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  المستخلص

 الزراعـي   اإلنتاجزراعية التي تواجه     المخاطر ال  أسباب البحث التعرف علي      هذا استهدف
 اإلرشـادي مستوي قيام الجهاز    تحديد  ، و اإلسماعيليةمن وجهة نظر الزراع المبحوثين بمحافظة       

 مواجهة المخاطر الزراعية من وجهة نظر الـزراع المبحـوثين بمنطقـة             اإلرشادي في بدوره  
 لمواجهـة المخـاطر     شـادي اإلر التي يقدمها الجهاز     اإلرشاديةالبحث، والتعرف علي الخدمات     

 المبحـوثين بمنطقـة البحـث،        الـزراع   الزراعي من وجهة نظر    اإلنتاجالزراعية التي تواجه    
 عن مواجهة المخاطر الزراعية من وجهة       اإلرشاديوالتعرف علي المشكالت التي تعيق الجهاز       

يـق  حـل المـشكالت التـي تع   وثين بمنطقة البحث، والتعرف علي مقترحات   نظر الزراع المبح  
 عن مواجهة المخاطر الزراعية من وجهة نظر الـزراع المبحـوثين بمنطقـة           اإلرشاديالجهاز  
  .البحث

 مبحوثـا  ١٩٨ علي عينة عـشوائية منتظمـة  وقد أجرى هذا البحث بمحافظة اإلسماعيلية  
تنمية المجتمـع    من الزراع أعضاء جمعيات      ١٩٨١ البالغ عددها    من حجم الشاملة  % ١٠بنسبة  
 أعدت لهـذا   بالمقابلة الشخصية من خالل استمارة استبيان      جمع البيانات    تمقد  ، و رة المختا بالقرى

 خالل شـهري     وبعد اختبارها والـتأكد من صالحيتها لجمع البيانات، تم جمع البيانات          الغرض،
 واستخدم في عرض وتحليل البيانات العـرض الجـدولى، والتكـرارات            م،٢٠١٨يونيو ويوليو   

  .الحسابيتوسط والنسب المئوية، والم
   :وكانت أهم النتائج كما يلي

 الزراعية حسب ذكرها من     اإلنتاجية حدوث المخاطر الزراعية التي تؤثر علي        أسبابأهم   أن -
 ، و األرض مـن سـطح      األرضي قرب الماء    : هي اإلسماعيليةقبل الزراع المبحوثين بمحافظة     

  وحة التربة مما يسبب في تـدهورها       مل ، و  والحيوان والنبات  اإلنسانملوحة الماء مما يؤثر علي      
 .%٩٩إلي % ٩٥،٥بنسب مئوية ما بين 

 مرتفعـا   أدائهـم  الزراعي كان مستوي     لإلرشاد التخطيطية   األدوارهناك بنديين من بنود     أن   -
 زراعيـة    بالمحاصيل المناسـبة لتجنـب أي مخـاطر        لإلرشاد األراضي بأنواع الترشيد: اوهم

مدي قرب الماء األرضي من سطح التربة لتالشي أي         عرفة ب  الم بأهميةمحتملة، وتعريف الزراع    
  .علي الترتيب% ٨٣، و%٧٥ وبنسب مئوية ١،٦٦، و١،٥ بمتوسطات حسابية مشاكل مخاطر

ية مـن    الزراعي للتعامل مع المخاطر الزراع     اإلرشاد أهم الخدمات اإلرشادية المقدمة من       أن -
راعي للحقل والمنزل للزراع لتقديم النصح      زيارة المرشد  الز   : هيوجهة نظر الزراع المبحوثين     

 للتعامل مع   اإلرشاداتبسبل التعامل مع المخاطر الزراعية، وزيارة الزراع للمرشد بمكتبة لتلقي           
 بنسب مئوية تراوحت ما     اإلرشادية الحقل   وأيامالمخاطر الزراعية، وتقديم الندوات واالجتماعات      

 كان  اإلرشادية مستوي تقديم الخدمات     أن  ذلك منمن المبحوثين وتبين    % ٣٤،٨ إلي ١٥،٧بين  
 .متدنيا بدرجة كبيرة

قلـة  :  عن مواجهة المخاطر الزراعيـة هـي       اإلرشادي المشكالت التي تعيق الجهاز      أهمأن   -
 إدارات والمخاطر الزراعيـة، ونـدرة وجـود         األزماتالمرشدين والخبراء في مجال مواجهة      

 قلة زيارة المرشد للحقل الزراعـي لتقـديم       ة، و ي والمخاطر الزراع  األزمات إدارةمتخصصة في   



Doi: 10.21608/ajas.2019.33518 
               ٢٠١٩،م علي شحاتة ابوزيد القرقاريمصطفي عبد الحميد أبوالعنين و ابومسل

http://ajas.journals.ekb.eg/   

 196 

مـن  % ٩٠،٤ إلي% ٦٩،٧النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعية، بنسب تراوحت ما بين           
  .المبحوثين

  لمواجهة المخاطر الزراعيـة    اإلرشادي المقترحات لحل المشكالت التي تواجه الجهاز        أهمأن   -
 إنـشاء ، و والمخاطر الزراعيـة األزماتمواجهة  زيادة عدد المرشدين والخبراء في مجال        :هي  

 والمخاطر الزراعية، وزيـادة عـدد زيـارات         األزمات إدارة متخصصة في    إداراتالمزيد من   
، بنسب مئوية تراوحت    المرشد للحقل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعية         

  .من المبحوثين% ٨٨،٤ إلي% ٦٦،٧ما بين 
   .   الدور اإلرشادي، اإلرشاد الزراعي، المخاطر الزراعية:ةالكلمات الدال

   والمشكلة البحثيةمقدمةال
 مـن  بالعديـد  الزراعي اإلنتاج يتأثر حيث ؛للمخاطر التعرض شديدة بأنها الزراعة تتسم

 الحشرية باآلفات واإلصابة والتكنولوجية والبيئية المناخية كالتقلبات الطبيعية والمتغيرات العوامل
 المخـاطر  إلـى  باإلضـافة  األرض، خـصوبة  وتـدهور  التربة وتجريف الفطرية ألمراضوا

 فـي  والتقلبـات  اإلنتـاج،  وعناصر المحاصيل أسعار في كالتقلبات والدولية المحلية االقتصادية
 بالدرجـة  المستقبلية الظروف عن الكاملة المعلومات توافر وعدم ،الزراعية المحاصيل إنتاجية

 تحمـل  أو بدقـة  تقديرها الزراعي المنتج على يصعب التي العوامل من ذلك وغير ، المطلوبة
  .فيها التحكم أو بها التنبؤ لصعوبة بمفردة أثرها

 بـسياسة  تتعلق والتي المحلية االقتصادية المتغيرات من بالعديد المحصولي  اإلنتاجويتأثر
 كما ،اإلستراتيجية الغذائية سلعلل والتعاقدية والتوزيعية السعرية والسياسات الزراعية السلع دعم
 العالميـة  االقتـصادية  األزمة في متمثلة والمستقبلية الحالية الدولية االقتصادية بالمتغيرات يتأثر

 ومخـاطر  عامـة،  بصفة االقتصادية القطاعات جميع على تأثير لها يكون سوف والتي الراهنة،
 األرض اسـتخدام  بـين  والمنافسة مصر، في اإلستراتيجية الغذائية السلع على الدولية األسواق

تتعـرض دول  ، وأخـرى  ناحية من الحيوي الوقود وإنتاج ناحية، من الغذائية المحاصيل إلنتاج
 فـي  حـدثت    التـي العالم المتقدمة والنامية للعديد من األزمات ألسباب تتعلق بالتغيرات الكثيرة           

ألزمات قد أصبح جـزءا مـن حقـائق      ن وقوع ا  أمجاالت الحياة االقتصادية والسكانية والبيئية و     
  .)م٢٠٠٩: الشاذلى(الحياة اليومية 

 باإلنـسان  أولها قوي متعلقة متعددة قوى فيها تتفاعل معقدة صناعة تحولت الزراعة الي
 ،والمـاء  ،كاألرض والعوامل المؤثرة فيها بالطبيعية يرتبط وثانيها الزراعة، الذي يمتهن حرفة

 اعتمـاد  مـن  الـرغم  على، و)١:١٩٩٢:عمر (والهواء وغيرها ،والطاقة ،والحيوان ،والنبات
 يصل وقد بالزراعة تضر عديدة مشكالت عنهما ينتج أنه إاله العوامل هذ على وقيامها الزراعة

 مجموعة إلى الماضية السنوات خالل مصر وتعرضت ؛الكارثة أو األزمة حد إلى الضرر حجم
 وهذه الشديد، الحر وموجات والصقيع والجفاف والزالزل عاصيرواأل السيول منها األزمات من
 تلـوث  من المختلفة بأنواعه البيئى التلوث مشكالت أما فيها، لإلنسان دخل وال الطبيعية من كلها
 وتهـدد  بـه  تلحق كبيرة أضراراً وتسبب اإلنسان صنع من فهى وغيرها والتربة والهواء الماء

