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بعAض قAرى  فAى فى تنمية  البيئة الريفيAة يينالزراع نييلدور المرشده دراسة مقارني

  محافظتى الغربية والمنوفية
  )*( درية محمد خيرى

  جامعة المنوفيةـ كلية الزراعة ـ  اTرشاد الزراعى  قسم
  

  الملخص
  

أستھدفت ھذه الدراسة التعرف على دور المرشدين الزراعيين فى تنمية البيئة الريفية فى بعض قرى 
  -التعرف على: وفية والغربية وذلك من خ&لمحافظتى المن

الريفي ببعض قرى مح/افظتى الغربي/ة  دور المرشدين الزراعيين في نشر الوعي البيئى بين الجمھور -أ  -أو, :
  .والمنوفية

                                                           .                         الدور اتنفيذى للمرشدين فى تنمية البيئة الريفية ببعض قرى المحافظتين -ب           
  الدور الكلى للمرشد فى تنمية البيئة الريفية ببعض قرى المحافظتين.-ج          

التعرف عل/ى المتغي/رات الم/ؤثرة عل/ي قي/ام المرش/د الزراع/ي ب/دوره ف/ي تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة ب/بعض ق/رى -ثانيا
  المحافظتين.

صياغة الفروض البحثية التى تحقق أھداف الدراسة ، و,ختبار ھ/ذه الف/روض ت/م ص/ياغتھا ف/ى وقد تم    
  صورتھا الصفرية.

ت//م إختي//ار مح//افظتى الغربي//ة والمنوفي//ة ?ج//راء ھ//ذه الدراس//ة ، وت//م تجمي//ع البيان//ات م//ن خ//&ل  وق//د
نوفي/ة، وخ/&ل  الفت/رة م/ن ف/ى محافظ/ة الم ٢٠٠٦المقابلة الشخصية مع المبحوثين فى شھرى ن/وفمبر وديس/مبر 

مرش//د  ٢٠٨مرش//دا زراعي//ا ، م//نھم  ٣٠٨ف//ى محافظ//ة الغربي//ة  بل//غ إجم//الى العين//ة  ٢٠٠٧أبري//ل حت//ى يوني//و 
مرشد زراعى بمحافظة المنوفية وذلك بإستخدام استمارة إستبيان بعد إختبارھ/ا  ١١٠زراعى بمحافظة الغربية ، 

يتفق وتحقيق أھداف البحث. واعتمد في تحليل وع/رض البيان/ات وتعديلھا حتى وصلت إلى صورتھا النھائية بما 
 step-wiseعل//ي ك//ل م//ن: معام//ل ا,رتب//اط البس//يط لبيرس//ون والتحلي//ل ا?نح//داري المتع//دد المت//درج الص//اعد 

وذل//ك لمعرف//ة ا?س//ھام النس//بي للمتغي//رات المس//تقلة المدروس//ة الم//ؤثرة مجتمع//ة ف//ي تفس//ير التب//اين الح//ادث ف//ي 
  Tالزراعي ، ھذا با?ضافة إلي العرض الج/دولي ب/التكرار والنس/ب المئوي/ة وأختب/ار  لمرشددروسة لالم اSدوار

  -. وخلصت النتائج إلى:
ب//ين دور المرش//د الزراع//ى ف//ى تنمي//ة البيئ//ة ٠,%٠٥.%،و٠١معنوي//ة عن//د مس//توى وج//ود ف//روق 

المس/تقلة للدراس/ة ف/ى تفس/ير التب/اين  فى قرى محافظتى المنوفية والغربية وإلى إخت&ف ث/أثير المتغي/رات الريفية
,% ب/ين ٠٥.%،و٠١بين دور المرشد فى قرى ك& المحافظتين  باSض/افة لوج/ود أرتب/اط معن/وى عن/د مس/توى 

الزراع/ى ف/ى مج/ال البيئ/ة  المتغيرات المس/تقلة المدروس/ة والمتغي/رات التابع/ة مم/ايعكس ال/دور الحي/وى للمرش/د
  عن المنوفية. فى محافظة الغربية نشاطا تواجده بشكل أكثرالريفية وان أظھرت نتائج التحليل 

  

                                                           
)*( AAد عليھAAى أعتمAAط والتAAة فقAAة المنوفيAAة بمحافظAAات الخاصAAام البيانAAات الخAAى البيانAAة ھAAذه الدراسAAى ھAAا فAAا جزئي

لرسAAالة الماجسAAتير الخاصAAة بالباحAAث موسAAى أبAAو الحسAAن أشAAراف الباحثAAة وآخAAرون وتAAم جمAAع البيانAAات 
  الخاصة بمحافظة الغربية بمعرفة الباحثة. 
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  مقدمة ومشكلة البحثال
يواجه المجتمع المصري شانه في ذلك شان كثي/ر م/ن المجتمع/ات النامي/ة تح/ديا ف/ي ا?س/راع بعملي/ة 

 ،ي الس/كانمتمث& أساسا ف/ي ع/دم م&حق/ة إنت/اج الم/واد الغذائي/ة والس/لع الزراعي/ة للزي/ادة المض/طردة ف/، التنمية 
وذلك لعوامل كثيرة من بينھا عدم اSستغ&ل اSمثل للموارد المتاحة وترشيد إستخدامھا وصيانتھا , ويل/زم لبل/وغ 

س/تغ&ل الم/وارد المتاح/ة مقترن/ا ذل/ك بأس/اليب إالغاية المنشودة لتحقيق التنمي/ة الش/املة المتواص/لة مراع/اة حس/ن 
حتياج/ات المتزاي/دة لمواجھ/ة ا? ،س/تمرارية تنميتھ/اإالبيئة وض/مان  وضوابط للحفاظ علي التوازن البيئي وحماية

  )   ٢ص،  ١٩٩٤:الغزالى ( ل_جيال القادمة
ويعتمد ا?نسان في حياته وتقدم/ه اعتم/ادا كبي/را عل/ي البيئ/ة الت/ي يع/يش فيھ/ا ، وم/ا بھ/ا م/ن مص/ادر 

ا واستثماره لمواردھا بطريقة صحيحة مع طبيعية ويرتبط نجاح ا?نسان في البيئة علي قدر فھمه لھا وتحكمه فيھ
المحافظة علي  مصادر الثروة الطبيعية وإص/&ح م/ا يتل/ف منھ/ا ومحاول/ة التقلي/ل م/ن التل/وث البيئ/ي ال/ذي ي/ؤثر 

  .)٢ص،  ١٩٩٦:حبيب(أبعاد مختلفة  اعلي ا?نسان تأثيرا ضارا ذ
س/تنادا إل/ي م/ا إلي/ة للتنمي/ة ، وذل/ك ھتمام العديد من المنظمات الدوإقضايا ا?نسان والبيئة شغلت ولقد 

المعن/ي  ةدـر اSم/م المتح/ـ"مستقبلنا المشترك" ومؤتم ١٩٨٧أكدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في تقريرھا لعام 
ة المس//تدامة أو المتواص//لة الت//ي تأخ//ذ بع//ين ا,عتب//ار ـم//ن أن التنمي// ١٩٩٢ة اSرض" ع//ام ـة والتنمي//ة "قم//ـبالبيئ//

خر ھي الصيغة المناس/بة لتحقي/ق التنمي/ة م/ع بادل بين ا?نسان والبيئة بحيث , يطغي إحداھما علي اiالتأثير المت
ات ـان والبيئ//ة عل//ي سياس//ـا ا?نس//ـالع//المي المتزاي//د بأھمي//ة قضاي// الحف//اظ عل//ي البيئ//ة ، وق//د انعك//س ا?دراك

اجھا في كافة العمليات التنموية بشكل المؤسسات التنموية الدولية فأوصت بضرورة تضمين الجوانب البيئية وإدم
  .) ٥٢١ ، ص١٩٩٨:الشناوي (عام وفي البرامج التنموية المعنية بالمناطق الريفية علي وجه الخصوص  

تعاني/ه  ويستند اSھتمام بالتنمية البيئية للمناطق الريفية إلى حقيق/ة مؤداھ/ا وج/ود ع&ق/ة وثيق/ة ب/ين م/ا
ة ونقص الوعي البيئي لسكانھا من جھة أخري ، وفي ھذا الصدد يشير احد تلك المناطق من مشاكل بيئية من جھ
ة قديم//ة تتص//ل بالمس//توي الع//ام للنظاف//ة ـاكل بيئي//ـق الريفي//ة تع//اني م//ن مش//ـالتق//ارير المتخصص//ة إل//ي أن المناط//

ا ـإشعالھ/ وتراكم المخلفات وتلوث مياه الشرب با?ضافة إلي أفران إنتاج  الخبز ومواقد الطھي التي تس/تعمل ف/ي
) كما تعاني من مشك&ت بيئية  ١٩٩١/١٩٩٢ :رئاسة مجلس الوزراء (،  المخلفات الزراعية وروث الحيوانات

حديثة تتصل بتلوث البيئة بالكيماوي/ات الزراعي/ة الت/ي تس/تخدم ف/ي تس/ميد اSرض الزراعي/ة ومكافح/ة اSعش/اب 
  الحقلية وخفض معد,ت نمو الحيوان الزراعي والدواجن . 

دخول المياه النقية إلي القرية المصريةكمظھر إيجابى ب/رزت مش/كلة الص/رف الص/حي وأص/بحت وب
مخلفات/ه م/ن مص/ادر تل/وث القري/ة ،ھ/ذا با?ض/افة إل/ي مش/ك&ت تجري/ف الترب/ة والبن/اء عل/ي اSرض الزراعي//ة 

دت ب//دورھا إل//ي وھ//ذه أ .)٥٢٢ ، ص١٩٩٨ :الش/ناوي ( ، ية الزراعي//ة ـوا,س/تغ&ل غي//ر الرش//يد للم/وارد البيئ//
فق/د عق/دت الم/ؤتمرات  ،تدھور البيئة وا?خ&ل بالتوازن البيئي . ونتيجة لتزايد مشك&ت البيئة الريفية ف/ي مص/ر

والندوات الت/ي تناول/ت الوس/ائل الت/ي يمك/ن م/ن خ&لھ/ا إع/داد ا?نس/ان الريف/ي وتوعيت/ه بمش/ك&ت البيئ/ة الريفي/ة 
عل/ي ال/رغم م/ن أھمي/ة  ،في ھذا الص/دد كان/ت م/ن منظ/ور م/ادي بح/ت إ, أن الجھود التي بذلت،ووسائل تنميتھا

نه , يمكن النظر إليھا علي أنھا مش/كلة فيزيقي/ة فق/ط أحيث ، المنظور ا,جتماعي في دراسة مثل ھذه المشك&ت 
ي البيئ/ة حد العناصر الرئيسية الفعالة فأن ا?نسان ھو جتماعية وا?نسانية ، S، بل يجب التركيز علي أبعادھا ا?

عتب//اره م//ن أھ//م إالزراع//ي ف//ي تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة ب ا?رش//ادعتب//اره عام//ل التغي//ر فيھ//ا .وترج//ع أھمي//ة دور إب
عناصر اSنظمة التعليمية غير الرسمية التي تقوم علي ا?يمان التام بالعنصر ا?نساني في عملية التنمي/ة وتعط/ي 

مساعدة أنفسھم وذل/ك م/ن خ/&ل م/دھم بالمع/ارف ال&زم/ة  أھمية خاصة لتطوير الناس من خ&ل مساعدتھم علي
وحف//زھم للس//عي  ،تجاھ//اتھم ونظ//رتھم لتقب//ل الجدي//دإوتغيي//ر ، لرف//ع مس//تواھم الفك//ري وتعل//يمھم مھ//ارات جدي//دة 

  المتواصل للتعرف علي مشك&تھم والتوصل لطرق ع&جھا.
ءة وخبرة العاملين في/ه عل/ي كاف/ة ونجاح العمل ا?رشادي في تأدية ھذا الدور يعتمد ب& شك علي كفا

معارفھم ومھاراتھم وقدراتھم اSدائية ، با?ضافة إلي بع/ض المتغي/رات الشخص/ية ا,خ/ري ، بجان/ب المتغي/رات 
تجاھ/ات ، ووض/ع المتغي/رات الموقفية المحيط/ة بھ/م ، مم/ا يتطل/ب ض/رورة تنمي/ة ھ/ذه الق/درات والمھ/ارات وا?

 ،١٩٩٦: رش///اد(ض///مان تنفي///ذ اSعم///ال والمھ///ام الموكول///ة إل///يھم بكف///اءة عتب///ار لالم///ؤثرة عل///ي اSداء ف///ي ا?
الريفي/ة فرس/الته تمت/د لتش/مل  الوس/يط ا,تص/الى الھ/ام ف/ى إح/داث عملي/ة التنمي/ة المرشد الزراعي ھ/وو).٢٥ص

إحداث نھضة اجتماعية ريفية عن طريق إحداث نھضة اقتصادية باستغ&ل كل ما في الريف من فرص وم/وارد 
يات طبيعية وبشرية وتثقيف وتوعية الزراع وتنمية قدراتھم وتحسين مھارتھم وتغيي/ر اتجاھ/اتھم وأس/لوب وإمكان

تفكيرھم وذلك من خ&ل القيام بالعديد من اSدوار والتي من بينھا تنظيم الحم&ت لتوعية اSسر الريفية للمشاركة 
ذك//ره  وحس//ن اس//تغ&ل ثرواتھ//ا . ويؤك//د ذل//ك م//اف//ي اSنش//طة الموجھ//ة لتنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة والمحافظ//ة عليھ//ا 

) من أن لتسمية ا?رشاد الزراعي بالتعليم غير الرسمي اثر علي إمكانية تدخل المرش/د ٢٤ص ،١٩٩٢: الدالي (
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الزراعي في برامج غير زراعية مثل تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة والحف/اظ عليھ/ا وص/يانتھا ع/ن طري/ق ب/رامج الص/حة 
لي//ات وتش//جيع منظم//ات متع//ددة ومتخصص//ة للوص//ول إل//ي الجماع//ات الريفي//ة بمختل//ف الريفي//ة ، وتنمي//ة المح

     .الوسائل ا?رشادية
 الدراسة كمحاولة للتعرف عل/ي دور المرش/د الزراع/ي ف/ي تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة بق/رى هلذا جاءت ھذ

خطط/وا ومنف/ذوا الب/رامج ه لھ/ذا ال/دور، حت/ى ي/تمكن مئ/محافظتى الغربي/ة والمنوفي/ة واالعوام/ل الم/ؤثرة عل/ي أدا
  عتبار عند تخطيطھم وتنفيذھم لبرامج في مجال تنمية البيئة الريفية .التنموية الريفية من وضعھا في ا?

