتصادفي حين أشارت اللجنة 
ية في األردن تنحصر في عـدم وضـوح         اإلرشادوالمعوقات التي تحد من فاعلية وكفاءة الخدمات        

، رشـاد كل التنظيمي لإل  ستقرار الهي ية وعدم إ  اإلرشاد الزراعي، غياب اإلستراتيجية     اإلرشادأهداف  
، وكـذلك   اإلرشـاد والتوزيع غير المالئم الختصاصي المواد، ضعف العالقة بين البحث الزراعي و          

ية وضعف برامج  التدريب     اإلرشادطات  ا والجهات ذات العالقة بالنش    اإلرشادضعف التنسيق ما بين     
ليمية، وتكليف المرشد بمهـام  للمرشدين قبل وبعد الخدمة، ونقص وسائل النقل والمعدات والمواد التع  

 .ية، وضعف الحوافز المادية والمعنوية للمرشد،إرشادغير 
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برز المعوقـات والمشـاكل    أن أإلى) 1993 (آسيا لغربي  اإلجتماعية و يةاإلقتصادوقد ذكرت اللجنة    

 في سوريا تتمثل في تقبل المسـتفيدين لنصـائح المرشـدين ونتـائج              اإلرشادالتي تحد من فاعلية     
 بمؤسسات البحث العلمي ومصادر     اإلتصالوث، توفر الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة، أساليب        البح

 .التقنيات، محتوى المادة المنقولة، الحوافز، التعاون مع المؤسسات ذات العالقة
 

ي الزراعـي علـى     اإلرشاد المعوقات اإلدارية للعمل     إلىشار فيها   أ) 2001(وفي دراسة للريماوي    
 الزراعـي  اإلرشادلكة األردنية ممثلة في الطبيعة المقيدة للدوام والتي ال تتالئم وخدمات مستوى المم 

ية وعدم المقدرة علـى مواكبـة التطـورات         اإلرشادنجاز المهام   وعدم توفر وسائل النقل الكافية إل     
 . الزراعياإلرشادالتكنولوجية المتسارعة على نطاق 

 
  الزراعي الرسمي من وجهة نظراإلرشاد نجاح أهم المشاكل التي تعترض سبل: 5.5جدول 

 . المرشدين           
 

 العدد أهم المشاكل
من الذين أجابوا % النسبة 

 على السؤال
 62.7 47 ياإلرشادعدم توفر اإلمكانيات المادية والوسائل الالزمة للعمل 

 49.3 37 وجود الحواجز العسكرية اإلسرائيلية
 24.0 18 نوية للمرشد الزراعيال يوجد حوافز مادية أو مع

 17.3 13 عدم توفر الدعم للمزارع الفلسطيني
 17.3 13 ياإلرشادعدم وضوح السياسات والخطط للعمل 

 16.0 12 عدم توفر وسائط نقل كافية
 13.3 10 عدم توفر الكادر المدرب

 13.3 10 عدم توفر الخبرة الكافية للمرشدين
 13.3 10 قلة الدورات التدريبية 

 8.0 6 عدم تحديد عمل المرشد حسب تخصصه وإشغاله بإعمال 
 5.3 4 ال يوجد سياسة واضحة للتسويق
 4.0 3 عدم توفر أسواق للسلع الفلسطينية

 4.0 3 المحسوبيات بين المرشدين والمزارعين
 2.7 2  للمرشدين الزراعيينحتياجاتالدورات التي تعقد ليست حسب اإل

 2.7 2 في دوائر الزراعةعدم توفر االنترنت 
 2.7 2 ي لدى المرشديناإلرشادعدم وجود الحافز الشخصي للعمل 

 1.3 1  بالمزارعيناإلتصالعدم توفر وسائل 
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 : بالمزارعين تبعا للفروق في المتغيرات المستقلةاإلتصال المرشدين عن مستوى رضا. 7.1.5
 

 بـين  α = 0.05إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة        إلختبار
ي تبعا للمتغيرات المستقلة وذلك حسـب متغيـر         اإلرشاد اإلتصالرضي المرشدين الزراعيين عن     

العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، مكان اإلقامة، الجـنس، التفـرغ للعمـل               
 إلختبار الفروق بـين المتوسـطات،       ANOVA تحليل التباين األحادي     إستخدامي ، فقد تم     اإلرشاد
 . بين متوسطات لعينتين مستقلتينتاختالفلتحديد اإل  T-test وإختبار

 
  : المؤهل العلمي.1.7.1.5

 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد          إلى ANOVAأظهرت نتائج تحليل التباين األحادي      

 ال يوجد فروق    أنه ي تقبل الفرضية، أ   ، وبالتالي )6.5(، جدول   )α = 0.05) 0.377مستوى معنوية   
ي بـالمزارعين   اإلرشـاد  اإلتصالذات داللة إحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رضاهم عند          

 إختالفالمرشدين الزراعيين ب   أن   إلى ، وقد يعود ذلك      α = 0.05تبعا لمتغير التحصيل العلمي عند      
 .اإلتصالاهم عن درجاتهم العلمية لديهم تشابه في وجهات نظرهم حول رض

 
  بالمزارعين تبعااإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن : 6.5جدول 

 . لمتغير التحصيل العلمي           
 
ــوع    مجمـــ

 المربعات
متوســـط  درجات الحرية

 المربعات
 Fقيمــــة 
 المحسوبة

-pالقيمة االحتماليـة    
value 

 0.377 1.046 0.214 3 0.642 بين المجموعات
   0.205 83 16.989 داخل المجموعات

    86 17.631 المجموع
 

  : سنوات الخبرة.2.7.1.5
 

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى           أنه ANOVAتبين نتائج تحليل التباين الحادي      
وق ذات  ال يوجد فـر بأنه، وبالتالي تقبل الفرضية القائلة )7.5(، جدول )α = 0.05) 0.291معنوية  

ي بـالمزارعين تبعـا     اإلرشاد اإلتصالداللة إحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رضاهم عن         
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ـ  تساوي المرشـدين     إلى، وقد يعود ذلك     α = 0.05لمتغير سنوات الخبرة عند       سـنوات   إختالفب
 . حول رضاهم عن اإلتصالخبرتهم العملية

 
 ي بالمزارعين اإلرشاد اإلتصالزراعيين عن تحليل التباين األحادي لرضا المرشدين ال: 7.5جدول 

 .تبعا لمتغير سنوات الخبرة            
 

مجمـــــوع  
 المربعات

ــات  درج
 الحرية

ــط  متوسـ
 المربعات

 Fقيمـــة 
 المحسوبة

القيمة االحتمالية  
p-value 

 0.291 1.264 0.256 4 1.024 بين المجموعات
   0.203 82 16.607 داخل المجموعات

    86 17.631 المجموع
 

 :المسمى الوظيفي. 3.7.1.5
 

 =  α ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة أنه ANOVAأظهرت نتائج تحليل 
 ال يوجـد فـروق ذات داللـة         أنـه  تقبل الفرضية القائلة     ي، وبالتال )8.5(جدول  ،  )0.625 (0.05

ي بالمزارعين تبعـا لمتغيـر   اإلرشاد اإلتصالإحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رضاهم عن    
 مسـمياتهم الوظيفيـة فـي       إختالف وقد يعود تساوي المرشدين ب     α=  0.05عند  المسمى الوظيفي   

 عدم حصولهم على عالوات عالية فـي الهيكليـة الجديـدة            إلى ألسباب تعود    اإلتصالرضاهم عن   
 .وبالتالي متساويين

 
 ي بالمزارعين تبعا لمتغيراإلرشاد اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين عن : 8.5جدول 

 . المسمى الوظيفي           
 

ــوع   مجمــ
 المربعات

ــات  درجــ
 الحرية

ــط  متوس
 المربعات

 Fقيمـــة 
 المحسوبة

القيمـــــة 
-pاالحتمالية  

value 
 0.625 0.588 0.122 3 0.367 بين المجموعات
   0.208 83 17.264 داخل المجموعات

    86 17.631 المجموع
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 :مكان اإلقامة. 4.7.1.5
 

 =  α ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة أنه ANOVAأظهرت نتائج تحليل 
 ال يوجـد فـروق ذات داللـة         أنـه  تقبل الفرضية القائلة     ي، وبالتال )9.5(جدول  ،  )0.891 (0.05

تبعـا لمتغيـر   ي بالمزارعين اإلرشاد اإلتصالإحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رضاهم عن    
ـ  اإلتصـال  المرشدين في عمليات      معاناة إلى وقد يعود ذلك     α = 0.05عند  مكان اإلقامة     إختالف ب
 .مكان إقامتهم

 
 ي بالمزارعين تبعا لمتغيراإلرشاد اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين عن : 9.5جدول 

 . مكان اإلقامة           
 

ــوع   مجمـــ
 المربعات

ــات  درجــ
 الحرية

ــط  متوسـ
 المربعات

 Fقيمــــة 
 المحسوبة

القيمـــــة 
-pاالحتمالية  

value 
 0.891 0.115 0.024 2 0.048 بين المجموعات
   0.209 84 17.583 داخل المجموعات

    86 17.631 المجموع
 

 :متغير الجنس. 5.7.1.5
 

 = αمعنوية   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          أنه) T-test( تي   إختبارأشارت نتائج   
  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين ، وبالتالي تقبل الفرضية أي ال   )10.5(جدول  ) 0.088 (0.05

 αي بالمزارعين تبعا لمتغير الجنس عنـد        اإلرشاد اإلتصالالمرشدين الزراعيين حول رضاهم عن      
المعيقـات   بالمشـاكل و   نلتساوي الذكور واإلناث من المرشدين الـزراعيي      ، وقد يعود ذلك     0.05= 

 .ن المهندسين الزراعييإتصالالمتعلقة بعملية 
 

 ي بالمزارعين تبعااإلرشاد اإلتصال تي لرضا المرشدين الزراعيين عن إختبار: 21.5جدول 
 . لمتغير الجنس             

 
 p-valueالقيمة االحتمالية  درجات الحرية  المحسوبةTقيمة 

1.725 85 0.088 
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 :ياإلرشاد التفرغ للعمل. 6.7.1.5
 

 α = 0.05 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى معنويـة             أنه تي   إختبارأظهرت نتائج   
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين   أنهوبالتالي تقبل الفرضية القائلة     ) 11.5(جدول  ،  )0.857(

 التفـرغ للعمـل   ي بالمزارعين تبعا لمتغيراإلرشاد اإلتصالالمرشدين الزراعيين حول رضاهم عن      
 المرشدين المتفرغين وغيـر المتفـرغين لـديهم     أنإلىيعود ذلك ، وقد  α = 0.05ي عند   اإلرشاد

  .اإلتصال وحتى في رضاهم عن اإلتصالالتساوي في المشاكل ومعيقات عملية 
 

 ي بالمزارعين تبعااإلرشاد اإلتصال تي لرضا المرشدين الزراعيين عن إختبار: 11.5جدول 
 .ياإلرشاد لمتغير التفرغ للعمل              

 
 p-valueالقيمة االحتمالية  درجات الحرية  المحسوبةTقيمة 

0.180 85 0.857 
 

 :اعي وعالقته بالمتغيرات المستقلة الزراإلرشادلية عا عن ف المرشدينرضا مستوى .8.1.5
 

 = αند مسـتوى معنويـة       الفرضية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ع         جل إختبار من أ 
 الزراعي تبعا لمتغيرات المسـتقلة وذلـك      اإلرشاد بين رضا المرشدين الزراعيين عن فاعلية        0.05

الجـنس،   ،، المسمى الوظيفي، مكان اإلقامـة     حسب متغير العمر،المستوى التعليمي، سنوات الخبرة     
  الفروق بـين المتوسـطات     ارإلختب تحليل التباين األحادي     إستخدامي، فقد تم    اإلرشادالتفرغ للعمل   

 -t إختبارلصالح المتغيرات و إليجاد الفروق LSD، وجدول المقارنات البعدية ألكثر من مجموعتين

testلدراسة تحليل التباين بين المتوسطات لمجموعتين . 
 

 : المستوى التعليمي.1.8.1.5
 

لة إحصائية عند معنوية     ال يوجد فروق ذات دال     أنه ANOVAأشارت نتائج تحليل التباين األحادي      
α = 0.05  ،)0.362(   جدول ،)ال يوجد فـروق ذات داللـة        أنه، وبالتالي تقبل الفرضية أي      )12.5 

 الزراعي تبعا لمتغير المستوى     اإلرشادإحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رضاهم عن فاعلية         
ل رضـاهم عـن فاعليـة    ، وقد يعود التشابه في وجهة نظر المرشدين حو        α = 0.05التعليمي عند   
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 درجاتهم العلمية متساوين حول المشاكل التي تعاني        إختالف المرشدين ب  ن الزراعي نظرا أل   اإلرشاد
  . الزراعياإلرشادمنها فاعلية 

 
  الزراعي تبعا لمتغيراإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين عن فاعلية : 12.5جدول 

 . المستوى التعليمي            
 

مجمـــوع  
 المربعات

ــات  درج
 الحرية

ــط  متوس
 المربعات

 Fقيمـــة 
 المحسوبة

القيمـــــة 
-pاالحتماليــة 

value 
 0.362 1.080 0.264 3 0.793 بين المجموعات
   0.245 83 20.299 داخل المجموعات

    86 21.092 المجموع
 

 :سنوات الخبرة. 2.8.1.5
 

 اإلرشـاد توى رضا المرشدين عـن فاعليـة        ن هناك فروقا بين مس    أظهر تحليل التباين األحادي بأ    
، )13.5( جـدول    وذلك في ) α = 0.05  ،)0.011الزراعي تبعا لمتغير سنوات الخبرة عند معنوية        

 يوجـد فـروق ذات داللـة        أنـه وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، بمعنى         
 α تبعا لمتغير سنوات الخبرة عند       شاداإلرإحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رأيهم في فعالية         

  . خبرتهمإلى تبعا اإلرشاد المرشدين في رضاهم عن إختالف إلى ، وقد يعود ذلك0.05= 
 

  تبعا لمتغيراإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن فاعلية : 13.5جدول 
 . سنوات الخبرة            

  
ــوع   مجم

 المربعات
ــات  درج

 ريةالح
ــط  متوســ

 المربعات
 Fقيمـــة 
 المحسوبة

ــة  القيمـــ
-pاالحتمالية  

value 
 0.011 3.480 0.765 4 3.061 بين المجموعات
   0.220 82 18.030 داخل المجموعات

    86 21.092 المجموع
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يوضح ذلـك حيـث يظهـر أن        ) 14.5( والجدول   Scheeffe إختبارللكشف عن الفروق تم تطبيق      

 سـنة مـع     15-11 سنوات، والمرشدين من     10-6مرشدين ذوي األعمار من     الفروق كانت بين ال   
 سنة ولصالح المرشدين ذوي الخبرة األكبر، وقد يعود ذلـك           20المرشدين الذين تزيد أعمارهم عن      

 .  قناعة المرشدين بعملهم وتدريبهم خالل الفترة السابقة أكثر من المرشدين حديثي التخرجإلى
 

  للكشف عن مواقع الفروق في مستوى رضا المرشدين عنScheeffe رإختبانتائج : 14.5جدول 
 .  سنوات الخبرةإختالف الزراعي نتيجة اإلرشاد فاعلية             

 
ــنوات   ــدد س ع

المتوســــطات  21أكثر من  20-16 15-11 10-6 5-1 الخبرة
 الحسابية

 3.022       سنوات5-1من

 2.967 *      سنوات10-6من

 2.794 *     سنة15-11من 

 3.248       سنة20-16من 

 3.609       سنة21أكثر من 

 
 : المسمى الوظيفي3.8.1.5.

 
 α = 0.05 ال يوجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد معنويـة   أنهتشير نتائج تحليل التباين األحادي      

ات داللـة    ال توجد فـروق ذ     بأنهوبالتالي تقبل الفرضية القائلة      ،)15.5( جدول   وذلك في ) 0.737(
 الزراعي تبعا لمتغير المسـمى      اإلرشادإحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رضاهم عن فاعلية         

ن غالبية المرشدين لديهم مسمى وظيفي متقـارب وبالتـالي    ، ويعود ذلك أل   α = 0.05الوظيفي عند   
 .يحصلون على عالوة متشابهة
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  الزراعي تبعا لمتغير اإلرشاداعلية تحليل التباين األحادي لرضا المرشدين عن ف: 15.5جدول
 :المسمى الوظيفي            

 
ــوع   مجمــ

 المربعات
درجــات 
 الحرية

متوســط 
 المربعات

 Fقيمـــــة 
 المحسوبة

ــة  القيمــ
ــة  االحتمالي

p-value 
 0.737 0.422 0.106 3 0.317 بين المجموعات
   0.250 83 20.774 داخل المجموعات

    86 21.092 المجموع
 

 :مكان اإلقامة4.8.1.5. 
 

 = α ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة  أنهتظهر نتائج تحليل التباين األحادي   
 ال توجـد فـروق ذات      بأنه، وبالتالي تقبل الفرضية القائلة      )16.5(جدول  وذلك في   ) 0.826 (0.05

 الزراعي تبعـا لمتغيـر      اإلرشادداللة إحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رضاهم عن فاعلية          
 . مكان إقامتهمالمرشدين يعيشون نفس الظروف على إختالف وقد يعود ذلك الن ،مكان اإلقامة

 
  الزراعي تبعا لمتغيراإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين عن فاعلية : 16.5جدول 

 : مكان اإلقامة            
 

ــوع   مجمـ
 المربعات

ــط  درجات الحرية متوس
 ربعاتالم

 Fقيمـــة 
 المحسوبة

القيمة االحتماليـة   
p-value 

 0.826 0.192 0.048 2 0.096 بين المجموعات
   0.250 84 20.996 داخل المجموعات

    86 21.092 المجموع
 

 :متغير الجنس5.8.1.5. 
 

 α = 0.05 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى معنويـة              أنه تي   إختبارتشير نتائج   
 ال يوجـد فـروق ذات داللـة    أنـه ، أي ، وبالتالي تقبل الفرضية)17.5( جدول وذلك في ) 0.761(
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 الزراعي تبعا لمتغير الجـنس،      اإلرشادإحصائية بين المرشدين الزراعيين حول رضاهم عن فاعلية         
وجهـة نظـرهم    في   اإلناث والذكور متشابهون  وقد يعود ذلك ألسباب تتعلق بطبيعة العمل حيث أن          

 . الزراعياإلرشاداكل والمعوقات التي تؤثر على فاعلية وأداء حول المش
 

  الزراعي تبعا لمتغيراإلرشاد تي لرضا المرشدين الزراعيين عن فاعلية إختبار: 17.5جدول 
 .الجنس             

 
 p-valueالقيمة االحتمالية  درجات الحرية  المحسوبةTقيمة 

0.305 85 0.761 
 

 :ياإلرشادل التفرغ للعم. 6.8.1.5
 

 α = 0.05 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى معنويـة           أنه تي   إختبارأظهرت نتائج   
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين        أنه، وبالتالي تقبل الفرضية القائلة      )18.5(جدول  ،  )0.453(

 أن  إلىويعود ذلك    ،ياإلرشاد تبعا لمتغير التفرغ للعمل      اإلرشادالمرشدين حول رضاهم عن فاعلية      
 .اإلرشادالمرشدين المتفرغين وغير المتفرغين لديهم تشابه في وجهات نظرهم حول فاعلية وأداء 

 
 الزراعي تبعا لمتغير التفـرغ للعمـل        اإلرشاد تي لرضا المرشدين عن فاعلية       إختبار: 18.5جدول  
 .ياإلرشاد

 
 p-valueالقيمة االحتمالية  درجات الحرية  المحسوبةTقيمة 

0.754 85 0.453 
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  الزراعي من وجهة نظر المزارعيناإلرشادفاعلية  نتائج 2.5
 

 :معلومات اجتماعية واقتصادية للمزارعين. 1.2.5
 

عين حسب المؤهل العلمـي، الخبـرة،     اريتضمن هذا القسم الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمز      
 . األسرة، مصادر الدخلالحيازة، التفرغ للعمل الزراعي، معلومات عن

 
 :المؤهل العلمي. 1.1.2.5

 
% 6.6ن  الجامعيـة األولـى، وأ    من المزارعين يحملون الشـهادة      % 20أظهرت نتائج الدراسة أن     

، وقـد   )11.5 (شـكل ، في حين أن حوالي ثلث المزارعين يحملون الشهادة الثانوية العامـة             أميون
 مـن الحـائزين  % 24.6أن  ) ب-2005(ي  أشارت نتائج الجهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطين        

منهم يحملون درجة البكالوريوس فأعلى، بينما ذكر       % 8.5ن  ، وأ الزراعيين مؤهلهم العلمي إعدادي   
التعلـيم  % 26.8ن  التعليم االبتـدائي، وأ    فئة   إلىمن المزارعين ينتمون    % 34أن  ) 1997(الخياط  

فقط، كما بينت دراسة قام بهـا  % 2.6تعدى ، ونسبة األميين ال ت  %12.5الثانوي ، ونسبة الجامعيين     
، ويالحـظ مـن النتـائج       %25من المزارعين في األردن بلغت      أن نسبة األميين    ) 1993(شدايدة  ال

 إلى، وقد يعود ذلك     ملة الشهادات الجامعية والثانوية   ارتفاع نسبة العاملين في القطاع الزراعي من ح       
وهذا  ،ات األخرى وحتى العمل في إسرائيل     لقطاعوعدم وجود عمالة في ا     ي السيئ اإلقتصادالوضع  

ن القطاع الزراعي يتحمل أعباء القطاعات األخرى وكذلك يعود المواطن الفلسطيني عند            أيدل على   
 . مهنة األجداد واآلباءإلىاشتداد الحالة به 
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  التحصيل العلمي للمزارعين11.5 شكل
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 :ي العمل الزراعيالخبرة ف. 2.1.2.5
 

هم خبـرة   أن غالبية المزارعين لدي   و  حسب خبراتهم الزراعية   نعيتوزيع المزار ) 12.5 (الشكليبين  
ن خبراتهم ال تزيد عـن خمـس     أمن المزارعين   % 15بينما أشار    ،%)65(تزيد عن عشر سنوات     
، وقـد    سـنة  34متوسط عدد سنوات الخبرة للمزارعين في سوريا        ) 1985(سنوات، وحسب بكور    

 . قطاع الزراعةإلى لجوئهم إلى وجود البطالة لدى الشباب مما أدى إلىيعود ذلك 
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 توزيع المزارعين تبعا لسنوات خبرتهم : 12.5شكل 
 

 :الحيازة الزراعية للمزارعين. 3.1.2.5
 

ن نصفهم   وأ ،م دون 20 من   أقلم  ث المزارعين تكون الحيازة لديه    أن حوالي ثل  ) 19.5(يظهر الجدول   
، وهذا يتفق   ممتالكهم أكثر من مائة دون     إ إلىمنهم  % 3.4، بينما أشار    م دون 50-20لديهم حيازة من    

 أن معدل الحيازة في الضـفة   إلى) ب-2005(مع ما أشار له الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         
ـ 96ط الحيازة فـي سـوريا    أن متوسإلى) 1985( في حين أشار بكور    دونم 19.8الغربية    ، م دون

من مزارعي المناطق الفلسـطينية  % 49أن  ) 1992 ( والزغموري وتبين دراسة قام بها عبد الرزاق     
 . فما دونم دون20بحوزتهم 
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 الحيازات الزراعية للمزارعين : 19.5جدول 
 

