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 مصر -القاىرة  - مركز بحوث الصحراء -االرشاد الزراعي  قسـ

  
دور االرشاد الزراعى، إدارة االزمات  الدالة:الكممات 
  الزراعية

 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

استيدفت الدراسة الحالية توصيؼ الواقع الراىف 
لألزمات الزراعية بمنطقة الدراسة وآليات تعامؿ الجياز 
اإلرشادي معيا، ووصؼ مستويات إدارة األزمات 

المرشديف الزراعية ودراسة الفروؽ بيف وجيتي نظر 
والزراع المبحوثيف فيما يتعمؽ بمستوى إدارة األزمات 
الزراعية بمنطقة الدراسة، وتقدير حجـ الفجوة بيف 
المستوى الراىف والمستوى األمثؿ إلدارة األزمات 
الزراعية بمنطقة الدراسة، والتعرؼ عمى مستوى استفادة 
الزراع المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 

لألزمات الزراعية والعوامؿ المرتبطة بيا، التصدي 
وأخيرًا التعرؼ عمى معوقات أداء االرشاد الزراعي لدوره 
في إدارة األزمات الزراعية ومقترحات مواجيتيا مف 

 وجيتي نظر كؿ مف المرشديف والزراع المبحوثيف.
وقد ُأجريت ىذه الدراسة بإحدى المناطؽ 

نجر السكر، المستصمحة اليامة بمصر، وىي مراقبة ب
وذلؾ عمى فئتيف مختمفتيف مف المبحوثيف، أوليما شاممة 
المرشديف الزراعييف بمراقبة بنجر السكر والبالغ عددىـ 

مرشدًا زراعيًا، أما الفئة الثانية فيي عينة عشوائية  42
منتظمة مف إجمالي عدد الزراع الحائزيف بقرى: بغداد 

ذه العينة وطو األميف وسالمة حجازي، حيث بمغ قواـ ى
% مف إجمالي عدد 03حائزًا يمثموف نحو  561

الحائزيف بالقرى الثالثة. وقد تـ جمع البيانات الميدانية 
بواسطة استمارة استبياف تـ استيفاء بياناتيا مف خالؿ 
المقابمة الشخصية مع كؿ مف المرشديف والزراع 
المختاريف بالعينة البحثية. وقد استخدـ في تحميؿ 

يذه الدراسة أكثر مف أسموب إحصائي لتحقيؽ البيانات ل
أىدافيا واختبار فروضيا، والتي تمثمت في: معامؿ 

، عالوة عمي  tاالرتباط البسيط لبيرسوف، واختبار 
استخداـ جدوؿ التوزيع التكراري، والنسب المئوية، 
والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، وذلؾ في 

داـ معامؿ الثبات عرض ووصؼ البيانات، كما تـ استخ
( لقياس مدى اتساؽ المكونات الداخمية لمتغير αألفا )

مستوى إدارة االرشاد الزراعي لألزمات الزراعية )بطريقة 
 كرونباخ(.

 
 مثمت أهم نتائج الدراسة فيما يميوقد ت

 
فيما يتعمؽ بنوعية األزمات الزراعية المنتشرة  أواًل:

بمنطقة الدراسة، مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا ألىميتيا 
النسبية مف وجية نظر المرشديف الزراعييف المبحوثيف، 

%(، التغيرات 8159فقد كانت كاآلتي: قمة مياه الري )
%(، نقص 8559المناخية وآثارىا الضارة عمى االنتاج )

%(، صعوبة 9854لزراعية وارتفاع أسعارىا )األسمدة ا
%(، أنفمونزا 9153تسويؽ الحاصالت الزراعية )

%(، نقص المبيدات الزراعية وارتفاع 6659الطيور)
%(، تموث مياه الري بالمخمفات والمواد 6659) أسعارىا
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%(، انتشار اآلفات الزراعية 1254السامة )
الثروة %(، انتشار األوبئة واألمراض الخاصة ب1353)

%(، عدـ كفاية الخدمات البيطرية 2559الحيوانية )
%(، تموث البيئة 0050المقدمة لمثروة الحيوانية )

%(، وسوء حالة 4359الزراعية بالمبيدات والميكروبات )
 %(.5451الصرؼ الزراعي )

 
فيما يتعمؽ بوصؼ مستويات إدارة األزمات  ثانيًا:

جمالي % مف إ9359الزراعية، فقد تبيف أف نسبة 
المرشديف الزراعييف المبحوثيف قد أشاروا إلى أف مستوى 
إدارة اإلرشاد الزراعي لألزمات الزراعية بمنطقة الدراسة 

% مف إجمالي الزراع 6259متوسطًا، في حيف أف نحو 
المبحوثيف قد أقروا بانخفاض ىذا المستوى. كما تبيف 
وجود فروؽ معنوية بيف متوسطي الدرجات المعبرة عف 

يتي نظر كؿ مف المرشديف والزراع المبحوثيف فيما وج
يتعمؽ بمستوى إدارة اإلرشاد الزراعي لألزمات الزراعية 

 بمنطقة الدراسة.
 

فيما يتعمؽ بحجـ الفجوة بيف المستوى الراىف  ثالثًا:
والمستوى األمثؿ إلدارة األزمات الزراعية بمنطقة 

نحو  الدراسة، فقد تبيف أف نسبة ىذه الفجوة قد بمغت
% مف وجيتي نظر كؿ مف المرشديف %1453، 0651

 والزراع المبحوثيف عمى الترتيب.
 

فيما يتعمؽ بمستوى استفادة الزراع المبحوثيف مف  رابعًا:
األنشطة االرشادية في مجاؿ التصدي لألزمات 

% مف إجمالي الزراع 2958الزراعية، فقد تبيف أف نحو 
ستفادتيـ مف ىذه المبحوثيف قد أقروا بانخفاض مستوى ا

عالقة ارتباطية معنوية وجود  األنشطة. كما تبيف
موجبة بيف مستوى استفادة الزراع المبحوثيف مف 
األنشطة اإلرشادية في مجاؿ التصدي لألزمات 
الزراعية، وبيف كٍؿ مف المتغيرات التالية: السف، 
المستوى التعميمي، حجـ األسرة، مستوى الطموح، 

ستوى الوعي العاـ، عضوية المكانة القيادية، م
 المنظمات، واالنفتاح الثقافي.

 
فيما يتعمؽ بمعوقات أداء اإلرشاد الزراعي    خامسًا:

لدوره في إدارة األزمات الزراعية، فقد تبيف أف أىـ ىذه 
المعوقات مف وجية نظر المرشديف الزراعييف ىي: 

ضعؼ اإلمكانيات المادية الالزمة لمواجية األزمات 
الزراعية، انخفاض أعداد المرشديف الزراعييف بصفة 
عامة، وعدـ وجود مرشديف زراعييف متخصصيف في 
مجاؿ إدارة األزمات الزراعية. أما بالنسبة لوجية نظر 
الزراع المبحوثيف، فقد اختمؼ ترتيبيـ لمعوقات أداء 
اإلرشاد الزراعي لدوره في مواجية األزمات الزراعية، 

تالي: ضعؼ اإلمكانيات المادية وذلؾ عمى النحو ال
الالزمة لمواجية األزمات الزراعية، عدـ اقتناع الريفييف 
بدور اإلرشاد الزراعي في مواجية األزمات الزراعية، 
انخفاض أعداد المرشديف الزراعييف بصفة عامة، وعدـ 
وجود مرشديف زراعييف متخصصيف في مجاؿ إدارة 

 األزمات الزراعية.
تعمؽ بأىـ مقترحات المرشديف وأخيرًا وفيما ي 

الزراعييف لتفعيؿ دور اإلرشاد الزراعي في إدارة 
األزمات الزراعية، فقد تمثمت في: توفير اإلمكانيات 
المادية الالزمة لمواجية األزمات الزراعية، زيادة أعداد 
المرشديف الزراعييف، ووضع توصيؼ وظيفي محدد 

ة األزمات ألدوار المرشديف الزراعييف في مجاؿ إدار 
الزراعية. أما بالنسبة لمقترحات الزراع المبحوثيف، فقد 
اختمؼ ترتيبيـ ألىـ مقترحات تفعيؿ دور اإلرشاد 
الزراعي في إدارة األزمات الزراعية، وذلؾ عمى النحو 
التالي: توفير اإلمكانيات المادية الالزمة لمواجية 
، األزمات الزراعية، زيادة أعداد المرشديف الزراعييف 

توعية الريفييف بأىمية دور اإلرشاد الزراعي في مجاؿ 
 إدارة األزمات الزراعية.

 
 المشكمة البحثية

 
لقد تعرضت مصر كغيرىا مف دوؿ العالـ سواء 
المتقدمة منيا أو الساعية نحو التقدـ عمى حٍد سواء، 
لمعديد مف األزمات والكوارث نتيجة لمظروؼ الطبيعية 

لقد كاف لقطاع الزراعة أو األنشطة اإلنسانية، و 
النصيب األكبر مف ىذه األزمات، نظرًا لتأثره أكثر مف 
غيره بالظروؼ الطبيعية والبيئية، عالوة عمى محدودية 
قدرة العنصر البشري عمى التحكـ في ظروؼ االنتاج 
وتزايد درجة المخاطرة والاليقيف أكثر مف أي قطاع 

وبصفة عامة  إنتاجي آخر، والذي يتـ فيو االنتاج غالباً 
تحت ظروؼ تتسـ بدرجة أعمى مف التحكـ والسيطرة 

 .(0196: 9109)سامية حنين وهناء هواري، 
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ولعؿ مف أىـ األزمات الزراعية التي تعرضت ليا 
مصر خالؿ العقود العشرة الماضية: التغيرات المناخية 
وما صاحبيا مف موجات حارة، وىبوب العواصؼ 
والرياح الشديدة، وظيور السحابة السوداء، عالوة عمى 
أسراب الجراد، وانتشار بعض األمراض التي تصيب 

حمى القالعية بالماشية الحيوانات والطيور مثؿ مرض ال
ومرض أنفمونزا الطيور، إلى غير ذلؾ مف األزمات 
الزراعية التي خمفت العديد  مف اآلثار السمبية سواء مف 

)عبد الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية 
 .(051: 9117الرحمن ورسالن، 

ومف المالحظ أنو عمى الرغـ مف كثرة تعرض 
فإف ىناؾ تشابيًا كبيرًا في  مصر لألزمات الزراعية،

أسبابيا وتكرار أنماط أساليب مواجيتيا، عالوة عمى 
بعض القصور في أخذ الدروس المستفادة مف ىذه 
األزمات، واستمرار التعامؿ معيا عمى أساس رد الفعؿ 
المباشر فقط وليس االستعداد ليا قبؿ حدوثيا، وبذلؾ 

مواجيتيا  فقد غابت استراتيجيات الوقاية منيا وكفاءة
)نمير وزينب والبرامج التدريبية الالزمة لمتعامؿ معيا 

 .(094: 9111مجد وحنان عبد الحميم، 
وعند الحديث عف أساليب التعامؿ مع األزمات 
الزراعية، وسبؿ مواجيتيا، فال يمكف بأي حاؿ مف 
األحواؿ إغفاؿ دور اإلرشاد الزراعي في ىذا المجاؿ، 

وؿ إلى جميور المزارعيف لما لو مف القدرة عمى الوص
ورفع مستواىـ المعرفي بأىـ األزمات الزراعية المنتشرة، 
وآليات مواجيتيا مستخدمًا في ذلؾ طرؽ االتصاؿ 

)عبد المختمفة الفردية منيا أو الجماعية أو الجماىيرية 
 .(050: 9117الرحمن ورسالن، 

ونظرًا لندرة الدراسات االرشادية الميتمة بمجاؿ إدارة 
مات، سواء بالمناطؽ الريفية بصفة عامة أو األز 

بمناطؽ االستصالح بصفة خاصة، باإلضافة إلى 
وى ػػػػػػػػػات عمى تحديد مستػػػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػز معظػػػػػػػػػػػػػػتركي

ىماؿ وجية  إدارة األزمات مف وجية نظر المرشديف وا 
نظر الزراع في ىذا المجاؿ، ومستوى استفادتيـ مف 

في مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية، مما دفع  األنشطة
الدراسة الحالية إلى التركيز عمى ىذه الجزئية وخاصًة 
بإحدى مناطؽ االستصالح الجديدة وىي مراقبة بنجر 

 السكر.
 
 

 أهداف الدراسة
 

تستيدؼ ىذه الدراسة تحقيؽ كؿ مف األىداؼ 
 التالية:

توصيؼ الوضع الراىف لألزمات الزراعية بمنطقة  .5
 دراسة، وآليات تعامؿ الجياز اإلرشادي معيا.ال

وصؼ مستويات إدارة األزمات الزراعية مف جية،  .4
ودراسة الفروؽ بيف وجيتي نظر المرشديف والزراع 
المبحوثيف فيما يتعمؽ بمستوى إدارة األزمات 

 الزراعية بمنطقة الدراسة مف جية أخرى.
تقدير حجـ الفجوة بيف المستوى الراىف والمستوى  .0

 مثؿ إلدارة األزمات الزراعية بمنطقة الدراسة.األ
التعرؼ عمى مستوى استفادة الزراع المبحوثيف مف  .2

األنشطة اإلرشادية في مجاؿ التصدي لألزمات 
 الزراعية، والعوامؿ المرتبطة بيا.

التعرؼ عمى معوقات أداء االرشاد الزراعي لدوره  .1
 في إدارة األزمات الزراعية، ومقترحات مواجيتيا مف
 وجيتي نظر كؿ مف المرشديف والزراع المبحوثيف.

 

 االستعراض المرجعي
 

ُتعرؼ األزمة لغويًا بأنيا الشدة والقحط، وىي أيضًا 
الضيؽ والشدة، ومنيا ُيقاؿ أزمة سياسية وأزمة مالية، 
كما ُيقاؿ في الطب أزمة صحية لإلشارة إلى أي تغير 

الوجيز، )المعجم فجائي يحدث في مرض حاد وخطير 
0999 :05). 