  سة أھداف الدرا
فى تنمية البيئ/ة الريفي/ة ف/ى  يينالزراع يندور المرشد التعرف علىالدراسة بشكل عام  ھذه أستھدفت

  -التعرف على: ة وذلك من خ&لقرى محافظتى المنوفية والغربيبعض 
  .المحافظتينقرى بعض بالريفي  دور المرشد الزراعي في نشر الوعي البيئى بين الجمھور -أ   أو, :
                 .                                                                   المحافظتينقرى بعض بتنفيذى للمرشد فى تنمية البيئة الريفية لالدور ا -ب    

  المحافظتين.قرى بعض بالدور الكلى للمرشد فى تنمية البيئة الريفية -ج     
  .بمنطقة البحثالتعرف على المتغيرات المؤثرة علي قيام المرشد الزراعي بدوره في تنمية البيئة الريفية ثانيا : 

  الفروض البحثية
  -يلى : فيمالتحقيق أھداف البحث تم صياغةعدة فروض بحثية تمثلت   

مح//افظتى ق//رى وب/ين  دور المرش/د الزراع//ي ف//ي تنمي/ة البيئ//ة الريفي//ةذات د,ل/ة إحص//ائية ب//ين ق ووج/د ف//رت -١
  .الغربية والمنوفية

  :كل منبين المتغيرات المستقلة المدروسة وفروق ذات د,لة إحصائية وجد ت-٢
عى البيئ//ى ب///ين جمھ//ور ال///ريفيين ح//وثين ب///أدوارھم ف//ى نش///ر ال//وبقي//ام المرش///دين ال//زراعيين المدرج//ة -أ

  الغربية والمنوفية. تىبمحافظ
درجة قيام المرشدين الزراعيين المبح/وثين ب/أدوارھم التنفيذي/ة ف/ى تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة بق/رى مح/افظتى  -ب

  الغربية والمنوفية.
ق//رى مح//افظتى درج//ة قي//ام المرش//دين ال//زراعيين المبح//وثين ب//أدوارھم الكلي//ة ف//ى تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة ب-ج

  الغربية والمنوفية.
تسھم المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعة في تفسير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام المرش/دين ال/زراعيين  -٣

  المبحوثين بأدوارھم في نشر الوعي البيئي بين جمھور الريفيين بمحافظتى الغربية والمنوفية 
عة في تفسير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام المرش/دين ال/زراعيين تسھم المتغيرات المستقلة المدروسة مجتم -٤

  محافظتى الغربية والمنوفية قرى المبحوثين بأدوارھم التنفيذية فى تنمية البيئة الريفية ب
تسھم المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعة في تفسير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام المرش/دين ال/زراعيين  -٥

  محافظتى الغربية والمنوفية قرى وارھم الكلية فى تنمية البيئة الريفية بالمبحوثين بأد
hالنظري طارا  

  -:يمكن حصر أھمھا فيما يلىيتضمن ھذا البحث عدد من المفاھيم الھامة          
  مفھوم الدور :-١

دد وجھ/ات نظ/ر الدور من المفاھيم التي تناولھا الكثير من الكتاب والعلماء ، وتتعدد مفاھيم الدور بتع  
" أن Hargreaves) نق//& ع//ن "ھ//ارجريفز" "٦ ص، ١٩٩٥ :عب//د الج//واد(م//ن تن//اولوه ب//التعريف ، فق//د أورد 

مفھوم الدور يفتقر إلي تعريف واضح مثله مثل المفاھيم اSساسية في العلوم ا?نس/انية ، وان م/ن الممك/ن اعتب/ار 
وذل//ك عن//د ا?ش//ارة إل//ي الس//لوكيات المتوقع//ة م//ن  ،ة"المكان//ة وال//دور" ھم//ا زوج مرت//ب م//ن المف//اھيم المت&زم//

أو ھ/و مجموع/ة م/ن اSدل/ة الت/ي  ،يشير إلي س/لوك ف/رد يحت/ل وض/عا معين/امن وجھة نظره شخص ما ، فالدور 
توجه سلوك القائم بالدور ويشير ھذا المعني اSخير إلي أھمي/ة فھ/م الف/رد Sدواره وھ/ذا ال/دور ھ/و مجموع/ة م/ن 

ستنادا إلي خصائصه الفردية ، ويتض/ح م/ن ذل/ك أن إتي تحدد السلوك المتوقع من شخص معين القيم والمعايير ال
  للدور مكونين أساسيين ھما : السلوك وشخصية الفرد ، وان ھذا السلوك تحركه الحاجات والقيم والمعايير .

ال ) ف//ي تعريف//ه لل//دور بأن//ه جمل//ة اSفع//١٢، ص١٩٩٨ :اب//و العط//ا(أب//و الحس//ن نق//& ع//ن  وأش//ار  
جتماعي/ة ف/ي مواق/ف معين/ة ، كم/ا إوالواجبات الت/ي يتوقعھ/ا المجتم/ع م/ن منظمات/ه وأف/راده مم/ن يش/غلون مكان/ة 

) نق//& ع//ن دي س//اربين أن ال//دور ھ//و نم//ط تت//ابعي م//ن أفع//ال أو أعم//ال ت//ؤدي ٥٦ص ، ١٩٨٣: فري//د (أورد 
دراك/ي م/ن ش/خص م/ا عرف/ي وا?ن تنظيم أفعال الفرد ھو ناتج للس/لوك المأبواسطة شخص في موقف تفاعل ، و

وم الس//لوكية ـــــ//ـإزاء ش//خص أخ//ر. ويؤي//د م//ا س//بق ذك//ره م//ن تع//اريف خاص//ة بال//دور م//ا ورد ف//ي ق//اموس العل
 .Rowntree, Dوق//اموس التربي//ة ل//ـرونتري ( Wolman ,B (Ed) ,1975,P.328)ل//ـوولمان  (
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1981.P.259  يمي/ز ويتوق/ع م/ن ف/رد يش/غل مرك/زا ) والذي خلص تعريفھما للدور بأنه نمط من السلوك الذي
  جتماعية .معينا في النظم ا?

س//تخدام معارف//ه ومھارات//ه وخبرات//ه ف//ي مس//اعدة إھ//ذا ويمك//ن قي//اس دور الف//رد م//ن خ//&ل قيام//ه ب
فھ/و يس/تثير الف/رد ويس/اعده عل/ي التعبي/ر ع/ن ح/ل مش/ك&ته وا?د,ء برأي/ه  ،تخاذ قرارات س/ليمةإالمجتمع علي 

خ/ذ رأيھ/م ومس/اعدتھم أولكن اSھ/م ھ/و ح/ث اSف/راد و ،أيه و, يضغط علي أفراد المجتمعو, يفرض ر ،المھني
وأكثر قدرة علي تحمل المسئولية وكيفي/ة مواجھتھ/ا والعم/ل عل/ي وض/ع ، لكي يصبحوا أكثر إحساسا بمشك&تھم 

  ) ١٦٥، ص ١٩٨٣: رجب وآخرون (الحل المناسب لھا  
S ف/راد المنتمي/ة لتنظيم/ات معين/ة ، والت/ي غالب/ا م/ا ن الدور مرتبط في أدائه بمجموونظراSع/ة م/ن ا

تكون أدوارھم مختلفة وفقا لطبيعة المھام أو اSنشطة الت/ي يؤدونھ/ا ، ونظ/را Sھمي/ة الزراع/ة ف/ي مص/ر أنش/ئت 
ن العديد من التنظيمات التي تھتم بكل من الزراعة والسكان ال/ريفيين والت/ي تق/وم بالعدي/د م/ن اSدوار المختلف/ة م/

 ،سواء في ا?نتاج أو ا,ستھ&ك أو حماية البيئة الريفي/ة م/ن التل/وث ،جل تحسين مستوي معيشة اSفراد الريفيينأ
  ستلزم ضرورة التعرف علي:إولھذا فان اSمر  ،والتي من بينھا جھاز ا?رشاد الزراعي

  -دور المرشد الزراعي في تنمية البيئة الريفية: -أ
أنش/طة المرش/د الزراع/ي ف/ي الع/الم والت/ي ب/رزت أھميتھ/ا ف/ي النص/ف كان الھ/دف الرئيس/ي لمعظ/م 

وإدخ/ال التقني/ات  ،ع/ن طري/ق تح/ديث أس/اليب الزراع/ة ،ھ/و زي/ادة ا?نت/اج الزراع/ي ،الثاني من القرن الماض/ي
والتوس/ع اSفق/ي ع/ن طري/ق إدخ/ال الط/رق واSس/اليب  ،التي اكتشفھا العالم من أسمدة ومركبات كيميائية مختلف/ة

س/تعمال مي/اه ال/ري ،ولك/ن م/ع انعق/اد الم/ؤتمر الع/المي للتنمي/ة الريفي/ة وا?ص/&ح الزراع/ي إعلمية الحديثة ف/ي ال
أصبحت تنمية البيئة الريفية من المھام اSساسية للمرش/د  ١٩٧٩لمنظمة اSغذية والزراعة ل_مم المتحدة في عام 

  ي تمثل الركيزة اSساسية في تنمية البيئة الريفية. الزراعي عن طريق دوره اSساسي في التنمية الزراعية والت
S بع//ادونظ//راSإذ أنھ//ا تس//عي إل//ي تغيي//ر جمي//ع الجوان//ب  ،ن تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة ھ//ي غاي//ة متع//ددة ا

قتصادية للحياة في الريف فقد أدي ذلك إلي تغيير كبي/ر ف/ي جتماعية وا?البيئية والبشرية والتنظيمية والثقافية وا?
مرشد الزراعي إذ لم تعد مھمته قاصرة علي تقديم النصائح الفنية والتدريب للجمھور الريفي بل أصبحت مھمة ال

تتعدي إلي مھام أخري ، فزي/ادة ا?نت/اج الت/ي يس/عى إليھ/ا يج/ب أن تك/ون قابل/ة للتحقي/ق ف/ي إط/ار مجموع/ة م/ن 
ف/ي حي/اة ال/ريفيين تتفاع/ل وتت/رابط م/ع وكلھ/ا عوام/ل أساس/ية ومھم/ة  ،قتصادية وا,جتماعية والبيئي/ةالعوامل ا?

نمط حياتھم وتفكيرھم وقراراتھم وع&قتھم ضمن العائلة والمجتمع من جھة ، ومع الدولة من جھة أخ/ري ھ/دفھا 
اSساس//ي تط//وير المعرف//ة ل//دي الجمھ//ور الريف//ي ك//ي تبن//ي أعم//الھم عل//ي خط//ط بعي//دة الم//دى تھ//دف أساس//ا إل//ي 

  نميتھا والمحافظة عليھا ل_جيال القادمة .بل وت ،ستمرارية الثروة البيئيةإ
ومن ھذا المنطلق فان برامج العمل ا?رشادي , يتسنى معالجتھا مستقلة عن غيرھا من برامج تنمية 

ن مواجھ/ة المش/ك&ت الت/ي تواج/ه إنھا يجب أن تتكامل وتتناسق مع ھذه البرامج . وم/ن ھن/ا ف/أبل  ،البيئة الريفية
تص//بح فعال//ة م//ا ل//م تت//وافر للمرش//د الزراع//ي الق//ائم عليھ//ا الق//درات الفني//ة والتنظيمي//ة  تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة ل//ن

  ستمرار . والتمويلية التي تكفل لھا الفعالية وا?
ولق//د أثبت//ت التج//ارب والخب//رات أن المش//اركة الفعال//ة والطوعي//ة للس//كان ال//ريفيين ف//ي اSنش//طة ذات 

ھي الركيزة اSساسية لنجاح ھذه اSنشطة والت/ي تھ/دف  ،ماتھم المحليةالصلة  بتنمية البيئة الريفية من خ&ل تنظي
  إلي تنمية البيئة الريفية .

وھك//ذا يب//رز بق//وة ال//دور ال//ذي يج//ب أن يق//وم ب//ه المرش//د الزراع//ي ف//ي التوعي//ة والت//دريب لتمك//ين 
تلبي//ة متواص//لة الجمھ//ور الريف//ي م//ن المس//اھمة ب//دور فع//ال ف//ي تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة عل//ي النح//و ال//ذي يض//من 

وھ/ي تنمي/ة تھ/تم بص/يانة الم/وارد اSرض/ية والمائي/ة والم/وارد  ،حتياجات البشرية ل_جيال الحاض/رة والمقبل/ةل�
 ،وممكنة من الناحي/ة ا,قتص/ادية ،وھي سليمة من الوجھة الفنية ،الحيوانية والنباتية ، و, تؤدي إلي تدھور البيئة

بحي/ث  ،ب/د م/ن العم/ل م/ع منظم/ات ال/زراع والس/عي إل/ي دعمھ/ا وتقويتھ/اومقبولة علي الصعيد ا,جتماعي . و,
والعم/ل عل/ي تحدي/د  ،تكون المبادرة من جانب الزارع بمعاونة المرشد الزراعي لتحليل المواقف التي يواجھونھا

 :س/&م ( مثل للموارد البيئية المتاح/ة م اSاستخدوالسعي علي إيجاد حلول لھا في ضوء ا? ،المشك&ت واولوياتھا
  ٠) ١٩٩ -١٩٧ص ص ، ١٩٩٥

S ن المرش//د الزراع//ي يعم//ل ف//ي تنظ//يم إرش//ادي إل//ذا ف// ،ن ا?رش//اد الزراع//ي جھ//از متكام//لونظ//را
ن المرشد الزراعي يركز عمل/ه بص/فة خاص/ة عل/ي اSس/رة الريفي/ة ونظرا S، Sفراد ووحدات إرشادية مترابطة

ن إل/ذا ف/ ،ة لھا وزنھا وأھميتھا الكبيرة في تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ةا ، علي أساس أنھا وحدبكافة أفرادھا رجا, ونساءً 
من خ&ل توعيتھا بكاف/ة مج/ا,ت العم/ل ا?رش/ادي الزراع/ي  ،رتقاء بمستوي معيشة  اSسرة الريفيةھدفه ھو ا?

  والتي من بينھا تنمية وصيانة البيئة الريفية . 
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دور المرشد الزراع/ي ف/ي تنمي/ة البيئ/ة )  أن أھمية  ٢٧-٢٦ص ص ، ١٩٩٤ :الغزالي (ھذا ويذكر 
تق//وم عل//ي ا?يم//ان الت//ام بالعنص//ر ا?نس//اني ف//ي عملي//ة  ،الريفي//ة ترج//ع إل//ي إتباع//ه أس//اليب تعليمي//ة غي//ر رس//مية

وذل/ك بم/دھم بالمع/ارف  ،وتعطي أھمية خاصة لتطوير الناس م/ن خ/&ل مس/اعدتھم عل/ي تط/وير أنفس/ھم ،التنمية
تجاھ//اتھم ونظ//رتھم لتقب//ل الجدي//د وتعل//يمھم مھ//ارات جدي//دة وحف//زھم للس//عي إلرف//ع مس//تواھم الفك//ري وتغيي//ر 

  المتواصل للتعرف علي مشك&تھم والتوصل لطرق ع&جھا .
م/ن خ/&ل التع/اون فيم/ا  ،ن المرشد الزراعي يقع عليه الع/بء اSكب/ر ف/ي تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ةإلذلك ف

امج ومعالج/ة الرس/ائل العلمي/ة بطريق/ة تتناس/ب م/ع الجمھ/ور وفي إع/داد الب/ر ،بينه وبين أجھزة ا?ع&م المختلفة
كتوجيه الزراع وإمدادھم بكل ما ھو مستحدث من معارف ومھارات متعلق/ة بالممارس/ة  ،المرسل له تلك البرامج

والقيام بدور فعال في ترشيد الريفيين عامة من خ&ل ق/ادتھم والعم/ل عل/ي  ،الصحيحة والتي تحد من تلوث البيئة
تجاھية بما يستتبعه التحلل من المعارف والمھارات التقليدي/ة الس/ائدة وا? هفاع بمستوياتھم المعرفية والمھاريرتا?

ستخدام المبي/دات بطريق/ة غي/ر مفرط/ة وغي/ر إويمكن عمل ذلك في كثير من المجا,ت مثل التدريب علي  ،بينھم
م/ع التركي/ز  ،ات حف/ظ وتعبئ/ة وتخ/زين المحاص/يلستخدام اSسمدة الكيماوية وفي عمليإوفي مجال  ،ملوثة للبيئة

وذل//ك  ،عل/ي أھمي//ة تأھي//ل ال//زراع وت//دريبھم عل/ي مج//ا,ت حماي//ة البيئ//ة م//ن التل/وث وتنميتھ//ا وص//يانة مواردھ//ا
Sجھزة التنموية اSخري داخل القرى .بالتنسيق بين جھاز ا?رشاد الزراعي وا  

  -العوامل التي تؤثر علي أداء المرشد الزراعي :-ب
) أن المرشد الزراعي يقصد به إجرائيا الشخص المؤھل علميا ف/ي  ٣٠ص ، ١٩٩٥ :ه قشط(أشار  

ج//انبين أساس//يين : الجان//ب اSول وھ//و الم//ادة الفني//ة الزراعي//ة ف//ي مجا,تھ//ا المختلف//ة ، والجان//ب الث//اني : أس//س 
اSنش/طة والب/رامج ا?رش/ادية  تصال بالمزارعين والتعامل معھم لتغيير سلوكھم من خ/&لا?رشاد الزراعي وا?

  المختلفة . 
S ن/ه ,ب/د إف ،ن ا?عداد العلمي الزراعي للمرشد يتوقف بمجرد حص/وله عل/ي المؤھ/ل العلم/يونظرا

من العمل علي الت/وفير المس/تمر لك/ل م/ا ھ/و ح/ديث ف/ي مج/ال الزراع/ة والتنمي/ة الريفي/ة  وص/الح للتطبي/ق لھ/ذا 
و, يت/أتى ذل/ك إ, م/ن  ،وخبرات/ه الفني/ة الزراعي/ة بص/فة مس/تمرة ومنتظم/ةبحيث يتم تح/ديث معلومات/ه  ،المرشد

تصال والتعاون المستمر بين المرشد الزراعي وبين كل من اSخص/ائيين المرش/دين والب/احثين ال/ريفيين خ&ل ا?
  فٮالتخصصات المختلفة .

ص/فات الشخص/ية ويتطلب العمل ا?رشادي أن تتوفر بالمرشد الزراعي كثي/ر م/ن الخص/ائص والموا
التي يجب أن تراعي عند اختياره للتأھل والعمل في ھذا المجال أض/ف إل/ي ذل/ك م/ا يتطلب/ه العم/ل  ،جتماعيةوا?

