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 2021ابريل  23 ى، الموافقة على النشر ف2021مارس  17 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
لددور الدراك ل ى استهدف البحث بصفة رئيسية تحديدد سسدتو 

رشداد التسدويقي ال ال الحالي والمستقبلي لإلرشاد الزراعي في سجد
نظددر  ةسددن و هدد )العولمددة  ظددل سياسددة التحددرر اي تصدداد  يفدد

المهندسددين الددزراعيين فددي سحافظددة القليوبيددةح سددن  دد ل تحقيدد  
 هداف الفرعية التالية:األ
تحديد سد  إدراك المهندسين الزراعيين لدور الرشاد الزراعي  .1

 الحالي والمستقبلي في سجال الرشاد التسويقي.

راء المهندسدددين الددزراعيين الخالددة بدددالنهو  آرف عددي التعدد .2
بكددل سددن:  يتعلدد رشدداد التسددويقي  يمددا سجددال ال  يبمهدداسهف فدد

 اسدة الددورا  إسكدا   ح و فضل المواعيد الم ئمة لهدف للتددري أ
المددددربين ح و الطدددرل المفضدددلة لهدددف فدددي التددددري ح و التدريبيدددة
 التدري .بالقائمين 

التسددويقي  رشددادال تنميددة  تددراخ  طددة عمددل لبرندداس  تدددريبي لا .3
التحددددرر اي تصددداد  سددددن و هدددة نظددددر  وأفدددي ظددددل العولمدددة 

 حوايتصدالية حالمهندسين الدزراعيين وفقدا لصدفاتهف اليخصدية
 .رشاد  التسويقيدراكهف للدور ال إ ى وسستو  حواي تماعية

ولتحقي  هذه األهداف تف تصميف استمارة استبيا  تف تجميع 
سع عيندة سدن المبحدو ين بلدا  واسهدا  بياناتها بالمقابلة اليخصية

 ح الفنيددين  صددائيينال) الددزراعيين ينسدددهنا سددن المسبحو دد   121
بمحافظددة القليوبيددةح و ددد تددف اسددتخدات التنددرارا  والنسدد  الم ويددة 

المهات المحدددة للددور الدذ  والمتوسطا  لعر  البيانا  وترتي  
 . ويقييقوت بها المهندسين الزراعيين في سجال الرشاد التس

 وتمثلت اهف النتائ   يما يلي:
كان   ي لث  أكثر سنأ    -1 الرشاد    تالمبحو ينح  للدور  رؤيتهف 

نخفا   اي   ىلإ ح سما ييير  ةو ستوسطأ   ةسا سنخفضأالحالي  

األالنبير  النسبي   باألفي  العاسلين  سن  ان    هزة  داء 
 رشادية.ال 

الرشادية  أ    -2 األنيطة  للدور  ل   وفقاترتي   المر ح  لمتوسط 
الزراع لإلرشاد  سجال    يالحالي  وتسوي   افي  سته ك 

ين الزراعيينح  د  هندس الحال   الزراعية سن و هة نظر الم
تطبي  الزراع للممارسا  الصحيحة عند  "  سرتب ا كما يلي: اء  

طبيعته حس   المحصول  األول  نقل  الترتي   في  بمتوسط  " 
در ةح  50.3)بلا  سر ح   للمعينا   "ا    الزراع  ستعمال 

)الداتا شو الرش بالرشاد    حادية  الخالة  الرشادية  والنيرا  
األ ير    ي"والتسويق الترتي   )في     33.3بمتوسط سر ح  دره 

إلى   نياألنيطة الرشادية الترتي  سن الثا يدر ةح واحتلت با 
 . الخاسس

ل -3 الحالي  الدور  تقسيف  و أ   تسوي   الحال    امجال  سته ك 
لدر   الزراعية ا  وفق  ف ا   لهذا  إلى   ث  المبحو ين  أداء   ة 

  المنخفض انحصر بين داء  الدورح  د أشار  النتائ  إلى أ  األ 
در ةح  40.3  –  33.3) بين متوسط  الداء  واأل     انحصر 
در ةح  47.3  –40.3)   در ة 47.3) بلا    مرتفعالداء  واأل  

 فأكثر. 
عمل   -4 سقترخ  طة  وضع  يو ه  إتف  تدريبي  لبرناس   رشادية 

العا  للمهندسين ال الزراعيين  سجال  فى  الزراعي  سلين  رشاد 
ر    التسويقيرشاد  وال   حعاسة و د  يكو     يوع الةح  أ    يه 

الموقفسستند   دراسة  على  تولل    حا  التى  الميدانية  والنتائ  
 البحث.  اليها هذإ

وا هت   -5 التى  الميك    أهف  الزراعيين  ين  سدهن المكانت 
و  أداالتي  المبحو ينح  بمنطقة ءتعول  الرشاد   العمل  فى    هف 

سيك    :  يكما يل   الدراسة فى ظل سياسة التحرر اي تصاد
الزراع بالعمل  الرشاديح  سرتبطة  العمل  توا ه   ح  سيك   

الرشادية البيرية  بالموارد  تتعل   تتعل   ح  سيك    سيك   
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ين  سد هنسيك   تتعل  بالرضا الوظيفي للم ح  بالموارد المادية
 الزراعيين.

ايرشاد  ادراك الدور _  _التحرر اي تصاد النلما  المفتاحية:  
 التسويقي 

 والميكلة البحثية  المقدسة
 ةنها عبار أ  ى تعرف الجودة للمنتج الزراعي بشكل عام عل

الم من  مزيج  والخصامعن  تعطئيزات  التى  للمنتج   يص 
قيم لإلنسان  ةهميأ و   ة، الزراعي  كغذاء    ، والحيوان  ، الستخدامه 

الأ والتجميلو  الترويج  في  الصناعةأ  ،ستخدامه  في  وقد    ، و 
البحثية واإلنت الجهود  غالبية  اإلركزت  نتاج  اجية علي تطوير 

من حيث الكم دون االهتمام بالكيف وبالتالي لم تعط    وزيادته،
مما  -النوعية    :أي  –للجودة   الواجب،    ى لإ   ى دأ  االهتمام 

فجو  اإل  ةكبير   ةحدوث  والتسويقبين  تلك   ،نتاج  وتسببت 
، حتياجات السوق ومتطلباتهانتاج ب السياسات في عدم ربط اإل

عل ساعد  ا  ى ومما  الخاطئ  ألشيوع  الفهم  الذكر،  سالفة  مور 
لدى الكثيرين لمفهوم اقتصاديات السوق والتي  تعني عندهم  

الدولة والتحرك بحرية واال أو غياب دور  نطالق بال ضوابط 
وضمان   اإليقاع  لضبط  الدولة  من  مركزي  تحكم  أو  روابط 
االقتصاد   وحماية  البيئة  وحماية  الجودة  بمعايير  االلتزام 

التطورات الجارية الحاجة إلى صياغة جديدة  القومي، وتفرض  
الكفاءة لتحقيق  الزراعية  اإلرشادية  بالخدمة  العاملين   ،لدور 

هتمام بالمجاالت  والجودة في تسويق الحاصالت الزراعية باال
المستحدثة  اإل التسويقي،  ما  وأرشادية  باإلرشاد  بما    يعرف 

وتعا العولمة  في ظل  القومية  األهداف  تحقيق  ظم يتالءم مع 
المتاحة   والفرص  المصري  الزراعي  القطاع  أمام  التحديات 

 . (1: ص: 5)رشاد  إلدماجه في االقتصاد العالمي. 
من   عدد  علي  االقتصادي  التحرر  سياسة  ارتكزت  ولقد 
المبادئ كالشمولية سواء شمولية االجراءات أو الحلول، كذلك  
القطاعات والمناشط االقتصادية منها تحديث أو   شمولية كل 

المشاركة تج مبدأ  ثم  آخر،  ونترك  نشاط  أو  قطاع  في  ديد 
في  النجاح  مقومات  أهم  من  وكالهما  واليموقراطية  الشعبية 

المجتمع كل ذلك يحدث في ضوء االندماج العالمي، ومتابعة 
إلي   العالمية  التوجهات  ظل  في  خاصة  العالمية  التغيرات 

 . ( 12: ص7)التكتالت االقتصادية وحرية التجارة. عالم 
التصديرية  و  التسويقية  األنشطة  إدارة  منظور  من  العولمة 

المالي  النشاط  عولمة   جي،واإلنتا  ،والتسويقي  ،هي 
أيض    ،والمعلوماتي  ،والتكنولوجي السلعوهي  أسواق  عولمة    ، ا 
يتعامل   ،والعمالة  ،والتكنولوجيا  ، والمال  ،والخدمات حيث 

يتالش عالم  مع  الجغرافية  ىالمدير  الحدود  تأثير    ، فيه 
بعد    ،السياسيةو  أسواقه  بين  التجارية  الحواجز  سقطت  عالم 

التجارة   منظمة  قيام  من  أفرزته  وما  "الجات"  باتفاقية  العمل 
والثقافية بفعل ثورة   ،ا الحواجز الفكريةوتالشت أيض    ،العالمية

 . (123: ص6)ريحان  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
متعددة محاور  اإلدار   ،وللعولمة  بحسك    ، ي فأنت 

مدعو ألن تحلل متغيرات    ،وبمعايير موضوعية  ،واالستثماري 
عالمية دول    ،سوقية  أو  دولة  من  مستلزماتك  بعض  فتشتري 

إقليمي  ليس شرط  فأخرى   مجاورة  تكون  أن  أو    ،اا  تقترض  وقد 
عالمي بنك  من  خارجي  تمويل  على  صندوق   ،تحصل  أو 

وقد تنمي محفظتك    ،أو من شركة أخرى خارج بلدك  ،تمويل
أو سندات في أسواق عالمية، أو تشتري   ،مالية بشراء أسهمال

قد تقي     ،ا في شركة أجنبيةحصص   أكثر في    ،ام مصنع  بل  أو 
دول أخرى، كما فعل كثير من المستثمرين والمديرين اليابانيين 
عندما استثمروا مليارات الدوالرات في شراء أو إنشاء مصانع  

المثال  ،في أوروبا  أو  وقد تستقدم عماال    ،وأمريكا علي سبيل 
واألهم من ذلك    ،وثقافات متعددة  ،مديرين من جنسيات مختلفة

للسوق   اإلقليمية  أو  المحلية  سوقك  من  للخروج  تتطلع  أن 
 ا،وقيم   ات،حيث يتطلب األمر أن تدرس ثقاف ،العالمية األوسع

متعددة و   ،وسلوكيات  ،ورغبات  ،ودوافع  ،واتجاهات تقسيمات 
عال نطاق  على  ص9)مصطفي    مي.لعمالء   :  178  )

Swanson (11 ةصفح رقم : بدون) . 
وتحليييييل  ،لييييييس هيييييذا فقيييييط بيييييل يتطليييييب األمييييير أن تيييييدرس

سييييلوكيات منافسييييين تعكسييييها قييييراراتهم التييييي تصييييا  فييييي مقييييار 
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 فمييثال   ،شييركاتهم أو فييي األسييواق العالمييية التييي يتنافسييون فيهييا
توظييييييك الشييييييركات خبييييييراء لتحليييييييل السييييييوق الخييييييارجي لجمييييييع 

المنتجيييات الزراعيييية المنافسييية مييين دول أخيييرى معلوميييات عييين 
 ى وقيييد تييير  ،واإلنتييياجي ،وتوظيفهيييا كأسييياس للتخطييييط التسيييويقي

سييييتراتيجي عييييالمي أن تتكامييييل أو تتحييييالك مييييع اميييين منظييييور 
أو  ،اأو إنتاجيييي   ،اشيييركة تصيييدير أخيييرى أو أكثييير بالخيييارج ماليييي  

أو في صيغة مركبة تشمل أكثير مين محيور مين هيذ    ،اتسويقي  
مين هيذا المنظيور أن تتكاميل ميع شيركة أو   ى وقد تير   ،المحاور

 John أكثيير بالخييارج إلنشيياء مشييروع فييي بلييدك أو فييي الخييارج.
  .(85: ص10)

 ،ورشييييييياد( 234: ص 1حطيييييييب ) بيييييييوأويتفيييييييق كيييييييل مييييييين 
ن ركييييييائز الثقافيييييية المعاصييييييرة أ ى( عليييييي78ص:  6) خييييييرون آو 

للخدميية اإلرشييادية لييدعم الصييادرات الزراعييية فييي ظييل العولميية 
 هي: ربع ثقافاتأ ىترتكز عل