الحمالوي ومف وجية النظر السياسية، ُيعرؼ 
األزمة بأنيا عبارة عف خمؿ ُيؤثر تأثيرًا  (99: 0995)

ماديًا عمى النظاـ كمو، كما أنو ُييدد االفتراضات 
األساسية التي يقـو عمييا النظاـ. وفي ذات السياؽ يرى 

أف األزمة ىي خطر ُيحدث خماًل  (48: 9111كاظم )
وىريًا في نظاـ بأكممو، مما يتطمب معو القياـ بجيد ج

كبير لمتعرؼ عمى أسباب ىذا الخمؿ، وتفسير ظواىره، 
 ومحاولة السيطرة عمى آثاره السمبية وتقميؿ مخاطره. 

: 9110عميوة )ومف وجية نظر عمـ اإلدارة، يذكر 
أف األزمة ىي موقؼ أو حدث مفاجئ غير  (01

ثارة والعنؼ، ومدتو متوقع، ينطوي عمى قدر مف اإل
 الزمنية قصيرة، كما يمكف اعتباره لحظة حاسمة حرجة 

تتعمؽ بمصير الكياف اإلداري الذي ُأصيب بيا، وُتمثؿ 
مشكمة ذات صعوبة بالغة أماـ متخذي القرارت. ومف 
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بدر وزهراء المهدي نفس وجية النظر، ُيعرفيا 
يًا بأنيا موقؼ ُيحدث خماًل يؤثر تأثيرًا ماد (9: 9119)

عمى سير العمميات اإلدارية بالمنظمات، ويتسـ بالتيديد 
 الشديد لممصالح العامة.

ولإلشارة إلى أف اآلثار السمبية لألزمة عمى تحقيؽ 
بأنيا حالة أو  (19: 9116الخولي )األىداؼ، ُيعرفيا 

موقؼ يتسـ بسمتيف، األولى التيديد الخطير لممصالح 
يقيا، والثانية ىي واألىداؼ الجوىرية التي ينبغي تحق

ضغط عنصر الوقت بمعنى أف الوقت المتاح أماـ 
اإلدارة التخاذ قرارىا قبؿ وقوع الخسائر أو األضرار ُيعد 

حنان عبد الحميم محدود جدًا. ومف نفس الزاوية تذكر 
أف األزمة ىي موقؼ حاد أو حالة  (959: 9115)

غير مستقرة تنتج عف تغيرات مفاجئة، ويترتب عمى 
ا نتائج وآثار سمبية، وتنطوي غالبًا عمى أحداث حدوثي

سريعة ومتالحقة ُتيدد األىداؼ الرئيسية التي يقـو 
عمييا النظاـ، كما تتطمب تدخاًل سريعًا الحتوائيا، 

 ومحاولة السيطرة عمى عواقبيا.
وقد أوضح بعض الباحثيف والمتخصصيف أف 
لألزمة عدد مف الخصائص والسمات التي تميزىا عف 

ا مف المصطمحات اإلدارية األخرى، منيا ما ذكره غيرى
، وذلؾ عمى النحو التالي: التعقيد (04: 9110عميوة )

والتشابؾ والتداخؿ في عناصرىا وأسبابيا، وسيادة 
ظروؼ عدـ التأكد ونقص المعمومات، وضيؽ الوقت 
مع الحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة وسريعة، والتيديد 

، وعنصر السرعة والمفاجأة، الشديد لممصالح واألىداؼ
وسيادة حالة مف الخوؼ واليمع قد تصؿ إلى الرىبة 
وتقيد التفكير، كما أف مواجية األزمة يستوجب خروجًا 
عف األنماط التنظيمية المألوفة وابتكار نظـ جديدة أكثر 

 فعالية في مواجية اآلثار السمبية لألزمة.
 (969 -960: 9115حنان عبد الحميم )وتذكر 

( 5عممية إدارة األزمة تمر بالمراحؿ التالية: ) أف
اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر: فعادًة ما ُترسؿ األزمة 
قبؿ وقوعيا بفترة طويمة عالمات مسبقة لممشكالت 
المحتمؿ حدوثيا، لذا يجب االىتماـ بتمؾ اإلشارات 

( 4التحذيرية حتى يمكف اتخاذ القرار المناسب. )
إذ البد وأف يتوافر لدى المنظمة االستعداد والوقاية: 

االستعدادات الكافية واألساليب الكفيمة بالوقاية مف 
( احتواء األضرار والحد منيا: حيث تيتـ 0األزمات. )

ىذه المرحمة بإعداد وسائؿ الحد مف األضرار ومنع 

انتشارىا، وتتوقؼ ىذه المرحمة في إدارة األزمة عمى 
( 2لمحيطة بو. )طبيعة الحادث الذي وقع والظروؼ ا

استعادة النشاط: وتشمؿ ىذه المرحمة إعادة تنفيذ 
البرامج التي تـ تصميميا واختبارىا، وىي مرحمة 
مكانيات كبيرة ودعمًا  دارية وا  تستوجب قدرات فنية وا 

( التعمـ: وىي المرحمة األخيرة وتعني التعميـ 1ماليًا. )
عادة التقييـ لتحسيف ما تـ إنجازه في  المستمر وا 

 لماضي واستخالص الدروس المستفادة.ا
األسباب  (49-19: 9114هالل )ويمخص 

المحتممة لحدوث األزمات مف المنظور اإلداري 
والسموكي في اآلتي: المعمومات الخاطئة، والتفسير 
الخاطئ لألمور، والضغوط، وضعؼ الميارات القيادية، 
والجمود والتكرار، وغياب أو تعارض األىداؼ، والبحث 

 لحموؿ السيمة، وانتشار الشائعات، وسوء اإلدارة.عف ا
ولقد اختمفت وجيات نظر الدراسات العممية التي تناولت 
براز أىـ جوانبو ومؤشراتو،  دراسة التحديث الزراعي وا 
والتي يمكف استعراض بعض ىذه الدراسات عمى النحو 

 التالي:
نمير وزينب مجد وحنان عبد الحميم في دراسة 

ور الحالي والمستقبمي لإلرشاد عف "الد (9111)
الزراعي في إدارة األزمات الزراعية" حيث استيدفت 
الدراسة بصفة أساسية التعرؼ عمى أىـ األزمات 
الزراعية بمصر وشدة خطورتيا، والدور الحالي 
والمستقبمي لإلرشاد الزراعي في التصدي ليذه األزمات 

ذييف مف وجية نظر كؿ مف الخبراء األكاديمييف والتنفي
اإلرشادييف المركزييف، واألنشطة التي يمكف أف يقـو بيا 
اإلرشاد الزراعي في مواجيتيا. وقد تـ جمع بيانات 
الدراسة باستخداـ استمارة استبياف بالمقابمة الشخصية 
لعينتي الدراسة مف الخبراء األكاديمييف والخبراء 
التنفيذييف، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ضعؼ الدور 

الي لإلرشاد الزراعي في التصدي لألزمات الزراعية، الح
كما أشارت أيضًا إلى عدـ معنوية الفروؽ بيف أراء كٍؿ 
مف األكاديمييف والتنفيذييف اإلرشادييف فيما يتعمؽ 
بأىمية معظـ أنشطة إدارة األزمات الزراعية المدروسة 

 بمراحميا الثالثة )قبؿ األزمة، وأثنائيا، وبعد انتيائيا(.
بعنواف  (9114حنان عبد الحميم )ا دراسة أم

"تصور مقترح لمييكؿ التنظيمي لوحدة إدارة األزمات 
الزراعية"، فقد توصمت إلى أف أىـ المياـ التي يمكف 
أف تؤدييا منظمة اإلرشاد الزراعي بدرجة كبيرة في 
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مجاؿ إدارة األزمات ىي: إقامة عالقات مع المسئوليف 
ة، وتوزيع األدوار عمى فريؽ الحكومييف والييئات المعني

إدارة األزمات، والتخطيط الستعادة النشاط في حالة 
حدوث أزمة، ومراجعة األزمات السايقة واستخالص 

 الدروس المستفادة، وأخيرًا مراجعة األوامر التنظيمية.
بعنواف  (9117عبد الرحمن ورسالن )وفي دراسة 

"الرؤى المستقبمية لجياز اإلرشاد الزراعي في مواجية 
األزمات الزراعية مع التطبيؽ عمى أزمة أنفمونزا 
الطيور"، فقد أشارت الدراسة إلى أف أىـ األنشطة التي 
قاـ بيا المرشدوف الزراعيوف لمواجية أنفمونزا الطيور 
ىي: عقد االجتماعات اإلرشادية، واإلشراؼ عمى دفف 

يور النافقة، وتوزيع نشرات إرشادية عف المرض، الط
واإلبالغ عف حاالت اإلصابة، كما أوضحت الدراسة أف 
أىـ المشكالت التي واجيت الجياز اإلرشادي عند 
مواجية األزمات تمثمت في: عدـ إدراؾ أىميةاإلرشاد 
الزراعي في التعامؿ مع األزمات، وعدـ توافر العدد 

صصيف، وعدـ توفر الوقت الكافي مف المرشديف المتخ
الكافي لممرشديف، وقصور الموارد المالية والوسائؿ 
الفنية والتكنولوجية لمجياز اإلرشادي، إلى جانب ضعؼ 

 مشاركة أفراد المجتمع الريفي. 
سامية حنين وهناء هواري وفيما يتعمؽ بدراسة 

بعنواف "محددات إدارة األزمات في الجياز  (9109)
"، فقد استيدفت اإلرشادي الزراعي ف ي محافظة الفيـو

الدراسة التعرؼ عمى أىـ األزمات الزراعية التي واجيت 
الجياز اإلرشادي الزراعي، وتحديد أساليب التعامؿ 
معيا، وأىـ العوامؿ المؤثرة عمييا، وأىـ مصادر 
معمومات المبحوثيف خالؿ األزمات الزراعية، وأىـ 

تمؾ األزمات،  الطرؽ االتصالية التي يستخدمونيا أثناء
وأخيرًا التعرؼ عمى أىـ المشكالت التي تواجييـ وقت 
األزمات ومقترحاتيـ لحميا. وقد أجريت الدراسة في 
محافظة الفيـو عمى عينة عشوائية بسيطة مف العامميف 

مبحوثًا. وقد  543بالجياز اإلرشادي بمغ حجميا 
أشارت نتائج الدراسة إلى أف أكثر المتغيرات المستقمة 

ثيرًا عمى درجة أىمية المياـ واألنشطة المتوقع أف تأ
يقـو بيا الجياز اإلرشادي خالؿ مراحؿ األزمة ىي: 
درجة المجوء لمصادر المعمومات، وعدد األزمات، 
ومدى قدرة الجياز اإلرشادي عمى مواجية األزمات، 
والتخصص العممي، والوضع الميني، باإلضافة إألى 

إلدارة األزمات، وىي متغير مدى أىمية وجود فريؽ 

% في تفسير التبايف الحادث في 0858تسيـ معًا بنسبة 
 المتغير التابع.      

بعنواف "دور  (9109عمي )وأخيرًا وفي دراسة 
بعض المنظمات الريفية في إدارة أزمة أنفمونزا الطيور 
بمحافظة الدقيمية"، فقد استيدفت الدراسة تحديد درجة 

حدوث أزمة أنفمونزا الطيور، معرفة المبحوثيف بأسباب 
وتحديد درجة معرفة وقياـ مديري المنظمات المدروسة 
بأدوارىـ في إدارة األزمة، والتعرؼ عمى مدى تنسيؽ 
المنظمات المدروسة في إدارة األزمة، ووالمعوقات التي 
تواجييا أثناء تعامميا مع األزمة ومقترحات حميا. وقد 

ولى خاصة بمديري ُأجريت الدراسة عمى مجموعتيف، األ
مبحوثًا، والثانية خاصة  68المنظمات وبمغ عددىـ 

مبحوثًا. وقد أشارت نتائج  493بالمربيف وبمغ عددىـ 
الدراسة إلى ارتفاع متوسط معرفة المربيف بأسباب 
انتشار مرض أنفمونزا الطيور، وارتفاع الدرجة المتوسطة 
 لمعرفة وقياـ مديري الوحدات الصحية بدور التوعية
العامة لمريفييف عف الدرجة المتوسطة الخاصة بمديري 
المنظمتيف األخريتيف، كما أشارت النتائج كذلؾ إلى أف 
أىـ المعوقات التي واجيت المنظمات المدروسة في 
إدارة أزمة أنفمونزا الطيور ىي: ضعؼ اإلمكانيات 
المادية المتاحة ليذه المنظمات، وانخفاض األجور 

ديري ىذه المنظمات والعامميف بيا، والحوافز الخاصة بم
وخوؼ األىالي مف اإلبالغ عف حاالت اإلصابة أو 

 نفوؽ الطيور. 
ومف خالؿ العرض السابؽ لبعض الدراسات 
والبحوث التى اىتمت بمجاؿ إدارة األزمات الزراعية، 

 يمكف الخروج بالمالحظات و االستنتاجات التالية:
المجاؿ فى أجريت معظـ الدراسات الخاصة بيذا  .5

مجتمعات ريفية تقميدية، في مقابؿ اىتماـ أقؿ 
بالدراسات التي ُأجريت عمى مستوى المجتمعات 

 الريفية المستحدثة.
ركزت معظـ الدراسات السابقة فى تناوليا لمجاؿ  .4

إدارة األزمات الزراعية عمى دراسة سموؾ المبحوثيف 
حياؿ األزمة بعد انتيائيا، في حيف أف األمر يتطمب 

اوؿ القضايا المتعمقة بإدارة األزمة خالؿ مراحميا تن
 الثالثة، أي قبؿ األزمة، وأثنائيا وبعد انتيائيا.

لـ تتفؽ الدراسات السابقة عمى مفيـو إجرائى موحد  .0
إلدارة األزمات الزراعية، كما لـ تتفؽ كذلؾ عمى 
طريقة موحده لقياسو، مما يعكس الحاجة إلى إجراء 
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ميتمة بقضية قياس المفيـو العديد مف الدراسات ال
 ومحاولة االتفاؽ عمى مقاييس موحدة ومقننة لو.

ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى تحديد مستوى  .2
إدارة األزمات الزراعية مف وجية نظر المرشديف 
الزراعييف أنفسيـ، في مقابؿ عدـ وجود اىتماـ 
مماثؿ لمتعرؼ عمى وجية نظر الزراع في ىذا 

تفادتيـ مف األنشطة االرشادية المجاؿ، ومستوى اس
في مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية، والعوامؿ 
المرتبطة بذلؾ، وىو األمر الذي ستحاوؿ الدراسة 

 الحالية إلقاء الضوء عميو.
 

 الفروض البحثية
 

تحقيقًا ألىداؼ البحث، وبناءًا عمي نتائج البحوث 
والدراسات السابقة، يمكف صياغة الفروض البحثية 

 ية:التال
"توجد فروؽ معنوية بيف وجيتي نظر المرشديف  .5

والزراع المبحوثيف فيما يتعمؽ بمستوى إدارة 
 األزمات الزراعية بمنطقة الدراسة".

وسوؼ يختبر ىذا الفرض في صورتو الصفرية 
التالية: "ال توجد فروؽ معنوية بيف وجيتي نظر 
 المرشديف والزراع المبحوثيف فيما يتعمؽ بمستوى إدارة

 األزمات الزراعية بمنطقة الدراسة".
"توجد عالقة ارتباطية معنوية بيف درجة استفادة  .4

الزراع المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 
التصدي لألزمات الزراعية، ومتغيرات الدراسة 
التالية: السف، المستوى التعميمي، حجـ األسرة، 
مستوى المعيشة، عضوية المنظمات، االنفتاح 
الثقافي، مستوى الطموح، المكانة القيادية، ومستوى 

 الوعي العاـ".
وسوؼ يختبر ىذا الفرض في صورتو الصفرية 
التالية: "ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بيف مستوى 
استفادة الزراع المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في 
مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية، ومتغيرات الدراسة 

 السابقة.
 
 
 

 

 األسـموب البحثي
 

 : منطقة الدراسةأوالً 
 

ُأجريت ىذه الدراسة بإحدى المناطؽ المستصمحة 
اليامة بمصر، وىي مراقبة بنجر السكر، والتي  ُتعد 
مف مناطؽ االستصالح الجديدة، والتي بدأ توطيف 

، وتعتبر منطقة 5899شباب الخريجيف بيا منذ عاـ 
لقاىرة بنجر السكر كرأس مثمث بيف محافظات ا

واالسكندرية ومطروح، وتبعد عف محافظة القاىرة حوالي 
كـ في اتجاه الصحراء الغربية في االتجاه  433

كـ مف محافظة  93الشمالي، كما تبعد حوالي 
كـ مف  423االسكندرية في االتجاه الغربي، وتبعد 

محافظة مطروح في االتجاه الشرقي. وتبمغ إجمالي 
اف، كما يبمغ إجمالي فد 23658559مساحة المنطقة 

 49حائزًا موزعيف عمى  9532عدد الحائزيف بيا 
 1قرية.

 

 ثانيًا: الشـــاممة والعــــينة
 

 شاممة المرشدين الزراعيين أ.
 

تتمثؿ شاممة ىذه الدراسة في إجمالي عدد المرشديف 
 42الزراعييف بمراقبة بنجر السكر، والبالغ عددىـ 

البيانات الميدانية مف مرشدًا زراعيًا، حيث تـ جمع 
 إجمالي ىذا العدد مف المرشديف الزراعييف بالمراقبة.

 

 ب. شاممة وعينة الزراع
 

نظرًا لكثرة عدد القرى التابعة لمراقبة بنجر السكر 
قرية موزعة عمى ثالث مناطؽ(، واتساع مساحتيا  49)
 9532فداف(، وزيادة أعداد مزارعييا ) 23658559)

معو دراسة جميع ىذه القرى، فقد مزارعًا(، مما يصعب 
تـ اختيار عينة ممثمة ليذه القرى بحيث ُتمثؿ بيذه 
العينة مناطؽ المراقبة الثالثة )المنطقة األولى، والمنطقة 

 الثانية، والمنطقة الثالثة(.

                                                 
1

وزارة السراعت واستصالح األراضي، قطاع استصالح  

 .5102مراقبت بنجر السكر، بياناث غير منشورة، األراضي، 
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بناًء عمى ما سبؽ فقد تـ اختيار ثالث قرى بطريقة 
عشوائية لتمثيؿ مراقبة بنجر السكر موزعة عمى 

 مناطقيا الفرعية الثالثة عمى النحو التالي:
وقد تـ تمثيميا  بقرية بغداد، والتي  المنطقة األولى: .5

اختيرت بطريقة عشوائية مف بيف قرى المنطقة 
 قرية. 55األولى، والبالغ عددىـ 

وقد تـ تمثيميا بقرية طو األميف،  المنطقة الثانية: .4
نطقة والتي اختيرت بطريقة عشوائية مف بيف قرى الم

 قرى. 53الثانية، والبالغ عددىـ 
وقد تـ تمثيميا بقرية سالمة  المنطقة الثالثة: .0

حجازي، والتي اختيرت بطريقة عشوائية مف بيف 
 قرى. 6قرى المنطقة الثالثة، والبالغ عددىـ 

ولما كاف مف الصعب جمع البيانات البحثية مف 
 جميع الحائزيف بقرى العينة الثالثة، فمقد رؤي اختيار
عينة ممثمة ليـ وذلؾ بطريقة عشوائية منتظمة مف واقع 
كشوؼ الحيازة بالجمعيات التعاونية الزراعية التي 
تتبعيا كؿ قرية مف قرى الدراسة. وقد بمغ حجـ ىذه 

% مف إجمالي عدد 03حائزًا يمثموف نحو  561العينة 
حائزًا.  129الحائزيف بقرى العينة، والبالغ عددىـ 

جـ الشاممة وحجـ العينة بمنطقة ح (0جدول )ويوضح 
 الدراسة.

 

 حجـ الشاممة وحجـ العينة بمنطقة الدراسة .0جدول 
 

حجم  القرية
 الشاممة

حجم 
العينة 

(11)% 
 . المنطقة األولى:5

 قرية بغداد. -
 . المنطقة الثانية:4

 قرية طو األميف. -
 . المنطقة الثالثة:0

 قرية سالمة حجازي. -

 
542 
 
412 
 
593 

 
09 
 
96 
 
15 

 065 548 اإلجمالي
جمعت وحسبت مف:  وزارة الزراعة واستصالح  المصدر:

األراضي، قطاع استصالح األراضي، مراقبة بنجر السكر، 
 .4351بيانات غير منشورة، 

 ثالثًا: أساليب جمع البيانات
 

لمحصوؿ عمي البيانات األولية الالزمة  لمدراسة، 
فقد تـ تصميـ استبياف خاص بتحقيؽ أىدافيا، حيث تـ 

لبنود االستبياف لمتأكد  Pre- Testإجراء اختبار قبمي 
مف صدؽ االسئمة ومدى فيـ الزراع المبحوثيف ليا، 
وفي ضوء نتائج ىذا االختبار تـ إجراء التعديالت 

الستبياف، ومف ثـ صياغتيا في الالزمة عمي اسئمة ا
صورتيا النيائية، وقد تـ استيفاء البيانات عف طريؽ 
المقابمة الشخصية مع كؿ مف المرشديف والزراع 
المبحوثيف، وقد تـ جمع البيانات خالؿ شيري سبتمبر 

، وبعد االنتياء مف جمع البيانات 4351وأكتوبر 
عمي البحثية ومراجعتيا، تـ تصميـ دليؿ لترميزىا، و 

أساسو تـ تفريغ البيانات يدويًا ثـ إدخاليا إلي الحاسب 
 .SPSSاآللي لتحميميا باالستعانة بالبرنامج االحصائي 

 
 رابعًا: أدوات التحميل اإلحصائي

 
استخدـ في تحميؿ البيانات ليذه الدراسة أكثر مف 
أسموب إحصائي لتحقيؽ أىدافيا واختبار فروضيا، 

رتباط البسيط لبيرسوف والتي تمثمت في: معامؿ اال
لدراسة عالقة متغيرات الدراسة بمستوى استفادة الزراع 
مف األنشطة االرشادية في مجاؿ التصدي لألزمات 

الختبار داللة الفروؽ بيف وجيتي  tالزراعية، واختبار 
نظر المرشديف والزراع فيما يتعمؽ بمستوى إدارة 

وزيع األزمات الزراعية، عالوة عمي استخداـ جدوؿ الت
التكراري، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، 
واالنحراؼ المعياري، وذلؾ في عرض ووصؼ 

( لقياس αالبيانات، كما تـ استخداـ معامؿ الثبات ألفا )
مدى اتساؽ المكونات الداخمية لمتغير مستوى إدارة 
االرشاد الزراعي لألزمات الزراعية )بطريقة كرونباخ( 

حيث  a = NP/ 1+P(N-1): حسب المعادلة التالية
دد بنود المقياس، ػػػػػػىي ع Nىي معامؿ الثبات، و aأف 
ي ػػػالت االرتباط الداخمػػػػػػػػػػػػػـ معامػػػػػػىي متوسط قي Pو

 ,Carmines and Zeller)اس  ػػػػػػػػػػػػػػود المقيػػػػػػػبيف بن
1983:44). 
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 خامسًا: المتغيرات البحثية وطرق قياسها
 
 قياس المتغير الرئيسي -أ
 

يتمثؿ المتغير الرئيسي لمدراسة في مستوى إدارة 
اإلرشاد الزراعي لألزمات الزراعية، والذي يقصد بو في 
الدراسة الحالية مجموعة اإلجراءات واألنشطة الالزمة 
لمواجية األزمات الزراعية والتخفيؼ مف آثارىا السمبية 

د حدوث األزمة(، خالؿ مراحميا الثالثة )قبؿ وأثناء وبع
وعمي ذلؾ فقد تـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ ثالث 

 محاور رئيسية، وذلؾ عمي النحو التالي:
 

المحـــور الرئيسي األول: مستوى إدارة االرشاد 
 الزراعي لألزمات الزراعية قبل حدوث األزمة

 
وقيس مف خالؿ درجة أداء االرشاد الزراعي لعشرة 

زمة لمواجية األزمات مف األنشطة االرشادية الال
الزراعية خالؿ مرحمة ما قبؿ حدوث األزمة، وذلؾ مف 
خالؿ االختيار ما بيف أربع استجابات لدرجة أداء 
الدور، وىي: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، ومنعدمة، 

 5، 4، 0، 2حيث ُأعطيت ىذه االستجابات األوزاف: 
 عمى الترتيب.

 
الرشاد الزراعي المحور الرئيسي الثاني: مستوى إدارة ا

 زمات الزراعية أثناء حدوث األزمةلأل 
 

وقيس مف خالؿ درجة أداء االرشاد الزراعي لعشرة 
مف األنشطة االرشادية الالزمة لمواجية األزمات 
الزراعية أثناء حدوث األزمة، وذلؾ مف خالؿ االختيار 

 ما بيف نفس االستجابات السابقة، وبنفس األوزاف.
 

الث: مستوى إدارة االرشاد الزراعي المحور الرئيسي الث
 حدوث األزمة لألزمات الزراعية بعد

 
وقيس مف خالؿ درجة أداء الجياز االرشادي 
الزراعي لعشرة مف األنشطة االرشادية الالزمة لمواجية 
األزمات الزراعية بعد حدوث األزمة، وذلؾ مف خالؿ 
االختيار ما بيف نفس االستجابات السابقة، وبنفس 

 ف.األوزا

حساب الدرجة الكمية لمستوى إدارة االرشاد الزراعي 
 لألزمات الزراعية

 
حسبت الدرجة الكمية لمستوى إدارة الجياز 
االرشادي الزراعي لألزمات الزراعية عمي أساس 
متوسط مجموع الدرجات التي حصؿ عمييا كؿ مبحوث 
لممحاور الفرعية الثالثة السابقة والتي دخمت في بناء 

عمى ذلؾ فقد بمغ الحد األدنى النظري المقياس، و 
درجات، في حيف بمغ الحد األقصى لو  53لممقياس 

 درجة. 23
 

اختبــــار ثبات مقياس مستوى إدارة االرشاد الزراعي 
 لألزمات الزراعية

 
تـ تقدير درجة ثبات مقياس مستوى إدارة الجياز 
االرشادي الزراعي لألزمات الزراعية في ىذه الدراسة 
مف خالؿ معادلة ألفا كرونباخ، حيث تبيف أف قيمة 

لمقياس مستوى إدارة االرشاد  (α)معامؿ الثبات 
حيث تشير  3 ,98الزراعي لألزمات الزراعية قد بمغت 

ىذه القيمة إلي االرتفاع النسبي لقيمة معامؿ الثبات 
 ليذا المقياس.

 
 المتعمقة بالمرشدين الزراعيينقياس المتغيرات  -ب
 

اشتممت الدراسة عمي خمسة متغيرات استخدمت في 
وصؼ شاممة المرشديف الزراعييف المبحوثيف، وقد تـ 

 قياسيا عمي النحو التالي:
 

قياس ىذا المتغير بعدد سنوات عمر  : وقد تـالسن -0
المرشد الزراعي ألقرب سنة ميالدية وقت إجراء 

 الدراسة.
ويقصد بو ما إذا كاف المرشد المؤهل التعميمي:  -9

 الزراعي حاصاًل عمى مؤىؿ متوسط أـ عالي.
ويقصد بو ما إذا كاف المرشد التخصص الدراسي:  -1

ي الزراعي متخصصًا في االرشاد الزراعي أـ ف
 تخصص آخر.

وقيس بعدد مدة الخبرة في العمل االرشادي:  -4
 سنوات عمؿ المرشد في مجاؿ االرشاد الزراعي.
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وقيس بعدد الدورات التدريبية المستوى التدريبي:  -5
التي حصؿ عمييا المرشد الزراعي، سواء قبؿ أو 

 أثناء التحاقو بالعمؿ االرشادي.
 