نتق//ال إكت//وفير مك//ان مناس//ب ووس//ائل  ،ا?رش//ادي م//ن إمكاني//ات وتس//ھي&ت ض//رورية لنج//اح المرش//د ف//ي عمل//ه
  اSداء الفعال لوظائفه التعليمية .مناسبة وحوافز مادية ومعنوية وغيرھم، تساعد المرشد علي 

 يمكنھ/ا أن ومن حسن الحظ أن ھناك من الجھات والمؤسسات العلمية المتخصصة في مجال ا?رش/اد
  تعطي ما يكفي ل�عداد والتأھيل ا?رشادي لھذه الكوادر .

راع/ة تصال والتع/اون ب/ين تل/ك الجھ/ات العلمي/ة وب/ين وزارة الزلذلك فان اSمر يتطلب مزيدا من ا?
) أن//ه لض//مان س//&مة أداء وفعالي//ة ٢٠٢-٢٠٠ص ص ، ١٩٩٥ :س//&م(ستص//&ح اSراض//ي  ھ//ذا ويض//يف إو

المرشد الزراعي فان اSمر يتطلب المزيد من الجھود التخطيطية والتنفيذية والتقييمية بالنسبة للعدي/د م/ن القض/ايا 
رشادي والتنسيق المستمر والمستقر ب/ين , مركزية العمل ا? ،مثل (وضع اSسس للسياسات ا?رشادية الزراعية

المرش///دين ال///زراعيين ومراك///ز البح///وث وإدارات الت///دريب والجمھ///ور الريف///ي جھ///از ا?رش///اد الزراع///ي م///ع 
المؤسس//ات التعليمي//ة الزراعي//ة بمختل//ف مس//توياتھا    ، بم//ا يض//من قي//ام ھ//ذه المؤسس//ات بوض//ع من//اھج تأھيلي//ه 

البيئة الريفي/ة .و تش/جيع ال/ريفيين عل/ي تش/كيل تنظيم/اتھم بص/ورة طوعي/ة  وتدريبية مناسبة تحقق متطلبات تنمية
لتوسيع قاعدة المشاركة لھم ف/ي عملي/ة إع/داد وتنفي/ذ وتقي/يم ب/رامج تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة .وض/رورة توس/يع دائ/رة 

 مجا,ت أنشطة العمل ا?رشادي المتعلقة بتنمية البيئة الريفية.
 : مفھوم التنمية-٢

نبث//اق ونم//و ك//ل إ" نق//& ع//ن إب//رھيم ) ١ص،  ٢٠٠١ : س//&مة(م التنمي//ة كم//ا ي//ذكر  مفھ//ويعن//ى ب
سواء كان ھذا الكيان فردا أو جماع/ة  ،بشكل كامل وشامل ومتوازن ،?مكانيات والطاقات الكامنة في كيان معين

  -أو مجتمعا "وعليه فان ھذا التعريف ينطوي علي عدة ركائز أساسية ھي :
عملي//ة داخلي//ة ذاتي//ة بمعن//ي أن ب//ذورھا ومقوماتھ//ا اSص//لية موج//ودة ف//ي داخ//ل الكي//ان موض//وع ) إن التنمي//ة ( أ 

  ن أي عوامل أو قوي خارجية , تعدو أن تكون عوامل مساعدة أو ثانوية أالتنمية نفسه ، و
 إن التنمية عملية ديناميكية مستمرة ، وليست حالة ثابتة أو جامدة أو نھائية  (ب)

 ،خت&ف الكيان/اتإتجاھاتھا وأشكالھا ب/إوإنما تتعدد طرقھا و ،يست ذات طريق واحد محدد مسبقا(ج) إن التنمية ل
 خت&ف تنوع وتفاوت ا?مكانيات الكامنة في كل منھا . إوب
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  -ومع ھذا التعريف المحدد يمكن القول أن ھناك عدة شروط للتنمية أھمھا :
اني//ات الذاتي//ة الكامن//ة داخ//ل الكي//ان س//واء ك//ان ف//رد أو نبث//اق ا?مكإھ//و إزاح//ة ك//ل العوائ//ق الت//ي تح//ول دون -١

  جماعة أو مجتمعا قوميا .
  .نيات الذاتية إلي حدودھا المثليتوفير الترتيبات المؤسسية التي تساعد علي نمو ھذه ا?مكا-٢

ويضيف أن التنمية بھذا المعني تختلف عن النمو حي/ث أن النم/و يمك/ن أن يك/ون فق/ط كمي/ا وتراكمي/ا 
كما يمكن أن يكون غير مت/وازن ، بينم/ا التنمي/ة وفق/ا لھ/ذا التعري/ف تنط/وي عل/ي الت/وازن  ،ترط المساواةو, يش

  نه يكون كيفيا وكميا علي السواء .إوالشمول والمساواة فإذا كان ھناك تراكم ف
   -مفھوم البيئة :-٣

لدارس//ين ف//ي مح//او,تھم يمك//ن الق//ول أن مفھ//وم البيئ//ة م//ن المف//اھيم الت//ي تنوع//ت وتع//ددت أراء الكت//اب ا
منھ/ا ، س/تيفاء ا?نس/ان مقوم/ات حيات/ه إ?يضاحه .فمنھم من اقتصرتعريفه علي المكونات الطبيعية للبيئ/ة وكيفي/ة 

جتماعي//ة والثقافي//ة والقيمي//ة والت//ي تع//د جانب//ا ھام//ا م//ن جوان//ب البيئ//ة مث//ل ك//ل م//ن دون التع//رض للجوان//ب ا?
أب//و حط//ب ( ) ، ٢٨٩ص ، ١٩٩٧:رض//وان ( ،)  ٢ص ، ١٩٩٥ :أرن//اؤوط ()،  ٨ص ،١٩٩٨ :القص//اص (
تعريفات للبيئة  بأنھا ا?طار الذي يمارس فيه ا?نس/ان  ت) حيث خلص٤ص ،١٩٨٨: توفيق() و ٨ص ،١٩٩٦:

جتماعية وحضارية وتكنولوجية وأح/وال وم/واد وأحي/اء ت/ؤثر علي/ه ويتفاع/ل إحياته بما فيه من ظروف طبيعية و
   .معھا

قتص/ادي ) بأنھ/ا الوس/ط الطبيع/ي والبيول/وجي وا?١٩٩٣ :عي/د (فقد عرف/ه -الريفية:مفھوم البيئة أما   
رتباطا وثيق/ا ، إجتماعي الممتد في نطاق جغرافي محدود ، ويعيش فيه جماعة محدودة من السكان ترتبط به وا?

غلين بالزراع/ة ويحترفون أساسا مھنة الزراع/ة وم/ا يتص/ل بھ/ا . وق/د أض/اف أن البيئ/ة الريفي/ة تض/م كاف/ة المش/ت
S ، ن ا?نس/ان يعم/ل ف/ي مج/ال الزراع/ة كمھنة أساسية .وھٮ/أكثر ارتباط/ا بالبيئ/ة الطبيعي/ة ع/ن البيئ/ة الحض/رية
  ويتأثر بالطبيعة أساسا  وأن ھناك فروق جوھرية بين البيئة الريفية والبيئة 

 الزي/ات(ات عرفھ/ا  أس/س ومكون/النظام البيئي ل/ه الحضرية تنعكس علي عناصر الحياة ا?نسانية .و  
ت/داخلھا الفيزي/ائي  ) بأنھا" النظام الذي يبني علي مجتمع النبات والحيوان والكائنات الدقيق/ة ف/ي ٢٠ص ،١٩٨٨:

 ١٩٩٦ :أبو حطب(والكيميائي مع البيئة المحيطة بھا وھو يتكون من مجتمع حي وغير حي "وقد أتفق كل معه  
  ). ٢٢ص ، ١٩٩٠ : توفيق() و  ٩ص ،

العناص//ر  -١)  أن مكون/ات النظ//ام البيئ/ي تنقس//م إل/ي :١١ - ٩ص ص، ١٩٩٦ :و حط//ب أب/(وي/ري 
  العناصر الطبيعية غير الحية  - ٢  الطبيعية الحية 

ع//ن طري//ق ولض//مان التنمي//ة المتواص//لة يج//ب أن يت//وافر ف//ى أى مجتم//ع ال//وعى البيئ//ى وال//ذى يمك//ن حدوث//ة   
  التعليم أو وسائل ا,تصال.

  :لريفية جوانب تنمية البيئة ا
 ،لتنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة يعتبر التصدي لمشك&ت استنزاف وتلوث الموارد البيئي/ة أح/د الس/بل اSساس/ية

جل حياة تتواصل معھا الموارد عبر اSجي/ال . أرتبط ذلك بالتنمية من إوقد  ،بل للحفاظ علي الحياة البشرية ذاتھا
عل//ي أن ھن//اك ث&ث//ة جوان//ب تك//ون ف//ي ت&حمھ//ا  ،البيئي//ةس//تقرت المجتمع//ات المتقدم//ة ف//ي تناولھ//ا للقض//ايا إوق//د 

   -) علي النحو التالي:  ١٣٤-١٣٣ص ص: ١٩٩٩ :سعود (أوضحھا  وقد، منظومة لتنمية البيئة الريفية
س/تراتيجيات الوطني/ة وإنت/اج التكنولوجي/ا الجانب  العلمي : يش/تمل عل/ي وض/ع البع/د البيئ/ي ف/ي الخط/ط وا? ]١[

جتم/اعي ر عل/ي أن/واع التل/وث المختلف/ة ، ويتطل/ب اSم/ر أيض/ا م/ؤازرة الج/انبين ا?تحد من أو تس/يط التي
  والتشريعي التي تكفل تنمية البيئة وحمايتھا من التلوث وا,ستنزاف .

جتماعي//ة الخاطئ//ة Sن//ه يتطل//ب التغل//ب عل//ي الع//ادات ا?، جتم//اعي : يعتب//ر م//ن أص//عب الجوان//بالجان//ب ا?] ٢[
ولك//ن يبق/ي الس//&ح ا,ق//وي  ،م//ن اSم//ور الت/ي تحت//اج إل/ي جھ//ود طويل//ة ومكثف/ةوالجھ/ل واSمي//ة وغيرھ/ا 

وھ//و رف//ع ال//وعي البيئ//ي ل//دي الم//واطنين ع//ن طري//ق التربي//ة البيئي//ة والتثقي//ف  ،س//تمراراإواSكث//ر فعالي//ة و
) أن ھ//ذا الجان//ب يش//تمل عل//ي نش//ر ال//وعي البيئ//ي ب//ين  ٤٠ ،ص١٩٧٣ : بش//ارة(البيئ//ي ، وق//د أك//دت  

، وكذلك علي ك/ل م/ن التربي/ة البيئي/ة والتثقي/ف البيئ/ي وا?ع/&م البيئ/ي ، وق/د عق/دت العدي/د م/ن  المواطنين
كما أعلنت الجمعية العامة ل_م/م   ١٩٧٢المؤتمرات والندوات الخاصة بالبيئة ومنھا مؤتمر ستوكھولم عام 

ع//داد الم//واطنين وأوص//ت بض//رورة إ ،المتح//دة ي//وم الخ//امس م//ن يوني//و م//ن ك//ل ع//ام ي//وم البيئ//ة الع//المي
وق/د اھ/تم  وتوعيتھم وتربيتھم بيئيا من اجل تنمية البيئة الريفية ،أى خلق وع/ى بيئ/ى ل/ديھم  وال/وعي البيئ/ي

،  ١٩٩٨ :عب///د المس///يح () و٣٢ص ، ١٩٩٥ :ع///ويس  س///عاد () و٩ ص، ١٩٩٠ :العج///وز (ك///ل م///ن 
علي ا?حس/اس والمعرف/ة  ) بتعريف الوعى البيئى  بأنه "ا?دراك القائم٨٤،ص ١٩٩٩ :سعود (و )١١ص

س/تغ&ل الم/وارد الطبيعي/ةعن إبالع&قات والمشك&ت البيئية من حيث أسبابھا وآثارھا ووسائل حلھا وحسن 
  لخصوا عناصر مفھوم الوعي البيئي فى :وقد في مدخ&ت الزراعة على ھذه الجوانب طريق الترشيد 
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  ھا .ا?دراك الواعي للمشك&ت البيئية وأسبابھا وأساليب حل-
  ت&زم الجانبين المعرفي والوجداني .-
 يعتبر أساس تكوين ا,تجاھات البيئية التي تتحكم في سلوك الفرد .-
 يفيد في التعرف علي سلوك الفرد تجاه بيئته سواء كان ايجابيا أو سلبيا .-

جل أھذه  الخصائص السابقة لمفھوم الوعي البيئي عمل برامج توعية بيئية من  حيث يمكن فى ضوء
ويعتبر ذلك م/ن أھ/م قض/ايا البيئ/ة الت/ي رك/زت عليھ/ا الم/ؤتمرات  ،خلق وتدعيم الوعي البيئي والعمل علي نشره

وا,جتماعات والتي أوص/ت بض/رورة عم/ل ب/رامج ف/ي التربي/ة البيئي/ة والتثقي/ف البيئ/ي وا?ع/&م البيئ/ي لتحقي/ق 
 :ال//دمرداش () ٤٦ص، ١٩٨١ :الس/عيد () ١٢ ص، ١٩٧٩: س/ليم (ك/ل م/ن  ذل/ك.و التربي/ة البيئي/ة :كم/ا عرفھ/ا

 بأنھا " عملية إعداد ا?نسان للتفاعل الناجح مع بيئته الطبيعية بما تشمله من موارد مختلفة " . )٦٦ص،  ١٩٩١
) أن التربية البيئية تھ/تم بتنمي/ة مجموع/ة م/ن الص/فات ا?نس/انية ٧١ص،  ١٩٩٦:أبو حطب (وكذلك يري   
   منھا :

  :حتكاك المباشر مع النظم والمشك&ت البيئية عن طريق ا? : المwحظة والخبرة -
 بغرض ا?دراك المتزايد لكيفية عمل النظم البيئية . م :ـــــــالفھ-
 وھي معرفة كيفية العمل في مجموعات وتقدير الموارد والتنظيم . اhدارة :-
                          رء وقيمهتخاذ خيارات تت&ءم مع أھداف المإتعني القدرة علي  ات:ـــxخwقيا-
  ٠للترويح والجمال والفن وا?لھام ھاستخدامإوھي تقدير البيئة لذاتھا والجماليات:-
-hعن طريق تنمية الشعور با,ھتمام الشخصي والمسئولية تجاه رفاھية المجتمع ا?نساني والبيئي معا زام :ـلتا، 

  .يةستعداد للمشاركة في حل المشك&ت البيئوا?
الثقاف/ة البيئي/ة ويقص/د بومن الجوانب ا,خري التي ترتبط بمجال تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة ، الثقاف/ة البيئي/ة 

) علي أنھا ذلك النوع من التعل/يم غي/ر  ٨٥ ص، ١٩٩٩ :سعود()  و٤ ص، ١٩٩٣ :العوضي (كل من  كماأتفق
يا البيئ/ة م/ن خ/&ل القن/وات المجتمعي/ة الذي يستھدف تحسين الوعي البيئي وتكوين رأي ع/ام واع بقض/ا النظامي

  المختلفة مثل : وسائل ا?ع&م واSحزاب والندوات والجمعيات العلمية وغيرھا .
تفق المخططون والمنفذون لبرامج تنمية المجتمعات المحلي/ة عل/ي أن اSھمي/ة الحقيقي/ة ل�ع/&م إولقد     

 ، ١٩٨٠ :عم/ر (ه ، لفعلية في مش/روعات خط/ة تنميت/ھي إحداث البيئة التي تؤدي بالمجتمع المحلي للمشاركة ا
  ) ٣٤ص

عتب/ارات معين/ة أوردھ/ا إوتقوم وس/ائل ا?ع/&م المختلف/ة ب/دور كبي/ر ف/ي ا?ع/&م البيئ/ي ولك/ن ھن/اك 
رتق/اء بمس/توي نوعي/ة الب/رامج الھادف/ة . ا?كث/ار م/ن الم/واد ) علي النحو التالي : ا?  ٨٨ص،  ١٩٩٩ :سعود (

زدواج الب/رامج ا?ع&مي/ة بم/ا يحق/ق التن/اقض بينھم/ا مم/ا ق/د إسخ ثقافتنا وقيمنا اSصيلة . عدم ا?ع&مية التي تر
  يؤدي إلي فقدان الثقة فيھا .