  .)٢٠١٢ :الحميد بدعد ناه(، و)م٢٠٠١ :الحليم عبد حنان(،وموارده صحته
  معظم المخاطر الزراعية تحدث من مخاطر طبيعية مثالأن إلى الدراسات معظم وتشير

زيـادة   مثـل  األراضي استغالل أشكال على اإلنساني التأثير إلى باإلضافةو المناخية، التغيرات
 الجائر التعديلموصي بها ا الكيماوية عن المعدالت واألسمدةاستخدام كل من المبيدات الزراعية 

 الطبيعيـة  البيئـة  تغيـر  صور من  وغير ذلكالصحراويةاألراضي  واستصالح الغابات على
 الظروف في اختالفحدوث " ابأنه المخاطر الزراعية تعريف ويمكن، )٢٠١٠:يدأبوحد(لألرض

ـ  تميـز  التي والمطر والرياح كالحرارة دخل فيها لإلنسانالطبيعية المعتادة التي ليس  البيئية  لك
 الموارد وإدارةنفسه كسوء استخدام  اإلنسان حدوث تغيرات سلبية بفعل أو األرض، على منطقة
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البيئية الطبيعية كالتسبب في تسمم المنتجات الزراعية باالستخدام الزائـد لكـل مـن المبيـدات                
  .)٢٠١٤:دزي أبو( البيئية   وحدوث ندرة في المياه نتيجة االستخدام السيئ للمواردواألسمدة

 بيئيـة   تغيـرات  حـدوث  إلى األخيرة اآلونة في الدول من كغيرها مصر تعرضت وقد
 موجات وحدوث الشتاء، أوقات معظم في الطبيعي معدلها عن الحرارة درجة ارتفاع في ظهرت
 وارتفـاع  سيول وحدوث صيفاً، الحرارة درجة في الشديد االرتفاع حدوث وكذلك ،شديدة صقيع
 حـد  إلـى  تـصل  قد وخيمة عواقب إلى المخاطر هذه تؤدي أن كنويم ،الجوية الرطوبة نسبة

 يبتلـع  نأ يمكنـه  البحر مياه منسوب ارتفاع المثال سبيل فعلى ؛بأكملها مجتمعات على القضاء
 الحية والكائنات النباتات من معينة أنواع على بالقضاء كفيلة التغيرات هذه نأ كما بأكملها، بلدان

 وفاعلية نوعية على التأثير يعد، و)٢٠١٢:الحميد عبد  ناهد( لزراعيةا الرقعة تآكل إلى باإلضافة
 التـأثيرات  لمواجهـة  إستراتيجية وضع في أهمية األكثر األمر هو الزراعية المدخالت وكفاءة
 والكـوارث  التغيرات لتلك لإلعداد المطلوب العمل خطة تحدد وكذلك المناخية للتغيرات السلبية

  .)٢:٢٠١٠:رالقرا اتخاذ ودعم المعلومات زمرك(حدوثها بعد المتوقعة
 ، ، كنقص الغذاء  القضاياأهم احديواألزمات للمخاطر  تعرض البيئة الزراعية قضية تعد

 واألزمـات البطالـة، والتلـوث البيئـي       و لطاقة،وسوء استغالل الموارد المولدة ل     وندرة الماء، 
تولي المخـاطر الزراعيـة    النامية أو امنه المتقدمة سواء العالم دول معظم بدأتوقد  والمخاطر،

 الثـاني  النصف منذ خصوصاً اهتماماً  للزراع والبيئة واالقتصاد القوميإضراراوما تسببه من 
هـا مـصر،   تنظمالمؤتمرات المحليـة التـي    من العديد أجلها من وعقدت العشرين، القرن من

قـضية المخـاطر    فأن الواقع ، وفىعالمي إطار في لها حلول إيجاد أجل من الدولية والمنظمات
 ، الحاضـر  وقتنا في يشكلها مثلما أهمية الماضية السنوات مر على تشكل لم ومشاكلها الزراعية

 تطرح التي بالكثافة وقت أي فيمن هذه المخاطر  اإلنسان وحماية البيئة حماية قضية تطرح ولم
 العـصر  فـي   وصـلت والتي ببيئته، اإلنسان عالقة إلى يرجع ذلك في السبب ولعل ، اآلن بها

 جميـع  وبقـاء  حياة تهدد التي للدرجة ،إضرارهات درجا لزيادة نتيجة الخطورة حد الراهن إلى
  .)م٢٠٠١:فضل اهللا( اإلنسان سهاأوعلى ر األرضية الكرة سطح على الموجودة الحية الكائنات

 نأو لـم، بـدون وعـي وال ع   تعامل مع الطبيعةي أن اإلنسان فكل األدلة والبراهين تؤكد
احتياجاته، يعبـث بالنظـام البيئـي، ويـسيء       وتوفيرمعيشته تيسير في سبيل سعيه في اإلنسان
في البر والبحر  وملوثاته أخطائه وكثرت مكانياتوا موارد من فيها بما الطبيعية الموارداستخدم 

 و علي ،ت والنبا، وعلي الحيوان،نفسه اإلنسان على المخاطر من كثير عليه ترتب مماوالهواء، 
 كالخـسائر  األزمات من العديد ظهور فيتلك المخاطر  تمثلتوالتربة الزراعية وغير الزراعية 

  .)م١٩٩٢:برانية( من عدمه الطبيعية الموارد  وعلي توفر،واإلنتاج واألموال، األرواح،في 
 والبيئيـة  المناخية التغيرات تجاه خاصةو للمخاطر عرضة األكثر الزراعي اإلنتاجويعد 

 أو االرتفاع - الرياح - السيول - الغزيرة األمطار - الزراعي اإلنتاج تصيب التي األمراض ثلم
 مـستوى  انخفاض - والتصحر الجفاف موجات - والرطوبة الحرارة درجات في الحاد االنخفاض

 التسويقية،  والمشاكل األسعار بتقلبات الخاصة المخاطر وكذلك النيل مياه نقص - األرضي الماء
 كامل تنسيق يوجد ال قد انه إال ، المتغيرات هذه رصد على القائمة األجهزة بعض وجود غمور

 والتنبـؤ  الحـالي  الموقـف  لتقييم المتغيرات بهذه الخاصة البيانات تداول صعوبة وكذلك، بينها
 الزراعـة  كانت ، وإذا مصر في والبيئة الزراعي اإلنتاج على خطرا تشكل والتيبالمتغيرات، 

 ال ضروري أنها نشاط إال ، األخرى االقتصادية األنشطة من هابغير مقارنة منخفض ئدعا ذات
 الدول كل فإنلذلك،  ، األخرى األنشطة لكل األساسية السلع تنتج التي فهي عنه االستغناء يمكن
 اإلنتـاج  الستمرار والتصدير والتسويق اإلنتاج مراحل في القطاع هذا ومساندة دعم على تعمل

يتعـرض يوميـا     الـذي النيـل  نهـر  مياه من الري تعتمد على مصر في ، والزراعةالزراعي
 الزراعي لمخاطر كبير غير مبـررة بـسبب         اإلنتاجمما يعرض   النتهاكات من عموم الجماهير     
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 األمـراض قلها نـشر    أالسلوكيات الخاطئة من هذه الجماهير غير الواعية لحجم هذه المخاطر و          
 الـنظم  وتغيـرت  التـشريعات  بعض صدرت األخيرة العقود ى بين عموم الشعب، وفواألوبئة

كفكـر علمـي راقـي     الحرة السوق قواعد  الزراعي لتطبيقاإلنتاجوحررت الدولة  والسياسات،
 الـزراع لحجـم الحريـات    إدراك ولكن قابل ذلك عـدم     أنفسهم إدارة الزراع حرية في     إلعطاء

 إنتـاجهم  علي    أثرت سلبياتأدى إلى وجود      مما الزراعي اإلنتاجم من    لزيادة دخله  مالممنوحة له 
 ومـن   أيضا بالكميات والجودة    إنتاجهالزراعي وزيادة تعرضه لالزمات والمخاطر مما يقلل من         

 وتحرير،  الزراعية الدورة نظامل إتباعهم عدم أو إتباعهمهذه الممارسات الخاطئة للزراع بحرية 
 فـي  األخطاءارتكبت كثيرا من  الخاص اعالقط على القيود  إلغاء وبسبب ،المحصولي التركيب

 التي ترتكب مـنهم وبـذلك تتـأثر         األخطاء والجودة بسبب    اإلنتاج بالهدر والفقد في     أنفسهمحق  
 أو سـواء المحليـة   األسـواق الحاصالت الزراعية بتقليـل فـرص تـسويقها وتنافـسها فـي         

  .)١٩٩٩:شعبان(الدولية
 القطاع تنمية إلى واإلرشادية واالقتصادية  البحثيةاألجهزةمن خالل  جاهدة الدولة وتسعى