 النسبة المئوية العدد الفئة
 36.9 184 م دون20 من أقل
20-50 262 52.6 
51-100 35 7 

 3.4 17 م دون100أكثر من 
 100 498 المجموع

 
 :التفرغ للعمل الزراعي. 4.1.2.5

 
من المزارعين متفرغون بشكل كامل للعمل الزراعي، بينما أشـار          % 40أظهرت نتائج الدراسة أن     

) 1997( العمالة في الزراعة بشكل جزئي، وهذا يتفق مع ما أشار إليـه الخيـاط            إلىمنهم  % 59.6
هم للعمل الزراعي، وهذا يدل علـى       من المزارعين يخصصون أكثر من نصف وقت      % 86.3  أن إلى

 العديد من المواطنين العاملين في القطاعات األخرى من عمال وتجار وموظفين على قطـاع               إعتماد
 .)13.5 (الشكلالزراعة للبحث عن مصادر أخرى للدخل 
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 لمزارعين تبعا للتفرغ للعمل الزراعيتوزيع ا : 13.5 شكل
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 :معلومات عن األسرة الزراعية. 5.1.2.5
 

، وهذا يتفق مـع مـا ذكـره         اً فرد 7.59 األسرة لعينة الدراسة     أفراد متوسط عدد    بينت الدراسة أن  
، ومع ما أشار لـه الجهـاز        أفراد 8أن متوسط حجم األسرة الزراعية      ) 1997(الخياط في دراسته    

، أفـراد  7.9 األسـرة الزراعيـة    أفرادأن متوسط عدد    ) ب-2005(صاء الفلسطيني   المركزي لإلح 
 2.3 أن متوسط عدد العاملين في الزراعة من الذكور من داخـل األسـرة   إلىوكذلك تشير الدراسة   

وهذا يدل على عمالـة     % 1.8 غير العاملين في األسرة تتجاوز       األفرادفرد، في حين أن نسبة عدد       
عاملة فـي   الغير  سرة، بينما بلغت نسبة اإلناث      ة بالزراعة ومشاركتهم في دخل األ     األسرة الفلسطيني 

وهذا يدل على أن الذكور يساهمون في العمالة الزراعية أكثر من اإلناث            % 42الزراعة من األسرة    
ـ    % 1.6رغم مشاركة اإلناث في العمالة الزراعية حيث أشارت الدراسة أن            ديهم من عينة الدراسة ل

في حين أشارت نتائج الجهاز المركـزي لإلحصـاء         ،   فأكثر أفراد 5ل في الزراعة بنسبة     إناث تعم 
مـن  % 40ن  حائزين الزراعيين هم من الـذكور وأ      من ال % 95.5 أن   إلى) ب-2005(الفلسطيني  

 .من العمالة الزراعية الدائمة هم ذكور% 77.8الحيازات الزراعية تستخدم عامل زراعي دائم و
 

 وهـذا  0.92ن متوسط عدد العاملين في الزراعة من خارج األسرة من الـذكور     وأشارت الدراسة أ  
 المزارعين لعمالة زراعيـة خارجيـة وهـذا    إستخدامرقم يقترب من الواحد الصحيح مما يعبر عن   

من عينة  % 3.4 الناتج القومي وتشغيل األيدي العاملة، حيث أشار         فييوضح مدى مساهمة الزراعة     
 ذكور للعمالة الزراعية من خارج األسرة، بينمـا         أفرادخدمون أكثر من خمسة     م يست أنه إلىالدراسة  

 وهذا  0.81 أن متوسط عدد العاملين في الزراعة من خارج األسرة من اإلناث             إلىأشارت الدراسة   
هم اإلنـاث مـن خـارج       إستخدام عدم   إلى العينة   أفرادمن  % 87 من عمالة الذكور حيث أشار       أقل

 أكثر مـن    اًمنهم يستخدمون إناث  % 5.2 أن   إلىفي حين أشارت العينة     زارعهم،   للعمالة في م   األسرة
أن ) ب-2005(، في حين أشار الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني          )20.5جدول  ( أفرادخمس  

مـن العمالـة    % 48.3 عامـل دائـم، وان       2.1الحيازات الزراعية في فلسطين تستخدم ما معدله        
 .مستخدمين باجر% 5.6دفوع األجر، سر غير م أالزراعية هم أعضاء

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 72

  األسرة والعمالة الزراعية للعينةأفرادخصائص : 20.5جدول 
 

المتوســط   المؤشر
 الحسابي

 األفرادنسبة عدد   
 %0.0تساوي 

 األفـراد نسبة عدد   
 %أفراد 5أكثر من 

 67 - 7.59  األسرةأفرادعدد 
عدد العاملين من األسـرة فـي       

 الزراعة من الذكور
2.35 1.8 3.8 

عدد العاملين من األسـرة فـي       
 الزراعة من اإلناث

1.06 42.8 1.6 

عدد العاملين في الزراعة مـن      
 خارج األسرة من الذكور

0.92 74.7 3.4 

عدد العاملين في الزراعة مـن      
 خارج األسرة من اإلناث

0.81 87.6 5.2 

 
 :مصادر الدخل للمزارعين. 6.1.2.5

 
 شـيكل،  1751 متوسط الدخل القادم لألسرة من خارج الزراعة شـهريا    أن إلىتشير نتائج الدراسة    

 شيكل شهريا، وقـد  1444ي ع أن متوسط الدخل القادم من العمل الزراإلىفي حين أشارت الدراسة  
ت اإلتصـاال ذكرت عينة الدراسة أن متوسط النفقات األسرية على الطعام والمأكل والملبس والمياه و          

  . شيكل2220 من النفقات بلغ شهريا اوالعالج والتدفئة وغيره
 

 الخالص حيث دخلت الوظائف     وتدل هذه األرقام على أن المجتمع الفلسطيني لم يعد بالمجتمع الريفي          
 فتجـد داخـل   ، والخاصة في داخل األسرة وأصبحت هناك مصادر دخل أخرى غير الزراعة   العامة

 ذلك من اإلعمال التي تدر الـدخل علـى          ، الموظف وغير  الريفية المهندس، الطبيب، العامل   األسرة  
األسرة الريفية وهذا يستدل عليه أيضا من نفقات األسرة الشهرية التي لم تعد تقتصر على األشـياء                 

، وقد يكـون  حياة من رفاهية وغيرها من األمور  الضرورية ألبناء الريف بل دخلت عليها مجاالت ال       
 .يف العائدات الزراعية ألبناء الرإنخفاضذلك بسبب 
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 :ية المقدمة للمزارعيناإلرشادالنشاطات . 2.2.5
 

 1.94 أن متوسط عدد المحاضرات التـي حضـرها مزارعـو العينـة              إلى) 21.5(يشير الجدول   
 لهـم،   اإلرشادهتمام بالمزارعين وتوجيه     مما يدل على وجود إ     محاضرة أي ما يقارب المحاضرتين    

ية، كما أشـار  اإلرشادم أي نوع من المحاضرات     عدم تلقيه  إلىمن المزارعين   % 41في حين أشار    
 أن متوسط عـدد     إلى العينة   أفرادبينما أشار     محاضرات في السنة،   6 تلقيهم أكثر من     إلىمنهم  % 6

 وهذا رقم جيـد ويـدل علـى         ، زيارة 3.5 إلىالزيارات التي قام بها المزارع خالل السنة الماضية         
 عـدم زيـارة    إلـى في حين أشار ثلـث المـزارعين         ،لمرشدين مع المزارعين في الميدان    تواجد ا 

وهـذا   ، مرات في السنة   6دين لهم أكثر من      زيارة المرش  إلىمنهم أشار   % 12ن  المرشدين لهم، وأ  
لكن مع   ،إلمكانات وخصوصا في العام الماضي    يدل على زيارة المرشدين للمزارعين رغم ضعف ا       

م في الزيـارات دون غيرهم،حيـث أشـار        مالحظة أن هناك نسبة من المزارعين يتم التركيز عليه        
 . زيارتهم ألكثر من مرة في العامإلىمن المزارعين % 68
 

وهذا  ، زيارة 4.1مزارع للمرشد في السنة     وبينت الدراسة أن متوسط عدد الزيارات التي يقوم بها ال         
 أفـراد من  % 17.7حيث أشار    يدل على ثقة بعض المزارعين بالمرشدين،      أنهف ،إن دل على شيء   

 رشـاد  مرات في السنة وهذا يدل على مدى حاجـة المـزارعين لإل            6 زيارتهم أكثر من     إلىالعينة  
 .الزراعي وتواجد المرشدين مع المزارعين

 
 فقد  ، بالنسبة لمتوسط عدد أيام الحقل والمشاهدات التي شارك فيها المزارع خالل السنة الماضية             أما

 عدم مشاركتهم بأيام حقل ومشاهدة خالل السنة        إلىمن المزارعين   % 65.7، حيث أشار    0.79كان  
 . أيام حقل ومشاهدة6تهم بأكثر من  مشاركإلىأشاروا % 2الماضية، وان فقط 

 
 تقنيـة المشـاهدة وأيـام       إستخدام الزراعي بزيارات المزارعين وعدم      اإلرشادهتمام  هذا يدل على إ   

وضعف الدعم المـادي     ،اإلرشادي   ضعف اإلمكانات للمؤسسات العاملة ف     إلىوقد يعود ذلك     ،الحقل
، بينمـا أشـارت دراسـة الخيـاط         )21.5(ي جدول   اإلرشاد الهامة في العمل     تلتنفيذ تلك النشاطا  

منهم قام المرشد   % 36ن  ، وأ اإلرشادمن المزارعين لم يقوموا بزيارة مكتب       % 68 أن   إلى) 1997(
 . خمس مراتإلىبزيارة مزارعهم ما بين مرة 
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 ية المقدمة للمزارعيناإلرشادرار النسبي والمتوسط الحسابي للنشاطات التك: 21.5جدول 
 

  العينة أفرادالنسبة المئوية إلجابات  
أكثر من   6-4من 3-1 ال شيء المتوسط الحسابي المؤشر

6 
عدد المحاضـرات التـي حضـرها       

 المزارع بالسنة
1.94 41.8 42.6 9.6 6 

عدد الزيارات التي قام بها المرشدين      
 سنة الماضيةبال

3.56 32.1 35.9 19.5 12.5 

عدد الزيارات التي قام بها المـزارع       
 للمرشد بالسنة 

4.17 31.5 30.9 19.9 17.7 

عدد أيام الحقل والمشاهدات خـالل      
 السنة الماضية

0.79 65.7 29.1 3.2 2.0 

 
 :يةاإلرشاد الظروف المالئمة لتنفيذ النشاطات .3.2.5

 
ي، اإلرشاد نجاح العمل    إلىمدة واليوم والفصل من أهم الظروف التي تؤدي         ختيار الوقت وال  يعتبر إ 

 وجـود  إلىفعندما تكون الظروف مالئمة يكون المزارع على أتم االستعداد لتقبل النصيحة باإلضافة  
ية عند تنفيذها تـرى     اإلرشاد لتنفيذ ذلك النشاط، حيث يالحظ أن العديد من النشاطات           حضور كافٍ 

وقد عملنا في دراستنا هذه على تنفيـذ سـؤال للمـزارعين             ،مرون من الوقت والمدة   مزارعين يتذ ال
 .ياإلرشادلتحديد الوقت والظروف المناسبة لتنفيذ النشاط 

 
 :ياإلرشادالوقت المناسب للنشاط . 1.3.2.5

 
 للمـزارعين   ين أن أفضل ساعة لعقد الزيارات الفردية من قبل المرشـد          إلى) 22.5(يشير الجدول   

 ثلـث   ر رغبتهم في الفتـرة الصـباحية، وأشـا        إلىمنهم  % 86.3 حسب رغبتهم، حيث أشار      وذلك
منهم الساعة التاسعة صـباحا،     % 27 رغبتهم في الزيارات الساعة العاشرة صباحا و       إلىالمزارعين  

 علـى   م موزعون أنهتكون مسائية مع العلم     ن  أ رغبتهم في كون الزيارة      إلى% 13.3في حين أشار    
 رغبتهم الساعة الثالثة ظهـرا للزيـارة،        إلى% 4.4من الساعات المسائية حيث أشار      فترات طويلة   

 إلـى ومن هنا نرى أن غالبية المزارعين يفضلون الساعة التاسعة والعاشرة صباحا، وقد يعود ذلك               
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مزارعهم في تلك الساعات المذكورة، وان أفضل وقت للمحاضـرة واالجتمـاع عنـد              وجودهم في   
ن  أ إلـى منهم  % 30 الساعة العاشرة، وأشار     إلىمنهم  % 42.2باحا، حيث أشار    الساعة العاشرة ص  

 .أفضل وقت لتنفيذ المشاهدة والتدريب العملي الساعة العاشرة صباحا
 

 يةاإلرشادالوقت المناسب لتنفيذ النشاطات : )22.5(جدول 
 

 التكرار النسبي الساعة
 الزيارة الفردية للمرشد

 التكرار النسبي
 االجتماعالمحاضرة و

 التكرار النسبي
 )المشاهدة وأيام الحقل(التدريب العملي

7 0.8 - - 
8 15.9 10.4 24.3 
9 27.9 12.7 24.3 

10 31.7 42.2 30.7 
11 6.6 4.8 6.8 
12 3.4 6.0 1.5 
13 0.4 3.1 1.6 
14 0.6 2.6 1.2 
15 4.4 3.0 3.8 
16 3.6 4.0 2.8 
17 2.1 9.0 1.6 
18 2.6 2.2 1.4 

 100 100 100 المجموع
 

 :ياإلرشاد المدة المناسبة للنشاط .2.3.2.5
 

مـن  %) 76.7(ية، حيث أشار    اإلرشاد أن المدة المناسبة لتنفيذ النشاطات       إلى) 23.5(يشير الجدول   
مـنهم  % 15يارة الفردية و رغبتهم بان تكون المدة المناسبة ال تتجاوز الساعة في الز    إلىالمزارعين  
ن من المزارعين يرغبون بأ   % 91.8 أن    من نصف ساعة أي    أقللزيارة الفردية   ون ا ن تك يرغبون بأ 

 إلـى مـن المـزارعين     % 68.5تكون الزيارة الفردية ال تتجاوز مدتها ساعة واحدة فقط، وأشـار            
 إلىمنهم  % 19.3ن ال تتجاوز مدة االجتماع والمحاضرة ألكثر من ساعة، في حين أشار             بتهم بأ رغ

 عينة الدراسة   أفرادتجاوز مدة المحاضرة الساعتين، وذكر نصف المزارعين من         ت رغبتهم في أن ال   
أن أفضل مدة لعقد تدريب عملي من مشاهدة وأيام حقل بان ال تتجاوز الساعة الواحـدة فقـط، وان                   

 .من المزارعين يفضلون أن تكون المدة المحددة لعقد التدريب العملي ساعتين% 29
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 يةاإلرشاد لتنفيذ النشاطات المدة المناسبة: 23.5جدول 
 

ــبة  ــدة المناسـ المـ
 )الساعة(

التكرار النسـبي للزيـارة     
 الفردية

التكرار النسـبي لالجتمـاع و     
 المحاضرة

التكرار النسبي للتدريب   
 العملي

 2 2.2 15.1 نصف ساعة
 52.8 68.5 76.7 ساعة

 4.6 6.8 0.8 ساعة ونصف
 29.5 19.3 7.4 ساعتين

 11.1 3.2 - أكثر من ساعتين
 100 100 100 المجموع

 
 :ياإلرشاداليوم المناسب للنشاط . 3.3.2.5

 
مـن  % 56حيث أشار    ية،اإلرشاد أن أفضل يوم مناسب لتنفيذ النشاطات        إلى) 24.5(يشير الجدول   

 أن جميع أيام األسبوع مناسبة بالنسبة لهم لتنفيذ الزيارة الفردية، فـي حـين ذكـر                 إلى العينة   أفراد
 إلـى من المزارعين   % 54م يفضلون يوم الخميس على باقي األيام، وقد ذكر          أنه إلى منهم% 12.9

م أنه إلى% 17.5في حين ذكر      والمحاضرات، اإلجتماعاتأن جميع أيام األسبوع مناسبة لتنفيذ عقد        
 إلـى من المزارعين   % 51 ر، وأشا اإلجتماعاتيفضلون يوم الخميس على باقي أيام األسبوع لتنفيذ         

مـن  % 22لون جميع أيام األسبوع لتنفيذ أيام الحقل والتدريب العملي، فـي حـين أشـار     م يفض أنه
 .م يفضلون يوم الخميس على باقي أيام األسبوعأنه إلىالمزارعين 

 
 ياإلرشاداليوم المناسب لتنفيذ النشاطات  : 24.5جدول 

 
التكرار النسبي للزيارة  اليوم المناسب

 الفردية
ع و التكرار النسبي لالجتما

 المحاضرة
التكرار النسبي 
 للتدريب العملي

 4.5 7.4 5.6 األحد
 2.4 1.6 2.6 االثنين
 1.7 2.3 1.4 الثالثاء
 3.5 3.2 1.6 األربعاء
 22.3 17.5 12.9 الخميس
 5 5.0 3.8 الجمعة
 9.6 9 16.1 السبت

 51 54 56 جميع أيام األسبوع
 100 100 100 المجموع
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 :ياإلرشادسب لتنفيذ النشاط الفصل المنا. 4.3.2.5
 

ية، فقـد   اإلرشاد أفضل الفصول التي يفضلها المزارع في تنفيذ النشاطات          إلى) 25.5(يشير الجدول   
 جميع فصول السنة مناسبة لعقد الزيارات الفرديـة، فـي حـين    ن أإلى العينة   أفرادمن  % 44أشار  
 إلـى ة في الربيع، وقد يعـود ذلـك    رغبتهم بعقد الزيارات الفردي   إلىمن المزارعين   % 36.3أشار  

م يفضلون جميـع    أنه إلىمن المزارعين   % 54نتشار نشاط المزارع في تلك الفترة، في حين أشار          إ
م يفضلون الربيع علـى بـاقي   أنه إلىمنهم % 17.3، في حين أشار     اإلجتماعاتفصول السنة لتنفيذ    

جميع فصول السنة فـي تنفيـذ       م يفضلون   أنه إلىمن المزارعين   % 55.4وقد أشار    فصول السنة، 
م يفضلون الربيع على باقي الفصول لتنفيذ أيـام         أنه إلىمنهم  % 22 حين أشار    يالتدريب العملي، ف  
 .الحقل والتدريب

 
 يةاإلرشادالفصل المناسب لتنفيذ النشاطات : 25.5ل جدو

 
التكرار النسـبي    الفصل المناسب

 للزيارة الفردية
التكرار النسبي لالجتمـاع و     

 حاضرةالم
التكرار النسـبي   
 للتدريب العملي

 7.2 15.7 5.6 الشتاء
 22.1 17.3 36.4 الربيع
 4 2.8 3.4 الخريف
 11.2 9.6 9.8 الصيف

 55.4 54.6 44.8 جميع فصول السنة
 100 100 100 
 

 : الزراعياإلرشادفاعلية . 4.2.5
 

 أظهـرت المتوسـطات     يارية التي  المع اتاإلنحرافابية و  المتوسطات الحس  إلى) 26.5(يشير الجدول   
 الزراعي بالمزارعين من وجهة نظرهم في فقرات تنظـيم   اإلرشاد مستوى منخفض لفاعلية     إلىفيها  

وهـذا يـدل علـى      الوزارة مسابقات إنتاجية، وحوافز مادية ومعنوية لتشجيع المزارعين المميزين،        
بقات التي تشجع المزارعين لتبنـي   في فاعلية نشاط وزارة الزراعة في تقديم مثل هذه المسا إنخفاض

 في تلبيتها لحاجات ومشـاكل      يةاإلرشاد البرامج    مستوى منخفضاً لفقرات   التقنيات الحديثة، وأظهرت  
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 وذلك لضعف   ية،اإلرشاد وزارة الزراعة على تنفيذ البرامج        عدم إعتماد  إلىالمزارعين، ويعود ذلك    
ي إرشاد حيث يتطلب تطبيق أي برنامج       رشادمة لإل اإلمكانات المادية لوزارة الزراعة والمديرية العا     

ية مـن خـالل     اإلرشـاد علما أن وزارة الزراعة أعدت العديد من البرامج          مصاريف مالية كبيرة،  
مشاريع مقدمة من دول مانحة ولضعف اإلمكانات المادية تم تطبيق قسم بسـيط منهـا وقـد بـين                   

 . في الدول الناميةيةاإلرشادامج ستفادة المزارعين من البرإنخفاض إ) 1995(الريماوي 
 

يعود ذلك  ية، و اإلرشاد في مشاركة المزارعين في إعداد البرامج        اًوأظهرت الدراسة مستوى منخفض   
 لفقرة  اًية التي تم إعدادها وعدم شموليتها، وأظهرت الدراسة مستوى منخفض         اإلرشاد قلة البرامج    إلى

 أن إعداد الخطـط الزراعيـة فـي وزارة         إلىا  ويعود ذلك أيض   دراسة المشاكل عند إعداد الخطط،    
 الزراعة يتم إعدادها مركزيا ومن المرشدين الميدانيين دون عمل دراسة ميدانية لتحديـد المشـاكل،        

 إشراك المستفيدين من خدمات     إلى) 1993 (آسيا لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصادوقد أوصت اللجنة    
وسـائل النقـل     مستوى منخفض فـي      إلىت الدراسة   وبين ،في تخطيط وتنفيذ هذه الخدمات     اإلرشاد

 اإلرشـاد  المعاناة التي يعاني منهـا       إلىواإليضاح المستخدمة في مديريات الزراعة، وقد يعود ذلك         
، الزراعي الرسمي من ضعف اإلمكانات المادية، وعدم توفر وسائل النقل في كثيـر مـن األحيـان        

  ضرورة إلى في دراسة لها في سوريا       )1993 (سياآ لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصادوأوصت اللجنة   
ووسائل نقل المرشدين في الوقـت      ية،  اإلرشادرصد المخصصات المالية لتوفير متطلبات النشاطات       

  .اإلرشاد حيويا لنجاح مرأوب يعتبر أالمطل
 

 في سؤال طرح على المزارعين حول تلقي التدريب الكـافي عنـد              الدراسة مستوى منخفض   وبينت
 الرسمي الختراعـات    اإلرشاد مراعاة   إلىوكذلك بالنسبة     مستوى منخفض،  إلىوسائل حديثة   إدخال  

 اإلرشـاد ن وجد وين البحث العلمي إ   ضعف التواصل ما ب    إلىوابتكارات المزارعين، وقد يعود ذلك      
 تصلك نتائج البحوث الزراعيـة       مستوى متوسط لفقرة   إلى) 26.5(يشير الجدول   الزراعي الرسمي،   

 و   وهيئات البحـث الزراعـي،     اإلرشاد ضعف الصلة بين     إلىوقد يعود ذلك      المرشدين، عن طريق 
 ذكر الخياط في دراسته     مستوى متوسط لفقرة تعلم المزارع لتقنية جديدة من المرشد الزراعي، حيث          

ويعود ذلك لنفس السبب فـي ضـعف         ،ا تقنية من المرشد   من المزارعين تعلمو  % 47أن  ) 1997(
 . والبحث العلميرشاداإلالصلة ما بين 

 
 أن  إلـى يعـود ذلـك      الزراعـي، و   اإلرشادوأظهرت الدراسة مستوى متوسط لرضا المزارع عن        