  

  اxسلوب البحثى
  

ختي//ار مح/افظتى الغربي//ة والمنوفي/ة ?ج//راء ھ/ذه الدراس//ة لكونھم/ا م//ن أھ/م المحافظ//ات المتمي//زة إت/م 
بھ/ا، والمنوفي/ة مق/ر  اوإقامتھ/ ابحكم نش/أتھ ةمحافظة الغربية موطن الباحث ، با?ضافة إلي كون بالتنوع الزراعى

ب/الظروف والتط/ورات الحادث/ة  اوإلمامھ/ االواقعية المستمدة م/ن معايش/تھ اوما ترتب علي ذلك من خبراتھ اعملھ
المنطقت/ين،  نھ/اتيتجمي/ع البيان/ات بص/ورة دقيق/ة م/ن  االمنطقت/ين ، ومم/ا يس/ھل عليھ/ بھاتينبالمجتمعات الريفية 

(الب/اجور  مرش/دا م/وزعين كالت/الى ٢٦٩محافظة المنوفية من تسعة مراك/ز أجم/الى ع/دد المرش/دين بھ/متتكون و
-٤٤أش//مون – ٣٤من//وف  -٥الس//ادات  – ٢١برك//ة الس//بع  -٣٥ش//بين الك//وم - ٤٤قويس//نا -مرش//دا زراعي//ا٣٦
ت/م أختي/ار خمس/ة مراك/ز م/نھم فق/ط بطريق/ة ) وذلك وفقا لبيانات مديرية الزراعة بالمنوفي/ة،  ١٦الشھداء -٣٤ت&

 ١١٠جم/ع البيان/ات م/ن  أمك/ن للباحث/ةمرش/دا زراعي/ا،  ١٤٧عمدية بلغ اجمالى عدد المرش/دين ال/زراعين بھ/م  
بينم/ا تت/ألف  ) فى المراكز الخم/س المخت/ارة ،١٤٧( % من إجمالى المرشدين٧٤مرشدا فقط منھم يمثلون نسبة 
مرش/د قري/ة موزع/ة كالت/الى  ٢٧٥قري/ة  ٢٩٠كز يعمل بق/راھم الت/ى يبل/غ ع/ددھا محافظة الغربية من ثمانية مرا

المحل/ة  ، ٣١قط/ور  ، ٢١س/منود  ، ٣٨الس/نطة  ، ٣٠زفت/ى  ، ٣٠بس/يون  ، ٣٧مرشدا ،كفر الزي/ات ٤٥(طنطا
م/نھم مرشدا  ٢٠٨أمكن للباحثة جمع البيانات من وقد بالغربية،  ) وذلك وفقا لبيانات مديرية الزراعة٥٨الكبرى 

الخمس التى تم أختيارھا بطريقة عمدية فھم يمثل/ون إتجاھ/ات  % من إجمالى المرشدين بالمراكز٧٦يمثلون نسبة
  كفر الزيات )                                           -السنطة -زفتى-طنطا -المحافظة اSربعة باSضافة لكثرة عدد المرشدين وھى (المحلة الكبرى

 فى٢٠٠٦انات من خ&ل المقابلة الشخصية مع المبحوثين فى شھرى نوفمبر وديسمبر وتم تجميع البي
اس/تمارة أس/تبيان  محافظ/ة الغربي/ة  بواس/طة ف/ى ٢٠٠٧محافظة المنوفية، وخ&ل  الفترة م/ن أبري/ل حت/ى يوني/و 
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تابع/ة  و ت/م  موحدة والتى أعدت  لھذا البحث ولقد أحتوت ا,ستمارة على تسع متغيرات مستقلة وث&ث متغيرات
 -قياسھم كالتالى :

  -للمتغيرات المستقلة: بالنسبة-أو,:
   -لمتغيرين من المتغيرات المستقلة ھما :المطلقة إستخدمت الدرجات 

  .عدد سنوات الخبرة في العمل ا?رشادي -١
  .عدد سنوات الخبرة في اSنشطة ا?رشادية المتعلقة بالبيئة الريفية) -٢

  وأعطيت درجات لقياسھا كما يلي :حويلھا إلى صورة كمية تم ت لمستقلة فقدأما باقي المتغيرات ا
   -عدد سنوات تعليم المبحوث :-٣

س/نة (دبل/وم) درج/ة واح/دة، وم/ن بلغ/ت ع//دد ١٢وت/م  قياس/ه بأعط/اء م/ن بلغ/ت ع/دد س/نوات تعليم/ه 
س/نة ( دراس/ات  ١٦س/نة (مؤھ/ل ع/الي) درجت/ان ،وم/ن بلغ/ت ع/دد س/نوات تعليم/ه أ كث/ر م/ن ١٦سنوات تعليم/ه

 عليا) ث&ث درجات.
  ا,ستفادة من مصادر المعلومات :   مدى -٤

ويعكسه عدد مصادر المعلومات التي يستفيد منھا المرشد الزراعي ودرجة استفادته م/ن ك/ل مص/در 
، وقد قيس ھذا المتغير من خ&ل سؤال المرشدين الزراعيين ع/ن درج/ة اس/تفادتھم م/ن ھ/ذه المص/ادر ف/ي تنمي/ة 

ئة الريفية والتي بلغ عددھا ثمانية مصادر وتحسبا لوجود مصادر أخري لم يتم إدراجھا تم فتح الس/ؤال بكتاب/ة البي
عبارة مصادر أخري (تذكر) . وھذه الثمانية مصادر تمثلت فى: ا?دارة العامة ل�رشاد الزراعي ، وزارة البيئ/ة 

ص//ائي التنمي//ة الريفي//ة ، رؤس//ائه ف//ي العم//ل ، ، مرك//ز البح//وث الزراعي//ة ، المعاھ//د العلمي//ة المتخصص//ة ، أخ
الزم&ء في اSقسام المختلفة ،المؤتمرات والندوات ا?رشادية ،وقد طل/ب م/ن المبح/وث أن يح/دد درج/ة إس/تفادته 
من كل ھذه المصادر ، فقد أعطي المبح/وث ال/ذي كان/ت إس/تفادته كبي/رة( أرب/ع درج/ات)، والمبح/وث ال/ذي ك/ان 

( ث&ث درجات)، والمبحوث الذي كانت درجة استفادته ضعيفة ( درجت/ين)، وف/ي حال/ة درجة إستفادته متوسطة 
عدم إستفادته (درجة واحدة) . وبجمع الدرجات التي حصل عليھ/ا المبح/وث بأجابت/ه ع/ن م/دى إس/تفادته م/ن ك/ل 

ح/وث م/ن أمكن الحصول علي درجة كلية تعبر ع/ن م/دى إس/تفادة المببعد معايرتھا  مصدر من المصادر السابقة
  مصادر المعلومات المتعلقة بتنمية البيئة الريفية .

  مدى ا?ستفادة من التسھي&ت المادية :-٥
ويشير إلي عدد التسھي&ت المادي/ة الموج/ودة وم/دى إس/تفادة المرش/د الزراع/ي م/ن ك/ل منھ/ا، وق/يس 

عمل/ه، وھ/ي ت/وافر (وس/يلة ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن وجود بعض التسھي&ت المادية التي تمكنه من أداء 
مواص//&ت ، تليف///ون بالمكت///ب ، جھ///از في///ديو ، جھ//از كاس///يت ، قاع///ة ?س///تقبال جمھورالمسترش///دين ، مكتب///ة 

جھاز عرض شرائح . وتحسبا لوجود بع/ض التس/ھي&ت اSخ/رى  -معمل ارشادى -ارشادية، مطبوعات إرشادية
يف البن/د اSخي/ر (تس/ھي&ت أخ/ري ) ت/ذكر) . وق/د التي تيسر عمل المرش/د و ل/م ي/تم ذكرھ/ا ف/ي ا?س/تمارة، أض/

أعطي المبحوث (درجة واحدة) في حالة وجودھا ، وأعطي( صفر) في حالة ع/دم وجودھ/ا . وبس/ؤال المبح/وث 
عن درجة إستفادته من كل من ھذه التسھي&ت كل علي حدة في حالة وجودھا ، فق/د درج/ت إس/تجابته إل/ي ث/&ث 

)   عل//ي الترتي//ب .  وت//م ١-٢-٣ة) وأخ//ذت ھ//ذه ا?جاب//ة درج//ات مقابل//ة لھ//ا (ض//عيف–متوس//طة  -أنم//اط (كبي//رة
ضرب الدرجات التي تدل علي وجودھا في الدرجات المقابلة لھا، والتي تدل علي مدٮا?ستفادة في حالة وجودھا 

ة لتعط//ي الدرج//بع//د معايرتھ//ا ث//م جمع//ت ال//درجات الت//ي ت//دل عل//ي حج//م ا?س//تفادة م//ن ك//ل م//ن ھ//ذه التس//ھي&ت 
  النھائية الدالة علي مدى ا?ستفادة من التسھي&ت المادية .

  مستوٮالتدريب ا?رشادي :-٦
ويقص/د ب//ه ع//دد ال//دورات التدريبي//ة الت//ى حض//رھا المرش/د الزراع//ي ف//ي مج//ال ا?رش//اد عام//ة وف//ي 

ث ت/م س/ؤال مجال البيئة الريفية بصفة خاصة أثناء فترة عمله ا?رشادي ودرجة إستفادته من ھذه ال/دورات ، حي/
المبح//وث عم//ا إذا ك//ان ق//د حص//ل عل//ي دورات تدريبي//ة وأعط//ي المبح//وث ال//ذي حص//ل عل//ي دورات تدريبي//ة(   
درجتين) والذي لم يحص/ل عل/ي دورات تدريبي/ة أعط/ي( درج/ة واح/دة) ،وبس/ؤال المبح/وث ع/ن ع/دد ال/دورات 

( كثي/ر ـ متوس/ط ـ قلي/ل ) وأعطي/ت  التي ق/د حص/ل عليھ/ا ف/ي تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة ، ت/م الت/درج ف/ي ا?جاب/ة ب/ين
وبسؤال المبحوث عن معدل ا,س/تفادة م/ن ھ/ذه ال/دورات ت/م  ) علي الترتيب ، ١ـ٢ـ٣ا?جابات درجات مقابلة  ( 

) وت/م جم/ع  ١-٢-٣منخفض ) وأعطيت ا?جابات درجات مقابل/ة (  –متوسط  –التدرج في ا?جابة بين ( عالي 
لتكون المؤشر النھائي الدال على مستوى الت/دريب ا?رش/ادي عد معايرتھا بالدرجات التي حصل عليھا المبحوث 

  في مجال تنمية البيئة الريفية .
  ,تصال ا?رشادي :ا مدى-٧

ويشير إلي عدد الزيارات الشھرية الت/ي يق/وم بھ/ا المرش/د الزراع/ي لل/زراع ودرج/ة إس/تفادة ال/زراع 
ات التي يقوم بھا المزارع ش/ھريا ت/درجت ا?جاب/ات ب/ين ( من ھذه الزيارات ،تم سؤال المبحوث عن عدد الزيار
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وبس//ؤال ٠)عل//ي الترتي//ب  ١-٢-٣ا,جاب//ات درج//ات مقابل//ة (  قلي//ل )، وت//م قياس//ة بإعط//اء –متوس//ط  –كثي//ر 
م//نخفض)  –متوس//ط- -المبح//وث ع//ن م//دى إس//تفادة ال//زراع م//ن ھ//ذه الزي//ارات، ت//درجت ا?جاب//ة ب//ين (مرتف//ع 

) عل/ي الترتي/ب  ١ـ٢ـ٣ھذه الزيارات . وتم قياسه بإعطاء اSجابات درجات مقابلة (  كمتدرج لنمط ا?ستفادة من
لتك//ون المؤش//ر النھ//ائي لم//دى  بع//د معايرتھ//ا وت//م جم//ع ال//درجات الت//ي حص//ل عليھ//ا المبح//وث ف//ى الس//ؤالين ٠

  ا?تصال ا?رشادي
  -مدى مساعدة الجمھور الريفي :-٨

عي بحلھا  للزراع ، وقيس ھذا المتغير بسؤال المبح/وث ويعكس عدد المشاكل التي قام المرشد الزرا
، ھل قمت بمساعدة الزراع ف/ي ح/ل بع/ض مش/اكلھم والمبح/وث ال/ذي أج/اب  ب (نع/م) أعط/ي درجت/ين، وال/ذي 
أجاب ب (,) أعطي درج/ة واح/دة، وبس/ؤال المبح/وث ع/ن ع/دد المش/اكل الت/ي ق/ام بحلھ/ا م/ع ال/زراع ف/ي حال/ة 

 ٣) وأعطيت درجات مقابلة (بدرجة ضعيفة – ةمتوسط بدرجة–بدرجة كبيرةبة بين ((نعم) وتم التدرج في ا?جا
لتمث/ل المؤش/ر بع/د معايرتھ/ا ) علي الترتيب، وفي النھاي/ة ت/م جم/ع ال/درجات الت/ي حص/ل عليھ/ا المبح/وث ١-٢-

  النھائي لدرجة مساعدته للجمھور الريفي .
  التنسيق البيئى مع فئات المجتمع الريفى -٩

م/ايقوم ب/ه المرش/د الزراع/ي م/ن تنس/يق م/ع فئ/ات المجتم/ع الريف/ي المختلف/ة بش/أن البيئ/ة ويشير إل/ي 
وذلك من خ&ل مساعدتھم للقيام باSنشطة التي يكون لھا مردودات ايجابية عل/ي تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة ،  حي/ث ت/م 

يج المجتم/ع الريف/ي ، سؤال المبحوث عن مدى ع&قاته مع عدد من العناصر والتي من المفترض أنھ/ا تك/ون نس/
أعض/اء المج/الس  –م/ديري الجمعي/ات الزراعي/ة  –( رج/ال ال/دين -وبلغ عددھم عشرة عناصر مجتمعية وھي :

ص//غار  –الم//رأة الريفي//ة  –الش//باب الريف//ي  –مش//ايخ البل//د –عم//د الق//رى  –رؤس//اء مراك//ز الش//باب  –المحلي//ة 
يتم ذكرھا فقد ذكرتالعبارة اSخيرة أش/خاص آخ/رين كبار الزراع) وتحسبا لوجود عناصر أخري لم    –الزراع 

) كمؤش//ر لدرج//ة االتنس//يق م//ع , توج//د –ض//عيفه  –متوس//طه  –كبي//رة(ت//ذكر) ،وت//م الت//درج ف//ي ا?جاب//ة ب//ين (
) على الترتي/ب ، وبجم/ع ال/درجات الت/ي حص/ل عليھ/ا المبح/وث ١-٢-٣- ٤الريفيين وتم إعطاء درجات مقابلة (

مؤش/را ع/ن درج/ة تنس/يقة م/ع ك/ل عنص/ر م/ن العناص/ر الس/ابقة لتعط/ي ف/ي النھاي/ة والت/ي تعط/ي بعد معايرتھ/ا 
  الدرجة النھائية الدالة علي مدى تنسيقة مع كافة فئات المجتمع الريفى مجتمعه للعمل علي تنمية البيئة الريفية .

  -ثانيا المتغيرات التابعة:
  -: دورالمرشد الزراعي في نشر الوعي البيئي بين الجمھور الريفي -١
  تم قياس ھذا المتغير بإستخدام مقياس يتكون من ث&ثة مؤشرات تمثلت فى :-
ت/م س//ؤال المبح/وث ھ//ل قم/ت بنش//ر توص/يات بيئي//ة ف/ي منطق//ة عمل/ك خ//&ل الس/نوات الخم//س  -اSول : المؤش/ر

ا,خيرة ؟ وأعطي المبحوث الذي أجاب (نعم) درجتين والمبحوث الذي أجاب (,) فقد أعطي درجة واح/دة 
.  

