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 الوعي الإداري للقامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي وأ ثره عيل النشاط الإرشادي مبحافظة الوادي اجلديد 

 أ محد عبدهللا الربعي  

 شعبة ادلراسات الإقتصادية والإجامتعية مبركز حبوث الصحراء, قسم الإرشاد 

 Ahmed.abdalla11@yahoo.com :* الربيد الاليكرتوىن للباحث الرئيىس

 امللخص العرب 

س هتدف  مبنطقة البحث،املدروسة، وحتديد درجة ممارس هتم لل نشطة الإرشادية الزراعية  ابلوظائف الإدارية ملبحوثنيوعي ا درجة حتديد البحث  اإ

عيل عينة  الوادي اجلديد ومت اإجراء البحث مبحافظة  املتغريات املس تقةل املدروسة. وبني لك عيل حده  ام بيهنالإرتباطية  حتديد العالقة وحتديد العالقة بيهنام، و 

م، وقد مجعت البياانت امليدانية ابملقابةل الشخصية ( مهن٪42.9)  متثل نس بة ( مبحوثً 220بلغ قواهما) من القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي عشوائية بس يطة 

س امترة  س تبيان خالل شهري أ غسطس، وسبمترب للمبحوثني بواسطة اإ حصائًيا، العرض اجلدويل ابلتكرار،  2020اإ س تخدم ىف معاجلة البياانت وحتليلها اإ ، واإ

رتباط بريسون.   والنسب املئوية، وادلرجة املتوسطة، واملتوسط املرحج، ومربع اكي، ومعامل اإ

درجة، ويه تقع ىف الفئة  1.96ابلوظائف الإدارية مبنطقة البحث بلغت أ ن ادلرجة املتوسطة لوعي املبحوثني  وقد أ وحضت نتاجئ البحث ماييل:

درجة ويه تقع ىف الفئة املنخفضة. أ مكن ترتيب وظائف الإدارة ىف العمل   1.93املتوسطة. بيامن اكنت ىف درجة تنفيذمه لل نشطة الإرشادية الزراعية بلغت 

(، مث وظيفة  55.4(، مث وظيفة التوجية)57.0املرحج، لوعي املبحوثني هبا كام ييل: وظيفة التخطيط) الإرشادي الزراعي مبنطقة البحث تنازلًيا وفقًا للمتوسط

(، مبتوسط  31.1(، وأ خرًيا وظيفة التنس يق)32.4(، مث وظيفة التوظيف)33.4(، مث وظيفة التنظمي)46.0(، مث وظيفة المتويل)46.9الرقابة واملتابعة) 

٪ ىف الفئة املتوسطة، 24.1٪ من املبحوثني يقعون ىف فئة الوعي الإداري املنخفض بوظائف الإدارة، بيامن يقع 56.8أ ن  %. 49.0( بنس بة مئوية 43.2عام)

٪ من املبحوثني يقعون ىف فئة التنفيذ الضعيف لل نشطة الإرشادية الزراعية، ويقع ىف فئة التنفيذ 55.5أ ن  ٪ مهنم.19.1وىف فئة الوعي الإداري املرتفع 

وجود عالقة معنوية بني مس توي وعي املبحوثني ابلوظائف الإدارية، وبني مس توي ممارس هتم   ٪ مهنم.16.8٪، بيامن يقع ىف فئة التنفيذ املرتفع 27.7املتوسط 

 (. 0.01( عند مس توي معنوية)19.275)2لل نشطة الإرشادية مبنطقة البحث حيث بلغت قمية اك

 رشادي. الإداري، النشاط الإ اللكامت الاسرتشادية: الوعي  

 : ة البحثية شلكامل قدمة و امل

يل الإدارة  املوجودة هبا فالإدارة يه املس ئوةل عن  يعود تقدم ال مم اإ

س تغالل املوارد البرشية  جناح املنظامت داخل اجملمتع، لإهنا قادرة عيل اإ

واملادية بكفاءة، وابلرمغ من أ ن هناك دول عديدة متكل املوارد املادية  

هنا حتتل مواقع متأ خرة، فنجد أ ن البدلان النامية تواجة  ل اإ والبرشية اإ

دارية ملواهجهتا كثرًيا من املشالك يل كفاءة اإ ت الإدارية اليت حتتاج اإ

والتصدي لها حيت ميكن أ ن حتقق أ هدافها التمنوية املرغوبة )معر:  

 (. 9، ص2015

ادلويل ىف الفرتات  وىف ظل التغريات العاملية اجلارية تزايد الإهامتم

وخصوًصا  ىف حتقيق التمنية املس تدامة،  ةال خريه بقضااي الإدارة الرش يد

  أ صبحت حكوماهتا مسائةل أ مام مواطنهيا ي ادلول النامية حيثدل

، وىف ظل حتقيق التمنية لل جيال احلالية داري دلهيمزايدة الوعي الإ ب

تضح للحكومات واملس تقبلية،  دارة  أ مهية ادلور الفعال لالإ  حيث اإ

 ،من حلول ملشالك الفقر هوما تقدم ،الرش يدة ىف حتسني أ وضاع البرش

  ، وحتسني اخلدمات العامة ،وعدم العداةل الإجامتعية ،نعدام ال مناإ و 

 (.  58، ص2019: )صاحل  وغريها هبدف حتقيق مصلحة اجملمتع كلك

وختتص الإدارة العامة ل ي دوةل بتنفيذ س ياسة ادلوةل، حيث  

س تغالل املوارد املتاحة والعمل عيل تمنية  يل حتقيق نتاجئ حمددة ابإ هتدف اإ

املوارد اجلديدة، ويتطلب هذا العمل القيام بعدد من الوظائف  

يل التخطيط والتنظمي وتمنية املوارد   ال ساس ية من حتديد ال هداف اإ

يل الرقابة وتقيمي الاداء للعاملني  والتنس يق والت  وجية ابلإضافة اإ

 (. 27، ص2010)ابواحلجاج: 

ونظًرا ل ن طبيعة العملية الإدارية واحدة، من حيث ال سس  

لهيا بغرض تطوير   واملبادئ اليت تقوم علهيا، وال هداف اليت تسعي اإ

أ ساليب العمل وزايدة الإنتاج وكفاءتة، وحتسن مس توي أ داء الفرد  

ال هداف املرجوة والغاايت اخملطط لها ىف املنظمة أ و ال هجزة  لتحقيق 

(. فقد سارعت خمتلف  203، ص2014اخملتلفة )الزبيدي والربعيص: 

عداد الكوادر بتخصاصهتا الفنية  يل الإهامتم ابلعنرص البرشي واإ اجملمتعات اإ

ختالف  والإدارية الالزمة، لقيادة العمل مبنظامت اجملمتع اخملتلفة ابإ

 (.  19، ص 2011ا وتبعيهتا )ابوالنرص: ختصاصهت

من هنا فاإن غالبية املنظامت تركز عيل العنرص البرشي واذلي  

نتاجية عيل الإطالق،   يعترب أ مثن مورد دلي الإدارة وال كرث تأ ثرًيا ىف الإ

دارة وتمنية املوارد البرشية تعترب ركنًا أ ساس ًيا ىف املنظامت حيث    وأ ن اإ

س تقطاب  وتأ هيل الكفاءات الالزمة والقادرة عيل  متكن الرشاكت من اإ

مواكبة التحدايت احلالية واملس تقبلية، فاملوارد البرشية ميكهنا أ ن تسامه  

وبقوة ىف حتقيق أ هداف املنظمة، وكذكل ىف رىق اجملمتع اذلي يأ خذ هبا  

 (. 5، ص 2015ويضعها نصب عينية )معر:

ية ( أ ن العملية الإدار 40، ص 2018وقد ذكر)عساف، وسودة: 

ال ول: التوازن ىف لك ال حوال تكون حمكومة هبدفني أ ساس يني هام: 

اذلي يضمن توازن املنظمة الشامل، أ ي أ نه توازن بني   ادلينامييك: 
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عنارص البيئة ادلاخلية مبا حيقق التوازن ادلاخيل، وكذكل توازن بني  

عنارص البيئة اخلارجية مبا حيقق التوازن اخلاريج، مث توازن لكي بني  

بيئتني ادلاخلية واخلارجية، وقد تتوازن املنظمة توازاًن سكونًيا، ولكهنا  ال 

لثاين اعندئذ تعجز عن حتقيق الهدف الرئييس وهو الفعالية. وخيتص 

ويه غاية الإدارة العليا، واليت لبد أ ن حتتمك لها العملية   ابلفعالية:

 الإدارية بلك مس توايهتا وأ بعادها.  

ليه  وحيث أ ن الفكر الإداري ا حلديث مل يتوقف عند ما توصل اإ

املدارس البريوقراطية والالكسكية والسلوكية والمكية بل داوم البحث  

عن نظرايت جديدة تتيح فهًما أ وحض ومعرفة أ كرث مشوًل لنظرية الإدارة،  

يل نظرايت أ خري مثل نظرية الإنظمة والنظرية   فلقد توصل العلامء اإ

ىف ظل وجود بعض ال مراض   املوقفية ونظرية الإدارة ابل هداف

الادارية اليت تتسبب يف حدوث قصور ىف فعالية املنظمة، حيت 

يستشعر القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي بأ مهية الوعي الاداري، 

حيث أ ن هل أ مهيه ىف جمال السلوك الإنساين خاصة بسبب الإحتاكك  

 (.  52، ص 2014والتعامل مع الآخرين)املغريب: 

دراك الإنسان  134،ص2015: وقد عرف )موس  (  الوعي ابنه: اإ

لنفسه وللبيئة احمليطة به، وهو حمصةل معرفه وفهم ال فراد ملبادئ موضوع  

جتاهاهتم حنوها، فالوعي ىف اجملال الإداري: هو انجت املعرفة وفهم   ما واإ

القيادات الإدارية للجوانب واحملاور اخملتلفة ملعايري اجلودة الشامةل املتفق 

جيايب  علهيا  جتاه اإ عاملًيا، واخلاصة بقياس العائد من التدريب، وتكوين اإ

حنوها، يمتثل ىف سلوكهم وممارس هتم لتكل املعايري من خالل أ داهئم  

 الوظيفي داخل املؤسسة.  

حساسة  حاطة املرء واإ كام عرف أ يًضا موس مس توي الوعي: بأ نه اإ

دراك ووجدان  ونزوع،   مبا حيدث يف البيئة، وما حيدث ىف نفسه من اإ

ومن مث فالوعي ل يقترص عيل عنرص الإدراك واملعرفة وما يرتبط هبام من  

يل ال فعال والسلوك واملامرسة،  جتاهات، بل يتعدي ذكل اإ مشاعر واإ

وللوعي الإداري ثالث مس توايت:املس توي املعريف: وخيتص مبعرفة  

دراك القيادات الإدارية ابل فاكر واملعارف واملفاهمي املتعلقة مب عايري  واإ

عتقاد   حساس واإ اجلودة الشامةل، واملس توي الوجداين: وهيمت بشعور واإ

جتاه القيادات الإدارية حنو تكل املعايري، واملس توي السلويك: ويتكون   واإ

بعد املس توي املعريف والوجداين، اذلي من خالةل تسكل القيادات  

رس هتم الإدارية مسلاًك يتفق مع تكل املعايري، حبيث تكون جزًءا من مما

 الوظيفية واداهئم اليويم داخل املؤسسة.

( أ ن الوعي الإداري يساعد  24-22،ص ص 1993وأ كد )توفيق:

ىف التعرف عيل أ مه الس ياسات وال وامر وخطوط الإتصال والسلطة، 

ونظم العمل اخملتلفة اليت تس يري املنظمة، وتدفع العمل قدًما، وتساعد  

ختاذ  عيل الإجناز ل عيل املعدلت، مع حسن اإ  س تغالل املوارد املتاحة واإ

القرارات السلمية ىف الوقت املناسب، وتسامه ىف املتابعة الفعاةل وحسن  

بتاكر.   توجية العاملني، وحتفزيمه عيل التجديد والإ

( أ ن البالد تفقد س نواًي  279، ص 1990وذكر )لكري وبينزت:

دارية كنقص ا لكفاءة،  مايقرب من ربع طاقهتا البرشية نتيجة عدة عوامل اإ

وتضارب الإختصاصات، وان اجلهاز الإرشادى الزراعي كغريه من  

حتياج العمل الإرشادي   يل الإدارة، وقد حدد مربرات اإ املنظامت حيتاج اإ

دارة يف التايل:  طبيعة العمل التعلميي اليت تفرض عليه   -1الزراعي لالإ

الإتصال بنوعيات خمتلفة من املسرتشدين، وىف نفس الوقت الإتصال  

لهيئات البحثية لنقل التقنيات واملعلومات الزراعية اجلديدة مما يلقي  اب

دارية وفنية.  تصال اإ يعمل الإرشاد عيل   -2عيل الإدارة توفري خطوط اإ

داراًي   رشادية عديدة وخمتلفة، وذلكل لبد من تنظمية اإ مس توايت اإ

أ ن غالبية  -3وبوضوح يكفل هل ادلمع عيل لك مس توي حكويم. 

رشاديني توجد عيل املس توي الإداري الثالث )الإدارة ادلنيا(  العاملني الإ 

داري ابملهام والوظائف   وذلا ينبغي أ ن يتوافر وعي معريف وهماري اإ

دارات الإرشادية اخملتلفة. يل   -4الإدارية لالإ حيتاج الإرشاد الزراعي اإ

تبادل اخلربات واملعلومات مع الهيئات ال خري للتمنية، ذلا لبد من  

 شدين مبهارات الإتصال والتعاون والتنس يق. صقل املر 

ويعد هجاز الإرشاد الزراعي منظمة تتكون من العديد من ال فراد  

اذلين يعملون مًعا لتحقيق هدف واحد مشرتك، ويعترب هجاز الإرشاد  

دارة جيدة لتحقيق ما يصبو   الزراعي كغريه من املنظامت اليت حتتاج اإيل اإ

ليه من أ هداف وغاايت، ذلكل فاإ  نه يس تعني بأ سس ومبادئ وقواعد  اإ

س تخداهما ىف اجملال الإداري دليه.    الإدارة العامة لتوظيفها واإ

( أ ن الإدارة ىف اجلهاز  40،ص 2018ويذكر)عساف، وسودة: 

الإرشادي الزراعي اكلعقل ىف اجلسد، تلعب ادلور التحمكي، وقد مت  

ختصار وظائف الإدارة يف العمل الإرشادي ىف لكمة     POSDCRB اإ

ويه تشمل احلروف ال ويل لوظائف الإدارة ويه اكلآيت: التخطيط   

Planning والتنظمي ،Organization  والتوظيف ،Staffing ،

، والرقابة  Coordination، والتنس يق  Directionوالتوجية 

 . Budgeting، والمتويل  Reportingواملتابعة 

 الإدارية: وفامي ييل عرض لمنوذج توضيحي للعملية 

دارة   وابلرمغ من التعديالت الإدارية والتنظميية اليت أ دخلت عيل اإ

اجلهاز الإرشادي الزراعي املرصي ىف حماولته العديدة لل خذ بأ سس  

الإدارة احلديثة، وتقدمي الربامج التدريبية الإدارية لبعض العاملني  

ل أ ن النشاط الإرشادي الزراعي يواهجة الكثري  من الإرشاديني اإ

 املعوقات الإدارية. 