 أن ويجب ضروري مطلب وهو األفقية التوسعات:ومنها محاورال العديد من خالل من الزراعي
 قادرة بشرية كوادر وتدريب األراضي خالل استصالح من وذلك تنميته من % ٧٥ للدولة يكون
 بتطـوير  وذلـك  المساحة وحدة إنتاج زيادة خالل من الرأسية إلنتاجية، االزراعية التنمية علي

 وخارجه الوادي داخل األراضي واحتياجات العالمي التطور مع يتواءم بما مستمر بشكل التقنيات
 يمكـن  اقتـصادية  محاصيل إنتاج وفى ،العلمي البحث مراكز التطوير هذا بتنفيذ يقوم أن على

لتـي تتعـرض لهـا الحاصـالت        للخارج مطابقة للقياسات العالمية، وتقليل المخاطر ا       تصديرها
 المحليـة  األسـواق  وجودتهـا وقيمتهـا فـي    إنتاجهـا الزراعية حتي تحـافظ علـي كميـات     

  .)م٢٠٠٢:شحاته(والعالمية
 األمن تحقيق لىإ ة التعليمية الزراعياإلرشاديةاإلرشاد الزراعي من خالل برامجه  ويهدف

 يمكـن  والـذي  الفقـراء،  اًخـصوص  المجتمع أفراد كل صالح يستهدف لذيا والكسائي الغذائي
 المـصري  اإلنتاج الزراعي تحسين ويمكن ، الزراعي اإلنتاج من يتوافر ما خالل من استيفاؤه
 فـي  المخاطر كانت وكلما ،العمل الزراعي لتقليل المخاطر الزراعية تطوير طريق عن اإلجمالي

مما يزيـد مـن     جودته الزراعي وزيادةاإلنتاج في توسع هناك كان كلماقليلة   الزراعياإلنتاج
 النقـد  حـصيلة  جـذب  في الزراعي القطاع مساهمة احتماالت االكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة و

 اإلرشـادية  لألجهزةن من أهم الواجبات الوظيفية      أ ويري العلماء    ، و )م٢٠٠٠:منصور(األجنبي
مل بين جهاز    ضوء االعتبارات القومية، وتنظيم عالقات الع      فيتحديد السياسات اإلرشادية     : هي

 وبينه وبين المسترشدين، والتكيف مع المواقف واألزمات وسـرعة          ،اإلرشاد وغيره من األجهزة   
  .)١٩٩٨:سويلم( التصرف فيها

 التي  واألزمات للتعامل مع المخاطر الزراعية      اإلرشادين أهم واجبات الجهاز     إوعموما ف 
انات إحصائية دقيقـة وأجهـزة   تتعرض لها، توفير ما يتطلبه التخطيط من معلومات صحيحة وبي       

ومعينات إرشادية الزمة وتحديد ميزانيات مالية كافية وتحديد األوليات بـين األهـداف المـراد               
تحقيقها والتنبؤ بالصعوبات والعقبات المحتمل حدوثها والعمل على تالفيها واالستعداد للمـشاكل             

  .)م٢٠٠٦: القرعلي( ثهاواألزمات قبل وقوعها وكيفية التعامل معها بشكل حاسم عند حدو
 يـدرس   أن النظر ودراسة المخاطر الزراعية يجب       محاولته عند   اإلرشاديوعلى الجهاز   

 والمخاطر الزراعية  ومن ثم التركيـز علـى          األزمات قد تؤدي لحدوث     التي الرئيسية األسباب
االنتقـال   مراحـل و   إلىالعالج، فاألسلوب الناجح إلدارة األزمات يبدأ بالتخطيط وتجزئة الخطة          

 مرحلة بدايتها وحتى مرحلة المواجهة وتحديـد األنـشطة          إلىبسالسة من مرحلة ما قبل األزمة       
ويخطـط لعالجهـا     مخاطرال وإذا لم تدرس تلك   ). م٢٠٠٦: القرعلي(الالزمة لتنفيذ كل مرحلة     

 بـشكل   الزراعـي  بشكل عام واالقتصاد     المصري تشكل ضرراً بالغاً على االقتصاد       جيدا سوف 
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شد تأثيراً وضرراً على الريفيين، فاإلنتاج الزراعي هـو عـصب           أ حقيقة األمر    في فهي ؛خاص
 لدوره  الزراعين الحاجة ملحة ألداء اإلرشاد      إ يهم السكان الريفيين ف    األمرحياة الزراع ولما كان     

  .)٢٠١٥: بوزيدأ ( عالج األزمةفي
 الـدقيق    التخطـيط  لمن خـال   المخاطر الزراعية التي قد تحدث       اإلرشاديويدير الجهاز   

 ،  دراسة الوضع الراهن للمنطقة التي يحدث أو حدث فيها مخـاطر زراعيـة             ب المواجهتها مبكر 
المشكالت المسببة  هذه  رجمة  ت الزراعي، و  لإلنتاجللتعرف علي المشكالت التي قد تسبب مخاطر        

ـ    يمكن تحقيقها للقضاء علي هـذه المخـاطر، و         للمخاطر الزراعية إلي أهداف    ياغة تقريـر وص
، ووضع خطة للعمل محدد المكان والتوقيت والخبرات والتمويل         األهداف بعد أن تم االتفاق عليها     

تنفيذ خطـة   مرحلة   مرحلة وهي    بأهم، وضرورة االهتمام    األخرىوالخبرات وغيرها من البنود     
 خطـة العمـل مـع التقيـد         في جاءت   التي هذه الخطوة تنفيذ األنشطة التعليمية       فيويتم   :العمل

تقرير مدى التقـدم     ، و بواجبات وأدوار كل العاملين بالبرنامج اإلرشادي والفترة الزمنية المحددة        
 ضـوء التغييـرات     في حققها البرنامج    التيوتشمل هذه الخطوة تقييم النتائج       : تنفيذ البرنامج  في

ة  أوضاعهم االقتـصادي   في طرأت   التي سلوك المزارعين، والتغييرات     في حدثت   التيالمرغوبة  
 فـي  اتبعت التيتشمل هذه الخطوة مراجعة كل الخطوات    وإعادة النظر بالبرنامج    ، و واالجتماعية

إيجاد نقطة بداية جديدة مبنية على التقدم الحادث وفى ظل           تخطيط وتنفيذ البرنامج وذلك بغرض      
 اإلرشـاد  صممت سوف يستطيع     التىومن خالل التقيد بخطة العمل       ،الظروف األوضاع الجديدة  

 الناجمة عن المخاطر الزراعية التي قد تكون قاسية في بعـض            اآلثار تقليل   أوزراعي القضاء   ال
 :ابوزيـد ( االمكـان  ر الزراعي لخسائر كبير يمكـن تالشـيها بقـد         اإلنتاج مما يعرض    األحيان
  .)م٢٠١٤

 تقويم عمل في يتمثل المخاطر الزراعية حدوث قبل الزراعي لإلرشاد الهام الدور ويتمثل
للمخاطر الزراعية التي قد تحدث  بالنسبة الزراع واتجاهات مفاهيم تصور لفهم المشاركةب سريع

 الخاصـة  االسـتراتيجيات  لبنـاء  الالزمة والمعلومات البيانات وتحليل وءات الحادثة،تنبنتيجة لل
 اإلرشاد كوادر وتأهيل وتدريب المناسبة، اإلرشادية البرامج وإعداد هذه المخاطر، ثارآ بتخفيف

بهـذه   اهتماماتهم وإثارة الزراع وتوعية  والمخاطر الزراعية،األزمات إدارة مجال في لزراعيا
 وخـواص  واألرضـية  المائيـة  الموارد من كل على المتوقعة وتأثيراتها  البيئية المهمةالقضايا
 مـوارد  اسـتخدام  لتعظيم والبيئي المائي الوعي وزيادة والحيوية، والكيميائية الطبيعية األرض

 والمـشاكل  نقصها، واحتمالية المياه بقضايا التوعية وضرورة الحقل، مستوي على والمياه لتربةا
 ونـشر  ،الزراعـي  واإلنتاج التربة ونوعية المياه جودة على تؤثر التي التلوث ومصادر البيئية

  ).٢٠١٤:صقر(الحقلي  الري تطوير أساليب
 الموسـمية  المخاطر تحليل: في المخاطر حدوث بعد الزراعي اإلرشاد دور تحديد يمكنو

 مـزارعهم  إلدارة قـراراتهم  اتخـاذ  علـي  الزراع ومساعدة إدارتها، وكيفيةوغير الموسمية 
 لمـواردهم  اسـتخدامهم  كفـاءة  وزيادة مخاطر لتقليل واألرضية المائية ومواردهم ومحاصيلهم
البيئيـة   التغيـرات  مع والمتوائمة المناسبة الزراعية والممارسات التكنولوجيات ونشر الزراعية،
 أوالمخـاطر المتوقعـة    حدوث عند سائدة ستكون التي الظروف بحسب منطقة كل في ،المفاجئة

 المحاصـيل  مساحات وتقليل أقل، مائية احتياجات ذاتمناسبة  أصناف نشر مثل ،غير المتوقعة
 بعض غييروت أقل، مائي استهالك وذات الغرض لنفس بديلة محاصيل وزراعة ،للمياه المستهلكة
  ).٢٠٠٩:صالح( الزراعية العمليات