 المبحوثينالمتعمقة بالزراع قياس المتغيرات  -ج
 

اشتممت الدراسة عمي تسعة متغيرات خاصة بعينة 
 الزراع المبحوثيف، تـ قياسيا عمي النحو التالي:

وقيس بعدد سنوات عمر المزارع  عمر المزارع: -0
 ألقرب سنة ميالدية وقت إجراء الدراسة.

وقيس بعدد سنوات التعميـ المستوى التعميمي:  -9
 بنجاح.الرسمي التي أتميا المبحوث 

ويقصد بو الرقـ المطمؽ لعدد أفراد  حجم األسـرة: -1
الوحدة المعيشية الذيف يعيشوف مع المبحوث في 

 نفس المسكف وقت إجراء الدراسة.
وقيس مف خالؿ مؤشريف، األوؿ  مستوى المعيشة: -4

يتعمؽ بممكية اآلالت الزراعية، حيث ُأعطي 
ا المبحوث درجة واحدة عف كؿ آلة زراعية يمتمكي

مف بيف قائمة تضـ عشرة آالت زراعية، أما 
المؤشر الثاني فيختص بممكية األجيزة المنزلية، 
حيث ُأعطي المبحوث درجة واحدة عف كؿ جياز 
منزلي يمتمكو مف بيف قائمة تضـ عشرة أجيزة 
منزلية أيضًا، وقد تـ جمع القيـ الرقمية الخاصة 
بالمؤشريف لكؿ مبحوث لتعبر عف مستوى معيشة 

 مبحوث.ال
ويقصد بو إذا كاف المبحوث عضوية المنظمات:  -5

عضوًا في واحدة أو أكثر مف المنظمات 
االجتماعية الرسمية الخمس التالية: الجمعية 
التعاونية الزراعية، ومركز الشباب الريفي، وجمعية 
تنمية المجتمع المحمي، ومجمس آباء المدارس، 
والمجمس المحمي القروي، وذلؾ مف خالؿ 

ختيار ما بيف ثالث استجابات ىي: عضو اال
قيادي، وعضو عادي، وغير عضو، حيث 

 5،  4،  0أعطيت ىذه االستجابات القيـ الرقمية 
عمي الترتيب، وقد تـ حساب الدرجة الكمية لكؿ 
مبحوث لتعبر عف درجة عضوية المنظمات لديو، 

 -1وقد تراوح المدى النظري ليذا المقياس ما بيف 
 درجة. 51

وقيس مف خالؿ توجيو أربع النفتاح الثقافي: ا -6
أسئمة لممبحوث يتعمؽ األوؿ منيا بقراءة الجرائد 
والمجالت، ويختص الثاني بمشاىدة المحطات 
التميفزيونية الفضائية، أما السؤاؿ الثالث فيو ييتـ 
باستخداـ شبكة االنترنت، وقد تـ إعطاء درجات 

طاء لالستجابات عمى ىذه األسئمة مف خالؿ إع
المبحوث ثالث درجات في حالة اإلجابة بنعـ، 
ودرجتاف في حالة اإلجابة أحيانًا، ودرجة واحدة 
في حالة اإلجابة بال، أما السؤاؿ الرابع واألخير 
فيو يتعمؽ بتحركات المبحوث خارج القرية، وقد تـ 
إعطاء درجات الستجابات المبحوثيف عمى ىذا 

ممبحوث السؤاؿ مف خالؿ إعطاء ثالث درجات ل
في حالة اإلجابة دائمًا، ودرجتاف في حالة اإلجابة 
أحيانًا، ودرجة واحدة في حالة اإلجابة نادرًا. وقد 
تـ حساب الدرجة الكمية لكؿ مبحوث لتعبر عف 
درجة انفتاحو الثقافي، وقد تراوح المدى النظري 

 درجة.  54 -2لممقياس ما بيف 
وقيس مف خالؿ استخداـ  مستوى الطمـــوح: -7

مقياس مكوف مف عشر عبارات تعكس في مجمميا 
المستوى الطموحي لممبحوث، وقد صيغت بعض 
ىذه العبارات بصورة ايجابية في حيف صيغ 
البعض األخر بصورة سمبية، ثـ طمب مف كؿ 
مبحوث أف يحدد استجابتو عمي كؿ عبارة مف 

بيف عبارات المقياس، وذلؾ مف خالؿ االختيار ما 
ثالث استجابات ىي: موافؽ، ومحايد، و غير 
موافؽ، وقد أعطيت ىذه االستجابات القيـ الرقمية 

عمي الترتيب، في حالة العبارات  5، 4، 0
اإليجابية، والعكس في حالة العبارات السمبية، وقد 
تـ حساب الدرجة الكمية لكؿ مبحوث لتعبر عف 

ي مستوى الطموح لديو، وقد تراوح المدى النظر 
 درجة. 03 -53ليذا المقياس ما بيف 

وتـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ المكانة القيادية:  -8
توجيو سبعة أسئمة لممبحوث تتعمؽ باآلتي: مدى 
اعتبار المبحوث نفسو مف قيادات القرية، ومدى 
استعداده لمساعدة اآلخريف في حؿ مشاكميـ، 
والتحدث في كؿ ما ىو جديد بالقرية، وقدرة 

وث عمى تسوية الخالفات والمنازعات التي المبح
قد تحدث بيف األفراد والجماعات في القرية، ومدى 
لجوء األىالي لممبحوث ألخذ المشورة في القضايا 
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العامة، ومدى توقع المبحوث ألف يؤخذ برأيو، 
ومدى تطبيؽ سكاف القرية لمشورة المبحوث. وقد 
ُطمب مف كؿ مبحوث أف يحدد استجابتو عمى كؿ 

ؤاؿ مف األسئمة السبع السابقة، وذلؾ مف خالؿ س
االختيار ما بيف ثالث استجابات ىي: نعـ، إلى 
حٍد ما، ال، حيث أعطيت ىذه االستجابات القيـ 

عمى الترتيب. وقد تـ حساب  5، 4، 0الرقمية: 
الدرجة الكمية لكؿ مبحوث لتعبر عف مستوى 

س مكانتو القيادية، وقد تراوح المدى النظري لممقيا
 درجة. 45 -9ما بيف 

وقيس مف خالؿ توجيو عشر مستوى الوعي العام:  -9
أسئمة لممبحوث تعكس في مجمميا مستوى الوعي 
العاـ لديو، حيث ُأعطي المبحوث درجة واحدة في 
حالة إجابتو عمى السؤاؿ بطريقة صحيحة، وصفرًا 
في حالة عدـ معرفتو باإلجابة الصحيحة، ثـ 

األسئمة العشر لكؿ جمعت الدرجات الخاصة ب
 مبحوث لتعبر عف مستوى وعيو العاـ.

 صائص المبحوثينسادسًا: خ
 
 ئص المرشدين الزراعيين المبحوثينخصا -أ
 

توزيع المرشديف الزراعييف  (9جدول )يوضح 
المبحوثيف وفقًا لبعض خصائصيـ الشخصية، حيث 

% مف 6451يتضح مف بيانات الجدوؿ أف نحو 
 -23المرشديف المبحوثيف قد وقعوا في الفئة العمرية )

% منيـ حاصموف عمى 9854سنة(، وأف حوالي  11
% مف المرشديف 9050مؤىؿ عالي، وأف قرابة 

ف في االرشاد الزراعي، وأف المبحوثيف غير متخصصي
% منيـ لدييـ مدة خبرة في العمؿ 1950نسبة 
ة ػػػػػػػػػػسنوات، وأف ثالث 53د عف ػػػػادي تزيػػػػػػػػػػػػاالرش

% منيـ( يتميزوف بانخفاض مستواىـ 9153أرباعيـ )
 التدريبي.

 
 

 خصائصيـ الشخصيةعييف المبحوثيف وفقًا لبعض توزيع المرشديف الزرا .9جدول 

 المتغـــيرات
 94ن = 

 المتغـــيرات
 94ن = 

 % عدد % عدد
 العمـــــر: -0

 سنة(. 23) أقؿ مف  -     
 سنة(. 11 – 23)  -     
 سنة(. 11) أكبر مف  -     

 
1 
51 
2 

 
4359 
6451 
5659 

 مدة الخبرة بالعمل اإلرشادي: -4
 سنوات(. 1)أقؿ مف  -     
 سنوات(. 53 – 1)  -     
 سنوات(. 53) أكبر مف  -     

 
0 
9 
52 

 
5451 
4854 
1950 

 المؤهل التعميمي: -9
 متوسط. -     
 عالي. -     

 

 
1 
58 

 
4359 
9854 

 المستوى التدريبي: -5
 ) أقؿ مف دورتيف( منخفض -     
 دورات(. 0 -4متوسط ) -     
 دورات( 0مرتفع )أكبر مف  -     

 
59 
2 
4 

 
9153 
5659 
950 

 التخصص الدراسي: -1
 إرشاد زراعي. -     
 تخصص آخر. -     

 
2 
43 

 
5659 
9050 

  
 
 

 
 
 

 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:
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 خصائص الزراع المبحوثين -ب
 

توزيع الزراع المبحوثيف وفقًا  (1جدول )يوضح 
لبعض متغيرات الدراسة، حيث يتضح مف بيانات 

% مف الزراع المبحوثيف قد 1251الجدوؿ أف نحو 
سنة(، وأف حوالي  11 -23وقعوا في الفئة العمرية )

% منيـ غير حاصميف عمى شيادة، وأف قرابة 0954
% مف الزراع المبحوثيف يتراوح أحجاـ أسرىـ ما 2954
% 1050أفراد(. عالوة عمى ذلؾ فإف نسبة  9 -1)بيف 

منيـ يتسموف بتوسط مستوى معيشتيـ، وأف نحو 

% منيـ لدييـ مستوى متوسط مف عضوية 1358
 المنظمات.

كما يتضح كذلؾ مف بيانات نفس الجدوؿ أف 
% مف إجمالي الزراع المبحوثيف يتميزوف 1956حوالي 

حو بمستوى متوسط مف االنفتاح الثقافي، وأف ن
% منيـ يتميزوف بمستوى طموحي متوسط، في 1959

% مف الزراع  المبحوثيف لدييـ 1058حيف أف قرابة 
%  منيـ 1050مكانة قيادية متوسطة المستوى، وأف 

 لدييـ مستوى وعي عاـ متوسط.
 

 
 

 متغيرات الدراسةتوزيع الزراع المبحوثيف وفقًا لبعض  .1جدول 
 

 065ن =  المتغـــيرات 065ن =  المتغـــيرات
 % عدد % عدد

 العمـــــر: -0
 سنة(. 23) أقؿ مف  -     
 سنة(. 11 – 23)  -     
 سنة(. 11) أكبر مف  -     

 
22 
83 
05 

 
4659 
1251 
5959 

 االنفتاح الثقافي: -6
 درجات( 9منخفض )أقؿ مف  -     
 درجات(. 8 –9متوسط ) -     
 درجات( 8مرتفع ) أكبر مف  -     

 
23 
81 
03 

 
4254 
1956 
5954 

 المستوى التعميمي: -9
 غير حاصؿ عمى شيادة. -     
 أقؿ مف المتوسط. -     
 مؤىؿ متوسط. -     
 مؤىؿ عالي. -     

 
60 
58 
65 
44 

 
0954 
5551 
0953 
5050 

 مستوى الطموح: -7
 درجة( 59منخفض )أقؿ مف  -     
 درجة (. 40 –59متوسط ) -     
 درجة(. 40مرتفع )أكبر مف  -     

 
06 
89 
04 

 
4559 
1959 
5852 

 حجم األسرة: -1
 أفراد(. 1)أقؿ مف  -     
 أفراد(. 9 -1) -     
 أفراد(. 9)أكبر مف  -     

 
63 
99 
49 

 
0652 
2954 
5652 

 المكانة القيادية:   -8
 درجة( 54منخفضة )أقؿ مف  -     
 درجة(. 56 –54متوسطة ) -     
 درجة( 56مرتفعة )أكبر مف  -     

 
04 
98 
22 

 
5852 
1058 
4659 

 مستوى المعيشة: -4
 درجات(. 9منخفض )أقؿ مف  -     
 درجة(. 50 -9متوسط ) -     
 درجة(. 50مرتفع )أكبر مف  -     

 
19 
99 
58 

 
0154 
1050 
5551 

 الوعي العام:مستوى  -9
 درجات(. 2منخفض )أقؿ مف  -
 درجات(. 9 –2متوسط ) -
 درجات(. 9مرتفع )أكبر مف  -

 
13 
99 
49 

 
0350 
10.0 
5652 

 عضوية المنظمات: -5
 درجات(. 8منخفضة )أقؿ مف  -     
 درجة(. 54 -8متوسطة ) -     
 درجة( 54مرتفعة )أكبر مف  -     

 
28 
92 
04 

 
4859 
1358 
5852 

  
 
 

 
 

 بيانات الدراسة الميدانية المصدر:
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 النتـــائج

 
أواًل: النتائج الخاصة بتوصيف الواقع الراهن لألزمات 
الزراعية بمنطقة الدراسة، وآليات تعامل الجهاز 

 اإلرشادي معها
 

فيما يمي عرض لمنتائج الخاصة بتوصيؼ الواقع 
الزراعية بمنطقة الدراسة، وآليات  الراىف لألزمات

الجياز اإلرشادي في التعامؿ معيا، حيث تضمنت بنود 
ىذا التوصيؼ ما يمي: نوعية األزمات الزراعية بمنطقة 
الدراسة وشدة خطورتيا ودرجة تكرارىا ودرجة التحكـ 
فييا، وأسباب نشوء األزمات الزراعية وأساليب الجياز 

أىـ مصادر المعمومات اإلرشادي في التعامؿ معيا، و 
خالؿ فترة األزمات الزراعية، وأىـ وسائؿ االتصاؿ 
اإلرشادية المستخدمة خالؿ فترة األزمات الزراعية، 
كفاية الخدمات االرشادية المقدمة أثناء األزمات 
الزراعية ومدى الرضا عنيا، وقدرة الجياز اإلرشادي 

 عمى مواجية األزمات الزراعية بمنطقة الدراسة.
 