( بعض املعوقات الإدارية  222، ص2006ويذكر)ابوالعز، ونويرص: 

تساع احليازات الزراعية  اليت تواجة هجاز الإرشاد الزراعي ومهنا اإ

رشاف القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي، حيث   الواقعة ىف نطاق اإ

نتقالت والإتصالت حمدودة، وابلتايل صعوبة حدوث   تكون وسائل الإ

رشاف ومساندة فعاةل هلم، كام أ ن أ داء مثل هذه ال هجزة الإرشادية   اإ

الزراعية أ صبح منخفض بسبب قةل تدريب القامئني ابلعمل الإرشادي  

الزراعي، ونقص املوارد التعلميية، كام يتلقي املرشدون دمًعا فنًيا وتدريبيًا  

س تخدام ن  ظم املعلومات،  حمدوًدا من أ خصايئ املواد الإرشادية، مع ندرة اإ

كام أ نه يركز عيل كبار الزراع، وضعف الإجراءات الإدارية اخلاصة  

ابلعاملني وابلمتويل، وأ ن جزء من وقت املرشدين هيدر ىف أ نشطة غري  

تعلميية مثل مجع بياانت لوزارة الزراعة، وعدم وجود س ياسات قومية  

يل واحضة جملال اخلدمة الإرشادية، كام يتوجة التنظمي دامئًا م ن القمة اإ
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يل ضعف البناء التنظميي للجهاز الإرشادي احلكويم   القاعدة مما يؤدي اإ

مبا مينع تمنيته وتعاونه مع ال هجزة التمنوية ال خري، وضعف الإرتباط بني  

البحث العلمي واجلهاز الإرشادي، وعدم كفاية الإماكنيات مع ماتتطلبة  

 الإحتياجات.

ن هناك  102 – 101، ص ص 2003ويشري )سويمل:  يل اإ ( اإ

دارية تتسبب يف حدوث قصور يف فعالية املنظمة ويه: مرض   أ مراض اإ

عامتدها عيل الإسلوب العلمي السلمي   كرثة القرارات وجفائياهتا: لعدم اإ

وادلراسة المتهيدية الاكفية فتظهر قرارات عقمية وغري حمققة لل هداف  

ض املديرين  املراد حتقيقها، وكذكل مرض الرقابة عيل لك شئ: ل ن بع

يعتقدون أ ن هذا الإسلوب حيقق هلم الإطمئنان عيل سري العمل ىف لك  

جزيئاته برصف النظر عن حاجة العمل لهذا الإسلوب أ م ل ومدي  

تلكفته، والعوائد النامجة عنه، وكذكل مرض العقلية املتحجرة: قد يكون  

ن رأ ية فوق مس توي   املدير غري مرن وذو عقلية متحجرة ويشعر ابإ

قليات ال خري، وأ خرًيا مرض التوقيعات: فكرثه التوقيعات تعرقل  الع 

بطاء سريه.   يل اإ  العمل وتؤدي اإ

س تقرار الهيلك التنظميي الإداري جلهاز الإرشاد   ونظًرا لعدم اإ

الزراعي ىف الآونة ال خرية جبميع حمافظات مجهورية مرص العربية بصفة  

ن حمافظة الوادي  عامة وىف احملافظات الصحروية بصفة خاصة، وحيث أ  

  % 44 اجلديد تعد من أ كرب احملافظات من حيث املساحة حيث متثل

، واليت تعاين كغريها من عدم  جامىل مساحة امجلهوريةاإ من  اتقريبً 

س تقرار الهيلك الإداري جلهاز الإرشاد الزراعي هبا مما نتج عنه ضعف   اإ

ًرا لوجود  ىف اخلدمة الإرشادية املقدمة للمسرتشدين بتكل احملافظة، ونظ

نقص يف ادلراسات والبحوث اليت تناولت الوعي الإداري للقامئني  

ابلعمل الإرشادي الزراعي جبمهورية مرص العربية بصفة عامة وابملناطق  

الصحراوية خصوًصا وحمافظة الوادي اجلديد عيل وجه اخلصوص، ذلا  

جراء هذا البحث ىف حماوةل لالإجابة عيل التساؤلت التالية:  فقد مت اإ

مايه درجة وعي القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي ابلوظائف الإدارية  

وأ ثره عيل النشاط الإرشادي الزراعي مبحافظة الوادي اجلديد؟ ومايه  

درجة ممارس هتم لل نشطة الإرشادية مبنطقة البحث؟ ومايه العالقة بني  

درجة وعي املبحوثني للوظائف الإدارية وبني مس توي ممارس هتم  

 الإرشادية؟   لل نشطة

متش ًيا مع مشلكة البحث السابق عرضها، فقد حتددت أ هداف  

 -البحث فامي ييل:

التعرف عيل اخلصائص الشخصية والإدارية للقامئني ابلعمل  

 الإرشادي الزراعي مبنطقة البحث. 

حتديد درجة وعي القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي ابلوظائف  

 الإدارية مبنطقة البحث. 

درجة ممارسة القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي لل نشطة  حتديد 

 الإرشادية الزراعية مبنطقة البحث. 

حتديد العالقة بني مس توي وعي القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي  

ابلوظائف الإدارية ومس توي ممارس هتم لل نشطة الإرشادية الزراعية  

 مبنطقة البحث.

وعي القامئيني ابلعمل الإرشادي  حتديد العالقة الإرتباطية بني درجة 

الزراعي ابلوظائف الإدارية ومتغرياهتم الشخصية والإدارية املدروسة  

 مبنطقة البحث.

حتديد العالقة الإرتباطية بني درجة ممارسة القامئيني ابلعمل  

الإرشادي الزراعي لل نشطة الإرشادية الزراعية ومتغرياهتم الشخصية  

 لبحث. والإدارية املدروسة مبنطقة ا

 أ مهية البحث: 

تظهر أ مهية البحث فامي قد يسفر عنه من نتاجئ مس متده من الواقع 

الفعيل واليت تفيد ىف التعرف عيل مدي وعي املبحوثني من القامئني  

ودرجة ممارس هتم   ،ابلعمل الإرشادي الزراعي ابلوظائف الإدارية

لل نشطة الإرشادية الزراعية، ىف ظل وجود بعض املعوقات الإدارية  

اليت تتسبب يف حدوث قصور ىف فعالية اجلهاز الإرشادي مبحافظة  

الوادي اجلديد، ال مر اذلي يؤدي ايل الهنوض مبس توي اجلهاز  

الإرشادي الزراعي، كام ميكن الإس تفادة من الإسلوب البحيث لهذا  

جراء حبوث مشاهبه يف نفس جمالها مبناطق أ خرى سواء   البحث يف اإ

لهيا البحث احلايل، كام   لتغطية أ وجه القصور أ و نوايح أ خرى مل يتطرق اإ

ىل البنيان املعريف يف جمال   حدى اللبنات املضافة اإ قد ميثل هذا البحث اإ

من مفاهمي  ه البحث سرتشاد مبا تضمن ميكن الإ الوعي الإداري، كام 

حصائيةومتغريات حب  ، كام تساعد النتاجئ املس ئولني عن  ثية وأ ساليب اإ

رشادية   الإرشاد الزراعي ىف عقد دورات تدريبىة، وندوات، ولقاءات اإ

للتوعية بأ مهية الوعي الإداري، كام يقدم البحث توصيات ومقرتحات  

خملططي ومنفذي الربامج التمنوية، ومتخذى القرار للعمل هبا وأ خذها يف  

 الإعتبار. 

 : ية ض البحث و الفر 

ملا اكنت أ هداف البحث ال ول والثاين والثالث ذات طبيعة 

س تكشافية فمل يوضع لها فروض حبثية، وأ ما رابع  الالبحث ف اهدابيق أ   اإ

واذلي يمت فهيم حتديد العالقة املعنوية بني   واخلامس والسادس،

مس توي وعي املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي  

ومس توي ممارس هتم لل نشطة الإرشادية الزراعية،   ،داريةابلوظائف الإ 

وكذكل العالقة الإرتباطية بني لك من درجة الوعي الإداري للمبحوثني 

الزراعي، ودرجة ممارس هتم لل نشطة   من القامئني ابلعمل الإرشادي

الإرشادية الزراعية ًلًك عيل حده وبني متغرياهتم الشخصية والإدارية 

لك من الفروض النظرية والفروض  صياغة متذلكل ، املدروسة

 التاليه:الإحصائية 

  بني  عالقة معنوية ود وجينص عيل "الفرض البحيث ال ول: 

مس توي وعي املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي  

وبني مس توي ممارس هتم لل نشطة الإرشادية   ،ابلوظائف الإدارية
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الزراعية مبنطقة البحث"، ومت وضع هذا الفرض يف صورته الصفرية  

حصايئ.  ختباره كفرض اإ  حيت ميكن اإ

رتباطية معنوية بني و  بحيث الثاين: الفرض ال  منطوقة "توجد عالقة اإ

الزراعي ابلوظائف   درجة وعي املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي 

ه: التالي دارية مبنطقة البحث مكتغري اتبع ومتغرياهتم املس تقةل املدروسة الإ 

عدد س نوات اخلربة  ، و التخصص ادلراىس، و املؤهل ادلراىسو  ، السن

ونطاق   ، بعد مقر العمل عن حمل الإقامةالعمل الإرشادي الزراعي، و يف 

ختاذ القرارات، وتقدمي اخلدمة   الإرشاف املاكين، واملشاركة ىف اإ

ادية الزراعية، واملشاركة يف خطط وبرامج الإرشاد الزراعي،  الإرش

، وتفويض  الوظيفى الرضا وتمنية وتدريب القدرات البرشية، والتحفزي، و 

السلطة، والإندماج الوظيفي، والإلزتام الوظيفي، والرصاع التنظميي، 

ومس توى الطموح، والقمي التنظميية، والإتصال التنس يقي، والعالقات  

ومت وضع هذا   .، والعمل امجلاعي، وتأ ثري البيئة اخلارجية" الإجامتعية

حصايئ.   ختباره كفرض اإ  الفرض يف صورته الصفرية حيت ميكن اإ

رتباطية معنوية بني  و  بحيث الثالث: الفرض ال  منطوقة "توجد عالقة اإ

الزراعي لل نشطة   درجة ممارسة املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي 

نطقة البحث مكتغري اتبع ومتغرياهتم املس تقةل  الإرشادية الزراعية مب 

ومت وضع هذا الفرض يف صورته الصفرية حيت   . املدروسة سالفة اذلكر

حصايئ.   ختباره كفرض اإ  ميكن اإ

 وتش متل عيل:   جرائية: الإ تعريفات  ال 

ملام القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي   الوعي الإداري: يقصد به اإ

ابملعارف واملعلومات واملهارات الإدارية اليت عن طريقها يمت توجيه موارد  

اجلهاز الإرشادي البرشية وغري البرشية يف القيام ابخلدمات الإرشادية  

جناز مس ئولياته بكفاءة وفاعلية مبنطقة البحث، وذ كل من  الزراعية، واإ

خالل وظائف العملية الإدارية ويه: التخطيط، والتنظمي، والتوظيف، 

 والتوجية، والتنس يق، والرقابة واملتابعة، والمتويل.  

ال نشطة الإرشادية الزراعية: يه ال عامل اليت يؤدهيا القامئني ابلعمل  

الإرشادي الزراعي لتحقيق أ هداف اجلهاز الإرشادي الزراعي مبنطقة  

 البحث. 

 طريقة البحثية : ال 

جراءات البحث امليداين من حيث   تعرض الطريقة البحثية خطة اإ

مهنجية البحث، واجملال اجلغرايف، واجملال البرشي، واجملال الزمين، مث  

حصائًيا كام ييل:   أ داة مجع البياانت، ومعاجلهتا مكًيا، وحتليلها اإ

عمتد البحث عيل مهنج املسح الإجامتعي ابلعين  : بحث مهنج ال  ة يف  اإ

عمتد عيل املهنج الوصفي يف وصف متغرياته، كام   ستيفاء بياانته، كام اإ اإ

عمتد عىل املهنج المكي يف حتديد العالقة بني متغرياته.   اإ

: يقصد به املنطقة اليت أ جري فهيا البحث امليداين، اجملال اجلغرايف 

والىت تقع يف جنوب ، أ جرى هذا البحث مبحافظة الوادي اجلديدوقد 

  وتشرتك يف احلدود ادلولية مع ليبيا غرابً  ،ورية مرص العربيةغرب مجه

ما حدودها ادلاخلية فهىى تشرتك مع حمافظة املنيا أ   جنواًب، والسودان 

  مبا يعادل  2ك  440098وتبلغ مساحة احملافظة  ،واجلزية ومطروح شامًل 

  وتضم احملافظة مخسة مراكز  ،جامىل مساحة امجلهوريةاإ من  ا تقريبً  % 44

  ، وبالط ،وادلاخةل ،وابريس ، دارية ىه: اخلارجة )عامصة احملافظة(اإ 

  ، وموط ،وبالط ،وابريس ،وتضم مخسة مدن ىه: اخلارجة ،والفرافرة

ربعني وحدة حملية قروية يتبعها أ ربع  أ  عىل س بعة و  وتشمل  ،والفرافرة

ويبلغ عدد ساكهنا  ، وست وأ ربعون عزبة وكفر وجنع ،ومثانون قرية اتبعة

، وتزرع ابحملافظة  2019لتقديرات الساكن لعام  اوفقً  ،نسمة 249399

% من اإجاميل  59عدة حماصيل، وحمصولها الرئييس البلح وتبلغ مساحتة 

ختاذ القرار مبحافظة  اإ )مركز املعلومات ودمع املساحة املزنرعة ابحملافظة 

 (. 2020 ،الوادي اجلديد

به ال فراد اذلين طبق علهيم البحث امليداين ويقصد اجملال البرشي: 

تنطوى شامةل  ويرتتب عيل حتديد هؤلء ال فراد حتديد عينة البحث، و 

رشادى الزراعي مبحافظة الوادي  لإ البحث عىل مجيع القامئني ابلعمل ا

ً 513اجلديد والبالغ عددمه )    رشادى الزراعي.)مديرية الإ  ابلعمل ا( قامئ

س تخدمت ( 2020 ، اجلديدحمافظة الوادي ، الزراعة معادةل كرجيىس  ، واإ

يف حتديد  ( Krajcie& Morgan 1970 p p 607-610)  ومورجان

جاميل  % 42.9، بنس بة ( مبحوثً 220وبلغ عددها )عينة البحث  من اإ

بطريقة عشوائية بس يطة مع  البحث، ومت حسب مفردات العينة شامةل 

امخلس حملافظة الوادي  دارية فراد العينة ابملراكز الإ أ  مراعاة نسب تواجد 

 . كام ييل(  1) جدول رمق ، اجلديد

ويقصد به الفرتة الزمنية اليت مت خاللها مجع البياانت  اجملال الزمين: 

امليدانية حيث مت جتميع بياانت هذا البحث خالل شهري أ غسطس  

 ابملقابةل الشخصية مع املبحوثني. 2020وسبمترب 

عمتد البحث يف  أ داة مجع البياانت:  عيل مصدرين   بياانتال مجع اإ

الثانوية ممثةل يف لك من مديرية  أ وهلام: املصادر  تحقق أ هداف البحثل 

الزراعة مبحافظة الوادي اجلديد، ومركز املعلومات ودمع أ ختاذ القرار هبا،  

دارات الإحصاء ابلوحدات احمللية القروية، أ ما ثين هذه املصادر   واإ

واليت مجعت من مصادرها   هداف البحثل   فيتعلق ابلبياانت احملققة

س امترة اإ س تخدام ال ولية ابإ  املبحوثني من   مع ابملقابةل الشخصية  س تبيان اإ

جراء الإ ، الزراعي يرشادالقامئني ابلعمل الإ    ختبار املبديئوذكل بعد اإ

(pre-test) رشادى الزراعي  عىل مخسة عرش من القامئني ابلعمل الإ

ستبعادمه من العينة املدروسة، مبركز اخلارجة وذكل خالل شهر  ، ومت اإ

  س امترة ، والتأ كد من صالحية الإ جراء التعديالتاإ وبعد ، 2020 يوليو

هنا حتقق أ هداف البحث. مجلع البياانت،   وقد روعي ىف تصممي الإس امترة اإ

س امترة الإس تبيان و  عداد اإ ش متلت  اإ وقد  املعاجلة المكية للبياانت: اإ

صائص  اخل التعرف عيل يتضمن  :أ ولها  ثالث أ جزاءس امترة عىل اإ 

،  القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعيالشخصية والإدارية للمبحوثني من 

مدي وعي املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي   لتحديد : وثنهيا

: حتديد ال نشطة الإرشادية الزراعية  وثلهثا ،الزراعي ابلوظائف الإدارية

اليت ميارسها املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي، وقد مت  

دا رية يف وضع عبارات الإس امترة، عالوة عىل  الإس تعانة بعدة مراجع اإ

عرضها عىل بعض ال ساتذة والباحثني ىف اجلهاز الإرشادي الزراعي،  
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وىف جمال الإدارة والإرشاد الزراعي ابجلامعات ومراكز البحوث املرصية 

 للتأ كد من حصة العبارات ومدى مناسبهتا للقياس. 