 إلـى ، وبالتالي فهـو ينظـر       اإلحتاللالمزارع الفلسطيني عانى من الحرمان الشديد طوال سنوات         
ف اإلمكانـات    ضع إلىباإلضافة    لجميع ما يتعرض له من صعاب،      ا المنقذ بأنهالمؤسسات الحكومية   
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 اإلرشـاد ، وأظهرت مستوى متوسطاً لفقرة تغطيـة         الرسمي اإلرشادالمادية واإلدارية للعاملين في     
 الزراعي  اإلرشاد عدم تغطية    إلى الضرورية للمزارع، ويعزى ذلك      اإلرشادمجاالت  الرسمي لجميع   

 لضعف اإلمكانات،   لمجاالت عديدة، وذلك لضعف القدرة في تلك المجاالت منها التسويقية باإلضافة          
 الزراعي الرسمي سياسة واضحة رغم إعداد السياسـة         رشادن لإل أوأظهرت مستوى متوسط لفقرة     

 الـذي   اإلحـتالل  دا تعرضت للعديد من الصعوبات منها المادية ووجـو        أنهالزراعية الفلسطينية إال    
م، وأظهرت مستوى    بشكل عا  ينعكس على الوضع الفلسطين   فيذ العديد من االتفاقيات والذي إ     أعاق تن 

عـداد المرشـدين فـي     النقص في أإلىيعود ذلك   عدد المرشدين كاٍف لمنطقتك، و     متوسط لفقرة أن  
 .في المنطقة التي حدت من تواجدهم  ضعف إمكاناتهمإلىبعض المناطق باإلضافة 

 
 توفر الكـوادر الفنيـة المؤهلـة ، وجـود        (  للفقرات التالية    اًمستوى مرتفع ) 26.5(يوضح الجدول   

 الزراعـي الرسـمي   اإلرشادتفضيل د الزراعي، معلومة جديدة يحملها المرشد، ثقة المزارع بالمرش  
 الزراعـي الرسـمي بالنسـبة       اإلرشاد أهمية   إلى يشير   كل ذلك و،  ) الخاص اإلرشادالفلسطيني عن   

  الزراعي وأهمية مسـاعدتهم    اإلرشادللمزارعين ويعود ذلك لقناعتهم بان الدولة هي المسؤولة عن          
لمـزارعين  مـن ا % 45 أن إلىفي دراسته ) 1997(في جميع الجوانب الزراعية، فقد اشار الخياط        

 الزراعي يساهم في رفـع الكفـاءة        اإلرشادن نصف المزارعين يرون أن      ثقتهم كبيرة للمرشدين وأ   
 .يةاإلنتاج

 
ية اإلرشـاد   جدا لفقرة تقبل المزارع للنصـائح      اً أن هناك مستوى مرتفع    إلى) 26.5(ويشير الجدول   

 الرسمي مقارنة   اإلرشاد ثقة المزارع ب   إلى إليه من قبل المرشدين الرسميين، وقد يعود ذلك          ةلموجها
 الزراعي الرسـمي    اإلرشاد مستوى مرتفع جدا لفقرة      إلى غير الرسمي، وأظهرت الدراسة      اإلرشادب
ـ     رشاد إل ، وهنا تظهر حاجة المزارع    يضروري للمزارع الفلسطين  ال وي وفعـال   زراعي رسـمي ق

ع  زراعي خاص يـدف    إرشاد تقبل فكرة المزارع لوجود       المعلومة الجديدة، وعدم   وقادر على إيصال  
 . مقابله المزارع ثمن تلك الخدمة

 
راعـي مـن     الز اإلرشاد مستوى متوسط لمجال فاعلية      إلى) 26.5(وأظهرت نتائج الدراسة جدول     

لمادية والفنية لمديريات الزراعـة، لكـن      ضعف اإلمكانات ا   إلىيعود ذلك   وجهة نظر المزارعين، و   
  . الزراعي بدوره بفاعلية أكثراإلرشادذلك يتطلب العديد من الوسائل والخطط والبرامج الكفيلة بقيام 
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  الزراعياإلرشاد المعياري لفقرات فاعلية اإلنحرافالوسط الحسابي و: 26.5جدول 

 
الوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
 اإلنحراف
 المعياري

 التقدير

 مرتفع جدا 0.6 4.3 تتقبل النصائح الموجه إليك من المرشدين الرسميين 1
 متوسط 1.2 3.2 تصلك نتائج البحوث الزراعية عن طريق المرشدين 2
 مرتفع 1.0 3.6 يتوفر الكوادر المؤهلة والمدربة من المرشدين 3
 مرتفع 1.0 3.5 المعلومات التي تصلك من المرشدين تحمل المعلومة الجديدة 4
 متوسط 1.2 3.2 تعلمت تقنية جديدة من المرشد الزراعي 5
 متوسط 1.1 3.3  الزراعي الرسمي يؤدي دوره المطلوباإلرشاد 6
 مرتفع 0.9 3.8 تثق بإمكانيات المرشد الزراعي الحكومي 7
 الزراعي الحكومي في رشادترى بان هناك دور ايجابي لإل 8

 يةاإلنتاجتحسين الكفاءة 
 مرتفع 1.0 3.8

 متوسط 1.1 3.3  الزراعي الرسمياإلرشادلديك الرضا الكافي عن كفاءة  9
تقوم وزارة الزراعة بتنظيم مسابقات إنتاجية وتخصص  10

 جوائز مادية ومعنوية للفائزين لتشجيع المزارعين المميزين 
 منخفض 1.1 2.4

 منخفض 1.1 2.8 رعينية المقدمة تلبي حاجات ومشاكل المزااإلرشادالبرامج  11
 منخفض 1.2 2.6 ية الزراعيةاإلرشادتشارك في إعداد البرامج  12
 منخفض 1.2 2.7 يتم دراسة المشاكل التي تعاني منها عند إعداد خطط زراعية 13
 الزراعي الرسمي ضروري للمزارع اإلرشادترى بان  14

 الفلسطيني
 مرتفع جدا 1.0 4.3

 اإلرشادرسمي جميع مجاالت  الزراعي الاإلرشاديغطي  15
 الضرورية للمزارع

 متوسط 1.1 3.1

 الزراعي الفلسطيني رشادبرأيك، هناك سياسة واضحة لإل 16
 الرسمي

 متوسط 1.1 3.0

 متوسط 1.1 3.0 عدد المرشدين الزراعيين الرسميين كاٍف في منطقتك 17
 اإلرشادوسائل النقل واإليضاح وغيرها من مستلزمات  18

 ي مديريات الزراعةمتوفرة ف
 منخفض 1.0 2.6

 مرتفع 1.2 3.6  الخاصاإلرشاد الزراعي الرسمي عن اإلرشادتفضل  19
تتلقى التدريب الكافي من دائرة الزراعة عند إدخال وسائل  20

 حديثة
 منخفض 1.2 2.8

 الرسمي اختراعات وابتكارات المزارعين اإلرشاديراعي  21
 بالتعاون مع الجهات المختصة

 منخفض 1.1 2.7

 متوسط 0.7 3.2  الزراعياإلرشادمجال فاعلية  22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 81

 : الزراعي بالمزارعيناإلرشاد إتصال. 5.2.5
 

بـالمزارعين   الزراعي   اإلرشاد تصال مستوى منخفض إل   إلى) 27.5(أظهرت نتائج الدراسة جدول     
 اإلسـرائيلي   اللاإلحت إعاقة   إلىيعود ذلك    اإلسرائيلي، و  اإلحتاللمن وجهة نظرهم في فقرة وجود       

 القرى وإغالقهم للمدن الفلسـطينية ممـا يعيـق حركـة انتقـال           إلىلوصول المرشدين الزراعيين    
ـ              لفقـرة   اًالمرشدين الزراعيين وخصوصا خالل فترة االنتفاضة، وأيضا أظهرت مسـتوى منخفض

نـات   ضـعف اإلمكا   إلىتوفر وسائل النقل للمرشدين لوصولهم لمزارع المزارعين، وقد يعود ذلك           
 . الزراعةالمتوفرة لوزارة 

 
تغطية المـزارعين لـبعض تكـاليف وصـول         ن هناك مستوى منخفضاً لفقرة      كما بينت الدراسة أ   

 مما جعل   رشاد وخالل عدم توفر الميزانيات الكافية لإل      ، وخصوصا خالل فترة االنتفاضة    ،المرشدين
رة وجود العالقـة الشخصـية       من تكاليف وصول المرشدين، وفي فق      اًالمزارعين يدفعون قسم كبير   

 إلى، وقد يعود ذلك     اً لتلك الفقرة  يلعب دور في زيارة المرشدين للمزارعين أظهرت مستوى منخفض        
وقد يكـون ذلـك   ، اإلرشادوجود عالقات شخصية مع بعض المزارعين مما ينعكس سلبا على أداء          

تلك المشاكل،  حل  ورة   الزراعي للمرشدين الزراعيين وضر    اإلرشادنتيجة لضعف التدريب الخاص ب    
، وقد  منتظمة لزيارة المرشد الزراعي للمزارع بصورة       اًوقد بينت الدراسة أن هناك مستوى منخفض      

 .يعود ذلك لضعف التدريب والرقابة على عمل المرشدين الزراعيين في متابعة إعمالهم
 

ية من ندوات   رشاداإلتشارك في النشاطات     (مستوى متوسطاً للفقرات التالية     ) 27.5(يظهر الجدول   
 الزراعـي  اإلرشـاد  تصلك النشرات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة ، قـدرة        ،ومحاضرات
تـوفر   المرشدين بك، إتصالرضا الكافي عن  أكثر من القطاعات األخرى، لديك ال  تصالالرسمي لإل 

قـديم الحلـول     المرشدين في ت   ةتابعموزارة الزراعة الطرق المناسبة إليصال مشاكلك للمسؤولين،        
، وقـد   )رتيب مسـبق  المناسبة للمشاكل التي تواجهك عند حصولها، زيارة المرشد للمزارع بدون ت          

 الزراعـي، باإلضـافة   اإلرشاد ضعف اإلمكانات لوزارة الزراعة بشكل عام وخاصة       إلىيعود ذلك   
 مما نجـم     وجود ضعف أو فقدان حلقة الوصل بين المرشدين الخبراء والمرشدين قليلي الخبرة،            إلى

ختصـاص، ناهيـك عـن      وي اإل عن ذلك عدم متابعة المرشدين لمشاكل المزارعين وإيصالها لـذ         
 المرشـدين   إتصال مستوى رضا المزارعين عن      إنخفاض إلىمنظمة كل ذلك أدى     الغير  الزيارات  

للمشاكل التي يعاني منها المرشدون، وقد أشـارت       رغم معرفة العديد من المزارعين      . الرسميين بهم 
 في غانا   أما الزراعي،   اإلرشاد أن المزارعين غير راضين عن خدمات        إلى) 1997(راسة الخياط   د
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 اإلرشـاد  أن مزارعي غانا يعتمدون على مكاتـب  إلى)  (Ntow, etal.,2006فقد أشارت دراسة 
  .هم للتقنيات والمبيدات الزراعيةإستخدامفي % 34بنسبة 

 
 الزراعي المختص فـي المزرعـة،       قرة يزورك المرشد   مستوى مرتفع لف   إلى) 27.5(يشير الجدول   

 الزراعي الفلسطيني بالزيارات الفردية للمزارعين، وأظهـرت  اإلرشادهتمام سياسة   إ إلىيعود ذلك   و
 وذلـك يـدل     ، به هاتفيا  اإلتصالولمكتب المرشد    المزارعين لفقرات زيارة    اًالدراسة مستوى مرتفع  

وأظهـرت الدراسـة    ،  ميين في الميدان ومع المزارعين    على مدى وجود المرشدين الزراعيين الرس     
 في فقرة أداء المرشدين في فترة السلطة الوطنية الفلسطينية مقارنة مع فترة وجـود               اًمستوى مرتفع 

 في السـبعينات  اإلرشادأن الكثير من المزارعين يرون أن ) 1997( في حين أشار الخياط  ،اإلحتالل
 بالمرشـدين  اإلتصـال  سـهولة  ولمستوى مرتفع لفقرة  تسعينات،  كان أفضل بكثير من الثمانينات وال     

 وهذا يتوافـق    وهذا يدل على تواجد المرشدين مع المزارعين       الزراعيين عند حدوث مشكلة طارئة،    
لت مزارعي محافظـة أريحـا عـن    ا عندما سأأنه إلى) Shaheen) 2003مع ما شارت له دراسة     

 زيـارة مرشـدي وزارة      إلـى مـنهم   % 85قد أجاب   زيارات المرشدين لهم في الحقول الزراعية ف      
 .للمرشدين اآلخرين% 2مرشدي اإلغاثة الزراعية و% 13الزراعة و

 
عالقة المزارع بالمرشـد الزراعـي      ( مستوى مرتفع جدا للفقرات التالية       إلى) 27.5(يظهر الجدول   
رشد الزراعي لـك    حترام وتقدير، عند زيارة الم    زيارتك للمرشد الزراعي يستقبلك بإ    الرسمي جيدة،   

 مـدى رضـا     إلىكل ذلك يشير    ) ، يراعي المرشد التقاليد السائدة في المنطقة      ميتعامل بلطف واحترا  
 بهم وتدل علـى     اإلتصالالمزارعين عن طبيعة تعامل المرشدين الزراعيين معهم وبطرق ووسائل          

 . وقيمهمهتمامهم بعاداتهم وتقاليدهممرشدين على عالقتهم بالمزارعين وإمدى محافظة ال
 

راعيين بـالمزارعين مـن      المرشدين الـز   إتصالمجال  ل مستوى متوسط    إلى) 27.5(يشير الجدول   
 من قبل دوائر الزراعة مع المزارعين المعنيين رغم         إتصال وجود   إلى وقد يعود ذلك     وجهة نظرهم 

 والصعاب األخرى الخارجـة عـن      ،زراعة من جهة  وجود الصعاب التي تتعلق بإمكانيات وزارة ال      
 وغيره من المشاكل األخرى التي ال عالقة لهـم بهـا،            اإلحتاللسيطرة المرشدين والمتعلقة بوجود     

 ياإلرشـاد  غالبية المـزارعين بالجهـاز       إتصال أن   إلى) 1989(وهذا يتفق مع ما أشار له محمد        
 بالمرشـد يتـيح الفرصـة للمـزارع     اإلتصالأن  إلى) 1997(كما بين الخياط    محدودة ومتوسطة،   

 اإلرشـاد  المزارعين بإتصال كلما زاد أنه) 1986(هب ية، ويبين داإلرشاداركة بأكثر الفعاليات   للمش
 .الزراعي زادت إمكانية تبنيهم لألفكار الجديدة والمستخدمة
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 ي بالمزارعيناإلرشاد اإلتصال المعياري لفقرات اإلنحرافالوسط الحسابي و: 27.5جدول 
 

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 رافاإلنح
 المعياري

 التقدير

 مرتفع 1.2 3.5 يزورك المرشد الزراعي المختص في المزرعة 1
 مرتفع جدا 0.9 4.0 عالقتك جيدة مع المرشدين الزراعيين الرسميين 2
 مرتفع 1.0 3.7 تزور المرشد الزراعي في مكتبه 3
 مرتفع 1.1 3.6 تتصل بالمرشد الزراعي هاتفيا 4
ية رشاداإلتشارك في النشاطات  5

 )محاضرات،ندوات،مشاهدات(
 متوسط 1.2 3.3

 متوسط 1.2 3.0 تصلك النشرات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة 6
 اإلسرائيلي أعاق وصول المرشد الزراعي اإلحتاللوجود  7

  مزرعتكإلى
 منخفض 1.3 2.6

 إلىبرأيك، يتوفر للمرشدين جميع الوسائل للوصول  8
 مزرعتك

 منخفض 1.0 2.8

 أكثر من اإلتصال الزراعي الرسمي له قدرة على اإلرشاد 9
 القطاعات األخرى

 متوسط 1.0 3.4

 متوسط 1.2 3.2  المرشدين الرسميين بكإتصاللديك الرضا الكافي عن  10
تغطيتك لتكاليف وصول بعض المرشدين لمزرعتك يسبب  11

 ك بالمرشدينإتصال أمامعائق 
 منخفض 1.2 2.9

صلك مع المرشدين أفضل في فترة السلطة برأيك، توا 12
 اإلحتاللالوطنية الفلسطينية من 

 مرتفع 1.0 3.8

 حال ي بالمرشد الزراعاإلتصالبرأيك، هناك سهولة في  13
 حدوث مشكلة طارئة لديك

 مرتفع 1.1 3.7

 مرتفع جدا 0.8 4.1 عند زيارتك للمرشد الزراعي يستقبلك باحترام وتقدير 14
 مرتفع جدا 0.8 4.1 لمرشد الزراعي لك يتعامل بلطف واحترامعند زيارة ا 15
برأيك، تلعب العالقة الشخصية دور في زيارة المرشدين  16

 للمزارعين
 منخفض 1.2 2.4

 مرتفع جدا 0.7 4.1 يراعي المرشدين للتقاليد السائدة في منطقة المزارع 17
توفر وزارة الزراعة الطرق المناسبة إليصال مشاكلك  18

 للمسؤولين 
 متوسط 1.1 3.1

يتابع المرشدون في تقديم الحلول المناسبة للمشاكل التي  19
 تواجهك عند حصولها

 متوسط 1.1 3.4

 منخفض 1.2 2.8 يزورك المرشد الزراعي بصورة منتظمة  20
 متوسط 1.3 3.0 يزورك المرشدون بدون ترتيب مسبق 21
 متوسط 0.5 3.4  المرشدين الزراعيينإتصالمجال  22
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 : الزراعي وعالقته بالمتغيرات المستقلةاإلرشادمستوى رضا المزارعين عن فعالية . 6.2.5
 

 ، α = 0.05ة القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى معنويـة              الفرضي إلختبار
 الزراعـي تبعـا للمتغيـرات المسـتقلة وذلـك حسـب             اإلرشادبين رضا المزارعين عن فاعلية      

، )التفرغ للعمل الزراعي، نوع الحيازة الزراعية، مساحة الحيازة الزراعيـة         لتعليم،مستوى الخبرة، ا(
 الفروق بـين المتوسـطات ألكثـر مـن     إلختبار ANOVA تحليل التباين األحادي     إستخدامفقد تم   

 .مجموعتين، وجدول المقارنات البعدية إليجاد الفروق لصالح المتغيرات
 

 :التعليم. 1.6.2.5
 

 وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد          إلى تحليل التباين األحادي     إلختبارأشارت نتائج التحليل    
 وبالتالي ترفض الفرضـية الصـفرية   ،)28.5(جدول  وذلك في   ) α = 0.05) 0.00مستوى معنوية   

 تبعـا   اإلرشـاد  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المزارعين حول رضاهم عن فاعليـة              أنهأي  
سـتوى  ذوي الم المزارعين   أن   إلى  ويعود ذلك     ،α = 0.05لمستوى التعليمي عند مستوى     لمتغير ا 

 تعليما، وهذا يتفق مع ما أشـار إليـه خضـر    قل األالمزارعين من أقلالتعليمي األعلى لديهم رضا  
، اإلرشـاد أن المستوى التعليمي له تأثير على قراءة المزارعين واطالعهم على نشـرات             ) 1985(

 . للتقنيات الزراعيةهمومدى تبني
 

  تبعا لمتغير المستوى اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  : 28.5جدول 
 التعليمي              

 
ــوع   مجم

 المربعات
ــات  درجــ

 الحرية
ــط  متوســ

 المربعات
ــة   Fقيمــ
 المحسوبة

ــة  القيمـــ
 االحتمالية

 0.000 6.335 2.606 4 10.429 بين المجموعات
   0.411 493 202.84 داخل المجموعات

    497 213.26 المجموع
 

ظهر يوضح ذلك، حيث ي   ) 29.5( والجدول   Scheeffe إختباروللكشف عن موقع الفروق تم تطبيق       
وخريجي كليات المجتمع والجامعات لصالح ذوي المسـتوى األمـي،          أن الفروق كانت بين األميين      

 قناعات  إلىيعود هذا   ، و  تعليما  من األكثر  أقلهم رضا   ليمي لدي  أن ذوي المستوى التع    إلىيعود ذلك   و
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، وأظهرت وجود فروق ما      أكثر من غيرهم من غير المتعلمين      المتعلمين بضرورة تحسين المستوى   
 .الثانويالتعليم  المجتمع وكانت لصالح مستوى كلياتالثانوي والمستوى بين 

 
 اقع الفروق في مستوى رضا المزارعين عن للكشف عن موScheeffe إختبارنتائج : 29.5جدول 

 . الزراعي تبعا للمستوى التعليمياإلرشادفاعلية               
 

ــتوى  المســ
 التعليمي

ــط  جامعي كلية مجتمع ثانوي أساسي أمي المتوســ
 الحسابي

 3.57 * *    أمي
 3.26      أساسي
 3.31  *    ثانوي

 3.02      كلية مجتمع
 3.09      جامعي

 
 :سنوات الخبرة. 2.6.2.5

 
أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي بعدم وجود فروق بين مستوى رضا المزارعين عـن فاعليـة                

) 30.5(، والجـدول    )α = 0.05) 1.00 الزراعي تبعا لمستوى الخبرة عند مستوى معنوية         اإلرشاد
 المـزارعين عـن   ظهر عدم وجود فروق بين رضـا  حيث أ  الفرضية الصفرية  إختبارضح نتائج   يو

 علـى   أن المزارعين متفقونإلىيعود ذلك متغير سنوات الخبرة، وقد     تبعا ل  ي الزراع اإلرشادفاعلية  
 .أي قبول الفرضية الصفرية سنوات خبرتهم إختالف باإلرشادرضاهم عن فاعلية 

 
 وات ، تبعا لمتغير سناإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية : 30.5جدول 

 الخبرة              
 

مجمـــوع   
 المربعات

ــط  درجات الحرية متوســـ
 المربعات

ــة   Fقيمـــ
 المحسوبة

 القيمة االحتمالية

 1.00 0.000 0.00 2 0.00 بين المجموعات
   0.431 495 213.2 داخل المجموعات

    497 213.2 المجموع
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 :التفرغ للعمل الزراعي. 3.6.2.5
 

ن هناك فروقا بين مستوى رضـا المـزارعين عـن            التباين األحادي بأ    تحليل إختبارأظهرت نتائج   
 ،)α = 0.05) 0.000 الزراعي تبعا لمتغير التفرغ للعمل الزراعي عنـد مسـتوى            اإلرشادفاعلية  

 رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجـود  إلى) 31.5(ويشير الجدول   
 الزراعي تبعا لمتغيـر التفـرغ      اإلرشادا المزارعين عن فاعلية      رض فروق ذات داللة إحصائية بين    

  أن المتفرغ للعمل الزراعي يـدرك إلىيعود ذلك  ، و α = 0.05للعمل الزراعي عند مستوى معنوية      
ي لـيس لـه أي   اإلرشـاد  أن التفرغ للعمل إلى) 1985(حيثيات العمل الزراعي، بينما أشار خضر   

 .يةاإلرشادعهم على النشرات  إطالر على مدى تبني المزارعين أوتأثي
 

  تبعا لمتغير التفرغ اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  : 31.5جدول 
 للعمل الزراعي               

 
ــوع   مجم

 المربعات
ــات  درج

 الحرية
ــط  متوســ

 المربعات
ــة   Tقيمــ
 المحسوبة

ــة  القيمـــ
 االحتمالية

 0.000 10.384 4.294 2 8.58 بين المجموعات
   0.413 492 204.6 داخل المجموعات

    497 213.2 المجموع
 

يوضح ذلك، حيث اظهر    ) 32.5( والجدول   Scheeffe إختباروللكشف عن مواقع الفروق تم تطبيق       
الفروق وكانت   للعمل الزراعي،    اً جزئي ينوجود فروق بين المتفرغين للعمل الزراعي وبين المتفرغ       

