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 الملخص العربى
 زراعي برنامج إرشاديتخطيط استهدف البحث بصفة رئيسية 

لصيانة وتحسين األراضي الزراعية بمحافظة البحيرة وذلك من 
يق األهداف الفرعية التالية:دراسة الوضع الراهن خالل تحق

من خالل التعرف على بعض الخصائص لمنطقة البحث وذلك 
بمنطقة البحث،دراسة المستوى المعرفي  المميزة للمبحوثين

ة بمجال صيانة والمهاري للمبحوثين بالتوصيات اإلرشادية الخاص
لومات وتحسين األراضي الزراعية، تحديد المسالك ومصادر المع

 اإلتصالية للمبحوثين بهذا المجال، تحديد المشكالت التي تواجه
المقترحات المبحوثين بمجال صيانة وتحسين األراضي الزراعية و 

 والحلول الممكنة لحلها، وضع األهداف التعليمية اإلرشادية
هارات المبحوثين بمجال صيانة وتحسين لتنمية معارف وم
راعي لصيانة وتحسين مج إرشادي ز اقتراح برنااألراضي الزراعية، 

 األراضي الزراعية وفق ا لنتائج البحث. 
ارها من أكبر وتم اختيار محافظة البحيرة إلجراء البحث باعتب

تلت المركز األول في نسبة المحافظات الزراعية ،كما أنها اح
والمركز  2015،2016ى األرض الزراعية لعامي التعديات عل

، وحددت شاملة البحث بكل  2018،و2017الثاني لعامي 
 484895 بالغ عددهمالحائزين لألراضي الزراعية بالمحافظة وال

ي جستخدام معادلة كر ، ثم أخذت عينة عشوائية باسحائز
مبحوث من أكبر ثالث مراكز  382، بلغ قوامها ومورجان

كز دمنهور رامى حائزي األراضي الزراعية وهبالمحافظة ل
يتاي البارود فك على 111، و  115، و  156انتوأبوحمص وا 

 الترتيب.
وتمثلت أهم النتائج من خالل دراسة الوضع الراهن لمنطقة 

من المبحوثين ذوي درجة  %6.8البحث فيما يلي: أن فقط 
ذوي درجة تنفيذ منخفضة بالتوصيات  %39.8معرفة منخفضة و

إلرشادية المتعلقة بصيانة وتحسين األراضي الزراعية، في حين ا
منهم ذوي معرفة وتنفيذ متوسط لتلك  %38و %29.3أن

وفقط  %63.9التوصيات اإلرشادية على الترتيب ، بينما 
ذ مرتفعة وا بدرجة معرفة وتنفيمن المبحوثين اتسم 22.3%

بالتوصيات الخاصة بصيانة وتحسين األراضي الزراعية على 
الترتيب . مما يوضح درجة التباين بين المستوى المعرفي 

مبحوثين للتوصيات الخاصة بصيانة وتحسين والتنفيذي لل
ة خطة عمل مقترحوضع أراضيهم الزراعية.وبناء ا على ذلك تم 

لتنمية معارف ومهارات حائزي األراضي  عيزرا لبرنامج إرشادي
 الزراعية بمنطقة البحث.

، تحسين األراضي : صيانة األراضياإلفتتاحيةالكلمات 
 خطة عمل إرشادية.الزراعية، تخطيط البرامج اإلرشادية ،

 يةمشكلة البحثال و المقدمة
فددي تعتمددد التنميددة االقتصددادية فددي البلدددان الناميددة  اصددة 

لدد ي يعمددل علددى علدددى القطددداز الزراعددي واالمراحددل الولدددى لهددا 
تدددوفير االحتياجدددات ال  اميدددة المتزايددددة ن دددر ا للزيدددادة المتواصدددلة 
مددددددددد اد للددددددددسكان مقابدددددددل  بدددددددات نسدددددددبي لددددددد ر  الزراعيدددددددة، وا 

الدددددصناعات المحليدددددة باحتياجاتهددددا مددددن المددددواد ال ددددام الالزمددددة 
صديلة الدولددة مددن النقدد لنموها وتطورها وك لك المساهمة في ح

نمية اقتصادية من  دالل زيددادة عامددد الجنبى الالزم إلحداث ت
الدولددددددددددددددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الددددددددددددددددددددددددددددددددددددصادرات الزراعيدددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

(. فقدددد بل دددت قيمدددة اإلنتدددا  1:،ص2016،ن)إسدددماعيل،وو رو 
مقابدددددددل 2016/2017مليدددددددار جنيددددددد  عدددددددام  500.7راعدددددددي الز 

بزيددددددددددادة قدددددددددددرها 2016/2017مليددددددددددار جنيدددددددددد  عددددددددددام 471،7
مليددار جنيدد   325.1.كمددا بلددف صددافي الددد ل الزراعددي 6.1%
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مددددددددددن النددددددددددات  المحلددددددددددي  %7.5بمددددددددددا يم ددددددددددل  2017/2018
 (.2020سمار  ،اإلجمالي. )نشرة الد ل الزراعي

 دوار المدد أهددم مددن الزراعيدة الرضدية المدوارد تعتبدر
 عمليدة مواصدلة فدي الكبدر الددور تلعد  حيدث  االقتصدادية

 المدوارد تعدد كمدا أن عليهدا، والحفدا  االقتصدادية التنميدة
 وأكبرتعد من أهم وأقوى محددات  لإلستزراز القابلة الرضية
الماميدة.  المدوارد جان  ، إلىالفقي الزراعى التوسع ت محددا
 عدر  إلدى دتصدمق يأ فدي الرضدية المدوارد عدر  وينقسدم
 يمكن ال الطبيعى والعر  ،اقتصادي و رو  )فيزيقى( طبيعى
مدن  للتوسدع قابدل االقتصدادي العدر  أن حدين فدي زيادتد ،
التربدة   صدوبة ورفدع الحاليدة التكنولوجيدة التطدورات ل دال

 (2: ، ص2014، عالتالم عبدو  الدين، والحفا  عليها) نور
الطبيعيددة  وتعددد مصددر مددن الدددول  ات الندددرة فددي مواردهددا

كفددددا ة والميددددام، كمددددا أن الزراعيددددة وبددددال ص مددددوردي الر  
 ،وأيضدا  %50است دام الميام في أعمال الري الحقلي ال تتعدى

كفا ة است دام التربة الزراعيدة تعدد من فضدة، لد لك فدان زيدادة 
كفدددا ة اإلنتاجيدددة الزراعيدددة لوحددددتي الر  والميدددام يعدددد أحدددد ال

ة التنميدة الزراعيدة المسدتدامة فدي الهداف الرميسدية السدتراتيجي
بدددة الزراعيددة الجيددددة تعددد مهدددد ا فالتر  .2030مصددر حتدددى عددام 

ة ومددن المحددددات الرميسددية مناسددب ا لزراعددة المحاصدديل الم تلفدد
ة المسددتدامة والتددي تفددي لزيددادة اإلنتددا  الزراعددي وتحقيدد  التنميدد

باحتياجددات السددكان المتزايدددة مددن ال دد ا  ن ددر ا للزيددادة المطددردة 
فقدددط مددن جملدددة المسدداحة الرضدددية %5للسددكان علدددى مسدداحة 

و لدددددك فدددددي  ددددل محدوديدددددة عنصدددددري الر  والميدددددام الكليددددة، 
بدراهيم وارتفاز تكاليف استصال ح الراضدي الزراعيدة)غزالن ،وا 

(، فقددد ازدادت التكلفدددة الكليدددة إلستصدددالح 496،ص:2018 ،
والف 8الارضدددي الصدددحراوية للتوسدددع فدددي الزراعدددة مدددن نحدددو 

ألدف جنيد  فدي عدام  62ل فترة ال مسينات إلى نحدو جني   ال
ألددف جنيدد  و لددك  310يعنددي تحمددل الدولددة نحددو، ممددا 2016

ر  الزراعيدددة القديمدددة باجمدددالي لتعدددوي  فددددان واحدددد مدددن ال
 (.2066، ص:2019 ،مليار جني  )عبدالرحمن 17تكلفة 

وما تعاني  الراضدي المصدرية  اصدة فدي منطقتدي الدوادي 
ل صامصدها الطبيعيدة ومدن التعددي المسدتمر  والدلتا من تدهور

سدت دميها بتحويلهدا إلدى اسدت دامات أ درى الجامر عليها مدن م
بويرهدددددا وتجريفهدددددا  مدددددن الزمدددددام غيدددددر زراعيدددددة والعمدددددل علدددددى ت

للحاصدددالت الزراعيدددة أو المدددزروز تمهيدددد ا السدددت الها كم دددازن 
إقامددة المشدداريع التجاريددة عليهددا وصددناعة الطددو  أو لغددرا  

(.فقدددددد بل دددددت 616ص:،2017،عليهدددددا )زكي،وو دددددرونالبندددددا  
حالدددة عدددام  89509الراضدددي الزراعيدددة  حددداالت التعددددي علدددى

لددنفس العددام. ورغددم اتجددام  فدددان 4246بمسدداحة قدددرها  2018
انين للحفددددا  علددددى الدولددددة لسددددن الك يددددر مددددن التشددددريعات والقددددو 

الر  الزراعيدددة باعتبارهدددا مدددورد غيدددر متجددددد ويتسدددم بالنددددرة 
وبل دددددت  2018حالدددددة إزالدددددة عدددددام  118541ة حيدددددث تدددددم إزالددددد

فدان لنفس العدام )نشدرة استصدالح  6567مساحة ما تم إزالت  
اقع ما نرام من تعدديات مسدتمرة (.إال أن و 2019الراضي مايو

نصدددددي  الفدددددرد مدددددن  علدددددى الر  الزراعيدددددة  أدى إلن فدددددا 
فدددددددددددددددان عددددددددددددددام  0،095الر  الزراعيددددددددددددددة ليصددددددددددددددل إلددددددددددددددى 

ة البحيددرة رغددم أنهددا مددن . وعلددى مسددتوى محاف دد2017/2018
ية إال أنها تحتل الصدارة الطبيعة الزراع أكبر المحاف ات  ات

 2015عدددددامي  فدددددي نسدددددبة التعدددددديات علدددددى الر  الزراعيدددددة
 2017منيددددددا عددددددامي  ،  ددددددم المركددددددز ال دددددداني بعددددددد ال2016و
. كمددا بلددف متوسددط نصددي  الفددرد مددن الر  الزراعيددة 2018و

)نشددددددرة  2017/2018فدددددددان عددددددام  0.141بالمحاف ددددددة نحددددددو
النبددددددددددددداتي، سددددددددددددداحات المحصدددددددددددددولية واإلنتدددددددددددددا  احصدددددددددددددا  الم

(.  وممدددا الشدددك فيددد  أن زيدددادة معددددالت الزحدددف 2020فبرايدددر
الراضددددددي الزراعيددددددة يترتدددددد  عليدددددد   الددددددنقص  العمرانددددددي علددددددى

المنتجدددات والمحاصددديل التددددريجي لهدددا وبالتدددالي إرتفددداز أسدددعار 
تدوفير الزراعية مدع ضدرورة تددبير العمدالت الجنبيدة إلسدتيراد و 

ال ددددددددددددددددددددد ا  للسدددددددددددددددددددددكان، وزيدددددددددددددددددددددادة معددددددددددددددددددددددالت البطالدددددددددددددددددددددة 
 (.51التركي،ومحمد،ص)

أن النشطة الزراعية ( 17:ص،1997")يالح عبد"يرى
ي  التكنولوجية الحدي ة واإلفراط في است دام السال الجامرة

)السمدة والمبيدات الكيماوية( تعمل على زيادة تدهور 
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تصحر. ويؤدى الراضي الزراعية لدرجة تصل بها إلى حد ال
   وحدوث المجاعات.  لك إلى  ف  إمكانيات إنتا  ال  ا

كما يعتبر اإلسراف في است دام ميام الري وك لك الري 
يام الصرف الصحي وعدم إتباز ن ام للدورات الزراعية بم
الي عملية  دمة الر  الزراعية على نفس العم  من وتو 

 1993،أسبا  تدهور الراضي الزراعية )عبد الجواد
( 44:، ص1984الحمد، وصباريتى" )"(. وأضاف 53:ص

أن  من أهم العوامل المؤدية إلى تدهور التربة الزراعية زراعة 
من المحاصيل باستمرار لمواسم متتالية وعدم إتباز  نوز واحد

 تن يم الم صبات وميام الري.  دورات زراعية أو عدم
 وقدددددد أولدددددت وزارة الزراعدددددة واستصدددددالح الراضدددددي أهميددددددة

ا علدددى  اصدددة لعمليدددات تحسدددين الراضدددي الزراعيدددة وصددديانته
اعتبدددددار أنهدددددا أحدددددد المحددددداور الساسدددددية السدددددتراتيجية التنميدددددة 