ابت املبحوثني  س تجااإ مت معاجلة البياانت املتحصل علهيا من وقد 

س تخالص النتاجئ الالزمة لتحقيق   امكيً  حصائًيا واإ مبا يتالمئ وحتليلها اإ

 ملا ييل:  ا وفقً أ هداف البحث  

 القياس الرمقي للمتغريات املس تقةل: 

وميثل سن املبحوث ل قرب س نة ميالدية أ ثناء مجع   :السن 

،  س تخدام ال رقام اخلاماإ وقد مت قياس هذا املتغري من خالل  البياانت،

س نة(، وقد مت   22س نة( واحلد الادين ) 57وقد بلغ احلد ال عيل )

يل  فئات يه: صغار السن )أ قل   3تقس مي املبحوثني وفقًا لفئات س هنم اإ

س نة( وكبار   46اإيل أ قل من  34س نة(، ومتوسطي السن )  34من 

 فأ كرث(.  –س نة  46السن ) 

يقصد به أ عىل مؤهل دراىس حصل عليه  ملؤهل ادلراىس: ا

املبحوث حيت وقت مجع البياانت، ومت قياس هذا املتغري بسؤال  

للمؤهل   ا املبحوث عن أ عىل مؤهل حصل عليه، وقسم املبحوثون وفقً 

يل    دلرجات فوق جامعى( وأ عطيت هلم او جامعى  -)متوسط  فئتنياإ

 . س تجابهتم عيل الرتتيب لإ  ا وفقً  1،2

لمبحوث،  ل  : ويقصد به نوع التخصص ادلراىستخصص ادلراىس ال 

رشاد   وقد مت تقس مي ىل فئتني )اإ املبحوثني من حيث ختصصهم ادلراىس اإ

آ ختصصات  -زراعى    ا وفقً  2،1 دلرجاتخرى(، وُأعطيت هلم ا زراعية أ

 . يبس تجابهتم عيل الرتتلإ 

يقصد به عدد   العمل الإرشادي الزراعي: عدد س نوات اخلربة يف 

، وقد  لعمل ىف جمال الإرشاد الزراعيالس نوات اليت قام فهيا املبحوث اب

، وقد بلغ  مت حساب هذا املتغري من خالل ال رقام اخلام ابلس نة امليالدية

مت تقس مي املبحوثني   س نة(، واحلد ال دىن )س نة(، وقد  33احلد ال عىل )

ىل ثالث فئات يه: خربة  قليةل )أ قل من  ،  س نة( 12وفقًا للمدى اإ

يل أ قل من  12وخربة متوسطة )   -س نة  23س نة(، وخربة كبرية ) 23اإ

   . (فأ كرث 

ويقصد به بعد السكن عن ماكن   بعد مقر العمل عن حمل الإقامة: 

قد مت حساب هذا املتغري من خالل ال رقام اخلام  العمل ابلكيلو مرت، و 

  مبحوثني لل تراوحت املسافة بني مقر العمل وحمل الإقامة كيلو مرت، و ابل

ىل ثالث فئات  ك 27ك و  1بني  ، وقد مت تقس مي املبحوثني وفقًا للمدى اإ

يل أ قل من   10ك(، ومسافة متوسطة )10يه: مسافة قصرية )أ قل من  اإ

 . (فأ كرث  -  ك 19ك(، مسافة بعيدة ) 19

مساحة الزمام الزراعي اذلي  ويقصد هبا  نطاق الإرشاف املاكين: 

وقد مت حساب هذا املتغري من خالل ال رقام   ،املبحوثون يرشف عليه

تراوح املدى للزمام اذلى يرشف عليه املبحوثون بني  و  فدان،اخلام ابل

منا   بحوثنيصفر فدان كحد أ دىن )امل  اذلين ل يرشفون عىل أ ى زمام واإ

رشادية داخل الإدارات أ و املديرية(، و فدان كحد   505يقومون بأ عامل اإ

ىل ثالث فئات يه:  وقد مت تقس مي املبح ،أ قىص وثني وفقًا للمدى اإ

يل   169فدان(، ومساحة متوسطة )  169مساحة صغرية )أ قل من  اإ

 . ( فأ كرث  -فدان  337فدان(، ومساحة كبرية )  337أ قل من 

ختاذ القرار سهام املبحوثني ىف  املشاركة ىف اإ ات: يقصد هبا درجة اإ

ختاذ القرارات املؤثرة ىف العمل الإرشادي الزراعي س تخدم   ،تكوين واإ واإ

يمت الإس تجابة للك   اتعبار  9يف قياس هذا املتغري مقياس يتكون من 

وقد   ،غري موافقو حلد ما، وموافق مهنا عىل مقياس ثالىث هو: موافق، 

عيل الرتتيب يف حاةل   3،2،1أ عطيت لهذه الإس تجاابت ادلرجات 

ت العبارات الإجيابية، والعكس يف حاةل العبارات السلبية، وجبمع ادلرجا

مكن احلصول عىل  أ   ،اليت حصل علهيا املبحوث من وحدات املقياس

ختاذ القراراتعن  جاملية تعرباإ درجة  بلغ  ، وقد للمبحوث املشاركة ىف اإ

ختاذ القرارات احلد ال دىن دلرجة  ، بيامن بلغ احلد  اتدرج 9املشاركة ىف اإ

ختاذ  دلرجة   امت تقس مي املبحوثني وفقً  قددرجة، و   27ال عىل  املشاركة ىف اإ

ىل ثالث فئات يه:  القرارات ختاذ القراراتمنخفضمشاركة اإ )أ قل   ة ىف اإ

ختاذ القرارات ة متوسط، ومشاركة درجة( 15من  يل أ قل من  15) ىف اإ   اإ

ختاذ القرارات ةمرتفعومشاركة  ،درجة(  21  .  (فأ كرث  - درجة  21) ىف اإ

مي اخلدمات  : يقصد هبا درجة تقدتقدمي اخلدمة الإرشادية الزراعية 

يل مجهور املسرتشدين، س تخدم يف   الزراعية اليت يقدهما املبحوثني اإ واإ

يمت الإس تجابة للك مهنا   اتعبار  9قياس هذا املتغري مقياس يتكون من 

وقد   ،غري موافقو حلد ما، وموافق عىل مقياس ثالىث هو: موافق، 

عيل الرتتيب يف حاةل   3،2،1أ عطيت لهذه الإس تجاابت ادلرجات 

بارات الإجيابية، والعكس يف حاةل العبارات السلبية، وجبمع ادلرجات الع 

مكن احلصول عىل  أ   ،اليت حصل علهيا املبحوث من وحدات املقياس

،  ملبحوثالزراعية املقدمة من ا اخلدمة الإرشاديةعن  جاملية تعرباإ درجة 

، بيامن  اتدرج 9اخلدمة الإرشادية الزراعية بلغ احلد ال دىن دلرجة وقد 

دلرجة   ا درجة، وعىل هذا مت تقس مي املبحوثني وفقً  27بلغ احلد ال عىل 

ىل ثالث فئات يه: الزراعية  تقدمي اخلدمة الإرشادية رشادية اإ   خدمة اإ

رشاديةدرجة( 15)أ قل من  ة منخفضزراعية  زراعية   ، وخدمة اإ

يل أ قل من  15)  ةمتوسط رشادية  ، درجة( 21اإ   21)  ةمرتفع وخدمة اإ

 .  (رث فأ ك - درجة

ويقصد هبا درجة   املشاركة يف خطط وبرامج الإرشاد الزراعي: 

املشاركة ىف اخلطوات والقواعد املكتوبة واليت يسعي املبحوثني من  

يل مجهور املسرتشدين مبا   يل تقدمي اخلدمة الإرشادية الزراعية اإ خاللها اإ

س تخدم يف قياس هذا   حيقق أ هداف اجلهاز الإرشادي الزراعي، واإ

يمت الإس تجابة للك مهنا عىل   اتعبار  8قياس يتكون من املتغري م

وقد أ عطيت   ،غري موافقو حلد ما، وموافق موافق،  مقياس ثالىث هو:

عيل الرتتيب يف حاةل العبارات   3،2،1لهذه الإس تجاابت ادلرجات 

الإجيابية، والعكس يف حاةل العبارات السلبية، وجبمع ادلرجات اليت 

مكن احلصول عىل درجة  أ   ،ات املقياسحصل علهيا املبحوث من وحد

الزراعي   املشاركة ىف خطط وبرامج اجلهاز الإرشادي  جاملية تعرب عن اإ 

املشاركة ىف خطط وبرامج اجلهاز   بلغ احلد ال دىن دلرجة، وقد للمبحوث

درجة، وعىل   24، بيامن بلغ احلد ال عىل اتدرج 8الإرشادي الزراعي 

املشاركة ىف خطط وبرامج اجلهاز  دلرجة  اهذا مت تقس مي املبحوثني وفقً 

ىل ثالث فئات يه: الإرشادي الزراعي  من   )أ قل  ة منخفضمشاركة  اإ
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يل اإقل من  14)ة متوسط، ومشاركة درجة( 14   ومشاركة  ،درجة( 20 اإ

 .   ( فأ كرث- درجة 20)  ةمرتفع

ا عدد ادلورات اليت  ويقصد هب: تمنية وتدريب القدرات البرشية

وقد مت حساب هذا املتغري من خالل  حرضها املبحوثني أ ثناء العمل، 

  نيتراوح عدد ادلورات التدريبية اليت حرضها املبحوث، و ال رقام اخلام

، وقد مت تقس مي  دورات تدريبية كحد أ قىص 10بني صفر كحد أ دىن و 

ىل ثالث فئات يه: حضور منخفض  )أ قل من  املبحوثني وفقًا للمدى اإ

يل أ قل من  4دورات(، بيامن حضور متوسط من ) 4 دورات(، أ ما   8اإ

 . فأ كرث( -دورات  8احلضور املرتفع )

يقصد هبا درجة وجود املاكفأ ت املادية، وتوفري الإعامتدات   التحفزي: 

املالية الاكفية للمبحوثني ل داء همام معلهم بيرس ودون حتملهم مصاعب  

مت قياسها  و شجيع ال ديب من قبل الرؤساء،تعوق سري العمل، وأ يًضا الت 

يمت الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث   ات عبار  8 من خالل توجية

وقد أ عطيت لهذه   ،غري موافقو حلد ما، وموافق هو: موافق، 

عيل الرتتيب يف حاةل العبارات الإجيابية،  3،2،1الإس تجاابت ادلرجات 

ع ادلرجات اليت حصل علهيا  والعكس يف حاةل العبارات السلبية، وجبم

جاملية تعرب  اإ مكن احلصول عىل درجة أ   ،املبحوث من وحدات املقياس

،  اتدرج 8التحفزي  بلغ احلد ال دىن دلرجة، وقد للمبحوث التحفزي عن

دلرجة   ا مت تقس مي املبحوثني وفقً  قد درجة، و  24بيامن بلغ احلد ال عىل 

ىل ثالث فئات يه: التحفزي  ،  درجة( 14منخفض )أ قل من  حتفزي اإ

يل أ قل من 14متوسط ) وحتفزي    درجة  20مرتفع ) وحتفزي ،درجة( 20 اإ

 .  ( فأ كرث -

 النفس ية العوامل  مجموعة وجود يقصد به درجة  الرضا الوظيفى: 

معهل،   عن ا راضيً  بحوثامل  جتعل  اليت البيئية وال وضاع  والوظيفية

س تخدم يف قياس هذا املتغري مقياس يتكون من  عبارة يمت   12واإ

حلد ما،  وموافق الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث هو: موافق، 

عيل   3،2،1وقد أ عطيت لهذه الإس تجاابت ادلرجات  ، غري موافقو 

الرتتيب يف حاةل العبارات الإجيابية، والعكس يف حاةل العبارات السلبية، 

مكن  أ   ،رجات اليت حصل علهيا املبحوث من وحدات املقياسوجبمع ادل

بلغ  ، وقد الرضا الوظيفى للمبحوث جاملية تعرب عناإ درجة  احلصول عىل

  36درجة، بيامن بلغ احلد ال عىل  12احلد ال دىن دلرجة الرضا الوظيفى 

ىل   ادرجة، وعىل هذا مت تقس مي املبحوثني وفقً  دلرجة الرضا الوظيفى اإ

رضا  ، و درجة( 20: رضا وظيفى منخفض )أ قل من ثالث فئات يه 

يل أ قل من 20وظيفى متوسط )   28رضا وظيفى مرتفع )و  ،درجة( 28اإ

 .  (فأ كرث  - درجة

يقصد هبا درجة تفويض الرؤساء ابجلهاز  تفويض السلطة: 

يل بعض املرؤوسني بعض سلطاهتم وصالحياهتم   الإرشادي الزراعي اإ

اخلاصة ابجلهاز الإرشادي  ومس ئولياهتم للترصف ىف أ مور العمل 

س تخدم يف قياس هذا املتغري مقياس   الزراعي، ومتابعة تنفيذها، واإ

يمت الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث هو:   اتعبار  8يتكون من 

وقد أ عطيت لهذه الإس تجاابت   ، غري موافقو حلد ما، وموافق موافق، 

ة، والعكس يف  عيل الرتتيب يف حاةل العبارات الإجيابي  3،2،1ادلرجات 

حاةل العبارات السلبية، وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا املبحوث من  