  :المزرعية في ظل العولمة  قافة إدارة األعمال .1
تتسع ظاهرة العولمة وتفرض نفسها عليى قطاعيات النشياط 
 ،االقتصادي المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القطياع الزراعيي
 اوالعولمييية هيييي انفتييياح عليييى العيييالم وهيييي حركييية متدفقييية ثقافيييي  

حيييث يتعامييل مييدير المزرعيية ا، ا وتكنولوجييي  ا وسياسييي  واقتصييادي  
فييه تيأثير الحيدود الجغرافيية والسياسيية.   ىاليوم مع عيالم تالشي

فأمامنييا رأسييمال يتحييرك بغييير قيييود وبشيير ينتقلييون بغييير حييدود 
ا عيين طاقيية ومعلومييات تتييدفق بغييير عوائييق حتييى ت يييض أحيانيي  

اسيييتيعاب الميييديرين وهيييذ  ثقافيييات تيييداخلت وأسيييواق تقاربيييت أو 
تكتليييييييت فأزاليييييييت حيييييييدودها االقتصيييييييادية انيييييييدمجت وهيييييييذ  دول 

والجغرافييييية وشييييركات تحالفييييت فتبادلييييت األسييييواق والمعلومييييات 
ا مثييل واالسييتثمارات عبيير الحييدود وهييذ  منظمييات ميي ثرة عالمييي  

البنييييك الييييدولي وصييييندوق النقييييد الييييدولي ووكيييياالت متخصصيييية 
لألمييييييم المتحييييييدة، تيييييي ثر بدرجيييييية أو بييييييأخرى فييييييي اقتصيييييياديات 

 ؛وف معيشيية النيياس عبيير العييالموعميالت الييدول ومسييتوى وظيير 
ن و إنهييا بيئيية جديييدة ومثيييرة غييير مسييبوقة يتعامييل معهييا المنتجيي

 ن.و والمصدر 

 ،وانعكست ظاهرة العولمية عليى إدارة المشيروعات الزراعيية
هيييييذ   وشيييييأنها شيييييأن غيرهيييييا مييييين المشيييييروعات وأصيييييب  ميييييدير 

المشييروعات مطييالبين بييأال يعييايت متغيييرات بيئييتهم المحلييية أو 
قيييط، بيييل كيييل المتغييييرات العالميييية كمنطليييق أساسيييي اإلقليميييية ف

 لبلو  كفاءة فاعلية األداء اإلداري.
  قافة تننولو يا المعلوسا  الزراعية في ظل العولمة: .2

هييييي أحييييدث مفييييرزات التطييييور  (IT)تكنولوجيييييا المعلومييييات 
تصيال إللغياء تطيور تكنولوجييا النقيل واال  ىوقد أد  ،التكنولوجي

ا نقيل السيلع جيو   ىلقيد تنيام  ،اليبالدحواجز الوقت والمسيافة بيين  
، وبسيرعة بيين أسييواق متجياورة فيي دول االتحيياد األوروبيي مييثال  

كميييا تطيييورت  ،وحتييى بيييين اليييدول العربيييية وأسيييواق دول مجييياورة
لكترونييية لنقييل الصييوت والبيانييات وبسييرعة وسييائل االتصييال اإل

 ،واإلنترنييييييت ،والفيييييياكس ،(EM)متضييييييمنة البريييييييد اإللكترونييييييي 
وهيو مييا أتيياح  ،تصييال التليفزييوني العالمييية السييريعةوشيبكات اال

 ،وأكثيييير ،ا أوسييييعلمصييييانع ومنظمييييات خدمييييية أن تخييييدم أسييييواق  
وسم  لشركات أن تركز بعض عملياتها في منطقية معينية ميع 
تقييييديم منتجاتهييييا وخييييدماتها عبيييير فييييروع تختييييار مواقعهييييا قييييرب 
عمالئهيييييا. كميييييا أتييييياح هيييييذا التطيييييور التكنوليييييوجي للميييييديرين أن 

ا بسييرعة حييول العييالم ممييا زاد ميين فييرص التعيياون وحتييى يتصييلو 
 –تسييويقي  –التحييالك بييين الشييركات فييي صييور  المختلفيية )فنييي

 مالي(.
وكانت شبكة اإلنترنت )شبكة المعلومات العالمية( من أهيم 

هييي وسيييلة و  ،مييا أفرزتييه ثييورة تكنولوجيييا المعلومييات واإلنترنييت
ونييك وحاسييبك إنييك تييربط تليفحيييث لكترونييية مسييتحدثة إتصييال ا

"مييييوديم" وحتييييى تتصييييل بمصييييدر  "MODEM" ىبوصييييلة تسييييم
ا كيان موقعيه، فكنيك تطليب ا كانت طبيعتيه وأيي  معلومات آخر أي  

الييرقم فتكييون مييع مصييدر المعلوميية فييي ثييوان معييدودة، وبتكلفيية 
 مكالمة تليفونية محلية.

وبكيجاز فلقد أدت ثورة التكنولوجيا وتطيور وسيائل اإلعيالم، 
صيييييطناعية والحاسيييييبات قيييييارات باألقميييييار االواإلعيييييالم عبييييير ال

ا وأصييييبحت ا واحييييدة تقريبيييي  جعييييل العييييالم كلييييه سييييوق   ىاآللييييية، إليييي
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ا باألحيييداث والمتغييييرات ر  يتيييأث ى وأقيييو  ،األسيييواق العالميييية أسيييرع
فأصييب  أي تطييور  ،والثقافييية ،والفنييية ،واالقتصييادية ،السياسييية

فييييي سييييوق مالييييية رئيسييييية مثييييل بورصيييية نيويييييورك أو طوكيييييو 
وأصييب  تييدهور  ،فييي الحييال علييى أسييواق مالييية أخييرى  ييينعكس

سعر عملة عالمية رئيسية مدعاة لتدهور فوري لعمالت أخيرى 
ا عقيد صيفقات ضيخمة بيين طيرفين وأصيب  ممكني    ،مرتبطة بهيا

 ،أو أكثييير فيييي دولتيييين أو أكثييير دون أن يغيييادر أي مييينهم بليييد 
وأجهييزة  كييونفرانس وذلييك بفضييل ميي تمرات واجتماعييات الفيييديو

وتبييييادل ونقييييل المعلومييييات علييييى شاشييييات الحاسييييبات  ،كسالفييييا
 0اآللية

 :.G. A. T. T قافة ايتفاقية العاسة للتعرفة والتجارة   .3
أعليين بمدينيية مييراكت عيين قيييام النظييام  م1994بريييل أفييي 

تنفييييذ االتفاقيييية العامييية للتعرفييية  ءبيييدبالتجييياري العيييالمي الجدييييد 
قضييي االتفاقييية وت م1995ا ميين بداييية والتجييارة "الجييات" اعتبييار  
ا للتجييييارة العالمييييية فييييي السييييلع ا ونوعييييي  بتحرييييير تييييدريجي زمنييييي  

إبيييييرام االتفاقيييييية وميييييا  ىوقيييييد أد والخيييييدمات والملكيييييية الفكريييييية.
ولحصيييص  ،تضيييمنته مييين خفيييض تيييدريجي للتعرفييية الجمركيييية

اإلسيييييهام فيييييي عمولييييية التجيييييارة واالسيييييتثمارات،  ىسيييييتيراد إلييييياال
ألعضييياء فيييي هيييذ  وجعلهيييا أيسييير عليييى نطييياق أسيييواق اليييدول ا

 من دول العالم. %93االتفاقية، والتي تمثل حوالي 
و د هيأ  اتفاقيا  الجا  عدة سزايا أو فرص للدول الناسيدة 

 وسنها العربية أهمها:
إفييادة الصييادرات ميين تخ يضييات جمركييية فييي الييدول التييي  .1

 .%33تصدر إليها يبلغ متوسطها  
عشيير سيينوات لنظييام الحصييص  ىإلغيياء تييدريجي علييى مييد .2

الييييذي كانييييت تفرضييييه الييييدول المتقدميييية علييييى وارداتهييييا ميييين 
 المالبس والمنسوجات.

ممارسيييييات اإلغيييييراق فيييييي األسيييييواق العربيييييية  اليييييةحمايييييية إز  .3
، عنييدما يخفييض المنييتج Dumpingوتتييوافر حاليية اإلغييراق 
سيييعر بييييع المنيييتج  - بشيييكل عيييام -أو المصيييدر أو التييياجر

فييييي السييييوق المسييييتهدفة عيييين سييييعر السييييوق أو حتييييى عيييين 

فة، ليبيع بأقل سعر فيي السيوق وهدفيه تيرويج منتجاتيه التكل
وإزاحيييية المنافسييييين لالسييييتحواذ علييييى حصيييية سييييوقية أكبيييير 

 الفارق بين السعرين بحد اإلغراق.  ىويسم

 إي أ  هذه ايتفاقيا  شكلت بعض التحديا  وأهمها:
 زيادة حدة المنافسة في األسواق المحلية، وكذا الخارجية. (1
تفاقييييية اجيييييا المسييييتوردة بعييييد تطبيييييق ارتفيييياع فيييياتورة التكنولو  (2

حماية الملكية الفنيية والفكريية التيي حظيرت تقلييد أي سيلعة 
وعلييى ذلييك سيييمتنع علييى المسييتثمر فييي  ،أو عمليية إنتاجييية

دولييييية ناميييييية أن يخطيييييط لالحتييييييال، كميييييا فعيييييل اليابيييييانيون 
للحصييول علييى التكنولوجيييا الالزميية بتقليييد بييراءات االختييراع 

ا، بييييل العكسييييية( وسيييييكون هييييذا صييييعب  وتطويرهييييا )الهندسيييية 
ا بعد العمل باتفاقييات "الجيات" التيي سيتحرم التقلييد، ومتعذر  

وتحمي الملكية الفكرية الفنية التي تشمل بيراءات االختيراع، 
 واألدبية التي تشمل حقوق الم لفين.

العربييييية مييييا لييييم تكيييين الييييدول  -إلغيييياء األفضييييليات العربييييية  (3
تحييياد اسيييوق مشيييتركة أو المتمتعييية باألفضيييليات داخلييية فيييي 

 جمركي.

نتهاء ما اإلغاء الدعم الحكومي العربي لبعض الصناعات و  (4
علييييى  لتفوقهيييياكييييان يييييتم منييييه تشييييجيع للمنتجييييات الوطنييييية 

ا علييى المركييز السييوقي مثيالتهييا المسييتوردة، ممييا ييي ثر سييلب  
 والتنافسي للشركات العربية.

 

ة دارة الجدددودة اليددداسلة وسعدددايير الجدددودة العالميدددإ قافدددة  .4
ISO 9000: 
مين المفياميم الحديثية فيي  ةلشاملادارة الجودة إيعتبر مفهوم 

داء وتطيوير  بصيورة دائمية والهدف منها هو تحسين األ  دارة،اإل
ا ساسيي  أتهييتم و  ،ميين خييالل اسييتجابة المنظميية لمتطلبييات العميييل

: أي –الكييف ىالنوعيية الجييدة وتركيز علي  وأبالخامة األصيلية  
ن الجيييودة أ واليييذي يعنييييس الكيييم. وليييي - صييينع المنيييتج كي يييية

وذليك مين خيالل ، متعلقة بتوقعات العميل ومنظور  عين المنيتج
داء الفعليييييييي للمنتجيييييييات )السيييييييلع والخيييييييدمات( مقارنييييييية بيييييييين األ
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ذا كانييت المواصييفات النهاييية كوالتوقعييات المرجييوة ميين المنييتج فيي
و المستهلكين نسيتطيع القيول أللمنتج مطابقة لتوقعات العمالء  

 ج قد حقق هدف الجودة.بأن المنت
ولتحقييييق ذليييك فقيييد وضيييعت المنظمييية الدوليييية للمواصيييفات 

م 1987ومقرهييييييييا "جنيييييييييف" بسويسييييييييرا  عييييييييام (ISO)القياسيييييييية 
مواصييييفات قياسييييية عالمييييية اتفقييييت دول المجموعيييية األوروبييييية 
بشييييكل خيييياص والييييدول الصييييناعية الكبييييرى بشييييكل عييييام علييييى 

ربائيييييية توحييييييدها لكافييييية المنتجيييييات فيميييييا عيييييدا المنتجيييييات الكه
 (IEC)ووضييعت المنظميية الدولييية الكهربائييية الفنييية  ،والغذائييية

ووضيييييييعت  ،مواصيييييييفات فنيييييييية للسيييييييلع والمنتجيييييييات الكهربائيييييييية
مواصيييييفات فنيييييية  (CAC)المنظمييييية الدوليييييية لدسيييييتور األغذيييييية 

والملونييات  ،والمضييافات ،والحبييوب ،للسييلع والمنتجييات الغذائييية
عامية، وكيذلك حيدود وحدود المواد الضيارة بالصيحة ال  ،الغذائية

بقايييييا المبيييييدات الحشييييرية واآلفييييات فييييي الحاصييييالت الزراعييييية 
 والمنتجات الغذائية.