سؤال المبحوث عن مع/دل عم/ل إجتماع/ات ون/دوات ع/ن البيئ/ة الريفي/ة ف/ى منطق/ة عمل/ه  وت/م  -المؤشر الثاني :
) ١-٢-٣-٤ن/ادرا= أب/دا) وأعطي/ت ھ/ذه ا?جاب/ات درج/ات مقابل/ة (–أحيانا -التدرج في ا?جابة بين (بأنتظام

  علي الترتيب
وتم جتماع/ات والن/دوات ف/ي حال/ة عملھ/الي ھ/ذه ا,حيث تم سؤال المبحوث عن معدل ا?قبال ع-الثالث : المؤشر

)عل/ى  ١-٢-٣) وأعطي/ت ھ/ذه اSجاب/ات درج/ات مقابل/ه(قلي/ل –متوس/ط  –جاب/ة ب/ين ( كبي/ر التدرج في ا?
بع//د معايرتھ//ا ف//ى المؤش//رات الث&ث//ة  الترتي//ب. ف//ى النھاي//ة ت//م جم//ع ال//درجات الت//ى حص//ل عليھ//ا المبح//وث

قليل )لدرجة قيام المرشد الزراعى بدوره فى نشر الوعى البيئى ب/ين  -متوسط-لتكون المؤشر النھائى (كبير
  جمھور الريفيين 

  -درجة قيام المرشد الزراعي بدور تنفيذي في تنمية البيئة الريفية : -٢
ق//يس ھ//ذا المتغي//ر م//ن خ//&ل س//ؤال المرش//دين ال//زراعيين ع//ن درج//ة مش//اركتھم ف//ي بع//ض اSنش//طة 

  بيئة الريفية والتي بلغ عددھا خمسة عشر نشاطا وھي:ا?رشادية ذات الصلة بتنمية ال
( مكافح//ة تل//وث الھ//واء ، ومكافح//ة تل//وث الم//اء ، ومكافح//ة تل//وث المس//كن ، ومكافح//ة تل//وث الترب//ة ، 
ومكافحة تلوث الشوارع ، ونش/ر تكنولوجي/ا حديث/ة ، وال/تخلص م/ن المخلف/ات الزراعي/ة بطريق/ة س/ليمة ، ونش/ر 

س ، ومش/روع مشروعات صغيرة ، ومشروع الصرف الصحي ، ومشروع مياه الش/رب ، ومش/روع بن/اء م/دار
بناء مستشفيات ، ومشروع تمھيد طرق ، ومشروع إنارة شوارع ، ومشروع محو أميه ، وتحسبا لوجود أنش/طة 

متوس/طة  –أخري لم يتم ذكرھا فقد أضيفت عبارة (أنشطة أخري  (تذكر) وتم الت/درج ف/ي ا?جاب/ة ب/ين ( كبي/رة 
ن ھ//ذه اSنش//طة وأعطي//ت ھ//ذه ا?جاب//ات , يوج//د ) كمؤش//ر لدرج//ة المرش//د الزراع//ي ف//ي ك//ل م// –منخفض//ة  –

كان ذلك مؤش/را نھائي/ا لدرج/ة قي/ام بعد معايرتھا ) علي الترتيب وبجمع ھذه الدرجات ١-٢-٣-٤درجات مقابلة (
  المرشد الزراعي بدور تنفيذي في تنمية البيئة الريفية .



 Khairy, Dorria M.   

 7652

 درجة قيام المرشد الزراعي بدور كلي في تنمية البيئة الريفية :-٣
في ھ/ذه الدراس/ة المھ/ام واSنش/طة الت/ي يق/وم بھ/ا المرش/د الزراع/ي لتنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة م/ن ويقصد به 

خ&ل التعرف علي درجة قيامه بدوره في نش/ر ال/وعي البيئ/ي ب/ين الجمھ/ور الريف/ي، ودرج/ة قيام/ه بدورتنفي/ذي 
اSول با?ضافة إل/ي المتغي/ر الت/ابع في تنمية البيئة الريفية وقد تم قياس ھذا المتغير من خ&ل جمع المتغير التابع 

  الثاني .
 ةب/دأت بزي/ارة الباحث/حي/ث بع/دة مراح/ل حت/ى بلغ/ت ش/كلھا النھ/ائي ،  ا,س/تبيانوقد مر إعداد إس/تمارة 

ل//بعض المرش//دين ال//زراعيين ب//بعض ا?دارات ا?رش//ادية المختلف//ة بالمح//افظتين لجم//ع البيان//ات منھ//ا ، وذل//ك 
م/ن لع/دد ب/ه المرش/د الزراع/ي ف/ي تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة، وت/م عم/ل إختب/ارا مب/دئيا للتعرف علي الدور الذي يقوم 

،   ٢٠٠٦مرش//دا زراعي//ا  ف//ى محافظ/ة المنوفي//ة خ//&ل ش//ھرى س//بتمبر و أكت//وبر ٢٧ بل//غالمرش/دين ال//زراعيين 
 وذل/ك للوق/وف عل/ي م/دي فھ/م المبح/وثين ٢٠٠٧مرشدا زراعيا  فى محافظة  الغربي/ة خ/&ل ش/ھر فبراي/ر ٣٥و

ل_س//ئلة وم//دي س//ھولتھا وللتأك//د م//ن م//دي ص//&حية اSس//ئلة والعب//ارات لقي//اس المتغي//رات المطلوب//ة بدق//ة . وت//م 
إجراء بعض التعدي&ت فى إستمارة البحث حتى أصبحت في صورة نھائية صالحة لجمع البيانات الميدانية خ&ل 

محافظ//ة الغربي//ة م//ن أبري//ل حت//ى يوني//و م//ن المنوفي//ة،بينما ت//م جم//ع البيان//ات ف//ى  ٢٠٠٦ش//ھرٮنوفمبر وديس//مبر 
، ولكي تحقق البيانات التي جمعت أھ/داف الدراس/ة ت/م تفريغھ/ا وتبويبھ/ا وج/دولتھا لتحليلھ/ا .وق/د اعتم/د   ٢٠٠٧

  في تحليل بيانات ھذه الدراسة علي اSدوات ا?حصائية اiتية :
ت المس/تقلة المدروس/ة وب/ين معامل ا,رتب/اط البس/يط لبيرس/ون لدراس/ة الع&ق/ة ب/ين ك/ل م/ن المتغي/را

دورالمرشد الزراع/ي ف/ي نش/ر ال/وعي البيئ/ي ب/ين جمھ/ور ال/ريفيين ، ودراس/ة الع&ق/ة ب/ين المتغي/رات المس/تقلة 
المدروسة وب/ين دور المرش/د الزراع/ي التنفي/ذى ف/ى تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة ، وك/ذا دراس/ة الع&ق/ة ب/ين المتغي/رات 

  المرشد الزراعي بدور كلي في تنمية البيئة الريفية .المستقلة المدروسة وبين درجة قيام 
ا?س/ھام م/دى وذل/ك لمعرف/ة  step-wiseكما إستخدم التحليل ا?نحداري المتع/دد المت/درج الص/اعد 

الزراع/ي ف/ي  النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة المؤثرة مجتمعة ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي دورالمرش/د
لجمھور الريفي ، ودورالمرشد الزراعي التنفيذى في تنمية البيئة الريفي/ة، ، وك/ذا درج/ة نشر الوعي البيئي بين ا

قي//ام المرش//د الزراع//ي ب//دور إجم//الي ف//ي تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة ، ھ//ذا با?ض//افة إل//ي الع//رض الج//دولي ب//التكرار 
  والنسب المئوية . 

  

  النتائج ومناقشتھا
  

Tة  بين فى تنمية البيئة الريفية يينالزراع يندور المرشدفى الفروق التعرف على  -أوAافظتى المنوفيAقرى مح
  -والغربية :

دور المرشد الزراع/ى ف/ى تنمي/ة فى للتحقق من مدى صحة الفرض الذى ينص على وجود إخت&ف  
ت/م ص/ياغة ھ/ذا الف/رض ف/ى ص/ورته الص/فرية ق/رى ك/& م/ن مح/افظتى المنوفي/ة والغربي/ة  ،  ب/ينالبيئة الريفية 

وق/د أوض/حت النت/ائج ال/واردة وج/ود ف/روق للفرق بين متوسطين ،   Tاستخدام أختبار تم ھذا الفرض  و,ختبار
مح/افظتى المنوفي/ة والغربي/ة حي/ث ك/ل م/ن معنوية بين دور المرشد الزراعى ف/ى تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة ف/ى ق/رى 

  )١وضحه جدول(ي وھذا ما )١.٠٨٧٩الجدولية ( T من كبر) وھى أ١.١٦١٢المحسوبة (  Tبلغت قيم 
  

  بعض قرى محافظتى المنوفية والغربيةبدور المرشد الزراعى فى تنمية البيئة الريفية فى الفروق  :)١جدول (
  T  اxنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  عدد المبحوثين  المحافظة
  الغربية
  المنوفية

٢٠٨  
١١٠  

٩,٨٩٣٤  
٦,٤٦٧  

٢,٦٨٧  
١,٨٣٥  

١.١٦١٢  

  ,٠٥مستوى معنوية  عند ١.٠٨٧٩ الجدوليةT  قيمة

  
الذى ينص عل/ى ع/دم وج/ود ف/روق واSول ا?حصائى  رفض الفرضيتضح وبناءا على ھذه النتيجة 

وبالت/الى  "ق/رى مح/افظتى المنوفي/ة والغربي/ة ب/ينفى تنمية البيئ/ة الريفي/ة  يينالزراع يندور المرشد"معنوية بين 
يمك/ن اس/تخ&ص أن أخ/ت&ف من/اطق الدراس/ة ل//ه  وم/ن خ/&ل ھ/ذة النتيج/ة ،قب/ول الف/رض البحث/ى اSول الب/ديل 

سوف قرى محافظتى المنوفية والغربية وبالتالى  بينفى تنمية البيئة الريفية  يينالزراع ينتأثير على دور المرشد
يتم التعامل مع المحافظتين بشكل منفصل عند إجراء التحلي&ت ا?حصائية ، وقد يعزى ذلك لوجود بيئات جدي/دة 

إل//ى عوام//ل أخ//رى ق//د ترج//ع إل//ى المرش//دين ’ لمنوفي//ة مث//ل مدين//ة الس//ادات ، والخطاطب//ة ، ب//ا?َأ?ف//ى محافظ//ة ا
  .أنفسھم أو الجھاز ا?رشادى بشكل عام بكل محافظة من المحافظتين المدروستين

  -الدراسة:وصف عينة ثانيا: 
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س//ة ف//ى المح//افظتين تش//ير نت//ائج التحلي//ل الوص//فى للبيان//ات إل//ى أن غالبي//ة المبح//وثين فٮالقرٮالمدرو
% ف/ى المنوفي/ة ٥٦%م/ن أجمالٮ/المبحوثين ف/ى الغربي/ة و٧٧حاصلين على بكالوريوس الزراعةإذ بلغت نسبتھم 

%بينمافٮالمنوفي//ة ٣٦ف//ى الغربي//ة بنس//بة  س//نة) ٢٣-١٢،وخب//رتھم الس//ابقة ف//ى العم//ل ا,رش//ادٮتراوحت م//ابين (
%، و غالبية المبحوثيين لھم خب/رة ف/ى ٣٥بنسبة ) سنة ٢٣-١٢( مع سنة)١١-١تساوى عدد من لديھم خبرة من(

 ١١% بينما بلغت الخبرة البيئية للغالبية فى المنوفية  أقل م/ن ٥٦سنة فٮالغربيةبنسبة٢٤أكثر من  ا,نشطة البيئية
ختلف//ت ف/ى المح//افظتين فظھ/رت  منخفض//ة ف//ى ا% ومس/توى إس//تفادتھم م/ن مص//ادر المعلوم/ات ٥٧بنس//بة  س/نة

%،ولك/ن اس/تفادتھم م/ن ٦٥% بينما كانت متوسطة فى الغربية إذ بلغت نسبة الغالبية ٨٢ھم وبلغت نسبت المنوفية
% ف//ى الغربي//ة ،أختل//ف  ٦٠و %ف//ى المنوفي//ة،٧٠كان//ت منخفض//ة ف//ى ك//& المح//افظتين بنس//بة التس//ھي&ت المادي//ة

وكانت  % ،٣٥كان مرتفع فى المنوفية بنسبة بينما %٤٥مستوى تدريب غالبيتھم  فكان متوسطا فٮالغربية بنسبة
 %للمنوفي//ة وك//ذلك درج//ة٦٥و %للغربي//ة،٥٤ك//& المح//افظتين بنس//بة ف//ى لھ//م كثي//رة درج//ة اSتص//ال ا,رش//ادى

% فى المنوفية  وكان لغالبية المبحوثين قدرة عل/ى ٥٤% فى الغربية و٥٢مساعدة السكان الريفيين بنسب بلغت 
%بينم//ا كان//ت متوس//طة ف//ى المنوفي//ة بنس//بة  ٤٧إذ بلغ//ت نس//بتھم  ن ق//راھم ف//ى الغربي//ةالتنس//يق البيئ//ى م//ع س//كا

%.ولق/د أش/ارت نت/ائج التحلي/ل الوص//فى أيض/ا لبيان/ات المتغي/رات التابع/ه إل//ى أن لغالبي/ة المبح/وثين ف/ى ك//& ٤٤
نوفي/ة ،بينم/ا % ف/ى الم٦٤% ف/ى الغربي/ة،٧٢المحافظتين دور متوسط فى نشر الوعى البيئى بين الريفيين بنسب

% ،ك//ان دور المرش//دين ٤٥أختل//ف ال//دور التنفي//ذى فلق//د ك//ان لغالبي//ة المبح//وثين ف//ى الغربي//ة دور كبي//ر بنس//بة
فك/ان كبي/را أيض/ا  نت/ائج ال/دور الكل/ى كان له أثره الواض/ح عل/ى % مما٤٣المبحوثين فى المنوفية متوسط بنسبة

  )٢جدول( هيوضح ة وھذا ما% فى المنوفي٤٥ومتوسط بنسبة  % فى الغربية ،٤٣بنسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع المبحوثين وفقا للخصائص المدروسة :)٢جدول (

محافظة   المتغير  محافظة المنوفية  الغربية محافظة  المتغير
  الغربية

محافظة 
  المنوفية

  - تعليم المبحوث:- ١
  ومـدبل

  بكالوريوس
  دراسات عليا 

الخب//////رة ف//////ى العم//////ل - ٢  %  العدد  %  العدد
 )١١- ١م//////ن( ا,رش//////ادى

  سنة
  سنة )٢٣- ١٢( من

  سنة فأكثر) ٢٤(

  %  العدد  %  العدد
٣٨  
١٦٠  
١٠  

١٨  
٧٧  
٥  

٤٠  
٦٢  
٨  

٣٧  
٥٦  
٧  

٦٣  
٧٥  
٧٠  

٣٠  
٣٦  
٣٤  

٣٩  
٣٩  
٣٢  

٣٥  
٣٥  
٣٠  

 ا,نش//طة ف//ى الخب//رة- ٣
  - المتعلقة بالبيئة الريفية:

  سنة)١١(أقل من 
  سنة)٢٣- ١٢(

  سنة فأكثر )٠٢٤

  
  
٧٦  
٣٦  
٩٦  

  
  
٣٧  
١٧  
٤٦  

  
  
٦٣  
٢٨  
١٩  

  
  
٥٧  
٢٥  
١٨  

اSس///تفادة م///ن مص///ادر - ٤
  - المعلومات:

  درجة )منخفضة٢٦- ١٥(
  درجة)متوسطة٣٥_٢٧(
  درجةفأكثر)مرتفعة٣٦(

  
  
٤٥  
١٣٦  
٢٧  

  
  
٢٢  
٦٥  
١٣  

  
  
٩١  
١٥  
٤  

  
  
٨٢  
١٤  
٤  

 م////////////نة Sس////////////تفادا- ٥
  - المادية: التسھي&ت

 درج/////ة)١٢(أق/////ل م/////ن 
  منخفضة

 درج//////////////////////ة)٢٥- ١٣(
  متوسطة

 )درج/////////ة ف/////////أكثر٢٦(
  مرتفعة

  
١٢٤  
٧٥  
٩  

  
٦٠  
٣٩  
١  

  
٧٧  
٣١  
٢  

  
٧٠  
٢٨  
٢  

  - التدريب ا,رشادى:- ٦ 
 (أق//ل م//ن ث//&ث درج//ات)

  منخفض
  متوسط درجة)٥- ٤(

درج////ات )  ٥(أكث////ر م////ن 
  مرتفع

  
٢٨  
٩٤  
٨٦  

  
١٣  
٤٥  
٤٢  

  
٣٥  
٣٧  
٣٨  

  
٣٢  
٣٣  
٣  
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درج/////////ة اSتص/////////ال - ٧
  ا,رشادى 

  درجة)قليل ٣- ٢(
  درجة)متوسط٥- ٤(

  درجات)كثير٥(أكثرمن

  
٩  
٨٧  
١١٢  

  
١  
٤٢  
٥٤  

  
٤  
٣٤  
٧٢  

  
٤  
٣١  
٦٥  

ودرج//ة التنس//يق البيئ//ى - ٩
مع فئات المجتمع الريفى                     

  درجة)٢٥- ١٦ضعيفة (
  در جة)٣٥- ٢٦متوسطة(

  درجة فأكثر)٣٦قوية

  
  
٣٢  
٧٨  
٩٨  

  
  
١٥  
٣٨  
٤٧  

  
  
١٩  
٤٨  
٤٣  

  
  