 والتي الزراعة قطاع على  الفجائيةأوالمخاطر المتوقعة  عن الناتجة اآلثار لخطورة ونظرا
 المحـصولية  الخريطة تغيير حد إلى تصل قد والتي المحاصيل، إنتاجية على مباشراً تأثيراً تؤثر

 التـأثير  وبالتالي قائمة كانت زراعات اروانهي موجودة تكن لم وأمراض آفات وظهور بالكامل 
 سـبل  وإتبـاع  اآلثـار  هـذه  من الحد محاولة الزراعي اإلرشاد على كان المزارع، دخل على

 علـى  الحفـاظ  مـن  تمكنه والتي األساليب لهذه الزراع تعليم خالل من معها للتكيف وأساليب
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 به يتسم لما نظراً، والبحث اهذ إجراء استلزم مما المجال لهذ اإلرشاد أنشطة وتضمين زراعته،
 البيئية نتيجة للتغيرات أو الجوية للتقلبات نتيجة المخاطر من للعديد تعرضه من الزراعي القطاع

 فـإن  ،الدولي أو المحلى المستوى على سواء السعرية  ت التقلباأو والمبررات األسبابالمتعددة 
ومـدي   ثير من المخاطر الزراعية ، الزراعي لكاإلنتاجكثرة تعرض  في تنحصر الدراسة مشكلة

 علـي األضـرار  كانت هذه   الزراعي وعلي المنتجين له سواءاإلنتاجتأثير هذه المخاطر علي 
 اإلنتـاج،  أسـعار مـستلزمات   جانب في أو المزرعية،  المنتجة والجودة فيها واألرباحالكميات

 باإلضـافة  مصر، في لغذاءا سوق استقرار عدم وبالتالي الزراعية، البطالة زيادة من والتخوف
 اخـتالل  علـى  تـؤثر  قد والتي اإلنتاج، ومستلزمات المحاصيل أسعار في السعرية التقلبات إلى

 وتـوفير  للـسكان  الغذائيـة  االحتياجات توفير أساس على يقوم الذي المحصولي التركيب هيكل
   .الصادرات خالل من األجنبي النقد وجذب مستلزمات اإلنتاج

وخاصـة   مـصر  في الزراعي بالقطاع للنهوض واضحة خطة عمل مراأل  ذلكيستدعىو
المخاطر الزراعيـة بمـا     جديدة لمواجهةآليات إيجاد في النظر إعادة طريق بمنطقة البحث عن

 والزيـوت  الحبوب ويوفر  ويؤمن حاجات المجتمع من المنتجات الزراعية،الغذائي األمن يحقق
أسـعار   فيه تتقلب الذي العالمي السوق على االعتماد من بدالً المستهلك يحتاجها التي والسكريات

 خطـط  بـين  ترابط إحداث ضرورة إلى تسعى للدولة االقتصادية فالخطط ،كبيرة بسرعة السلع
 لوجود وذلك الشاملة، واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط وبين مجاالتها بكل التنمية الزراعية

 االحتياجات من حد أقصى تحقيق يراعى أن على لمختلفة،ا التنمية قطاعات تبادلية بين عالقات
 أو للتـصنيع  أوسـتهالك المحلـي   لال الالزمـة  السلع أو الغذاء توفير مجال في سواء القومية

وعي ومعرفة بمـا   كفء وزراع لديهم إرشادي من خالل وجود جهاز إال ولن يتم ذلك  ،التصدير
 وهـذا مـا سـوف       ، المحلية والعالميـة   سواقاألينتجون من منتجات زراعية تقبل المنافسة في        

 الزراعي لمواجهة المخاطر الزراعيـة مـن        اإلرشادييتعرض له البحث من خالل تقييم الدور        
 فـي هـذا     اإلرشاديةومن خالل استعراض الدراسات     ،  اإلسماعيليةوجهة نظر الزراع بمحافظة     

 ، و )٢٠١٥:حنان عبد الحلـيم   ( ي هذا المجال وتبين من القليل من الدراسات       المجال وجد ندرة ف   
 في التصدي للمخاطر الزراعيـة بجميـع      اإلرشاديالدور  في  ضعف   هناك   أن) ٢٠١٥: ابوزيد(

  :التالية التساؤالت على لإلجابة  هذه الدراسة إجراء المختلفة مما استلزم علي الباحث أنواعها
نظـر الـزراع     الزراعي مـن وجهـة       اإلنتاج المخاطر الزراعية التي تواجه      أسبابهي   ما -

  المبحوثين بمنطقة البحث؟
مواجهة المخاطر الزراعيـة مـن       اإلرشادي في  بدوره   اإلرشاديما هو مستوي قيام الجهاز       -

  وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث؟
مواجهة المخاطر الزراعية التي     اإلرشادي في  التي يقدمها الجهاز     اإلرشاديةما هي الخدمات     -

  راعي من وجهة نظر المبحوثين بمنطقة البحث؟ الزاإلنتاجتواجه 
 عن مواجهة المخاطر الزراعية من وجهة نظر        اإلرشاديما هي المشكالت التي تعيق الجهاز        -

  الزراع المبحوثين بمنطقة البحث؟
 عن مواجهة المخاطر الزراعيـة  اإلرشاديما هي مقترحات حل المشكالت التي تعيق الجهاز     -

  حوثين بمنطقة البحث؟من وجهة نظر الزراع المب
  :أهداف البحث

  : بناء على عرض مقدمة البحث ومشكلته تحددت أهداف البحث على النحو التالي
 الزراعي من وجهة نظر الزراع اإلنتاج المخاطر الزراعية التي تواجه أسبابالتعرف علي -١

  .اإلسماعيليةالمبحوثين بمحافظة 
مواجهة المخاطر الزراعية من اإلرشادي في ره  بدواإلرشادي مستوي قيام الجهاز تحديد -٢

   .وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث
 لمواجهة المخاطر الزراعية اإلرشادي التي يقدمها الجهاز اإلرشاديةالتعرف علي الخدمات -٣

  . الزراعي من وجهة نظر المبحوثين بمنطقة البحثاإلنتاجالتي تواجه 
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 عن مواجهة المخاطر الزراعية من اإلرشاديي تعيق الجهاز  التعرف علي المشكالت الت-٤
  .وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث

 عن مواجهة المخاطر اإلرشادي التعرف علي مقترحات حل المشكالت التي تعيق الجهاز -٥
  .الزراعية من وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث

  :البحث أهمية
 أن يجـب    أخـري  في كون هذا البحث مجرد بداية لبحوث         كاديميةاأل البحث   أهميةتكمن  

 التطبيقية لهذا البحث مـن      باألهمية وفيما يتعلق    ، البعض بعضهاتجري في منطقة البحث وتكمل      
 وتقليـل  من للحد اإلرشادي الجهاز استعداد ةيوجه عناية السادة المسئولين بضرورخالل النتائج 

 ضـرورة  يستدعي األهمية في غاية عية التي قد تحدث أمراًالمخاطر الزرا عن متوقعة ثارآ أي
 ،اآلثـار  تلك من للتقليل المتاحة البشريةو ، المادية الموارد استثمار في المالئمة القرارات اتخاذ

 تعليم في الزراعيين المرشدين دور تحديد خالل ومن التغيرات، تلك مع التكيف أساليب ومعرفة
 نظـر  يوجـه  البحث فهذا اليتوبال المناسبة، اإلرشادية البرامج اللخ من األساليب تلك الريفيين
 عـن  الناجمـة  باآلثـار  االهتمـام  أن مؤداها حقيقة إلى بمصر الزراعي اإلرشاد على القائمين

  .الهام الجهاز هذا واجبات من هو وإنما ترفاً ليس لمخاطر الزراعيةا
  الطريقة البحثية 

والمدن وتوابعهم مـن     اإلداريةكز  امر بجميع ال  عيليةاإلسما بمحافظة    هذه الدراسة  أجريت
ـ وتم اختيار ، العينة بطريقة عشوائية منتظمة   وتم اختيار  اإلسماعيلية، بمحافظة   ريقال مـن   ة قري

يساء بها استخدام الموارد البيئيـة ويـستخدم بهـا الـصرف        التي   ريقال وهي   إداريكل مركز   
طر زراعية تقلل من جودة المحاصيل ورفـضه   مما ينتج عنه مخااألرضالزراعي لري وتسميد   

ـ       من  :  المختارة هي  والقرى كبر تعداد سكاني  أ وبها   باألسواق  ةمركز التل الكبير تم اختيـار قري
،  مبحوثـا ٤٢نفيشة ومنها  ةمركز اإلسماعيلية تم اختيار قري    من  ، و  مبحوثا ٣١التل الكبير ومنها    

 ومن مركز القنطرة غـرب   ، مبحوثا ٢١ ومنها األبطال ةمركز القنطرة شرق تم اختيار قري     من  و
 مبحوثا ومن مركز فايد تم اختيار قرية سرابيوم المحطة ومنها           ٣٦تم اختيار قرية ابوخليفة ومنها    