تفويض   عن  جاملية تعرباإ عىل درجة  مكن احلصولأ   ،وحدات املقياس

  8تفويض السلطة  بلغ احلد ال دىن دلرجة، وقد للمبحوث السلطة

  ا مت تقس مي املبحوثني وفقً  قددرجة، و  24، بيامن بلغ احلد ال عىل اتدرج

ىل ثالث فئات يه:  تفويض السلطةدلرجة  منخفض   تفويض السلطةاإ

يل أ قل من 14متوسط ) ، وتفويض السلطةدرجة( 14)أ قل من    20 اإ

 .  (فأ كرث  - درجة  20مرتفع )  وتفويض السلطة ،درجة(

: يقصد به درجة الإرتباط النفيس للمبحوث الإندماج الوظيفي 

س تخدم بوظيفتة   10يف قياس هذا املتغري مقياس يتكون من  ، واإ

وموافق  يمت الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث هو: موافق،  اتعبار 

  3،2،1وقد أ عطيت لهذه الإس تجاابت ادلرجات ، غري موافقو حلد ما، 

عيل الرتتيب يف حاةل العبارات الإجيابية، والعكس يف حاةل العبارات 

صل علهيا املبحوث من وحدات  السلبية، وجبمع ادلرجات اليت ح

  ندماج الوظيفي الإ  جاملية تعرب عن اإ مكن احلصول عىل درجة أ   ،املقياس

،  اتدرج 10الوظيفى  ندماجبلغ احلد ال دىن  دلرجة الإ ، وقد للمبحوث

  ا درجة، وعىل هذا مت تقس مي املبحوثني وفقً  30بيامن بلغ احلد ال عىل 

ىل ثالث فئات يه:  ندماجدلرجة الإ  ندماجالوظيفى اإ وظيفى منخفض   اإ

ندماج درجة( 17)أ قل من  يل أ قل من 17وظيفى متوسط )  ، واإ   24 اإ

ندماج  ،درجة(  .  (فأ كرث  - درجة  24وظيفى مرتفع ) واإ

يليقصد به : الإلزتام الوظيفي  عتقاد قوي ومقبول   درجة الوصول اإ اإ

الزراعي، ورغبهتم ىف بذل  من جانب ال فراد ل هداف اجلهاز الإرشادي 

أ كرب هجد ممكن لصاحل املنظمة اليت يعمل هبا مع رغبة قوية ىف الإس مترار  

س تخدم يف قياس هذا املتغري مقياس يتكون من ىف عضويهتا   12، واإ

وموافق  عبارة يمت الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث هو: موافق، 

  3،2،1ت ادلرجات وقد أ عطيت لهذه الإس تجااب ،غري موافقو حلد ما، 

عيل الرتتيب يف حاةل العبارات الإجيابية، والعكس يف حاةل العبارات 

السلبية، وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا املبحوث من وحدات  

الوظيفى  الإلزتام عن  جاملية تعرباإ مكن احلصول عىل درجة أ   ،املقياس

درجة، بيامن   12الوظيفى الإلزتام بلغ احلد ال دىن دلرجة ، وقد للمبحوث

الإلزتام  دلرجة  ا مت تقس مي املبحوثني وفقً  قد درجة، و  36بلغ احلد ال عىل 

ىل ثالث فئات يه:  لزتام الوظيفى اإ   20وظيفى منخفض )أ قل من اإ

لزتام درجة( يل أ قل من 20وظيفى متوسط )، واإ لزتام   ،درجة( 28 اإ واإ

 .  (فأ كرث  - درجة  28وظيفى مرتفع )

عدم الإس تقرار اذلي يعاين منه   يقصد به درجة :الرصاع التنظميي

املبحوث ابلإدارات وال قسام والوحدات اليت يتكون مهنا اجلهاز  

الإرشادي الزراعي نتيجة التعارض بني ال هداف وال هامتمات وال راء 

س تخدم يف   وامليول وادلوافع جتاه موضوع معني أ و عده موضوعات، واإ

يمت الإس تجابة للك مهنا   اتعبار  8 قياس هذا املتغري مقياس يتكون من 

وقد   ،غري موافقو حلد ما، وموافق عىل مقياس ثالىث هو: موافق، 

عيل الرتتيب يف حاةل   3،2،1أ عطيت لهذه الإس تجاابت ادلرجات 

العبارات الإجيابية، والعكس يف حاةل العبارات السلبية، وجبمع ادلرجات 

مكن احلصول عىل  أ   ،اليت حصل علهيا املبحوث من وحدات املقياس

الزراعي   الرصاع داخل اجلهاز الإرشادي جاملية تعرب عناإ درجة 
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اجلهاز   الرصاع الوظيفي داخل  بلغ احلد ال دىن دلرجة، وقد للمبحوث

درجة، وعىل   24، بيامن بلغ احلد ال عىل اتدرج 8 الإرشادي الزراعي 

الرصاع الوظيفي داخل اجلهاز  دلرجة  اهذا مت تقس مي املبحوثني وفقً 

ىل ثالث فئات يه:  الإرشادي الزراعي    14منخفض )أ قل من رصاع اإ

يل أ قل من14متوسط ) ، ورصاعدرجة( مرتفع   ورصاع ، درجة( 20 اإ

 .  ( أ كرثف - درجة 20)

هذا املتغري بسؤال املبحوث عن درجة   مت قياس  مس توي الطموح: 

عبارات وذكل عيل مقياس   4طموحه من خالل مقياس يتكون من 

س تجاابت يه: موافق، وس يان، وغري موافق، وقد   يتكون من ثالث اإ

، وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا املبحوث  3،2،1أ عطيت درجات 

جاملية تعرب عن  من وحدات املقياس، أ مكن احل صول عيل درجة اإ

( درجة، وقد مت  12 -4) ما بنيالطموح وتراوحت درجة طموحه، 

ىل ثالث فئات يه:  طموح منخفض )   تقس مي املبحوثني وفقًا للمدى اإ

يل أ قل من  7درجات(، وطموح متوسط )  7أ قل من  درجات(،   10اإ

 . فأ كرث(  -درجات  10وطموح مرتفع )

لهيا املعتقدات  يقصد : القمي التنظميية  هبا ادلرجة اليت وصلت اإ

الإجيابية اليت دلي املبحوث لتحقيق أ هداف العمل ولل حتفاظ مبس توي  

س تخدم يف قياس هذا املتغري مقياس يتكون من  أ داء ممتزي،   8واإ

وموافق  يمت الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث هو: موافق،  اتعبار 

  3،2،1الإس تجاابت ادلرجات وقد أ عطيت لهذه  ،غري موافقو حلد ما، 

عيل الرتتيب يف حاةل العبارات الإجيابية، والعكس يف حاةل العبارات 

السلبية، وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا املبحوث من وحدات  

 القمي التنظميية جاملية تعرب عن اإ مكن احلصول عىل درجة أ   ،املقياس

، بيامن بلغ  اتدرج 8 القمي التنظميية بلغ احلد ال دىن دلرجة، وقد للمبحوث

القمي  دلرجة  ا مت تقس مي املبحوثني وفقً  قد درجة، و  24احلد ال عىل 

ىل ثالث فئات يه:  التنظميية ، وقمي  درجة( 14)أ قل من  ةمنخفضقمي اإ

يل أ قل من 14) ةمتوسط  .  (فأ كرث  - درجة 20مرتفع ) وقمي ،درجة(  20اإ

: يقصد به درجة ترتيب اجلهود داخل اجلهاز  الإتصال التنس يقي

الإرشادي الزراعي لنقل املعلومات وال فاكر واملعوقات اليت متس سري  

يل أ سفل والعكس، وكذكل ترتيب   العمل، وذكل من أ عيل اجلهاز اإ

اجلهود بني اجلهاز الإرشادي الزراعي وابيق املنظامت واملؤسسات  

س تخدم  ل ىف جمال التمنية الريفية، البحثية والتعلميية واخلدمية اليت تعم واإ

يمت الإس تجابة للك   اتعبار  8يف قياس هذا املتغري مقياس يتكون من 

وقد   ،غري موافقو حلد ما، وموافق مهنا عىل مقياس ثالىث هو: موافق، 

عيل الرتتيب يف حاةل   3،2،1أ عطيت لهذه الإس تجاابت ادلرجات 

رات السلبية، وجبمع ادلرجات العبارات الإجيابية، والعكس يف حاةل العبا 

مكن احلصول عىل  أ   ،اليت حصل علهيا املبحوث من وحدات املقياس

  بلغ احلد ال دىن دلرجةالإتصال التنس يقي، وقد  جاملية تعرب عن اإ درجة 

درجة، وعىل   24، بيامن بلغ احلد ال عىل اتدرج 8الإتصال التنس يقي 

ىل ثالث فئات   تنس يقيالإتصال ال دلرجة  اهذا مت تقس مي املبحوثني وفقً  اإ

تصال تنس يقييه:  تصال تنس يقي درجة( 14منخفض )أ قل من  اإ   ، واإ

يل أ قل من 14)  طمتوس تصال تنس يقي ،درجة( 20 اإ   20مرتفع ) واإ

 .  (فأ كرث  - درجة

يقصد هبا درجة عالقات العمل اليت تنشأ  بني   العالقات الإجامتعية:

رؤساهئم، أ و بيهنم وبني املتصلني العاملني بعضهم البعض، أ و بيهنم وبني 

س تخدم يف قياس هذا املتغري مقياس   ابجلهاز الإرشادي الزراعي، واإ

  يمت الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث هو:  اتعبار  8يتكون من 

وقد أ عطيت لهذه الإس تجاابت   ، غري موافقو حلد ما، وموافق موافق، 

الإجيابية، والعكس يف  عيل الرتتيب يف حاةل العبارات  3،2،1ادلرجات 

حاةل العبارات السلبية، وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا املبحوث من  

العالقات   جاملية تعرب عناإ مكن احلصول عىل درجة أ   ،وحدات املقياس

،  اتدرج 8العالقات الإجامتعية  بلغ احلد ال دىن دلرجةالإجامتعية، وقد 

دلرجة   ا املبحوثني وفقً مت تقس مي  قد درجة، و  24بيامن بلغ احلد ال عىل 

ىل ثالث فئات يه:  العالقات الإجامتعية    ة منخفض عالقات اإجامتعيةاإ

جامتعيةدرجة( 14)أ قل من  يل أ قل من  14) ة متوسط ، وعالقات اإ   اإ

جامتعية  ،درجة(  20    .( فأ كرث - درجة 20) ة مرتفعوعالقات اإ

يقصد به ادلرجة اليت تعرب عن رغبة املبحوث ىف : العمل امجلاعي 

العمل داخل اجلهاز الإرشادي الزراعي ىف فريق واحد يشعر لك مهنم 

س تخدم يف قياس هذا املتغري مقياس يتكون من مبشالك الآخرين،    8واإ

موافق،   يمت الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث هو:  ات عبار 

عطيت لهذه الإس تجاابت ادلرجات  وقد أ   ،غري موافقو حلد ما، وموافق 

والعكس يف حاةل   عيل الرتتيب يف حاةل العبارات الإجيابية، 3،2،1

العبارات السلبية، وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا املبحوث من  

العمل   جاملية تعرب عناإ مكن احلصول عىل درجة أ   ،وحدات املقياس

، بيامن بلغ  اتدرج 8العمل امجلاعي  بلغ احلد ال دىن دلرجةامجلاعي، وقد 

العمل  دلرجة  ادرجة، وعىل هذا مت تقس مي املبحوثني وفقً  24احلد ال عىل 

ىل ثالث فئات يه:  امجلاعي   14منخفض )أ قل من  معل امجلاعياإ

يل أ قل من  14متوسط ) ، ومعل جامعي درجة( ومعل   ، درجة( 20 اإ

 .  ( فأ كرث - درجة 20مرتفع )  جامعي

ا ادلرجة اليت تؤثر هبا اكفة العوامل  يقصد هب : تأ ثري البيئة اخلارجية 

طار هجاز الإرشاد الزراعي وتؤثر ىف معل   والظروف اليت يه خارج اإ

  مت قياس املبحوث وحتقيق أ هدافه بشلك مبارش أ و غري مبارش، وقد 

هذا املتغري بسؤال املبحوث عن البيئة اخلارجية من خالل مقياس  

:  يمت الإس تجابة للك مهنا عىل مقياس ثالىث هوعبارات  4يتكون من 

عيل   3،2،1موافق، وس يان، وغري موافق، وقد أ عطيت درجات 

الرتتيب، وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا املبحوث، أ مكن احلصول  

جاملية تعرب عن  البيئة وتراوحت درجة البيئة اخلارجية،  عيل درجة اإ

( درجة، وقد مت تقس مي املبحوثني وفقًا للمدى  12 -4) ما بني  اخلارجية

ىل ثالث فئات يه: تأ ثري بيئة خارجية منخفض )أ قل من  درجات(،   7اإ

يل أ قل من  7وتأ ثري متوسط )  درجات   10درجات(، وتأ ثري مرتفع )  10اإ

 . فأ كرث(  -

 التابع: لمتغري  القياس الرمقي ل 

دارة الوعي الإداري ابلتعرض اإيل مت قياس متغري  ،س بع وظائف لالإ

الرقابة  و  والتوظيف، والتوجية، والتنس يق،، التخطيط، والتنظمي وىه

جاميل عدد العبارات  المتويل،و  ،واملتابعة موزعة ابلتساوي   42وقد بلغ اإ



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 295-313 El-Boraey. 