ت ثجيييييل مسيييييايرة تليييييك التغييييييرات العالميييييية فقيييييد حيييييدأومييييين 
دارات اإلرشييييييادية بيييييياإلدارة المركزييييييية تطييييييورات فييييييي ميكييييييل اإل

 يلي: : وزارة الزراعة( نوجزها فيما2لإلرشاد الزراعي )
داخييل  م1999ة اإلرشيياد التسييويقي عييام فقييد تييم إنشيياء إدار 

 الهيكل التنظيمي وتحددت لها المهام التالية:
تييدريب جهيياز قييادر علييى أن يكييون حلقيية وصييل فعاليية بييين  -1

 المسترشدين ومراحل العمل التسويقي.
تحدييييد االحتياجيييات التسيييويقية بنييياء عليييى دراسيييات ميدانيييية  -2

 فييي عييدد مين المحافظييات التييي تعياني ميين المشيياكل ى جير ت  
التسويقية كهدف عاجل على أن ييتم التوسيع بعيد ذليك فيي 

 باقي المحافظات كهدف آجل.

تخطيييط نظييام متكامييل لتوزيييع السييلع والخييدمات وتسييعيرها  -3
وكيييذلك  ،فيييي هيييذا المجيييال ى بالتنسييييق ميييع األجهيييزة األخييير 

 تعريف المستهلك بأماكن تواجدها.

تخطيييط وتنفيييذ بييرامج إرشييادية فييي مجييال العمييل التسييويقي  -4
 تنب  باألسعار.وال

وكذلك االهتميام  ،توعية الزراع بأهمية العناية بجودة المنتج -5
 ،والتعبئيييييييية ،بعمليييييييييات التييييييييداول مثييييييييل الجمييييييييع أو الجنييييييييي

وتييأثير ذلييك علييى تسييعير هييذا المنييتج  ،والتخييزين ،والتغليييف
مميا يينعكس ويي ثر  ،سواء فيي السيوق المحليي أو الخيارجي

 مزارع.معيشة ال ى في رفع مستو   اا مباشر  تأثير  

العمييل علييى تكييوين قاعييدة معلومييات وبيانييات وإحصيياءات  -6
توجيييييييه هييييييذا العمييييييل بالمسييييييتويين المركييييييزي  ىتسيييييياعد عليييييي

 األهداف المطلوبة. ىوالمحلي للوصول إل

إصيييدار نشيييرات إرشيييادية تسيييويقية عليييى فتيييرات تتيييزامن ميييع  -7
 مواسم نضج المحاصيل المختلفة والعروات الموسمية.

فيالمزارع يقيوم  ،عريف الزراع بهادراسة التوقعات السعرية وت -8
 ،عادة بزراعة المحصول الذي يرتفع سعر  في موسم معيين

عيييية بهييييذا المحصييييول فييييي الموسييييم و ر ز وتييييزداد المسيييياحة الم
 ،نخفييياض السيييعرازييييادة العيييرض و  ىمميييا يييي دي إلييي ،التيييالي

وفييييي هييييذا المجييييال تكييييون دراسيييية  ،وتحقيييييق خسييييارة م كييييدة
ييية بمكييان لتعظيييم التوقعييات السييعرية للمحاصيييل ميين األهم

وتجنب الخسارة. هيذا وقيد تيم اختييار  ،قيمة المنتج الزراعي
 ،مييديريات الزراعيية ى مسييئول لإلرشيياد الزراعييي علييى مسييتو 

مين  ون وجاري إعداد برنامج تيدريبي لهيم يشيترك فييه البياحث
 ،ومعهيييد بحيييوث اإلرشييياد الزراعيييي ،معهيييد بحيييوث البسييياتين

عيي فيي تصيميم باالشيتراك ميع معهيد بحيوث االقتصياد الزرا 
وإعييييداد نشيييييرة شييييهرية عييييين أخبيييييار السييييوق تحيييييوي بيانيييييات 
ومعلوميييات تسييياعد منتجيييي الخضييير والفاكهييية عليييى وضيييع 

كميا تحيوي  ا،مجزيي   اسياستهم التسويقية بما يحقق لهم عائد  
 ،تحركيات أسييعار أغلييب المحاصيييل المتواجييدة فييي األسييواق

ومقارنة أسعار كل محصول في األسواق مين خيالل رسيوم 
ا المواصيييييييفات القياسييييييييية وتحييييييييوي أيضييييييي   ،يييييييية خاصيييييييةبيان

للنوعيات الممتازة على معرفة السعر الذي يجب الحصيول 
 .جيعليه إذا قام بعمليات الفرز والتدر 

إبيييال  المحافظيييات بنشيييرة يوميييية عييين أسيييعار الجملييية فييييي  -9
يييييتم توزيعهييييا  ،واإلسييييكندرية ،والمنصييييورة ،أسييييواق العبييييور
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ا على لوحية مخصصية على المراكز اإلدارية ويتم تعليقه
 ،ن و لييذلك بييياإلدارة الزراعيييية ليطليييع عليهيييا اليييزراع والمنتجييي

كمييييا يييييتم نشييييرها بأسييييواق الجمليييية بعواصييييم المحافظييييات 
 طالع التجار عليها.ال

التنسييييييق ميييييع وسيييييائل اإلعيييييالم المختلفييييية لبيييييث النشيييييرة   -10
 اليومية ألسعار الخضر والفاكهة.

القطاع  في  للدولة  االقتصادية  التوجهات  ظل    وفي 
والتي تستهدف تحقيق مزيد من التحرر االقتصادي    ،الزراعي

ومستلزماته الزراعي  باإلنتاج  يتعلق  تلك   ،فيما  وتسويق 
بحماية   ،المنتجات الخاصة  الدولية  االتفاقيات  ضوء  وفي 

ووضع مواصفات   ،ومنع االحتكار  ،المستهلك وحرية المنافسة
والمنتجات للسلع  ب  ،قياسية  الخاصة  التشريعات  الحد  ووضع 

كان من الضروري على    ،وحماية البيئة وصيانتها  ،من التلوث
رشاد الزراعي أن يطور من نفسه ومن نوعية الخدمة  جهاز اإل

 ى وأن يقتحم مجاالت أخر   ،التي يقدمها لجمهور المسترشدين
الواقع المعاصر الذي يمر به  اغير تقليدية   ستلزمتها ظروف 
 (. 57: ص  8)محروس  . العالم األن

 عيييين هاشيييييم نقييييال   )5-3ص  : ص 3) هر جمعييييوقييييد ذكيييي
ا درجييية كبييييرة تبعييي   ىنسييياني يتحيييدد إليييوالسيييلمي، أن السيييلوك اإل

ن تيييييدعيم كومييييين ثييييم فييييي ،دراك العييييالم المحييييييطإ ىلنوعييييية وميييييد
ك الفيرد ميا ادر إ ييةالسلوك اإلنساني أو تغير  يتطلب معرفية كي 

أو  يءشي أينحيو   تجيااوال يسيتطيع الفيرد تكيوين    ،يدور حوليه
فييييي  اأو الشييييخص موجييييود   يءذا كييييان هييييذا الشييييإال إ ،شييييخص
ا مين فيرد ا ملحوظي  ختالفي  افيراد . ويختلك إدراك األهدراكإمحيط  

ن النياس ألى أخر نحو نفيس الموقيك، وقيد يكيون مرجيع ذليك إ
 ،واهتماماتهييييا ،تيييدرك الحقيييائق فيييي ضيييوء ظروفهيييا ومشيييكالتها

لييى إنهييا تميييل أكمييا  BACK GROUND)وخلفيتهييا المعرفييية )
 .م مع حاجاتها الشخصيةءال التفاصيل التي ال تتالهمإ 

دراك إأن  (  نقال عن شرشر،7  : ص:3)ه  ويضيف جمع
رشادي الزراعي يعتميد عليى دور  الفاعيل فيي مستقبل العمل اإل

رشيادية لتقييييم معظييم مجيياالت توسييع نطيياق ومجييال العملييية اإل

من في توسييع كن نجاحه يإحيث  ،المعرفة في القرية المصرية
طييياق مهمتيييه ودور  اإلرشيييادي وفيييي قدرتيييه عليييى التعاميييل ميييع ن

 ،الجهييلو  ،التخلييكو  ،والبيئيية، القضييايا القومييية كقضييايا السييكان
 ،باإلضييافة إليى مهامييه األساسييية فيي قضييايا اإلنتيياج ،الميرضو 

وكييييذلك المشييييكالت  ،والتوزييييع ،وترشيييييد االسييييتهالك ،والتسيييويق
المحليييي بصيييفة  التيييي تواجيييه الزراعييية واليييزراع والمجتميييع الريفيييي

وميييين هييييذا المنطلييييق تعييييددت  ،عتبييييار  محييييور التنميييييةاعاميييية ب
وتباينت أدوار اإلرشاد الزراعي, ولم تعد مقتصرة على عمليات 

متيييدت لتشيييمل اإلنسيييان نفسيييه المحيييرك اإنتييياج المحاصييييل بيييل 
الرئيسييي لعمليييات اإلنتيياج وباعتبييار  أسيياس التنمييية.  لييذا يجييب 

الراهنيييية علييييى المجيييياالت  أن يكييييون هنيييياك تركيييييز فييييي المرحليييية
ا ألهميتهيييا وهيييي اإلرشييياد الفرعيييية التخصصيييية اإلرشيييادية نظييير  

 :4)رشيييياد  .روائييييياإل واإلرشيييياد ،واإلرشيييياد البيئييييي ،التسييييويقي
  .(45ص

 هداف البحث أ
اسيييييتهدف البحيييييث بصيييييفة رئيسيييييية دراسييييية اليييييدور الحيييييالي 

التحيرر والمستقبلي لإلرشاد الزراعي التسيويقي فيي ظيل سياسية 
نظر المهندسين الزراعيين في   ةمن وجه  )العولمة(  دياالقتصا

 ةوجهييي مييين خيييالل األهيييداف الفرعيييية اآلتيييية: محافظيية القليوبيييية
 نظر المهندسين الزراعيين.

لييييدور اإلرشيييياد  المهندسييييين الييييزراعيين تحديييييد مييييدي إدراك .1
رشيياد التسييويقي فييي مجييال اإل الزراعييي الحييالي والمسييتقبلي

 ةمين وجهيي )العولمية( فيى ظيل سياسية التحييرر االقتصيادي
 نظر المهندسين الزراعيين في محافظة القليوبية.

راء المهندسيييييييييين اليييييييييزراعيين الخاصييييييييية أ ليييييييييىالتعيييييييييرف ع .2
رشيييياد التسييييويقي فيمييييا بييييالنهوض بمهييييامهم فييييي مجييييال اإل

، فضييل المواعيييد المالئميية لهييم للتييدريبأبكييل ميين:  يتعلييق
الطرق المفضيلة لهيم فيي ، و قامة الدورات التدريبيةإمكان  و 
 التدريب.بالمدربين القائمين ، و لتدريبا

رشيييييياد قتييييييراح خطيييييية عمييييييل لبرنييييييامج تييييييدريبي لتنمييييييية اإلا .3
التحيييرر االقتصيييادي مييين  وأالتسيييويقي فيييي ظيييل العولمييية 
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وجهيييييييية نظيييييييير المهندسييييييييين الييييييييزراعيين وفقييييييييا لصييييييييفاتهم 
دراكهيييم إ ى ومسيييتو  ،واالجتماعيييية ،واالتصيييالية ،الشخصيييية
 رشادي التسويقي.للدور اإل

هييييم المشييييكالت التييييي تواجييييه المهندسييييين أ  ىالتعييييرف عليييي .4
رشيييييياد التسييييييويقي للحاصييييييالت الييييييزراعيين فييييييي مجييييييال اإل

الزراعييييية فييييى ظييييل سياسيييية التحييييرر االقتصييييادي بمنطقيييية 
 الدراسة.