نوعية األزمات الزراعية بمنطقة الدراسة، وشدة  .0

 درجة تكرارها، ودرجة التحكم فيهاخطورتها، و 
 

توزيع المرشديف الزراعييف  (4جدول )يوضح 
المبحوثيف وفقًا لوجية نظرىـ في نوعية األزمات 
الزراعية، وشدة خطورتيا، ودرجة تكرارىا، ودرجة 

 ا يمي:التحكـ فييا، حيث يتضح مف بيانات الجدوؿ م
فيما يتعمؽ بنوعية األزمات الزراعية المنتشرة 
بمنطقة الدراسة، مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا ألىميتيا 
النسبية مف وجية نظر المرشديف الزراعييف المبحوثيف، 

%(، التغيرات 8159فقد كانت كاآلتي: قمة مياه الري )
%(، نقص 8559المناخية وآثارىا الضارة عمى االنتاج )

%(، صعوبة 9854سمدة الزراعية وارتفاع أسعارىا )األ
%(، أنفمونزا 9153تسويؽ الحاصالت الزراعية )

%(، نقص المبيدات الزراعية وارتفاع 6659الطيور)
%(، تموث مياه الري بالمخمفات والمواد 6659أسعارىا )

ة ػػػػػػػػػػػػات الزراعيػػػػػػػػػػار اآلفػػػػػػػػػػ%(، انتش1254ة )ػػػػػػػػالسام
%(، انتشار األوبئة واألمراض الخاصة بالثروة 1353)

%(، عدـ كفاية الخدمات البيطرية 2559الحيوانية )

%(، تموث البيئة 0050المقدمة لمثروة الحيوانية )
%(، وسوء حالة 4359الزراعية بالمبيدات والميكروبات )

 %(.5451الصرؼ الزراعي )
ة، فقد وفيما يتعمؽ بشدة خطورة األزمات الزراعي

% مف إجمالي المرشديف الزراعييف 6659ذكر نحو 
المبحوثيف أف األزمات الزراعية المنتشرة بمنطقة الدراسة 

% 4854ُتعد شديدة الخطورة، في حيف ذكر حوالي 
منيـ أف ىذه األزمات ُتعد متوسطة الخطورة، وأخيرًا فقد 

% فقط مف إجمالي المرشديف الزراعييف 255أشار قرابة 
يف إلى قمة خطورة األزمات الزراعية بمنطقة المبحوث
 الدراسة.

أما فيما يختص بدرجة تكرار األزمات الزراعية، فقد 
% مف إجمالي المرشديف المبحوثيف أف 1950أوضح 

األزمات الزراعية المنتشرة بمنطقة الدراسة دائمة 
% منيـ أف ىذه 0050التكرار، في حيف ذكر حوالي 

% 952وأخيرًا فقد أشار قرابة األزمات متوسطة التكرار، 
فقط مف إجمالي المبحوثيف إلى قمة تكرار األزمات 

 الزراعية بمنطقة الدراسة.
وأخيرًا وفيما يتعمؽ بدرجة التحكـ في األزمات 
الزراعية مف قبؿ الجياز اإلرشادي، فقد بيف نحو 

% مف إجمالي المرشديف الزراعييف المبحوثيف أف 4153
زراعي في األزمات الزراعية درجة تحكـ اإلرشاد ال

بمنطقة الدراسة ُتعد مرتفعة، في حيف أشار حوالي 
% مف إجمالي المرشديف المبحوثيف إلى توسط 6451

درجة تحكـ اإلرشاد الزراعي في ىذه األزمات، وأخيرًا 
% فقط مف إجمالي المبحوثيف 5451فقد أقر نحو 

بانخفاض درجة تحكـ اإلرشاد في األزمات الزراعية 
 نطقة الدراسة.بم
 
أسباب نشوء وتفاقم األزمات الزراعية، وأساليب . 9

 الجهاز اإلرشادي في التعامل معها
 

توزيع المرشديف الزراعييف  (5جدول )يوضح 
المبحوثيف وفقًا لوجية نظرىـ في أسباب نشوء األزمات 
الزراعية، وأساليب الجياز اإلرشادي في التعامؿ معيا، 

 حيث يتضح مف بيانات الجدوؿ ما يمي:
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خطورتيا، وجية نظرىـ في نوعية األزمات الزراعية، وشدة توزيع المرشديف الزراعييف المبحوثيف وفقًا ل .4جدول 

 درجة تكرارىا، ودرجة التحكـ فيياو 
 

 94ن =  بنود التوصيف 94ن =  بنود التوصيف
 % تكرار % تكرار

ات ــــورة األزمــــــدة خطـــــــش -9   نوعية األزمات الزراعية: -0
 الزراعية:

  

 66.9 56 شديدة الخطورة. - 81.9 40 قمة مياه الري.  -
التغيرات المناخية وآثارىا الضارة عمى  -

 االنتاج.
 48.4 9 متوسطة الخطورة. - 85.9 44

نقص األسمدة الزراعية وارتفاع  -
 أسعارىا.

 2.5 5 قميمة الخطورة. - 98.4 58

ات ـــــرار األزمـــــــة تكـــــــدرج -1 91.3 59 صعوبة تسويؽ الحاصالت الزراعية -
 الزراعية:

  

 19.0 52 دائمة التكرار. - 66.9 56 أنفمونزا الطيور.  -
نقص المبيدات الزراعية وارتفاع  -

 أسعارىا.
 00.0 9 متوسطة التكرار. - 66.9 56

تموث مياه الري بالمخمفات المواد  -
 السامة.

 9.2 4 قميمة التكرار. - 12.4 50

 انتشار اآلفات الزراعية.  -
 

ات ــم في األزمـــة التحكــــدرج -4 3.3 54
 من قبل الجهاز اإلرشادي:

  

انتشار األوبئة واألمراض الخاصة  -
 بالثروة الحيوانية.

 41.3 6 مرتفعة. - 25.9 53

عدـ كفاية الخدمات البيطرية المقدمة  -
 لمثروة الحيوانية.

 64.1 51 متوسطة. - 00.0 9

تموث البيئة الزراعية بالمبيدات  - 
 والميكروبات.

 54.1 0 منخفضو. - 43.9 1

    54.1 0 سوء حالة الصرؼ الزراعى. -
 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:
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توزيع المرشديف الزراعييف المبحوثيف وفقًا لوجية نظرىـ في أسباب نشوء وتفاقـ األزمات الزراعية،  .5جدول 
 الجياز اإلرشادي في التعامؿ معياوأساليب 

 

 94ن =  أساليب التعامل مع األزمات 94ن =  أسباب نشوء األزمات الزراعية
 % تكرار % تكرار

 الكوارث الطبيعية. -
 

تشكيؿ لجاف لدراسة األزمة واقتراح  - 90.0 43
 الحموؿ.

58 98.4 

ضعؼ اإلمكانيات المادية والبشرية  -
 لمتعامؿ مع األزمات.

تصعيد األزمة لمجيات اإلشرافية  - 90.0 43
 لممساعدة في الحؿ.

56 66.9 

عشوائية الجيود المخصصة إلدارة  -
 األزمة.

االستعانة بالخبراء والمتخصصيف  - 98.4 58
 لمواجية األزمة.

51 64.1 

سيطرة الروتيف والبيروقراطية عند  -
 التعامؿ مع األزمة.

لتسكيف اتخاذ إجراءات مؤقتة  - 93.9 59
 أعراض األزمة.

55 21.9 

عدـ القدرة عمى تشخيص األسباب  -
 الحقيقية لألزمة.

المناقشة الديموقراطية الصريحة  - 19.0 52
 لألزمات.

9 00.0 

عدـ استيعاب البيانات والمعمومات  -
 الخاصة باألزمة.

تفتيت األزمة الكبرى إلى أزمات  - 25.9 53
 صغيرة لسيولة التعامؿ معيا.

6 41.3 

اتخاذ إجراءات لموقاية مف  - 09.1 8 سوء تقدير المسئوليف لحجـ األزمة. -
 األزمات.

0 54.1 

عدـ الثقة في قدرة مؤسسات الدولة  -
 عمى التصدي لألزمة.

6 41.3    

األخطاء البشرية في التعامؿ مع  -
 األزمة.

2 56.9    

 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:
 
 

فيما يتعمؽ بأسباب نشوء وتفاقـ األزمات الزراعية 
بمنطقة الدراسة، مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا ألىميتيا 
النسبية مف وجية نظر المرشديف الزراعييف المبحوثيف، 

(، ضعؼ 9050فقد كانت كاآلتي: الكوارث الطبيعية )
والبشرية لمتعامؿ مع األزمات  اإلمكانيات المادية

%(، عشوائية الجيود المخصصة إلدارة األزمة 9050)
%(، سيطرة الروتيف والبيروقراطية عند التعامؿ 9854)

%(، عدـ القدرة عمى تشخيص 9359مع األزمة )
%(، عدـ استيعاب 1950األسباب الحقيقية لألزمة )

 %(، سوء2559البيانات والمعمومات الخاصة باألزمة )
%(، عدـ الثقة 0951تقدير المسئوليف لحجـ األزمة )

في قدرة مؤسسات الدولة عمى مواجية األزمة 
%(، واألخطاء البشرية في التعامؿ مع األزمة 4153)
(5659.)% 

أما فيما يتعمؽ بأساليب الجياز اإلرشادي في التعامؿ 
مع األزمات الزراعية بمنطقة الدراسة، فقد أمكف ترتيبيا 

وفقًا ألىميتيا النسبية مف وجية نظر المرشديف تنازليًا 
الزراعييف المبحوثيف، عمى النحو التالي: تشكيؿ لجاف 

%(، تصعيد 9854لدراسة األزمة واقتراح الحموؿ )
األزمة لمجيات اإلشرافية لممساعدة في الحؿ 

%(، االستعانة بالخبراء والمتخصصيف لمواجية 6659)
مؤقتة لتسكيف %(، اتخاذ إجراءات 6451األزمة )

%(، المناقشة الديمقراطية 2159أعراض األزمة )
%(، تفتيت األزمة الكبرى إلى 0050الصريحة لألزمة )

%(، واتخاذ 4153أزمات صغيرة لسيولة التعامؿ معيا )
 %(.5451إجراءات لموقاية مف األزمات )
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أهم مصادر المعمومات خالل فترة األزمات . 1
 الزراعية

 
توزيع المرشديف الزراعييف  (6جدول )يوضح 

المبحوثيف وفقًا لمصادر معموماتيـ خالؿ فترة األزمات 
الزراعية، حيث أمكف مف خالؿ بيانات الجدوؿ ترتيب 
مصادر المعمومات ترتيبًا تنازليًا وفقًا ألىميتيا النسبية 
مف وجية نظر المرشديف الزراعييف المبحوثيف، عمى 

%(، 9050راعية )النحو التالي: مراكز البحوث الز 
%(، النشرات الفنية 9359الصحؼ والمجالت الزراعية )

%(، كميات الزراعة 1950%(، مدير اإلرشاد )6659)
%(، 2559%(، الكتب والمراجع العممية )1254)

%(، شبكة اإلنترنت 0050البرامج الريفية بالتميفزيوف )
 %(.5451%(، والبرامج اإلذاعية الريفية )0050)

 
توزيع المرشديف الزراعييف المبحوثيف وفقًا  .6جدول 

 لمصادر معموماتيـ خالؿ فترة األزمات الزراعية
 

مصادر المعمومات خالل فترة 
 األزمات الزراعية

 94ن = 
 % تكرار

 مراكز البحوث الزراعية. -
 الصحؼ والمجالت الزراعية. -
 النشرات الفنية. -
 مدير اإلرشاد. -
 كميات الزراعة. -
 العممية.الكتب والمراجع  -
 البرامج الريفية بالتميفزيوف. -
 شبكة اإلنترنت. -
 البرامج اإلذاعية الريفية. -

43 
59 
56 
52 
50 
53 
9 
9 
0 

9050 
9359 
6659 
1950 
1254 
2559 
0050 
0050 
5451 

 .بيانات الدراسة الميدانية المصدر:

 
طرق االتصال اإلرشادية المستخدمة خالل فترة . 4 

 األزمات الزراعية
 

توزيع المرشديف الزراعييف  (7جدول )يوضح 
المبحوثيف وفقًا لوسائؿ االتصاؿ اإلرشادية المستخدمة 
خالؿ فترة األزمات الزراعية، حيث أمكف مف خالؿ 
بيانات الجدوؿ ترتيب ىذه الوسائؿ االتصالية ترتيبًا 
تنازليًا وفقًا ألىميتيا النسبية مف وجية نظر المرشديف 

ى النحو التالي: النشرات الزراعييف المبحوثيف، عم
%(، 9854%(، الزيارات الحقمية )8159اإلرشادية )

%(، الممصقات 6659االجتماعات اإلرشادية )
%(، 0951%(، الزيارات المنزلية )6451اإلرشادية )

%(، واالتصاؿ التميفوني 4854اإليضاح العممي )
(5659.)% 
 

توزيع المرشديف الزراعييف المبحوثيف وفقًا  .7جدول 
خالؿ فترة لوسائؿ االتصاؿ اإلرشادية المستخدمة 

 األزمات الزراعية
 

 94ن =  وسائل االتصال اإلرشادية 
 % تكرار

 النشرات اإلرشادية. -
 الزيارات الحقمية. -
 االجتماعات اإلرشادية. -
 الممصقات اإلرشادية. -
 الزيارات المنزلية. -
 اإليضاح العممي. -
 االتصاؿ التميفوني. -

40 
58 
56 
51 
8 
9 
2 

8159 
9854 
6659 
6451 
0951 
4854 
5659 

 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:
 