، و لدددك مدددن  دددالل رفدددع كفدددا ة المدددوارد 2030 الزراعيدددة حتدددى
مليددون فدددان ت طددي  7.6الرضددية والماميددة فددي مسدداحة قدددرها 

و لدك  أراضي الوادي والدلتا، باإلضافة إلى الراضي الجديدة،
تدددهورها والتددي منهددا للت لدد  علددى عامددل أو أك ددر مددن عوامددل 

ارتفاز نسبة الملوحة، وارتفاز مستوى الما  الرضدي ، ووجدود 
لطبقات الصما ، وارتفاز القلوية، وان فا  ال صوبة، وسو  ا

تلددددوث ) وزارة الزراعددددة واستصددددالح الصددددرف، وارتفدددداز نسددددبة ال
و لددك بتنفيدد  ، (2030ة،الراضددي، اسددتراتيجية التنميددة الزراعيدد

ة التربددددة الزراعيددددة مددددن  ددددالل جهدددداز بددددرام  لتحسددددين وصدددديان
ة فددي زيددادة تحسددين الراضددي الزراعيددة، نتيجددة لهميتهددا البال دد

الجدارة اإلنتاجية ل راضي الزراعية من  الل زيدادة اإلنتاجيدة 
يددددة، و فدددد  التكدددداليف اإلنتاجيددددة وزيددددادة صددددافي العامددددد الفدان

 ( . 786ص:،2018ن، للفدان)أحمد ،وو رو 
ست الصددا  لمددا سددب  ول تعتمددد علددى المددوارد كددون الزراعددة وا 

الر   الزراعيدددة ومددددى توافرهدددا م دددل الر  والميدددام. فجدددودة
والمحاف ددددة عليهددددا مددددن االسددددت دام ال دددداطى  كالبنددددا  واقامددددة 

ريع واإلسدددراف فدددي اسدددت دام ميدددام الدددري، وتجنددد  زراعدددة المشدددا
ر  والعمدل علدى تعويضدها المحاصيل العشوامية المجهددة لد 

الالزمة للنبات كالتسدميد العضدوي والسدمدة  بالعناصر ال  امية
لدددددورات الزراعيددددة التددددي الكيماويددددة والسددددمدة الورقيددددة وتن دددديم ا

تؤدي إلى الحفا  على  صوبة التربة وجودتها والحفا  عليهدا 
 ل جيدددددددال القادمدددددددة. تعتبدددددددر هددددددد م النشدددددددطة مدددددددن أهدددددددم مهدددددددام

الصددحيل ل راضددي الزراعيددة  ي لالسددت دامرشدداد الزراعدداإلجهاز 
 ،( 92ص:   2012،حفا  عليها )قشطة وال

ا فدددي السددددور   يالرشدداد الزراعدددلو  ا هامددد  عي الطمدددوح ا محوريددد 
الزراعدة المصدرية و لدك لرفدع الكفدا ة اإلنتاجيدة  لتنمية وتطدوير

واالقتصدددادية للمنتجدددات الزراعيدددة، واالسدددت دام الم دددل للمدددوارد 
ن أوال يمكدن اغفدال ( ، 126ص:  2017 ،الزراعية )عبددااه

 لددى تنميددةإرشددادية تدريبيددة تهددف إهميدة ت طدديط وتنفيدد  بدرام  أ
 يراضددفددى مجددال تحسددين وصدديانة المعددارف الددزراز وقدددراتهم 

منهدا الزراعدة  يتعدان يالتد ت دل المشدكال يالزراعية  اصة فد
وارتفددداز نسدددبة  ،وتددددهور التربددة ،المصددرية مدددن تفتددت الحيدددازات

رشادية شطة اإليحتم القيام بالعديد من ال يمر ال ال ،حةالملو 
م دددددل السدددددت الل السدددددالي  اأ ددددد  بالمك فدددددة لتوعيدددددة الدددددزراز ل 

سددددددمدة الكيماويددددددة وترشدددددديد اسددددددت دام ال ،الزراعيددددددة يراضددددددل 
النهايدددة رفدددع الكفدددا ة  ين  فدددأوالمبيددددات الزراعيدددة، ممدددا مدددن شددد

، يمن )الصاو  ر  الزراعية. واتفقت دراسات كلاالنتاجية ل 
(، و)صدددددددددددددددددددالل 1990(، و)الحبدددددددددددددددددددال ومصدددددددددددددددددددطفى،1988

 (، و)علدددددددى،1993 ،(، و)مددددددددكور وصدددددددفا 1990ومحمدددددددود،
ن أ(علدى 2012)حامدد وسديد، (، و2004(، و)صقر، 2003

مجددددال  يفدددد المددددزارعينمعددددارف  يا فددددا ملموسدددد  هندددداك ان فاضدددد  
الزراعدي  إلرشدادلن ل ا فا الزراعية.  يراضتحسين وصيانة ال

لزراعددي المصددري مددن  ددالل ا فددي تنميددة المقتصددد ادور ا محوريدد  
إعددددادم للبدددرام  اإلرشدددادية والتدددي تهددددف إلدددى تنميدددة المهدددارات 

للمسددتهدفين مددن الجمهددور اإلرشددادي و لددك  المعرفيددة والسددلوكية
تماشددددددي ا مددددددع أهددددددداف ومحدددددداور اسددددددتراتيجية التنميددددددة الزراعيددددددة 

 . 2030المستدامة 
 ت وهي اؤالة تساطار عد البحث فيمشكلة  تدورل ا 
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الراضددددي  مددددا هددددو المسددددتوى المعرفددددي والتنفيدددد ي لحددددامزي -
الزراعية بمنطقة البحث بمجدال صديانة وتحسدين الراضدي 

 ؟الزراعية
مددا هددي مصددادر المعلومددات التددي يسددتقي منهددا المبحو ددون  -

 معلوماتهم للحفا  على مورد الر  الزراعية وتنميتها؟
يددة المقدمددة النشددطة اإلرشددادية الزراعمددا هددي درجددة وجددود  -

 ه ا المجال؟للمبحو ين في 
ما هي أك در المشدكالت والمعوقدات التدي تواجد  المبحدو ين  -

 في ه ا المجال؟ 
 لبحثاأهمية 

يعتبر ه ا البحث من البحاث التطبيقية في مجال 
اإلرشاد الزراعي، حيث يقوم على تحديد االحتياجات الفعلية 

تنميتها  للمبحو ين من معارف ومهارات و لك للعمل على
بمجال صيانة وتحسين الراضي الزراعية لديهم، و لك في 

موضوعة بنا  ا على نتام  البحث إطار  طة عمل إرشادية 
زة للتطبي  من قبل الجهات الم تصة، وصوال  إلدارة وجاه

الموارد الرضية الزراعية بشكل مستدام وتحقيق ا الحتياجات 
ة لهم والحفا  عليها الفعلية للمبحو ين من االستفادة المرضي

 لمجابهة احتياجات الجيال القادمة.
 أهداف البحث

برنام  إرشادي  ت طيطاستهدف البحث بصفة رميسية 
لصيانة وتحسين الراضي الزراعية بمحاف ة البحيرة ي زراع

 و لك من  الل تحقي  الهداف الفرعية التالية:
 دراسة الوضع الراهن لمنطقة البحث و لك من  الل  -1
رف على بع  ال صامص المميزة للمبحو ين بمنطقة تعال -أ

 البحث
دراسة المستوى المعرفي والمهاري للمبحو ين  - 

حسين  اصة بمجال صيانة وتتوصيات اإلرشادية البال
 الراضي الزراعية

تحديد المسالك ومصادر المعلومات اإلتصالية للمبحو ين  - 
 .به ا المجال

 ين بمجال صيانة تحديد المشكالت التي تواج  المبحو   -2
زراعية والمقترحات والحلول الممكنة وتحسين الراضي ال

 .لحلها
عارف وضع الهداف التعليمية اإلرشادية لتنمية م  -3

الراضي  ومهارات المبحو ين بمجال صيانة وتحسين
 الزراعية بمحاف ة البحيرة

صيانة وتحسين مقترح لبرنام  إرشادي زراعي ل وضع  -4
 .  ا على نتام  البحثالراضي الزراعية بنا

 يواإلستعراض المرجع ياإلطار النظر 
يعتبددر ت طددديط وتنفيدد  البدددرام  اإلرشدددادية جددز  رميسدددي مدددن 

ادي المددن م، وترجمددة للسياسددة اإلرشددادية القاممددة، العمددل اإلرشدد
ولكدددددى تكدددددون حقيقهدددددا بددددددون تلددددك البدددددرام  . والتددددي ال يمكدددددن ت

معارف واكسدا  البرام  اإلرشادية  ات فاعلية مؤ رة فى نقل ال
ن تكدددون قاممدددة المهدددارات وت ييدددر او تعدددديل السدددلوكيات البدددد ا

البدرام   على الت طيط السدليم ، فدالت طيط السدليم لمراحدل بندا 
بي  االرشادية الزراعية من الوسامل التى تساعد على نشر وتط

  (Miller&Lorailie,2006,pp.1-5)التوصيات الزراعية المبتكرم 
نددد  أ( البرندددام  اإلرشدددادي ب11:ص 2014،ويعدددرف )عدددزام

يتوقدددع المرشدددد تحقيقهدددا  يف التدددو يقدددة مكتوبدددة تتضدددمن الهددددا
الوسددددامل الضددددرورية  ددددالل فتددددرة محددددددة مددددن الددددزمن، وتحديددددد 
نجداز البرندام  و طدة لتحقي  ه م الهدداف، والمدواد الالزمدة إل

تحدددد جدددول العمددال اإلرشددادية التددى يجدد  القيددام  يالعمددل التدد
 داف البرنام .بها لتحقي  أه

  هدددددو ( أن ت طددددديط البرندددددامBoyle،1981ويدددددرى) بويدددددل 
عمليدددة يشدددترك النددداس مدددن  اللهدددا مدددع العددداملين فدددي اإلرشددداد 

دراسدة  -1م من المهنيين فدي أربعدة أنشدطة رميسدية هدي:وغيره
تحديدد المشدكالت  -Facts and Trends .2اراتالحقدام  والمسد

 ا  قرارات حدول ات -3والفرص بنا  ا على الحقام  والمسارات.
لهدددددداف أو وضدددددع ا -4المشدددددكالت والفدددددرص  ات الولويدددددة. 

عي التوصيات ال اصة بالمستقبل االقتصادى والتطور االجتما
فددي المجتمددع المحلنددي مددن  ددالل بددرام  تعليميددة . وبهدد ا فددان 
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يددددة تتضددددمن مجموعددددة مددددن الفعددددال التددددي تتجمددددع بصدددددد العمل
ليدددة ت طددديط تحقيددد  هددددف، بمعندددى أنددد  يمكدددن الن دددر إلدددى عم
يدة التدي يقدود البرنام  على أنهدا مجموعدة مدن ال طدوات المتتال

 أدامها إلى تحقي  الهدف .
ضدع البرندام  ن الدراسدات ل طدوات و ولقد أشارت العديد م
-223،ص 1988المقصدود،  )عبدداإلرشادى حيث أوضدل  

(  تناقش وضع البرام  اإلرشادية، وه م النمدا   ت تلدف 257
كنها تتف  من حيث المنط  والمضدمون. في عدد ال طوات ول
برندددام  إرشدددادي البدددد أن يتضدددمن المراحدددل ولكدددن لوضدددع أي 

 اآلتية:
 لعمليات اآلتيةأو الحالة :ويشمل ا أوال : تحليل الموقف

 -3تحليدل وتفسدير البياندات  -2جمع البيانات أو الحقدام  -1
     تحديد المشكالت

هددداف مددا يلددي: يراعددى فددي وضددع ال تحديااد األهااداف: -ثانيااا  
ومحدددة. و أن الهددف الساسدي هدو كون واضحة ودقيقدة أن ت

رات فدي إحداث ت يرات مرغوبة ب  في سلوك المسترشدين )ت ي
المهدددارات، االتجاهدددات، المعدددارف(. وا تيدددار الهدددداف سدددريعة 

 التنفي .
 ثالثا  تصميم البرنامج:

تتطل  المشاريع وضع  طط عمدل مصدممة لتحقيد  الهدداف 
طددط  ال ددة أمددور  يدة التددي يددتم وضددعها، وتتضددمن تلددك ال التنفي
المضدددمون أو -2ا تيدددار الطدددر  والوسدددامل اإلرشدددادية -1هدددي:

 ة العمل والجدول الزمني. ط-3المحتوى 
وضددع  طددة العمددل  -1وتشددملرابعااا : مرحلااة تنفيااذ البرنااامج:

إعدددادة  -4تقددددير مددددى التقددددم الحدددادث  -3تنفيددد  ال طدددة  -2
 الن ر في البرنام .