 الطريقة البحثية

 :نوع البحث والمنه  المستخدت 
 Descriptiveالدراسييات الوصيي ية ىلييإينتمييي هييذا البحييث 

Studies  سيييتخدام اب ةاسييية الحاليييمييينهج در  ىيعتميييد علييي واليييذي
 يان.باستمارة االست

المستخدسة  اني   المصطلحا   لبعض  ال رائية  التعريفا   ا: 
 : في الدراسة

التحرر   سياسة  ظل  فى  المستحد ة  الرشادية  المجاي  
فيو  اي تصاد : بها  البحث  يقصد  العمل   هذا  مجاالت 

عل منها  كل  تحتوي  والتي  الزراعي  بعض    ىاإلرشادي 
اإلر  ينشأاألنشطة  التي  األهداف   شادية  تحقيق  تنفيذها  عن 

 مجال اإلرشاد التسويقي. ومنهااإلرشادية المنشودة 
الرشادية: في  األنيطة  بها  البحث  ويقصد  الخدمات    هذا 

رشاد الزراعي  اإلرشادية التي يتم تقديمها من خالل جهاز اإل
الريفي واتجاهات  ومهارات  معارف  تنمية  مجال    يف  ينبهدف 

 تسويقي.رشاد الاإل

: في سجال ايرشاد التسويقي  الدور الحالي لإلرشاد الزراعي
في  به  البحث  ويقصد  حالي  ؤ أدا  يتمما    هذا  تطبيقه  أو  من     ا 

 رشاد التسويقي.مجال اإل يرشادية فإأنشطة 
 الزساني :و  حالبير  و  حسجاي  البحث )المكاني

جمييع المراكييز السيبع بمحافظيية  ىالبحيث علييهييذا جيري أ  قيد 
 ةبحييياث التيييي تجيييري فيييي كليييية الزراعيييوبيييية بهيييدف ربيييط األالقلي

وتيييييم اسيييييتيفاء البيانيييييات بهيييييا،  جامعييييية بنهيييييا بالبيئييييية المحيطييييية
المركييييييز و الميدانييييييية ميييييين خييييييالل مديرييييييية الزراعيييييية بالقليوبييييييية، 

دارات اإلو المركييييييز اإلرشييييييادي بييييييدملو، و  بالسييييييفاينه، يرشيييييياداإل
بعيية للمحافظيية دارييية السييبعة التاالزراعييية المتواجييدة بييالمراكز اإل

عييييدد و  ،الزمييييامإجمييييالي و  ،يوضيييي  أعييييداد القييييرى  (1) والجييييدول
الزراعييييييييييى حتييييييييييى  مجييييييييييالوالجهيييييييييياز العامييييييييييل بال ،الحييييييييييائزين

31/12/2020    . 
ا مهندسييي   121ة بليييغ قوامهيييا ينيييعليييى ع البحيييث جيييري وقيييد أ  

ا يعمليييون بمراكيييز ا زراعيييي  مهندسييي   1211جميييالي إا، مييين زراعيييي  
نسييييبة  مسييييتخدااجييييم العينيييية بمحافظيييية القليوبييييية، وتييييم تحديييييد ح

 ىتييييم تييييوزيعهم علييييميييين إجمييييالي الشيييياملة و  %10مئوييييية بلغييييت 
 (.2بنفس النسبة كما هو موض  بالجدول )  المراكز المختارة

وقد استخدم االستبيان كأداة لجمع البيانات الالزمة لتحقييق 
أهييداف البحييث عيين طريييق المقابليية الشخصييية للمبحييوثين، وقييد 

اعيين، زر مين المهندسيين الي ةمجموعي ىليتم اختبيار االسيتبيان ع
ثيييم أجرييييت بعيييض التعيييديالت الالزمييية فيييى اسيييتمارة االسيييتبيان 

 بحيث أصبحت صالحة للقيام بجمع البيانات الميدانية، 
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 ت.2020حتى  يالزراع مجالالحائزين والجهاز العاسل بالعدد الزسات و إ مالي بيا  بأعداد القرى و  .1 دول 

أ صائي   فني زراعي  ال مالي 
 الزراعي 

عدد 
 عدد الحائزين  القرى 

 المركز   ملة الزسات المزروع 
  يراط فدا  

 بنها  14 32618 50159 43 72 226 298
 كفر شكر 9 12154 24757 22 19 69 88

 طوخ  22 44019 72112 45 52 156 208

 قليوب  12 23548 25751 23 18 115 133

 طرالقنا 11 18767 17730 19 12 87 99

 شبين القناطر 1 25468 39414 35 45 111 156

 الخانكة  --- 15002 13450 12 21 208 229

 ي جمييال اإل 69 171578 243373 199 239 972 1211

 المصدر: مديرية الزراعة ببنها، محافظة القليوبية، بيانات غير منشورة.   

 حو ين على سستوى سراكز المحافظة.ين الزراعيين المب سدهنالتوزيع العددى والنسبى للم .2 دول  
 حجف العينة المطلوبة  عدد المهندسين  المركز  المحافظة 

 القليوبية 

 30 298 بنها 

 9 88 طوخ 

 21 208 قليوب 

 13 133 كفر شكر

 10 99 شبين القناطر

 15 156 القناطر الخيرية

 23 229 الخانكة 

 121 1211 اإلجمييالي 

ببنها، محافظة القليوبية، بيانات غير منشورة.  المصدر: مديرية الزراعة    

 
خييييرة مييين عيييام شييهر األأ ةوقييد تيييم جميييع البيانييات خيييالل الثالثييي

أثنيياء اجتميياع المبحييوثين األسييبوعي، حيييث تييم توزيييع م 2020
االسييييييتمارة عليييييييهم بعييييييد تعييييييريفهم بغييييييرض البحييييييث وإعطييييييائهم 

سييييييتيفاء االسييييييتمارة وتحقيقهييييييا االتوجيهييييييات الالزميييييية لضييييييمان 
وقييد اشييتملت صييحيفة االسييتبيان علييى ثالثيية  ،ف البحييثألهييدا

جييزاء تضييمن أولهييا: سيي ال المبحييوثين عيين عييدد ميين الصييفات أ
 ،التعليييييييمو والتنظيمييييييية وهيييييي :السييييين،  ةالتصيييييالياالشخصيييييية و 

التيييدريب، وعييييدد و  رشييييادي،واإل ،والعميييل فيييي المجييييال الزراعيييي
المصييييادر التييييي يسييييتقي منهييييا معلوماتييييه فييييي تسييييويق و  مراتييييه،

 .ت في المجال الزراعيالحاصال

وثانيهميييييا: يتصيييييل باألسيييييئلة المتعلقييييية بييييياألداء أو التطبييييييق 
رشياد رشادية المتعلقة بمجال اإلالحالي والمستقبلي لألنشطة اإل

فيتعلق باألسئلة الخاصة بيالتعرف عليي ما ثالثهما: أ  التسويقي.
آراء المهندسين الزراعيين فيما يتعلق بالمواعيد المالئمة إلقامية 

رات التدريبيييية، ومكيييان إقامتهيييا، وأفضيييل الطيييرق المناسيييبة اليييدو 
أهم المشيكالت التيي تواجيه لتلقي التيدريب. أميا رابعهيا فيتعليق بي

فيييى  ةتقيييك حجييير عثييير  يالمهندسيييين اليييزراعيين المبحيييوثين والتييي
 رشاد التسويقي.سبيل تحقيق األهداف المتعلقة بأنشطة اإل

الز  لإلرشاد  الحالي  الدور  بقياس  يتعلق  في  وفيما  راعي 
اإل عدة  مجال  توجيه  خالل  من  تم  فقد  التسويقي  أسئلة  رشاد 

فى   وذلك  الزراعية،  المنتجات  واستهالك  بتسويق  يتعلق  فيما 
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رشادية  إرشادية تم صياغتها على هيئة أهداف  إصورة أنشطة  
الم بأدائها  الزراعيسو دهنيقوم  عددها  ،ن و ن  بلغ  ستة    حيث 

حيث    ،يقي المدروسرشاد التسو فى مجال اإل  ةرشاديإ  تنشاطا
الم فى  سو دهنسئل  جانبهم  من  األنشطة  تطبيق  يتم  هل  ن 

  ي الوقت الحال  ي ف  يرشاد، وما حجم الدور اإل؟الوقت الحالي 
   ؟.من وجهة نظرهم

أ  اوعند   التطبيق  على  الدالة  المهندس   يعطستجابة 
)درجة واحدة(، كما    يعط)درجتان(، وفى حالة عدم التطبيق أ  

ف  يأعط استجابته  ف عند  اإلرشادي  الدور  بحجم  يتعلق  ذا  كيما 
عال   بشكل  يتم  درجات(  يعطأ    كان  متوسط    ،)ثالث  وبشكل 

منخفض    ، )درجتان(أعطي   واحدأعطي  وبشكل  (،  ة)درجة 
الحالي   الدور  عن  المعبرة  الكلية  الدرجة  على  وللحصول 

الزراعىلإل تطبيق   ،رشاد  عن  المعبرة  الدرجة  أضيفت  فقد 
عدمه   من  الدرج إالنشاط  الدور  لى  حجم  على  الدالة  ة 

اإل  الدور  عن  لتعبر  النشاط  يف  يرشاداإلرشادي  ثم   ،هذا 
نشاط   كل  على  الدالة  الدرجات  البعض  إأضيفت  بعضها  لى 

اإلرشادي   الدور  عن  تعبر  كلية  درجة  على  الحصول  ليتم 
 الحالي. 
الدور  فيما يتعلق با  أما المعبرة عن  الدرجة  لحصول على 

فتم قياس ذلك بس ال المهندسين   ،المستقبلي لإلرشاد الزراعي
لدور اإل المستقبلية  الزراعالزراعيين عن درجة رؤيتهم    ي رشاد 

على  احالة    يفف  التسويقي، الدالة  زيادة أستجابته  يجب  نه 
عال   بشكل  حالة  ثالث  )  يأعط  الدور  وفى  يادته  ز درجات(، 

أعط متوسط  بشكل   يبشكل  زيادته  حالة  وفى  )درجتان(، 
التةواحد)درجة    يمنخفض أعط حصل    ي(، وبجمع الدرجات 

تعبر عن نشاط معين   يكل استجابة والت  ي فالمبحوثون  عليها  
لى بقية األنشطة المدروسة أمكن الحصول على درجة كلية  إ

رشاد  تعبر عن الدور المستقبلي لإلرشاد الزراعي في مجال اإل
 التسويقي.

ف التدريبي  للبرنامج  عمل  خطة  اقتراح  تم  وقد    ي هذا 
تم  رشااإل التي  الواقعية  الم شرات  خالل  من  التسويقي  د 

الت  ،ليهاإالتوصل   قتراحها عند  ايمكن    يوكذا األدلة والشواهد 
 تقييم الخطة التدريبية من وجهة نظر البحث. 