302 
 

  عيل تكل الوظائف السابقة لتختص لك وظيفة بس تة عبارات مهنا، وقد

طلب من لك مبحوث الإس تجابة للك عبارة من العبارات عيل مقياس  

  متدرج من أ ربع فئات يه: مرتفع، ومتوسط، ومنخفض، ول، وقد 

وعي  للات درجثالث ، و وعي الإداري املرتفعلل ات درج أ ربع أ عطى 

واحدة  وعي الإداري املنخفض، ودرجةللالإداري املتوسط، ودرجتان 

وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا  ، دارةليس هل وعي بوظائف الإ  ملن

عبارة موزعة عيل س بع وظائف(   42املبحوث من وحدات املقياس )

جاملية تعرب عن الوعي الإداري للمبحوث،  أ مكن احلصول عيل درجة اإ

درجة، بيامن بلغ احلد   42وقد بلغ احلد ال دين دلرجة الوعي الإداري 

فقًا دلرجة الوعي الإداري  درجة، وقد مت تقس مي املبحوثني و  168ال عيل 

داري منخفض )أ قل من  يل ثالث فئات يه: وعي اإ درجة(،   84اإ

داري متوسط ) يل أ قل من  84ووعي اإ داري مرتفع  126اإ (، ووعي اإ

ملعرفة أ كرث  س تخدام ادلرجة املتوسطة اإ مت فأ كرث(، وقد  -درجة  126)

الوظائف أ مهية والبنود املتضمنة لها من قبل املبحوثني ودرجة وعهيم هبا  

  س تجابة املبحوثني للك وزان لإ أ  عطاء اإ والىت مت احلصول علهيا من خالل 

صل علهيا  حيومت مجع ادلرجات الىت  عبارة من عبارات وظائف الإدارة،

 ني. مث مت قسمهتا عىل عدد املبحوث لك عبارة املبحوث يف 

بسؤال املبحوث عن  الزراعي  النشاط الإرشادي  مت قياس متغري

رشادية زراعية يقوم بتقدهما  تتعلق  ةعبار  35مدى تنفيذه  مبامرسات اإ

  اربع ، حيث أ عطى القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي مبنطقة البحث

ً  ملامرسة الإرشادية الزراعيةدرجات ملن يقوم بتنفيذ ا ثالث  ، و ادامئ

ملن يقوم   تني ، ودرجملامرسة الإرشادية الزراعيةيقوم بتنفيذ ا ملن  تدرجا

يقوم  ل ملن  ة واحدةودرجحلد ما،  ملامرسة الإرشادية الزراعيةبتنفيذ ا

، وجبمع ادلرجات اليت حصل علهيا  ملامرسة الإرشادية الزراعيةبتنفيذ ا

مكن احلصول عىل درجة  أ   عبارة(، 35) املبحوث من وحدات املقياس

بلغ احلد  النشاط الإرشادي الزراعي للمبحوث، وقد  عن  تعرب جامليةاإ 

درجة، بيامن بلغ احلد   35النشاط الإرشادي الزراعي  ال دىن دلرجة

، وقد مت تقس مي املبحوثني وفقًا للنشاط الإرشادي  درجة 140ال عىل 

ىل ثالث فئات يه:  تنفيذ ضعيف )أ قل من   الزراعي اذلي يقوم به اإ

يل أ قل من  70وسط ) درجة(، وتنفيذ مت 70 درجة(، وتنفيذ   105اإ

 . فأ كرث( -درجة   105مرتفع ) 

مجع البياانت، وتفريغها، وتبويهبا مت   بعد : أ دوات التحليل الإحصايئ 

ختبار  س تخدام اإ  حصايئ لتحقيق أ هداف البحث واإ سلوب اإ أ كرث من اإ

س تخدام بعض ال ساليب الإحصائية الوصفية  فروضه، حيث مت اإ

املئوية، وجداول التوزيع التكراري، وادلرجة املتوسطة، اكلنسب 

س تخدام مربع   واملتوسط املرحج وذكل لعرض ووصف البياانت، كام مت اإ

بواسطة احلاسب  )لبريسون(، وذكل  رتباط البس يطمعامل الإ اكي، و 

 . SPSSس تخدام حزمة الربامج الإحصائية للعلوم الآيل ابإ 

 النتاجئ البحثية ومناقش هتا 

الشخصية والإدارية للمبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي  اخلصائص 

 -الزراعي مبنطقة البحث: 

  نيتوزيع املبحوثب  واخلاص  ( 2جدول رمق )  تشري النتاجئ الواردة يف 

يل املدروسة  مخلصائصه  اوفقً   ما ييل: اإ

تضح من النتاجئ أ ن ) السن:  جاميل املبحوثني  %13.3اإ ( من اإ

( مهنم  %57.1س نة(، وأ ن) 34يقعون يف الفئة  العمرية )أ قل من 

يل أ قل من  34يقعون يف الفئة العمرية ) س نة( يف حني بلغت   46اإ

( من  %29.6فأ كرث( ) -س نة  46نس بة املبحوثني اذلين يبلغ س هنم ) 

يل أ ن أ كرث من ثالث أ رابع امل  جاميل املبحوثني، وتشري النتاجئ اإ بحوثني  اإ

وهو السن اذلى ميثل مقة  ( من كبار ومتوسطي السن، %86.7تقريبًا )

النضج العقىل واحليوية والقدرة عىل التعلمي والعمل واحلركة ذلا يَُتوقع من  

رشادى  جيد.  هؤلء املبحوثني القيام بدور اإ

تضح من النتاجئاملؤهل ادلراس  جاميل  ( %89.0أ ن )  : اإ من من اإ

( حاصلون عىل  %11.0، وأ ن )متوسط مؤهل حاصلون عىل املبحوثني 

ىل أ نجامعي فأ عيل مؤهل القامئيني ابلعمل  عدد كبري من  ، مما يشري اإ

متوسط،، تشري هذه النتاجئ املبحوثني حاصلون عىل مؤهل  الإرشادي

يل العمل ىف جمال الإرشاد   يل عزوف كثري من خرجيي لكيات الزراعة اإ اإ

نتقال اخلرجني للعمل  ىف جمالت أ خري، ذلكل جيب  الزراعي، أ و اإ

 . حتفزيمه عيل الإلتحاق ابلعمل الإرشادي الزراعي

تضح من النتاجئ :  التخصص ادلراىس  جاميل  ( %11.0أ ن ) اإ من اإ

ثالثة  ما يزيد عن متخصصون ىف الإرشاد الزراعى، وأ ن املبحوثني فقط 

( من غري املتخصصني ىف الإرشاد الزراعى  %89.0املبحوثني ) رابعأ  

كبرية تس تدعي من الإرشاد الزراعى العمل عىل رفع كفاءهتم   وىه نس بة

من خالل عقد دورات   الزراعي ودرجة تأ هيلهم للعمل الارشادي

تدريبية هلم يف الطرق الإرشادية وهمارات الإتصال والإقناع حىت يكونوا  

 أ كرث قدرة عىل التعامل مع الزراع وذوهيم. 

من النتاجئ تبني اعي: ىف العمل الإرشادي الزر  س نوات اخلربة عدد 

جاميل املبحوثني ( %22.7أ ن )   الزراعي  مارسوا العمل الإرشادىمن اإ

قد مارسوا العمل   مهنم( %47.7)يضا، وأ  ة(س ن  12أ قل من )ملدة 

يل أ قل من  12)ملدة مابني الزراعي الإرشادى  ، ىف حني أ ن  (س نة 23اإ

اكنت   ( فأ كرث -س نة  23)ملدة  الزراعي  من مارس العمل الإرشادى 

ىل من اإجامىل املبحوثني،  (%29.6) نسبهتم  تناقص  وقد يرجع ذكل اإ

،  )سن املعاش( أ عداد املرشدين س نواًي بسبب اخلروج من اخلدمة

يل الوفاة أ ثناء العمل   ، ذلا جيب الإهامتم بتوظيف مرشدين ابلإضافة اإ

عداد كوادر  جديدة تتوىل مسؤلية العمل الإرشادى   جدد، والعمل عىل اإ

 لبحث.نطقة امب 

تضح من النتاجئ ان ) : بعد مقر العمل عن حمل الإقامة  (  %73.3اإ

جاميل املبحوثني من ذوي املسافة القصرية ملقر معلهم عن حمل   من اإ

قامهتم )أ قل من  خنفضت نس بة املبحوثني من ذوي   10اإ ك(، بيامن اإ

(   %19.0)( فقط، وأ ن %7.7فأ كرث( وبلغت)  -ك  19املسافة البعيدة )

قا من حمل   ( ك  19 اإيل أ قل من  10)مهتم ىف مسافة مابني يقع حمل اإ

ىل سعي القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي   معلهم وقد يرجع ذكل اإ

للعمل يف مقربة من ماكن سكهنم، لتقليل تاكليف التنقل نظًرا لقةل  
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قد يسهل علهيم  و  املوارد املالية الإضافية يف قطاع الإرشاد الزراعي،

نتظام يف   اليوىم.  الزراعي ممارسة ومتابعة معلهم الإرشادىالإ

جاميل  %( 6.64أ ن ) من النتاجئ : تبنينطاق الإرشاف املاكين  من اإ

، وأ ن ربع املبحوثني  فداانً  169يرشفون عىل مساحة أ قل  املبحوثني

يل أ قل من 169%( يرشفون عىل مساحة من )24.0) تقريبا    337 اإ

  - فداانً  337 ) بحوثني عىلمن اامل  ( %11.4) (، بيامن يرشف فداانً 

ل أ ن تناقص أ عداد   ا، ورمغ أ ن نطاق الإرشاف ل يبدو كبريً (فأ كرث  اإ

بسبب اخلروج من اخلدمة   س نوايً  قامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي ال

 ً زدايد حيث توزع ال عباء  اإ يف  ا)سن املعاش( جيعل هذا النطاق دامئ

املني، ذلا جيب الإهامتم  الوظيفية ملن خرجوا من اخلدمة عىل زمالهئم الع

 . جدد، وتدريهبم عيل العمل الإرشادي الزراعي بتوظيف مرشدين

ختاذ القرارات  تضح من النتاجئدرجة املشاركة ىف اإ (  %71.8أ ن ) : اإ

ختاذ القرارات،  جاميل املبحوثني اكنت مشاركهتم منخفضة ىف اإ وأ ن من اإ

ختاذ %( 23.7) القرارات، بيامن  من املبحوثني مشاركهتم متوسطة ىف اإ

ختاذ القرارات%4.5اكن ) ىل ( مهنم مشاركهتم مرتفعة ىف اإ ، مما يشري اإ

خنفاض مسامهة يف تكوين  املبحوثني  القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي اإ

ختاذ القرارات املؤثرة عيل معل اجلهاز الإرشادي الزراعي  . واإ

أ ن   : تبني من النتاجئدرجة تقدمي اخلدمة الإرشادية الزراعية

خنفاض اخلدمة الإرشادية  %( 39.5) جاميل املبحوثني أ فادوا ابإ من اإ

مهنم أ فادوا بتوسط اخلدمة الإرشادية  ( %23.7وأ ن )الزراعية املقدمة، 

رتفاع  %36.8الزراعية املقدمه مهنم، بيامن اكن )  ( من املبحوثني أ فادوا ابإ

ىل  ، ممااخلدمة الإرشادية الزراعية املقدمة مهنم خنفايشري اإ ض اخلدمات  اإ

اليت يقدهما اجلهاز الإرشادي الزراعي للمسرتشدين، ويرجع ذكل  

وبذل هجد   ،العمل يف قد يفقدمه امحلاس  اذلي  ال مر ، اض احلوافزفخنلإ 

رشادية وتقدمي خدمة الزراعي  هاز الإرشادي هداف اجل أ  كرب لتحقيق أ     اإ

ادي  ، ذلكل جيب حتفزي القامئني ابلعمل الإرشفنيدممتزية للمس هتزراعية 

 . الزراعي مبنطقة البحث

أ ظهرت النتاجئ  : الإرشاد الزراعي  خطط وبرامج درجة املشاركة يف 

جاميل ( %36.4أ ن ) خطط وبرامج   مبشاركهتم يف ذكروااملبحوثني من اإ

  وا أ فاد م( مهن%61,4وان )  بدرجة منخفضة، الزراعي  رشاد الإ 

  بيامن ذكر  متوسطة،الإرشاد الزراعي بدرجة خطط وبرامج  مبشاركهتم يف

الإرشاد  خطط وبرامج مشاركهتم يف  كرب%(  من املبحوثني 2.2)

  رشاد خطط وبرامج الإ مشاركة املبحوثني ىف وهذا يفيد أ ن  الزراعي،

معرفة القامئني ابلعمل  خنفاض وقد يرحج ذكل لإ  ، متوسطةالزراعي 

الإرشاد   ة عانم جبانب  الإرشاد الزراعي، أ هداف الإرشادي الزراعي ب

يل عاتقهم مس ئولية ع واذلين تقع  ،املتخصصني من قةل العاملني لزراعيا

قامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي،  وضع اخلطط والربامج اليت ينفذها ال

يل أ ن  تمت  الزراعية معلية وضع اخلطط والربامج الإرشادية ابلإضافة اإ

رشاد الزراعي ابلقاهرة لاكفة   مركزايً  من قبل الإدارة املركزية لالإ

هامل   مديرايت الزراعة ابمجلهورية دون مراعاة ظروف لك منطقة واإ

 حتياجات الفعلية للمسرتشدين ومشاركهتم يف التخطيط. الإ 

(  %2.7) أ نالنتاجئ  توحض  :قدرات البرشية تمنية وتدريب الدرجة 

جاميل    ذكروا  م( مهن%65.5)، بيامن دوراتاملبحوثني مل حيرض أ ى من اإ

من  ( %22.3دورات(، يف حني أ ن ) 4أ هنم حرضوا )أ قل من 

يل أ قل من 4) املبحوثني قد حرض مابني  الإدارة   ىف جمال ( دورات 8 اإ

اكنت   ( فأ كرث -دورات 8) بيامن من حرض  ىف العمل الإرشادي الزراعي،

جامىل املبحوثني( %9.5)نسبهتم  ىل قةل عدد   وهذا ،فقط من اإ يشري اإ

  ، للمبحوثنيالزراعي الربامج التدريبية اليت يقدهما اجلهاز الإرشادى 

، ذلا جيب العمل  لوعي الاداريضعف معلية التدريب فامي يتعلق ابو 

  القامئني ابلعمل الإرشادي عىل زايدة عدد ادلورات التدريبية للمبحوثني 

   .يف هذا اجملال الزراعي 

جاميل ( %58.6) أ ن اجئالنت  : تبنيالتحفزي  درجة  املبحوثني  من اإ

  يف اجلهاز الإرشادي الزراعي اكنت منخفضة، التحفزي ذكروا أ ن درجة 

  م ( مهن%12.2بيامن) ة،متوسط اكنت  أ هنا  ذكروا م( مهن%29.1وان ) 

يلوهذا  ،التحفزيدرجة رتفاع ابإ  أ فادوا    اليت قةل احلوافز املالية  يشري اإ

وهو   بحث،مبنطقة ال  الزراعي رشادىالإ هاز حيصل علهيا العاملون ابجل

يعمل فهيا   اليت الظروف الوظيفية  يف حتسني ل يساعد  اذلي  ال مر

ما دلهيم من   أ فضلوجتعلهم يقدمون الزراعي  القامئني ابلعمل الإرشادي

 .أ داء

جاميل   (%68.2): أ ظهرت النتاجئ أ ن درجة الرضا الوظيفى من اإ

مهنم ذو رضا   ( %23.2)ذو رضا وظيفى منخفض، بيامن  ثنياملبحو 

شري  وهذا ي  ،مهنم ذو رضا وظيفى كبري (%8.6) و متوسط،وظيفي 

يل حساس  عدم اإ   البحث  مبنطقة الزراعي  رشادى الإ هاز العاملني ابجل اإ

ش باع  وعدم الزراعي، رشادىاجملال الإ  يف ابلرضا عن معلهم    اإ

ىلهذا  وقد يعزى ،حتياجاهتماإ    الارشادى هاز اجل يفضعف احلوافز  اإ

  الإرشاد  يفليسوا من املتخصصني املبحوثني ن غالبية أ  و  الزراعي،

مياهنمذلا ينخفض  الزراعي  .  الزراعي الإرشاد  وأ هدافبرساةل  اإ

يل النتاجئ  أ شارت :ة تفويض السلط درجة  من  %(  65.0أ ن )اإ

جاميل املبحوثني أ فادوا أ ن    رشادى الإ  اجلهازيف  ةتفويض السلط درجة اإ

اكنت   اهنأ  ب  ذكروا م( مهن%23.2ن )أ  ، و الزراعي اكنت منخفضة

ة اكنت  تفويض السلط أ ن درجة( فقط %11.8)ذكر بيامن  ة،متوسط

يلوهذا  مرتفعة،   السلطة ابجلهاز الرؤساء  تفويض ضعف يشري اإ

ىل مرؤوس هيم  للترصف يف أ مور العملالزراعي رشادى الإ  ر  ال م ، اإ

ختاذ القرارات يف اجلهاز اذلي ق ىل ضعف املشاركة يف اإ   د يرجع اإ

يل رشادىالإ  جبانب عدم توافر العاملني   هتا،مركزي الزراعي، ابلإضافة اإ

   املتخصصني يف الإرشاد الزراعي. 