ر عند ت طديط ووضدع يتطل  الموبناء ا علي ما سبق       
البددرام  اإلرشددادية الزراعيددة تحديددد احتياجددات الددزراز ورغبدداتهم 

لحقيقددددة باعتبددددارهم حجددددر الزاويددددة والسدددداس الدددد ي يقددددوم عليدددد  ا
دي الزراعي، بحيدث يدؤدي إلدي إشدباز البرنام  التدريبي اإلرشا

ت يددددددرات سددددددلوكية احتياجدددددداتهم واهتمامدددددداتهم وبالتددددددالي إحددددددداث 
هددداراتهم واتجاهددداتهم. كددد لك فدددان عددددم مرغوبدددة فدددي معدددارفهم وم

سوف يدؤدي إلدي االستناد إلي االحتياجات الفعلية للمسترشدين 
ضددددياز الك يددددر مددددن الجهددددد والتكدددداليف حيددددث أن الحاجددددة هددددي 

السدددددتمرار قبدددددول المسترشددددددين للتوصددددديات المحدددددرك الساسدددددي 
د علدددددى نمدددددو   عتمددددداتم االالفنيدددددة ونجددددداح البدددددرام  االرشدددددادية.

ر النمددددا   اسددددت دام ا فددددي بنددددا  البددددرام  بيسددددون لكوندددد  ن أك دددد
أك ددددددر اإلرشدددددادية ويوضددددددل  طددددددوات وضددددددع البرنددددددام  بشددددددكل 

. ا وتفصيال   إيضاح 
 

 
نموذج بيسون لتخطيط البرامج اإلرشادية .1شكل  
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 الطريقة البحثية
 الشاملة والعينة :أوال  
تيار محاف ة تم تحديد المجال الج رافي للبحث با  

بر المحاف ات المصرية  ات الطبيعة البحيرة باعتبارها من أك
ي للتعبمة كما أنها وفق ا لبيانات الجهاز المركز  الزراعية،

المحاف ات بتجاوز نسبة  العامة واإلحصا  أنها تصدرت
 2016،و2015التعديات على أراضيها الزراعية لعامي 

 .2018،و2017 واحتلت المركز ال اني بعدالمنيا عامل،
تم ا تيار جميع الحامزين ل راضي الزراعية بالمحاف ة 

شاملة البحث، وتم سح  ليم لوا  484895عددهم والبالف 
 & Krejcie)معادلة كرجسي ومورجانعينة عشوامية  وفق ا ل

Morgan pp607-610,970)،  مبحوث من  382فبلف قوامها
لزراعية وهم ث مراكز بالمحاف ة لحامزي الراضي اأكبر  ال

حامز( 58345وأبوحمص)حامز( 79286مركز دمنهور)
يتاي البارود) على 115،111، 156حامز( فكانت56500وا 

 .الترتي 
 

مراكاااز األراضاااي الزراعياااة بيوضاااح أعاااداد حاااائزي  .1ولدجااا
 محافظة البحيرة
   عدد الحائزين المركز
 79286 دمنهور
 58345 ابوحمص
 56500 إيتاي البارود
 54514 كوم حمادم
 44330 كفر الدوار
 39687 الدلنجات
 34333 ابوالمطامير
 32889 شبرا يت
 24407 المحمودية
 23710 حوش عيسى

درشي  17427 
 14089 الرحمانية
 3788 ادكو

 1590 وادى النطرون
 2021، ،بيانات غير منشورةمديرية الزراعة بمحاف ة البحيرة :المصدر

 

 للبياناتية والمعالجة الكمية ا : التعاريف اإلجرائنيثا
يقصدددد بهدددا كافدددة اإلجدددرا ات  صااايانة األراضاااي الزراعياااة:

سدددت دام الم دددل لهدددا المتبعدددة لحمايدددة الر  الزراعيدددة عندددد اإل
ا انل ر  االسدتفادة منهدا مدع عددم اهددارها أو نقدص  تاجهدا كمد 

ا باإلسدددددت دام  بالتعددددددي عليهدددددا أو تبويرهدددددا أو تجريفهدددددا أو كيفددددد 
 قص انتاجيتها وضعف  صوبتها.الجامر لها ون

يقصدددد بهددددا كافدددة العمليددددات  تحساااين األراضااااي الزراعيااااة:
ن صددددفاتها الممكددددن إجرامهددددا لدددد ر  الزراعيددددة ب ددددر  تحسددددي

ضدددددافة الجدددددبس  وقوامهدددددا وانتاجيتهدددددا م دددددل عمليدددددات التسدددددوية وا 
 راعي وغسيل المالح الزامدة وتطهير المراوي والمصارف. الز 

م فدى هد ا البحدث كدل د بهديقصد حائزي األراضاي الزراعياة:
مددن يحددوز أر  زراعيددة سددوا  كانددت ملددك لدد  أو ايجددار و لددك 

 في إطار منطقة البحث.
ابتدددداز  طددددوات علميددددة  محددددددة  بناااااء برنااااامج ارشااااادي:

يجدددداد ومرجعيددددة نحددددو بنددددا  برنددددام  إرشددددادي و  وتصددددميم  طددددة ا 
علميدددة محدددددة ومن مدددة تحتدددوي علدددى مجموعدددة مدددن النشدددطة 

قدددددديم ال بدددددرات المعرفيدددددة والمهاريدددددة واإلجدددددرا ات التدددددي تكفدددددل ت
ا لمجموعددددة الهددددداف واالح تياجددددات المترابطددددة والمتكاملددددة وفقدددد 

الزمددددة لتنميددددة معددددارف ومهددددارات والنشددددطة وال طددددة الزمنيددددة ال
ضدددددي الزراعيدددددة المبحدددددو ين فدددددي مجدددددال صددددديانة وتحسدددددين الرا

بمنطقددة البحددث لتكددون بم ابددة  طددة عمددل واقعيددة أمددام مت دد ي 
  ها وتقييمها في إطار البرنام  اإلرشادي  .القرار يمكن تنفي

ويقصددددد بددد  عدددددد سددددنوات المبحددددوث وقددددت تجميددددع  الساااان:
دم مقربددددة إلددددى أقددددر  سددددنة البيانددددات والتددددي عاشددددها مندددد  مدددديال

ام لعددد سدنوات سدن ميالدية، وتم قياس ه ا المت ير بدالرقم ال د
 حتى وقت إجرا  البحث. ا لقر  سنة ميالديةالمبحوث مقرب  
ويقصد ب  حالدة المبحدوث التعليميدة  :م المبحوثدرجة تعلي

وقددت إجددرا  البحددث سددوا  كددان أمددي أو يقددرأ ويكتدد  أو حاصددل 
التعلددددديم  االبتددددددامي، اإلعددددددادي ،  علددددى شدددددهادة مدددددن شددددهادات

ال دددانوي ومدددا يعادلددد  الجدددامعي) معبدددرا عدددن  لدددك بالدرجدددة، وتدددم 
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بعدددد سددنوات التعلدديم التددي أتمهددا المبحددوث قيدداس هدد ا المت يددر 
ت تجميدددددع بياندددددات البحدددددث، هددددد ا وأعطيدددددت جددددداح حتدددددي وقدددددبن

درجدددة،  1المبحدددوث المدددي صدددفر درجدددة، والددد ي يقدددرأ ويكتددد  
درجدات، والحاصدل 6حلة اإلبتدامية وأعطي الحاصل على المر 

درجة للحاصدل علدى  12درجات، وأعطي  9على اإلعدادية  
 .للحاصل على مؤهل جامعي درجة 16ال انوية، وأعطي 

د بها مساحة الر  ويقص اعية:مساحة األرض الزر 
الزراعية التي يمتلكها المبحوث أو يستأجرها وقت اجرا  

 مساحة.البحث معبر ا عنها بالرقم ال ام لل
التعاارض لمصااادر المعلومااات الخاصااة بصاايانة وتحسااين 

يقصدددددد بهدددددا درجدددددة اسدددددت دام المبحدددددوث  األراضاااااي الزراعياااااة:
سددددين لمصددددادر المعلومددددات الم تلفددددة فددددي مجددددال صدددديانة وتح

ي الزراعيددددة وقددديس هدددد ا المت يددددر باعطدددا  درجددددة لكددددل الراضددد
مصدددددر اتصددددالي يسددددتقي مندددد  المبحددددوث معلوماتدددد  فددددي هدددد ا 

 ي حالة عدم است دام اي مسلك اتصالي.  المجال وصفر ف
يقصدد بد  عددد السدنوات  الخبرة فى مجال العمل الزراعاي:

التددددي عمددددل بهددددا المبحددددوث فددددي مجددددال الزراعددددة، وقدددديس هدددد ا 
ي أمضدداها فدد يوث عددن المددة الزمنيددة التدسددؤال المبحدالمت يدر ب

عنهدددا  امجدددال العمدددل الزراعدددي حتدددى وقدددت إجدددرا  البحدددث معبدددر  
 السنوات. بالرقم ال ام لعدد

يقصددد بدد  مدددى انشدد ال المبحددوث التفاارل للعماال الزراعااي:
بدأي أعمدال أ درى بجاندد  العمدل المزرعدي،وقيس المت يدر مددن 

درجتدان بعمدل و در و  الل إعطا  درجة لد  فدي حدال انشد ال  
 في حال تفرغ  للعمل المزرعي.

يقصدددددد بدددد  درجددددة رضدددددا  الرضااااا عاااان العمااااال الزراعااااي:
عدمد ، وقديس هد ا  المت يدر  المبحوث عن العمل الزراعي من

رضددام عددن العمددل الزراعددي حيددث  بسددؤال المبحددوث عددن مدددى
وفق ا السدتجابات  غيرراضدي ومحايدد  1،2،3أعطي ل  درجات 

 وراضي على الترتي .
يقصددددد بهددددا مسددددتوى  المنظمااااات المجتمعيااااة:المشاااااركة ب

مشدددداركة المبحددددوث بالمن مددددات المجتمعيددددة الم تلفددددة، وقدددديس 

طدددددا  المبحدددددوث درجدددددة لكدددددل من مدددددة المت يدددددر مدددددن  دددددالل إع
مجتمعية يشارك فيها،ودرجة صفر في حالة عدم المشاركة في 

 ن مة.أي م
 جمع البيانات:أدوات :  ا  لثثا

جمعت بيانات البحث بواسطة  استمارة االستبيان: إعداد
اإلستبيان بالمقابلة الش صية حيث تم إعداد اسملة وعبارات 

لبحث وتم تصميم إستمارة اإلستبيان ب ر  تحقي  أهداف ا
االستبيان بعد االطالز على الدراسات السابقة المتعلقة 

ا  صيانة وتحسين بموضوز ت طيط وبنا  البرام  وأيض 
ا  كالتالي االستمارة  ال ة أجز ي الزراعية ،وتضمنت الراض

الجز  الول: واشتمل على مجموعة من السملة المتعلقة 
ين.والجز  ال اني: تضمن ببع  ال صامص المميزة للمبحو 

مجموعة أسملة اال تبار المعرفي والمهاري لتقدير معارف 
ومهارات المبحو ين بالتوصيات اإلرشادية ال اصة بصيانة 

وتضمن سؤال عية. الجز  ال الث: تحسين الراضي الزراو 
ال صيانة المبحو ين عن أهم المشكالت التي تواجههم في مج

قترحاتهم المناسبة لحل تلك وتحسين الراضي الزراعية وم
 المشكالت.

االستبيان من قبل أسات ة مت صصين كما تم تحكيم اسملة 
النهامية  في مجال الراضي والميام للوصول إلى الصي ة

ة في صورتها النهامية حيث أصبحت اإلستمار  والمناسبة
 صالحة لجمع البيانات الميدانية.

مع  جمعت البيانات من  الل المقابلة الش صية
 . 2021ايو ويونيو المبحو ين  الل أشهر مارس وأبريل وم

تم إعداد جداول لتفريف وجدولة  :رابع ا التحليل اإلحصائي
بات البحث، وتم إد ال البيانات وتبويبها وتصنيفها وفقا لمتطل

البيانات وتحليلها باست دام البرنام  اإلحصامي 
SPSS,Version 23  إحصامية، حيث تم است دام عدة أدوات 

المتوسط الحسابي، واإلنحراف المعياري، فضال  عن است دام ك
 في عر  البيانات. الممويةوالنس   التكرارات
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 يةنتائج البحثال

 بمنطقة البحث أوال : دراسة الوضع الراهن
  بعض الخصائص المميزة للمبحوثين  -أ
ا لبع  ال صامص المميزة   يتناول ه ا الجز  عرض 

علي طبيعة المبحو ين والوضع الراهن  دفبهللمبحو ين و لك 
 لديهم بمنطقة البحث.