توا ا:   الث   التى  الميك    المبحو ين   المهندسين  هأهف 
األهداف   تحقي   سبيل  فى  عثرة  حجر  تقف  والتى 

 : ال الدراسةالمتعلقة بأنيطة سج

المهندسين  استجابات  فى  الواردة  المشكالت  حصر  تم 
ضوء   على  األهمية  حيث  من  وترتيبها  المبحوثين  الزراعيين 

 التكرارات، والنسب المئوية وأهم هذ  المشكالت هى:  
 :يوه ي: سيك   توا ه العمل الزراعأوي  

الجمعيات دور  توفير   التعاونية  ضعك  فى  الزراعية 
اال فى  مستلزمات  التقليدية  األساليب  على  االعتماد  نتاج، 

الزراعة، ارتفاع تكلفة االنتاج الزراعي، غياب دور الجمعيات 
، عدم االلتزام بالتوصيات  التعاونيالزراعية فى عملية التسويق  

 الفنية.
 : يوه  رشاد: سيك   توا ه العمل ال ا اني  

النشرات   كفاية  عدم  دورية،  سعرية  نشرات  وجود  عدم 
اإلوال القيادات ملصقات  بمشاركة  االهتمام  ضعك  رشادية، 

رشادية لتلبية الري ية فى عملية التنمية، عدم مناسبة البرامج اإل
الجهاز   بين  التعاون  ضعك  الريفى،  الشباب  احتياجات 

 .اإلرشادي والم سسات الخدمية األخرى 
 :  يرشادية وها: سيك    الة بالموارد البيرية ال  الث   

أ  وجود  المعدم  من  كافية  المتخصصين،  سدهنعداد  ين 
الما بعض  كفاءة  خبرتهم،  سدهننخفاض  وقلة  قحام  إ ين 

 دارية.  ين فى األعمال اإلسدهنالم
 : يرشادية وها: سيك    الة بالموارد المادية ال رابع   

توافر   عدم  للعمل،  الزمة  مواصالت  وسائل  توافر  عدم 
اإل لالتصال  الالزمة  واألجهزة  قلة    ،يرشادالمعينات 

 االعتمادات المالية الالزمة للعمل. 
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 : يوه يا: سيك   تتعل  بالرضا الوظيف اسس   
العمل،   لطبيعة  مناسبتها  وعدم  المرتبات  قلة  و ضآلة 

 ضافية. الحوافز واألجور اإل
الم سيك    أولويا   المبحو ينسيدهنولتحديد  والتى    ن 

بأنشطة المتعلقة  األهداف   تقك حجر عثرة فى سبيل تحقيق 
فقد تم ذلك من خالل حساب التكرار والنسب   ، مجال الدراسة

الداخلى الترتيب  لتلك    ، المئوية ومن ثم معرفة  العام  والترتيب 
أمكن   وبذلك  المبحوثين،  المهندسين  تواجه  التى  المشكالت 

 ترتيب المشكالت تنازليا من حيث درجة األهمية. 
 ا: أدوا  التحليل الحصائي:س  داس

البيانات   جمع  استخدتم  ثم  وجدولتها  بعض  اوتبويبها  م 
  المقاييس اإلحصائية المناسبة لتحليلها مثل المتوسط المرج ، 

التكراراتاو  الجدولي  ،ستخدام  المئوية   ،والعرض  والنسب 
البحثية  األهداف  يحقق  بما  وذلك  البحثية،  المتغيرات  لعرض 

تحليل   تم  وقد  اآللى  الالمدروسة  الحاسب  بواسطة  بيانات 
ح اإلباستخدام  البرامج                      حصائيةزمة 

Spss11) Statistical  Package for social sciences     .) 

 النتائ  وسنا يتها 
   :الدور الحالي لإلرشاد الزراعي في سجال الرشاد التسويقي

الجزء عرض   إليها  يتناول هذا  التي توصلت  النتائج  ا ألهم 
ال  اإلرشاد  بدور  يتعلق  فيما  مجال  الدراسة  في  الحالي  زراعي 

ستهالك وتسويق الحاصالت  ااإلرشاد التسويقي وهو المتعلق ب
وفيما يلي عرض ألهم النتائج المتعلقة بحجم الدور    ،الزراعية

بشكل   يرشاداإل المجال  بهذا  المتعلقة  باألنشطة  المتصل 
 .تفصيلي

 : سته ك الحال   الزراعيةاسجال تسوي  و  -

لإل  الحالي  الدور  حجم  الزراعي  لتحديد  مجال  في  رشاد 
و  س ال  اتسويق  تم  فقد  الزراعية،  الحاصالت  ستهالك 
المبحوثين  المهندسين بلغ   عن  الزراعيين  العبارات  من  عدد 

ستخدام  اعددها ست عبارات كما هو وارد بالطريقة البحثية، وب
استجابات  من  عليها  الحصول  تم  التي  العبارات  قيم  مجموع 

البنود   هذ   علي  ست   وأالمبحوثين  عددها  البالغ    العبارات 
عل  ،عبارات الحصول  تم  حجم    ةكلي  ةدرج  ى فقد  عن  تعبر 

اإلرشاد الحالي  الدور    ي،الدور  درجات  انحصرت  وقد 
درجة كحد أقصى    25و  ،درجة كحد أدنى  12اإلرشادي بين  

قدر    حسابي  قدر  او   ،درجة  20.4بمتوسط  معياري  نحراف 
المبحوثين من حيث درج  ،2,3 تقسيم  تم  الحالي    ة وقد  الدور 

   .(3لإلرشاد الزراعي إلى ثالث فئات كما هو مبين بالجدول ) 
بالجدول   الواردة  النتائج   امبحوث    16  أن  ىل إ  (3) وتشير 

أن حجم الدور    يدركون   المبحوثينجمالي  إمن   % 13.2يمثلون  
منخفض    يرشاداإل وأن  كان    % 68.6  ويمثلون   امبحوث    83ا، 

 ا، ن متوسط  كا يرشاديرون أن حجم الدور اإل

 سته ك الحال   الزراعيةاسجال تسوي  و  يف  يرشاد الزراعلإل  يتوزيع المبحو ين وفقا لحجف الدور الحال .3 دول  
البيا                                        

    رشادال  حجف الدور
 النسبة الم وية %  العدد 

درجة(  71قل من أمنخفض )  16 2.31  
( درجة 12 قل منأ – 71 منمتوسط )  83 6.86  
كثر(أدرجة ف 12مرتفع )   22 2.81  

121 المجموع  100 
      .سبت من استمارة االستبيانمعت وح  المصدر: ج  
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الدور    %18.2يمثلون    امبحوث    22وأن   حجم  أن  يرون 

أن الغالبية العظمى من المبحوثين   يأ؛  اكان مرتفع    يرشاداإل
ما عل   أو  كان    يثلث  ىيزيد  للدور    راكهمإدالمبحوثين، 

الحالي   منخفضإاإلرشادي  متوسطأ  ةما  يشير  ةو  مما    ى ل إ، 
الاال النسبي  األ  كبيرنخفاض  العاملين  في  جانب  من  داء 
اإلباأل علجهزة  العمل  يستلزم ضرورة  مما  تخطيط   ىرشادية، 

اإل الهادفة  البرامج  ومهارات    ى لإرشادية  معارف  تغيير 
الزراعيينواتجاهات   ف  المهندسين  العمل  تنفيذ  نحو  نشطة  أي 

ى  تلارشاد التسويقي وتقديمها من خالل  الدورات التدريبية  اإل
 تعقد لهم في هذا المجال. 

ولتحديد األنشطة الواجب التركيز عليها وفقا لحجم الدور  
األ  يرشاداإل ففي  بجدولكداء  الواردة  البيانات  نتائج  (  4)   ن 

إلى   بهذا  أتشير  الخاصة  اإلرشادية  األنشطة  لترتيب  نه 
تم  ا فقد  الحالي  المجال،  للدور  المرج   المتوسط  ستخدام 

مجال   في  الزراعى  الحاصالت الإلرشاد  وتسويق  ستهالك 
الم نظر  وجهة  من  جاء  هندسالزراعية  وقد  الزراعيين،  ين 

الخاص   عند  "النشاط  الصحيحة  للممارسات  الزراع  بتطبيق 
طبيعته حسب  المحصول  بمتوسط    "نقل  األول  الترتيب  فى 

( الترتيب  46.7مرج   فى  جاء  بينما  درجة،  السادس  ( 
ستعمال الزراع للمعينات  اب"الخاص    يرشاداألخير النشاط اإلو 

والنشرات اإلرشادية الخاصة باإلرشاد   ،اإلرشادية )الداتا شو(
  ي ( درجة، واحتلت باق30.3بمتوسط مرج  قدر  )  "والتسويقى

و  كما ه  ،إلى الخامس  نياألنشطة اإلرشادية الترتيب من الثا
ختالف في  اوجود    ى لإمر يشير  وهذا األ(،  4)  وارد بالجدول 

نشطة هذا  أرشاد الزراعي في تنفيذ  حجم الدور الذى ي ديه اإل
 : ض  ذلك فيما يليتالمجال، وي

في   .1 إرشادية ذا  دور كبير  : تطبيق  يدائها وهأأنيطة 
حسب   المحصول  نقل  عند  الصحيحة  للممارسات  الزراع 

و طبيعته للم،  الزراع  التخزين  تعلم  فى  الصحيحة  مارسات 
 درجة على الترتيب. (  45.3  ،46.7) بمتوسط مرج 

: تطبيق يدائها وهأأنيطة إرشادية ذا  دور ستوسط في   .2
بعد  فيما  التسويق  لعمليات  الصحيحة  للطرق  الزراع 

بو   ، الحصاد الزراع  التسويقية أتوعية  المعلومات  همية 
ألهمية دراك الزراع  ، وإالحصول عليها  للمحصول ومصادر
الجماع التسويقية  يالتسويق  التعاونيات  خالل  ، من 

( مرج   على  37.3،  40.7،  41.5بمتوسط  درجة   )
 الترتيب. 

دور .3 ذا   إرشادية  وه  أنيطة  أدائها  في  : يسنخفض 
والنشرات   ،ستعمال الزراع للمعينات اإلرشادية )الداتا شو(ا

التسويقى باإلرشاد  الخاصة  مرج    اإلرشادية  بمتوسط 
 رجة على الترتيب. ( د3.03)

ل الحالي  الدور  تقسيم  و وعند  تسويق  ستهالك امجال 
الزراعية أداء    الحاصالت  لدرجة  وفقا  فئات  ثالث  إلى 

المنخفض داء  المبحوثين لهذا الدور، تشير النتائج إلى أن األ
بين درجة،  35.6  –  30.2)  انحصر  متوسط الداء  واأل( 
بين درجة،  41.1  –  35.7)  انحصر  بلغ    تفعمر الداء  واأل( 

 ( درجة فأكثر.41.2)
لإل  - المستقبلي  االدور  سجال  في  الزراعي  رشاد  ل رشاد 

 التسويقي المتعل  باألنيطة المدروسة 

مجال   في  الزراعي  لإلرشاد  المستقبلي  الدور  لتحديد 
التسويقي من وجهة  نظر  اإل فقد    المهندسينرشاد  الزراعيين، 

س ال   المبحوثين    المهندسينتم  من    عددعن  الزراعيين 
رشاد العبارات بلغ عددها ست عبارات فيما يتصل بمجال اإل

وب  ،التسويقي البحثية،  بالطريقة  وارد  ستخدام مجموع  اكما هو 
قيم العبارات التي تم الحصول عليها من استجابات المبحوثين 

  ة كلي  ةدرج  ى العبارات، فقد تم الحصول عل  وأهذ  البنود    ىعل
رشاد الزراعي في المجال  تعبر عن حجم الدور المستقبلي لإل

 ، ةموضع الدراس
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 الزراعيين. المهندسينرشادى سن و هة نظر سته ك الحال   الزراعية وفقا لحجف الدور ال إنيطة المتعلقة بمجال تسوي  و ترتي  األ  .4 دول  
  هل يطبقها المرشد حاليا ؟  أنيطة المجال 

 ال مالى
؟ سا هى دورايرشاد الزراعى فى تطبيقها حاليا  إ مالى تطبي    

 النياط 

ط  
وس

لمت
ا

 ح
مر

 ال

ي  
ترت

 ال

 دور سنخفض  دور ستوسط  دور عالي  ي نعف 
 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 

توعييييية الييييزراع باهمييييية  -1
المعلومييييييييييات التسييييييييييويقية 
للمحصيييييييييييول ومصيييييييييييادر 

 الحصول عليها
112 6.92  9 4.7  121 100 20 5.16  83 6.68  17 9.14  121 100 7.40  4 

إدراك  الييييزراع ألهمييييية  -2
التسيييييويق الجمييييياعى مييييين 
خييييييييييييييييييالل التعاونيييييييييييييييييييات 

 التسويقية
110 9.90  11 1.9  121 100 10 8.3  83 6.68  28 1.23  121 100 3.37  5 

تطبييييق الييييزراع للطييييرق  -3
الصيييييييييييييحيحة لعمليييييييييييييييات 
التسييييييييييييويق فيمييييييييييييا بعييييييييييييد 

 الحصاد
114 2.94  7 8.5  121 100 23 0.19  82 67.8  16 2.13  121 100 5.41  3 

إسييييييييييييييييتعمال الييييييييييييييييزراع  -4
للمعينيييييييييييييات اإلرشيييييييييييييادية 
)الداتاشيييييييييو(، والنشيييييييييرات 
اإلرشيييييييييييييييادية الخاصييييييييييييييية 

 باإلرشاد التسويقى

90 4.74  31 6.25  121 100 8 6.6  45 2.37  68 2.56  121 100 3.30  6 

تعلم الزراع للممارسات   -5
9.95 116 الصحيحة فى التخزين  5 4.1 121 100 39 2.32  73 3.60  9 4.7  121 100 3.45  2 