جاميل  ( %33.6)  أ نمن النتاجئ  تبني : درجة الإندماج الوظيفي من اإ

ندماهجم الوظيفي يف درجة  أ ن املبحوثني أ فادوا    رشادى الإ  اجلهاز  اإ

أ هنا اكنت   ذكروا  م( مهن%46.4ن )أ  و  اكنت منخفضة، الزراعي

  درجة الإندماج الوظيفي، ع ارتفابإ  أ فادوا  م( مهن%20.0بيامن ) متوسطة،

ندماج القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي يف  درجة  أ ن شريوهو ما ي  اإ

هذا لضعف الرضا   ع يرج قدو  ، تعترب متوسطة الزراعي  رشادى الإ  اجلهاز 

ل  ،اض احلوافزفخناإ و  الوظيفي، للقامئني ابلعمل الإرشادي   حتات  ل  نه اإ  اإ
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قد يفقدمه امحلاس   اذلي  ال مر أ خرى، أ ماكن يف وظائف  الزراعي أ ماهمم

الزراعي   هاز الإرشاديهداف اجل أ  كرب لتحقيق أ  العمل وبذل هجد  يف

رشاديةوتقدمي خدمة     .فنيدللمس هتممتزية زراعية  اإ

جاميل  %(  44.1النتاجئ أ ن ) وحضت أ   :الإلزتام الوظيفي  درجة  من اإ

الزراعي   الارشادى هازيف اجل  أ ن درجة الإلزتام الوظيفي  املبحوثني ذكروا

أ ن درجة الإلزتام الوظيفي  ب  دواأ فا  م%( مهن 29.5وان ) اكنت منخفضة،

الإلزتام   درجةأ ن  ذكروا م%( مهن 26.4)  بيامن أ ن  ة،توسطاكنت م

الإلزتام الوظيفي، خنفاض اإيل اإ  شريوهذا ي  الوظيفي اكنت مرتفعة،

  هاز الإرشادي العاملني ل هداف اجل تبىنخنفاض اإ  ويرتتب عيل ذكل

وتنفيذ  هاز الإرشادي الزراعيمما يعوق حتقيق أ هداف اجلالزراعي 

 يف التمنية الريفية. تهرسال 

يل النتاجئ  شارت أ   : درجة الرصاع التنظميي  من  ( %40.0) أ ناإ

جاميل املبحوثني أ فادوا    داخل اجلهاز الإرشادي الرصاع درجة أ ن اإ

  أ هنا اكنت  واأ فاد مهنم ( %53.6)  بيامن ، الزراعي اكنت منخفضة

الرصاع، وهذا  درجة رتفاع اإ  ذكروا( %6.4) يف حني أ ن، متوسطة

ىل عدم  و  ،يشري لوجود درجة من الرصاع التنظميي قد يرجع ذكل اإ

وكفاية املس توايت التنظميية يف اجلهاز الإرشادي الزراعي، وكذكل عدم  

 وضوح أ هدافه. 

جاميل املبحوثني  %61.4: تبني النتاجئ أ ن ) درجة الطموح ( من اإ

جيابية حنو الطموح، وأ ن ) جتاهات أ قل اإ ( مهنم ذوي  %23.2ذوي اإ

جيابية حنو الطموح، وأ ن ) جتاهات اإ ( مهنم ذوي اجتاهات أ كرث  %15.4اإ

جي خنفاض مس توي طموح اإ ىل اإ ابية حنو الطموح، وتشري هذه النتاجئ اإ

ىل عدم كفاية املس توايت التنظميية يف اجلهاز   املبحوثني، ويرجع ذكل اإ

ىل قةل فرص ترقيهتم ىف العمل.   الإرشادي الزراعي، ورمبا يؤدي ذكل اإ

جاميل  ( %66.8النتاجئ ) أ وحضت :التنظميية  درجة القمي من اإ

ن  أ  و  اكنت متوسطة،القمي التنظميية درجة  أ ن املبحوثني ذكروا

خنفاض  واافاد م%( مهن24.5) بيامن نس بة   ،القمي التنظمييةدرجة  ابإ

ىلوهذا يشري  ،القمي التنظمييةدرجة رتفاع ابإ  أ شاروا  م%( مهن8.7)  أ ن اإ

اجلهاز  هداف أ  حنو حتقيق الزراعي  القامئني ابلعمل الإرشادي تجتاهااإ 

  يف  عايل  أ داء الوصول ملعدل كذكل و  متوسطة،الإرشادي الزراعي 

  هاز جل اب الرتيقذكل لضعف فرص  يعزىوقد  ،العمل يعترب متوسط

جبانب عدم   ،ختاذ القراراتاإ  يفشاركة امل  ف وضع الزراعي،  رشادى الإ 

ضعف تأ ثري القيادات   وأ يضا اجلهاز الإرشادي الزراعي،هداف أ  وضوح 

جيابية  عىل تمنية وتدعمي القمي الإ حلث العاملني الزراعي  ابجلهاز الإرشادي

ىل تؤدى  الزراعي واليترشادى الإ  للجهاز املوالية حتسني أ داء   اإ

املقدمة للمس هتدفني  الزراعية  الإرشاديةجودة اخلدمة  وابلتايل  ،العاملني

 وحتسيهنا. 

من  %(  55.0)  أ نالنتاجئ  أ ظهرت  :التنس يقي تصال الإ درجة 

جاميل املبحوثني أ فادوا  خنفاضاإ ن نس بة  أ  و  ،تصال التنس يقىالإ درجة  ابإ

بيامن   ة،متوسطاكنت تصال التنس يقى الإ درجة أ ن  ذكروا م%( مهن31.4)

يل م%( مهن13.6) وهذا  ،تصال التنس يقىالإ درجة رتفاع اإ  أ شاروا اإ

ىليشري  واملعلومات   ال فاكر ضعف معلية تنس يق وترتيب اجلهود لنقل  اإ

  أ و  ل سفل أ عىلسواء من لزراعي ارشادى الإ  اجلهاز داخل  وال وامر

تصال والتنس يق فامي بني هجاز  ضعف حلقات الإ  وأ يضا  ،ابلعكس

وبني املنظامت واملؤسسات البحثية والتعلميية واخلدمية   الزراعي  الإرشاد 

 .بحثاملعنية ابلتمنية الريفية مبنطقة ال 

يلالنتاجئ  أ شارت جامتعية: العالقات الإ درجة  من  ( %77.3) أ ن اإ

جاميل املبحوثني   نأ  و  الإجامتعية،العالقات مس توي رتفاع ابإ  واأ فاداإ

اكنت   عيةالإجامتالعالقات مس توي  أ ن  ذكروا   م%( مهن20.4)

العالقات  مس توي  خنفاضابإ  أ فادوا م( فقط مهن%2.3بيامن ) ،متوسطة

يلوهذا ي  الإجامتعية، تتسم  الزراعي  اجلهاز الإرشاديبيئة  أ ن شري اإ

قامة  ةطبيع أ مر منوهو  فيه، جامتعية فامي بني العاملنياإ عالقات  ابإ

ىلتاج حت  اليتت الصحراوية ااجملمتع يفويزيد  املرصيالشعب  قدر من   اإ

املناطق   يففرد اجملمتع للتغلب عىل معوقات وصعاب احلياة اإ التعاون بني 

 الصحراوية. 

جاميل  ( %74.5) أ ن من النتاجئ تبني  : امجلاعي العمل  درجة  من اإ

  م ( مهن%21.4ن نس بة ) أ  و  امجلاعي،العمل درجة رتفاع أ   املبحوثني ذكروا

(  %4.1بيامن نس بة ) ة،متوسطاكنت  امجلاعي العمل درجة ن أ  ب  أ فادوا 

أ ن القامئني  وهذا يوحض  امجلاعي،العمل درجة  خنفاض ابإ  واافاد  مفقط مهن

بروح الفريق   ايعملون معً  بحثمبنطقة ال الزراعي  ابلعمل الإرشادي

قد يرجع ذكل ملقابةل النقص الشديد يف الإماكنيات املادية  و  ،الواحد

حراوية عامة، وىف  املتاحة، ولطبيعة الإقامة والعمل يف املناطق الص

 حمافظة الوادي اجلديد خاصة.  

من  ( %17.7)أ ن  النتاجئ أ وحضت البيئة اخلارجية: درجة تأ ثري 

جاميل املبحوثني ذكروا ن  أ  و  اكنت مرتفعة،البيئة اخلارجية  درجة تأ ثريأ ن  اإ

ىل م( مهن%72.3نس بة ) (  %10.0بيامن ) توسطة،م اكنت أ هنا أ شاروا اإ

وهذا يوحض  ة، منخفضاكنت البيئة اخلارجية  تأ ثريدرجة ن أ  ب  ذكروا ممهن

انه توجد   البحث مبنطقة  القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي رأ ى أ ن

الزراعي   هاز الإرشاديثر عىل معل اجل ؤ ت يةخارج عوامل وظروف 

س تجابة البيئة ادلاخلية اإ ن درجة أ  و  الإجياب، أ ولسلب ابسواء  وأ نشطته

 ،وسطةمتالعوامل والظروف اخلارجية  لتكل الزراعي  جهاز الإرشادي لل

عتبار عند صياغة الس ياسات واخلطط  الإ  يف  أ خذها ن اكن لبد من اإ و 

لتحقيق الزراعي  هاز الإرشادييعمل من خاللها اجل اليتمج اوالرب 

 .أ هدافه

  الإرشادي   ابلعمل   القامئني   من   املبحوثني   وعي   درجة   عيل   التعرف 

 . البحث   مبنطقة   املدروسة   الإدارية   ابلوظائف   الزراعي 

س تعراض   ابلعمل القامئني للمبحوثني  الإداري الوعي درجة  تفاصيل ابإ

  الزراعي  الإرشادي العمل  ىف الإدارية ابلوظائف الزراعي الإرشادي

يل( 3)  رمق ابجلدول  الواردة النتاجئ تشري   وظائف س بعة  هناك أ ن اإ

دارة جاميل  متوسط  بلغ  حيث عبارة،  42 عيل  تش متل  لالإ   ادلرجة اإ

  الزراعي، الإرشادي  ابلعمل القامئني للمبحوثني الإداري للوعي املتوسطة

 . املتوسطة الفئة ىف  تقع ويه(  درجة  1.96)

 درجة 2.59 -1.41 بني للوظائف  املتوسطة ادلرجة وتراوحت 

  املتوسطة ادلرجة تراوحت كام ،%64.7 –% 35.2 بني مئوية بنس بة
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  3.01 -1.24 بني  املدروسة الس بعة  الإدارة بوظائف اخلاصه للعبارات

  أ مهية  العبارات أ كرث واكنت% 75.2 – 31.0 بني مئوية بنس بة درجة

  واملاكفأ ت  احلوافز عبارة الإدارية الوظائف  ىف  املبحوثني قبل من

  أ ولوايت حتديد  من  لك  ويلهيا درجة،( 3.01)  للمتفوقني واجلوائز 

 والثناء التشجيع خالل  من املعنوية الروح ورفع والإحتياجات، املشالك

  حتديد  ال خريه  املرتبة يف  وجاء درجة،( 2.95) املناسب  والتحفزي

  النتاجئ  وتعكس درجة،( 1.24) بيهنا  والتوازن والسلطة املسؤوليات

  الإداري  الوعي درجة يف  نقص وجود الإدارة  بوظائف  يتعلق فامي السابقة

  الإدارة  وظائف لإجاميل الزراعي الإرشادي ابلعمل القامئني للمبحوثني

خنفاض  اإيل تشري كام  املتوسطة، الفئة ىف  تقع  حيث   ابلعمل  القامئني وعي  اإ

 والسلطة املسؤوليات حتديد لبند وأ يًضا التنس يق، بوظيفة الإرشادي 

  اجلهاز  ا يقدهم اليت  التدريبية الربامج عدد  قةل  يوحض  وهذا  بيهنا،  والتوازن

 يتعلق فامي التدريب معلية وضعف  للمبحوثني، الزراعي الإرشادى

  بند  وكذكل خاصة، بصفة التنس يق ووظيفة عامة  بصفة  الإداري ابلوعي

  الزراعي  الإرشادي ابجلهاز  املبحوثني علهيا حيصل اليت املالية احلوافز قةل

  أ كرب  هجد  وبذل العمل  يف  امحلاس يفقدمه قد اذلي ال مر البحث، مبنطقة

رشادية خدمة وتقدمي الإرشادي  اجلهاز أ هداف لتحقيق   ممتزية  اإ

  الزراعي  الإرشادي اجلهاز  يقوم أ ن  رضورة يس تلزم مما للمس هتدفني،

  عاتقهم  عيل  تقع اذلين  واملتخصصني التوصيات، نرش عيل والقامئني

  عدد  بزايدة  والندوات وادلورات والربامج  اخلطط وضع مس ئولية

  الزراعي  الإرشادي ابلعمل القامئني للمبحوثني التدريبية والربامج ادلورات

مدادمه  معارفهم لتمنية اجملال هذا يف  لهؤلء السلمية ابلتوصيات واإ

عتبار املبحوثني   لعدم  الإدارة ىف الزاوية جحر يه التنس يق وظيفة أ ن  ابإ

  يف الشديد النقص وملقابةل  الزراعي، الإرشادي اجلهاز موارد أ هدار

  ال فاكر  لنقل اجلهود لرتتيب وأ يًضا املتاحة، املادية الإماكنيات

  أ عىل  من سواء الزراعي  الإرشادى اجلهاز داخل وال وامر واملعلومات

  هجاز  بني فامي والتنس يق ابلإتصال الإهامتم  وأ يًضا ابلعكس، أ و ل سفل

  واخلدمية  والتعلميية البحثية واملؤسسات املنظامت وبني  الزراعي  الإرشاد 

 .البحث مبنطقة الريفية ابلتمنية املعنية

دارية متارس ىف  4تبني من اجلدول رمق ) ( أ ن هناك س بعة وظائف اإ

العمل الإرشادي الزراعي، وان بيهنا تفاوت، ولتوضيح أ مهية لك وظيفة 

عن ال خري ومزيهتا النسبية مت معامةل هذه الوظائف مبعامالت ترجيح  

 مت أ س تخدام املتوسط املرحج. خمتلفة ذلكل 

س تجاابت املبحوثني لوظائف الإدارة   كام توحض النتاجئ أ ن اإ

املدروسة مبنطقة البحث وفقًا للمتوسط املرحج، جاءت ىف مقدمهتا  

(، ويلهيا يف  57.0وظيفة التخطيط حيث بلغ املتوسط املرحج لها)

مث وظيفة (، 55.4ال مهية وظيفة التوجية حيث بلغ املتوسط املرحج لها)

(، مث وظيفة المتويل  46.9الرقابة واملتابعة حيث اكن املتوسط املرحج لها) 

(، مث وظيفة التنظمي حيث اكن 46.0حيث بلغ املتوسط املرحج لها)

(، مث وظيفة التوظيف حيث بلغ املتوسط  33.4املتوسط املرحج لها) 

حج  (، وأ خرًيا وظيفة التنس يق حيث اكن املتوسط املر32.4املرحج لها) 

جاميل الوظائف  31.1لها ) (،وقد جاءاملتوسط املرحج لوعي املبحوثني ابإ

 % 49.0( بنس بة مئوية قدرها 43.2الإدارية املدروسة ) 

حنرصت درجات الوعي الإداري للمبحوثني  وبصفة عامة قد اإ

( درجة مبتوسط حسايب قدره  168، و42ابلوظائف الإدارية بني ) 

حنراف معياري قدر 87.90) ( درجة، وبتوزيع  36.957ه )( درجة، واإ

يل ثالث فئات وفقًا ملس توي وعهيم ابلوظائف الإدارية مبنطقة  املبحوثني اإ

جاميل  %56.8( أ ن )5البحث، فقد تبني من النتاجئ جدول رمق )  ( من اإ

املبحوثني القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي يقعون ىف فئة الوعي  

سة مبنطقة البحث )أ قل من  الإداري املنخفض ابلوظائف الإدارية املدرو

%( مهنم يقعون يف فئة الوعي الإداري املتوسط  24.1درجة(، بيامن ) 84

يل أ قل من  84ابلوظائف الإدارية ) درجة( ، ىف حني أ ن نس بة   126اإ

%( من اإجاميل املبحوثني يقعون يف فئة الوعي الإداري املرتفع 19.1)

 فأ كرث(.   -درجة  126)

يل أ ن )وهذه النتاجئ تشري بصفة ع  ( من املبحوثني قد  %80.9امة اإ

تراوح مس توي وعهيم الإداري ابلوظائف الإدارية املدروسة منخفض  

( مهنم لقمية الوعي الإداري  %19.1ومتوسط، وبلغت النس بة الباقية )

املرتفع واليت تس تدعي رضورة رفع مس توي معرفهتم حنو الوظائف  

عبارات املدروسة حتت  الإدارية مبنطقة البحث، وتأ كيد فهمهم هبذه ال 

الوظائف اليت تناولها البحث حيت يتنايم تفكريمه ويزداد وعهيم الإداري  

 ادلافع للسعي حنو املعرفة بتكل الوظائف وال خذ ابلعبارات الواردة هبا. 