 ، في مزارعهم وحقـولهم بشـكل دائـم    المتفرغين متواجدون  أن إلىيعود ذلك   ، و لصالح المتفرغين 
ال يعتبـرون   ذوي التفرغ الجزئي     الرسمي، بينما    اإلرشادفعاليات  وبالتالي هناك سهولة لتفاعلهم مع      

 من قبل المؤسسات والهيئـات      أقل بهم   اإلهتمامفي بعض الظروف مزارعين دائمين وبالتالي يكون        
 .المحلية 
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  للكشف عن مواقع الفروق في مستوى رضا المزارعين عن Scheeffe إختبارنتائج : 32.5جدول 
 . الزراعي تبعا لمتغير التفرغ للعمل الزراعياإلرشادفاعلية               

 
ــرغ   متف

 مااتم
ــت  وقـ

 جزئي
ــر  غيـ
 متفرغ

المتوســـــط 
 الحسابي

 3.38  *  ماامتفرغ تم
 3.11    وقت جزئي للعمل في الزراعة

 3.15    غير متفرغ نهائيا
 

 :المساحة الزراعية. 4.6.2.5
 

 تحليل التباين األحادي بان هناك فروقا بين مستوى رضـا المـزارعين عـن               إختبارأظهرت نتائج   
، ويشـير   )α = 0.05) 0.044 الزراعي تبعا لمتغير المساحة الزراعية عند مستوى         اإلرشادفاعلية  

رضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود فـروق           رفض الف  إلى) 33.5(الجدول  
 تبعا لمتغير المساحة الزراعيـة عنـد        اإلرشادعين عن فاعلية    رذات داللة إحصائية بين رضا المزا     

 في رضا المزارعين عن فاعلية      اً أن المساحة تلعب دور    إلى، ويعود ذلك    α = 0.05مستوى معنوية   
طالعهم علـى النشـرات     أن تبني المزارعين للتقنيات وإ    ) 1985(خضر الزراعي، وقد بين     اإلرشاد

 .الزراعية يزداد كلما زادت حيازة المزارع
 

  تبعا لمتغير المساحةاإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية : 33.5جدول 
 
ــوع   مجمـــ

 المربعات
ــات  درجـ

 الحرية
ــط  متوسـ
 المربعات

ــة   Fقيمـ
 المحسوبة

ــة  القيمـــ
 حتماليةاال

 0.044 2.719 1.155 3 3.465 بين المجموعات
   0.425 494 209.8 داخل المجموعات

    497 213.2 المجموع
 

يوضح ذلك، حيث اظهر    ) 34.5( والجدول   Scheeffe إختباروللكشف عن مواقع الفروق تم تطبيق       
 وبـين الـذين   ،)من دو100-51(و  ) م دون 50-20(وجود فروق بين المزارعين الذين حيازتهم بين        
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، وكانت الفروق لصالح المزارعين ذوي المسـاحات األكبـر       م دون 100تزيد حيازتهم عن أكثر من      
 الزراعـي مـن     اإلرشـاد  ب مااهتم أن ذوي المساحات األكبر أكثر إ      إلىيعود ذلك   م، و  دون 100من  

 األكبـر  غيرهم، أو أن المرشدين الزراعيين يركزون في عملهم على المـزارعين ذوي الحيـازات      
 .مساحة

 
  للكشف عن مواقع الفروق بين مستوى رضا المزارعين عن Scheeffe إختبارنتائج : 34.5جدول 

  الزراعياإلرشادفاعلية               
 
 المتوسط الحسابي 100أكثر من  100-51 50-20 20 من أقل 
 3.28     20 من أقل
20-50    * 3.19 
51-100    * 3.06 

 3.54     100أكثر من 
 

 : نوع الحيازة.5.2.6.5
 

أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي بعدم وجود فروق بين مستوى رضا المزارعين عـن فاعليـة                
، والجـدول   )α = 0.05) 0.523 الزراعي تبعاً لمتغير نوع الحيازة عند مستوى معنويـة           اإلرشاد

 وجـود فـروق بـين رضـا          الفرضية الصفرية حيث أظهرت عـدم      إختباريوضح نتائج   ) 35.5(
 تبعاً لمتغير نوع الحيازة، وبالتالي قبول الفرضية الصـفرية القائلـة            اإلرشادالمزارعين عن فاعلية    

 المـزارعين فـي مسـتويات       إختالف عدم   إلىبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، ويعود ذلك         
 .اعية المقدمة إليهم حيازتهم وذلك لتساوي الخدمات الزرإختالف الزراعي باإلرشادرضاهم عن 

 
  تبعاً لمتغير نوع الحيازةاإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية : 35.5جدول 

 
ــوع   مجمـ

 المربعات
ــات  درجـ

 الحرية
متوســـط 

 المربعات
 Fقيمــــــة 

 المحسوبة
القيمـــــة 

 االحتمالية
 0.523 0.650 0.279 2 0.558 بين المجموعات
   0.430 495 212.709 داخل المجموعات

    497 213.267 المجموع
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 :ي وعالقته بالمتغيرات المستقلةاإلرشاد اإلتصالمستوى رضا المزارعين عن . 7.2.5
 

 بـين رضـا     α=0.05 الفرضية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            إلختبار
التعليم، مستوى  ( وذلك حسب    ،قلة بهم تبعاً للمتغيرات المست     الزراعي اإلرشاد إتصالالمزارعين عن   

 إسـتخدام ، فقد تم    )الخبرة، التفرغ للعمل الزراعي، نوع الحيازة الزراعية، مساحة الحيازة الزراعية         
 الفروق بين المتوسطات ألكثر من مجمـوعتين وجـدول   إلختبار ANOVAتحليل التباين األحادي  

 .المقارنات البعدية إليجاد الفروق لصالح المتغيرات
 

 :المستوى التعليمي. 1.7.2.5
 

ـ ANOVA التحليل التباين األحادي  إختبارأظهرت نتائج     بـين مسـتوى رضـا    اً، بأن هناك فروق
 α الزراعي بهم تبعاً لمتغير المستوى التعليمي عند مستوى معنويـة            اإلرشاد إتصالالمزارعين عن   

لفرضـية البديلـة،    رفض الفرضية الصفرية وقبـول ا     ) 36.5(، ويظهر الجدول    )0.001 (0.05= 
ي بهـم   اإلرشاد اإلتصالبمعنى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المزارعين حول رضاهم عن            

 أهمية المستوى التعليمي    إلىويعود ذلك   ،  α = 0.05تبعاً لمتغير مستوى التعليم عند مستوى معنوية        
 . بهماإلرشاد إتصالفي رضا المزارعين عن طبيعة 

 
 ي بهم تبعاً لمتغير اإلرشاد اإلتصالاين األحادي لرضا المزارعين عن تحليل التب: 36.5جدول 

 :المستوى التعليمي             
 
ــوع   مجم

 المربعات
ــات  درج

 الحرية
متوســط 
 المربعات

ــة   Fقيمـــ
 المحسوبة

ــة  القيمـــ
 االحتمالية

 0.001 4.706 1.112 4 4.447 بين المجموعات
   0.236 493 116.450 داخل المجموعات

    497 120.896 جموعالم
 

يبين ذلك، حيث أظهـر     ) 37.5( والجدول   Scheeffe إختباروللكشف عن مواقع الفروق تم تطبيق       
صـالح  وجود فروق بين المزارعين ذوي المستوى التعليمي األساسي والثانوي وبين كلية المجتمع ول 

 طبيعـة  إلـى كبر ينظـرون   أن ذوي المستوى التعليمي األ إلىيعود ذلك   ، و قلالمستوى التعليمي األ  
أن ذوي التعلـيم   إلـى يعـود ذلـك    بالمزارعين بمثالية أكثر من غيرهم من المزارعين، و     اإلتصال
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 مـن غيـرهم مـن    أقل بهم   اإلتصالاألعلى يكونون غير متفرغين للعمل الزراعي، وبالتالي يكون         
 .المزارعين

 
 ين مستوى رضا المزارعين عن  للكشف عن مواقع الفروق بScheeffe إختبارنتائج : 37.5جدول 

 : بهم تبعاً لمتغير المستوى التعليمياإلرشاد إتصال              
 

المســــتوى 
 التعليمي

ــة  ثانوي أساسي أمي كليــ
 مجتمع

المتوســـــط  جامعي
 الحسابي

 3.41      أمي
 3.43  *    أساسي
 3.42  *    ثانوي

 3.17      كلية مجتمع
 3.31      جامعي

 
 : سنوات الخبرة. 2.7.2.5

 
، حيث أظهر عدم وجـود      ANOVA تحليل التباين األحادي     إختبار نتائج   إلى) 38.5(يشير الجدول   

 إتصـال  بين سنوات الخبـرة ومسـتوى        α = 0.05فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة        
دم وجود فـروق     الفرضية الصفرية القائلة بع    ، وبالتالي تقبل  )0.984(ي بالمزارعين    الزراع اإلرشاد

 إختالف تساوي المزارعين ب   إلى، وقد يعود ذلك     α = 0.05ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة       
 . الزراعي بهماإلرشاد إتصالخبراتهم نحو 

 
 ي بهم تبعاً لمتغير  اإلرشاد اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن : 38.5جدول 

 :الخبرة              سنوات 
 

ــوع   مجمــ
 المربعات

درجــــات 
 الحرية

ــط  متوســ
 المربعات

 القيمة االحتمالية  المحسوبةFقيمة 

 0.984 0.016 0.004 2 0.008 بين المجموعات

   0.244 495 120.888 داخل المجموعات

    497 120.896 المجموع
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 :التفرغ للعمل الزراعي. 3.7.2.5
 

بـين  ) 0.000 (α = 0.05 مسـتوى الداللـة       جود فروق ذات داللة عند     إلى) 39.5(يبين الجدول   
ي بهم والتفرغ للعمل الزراعـي، ويشـير الجـدول          اإلرشاد اإلتصالمستوى رضا المزارعين عن     

ـ            إلى) 54.5(  ذات داللـة    اً رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة أن هنـاك فروق
 لمتغير التفرغ للعمل الزراعي عنـد       ي بهم تبعاً  اإلرشاد اإلتصالإحصائية بين رضا المزارعين عن      

 اإلرشاد إتصال كبير في    اً يلعب دور   أن التفرغ للزراعة   إلىيعود ذلك   ، و α = 0.05مستوى معنوية   
 .الزراعي بالمزارعين

 
 ي بهم تبعاً لمتغير اإلرشاد اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن : 39.5جدول 

 .الزراعيالتفرغ للعمل               
 
مجمــوع  

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوســـط 
 المربعات

 Fقيمــــــة 
 المحسوبة

 القيمة االحتمالية

 0.000 11.576 2.701 2 5.402 بين المجموعات

   0.233 495 115.492 داخل المجموعات

    497 120.892 المجموع

 
يبين ذلـك، حيـث     ) 40.5(، والجدول   Scheeffe إختباروللكشف عن مواقع الفروق فقد تم تطبيق        

 بين المزارعين المتفرغين بشكل كلي للعمل الزراعي وبين ذوي التفرغ الجزئي، وكان             اًأظهر فروق 
واجـدون بصـورة    أن المزارعين المتفرغين كلياً يتإلىيعود ذلك  لصالح ذوي التفرغ الكامل، و  ذلك

 الزراعي عن غيرهم من     رشاداإل ب اإلتصال وقراهم، وبالتالي هم أكثر قدرة على        دائمة في مزارعهم  
 .المزارعين

 
  للكشف عن مواقع الفروق بين مستوى رضا المزارعين عن Scheeffe إختبارنتائج : 40.5جدول 

 :ي بهم تبعاً لمتغير التفرغ للعمل الزراعياإلرشاد اإلتصال             
 

 الوسط الحسابي غير متفرغ وقت جزئي  ماامتفرغ تم التفرغ للزراعة
 3.49  *  مااغ تممتفر

 3.27    وقت جزئي
 3.30    غير متفرغ نهائي
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 :مساحة الحيازة الزراعية. 4.7.2.5
 

 بعدم وجود فـروق بـين مسـتوى رضـا       ANOVA تحليل التباين األحادي     إختبارأظهرت نتائج   
اللـة  ي بهم تبعاً لمساحة الحيازة الزراعية للمزارع عند مستوى الد         اإلرشاد اإلتصالالمزارعين عن   

α = 0.05) 0.216(    ويظهر الجدول ،)قبول الفرضية الصفرية القائلـة بعـدم وجـود          إلى) 41.5 
 . α = 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 ي بهم تبعاً لمتغير اإلرشاد اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن : 41.5جدول 
 :عيةمساحة الحيازة الزرا              

 
ــوع   مجمــ

 المربعات

درجـــات 
 الحرية

ــط  متوســـ
 المربعات

 القيمة االحتمالية  المحسوبةFقيمة 

 0.216 1.493 0.362 3 1.086 بين المجموعات

   0.243 494 119.810 داخل المجموعات

    497 120.896 المجموع

 
 :نوع الحيازة الزراعية. 5.7.2.5

 
 عدم وجـود فـروق ذات       إلى ANOVA التباين األحادي     تحليل إختبارنتائج  ) 42.5(يبين الجدول   

، وبالتالي تقبل الفرضية الصـفرية القائلـة      )α = 0.05) 0.883داللة إحصائية عن مستوى معنوية      
 بين مسـتوى رضـا المـزارعين عـن          α = 0.05بعدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة        

 الزراعـي ال يميـز بـين نـوع     اإلرشاد أن لىإيعود ذلك م تبعاً لمتغير نوع الحيازة، و     به اإلتصال
 ة مختلطأكانت نباتية أم حيوانية أمالحيازة ويعمل في الحيازات الزراعية سواء. 

 
 ي بهم تبعاً لمتغير نوع اإلرشاد اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن : 42.5جدول 

 .الحيازة              
 

وع مجم 
 المربعات

ط متوس ةدرجات الحري
 المربعات

 القيمة االحتمالية  المحسوبةFقيمة 

 0.883 0.124 0.030 2 0.061 بين المجموعات

   0.244 495 120.836 داخل المجموعات

    497 120.896 المجموع
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 :الخدمات التي يريدها المزارع وغير موجودة حالياً من وجهة نظره. 8.2.5
 

يدها المزارع وغير موجودة    حول ما هي الخدمات التي ير     في سؤال مفتوح عرض على المزارعين       
 مزارعاً، وقد كان ترتيب تلك الخـدمات        498 مزارع على هذا السؤال من أصل        368أجاب  حالياً؟  

 :حسب إجابتهم كما يلي
 

 ية اإلرشاد أهمية تكثيف الزيارات إلىمن الذين أجابوا على السؤال % 41.8أشار : المرتبة األولى
 .ستمرارومتابعته له بإ الزراعي اإلرشادمن قبل للمزارعين 

 
  من أسمدة وبذار وأعالف وأشتال ومبيدات زراعية وأدويةاإلنتاجتوفير مستلزمات : المرتبة الثانية

 .ممن أجابوا على السؤال% 28بيطرية ولقاحات بأسعار مميزة ومدعومة، وذلك بنسبة 
 

 ة الحديثة وتزويد المزارعين بنشرات وتدريب مناسبمواكبة التكنولوجيا الزراعي: المرتبة الثالثة
 .ممن أجابوا على السؤال% 13لهم وكان ذلك بنسبة 

 
  التسـويقي  اإلرشـاد  تفعيل دور    إلى بالتسويق وفتح آفاق جديدة باإلضافة       اإلهتمام: المرتبة الرابعة 

  .ممن أجابوا على السؤال% 9.5نسبة الداعم لألسواق الجديدة، وذلك ب
 

 غيـر يدات الزراعية الغير قانونيـة و    توفير مختبرات لفحص األدوية الفاسدة والمب     : ة الخامسة المرتب
 ، وكـان اإلنتـاج مطابقة للمواصفات، باإلضافة لتوفير الرقابة على األسمدة وغيرها من مستلزمات  ال

ـ      أهمية عمل دراسا  ، و ممن أجابوا على السؤال   % 5.4نسبة  ذلك ب  ة ت حول كيفية خلط األدوية وكيفي
 .ممن أجابوا على السؤال% 4.6 ستعمالها، وذلك بنسبةإ

 
  بتدريب المرشدين، وتوفير التدريب العملي الكـافي وإطالعهـم         اإلهتمامضرورة  : دسةالمرتبة السا 

 .ممن أجابوا على السؤال% 3.8على المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وذلك بنسبة 
 

للغة العربية على المبيدات الزراعية واألدويـة البيطريـة حتـى           توفير ملصقات با  : المرتبة السابعة 
،  أجابوا على السـؤال    ممن% 0.5، وذلك بنسبة     علمي يتسنى للمزارعين فهمها والتعامل معها بشكل     

حتى أن في بريطانيا يطالبون بضرورة توفير الملصقات المرافقة لعبوات المبيدات المنزلية وتـوفير              
 ).Grey, et al., 2005(يث طريقة االستخدام واألمان وغيرها المعلومات الضرورية من ح
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 : الزراعي الفلسطيني من وجهة نظر المزارعيناإلرشادالمشاكل التي تواجه . 9.2.5
 

 على مزارعي العينة، وقد تضمن السؤال المفتوح المشاكل التي تواجـه         وزع تم توجيه سؤال مفتوح   
 عدة فروع منها مـا يتعلـق فـي          إلىيص تلك المشاكل     الزراعي الفلسطيني، وقد تم تخص     اإلرشاد

 الزراعي، والوزارة، والمزارع نفسه، وفي األدوات والمواد المقدمة ومشـاكل           اإلرشادالعاملين في   
 .أخرى

 
 :اإلرشادمشاكل تتعلق في العاملين في . 1.9.2.5

 
ـ   اً مزارع 311 اإلرشادأجاب على سؤال المشاكل المتعلقة بالعاملين في         ـ  498ل   من أص ، اً مزارع

 الزراعي الرسـمي    اإلرشاد أن المزارعين يرون بأن هناك مشاكل تواجه         إلىأشارت نتائج الدراسة    
ية اإلرشاد في الزيارات    اً أن هناك نقص   إلىمنهم  % 42، حيث أشار    اإلرشادفيما يتعلق في العاملين ب    

وخبـرتهم  المرشـدين   ءة   قلّة كفا  إلىمن المزارعين   % 27.7من قبل المرشدين للمزارعين، وأشار      
وعدم معرفتهم بأمور تتعلق بخلط المبيدات وقلّة معرفتهم في آخر المستجدات العلمية مـن تقنيـات                

 إلىمن المزارعين الذين أجابوا على السؤال يشيرون        %) 26.7(حديثة وغيرها، وبينت الدراسة أن      
فر األجهزة والمعـدات التـي   توعدم توفر اإلمكانات المادية من وسائل نقل وإيضاح والمواصالت و      

 .نهم من أداء دورهم بكفاءة وفاعليةتمك

 
 :مشاكل تتعلق بتوفر األدوات المقدمة. 2.9.2.5

 
% 77.2 على هذا السؤال، حيـث أشـار         اً مزارع 498 من أصل    اً مزارع 313تم اإلجابة من قبل     

مـن  % 15.1قد أشـار   عدم توفر وسائل اإليضاح، والقرطاسية، ووسائل النقل وغيرها، و  إلىمنهم  
 نقص في األدوات والنشرات ووجود بعض األدوية والمبيدات مكتوب عليهـا بلغـة              إلىالمزارعين  

 عدم توفر النشرات التوضيحية للمزارعين لتساعدهم في أداء دورهم بفاعليـة            إلىعربية، باإلضافة   
ـ ) 1992 (آسيا لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصادوكفاءة، وقد أشارت اللجنة       كافـة   إسـتخدام  أن   ىإل

 أكبـر عـدد ممكـن مـن         إلىية يساعد في وصول الرسالة      اإلرشادالوسائل الممكنة لبث الرسائل     
 .المستفيدين
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 :مشاكل تتعلق بالوزارة. 3.9.2.5
 

% 41 وزع عليهم االستبيان، فقد أشـار        اً مزارع 498 مزارعين من أصل     305تم اإلجابة من قبل     
مـن  % 12 الوزارة ال تقدم الـدعم المـادي للمـزارعين، وأشـارت          ممن أجابوا على السؤال بأن    

ي ويجعلهم غير قـادرين  اإلرشاد وجود روتين في حركة المرشدين مما يعيق عملهم    إلىالمزارعين  
 بالجانب التسويقي للمنتجـات     اإلهتمام عدم   إلىمنهم  % 8.5ية، وأشار   اإلرشادعلى توصيل الرسالة    

 عدم توفر اإلمكانات المادية للوزارة، مما يجعلها غيـر قـادرة            لىإمنهم  %) 7.9(الزراعية، وذكر   
ة لدعم القطـاع    على توفير األسمدة والمبيدات واألدوية واللقاحات وغيرها من المستلزمات األساسي         

 ضـرورة رصـد     إلـى ) 1992( آسيا لغربي   يةاإلقتصاد و اإلجتماعيةالزراعي، وقد أوصت اللجنة     
 .يةاإلرشادلبات تنفيذ النشاطات المخصصات المالية لتوفير متط

 
 :مشاكل تتعلق بالمزارع نفسه. 4.9.2.5

 
 300 والتي تتعلق بـالمزارع نفسـه        اإلرشادأجاب على السؤال المتعلق بالمشاكل التي يعاني منها         

% 40 العديد من المشاكل، فقـد أشـار        إلى، حيث أشار المزارعون     اً مزارع 498مزارع من أصل    
نات المادية للمزارع الفلسطيني، وأن المزارع يملك القليل من المساحة والمعدات            قلة اإلمكا  إلىمنهم  

 األدوية واألساليب الزراعية الحديثة،     إستخدام جهل المزارع ب   إلىمنهم  % 12.3البسيطة، بينما أشار    
ات إرشـاد  قلة خبرة المزارعين الفلسطينيين وعدم إتباعـه للعديـد مـن             إلىمنهم  % 11.3وأشار  
 عـدم ثقـتهم     إلـى ن الزراعية، ويعود ذلك العتقادات تتعلق بالمزارعين أنفسهم باإلضافة          المرشدي

 يعلـم مـا ال   بأنـه  الزراعي في بعض األحيان، والعتقاد العديد منهم لفكرة قد تتكون لديه     اإلرشادب
 أن هناك بعض المـزارعين ال يلتزمـون بحضـور المحاضـرات             إلى% 3يعلمه المرشد، وأشار    

) 1993( آسـيا  لغربـي    يةاإلقتصاد و اإلجتماعيةاللجنة  يام الحقل وغيرها، وقد أشارت      والندوات وأ 
 توفير خـدمات وحـوافز للفئـات ذات         إلى الزراعي في األردن     اإلرشادضمن مقترحاتها لتطوير    

ي تكـوين القناعـات لـدى    اإلتصال القليلة نسبياً وأن يستهدف النشاط   يةاإلقتصادالموارد الزراعية و  
 .ن وتوفير المعلومات لهمالمستهدفي

 
 :مشاكل أخرى. 5.9.2.5

 
 أن  إلـى مـنهم   % 85، حيث أشـار     اً مزارع 498 من أصل    اً مزارع 126أجاب على هذا السؤال     

 أن مشـكلة  إلىمنهم % 35.7 تطوير الزراعة ونجاحه، كما أشار       أمام يشكّل العائق األكبر     اإلحتالل
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أشاروا % 29ارعين في الزراعة الفلسطينية، وأن      التسويق من أهم المشاكل التي تعترض نجاح المز       
 من أسمدة وأعالف ومبيدات زراعية وأدوية بيطريـة وغيرهـا، وقـد     اإلنتاج غالء مستلزمات    إلى