١٧  
٤٤  
٣٩  

 المس/////////اعدة درج/////////ة٨
  للجمھورالريفى

 أق////ل م////ن درجت////ان)٠(
  قليلة

 درج////////ات)٤- ٣(م////////ن 
  متوسطة

 درج///////ات)٤(أكث///////رمن
مرتفعة                        

  
  
٣  
٩٦  
١٠٩  

  
  
١  
٤٧  
٥٢  

  
  
٤  
٤٦  
٦٠  

  
  
٤  
٤٢  
٥٤  

 نش//ر ف//ى دورالمرش//د- ١٠
ب////////ين  ال////////وعى البيئ////////ى

  - الريفيين:
  ضعيف درجات فاقل )٥(
    متوسط درجة)٧- ٦(

  كبير درجات)٧(اكثرمن 

  
  
٣٤  
١٤٩  
٢٥  

  
  
١٦  
٧٢  
١٢  

  
  
١٣  
٧٠  
٢٧  

  
  
١٢  
٦٤  
٢٤  

دورالمرش//////////////////////د - ١١
البيئ/ة  تنمي/ة فى التنفيذى
  - الريفية:

  درجة)ضعيف٢٥- ٨( 
  درجة)متوسط٤٣- ٢٦( 

  درجة فأكثر)كبير٤٤(  

  
  
٣٨  
٨٩  
٩١  

  
  
١٣  
٤٣  
٤٥  

  
  
٣٠  
٤٧  
٣٣  

  
  
٢٧  
٤٣  
٣٠  

 ف/ى للمرشد الدورالكلى١٢
  - تنمية البيئة:

  درجة)ضعيف٢٨- ٣( 
  درجة)متوسط٤٤- ٢٩

  درجة فأكثر)كبير٤٥(

  
  
٣٥  
٨٣  
٩٠  

  
  
١٧  
٤٠  
٤٣  

  
  
٢٢  
٤٩  
٣٧  

  
  
٢٢  
٤٥  
٣٣  

  ١٠٠  ١١٠  ١٠٠  ٢٠٨    ١٠٠  ١١٠  ١٠٠  ٢٠٨  
  

   -عwقة المتغيرات المستقلة المدروسة بالمتغيرات التابعة:-ثالثا :
 فى نشر الوعى البيئى  ينالمبحوث ينبدور المرشد ع&قة المتغيرات المستقلة المدروسة  - أ

نت/ائج وج/ود الأوض/حت ?ختبار معنوية ھذه الع&ق/ة ت/م إس/تخدام معام/ل ا?رتب/اط البس/يط "ليبرس/ون" وق/د 
 ف//يب//ين متغي//رات الدراس//ة المس//تقلة التالي//ة (درج//ة تعل//يم المبح//وث  ٠.٠١ع&ق//ة معنوي//ة موجب//ة عن//د مس//توي 

محافظة الغربية فقط ،عدد سنوات الخبرة بالعمل ا,رشادى، عدد سنوات الخبرة في اSنشطة ا?رش/ادية المتعلق/ة 
ت ، ، ودرج//ة ا?تص//ال ا?رش//ادي ، ودرج//ة مس//اعدة بالبيئ//ة الريفي//ة ،ودرج//ة ا,س//تفادة م//ن مص//ادر المعلوم//ا

وب/ين دور المبح/وثين ف/ى  درجة التنسيق البيئى مع فئات المجتمع الريفى ، درجة التدريب ا?رشادي)و الزراع ،
  )                                               ٤وضحھا جدول رقم (يا المحافظتين ) كما تالوعى البيئى فى كلنشر 

اء عل//ي تل//ك النت//ائج فق//د أمك//ن رف//ض الف//رض ا?حص//ائى الث//انى فيم//ا يتص//ل بھ//ذه المتغي//رات وقب//ول وبن//
الفرض النظرى البديل والذي ينص علي انه توجد ع&قة معنوية بين المتغيرات المستقلة المدروس/ة والمتغي/رات 

ريف/ي "ف/ى ك/& المح/افظتين فيم/ا التابعة والتى منھا دور المرشد الزراعى في نشر الوعي البيئي بين الجمھ/ور ال
  يتصل بھذه المتغيرات المستقلة ورفضه فى باقى المتغيرات المدروسة.

ع&قة المتغيرات المستقلة المدروسة بدرجة قيام المرشدين الزراعيين بأدوار تنفيذية في تنمية البيئة الريفي/ة  -ب:
  -والمنوفية : بمحافظتى الغربية

ى أيضا تم صياغته فى صورته الصفرية ، وتحديد المتغيرات المس/تقلة و?ختبار الفرض البحثي الثان
المدروسة المؤثرة علي المتغير التابع الثانى وھو درجة قيام المرشدين الزراعيين بأدوار تنفيذية ف/ي تنمي/ة البيئ/ة 

أيض//ا" حي//ث الريفي//ة بق//رى مح//افظتين الغربي//ة والمنوفي//ة. وأس//تخدام فٮ//ذلك معام//ل ا?رتب//اط البس//يط "ليبرس//ون 
ب/ين المتغي/رات المس/تقلة التالي/ة و درج/ة قي/ام المرش/دين  ٠.٠١إتضح وجود ع&قة معنوي/ة موجب/ة عن/د مس/توي 

درج/ة تعل/يم المبح/وث ، ودرج/ة ا,س/تفادة م/ن  (الزراعيين بأدوار تنفيذية في تنمية البيئ/ة الريفي/ةفى المح/افظتين
التنس//يق البيئ//ى م//ع فئ//ات المجتم//ع الريف//ى) ف//ى  مص//ادر المعلوم//ات ، ودرج//ة ا?تص//ال ا?رش//ادي  ودرج//ة

المح//افظتين ،وم//ع (د رج//ة ا,س//تفادة م//ن التس//ھي&ت المادي//ة، ودرج//ة مس//اعدة الجمھ//ور الريف//ى) ف//ى المنوفي//ة 
بينما كانت درج/ة الت/دريب ا?رش/ادي معنوي/ة موجب/ة عن/د مس/توي  ٠.٠٥معنوية موجبة عند مستوي فى الغربية

في اSنش/طة  وكذلك كان للخبرة فى العمل ا,رشادى والخبرة, فى الغربية، ٠١ستوى فى المنوفية وعند م ٠.٠٥
بينم/ا ل/م يظھ/ر لھم/ا  على التوالى فى الغربي/ة،  ٠.٠٥, ، ٠١ا?رشادية المتعلقة بالبيئة الريفيةع&قة معنوية عند 

  )٥كما ھو موضح بالجدول رقم (أى ع&قة بالمنوفية 
لف//رض ا?حص/ائى فيم/ا يتص//ل ب/المتغيرات ذات المعنوي/ة وقب//ول وبن/اء عل/ي ذل/ك فق//د أمك/ن رف/ض ا

  الفرض النظرى البديل بباقى المتغيرات" 
ع&قة المتغيرات المستقلة المدروسة بدرجة قيام المرشدين الزراعيين بأدوارھم الكلية في تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة -ج

  -محافظتى الغربية المنوفية : بقرى
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المدروسة المؤثرة علي درجة قي/ام المرش/دين ال/زراعيين ب/أدوارھم الكلي/ة  لتحديد المتغيرات المستقلة
وال/ذي ي/نص عل/ي " أن/ه , توج/د ع&ق/ة معنوي/ة  -في تنمية البيئة الريفية ت/م ص/ياغة الف/رض ا?حص/ائى الث/انى 

تنمي/ة البيئ/ة موجبة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة قيام المرشدين الزراعيين بأدوارھم الكلي/ة ف/ي 
الريفية " و?ختبار معنوية ھذه الع&قة تم إستخدام معامل ا?رتباط البسيط "ليبرسون" حيث إتض/ح وج/ود ع&ق/ة 

درج//ة تعل//يم المبح//وث ، درج//ة ا,س//تفادة م//ن التس//ھي&ت المادي//ة ، (ب//ين متغي//رات  ٠.٠١معنوي//ة عن//د مس//توي 
، ودرجة مساعدة الجمھور الريف/ي ، ودرج/ة ا,س/تفادة ودرجة التدريب ا?رشادي ، ودرجة ا,تصال ا?رشادي 

م//ن مص//ادر المعلوم//ات ، ودرج//ة التنس//يق البيئ//ى م//ع فئ//ات المجتم//ع الريف//ى) ، وب//ين درج//ة قي//ام المرش//دين 
الزراعيين بأدوارھم الكلية في تنمية البيئة الريفية في ك& المحافظتين وكذلك ثبت وج/ود ع&ق/ة معنوي/ة م/ع ع/دد 

ف//ي العم//ل ا?رش//ادي وع//دد س//نوات الخب//رة ف//ي اSنش//طة ا?رش//ادية المتعلق//ة بالبيئ//ة الريفي//ةفى س//نوات الخب//رة 
الغربية بينما لم يثبت وجود ع&قة فى المنوفية كم/ا تب/ين وج/ود ع&ق/ة ب/ين المتغي/ر الت/ابع ودرج/ة ا,س/تفادة م/ن 

  ) ٦جدول ( كما ھو موضح في ٠.٠١التسھي&ت المادية بمحافظة المنوفية وذلك عند مستوى 
  

قAAيم معAAامwت اTرتبAAاط البسAAيط للعwقAAة بAAين المتغيAAرات المسAAتقلة المدروسAAة وبAAين درجAAة قيAAام  :)٤جAAدول (
 المرشدين الزراعيين بأدوارھم في نشر الوعي البيئي بين الجمھور الريفي 

 قيم معامwت اTرتباط البسيط المتغيرات المستقلة المدروسة
 غربيةال محافظة المنوفيةمحافظة  

  ,**٢١٩  ٠.١٣٢  درجة تعليم المبحوث-١
 ,**٢٧٨ **٠.٣١١ عدد سنوات الخبرة في العمل ا?رشادي-٢
عدد سنوات الخبرة ف/ي اSنش/طة ا?رش/ادية المتعلق/ة بالبيئ/ة -٣

 الريفية
٢٣٦ ** ٠.٢٩٩**,  

 ,١٧٨ ٠.٠٤ درجة ا,ستفادة من التسھي&ت المادية -٤
 ,**٢١٨ ,**٢٤١ علوماتن مصادر المدرجة ا,ستفادة م-٥
 ,**٢٥١ ** ٠.٤٢٢ درجة التدريب ا?رشادي-٦
 ,**٣١٦ ** ٠.٤٢٥ درجة ا,تصال ا?رشادي-٧
 ,**٣٦٩ ** ٠.٤٤٦ درجة مساعدة جمھور الريفيين-٨
 ,**٣٧٤ ** ٠.٤٧٥ درجة التنسيق البيئى مع فئات المجتمع الريفى -٩

  ٠.٠١** معنوي عند مستوي 

  
  

  معAامwت اTرتبAاط البسAيط للعwقAة بAين المتغيAرات المسAتقلة المدروسAة وبAين درجAة قيAام  قAيم :)٥جAدول رقAم (
   المرشدين الزراعيين بأدوار تنفيذية في تنمية البيئة الريفية بمحافظتى الغربية المنوفية

 المتغيرات المستقلة المدروسة
 قيم معامwت اTرتباط البسيط

 محافظة الغربية محافظة المنوفية
 ,**٤٦٧  ,.**٢٥٦  درجة تعليم المبحوث-١
 ,*٢٥٤ ٠.٠٣٦ عدد سنوات الخبرة في العمل ا?رشادي -٢
 ,**٣١٧ ٠.٠٤١ عدد سنوات الخبرة في اSنشطة ا?رشادية المتعلقة بالبيئة الريفية-٣
 ,**٣٠٨ ** ٠.٢٠٢ درجة ا,ستفادة من مصادر المعلومات-٤
 ,*٤١٣ ** ٠.٣٢٤ يةدرجة ا,ستفادة من التسھي&ت الماد-٥
 ,**٢٦١ * ٠.١٨٩ درجة التدريب ا?رشادي-٦
 ,**٤٨٣ ** ٠.٣١٨ درجة ا,تصال ا?رشادي-٧
 ,*٣١٥ ** ٠.٢١٢ درجة مساعدة الجمھور الريفي-٨
 ,**٢٤٩ ** ٠.٤٥٧ درجة التنسيق البيئى مع فئات المجتمع الريفى-٩

  ٠.٠٥مستوي * معنوي عند                ٠.٠١** معنوي عند مستوى

  
قAيم معAامwت اTرتبAاط البسAيط للعwقAة بAين المتغيAرات المسAتقلة المدروسAة وبAين درجAة قيAام  :)٦جAدول رقAم (

  المرشدين الزراعيين بأدوارھم الكلية في تنمية البيئة الريفية بمحافظة المنوفية :

 المتغيرات المستقلة المدروسة
 قيم معامwت اTرتباط البسيط

 محافظة الغربية وفيةالمن محافظة
 ,.**٣٧٤  ,.**٢٦١  درجة تعليم المبحوث
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 ,.**٢٣٩ ٠.٠٥٩ عدد سنوات الخبرة في العمل ا?رشادي
عدد سنوات الخبرة ف/ي اSنش/طة ا?رش/ادية المتعلق/ة 

 بالبيئة الريفية
٢٥٧ ٠.٠١٧**., 

 ,.**٢٤٩ ** ٠.٢١٥ درجة ا,ستفادة من مصادر المعلومات
 ,.١٩٦ ** ٠.٣٢٣ لتسھي&ت الماديةدرجة ا,ستفادة من ا

 ,**.٢٦٠ ** ٠.٢١٧ درجة التدريب ا?رشادي
 ,.**٣٧١ ** ٠.٣٤٢ درجة ا,تصال ا?رشادي

 ,.**٢٤٧ ** ٠.٢٤٢ درجة مساعدة الجمھور الريفي
 ,.**٣٢٥ ** ٠.٤٨٢ درجة التنسيق البيئى مع فئات المجتمع الريفى

  ٠.٠٥عند مستوي *  معنوي      ٠.٠١** معنوي عند مستوي 
  

وال/ذي ي/نص عل/ي " أن/ه , توج/د ع&ق/ة  ا?حص/ائى وبناء علي تلك النتائج فقد أمكن رف/ض الف/رض
معنوية بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة قيام المرشدين الزراعيين بأدوارھم الكلي/ة ف/ي تنمي/ة البيئ/ة 

  .يما يتصل بالمتغيرات ذات المعنويةوقبول الفرض النظرى البديل فالريفية بك& المحافظتين 
  :اhسھام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين الحادث في المتغيرات التابعة  -رابعا :

] ا?سھام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة مجتمع/ة ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام المرش/دين ١[
  -الغربية و المنوفية : شر الوعي البيئي بين جمھور الريفيين بمحافظتىالزراعيين بأدوارھم في ن

لمعرفة ا?سھام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروس/ة والم/ؤثرة مجتمع/ة ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي 
 درج//ة قي//ام المرش//دين ال//زراعيين ب//أدوارھم ف//ي نش//ر ال//وعي البيئ//ي ب//ين جمھ//ور ال//ريفيين بمح//افظتى الغربي//ة

وذل/ك ,ختب/ار   step- wiseالتحلي/ل ا?نح/داري المتع/دد المت/درج الص/اعد أس/لوب منوفي/ة . ت/م إس/تخدام وال
المس/تقلة المدروس/ة مجتمع/ة ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام  المتغي/رات القائ/ل بأن/ه , تس/ھمالفرض 

ر ال//ريفيين بمح//افظتى الغربي//ة المرش//دين ال//زراعيين المبح//وثين ب//أدوارھم ف//ي نش//ر ال//وعي البيئ//ي ب//ين جمھ//و
والمنوفية كمتغير ت/ابع " وق/د توص/لت النت/ائج إل/ى معنوي/ة ھ/ذا النم/وذج حت/ى الخط/وة الرابع/ة م/ن التحلي/ل ف/ى 
محافظة المنوفية وھذا يعني أن ھناك أربعة متغيرات مس/تقلة تس/اھم ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة دور 

ى ف/ي محافظ/ة المنوفي/ة وھ/ذه المتغي/رات ھ/ي (التنس/يق البيئ/ى م/ع فئ/ات المرشد الزراعي في نشر ال/وعي البيئ/
المجتمع الريفى ، ودرجة مساعدة الجمھور الريفي ، ودرجة ا,تصال ا?رشادي ، ودرجة التدريب ا,رش/ادي) 

يع/زي اليھ/ا  مجتمع/ة تغي/رات ا,ربع/ةم% وھ/ذا يعن/ي ان ھ/ذه ال٤٧لھ/ذه المتغي/رات وبلغت قيمة معامل التحديد
% من التغير الحادث في دور المرشد الزراعى في نشر الوعي البيئ/ي بق/رى محافظ/ة المنوفي/ة منھ/ا ٤٧فسير ت