وال ى ي تص ( 2أوضحت النتام  الواردة بالجدول رقم )
 للمبحو ين أن: بع  ال صامص المميزة

 %32.5حو ين غير متعلمين، كما أن المب من 25.7% -
منهم  وي درجة تعليم من فضة. مما يبين أهمية تفعيل 

وسامل االتصال اإلرشادي في البرنام  المقترح التي ال 
 تعتمد على الكلمة المكتوبة.

عام ا ،مما  56من المبحو ين سنهم أكبر من  33.51%  -
 لهم المزرعي.يعكس  قل  برتهم في عم

ضيين عن العمل المزرعي ،مما غير را منهم 39.5% -
يبين وجود بع  المعوقات التي تحول دون رضاهم عن 

 العمل المزرعي.
منهم متفرغون للعمل %59.4، ومنهم متزوجون 77.2% -

 المزرعي .

  (382)ن=  التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا  للخصائص المميزة .2جدول
 % العدد مستوى التعليم -2 % العدد السن -1

 عام ا 39أقل من 
 عام ا 56إلى  39من 

 عام ا 56أكبر من 

72 
182 
128 

18.85 
47.64 
33.51 

 صفر( درجة)أمي 
 درجة1يقرأ ويكت  

 متعلم
 7أقل من  من ف 
 12-7متوسط 

 12مرتفع أكبر من 

98 
103 
 
124 
130 
57 
 

25.7 
27 
 
32.5 
34 
14.9 

 % العدد الرضا على العمل الزراعي-3
 غير راضي

 ايدحم
 راضي

151 
154 
77 

39.5 
40.3 
20.2 

 % العدد التفرل للعمل الزراعي -5 % العدد الزواج-4
 أعز 
 متزو 

87 
295 

22.8 
77.2 

 متفرغ
 غير متفرغ

227 
155 

59.4 
40.6 

 % العدد الخبرة في العمل الزراعي -7 % العدد الملكية لالرض الزراعية-6
 ملك
 إيجار

 ملك +ايجار

295 
49 
38 

77 
13 
10 

 سنة24أقل من 
 سنة 24-45

 سنة 45أكبر من 

158 
186 
38 

41 
49 
10 

 % العدد التعرض لمصادر المعلومات-9 % العدد األرض الزراعيةمساحة  -8
 المساحة المملوكة

 قيراط 90أقل من 
 قيراط 90-176

 قيراط 176أكبر من 
 المساحة المستأجرة

 24أقل من 
24-48 
 48أكبر 

 
253 
63 
17 
 
19 
50 
18 

 
76 
18.9 
5،1 
 
21.8 
57.5 
20.7 

 5من ف  أقل من 
 8 -5متوسط 

 8مرتفع أكبر من

148 
132 
102 

39 
35 
27 

 % العدد المشاركة بالمنظمات المجتمعية-11 % العدد ملكية اآلالت المزرعية-10
 يملك
 ال يملك

100 
282 

26 
74 

 9من فضة أقل من 
 18 -9متوسطة 

 18مرتفعة أكبر من 

244 
176 
34 

63.9 
46.1 
8.9 
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 %76منهم يمتلكون الر  الزراعية، كما أن  87% -
ص ر حجم  قيراط، مما يبين 90متلكون أقل من منهم ي

 لمبحو ين.الحيازات المزرعية بين ا
 %57.5،منهم مستأجري ل ر  الزراعية 23% -

 فدان. 2-1مستأجري لمساحات 
 ال يمتلكون االالت المزرعية 74% -
ر المعلومات عر  من ف  لمصاد وي مستوى ت 39% -

 بمجال صيانة وتحسين الراضي الزراعية.
وي مستوى مشاركة من فضة للمن مات   63.9% -

 المجتمعية.
درجة معرفة وتنفيذ المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية   -ب

 في مجال صيانة وتحسين األراضي الزراعية:
شادية سيتم تناول معرفة وتنفي  المبحو ين للتوصيات اإلر     

ل عر  المتعلقة بصيانة وتحسين الراضي الزراعية من  ال
التوصيات،  درجة معرفتهم الكلية ومستوى تنفي هم الكلي بتلك

 م عر  مدى معرفة وتنفي  المبحو ين بالتوصيات اإلرشادية 
وتحسين  بكل محور من المحاورالتسعة بمجال صيانة

 الراضي الزراعية و لك على النحو التالي:
لمعرفة الكلية والتفيذ الكلي للمبحوثين بالتوصيات ة ادرج

 اإلرشادية في مجال صيانة وتحسين األراضي الزراعية:
أمكن تحديد المستوى المعرفي والمهاري للمبحو ين    

للتوصيات اإلرشادية في مجال صيانة وتحسين الراضي 
سؤاال  تشمل )العمليات 74من  الل إجاباتهم على الزراعية
ضافة الجبس وعمليات التسوية وتطهير  ال اصة بالحرث وا 
وغسيل المالح وعمليات التسميد والتعامل مع  المصارف
وعمليات الري والحفا  على الرقعة الزراعية(، وقد المبيدات 

( درجة، وتراوح 148 -74تراوح المدى الن ري لكليهما بين )
( 148 -75لمدى الفعلي للمستوى المعرفي العام بين )ا

درجة وانحراف معياري  129.7ةبمتوسط حسابي قدرم درج
درجة. في حين أن  تراوح المدى الفعلي للمستوى  18.9قدرم 

( درجة بمتوسط حسابي قدرم 148 -74في ي الكلي بين) التن
درجة. وتم  19.4درجة وانحراف معياري قدرم 106.6

بحو ين وف  المستوى المعرفي العام والتنفي ي تصنيف الم
    (3ى  الث فمات جدول)العام إل

  وي درجة معرفة من المبحو ين %6.8حيث تبين أن
 وي درجة تنفي  من فضة بالتوصيات  %39.8من فضة و

بصيانة وتحسين الراضي الزراعية، في اإلرشادية المتعلقة 
متوسط لتلك  منهم  وي معرفة وتنفي  %38و %29.3حين أن

وفقط  %63.9التوصيات اإلرشادية على الترتي  ، بينما 
نفي  مرتفعة من المبحو ين اتسموا بدرجة معرفة وت 22.3%

تحسين الراضي الزراعية على بالتوصيات ال اصة بصيانة و 
ل درجة التباين بين المستوى المعرفي الترتي  . مما يوض

 يانة وتحسينوالتنفي ي للمبحو ين للتوصيات ال اصة بص
 أراضيهم الزراعية.

بحدو ين ال اصدة رف ومهدارات الموسوف نتناول دراسة معدا
بالتوصدديات اإلرشددادية بكددل محددور مددن محدداور مجددال صدديانة 

(و لدددك لتوضددديل أك دددر 4وتحسدددين الراضدددي الزراعيدددة جددددول)
التوصيات الفنيدة  ات االحتيدا  المعرفدي والمهداري لدديهم لكدل 

هدا وتوضديحها مدن  دالل دراسدة لى حدم و لدك إلدراجمحور ع
شدددددكالت الفنيدددددة ث وتحديدددددد المالموقدددددف الدددددراهن لمنطقدددددة البحددددد

المرتبطددددة بالمعددددارف والمهددددارات ال اصددددة بددددالمبحو ين بمجددددال 
 .صيانة وتحسين الراضي الزراعية
راسة ( وال ي ي تص بد4أوضحت النتام  الواردة بجدول)

ية معارف ومهارات المبحو ين ال اصة بالتوصيات اإلرشاد
بكل محور من محاور مجال صيانة وتحسين الراضي 

اعية و لك لتوضيل أك ر التوصيات الفنية  ات االحتيا  الزر 
يهم لكل محور على حدم فتبينت بع  المعرفي والمهاري لد

ا معرفي ا وأ رى مهاري ا وفق ا لنتام   التوصيات أك ر احتياج 
المرتبطة وعلي  يتم ترتيبها ضمن المشكالت الفنية الجدول 

 .البحثباطار دراسة الوضع الراهن للمبحو ين بمنطقة 
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 ثالث ا المشكالت التي تواجه المبحوثين 
 يعاني منها المبحو ين إلىأمكن تقسيم المشكالت التي 

 المشكالت المرتبطة بخصائص المبحوثين -أ
المية للمبحو ين وان فا  مستواهم ارتفاز نسبة  -

 التعليمي.

 ازات مزرعية ص يرة نسبي ا.امتالكهم لحي -
معلومات بمجال صيانة ان فا  تعرضهم لمصادر ال -

 ن الراضي الزراعية.وتحسي
 ل المزرعي.ان فا  درجة رضاهم عن العم

 ان فا  المشاركة المجتمعية لدى المبحو ين. -
 

 

يانة بالتوصيات اإلرشادية في مجال صم المعرفة والتنفيذ الكلي لديهتوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا  لدرجة ال.3جدول
 الزراعيةوتحسين األراضي 

 التنفيذ الكليدرجة  درجة المعرفة الكلية الفئات
 % العدد % العدد

 39.8 152 6.8 26 100من ف  أقل من 
 38 145 29.3 112 125 -100متوسط 

 22.3 85 63.9 244 125مرتفع  أكبر من 
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بمجال صيانة وتحسين األراضي ة اإلرشاديلتوصيات لالمبحوثين وتنفيذ معارف التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا  ل .4جدول

 الزراعية
                  

 البنود                   
 التنفيذ   ن= من يعرف البند  382ن=معرفة       ال          
 ينفذال  ينفذ ال يعرف يعرف

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 اوال  محور حرث األرض الزراعية

 3.3 12 96.7 351 5 19 95 363 نوز التربةالحرث حس  حس  يحدد عدد مرات 
يع تعامد الحركات المتتالية أ نا  الحرث لضمان حرث جم

 التربة
367 96.1 15 3.9 345 94 22 6 

 11.2 39 88.8 309 8.9 34 91.1 348  عدم ترك أجزا  بدون حرث بين ال طوط
 39.7 114 60.3 173 24.9 95 75.1 287 التأكد من اقتالز المحصول الساب  أ نا  الحرث

 24.8 76 75.2 230 19.9 76 80.1 306 اف ونهاية الحقلالتأكد من حرث أطر 
لتهويتها ودفن بقايا النباتات االستفادة بالحرث العمي  للتربة 

 والمادية العضوية
136 35.6 246 64.4 57 41.9 79 58.1 

 45.9 168 54.1 198 4.2 16 95.8 366 ل التربةاللجو  لعملية الحرث عند زيادة الحشامش دا 
الحرث من مرة ل رى حتى ال تتكون طبقة  ت ير عم 

 صما 
124 32.5 258 67.5 67 54 57 46 

قل  الطبقة السطحية في الر  المستزرعة حدي  ا أو عدم 
 الر  الملحية

89 23.3 293 76.7 89 100 0 0 

 ثاني ا محور إضافة الجبس الزراعي
 لط الجبس الزراعي مع التربة بالحرث العمي   كنيم

 مد بالحرث الحفار  والمتعا
356 93.2 26 6.8 121 34 235 66 

  عمل تحليل التربة لتقدير احتياجاتها من الجبس جي
 الزراعي

151 39.5 231 60.5 34 22.5 117 77.5 

عند  هور بقع بنية على سطل التربة يج  إضافة 
  الزراعيالجبس 

180 47.1 202 52.9 94 52.2 86 47.8 

أو على عدة دفعات بعد  يضاف الجبس دفعة واحدة
 تسوية التربة

241 63.1 141 36.9 95 39.4 146 60.6 

 54.9 139 45.1 114 33.8 129 66.2 253 يتم ن ر الجبس الزراعي ن ر ا جيد ا وال يكوم على الر 
ربة يفضل اضافة الجبس لتحسين الصفات الطبيعية للت

 والمحاف ة عليها 
243 63.6 139 36.4 115 47.3 128 52.7 

سنوات  يمكن تكرار إضافة الجبس الزراعي كل  مس 
 را  تحليل للتربةبعد إج

145 38 237 62 98 67.6 47 32.4 

 ثالث ا محور تسوية األرض الزراعية
لضمان توزيع ميام الري على النباتات تسوية التربة مهمة 

 المنزرعة
378 99 4 1 378 100 0 0 

 43.8 145 56.2 186 13.4 51 86.6 331 لكبيرة من التربةتجرى التسوية بالليزر للمساحات ا
يجرى تسوية التربة لمنع تراكم المالح وزيادة القدرة 

 االنتاجية
377 98.7 5 1.3 375 99.5 2 ،5 

الماكن المرتفعة عن المن فضة بمصارف فصل 
 لصعوبة تسويت 

351 91.9 31 8.1 139 39.6 221 60.4 

سنوات في الراضي  قيلة 5 اجرا  التسوية للتربة كل
 القوام

198 51.8 184 48.2 43 21.7 155 78.3 

 0 0 100 374 2.4 8 79.9 374 تجرى التسوية بعد الحرث العمي  والتنعيم
 0 0 100 373 2.4 9 97.6 373 المساحات الص يرة تست دم القصابيات في التسويةفي 