ستقرار السياسي في فلسطين من أهم العوامل التي ساهمت فـي   أن عدم اإلإلى) 2001(أشار القاسم   
 الكـافي والتخطـيط الجيـد        للتمويل اإلرشادافتقار   إلى الزراعي، مما أدى     اإلرشادإضعاف هيكلية   

 .ية بشكل فعالاإلرشادوالعناصر البشرية القادرة والمؤهلة لتنفيذ وتخطيط البرامج 
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 :لفصل السادسا

______________________________________________________ 
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 ن للمرشدين الزراعيييةقتصاداإل وجتماعيةاإل  الخصائص 1.6

 
 الرسمين من جيل الشباب وقليلي الخبـرة،        نالمرشدين الزراعيي  يالحظ من نتائج الدراسة أن أعمار     

حيث تبين من الدراسة غياب جيل ما بعد الشباب، وكان ذلك بسبب قلة عدد المرشدين قبـل قـدوم                   
ستهدافه للقطاع الزراعي    أو حتى إ   حتاللاإلوعدم اهتمام   وقلة الموازنات   السلطة الوطنية الفلسطينية    

 المـدربين فـي     ن السبب األخر فيعود لتقاعد عدد كبير من المرشدين الـزراعيي          أمافي الثمانينات،   
ستغاللها لتلك الكفاءات في االستفادة من خبراتهم في        وزارة الزراعة وعدم إ   السنوات األولى إلنشاء    

 اإلرشادباب الذي كان له األثر السلبي الكبير في أداء          توصيل المعلومة وتدريب جيل المهندسين الش     
 صرف مبـالغ هائلـة فـي    إلىضطرها لذي عانت منه وزارة الزراعة مما إ    الزراعي الفلسطيني وا  

 . الرسميننتنمية الموارد البشرية للمهندسين الزراعيي
 

ورة أو مسـاق فـي       لم يتلقوا أي د    نيالحظ من نتائج الدراسة أن أكثر من ثلث المرشدين الزراعيي         
 قلة اهتمام الجامعـات الفلسـطينية وكليـات         إلى الزراعي، وقد يعود ذلك      اإلرشادمجال فلسفة علم    

ي الميداني، حيث يتخـرج الطالـب مـن         اإلرشاد مؤهلين للعمل    نالزراعة بإعداد مرشدين زراعيي   
 عندما يدخل لميـدان     هأنكليات الزراعة الفلسطينية حامال لشهادة العلوم في الهندسة الزراعية علما           

العمل الزراعي يعمل كمرشدا زراعيا سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يعـرض المهندسـين                
 للعديد من الصعوبات أهمها فيما يتعلـق بكيفيـة التعامـل والتصـرف وإدارة العمليـة                 نالزراعيي
 .ية بكفاءة اإلرشاد
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 و  اإلرشادي على مساقات تتعلق بفلسفة علم       ا ال تحتو  أنهوعند مراجعة مساقات كليات الزراعة تجد       
ختياريا أي أن الطالب في كلية الزراعة يمكن أن يتخرج           فتجد مساقا واحدا فقط وقد يكون إ       مناهجه،

 عدم تلقي طالب الزراعـة  إلى، هذا باإلضافة اإلرشاددون حصوله على مساق واحد في فلسفة علم     
يمية مما يعرضهم للكثير من الضعف خالل عملهم فـي     التدريب العملي الكافي خالل دراستهم األكاد     

حول أهمية تـدريب  ) 1993 (آسيا لغربي اإلجتماعية ويةاإلقتصادالميدان، وهذا ما شارت له اللجنة       
 .يةاإلرشاد على األعمال نالمهندسين الزراعيي

 
ن مر فـإ ي، وفي حقيقة األاإلرشادمن المرشدين غير متفرغين للعمل % 10 أن   إلىأشارت الدراسة   

ية، فالمرشـد الزراعـي     إرشادالمرشد الزراعي في وزارة الزراعة يقوم بمهام وظيفية أخرى غير           
يقوم بجمع إحصائيات ميدانية وعمل كشوفات زراعية والمشاركة في إصدار التراخيص الزراعيـة             

كل ذلـك يعـرض   وتقدير األضرار وفض الخالفات بين المزارعين بخصوص الشكاوي الزراعية،       
حتكاك مع المزارعين وقد يؤثر على طبيعة تعامـل المرشـد مـع المـزارع               رشد الزراعي لإل  الم

في تأثير إشـراك المرشـدين      ) 1985(واإلخالل بصفاء العالقة بينهما، وهذا ما أشار له عز الدين           
 .ية على كفاءة وفاعلية المرشد الزراعيإرشادبمهام غير 

 
 من ذوي المسميات الوظيفية نائـب مـدير وهـذه           من المرشدين هم  % 14بينت الدراسة أن هناك     

ي، حيث عملت الوزارة على إرضاء رغبات المرشدين إال         اإلرشادالمسميات تفوق مستويات عملهم     
 فـي الـوزارة بعـدم الرضـا         نأن ذلك لعب دورا كبيرا في شعور الكثير من المرشدين الزراعيي          

ا على أداء العديـد مـنهم، فالمرشـدين    نعكس سلبن مما إ واإلنصاف مقارنة مع غيرهم من المرشدي     
 في المستوى مـن مهـام المرشـد         م أعلى بأنه يشعرون   االذين لديهم مسميات وظيفية أعلى أصبحو     

 . رضا وكفاءة في أدائهمأقلبعدم اإلنصاف ويشعرون الزراعي مما جعل المرشدين اآلخرين 
 

  للمزارعيناإلجتماعيةقتصادية واإلالخصائص  2.6
 

% 20كثر من ثلث المزارعين لديهم مستوى تعليمي كلية مجتمع فأكثر حتـى أن              بينت الدراسة أن أ   
منهم يحملون شهادة البكالوريوس، هذا يدل على مدى البطالة في صفوف حملة الشـهادة الجامعيـة                

ستيعاب القطاع الزراعي للعديد منهم، وهـذا يعطـي مؤشـر أيضـا لواضـعي                إ إلىويشير أيضا   
 إمكانية تطبيق القوانين الزراعية الحديثة وإنتـاج  إلىة وأصحاب القرار السياسات والمؤسسات األهلي 

منتجات زراعية أمنة بيئيا وبشريا مثل إنتاج منتجات عضوية وفق قوانين عالمية والتي تحتاج مـن                
 . المزارعين توثيق أعمالهم الزراعية
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 سـنوات، ويعـود   10ن  مأقل أن أكثر من ثلث المزارعين لديهم خبرة زراعية    إلىأشارت الدراسة   
 أن العديد من العمالة الفلسطينية كانت تعمل داخل الخط األخضر وبعد حـدوث انتفاضـة                إلىذلك  

األقصى وإغالق إسرائيل للمعابر وإنشاء  جدار الفصل العنصري حرم الفلسطيني من العمـل فـي                
ألجـداد لتـوفير قـوت       مهنة اإلباء وا   إلى زيادة البطالة مما جعلهم يلجئون       إلىإسرائيل وأدى ذلك    

يومهم وتربية أبنائهم، مما يدل على أن هذا القطاع ال يمكن التفريط به  وال بد عند وضع أي نـوع                     
، وبينت  ةمن السياسات من أخذه بعين االعتبار لما يلعبه من دور كبير في استيعاب العمالة الفلسطيني              

يدل على تفتت    دونم، وهذا    20 من   لأقالدراسة أن أكثر من ثلث المزارعين يملكون حيازة زراعية          
 هم في األصل مـن العمـال داخـل الخـط            نن عدد كبير من هؤالء الزراعيي     الملكية الزراعية وأ  

األخضر مما جعلهم يستأجرون عدد قليل من الدونمات الزراعية للعمل فـي الزراعـة، وأشـارت                
عتمد المزارعـون الفلسـطينيون    دور العمالة األسرية في العمالة الزراعية حيث ي     إلىالدراسة أيضا   

على أبنائهم وأسرهم فيشارك األب واألبناء والزوجة في العمل الزراعي، مما يـدل علـى أهميـة                 
 .إشراك المزارعين وأسرهم عند وضع الخطط الزراعية

 
ـ  للمرشدين والمزارعين    اإلجتماعية و يةاإلقتصادنالحظ من خالل الخصائص      م حـديثو العمـل     أنه

ي يجب على المهتمين بالقطاع الزراعي وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتطـوير            الزراعي وبالتال 
 . على حد سواء لتزويدهم بالمهارات والمعارف الالزمة لعملهمنوتدريب المرشدين والمزارعي

 
  الزراعي بالمزارعين اإلرشاد إتصال 3.6

 
مي بالمزارعين من وجهـة      الزراعي الرس  اإلرشاد تصال وجود مستوى متوسط إل    إلىبينت الدراسة   

 الزراعي الرسمي من عدم توفر وسائل       اإلرشادنظر المرشدين والمزارعين على حد سواء، فيعاني        
 اإلجتماعـات اإليضاح المناسبة من قرطاسية ومواد ضيافة عند عقـد المحاضـرات والنـدوات و             

السـنوات الماضـية     نقص وسائل النقل التي يعاني منها المرشدون طيلة          إلىللمزارعين، باإلضافة   
 الوزارة بالمزارعين، ومن هنا البد للبحث عن األسباب         إتصالوهذا يعطي سببا وجيها حول ضعف       

 ضرورة  إلى المرشدين وتوفير وسائل النقل الكافية لهم وكذلك البد لنا من اإلشارة             إتصالالتي تعيق   
ن تكون محددة حيث حاليا ما      راعة وأ  عن باقي ميزانيات دوائر الز     اإلرشادفصل الميزانية الخاصة ب   

رتباطـه بالميزانيـة الكليـة لـدوائر         إ إلىيدير حركة المرشدين في الدوائر توفر الوقود باإلضافة         
يز بين مخصصات كل منهم، مما يجعلها في العديد من األحيان عرضة لصـرفها              يالزراعة دون تم  

 إلـى يف وصول المرشدين    ية، ناهيك عن تحمل بعض المزارعين لتكال      إرشادكن أخرى غير    أمافي  
 .حقولهم
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ه بـالمزارعين، حيـث يفقـد       إتصـال  أمامية عائق   إرشاديعتبر تكليف المرشد الزراعي بمهام غير       
صطدامه معهم في بعض األحيان عند عمله بمهام غيـر      دون التواصل مع المزارعين وذلك إل     المرش
سرائيلي أعاق وصول المرشد     اإل اإلحتالل أن   إلىية، وقد اتفق أيضا المرشدون والمزارعون       إرشاد

 عدم زيارة المرشـدين للمـزارعين بصـورة         إلىشارت النتائج   أ حقول المزارعين، و   إلىالزراعي  
 قلة الرقابة اإلدارية على عمل وأداء المرشدين، حيث تكتفـي الـوزارة             إلىمنتظمة، وقد يعود ذلك     

 المزارعين من وجهة نظرهم فـي    ، ويعاني رشادبتقارير شهرية يرفعها المرشدون لإلدارة العامة لإل      
 إلىبعض األحيان من أن زيارات المرشدين تلعب بها العالقة الشخصية دورا كبيرا، وقد يعود ذلك                

ية والتـدريب  اإلرشـاد  األسـاليب  إلى خالل اإلعداد األكاديمي تفتقر نأن خلفية المرشدين الزراعيي  
 .زراعي الاإلرشادالعملي وعدم معرفتهم بمهام وواجبات وفلسفة 

 
هم بـالمزارعين   إتصال مستوى متوسط في رضاهم عن       إلىتشير الدراسة من وجهة نظر المرشدين       

 وجود تنظيم إداري يعيـق  إلىوفي سرعة وصولهم للمزارع في حال حدوث مشكلة، وقد يعود ذلك         
ـ                 ث حرية وعمل المرشد الزراعي، حيث أن المرشد الزراعي يجب أن يوقع  على إذن مغادرة بحي

نتهاء من الدوام الرسـمي،     اء من مهمته أو حتى عودته قبل اإل       نته وجهته ويتوجب عليه بعد اإل     يحدد
مما يعني أن المرشد الزراعي يضيع من أوقات دوامه أكثر من النصف الزمني في دوائر الزراعـة         

 يصـرف   أنـه حيث يتوجب عليه العودة أو قد يكون تعود على العودة قبل ساعة من انتهاء الدوام و               
 التنسيق  إلى ساعة صباحا قبل خروجه من مكاتب الزراعة ويحتاج في العديد من المرات              قللى األ ع

مع المسئول اإلداري أو المحاسب للحصول علـى مصـاريف لتغطيـة النفقـات الخاصـة بعقـد                  
المحاضرات والندوات وأيام الحقل وفي كثير من المرات ال يحصل المرشدون على تلك المصاريف              

اية الميزانية المالية للدوائر، ومن هنا البد من البحث عن سبل تسهل تـوفير األمـوال     بسبب عدم كف  
 إمكانية التقليل من الروتين المفـروض علـى عمـل           إلىالالزمة لتسهيل عمل المرشدين باإلضافة      

 وذلك من خالل إمكانية إعطائهم حوافز مادية عن ساعات تأخرهم بالعمـل أو              نالمرشدين الزراعيي 
ب منهم في كثير من األحيان العمل في أيام العطل الرسمية لذلك البد مـن تـوفير حـوافز                   قد يتطل 

تجعلهم أكثر كفاءة ونشاطا وتزيل المعيقات اإلدارية التي تحـد مـن عملهـم وإيصـالهم للرسـالة              
 .ية وتفاعلهم مع مجتمع المزارعيناإلرشاد

 
 ن مصادر معلومات المرشدين الزراعيي4.6

 
م يعتمدون على الخبرة الشخصية من حيث مصادر معلوماتهم         أنه إلىثي المرشدين   يشير أكثر من ثل   

 إلى، فقد أشار ثلثهم     ن الفلسطينيي نوهذا يدل على ضعف المصادر المتوفرة لدى المرشدين الزراعيي        
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نترنت ومن هنا ومع التقدم التكنولوجي ال بد مـن النظـر فـي            واإل ةه على الدورات التدريبي   إعتماد
داد المرشد الزراعي ليستطيع مواكبة كل ما هو جديد حيث أصبح العالم الحـديث قريـة                طريقة إع 

واحدة يسهل من خاللها الحصول على أي معلومة، ولذلك البد من توفير المساقات الدراسية خـالل                
لكترونية الحديثة  تعاملون مع الحاسوب والتقنيات اإل     القادرة على جعلهم ي    نإعداد المهندسين الزراعيي  

 إلـى فتقار مديريات الزراعـة      إ إلىالتي تسهل لهم الحصول على أي معلومة جديدة، هذا باإلضافة           
نترنت مما يجعله حبيس للمعلومـات القديمـة المكتوبـة       المرشد بالعالم عن طريق اإل     إتصالوسيلة  

لـه  بالكتب والمراجع الدراسية التي مضى عليها العديد من السنوات، مما يجعله متلق لمـا يسـوقه         
أصحاب الشركات الزراعية من معلومات قد ال تكون من مصلحة المزارعين والبيئـة علـى حـد                 

 .سواء
 

 يةاإلرشاد الظروف المالئمة لتنفيذ النشاطات 5.6
 

 كانت  ن أن أفضل ساعة لعقد الزيارات الفردية من قبل المرشدين الزراعيي          إلىأشارت نتائج الدراسة    
ختيار الساعة المناسبة لزيـارة المرشـد الزراعـي         تظهر أهمية إ  ن هنا   الساعة العاشرة صباحا، وم   

 على طريقة توصيل المعلومـة  ت غير مالئمة تقلل و قد تؤثر سلبا    للمزارع حيث أن زيارته في أوقا     
ية وحتى عالقة المرشد بالمزارعين، حيث أن طريقة تعامل المرشد مع المزارع أو العكـس           اإلرشاد

 يريـد إيصـالها     ية وسهولة نقل التقنية أو حتى أي فكرة       اإلرشادالة  يلعب دور كبير في إيصال الرس     
ختيار المزارعين للساعة العاشرة لتنفيذ الزيارة الفردية والمحاضـرة والتـدريب   المرشد، وقد يعود إ   

ى تقريبا يومه الزراعي ونعلم أن      أنه أن المزارع يكون قد      إلىالعملي سواء من مشاهدة أو يوم حقل        
 منازلهم قبل الظهيـرة ثـم   إلى حقولهم في ساعات الصباح الباكر ويعودون      إلىون  المزارعون يذهب 

 . مزاولة نشاطهم الزراعيإلى يعودون
 

ي للزيارة الفردية والمحاضرة والتدريب العملي يجب أن        اإلرشادبينت نتائج الدراسة أن مدة النشاط       
 من ذوي الشهادات الدراسية ممـا       اوال تتجاوز مدتها الساعة، ويعود ذلك الن غالبية المزارعين ليس         

 إلـى يجعلهم غير قادرين على تحمل التلقين أو حتى التدريب لمدة تزيد عن الساعة، ومن هنا نرى                 
أهمية عقد المحاضرات للمزارعين وعدم التركيز على إعطائهم دورات زراعية حيـث أن الـدورة               

 عـزوفهم   إلى اإلطالة في مدة التلقين       يوميا، وقد تلعب   قل أربع ساعات على األ    إلىالزراعية تحتاج   
في كثير من األحيان عن حضور اللقاءات الزراعية ولذلك ينبغي عدم اإلطالة في إيصال الرسـالة                

 .ية فكما يقال خير الكالم ما قل ودلاإلرشاد
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ن زيـارة   ية، فـإ  اإلرشـاد ختيار اليوم المناسب لتنفيـذ النشـاطات         أهمية إ  إلىتشير نتائج الدراسة    
ي وبالتالي تفقـد    اإلرشاددين لمزارعين في أيام غير مناسبة قد تحول دون حضورهم للنشاط            المرش

ي، وقـد  اإلرشادية مضمونها، ويعتبر يوم الخميس أفضل أيام األسبوع لتنفيذ النشاط   اإلرشادالرسالة  
  أن هذا اليوم تتوقف فيه أعمال القطف للمحاصيل فهو يوم عطلة سـوق الخضـار ،                إلىيعود ذلك   

 . رغبتهم للزيارة خالل أيام األسبوعلى الرغم من أن المزارعين أبدواع
 

 ياإلرشادمعيقات العمل  6.6 
 

 الزراعي من وجهة نظـر المـزارعين والمرشـدين     اإلرشاد مشاكل تتعلق في     إلىأشارت الدراسة   
  الزراعي من حيث قلـة كفـاءة المرشـدين ومعـرفتهم           اإلرشادفهنالك مشاكل تتعلق بالعاملين في      

بمستجدات األمور من تقنيات حديثة وأساليب علمية إليصال المعلومة الجديدة للمزارعين ناهيك عن             
المشاكل اإلدارية المتعلقة بالروتين اليومي في التعامل مع األمور المالية على مستوى الوزارة وذلك              

السيارات ووسـائل    وعدم وجود إدارة مالية مباشرة وعدم كفاية         اإلرشادلعدم توفر ميزانية خاصة ب    
 في كثير من التخصصـات      اإلرشاد ضعف ونقص في خبراء      إلىالنقل الهامة للمرشدين، باإلضافة     

، اإلرشـاد الزراعية ناهيك عن ضعف آليات التنسيق بين اإلدارة والمؤسسات األخرى العاملة فـي              
لعلمي، وال ننسـى    نعدام التنسيق مع الهيئات العلمية من جامعات وكليات زراعية ومراكز البحث ا           وإ

 .المعيقات من حيث توفر وسائل اإليضاح الالزمة للمرشدين إليصالهم المعلومة الجديدة
 

خصوصية األراضي الفلسطينية من حيث وجود الحواجز العسكرية التي تعيق وتحـد مـن حريـة                
صول  وإعاقة و  اإلرشاد من منع تطور طواقم      اإلحتاللحركة المرشدين ناهيك عن ما تقوم به دولة         

المعدات الالزمة لمراكز البحث العلمي حيث تحتجز إسرائيل في مينائها العديد من المعدات الالزمة              
 الـدعم المناسـب للمـزارع    رللبحث العلمي، ويعتبر عدم وضوح السياسات والخطط وعـدم تـوف   

ية داإلرشـا  البـرامج    إلىية  اإلرشادي حيث تفتقر الخطط     اإلرشادالفلسطيني من أهم معيقات العمل      
المدروسة والتي تأخذ بعين االعتبار المشاكل التي تواجه المزارعين علما أن إعداد تلـك البـرامج                

ا تضع مشاكل المزارعين على سلم أولوياتها ولذلك لـم ترتقـي            نهية أل اإلرشادأساس نجاح الرسالة    
 إلـى عـود ذلـك   ية رغم إعداد العديد منها، وقد ي     اإلرشاد مستوى تنفيذ البرامج     إلىوزارة الزراعة   

 ميزانيات خاصة قد تتنافى مع الهيكلية الحالية الموجـودة فـي اإلدارة            إلىحتياج تنفيذ هذه البرامج     إ
 مبالغ يجب توفيرهـا فـي المكـان والزمـان     إلى حيث أن تنفيذ تلك البرامج يحتاج       رشادالعامة لإل 

 .الفلسطيني الزراعي اإلرشادالمحدد، ولذلك البد من التفكير في آلية جديدة لعمل 
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ي الزراعي في األردن والتي تشـابهت       اإلرشادحول معوقات العمل    ) 2001(وفي دراسة الريماوي    
 الطبيعة المقيـدة للـدوام والتـي ال تـتالءم           إلىي الفلسطيني حيث أشار     اإلرشادمع معيقات العمل    

ية وعدم المقـدرة    اإلرشادنجاز المهام   وعدم توفر وسائل النقل الكافية إل      الزراعي   اإلرشادوخدمات  
 . الزراعياإلرشادعلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة على نطاق 

  
  الزراعياإلرشاد فاعلية 7.6

 
 الزراعي من وجهـة     اإلرشاد رضا المرشدين الزارعين عن أداء       إنخفاض إلىتشير نتائج الدراسة    
ية اإلرشاد قلة اإلمكانات والوسائل      من ي ما يعانيه المرشد الزراعي الفلسطين     إلىنظرهم، وهذا يعود    

ي حيـث  اإلرشـاد ية وعدم توفر الدعم لكافي عند تنفيذ النشـاط   اإلرشادالمتاحة له لتنفيذ النشاطات     
يتطلب ذلك في كثير من األحيان تزويد المرشد بقرطاسية ومواد ضيافة التي يصعب على مديريات               

 كفاءة، وبالتالي يشـعرون باإلحبـاط       أقلئل  الزراعة توفيرها للمرشدين مما يجعلهم يستخدمون وسا      
ي، ناهيك عن عدم توفر الميزانيات الكافيـة لتكـريم المـزارعين ذوي             اإلرشادعند تنفيذهم النشاط    

 شعور المرشد الزراعي بعـدم إنصـافه        إلىالمهارات الزراعية العالية وأصحاب الكفاءة، باإلضافة       
ات األخرى الذين ال يتحملـون مهـام وأعبـاء مثلـه            إداريا وماليا ويقارن نفسه بالعاملين بالمؤسس     

 .ويحصلون على مخصصات مالية وحوافز أفضل منه
 

 مستوى منخفض لوصول المعلومة الجديدة للمرشدين، لذلك يجب التركيـز علـى    إلىتشير الدراسة   
إيصال المعلومة الجديدة للمرشدين على الرغم من عقد الوزارة للعديد مـن الـدورات والتـدريب                

