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 الزراعية بمنطقتى المستحدثاتالتبادلية ودورها فى نشر  ةالزيارات الميداني
 ووادى الصعايدة بمحافظة أسوان ةوادى النقر  

 
 د. محمد عبد العليم على على الرميلى

 جامعة بنى سويف –كلية الزراعة -الزراعى قسم اإلقتصاد
 
 العربى الملخص

دى االزراعية بمنطقتى و  المستحدثاتالتبادلية كطريقة تعليمية إرشادية فى نشر  دانيةاستهدف البحث التعرف على دور الزيارات المي
وتحديد درجة تحقق أهداف  التعرف على أهداف المبحوثين من الزيارات الميدانية التبادلية،ن، من خالل اسو اووادى الصعايدة بمحافظة  ،ةالنقر 

تنفيذ المبحوثين  ةمعرفة امكانيوثين من تعرضهم للزيارات بمنطقة مشروع غرب النوبارية، و ومعرفة أوجه استفادة المبح المبحوثين من الزيارات،
 .مستقبالا  ةالميداني فى الزيارات التى تعرضوا لهامستحدثات لل

ية إلنتاج وتسويق الحاصالت الزراع مبحوثاا من أعضاء الجمعيات التعاونية التسويقية الزراعية 25أجرى البحث على شاملة قدرها 
م. واستخدم 2020شهر أكتوبر فى بمحافظة اسوان، وتم جمع البيانات بواسطة االستبيان بالمقابلة الشخصية  ةبمنطقتى وادى الصعايدة والنقر 

 هم النتائج:أ فى عرض البيانات التكرارات والنسب المئوية. وكانت 
وثين من اكتساب معارف ومهارات جديدة، وتحقيق مكاسب اجتماعية. لدى المبح التبادلية تعدد وتنوع أوجه االستفادة من الزيارة الميدانية

، ويتمثل الحد األعلى %16 قدره  ، وبين حد أدنى %100 هما بين حد أعلى قدر  ةوتمثلت أوجه استفادة المبحوثين فى اكتساب معارف جديد
 من المبحوثين. %100لدى  برام العقودأالجمعية فى التفاوض والتعاقد مع الشركات والزراع و  ةلها فى امكاني

واألطالع على  ،ةأساليب تسويق جديدتمثلت فى التعرف على  التبادلية الزيارات الميدانيةب قيامهم غالبية المبحوثين لديهم أهداف محددة من
ت الزراعية، والتواصل والتعرف على الشركا، من المبحوثين %88لدى  خبرات تسويقية، والتعرف على طرق تعاقد الجمعية مع الزراع والشركات

قامة عالقات طيب مع مسئولى الجمعيات بالنوبارية  على الترتيب. من المبحوثين %72، و%76معهم وذلك لدى  ةوا 
من المبحوثين لديهم إمكانية تنفيذ المستحدثات الجديدة التى   %96وأن مرتفعة. الزيارة بدرجة  من همأهداف تتحققمن المبحوثين  %84أن 

 من المبحوثين يرون أن مستوى تنظيم الزيارات بين مرتفع وتوسط. %92وأن، فى المستقبل فى الزيارةتعرضوا لها 

 .الرحالت اإلرشادية -يوم الحقل -الطرق اإلرشادية -التبادلية /الزيارات الميدانية الكلمات الدالة:

 المقدمة ومشكلة البحث .1
يثة تعتمد الزراعة فى الوقت الحاضر على التكنولوجيا الحد

 المرتبطة بالعمليات العديدة وتطبيقاتها المختلفة لفهم المتغيرات
من خالل االستفادة من التقنيات الرقمية فى والتغلب عليها الزراعية 

 ةبدون زياد ةوانتاجية المزرع كفاءةإدارة المزارع بأسلوب يزيد من 
 . لمواردها المستخدمة

نباتات البرية فقد مرت الزراعة من مرحلة استئناس الزراع لل
لة الحديثة فى عمليات إعداد مرحلة استخدام اآلإلى والحيوانات 

األرض والرى والحصاد مع إنتاج أنواعاا عالية االنتاجية من 
التى تدعم أساليب الرى  ةالمحاصيل الحقلية، مروراا بالفترة الحالي

الحديث مع تطوير المستحدثات الزراعية التى تؤدى إلى مضاعفة 
 مع تقليل الفقد والهدر فى المحاصيل المنزرعة بشكل عام. نتاجاال

اإلرشاد الزراعى بأنه عملية تقديم المعلومات ويصنف 
والتكنولوجيا إلى الزراع ليمكنهم من تحسين انتاجيتهم ودخلهم وشئون 

على تبنى تقنيات جديدة، وعلى تحسين أساليب  ومساعدتهممعيشتهم، 
ارية من خالل استخدام مجموعة دالتسويق، وتحسين المهارات اإل

 مستهدفيهوتدريب  متنوعة من مناهج اإلرشاد الزراعى لتعزيز تعليم
رشاد الزراعى اإلحقق ولكى ي .أساليب الزراعة الحديثة اا علىإعتماد

 هرسائللحمل عديدة ومتنوعة  رشاديةإ اا ستخدم طرقأهدافه فأنه ي
، ويتوقف نجاح هيستهدفجمهور ماإلرشادية التي يرغب فى نقلها إلى 

على مدى حدوث االستجابة فى تحقيق أهدافه رشاد الزراعى اإل
وعليه فالبد من توفر  .لدي مستقبلي الرسائل اإلرشادية ةالمرجو 

ذو تصالية و االقدرات الذو  الشخص الذى سيقوم بالعمل اإلرشادى
 ةحسن اختيار وتنفيذ األنشطة االتصاليل تؤهلهة ومعرفية مهارات أدائي
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قف امو مختلف الواختيار الطريقة التي تناسب  .ةاءة وفاعليبكف
يكون لها تأثير أن و ، اإلرشادية التعليمية البرامجعند تخطيط ة تعليميال

 كما وكيفاا. ةاإلرشادي ةالتعليم العملية مباشر على
الطرق  كثرأأن من Neil & Putso  (2017: 5 )يبين

الميدانية/  الجوالت هى عىفاعلية فى العمل اإلرشادى الزرا  رشاديةاإل
المزارعين بشكل أفضل  يتعلمف  Field trips/ exchanges التبادلية

& Putsoوأكد  .أقرانهم ممن طبقوا األفكار المستحدثة عن طريق
Neil الميدانية جزءاا من  الجوالتن تكون لمثل هذه أ من األهمية
 ,Neil Rowe & Putso Nyathi) .إرشادى مشروعأى  ميزانية

2017: 5-7) 
 أيام الحقلأن  308 :2002)) وآخرون   Heinigerوأشار
Field days والرحالت Tours رشادية الشائعهمن الطرق اإل 

 رشاد الزراعى فى أواخر القرن التاسع عشر،منذ بدايات اإل االستخدام
فى إدخال المستخدمة رشادية الرئيسية الطرق اإلمن أصبحت و 

فى منتصف القرن  استخدامها يفيةك وتوضيح الزراعية المبتكرات
تكلفة ارتفاع ، و تإال أنه مع التقدم فى خدمات االتصاال. العشرين