تطبيييييييييييييييييييييق اليييييييييييييييييييييزراع  -6
للممارسييييييييات الصييييييييحيحة 
عنييييييييد نقييييييييل المحصيييييييييول 

 حسب طبيعته
116 9.95  5 1.4  121 100 47 8.38  65 7.53  9 4.7  121 100 7.46  1 

 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.
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للمتوسط المرج  نشطة داخل المجال وفق  وقد تم ترتيب األ   ا 
المستقبلي المتح الدور  لحجم  الفعلية  الدرجات  من  عليه  صل 

 ين الزراعيين لكل نشاط كما يلي:سدهنمن وجهة نظر الم
و  )تسوي   التسويقي  الرشاد  المنتجا  اسجال  سته ك 

 : الزراعية 
 ( بالجدول  الواردة  البيانات  نتائج  ترتيب 5تشير  إلى   )
الزيادة  ا لمستوى  األنشطة اإلرشادية الخاصة بهذا المجال وفق  

، وقد جاء النشاط يرشاد الزراعفى حجم الدور المستقبلى لإل
للمحصول  "الخاص   التسويقية  للمعلومات  الزراع  بتفهم 

الحصول عليها بمتوسط مرج    "ومصادر  األول  الترتيب  فى 
( الثان58.3قدر   الترتيب  فى  وجاء  درجة،  النشاط   ي( 

الصحيحة  "الخاص    يرشاداإل للممارسات  الزراع  فى  بتعلم 

)  "التخزين قدر   مرج   في  58.00بمتوسط  وجاء  درجة،   )
الثالث   الصحيحة عند نقل  "الترتيب  للممارسات  الزراع  تطبيق 

،  ةدرج  61.8  بمتوسط مرج  قدر   "المحصول حسب طبيعته
الرابع  في  ثم   الصحيحة  "  الترتيب  للطرق  الزراع  تطبيق 

الحصاد بعد  فيما  التسويق  قدر   "لعمليات  مرج    بمتوسط 
تفهم الزراع ألهمية "، وجاء في الترتيب الخامس  ةدرج  61.7

الجماع التسويقية  ي التسويق  التعاونيات  خالل  بمتوسط  "  من 
قدر    ف  درجة،  60.3مرج   جاء  السادس   يبينما  الترتيب 

ستعمال الزراع للمعينات  اب"الخاص    يرشادواألخير النشاط اإل
)الداتااإل اإل  ،شو(  رشادية  الخا والنشرات  باإلرشاد  رشادية  صة 

 ( درجة. 57.7)قدر  بمتوسط مرج   "التسويقى

ألنيطة سجال الرشاد التسدويقى سدن و هدة نظدر ي ا لحجف الزيادة في الدور المستقبلالترتي  والمتوسط المر ح وفق    .5 دول  
 الزراعيين المبحو ين المهندسين

 أنيطة المجال 

؟   رشادال  هذا الدور يا زيادة ف هل ترى سستقبلي   تطبي    يالإ م 
 النياط 

ط  
وس

لمت
ا

 ح
مر

 ال

ي  
ترت

بيكل   زيادة زيادة بيكل عال   ال
 ستوسط 

زيادة بيكل  
 سنخفض 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 
للمعلومات   -1 الزراع  تفهم 

ومصادر   للمحصول  التسويقية 
 الحصول عليها 

112 92.6 5 4.1 4 3.3 121 100 58.3 1 

تسويق تفهم الزراع ألهمية ال   -2
التعاونيات   يالجماع خالل  من 

 التسويقية
97 80.2 21 17.4 3 2.5 121 100 56.0 5 

للطرق    -3 الزراع  تطبيق 
التسويق   لعمليات  الصحيحة 

 فيما بعد الحصاد
103 85.1 15 12.4 3 2.5 121 100 57.0 4 

للمعنيات    -4 الزراع  استعمال 
)الدااإل شو(،    ات رشادية 

الخاص  االرشادية  ة  والنشرات 
 ي رشاد التسويقباإل

84 69.4 29 24.0 8 6.6 121 100 53.0 6 

للممارسات   -5 الزراع  تعلم 
 2 58.0 100 121 1.7 2 9.1 11 89.3 108 الصحيحة فى التخزين

للممارسات   -6 الزراع  تطبيق 
المحصول   نقل  عند  الصحيحة 

 حسب طبيعته
105 86.8 13 10.7 3 2,5 121 100 57.3 3 

.ستبيانستمارة االاسبت من معت وح  المصدر: ج    
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 ي طددددة عمددددل البرندددداس  التدددددريبي لتعددددديل البنيددددا  المعرفدددد
ين الددزراعيين المبحددو ين فددي سدددهنللم يوايتجدداه   والمهددار 

 رشاد التسويقي.ال ال جس
رشادية لبرنيامج تيدريبي يوجيه إتم وضع مقترح لخطة عمل  

 رشيييياد الزراعيييييالييييزراعيين العيييياملين فييييى مجييييال اإل للمهندسييييين
فيييه أن يكييون  يوعييخاصيية، وقييد ر   التسييويقيرشيياد واإل ،عاميية
توصيييل  يوالنتييائج الميدانيييية التيي ،ا علييى دراسييية الموقييكمسييتند  

 .البحث اليها هذإ
 يالمقتيرح في يعداد البرنيامج التيدريبإ ويمكن تحديد خطوات 

 الخطوات التالية:
 :تحديد سؤشرا  ايحتيا ا  التدريبية .1

 المهندسييينتييم علييى  يالييذ يدانا لنتييائج البحييث المييياسييتناد  
المسيييييتويات  ىالزراعيييييي علييييي المجيييييالاليييييزراعيين العييييياملين فيييييى 

، وقييد تييم تحديييد الم شييرات التالييية لالحتياجييات ى المحلييية بييالقر 
 :يتتلخص فيما يل يالتدريبية والت

ين اليييييزراعيين سيييييدهنعميييييار غالبيييييية المأ نخفييييياض متوسيييييط ا .أ
لى إة أعمار صغير  و( منهم ذو %81المبحوثين حيث كان )

 متوسطة.
 ين الييييزراعيين المبحييييوثينسييييدهنمييييا يزيييييد عيييين نصييييك الم  .ب

نشيييييييييييييأة  و%( ذو 46.6و) ،تهم ري ييييييييييييييةأ%( نشييييييييييييي53.4)
 حضرية.

ين الييييزراعيين سييييدهنلغالبييييية الم يرتفيييياع المسييييتوى التعليمييييا .ج
م هالت عليا   و%( منهم ذو 89.2المبحوثيين حيث كان )

 وم هالت متوسطة.

زراعيين ين الييييييييسييييييييدهننخفيييييييياض عييييييييدد سيييييييينوات عمييييييييل الما .د
( مييينهم ليييم %92)حيييوالي  يرشييياد الزراعييياإل يالمبحيييوثين فييي

 تزد خبرتهم فيه عن سبع سنوات.
           ين اليييييييييييييزراعيين الزراعييييييييييييييةسيييييييييييييدهننخفييييييييييييياض خبيييييييييييييرة الما .ه

 % منهم مدة عملهم في الزراعة وخبرتهم متوسطة.75.6

ين الييييييزراعيين المبحييييييوثين سييييييدهنمييييييا يقييييييرب ميييييين ثلييييييث الم .و
 امتوسيط   وأ امنخفضي  لهيم مستوى التدريب   كان%(  76.7)

 %. 77.6 رشاد الزراعيوكذا في اإل ،في العمل الزراعي
الييزراعيين المبحييوثين  ينسييدهننخفيياض مسييتوى تعييرض الما .ز

ن أحيييييث وجييييد  ؛التسييييويقبلمصييييادر المعلومييييات الخاصيييية 
ربعية مصيادر لمعلومياتهم أقل مين  أ%( منهم لديهم  42.2)

 فى هذا المجال.
ن اليييدور الحييالي لإلرشييياد أن ين اليييزراعيين يييرو سييدهنن المأ .ح

داؤ  بشيييكل كبيييير ومتوسيييط وقلييييل لألنشيييطة أالزراعيييي ييييتم 
 .يالتسويق رشادالمتعلقة بمجال الدراسة اإل

رشاد إللن الدور المستقبلي أين الزراعيين يرون  سدهنن المأ .ط
رشييييادية المتعلقيييية نشييييطة اإلالزراعييييي يجييييب زيادتييييه لكييييل األ

 .باإلرشاد الزراعي التسويقي
ن الدراسية تيرى ضيرورة وضيع الخطية المقترحية كفومن هنا  

دوار أللبرنامج التدريبي في ضوء ما أظهرته نتيائج البحيث مين 
ا في وضع األهداف التعليميية متوسطة ومنخفضة لتكون أساس  

 رشادية.اإل
 الميكلة: تحديد وتيخيص .2

ن كين الزراعيين فيسدهنبناء على الم شرات سالفة الذكر للم
رشيادية الخاصية باإلرشياد نشيطة اإلألا  يهناك قصور واض  ف

ظهييييييرت نتييييييائج الدراسيييييية انخفيييييياض الييييييدور أ يالتسييييييويقي والتيييييي
سييتم عميل البرنيامج  ينشيطة والتيداء غالبيية األأاإلرشادي فيي 

 لى:إجلها ويرجع ذلك أالتدريبى المقترح من 
وجييييود قصييييور فييييى درجيييية التعييييرض لمصييييادر المعلومييييات  .أ

 الزراعية الخاصة باإلرشاد التسويقي.
 لة عدد الدورات التدريبية الخاصة باإلرشاد التسويقي.ق .ب
رشييييييادية التييييييى يقييييييدمها نخفيييييياض شييييييديد فييييييى الخييييييدمات اإلا .ج

 منطفة الدراسة. ين لمزارعو ن الزراعيسو دهنالم



 ...رشاد الزراعي التسويقي في ظل العولمة إدراك المهندسين الزراعيين لدور اإل : سعيد عباس محمد رشاد واخرون.،
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رشييييييياد التسيييييييويقي مييييييين بيييييييين نيييييييدرة المتخصصيييييييين فيييييييى اإل .د
مجييييييال  يين الييييييزراعيين المبحييييييوثين العيييييياملين فييييييسييييييدهنالم
 رشاد الزراعي.اإل

 عليمية للبرناس  التدريبى:األهداف الت .3
 يهييداف التعليمييية لهييذا البرنييامج التييدريبي فييتييم صييياغة األ
نتهياء ضيافته مين معيارف للمتيدرب بعيد االإشكل ما سوف يتم  

        ورد  رشيييييياد أ وعيييييي فيييييى صييييييياغتها ميييييامييييين التيييييدريب، وقييييييد ر  
 :ي( ما يل98ص:  5)
 .حداثه )تغير معرفي(إالتغير السلوكي المراد  .أ

ن و ن الزراعيييييسييييو دهنالجمهييييور المييييراد تدريبييييه )المو أالفئيييية  .ب
 .(رشاد وخاصة اإلرشاد التسويقين فى مجال اإلو العامل

ين الييييييزراعيين بهييييييا سييييييدهنالمييييييادة الفنييييييية المييييييراد تزويييييييد الم .ج
 يالتسويق، وخاصة تليك األنشيطة التيب)المجاالت الخاصة 

ا بدرجية ضيعيفة هيو ي دونأن و ن الزراعييسيو دهنال ي ديها الم
 (. و متوسطةأ

 .حداث التغير بها )منطقة الدراسة(إالمنطقة المراد  .د
 تصميف سقترخ لخطة عمل البرناس . -4

ا عليييى األهيييداف السيييابق تحدييييدها فقيييد تيييم تصيييميم اسيييتناد  
جابييية فيييه اإل يوعييخطيية العمييل لهيييذا البرنييامج التييدريبى وقيييد ر  

مامييية النشيياط التعليمييى  وأسييئلة المتعلقيية بنوعييية علييى كييل األ
مييييياكن تنفييييييذ النشييييياط، أوالقيييييائمين بهيييييذا النشييييياط، و  التيييييدريبى،

ا خيير  أيضا كي ية تنفيذ النشياط، و أومواعيد ، والطرق التعليمية،  
  .(6سلوب تقويم النشاط كما هو موض  بالجدول )أ

الدزراعيين فدي  ينسددهنيقترخ لقياس التقدت الحدادث لددى الم
 :يوالمهار  وايتجاهي سا يل يبنيانهف المعرف 

نتهييييياء البرنيييييامج اين قبيييييل وبعييييد سييييدهناء للمعمييييل استقصييييي .1
 التدريبي.