 مبحوثـا، ومـن     ٢٦مبحوثا ومن مدينة القصاصين تم اختيار قرية الشروق الجديدة ومنهـا            ٢٠
 مبحوثـا   ١٩٨لغ حجم مفردات البحث     وب مبحوثا   ٢٢ابوصوير تم اختيار قرية ابو راجح ومنها        

 جمعيات تنميـة المجتمـع      أعضاء من الزراع    ١٩٨١من حجم الشاملة البالغ عدد      % ١٠بنسبة  
وتم اختيارهم من جمعيـات تنميـة        المختارة   والقرىالمراكز   من   هم، تم اختيار   المختارة ريقبال

  . بنفس الطريقة والنسب المئويةالقرى بهذه المجتمع
  : جمع البيانات

 سبق إعدادها فـى     ستبيانباستخدام استمارة ا  بالمقابلة الشخصية   لبحث  ا هذابيانات   جمع   تم
 مبحوثـا للتأكـد مـن       ١٥ضوء أهداف البحث، كما تم إجراء اختبار مبدئي على عينة مقدارها            

، وفي ضوء االختبار المبدئي والتأكـد       وضوح العبارات، ومناسبة الكلمات والصياغة للمبحوثين     
، تم القيام بجمع البيانات من الـزراع المبحـوثين خـالل شـهري يونيـو                من مناسبة العبارات  

    . ٢٠١٨ويوليو
  :معالجة الكمية للبياناتال

  لمواجهـة المخـاطر   اإلرشـادي  الزراعي بدوره اإلرشاديتم قياس مستوي قيام الجهاز  
 درجتين لمن يقوم بدوره     إعطاء من خالل  اإلسماعيليةاع بمحافظة   الزراعية من وجهة نظر الزر    

 الدرجات للمستوي من    إجمالي وبلغ   ، وصفر من الدرجات  في حالة عدم القيام بدوره         ،اإلرشادي
 مـستوي   إلـي المدروسة وتم تقسيم ذلك المستوي       بندا من البنود     ٢٨ درجة لعدد    ٥٦ إليصفر  

،  %٥٠قل مـن    أ) درجات المتوسطة للتوصية الواحدة   إجمالي ال   من  درجة ١ قل من أ (منخفض
 درجة من إجمالي الـدرجات المتوسـطة للتوصـية          ١،٥ أقل من  - درجة ١ (  متوسط ومستوي
 الـدرجات  إجماليمن  درجة فأكثر   ١،٥(، ومستوى مرتفع    %٧٥إلي اقل من    % ٥٠من )الواحدة
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ن خالل التكرارات والنـسب      المدروسة تم قياسها م    األهدافوباقي   للتوصية الواحدة، المتوسطة  
  .المئوية

  :اإلحصائي التحليل فياألدوات المستخدمة 
تم تحليل البيانات إحصائيا باستخدام العرض الجـدولى بـالتكرارات والنـسب المئويـة،              

  .والمتوسط الحسابى
  :النتائج ومناقشتها

جهـة نظـر    أسباب حدوث المخاطر الزراعية التي تؤثر علي اإلنتاجية الزراعية مـن و           : أوال
  :المبحوثين بمحافظة اإلسماعيلية

 حدوث المخاطر الزراعية التـي تـؤثر علـي          أسبابأهم  أن  ) ١جدول رقم (بينت النتائج   
   : هياإلسماعيليةبمحافظة حسب ذكرها من قبل الزراع المبحوثين  الزراعية اإلنتاجية

 والحيـوان   اإلنسان ملوحة الماء مما يؤثر علي       ، و األرض من سطح    األرضيقرب الماء   
 تـصيب الحاصـالت     وأمـراض  آفاتوجود  ،   ملوحة التربة مما يسبب في تدهورها      ، و والنبات

أي % ٩٩إلـي  % ٧٣،٢، وحدوث تغيرات مناخية بنسب مئوية ما بـين   مياهالالزراعية، وندرة   
 أهـم  التحضير لخطة مواجهة المخاطر الزراعيـة بـذكرهم          أولويات الزراع برؤيتهم رتبوا     أن

 بهذا الشأن فيما يتعلـق      اإلرشادية ولذا وجب وضع كل ذلك في الخطة         ؛ المخاطر  حدوث أسباب
  .بهذا المجال المدروس

 حدوث المخاطر الزراعية التي تـؤثر علـي        أسبابلمبحوثين وفقا لذكرهم     ل  النسبي توزيعال .١جدول  
  )١٩٨=( ناإلسماعيلية الزراعية بمحافظة اإلنتاجية

  %  عدد  األسباب  م

   ٩٩،٠  ١٩٦  . من التربة جداألرضياقرب الماء   ١

  ٩٨،٠  ١٩٤  . والحيوان والنباتاإلنسانملوحة الماء مما يؤثر علي   ٢

  ٩٥،٥  ١٨٩  .ملوحة التربة مما يسبب في تدهورها  ٣

  ٩١،٤  ١٨١   .وجود آفات وأمراض تصيب الحاصالت الزراعية  ٤

  ٨٣،٨  ١٦٦  .مياهالندرة   ٥

  ٧٣،٢  ١٤٥  .تغيرات مناخية  ٦

  ٧١،٢  ١٤١    .ائقحدوث حر  ٧

  ٦٦،٧  ١٣٢  . وحدوث مجاعاتإنتاجقلة   ٨

  ٦١،١  ١٢١  .إنتاجيةندرة مستلزمات   ٩

  ٥٨،٠  ١١٥  .تدهور تربة زراعية بسب فقد العناصر الغذائية  ١٠

  ٥٦،٠  ١١١  . والسمومواألسمدةتربة بالمبيدات التلوث   ١١

  ٥٦،٠  ١١١  .تجريف التربة الزراعية  ١٢

  ٥١،٥  ١٠٢  .صقيع  ١٣

  ٥٠،٠  ٩٩  .لحيوانات لزيادة أسعار الغذاء الحيواني وندرة وجودةلقلة المربيين   ١٤

  ٥٠،٠  ٩٩  .زيادة أسعار المنتج الحيواني لقلة وجودة في األسواق  ١٥

  ٤٧،٥  ٩٤  .قلة معارف ومهارات وخبرات  ١٦

  ٤٦،٥  ٩٢   . الحاصالت الزراعية لزيادة المعروضأسعارحدوث انخفاض رهيب في   ١٧

  ٤٦،٠  ٩١  .كثيرا من الحيوانات لقلة الغذاءنفوق   ١٨

  ٣١،٣  ٦٢  .ارتفاع درجات حرارة  ١٩

  ٣١،٣  ٦٢  .واألعاصير الشديدةالرياح   ٢٠

  ٢٠،٧  ٤١  . وسيول شديدةأمطارحدوث   ٢١

  ١٧،٢  ٣٤  . والحيوانلإلنسان واألمراض األوبئةانتشار   ٢٢

  ١٧،٢  ٣٤  .حدوث مجاعات لقلة المعروض وزيادة الطلب  ٢٣

  ٧،٦  ١٥  .دوث زالزلح  ٢٤

   .استمارة االستبيان: المصدر
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 اإلرشاديبدوره   الزراعي   اإلرشادي الجهاز   في مستوي قيام  رائهم  المبحوثين وفقا آل    توزيع .٢جدول  
 )١٩٨=( ناإلسماعيليةلمواجهة المخاطر الزراعية بمحافظة 

  اإلرشادية األدوار  م  درجة القيام بالدور
  %  المتوسط

  :تخطيطيالدور ال : أوال  
  ٨٣،٠  ١،٦٦  . زراعية محتملة بالمحاصيل المناسبة  لتجنب أي مخاطرلإلرشاد األراضي بأنواع الترشيد  ١

مدي قرب الماء األرضي من سطح التربة لتالشي أي مشاكل  المعرفة ببأهميةتعريف الزراع   ٢
  ٧٥،٠  ١،٥  .مخاطر

  ٦٠،٠  ١،٢  .زراعية لزراعتها بالمحاصيل المناسبةمعرفة درجة ملوحة التربة ال بأهميةترشيد الزراع   ٣

 لمعرفة دراسة نوع مياه الري نيلية أو جوفية أو إمطار أو ماء مخلوطة بأهميةتوجيه الزراع   ٤
  ٥٥،٠  ١،١  . المحاصيل المناسبة لكل نوع من المياهأنواع