مع المناسبات، حضور هذا النوع من ل لدى الزراع النقل، وقلة الوقت
الجديدة التى سوف يتم  بأن أى من الممارسات المزارعين اعتقاد
ه فى استخدامها شبت ال تختلف كثيراا بل حالياا أو مستقبالا  نشرها

تسبب  .ةالحديثبالفعل في مزارعهم  ةوالمستخدم للممارسات السابقة
 .تعليمية والرحالت كطريقة إرشادية أيام الحقلض استخدام اانخففى 

فى العقدين اآلخيرين من  رشاد الزراعىتقلص دور اإلومع 
اإلرشادية الزراعية نتيجه لتقلص  ةنشطاألالقيام بالقرن العشرين فى 

ما نتج عنه قلة مرشادية، المخصصة لتمويل الخدمة اإل الميزانية
(. 38: 2012استخدام بعض الطرق اإلرشادية الزراعية )الشناوى، 

عى ا رشاد الزر اإل ةوتنظيم أجهز  ةلدفع بعض الدول إلى إعاده هيكمما 
 الحكومى غير القطاع الخاص والقطاع والعمل على مشاركة وخدماته

. تقديم الخدمات اإلرشادية فى المحلية والدولية ةوالمنظمات التنموي
على تعزيز تبادل المعرفة وتنمية  تعمل( التى 60: 2012)صالح، 
 Siteالزيارات الميدانية ستخدامامن خالل  وتعليم الكبار القدرات

Visits .  الزيارات الميدانية كطريقة تعليمية  ستخداماوالتوسع فى
لزراع ولنشر المستحدثات الزراعية فى إرشادية لتبادل المعرفة بين ا

 نشطتها اإلرشادية.أمجتمعاتهم فى جميع 
 المنظمات التنموية العاملة فى الريف منتوسعت و 

  Site Visits لزيارات الميدانيةمختلفة لمتعددة و  استخدام نماذج
 ، وتبادلTours الرحالت مثل اهمصطالحاتاستخدام ونوعت من 

 Farmerللمزارعين الحقلية، والمدارس Exchange visits الزيارات

Field Schools ، وقوافل التعلم Learning caravans، اا وأحيان 
  تستخدم هذه المصطلحات بالتبادل.

Steingraber& Bampton (2017: 7 )  عرففقد 
األنشطة التي يكتسب من خاللها  بأنها Site Visits الميدانية الزيارة

شيء  ةلمالحظما مكاناا يزورون و  ،آخرن المعرفة من مكان يالمشارك
الزيارة  وتنفذمحدد والتفاعل مع األشخاص الذين هم على دراية به. 

  .الميدانية ألهداف التعلم دائماا 
 النماذج المختلفةويشير هذا التعريف بشكل عام إلى جميع 

 ، والزياراتالزيارات الحقليةو ، الرحالتمثل  زيارات الميدانيةلل
 كد أيضاا على أن األهم منؤ مؤتمر، وقافلة تعليمية. وي، و التبادلية

الزيارة  من األساسى نوع الزيارة الميدانية أن يكون الهدفمسمى أو 
تكون  أيضاا هدف تعليمى، وأن جميع األنشطة داخل الزيارة  هو

 ,Matras, et al)كما يؤكد  أنشطة مرتبطة بالهدف التعليمي.
سمى أيضاا بالرحالت الدراسية أن الزيارات التبادلية ت (2013:2

"Exchange visits, which are also called study tours" ،
وهى تهدف إلى تحسين معرفة وممارسات الزوار ومنظماتهم، ودمج 

 الخبرة المكتسبة من الزيارة في حياتهم اليومية. 
على أنه  Exchange visitsوتعرف الزيارات التبادلية 

عة من الزوار من جهة تتكون من أربعة إلى تنظيم اجتماع بين مجمو 
شخصاا، رجاالا ونساءا، ومجموعة مضيفة من جهة أخرى،.  30

بهدف تبادل الخبرات واكتشاف وجهات نظر ومناهج جديدة لموضوع 
ويختلف الموقع الجغرافي لهذه الزيارات حسب توقعات  محدد.

أو  المشاركين. فقد تتم الزيارة داخل نفس المجتمع أو القرية
 المحافظة، أو بين مجتمعات أو قرى أو محافظات أو دول مختلفة.

(Matras, et al, 2013:2) 
 الدوافع لتنظيم وتنفيذ الزيارات الميدانيةيوجد العديد من 

لمجموعة متنوعة من  تعرضالمنها  كأحد الطرق اإلرشادية
إلظهار  من قبل ةالتى لم تكن موجود الممارسات والتقنيات الجديدة

ولتطوير المهارات الفنية والتدريب على مهارة  ،ائج ملموسة وعمليةنت
ولتشجيع التفكير النقدي واالبتكارى عند ، مبتكراتأو استخدام  ةمعين

المستهدفين، ولخلق الثقة التي تشجع التبادالت المستقبلية بين 
نشاء شبكات للمشاركة المستمرة أو  المستهدفين، وربط المجموعات وا 

 ,Desjardins & Tuijnman) معاا. محددهمشكلة  التعلم حول
2005: 359)  

 ( على أنWorld Bank, 2015ويؤكد البنك الدولى )
والثقة والقناعة  ةقدر اليبنى تبادل المعرفة الناتج من تبادل الزيارات 

لقيام ا أهمها عده أسباب محتملةل ذلكو لدى األفراد والجماعات للعمل. 
ل الزيارات الميدانية وهى ربط مستهدفى بأنشطة تبادل المعرفة خال
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الزيارات بالمعلومات والفرص الجديدة عبر البلدان والمناطق التى يتم 
لهام  يجاد حلول تنموية أفضل، وا  زيارتها، وتحفيز التفكير االبتكاري وا 
التعاون بين األفراد أو المؤسسات أو البلدان أو المناطق، واإلسراع في 

 .اتخاذ القرار واإلصالح
تقدم الزيارات التبادلية مجموعة من المزايا، تتجاوز كما 

 تفاهماا فهى تشكل العالقات وتخلق  مجرد الحصول على المعلومات.
 متعة وصعوبات التجربة المشتركة،بين المشاركين نتيجة ل مشتركاا 

، والتعلم بعمق، وتبادل للتواصل في المستقبل صداقاتتكون و 
المستخدمة للمسافرين  اليب الجديدةاألفكار، وتقييم أهمية األس

بطريقة مباشرة في تأتى المعلومات وتمتاز أيضاا بأن . والمضيفين
على استفسارات محددة،  للمشاركين الحوار وفي الردود التفصيلية

طالق مبادرات جديدة نتيجة  هاأنو  تخلق اإللهام لمواصلة العمل وا 
نجاز   ,Bruns, B) اتهم.التعرف على أناس حقيقيين، وفهم مشاكلهم وا 

2002: 1-12) 
( على أن World Bank, 2015) ويؤكد البنك  الدولى

يمكن أن تكون أداة مفيدة، وفعالة عندما  ةالزيارات الميدانية/ التبادلي
يتم التحضير لها بدقة وبشكل صحيح لتجنب إضاعة وقت الزوار 