فة سنوات في الراضي  في 8تجرى التسوية للتربة كل 
 القوام

196 51.3 186 48.7 101 51.5 95 48.5 
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اإلرشادية في مجال صيانة عارف وتنفيذ المبحوثين للتوصيات التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا  لم .4لجدو تابع
 وتحسين األراضي الزراعية

                  
 البنود                   

 تنفيذ   ن= من يعرف البندال  382المعرفة       ن=          
 ذال ينف ينفذ ال يعرف يعرف

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 المصارف والمراوي الحقليةرابع ا التوصيات الفنية الخاصة بتطهير 

اجرا  تطهير للمصارف والمراوي  ل ف  منسو  الما   
 الرضي

379 99.2 3 0.8 367 96.8 12 3.2 

 36.6 138 63.4 239 1.3 5 98.7 377 طام أو حقليةوجود شبكة مصارف م 
وري ا من ورد النيل والحشامش العالقة في المصارف لص دالت   والمراوي

374 97.9 8 2.1 363 97.1 11 2.9 

عدم صرف ميام الصرف الصحي مع الصرف الزراعي وميام 
 الري

337 88.2 45 11.8 74 22 263 78 

يوانات النافقة في المصارف عدم إلقا  م لفات المزرعة والح
 الحقلية والمراوي

372 97.4 10 2.6 230 61.8 142 38.2 

 7.4 28 92.6 348 1.6 6 98.4 376 اجرا  الصيانة الدورية لشبكات الصرف
تجن  ارتفاز منسو  ميام الصرف حتى ال يؤدي إلى تملل 

 التربة
360 94.2 22 5.8 187 51.9 173 48.1 

 82.7 206 17.3 43 34.8 133 65.2 249 الحقلية اجرا  تبطين للمراوي
 يات الخاصة بغسيل األمالح في التربةالتوص خامس ا

قبل الزراعة للت لص من المالح غسيل التربة جيد ا بالما  
 الزامدة

313 81.9 69 18.1 175 55.9 138 44.1 

 37.3 141 62.7 237 1 4 99 378 من المالح الزامدةجيدة للت لص  ضمان شبكة صرف
سيل للتأكد من كفا ة إجرا  تحليل عينات للتربة أ نا  عملية ال 

 غسيل التربة
160 41.9 222 50.1 13 8.1 147 91.9 

 88.1 223 11.9 30 33.8 129 66.2 253 زراعة أصناف تتحمل الملوحة و ات انتاجية عالية
 39.3 129 60.7 199 14.1 54 85.9 328 ود مصدر ري دامم إلتمام غسيل التربةمن وج التأكد

 التربة غير م لوطة بالصرف است دام مياة ع بة في غسيل
 الزراعي أو الصحي

330 86.4 52 13.6 72 21.8 258 78.2 

 سادس ا التوصيات الخاصة بالتسميد
 33.6 82 66.4 162 .36 138 63.9 244 د تمام نضجهايفضل التسميد العضوي من الم لفات النباتية بع

 93.8 150 6.3 10 53.1 222 41.9 160 نباتيل التربة قبل الزراعة لتحديد االحتياجات السمادية للتحل
ال ضر لتحسين صفات الترية الطبيعية يجرى التسميد 

 والكيماوية
257 67.3 125 32.7 98 38.1 150 61.9 

باتية بالمقررات حيوية والم  يات الناست دام الم صبات ال
 ولالمطلوبة لكل محص

176 46.1 206 53.9 47 26.7 129 73.3 

حسين  واص التربة بالمعدالت ات الص رى لتاضافة الم  ي
 المطلوبة

350 91.6 32 8.4 259 74 91 26 

 11.1 30 88.9 241 2.9 11 97.1 371 اتباز المقررات السمادية حس  احتياجات كل محصول
 0.3 1 99.7 377 1 4 99 378 است دام الم لفات المزرعية في تحسين التربة

  المقررات السمادية حس  كل اتباز المواعيد المناسبة إلجرا
 صولمح

357 93.5 25 6.5 257 72 100 28 
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دية بمجال صيانة وتحسين عارف وتنفيذ المبحوثين للتوصيات اإلرشالمالتوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقا   .4تابع جدول
 يةاألراضي الزراع

                  
 البنود

 فيذ   ن= من يعرف البندتنال  382المعرفة       ن=          
 ال ينفذ ينفذ يعرفال  يعرف

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 سابع ا التوصيات الفنية الخاصة باستخدام المبيدات الزراعية

 84.9 185 15.1 33 42.9 164 57.1 218 بي  المبيدات بشكل ومن وفعالم وتحضير وتطكيفية است دا
 38.1 99 61.9 161 31.9 122 68.1 260 المبيدات   مراعاتها عند است داماجرا  االحتياطات الواج

 11.4 40 88.6 311 8.1 31 91.9 351 است دام المكافحة الكيميامية عند الوصول للحد الحر  لإلصابة
ش بصفة است دام المكافحة الميكانيكية للت لص من الحشام

 دورية
366 95.8 16 4.2 288 78.7 78 21.3 

 87.8 260 12.2 36 48.7 186 51.3 296 الفارغة للمبيدات بشكل ومنن العبوات لص مالت 
 78.7 148 21.3 40 50.8 194 49.2 188 اتباز المكافحة المتكاملة لآلفات

 81 132 19 31 57.3 219 42.7 163 المزرعةحة الحيوية في است دام المكاف
 38 81 62 132 44.2 169 55.8 213 ا تيار الصناف الجيدة المقاومة لآلفات

 14.6 1 85.4 258 20.9 80 79.1 302 تحديد الوقت المناس  إلجرا  تطبي  المبيد
 ثامن ا التوصيات الفنية الخاصة باستخدام مياه الري

 89.4 178 10.6 21 47،9 183 52.1 199 ات االحتياجات المامية المن فضةمحاصيل  زراعة ال
 75.1 235 24.9 78 18،1 69 81.9 313 الزراعيف عدم  لط ميام الري بالصر 

 75.9 249 24.1 79 14،1 54 85.9 328 عدم  لط ميام الري بالصرف الصحي
ا للما   83.7 185 16.3 36 42،1 161 57.9 221 ا تيار الصناف النباتية القل احتياج 

 93.1 299 6.9 22 16 61 84 321 لري الحدي ةاست دام طر  ا
 37.8 143 62.2 235 1 4 99 378 داممري  مصدروجود 

 39.9 131 60.1 197 14،1 54 85.9 328 التأكد من الصرف الجيد لعدم رفع مستوى الما  الرضي
 حفاظ على الرقعة الزراعيةتاسع ا التوصيات الفنية الخاصة بال

ية على اتجام الرياح للحد من الزراعة على  طوط عمود
 انجراف التربة

368 96.3 14 3.7 347 94.3 21 5.7 

 81.8 184 18.2 41 41.1 157 58.9 225 ت طية سطل التربة ببقايا المحاصيل لمقاومة االنجراف بالرياح
 31.9 68 68.1 145 44.2 169 55.8 213 لتربة والمناخ والميامزراعة المحاصيل عالية اإلنتا  والمالممة ل

 94.9 225 5.1 12 38 145 62 237 زراعة البقوليات للحفا  على التربة 
 54.8 165 45.2 136 21.2 81 78.8 301 التك يف الزراعي لالستفادة من وحدة الر  والميام

 78.9 157 21.1 42 47.9 183 52.1 199 زراعة أنواز المحاصيل حس  نوعية التربة
 49.7 142 50.3 144 25.1 96 74.9 286 الزراعية بالبنا  عليها تجن  التعدي على الر 

 3.2 12 96.8 366 1 4 99 378 عدم تجريف التربة الزراعية ب ر  صناعة الطو  الحمر
 57.9 168 42.1 122 24.1 92 75.9 290 االلتزام بالدورة الزراعية والتركي  المحصولي الم ل

رث وتسوية وري بما  دمة الر  الزراعية بعناية من ح
 يناس  طبيعة الر  

374 97.9 8 2.1 231 61.8 143 38.2 

 2.1 8 97.9 370 1 4 99 378 عدم تقليص االر  الزراعية بالعمل على تبويرها
زراعة الشجار كمصدات للرياح على أطراف الراضي للحفا  

 ورعليها من التده
249 65.2 133 34.8 54 2.7 195 78.3 

 

عارف ومهارات المبحوثين مشكالت المرتبطة بمال -ب 
اضي اإلرشادية بمجال صيانة وتحسين األر بالتوصيات 

 الزراعية
( أن لك ر التوصيات 4أوضحت النتام  بجدول)
ا معرفي ا   بمحور حرث األرض الزراعيةاإلرشادية احتياج 

قل  الطبقة السطحية في الر  المستزرعة  في: عدمتم لت 
ا حدي  ا أو الر    الملحية، كما أن لك ر التوصيات احتياج 

م لت في: ت ير عم  الحرث من مرة ل رى حتى ال مهاري ا ت
اجرا  الحرث العمي  للتربة لتهويتها  بقة صما ،تتكون ط

 ودفن بقايا النباتات والمادة العضوية.
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فكانت لك ر  س الزراعي للتربةفة الجبحور إضاأما م
ا معرفي ا تم لت في:عند  هور التوصيات اإلرشادية احتيا ج 
بة يج  إضافة الجبس الزراعي، بقع بنية على سطل التر 

الزراعي كل  مس  سنوات بعد يمكن تكرار إضافة الجبس 
ا مهاري ا  إجرا  تحليل للتربة. كما أن لك ر التوصيات احتياج 

يج  عمل تحليل التربة لتقدير احتياجاتها من   لت في:تم
م ن ر الجبس الزراعي ن ر ا جيد ا وال يكوم يت الجبس الزراعي،
 على الر .

فكانت لك ر التوصيات  أما محور تسوية التربة الزراعية
ا معرفي ا قد تم لت في: اجرا  التسوية للتربة  اإلرشادية احتياج 

تجرى التسوية للتربة  ام،لة القو سنوات في الراضي  قي5كل 
 سنوات في الراضي  فيفة القوام. 8كل 

 فكانت لك ر أما محور تطهير المصارف والمراوي الحقلية
ا مهاري ا قد تم لت في:التوصيات اإل تجن   رشادية احتياج 

 ارتفاز منسو  ميام الصرف حتى ال يؤدي إلى تملل التربة،
م طام أو ة مصارف وجود شبك الحقلية،اجرا  تبطين للمراوي 

عدم صرف ميام الصرف الصحي مع الصرف  حقلية،
 زراعي وميام الري.ال

انت لك ر التوصيات كف أما محور غسيل األمالح في التربة
ا معرفي ا قد تم لت في: غسيل التربة جيد ا  اإلرشادية احتياج 

أن كما  بالما  قبل الزراعة للت لص من المالح الزامدة،
ا مهاري ا لك ر التوصيات إجرا  تحليل  تم لت في: احتياج 

ملية ال سيل للتأكد من كفا ة غسيل عينات للتربة أ نا  ع
غسيل التربة غير م لوطة  اة ع بة فياست دام مي التربة،

زراعة أصناف تتحمل الملوحة  بالصرف الزراعي أو الصحي،
فكانت  يدأما المحور الخاص بالتسمو ات انتاجية عالية. 

ا مهاري ا قد تم لت في:توصيات اإلرشاديلك ر ال  ة احتياج 
قبل الزراعة لتحديد االحتياجات السمادية تحليل التربة 

الم صبات الحيوية والم  يات النباتية دام است  للنبات،
يجرى التسميد ال ضر  بالمقررات المطلوبة لكل محصول،

يفضل التسميد  ،لتحسين صفات الترية الطبيعية والكيماوية
 ت النباتية بعد تمام نضجها.عضوي من الم لفاال

فكانت لك ر تطبيق المبيدات الزراعية أما محور استخدام و 
ا معرفي ا قد تم التوصيات اإلرشا ا تيار  لت في:دية احتياج 

است دام المكافحة الحيوية  الصناف الجيدة المقاومة لآلفات،
ا مهار كما أن لك ر التوص في المزرعة، ي ا تم لت يات احتياج 

كيفية است دام وتحضير وتطبي  المبيدات بشكل ومن  في:
الحر  وفعال، است دام المكافحة الكيميامية عند الوصول للحد 

 الت لص من العبوات الفارغة للمبيدات بشكل ومن، لإلصابة،
أما المحور الخاص  اتباز المكافحة المتكاملة لآلفات.