ين المشياركين فيي هندسيس ال الرؤساء عين ميدى التقيدم للم .2
 البرنامج.

 ثار .آ ىنتهاء البرنامج للتعرف علاعمل دراسة بعد  .3

يقتيييرح تحدييييد أسيييبوع لكيييل مسيييتوى  للبرنددداس : يطدددار الزسندددال
 ا للحاجة.زيد وفق  ويتدريبي 

الميك      : الثا   الم  ي التأهف  الزراعيين    ينسدهنتوا ه 
والت عثر   يالمبحو ين  حجر  تحقي     يف   ةتقف  سبيل 

 األهداف المتعلقة بأنيطة سجال الدراسة:  
  ي تعد المشكالت مرآة حقيقية تتنبأ بالعديد من الحقائق الت

تعوق العملية التنموية من ضعك وسوء فى التخطيط والتنفيذ، 
ي  وغالب   ما  باألنشا  القائمون  عامة واجه  بصفة  التنموية  طة 
اإلرشادو والقائم بالعمل  من    ين  العديد  خاصة  بصفة 

يقومون بها، وكانت   يالمشكالت المتعلقة بنوعية األعمال الت
فى تلك    ي الزراع  يواجهت العمل اإلرشاد  يأهم المشكالت الت

التي  الزراعيين المبحوثين، و ين  سدهنالمالدراسة من وجهة نظر  
أدا فءتعوق  ظل  العمل    يهم  فى  الدراسة  بمنطقة  اإلرشادي 

 :  يكما يل يسياسة التحرر االقتصاد
 . يمشكالت مرتبطة بالعمل الزراع .1
 . يمشكالت تواجه العمل اإلرشاد .2
 مشكالت تتعلق بالموارد البشرية اإلرشادية.  .3
 مشكالت تتعلق بالموارد المادية.   .4
 ين الزراعيين.  سدهنمشكالت تتعلق بالرضا الوظيفي للم .5

ا ألهم  المبحوثين وفق  ين  سدهنالم( توزيع  7دول)يوض  الج
الت المجاالت   يالمشكالت  ببعض  للنهوض  تعترضهم 

التحرر االقتصادي من   المستحدثة فى ظل سياسة  اإلرشادية 
 : يالمبحوثين كما يلين سدهنالموجهة نظر 

 :: سيك   توا ه العمل الزراعىأوي  
بالجدول النتائج  المشكالت    ( 7) تشير  ترتيب  التى  إلى 

تنازلي  ين  سدهنالمتواجه   والمرتبة  وفق  المبحوثين  الذين  ا  لعدد  ا 
 : يوه  اذكروه

 .%27.9 ارتفاع تكلفة االنتاج الزراعي -
 . %21االعتماد عاي األساليب التقليدية في الزراعة   -
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لددى المرشددين  تسدويقيرشداد الفي سجال ال  يوالو دان    والمهار   ي طة عمل لبرناس  تدريبي لتطوير البنيا  المعرف   .6 دول  
 الزراعيين

هداف  ألا
 رشادية ال 

 رشادية الرسائل ال 
الطدددددددددددددددددددددددددرل 

 والمعينا 
 ساكن التنفيذأ

سواعيددددددددددددددددد 
 التنفيذ

الجمهدددددددور 
 المستهدف

 القائمو  بالنياط

توعية الزراع   -1
 همييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةأب 

المعلومييييييييييييييييييييييييييييات 
التسييييييييييييييييييييييييييييييييييويقية 
للمحصيييييييييييييييييييييييييييييول 
 ومصيييييييييييييييييييييييييييييييييييادر
 الحصول عليها

 يرشيياد الزراعيي فلسفة اإل  -
ت في تسييويق الحاصييال

 .الزراعية
همييييييييييييييية المعلومييييييييييييييات أ  -

التسيييييييييويقية ومصيييييييييادر 
 .الحصول عليها

المواصييييييييفات الواجييييييييب  -
توافرهييييييا فييييييي عمليييييييات 

عيييييييييييييييييييييداد وتجهييييييييييييييييييييييز إ 
 .الحاصالت الزراعية

 ىهمييييييية التييييييدريب عليييييي أ  -
عمليات الفرز والتييدريج 

 والتعبئة.

محاضييييييييييييييييييييييرات 
 يونييييييييييدوات فيييييييييي 

مييييياكن العميييييل، أ
النشييييييييييييييييييييييييييييييرات و 

والكتابييييييييييييييييييييييييييييات 
رشييييييييييييييييييييييييييييادية اإل
جهييزة العييرض أو 

 المصورة

 ي طييييار النظيييير اإل
مراكيييييز  يييييييتم فييييي 

التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدريب 
بالمنطقيية وداخييل 
الوحييييييييييييييييييييييييييييييييييييدات 

ميييييييييا أالزراعيييييييييية، 
التييييدريب العملييييى 
فيكون فييى مواقييع 

 التنفيذ بالحقول

يفضيييييل قبيييييل 
بداييية حصيياد 
المحاصيييييييييييل 
الحقلييييييييييييييييييييييية، 

وقييييات أ يوفيييي 
العميييييييييييييييييييييييييييييييل 

 الرسمية

ن و المرشد
ن و الزراعي 
 يفييييييييييييييييييييييييييييي 

رشييييييييييياد اإل
الزراعيييييييييي 

دارات إو 
رشييييييييييياد اإل

 التسويقي

ثون البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياح
صصون فييي خالمت 

التسييييييييييييييويق فييييييييييييييى 
مراكيييييييييز البحيييييييييوث 

سيياتذة أبالمنطقيية، و 
 والجامعيييييييات، وذو 

ميييييييييييييين  اتالخبيييييييييييييير 
المرشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدين 

 الزراعيين

 
تطبيييييييييييييييييييييييييييق  -2

اليييييييييزراع للطيييييييييرق 
الصيييييييييييييييييييييييييييييييحيحة 
لعمليات التسويق 
فيميييييييييييييييييييا بعيييييييييييييييييييد 

 الحصاد

الطييييرق  ىالتييييدريب عليييي  -
 زالحديثييييييييية فيييييييييي الفييييييييير 

 .والتدريج والتعبئة
ستخدام العبوات اكي ية    -

فيييييييي التعبئييييييية الحديثييييييية 
 .للحاصالت المختلفة

جييييراء التخييييزين إكي ييييية  -
قييييييييييييل للحاصييييييييييييالت ن وال

 .المختلفة

محاضييييييييييييييييييييييرات 
 يونييييييييييدوات فيييييييييي 

مييييياكن العميييييل، أ
النشييييييييييييييييييييييييييييييرات و 

والكتابييييييييييييييييييييييييييييات 
رشييييييييييييييييييييييييييييادية اإل
جهييزة العييرض أو 

 المصورة

طييييار النظييييرى اإل
مراكيييييز  يييييييتم فييييي 

التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدريب 
بالمنطقيية وداخييل 
الوحييييييييييييييييييييييييييييييييييييدات 

ميييييييييا أالزراعيييييييييية، 
التييييدريب العملييييى 

واقييع فيكون فييى م
 التنفيذ بالحقول

يفضيييييل قبيييييل 
بداييية حصيياد 
المحاصيييييييييييل 
الحقلييييييييييييييييييييييية، 

وقييييات أ يوفيييي 
العميييييييييييييييييييييييييييييييل 

 الرسمية

ن و المرشد
ن و الزراعي 
 يفييييييييييييييييييييييييييييي 

رشييييييييييياد اإل
الزراعيييييييييي 

دارات إو 
رشييييييييييياد اإل

 التسويقي

البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحثون 
صصون فييي خالمت 

التسييييييييييييييويق فييييييييييييييى 
مراكيييييييييز البحيييييييييوث 

سيياتذة أبالمنطقيية، و 
 والجامعيييييييات، وذو 

ميييييييييييييين  اتالخبيييييييييييييير 
المرشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدين 

 الزراعيين

اليييييييزراع  دراكإ-3
ألهميييييييييييييييييييييييييييية 
التسييييييييييييييييييييييويق 

 يالجميييييييييييييييييياع
ميييييييين خييييييييالل 
التعاونيييييييييييييات 

 التسويقية

هميييييييييييييييييييية التسيييييييييييييييييييويق أ  -
 .يوالتعاون  يالجماع

كي يييييييييييييييييييييييية تكييييييييييييييييييييييييوين  -
االتحييييييييادات التعاونيييييييييية 
وجمعيييييييييييات التسييييييييييويق 

 .للحاصالت الزراعية

محاضييييييييييييييييييييييرات 
 يونييييييييييدوات فيييييييييي 

مييييياكن العميييييل، أ
النشييييييييييييييييييييييييييييييرات و 

والكتابييييييييييييييييييييييييييييات 
رشييييييييييييييييييييييييييييادية اإل
جهييزة العييرض أو 

 المصورة

ار النظييييرى طيييي اإل
مراكيييييز  يييييييتم فييييي 

التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدريب 
بالمنطقيية وداخييل 
الوحييييييييييييييييييييييييييييييييييييدات 

ميييييييييا أالزراعيييييييييية، 
التييييدريب العملييييى 
فيكون فييى مواقييع 

 التنفيذ بالحقول

يفضيييييل قبيييييل 
بداييية حصيياد 
المحاصيييييييييييل 
الحقلييييييييييييييييييييييية، 

وقييييات أ يوفيييي 
العميييييييييييييييييييييييييييييييل 

 الرسمية

ن و المرشد
ن و الزراعي 
 يفييييييييييييييييييييييييييييي 

رشييييييييييياد اإل
الزراعيييييييييي 

دارات إو 
رشييييييييييياد اإل

 التسويقي

البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحثون 
ن فييي صصو خالمت 

 يالتسييييييييييييييويق فيييييييييييييي 
مراكيييييييييز البحيييييييييوث 

سيياتذة أبالمنطقيية، و 
 والجامعيييييييات، وذو 

ميييييييييييييين  اتالخبيييييييييييييير 
المرشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدين 

 الزراعيين

سييييييييييييييييييتعمال ا -4
الييييزراع للمعينييييات 

 اإلرشادية
 ،)اليييييييييييداتا شيييييييييييو(

والنشيييييييييييييييييييييييييييييييييييرات 
اإلرشيييييييييييييييييييييييييييييييييادية 
الخاصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
باإلرشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد 

 التسويقى

جهييييزة أسييييتخدام اهميييية أ  -
شيييييييييييييكال العيييييييييييييرض واأل

التوضيييييييييييييييييييحية فييييييييييييييييييي 
العمليييييييييييات التسييييييييييويقية 
والتخزينيييييييييية وعملييييييييييات 

والتييييييييييييييييييييدريج  زالفيييييييييييييييييييير 
 .والتعبئة

محاضييييييييييييييييييييييرات 
 يونييييييييييدوات فيييييييييي 

مييييياكن العميييييل، أ
النشييييييييييييييييييييييييييييييرات و 

والكتابييييييييييييييييييييييييييييات 
رشييييييييييييييييييييييييييييادية اإل
جهييزة العييرض أو 

 المصورة

 ي طييييار النظيييير اإل
مراكيييييز  يييييييتم فييييي 

التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدريب 
بالمنطقيية وداخييل 
الوحييييييييييييييييييييييييييييييييييييدات 

ميييييييييا أالزراعيييييييييية، 
التييييدريب العملييييى 
فيكون فييى مواقييع 

 التنفيذ بالحقول

يفضيييييل قبيييييل 
ة حصيياد بداييي 

المحاصيييييييييييل 
الحقلييييييييييييييييييييييية، 

وقييييات أ يوفيييي 
العميييييييييييييييييييييييييييييييل 

 الرسمية

ن و المرشد
ن و الزراعي 
 يفييييييييييييييييييييييييييييي 

رشييييييييييياد اإل
الزراعيييييييييي 

دارات إو 
رشييييييييييياد اإل

 التسويقي

البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحثون 
صصون فييي خالمت 

 يالتسييييييييييييييويق فيييييييييييييي 
مراكيييييييييز البحيييييييييوث 

سيياتذة أبالمنطقيية، و 
 والجامعيييييييات، وذو 

ميييييييييييييين  اتالخبيييييييييييييير 
المرشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدين 

 الزراعيين
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   ةظل العولمفي رشاد التسويقي توا ههف في ال  يالميك   التا ألهف توزيع المبحو ين وفق   .7 دول