عرفة فالمزارعون يحبون زيارة المزارع في مناطق أخرى لم والمضيفين.
كيف يعملون، وماذا يزرعون وأنواع المشاكل التي يواجهها المزارعون 
فى بالدهم. وعادة ما تكون التفسيرات أكثر فاعلية عندما يتم عرضها 
من قبل المزارعين الذين يقومون باستخدم تلك الممارسات التي تتم 

 دراستها.
 كبيراا  مجاالا  يتيح ةيلزيارات التبادللالجيد  التنسيقف

على عدة مستويات فرصة للتعلم وتعطى لتنمية قدراتهم، مزارعين لل
من إعالم المزارع بالممارسة  .)سلم التبنى( التبنىوفقاا لمراحل 

الجديدة، فمرحلة االهتمام، ففهم المزارع لكيفية استخدام هذه الممارسة، 
المزارع من  مما يمكن، فيتبعها تغييرات في طريقة تفكيره أو سلوكه

 .ةالمحليلظروف وفقاا ل يؤدي إلى التبنيفلفكرة إلى عمل، ترجمة ا
(Matras, et al, 2013:2) ، 

أن التخطيط  (Maddy, B. et al, 2015وقد بين )
وتحديد  .ةناجح رحلة ميدانيةتنفيذ المبكر أهم عنصر فى خطوات 

. وأن يكون هدف واضح ومتفق عليه من جميع أصحاب المصلحة
متوافق مع  ت أو الزيارات الميدانيةداخل الرحال هدف كل زيارة

زيارة من تضمين هدف تعليمي لكل  مع. الهدف الرئيسى للزيارة
الهدف منها ب جميع األطراف المعنيةالزيارات الميدانية ويعلن بها 

ما هي المفاهيم التي يجب على ، مع توضيح النتيجة المرجوةو 
 المشاركين فهمها أو القيام بها أو تطبيقها.

قد ينتابها بعض العيوب  الميدانية فإن الزيارات ك،ذلومع 
أنجاز  وسرعة ،مملة وسائل مواصالتالسفر، وركوب  إرهاقمنها 

تعمل على تدمير أى انجاز محتمل أو تم  في القرية الزيارات والتجول
قد يكون المضيفون أو الزوار غير مستعدين أو غير القيام به. و 

المشاركون بأن  وأن يعتقد. عضمع بعضهم الب قادرين على التواصل
 ,Bruns, B)  .الزيارات التبادلية ما هى إال عطله وتنزه وترفيه

التى تحدث من سوء التجهيزات  زماتكما أن األ(1-12 :2002
وأماكن الزيارات وتجهيزات القاعات، وأماكن  ةواألعداد ألماكن األقام

، وتستنفد الصبر ةالمشاركين والقائمين بالزيار تزعج األكل والضيافة قد 
 وتحّطم الجداول.

العديد من المنظمات المحلية  ةيوجد فى دول العالم النامي
. إال أن ةالفقير التنموية التي تساعد العائالت فى المجتمعات الريفية 

تلك المنظمات تفقد التنسيق فيما بينها، ونتيجة لذلك ال يتم دائماا نقل 
لى المجموعات األخرى. الدروس المستفادة في إحدى المنظمات إ

ولتقوية المنظمات المحلية العاملة فى الريف هي مساعدتهم على 
التعلم من بعضهم البعض، وأفضل طريقة للتعلم من منظمات 
المجتمع المحلي أو المنظمات غير الحكومية األخرى هي زيارتها 

 (Lentfer, j, 2011ورؤية ما تفعله أمامها. )
إلرشادية قامت الدولة ومن منطلق تعددية الخدمة ا

بتوقيع اتفاقية راضى واستصالح األ ةفى وزارة الزراع ةممثلالمصرية 
م لتمويل 2015فى عام  IFADمع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 

وذلك على غرار  SAILمشروع االستثمارات الزراعية المستدامة 
حيث  WNRDP وتكرار تجربة مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية

يستهدف الحد من الفقر وزيادة األمن الغذائى لفقراء الريف فى مصر، 
غار الزراع قادرين على مواجهة الفقر من صن يصبح أوالعمل على 

زيادة دخلهم وتحسين ارباحهم وتنوع سبل معيشتهم. وأيضاا ل خال
ع االجتماعية واالقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق اتحسين االوض
منطقة وادى النقرة ووادى ومن المناطق المستهدفة  عمل المشروع.

بمحافظة أسوان، وقد قام المشروع من خالل المكون الصعايدة 
ى مالفرعى للخدمات التسويقية بإنشاء جمعيات تسويقية بمس

وتسويق الحاصالت الزراعية الجمعيات التعاونية الزراعية إلنتاج 
لتعاونيات الزراعية بهدف دعم ا، ةووادى الصعايد ةبمنطقتى النقر 

 (2017)وزاره الزراعة واستصالح األراضى، أفرادها.  ةولخدم
 البحثية المشكلة .2

نتيجة لما تشهده الزراعة من تقدم تقنى عالى المستوى فى 
فى األنظمة المزرعيه وأنتشارها اآلونة األخيرة من إدراج تقنيات حديثة 

(، وأنظمة GIS(، ونظم المعلومات الجغرافية )DGPSمثل أنظمة )
التوجيه االلكترونية، والممارسات الزراعية المستحدثة القائمة على هذه 
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التقنيات الجديدة، التى لم يوجد لها مثيل من قبل لدى الزراع، والتى 
ن م ةوالتى تتطلب نوعي ةغيرت من أنظمة إدارة وتشغيل المزرع

تى بتلك األنظمة والمستحدثات ح المزارعين تكون على دراية كاملة
الخبرات وتدريب  تلك نقل مما يستوجب .يتثنى لها حسن ادارتها

 ,Heiniger,et alالزراع على تلك التقنيات والمممارسات المستحدثة. 
2002: 309) ) 

التقنيات الزراعية  تلك عناصر ولكى نزيد من سرعه تبني
والتى  الزراعى اإلرشاد وأساليبالحديثة البد من تعدد وتنوع طرق 

الزيارات الميدانية  تعدرها إلى زيادة فاعلية التعليم والتعلم، و تؤدى بدو 
اعلية عملية فرشادية التى تزيد من ن الطرق اإلمبصورها المختلفة 

وتساعد على نشر وتبنى المبتكرات الزراعية. وهذا ما  ،التعليم والتعلم
الميدانية  الزيارات والرحالتبأن  (2015)وآخرون  Maddy يؤكده

في التعليم اإلرشادي. وذات أهمية مفيدة ال تزال طرق  وورش العمل
( أن فرص التعلم العملى 2001) Hawkins & Southardيؤكد و 

ها بنفس الدقة واألسلوب يمكن تكرار  فى الزيارات الميدانية الحقلية ال
لقائمين بالعمل اإلرشادى، مع إمكانية الزراع، مع ات التدريب افى قاع

ادة من الزيارات الميدانية لخلق بيئة من التعلم وعلماء الزراعة االستف
 ممكن. زيادة االحتفاظ بالتعلم إلى أقصى حدو التجريبي، 

من خالل المكون الفرعى  SAILوهذا ما إستهدفه مشروع 
للخدمات التسويقية، للقيام بإنشاء جمعيات تسويقية بمسمى الجمعيات 