صيات اإلرشادية فكانت لك ر التو  باستخدام مياه الري
ا معرفي ا قد تم لت في:ا  ات زراعة المحاصيل  حتياج 

ات كما أن لك ر التوصي االحتياجات المامية المن فضة
ا مهاري ا التأكد من الصرف الجيد لعدم رفع  تم لت في: احتياج 

عدم  است دام طر  الري الحدي ة، مستوى الما  الرضي،
اف النباتية الصن ا تيار صرف الصحي، لط ميام الري بال
ا للما ، ا ا تيار الصناف النبا القل احتياج  تية القل احتياج 

المحور الزراعي. وأ ير ا عدم  لط ميام الري بالصرف  للما ،
فكانت لك ر  الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية

ا معرفي ا قد تم لت في: االلتزام  التوصيات اإلرشادية احتياج 
زراعة  والتركي  المحصولي الم ل،بالدورة الزراعية 

كما  ممة للتربة والمناخ والميام،المحاصيل عالية اإلنتا  والمال
ا مهاري ا تم لتأن لك ر التوصيات  ت طية سطل  في: احتياج 
التك يف  ل لمقاومة االنجراف بالرياح،التربة ببقايا المحاصي

وليات زراعة البق الزراعي لالستفادة من وحدة الر  والميام،
زراعة الشجار كمصدات للرياح على  ا  على التربة،للحف
تجن  التعدي  اف الراضي للحفا  عليها من التدهور،أطر 
 بالبنا  عليها. الر  الزراعية على

المبحوثون في مجال صيانة  المشكالت التي يعاني منها -ج
 وتحسين األراضي الزراعية ومقترحاتهم للتغلب عليها

 بحوثون المشكالت التي يعاني منها الم -أ
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 لك وفق ا أوضحت النتام  المتعلقة بحصر المشكالت و 
ال جههم في مج( التي توا5آلرا  الزراز المبحو ين بجدول )

صيانة وتحسين االراضي الزراعية حيث تم لت في 
تالي:عدم توافر العمالة المزرعية، عدم توافر معامل لتحليل ال

ص ر حجم الحيازة المزرعية، ارتفاز تكاليف التربة الزراعية، 
العمالة المزرعية، عدم  ايجار االالت المزرعية، ارتفاز أجور

توافر االالت المزرعية في الوقات المناسبة، االست دام 
 زراعية.الجامر والمفرط للمبيدات ال

 مقترحات المبحوثين لحل المشكالت التي تواجههم  -ب
( بع  مقترحات وحلول 6أوضحت نتام  جدول) 

التي تواجههم في مجال  المبحو ين للت ل  على المشكالت
وف   الراضي الزراعية فكانت علي الترتي ن صيانة وتحسي

توفير شبكة صرف زراعي جيدة للحفا    كرهم لها كالتالي:
دوات إرشادية للتوعية بأهمية برام  نعمل على التربة، 

الرقابة على المبيدات  ،صيانة وتحسين الراضي الزراعية 
توفير اآلالت المزرعية والميكنة بشكل  ،وتوفير مبيدات ومنة 

تك يف دور اإلرشاد الزراعي بعمل الندوات باستمرار مم، دا
 لتحسين انتاجية الر  الزراعية .

ثالث ا مصادر اتصال المبحوثين في مجال صيانة وتحسين 
 األراضي الزراعية

( أن أهم المصادر والمسالك 7بينت النتام  بجدول)
مجال االتصالية التي يفضلها المبحو ون لتلقي المعلومات ب

كالتالي: وتحسين الراضي الزراعية وفق ا لنس   كرها  صيانة
الصدقا  والجيران، وال برة الش صية للمبحو ين، تجار 
مستلزمات اإلنتا  بالشركات الزراعية الم تلفة، والجمعية 

 الزراعية ، والبرام  التليفزيونية.

 راضي الزراعيةحسين األ المشكالت التي تواجه المبحوثين وفق ا آلرائهم بمجال صيانة وت .5جدول
 المشكالت حائزوا األراضي الزراعية

 التكرار % الترتيب
 عدم توافر العمالة المزرعية 351 91.8 1
 عدم توافر معامل تحليل التربة 337 88.2 2
 المزرعيةص ر حجم الحيازة  291 76.1 3
 اتفاز تكاليف ايجار اآلالت المزرعية  287 75.1 4
 العمالة المزرعية از أجورارتف 281 73.5 5
 عدم توافر االالت المزرعية في الوقات المناسبة 243 63.6 6
 االست دام الجامر والمفرط للمبيدات الزراعية 232 60.7 7
 تحسين وصيانة التربةارتفاز تكاليف بع  عمليات  201 52.6 8
  لط الصرف الزراعي بالمجاري المامية 197 51.5 9
 ر مستلزمات تحسين التربةدم توافع 189 49.4 10
 عدم توافر طر  الري الحدي ة 172 45 11
 عدم توافر السالالت المحسنة من الب ور والتقاوي 153 40 12
 والسمدةارتفاز أسعار المبيدات  142 37.1 13
 صعوبة صرف الراضي الزراعية 122 31.9 14
 نتا ارتفاز أسعار الب ور ومستلزمات اإل 119 31.1 15
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رحات للمشكالت التي تواجه حائزي األراضي الزراعية بمجال صيانة وتحسين األرضي الزراعية من الحلول والمقت .6جدول 
 وجهة نظر المبحوثين

  حائزو األراضي الزراعية
 التكرار % الترتيب الحلول والمقترحات 

 توفير شبكة صرف زراعي جيدة للحفا  على التربة 378 98.9 1
 ة بأهمية برام  صيانة وتحسين الراضي الزراعية ندوات إرشادية للتوعي 370 96.8 2
 الرقابة على المبيدات وتوفير مبيدات ومنة 367 96 3
 توفير االالت المزرعية والميكنة بشكل دامم 342 89.5 4
 الر  الزراعية لتحسين انتاجية تك يف دور اإلرشاد الزراعي بعمل الندوات باستمرار 312 81.6 5
 لدورة الزراعيةاتباز ا 298 78 6
 تفضيل المحاصيل القل استهالك ا للميام 273 71.4 7
 عمل ندوات واجتماعات ارشادية ب ر  التوعية بالحفا  على التربة الزراعية  241 63 8
 ت طيط وتنفي  برام  إرشادية لتحسين صيانة الراضي الزراعية 221 57.8 9
 ية الراضي الزراعيةتكوين جمعيات وروابط  اصة لحما 209 54.7 10
 عدم صرف المصانع في المراوي الحقلية 183 47.9 11
 نشر  قافة التشجير حول الراضي الزراعية للحفا  عليها من التدهور 174 45.5 12
 إجرا  التعاقدات بين المزارز ووزارة الزراعة بشكل مستمر وفعال 153 40 13
 توفير شبكة صرف صحي جيدة 144 37.6 14
 تنفي  وتطبي  طر  الري الحدي ة 131 34.2 15
 المحسنة ومستلزمات اإلنتا توفير الب ور  117 30.6 16

 

 

 راعيةكرها من قبل المبحوثين بمجال صيانة وتحسين االراضي الز ترتيب المصادر والمسالك االتصالية المختلفة وفق ا لذ.7جدول
 المصادر االتصالية الزراعيةحائزوا األراضي 

 العدد  % الترتيب
 الصدقا  والجيران 364 95.28 1
 ال برة الش صية 353 92.4 2
 تجار مستلزمات اإلنتا  بالشركات الزراعية 331 86.64 3
 عيةالجمعية الزرا 281 73.56 4
 البرام  التليفزيونية 232 60.73 5
 ونية الزراعية(اإلنترنت )المواقع االلكتر  191 50 6
 المعاهد البح ية الزراعية 188 49.21 7
 جهاز حماية وتحسين الراضي الزراعية 181 47.38 8
 البرام  الزراعية بالراديو  175 45.81 9
 جهاز اإلرشاد الزراعي  172 45.02 10
 معهد بحوث الراضي والميام 166 43.45 11
 كلية الزراعة 143 37.45 12

 

 هداف البرنامج اإلرشادي رابع ا: أ
بنا ا  على دراسة الوضع الراهن لمنطقة البحث وحصر    

المشكالت التي يعاني منها المبحو ون ، فقد تم صياغة عدة 
 أهداف إرشادية تم تقسيمها إلى:

 أهداف قصيرة األجل )األهداف التعليمية(
تم صياغة عدة أهداف إرشادية تعليمية وتقسيمها حس  

اصة بالتوصيات الفنية اإلرشادية المتعلقة المحاور ال 

بصيانة وتحسين الراضي الزراعية، وسيتم توضيحها في 
 البرنام  اإلرشادي المقترح.

 أهداف متوسطة وطويلة األجل: ومنها
ال اتية للمبحو ين بمحاف ة البحيرة إلكسابهم  تنمية الموارد -1

 المعارف والمهارات وال برات المتعلقة بصيانة الراضي
 الزراعية وتحسينها.

التدري  الفعال والمتواصل للمزارعين للحفا  على مورد  -2
 الر  الزراعية من التدهور والعمل على استدامت .
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 التدري  الفعال للمبحو ين  اصة من لديهم صفات  -3
قيادية ومشاركة مجتمعية للعمل كحلقة وصل بين الجهاز 

ل  على اإلرشادي والجمهور اإلرشادي المعني و لك للت 
 نقص أعداد العاملين في الجهاز اإلرشادي الزراعي. 

مشاركة المبحو ين والقادة للجهاز اإلرشادي الزراعي في  -4
ت طيط وتنفي  وتقييم البرام  اإلرشادية الزراعية في مجال 

 صيانة وتحسين الراضي الزراعية.
رفع كفا ة وفعالية الدور اإلرشادي الزراعي المقدم  -5

يانة وتحسين الراضي الزراعية و لك للجمهور بمجال ص
لتعزيز ال قة المتبادلة بين الجهاز اإلرشادي والجمهور 

 اإلرشادي. 
البرنامج اإلرشادي المقترح لتنمية معارف ومهارات 

انة وتحسين األراضي الزراعية في المزارعين بمجال صي
 محافظة البحيرة

أوضحت استنادا  إلى النتام  التي أسفر عنها البحث والتي 
وجود نقص معرفي ومهاري لدى المبحو ين للعديد من 
التوصيات اإلرشادية، مما يستوج  وضع مقترح لبرنام  
إرشادي من أجل  تطوير البنيان المعرفي وتعديل الجان  

ري لدى المبحو ين، وقد تم االستناد إلى نمو   بيسون، المها
ادي وال ي في ضو م تم تقسيم  طوات بنا  البرنام  اإلرش

 إلى مرحلتين أساسيتين هما:
*مرحلة الت طيط: وتضم الربع  طوات الولى في النمو   

 وهي:
 –تحليل الموقف   –تجميع حقام  عن المجتمع المحلي  -

 ديد الهداف.تح –تحديد المشكالت  
 وتتكون من ال طوات الربعة التالية *مرحلة التنفيذ:

تقرير  –   تنفي   طة العمل. –وضع  طة العمل.   -
 مراجعة العملية.  –التقدم الحادث.   

 
    

 السس التن يمية للبرنام  اإلرشادي المقترح:
الجمهور المستهدف والمستفيد من  الجمهور المستهدف:

ي هو حامزي ل راضي الزراعية  بمحاف ة البرنام  اإلرشاد
 البحيرة.

كنهم أمكن تحديد عدد من الفراد ال ين يم القائم بالعملية:
المشاركة في تنفي  ه ا البرنام  المقترح وتقييم  ومنهم: 
القيادات المحلية اإلرشادية: والتي يمكن أن تساهم في دعوة 

ن فل أفراد الجمهور لحضور النشطة الم تلفة للبرنام  وال 
العينة ال ين لديهم نسبة مشاركة مجتمعية فهم لهم صفات 

برنام  اإلرشادي وك لك قيادية يمكن االستفادة بها تنفي  ال
أوال  بأول، وأسات ة كليات الزراعة بقسم  تقييم العمل اإلرشادي

الراضي والميام والباح ون المت صصون بمراكز البحوث 
عداد المادة الزراعية بقسم الراضي والمي ام و لك لوضع وا 

العلمية، وك لك المساعدة في تنفي  النشطة اإلرشادية 
أو المرشد الزراعي في المنطقة:وال ين  التعليمية، ال صامي

يساهمون في تنفي  النشطة اإلرشادية التعليمية، أ صامي 
معينات إرشادية: حيث يمكن أن يشارك في است دام وتش يل 

 عينات اإلرشادية.كافة الجهزة والم
موضوز البرنام : تنمية معارف ومهارات المبحو ين في مجال 

 عية   صيانة وتحسين الراضي الزرا
 *خطوات البرنامج:

تم تجميع البيانات  من  الل  أ: جمع الحقائق والمعلومات:
الش صية للمبحو ين من حامزي الراضي االستبيان بالمقابلة 

الزراعية بمحاف ة البحيرة حيث تم ا تيار أكبر  الث مراكز 
بالمحاف ة من حيث عدد الحامزين ل راضي الزراعية  حيث 

على قسم لتحديد ال صامص الش صية اشتمل االستبيان 
واالجتماعية واالتصالية للمبحو ين، وأيضا  اشتمل على قسم 

ى المعرفي والمهاري للمبحو ين بشأن صيانة لقياس المستو 
وتحسين الراضي الزراعية ، والمشكالت التي يعاني منها 

 المبحو ون والمقترحات لحلها.
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حقام  والمعلومات بعد جمع ال ب: تحليل الحقائق والبيانات:
 وتحليلها، فقد أوضحت النتام  مجموعة من المؤشرات التالية:

 المبحوثين: فيما يتعلق بخصائص الزراع 
 %32.5من المبحو ين غير متعلمين، كما أن  25.7% -

منهم  وي درجة تعليم من فضة. مما يبين أهمية تفعيل 
 وسامل االتصال اإلرشادي في البرنام  المقترح التي ال

 تعتمد على الكلمة المكتوبة.
عام ا ،مما  56من المبحو ين سنهم أكبر من  33.51%  -

 ملهم المزرعي.يعكس  قل  برتهم في ع
منهم  وي غير راضين عن العمل المزرعي  39.5% -

،مما يبين وجود بع  المعوقات التي تحول دون رضاهم 
 عن العمل المزرعي.