ا الميك   سرتبة تنازلي   الترتي    %  التنرار  
ي الدا ل  

الترتي   
 العات 

ي : سيك   توا ه العمل الزراعأوي    

توفير مستلزمات اإلنتاج  يضعك دور الجمعيات الزراعية ف  75 2.20  3 7 
الزراعة ياالعتماد على األساليب التقليدية ف  78 0.21  2 6 

ي رتفاع تكلفة اإلنتاج الزراعا  104 9.27  1 2 
7.17 66 غياب دور الجمعيات الزراعية فى عملية التسويق  4 8 

لتزام بالتوصيات الفنيةعدم اال  49 2.13  5 10 
   100 372 مجموع التكرارات 

  ا: سيك   توا ه العمل الرشاد  اني  
1.15 27 عدم وجود نشرات سعرية دورية   5 16 

8.21 39 عدم كفاية النشرات والملصقات اإلرشادية   3 13 
عملية التنمية يضعك االهتمام بمشاركة القيادات الري ية ف  40 3.22  2 12 

ي حتياجات الشباب الريفاعدم مناسبة البرامج اإلرشادية لتلبية   43 0.24  1 11 
ية األخرى والم سسات الخدم يضعك التعاون بين الجهاز اإلرشاد  30 8.16  4 15 

   100 179 مجموع التكرارات 
ا: سيك    الة بالموارد البيرية الرشادية  الث    

ين المتخصصينسدهن عدم وجود أعداد كافية من الم  63 2.52  1 9 
ين وقلة خبرتهمسدهن نخفاض كفاءة بعض الما  23 2.19  3 17 

اإلعمال اإلدارية  يين فسدهن إقحام الم  34 3.28  2 41  
   100 120 مجموع التكرارات 

ا: سيك    الة بالموارد المادية الرشادية رابع    
الزمة للعمل المواصالت العدم توافر وسائل   87 8.37  2 5 

ي تصال اإلرشاداللتدريب و عدم توافر المعينات واألجهزة الالزمة ل  49 3.21  3 10 
عتمادات المالية الالزمة للعمل قلة اال  94 9.40  1 4 

   100 230 مجموع التكرارات 
ي ا: سيك    الة بالرضا الوظيف اسس    

7.51 106 ضآلة المرتبات وعدم مناسبتها لطبيعة العمل   1 1 
3.48 99 قلة الحوافز واألجور اإلضافية   2 3 

   100 205 مجموع التكرارات 
    1106 المجموع العام للتكرارات 

.تبيانسبت من استمارة االسمعت وح  ج   المصدر:  

فى   - الزراعية  الجمعيات  دور  مستلزمات  ضعك  توفير 
 . %20.2 االنتاج

مستلزمات غياب   - توفير  في  الزراعية  الجمعيات  دور 
 . %17.7االنتاج 

المحاصيل عدم   - لزراعة  الفنية  بالتوصيات    االلتزام 
13.2% . 
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لإلرشادا:   اني   الداعف  الرشاد   العمل  توا ه   سيك   
   :التصدير  

ج بالجييييدول إلييييى ترتيييييب المشييييكالت التييييى أوضييييحت النتييييائ
 : يا لعدد الذين ذكروهم وها وفق  تواجه المبحثين والمرتبة تنازلي  

مناسيييبة البيييرامج االرشيييادية لتلبيييية احتياجيييات الشيييباب عيييدم  -
 .%24الريفي 

ضييييييييييعك االهتمييييييييييام بمشيييييييييياركة القيييييييييييادات الري ييييييييييية فييييييييييي  -
 . %22.3عملية التنمية 

 . %21.8شادية عدم كفاية النشرات والملصقات االر  -
والم سسات   - االرشادي  الجهاز  بين  التعاون  ضعك 

 . %16.8 الخدمية األخري 
 . %15.1عدم وجود نشرات سعرية دورية   -

 ا: سيك    الة بالموارد البيرية الرشادية:   الث  
تواجه    يأظهرت النتائج بالجدول إلى ترتيب المشكالت الت

لعدد الذين ذكروهم  ا  ا وفق  ين المبحوثين والمرتبة تنازلي  سدهنالم
 :  يوه
الم - من  كافية  أعداد  وجود  المتخصصين  سدهنعدم  ين 

52.5% . 
 .  %28.3ين فى األعمال اإلدارية سدهنإقحام الم -
 . % 19.2ين وقلة خبرتهم سدهننخفاض كفاءة بعض الما -

 ا: سيك    الة بالموارد المادية الرشادية:  رابع  
لتى تواجه  أشارت النتائج بالجدول إلى ترتيب المشكالت ا

تنازلي  سدهنالم والمرتبة  المبحوثين  وفق  ين  ذكرهم ا  الذين  لعدد  ا 
 : يوه
 . %40.9عتمادات المالية الالزمة للعمل قلة اال -
 . % 37.8عدم توافر وسائل المواصالت الالزمة للعمل  -
واالتصال   - للتدريب  الالزمة  واألجهزة  المعينات  توافر  عدم 

   % 21.3اإلرشادى 
 ين: سدهنبالرضا الوظيفي للم ا: سيك   تتعل  اسس  

تواجه    يأشارت النتائج بالجدول إلى ترتيب المشكالت الت
الذين ذكروهم  ا وفق  ين المبحوثين والمرتبة تنازلي  سدهنالم ا لعدد 
 : يوه
 . %51.7لة المرتبات وعدم مناسبتها لطبيعة العمل آض -
 .  %48.3قلة الحوافز واألجور واإلضافية   -

 المرا ع

(، " دراسيية تحليلييية دكتييوروآخييرون ) الخييالق، عبييد أبييو حطييب، رضييا
لييبعض متغيييرات اإلرشيياد التسييويقي الزراعييي بمحاصيييل الفاكهيية 
الرئيسية بمحافظة شمال سيناء"، مجلة جامعيية المنصييورة للعلييوم 

، جامعيية المنصييورة ، كلييية الزراعيية،2، العدد 23الزراعية، مجلد 
 .م1998

الزراعييييييية واستصييييييييالح  اإلدارة المركزيييييييية لإلرشيييييييياد الزراعيييييييي بييييييييوزارة
 رشييييادي،حصيييياء اإل، قسييييم اإلةبيانييييات غييييير منشييييور  ،األراضييييي

اإلدارة المركزيييييية لإلرشييييياد الزراعيييييي، وزارة الزراعييييية واستصيييييالح 
 .م2016 ،راضياأل

رشييييياد دراك المرشيييييدين اليييييزراعيين ليييييدور اإلإ ،حميييييدأه، يوسيييييك عيييي جم
 الزراعي في ظل سياسة التحرر االقتصييادي بمحافظيية القليوبييية،

 .م2015، نهاب جامعة ، كلية الزراعة، ة ماجستيررسال

محاضييرات غييير منشييورة فييي  ،سييعيد عبيياس محمييد )دكتييور( رشيياد،
رشيييييياد التسييييييويقي لطلبيييييية الدراسييييييات العليييييييا، قسييييييم االقتصيييييياد اإل
 .م2016،  جامعة بنها، هرت كلية الزراعة بمش رشاد الزراعي،واإل
رؤييية  نحييو ،الهييوش، مصييباح سييالم )دكتييوران( ،سييعيد عبيياس رشيياد،

جدييييدة للخدمييية اإلرشيييادية فيييي مجيييال تحقييييق الجيييودة التسيييويقية 
األمييييين  بمييييي تمر ورقييييية عميييييل ،للحاصيييييالت الزراعيييييية المصيييييرية

كلييية –الغييذائي والزراعيية المسييتدامة فييي ظييل التغيييرات المناخييية 
 .م2019، ردناأل، جامعة جرش، الزراعة

تجييات ريحييان، محمييد كامييل )دكتييور(، "مييدخل لدراسييات التسييويق للمن 
الزراعييية، نحييو تطييوير التسييويق التعيياوني الزراعييي، حصيياد أربييع 
نييدوات"، سلسيييلة التثقيييف التعييياوني، العييدد السيييابع، مركييز عمييير 

االتحييييييياد  ،للتيييييييدريب التعييييييياوني الزراعيييييييي باإلسيييييييماعيلية يلطفييييييي 
 . م1986، التعاوني، وزارة الزراعة
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عييالم، سييعد طييه، التحييرر االقتصييادي والخصخصيية فييي االقتصييياد 
(، 904صييري، معهييد التخطيييط القييومي، مييذكرة داخلييية رقييم )الم

 .1993القاهرة، 

رشيياد نعيم، وومبة، أحمد جمييال )دكتييوران(، دور اإل  ي محروس، فوز 
مجييييال الثقافيييية السييييكانية وصيييييانة البيئيييية، ميييي تمر  يفيييي  يالزراعيييي 

ظييل سياسيية التحييرر  يفيي  يالتعيياون  يرشييادسييتراتيجية العمييل اإلا
 . م1996ي، رشاد الزراعمية لإلاالقتصادي، الجمعية العل

تحييييييديات العولميييييية والتخطيييييييط  )دكتييييييور(، مصييييييطفى، أحمييييييد سيييييييد،
رؤيييية ميييدير القييييرن الحيييادي والعشيييرين، الطبعيييية  –االسيييتراتيجي 
 م.2008 ،الثالثة القاهرة

John p . Donetsk. psychology, second Edition, west publishing 

Combany, new York , U.S.A., 1985   .  
Swanson  B.. E., Clear, H. B., In  Swanson, B. E., The 

Agricultural  Extension. A reference  manual Second 

Editor, F.A.O., Rome , 1990
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ABSTRACT 

Agricultural Engineers' Awareness of the Role of Agricultural Marketing 

Extension under Globalization in Qalyubia Governorate 

Saied Abbas Mohamed Rashad, Mosbah Salem AL-Hosh, Reda Tahawy Taher Tahawy  

The research mainly aimed at determining the level 

of awareness of the current and future role of 

agricultural extension in the field of marketing guidance 

under the policy of economic liberalization 

(globalization) from the viewpoint of agricultural 

engineers in Qalyubia Governorate, by achieving the 

following sub-objectives: 

1- Determining the extent of agricultural engineers’ 

awareness of the current and future role of 

agricultural extension in the field of marketing 

extension. 

2- Knowing the views of agricultural engineers 

regarding the advancement of their tasks in the field 

of marketing guidance regarding: The most 

appropriate dates for them for training, the location 

of the training courses, their preferred methods of 

training, and the trainers in charge of the training. 

3- Proposing an action plan for a training program for 

the development of marketing guidance under 

globalization or economic liberalization from the 

viewpoint of agricultural engineers according to 

their personal, communicative, social 

characteristics, and their level of awareness of the 

marketing advisory role. 

To achieve these goals, a questionnaire form was 

designed that was collected in a personal interview with 

a sample of 121 respondents from agricultural engineers 

(specialists, technicians) in Qalyubia Governorate, and 

the frequencies, numbers, percentages, and averages 

were used to display the data and arrange the tasks 

specific to the role performed by agricultural engineers, 

in the field of marketing counseling. 

The most important results are as follows: 

1- More than two-thirds of the respondents had a low 

or medium vision of the current advisory role, 

indicating the severe relative decline in the 

performance of the workers in the extension 

services. 

2- The arrangement of extension activities according to 

the weighted average of the current role of 

agricultural extension in the field of consumption 

and marketing of agricultural crops from the 

viewpoint of agronomists, was arranged as follows: 

“The farmers' application of correct practices when 

transporting the crop according to its nature” in the 

first order with a weighted average of (50, 3). The 

degree of “farmers’ use of indicative aids (data 

show) and advisory bulletins for marketing and 

extension in the last rank with a weighted average of 

(33.3) degrees, and the rest of the extension 

activities ranked from the second to the fifth. 

3- The division of the current role in the field of 

marketing and consumption of agricultural crops 

into three categories according to the degree of 

performance of the respondents for this role, the 

results indicated that the low performance was 

limited to (33.3 - 40.3) degrees, and the average 

performance was limited to (40.3 - 47.3) degrees, 

and the high performance, which reached (47.3) 

degrees or more. 

4- A proposal for an indicative action plan for a 

training program has been drawn up for agricultural 

engineers working in the field of agricultural 

extension in general, and marketing guidance, and it 

has been considered that it be based on the study of 

the situation and the field results reached by this 

research. 

5- The most important problems that the surveyed 

agricultural engineers faced, which hinder their 

performance in the extension work in the study area 

under the economic liberalization policy, were as 

follows: problems related to agricultural work, 

problems facing extension work, problems related to 

extension human resources, problems related to 

material resources, problems related to job 

satisfaction for agronomists. 

 

 

 