مرشدين إال أن تلك الدورات تعاني من التكرار وعدم وجود المعلومة والرسالة الجديدة التي يجـب       لل
أن تحتويها الدورة، ومن هنا يجب إعادة النظر في الدورات بحيث تحوي الـدورة علـى الرسـالة                  

 ن هناك شيء جديـد    ا للمزارعين بحيث يشعر المزارع بأ     ية التي ينبغي على المرشد إيصاله     اإلرشاد
يحمله المرشد ويستفيد منه المزارع والتي تزيد الثقة بالمرشدين وتجعل للرسالة معناهـا الحقيقـي،               

ية أي  اإلرشاد قبل تنفيذ الرسالة     حتياجات دراسة اإل  رشادوهذا يتطلب من الوزارة واإلدارة العامة لإل      
الحلـول المالئمـة    يتطلب إعداد الدراسات العلمية الشفافة التي تقف على مشاكل المزارعين وتضع            

 لوضع كل ما هـو جديـد بيـد المرشـد            اإلرشادلها، وحتى يتم ذلك البد من التنسيق بين البحث و         
 .زارعينم من يحتاجه من الإلىإليصاله 

 
 تنظيم مسابقات إنتاجية وحوافز مادية ومعنويـة للمـزارعين          إلى الدراسة حاجة المزارعين     توبين

 الزراعـي   اإلرشـاد ارض زراعية والتـي يفتقـر إليهـا         المميزين، ويكون ذلك من خالل عقد مع      
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رض يشجع المزارعين ويجعلهـم يحسـنون مـن أدائهـم           االفلسطيني علما أن إقامة مثل هذه المع      
ختراعات المزارعين وأخذها    الزراعة بإبتكارات وإ    وزارة مهتما ضرورة إ  إلىومنتجاتهم، باإلضافة   

ليها التحسينات والدراسات العلمية المدروسة حتـى       م ع  مراكز البحث ليت   إلىعلى محمل الجد ونقلها     
 الزراعي، فنجد أن هناك العديد من األساليب التـي  رشاد الغاية السامية لإلإلىيتم التفاعل والوصول   

ا مفيدة لكنها تعكس األثـر السـلبي علـى إنتـاجهم ونوعيـة              بأنهيستخدمها المزارعون ويعتقدون    
بتكارات ال تخفى على احد مـن       كارات المزارعين فهناك إ    جميع ابت  محصولهم وهذا ال ينطبق على    

ن تم تحسينها تضيف نوعية جديدة وفائدة قد تعم على بـاقي    جدواها وأهميتها الزراعية والتي إ    حيث  
 .ختراعالحاجة أم اإلالمزارعين اآلخرين فكما يقال 

 
ية ومشاركتهم في   داإلرشا مستوى منخفض لرضا المزارعين في إعداد البرامج         إلىأشارت الدراسة   

إعدادها ولعدم دراسة المشاكل التي يعانون منها عند إعداد الخطط الزراعيـة، ولعلـي اجـزم أن                 
دراسة المشاكل التي يعاني منها المزارعين مكمن الداء وسر الدواء فعندما تضع يـدك علـى سـر          

ـ نجاز المهمة، فعند إعداد الخطط       وضع الخطط والحلول إل    عالمشكلة تستطي  ية فـي وزارة    اداإلرش
م هم  أنه ر على اعتبا  ن على أراء ووجهات نظر المرشدين الزراعيي      عتمادالزراعة الفلسطينية يتم اإل   

المحتكين مع المزارعين في الميدان، لكن في حقيقة األمر المزارعون هم أصحاب الشأن وهم مـن                
قـد ال يأخـذها    لكن يتعرضون للخسارة أو حتى للضرر نتيجة مشكلة ما قد يراها المرشد الزراعي          

 أهميتها، ولذلك ينبغي عند إعدادنا ألي       إلىية كونه الينظر    اإلرشاد عند وضع خططه     رعتبابعين اإل 
ية وهم قلب   اإلرشاد أصحاب الشأن أي من تتوجه إليه الرسالة         إلىي الرجوع   إرشادخطة أو برنامج    

 . الزراعياإلرشاد
 

  الزراعياداإلرش رضا المرشدين ذوي الخبرة عن فاعلية 8.6
 

 الزراعـي، وكانـت     اإلرشاد المرشدين في رضاهم عن فاعلية       إختالف إلىأظهرت نتائج الدراسة    
ـ إلىلصالح ذوي الخبرة األكبر، وقد يعود ذلك         درايـة  م علـى  أن المرشدين ذوي الخبرة األكبر ه

شـدين  ي مقارنة مع غيـرهم مـن المر       اإلرشادبالوسائل واإلجراءات واألساليب الضرورية للعمل      
ي، فالمرشـدون  اإلرشاد المتطلبات األساسية والضرورية للعمل ديثو الخبرة والذين لم يطلعوا على  ح

القديمون كانوا يحصلون على مخصصات مالية بقدر حركتهم اليومية في سياراتهم الخاصة والتـي              
ـ                  ى تغطيها مؤسستهم، في حين خالل هذه األيام تجد أن المرشد الزراعي يعاني حتـى يحصـل عل

 . المزارعينإلىوسيلة التنقل للوصول 
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  الزراعياإلرشاد رضا المزارعين المتعلمين عن فاعلية 9.6
 

راعي الرسمي عن    الز اإلرشاد رضا عن فاعلية     أقلبينت نتائج الدراسة أن المزارعين المتعلمين هم        
 اإلرشـاد اجبات   أن المتعلمين يعرفون بأساليب ومهام وو      إلىهم من غير المتعلمين، وهذا يعود       غير

 رضا عن غيرهم مـن المـزارعين،        أقلالزراعي أكثر من غيرهم من غير المتعلمين، مما يجعلهم          
 مقياسا على أهميـة أن      ك تعليما لديه رضا أفضل من غيره، ويعتبر ذل        قلولذلك تجد أن المزارع األ    

 .عين المزارإلى إيصال المعلومة ع الزراعي دوره بفاعلية أكثر ليستطياإلرشاديأخذ 
 

 اإلرشاد رضا المزارعين المتفرغين للعمل الزراعي عن فاعلية 10.6
 

بينت الدراسة أن المزارعين المتفرغين للعمل الزراعي لديهم رضا أكثر من غيرهم من المزارعين              
 أن المتفرغين متواجدون في مزارعهم وحقـولهم بشـكل دائـم،    إلىالغير متفرغين، وقد يعود ذلك     

ـ    اإلرشادلة لتفاعلهم مع فعاليات     وبالتالي هناك سهو   ا ذوي التفـرغ الجزئـي غيـر         الرسـمي بينم
متواجدون في مزارعهم بشكل دائم فمنهم من يعمل موظف ومنهم من يعمل تاجر واآلخـر عامـل                 

 مثـل  إلـى  الزراعي والبحث عن السبل الكفيلة بالوصول اإلرشادومن هنا البد من تغير في سياسة       
جل توصيل الرسالة ألكبر    ات في ساعات المساء والظهيرة من أ      محاضرهؤالء المزارعون مثل عقد     

 بالعدد القليل ولهـم دور فـي الـدخل الزراعـي            اعدد ممكن من المزارعين وهم مزارعون ليسو      
 .والنهوض بالقطاع الزراعي وبالتالي إحداث التنمية المبتغاة

 
 الزراعي اإلرشاد رضا المزارعين حسب الحيازة الزراعية عن فاعلية 11.6

 
بينت الدراسة أن هناك رضا للمزارعين ذوي المساحات األكبر أكثر من غيـرهم مـن المسـاحات           

 الزراعـي،  اإلرشـاد  من غيرهم بمااهتم أن ذوي المساحات األكبر أكثر إإلى، وقد يعود ذلك    قلاأل
ين  طالبين منهم الدعم والنصيحة، ناهيـك علـى أن المرشـد           نحيث يتوجهون للمرشدين الزراعيي   

عتقـادهم بـان التـأثير علـى ذوي         ى المزارعون األكثر مساحة وذلـك إل       يركزون عل  نالزراعيي
ية، فنجد أن المرشدين متواجدون دائما عند المزارعين        اإلرشادالمساحات األكبر يسهل لهم رسالتهم      
مـن   لما في ذلـك  قل بالمزارعين ذوي المساحات األاإلهتمامذوي المساحات األكبر ولذلك البد من   

ي للمزارعين وبالتـالي  اإلقتصادجتماعي و ة المبتغاة وفي تحسين المستوى اإل     أهمية في إحداث التنمي   
 . يسهل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
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 : التوصيات12.6
 

 :التوصيات التالية أهم إلىلقد توصل الباحث 
 

 : بآلية إعداد المرشدين الزراعيين، وذلك من خاللاإلهتمامضرورة  •

 
ية تتضمن خطة داخل البرنامج الدراسي إلعداد المهندسين الزراعيين         إرشادتوفير مساقات   : والًأ

 .في كليات الزراعة في الوطن
اء المرحلة الجامعية، لتطبيق ميداني ونظري حول مهام وآليـة          نهإإخضاع المرشدين بعد    : ثانياً

 .عمل المرشدين الزراعيين
 من   الزراعيين الرسميين خالل تأديتهم لعملهم بإخضاعهم للعديد        بالمرشدين اإلهتمامأن يتم   : ثالثاً

 . الزراعياإلرشادالدورات التدريبية النظرية والعملية المتعلقة بفلسفة علم 
 
 وهـم األداة  ،م األكثر عرضة للمخاطرنه بمسميات المرشدين الزراعيين أل   اإلهتمامضرورة   •

ية، ولذلك ال بد من البحـث عـن آليـة    رشاداإلالرئيسية للوزارة لتوصيل البرنامج والفكرة      
 بحيث تضمن لهم المعيشة الجيدة والمستوى الوظيفي        اإلرشادجديدة تعيد هيكلة العاملين في      

 .الجيد، مما يجعلهم يؤدون عملهم بفاعلية أكثر

ضرورة تفعيل العالقة ما بين المرشد الزراعي ومراكز البحث العلمـي، أو حتـى تعلـيم                 •
 بمراكز البحث العلمي في الدول المجاورة وضرورة البحث عـن           إلتصالاالمرشدين كيفية   
 .اإلتصالآليات لتوفير هذا 

 الزراعـي باإلضـافة   اإلرشاديجب توفير آلية لتقديم الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في       •
ية تخص الوزارة، والتي قـد تـؤثر علـى فـاعليتهم          إرشاد عدم إشراكهم ببرامج غير      إلى

 .يرشاداإلوعملهم 

 والمديريات العامة األخرى العاملة فـي       رشادعدم الخلط ما بين ميزانية المديرية العامة لإل        •
سـتقاللية   الزراعي مع توفر إ    رشادوزارة الزراعة، حيث يفترض توفير ميزانية خاصة لإل       

 يستطيع من خاللها تنفيذ برامجه دون الرجوع لميزانية الوزارة، وهذا يـؤدي             رشادمالية لإل 
 .يةاإلرشاد تسهيل حركة وتنقل المرشدين في تنفيذ مهامهم ىإل

يجب تفعيل مصادر المعلومات الحديثة للمرشدين الزراعيين لجعلهم يتواصلون مع أهم مـا              •
 اإلنترنت والنشرات العلمية المحكمة والـدورات       إستخدامتوصل إليه مراكز البحث، وأهمها      

 .المتخصصة
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شاهدات الحقلية وغيرها من التجارب العلمية التي ترسـخ          بأيام الحقل والم   اإلهتمامضرورة   •
 .في ذهن المزارع وتساعد في توصيل المعلومة الجديدة له

الدراسة غير متفرغين للعمل الزراعي، وهذا يعطي مؤشر        مزارعي  تظهر الدراسة أن ثُلثي      •
 م يشكلون نسبة ال بـأس بهـا مـن         نه ضرورة العمل مع المزارعين غير المتفرغين أل       إلى

العاملين في القطاع الزراعي، ومن هنا يجب وضع البرامج الزراعية التي تضمن التفاعـل              
 .مع هذه الفئة من المزارعين، حتى يتم التعامل مع جميع الفئات العاملة في القطاع الزراعي

 اإلرشادي على اُألسر الزراعية وذلك من حيث تقديم خدمات          اإلرشادضرورة تركيز العمل     •
يفي لهم، بحيث تشمل الذكور واإلناث، حيث يلعب ذلك دور كبير فـي تفعيـل               الزراعي الر 

 فـي العمالـة الزراعيـة        األسرة من دور كبير    فرادعمل المزارعين وزيادة إنتاجهم لما أل     
 .مدفوعة األجرالغير الدائمة و

 أن أفضل ساعة لعقد الزيارة الفرديـة مـن قبـل المرشـد الزراعـي         إلىتوصي الدراسة    •
 والمحاضـرات  اإلجتماعـات  هي الساعة العاشرة صباحاً وكذلك بالنسبة لتنفيـذ   للمزارعين

 .وأيام التدريب العملي من مشاهدات وأيام حقل وغيرها

ية من قبل المرشد الزراعي كانت أن       اإلرشادتوصي الدراسة أن أفضل مدة لتنفيذ النشاطات         •
 .ال تتجاوز ساعة للزيارة الفردية والمحاضرة والتدريب العملي

يع أيـام  ي من قبل المرشد الزراعي في جم اإلرشاد إمكانية تنفيذ النشاط     إلىتوصي الدراسة    •
 يوم الخميس على باقي أيام األسـبوع لتنفيـذ المشـاهدة أو             األسبوع، ويفضل المزارعون  

 .جتماع أو المحاضرةة الفردية أو حتى تنفيذ اإلالزيار

ميـع  ية من قبل المرشد الزراعي في ج      شاداإلر إمكانية تنفيذ النشاطات     إلىتوصي الدراسة    •
مشاهدة أو الزيارة    فصل الربيع عن باقي الفصول لتنفيذ ال       فصول السنة، ويفضل المزارعون   

 .جتماعالفردية أو اإل

ية وتنفيذها، حيث ال بد عند إعداد أي        اإلرشادضرورة إشراك المزارعين في إعداد البرامج        •
جات المزارعين ووضع البـرامج الكفيلـة بحـّل        ي التعرف على مشاكل وحا    إرشادبرنامج  

 .مشاكلهم وتحسين ظروفهم

 الزراعي، ألن غالبيـة المـزارعين يفضـلون         اإلرشاد ضرورة تفعيل    إلىتوصي الدراسة    •
 مقدم لهم من جهات أخرى، وذلـك لقنـاعتهم أن           إرشاد الزراعي الرسمي عن أي      اإلرشاد

بحية المزارعين مقارنة مـع مرشـدي       المرشدين الرسميين ليس لديهم هدف سوى زيادة ر       
 .الشركات الزراعية وغيرها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 108

توصي الدراسة بضرورة تنظيم مسابقات إنتاجية وتخصيص جوائز مادية ومعنوية للفائزين            •
 في انتشار الوسائل العلمية الحديثة وزيادة إنتـاج      وذلك يساعد لتشجيع المزارعين المميزين،    

 .المزارعين

ستعمالها وكيفية  ة خلط األدوية والمبيدات وكيفية إ      حول كيفي  أهمية عمل دراسات للمزارعين    •
 .التعامل معها بشكل علمي وسليم

ضرورة تخفيف أو إزالة الروتين المتعلق بحركة المرشدين وعملهم مما يساعدهم في تنفيـذ            •
 .ية على أفضل صورةاإلرشادمهامهم 
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 :لمراجع العربيةا
القطاع الزراعي الفلسطيني وآفاق تطويره مـن خـالل           :)2001(·ن  اسحق، ج، هريمات،     . 1

  . فلسطين-، بيت لحم)أريج(البحث العلمي، معهد األبحاث التطبيقية 
.  الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غـزة       اإلرشاد إحتياجاتواقع و : )1993(· الجابي، ف     . 2

 . فلسطين- رام اهللامؤسسة أنيرا ،/ جامعة بيرزيت

القطـاع الزراعـي الفلسـطيني ، االتحـاد التعـاوني           ): 1991(د التعاوني الزراعي     االتحا . 3
 .الزراعي، نابلس

 فاعلية أداء المهام الوظيفية للعـاملين بالجهـاز الفنـي الزراعـي              ) :2000(·الحنيطي، د    . 4
، صائصهم الشخصية والمناخ التنظيمي   بمحافظة الكرك بالمملكة األردنية الهاشمية وعالقتها بخ      

 . االردن-الكرك. ، جامعة مؤتة1، عدد 28 مجلد لة دراسات في العلوم الزراعية،مج

): أ- 2005: (دائـرة اإلحصـاءات الزراعيـة     . الجهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني       . 5
 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، رام اهللا. 2003/2004 –اإلحصاءات الزراعية 

النتـائج  ): ب– 2005( دائرة اإلحصاءات الزراعيـة      .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    . 6
رام . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     . 2004/2005الرئيسية للمسح الزراعي الهيكلي     

 .اهللا
اإلحصاءات ): أ- 2006(دائرة اإلحصاءات الزراعية    . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    . 7

 .رام اهللا.  الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء. 2004/2005-الزراعية 

ورشة عمل  ): ب-2006(دائرة اإلحصاءات الزراعية    . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    . 8
، شمال الضفة الغربيـة ، جنـين   2004/2005حول النتائج الرئيسية للمسح الزراعي الهيكلي   

 ).رةبيانات غير منشو. (رام اهللا . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني . 19/2/2006في 
تقـديرات  ): جـ-2006(دائرة اإلحصاءات الزراعية    . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    . 9

 .رام اهللا. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني . 2006التعداد السكاني لعام 
وكالة الصقر للطباعة والنشـر،     . ، الطبعة االولى   الزراعي اإلرشاد): 1984. (الخولي، ح  . 10

 .مصر-اإلسكندرية

يين بـالوطن  اإلرشـاد األسس العامة في تأهيل وتـدريب كـوادر         ): 1985(· .ولي، ح الخ . 11
. 1985 أكتوبر   7-5 الزراعي في الوطن العربي،      اإلرشاد،  )محرر(في حسن جمعة    . العربي

 .171-160ص ص . المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صنعاء

 وإمكانيات التطـوير بـالوطن      متطلبات التنمية الزراعية المستدامة   ): 1997. (الخولي، ح  . 12
 الزراعي في التنمية الزراعية المسـتدامة ،  اإلرشاد، دور ) محرر(بكور  يحيى: في. العربي  

 .126-112ص ص .  المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الجزائرأكتوبر، 5-17
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 الزراعي الفلسـطيني فـي منطقتـي طـولكرم          اإلرشادتقييم نظم   ) : 1997. (الخياط، ف  . 13
رسالة ماجسـتير    (.الجامعة األردنية، األردن   . اإلحتاللقيلية للسنوات العشر األخيرة من      وقل

 )غير منشورة
ـ    اإلرشادمقدمة في   ): 1995.  (الريماوي، أ، حماد، ح، الصبيحي، خ      . 14  ة الزراعـي، الطبع

 . االردن-، عمان للنشر والتوزيعاألولى، دار حنين

لعوامل الدافعة والمؤثرة علـى الرضـا الـوظيفي         دراسة تحليلية ل  ) :1998(·الريماوي، أ    . 15
 25، مجلد   مجلة دراسات في العلوم الزراعية    اإلرشاد الزراعي العام في األردن،      للعاملين في   

 .عمان. ، الجامعة األردنية2، عدد 
مجلـة المهنـدس   . اإلرشاد الزراعي في األردن في عـالم متغيـر        ): 2001. (الريماوي، أ  . 16

 .232 – 229 ، ص ص 70-69، العدد الزراعي

ي اإلرشـاد ية للعـاملين بالجهـاز      اإلرشـاد فاعلية أداء المهام    ): 1992(· الزهراني ، خ     . 17
بالمنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية وعالقتهـا بخصائصـهم الشخصـية والمنـاخ             

 .الرياض. جامعة الملك سعود   ،)1(، العلوم الزراعية    4، م مجلة جامعة الملك سعود   التنظيمي،  
 .236-221ص ص 

النشـر،   وكالة الصقر للطباعـة و . الطبعة االولى الزراعي،اإلرشاد): 1984. (الشاذلي، م  . 18
 . مصر-اإلسكندرية

 والذاتية على تبنـي مزارعـي       اإلجتماعية و يةاإلقتصادأثر العوامل   ): 1993. (الشدايدة، أ  . 19
لجامعـة األردنيـة،    ا. الخضار لبعض األفكار الزراعية المستحدثة في منطقـة وادي األردن         

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.األردن

 -، عمـان   االردنية  الزراعي في األردن، وزارة الزراعة     اإلرشاد): 1994. (الصبيحي، ح  . 20
 .االردن

 المبيـدات بـين القيـادات       سـتخدام  التدريبية إل  حتياجاتدراسة اإل ): 1984. (الطنوبي، م  . 21
ي مركـز طنطـا بمحافظـة الغربيـة، جامعـة           التعاونية الزراعية والمرشدين الزراعيين ف    

 )رسالة ماجستير غير منشورة (.اإلسكندرية، مصر

، البيضـاء،   راعي، منشورات جامعة عمر المختـار      الز اإلرشاد) : 1996(· الطنوبي، م    . 22
 .ليبيا

تحسين برامج اإلعداد األكاديمي والتدريب للمرشـدين  ) : 1985(·، أ ، المعقل ، ع      العادلي . 23
 اإلرشاد) محرر(حسن جمعة   : في  . ي منطقة اإلحساء بالمملكة العربية السعودية       الزراعيين ف 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صـنعاء   . 1985 أكتوبر   7-5الزراعي في الوطن العربي ،    
 .127 – 112ص ص . 
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 -القـدس ).أريج(بحاث التطبيقية   الواقع الزراعي الفلسطيني، معهد األ    ): 2001. (القاسم، أ  . 24
 .لسطينف

الوضـع الحجـازي والـنمط      ): 1972. (، بصـرس، ر   . ، السـويطي، ع   .القاضي، س  . 25
 .وزارة الزراعة، عمان. ي للموارد المزرعية في أغوار الضفة الشرقيةستخدامإلا

 الزراعـي فـي األردن   اإلرشادواقع ): 1992 (آسيا لغربي اإلجتماعية ويةاإلقتصاداللجنة   . 26
 .كتحدة، نيويوروسبل ومجاالت تطويره، األمم الم

 الزراعـي فـي     اإلرشـاد واقـع   ): 1993 (آسـيا  لغربي   اإلجتماعية و يةاإلقتصاداللجنة   . 27
 . العربية السورية وسبل ومجاالت تطويره، األمم المتحدة، نيويوركةالجمهوري

دراسـة  ): 2000(يمي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق األدنـى       قلالمركز األ  . 28
 .، األردن اإلجتماعية األمن الغذائي في وزارة التنمية مسح السوق، مشروع

 الزراعي وتنظيم عالقتهـا     اإلرشادتقييم برامج   ): 1987(المنظمة العربية للتنمية الزراعية      . 29
 -عمـان .  العربية للتنمية الزراعيـة    بالبحوث الزراعية على مستوى الوطن العربي، المنظمة      

 .األردن
 فـي التنميـة      الزراعـي  اإلرشاد  دور تعزيز) : 1997(اعية  المنظمة العربية للتنمية الزر    . 30

 . الجزائر-الجزائرمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  ال.الزراعية المستدامة

ي لمحصول البنـدورة داخـل   اإلرشادالبرنامج ): 2005(المنظمة العربية للتنمية الزراعية    . 31
 . فلسطين-، رام اهللا الفلسطينيةوزارة الزراعة. الدفيئات في فلسطين