  ٤٩،٥  ٠،٩٩  .سبة لزراعة الحاصالت المنادرجة ملوحة مياه الري معرفة بأهميةتعريف الزراع   ٥
  ٤٧،٥  ٠،٩٥   .وجود مصارف زراعية من عدمه وتأثير ذلك علي األرض الزراعية النصح بضرورة   ٦
  ٤٤،٥  ٠،٨٩  . محاصيل بكميات وجودة عاليةإلنتاجتعريف الزراع بضرورة تنفيذ التوصيات الفنية   ٧
  ٤٢،٠  ٠،٨٤  . عاملة مدربة حتي ال يسبب ذلك مخاطرىدأيدراسة الموقف من وجود   ٨
  ٤٠،٥  ٠،٨١  . لتالشي أي مخاطرعدمهالتأكد من وجود مستلزمات اإلنتاج من   ٩
  ٤٠،٠  ٠،٨٠  . المناسبةباألساليب لمكافحتها  الزراعيةباآلفات الموبوءة األراضيضرورة الترشيد بمعرفة   ١٠
  ٣٨،٥  ٠،٧٧  .بةسبل مكافحتها لزراعتها بالمحاصيل المناسو  أنواع اآلفات الزراعيةتعريف الزراع ب  ١١
  ٣٧،٥  ٠،٧٥  . الزراعيةاآلفات مكافحة أثناء ءخبراال ضرورة التنبيه علي الزراع باستشارة  ١٢
  ٣٥،٠  ٠،٧  . الزراعيةاآلفاتتوفر المبيدات المناسبة لمكافحة   ١٣

 الزراعية األخطار للمشاركة في مواجهة األهلية الزراعي بتوجيه جهود الجمعيات اإلرشاداهتمام   ١٤
  ٣٤،٠  ٠،٦٨  .بتنظيم ندوات في هذا المجال ويل أوبتم

  ٣٢،٥  ٠،٦٥  . زراعيةأخطار للمشاركة في مواجهة أي األعمالتوجيه رجال   ١٥

مواجهة أي مخاطر متأثرين بها أو غير متأثرين لتحفيز مشاركة الزراع وأفراد المجتمع المحلي   ١٦
  ٣١،٠  ٠،٦٢  .بها

زراعية وأعداد العاملين الزراعيين فيها وخبراتهم ومدي دراسة أحوال الجمعيات التعاونية ال  ١٧
  ٣٠،٠  ٠،٦  .قدرتهم علي إدارة المخاطر واألزمات ومدي تأثيرهم علي الزراع

  ٢٧،٠  ٠،٥٤  .توفير التمويل الالزمة لمواجهة المخاطر بمشاركة كافة الجهات المعنية و بدعم مجتمعي ذاتي  ١٨
  ٢٥،٥  ٠،٥١  . في برامج مواجهة المخاطر الزراعية الحكومية بالمشاركةاألجهزة إقناع  ١٩
  ٢٢،٠  ٠،٤٤  .االتصال بالفرق البحثية في المشاركة في مواجهة المخاطر والعمل علي إيجاد بدائل لحلها  ٢٠
  :االحتياجات والمشكالت  تحديد : ثانيا  

  ٢٧،٥  ٠،٥٥  .تحديد أي مشاكل محتملة قد تؤدي لمخاطر زراعية في المستقبل  ٢١
  : صياغة األهداف: لثاثا  
  ٢٧،٠  ٠،٥٤   معينةوأزمنة أماكن في  يراد تحقيقهاأهداف إليترجمة هذه المشكالت   ٢٢
  :وضع خطط عمل: رابعا  

 والتمويـل   واألوقـات  واألمـاكن  األهداف و إليهالجماهير المراد الوصول    لوضع خطط محددة      ٢٣
  ٢٥،٥  ٠،٥١   . مخاطر زراعيةأو أزماتوالخبرات في حالة حدوث 

  ٢٢،٠  ٠،٤٤  .مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ والتقييم لمواجهة المخاطر  ٢٤
  :تنفيذيالدور ال: خامسا  
  ٢٥،٠  ٠،٥٠  . علي التنفيذاإلرشادي من قبل الجهاز اإلشراف  ٢٥
  :يالتقييمالدور : سادسا  

  سلوك المزارعين،في حدثت التية  ضوء التغييرات المرغوبفي حققها البرنامج التيتقييم النتائج    ٢٦
  ٢١،٥  ٠،٤٣  . أوضاعهم االقتصادية واالجتماعيةفي طرأت التيوالتغييرات 

  : إعادة النظر بالبرنامج:سابعا  
  ٢٥،٠  ٠،٥٠  .األوضاع الجديدة و ظل الظروف فيإيجاد نقطة بداية جديدة مبنية على التقدم الحادث   ٢٧
  ٢٢،٥  ٠٤٥  .كل في الوضع الجديد تحديد أسبقية المشافيالمساعدة   ٢٨

  .استمارة االستبيان: المصدر
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مستوي قيام الجهاز اإلرشادي بدوره اإلرشادي لمواجهة المخاطر الزراعية من وجهـة            : ثانيا
  :نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث

أن هناك بندين مـن بنـود األدوار التخطيطيـة لإلرشـاد            ) ٢جدول رقم (أظهرت النتائج   
 بالمحاصيل المناسبة    لإلرشاد األراضي بأنواع الترشيد: ي كان مستوي أدائهم مرتفعا وهم     الزراع

مدي قرب الماء األرضـي     تعريف الزراع بأهمية المعرفة ب     و  زراعية محتملة  لتجنب أي مخاطر  
 وبنـسب مئويـة     ١،٥، و ١،٦٦ بمتوسطات حسابية    من سطح التربة لتالشي أي مشاكل مخاطر      

 ترشيد الزراع بأهميـة     :ب وبندين كان مستوي القيام بهم متوسطا وهم       علي الترتي % ٧٥و% ٨٣
، و توجيه الـزراع بأهميـة       معرفة درجة ملوحة التربة الزراعية لزراعتها بالمحاصيل المناسبة       

 لمعرفـة أنـواع المحاصـيل       مطار أو ماء مخلوطـة    أدراسة نوع مياه الري نيلية أو جوفية أو         
مـن  % ٥٥و% ٦٠ وبنسب مئويـة  ١،١، و١،٢وسطات حسابية  بمتالمناسبة لكل نوع من المياه   

المبحوثين علي الترتيب، وكان نفس المستوي منخفضا لباقي البنود الممثلـة للـدور التخطيطـي       
وفيما يتعلـق ببـاقي األدوار كتحديـد المـشكالت          % ٤٩،٥إلي  % ٢٢بنسب تراوحت ما بين     

 فـي البرنـامج كانـت جميـع البنـود         تنفيذها ، التقييم وإعادة النظر    ، وضع الخطط  واألهداف،
  .المدروسة مستوي أدائها والقيام بها منخفضا

 الزراعية المقدمة للزراع المبحوثين في مجال المخاطر الزراعية من اإلرشاديةالخدمات : ثالثا
  :وجهة نظرهم بمنطقة  البحث

زراعـي   ال اإلرشاد أهم الخدمات اإلرشادية المقدمة من       أن )٣جدول رقم (أوضحت النتائج 
زيارة المرشد  الزراعـي     : للتعامل مع المخاطر الزراعية من وجهة نظر الزراع المبحوثين هي         

للحقل والمنزل للزراع لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخـاطر الزراعيـة، وزيـارة الـزراع           
  للتعامل مع المخاطر الزراعية، وتقديم النـدوات واالجتماعـات         اإلرشاداتللمرشد بمكتبة لتلقي    

 ،من المبحوثين % ٣٤،٨ إلي ١٥،٧ بنسب مئوية تراوحت ما بين       اإلرشادية الحقل   وأياموالحقول  
 ولذا يجـب علـي   ؛ كان متدنيا بدرجة كبيرةاإلرشادية مستوي تقديم الخدمات   أنوتبين مما سبق    

 بـالكم والنـوع     ة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدل تقديم الخدمات اإلرشادي         اإلرشاديالجهاز  
  .لزراع بمنطقة البحث والمناطق المشابهة لهال
  

 الزراعي من وجهة    اإلرشاد المقدمة من    اإلرشادية وفقا للخدمات    التوزيع النسبي للمبحوثين   .٣جدول  
  )١٩٨=( ن بمنطقة البحثللتعامل مع المخاطر الزراعية نظرهم

  %  عدد  المخاطر الزراعيةفي مجال  المقدمة اإلرشاديةالخدمات   م
  ٣٤،٨  ٦٩  . المرشد للحقل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعيةزيارة  ١
  ٣٣،٣  ٦٦  .زيارة المرشد للمنزل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعية  ٢
  ٣٠،٨  ٦١   الزراعية. للتعامل مع المخاطراإلرشاداتزيارة المزارع للمرشد بمكتبه لتلقي   ٣
  ٢٥،٨  ٥١  . الزراعية في مجال التخطيط لمواجهة المخاطر الزراعيةاإلرشاديةت الندوا  ٤
  ٢٤،٢  ٤٨  . الزراعية في مجال التخطيط لمواجهة المخاطر الزراعيةاإلرشاديةاالجتماعات   ٥
  ٢١،٢  ٤٢  . العملية لمواجهة المخاطر الزراعيةواإليضاحات للتوضيح اإلرشاديةالحقول   ٦
  ١٥،٧  ٣١  .مواجهة المخاطر الزراعية حقل لشرح سبل أيام  ٧
  ١٥،٢  ٣٠  . والتليفزيونية ومقاالت الصحف والمجالتاإلذاعيةالمشاركة في البرامج   ٨
  ١٣،١  ٢٦   .توزيع المطبوعات والنشرات الخاصة بمواجهة المخاطر الزراعية   ٩