 ةاعية بمنطقتى النقر التعاونية الزراعية إلنتاج وتسويق الحاصالت الزر 
أفرادها  ة، بهدف دعم التعاونيات الزراعية ولخدمةووادى الصعايد

ونشر األفكار والمستحدثات الزراعية وبخاصة فى مجال التسويق 
ك أعضاء ابإشر  ةاألخير  ةالزراعى. وقد قام المشروع فى األون

بمحافظة  ةوالصعايد ةالجمعيات التعاونية التسويقية بمنطقتى النقر 
سوان بزيارة تبادلية إلى منطقة مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية أ

للتعرف على المستحدثات الزراعية فى مجال التسويق الزراعى لدى 
فى  ةأقرانهم من الجمعيات التعاونية التسويقية الزراعية المشهر 

وذلك  ةمية الريفية بالنوبارينالمناطق المختلفة بمنطقة مشروع الت
بينهم فى المجاالت الزراعية المختلفة فيما اكتساب الخبرات لتبادل و 
 التوصيات الفنية والتسويقية الزراعية.و  المستحدثات نشرلكطريقة 

الطرق بإستعراض الدراسات السابقة التى تناولت دور 
نشر التوصيات الفنية الزراعية على مستوى  اإلرشادية الزراعية فى

الباحث عن بحوث ودراسات لم يستدل ، جمهورية مصر العربية
فى نشر التوصيات  بجميع مسمياتهاالزيارات الميدانية تناولت دور 
 دور هذا البحث لمعرفةلزم األمر إلى إجراء لذا  ،الفنية الزراعية

الزراعية  المستحدثاتكطريقة إرشادية لنشر الميدانية التبادلية  الزيارات
 .نظة اسوابمنطقتى وادى النقرة، ووادى الصعايدة بمحاف

 األهداف .3
تساقاا مع مقدمة البحث ومشكل ته أمكن صياغة األهداف وا 

 التالية:
  لمنطقة مشروع غرب  زيارةالالتعرف على أهداف المبحوثين من

 .النوبارية
  الزيارة لمنطقة مشروع تحديد درجة تحقق هدف المبحوثين من

 .غرب النوبارية
 ت الزراعية التعرف على مصادر معرفة المبحوثين بالمستحدثا

 .ديدة بمنطقة مشروع غرب النوباريةالج
  لزيارات لتعرضهم  نتيجةوجه استفادة المبحوثين أالتعرف على

 .ةبمنطقة مشروع غرب النوباري التبادلية الميدانية
  لمستحدثات المشاهدة فى المبحوثين لتنفيذ  ةمكانياالتعرف على

 .مستقبالا  التبادلية الميدانية الزيارات
 التبادلية الميدانيةالزيارة  لى أراء المبحوثين فى تنظيمالتعرف ع 

 .ةلمنطقة مشروع غرب النوباري
 التعريفات اإلجرائية .4

: هو تنظيم  exchange site visitsالزيارات الميدانية التبادلية
زوار بزيارة لمجموعة القيام مجموعة  لقاء بين مجموعتين من خالل

لقيام ل، عملهمبينهم فى مجال متشابهة  اهتماماتوالتى لها  ضيفةم
تبادلية بهدف التعرف على المستحدثات وتبادل مشتركة بأنشطة 

 .وذلك فى مواقع عملهم وأكتساب الخبرات
 الطريقة البحثية .5

 ةوادى الصعايد، و ةنطقى وادى النقر تم إجراء هذا البحث بم
 البحثتمثلت شاملة ، و بمحافظة أسوان أدفو، و ةنصر النوب ى بمركز 

إلى منطقة  التبادلية الميدانية اتزراع المشاركين فى الزيار الع فى جمي
التى تمت خالل و  ،WNRDP النوباريةالتنمية الريفية بغرب  مشروع

أعضاء  من مبحوثاا  25، على فترتين وعددهم م2020شهر سبتمبر 
من  جمعيات التعاونية الزراعية ألنتاج وتسويق الحاصالت الزراعيةال
بمشروع  مكون الخدمات التسويقية طةأنشمن  ينمستهدفال

 شملتحيث  .SAILاالستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة 
خالل الفتره  ةمنطقة وادى الصعايدمن عضواا  13عدد  األولىالزيارة 
 12عدد  ضمتسبتمر، والمجموعة الثانية  17سبتمبر إلى  15من 
سبتمبر  24إلى سبتمبر 22خالل الفترة من  ةمنطقة وادى النقر من 

 .م2020
بواسطة المبحوثين  منالبيانات بالمقابلة الشخصية  تجمع

م، وقد 2020كتوبر أشهر  األسبوع األول منفى  ،االستبيان استمارة
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سئلة التى تحقق األ مجموعة من أشتملت إستمارة اإلستبيان على
 أهداف البحث. اإلجابة عليها 

اا على النحو كمي المتحصل عليها وتم معالجة البيانات
الميدانية الزيارة  من الزائرين التعرف على أهداف المبحوثينالتالى: 
ذلك من خالل سؤال مفتوح يعبر عن غرب النوبارية و  ةلمنطقالتبادلية 
 االستجابات فى عناصر مستقلة.  وجمعت زيارة المبحوث،هدف 

زيارة وتم الف المبحوثين من اهدأ  تحققمدى تحديد و 
خالل وضع سؤال مفتوح لمعرفة ما تحقق من تلك معالجة ذلك من 

المبحوثين إلى ثالث فئات وفقاا ستجابات إ تقسيم وقد تماألهداف، 
 .(مرتفعلدرجة تحقق أهدافهم. وهى مستوى تحقق )منخفض، متوسط، 

الزيارة  أثناء المبحوثين معرفةمصادر التعرف على 
معالجة ذلك من وتم الزيارة  بالمستحدثات الزراعية الجديدة بمنطقة

خالل وضع سؤال مفتوح لمعرفة ماهى مصادر معرفة المبحوثين 
 ت. وقد جمعةبمنطقة الزيار الزراعية بالمستحدثات الزيارة  أثناء
 ستجابات وجمعها فى عناصر مستقلة. اإل

ستفادة المبحوثين من زيارتهم إما هى أوجه  وتحديد
وح لمعرفة ما الميدانية وتم معالجة ذلك من خالل وضع سؤال مفت

وقد تم جمع  .زيارتهم الميدانيةلستفادة إتحقق للمبحوثين من 
إكتساب معارف )ثالثة عناصر رئيسية وهى ستجابات وجمعها فى اإل

 (.رات إجتماعيةاجديدة، وأكتساب مهارات جديدة، وأكتساب مه
 بتنفيذهاالتعرف على المستحدثات التى سيقوم المبحوثين 

وقد تم وضع سؤال مفتوح يدلى من خالله  مستقبالا، فى جمعياتهم
المبحوثين عن المستحدثات التى سيتم تطبيقها فى جميعاتهم نتيجة 

 .المستهدفة للزيارة
للزيارة  ةيالتنظيمالعملية التعرف على أراء المبحوثين فى 

 عن من خالل سؤال المبحوث ه: حيث تم قياسالتبادلية الميدانية
تعكس مواصفات عبارات  من خالل ةالجيد للزيار تنظيم مكونات ال

وذلك من خالل مقياس  للزيارات الميدانية التبادلية،التنظيم الجيد 
 (ةلحد ما، غير مناسب ةجداا، مناسب ةفئات )مناسب ثالثمتدرج من 

( على الترتيب وتم 1، 2، 3، وأعطيت له درجات )ألربع عشر عبارة
ثالثة مستويات بحوثين إلى تقسيم استجابات المو تجميع الدرجات 

 ةمرتفع(، و 33 -24(، ومتوسطة )23 -14منخفضة ) وهى درجة
(34- 43.) 