متفرغون منهم %59.4منهم متزوجون ، و 77.2% -
 للعمل المزرعي .

 %76منهم يمتلكون الر  الزراعية، كما أن  87% -
، مما يبين ص ر حجم قيراط 90منهم يمتلكون أقل من 

 الحيازات المزرعية بين المبحو ين.
 %57.5منهم مستأجري ل ر  الزراعية ،  23% -

 فدان. 2-1مستأجري لمساحات 
 ال يمتلكون اآلالت المزرعية 74% -
 وي مستوى تعر  من ف  لمصادر المعلومات  39% -

 بمجال صيانة وتحسين الراضي الزراعية.
كة من فضة للمن مات  وي مستوى مشار  63.9% -

 المجتمعية.
المصادر التقليدية من الصدقا  والجيران وال برة  -

الش صية وتجار مستلزمات اإلنتا  بالشركات الزراعية 
عن صيانة وتحسين  تصدروا الترتي  كمصادرللمعلومات

 الراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بالمستوى المعرفي والتنفيذي للمبحوثين 
شادية الخاصة بصيانة وتحسين األراضي بالتوصيات اإلر 

 الزراعية: 
من المبحو ين  وي درجة معرفة من فضة 6.8% -  

بالتوصيات اإلرشادية المتعلقة بصيانة وتحسين الراضي 
 الزراعية

ي درجة تنفي  من فضة بالتوصيات اإلرشادية  و  39.8%-
 المتعلقة بصيانة وتحسين الراضي الزراعية

ي معرفة وتنفي  متوسط لتلك منهم  و  %38و 29.3%
 %22.3وفقط  %63.9التوصيات اإلرشادية على الترتي  ، 

من المبحو ين اتسموا بدرجة معرفة وتنفي  مرتفعة بالتوصيات 
ضي الزراعية على الترتي ، ال اصة بصيانة وتحسين الرا

مما يبين درجة التباين بين المستوى المعرفي والتنفي ي 
 اصة بصيانة وتحسين أراضيهم للمبحو ين للتوصيات ال

 الزراعية.
 تحديد المشكلة:  -ج

بنا ا  على المؤشرات السابقة فقد تل صت المشكلة في نقص 
صيانة معارف ومهارات الزراز المبحو ين بالتوصيات الفنية ب

وتحسين الراضي الزراعية بمنطقة الدراسة، وعلي  يتم وضع 
القصور في  مقترح لبرنام  إرشادي لي طي ويعال  أوج 

 معارف ومهارات المبحو ين.
 د: األهداف اإلرشادية التعليمية:

تم صياغة الهداف التعليمية للبرنام  اإلرشادي حيث 
 تشتمل على 

إحدا  : ت يير معرفي أو نوز الت يير السلوكي المطلو   -
 مهاري.

تحديد الجمهور المستهدف: وهم حامزي الراضي الزراعية   -
 بمنطقة الدراسة.

المادة الفنية المراد تزويد المبحو ين بها: وهي كافة  -
المعلومات والتوصيات اإلرشادية ال اصة بصيانة 
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وتحسين الراضي الزراعية )والتي تشتمل على كافة 
ضافة بد  اجرا  حرث للتربة الزراعية الممارسات من  ،وا 

الجبس الزراعي ، واجرا ات تسوية التربة ، وتطهير 
المصارف والمراوي الحقلية ،و غسيل المالح في التربة 
، واجرا ات التسميد ، واست دام المبيدات الزراعية، 
 واست دام ميام الري ، والحفا  على الرقعة الزراعية(.   

لطر  تم تحديد عدد من ا ية المناسبة:الطريقة اإلرشاد -
اإلرشادية كمسالك اتصالية مع الجمهور المستهدف والتي 

 -طر  اتصال جماعية -تناس  مجموعات كبيرة نسبيا  
كالمحاضرات واالجتماعات اإلرشادية والندوات والزيارات 
الميدانية والمدارس الحقلية وطر  اإليضاحات بالمشاهدة 

م تحديد العديد من المعينات وعر  النتام ، كما ت
رشادية لزيادة كفا ة وفعالية االتصال منها أشرطة اإل

الفيديو والبرام  اإل اعية والتليفزيونية والملصقات 
والنشرات اإلرشادية ال فيفة والنما   والعينات والشكال 
التوضيحية والرسوم البيانية والمسجل ومكبر الصوت 

 .غيرها من المعينات المتوافرةوالسبورة واللوحات الم تلفة و 
كما تم تحديد الهداف التعليمية بنا ا  على النتام  التي 
أسفرت عنها البحث، وقد تم عرضها وترتيبها لكل محور من 
محاور الدراسة حس  المستوى المعرفي والمهاري لتلك 

 لممارسات، وتم لت في:
محورالمعارف والمهارات الخاصة بحرث التربة  -

 ة التعليمية التالية:،ويشتمل على األهداف اإلرشاديالزراعية
تعريف المبحو ين بأهمية عدم قل  الطبقة السطحية في  -1

الر  المستزرعة حدي  ا أو الر  الملحية و لك من 
  الل االجتماعات اإلرشادية.

تنمية مهارة المبحو ين بكيفية اجرا  ت ير عم  الحرث من -2
صما  من  الل مرة ل رى حتى ال تتكون طبقة 

 اإليضاحات.

مية مهارة المبحو ين بكيفية  االستفادة بالحرث العمي  تن-3
للتربة لتهويتها ودفن بقايا النباتات والمادة العضوية من 

  الل اإليضاحات.
محورالمعارف والمهارات الخاصة بإضافة الجبس الزراعي  -

ويشتمل على األهداف اإلرشادية التعليمية ، للتربة
 ة:التالي

إضافة الجبس الزراعى عند  تعريف المبحو ين بأهمية -4
 هور بقع بنية على سطل التربة يج  إضافة الجبس 

 الزراعي من  الل االجتماعات اإلرشادية.
تعريف المبحو ين بامكانية تكرار إضافة الجبس الزراعي  -5

كل  مس  سنوات بعد إجرا  تحليل للتربة من  الل 
 االجتماعات اإلرشادية.

ل تحليل التربة لتقدير تدري  المبحو ين بكيفية عم-6
 احتياجاتها من الجبس الزراعي من  الل اإليضاحات.

تدري  المبحو ين بكيفية ن ر الجبس الزراعي ن ر ا جيد ا -7
 وتجن  تكوم  على الر  من  الل اإليضاحات.

محورالمعارف والمهارات الخاصة بعملية التسوية لألرض  
لتعليمية شتمل على األهداف اإلرشادية االزراعية، وي

 التالية:
تعريف المبحو ين بأهمية اجرا  التسوية للتربة كل  -8

سنوات في الراضي  قيلة القوام من  الل الندوات 5
 اإلرشادية.

 8تعريف المبحو ين بأهمية إجرا  التسوية للتربة كل  -9
سنوات في الراضي  فيفة القوام من  الل االجتماعات 

 إلرشادية.ا
ة بعملية تطهير المصارف والمراوي، محورالمهارات الخاص

 ويشتمل على األهداف اإلرشادية التعليمية التالية:
تدري  المبحو ين على كيفية تجن  ارتفاز منسو  ميام  -10

الصرف حتى ال يؤدي إلى تملل التربة من  الل 
 اإليضاحات.
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للمراوي  اجرا  تبطين تدري  المبحو ين على كيفية -11
 يضاحات.الحقلية من  الل اإل

شبكة مصارف م طام  النشا   تنمية مهارة المبحو ين -12
 أو حقلية  من  الل اإليضاحات. 

تدري  المبحو ين على عدم صرف ميام الصرف  -13
الصحي مع الصرف الزراعي وميام الري من  الل 

 اإليضاحات.
الح التربة محورالمعارف والمهارات الخاصة بعملية غسيل أم

الزراعية، ويشتمل على األهداف اإلرشادية التعليمية 
 التالية:

إجرا  تحليل عينات للتربة  تنمية مهارة المبحو ين بكيفية -14
أ نا  عملية ال سيل للتأكد من كفا ة غسيل التربة من 

  الل اإليضاحات والفالم السينمامية.
ا بالما  قبل تعريف المبحو ين بأهمية غسيل التربة جيد   -15

الزراعة للت لص من المالح الزامدة من  الل 
 االجتماعات اإلرشادية.

المبحو ين الست دام المياة الع بة في غسيل تدري    -16
التربة وغير الم لوطة بالصرف الزراعي أو الصحي من 

  الل اإليضاحات والمدارس الحقلية.
وحة تدري  المبحو ين على زراعة أصناف تتحمل المل -17

و ات انتاجية عالية من  الل االيضاحات والمدارس 
 الحقلية والفالم السنيمامية. 

ارات الخاصة بعملية التسميد، ويشتمل على محورالمه
 األهداف اإلرشادية التعليمية التالية:

تحليل التربة قبل الزراعة باجرا   تدري  المبحو ين -18
ل المدارس لتحديد االحتياجات السمادية للنبات من  ال

 الحقلية والفالم السنيمامية.
ية باست دام الم صبات الحيو  تنمية مهارة المبحو ين -19

والم  يات النباتية بالمقررات المطلوبة لكل محصول من 
  الل اإليضاحات والفيديو. 

تنمية مهارة المبحو ين باجرا  التسميد ال ضر لتحسين  -20
ن  الل الزيارات صفات الترية الطبيعية والكيماوية م

 الحقلية واإليضاحات.
باجرا  التسميد العضوي من  تنمية مهارة المبحو ين -21
لم لفات النباتية بعد تمام نضجها من  الل الزيارات ا

 الحقلية واإليضاحات.
محورالمعارف والمهارات الخاصة باستخدام وتطبيق المبيدات 

يمية الزراعية ، ويشتمل على األهداف اإلرشادية التعل
 التالية:

تعريف المبحو ين بأهمية ا تيار الصناف الجيدة  -22
التصاالت الهاتفية والرسامل المقاومة لآلفات من  الل ا

 اإللكترونية.
است دام المكافحة الحيوية في تعريف المبحو ين بأهمية  -23

من  الل االتصاالت الهاتفية والرسامل  المزرعة
 اإللكترونية.

 ين على كيفية است دام وتحضير وتطبي  تدري  المبحو  -24
المبيدات بشكل ومن وفعال من  الل المدارس الحقلية 

 يضاحات.واإل
تدري  المبحو ين على است دام المكافحة الكيميامية عند  -25

من  الل المدارس الحقلية  الوصول للحد الحر  لإلصابة
 والفيديو.

وات الت لص من العبتدري  المبحو ين على كيفية  -26
من  الل اإليضاحات  الفارغة للمبيدات بشكل ومن

 والفيديو.
 المكافحة المتكاملة لآلفاتتدري  المبحو ين على اتباز  -27

 من  الل اإليضاحات والفيديو.
، محورالمعارف والمهارات الخاصة باستخدام مياه الري

 ويشتمل على األهداف اإلرشادية التعليمية التالية:
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زراعة المحاصيل  ات ين بأهمية تعريف المبحو  -28
من  الل االتصاالت  االحتياجات المامية المن فضة

 رسامل اإللكترونية.الهاتفية وال
التأكد من الصرف الجيد لعدم تدري  المبحو ين على  -29

من  الل اإليضاحات  رفع مستوى الما  الرضي
 والفيديو.