  ١١،٦  ٢٣  . الجامعاتوأساتذةزيارات من الباحثين   ١٠
  ٩،١  ١٨  . علمية وعمليةبأساليبمخاطر التدريب علي مواجهة ال  ١١
  ٦،١  ١٢  .باإلقليم ة الموجوداألزمات إداراتزيارات لمراكز   ١٢

  .استمارة االستبيان: المصدر
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 عن مواجهة المخاطر الزراعية من وجهة نظر اإلرشاديأهم المشكالت التي تعيق الجهاز : رابعا
  :الزراع المبحوثين بمنطقة البحث

 عـن مواجهـة     اإلرشـادي  المشكالت التي تعيق الجهـاز       أهم أن   )٤جدول رقم   (  أفادت النتائج 
، و  والمخـاطر الزراعيـة   األزمـات  قلة المرشدين والخبراء في مجال مواجهة        :المخاطر الزراعية هي  

 الماديـة  اإلمكانيـات  قلـة  ، و والمخـاطر الزراعيـة  األزمات إدارة متخصصة في    إداراتندرة وجود   
قلة زيارة المرشد  للحقل الزراعي لتقـديم النـصح بـسبل         ، و اعية وقت حدوثها  لمواجهة المخاطر الزر  

قلة زيارة المرشـد  ، و التنبؤ بالمخاطر الزراعيةأجهزةالتعامل مع المخاطر الزراعية، و نقص في وجود        
 إلي% ٥٧،١للمنزل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعية بنسب تراوحت ما بين               

   .من المبحوثين% ٩٠،٤
  

 اإلرشـادي  وفقا لذكرهم ألهم المشكالت التـي تواجـه الجهـاز            التوزيع النسبي للمبحوثين   .٤جدول
  )١٩٨=( نلمواجهة المخاطر الزراعية بمنطقة البحث

  %  عدد  المشكالت  م
  ٩٠،٤  ١٧٩  . والمخاطر الزراعيةاألزمات والخبراء في مجال مواجهة قلة المرشدين  ١
  ٨١،٣  ١٦١  . والمخاطر الزراعيةاألزمات إدارةمتخصصة في  داراتإندرة وجود   ٢
  ٦٩،٧  ١٣٨   .قلة زيارة المرشد للحقل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر  ٣
  ٦٨،٢  ١٣٥  . لمواجهة المخاطر الزراعية وقت حدوثها الماديةاإلمكانياتقلة   ٤
  ٦١،١  ١٢١  . التنبؤ بالمخاطر الزراعيةأجهزةنقص   ٥
  ٥٧،١  ١١٣  .قلة زيارة المرشد للمنزل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعية  ٦
  ٥١،٥  ١٠٢  . للتعامل مع المخاطر الزراعيةاإلرشاداتندرة زيارة المزارع للمرشد بمكتبه لتلقي   ٧
  ٤٩،٥  ٩٨  .اعية الزراعية في مجال التخطيط لمواجهة المخاطر الزراإلرشاديةندرة الندوات   ٨
  ٤٦،٥  ٩٢  . الزراعية في مجال التخطيط لمواجهة المخاطر الزراعيةاإلرشاديةنقص في االجتماعات   ٩
  ٤١،٤  ٨٢  . العملية لمواجهة المخاطر الزراعيةواإليضاحات للتوضيح اإلرشاديةقلة الحقول   ١٠
  ٤٠،٤  ٨٠  .حقل لشرح سبل مواجهة المخاطر الزراعيةال أيامقلة   ١١
  ٣١،٨  ٦٣  . والتليفزيونية ومقاالت الصحف والمجالتاإلذاعيةدرة المشاركة في البرامج ن  ١٢
  ٢٨،٣  ٥٦  .نقص في المطبوعات والنشرات الخاصة بمواجهة المخاطر الزراعية   ١٣
  ٢١،٢  ٤٢  . الجامعات للزراع في حقولهموأساتذةقلة زيارات من الباحثين   ١٤
  ١٧،٢  ٣٤  . علمية وعمليةبأساليبقلة التدريب علي مواجهة المخاطر   ١٥
  ١١،١  ٢٢  .باإلقليم ة الموجوداألزمات إداراتعدم وجود زيارات لمراكز   ١٦

  .استمارة االستبيان: المصدر
  

 عن مواجهة المخاطر الزراعية من اإلرشاديحل المشكالت التي تعيق الجهاز  مقترحات أهم: خامسا
  :وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث

 اإلرشـادي حل المشكالت التي تواجه الجهاز      أهم مقترحات   أن   ) ٥جدول رقم   ( ظهرت النتائج   أ
 والمخـاطر  األزمات زيادة عدد المرشدين والخبراء في مجال مواجهة     : هي   لمواجهة المخاطر الزراعية  

ة عـدد    زياد  والمخاطر الزراعية، و   األزمات إدارة متخصصة في    إدارات المزيد من    إنشاء ، و الزراعية
 اإلمكانيـات زيادة  ، و زيارات المرشد  للحقل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعية           

 بنـسب   التنبؤ بالمخاطر الزراعيـة    أجهزةزيادة عدد   و،  حدوثها المادية لمواجهة المخاطر الزراعية وقت    
  . من المبحوثين%٨٨،٤ إلي% ٥٨،١مئوية تراوحت ما بين 
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 وفقا لذكرهم ألهم مقترحات حل المشكالت التي تواجـه الجهـاز          يع النسبي للمبحوثين  التوز .٥جدول  
  )١٩٨=( ن لمواجهة المخاطر الزراعية بمنطقة البحثاإلرشادي

  %  عدد  المقترحات  م
  ٨٨،٤  ١٧٥  . والمخاطر الزراعيةاألزمات المرشدين والخبراء في مجال مواجهة زيادة عدد  ١
  ٨٠،٣  ١٥٩  . والمخاطر الزراعيةاألزمات إدارةمتخصصة في  إدارات  المزيد منإنشاء  ٢
  ٦٦،٧  ١٣٢  . المرشد  للحقل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعيةراتزياعدد  زيادة  ٣
  ٦٥،٧  ١٣٠  . المادية لمواجهة المخاطر الزراعية وقت حدوثهااإلمكانيات زيادة  ٤
  ٥٨،١  ١١٥  طر الزراعية اجهزة التنبؤ بالمخازيادة عدد  ٥
  ٥١،٥  ١٠٢  .زيادة عدد زيارة المرشد للمنزل الزراعي لتقديم النصح بسبل التعامل مع المخاطر الزراعية  ٦
  ٤٦،٥  ٩٢  . للتعامل مع المخاطر الزراعيةاإلرشاداتزيادة زيارة المزارع للمرشد بمكتبه لتلقي   ٧
  ٤٠،٤  ٨٠  .طيط لمواجهة المخاطر الزراعية الزراعية في مجال التخاإلرشاديةزيادة الندوات   ٨
  ٢٨،٣  ٥٦  . الزراعية في مجال التخطيط لمواجهة المخاطر الزراعيةاإلرشاديةزيادة االجتماعات   ٩
  ٢١،٢  ٤٢  . العملية لمواجهة المخاطر الزراعيةاإليضاحات لتقديم اإلرشادية المزيد من الحقول إجراء  ١٠
  ١١،١  ٢٢  .رح سبل مواجهة المخاطر الزراعيةحقل لشال أيام المزيد من إجراء  ١١
  ١٠،١  ٢٠  . والتليفزيونية ومقاالت الصحف والمجالتاإلذاعية في البرامج اتالمشارك زيادة عدد  ١٢
  ٨،٦  ١٧  .المطبوعات والنشرات الخاصة بمواجهة المخاطر الزراعية زيادة   ١٣

  .استمارة االستبيان: المصدر

  :التوصيات
  :إليه البحث من نتائج، يوصى بما يلىبناء على ما توصل 

 تأثير وأن خاصة المخاطر الزراعية بمجال الزراعي لإلرشاد المركزية اإلدارة اهتمام زيادة -١
 بارتفـاع  يتـصف  الـذي  الزراعة قطاع على يؤثر ما وهو لسنوات يمتد قد المخاطر تلك

  .القطاعات نم غيره عن الطبيعية بالظروف تأثراً أكثر ألنه اإلنتاج في المخاطرة

المخاطر الزراعيـة   مع للتعامل عليها الزراعيين  وتدريب المرشدينإرشاديةتخطيط برامج  -٢
 .رتملة الظهوحالم

 المخـاطر الزراعيـة   لمواجهـة  الزراعية لالستعداد اإلرشاديةالخدمات  زيادة على التركيز -٣
 .المحتملة الوجود

 قـد  أزمـات المختلفة لمواجهـة أي   اإلرشادية باإلدارات األزمات أدارتزيادة عدد مراكز    -٤
  .تظهر

  :المراجع
، ، دور البرامج اإلرشادية الزراعية في مواجهة المخاطر الزراعية        )دكتور(ابوزيد، ابو مسلم علي شحاته    