التعرف عيل ال نشطة الإرشادية الزراعية اليت ميارسها املبحوثني من  

 الزراعي مبنطقة البحث. القامئني ابلعمل الإرشادي  

س تعراض درجة تنفيذ املبحوثني لل نشطة الإرشادية الزراعية   ابإ

يل أ ن  6املدروسة مبنطقة البحث تشري النتاجئ الواردة ابجلدول رمق ) ( اإ

جاميل  35هناك ) ( نشاط يمت ممارس هتا مبنطقة البحث، وقد بلغ متوسط اإ

ل الإرشادي الزراعي  ادلرجة املتوسطة لرأ ي املبحوثني من القامئني ابلعم

ىف درجة تنفيذمه لل نشطة واخلدمات الإرشادية الزراعية املدروسة  

 ( درجة وهو يقع ىف الفئة املنخفضة.1.93مبنطقة البحث )

وبينت النتاجئ بذات اجلدول أ يًضا أ نه ميكن ترتيب رأ ي املبحوثني  

من القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي ىف درجة تنفيذمه لل نشطة  

دمات الإرشادية الزراعية املدروسة مبنطقة البحث ترتيبًا تنازلًيا  واخل

وذكل وفقًا لدلرجة املتوسطة لإس تجابهتم كام ييل: التنس يق مع اجلهات  

(، مث  3.05البحثية والرشاكت الزراعية بدرجة متوسطة قدرها )

مساعدة الزراع عيل فهم املس تحدثت الزراعية وتطبيقها بشلك حصيح  

 (، مث اإختيار املس تحدثت الزراعية2.59طة قدرها )بدرجة متوس

(، مث  2.37املناس بة واملالمئة لظروف الزراع بدرجة متوسطة قدرها ) 

جراء البحوث املتعلقة ابجملال الزراعي بدرجة متوسطة قدرها ) (،  2.35اإ

س تخدام وسائل التكنولوجيا الرمقية ىف العمل الإرشادي هبا بدرجة   مت اإ

(، مث الإحتياجات املعرفية والتنفيذية لزراع خنيل 2.32متوسطة قدرها)

(، مث توعية الزراع بأ ساليب  2.20البلح بدرجة متوسطة قدرها )

رشاد  2.17املاكحفة لسوسة النخيل بدرجة متوسطة قدرها ) (، مث اإ

الزراع للمبيد املناسب لذلاببة البيضاء حملصول الطامطم بدرجة متوسطة 

يل املوارد الزراعية وصيانهتا بدرجة  (، مث احملافظة ع2.15قدرها )

(، مث التعامل مع اخمللفات الزراعية للمحافظة 2.04متوسطة قدرها )
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(، مث احلاجات املعرفية ملزارعي  2.03عيل البيئة بدرجة متوسطة قدرها ) 

(، مث مساعدة  2.02اخلرض ىف الري ابلتنقيط بدرجة متوسطة قدرها )

ية بدرجة متوسطة قدرها  زراع اخلرض عيل تبين الزراعة العضو 

ختاذ قرار زراعة الطامطم عيل أ سالك  1.97) (، مث مساعدة الزراع عيل اإ

(، مث اجلهود الإرشادية ىف جمال التسميد  1.96بدرجة متوسطة قدرها )

(، مث الإتصال ابلزراع من خالل  1.92احليوي بدرجة متوسطة قدرها ) 

ة متوسطة قدرها  مجموعة كبرية من الطرق واملعينات الإرشادية بدرج

(، مث تعلمي الزراع الطرق املناس بة للزراعة ىف ال رايض  1.90)

نتاج  1.86الصحراوية بدرجة متوسطة قدرها ) (، مث توعية الزراع ابإ

(، مث  1.85وتسويق النبااتت الطبية والعطرية بدرجة متوسطة قدرها )

لك من حتديد الإحتياجات التدريبية للمسرتشدين، وتمنية معارف  

عداد الغذاء الصحي، ودور الإرشاد  زوج ختيار واإ ات الزراع ىف اإ

الزراعي ىف نرش املرشوعات الزراعية الصغرية بدرجة متوسطة قدرها  

(، مث لك من توعية الزراع ابلإس تخدام الصحيح ملبيدات ذاببة  1.84)

(،  1.83الفاكهة، و رفع متوسط انتاجية القمح بدرجة متوسطة قدرها ) 

لربامج الإرشادية الزراعية بدرجة متوسطة قدرها  مث ختطيط وتنفيذ ا

(، مث القيام ابحلقول الإرشادية الزراعية بدرجة متوسطة قدرها  1.82)

(، مث لك من تمنية وتدريب املسرتشدين، ومساعدة زوجات  1.80)

الزراع للقيام بأ نشطة الصناعات الصغرية بدرجة متوسطة قدرها  

ية الزراعية بدرجة متوسطة قدرها  (، مث القيام ابمحلالت الإرشاد1.75)

نتاج النبايت بدرجة متوسطة قدرها  1.72) (، مث تقليل الفاقد ىف الإ

نتاج البصل الفتيل بدرجة متوسطة قدرها  1.70) (، مث املساعدة ىف اإ

(، مث تقدمي اخلدمة الإرشادية الزراعية للزراع ىف منظومة معل  1.65)

صدار النرشات الإرشادية  (، مث 1.64متاكمةل بدرجة متوسطة قدرها ) اإ

(، مث توعية الزراع حنو  1.58الزراعية بدرجة متوسطة قدرها )

(، مث ترش يد الزراع  1.56الإسزتراع السميك بدرجة متوسطة قدرها ) 

س هتالك الآديم بدرجة متوسطة   حنو املنتج الزراعي الآمن والصاحل لالإ

رش ماتعلموه  (، مث دمع القيادات احمللية ومساعدهتم عيل ن 1.55قدرها )

(، وأ خرًيا الاحتفاظ  1.48من مس تحدثت بدرجة متوسطة قدرها ) 

 (. 1.42ابلسجالت والإحصائيات بدرجة متوسطة قدرها ) 

ويتضح من تكل النتاجئ أ ن هناك تباينًا ىف رأ ي املبحوثني من 

القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي ىف درجة تنفيذمه لل نشطة واخلدمات  

( نشاط  2ة مبنطقة البحث، حيث أ ن هناك عدد )الإرشادية املدروس

وخدمة يمت تنفيذها بدرجة مرتفعة ويه: التنس يق مع اجلهات البحثية 

(، مساعدة الزراع  3.05والرشاكت الزراعية بدرجة متوسطة قدرها)

عيل فهم املس تحدثت الزراعية وتطبيقها بشلك حصيح بدرجة متوسطة  

يمت تنفيذها بدرجة   ( أ نشطة وخدمة11(، وهناك )2.59قدرها) 

املناس بة واملالمئة لظروف   متوسطة ويه: أ ختيار املس تحدثت الزراعية

جراء البحوث املتعلقة ابجملال  2.37الزراع بدرجة متوسطة قدرها) (، واإ

س تخدام وسائل تكنولوجيا  2.35الزراعي بدرجة متوسطة قدرها) (، واإ

(،  2.32ها) الرمقية ىف العمل الإرشادي الزراعي بدرجة متوسطة قدر 

والإحتياجات املعرفية والتنفيذية لزراع خنيل البلح بدرجة متوسطة  

(، وتوعية الزراع بأ ساليب املاكحفة لسوسة النخيل بدرجة  2.20قدرها) 

رشاد الزراع للمبيد املناسب ذلاببة البيضاء 2.17متوسطة قدرها) (، واإ

وارد  (، واحملافظة عيل امل2.15حملصول الطامطم بدرجة متوسطة قدرها) 

(، والتعامل مع اخمللفات  2.04الزراعية وصيانهتا بدرجة متوسطة قدرها) 

(، واحلاجات املعرفية  2.03للمحافظة عيل البيئة بدرجة متوسطة قدرها)

(،  2.02ملزارعي اخلرض يف الري ابلتنقيط بدرجة متوسطة قدرها) 

مساعدة زراع اخلرض عيل تبين الزراعة العضوية بدرجة متوسطة  

(، ومساعدة الزراع عيل اإختاذ قرار زراعة الطامطم عيل 1.97قدرها) 

( نشاط  22(، وهناك عدد )1.96أ سالك بدرجة متوسطة قدرها )

وخدمة يمت تنفيذها بدرجة ضعيفة ويه: اجلهود الإرشادية ىف جمال  

(، والإتصال ابلزراع من  1.92التسميد احليوي بدرجة متوسطة قدرها) 

ملعينات الإرشادية بدرجة متوسطة  خالل مجموعة كبرية من الطرق وا

(، وتعلمي الزراع الطرق املناس بة للزراعة ىف ال رايض  1.90قدرها) 

نتاج  1.86الصحراوية بدرجة متوسطة قدرها) (، وتوعية الزراع ابإ

(، ولك  1.85وتسويق النبااتت الطبية والعطرية بدرجة متوسطة قدرها) 

ية معارف زوجات  من حتديد الإحتياجات التدريبية للمسرتشدين، وتمن 

ختيار وأ عداد الغذاء الصحي، ودور الإرشاد الزراعي ىف   الزراع ىف اإ

(، ولك  1.84نرش املرشوعات الزراعية الصغرية بدرجة متوسطة قدرها) 

من توعية الزراع ابلإس تخدام الصحيح ملبيدات ذاببة الفاكهة، ورفع  

نتاجية القمح بدرجة متوسطة قدرها) نفيذ (، وختطيط وت 1.83متوسط اإ

(، والقيام  1.82الربامج الإرشادية الزراعية بدرجة متوسطة قدرها)

(، ولك من  1.80ابحلقول الإرشادية الزراعية بدرجة متوسطة قدرها )

تمنية وتدريب املسرتشدين، ومساعدة زوجات الزراع للقيام بأ نشطة  

(، والقيام ابمحلالت  1.75الصناعات الصغرية بدرجة متوسطة قدرها)

(، وتقليل الفاقد ىف  1.72الزراعية بدرجة متوسطة قدرها) الإرشادية

نتاج النبايت بدرجة متوسطة قدرها)  نتاج  1.70الإ (، واملساعدة ىف اإ

(، وتقدمي اخلدمة الإرشادية  1.65البصل الفتيل بدرجة متوسطة قدرها) 

الزراعية للزراع ىف منظومة معل متاكمةل بدرجة متوسطة  

صدار النرشات 1.64قدرها)  الإرشادية الزراعية بدرجة متوسطة  (، واإ

(، وتوعية الزراع حنو الإسزتراع السميك بدرجة متوسطة  1.58قدرها) 

(، وترش يد الزراع حنو املنتج الزراعي الآمن والصاحل  1.56قدرها) 

س هتالك الآديم بدرجة متوسطة قدرها) (، ودمع القيادات احمللية  1.55لالإ

بدرجة متوسطة   ومساعدهتم عيل نرش ماتعلموه من مس تحدثت

(، وأ خرًيا الإحتفاظ ابلسجالت والإحصائيات بدرجة  1.48قدرها) 

 ( عيل الرتتيب. 1.42متوسطة قدرها)

وللتعرف عيل رأ ي املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي  

ىف درجة تنفيذمه لل نشطة واخلدمات الإرشادية الزراعية امخلسة  

قد أ حنرصت درجة ممارس هتم للنشاط  وثالثني املدروسة مبنطقة البحث، ف

( درجة مبتوسط حسايب  35،140الزراعي للمبحوثني بني ) الإرشادي 

حنراف معياري قدره ) 72.24قدره ) ( درجة فقد  28.348( درجة، واإ

(  %55.5( مبحوًث بنس بة )122( أ ن )7تبني من النتاجئ جدول رمق )

جاميل املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي ال زراعي يقعون ىف  من اإ

فئة مس توي التنفيذ الضعيف لل نشطة واخلدمات الإرشادية، وأ ن  

( مهنم يقعون ىف فئة مس توي التنفيذ %27.7( مبحوًث بنس بة ) 61)

.%( مهنم يقعون يف فئة  16.8( مبحوًث بنس بة )37املتوسط، بيامن )

 مس توي التنفيذ املرتفع.
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يل أ ن ) ( من املبحوثني قد  %83.2وتشري تكل النتاجئ بصفة عامة اإ

تراوح مس توي ممارس هتم لل نشطة الإرشادية الزراعية املدروسة  

( مهنم ذلوي  %16.8منخفض ومتوسط، وبلغت النس بة الباقية )

املس توي املرتفع، ال مر اذلي يس توجب بذل مزيد من اجلهد لتنفيذ 

 ال نشطة الإرشادية الزراعية مبنطقة البحث. 

املبحوثني من القامئني ابلعمل   حتديد العالقة بني مس توي وعي 

نشطة   الإرشادي الزراعي ابلوظائف الإدارية ومس توي ممارس هتم لل 

 الإرشادية الزراعية مبنطقة البحث. 