فقد تم االستعانة بإحصاءات ولتحليل بيانات هذا البحث إحصائياا 
الشاملة فى عرض البيانات، وهى العرض الجدولى بالتكرارات والنسب 

  اا.وصفيبحثاا  البحثكون المئوية ل
 

 النتائج ومناقشتها .6

 صف عينة البحثو . 1.6
 ( األتى:1أوضحت البيانات الواردة بجدول )

 السنيةيقعون فى الفئة  %40 أن خمسى المبحوثين السن: -1
من إجمالى المبحوثين يقعون فى الفئة  %60(، بينما 45 -36)

( مما يشير إلى أن معظم المبحوثين يقعون فى 55 -46) السنية
التى قد يكون لها خبرات و لديهم المن  ة الكبيرة، وهى فئةالسنية فئال

، ونقل عاب ما تم مشاهدته أثناء الزيارةتأثير مباشر عليهم فى استي
بينهم وبين فيما تبادل الخبرات  إلى مجتمعاتهم معالزيارة  تجربة

 .ةزمالئهم من أعضاء الجمعية ممن لم يقوموا بالزيار 
من إجمالى المبحوثين بالزيارة من  %100تبين أن  النوع: -2

المزارعات مما يوضح  النساء  الرجال، وعدم وجود أى منالزراع 
دوارها فى الجمعيات أأداء للقيام بعدم وجود دور للمرأة الريفية 

، مما يؤثر على عمل الجمعيات فى نشر ةالمشاركة بالزيار 
األنشطة و هداف األتحقيق و المستحدثات المستهدفة بقرى المبحوثين 

نقل المعارف والمهارات الواجب  قد يؤثر فىمما المتعلقة بالمرأة. 
 استخدامها من قبل المزارعات فى أنشطة الجمعية التسويقية.

 %76رباع المبحوثين أ: تبين أن مايزيد عن ثالث المهنة -3
. ة، وداجنةصحاب مزارع حيوانيأالزراعة فقط، و  ةيعملون بمهن

كمصدر  ويوضح ذلك مدى إعتماد المبحوثين على مهنة الزراعة
 ةمما يبين مدى رغبيس من خالل المهن األخرى. ول لدخلهم،

كل ما هو جديد ويكون سبباا فى زيادة لمعرفة الزيارة  المشاركين فى
 دخولهم.

من أجمالى المبحوثين  %72تبين أن  :المستوى التعليمى -4
حاصلون على مؤهل متوسط، ومؤهل عالى. وهذا يوضح مدى 

وهذا يبين قدرتهم  الزائرين إرتفاع مستوى التعليم لدى المبحوثين
تهم على نقله ر على البحث واالستفسار وتقبل لكل ما هو جديد وقد

 .إلى أقرانهم من الزراع بعد عودتهم من الزيارة
من المبحوثين  %64أن تبين : حيازه األرض الزراعية -5

 ( فدان. 8 -5الزراعية ) ةيقعوا فى فئة الحياز 
من  %76 أن : تبينمصادر المعرفة المبحوثين بالزيارة -6

، وأن المبحوثين مصدر معرفتهم من خالل اتصال مسئول المشروع
 ةمن خالل خطاب دعو  من المبحوثين تم معرفتهم بالزيارة 24%
وهذا يوضح مدى التواصل المستمر بين ، المشروع دارةأ من

المبحوثين والجهات المسئولة عن تنمية الجمعيات الريفية العاملة 
 بالمنطقة.

 . أن ما يزيد1بين من نتائج جدول رقم : تطرق التسويق -7
 منتجاتهم من خالل  يسوقون  %76 عن ثالث أرباع المبحوثين

 



Scientific Journal of Agricultural Sciences 2 (2): 279-290, 2020 

sjas.2020.49975.1059/10.21608 :)                DOI180X-2535 Online (ISSN 1796) /-Print (ISSN 2535 

 

284 

 

 25توزيع المبحوثين وفقًا لخصائصهم.  ن=  .1جدول 
 % عدد الخصائص م % عدد الخصائص م

1 
 :السن

(36- 45) 
(46- 55) 

 
10 
15 

 
40,0 
60,0 

5 
 األرض الزراعية حيازة
 ( فدان8 -5)
 ( فدان12 -9)

 
16 
9 

 
64,0 
36,0 

2 
 النوع

 زارع )رجال(
 زارع )نساء(

 
25 
0 

 
100,0 
00,0 

6 
 مصادر المعرفة بالزيارة

 SAILخطاب دعوه من ادارة المشروع
 SAILبإتصال من مسئول المشروع 

 
6 

19 

 
24,0 
76,0 

3 

 :المهنة
 مزارع فقط

 أخرى  مزارع وله مهنة
صاحب مزرعة حيوانية 

 وداجنة

 
17 
6 
2 

 
68,0 
24,0 
8,0 

7 

 * طرق التسويق
 البيع لتاجر يأتى للقرية
 البيع فى سوق القرية

 التعاقد مع التجار
 التعاقد مع الشركات

 
19 
6 
7 
2 

 
76,0 
24,0 
28,0 
8,0 

4 

 المستوى التعليمى
 تعليم أساسى
 مؤهل متوسط
 تعليم عالى

 
7 

14 
4 

 
28,0 
56,0 
16,0 

8 
 نوع العضوية بالجمعية
 عضو مجلس االدارة

 عضو جمعية عموميه فقط

 
12 
13 

 
48,0 
52,0 

 لطرق التسويقاستخدم التكرار والنسب والمئوية للمبحوثين وفقاا *  المصدر: استمارات االستبيان  

من المبحوثين يسوقون  %24، و%28البيع للتاجر بالقرية، وأن 
منتجاتهم من خالل التعاقد مع التجار، والبيع فى سوق  القرية. ويبين 

 أن أساليب التسويق لدى غالبية المبحوثين أساليب تقليدية. ذلك
: أتضح أن مايقرب من نصف العضوية بالجمعية -8

أعضاء بمجالس إدارات الجمعيات التسويقية. وهم  %48المبحوثين 
األعضاء الذين لهم سلطة اتخاذ القرارات بتبنى المستحدثات 

ات مما يتح الزراعية الجديدة ونشرها بين الزراع أعضاء الجمعي
  سرعة نشر المستحدثات من خاللهم فى مجتمعاتهم.