مدى كفاية الخدمات اإلرشادية المقدمة أثناء . 5

 األزمات الزراعية، ومستوى الرضا عنها:
 

بعدـ كفاية  (8بجدول )أفادت النتائج الواردة 
الخدمات اإلرشادية المقدمة أثناء األزمات الزراعية 
بوجو عاـ، حيث أشار غالبية المرشديف الزراعييف 

% منيـ( إلى أف تمؾ الخدمات كانت 9951المبحوثيف )
%( أو غير كافية 1950إما كافية إلى حٍد ما )

%(. وبينت النتائج الواردة بنفس الجدوؿ عدـ 4854)
رشديف الزراعييف المبحوثيف عف مستوى رضا غالبية الم

الخدمات اإلرشادية المقدمة أثناء األزمات الزراعية، فقد 
% مف إجمالي المرشديف المبحوثيف 5451أقر نحو 

بعدـ رضاىـ عف مستوى الخدمات اإلرشادية، كما ذكر 
% منيـ أنيـ راضوف إلى حٍد ما عف 6451حوالي 

لمبحوثيف مستوى ىذه الخدمات، في حيف أف نسبة ا
الراضيف عف مستوى الخدمات اإلرشادية لـ تتعدى 

 فقط مف إجمالي المبحوثيف. 4153
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توزيع المرشديف الزراعييف المبحوثيف وفقًا لوجية نظرىـ في مدى كفاية الخدمات اإلرشادية المقدمة  .8جدول 

 رضاىـ عنيا أثناء األزمات الزراعية، ومستوى
 

 94ن =  مستوى الرضا عن الخدمات 94ن =  مدى كفاية الخدمات اإلرشادية
 % عدد % عدد

 كافية. -
 كافية إلى حٍد ما. -
 غير كافية. -

0 
52 
9 

5451 
1950 
4854 

 راضي. -
 راضي إلى حٍد ما. -
 غير راضي. -

6 
51 
0 

4153 
6451 
5451 

 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:
 
 
مدى قدرة الجهاز اإلرشادي عمى مواجهة األزمات . 6

 الزراعية
 

توزيع المرشديف الزراعييف  (9جدول )يوضح 
المبحوثيف وفقًا لوجية نظرىـ في مدى قدرة الجياز 
اإلرشادي عمى مواجية األزمات الزراعية، حيث أشار 

%( إلى 9854غالبية المرشديف الزراعييف المبحوثيف )
توسط مستوى قدرة الجياز اإلرشادي الزراعي عمى 

% 5451مواجية األزمات الزراعية، في حيف أشار نحو 
منيـ إلى ارتفاع مستوى قدرة الجياز اإلرشادي عمى 

% فقط 950مواجية األزمات، وأخيرًا فقد ذكر حوالي 
مف إجمالي المرشديف المبحوثيف أف قدرة الجياز 
 اإلرشادي عمى مواجية األزمات الزراعية ُتعد منخفضة.

 
توزيع المرشديف الزراعييف المبحوثيف وفقًا . 9جدول 

مدى قدرة الجياز اإلرشادي عمى لوجية نظرىـ في 
 األزمات الزراعية مواجية

 
مستوى قدرة الجهاز اإلرشادي عمى 

 مواجهة األزمات الزراعية 
 94ن = 

 % عدد
 منخفض. -
 متوسط. -
 مرتفع. -

4 
58 
0 

950 
9854 
5451 

 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:
 

ثانيًا: النتائج الخاصة بوصف مستويات إدارة األزمات 
الزراعية من وجهتي نظر المرشدين الزراعيين والزراع 

 المبحوثين
 

فيما يمي وصؼ لمستويات إدارة األزمات الزراعية  
مف وجيتي نظر المرشديف الزراعييف، والزراع 
المبحوثيف، والبيانات التي يستند إلييا ىذا الوصؼ 

 ، ومنو يتبيف اآلتي:(01بجدول )موضحة 
 
الزراعية من وجهة نظر مستويات إدارة األزمات  .0

 المرشدين الزراعيين المبحوثين
 

تراوحت مستويات إدارة اإلرشاد الزراعي لألزمات 
الزراعية مف وجية نظر المرشديف الزراعييف المبحوثيف 

درجة(،  56بمنطقة الدراسة ما بيف حد أدنى مقداره )
درجة(، وذلؾ بمتوسط حسابي  02وحد أقصى مقداره )

 058وانحراؼ معياري مقداره )درجة(،  4152بمغ )
% 5451درجة(،  ويتضح مف بيانات نفس الجدوؿ أف 

مف إجمالي المرشديف الزراعييف المبحوثيف قد أقروا 
بانخفاض مستوى إدارة اإلرشاد الزراعي لألزمات 

% 9359الزراعية بمنطقة الدراسة، في حيف أف نسبة 
منيـ قد أشاروا إلى توسط مستوى إدارة األزمات 

% مف إجمالي 5659راعية، وأخيرًا فإف حوالى الز 
المرشديف المبحوثيف يروف أف مستوى إدارة اإلرشاد 

 الزراعي لألزمات الزراعية ُيعد مرتفعًا.
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مستوى في التوزيع العددي والنسبي لممرشديف والزراع المبحوثيف وفقًا لوجية نظرىـ  .01جدول 

 إدارة األزمات الزراعية
 

 عينة الزراع عينة المرشدين مستوى إدارة األزمات الزراعية
 % عدد % عدد

 درجة( 43منخفض )أقؿ مف  -
 درجة( 03 – 43متوسط ) -
 درجة( 03مرتفع )أكبر مف  -

0 
59 
2 

5451 
9359 
5659 

539 
26 
54 

6259 
4958 
950 

 53353 561 53353 42 اإلجمالي
 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:

 
ية من وجهة نظر مستويات إدارة األزمات الزراع .9

 الزراع المبحوثين
 

تراوحت مستويات إدارة اإلرشاد الزراعي لألزمات 
الزراعية مف وجية نظر الزراع بمنطقة الدراسة ما بيف 

 04أقصى مقداره )درجة(، وحد  51حد أدنى مقداره )
درجة(،  5854درجة(، وذلؾ بمتوسط حسابي بمغ )

درجة(،  ويتضح مف  051وانحراؼ معياري مقداره )
% مف إجمالي الزراع 6259بيانات نفس الجدوؿ أف 

المبحوثيف قد أقروا بانخفاض مستوى إدارة اإلرشاد 
الزراعي لألزمات الزراعية بمنطقة الدراسة، في حيف أف 

نيـ قد أشاروا إلى توسط مستوى إدارة % م4958نسبة 
% فقط مف 950األزمات الزراعية، وأخيرًا فإف حوالى 

إجمالي الزراع المبحوثيف يروف أف مستوى إدارة اإلرشاد 
 الزراعي لألزمات الزراعية ُيعد مرتفعًا.

 

الفروق بين وجهتي نظر المرشدين والزراع . 1
ت الزراعية األزماالمبحوثين فيما يتعمق بمستوى إدارة 

 بمنطقة الدراسة
 

ينص الفرض الصفري األوؿ عمى أنو "ال توجد 
فروؽ معنوية بيف وجيتي نظر المرشديف والزراع 
المبحوثيف فيما يتعمؽ بمستوى إدارة األزمات الزراعية 
بمنطقة الدراسة". والختبار صحة ىذا الفرض تـ 

لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف، حيث  tاستخداـ اختبار 
 (00بجدول )أوضحت نتائج ىذا االختبار الواردة 

وجود فروؽ معنوية بيف متوسطي الدرجات المعبرة عف 
وجيتي نظر كٍؿ مف المرشديف والزراع المبحوثيف فيما 
يتعمؽ بمستوى إدارة اإلرشاد الزراعي لألزمات الزراعية 

 958محسوبة ال tبمنطقة الدراسة، حيث بمغت قيمة 

. كما 3535وىي قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي 
تبيف أف المتوسط الحسابي لمدرجات المعبرة عف مستوى 
إدارة األزمات الزراعية مف وجية نظر المرشديف 

درجة( أعمى مف نظيره الخاص  4152الزراعييف )
درجة(. وبناًء  5854بوجية نظر الزراع المبحوثيف )

 يتـ رفض الفرض الصفري األوؿ عمى ىذه النتائج
 لمدراسة وقبوؿ الفرض البحثي البديؿ.

 

ثالثًا: النتائج الخاصة بحجم الفجوة بين المستوى 
الراهن والمستوى األمثل إلدارة األزمات الزراعية 

 بمنطقة الدراسة
 

تقدير حجـ الفجوة بيف  (09جدول )يوضح 
المستوى الراىف والمستوى األمثؿ إلدارة األزمات 
الزراعية بمنطقة الدراسة، ومنو يتبيف أف متوسط 
الدرجات المعبرة عف المستوى الراىف إلدارة األزمات 

درجة مف وجيتي نظر  5854، 4152الزراعية قد بمغ 
المرشديف الزراعييف والزراع المبحوثيف عمى الترتيب، 
في حيف بمغت قيمة الحد األقصى النظري لمقياس 

اعية )والذي يعبر عف مستوى إدارة األزمات الزر 
درجة.  2353المستوى األمثؿ إلدارة األزمات الزراعية( 

وعمى ذلؾ فقد ُقدرت حجـ الفجوة بيف المستوييف 
درجة مف وجيتي  4359، 5256)الراىف واألمثؿ( بنحو 

نظر المرشديف والزراع عمى الترتيب، مما يعني أف 
% مف وجية نظر 0651نسبة ىذه الفجوة قد بمغت 

 يف الزراعييف، في حيف بمغت ىذه النسبةالمرشد
% مف وجية نظر الزراع المبحوثيف، مما يشير 1453

إلى اتساع حجـ ىذه الفجوة مف وجية نظر الزراع 
 مقارنًة بوجية نظر المرشديف الزراعييف.
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بمستوى داللة الفروؽ بيف متوسطي الدرجات المعبرة عف وجيتي نظر المرشديف والزراع فيما يتعمؽ  .00جدول 

 إدارة األزمات الزراعية
 

 المتغير
 عينة المرشدين

 (94)ن = 
 عينة الزراع

 (065)ن = 
الفرق بين 
 tقيمة  المتوسطات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
مستوى إدارة  **958 654 المعياري

 051 5854 058 4152 األزمات الزراعية

 3535** معنوية عند المستوى االحتمالي 
 

 تقدير حجـ الفجوة بيف المستوى الراىف والمستوى األمثؿ إلدارة األزمات الزراعية بمنطقة الدراسة .09جدول 
 

المستوى الراهن  وجهة النظر
 إلدارة األزمات

المستوى األمثل 
 نسبة الفجوة حجم الفجوة إلدارة األزمات

 . المرشديف الزراعييف.5
 . الزراع.4

4152 
5854 

2353 
2353 

5256 
4359 

0651% 
1453% 

 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:
 

رابعًا: النتائج الخاصة بمستوى استفادة الزراع من 
األنشطة اإلرشادية في مجال التصدي لألزمات 

 الزراعية، والعوامل المرتبطة بها
 

فيما يمي عرض لمنتائج الخاصة بمستوى استفادة 
الزراع المبحوثيف مف أنشطة اإلرشاد الزراعي في مجاؿ 

 التصدي لألزمات الزراعية، والعوامؿ المرتبطة بيا:
 

األنشطة مستوى استفادة الزراع المبحوثين من  .0
 لألزمات الزراعية اإلرشادية في مجال التصدي

 

التوزيع العددي والنسبي لمزراع  (01جدول )يوضح 
المبحوثيف وفقًا لمستوى استفادتيـ مف األنشطة 
اإلرشادية في مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية، ووفقًا 
لمبيانات الواردة بالجدوؿ فقد تراوحت مستويات استفادة 

يف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ الزراع المبحوث
 52التصدي لألزمات الزراعية ما بيف حد أدنى مقداره )

درجة(، وذلؾ بمتوسط  02درجة(، وحد أقصى مقداره )
درجة(، وانحراؼ معياري مقداره  4552حسابي بمغ )

درجة(،  ويتضح مف بيانات نفس الجدوؿ أف  658)

ا % مف إجمالي الزراع المبحوثيف قد أقرو 2958
بانخفاض مستوى استفادتيـ مف األنشطة اإلرشادية في 
مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية بمنطقة الدراسة، في 

% منيـ قد أشاروا إلى توسط 2353حيف أف نسبة 
مستوى استفادتيـ مف ىذه األنشطة، وأخيرًا فإف حوالى 

% فقط مف إجمالي الزراع المبحوثيف يروف أف 5455
ه األنشطة اإلرشادية ُيعد مستوى استفادتيـ مف ىذ

 مرتفعًا.
 

التوزيع العددي والنسبي لمزراع المبحوثيف  .01جدول 
وفقًا لمستوى استفادتيـ مف األنشطة اإلرشادية في 

 مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية
 

مستوى االستفادة من األنشطة 
 % عدد اإلرشادية

 درجة( 43منخفض )أقؿ مف  -
 درجة( 03 – 43متوسط ) -
 درجة( 03)أكبر مف مرتفع  -

98 
66 
43 

2958 
2353 
5455 

 53353 561 اإلجمالي
 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:
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العوامل المرتبطة بمستوى استفادة الزراع  .9
في مجال التصدي المبحوثين من األنشطة اإلرشادية 

 لألزمات الزراعية
 

عالقة متغيرات الدراسة  (04جدول )يوضح 
بمستوى استفادة الزراع المبحوثيف مف األنشطة 
اإلرشادية في مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية، ومنو 

 يتبيف اآلتي:
توجد عالقة ارتباطية معنوية موجبة عند المستوى  -

بيف مستوى استفادة الزراع  3535االحتمالي 
المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 

ي لألزمات الزراعية، وبيف كٍؿ مف المتغيرات التصد
التالية: السف، المستوى التعميمي، حجـ األسرة، 
مستوى الطموح، المكانة القيادية، ومستوى الوعي 

حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط البسيط  العاـ،
، 3520، 3510، 3523لبيرسوف عمى التوالي: 

3525 ،3524 ،3508. 
وية موجبة أيضًا، ولكف توجد عالقة ارتباطية معن -

بيف مستوى استفادة  3531عند المستوى االحتمالي 
الزراع المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 
التصدي لألزمات الزراعية، وبيف كٍؿ مف متغيري: 

حيث بمغت  عضوية المنظمات، االنفتاح الثقافي،
قيمتي معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف عمى التوالي: 

3505 ،3503. 
ال توجد عالقة ارتباطية معنوية عند المستوى  -

بيف مستوى استفادة الزراع  3531االحتمالي 
المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 
التصدي لألزمات الزراعية، وبيف متغير مستوى 

 المعيشة.
 