% ال/ى ٩% الي درجة مساعدة الجمھور الريفي ، و ١١% يعزي الي درجة التنسيق البيئي مع الريفيين، و٢٣
نت//ائج إل//ى معنوي//ة ھ//ذا % ال//ى درج//ة ا,تص//ال ا,رش//ادي ،بينم//ا توص//لت ال٤درج//ة الت//دريب ا,رش//ادي ، و

النموذج حتى الخطوة السادسة من التحليل فى محافظة الغربية وھذا يعني أن ھناك ستة متغيرات مستقلة تساھم 
في تفسير التباين الحادث في درجة دور المرشد الزراعي في نشر ال/وعي البيئ/ى ف/ي محافظ/ة الغربي/ة مجتمعة 

ع/دد س/نوات الخب/رة ف/ى معنويتھ/ا ف/ى المنوفي/ة با,ض/افة إلى( وھ/ذه المتغي/رات ھ/ي نف/س المتغي/رات الت/ى ثب/ت
لھ///ذه  ) وبلغ///ت قيم///ة معام///ل التحدي///دالبيئ///ى وع///دد س///نوات الخب///رة ف///ى العم///ل ا,رش///ادى العم///ل ا,رش///ادى،

% م//ن التغي//ر الح//ادث ف//ي دور ٨٣ليھ//ا تفس//ير إ% وھ//ذا يعن//ي ان ھ//ذه المتغي//رات الس//تة يع//زي ٨٣المتغي//رات
% يع/زي ال/ي درج/ة التنس/يق البيئ/ي ، ١٤محافظة الغربي/ة منھ/ا  ر الوعي البيئي بقرىالمرشد الزراعى في نش

% ال//ى درج//ة ١٧% ال//ى درج//ة الت//دريب ا,رش//ادي ، و٧% ال//ي درج//ة مس//اعدة الجمھ//ور الريف//ي ، و١٨و
%لع/دد س/نوات الخب/رة ف/ى العم/ل ١٤و لع/دد س/نوات الخب/رة ف/ى العم/ل ا,رش/ادى، %٧و ا,نصال ا,رشادى،

  )٧جدول ( هيوضح وھذا ما البيئى ىا,رشاد
  

نتAائج التحليAل اTنحAداري المتعAدد المتAدرج الصAاعد للمتغيAرات المسAتقلة المدروسAة المAؤثرة علAي  :)٧جدول (
بين الجمھAور الريفAي بمحAافظتى  درجة قيام المرشدين الزراعيين بأدوارھم في نشر الوعي البيئي

  الغربية والمنوفية 

المستقلة الداخلة في 
 لتحليلا

 ا,نحدارمعامل 
% التراكمية  للتباين 
الحادث في المتغير 

 التابع

% المفسرة للتباين 
الحادث في المتغير 

 التابع

,ختبار معنوية Fقيم 
 ا,نحدار

 الغربية المنوفية الغربية المنوفية الغربية المنوفية الغربية المنوفية
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التنس////يق البيئ////ى م////ع 
  فئات المجتمع الريفى

٥٣,٧١  ** ٣١.٥٣ ,١٤  ٠.٢٣ ,١٧  ٠.٢٣ ,٣٩٤  ٠.٤٧٥** 

درج//////////ة مس///////////اعدة 
 الجمھور الريفي

٤٠,٣٨ ** ٢٨.٥٥ ,١٨ ٠.١١ ,٢٥ ٠.٣٤ ,٤٩٣ ٠.٠٨٧** 

ع///دد س///نوات الخب///رة 
 فى العمل ا,رشادى

 -- ١٨.٥٥ --  ٠.١٣ --  ,١٧ --  ,٥٨٠ ** 

ع///دد س///نوات الخب///رة 
 ف//ى العم//ل ا,رش//ادى

 البيئى

 -- ,١٣,٠٦ --  ,١٧ --  ,٢١ --  ,٢١** 

درج////////ة  الت////////دريب 
  ا?رشادي

٢٩,٣  **٢٦.١٠٩  ,٠٧  ,٠٩  ,٠٨  ٠.٤٣  ,٢٩٨  ٠.٦٥٢ **  
  

درج/////////ة ا,تص/////////ال 
 ا?رشادي

٢٥,٢٦ **٢٣,١٧٥ ,١٤ ,٠٤ ,١٨ ٠.٤٧ ,٤٠٢ ٠.٦٨٥** 

 ٠.٠١** معنوي عند مستوي 
  
 تص المتعل//ق ب//الفرض البحث//ي االثال//ث فيم//ا يخ// -وبن//اءا عل//ي تل//ك النت//ائج يمك//ن رف//ض الف//رض ا?حص//ائي  -

بمتغيرات التنس/يق البيئ/ى م/ع فئ/ات المجتم/ع الريف/ى ، ودرج/ة مس/اعدة الجمھ/ور الريف/ي ، ودرج/ة ا,تص/ال 
عدد سنوات الخب/رة ف/ى العم/ل  ا?رشادي ، ودرجة التدريب ا,رشادى فٮقرى المنوفية باSضافة إلى متغيرى

، وقب/ول  الف/رض البحث/ي الب/ديل  ةالبيئى فٮق/رى الغربي/ا,رشادى،و عدد س/نوات الخب/رة ف/ى العم/ل ا,رش/ادٮ
  لھذه المتغيرات .

] ا?سھام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعة في تفسير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام المرش/دين ٢[ 
  الزراعيين بادوار تنفيذية في  تنمية  البيئة الريفية بقرٮمحافظتى الغربية و المنوفية :

لمتغي/رات المس/تقلة المدروس/ة الم/ؤثرة مجتمع/ة ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي لمعرفة ا?س/ھام النس/بي ل
  درجة قيام المرشدين الزراعيين بادوار تنفيذية في تنمية البيئة الريفية بقرٮمحافظتى الغربيةو المنوفية .

 -والمتعل//ق ب//الفرض البحث//ي الراب//ع  -ت//م اس//تخدام نف//س النم//وذج الس//ابق ?ختب//ار الف//رض ا?حص//ائي  
والذي ينص علي " أنه , تسھم المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعة في تفسير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام 
المرشدين الزراعيين المبحوثين ب/أدوارھم التنفيذي/ة المتعلق/ة بتنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة بقرٮمح/افظتى الغربيةوالمنوفي/ة 

   ٠كمتغير تابع "
) معنوي/ة ھ/ذا النم/وذج حت/ى الخط/وة الثالث/ة م/ن التحلي/ل وھ/ذا ٨( وقد أوض/حت النت/ائج ال/واردة بج/دول

يعني أن ھناك ث&ث متغي/رات مس/تقلة تس/اھم ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ات قي/ام المرش/دين ال/زراعيين 
ب/أدوار تنفيذي/ة ف//ي تنمي/ة البيئ//ة الريفي/ة بمحافظ//ة المنوفي/ة ، وھ//ذه المتغي/رات ھ//ي درج/ة التع//اون م/ع المنظم//ات 
الريفية ، درجة ا,ستفادة من التسھي&ت المادية ، درجة ا?تصال ا?رشادي ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد لھذه 

% م//ن التب//اين ٣٤يع//زي إليھ//ا تفس//ير مجتمع//ة ، وھ//ذا يعن//ي أن ھ//ذه المتغي//رات الث&ث//ة ٠.٣٤) R2المتغي//رات (
 تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة بمحافظ//ة المنوفي//ة يع//زي الح//ادث ف//ي درج//ة قي//ام المرش//دين ال//زراعيين ب//أدوار تنفيذي//ة ف//ي

% ٥% إلي درج/ة ا?س/تفادة م/ن التس/ھي&ت المادي/ة و٨% منھا إلي درجة التعاون مع المنظمات الريفية ، و٢١
كما أوضحت النتائج معنوية ھذا النموذج حتى الخطوة الرابعة من التحلي/ل وھ/ذا ٠إلي درجة ا?تصال ا?رشادي 

ةمتغيرات مس/تقلة تس/اھم ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ات قي/ام المرش/دين ال/زراعيين يعني أن ھن/اك أربع/
بأدوار تنفيذية في تنمية البيئة الريفية بمحافظة الغربية ، وھذه المتغيرات ھي ذاتھا من ثبت معنويتھا فى المنوفية 

ة معام/ل التحدي//د لھ//ذه المتغي//رات ، وق//د بلغ//ت قيم// البيئىع//دد س/نوات الخب//رة ف//ى العم//ل ا,رش/ادٮباSض/افة إل//ى 
)(R2ربعة يع/زي إليھ/ا تفس/ير ٧٦Sم/ن التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام ٧٦,، وھذا يعني أن ھذه المتغيرات ا %

% منھ//ا إل//ي درج//ة ٢٢يع//زي  الغربي//ةالمرش//دين ال//زراعيين ب//أدوار تنفيذي//ة ف//ي تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة بمحافظ//ة 
% إل/ي درج/ة ١٥% إلي درجة ا?ستفادة من التسھي&ت المادي/ة و ٢٦لريفى والتنسيق البيئى مع فئات المجتمع ا

  )٨ھذا مايوضحة جدول ( البيئى% إلى عدد سنوات الخبرة فى العمل ا,رشادٮ١٣،وا?تصال ا?رشادي
  

نتائج التحليل اhنحداري المتعدد المتدرج الصاعد للمتغيرات المستقلة المدروسة المؤثرة علي  :)٨جدول رقم (
درجAAة قيAAام المرشAAدين الAAAزراعيين بAAادوار تنفيذيAAة فAAي تنميAAAة البيئAAة الريفيAAة بقرٮمحAAAافظتى 

  الغربيةو المنوفية .
المتغيرات المستقلة 
 الداخلة في التحليل

 نتائج التحليل
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 اTنحدارمعامل  
% التراكمية للتباين 
الحادث في المتغير 

 التابع

% المفسرة للتباين 
 الحادث في المتغير التابع

) Tختبار معنوية Fقيم (
 اTنحدار

  
درج//ة التنس//يق البيئ///ى 
م/////ع فئ/////ات المجتم/////ع 

 الريفى

محافظة 
 المنوفية

محافظة 
 الغربية

محافظة 
 المنوفية

محافظة 
 الغربية

محافظة 
 المنوفية

محافظة 
 الغربية

محافظة  محافظة المنوفية
 الغربية

٢٤,٥٦١  **٢٨,٥٨٣  ,٢٢  ,٢١  ,٢٣  ,٢١  ,٢١٧  ,٤٥٧  

تفادة م////ن درج////ة ا?س////
 التسھي&ت المادية

٢٣,٢١٠ **٢١.٥٢٣ ,٢٦ ٠.٠٨ ,٢٨ ٠.٢٩ ,٣٩٠ ٠.٥٣٦ 

درج///////////ة ا?تص///////////ال 
 ا?رشادي

٢١,١٦٣ **١٧.٧٧٤ ,١٥ ٠.٠٥ ,١٧ ٠.٣٤ ,٤٨٢ ٠.٥٧٩ 

عدد سنوات الخبرة فى 
  البيئىالعمل ا,رشادٮ

----  ١٩,٨٦٧  -----  ,١٣  ----  ,١٣  ---  ,٣٦٨  

   ٠.٠١** معنوي عند مستوي 
  
المتعل//ق ب//الفرض البحث//ي الراب//ع فيم//ا يخ//تص  -ا عل//ي تل//ك النت//ائج يمك//ن رف//ض الف//رض ا?حص//ائي وبن//اء -

 بمتغيرات درجة التعاون مع المنظمات ، ودرجة ا,ستفادة م/ن التس/ھي&ت المادي/ة ، ودرج/ة ا,تص/ال ا?رش/ادي
  المتغيرات . ، وقبول  الفرض البحثي البديل لھذه البيئى عدد سنوات الخبرة فى العمل ا,رشادى

] ا?سھام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة مجتمع/ة ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام المرش/دين ٣[
  الزراعيين بأدوارھم الكلية في تنمية البيئة الريفية بقرٮمحافظتى الغربية و المنوفية :

جتمع/ة ف/ي تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي ولمعرفة ا?سھام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروس/ة الم/ؤثرة م
والمنوفي/ة ،  درجة  قيام  المرشدين الزراعيين بأدوارھم  الكلي/ة ف/ي  تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة بقرٮمح/افظتى الغربي/ة

وذل//ك ?ختب//ار م//دي ص//حة   step-wiseالمتع//دد  المت//درج الص//اعد    ا,نح//دارىحي//ث ت//م إس//تخدام التحلي//ل 
وال/ذي ي/نص عل/ي " أن/ه , تس/ھم المتغي/رات المس/تقلة  -لفرض البحث/ي اخ/امس المتعلق با -الفرض ا?حصائي 

المدروسة مجتمعة في تفس/ير التب/اين الح/ادث ف/ي درج/ة قي/ام المرش/دين ال/زراعيين المبح/وثين ب/أدوارھم الكلي/ة 
  ٠المنوفية كمتغير تابع"و محافظتى الغربية المتعلقة بتنمية البيئة الريفية بقرى

) معنوية ھذا النم/وذج حت/ى الخط/وة الثالث/ة  م/ن التحلي/ل ٩ئج الواردة بالجدول رقم (حيث أوضحت النتا
 مح/افظتى الغربي/ة بالنسبة لدرجة قي/ام المرش/دين ال/زراعيين ب/أدوارھم ا?جمالي/ة  ف/ي تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة بق/رى

دث ف/ي درج/ة قي/ام المرش/دين والمنوفية وھذا يعني أن ھناك ث&ثة متغيرات مستقلة تساھم في تفس/ير التب/اين الح/ا
المح///افظتين ولك///نھم مختلف///ين ف///ى متغي///رين ،  ال///زراعيين ب///أدوارھم ا?جمالي///ة  ف///ي تنمي///ة البيئ///ة الريفي///ة بك///&

ففٮالمنوفي//ة تس//اھم متغي//رات (درج//ة التنس//يق البيئ//ي م//ع ال//ريفيين ، ودرج//ة ا,س//تفادة م//ن ا لتس//ھي&ت المادي//ة ، 
التباين الحادث في درجة قيام المرشدين الزراعيين بأدوارھم ا?جمالية ف/ي ودرجة ا,تصال ا?رشادي في تفسير 

% وھ//ذا يعن//ي أن ھ//ذه ٠.٣٦) R2تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة) حي//ث بلغ//ت قيم//ة معام//ل التحدي//د لھ//ذه المتغي//رات (
ن % م//ن التب//اين الح//ادث ف//ي درج//ة قي//ام المرش//دين ال//زراعيي٣٦المتغي//رات ال//ث&ث الس//ابقة يع//زي إليھ//ا تفس//ير 

% يع//زي ال//ي ، درج//ة التنس//يق البيئ//ى م//ع فئ//ات المجتم//ع ٢٣ب//أدوارھم الكلي//ة ف//ي تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة ، منھ//ا 
% ال///ى درج///ة ا,تص///ال ا,رش///ادي بينم///ا ٥% ال///ي درج///ة ا,س///تفادة م///ن تس///ھي&ت المادي///ة و٨الريف///ى، ، و

دد س//نوات الخب//رة بالعم//ل فٮقرٮمحافظ//ة الغربيةس//اھم ك//ل م//ن ( ع//دد س//نوات الخب//رة بالعم//ل ا,رش//ادى،و ع//
ا,رشادٮالبيئٮبا,ضافة لمتغير، درجة التنسيق البيئى م/ع فئ/ات المجتم/ع الريفٮالذٮفس/ر التب/اين ب/ين المبح/وثين ف/ى 

% وھ/ذا يعن/ي  ٠.٦٥) R2المنوفيةولكن بنسبة مختلفة نوعا)، حيث بلغت قيمة معامل التحدي/د لھ/ذه المتغي/رات (
% م//ن التب//اين الح//ادث ف//ي درج//ة قي//ام المرش//دين ٦٥قة يع//زي إليھ//ا تفس//ير أن ھ//ذه المتغي//رات ال//ث&ث الس//اب

% يع//زي ال//ي درج//ة التنس//يق البيئ//ى م//ع فئ//ات ٢٥ال//زراعيين ب//أدوارھم الكلي//ة ف//ي تنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة ، منھ//ا 
% ع/دد س/نوات الخب/رة بالعم/ل ١٧و ، البيئ/ى % إلى عدد سنوات الخب/رة بالعم/ل ا,رش/ادى٢٣المجتمع الريفى،

  ).٩يوضحة جدول ( ما وھذا الزراعى ا,رشادى
  

نتAائج التحليAل اhنحAداري المتعAدد المتAدرج الصAاعد للمتغيAرات المسAتقلة المدروسAة المAؤثرة علAي  :)٩جدول (
محAافظتى الغربيAة  درجة قيام المرشدين الزراعيين بأدوارھم الكلية في  تنمية البيئة الريفية بقرى