 التبادلية الميدانيةزيارة الالتعرف على أهداف المبحوثين من . 2.6
 .غرب النوباريةمشروع لمنطقة 

من إجمالى  %88أن ( 2أشارت النتائج الواردة بجدول )
ق ليب تسويسالتعرف على أالمبحوثين حددوا أهدافهم من الزيارة فى ا

واالطالع على الخبرات التسويقية للجمعيات عن قرب بمناطق  ،جديدة
. الزيارة، والتعرف على طريقة تعاقد الجمعية مع الزراع ومع الشركات

من الزيارة فى التعرف على  من المبحوثين حددوا هدفهم %76وأن 

الشركات الزراعية المتعاقدة معها الجمعيات الزراعية التسويقية 
 بالنوبارية.

من  %64و، %72( يتضح أن 2الجدول ) نفس ومن نتائج بيانات
ارة فى التواصل مع مسئولى المبحوثين حددوا أهدافهم من الزي

قامة عالقات طيبة معهم. والتعرف على  ،اتالجمعي  ةساليب جديدأوا 
 أكدوا على أن هدفهم من %40. بينما خمسى المبحوثين ةفى الزراع
 التنزه.يتضمن وقت للترفيه و الزيارة 

 جميع السابقة وضوح الهدف لدى يتضح من النتائج
أن هدف المبحوثين  والتى تركزت فىالزيارة الميدانية  المبحوثين من

من الزيارة هو التعرف على الجمعيات التسويقية الزراعية بمنطقة 
، من أجل كبير من هدف الزيارةوقد حازت على قدر النوبارية 

تساعد فى تنمية موارد جمعيات  التعرف على كل األنشطة التى
 ةبالنوباري والتواصل مع مسئولى الجمعيات التسويقية ،المبحوثين

الزيارة من أجل التنزه والترفيه عن أيضاا ، و عالقات طيبة معهم ةوأقام
 النفس.
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 25. ن= التبادلية الميدانيه زيارةالالتكرار والنسبة المئوية ألهداف المبحوثين من  .2جدول 
 % التكرار زيارة الهداف أ م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 لدى الجمعيات التسويقية ساليب تسويق جديدةأالتعرف على 
 جمعيات عن قرب بمناطق الزيارةالتسويقية لل خبراتاالطالع على 

 التعرف على طريقة تعاقد الجمعية مع الزراع ومع الشركات
 معها الجمعيات ةالتعرف على الشركات الزراعية المتعاقد

قامة عالقات طيبة معهم التواصل مع مسئولى الجمعيات  وا 
 فى الزراعة ةالتعرف على أساليب جديد

 التعرف على محاصيل للتصدير
 ألسئلة عن أساليب التسويق المتبعةالتعرف على اجابات 

 بتسوقها الجمعيات فى المنطقة و  ةالمزروعالتعرف على المحاصيل 
 اللى بتواجه الجمعيات فى التسويق التعرف على المشاكل

 أماكن جديدةالتعرف على 
 وقت للترفيه والتنزه 

 مختلفة عن جمعياتنا ةنشوف جمعيات بتسوق بطريق

22 
22 
22 
19 
18 
16 
13 
13 
12 
11 
12 
10 
9 

88,0 
88,0 
88,0 
76,0 
72,0 
64,0 
52,0 
52,0 
48,0 
44,0 
48,0 
40,0 
36,0 

 المصدر: إستمارة اإلستبيان  

التبادلية الميدانية درجة تحقق هدف المبحوثين من الزيارة . 3.6
 لمشروع غرب النوبارية

 الغالبية العظمى من( أن 3بجدول )أظهرت النتائج 
 الزيارةهدفهم من تحقق قد  %96الزائرين لمنطقة النوبارية  المبحوثين

 لم تحققالمبحوثين  من %4بينما نجد أن  .ومتوسطة ،مرتفعةبدرجة 
 .منها ههدفة الزيار 

قد حققت أهداف الزيارة  ويتضح من العرض السابق أن
التبادلية ، وهذا يتضمن نجاح الزيارات الميدانية المنشودة المبحوثين

ونجاحها كطريقة تعليمية  ،مستهدفيها من الزراعفى تلبية إحتياجات 
 .الزيارة  إرشادية من خالل تحقيقها ألهداف الزراع المشاركين فى

 25ن=  التبادلية. الميدانية زيارةالتوزيع المبحوثين وفقًا لدرجة تحقق أهدافهم من  .3دول ج
 % عدد المنشوده درجة تحقق األهداف

     مرتفعةتحقق الهدف بدرجة  -
 تحقق الهدف بدرجة متوسطة -
   تحقق الهدف بدرجة منخفضة -

21 
3 
1 

84,0 
12,0 
4,0 

 100,0 25 المجموع
 انالمصدر: إستمارة اإلستبي 

مصادر معرفة المبحوثين بالمستحدثات الزراعية الجديدة . 4.6
 ةطق الزيار ابمن

( أن الغالبية العظمى من 4جدول رقم )أوضحت بيانات  
رئيس مجلس ادارة الجمعية أكدوا على أن  %96المبحوثين 
معارفهم الزائرين المبحوثين در أستقى منه مصهو أهم المستضيفة 

ذلك مسئول المشروع بغرب يلى ، ة الزيارةكل ما هو جديد بمنطقعن 
من  %60يليها الندوات بنسبةو ، من المبحوثين %76لدى النوبارية 

الزيارات هو المشرف  أثناءالمبحوثين، وأن أقل المصادر المعرفية لهم 
 فقط. %4لدى الزيارة  عن

فى الزيارات وهذه النتائج تدل على أن مصادر المعرفة 
والمتمثلة  ،ذات التأثير المباشر المصادر فى تمثلت التبادلية الميدانية

)رئيس  المسئول عن تطبيق وتنفيذ ومتابعة المستحدثفى الشخص 
أتى فى المرتبة األولى من مصادر مسئول المشروع(، ويو الجمعية، 

المستخدمة بالمستحدثات الزراعية  الزائرينالمعرفة تأثيراا فى تعريف 
 المسئول األول  تحديد أخرى  رات ميدانيةلديه، لذا وجب عند القيام بزيا
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 25ن= الزيارة  معرفة المبحوثين بالمستحدثات الزراعية بمنطقةالتكرارات والنسب المئوية لمصدر  .4جدول

 % التكرار مصدر المعرفة
 رئيس الجمعية المستضيفة .1
 النوباريةغرب مسئول المشروع ب .2
 الندوات .3
 النشرات والمطبوعات .4
  عالمضيفين من الزرا  .5
 التابع لناالزيارة  المشرف عن .6

24 
19 
15 
7 
2 
1 

96,0 
76,0 
60,0 
28,0 
8,0 
4,0 

 المصدر: إستمارة اإلستبيان

عن المستحدث الزراعى للقيام بتعريف الزائرين بالمستحدث ألنه 
الشخص القادر على توصيل المعارف بدقة عن المستحدث المطبق 

 لديه.