بناًء عمى ما سبؽ، وفي ضوء نتائج معامؿ ارتباط 
 بيرسوف البسيط ، يتبيف اآلتي:

الفرض الصفري الثاني لمدراسة )والقائؿ بعدـ  رفض -
وجود عالقة ارتباطية معنوية بيف مستوى استفادة 
الزراع المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 
التصدي لألزمات الزراعية، ومتغيرات الدراسة(، 
وذلؾ فيما يتعمؽ بمتغيرات: العمر، المستوى 

االنفتاح  التعميمي، حجـ األسرة، عضوية المنظمات،
الثقافي، مستوى الطموح، المكانة القيادية، ومستوى 
الوعي العاـ، وذلؾ لثبوت معنوية عالقاتيا 

االرتباطية بمستوى استفادة الزراع المبحوثيف مف 
 .3531األنشطة اإلرشادية عند المستوى االحتمالي

لـ يمكف رفض الفرض الصفري الثاني لمدراسة فيما  -
ادة الزراع المبحوثيف مف يختص بعالقة مستوى استف

األنشطة اإلرشادية بمتغير مستوى المعيشة، وذلؾ 
لعدـ ثبوت معنوية العالقة بيف المتغيريف عند 

 .3531المستوى االحتمالي
 

عالقة متغيرات الدراسة بمستوى استفادة  .04جدول 
الزراع المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 

ـ معامؿ االرتباط باستخداالتصدي لألزمات الزراعية 
 البسيط لبيرسوف

 

 (rمعامل االرتباط ) المتغيرات
 السف. -
 المستوى التعميمي. -
 حجـ األسرة. -
 مستوى المعيشة. -
 عضوية المنظمات. -
 االنفتاح الثقافي. -
 مستوى الطموح. -
 المكانة القيادية. -
 مستوى الوعي العاـ. -

3523** 
3510** 
3520** 

3550 
3505* 
3503* 
3525** 
3524** 
3508** 

 .3531* معنوية عند المستوى االحتمالي 
 . 3535** معنوية عند المستوى االحتمالي 

 

خامسًا: النتائج الخاصة بمعوقات أداء اإلرشاد 
الزراعي لدوره في إدارة األزمات الزراعية، ومقترحات 
مواجهتها من وجهتي نظر المرشدين والزراع 

 المبحوثين
 

لمنتائج الخاصة بمعوقات أداء فيما يمي عرض  
اإلرشاد الزراعي لدوره في إدارة األزمات الزراعية، 

 :ومقترحات مواجيتيا
 

لدوره في إدارة معوقات أداء اإلرشاد الزراعي  .0
 األزمات الزراعية

 

التوزيع العددي والنسبي  (05جدول )يوضح 
لممرشديف والزراع المبحوثيف وفقًا لوجية نظرىـ في 
معوقات أداء اإلرشاد الزراعي لدوره في إدارة األزمات 

 الزراعية، حيث يتضح مف بيانات الجدوؿ ما يمي:
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فيما يتعمؽ بوجية نظر المرشديف الزراعييف، فقد 
 تبيف تركيز غالبيتيـ عمى المعوقات الخاصة بضعؼ
اإلمكانيات، وخاصًة: ضعؼ اإلمكانيات المادية 

%(، 533.3الالزمة لمواجية األزمات الزراعية )
انخفاض أعداد المرشديف الزراعييف بصفة عامة 

%(، عدـ وجود مرشديف زراعييف متخصصيف 8159)
%(، وعدـ 8159في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية )

ألزمات توافر البرامج التدريبية الالزمة لمواجية ا
%(. عالوة عمى ذلؾ فمقد ذكرت نسبة 9951الزراعية )

أقؿ مف المرشديف المبحوثيف معوقات أخرى ألداء 
اإلرشاد الزراعي لدوره في إدارة األزمات الزراعية، 
تمثمت في: عدـ اقتناع الريفييف بدور اإلرشاد الزراعي 

%(، انتشار 9153في مواجية األزمات الزراعية )
%(، ضعؼ 6451وث األزمة )الشائعات وقت حد

مستوى التنسيؽ بيف الجياز اإلرشادي وباقي المنظمات 
الريفية المعنية بمجاؿ إدارة األزمات الزراعية 

%(، نقص المعمومات المتعمقة بأسباب األزمات 2159)
%(، وأخيرًا مركزية 4854الزراعية وسبؿ مواجيتيا )

ند إدارة اتخاذ القرار وانتشار الروتيف والبيروقراطية ع
 %(.5659األزمة )

أما بالنسبة لوجية نظر الزراع المبحوثيف، فقد 
اختمؼ ترتيبيـ لمعوقات أداء اإلرشاد الزراعي لدوره في 
مواجية األزمات الزراعية، وذلؾ عمى النحو التالي: 
ضعؼ اإلمكانيات المادية الالزمة لمواجية األزمات 

ور اإلرشاد %(، عدـ اقتناع الريفييف بد8050الزراعية )
  %(،9859الزراعي في مواجية األزمات الزراعية )

انخفاض أعداد المرشديف الزراعييف بصفة عامة 
%(، عدـ وجود مرشديف زراعييف متخصصيف 6950)

%(، انتشار 1459في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية )
%(، ضعؼ 1551الشائعات وقت حدوث األزمة )
ي وباقي المنظمات مستوى التنسيؽ بيف الجياز اإلرشاد

الريفية المعنية بمجاؿ إدارة األزمات الزراعية 
%(، عدـ توافر البرامج التدريبية الالزمة 0652)

%(، مركزية اتخاذ 4855لمواجية األزمات الزراعية )
القرار وانتشار الروتيف والبيروقراطية عند إدارة األزمة 

%(، وأخيرًا نقص المعمومات المتعمقة بأسباب 4659)
 %(.5154ألزمات الزراعية وسبؿ مواجيتيا )ا
 

التوزيع العددي والنسبي لممرشديف والزراع المبحوثيف وفقًا لوجية نظرىـ في معوقات أداء اإلرشاد  .05جدول 
 لزراعيةالزراعي لدوره في إدارة األزمات ا

 

(94وجهة نظر المرشدين )ن =  المشكالت (065وجهة نظر الزراع )ن =    
 الترتيب % تكرار الترتيب % تكرار

ضعؼ اإلمكانيات المادية الالزمة  -
 لمواجية األزمات.

انخفاض أعداد المرشديف الزراعييف  -
 بصفة عامة.

عدـ وجود مرشديف زراعييف متخصصيف  -
 في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية.

المتخصصة عدـ توافر البرامج التدريبية  -
 في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية.

عدـ اقتناع الريفييف بدور اإلرشاد  -
 الزراعي في مواجية األزمات الزراعية.

 انتشار الشائعات وقت حدوث األزمة. -
ضعؼ مستوى التنسيؽ بيف الجياز  -

اإلرشادي وباقي المنظمات الريفية المعنية 
 بمجاؿ إدارة األزمات.

المتعمقة بأسباب نقص المعمومات  -
 األزمات الزراعية وسبؿ مواجيتيا.

مركزية اتخاذ القرار وانتشار الروتيف  -
 والبيروقراطية عند إدارة األزمة.

42 
 
40 
 
40 
 
45 
 
59 
 
51 
55 
 
 
9 
 
2 

53353 
 
8159 
 
8159 
 
9951 
 
9153 
 
6451 
2159 
 
 
4854 
 
5659 

5 
 
4 
 
0 
 
2 
 
1 
 
6 
9 
 
 
9 
 
8 

512 
 
555 
 
99 
 
29 
 
529 
 
91 
63 
 
 
41 
 
22 

8050 
 
6950 
 
1459 
 
4855 
 
9859 
 
1551 
0652 
 
 
5154 
 
4659 

5 
 
0 
 
2 
 
9 
 
4 
 
1 
6 
 
 
8 
 
9 

 بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:



 967   دور اإلرشاد الزراعى فى إدارة األزمات الزراعية بمنطقة بنجر السكر             
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 24(2), 2016 

 
مقترحات تفعيل دور اإلرشاد الزراعي في إدارة . 9
 زمات الزراعيةاأل 

 

التوزيع العددي والنسبي  (06جدول )يوضح 
لممرشديف والزراع المبحوثيف وفقًا لمقترحاتيـ لتفعيؿ دور 
اإلرشاد الزراعي في إدارة األزمات الزراعية، حيث 

 يتضح مف بيانات الجدوؿ ما يمي:
فيما يتعمؽ بمقترحات المرشديف الزراعييف لتفعيؿ 
دور اإلرشاد الزراعي في إدارة األزمات الزراعية، فقد 

ف ترتيب ىذه المقترحات تنازليًا وفقًا ألىميتيا أمك
النسبية عمى النحو التالي: توفير اإلمكانيات المادية 

%(، زيادة 53353الالزمة لمواجية األزمات الزراعية )
%(، وضع توصيؼ 8159أعداد المرشديف الزراعييف )

وظيفي محدد ألدوار المرشديف الزراعييف في مجاؿ 
%(، توفير البرامج 8559ة )إدارة األزمات الزراعي

التدريبية المتخصصة في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية 
%(، توعية الريفييف بأىمية دور اإلرشاد 9050)

%(، 6659الزراعي في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية )
التنسيؽ بيف الجياز اإلرشادي والمنظمات الريفية 

%(، 6451األخرى المعنية بإدارة األزمات الزراعية )
%(، 2559الالمركزية في إدارة األزمات الزراعية )

وتجييز وحدة إلدارة األزمات الزراعية ذات شبكة 
 %(.5659عالقات قوية مع كافة المنظمات الريفية )

أما بالنسبة لمقترحات الزراع المبحوثيف، فقد اختمؼ 
ترتيبيـ لمقترحات تفعيؿ دور اإلرشاد الزراعي في إدارة 

عية، وذلؾ عمى النحو التالي: توفير األزمات الزرا
اإلمكانيات المادية الالزمة لمواجية األزمات الزراعية 

%(، زيادة أعداد المرشديف الزراعييف 8058)
%(، توعية الريفييف بأىمية دور اإلرشاد 9151)

%(، 9259الزراعي في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية )
لريفية التنسيؽ بيف الجياز اإلرشادي والمنظمات ا

%(، 6353األخرى المعنية بإدارة األزمات الزراعية )
توفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجاؿ إدارة 

%(، الالمركزية في إدارة 2056األزمات الزراعية )
%(، و تجييز وحدة إلدارة 0050األزمات الزراعية )

األزمات الزراعية ذات شبكة عالقات قوية مع كافة 
 %(.5350) المنظمات الريفية

 
التوزيع العددي والنسبي لممرشديف والزراع المبحوثيف وفقًا لمقترحاتيـ لتفعيؿ دور اإلرشاد الزراعي في  .06جدول 

 إدارة األزمات الزراعية
 

 (065وجهة نظر الزراع )ن =  (94وجهة نظر المرشدين )ن =  المشكالت
 الترتيب % تكرار الترتيب % تكرار

توفير اإلمكانيات المادية الالزمة لمواجية  -
 األزمات الزراعية.

 زيادة أعداد المرشديف الزراعييف. -
وضع توصيؼ وظيفي محدد ألدوار المرشديف  -

 الزراعييف في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية. 
توفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجاؿ  -

 إدارة األزمات الزراعية. 
توعية الريفييف بأىمية دور اإلرشاد الزراعي  -

 في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية.
التنسيؽ بيف الجياز اإلرشادي والمنظمات  -

 الريفية األخرى المعنية بإدارة األزمات الزراعية. 
 زمات الزراعية. الالمركزية في إدارة األ -
تجييز وحدة إلدارة األزمات الزراعية ذات  -

 شبكة عالقات قوية مع كافة المنظمات الريفية.
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 المناقشــــــــــة

 
في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة يمكف 
الخروج بالمالحظات والتفسيرات واإلفادات التطبيقية 

 التالية:
توصمت إليو الدراسة الحالية مف عمي الرغـ مما  -5

مقياس مقنف لمستوى إدارة األزمات الزراعية، 
وعمي الرغـ مف محاولة الدراسة ألف تعكس مف 
خالؿ ىذا المقياس المحاور الفرعية المكونة لو 
خالؿ مراحؿ األزمة المختمفة )قبؿ األزمة، 
وأثنائيا، وبعدىا(، إال أنو ينبغي اإلشارة إلي أف 

األزمات الزراعية عمي النحو الذي  مقياس إدارة
عرضتو الدراسة ليس ىو المقياس الوحيد الممكف 
استخدامو في قياس مستوى إدارة األزمات، األمر 
الذي يشير إلي أىمية تناوؿ عدد أكبر مف 
المقاييس ومقارنتيا ببعضيا البعض لموصوؿ إلي 

 مستوى أعمى مف الدقة في القياس.
صي الدراسة الحالية وفي ضوء ما سبؽ تو        

بضرورة اىتماـ الدراسات والبحوث المستقبمية في مجاؿ 
إدارة األزمات بتبني مفاىيـ إجرائية جديدة، ومف ثـ 
مقاييس مبتكرة لمستوى إدارة األزمات، حتى يتسنى 
مقارنة ىذه المقاييس ببعضيا البعض سعيا لتحقيؽ 

 أعمى مستوى ممكف مف دقة المقياس.
الدراسة إلى شدة خطورة األزمات أشارت نتائج  -4

الزراعية بمنطقة الدراسة )مف وجية نظر نحو 
% مف المرشديف المبحوثيف(، وكثرة تكرار 6659

% مف المرشديف 1950وتعاقب ىذه األزمات )
المبحوثيف(، عالوة عمى أف درجة التحكـ في ىذه 
األزمات مف قبؿ الجياز اإلرشادي تتراوح ما بيف 

% مف المرشديف 9153ة )منخفضة إلى متوسط
المبحوثيف(. وربما يمكف تفسير ذلؾ في ضوء ما 
تعانيو المناطؽ حديثة االستصالح بصفة عامة، 
ومنطقة بنجر السكر بصفة خاصة مف مشكالت 
وأزمات زراعية متعاقبة يصعب التعامؿ معيا 
والسيطرة عمييا، األمر الذي يتطمب ضرورة تكثيؼ 

امجو، وتوجيو قدر الجياز اإلرشادي ألنشطتو وبر 
أكبر مف إمكانياتو وموارده مف أجؿ تحسيف 
مستوى إدارتو لألزمات الزراعية المتعاقبة 

باألراضي حديثة االستصالح بصفة عامة ومنطقة 
 بنجر السكر عمى وجو الخصوص.