دور اإلرشاد الزراعي في    :" المؤتمر الثاني عشر للجمعية العلمية لإلرشاد الزراعي تحت عنوان         و
، القـاهرة،   م١٤/١٢/٢٠١٤-١١، وخالل الفترة من     "الزراعةقطاع  مواجهة المخاطر التي تواجه     

  .م٢٠١٤في ديسمبر 
 الطيـور   أنفلـونزا ، مستوي معرفي منتجي الـدواجن بمـرض         )دكتور(ابو زيد، ابو مسلم علي شحاته       

  .م٢٠١٥ الزراعي، لإلرشاد، المجلة العلمية اإلسماعيليةبمحافظة 

 مواجهتهـا،  وكيفيـة  مـصر  في الزراعة قطاع على هاوأثر المناخية التغيرات :(فريد أيمن حديد، أبو
  .م٢٠١٠، )٩(قمر فنية نشرة الزراعية، للثقافة العامة اإلدارة

 عماد شحاتة، والعظيم عبد موسى وأحمد، عيسى السيد العزيز و منصور، محمود عبد فوزي،  الشاذلي
ـ  المخـاطرة  ظل في المصري المحصولي التركيب )دكاترة(المسيح  عبد  المحليـة  راتوالمتغي

 البحوث مركز مصر في الزراعي بالقطاع للنهوض جديدة سياسات وضع نحو والدولية، مؤتمر
 أكتـوبر،  ٤ القـاهرة،  جامعـة  السياسية، والعلوم االقتصاد كلية والمالية، االقتصادية والدراسات

  .م٢٠٠٩م ، القاهرة، ٢٠٠٩
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 الطيور، نـدوة عـن      أنفلونزاجهة مخاطر    لموا اإلرشادي، التخطيط   )دكتور(القرعلي، حسن عبدالرحمن    
 اإلسـماعيلية  م،   ٢٠٠٦-١-٤ يـوم    باإلسـماعيلية  اإلعالمي الطيور بمركز الدعم     أنفلونزا أزمة

  .م٢٠٠٦
 معهـد  واالجتماعية، ، االقتصادية وآثاره المائية المسطحات تلوث ، )دكتور(الوهاب عبد أحمد برانية،

  .م١٩٩٢، القاهرة، ١٥٥٤ رقم خارجية مذكرة ، القومي التخطيط
االقتـصاد  ، )دكـاترة ( الخـالق  عبد هيكل،سحرو المعاطى أبو محمد سليمان،وكمال  الحليم، عبد حنان

، المنـصورة ،    )١٢(٦، كلية الزراعة، جامعـة المنـصورة، مجلـد        الزراعي والعلوم االجتماعي  
  . م٢٠١٥

 البيئـة  في ثراوالكو األزمات ارةإد لمجال الزراعية اإلرشادية المنظمة حاجة، كمال الحليم، حنان عبد
 لإلرشـاد  العلميـة  الجمعيـة  البيئة، مجال في الزراعي اإلرشاد وتحديات أفاق مؤتمر الزراعية،
   .م٢٠٠١،الجيزة ،الزراعي

، جامعة األزهر،   ، التخطيط والتقييم فى اإلرشاد الزراعى، كلية الزراعة       )دكتور(سويلم، محمد نسيم على   
  .م١٩٩٨ القاهرة،

  .رسـالة  "المـصري  الزراعـي  القطـاع  في البشرى العمل عنصر ، كفاءة المسيح عبد عماد،  شحاتة
  .م٢٠٠٢ القاهرة، جامعة الزراعة، كلية ،الزراعي االقتصاد قسم دكتوراه،

  .م١٩٩٩ األسرة، القاهرة، مكتبة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، العصر لغة التلوث  سعد، ،شعبان

 اإلرشـاد  نـدوة  ،" المائية الموارد مجال في الزراعي اإلرشاد ودور المناخية تالتغيرا ،حسن صالح،
 البحوث بمركز المنعقدة و المرتقبة المناخية التغيرات ضوء في الغذائي األمن وتحديات الزراعي
 ديـسمبر  ٧ ، القـاهرة  جامعـة  – الزراعة كلية ، الزراعي لإلرشاد العلمية الجمعية ، الزراعية
 .م٢٠٠٩

 المناخية التغيرات آثار لمواجهة الزراعية المبتكرات لبعض الزراع تبنى ،  إبراهيم حسن إسالم صقر،
 كليـة  دكتـوراه،  رسـالة  البحيـرة،  محافظة – النوبارية بمنطقة الجديدة األراضي قرى ببعض

  .م٢٠١٤اإلسكندرية جامعة الزراعة،
 الدقيقـة،  للكائنـات  الوراثي التحور وأضرار المناخية للتغيرات السلبية اآلثار الحميد،  عبدل،كما ناهد

 الزراعـة،  وزارة الزراعية، للثقافة العامة اإلدارة ،٢٠١٢اكتوبر ،٦٧ مجلد الزراعية، الصحيفة
  .م٢٠١٢ الدقي،

  .م١٩٩٢القاهر ، العلمية للخدمات  مصر ، المعاصر الزراعي اإلرشاد ،)دكتور ( محمد أحمد عمر،
 الزراعية، و مجلـة  االقتصادية التنمية على وأثره البيئي التلوث ،)ردكتو(صالح على هللا، صالح فضل

 .م٢٠٠١ يناير ، أسيوطالعشرون،  العدد للدراسات البيئية، أسيوط
 فـي  المحصولي التركيب على االقتصادي التحرر سياسات أثر دراسة" ، عيسى السيد منصور، محمود
 االقتصاد بحوثد معه ،الزراعي واالئتمان ميةللتن الرئيسي للبنك مقدمة دراسة "القديمة األراضي
  .م٢٠٠٠ الزراعية، البحوث مركز ،الزراعي

 المناخيـة  التغيـرات  مـع  للتكيـف  الزراعـة  قطاع إستراتيجية القرار، اتخاذ ودعم المعلومات مركز
  .م٢٠١٠.القاهرة المصري، الوزراء مجلس المستقبلية،
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Evaluation of the Role of Agricultural Extension in the Face of 
Agricultural Risks from the Point of View of Farmers in Ismailia 

Governorate  
Abo elenein, M.A.E. and A.A.SH.A. Al-Qarqari 

1Fac. of Agric., Al-Azhar Univ., Assiut Branch            
2Agricultural Research Center      

Abstract 
The aim of the research is to identify the causes of agricultural risks facing 

agricultural production from the point of view of the farmers in the Ismailia 
Governorate. What is the level of extension of the extension of the agricultural 
risks from the point of view of the farmers in the research area and the extension 
services Agricultural sector facing the agricultural production from the point of 
view of the respondents in the research area, and identify the problems that 
hinder the guidance system to address the agricultural risks from the point of 
view of farmers interviewed in the research area, and identify proposals for the 
solution. 

The research was conducted in Ismailia Governorate on random sample of 
198 respondents with 10% of the total number of surveyed farmers of their 
volume of 1981 farmers. The preliminary data were collected during the period 
from June and July 2018. The preliminary data for the research were processed 
statistically through the mean, percentages, numbers and frequencies.  
The following results were found:  
- It was found that the most important reasons for the occurrence of agricultural 

risks The impact on agricultural productivity as mentioned by the farmers 
surveyed in Ismailia Governorate is: proximity to the ground water from the 
surface of the earth, salinity of the water which affects the human, animal and 
plant, and salinity of the soil which causes deterioration in percentages of 
95.5%- 99%.  

- Two of the agricultural extension planning roles have a high level of 
performance: rationalizing the types of land to guide suitable crops to avoid any 
potential agricultural hazards, and to inform farmers of the importance of 
knowledge of the proximity of water Ground surface of soil to eliminate any 
risk problems with an average of 1.5, 1.66 and 75% and 83% respectively.  

- The most important extension services provided by agricultural extension to 
deal with agricultural risks from the point of view of the farmers concerned are: 
Visit of the agricultural supervisor of the field and the house of the farmer to 
provide Advice on ways to deal with agricultural risks, visiting farmers to guide 
the library to receive guidance to deal with agricultural risks, and to provide 
seminars, meetings, fields and extension field days in percentages ranging from 
15.7 -34.8% of the respondents.  

- The most important problems that hinder the guidance system to address the 
agricultural risks are: the lack of agricultural extension agents and experts in the 
field of crisis and agricultural risks, The scarcity of specialized departments in 
the management of crises and agricultural risks, the lack of material resources 
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to cope with agricultural risks at the time of their occurrence, the lack of a visit 
to the agricultural field agricultural extension agents to advise on ways to deal 
with agricultural risks, ranged from 69.7% to 90.4% of the respondents.  

- The most important proposals for solving the problems facing the agricultural 
risk management agency are: Increase the number of counselors and experts in 
the field of crisis response increasing the number of visits to the agricultural 
field to advise on ways to deal with agricultural risks ranged between 66.7% 
and 88.4% of respondents. 

  

  

  

  

  

  

  