 ت الميدانيةازيار للضهم تعر استفادة المبحوثين من  أوجه. 5.6
 بمنطقة غرب النوبارية التبادلة

أوجه االستفادة ( تعدد وتنوع 5تبين من نتائج جدول رقم )
التى أقر لمنطقة مشروع غرب النوبارية و التبادلية من الزيارة الميدانية 

والتى تم تصنيفها إلى اكتساب معارف  ،منها ةاالستفادالمبحوثين ب
 وتحقيق مكاسب اجتماعية. جديدة،  جديدة، واكتساب مهارات

وقد تمثلت أوجه استفادة المبحوثين من اكتساب معارف 
 ،%16قدره ، وبين حد أدنى %100 هحد أعلى قدر  بين ما ةجديد

مع  والتعاقد التفاوض الجمعية ةنياكمإ ويتمثل الحد األعلى لها فى
نية مكاا  ، و من المبحوثين %100لدى  وأبرام العقود الشركات والزراع

، من المبحوثين %88لدى  إنشاء جمعية متخصصة للتسويق الزراعى
 التقاوى  المجففة، ومعرفة بوجد محطات غربلةوتصنيع الطماطم 

 .%72بنسبه 
( أن أوجه استفادة المبحوثين من 5وتبين من نتائج جدول )

، وبين حد أدنى %96قدره  مابين حد أعلى  جديدة مهاراتاكتساب 
كيفية إجراء التعاقد مع الحد األعلى لها فى ، ويتمثل %20قدره 

، وكيفية إجراء %96الشركات والزراع من خالل الجمعية لدى 
من المبحوثين، وكيفية كتابة  %92التفاوض مع الشركات لدى 

، وكيفية التعاقد مع شركات التصدير %76العقود وبنودها لدى 
التعاقد لدى المحاصيل وقت والتصنيع الغذائى، وكيفية تحديد أسعار 

 من المبحوثين. 68%

وقد تمثلت أوجه استفادة المبحوثين من مكاسب اجتماعية 
، %12قدره  ، وبين حد أدنى %68قدره بين حد أعلى  ما ةجديد

عالقات اجتماعية جديدة لدى  ةويتمثل الحد األعلى لها فى إقام
من  %12فى العمل، وحسن إدارة الوقت لدى  ة، والجدي68%

 حوثين.اجمالى المب
المبحوثين من  ه استفادةأوجأن جميع  يتضح مما سبق
ومهارية خاصة  تمثلت فى عمليات معرفية الزيارات الميدانية التبادلية

د و وجبر الذى يتضح ، األمبالتسويق الزراعى وأساليبه وآلياته المختلفة
 التسويقالمبحوثين بالمستحداث فى مجال معارف ومهارات فى فجوة 

قد يوحى بأن استخدام هذه المستحدثات قد يؤدى إلى  مما .لزراعىا
مستوى دخولهم، ى ويؤدى بدوره إلى زيادة ف، نتاج وحداتهمإفى زيادة 

 . عضاء جمعياتهمأ  ةوبالتالى تحسن فى مستوى معيش
كطريقة إرشادية  التبادلية األمر الذى يوضح أهمية الزيارات الميدانية

متعددة فى التعرف على  ةتعليمية لما تحققه من أوجه استفاد
 لدى الزائرين. ةالممارسات المستحدث

امكانية تنفيذ المبحوثين للمستحدثات المعروضة فى  .6.6
 الزيارات مستقباًل بجمعياتهم

( أن الغالبية العظمى من المبحوثين 6تبين من جدول رقم )
أفادوا بامكانية تنفيذ المستحدثات الجديدة فى جمعياتهم والتى  96%

من المبحوثين أقروا بعدم أمكانيه  %4يها أثناء الزيارة. بينما تعرفوا عل
 تنفيذها.
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  لمنطقة غرب النوبارية التبادلية التكرارات والنسب المئوية ألوجه االستفادة من الزيارات الميدانية .5جدول 
 % التكرار ةاالستفادأوجه  م
 -أ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
 -ب
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
 -ج
1 
2 
3 
4 

  ةاكتساب معارف جديد
 الجمعية التفاوض والتعاقد مع الشركات والزراع وأبرام العقود ةنيامكا

 إنشاء جمعية متخصصة للتسويق الزراعى
 تصنيع الطماطم المجففة

 محطات غربله التقاوى بوجود عرفة الم
 معرفة الزراعة التعاقدية

 تسويق المبيدات الحشرية
 لرى الحديثةطرق ا

 استخدام الطاقة الشمسية فى الرى 
 ةمعرفة أنواع المحاصيل التصديري

 نتاج الحيوانى والداجنى عالية االنتاجيةالتعرف على مزارع األ
 لمنطقة أسوان ةالتعرف على سالالت جديدة من الماشية مناسب

 تسويقة عالية ةوذات قيم ةمعرفة محاصيل عالية االنتاجي
 ةديداكتساب مهارات ج

 من خالل الجمعية التعاقد مع الشركات والزراعإجراء كيفية 
 كيفية اجراء التفاوض مع الشركات

 كيفية كتابة العقود وبنودها
 مع شركات التصدير والتصنيع الغذائى كيفية التعاقد

 كيفية تحديد أسعار المحاصيل وقت التعاقد
 لمطحنعمل تجميعات لمحصول القمح من الزراع وتوريدها ل ةكيفي

 الرى  ةفى عملي ةكيفية استخدام الطاقة الشمسي
 كيفية تنفيذ شبكات الرى المطور
 كيفية إنشاء الجمعيات التسويقية

 لتقاوى القمح. إنشاء محطة غربلةكيفية زيادة موارد الجمعية ب
 لبان لتصنيع األلبان ومنتجاتها بالجمعيةأومصنع  كيفية إنشاء تجميعة

 جففة وتسويقهاتصنيع الطماطم المكيفية 
 نتاجعالية األ ةحيواني ةكيفية عمل مزرع

 كيفية إختيار سالالت جيدة من المواشى
 اكتساب مهارات اجتماعية

 إقامه عالقات اجتماعية جديدة
 بالنفس وبقدراتنا زيادة الثقة 

 فى العمل ةالجدي
 حسن إدارة الوقت

 
25 
22 
18 
18 
18 
16 
16 
15 
13 
5 
5 
4 
 

24 
23 
19 
17 
17 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
5 
5 
 

17 
4 
3 
3 

 
100,0 
88,0 
72,0 
72,0 
72,0 
64,0 
64,0 
60,0 
52,0 
20,0 
20,0 
16,0 

 
96,0 
92,0 
76,0 
68,0 
68,0 
48,0 
48,0 
48,0 
44,0 
40,0 
40,0 
40,0 
20,0 
20,0 

 
68,0 
16,0 
12,0 
12,0 

 المصدر: إستمارة اإلستبيان   
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 25ن= .الزياراتأثناء  عروضةالملمستحدثات ل المبحوثين نفيذمكانية تالتوزيع المبحوثين وفقًا  .6جدول 
 % عدد درجة المالئمة

 نعم         
 ال         

24 
1 

96,0 
4,0 

 100,0 25 المجموع
 استمارة االستبيان

تعدد وتنوع األفكار والمستحدثات ( 7يتبين من نتائج جدول رقم )
قبالا وتمثلت ما بين حد بجمعياتهم مست تنفيذهاالزراعية التى سوف يتم 

، ويتمثل الحد األعلى لها %8قدره ، وبين حد أدنى %92قدره  أعلى
فى عمل تجميعات للقمح وتسويقها لشركة المطاحن، وعمل عقود 
تسويقيه مع الزراع أعضاء الجمعية والشركات الزراعية. وتمثل الحد 