 التسويقي للمحاصـيل البسـتانية   اإلرشادتقويم خدمات ): 2002. (، الريماوي، أ .الهباب، م  . 32
. ، الجامعة األردنية  3، العدد   29، المجلد   مجلة دراسات في العلوم الزراعية    ،  في وادي األردن  

 . االردن-عمان

شورات مجمـع الفـاتح     الزراعي بين النظرية والتطبيق، من     اإلرشاد): 1989. (الويفاتي، م  . 33
 .122ص . للجامعات، الجماهيرية الليبية العظمى

 الزراعـي فـي    اإلرشـاد دراسة تنظيمات ومسـتوى أداء أجهـزة        ) : 1985(·بكور، ي    . 34
 الزراعي في الوطن العربـي  اإلرشاد، )محرر( العربية السورية ، في حسن جمعة    ةالجمهوري

 111-25لزراعية، صنعاء، ص ص المنظمة العربية للتنمية ا. 1985 أكتوبر 5-7، 

 الزراعـي فـي فلسـطين       اإلرشادواقع وآفاق تطوير    : )2004(·جودة ، ش، لحلوح ، ع        . 35
 ).ةغير منشوربيانات .(تونس . وزارة الزراعة ). تقرير قطري(

، الطبعة األولى ، الجامعة األردنيـة ،        يةاإلقتصادالزراعة والتنمية   ) : 2003(·حمدان، م    . 36
 . االردن-عمان
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ية المستخدمة من قبـل جهـاز       اإلرشاددراسة تقييميه لبعض الطرق     ): 1985. (خضر، م  . 37
، )محـرر (في حسن جمعة    .  الزراعي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية      اإلرشاد

المنظمـة  . 1985 أكتـوبر    7-5 الزراعي في الوطن العربـي،       اإلرشادالندوة القومية حول    
 .540-503عية، صنعاء، ص ص العربية للتنمية الزرا

مدى فاعلية معلمي المرحلة الثانوية وعالقتـه بدافعيـة االنجـاز           ) : 2001(·خضر ، ح     . 38
 )رسالة ماجستير غير منشورة (.للطلبة، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين

دراسة العوامل المؤثرة على تبني الزراع المصـريين لتحميـل فـول         ): 1986. (دهب، و  . 39
 )رسالة ماجستير غير منشورة (.جامعة األزهر، مصر. لذرة الشاميةالصويا على ا

 المبيـدات   سـتخدام  التدريبيـة إل   حتياجـات دراسة تحليلية لإل  ): 1990. (شرف الدين، ج   . 40
جامعة اإلسـكندرية،   . الزراعية بين المرشدين الزراعيين بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة       

 .مصر

ته وتطبيقاتـه،   آسـيا  الزراعي أس  اإلرشاد): 2004(·صالح، ص، الطنوبي، م، عزمي، س        . 41
 . جمهورية مصر العربية-الطبعة األولى، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية

في حسن جمعـة    . المشاكل والمعوقات التي تواجه المرشد الزراعي     ): 1985. (عابدين، ع  . 42
. 1985 أكتـوبر    7-5 الزراعي في الوطن العربـي ،        اإلرشاد، الندوة القومية حول     )محرر(

 .329-317المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، صنعاء، ص ص 

 ، الطبعـة    ي الزراعي الفلسـطين   اإلقتصاد) : 1992(·، الزغموري ، ع     ·عبد الرزاق، ع     . 43
 . فلسطين-األولى ، مركز العمل التنموي ، القدس

زراعـي فـي     ال اإلرشـاد أهم المشاكل والمعوقات التي تواجـه       ): 1985(·عز الدين، ح     . 44
 اإلرشـاد ، النـدوة القوميـة حـول    ) محـرر (السودان واحتماالت التذليل ، في حسن جمعة     

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صنعاء،     . 1985 أكتوبر   7-5الزراعي في الوطن العربي ،    
 .502-486ص ص 

 المجتمعـات الريفيـة ، الطبعـة       الزراعي في    اإلرشادت علم   آسياأس) : 1965(·عمر، أ    . 45
 .. جمهورية مصر العربية-األولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة

المرجع في تدريس الزراعة المهنية ، ترجمة عبد الحميد فوزي عبد           ): 1969(· فيبس، ل    . 46
 . مصر-القاهرة. مكتبة عالم النشر . العزيز، احمد محمد عمر

مؤسسـة  . معلـم  الزراعي، ترجمـة محمـد ال      اإلرشاد) : 1963(·كيلسي، ل، هيرن، ك      . 47
 .فرانكلين باالشتراك مع مكتبة النهضة ، القاهرة

وزارة ). تقريـر قطـري   ( الزراعي   رشادإصالح النظم الوطنية لإل   ): 2006. (لحلوح، ع  . 48
 ).غير منشوربيانات . (األردن. الزراعة
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ية بين مزارعي القمح المطـري  اإلرشاددراسة مدى إدراك التوصيات ): 1989. (محمد، م  . 49
 .األردن -عمانالجامعة األردنية، .  كنانة بمحافظة إربد بالمملكة األردنية الهاشميةبقضاء بني

التجمعات والمحافظـات حسـب التقسـيم اإلداري        ): 2006(مركز المعلومات الفلسطيني     . 50
 .1998الفلسطيني لعام 

بيانات إحصائية عن المـوظفين والمرشـدين العـاملين فـي           ): 2006(مديريات الزراعة    . 51
 شمال الضفة الغربية، مديريات زراعة طولكرم ونابلس وقلقيلية وجنـين وطوبـاس             مديريات

 ).بيانات غير منشورة(وسلفيت، شمال الضفة الغربية، فلسطين 
 .خطة التنمية الزراعية ، وزارة الزراعة ، رام اهللا): 1998(وزارة الزراعة  . 52
ـ   ): 1998(وزارة الزراعة  . 53 ث الزراعـي، القـانون   سياسة وإستراتيجية خطة اإلرشاد والبح

 –رام اهللا   . الزراعي، المشاريع القائمة والمستقبلية لوزارة الزراعة، قانون الخدمـة المدنيـة          
 .فلسطين

إستراتيجية الزراعة المستدامة في فلسطين ، وزارة الزراعـة ،          ): 2001(وزارة الزراعة    . 54
 رام اهللا

 . رام اهللا      ارة الزراعة،وز. السياسة الزراعية الفلسطينية): 2004(وزارة الزراعة  . 55
 

 في شمال الضفة الغربية، مديرية التخطيط،       نالحائزين الزراعيي ): 2006(وزارة الزراعة    . 56
 ).بيانات غير منشورة. (رام اهللا. المديرية العامة للتخطيط والسياسات الزراعية الفلسطينية

واقـع اإلرشـاد   ): 2006تشرين ثـاني    (مدير عام اإلرشاد في وزارة الزراعة الفلسطينية         . 57
 .إتصال شخصي. الزراعي

 
إتصـال  . واقع اإلرشاد الزراعـي   ): 2006تشرين أول   (وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية      . 58

 .شخصي
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 :اإلستبانة الخاصة بالمرشدين الزراعيين: 1.4ملحق 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 .........رقم اإلستبانة 

 جامعة القدس
 كلية الدراسات العليا

  التنمية الريفية المستدامةبرنامج
 

 .......أخي المرشد الزراعي الكريم
 ......السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 
 :يقوم الباحث بإعداد بحث بعنوان

 
  الزراعي المقدم من قبل وزارة الزراعة فياإلرشادفاعلية " 

 " مناطق شمال الضفة الغربية 
 

 الريفية المستدامة ، علما أن المعلومات المقدمة ستكماال لمتطلبات برنامج التنمية إوذلك 
 .طالع عليها وتبقى المعلومات للبحث فقطهي معلومات سرية ال يمكن ألحد اإلمن قبلكم 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
 :الباحث 

  خليلأبورائد محمد 
 :مالحظة عزيزي المرشد

 راعي الرسمي الزاإلرشادستمارة يقصد بها  الزراعي في اإلاإلرشادعبارة 
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 معلومات اجتماعية واقتصادية. 1
 العمر 1.1

  فأكثر51   4  سنة50-41  3  سنة40-31  2 سنة31 من أقل 1
 

 : التحصيل العلمي 2.1
 دكتوراه  5   ماجستير    4 سبكالوريو  3 دبلوم  2 ثانوي  1
 

 : الجنس3.1
 أنثى  2 ذكر  1

 
 : الزراعياإلرشاد عدد سنوات الخبرة في مجال 4.1

  سنة15-11  3  سنوات10-6  2  سنوات1-5  1
         
     سنة فأكثر21  5  سنة 16-20  4

 
 دورة..........  الزراعياإلرشاد عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال فلسفة وعلم 5.1

 
 دورة. .......... بعملكة  والمتعلقاإلرشاد عدد الدورات التي حصلت عليها خالل عملك في 6.1

 
 :ي الزراعياإلرشادهل أنت متفرغ للعمل 7.1

 ال  2    نعم  1

 
 :ياإلرشاد ما مسماك الوظيفي في الكادر 8.1

 نائب مدير  4 رئيس قسم  3 رئيس شعبة  2 مرشد زراعي  1

 
 مكان اإلقامة. 9.1

 مخيم  3 قرية  2 مدينة  1
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  بالمزارعيناإلتصال. 2
موافق   

 بشدة

غير  محايد موافق
 فقموا

غير موافق 
 بشدة

      تصل المزارعين بصورة دائمة في مزرعتهم 1

ت هاتفية من المزارعين بصورة إتصاالتتلقى  2
 دائمة

     

      يزورك المزارع بصورة دائمة في مكتبك 3

تعقد العديد من الدورات الشهرية للمزارعين  4
 باستمرار

     

 ية تستخدمها كمشاهداتإرشادهناك حقول  5
 للمزارعين

     

قمت بإعداد مزارعين رياديين في كل منطقة  6
 زراعية

     

ي حوافز مادية اإلرشاديتوفر عند تنفيذ النشاط  7
 ومعنوية للمزارعين

     

قرطاسية (توفر الوزارة وسائل اإليضاح المناسبة  8
(... 

     

      يتوفر باستمرار وسائل نقل كافية لتنفيذ المهام 9

       بالمزارعيناإلتصاللقيت دورات في مجال ت 10

 اإلسرائيلي يعيق عمل المرشد اإلحتاللوجود  11
 الزراعي

     

 الزراعي الحكومي قادر على اإلرشاد برأيك، 12
  المناسب بالمزارعيناإلتصالتوفير 

     

 عند اإلتصاليتحمل المزارع بعض تكاليف  13
 يةاإلرشادحاجته للخدمة 

     

      ك بالمزارعينإتصالأنت راض عن  14

 المرشدين الزراعيين بالمزارعين إتصالبرأيك،  15
 أفضل في فترة السلطة الوطنية الفلسطينية 

     

 حدوث مشكلة هناك سرعة في دبرأيك، عن 16
 الوصول للمزارع
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 تعامل المرشدين الرسميين مع ةبرأيك، طريق 17
 المزارعين مناسبة جدا

     

كم إتصال أمامالعادات والتقاليد تشكل عائق  18
 بالمزارعين

     

      تصلك المعلومة الجديدة باستمرار من الوزارة 19

      تزور المزارع بترتيب مسبق معه 20

      تزور المزارع بصورة منتظمة وفق جدول 21

  الزراعي التي تستخدمهااإلرشادتتنوع وسائل  22
 

     

مع مراكز البحوث في حال وجود تتواصل  23
 مشاكل جديدة عند المزارعين

     

يزورك باستمرار باحثون زراعيون للتعرف على  24
 المعوقات الفنية

     

 التنظيم اإلداري المعمول به حاليا لبرأيك، ه 25
 يعيق تواصل المرشد مع المزارع

     

      تسعى لزيارة مزارعين جدد باستمرار 26

 اإلتصالية تحدد طرق إرشاد برامج هناك 27
 المناسبة

     

زيارتك للمزارع تكون عند حدوث مشكلة في  28
 المنطقة

     

ية يحد من إرشادتكليف المرشد بمهام غير  29
 ه بالمزارعينإتصال

     

 
  الزراعي اإلرشاد .2

موافق   
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 اإلرشادالجامعية مساقات في تلقيت خالل دراستك  1
 الزراعي

     

ي في مجـال    اإلرشادتلقيت تدريب كافي خالل عملك       2
  الزراعياإلرشادعلم 
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ي فيما يتعلق اإلرشادتلقيت تدريب كافي خالل عملك  3
 بالمعلومات الفنية الالزمة لعملك

     

من مراكز  (تصلك المعلومات الفنية الجديدة باستمرار       4
 )ث والجهات المسؤولةالبحو

     

      ية محددة تقوم بتنفيذها سنوياإرشادهناك برامج  5

 اإلرشادالتحقت بمراكز تدريب قبل انضمامك لجهاز  6
 الزراعي

     

ية المعمول بها حاليا تغطي اإلرشادبرأيك،الخطة  7
 يةاإلرشاد المزارع إحتياجات

     

لزراعي الرسمي  ااإلرشادبرأيك،هناك كفاءة لطواقم  8
 يةاإلرشادفي إيصالهم للرسالة 

     

ية كافي ومناسب اإلرشاد الرسالة نبرأيك، مضمو 9
 ويحمل الجديد

     

      يةاإلرشاديتم مشاركة المزارعين عند إعداد البرامج  10

ية تقتصر على ردود فعل لمواجهة اإلرشادالنشاطات  11
 مشاكل محددة

     

يتم حصر المشاكل التي  يةاإلرشادمج عند إعداد البرا 12
 تواجه المزارعين

     

ية الالزمة عند تنفيذ اإلرشاديتم االلتزام بالوسائل  13
 ياإلرشادالبرنامج 

     

ية المتاحة كافية لتنفيذ الخدمات اإلرشادالوسائل  14
 يةاإلرشاد

     

ية يتم عمل تقييم لهذه اإلرشادبعد تنفيذ النشاطات  15
 اتالنشاط

     

      يةاإلرشاديتم توفير الدعم الكافي لتنفيذ النشاطات  16

أيام حقل، (لديك تدريب عملي سنوي للمزارعين  17
 ....)تمشاهدا

     

يتم تكريم المزارعين الجدد وذوي المهارات الزراعية  18
 العالية
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الوصف والمهام الوظيفية للمرشد الزراعي الرسـمي        19
 واضحمحددة بشكل 

     

هناك إنصاف وظيفي للمرشد الزراعي في الهيكل  20
 اإلداري الجديد

     

تعتقد أن الهيكل الوظيفي المالي الجديد أعطى المرشد  21
 حقه المالي

     

ية بصورة دائمة اإلرشاديتم توزيع النشرات  22
 للمزارعين

     

       الزراعي الرسمياإلرشادأنت راض عن أداء  23

 الزراعي الرسمي وباقي اإلرشادهناك تنسيق بين  24
  الزراعياإلرشادالقطاعات العاملة في 

     

يتم توفير الحوافز لترغيب المزارعين في تبني  25
 توصيات المرشدين

     

يشارك المرشدين الزراعيين في إعداد البرامج  26
 يةاإلرشادوالنشاطات 

     

      للمزارعين التسويقي اإلرشاديتم توفير  27

تلعب دور الوسيط بين أجهزة البحث العلمي  28
والمزارعين لنقل المعلومات المفيدة والتي تتالئم مع 

 همإحتياجات

     

ات من المرشدين الزراعيين اإلرشاديتقبل المزارع  29
 الرسميين

     

تغير الهيكل اإلداري والوظيفي للمرشدين أعاق تنفيذ  30
 ةياإلرشادالمهام 

     

      يثق المزارع بإمكانيات المرشد الزراعي الرسمي 31

 الزراعي الرسـمي جميـع مجـاالت        اإلرشاديغطي   32
  الضرورية للمزارعاإلرشاد

     

      عدد المرشدين الزراعيين الرسميين كافي في منطقتك 33

       الخاصاإلرشاد الرسمي عن اإلرشادتفضل  34

     لزراعي الرسمي على فترة الـدوام       ا اإلرشاداقتصار   35
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 اإلرشادالرسمي يعيق عمل 
عدم وجود مكافئات مالية للمرشدين يعيق العمل  36

 الرسمي

     

عدم وجود مكافئات معنوية للمرشدين يعيق العمل  37
 الرسمي

     

 للمرشدين عند إعداد ة التدريبيحتياجاتيتم دراسة اإل 38
 برامج تدريبية لهم

     

ال يوجد تمييز بين المزارعين عند تنفيذ النشاطات  39
 يةاإلرشاد

     

 الزراعي رشاد سياسة واضحة لإلكبرأيك، هنا 40
 الرسمي

     

      هناك تضارب في الصالحيات الوظيفية بين المرشدين 41

      يةإرشادتشارك بأعمال أخرى غير  42

ى كفاءة ية يؤثر علإرشادتكليفك بمهام أخرى غير  43
  الزراعياإلرشاد

     

 
 .رتبها حسب األولوية) يمكن اختيار أكثر من بند(ما أهم مصادر معلوماتك الفنية  .3

 
 الترتيب مطلقا أحيانا دائما  الرقم

     الدراسة الجامعية 1

     الخبرة الشخصية 2

     الكتب والمجالت 3

     دورات تدريبية 4

     النشرات الزراعية 5

     الشركات الزراعية 6

     الزمالء المرشدون 7

     المؤسسات األهلية 8

     اإلذاعة والتلفزيون 9

     مزارعين ذو خبرة 10
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     االنترنت 11

     ).....حددها(أخرى  12

 
 :ية التاليةاإلرشادك لألساليب إستخدامما مدى  .4

 
 الترتيب مطلقا أحيانا دائما  الرقم

     ية للمزارع في المزرعةزيارة فرد 1

     زيارة المزارع لمكتبك 2

      الهاتفياإلتصال 3

     الرسائل الشخصية 4

     محاضرات 5

     دورات 6

     مشاهدات حقلية 7

     أيام حقل 8

     معارض زراعية 9

     أفالم زراعية 10

     نشرات زراعية 11

     اإلذاعة 12

     التلفزيون 13

أخرى  14
 ).........................حدد(

    

  
 الزراعي الرسمي الفلسطيني ؟ اإلرشادما أهم المشاكل التي تعترض سبل إنجاح . 6

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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  الزراعي في فلسطين ؟رشاداإلما أهم اقتراحاتك إلنجاح 

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................................................................... 
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 : اإلستبانة الخاصة بالمزارعين: 2.4ملحق رقم 
 

 حمن الرحيمبسم اهللا الر
 

 .........                                                                 رقم اإلستبانة 
 

 جامعة القدس
 كلية الدراسات العليا

 برنامج التنمية الريفية المستدامة
 

 .......أخي المزارع الكريم
 

 :يقوم الباحث بإعداد بحث بعنوان
 

 قدم من قبل وزارة الزراعة في الزراعي الماإلرشادفاعلية " 
 " مناطق شمال الضفة الغربية 

 
 وذلك استكماال لمتطلبات برنامج التنمية الريفية المستدامة ، علما أن المعلومات المقدمة من قبلكم

 . هي معلومات سرية ال يمكن ألحد االطالع عليها وتبقى المعلومات للبحث فقط
 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

 
 :الباحث

                                                          رائد محمد أبو خليل
 :مالحظة عزيزي المزارع

 )الحكومي( الزراعي الرسمي اإلرشاد الزراعي في االستمارة يقصد بها اإلرشادعبارة 
 

 اإلجتماعية ويةاإلقتصادالخصائص .1
 :المحافظة 

 طولكرم  3 طوباس  2 جنين  1
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    نابلس  5 قلقيلية  4

 :  التحصيل العلمي2.1
1  

 
 ثانوي   3 أساسي   2 أمي

         
    جامعي  5 كلية مجتمع   4

 
 :الخبرة في العمل الزراعي  3.1

  سنوات10أكثر من   3   سنة10-6  2 أقل سنوات ف5  1

 
 .............) أي األرض التي تقوم بخدمتها( المساحة الكلية للحيازة الزراعية 4.1
 :التفرغ للعمل بالزراعة  5.1

 وقت جزئي للعمل في الزراعة  2  للزراعةأمامتفرغ تم  1

 
 غير متفرغ نهائيا  3

 
 :معلومات عن األسرة. 6.1

 : ............................ األسرة الكليأفرادعدد .1.6.1 
 :العمالة في الزراعة. 2.6.1

 اإلناث ذكور العاملين في الزراعة

    األسرة العاملةأفرادعدد 

   عدد العاملين خارج األسرة

 : نوع الحيازة الزراعية التي تمتلكها 8.1
 )نباتية وحيوانية(مختلطة   3 حيوانية  2 نباتية  1

 
  مصادر الدخل9.1

 شيكل شهريا...................  الدخل القادم من العمل خارج المزرعة 1.9.1
 شيكل شهريا................ من العمل المزرعي  الدخل القادم 2.9.1
شيكل ....) ........... طعام،مالبس،مواصالت،مياه،تلفون،عالج،تدفئة(  النفقات األسرية 3.9.1
 .شهريا
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 :الرجاء اإلجابة على الفقرات التالية. 10.1
 محاضرة..................... عدد المحاضرات التي حضرتها خالل السنة الماضية .1
 زيارة................. عدد الزيارات التي قام بها المرشدين لك خالل السنة الماضية  .2

 زيارة........ عدد الزيارات التي قمت بها لمكتب المرشد الزراعي خالل العام الماضي  .3
خالل ) تواجدك مع المرشدين في الحقل ضمن يوم دراسي( عدد أيام الحقل والمشاهدات  .4

 )يوم حقل ومشاهدة................ (........العام الماضي

 
 ". الزراعي الرسمي وغير موجودة حاليااإلرشادالرجاء توضيح الخدمات التي تريدها في . 11.1

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 
 
  الزراعي الرسمي اإلرشاد. 2
موافق   

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 إليك من المرشدين ةتتقبل النصائح الموجه 1.2

 الرسميين

     

وث الزراعية عن طريق تصلك نتائج البح 2.2
 المرشدين

     

يتوفر الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة من  3.2
 المرشدين

     

المعلومات التي تصلك من المرشدين تحمل  4.2
 المعلومة الجديدة

     

...) د، تسميفري، أصنا(تعلمت تقنية جديدة  5.2
 من المرشد الزراعي

     

دي دوره  الزراعي الرسمي يؤاإلرشاد 6.2
 المطلوب منه
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      تثق بإمكانيات المرشد الزراعي الحكومي 7.2

 الزراعي رشادترى بان هناك دور ايجابي لإل 8.2
 ية للمزارعاإلنتاجالحكومي في تحسين الكفاءة 

     

 اإلرشادلديك الرضا الكافي عن كفاءة  9.2
 الزراعي الرسمي

     

 مسابقات إنتاجية تقوم وزارة الزراعة بتنظيم 10.2
وتخصيص جوائز مادية ومعنوية للفائزين 

 لتشجيع المزارعين المميزين

     

ية المقدمة تلبي حاجات اإلرشادالبرامج  11.2
 ومشاكل المزارعين

     

      ية الزراعيةاإلرشادتشارك في إعداد البرامج  12.2

يتم دراسة المشاكل التي تعاني منها إعداد  13.2
 يةخطط زراع

     

 الزراعي الرسمي ضروري اإلرشادترى بان  14.2
 للمزارع الفلسطيني

     

 الزراعي الرسمي جميع اإلرشاديغطي  15.2
  الضرورية للمزارعاإلرشادمجاالت 

     

 الزراعي رشادبرأيك، هناك سياسة واضحة لإل 16.2
 الرسمي الفلسطيني

     

كافي في عدد المرشدين الزراعيين الرسميين  17.2
 منطقتك

     

وسائل النقل واإليضاح وغيرها من مستلزمات  18.2
  متوفرة في مديريات الزراعةاإلرشاد

     