  و المنوفية .
ستقلة المتغيرات الم

 الداخلة في التحليل
 نتائج التحليل

) hختبار معنوية Fقيم (% المفسرة للتباين % التراكمية  اTنحدارمعامل 
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للتباين الحادث في 
 المتغير التابع

الحادث في المتغير 
 التابع

 اhنحدار

  
درج//ة التنس//يق البيئ//ى م//ع 

 فئات المجتمع الريفى

محافظة 
 المنوفية

محافظة 
 الغربية

ظة محاف
 المنوفية

محافظة 
 الغربية

محافظة 
 المنوفية

محافظة 
 الغربية

محافظة 
 المنوفية

محافظة 
 الغربية

٢٤,٣٧٥  *٣٢,٦٩٠  ,٢٥  ,٢٣  ,٢٥  ,٢٣  ,٣٧٩  ,٤٨٢**  
ع///دد س///نوات الخب///رة ف///ى 

  البيئىالعمل ا,رشادٮ
 ---  ٢٦,٥٨١  ----   ,٢٣  ---   ,٢٣  ---   ,٤٦١**  

ع///دد س///نوات الخب///رة ف///ي 
  العمل ا?رشادي

 ---  ٢٥,١٧٠  ----   ,١٧  ---   ,١٦  ---   ,٢٤٧**  

درج//////ة ا,س//////تفادة م//////ن 
 التسھي&ت المادية

٢٣.٧٦٦ ----  ٠.٠٨ ---  ٠.٣١ ----  ٠.٥٥٥**  ------ 

 -----  **٢٠.٢٥٥ ---  ٠.٠٥ ----  ٠.٣٦ ----  ٠.٦٠٤درجة ا?تصال ا?رشادي 
  ٠.٠١** معنوي عند مستوي 

  
فيم/ا  -المتعل/ق ب/الفرض البحث/ي  الخ/امس -ئي وبناءا علي تلك النتائج يمك/ن رف/ض الف/رض ا?حص/ا

  يختص بمتغيرات المفسرة للتباين فى المحافظتين ، وقبول الفرض البحثي البديل  لھذه المتغيرات . 
من الجدول يتضح أن أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا في درجة قيام  المرشدين ال/زراعيين ب/أدوارھم 

حافظة المنوفي/ة والغربي/ة كان/ت درج/ة التنس/يق البيئ/ى م/ع فئ/ات المجتم/ع الريف/ى الكلية في تنمية البيئة الريفية بم
التعاون ، فم/ع زي/ادة تع/اون المرش/د الزراعيوتنس/يقة للنھ/وض بالبيئ/ة  م/ع عناص/ر المجتم/ع والت/ي تك/ون نس/يج 

اد البيئٮك/ل المجتمع الريفي ويساعده فٮذلك خبرت/ه العملي/ة س/واء ف/ى مج/ال العم/ل ا,رش/ادى الزراع/ى أو ا,رش/
ذلك يجعل المرشد الزراعي علي دراية كاملة بمشك&ت المجتمع البيئي/ة ، ويھي/ئ الفرص/ة للتع/اون م/ع اiخ/رين 
لح//ل ھ//ذه المش//ك&ت، وك//ذلك ح//ثھم عل//ي ا,ش//تراك  ف//ي اSنش//طة ذات الص//لة بتنمي//ة البيئ//ة الريفي//ة ، وك//ل ذل//ك 

م مش/ك&ت المجتم/ع والق/درة عل/ي التع/ايش مع/ه والتكي/ف ينعكس إيجابيا علي تنمية البيئ/ة الريفي/ة م/ن خ/&ل تفھ/
التلقائي مع البيئة المحيطة ، كما أن قدرة المرشد الزراع/ي عل/ي ا?س/تفادة م/ن التس/ھي&ت المادي/ة المت/وفرة مث/ل 
وسائل المواص&ت ، والتليفزيون ، وأجھزة الفيديو ، والمكتبة ، وغيرھا ,شك أن ذلك يساعد المرش/د الزراع/ي 

أداء دوره عل//ي أكم//ل وج//ه م//ع جمھ//ور ال//ريفيين م//ن خ//&ل توض//يح الم//ادة العلمي//ة الم//راد توص//يلھا إل//يھم  عل//ي
وجعلھا أكثر يسرا وسھولة ومناسبة لمستوياتھم التعليمية ، كما أن درجة اتصال المرشد الزراعي بجمھوره ع/ن 

كبير فعالية المرشد الزراع/ي ف/ي أدائ/ه طريق الزيارات ا?رشادية في اSوقات واSماكن المناسبة تعكس إلي حد 
لدوره ا?رشادي، ويترتب عليھا كمية المعلومات التي ي/تم توص/يلھا إل/ي الجمھ/ور الريف/ي، وي/نعكس أيض/ا عل/ي 

  درجة إستفادة الجمھور من ھذه الزيارات وكل ذلك له أثره الفعال والمباشر علي تنمية البيئة الريفية .
  

  اTستنتاجات الرئيسية
  

ث أظھرت النتائج وجود ف/روق ذات د,ل/ة إحص/ائية ل/دور ا?رش/اد الزراع/ى ف/ى تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة ب/ين حي-١
ق//رى مح//افظتى الغربي//ة والمنوفي//ة والت//ى فس//رھا الباح//ث مس//بقا. ف//إن ھ//ذه الدراس//ة توص//ى ب//إجراء بع//ض 

يمك/ن التأك/د محلي/ة حت/ى الدراسات المتصلة بھذا المجال بمنطقتين متباعدتين أو بھما اخ/ت&ف ف/ى الظ/روف ال
  على دور المرشدين الزراعيين فى تنمية البيئة الريفية.من أن الظروف المحلية المختلفة تؤثر 

أظھرت النتائج عدم وجود ع&قة بمح/افظتى الدراس/ة ب/ين دور المرش/دين ال/زراعيين ف/ى نش/ر ال/وعى البيئ/ى -٢
لى عدم توفر التسھي&ت المادية أساسا إبشكل كبير  ودرجة إستفادتمھم من التسھي&ت المادية ، وقد يرجع ذلك

أو عدم كفايتھا ، مما يستدعى التأكيد على أھمية توفير تسھي&ت مادية للمرشدين الزراعيين حتى يتمكنوا م/ن 
  القيام بأدوارھم التنموية.

اين الح//ادث ف//ى أظھ//رت النت//ائج ت//دنى قيم//ة ا?س//ھام النس//بى للمتغي//رات المس//تقلة المدروس//ة ف//ى تفس//ير التب//-٣
المتغي/رات المتغيرات التابعة المدروسة بشكل عام ، اSمر الذى يستلزم ا,ھتمام بدراسة متغيرات أخرى غير 

  مستقبلية. اتخ&ل دراسمن المدروسة فى الدراسة الحالية 
رش/اد كما توصى الدراسة من المس/ئولين ا,رش/ادين وواض/عى السياس/ات التنموي/ة إل/ى ض/رورة اSھتم/ام با,-٤

والعمل على تدريب مرشدى القرٮعلى كيفية تق/ديم ا,رش/ادات البيئ/ة لل/ريفيين والت/ى تس/اعدعلى ص/يانة  البيئى
  ويساعد على تحقيقھا . يوجد مناخ جيد للتنمية البيئة وحمايتھا مما
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  المراجع  
  
كلي/ة الزراع/ة جامع/ة أبو الحسن ،موسى ،دور المرشد الزراع/ى ف/ى تنمي/ة البيئ/ة الريفي/ة ،رس/الة ماجس/تير ،–١

 ٢٠٠٨المنوفية 
أب/و حط//ب ، رض//ا عب//د الخ//الق ، الم//وارد الطبيعي//ة ، مش//روع دم//ج الثقاف//ة الس//كانية ف//ي ا?رش//اد الزراع//ي ، -٢

  .     ١٩٩٦ا?دارة المركزية ل�رشاد الزراعي ، وزارة الزراعة ، 
عي/ة ف/ي الحف/اظ عل/ي البيئ/ة بش/مال أبو حطب ، رضا عبد الخالق ،" نحو إطار عم/ل للخدم/ة ا?رش/ادية الزرا-٣

  ١٩٩٦) ،٢سيناء" ، المجلة العلمية ل�رشادالزراعى العدد (
أرناؤوط ، محمد الس/يد ، "دور ا?رش/اد الزراع/ي ف/ي حماي/ة البيئ/ة م/ن التل/وث ، الم/ؤتمر ال/دولي اSول ع/ن -٤

 .  ١٩٩٥أكتوبر ،  ٢٤-٢١البيئة والتنمية في أفريقيا" ، جامعة أسيوط ، 
دالي ، محمد سمير مصطفي ،" دور ا?رشاد الزراع/ي ف/ي ا,س/تفادة م/ن المخلف/ات الزراعي/ة لحماي/ة البيئ/ة ال-٥

من التلوث" ، رسالة ماجستير ، معھد الدراسات والبحوث البيئي/ة ، جامع/ة ع/ين ش/مس ، الق/اھرة ، 
١٩٩٢  .  

ع/ن ال/وعي البيئ/ي بحديق/ة الحي/وان  الدمرداش ، صبري ، "التربية البيئية في جمھورية مصر العربية" ، ندوة-٦
  . ١٩٩١بالجيزة ، 

الشناوي ، ليلي حماد ، "السلوك البيئي للزراع في ج.م.ع ، مجلد مؤتمر ا?رشاد الزراعي وتحديات التنمية  --٧
الريفية في ال/وطن العرب/ي" ، المجل/س العرب/ي للدراس/ات العلي/ا والبح/ث العلم/ي ، اتح/اد الجامع/ات 

   ١٩٩٨، العربية ، القاھرة
العجوز ، محمد محمود ، "دور مركز الشباب في تنمية الوعي البيئي لدي الشباب" ، رسالة ماجستير ، معھ/د -٨

  .١٩٩٠جامعة عين شمس ،القاھرة ،  الدراسات والبحوث البيئية ،
ي نش/ر العوضي ، عبد الرحمن عبد � ، "سبل إنج/اح سياس/ة إع&مي/ة بيئي/ة" ، ملتق/ي دور وس/ائل ا?ع/&م ف/-٩

-١٥الوعي البيئي ، اSمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في الق/اھرة ، 
١٦/١٢/١٩٩٣   .  

الغزالي ، ممدوح حسن ، "مرتقبات العمل ا?رشادي مع اSسر الريفية المزرعي/ة لل/تحكم ف/ي التل/وث البيئ/ي -١٠
اجستير كلية الزراعة ، جامعة ا?سكندرية ، محافظة البحيرة" ، رسالة م –في بعض قري دمنھور 

١٩٩٤  
- ١١.  ١٩٩٨القص//اص ، محم//د عب//د الفت//اح ، "ا?نس//ان والبيئ//ة" ، الش//عبة القومي//ة لليونس//كو ، الق//اھرة ، -١١

.  ١٩٩٠توفيق ، محسن عبد الحميد ، دليل معھد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين ش/مس ، 
دراسة لبعض المتغيرات ذات الع&قة بالوعي البيئي لدي الزراع  حبيب ، محمد حسب النبي ،"-١٢

، (الع/دد الث//اني) ، كلي//ة  ٣٤بمحافظ/ة القليوبي//ة" ، مجل/ة حولي//ات العل/وم الزراعي//ة بمش/تھر ، مجل//د 
  . ١٩٩٦الزراعة بمشتھر ، جامعة الزقازيق فرع بنھا ، 

ال//زراعيين ف//ي تقلي//ل الفاق//د م//ن محص//ول  رش//اد ، س//عيد عب//اس محم//د ، "ا,حتياج//ات التدريبي//ة للمرش//دين-١٢
الفراولة بمحافظة القليوبي/ة والق/يم التنبؤي/ة ل/بعض المتغي/رات المرتبط/ة بھ/ا" ،مجل/ة حولي/ات العل/وم 
الزراعي///ة بمش///تھر ، المجل///د الراب///ع والث&ث///ون ، الع///دد الث///اني، كلي///ة الزراع///ة بمش///تھر ، جامع///ة 

  . ١٩٩٦الزقازيق ، فرع بنھا ، 
م//د الھني//دي ، "مواجھ//ة اiث//ار البيئ//ة لعملي//ة التنمي//ة والممارس//ات الزراعي//ة "، الم//ؤتمر اSول رض//وان ، اح-١٣

-٢٥لتنمية الريف المصري ، نحو بيئة ريفية أفضل جامعة المنوفية ، كلية الھندسة ، ش/بين الك/وم ،
  . ١٩٩٧يوليو  ٢٧

الق///ومي للخ///دمات والتنمي///ة رئاس///ة مجل///س ال///وزراء ، المج///الس القومي///ة المتخصص///ة ، تقري///ر المجل///س -١٤
  ١٩٩٢-١٩٩١ا,جتماعية ، الدورة الثانية عشر، القاھرة ، 

س//عود ، عل//ي (دكت//ور) ، "ا?نس//ان والبيئ//ة" ، تحلي//ل سوس//يولوجي ف//ي إط//ار عل//م ا,جتم//اع البيئ//ي  ، كلي//ة -١٥
  . ١٩٩٩اiداب ، جامعة الزقازيق ، 

مي/ة الريفي/ة المتواص/لة ف/ي ظ/ل نظ/ام الس/وق الح/ر" ، س&م ، محمد شفيع ، "دور ا?رشاد الزراع/ي ف/ي التن-١٦
 ٩-٨مؤتمر مستقبل العمل ا?رشادي في ظل نظ/ام الس/وق الح/ر وموق/ع التعاوني/ات الزراعي/ة في/ه، 

  .  ١٩٩٥مارس ، 
س&مة ، فؤاد عبداللطيف ، "مفھوم وقياس التنمي/ة الريفي/ة "،أط/ار مرجع/ى مق/دم إل/ي اللجن/ة العلمي/ة الدائم/ة -١٧

د الزراعي وا?رشاد الزراعي والمجتم/ع الريف/ي ، كلي/ة الزراع/ة، جامع/ة المنوفي/ة ، ش/بين ل&قتصا
  . ٢٠٠١الكوم ، 
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عبد الجواد ، سامي احمد ، "دور المنظمات الريفية في العمل ا?رشادي بمحافظة القليوبية"، رسالة دكتوراه -١٨
 .  ١٩٩٥، ، كلية الزراعة بمشتھر ، جامعة الزقازيق ، فرع بنھا ، مشتھر 

عبد المسيح ، عبد المس/يح س/معان ،" اث/ر المعس/كرات ف/ي تنمي/ة ال/وعي البيئ/ي "، رس/الة ماجس/تير ، معھ/د -١٩
  . ١٩٩٨القاھرة ، لبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ،الدراسات وا

ل قش//طة ، عب//د الحل//يم عب//اس  ،" دور الباح//ث والمرش//د والم//زارع ف//ي العم//ل ا?رش//ادي" ، م//ؤتمر مس//تقب -٢٠
م/ارس  ٩-٨العمل ا?رشادي الزراعي في ظل نظام السوق الحر وموق/ع التعاوني/ات الزراعي/ة في/ه 

١٩٩٥ . 
21-Rown Tree, D., A-Dictionary of education ,London, Harper &Row L.T.D, 

19, 1981  
22-Wolman, B. (Ed), Dictionary of Behavioral Science, the Macmillan  Press 

.T. D., 1975. N.Y, 
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ABSTRACT 
 

 The role of the agriculture extension agents is not only confined to give 
the rural people advices to increase their agricultural production, but also help 
them to develop their environment. This study aimed at examining the role of 
the agriculture extension agents and Comparative his Role in some villadges 
Gharbia and Menofyia governorates in developing rural environment.and 
Determining factors affecting their roles in that environmental development 
,and determining the most effective means of extension communication in 
developing rural environment. Data were collected by means of personal 
interview using questionnaire from a sample of 110 agricultural extension 
agents representing 40% of the total  number of agents in Menoufyia 
governorate and 208 agricultural extension agents representing 76% in 
Gharbia governorate ، Frequencies , percentages , simple correlation and    
step wise multiple regression were used for data analysis, the study revealed 
that: there are different between role of the agriculture extension agents in 
two governorates ، the following independent variables have positive effect on 
the roles of the agriculture agents: numbers of years of education, number of 
years of experience in extension work, number of years in the extension 
activities related to the rural environment, benefit degree from sources of 
information, the degree of extension communication, helping the rurals, the 
degree of extension training, the degree of relationship with the rural people. 
The study revealed also t there are different between role of the agriculture 
extension agents in two governorates that  agent in Menoufyia governorate 
their interesting in developing rural environment are few about Agent in 
Gharbia 