مناسبة و  ةنتاجينتاج حيوانى عالية اإلإاألدنى لها فى شراء سالالت 
نشاءسوان، ألجواء محافظة ا  لبان.ألتصنيع منتجات امصنع ل وا 

إرتفاع مستوى معرفة المبحوثين بأهمية  ويتضح من ذلك 
 الزيارات الميدانية أثناءالتى تم مشاهدتها والتعرف عليها المستحدثات 

 تواجد لمناطق ، وأيضاا مناسبتها وفقاا للطبيعة الجغرافيةالتبادلية
وهذا سويقية، وخصائص الزراع أعضاء الجمعيات، جمعياتهم الت

فى توفير المستحدثات  التبادلية الزيارات الميدانيةيعكس أهمية دور 
رشادية التى تستخدم فى الطرق اإلالزراعية والتى تعتبر من إحدى 

 وتبنيها وفقاا لسلم التبنى. نشر المستحدثات
 25ن=  من وجه نظر المبحوثين تنفيذهاتى يمكن لمستحدثات اللالتكرارات والنسب المئوية  .7جدول 

 % عدد المستحدثات 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 عمل تجميعات للقمح وتسويقها لشركة المطاحن
 مع الزراع أعضاء الجمعية والشركات الزراعية ةعمل عقود تسويقي

 تسويق المبيدات من خالل الجمعية
 عمل محطة غربله للتقاوى 

 واستخدامها فى الرى  ةيطاقة شمس ةتركيب وحد
 عمل برنامج تسميد للمانجو والقمح والنخيل

 زراعة النعناع والريحان للتصدير
 عمل مجفف شمسى لتجفيف الطماطم

 ومناسبة ألسوان ةنتاجينتاج حيوانى عالية اإلإشراء سالالت 
نشاء  اللبانا لتصنيع منتجات مصنع وا 

23 
23 
16 
14 
14 
13 
7 
4 
2 
2 

92,0 
92,0 
64,0 
56,0 
56,0 
52,0 
28,0 
16,0 
8,0 
8,0 

 استمارة االستبيان
منطقة ل التبادلية الميدانيةالزيارة  أراء المبحوثين فى تنظيم. 7.6

 ةمشروع غرب النوباري
من إجمالى  %92( أن 8يتضح من نتائج جدول رقم )      

بين  الميدانية التبادلية الزياراتالمبحوثين يرون أن مستوى تنظيم 

من المبحوثين يرون أن مستوى تنظيم  %8توسط. بينما وم، مرتفع
 منخفض. الزيارات

يرون أن   %92المبحوثين غالبية ويتضح من ذلك أن 
تتراوح بين المتوسط والعالى، وهذا  الميدانية تنظيم الزياراتمستوى 
من خالل  التبادلية الزيارة الميدانيةتنظيم  أرتفاع مستوى يعكس 

 .الجهات القائمة عليها
 25" ن= الزيارة.توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى أرائهم فى تنظيم  .8جدول 

 % عدد مستوى التنظيم
 (43 -34)     مرتفع مستوى 

 ( 33 -24)  مستوى متوسط  
 ( 23 -14)   منخفضمستوى 

15 
8 
2 

60,0 
32,0 
8,0 

 100,0 25 المجوع
 المصدر:استمارة الستبيان
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 التوصيات: .7

السابقة يمكن عرض بعض التوصيات من عرض النتائج 
 التالية
أى المرأة الريفية أو  مشاركةحيث أفادت النتائج إلى عدم  -1

، لذا فإن الدراسة ات فى الزيارةعضوات الجمعيمن 
توصى بإشراك المرأه عضو الجمعية التعاونية التسويقية 

 ةالمرأ  ةفى الزيارات القادمة حتى تضمن الجمعيات مشارك
ة والمشاركة فى نشر األفكار فى أنشطة الجمعي

 والمستحدثات بين اقرانهن من الريفيات.
ى عند لمسئول األول عن المستحدث الزراعختيار اايجب  -2

فى المستقبل ليكون هو  ة زراعيةميداني ةتخطيط زيار 
مصدر المعرفة للزائرين عن المستحدثات المراد نشرها. 

 لتلقى القبول واالستحسان.
للجمعيات  التبادلية الميدانية اراتاستمرار استخدام الزي -3

كطريقة تعليمية  ةووادى الصعايد ةالتعاونية التسويقية بالنقر 
تبادل المعرفة لإرشادية فى مجاالت أخرى للنتائج المثمرة 
والثقة لدى  قدرةمن خالل تبادل الزيارات الميدانية يعطى ال

 المدروسة.الزيارة  األفراد كما أظهرته نتائج
 براز النواحى االيجابية للزيارات الميدانيةالعمل على إ -4

وكذلك أوجه القصور للعمل على تالفيها وتكوين  التبادلية،
الجديدة  المستحدثاتاتجاهات ايجابية نحو التغيير وتبنى 

 بين أعضاء الجمعية.
 المراجع .8

إنشاء جماعات الزراع كمدخل  (،2012الشناوى، ليلى حماد )
 مؤتمر العاشرلتحديث الخدمة اإلرشادية، ال

للجمعية العلمية لإلرشاد الزراعى، آليات تحديث اإلرشاد 
 -13اعى ر الرزاعى بمصر، الجمعية العلمية لإلرشاد الز 

 فبراير، القاهرة. 14
، عرض ألهم المشاكل والمعوقات التى تواجه (2012صالح، حسن )

 العمل اإلرشادى مع بعض اآلليات
عاشر للجمعية العلمية واألساليب المقترحة لها. المؤتمر ال

لإلرشاد الزراعى"آليات تحديث اإلرشاد الزراعى بمصر" 
 .2012فبراير  13-14

، مشروع االستثمارات (2017وزاره الزراعة واستصالح األراضى )
 الزراعية المستدامة، االيفاد، إدارة التوثيق

 والمعرفة.
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ABSTRACT 
 

The main objectives of the research are to identify the role of the exchange site visits as an extension education 

method in diffusion agricultural innovations in the areas of Wadi Al-Naqrah and Wadi Al-Saaida in Aswan 

Governorate. By identifying the aspects of the respondents' benefit from their exposure to site visits in the area of the 

West Nobareya project. 

The research was conducted on a comprehensive amount of 25 respondents from members of agricultural 

marketing cooperative societies in Wadi Al-Sa`idah and Al-Naqrah regions in Aswan Governorate. Data were collected 

through an interview questionnaire from October 2020. The results of this research revealed that:
 

The respondents' benefits varied from the exchange site visit: acquiring new knowledge and skills and achieving social 

gains.
 

Its upper limit was represented in the ability of the association to negotiate and contract with companies and farmers 

and conclude contracts with 100% of the respondents. 

The majority of the respondents have specific goals in performing exchange site visits, which are to identify new 

marketing methods and to communicate with officials of associations in Nobarea, 88%, and 72% of the respondents. 

96% of the respondents can implement the new developments that they were exposed to during the visit. 

KEYWORDS: Site visits- Exchange site visits- Method extension- Field trip- Tour extension 
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