 الزراعي الرسمي الفلسطيني اإلرشادتفضل  19.2
  الخاصاإلرشادعن 

     

تتلقى التدريب الكافي من دائرة الزراعة عند  20.2
 إدخال وسائل حديثة

     

 الرسمي اختراعات وابتكارات رشاداإليراعي  21.2
 المزارعين بالتعاون مع الجهات المختصة
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  المرشدين الزراعيين إتصال. 3
غير  محايد موافق موافق بشدة  

 موافق
غير موافق 

 بشدة

يزورك المرشد الزراعي المختص في  1.3
 المزرعة

     

عالقتك جيدة مع المرشدين الزراعيين  2.3
 الرسميين

     

      تزور المرشد الزراعي في مكتبه 3.3

 تتصل بالمرشد الزراعي هاتفيا 4.3
 

     

حاضرات، (ية اإلرشادتشارك في النشاطات  5.3
 ..)ت، مشاهداتندوا

     

تصلك النشرات الزراعية الصادرة عن  6.3
 وزارة الزراعة

     

 اإلسرائيلي أعاق وصول اإلحتاللوجود  7.3
  مزرعتكلىإالمرشد الزراعي 

     

برأيك، يتوفر للمرشدين جميع الوسائل  8.3
  مزرعتكإلىللوصول 

     

 الزراعي الرسمي له قدرة على اإلرشاد 9.3
  أكثر من القطاعات األخرىاإلتصال

     

 المرشدين إتصاللديك الرضا الكافي عن  10.3
 الرسميين بك

     

تغطيتك لتكاليف وصول بعض المرشدين  11.3
 ك بالمرشدينإتصال أمارعتك يسبب عائق لمز

     

 مع المرشدين أفضل في فترة كبرأيك، تواصل 12.3
 اإلحتاللالسلطة الوطنية الفلسطينية من 

     

 بالمرشد اإلتصالبرأيك، هناك سهولة في  13.3
 الزراعي حال حدوث مشكلة طارئة لديك

     

عند زيارتك للمرشد الزراعي يستقبلك  14.3
 ام وتقدير باحتر
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عند زيارة المرشد الزراعي لك يتعامل بلطف  15.3
 واحترام

     

برأيك، تلعب العالقة الشخصية دور في  16.3
 زيارة المرشدين للمزارعين

     

يراعي المرشدين للتقاليد السائدة في منطقة  17.3
 المزارع

     

توفر وزارة الزراعة الطرق المناسبة إليصال  18.3
 كلك للمسؤولينمشا

     

يتابع المرشدون في تقديم الحلول المناسبة  19.3
 للمشاكل التي تواجهك عند حصولها

     

      يزورك المرشد الزراعي بصورة منتظمة 20.3

      يزورك المرشد بدون ترتيب مسبق للزيارة 21.3

 
  الزراعي تعتمد علىرشادعند حاجتك لإل .5
 

 الترتيب مطلقا راناد أحيانا غالبا دائما 

       مرشدو وزارة الزراعة

       مرشدو المؤسسات غير الحكومية

       مرشدو الشركات الزراعية

       الدورات التدريبية والمحاضرات

       الكتب والنشرات

       )راديو، تلفزيون(وسائل اإلعالم 

       أصحاب المحالت الزراعية
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يرجى د لمتبعة اإلرشا والمدة واليوم من أهم العوامل التي تسبب نجاح وسائل يعتبر الوقت. 5
 :بة من وجه نظرك للوسائل المختلفةتعبئة الوقت والمدة واليوم التي تراها مناس

 
الوقت المناسب  يةاإلرشادالوسيلة 

 )الساعة(
مقدرة (المدة المناسبة

 )بالساعة
اليوم 

 المناسب
الفصل المناسب في 

 السنة

     يارات المرشد الفردية في المزرعةز

     عقد محاضرة أو اجتماع

     عقد تدريب عملي

 : الزراعي الفلسطيني وذلك بما يتعلق بـاإلرشادبرأيك، ما أهم المشاكل التي تواجه  .6
 
  الزراعياإلرشادمشاكل تتعلق في العاملين في  .1

..............................................................................................
........................................................................................... 

 :والمواد المقدمة والمتوفرة) وسائل اإليضاح(مشاكل تتعلق باألدوات .2
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 :مشاكل تتعلق بالوزارة .3

..............................................................................................
............................................................................................. 

 :مشاكل تتعلق بالمزارع نفسه .4
..............................................................................................

............................................................................................ 
 :مشاكل أخرى .5

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.............................................................................................. 
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 :فهرس الجداول
 

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 6 …………مساحة الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية 1.2

 8 .…………… مياه الري في المناطق المناخية الخمسةإستخدام 2.2

 9 .……………التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في فلسطين 3.2

 10 .………………الزراعي في الدخل المحلي مساهمة القطاع  4.2

 12 ……………………………المساحة المزروعة في فلسطين 5.2

 13 .………………………عدد الحيازات الزراعية في فلسطين 6.2

 13 ..…………التوزيع النسبي لحيازات الثروة الحيوانية والخليط 7.2

 14 عدد حيازات األبقار في فلسطين حسب حجم القطيع والمنطقة  8.2

 14 عدد حيازات األغنام في فلسطين حسب حجم القطيع والمنطقة  9.2

 14 عدد حيازات الماعز في فلسطين حسب حجم القطيع والمنطقة  10.2

المساحات المزروعة في شمال الضفة الغربية للعام  1.4
2004/2005……………………………………………. 

 
31 

فة توزيع المرشدين الزراعيين على محافظات شمال الض 2.4
 .…………الجنس الغربية حسب المحافظة، المسمى الوظيفي،

 
33 

توزيع الحيازات الزراعية في مناطق شمال الضفة الغربية  3.4
 ...……………………………حسب نوع الحيازة الزراعية

 
34 

 35 ......انهادراسة تبعا ألوز التوزيع عينة الدراسة على تجمعات 4.4
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 36 ………………… للمحافظة اًلزراعيين تبعتوزيع المرشدين ا 5.4

 37 ..…………درجة الدقة في التناسق الداخلي لفقرات االستمارة 6.4

 38 ..............تصحيح اإلجابات على أداة الدراسة تبعا ألوزانها 7.4

 اإلتصال المعياري لفقرات اإلنحرافالوسط الحسابي و 1.5
 ………………………………………………بالمزارعين

 
50 

 54  الزراعي اإلرشاد المعياري لفقرات اإلنحرافوالوسط الحسابي  2.5

 55 ..………………التوزيع النسبي لمصادر معلومات المرشدين 3.5

 المرشد الزراعي لألساليب إستخدامالتوزيع النسبي لمدى  4.5
 ..………………………………………………يةاإلرشاد

 
57 

 الزراعي اإلرشادأهم المشاكل التي تعترض سبل نجاح  5.5
 59 جهة نظر المرشدينالرسمي من و

 اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن  6.5
 .…………………بالمزارعين تبعاً لمتغير التحصيل العلمي 

60 

 اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن  7.5
 .…………………… ت الخبرةبالمزارعين تبعاً لمتغير سنوا

 
61 

 اإلتصال التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن تحليل 8.5
 .…………………بالمزارعين تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي 

 
61 

 اإلتصالتحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن  9.5
 .………………………قامةبالمزارعين تبعاً لمتغير مكان اإل

 
62 

 بالمزارعين اإلتصال عن لرضا المرشدين الزراعيين T  إختبار 10.5
  ..............................تبعاً لمتغير الجنس

 
62 

 بالمزارعين اإلتصال لرضا المرشدين الزراعيين عن T إختبار 11.5
 ...........................ي اإلرشادتبعاً لمتغير التفرغ للعمل 

 
63 

فاعلية  عن تحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين 12.5
 ........................ تبعاً لمتغير المستوى التعليمياإلرشاد

 
64 
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فاعلية تحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن  13.5
 ........................... تبعاً لمتغير سنوات الخبرة اإلرشاد

 
64 

14.5 
في مستوى  مواقع الفروق  للكشف عن Scheeffe إختبارنتائج 

 إختالف الزراعي نتيجة اإلرشادرضا المرشدين عن فاعلية 
 ...............................................  الخبرةسنوات

 
 
65 

تحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن فاعلية  15.5
 ............... الزراعي تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي اإلرشاد

 
66 

تحليل التباين األحادي لرضا المرشدين الزراعيين عن فاعلية  16.5
   ................... الزراعي تبعاً لمتغير مكان اإلقامة اإلرشاد

 
66 

 اإلرشاد تي لرضا المرشدين الزراعيين عن فاعلية إختبار 17.5
 ..................................الزراعي تبعاً لمتغير الجنس 

 
67 

 اإلرشاد تي لرضا المرشدين الزراعيين عن فاعلية إختبار 18.5
 .................ي اإلرشادالزراعي تبعاً لمتغير التفرغ للعمل 

 
67 

 70 .....زات الزراعيةالتوزيع النسبي للمزارعين تبعاً لمتغير الحيا 19.5

 72 ............... األسرة والعمالة الزراعية للعينةأفرادخصائص  20.5

ية المقدمة اإلرشادالتكرار النسبي والمتوسط الحسابي للنشاطات  21.5
 ....................................................للمزارعين

 
74 

 75 ....................يةاإلرشادالنشاطات   الوقت المناسب لتنفيذ 22.5

 76 ......................يةاإلرشادالنشاطات   المدة المناسب لتنفيذ 23.5

 76 ......................يةاإلرشادالنشاطات   اليوم المناسب لتنفيذ 24.5

 77 ....................يةاإلرشادالنشاطات   الفصل المناسب لتنفيذ 25.5

 اإلرشاد المعياري لفقرات فاعلية اإلنحرافالوسط الحسابي و 26.5
 .....................................................الزراعي 

 
80 

 اإلتصال المعياري لفقرات اإلنحرافالوسط الحسابي و 27.5
 .......................................  نعيمزارالبي اإلرشاد

 
83 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 135

 اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  28.5
 ........................الزراعي تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

 
84 

29.5 
 للكشف عن مواقع الفروق في مستوى Scheeffe إختبارنتائج 

 الزراعي تبعاً للمستوى اإلرشادرضا المزارعين عن فاعلية 
 .......................................................التعليمي

 
 
85 

 إلرشاداتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  30.5
 ...........................الزراعي تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

 
85 

 اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  31.5
  ...................الزراعي تبعاً لمتغير التفرغ للعمل الزراعي

 
86 

32.5 
ى  للكشف عن مواقع الفروق في مستوScheeffe إختبارنتائج 

 الزراعي تبعاً لمتغير اإلرشادرضا المزارعين عن فاعلية 
 ........................................التفرغ للعمل الزراعي

 
 
87 

 اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  33.5
 .................................الزراعي تبعاً لمتغير المساحة

 
87 

34.5 
 للكشف عن مواقع الفروق في مستوى Scheeffe إختبارائج نت

 الزراعي تبعاً لمتغير اإلرشادرضا المزارعين عن فاعلية 
 .....................................مساحة الحيازة الزراعية 

 
 
88 

 اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  35.5
 ............................الحيازة الزراعي تبعاً لمتغير نوع 

88 

 اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  36.5
 ........................الزراعي تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

 
89 

37.5 
 للكشف عن مواقع الفروق في مستوى Scheeffe إختبارنتائج 

 الزراعي تبعاً لمتغير داإلرشارضا المزارعين عن فاعلية 
 .............................................المستوى التعليمي

 
 
90 

 اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  38.5
 ...........................الزراعي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 
90 

 اإلرشادين عن فاعلية تحليل التباين األحادي لرضا المزارع 39.5
 ..................الزراعي تبعاً لمتغير التفرغ للعمل الزراعي 

 
90 

 الفروق في مستوى رضا عن للكشف Scheeffe إختبارنتائج  40.5
 .....للعمل الزراعيتفرغ  تبعاً للاإلرشادالمزارعين عن فاعلية 

 
91 
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 اإلرشادلية تحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاع 41.5
 .................الزراعي تبعاً لمتغير مساحة الحيازة الزراعية

 
92 

 اإلرشادتحليل التباين األحادي لرضا المزارعين عن فاعلية  42.5
 ....................الزراعي تبعاً لمتغير نوع الحيازة الزراعية

 
92 
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 فهرس اإلشكال

 رقم الصفحة عنوان الشكل الشكلرقم 

 40 ......................التوزيع النسبي للمرشدين تبعاً للمحافظة  1.5

 41 .........................التوزيع النسبي للمرشدين تبعاً للعمر  2.5

 41 .................التوزيع النسبي للمرشدين تبعاً للمؤهل العلمي 3.5

 42 ....................اعيين حسب الجنس توزيع المرشدين الزر 4.5

توزيع المرشدين الزراعيين تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة في  5.5
 ...................................... الزراعي اإلرشادمجال 

 
43 

عدد الدورات التي حصل عليها المرشدون في مجال فلسفة علم  6.5
 ............................................ الزراعي اإلرشاد

 
44 

 45 ........عدد الدورات التدريبية الفنية التي حصل عليها المرشد 7.5

التوزيع النسبي للمرشدين الزراعيين تبعاً للتفرغ للعمل  8.5
 ...................................................ياإلرشاد

 
45 

ب المسمى الوظيفي في الكادر توزيع المرشدين الزراعيين حس 9.5
 ...................................................ي اإلرشاد

 
46 

 47 ................توزيع المرشدين الزراعيين تبعاً لمكان إقامتهم 10.5

 68  .......التوزيع النسبي للمزارعين تبعاً لمتغير التحصيل العلمي 11.5

زارعين تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة في التوزيع النسبي للم 12.5
 .............................................العمل الزراعي 

69 

 70  .التوزيع النسبي للمزارعين تبعاً لمتغير التفرغ للعمل الزراعي 13.5
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 :فهرس المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحق الرقم

 116 ...........................يناإلستبانة الخاصة بالمرشدين الزراعي 1.4

 125 .....................................اإلستبانة الخاصة بالمزارعين 2.4
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 :فهرس المحتويات
 

 الصفحة المبحث الرقم
 
 أ
 ب
 ت
 ج

 اإلهداء
 .............................................................................إقرار

 .....................................................................شكر وعرفان
 ...............................................................مفاهيم ومصطلحات

 ............................................................الملخص باللغة العربية
 د .........................................................الملخص باللغة االنجليزية

 
 1                                                 :مشكلة الدراسة وخلفيتها: الفصل األول

 
 2 ...........................................................المقدمة 1.1
 2 .........................................مبرراتهاأهمية الدراسة و 2.1
 3 ..................................................مشكلة الدراسة  3.1
 3 ...................................................أهداف الدراسة 4.1
 4 ........................................................الفرضيات 5.1

 
 5                             : الزراعي الفلسطينياإلرشادواقع الزراعة و: الفصل الثاني

 
 5 ....................................................أهمية الزراعة 1.2
 5 ...........................................سمات القطاع الزراعي 2.2

 5 ..........................................................األرض 1.2.2
 8 .............................................................المياه 2.2.2
 9 .......................مساهمة القطاع الزراعي في تشغيل العمالة 3.2.2
 10 .................ني الفلسطياإلقتصادمساهمة القطاع الزراعي في  4.2.2

 11 ....................................... الزراعي الفلسطينياإلنتاج 5.2
 12 .................................................... النباتياإلنتاج 1.5.2
 12 .................................................. الحيوانياإلنتاج 2.5.2

 15 ...................المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي  6.2
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 15 ...............................اإلحتاللالمشاكل والمعوقات بسبب  1.6.2
 15 ...............................................يةاإلقتصادالمشاكل  2.6.2
 15 ...............................................اإلجتماعيةالمشاكل  3.6.2

 16 .................................................السياسة الزراعية 7.2
 16 ................................. الزراعي الفلسطينياإلرشادواقع  8.2

 16 .................. الزراعي الفلسطينياإلرشادنشأة وتطور أجهزة  1.8.2
 16 ................................. الزراعي الرسمياإلرشادسياسة  2.8.2
 17 ................................... الزراعي الرسمياإلرشادمهام  3.8.2
 17 ................. الزراعي الرسمياإلرشادالهيكل التنظيمي لجهاز  4.8.2
 17 ....... الزراعي الرسميشاداإلرالموارد البشرية العاملة في مجال  5.8.2
 18 ..............................يةاإلرشادالطرق المتبعة في العملية  6.8.2
 18 ......................... الزراعي الرسمياإلرشادمصادر تمويل  7.8.2
 19 ......................................تدريب المرشدين الزراعيين 8.8.2
 19 ....................................ية في فلسطيناإلرشادبرامج ال 9.8.2

 
 21                                                       : الزراعياإلرشاد: الفصل الثالث

 
 21 ...................................................اإلرشادتعريف  1.3
 21  ........................................ الزراعياإلرشادتعريف  2.3
 22 ....................... الزراعي في التنمية المستدامةاإلرشاددور  3.3
 22 .................................يةاإلرشادتأهيل وتدريب الكوادر  4.3

 23 ...............................................تدريب قبل العملال 1.4.3
 24 ........................................ياإلرشاد اإلتصالأساليب  5.3
 25 ...............................ياإلرشادالعقبات التي تعيق العمل  6.3
 27 ..........................................ية مختارةإرشادتجارب  7.3

 27 .....................لمتحدة األمريكية في الواليات ااإلرشادتجربة  1.7.3
 28 ......................................... في هولندااإلرشادتجربة  2.7.3
 28 .......................................... في تركيااإلرشادتجربة  3.7.3
 29 ....................................... في األردناإلرشادتجربة  4.7.3
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 30                                                       :منهجية الدراسة: الفصل الرابع
 

 30 ....................................................منطقة الدراسة 1.4
 30 ..................................................محافظة طولكرم 1.1.4
 31 ....................................................فظة جنينمحا 2.1.4
 31 ..................................................محافظة طوباس 3.1.4
 32 ....................................................محافظة قلقيلية 4.1.4
 32 ...................................................محافظة نابلس 5.1.4
 32 ...................................................محافظة سلفيت 6.1.4

 33 ...................................................مجتمع الدراسة 2.4
 34 .....................................................العينة البحثية 3.4

 34 .......................................................المزارعون 1.3.4
 36 ............................................المرشدون الزراعيون 2.3.4

 36 ........................................أسلوب وأداة جمع البيانات 4.4
 37 ..................................................البيانات الثانوية 5.4
 37 .............................................تصحيح أداة الدراسة 6.4
 38 ....................................................تحليل البيانات 7.4

 
 39                                                         الدراسةنتائج الفصل الخامس 

 

 الزراعي الرسمي من وجهـة نظـر المرشـدين    اإلرشادنتائج فاعلية   1.5
 .......................................................الزراعيين

 
39 

 39 ...................................معلومات اجتماعية واقتصادية 1.1.5
 39 .............................الزراعيينالتوزيع النسبي للمرشدين  1.1.1.5
 40 .................التوزيع النسبي للمرشدين الزراعيين حسب العمر 2.1.1.5
 41 .............................المؤهل العلمي للمرشدين الزراعيين 3.1.1.5
 42 ....................................توزيع المرشدين حسب الجنس 4.1.1.5
 42 ............................................................الخبرة 5.1.1.5
 43 .............. الزراعياإلرشادالدورات التدريبية في مجال فلسفة  6.1.1.5
 44 .........................................الدورات التدريبية الفنية 7.1.1.5
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 45 .................................ي الزراعياإلرشادمل التفرغ للع 8.1.1.5
 46 ................ الزراعياإلرشادالمسميات الوظيفية للعاملين في  9.1.1.5

 46 .............................................مكان إقامة المرشدين 10.1.1.5
 47 ............................................. بالمزارعيناإلتصال 2.1.5
 51 .......................................... الزراعياإلرشادفاعلية  3.1.5
 55 ......................................مصادر معلومات المرشدين 4.1.5
 56 ...............................................يةاإلرشاداألساليب  5.1.5
 57 .........................................ياإلرشادعوقات العمل م 6.1.5

 بالمزارعين تبعاً للفـروق فـي       اإلتصالمستوى رضا المرشدين عن      7.1.5
 ..............................................المتغيرات المستقلة

 
60 

 60 ...................................................المؤهل العلمي 1.7.1.5
 60 ....................................................سنوات الخبرة 2.7.1.5
 61 .................................................المسمى الوظيفي 3.7.1.5
 62 .....................................................مكان اإلقامة 4.7.1.5
 62 .....................................................متغير الجنس 5.7.1.5
 63 ...........................................ياإلرشادالتفرغ للعمل  6.7.1.5

 الزراعـي وعالقتـه     اإلرشـاد مستوى رضا المرشدين عن فاعليـة        8.1.5
 ..............................................بالمتغيرات المستقلة

 
63 

 63 .................................................المستوى التعليمي 1.8.1.5
 64 ....................................................سنوات الخبرة 2.8.1.5
 65 ..................................................المسمى الوظيفي 3.8.1.5
 66 ......................................................مكان اإلقامة 4.8.1.5
 66 ....................................................متغير الجنس 5.8.1.5
 67 ...........................................ياإلرشادالتفرغ للعمل  6.8.1.5

ــائج  2.5 ــة نت ــادفاعلي ــر     اإلرش ــة نظ ــن وجه ــي م الزراع
 ........................................................المزارعين

 
68 

 68 .........................معلومات اجتماعية واقتصادية للمزارعين 1.2.5
 68 ...................................................المؤهل العلمي 1.1.2.5
 69 ........................................ي العمل الزراعيالخبرة ف 2.1.2.5
 69 ......................................الحيازة الزراعية للمزارعين 3.1.2.5
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 70 ............................................التفرغ للعمل الزراعي 4.1.2.5
 71 ....................................معلومات عن األسرة الزراعية 5.1.2.5
 72 .........................................مصادر الدخل للمزارعين 6.1.2.5

 73 ...........................ية المقدمة للمزارعيناإلرشادالنشاطات  2.2.5
 74 .....................يةاإلرشادالظروف المالئمة لتنفيذ النشاطات  3.2.5

 74 .................................ياإلرشادالوقت المناسب للنشاط  1.3.2.5
 75 ...................................ياإلرشادالمدة المناسبة للنشاط  2.3.2.5
 76 ...................................ياإلرشاداليوم المناسب للنشاط  3.3.2.5
 77 ................................ياإلرشادط الفصل المناسب للنشا 4.3.2.5

 77 .......................................... الزراعياإلرشادفاعلية  4.2.5
 81 ............................. الزراعي بالمزارعيناإلرشاد إتصال 5.2.5

 الزراعـي وعالقتـه     اإلرشـاد مستوى رضا المزارعين عن فاعلية       6.2.5
 .............................................لمتغيرات المستقلةبا
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 86 ...........................................التفرغ للعمل الزراعي 3.6.2.5
 87 ................................................المساحة الزراعية 4.6.2.5
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متغيرات ي وعالقته بال  اإلرشاد اإلتصالمستوى رضا المزارعين عن      7.2.5
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 92 ................................................المساحة الزراعية 4.7.2.5
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 93 وجهة نظرهالخدمات التي يريدها المزارع وغير موجودة حالياً من  8.2.5

 الزراعي الفلسطيني مـن وجهـة نظـر         اإلرشادالمشاكل التي تواجه     9.2.5
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 94 ................................اإلرشادمشاكل تتعلق بالعاملين في  1.9.2.5
 94 ..............................ات المقدمةمشاكل تتعلق بتوفر األدو 2.9.2.5
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 105 ..........ن للعمل الزراعي عن الفاعليةرضا المزارعين المتفرغي 10.6
 105 ............رضا المزارعين حسب الحيازة الزراعية عن الفاعلية 11.6
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