است دام طر  ون م الري تدري  المبحو ين على  -30
 من  الل اإليضاحات والفيديو. حدي ةال
عدم  لط ميام الري بالصرف تدري  المبحو ين على  -31

 من  الل اإليضاحات والفالم السنيمامية يالصح
ا تيار الصناف النباتية القل تدري  المبحو ين على  -32

ا للما   من  الل المدارس الحقلية والفيديو. احتياج 
م  لط ميام الري بالصرف تدري  المبحو ين على عد -33

 من  الل المدارس الحقلية والفالم السنيمامية. الزراعي
والمهارات الخاصة بالحفاظ على الرقعة  محورالمعارف

الزراعية، ويشتمل على األهداف اإلرشادية التعليمية 
 التالية:

االلتزام بالدورة الزراعية تعريف المبحو ين بأهمية  -34
م ل من  الل الندوات اإلرشادية والتركي  المحصولي ال
 والرسامل اإللكترونية.

زراعة المحاصيل عالية المبحو ين بأهمية تعريف  -35
من  الل الندوات  اإلنتا  والمالممة للتربة والمناخ والميام

 اإلرشادية والرسامل اإللكترونية.
ت طية سطل التربة ببقايا تدري  المبحو ين على  -36

نجراف بالرياح من  الل المحاصيل لمقاومة اال
 اإليضاحات والفيديو.

بحو ين بكيفية إجرا  التك يف الزراعي تنمية مهارة الم -37
لالستفادة من وحدة الر  والميام من  الل المدارس 

 الحقلية والزيارات اإلرشادية.

تدري  المبحو ين على زراعة البقوليات للحفا  على  -38
 دية والفيديو.التربة من  الل الزيارات اإلرشا

زراعة الشجار كمصدات للرياح تدري  المبحو ين على  -39
من  على أطراف الراضي للحفا  عليها من التدهور

  الل الزيارات اإلرشادية والفيديو.
تجن  التعدي على الر  تدري  المبحو ين على  -40

الزراعية بالبنا  عليها من  الل الزيارات اإلرشادية 
 والندوات.

 ة العمل: خط -ھ
ية التعليمية التي تم تحديدها استنادا  إلى الهداف اإلرشاد

وما ولت إلي  النتام  من تحديد الوضع الراهن لمنطقة الدراسة 
من حيث المستوى المعرفي والتنفي ي لممارسات المبحو ين 
بصيانة تحسين الراضي الزراعية، وتحديد ال صامص 

ح ل طة عمل برنام  المميزة لهم، فقد تم وضع تصور مقتر 
ومهارات المزارعين بمجال صيانة إرشادي لتنمية معارف 

وتحسين الراضي الزراعية في منطقة الدراسة، حيث اشتمل 
على تحديد نوز النشاط التعليمي اإلرشادي، والقاممين على 
ه ا النشاط، وأماكن التنفي  للنشاط، ومواعيد تنفي م، ونوعية 

لك الطر  اإلرشادية التي يمكن التوصيات الموصي بها، وك 
والمعينات اإلرشادية التي قد يستعان بها لرفع  است دامها

كفا ة عملية االتصال، وأيضا  سبل تنفي  النشاط اإلرشادي، 
 (     8وأسلو  تقويم النشاط كما تم توضيح  في جدول)

 تنفيذ خطة العمل: -و
ي تم وضع مقترح لتنفي   طة عمل البرنام  اإلرشاد    

صة في عملية التنفي ، يمكن أن يعين الجهات اإلرشادية الم ت
استند المقترح إلى افترا  توافر قاعات تدريبية  بحيث تكون 
مجهزة ومناسبة إلجرا  للمحاضرات واالجتماعات والندوات 
الم تلفة، كما تشتمل على العديد من الوسامل التعليمية 

راز كالملصقات والمعينات اإلرشادية الالزمة لتدري  الز 
   والعينات والشيا  الحقيقية والصور التوضيحية والنما

 والرسوم البيانية والشكال التوضيحية واللوحات الم تلفة
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النشرات والمسجل ومكبرات الصوت والفالم السينمامية و  
لدعم اتصال  WiFiوشبكات  DVDو CDاإلرشادية و
وغيرها من المعينات التي من الممكن توافرها، كما االنترنت 

المزارعين إلى أماكن التدري   افتر  توافر سيارات لنقل
والحقول اإليضاحية، والمدرسة الحقلية المفتر  تجهيزها 

والتنفي ،  بالتعاون مع الزراز المشاركين من  بداية الت طيط
ك لك توفير الجو المناس  والبيمة المناسبة للتعلم الفعال من 
حيث التهوية الجيدة واإلضا ة المناسبة والراحة وسعة قاعة 

ي  لكافة المتدربين و لك لضمان المشاركة الفعالة التدر 
 وتحقي  أقصى استفادة للمتدربين من البرنام .  

 تحديد التقدم الحادث: -ز
ديد التقدم الحادث في معارف ومهارات الزراز يتم تح     

عن طري  استقصا  الزراز المشاركين في البرنام  اإلرشادي 
توضيل ما أن  يقابل لبيان مدى االستفادة من البرنام  و 

احتياجاتهم المعرفية والمهارية ومحاولة معالجة القصور 
المحتمل أ نا  التنفي  مع است دام المالح ة لتحقي  ه ا 

ر ، وك لك متابعة القاممين بالتدري  والمشاركين في ال 
البرنام  عن مدى تقدم معارف ومهارات الزراز و لك من 

جرا  د راسة ميدانية بعد انتها   الل التقييم المرحلي، وا 
البرنام  اإلرشادي بفترة  لقياس الت ير في معارف ومهارات 
اط الزراز ال ين تعرضوا له ا البرنام  لوقوف على النق

اإليجابية وتعديل والنقاط السلبية الحقا  لضمان استمرارية 
 البرنام .

 مراجعة العملية التعليمية واعادة النظر في البرنامج: -ح 
يتم تقرير مدى صالحية البرنام  ومدى إمكانية تكرار      

تنفي م ب ات المنطقة أو المناط  المشابهة لوضاز المبحو ين 
للجو  إلى عملية التقييم النهامي من ومنطقة البحث، ويمكن ا

 الل تقييم البرنام  اإلرشادي المقترح تقييما  بعديا  أي بعد 
لمقابالت الش صية انتها  تنفي م باست دام االستبيان با

للتعرف على الت يير الحادث في معارف ومهارات الزراز، 
كما يمكن است دام المالح ة لتقييم البرنام  اإلرشادي في 

 طوات  ومراحل  إلمكانية التعديل وف  مقتضيات جميع 
الموقف وه م المرونة ما يتسم بها البرنام  اإلرشادي الجيد، 

مكانية مالح ة استمرارية فع اليات والنشطة اإلرشادية م ل وا 
 المدارس الحقلية مؤشر لعملية تنمية البرام  اإلرشادية. 

رشادي ( يوضل  طة عمل البرنام  اإل8وفيما يلي جدول )
المقترح في مجال صيانة تحسين الراضي الزراعية بمحاف ة 

 البحيرة.
 التوصيات : 

انطالقا  مما أسفرت عن  البحث من نتام ، وفي ضو  
مقتضيات تحقي  الهداف البح ية، فان  قد انتهى إلى 

است الص بع  التوصيات والتي يمكن بلورتها في النقاط 
 التالية:

بحث من نتام  تشير إلدى التبداين فى ضو  ما أسفر عن  ال -1
ن بدددددددبع  بدددددددين المسدددددددتوى المعرفدددددددي والتنفيددددددد ي للمبحدددددددو ي

،  لصيانة وتحسين الراضي الزراعيةاإلرشادية التوصيات 
لدد ا يوصددي البحددث بضددرورة التركيددز علددى هدد م التوصدديات 
كما جدا  فدي البرندام  اإلرشدادي المقتدرح مدن قبدل القداممين 

 شادية.على اعداد وتنفي  البرام  االر 
الجهددددددات الم تصددددددة فددددددي بنددددددا  البددددددرام  يوصددددددي البحددددددث  -2

اإلرشددددددادية الزراعيددددددة علددددددى المسددددددتويات العليددددددا والمسددددددتوى 
القاعددددددي للتن ددددديم اإلرشدددددادي وضدددددع نتدددددام  البحدددددث محدددددل 
االعتبددار والتنفيدد  والن ددر بعددين االعتبددار فددي  طددة العمددل 

 اإلرشادية المرفقة مع نتام  البحث.  
 م  مددددن تدددددنى المسددددتوىفددددى ضددددو  مددددا أسددددفرت عندددد  النتددددا -3

المعرفدددي والتنفيدددد ي للدددزراز المبحددددو ين بدددبع  التوصدددديات 
، والدددد ى لصدددديانة وتحسددددين الراضددددي الزراعيددددةاإلرشددددادية 

يعكدددس ضدددعف وقصددددور الددددور اإلرشدددادي فددددي نشدددر هدددد م 
التوصدددديات، وأيضددددا عدددددم ت طدددديط البددددرام  االرشددددادية بمددددا 
يتناس  مع احتياجات الزراز، لد ا يوصدي البحدث بضدرورة 

فددي هدد ا المجددال، حيددث أندد  يعتبددر  شدديط الدددور االرشدداديتن
ا يجدد   حلقددة الوصددل بددين البحددوث الزراعيددة والمددزارز أيضدد 
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أن يسدداهم فددي ت طدديط البددرام  االرشددادية بمددا يتناسدد  مددع 
 احتياجات الزراز في منطقة عمل  

مدددددن المبحدددددو ين كاندددددت  %95.28تبدددددين مدددددن النتدددددام  أن  -4
بتحسدددددين  مصدددددادر حصدددددولهم علدددددى المعلومدددددات ال اصدددددة

، لدددد ا يوصدددي البحددددث راضدددي مصددددادر تقليديدددةوصددديانة ال
بنشددددر التوصدددديات االرشددددادية عبددددر العديددددد مددددن المصددددادر 
الم تلفدددة حتدددى يتحقددد  لهدددم أقصدددى اسدددتفادة منهدددا و اصدددة 
المصددادر االرشددادية الم تلفددة وتفعيددل المصددادر االرشددادية 

 االلكترونية.  
شددكالت فددي ضددو  مددا أسددفرت عندد  النتددام  فيمددا يتعلدد  بالم -5

لمبحددددو ين، يوصددددي البحددددث بددددأن تنددددال تلددددك التددددي تواجدددد  ا
المشددددكالت االهتمددددام الكددددافي مددددن قبددددل الهيمددددات والجهددددات 

 المعنية كل فى ا تصاص  والعمل على حلها .
فددددددي ضددددددو  نتددددددام  البحددددددث والمتم لددددددة فددددددي  طددددددة العمددددددل  -6

الموضددددوعة يوصددددي البحددددث بتفيدددد ها فددددي إطددددار البرنددددام  
ميدددة الجهدددات الم تصدددة بتناإلرشدددادي المقتدددرح باالسدددتعانة ب

 البرام  اإلرشادية.
كما يوصي البحث بداجرا  البحدوث التطبيقيدة جدرا  تطبيد   -7

 طددة العمدددل الموضددوعة فدددي إطددار البرندددام  للقيددام بتقيددديم 
البرندددددام  والعمدددددل علدددددى تعديلددددد  وفددددد  الت يدددددرات الممكدددددن 
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ABSTRACT 
Planning of Extension Program for The Maintenance and Improvement of 

Agricultural Lands in Beheira Governorate 

Amel A. Fayed   and Olfat S.H. shahin 

The main objective of this research is building an 

extension Program for the maintenance and 

improvement of agricultural lands in Al-Behaira 

Governorate, through : Studying the current situation  

by identifying some of the respondents distinctive 

characteristics, studying the knowledge and skill level 

of them  with recommendations, Identifying there 

sources of communication information , problems 

facing them and possible solutions  in these field ,and 

Suggest an agricultural extension program according to 

the research results. The sample research was 

determined by all the holders of agricultural lands in El-

Buheira governorateit ,it is one of the largest 

agricultural governorates, occupies the first place in the 

percentage of infringements on agricultural lands, who 

numbered  484895, and a random sample was 382 

respondents taken using the Kersji and Morgan 

equation, from the three largest centers in the 

governorateزThe most important results were 

represented by studying the current situation : that only 

6.8% of the respondents have a low knowledge degree 

and 39.8% have a low implementation degree of the 

extension recommendations related to the maintenance 

and improvement of agricultural lands, while 29.3% and 

38% of them Those with average knowledge and 

implementation of those recommendations, while 63.9% 

and only 22.3% of them have ahigh degree ofknowledge 

and  implementation of the recommendations, Which 

shows  discrepancy between the knowledge and 

implementation level of the respondents for these 

recommendations. Accordingly, a proposed action plan 

was designed for an extenstion program to develope the 

knowledge and skills of agricultural land holders in the 

research area. 

Keywords: Maintenance land, improvement land of 

agricultural lands, Design extension program. 

 
 
 
 
 
 

  