أبرزت النتائج خطورة ما يعانيو الجياز اإلرشادي  -0
مع  مف ضعؼ اإلمكانيات المادية والبشرية لمتعامؿ

األزمات، كأحد أىـ أسباب نشوء وتفاقـ األزمات 
الزراعية بمنطقة الدراسة )مف وجية نظر نحو 

% مف المرشديف المبحوثيف(، وىو ما يتسؽ 9050
كذلؾ مع ما ذكره جميع المرشديف، وغالبية الزراع 

% منيـ( مف اعتبار أف 8050المبحوثيف أيضًا )
أىـ ضعؼ اإلمكانيات المادية والبشرية ُيعد 

معوقات أداء االرشاد الزراعي لدوره في إدارة 
األزمات الزراعية. وربما تتفؽ ىذه النتائج أيضًا 
مع ما ذىبت إليو دراسة سامية حنيف وىناء 
ىواري، والتي أشارت إلى أف عدـ توافر 
اإلمكانيات ُيعد السبب الرئيسي لعدـ كفاية 
الخدمات اإلرشادية المقدمة أثناء األزمات 

 ية.الزراع
بناًء عمى ما سبؽ، توصي الدراسة الحالية        

بضرورة توفير اإلمكانيات المادية الالزمة ألداء الجياز 
اإلرشادي لدوره في مجاؿ إدارة األزمات الزراعية، وكذا 
العمؿ عمى زيادة أعداد المرشديف الزراعييف العامميف 
 في ىذا المجاؿ، مع االىتماـ بتنظيـ البرامج التدريبية
المتخصصة ليـ لتأىيميـ مف النواحي العممية والفنية 
واإلدارية عمى أنشطة إدارة األزمات الزراعية بمراحميا 

 الثالثة.
أوضحت نتائج الدراسة وجود فروؽ معنوية بيف  -2

وجيتي نظر كؿ مف المرشديف والزراع المبحوثيف 
فيما يتعمؽ بمستوى إدارة اإلرشاد الزراعي لألزمات 

منطقة الدراسة، بمعنى االرتفاع النسبي الزراعية ب
في مستوى إدارة اإلرشاد لألزمات الزراعية مف 
وجية نظر المرشديف، مقارنًة بوجية نظر الزراع، 
حيث يميؿ المرشدوف بما لدييـ مف خبرة ودراية 
بما يقـو بو الجياز اإلرشادي مف جيود وأدوار في 

مؾ مجاؿ إدارة األزمات إلى تقدير ىذه الجيود وت
األدوار بصورة أعمى مف تقدير الزراع ليا، لما 
يواجو ىؤالء الزراع مف مشكالت تحوؿ دوف 
استفادتيـ القصوى مف جيود االرشاد الزراعي في 
ىذا المجاؿ، وأيضًا لما يتطمعوف إليو مف المزيد 
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مف األنشطة والبرامج لمواجية األزمات الزراعية، 
ة الراىنة عمى اعتبار أف نظرتيـ الحالية لألنشط

ُتعد مف وجية نظرىـ غير كافية لمتصدي لألزمات 
الزراعية التي تعاني منيا منطقة الدراسة، حيث 

 تتسـ ىذه األزمات دائمًا بالتعاقب وشدة الخطورة.
بينت النتائج اتساع حجـ الفجوة بيف المستوى  -1

الراىف والمستوى األمثؿ إلدارة األزمات الزراعية 
بمغت نسبة ىذه الفجوة نحو  بمنطقة الدراسة، حيث

% مف وجية نظر المرشديف الزراعييف، 0651
% مف وجية نظر الزراع 1453مقابؿ حوالي 

المبحوثيف، األمر الذي يتطمب اتخاذ كافة 
اإلجراءات والتدابير الالزمة لتقميؿ حجـ ىذه 
الفجوة، حيث تقترح الدراسة الحالية في ىذا المجاؿ 

متخصصة باإلدارة ضرورة إنشاء وحدة تنظيمية 
المركزية لإلرشاد الزراعي إلدارة األزمات الزراعية 
مع توفير كافة اإلمكانيات والدعـ المالي ليا، 
عالوة عمى أىمية وجود فريؽ عمؿ إرشادي 
متخصص في إدارة األزمات بمنطقة الدراسة، 
بحيث يكوف لديو القدرة عمى االكتشاؼ المبكر 

 تعامؿ معيا.لألزمات الزراعية المحتممة وال
وبالنسبة لمستوى استفادة الزراع مف األنشطة  -6

اإلرشادية في مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية، 
فقد أوضحت نتائج الدراسة انخفاض مستوى ىذه 

% مف الزراع المبحوثيف، 2958االستفادة لدى 
% منيـ، األمر 2353باإلضافة إلى توسطيا لدى 

تفادة الذي يعكس مدى القصور في مستوى اس
الزراع مف ىذه األنشطة. وربما يمكف إرجاع ىذا 
المستوى المتدني مف االستفادة إلى عدـ معرفة 
الزراع بما يقـو بو اإلرشاد الزراعي مف أدوار في 
مجاؿ إدارة األزمات الزراعية، فضاًل عف عدـ 
ثقتيـ في قدرة الجياز اإلرشادي عمى أداء ىذا 

ما ذكره نحو الدور، وربما ُيعزز ىذا التفسير 
% مف جممة الزراع المبحوثيف مف عدـ 9859

اقتناعيـ بدور اإلرشاد الزراعي في مواجية 
األزمات الزراعية، وىو ما يتسؽ كذلؾ مع ما 

( في دراستو عف الرؤى 4339ذىب إليو رسالف )
المستقبمية لجياز االرشاد الزراعي في مواجية 

 األزمات الزراعية.

اسة بضرورة اىتماـ وفي ضوء ذلؾ توصي الدر   
الجياز اإلرشادي بنشر الوعي لدى الزراع حوؿ أىـ 
األزمات الزراعية المنتشرة بمنطقة الدراسة، وأسبابيا، 
ومدى خطورتيا، وما يقـو بو االرشاد الزراعي مف 
جراءات وطرؽ االستفادة مف ىذه  أنشطة لمواجيتيا، وا 

 األنشطة.
الزراع أما فيما يختص بعالقة مستوى استفادة  -9

المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 
التصدي لألزمات الزراعية بمتغيري: العمر، وحجـ 
األسرة، فقد أشارت النتائج إلى االرتباط الموجب 
بيف ىذيف المتغيريف وبيف مستوى االستفادة، بمعنى 
أنو كمما ارتفعت أعمار الزراع المبحوثيف، وكمما 

ارتفع مستوى استفادتيـ زاد عدد أفراد أسرىـ، كمما 
مف األنشطة اإلرشادية. وربما يمكف تفسير ذلؾ 
في ضوء أف الزراع األكبر سنًا يتوافر لدييـ 
معمومات أكثر وخبرات أكبر بأىـ أنشطة االرشاد 
الزراعي لمواجية األزمات الزراعية وطرؽ 
االستفادة مف ىذه األنشطة، وذلؾ بالمقارنة بالزراع 

تقؿ لدييـ مثؿ ىذه الخبرات. األصغر سنًا الذيف 
فضاًل عف ذلؾ، وفيما يختص بعالقة متغير حجـ 
األسرة بمستوى االستفادة مف األنشطة اإلرشادية، 
فإنو مف المرجح أف األسر األكبر حجمًا ربما ُيتاح 
ليا فرصًا أكبر لمتعرض لألنشطة اإلرشادية، ومف 
ثـ معرفة طرؽ االستفادة منيا، لما ُيحتمؿ أف 

ىذه األسر الكبيرة مف أبناء عديديف يمكف تضمو 
اعتبارىـ مصدرًا لممعمومات عف ىذه األنشطة 

 وطرؽ الحصوؿ عمييا واالستفادة منيا.
ووفقًا ليذه النتائج توصي الدراسة الحالية بأىمية   

العمؿ عمى االستعانة بالزراع كبار السف وذوي أحجاـ 
االرشادية في األسر الكبيرة عند تخطيط وتنفيذ األنشطة 

مجاؿ التصدي لألزمات الزراعية، لما ليؤالء الزراع مف 
قدرة أكبر وفرص أفضؿ لمتعرؼ عمى طبيعة ىذه 
األنشطة، وطرؽ االستفادة منيا، ومف ثـ نقؿ ىذه 
الخبرات إلى غيرىـ مف الزراع قدرة عمى االستفادة مف 

 مثؿ ىذه األنشطة.
وفيما يختص بعالقة مستوى استفادة الزراع  -9

المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 
التصدي لألزمات الزراعية بمتغيرات: المستوى 
التعميمي، واالنفتاح الثقافي، ومستوى الطموح، 
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ومستوى الوعي العاـ، فقد بينت النتائج وجود 
ارتباط موجب بيف ىذه المتغيرات وبيف مستوى 

ادة مف األنشطة اإلرشادية، بمعنى أنو كمما االستف
ارتفعت مستويات الزراع فيما يتعمؽ بيذه 
المتغيرات كمما ارتفع مستوى استفادتيـ مف 
األنشطة اإلرشادية. وفي محاولة لتفسير ىذه 
النتائج يمكف القوؿ أف الزراع المتعمميف ربما يتيح 
ليـ مستواىـ التعميمي فرصًا أفضؿ في التعرؼ 

بيعة األزمات الزراعية وأسبابيا وطرؽ عمى ط
وأساليب االرشاد لمواجيتيا، ومف ثـ االستفادة مف 
أنشطتو في ىذا المجاؿ، كما أف الزراع ذوي 
مستوى االنفتاح الثقافي المرتفع فربما يساعدىـ 
ىذا االنفتاح عمى اإلطالع عمى كؿ ما ىو جديد 
في مجاؿ األزمات الزراعية المحتممة وسبؿ 

يا، أما الزراع ذوي المستويات الطموحية مواجيت
المرتفعة فمف المحتمؿ أف يدفعيـ طموحيـ إلى 
زيادة إنتاجيـ الزراعي، حيث لف يتأتى ذلؾ إال 
مف خالؿ قدرة أكبر عمى التصدي لما قد يواجييـ 
مف أزمات زراعية، مما يدفعيـ إلى االستفادة مما 
ىـ متاح مف أنشطة إرشادية في ىذا المجاؿ. 

يما يتعمؽ بالزراع الذيف يتوافر لدييـ مستوى وف
مرتفع مف الوعي العاـ، فمف المرجح أف يؤدي 
ارتفاع مستوى وعييـ إلى دراية أكبر بالقضايا 
الزراعية ودور االرشاد فييا، ولعؿ مف أىـ ىذه 
القضايا مجاؿ إدارة األزمات الزراعية ودور 

 الجياز اإلرشادي في ىذا المجاؿ.
توصي الدراسة بأىمية العمؿ  وفي ضوء ذلؾ  

عمى رفع المستوى التعميمي لمزراع مف خالؿ التوسع 
في فتح فصوؿ محو األمية وحث الزراع عمى االلتحاؽ 
بيا، عالوة عمى العمؿ عمى رفع مستويات االنفتاح 
الثقافي والوعي العاـ وكذا مستويات الطموح مف خالؿ 

مة لتحقيؽ ىذا تنظيـ الندوات والمؤتمرات اإلرشادية الالز 
 اليدؼ.

وأخيرًا وفيما يتعمؽ بعالقة  مستوى استفادة الزراع  -8
المبحوثيف مف األنشطة اإلرشادية في مجاؿ 
التصدي لألزمات الزراعية بمتغيري: عضوية 
المنظمات والمكانة القيادية، فقد أظيرت النتائج 
عالقتيما الموجبة بمستوى االستفادة مف األنشطة 

يعني أنو كمما ارتفع مستوى  اإلرشادية، مما

عضوية المزارع بالمنظمات الريفية، وكمما ارتفعت 
مكانتو القيادية، كمما ارتفع مستوى استفادتو مف 
األنشطة اإلرشادية، ذلؾ أف عضوية المزارع في 
بعض المنظمات االجتماعية الريفية ُيتيح لو شبكة 
أكبر مف العالقات االجتماعية، يمكف أف تؤدي إلى 

لماـ بالكثير مف القضايا العامة والزراعية، ومنيا اإل
بطبيعة الحاؿ قضية األزمات الزراعية، والدور 
اإلرشادي لمحد منيا. باإلضافة إلى ذلؾ فإف ارتفاع 
المكانة القيادية لممزارع قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى 
توقعات غيره مف الزراع اآلخريف بشأف قيامو بدور 

لقضايا العامة والزراعية، فاعؿ في التعامؿ مع ا
ومنيا األزمات الزراعية ودور االرشاد في إدارتيا، 
األمر الذي يؤدي إلى استجابة ىذه القيادات ليذه 
التوقعات مف خالؿ اإللماـ بالمعارؼ المتعمقة 
باألزمات الزراعية وطرؽ االستفادة مف الجيود 
اإلرشادية في ىذا المجاؿ، بؿ وحث الغير عمى 
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