لإختبار العالقة بني مس توي وعي املبحوثني من القامئني ابلعمل  

مس توي ممارس هتم لل نشطة   الإرشادي الزراعي ابلوظائف الإدارية وبني 

س تخدام معامل التطابق  الإرشادية ال زراعية مبنطقة البحث، وذكل ابإ

( وجود عالقة معنوية بيهنام  8النس يب، تبني من النتاجئ جدول رمق ) 

( ويه أ كرب من  19.275احملسوبة  واليت بلغت ) 2وذكل طبقًا لقمية اك

( وعند مس توي  4( عند درجات حرية )13.277نظريهتا اجلدولية )

نه ميكن رفض الفرض  ( وبناء عيل هذ0.01معنوية ) ه النتيجة فاإ

مس توي وعي   بني فروق معنوية ودوج"ل ت الإحصايئ ال ول القائل 

املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي ابلوظائف الإدارية وبني  

مس توي ممارس هتم لل نشطة الإرشادية الزراعية مبنطقة البحث" وقبول  

 . الفرض النظري ال ول البديل هل

التعرف عيل العالقة الإرتباطية بني درجة الوعي الإداري للمبحوثني من  

هتم الشخصية والإدارية  لإرشادي الزراعي ومتغريا القامئيني ابلعمل ا 

 مبنطقة البحث.   املدروسة 

لتحديد العالقة الإرتباطية بني درجة الوعي الإداري للمبحوثني من  

القامئيني ابلعمل الإرشادي الزراعي ومتغرياهتم الشخصية والإدارية، فقد  

س تخدام معامل الإرتباط البس يط لبريسون، وتبني من النتاجئ    مت اإ

( وجود عالقة طردية ومعنوية بني درجة الوعي الإداري  9جدول رمق )

للمبحوثني من القامئيني ابلعمل الإرشادي للزراعي مبنطقة البحث عند  

ومتغرياهتم املس تقةل التسعة التاليه ويه: عدد   0.01مس توي معنوية 

(، ودرجة  0.310س نوات اخلربة ىف العمل الإرشادي الزراعي )ر= 

ختاذ القرارات )ر=املشاركة ىف  (. ودرجة تقدمي اخلدمة  0.440اإ

(،  0.199(، ودرجة التحفزي )ر=0.179الإرشادية الزراعية )ر= 

(،  0.184(، ودرجة القمي التنظميية )ر=0.305ودرجة الطموح )ر=

(، ودرجة العالقات الإجامتعية  0.558ودرجة الإتصال التنس يقي )ر= 

(، كام وجدت عالقة  0.679(، ودرجة العمل امجلاعي )ر= 0.463)ر= 

بلك من املتغريات املس تقةل   0.05طردية ومعنوية عند مس توي معنوية 

(، ودرجة املشاركة يف 0.164امخلسة التاليه ويه: املؤهل ادلراس )ر= 

(، ودرجة الرضا الوظيفي  0.165خطط وبرامج الإرشاد الزراعي )ر= 

ة تأ ثري البيئة (، ودرج0.140(، ودرجة الرصاع التنظميي )ر=0.164)ر= 

(، ىف حني اكنت العالقة غري معنوية بامثين  0.153اخلارجية )ر= 

(، والتخصص ادلراس )ر=  0.119متغريات مس تقةل ويه: السن )ر= 

(، ونطاق  0.121(، وبعد مقر العمل عن حمل الإقامة )ر=0.128

(، ودرجة تمنية وتدريب القدرات البرشية  0.129الإرشاف املاكين )ر=

(، ودرجة الإندماج  0.127(، ودرجة تفويض السلطة )ر=0.121)ر= 

 (. 0.126(، ودرجة الإلزتام الوظيفي )ر= 0.129الوظيفي )ر= 

"ل   وبناء عيل النتاجئ ميكن رفض الفرض الإحصايئ الثاين القائل

رتباطية معنوية بني درجة وعي املبحوثني من القامئني  توجد عالقة اإ

الزراعي ابلوظائف الإدارية مبنطقة البحث مكتغري اتبع   ابلعمل الإرشادي 

متغرياهتم املس تقةل الشخصية والإدارية املدروسة، وقبول   ولك من

،  املؤهل ادلراىسالفرض النظري البديل فامي يتعلق ابملتغريات التالية: "

العمل الإرشادي الزراعي، ودرجة املشاركة ىف  عدد س نوات اخلربة يف و 

ختاذ القرارات ، ودرجة تقدمي اخلدمة الإرشادية الزراعية، ودرجة  اإ

درجة املشاركة يف خطط وبرامج الإرشاد الزراعي، ودرجة التحفزي، و 

، ودرجة الرصاع التنظميي، ودرجة الطموح، ودرجة القمي  الرضا الوظيفى

التنظميية، ودرجة الإتصال التنس يقي، ودرجة العالقات الإجامتعية، 

 درجة تأ ثري البيئة اخلارجية". ودرجة العمل امجلاعي، و 

التعرف عيل العالقة الإرتباطية بني درجة ممارسة املبحوثني من القامئيني  

نشطة الإرشادية الزراعية وبني متغري  ابلعمل الإرشادي الزراعي  اهتم  لل 

 مبنطقة البحث.   املس تقةل الشخصية والإدارية املدروسة 

املبحوثني من القامئيني لتحديد العالقة الإرتباطية بني درجة ممارسة 

ابلعمل الإرشادي الزراعي لل نشطة الإرشادية الزراعية ومتغرياهتم  

س تخدام معامل الإرتباط   املس تقةل الشخصية والإدارية، فقد مت اإ

( وجود عالقة  10البس يط لبريسون، وتبني من النتاجئ جدول رمق ) 

لعمل  طردية ومعنوية بني درجة ممارسة املبحوثني من القامئيني اب

الإرشادي الزراعي لل نشطة الإرشادية الزراعية مبنطقة البحث عند  

ومتغرياهتم املس تقةل الس تة التاليه ويه: عدد   0.01مس توي معنوية 

(، ودرجة  0.299س نوات اخلربة ىف العمل الإرشادي الزراعي )ر= 

ختاذ القرارات )ر= (،  0.411(. ودرجة الطموح )ر=0.345املشاركة ىف اإ

(، ودرجة العالقات الإجامتعية  0.610ال التنس يقي )ر= ودرجة الإتص

(، كام وجدت عالقة  0.701(، ودرجة العمل امجلاعي )ر= 0.599)ر= 

بلك من املتغريات املس تقةل   0.05طردية ومعنوية عند مس توي معنوية 

(، واملؤهل ادلراس )ر=  0.139الثالثة عرش التاليه ويه: السن )ر= 

(، وبعد مقر العمل عن  0.171)ر=  (، والتخصص ادلراس0.150

(،  0.161(،  ونطاق الإرشاف املاكين )ر=0.147حمل الإقامة )ر=

(، ودرجة املشاركة  0.169ودرجة تقدمي اخلدمة الإرشادية الزراعية )ر= 

(، ودرجة التحفزي 0.157يف خطط وبرامج الإرشاد الزراعي )ر=

الإلزتام  (، ودرجة 0.155(، ودرجة الرضا الوظيفي )ر= 0.142)ر= 

(، ودرجة  0.148( ودرجة الرصاع التنظميي )ر=0.133الوظيفي )ر=

(،  0.145(، ودرجة تأ ثري البيئة اخلارجية )ر=0.153القمي التنظميية )ر=

ىف حني اكنت العالقة غري معنوية لثالث متغريات مس تقةل ويه: درجة 

(، ودرجة تفويض السلطة 0.119تمنية وتدريب القدرات البرشية )ر= 

 (. 0.129(، ودرجة الإندماج الوظيفي )ر= 0.126= )ر

"ل   وبناء عيل النتاجئ ميكن رفض الفرض الإحصايئ الثالث القائل

رتباطية معنوية بني درجة ممارسة املبحوثني من القامئني   توجد عالقة اإ

مبنطقة البحث   الزراعي لل نشطة الإرشادية الزراعية  ابلعمل الإرشادي 
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متغرياهتم املس تقةل الشخصية والإدارية املدروسة،   ولك من مكتغري اتبع 

وقبول الفرض النظري البديل فامي يتعلق ابملتغريات التالية: "السن، 

العمل  عدد س نوات اخلربة يف ، والتخصص ادلراس، و املؤهل ادلراىسو 

الارشادي الزراعي، وبعد مقر العمل عن حمل الإقامة، ونطاق  

اكين، ودرجة املشاركة ىف اإختاذ القرارات، ودرجة تقدمي  الإرشاف امل

اخلدمة الإرشادية الزراعية، ودرجة املشاركة يف خطط وبرامج الإرشاد  

، ودرجة الإلزتام  درجة الرضا الوظيفىالزراعي، ودرجة التحفزي، و 

الوظيفي، ودرجة الرصاع التنظميي، ودرجة الطموح، ودرجة القمي  

ت صال التنس يقي، ودرجة العالقات الإجامتعية، التنظميية، ودرجة الإ

 ودرجة العمل امجلاعي، ودرجة تأ ثري البيئة اخلارجية"  

 التوصيات:  

ليه هذا البحث من نتاجئ ميكن اخلروج بعدد   ىف ضوء ما توصل اإ

من التوصيات اليت ميكن أ ن يس تعني هبا القامئني عيل الإرشاد الزراعي  

لس ياسات الإرشادية املس تقبلية ىف ابلرايض الصحراوية مبرص ىف رمس ا

جمال الوعي الإداري للقامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي وذكل عيل  

 النحو التايل:

أ ن درجة وعي املبحوثني القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي  

درجة ويه تقع   1.96ابلوظائف الإدارية املدروسة مبنطقة البحث بلغت 

درجة ابلنس بة ملامرس هتم للنشاط   1.93ىف الفئة املتوسطة، بيامن بلغت 

الإرشادي الزراعي مبنطقة البحث، ويه تقع ىف الفئة املنخفضة، ذلكل 

نه ميكن التوصية برضورة تكثيف اجلهود التمنوية   فاإ

آليات رفع وعي وقدرات   س تفادة من أ من اكفة اجلهات املعنية لالإ

ارس هتم للعمل  القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي ابلوظائف الإدارية، ومم

 الإرشادي الزراعي. 

تبني من النتاجئ وجود فروق معنوية بني مس توي وعي املبحوثني  

ابلوظائف الإدارية املدروسة، وبني مس توي ممارس هتم لل نشطة  

  2الإرشادية الزراعية املدروسة مبنطقة البحث، وذكل طبقًا لقمية اك

ن يضع  (، ذلكل يويص برضورة أ  19.275احملسوبة واليت بلغت )

دارية مركزة   خمططي ومنفذي الربامج التدريبية الإرشادية بتنفيذ دورات اإ

بشلك دوري للقامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي وكذكل للعاملني  

 ابملس توايت الإدارية العليا. 

أ ن هيمت خمططوا ومنفذوا الربامج الإرشادية املس تقبلية برفع الوعي  

مبامرسة ال نشطة الإرشادية   الإداري، والقدرات واملهارات اخلاصة

رتفاع عدد س نوات اخلربة ىف العمل الإرشادي   الزراعية ملن يتسمون: ابإ

ختاذ القرارات، ودرجة الطموح، ودرجة  الزراعي، ودرجة املشاركة ىف اإ

الإتصال التنس يقي، ودرجة العالقات الإجامتعية، ودرجة العمل امجلاعي،  

عتبارها متغريات ذوي تأ ثري مرتفع عيل   تغيري الوعي الإداري للقامئني  ابإ

ابلعمل الإرشادي الزراعي املتعلقة بوظائف الإدارة، وكذكل عيل مدي  

 ممارس هتم لل نشطة الإرشادية الزراعية. 
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 شامةل وعينة املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادى الزراعي مبراكز حمافظة الوادي اجلديد  :   1  جدول 

 مراكز حمافظة الوادي اجلديد 
 العينة الشامةل 

 % عدد  % عدد 
 46.1 102 46.2 237 اخلارجة
 7.0 15 7.0 36 ابريس
 5.7 12 5.7 29 بالط 

 28.7 63 28.7 147 ادلاخةل
 12.5 28 12.5 64 الفرافرة

 100.0 220 100.0 513 الاجامىل
دارة الش ئون الزراعية، بياانت غري منشورة  دارة الإحصاء، واإ  . 2020مجعت وحسبت من بياانت مديرية الزراعة مبحافظة الوادي اجلديد، اإ

 توزيع املبحوثني وفقًا خلصائصهم الشخصية والإدارية املدروسة مبنطقة البحث   :   2جدول  

 العدد  الفئـــــــات اخلصائص املدروسة  م 
 % 220ن = 

 نـــالس 1
 س نة(  34)أ قل من صغار السن  

 س نة(   46  - 34)متوسطي السن  
 فأ كرث(  -س نة  46) كبار السن 

49 
106 

65 

13.3 
57.1 
29.6 

 مؤهل متوسط حاصل عىل   املؤهل ادلراس 2
 فأ عيل  حاصل عىل مؤهل جامعي 

196 
24 

89.0 
11.0 

رشاد زراعي  تخصص ادلراس ال  3  اإ
 أ خرى زراعية ختصصات 

24 
196 

11.0 
89.0 

4 
 

العمل  اخلربة يف عدد س نوات 
 الإرشادي الزراعي 

 س نة(  12)أ قل من خربة قليةل 
 س نة(   23 - 12متوسطة )خربة 

 فأ كرث(   - س نة  23)   خربة كبرية

50 
105 

65 

22.7 
47.7 
29.6 

 بعد مقر العمل عن حمل الإقامة  5
 ( ك  10)أ قل من   مسافة قصرية

 ( ك 19 - 10متوسط )مسافة 
 فأ كرث(  - ك 19) مسافة بعيدة 

161 
42 
17 

73.3 
19.0 

7.7 

 نطاق الإرشاف املاكين  6
رشايف صغري )أ قل من   فدان(  169نطاق اإ

رشايف متوسط )  فدان(  337  -169نطاق اإ
رشايف كبري )   فاكرث(  -فدان  337نطاق اإ

142 
53 
25 

64.6 
24.0 
11.4 

ختاذ القرارات 7  درجة املشاركة ىف اإ
 درجة(   15منخفضة )أ قل من  مشاركة 

 درجة(   21  -15مشاركة متوسطة )
 )فاكرث -درجة  21مشاركة مرتفعة )

158 
52 
10 

71.8 
23.7 

4.5 

درجة تقدمي اخلدمة الإرشادية   8
 الزراعية

رشادية منخفضة )أ قل من    درجة( 15تقدمي خدمة اإ
رشادية متوسطة )  درجة(  21  -15تقدمي خدمة اإ

رشادية   )فاكرث -درجة   21مرتفعة ) تقدمي خدمة اإ

87 
52 
81 

39.5 
23.7 
36.8 

9 
 

درجة املشاركة يف خطط وبرامج  
 الإرشاد الزراعي 

 درجة(   14مشاركة منخفضة )أ قل من  
 درجة(   20  -14مشاركة متوسطة )

 فاكرث(  -درجة  20مشاركة مرتفعة )

80 
135 

5 

36.4 
61.4 

2.2 

القدرات تمنية وتدريب درجة  10
 البرشية

 حيرض مل 
 دورات(  4حضور منخفض )أ قل من 

 دورات(   8 -4حضور متوسط ) 
 فأ كرث(   -دورات   8حضور مرتفع ) 

6 
144 

49 
21 

2.7 
65.5 
22.3 

9.5 

 التحفزيدرجة  11
 درجة(   14حتفزي منخفض ) أ قل من  

 درجة(  20 - 14حتفزي متوسط )
 فأ كرث(   -درجة   20حتفزي مرتفع )   

129 
64 
27 

58.6 
29.1 
12.3 

 درجة الرضا الوظيفي  12
 درجة(   20رضا منخفض ) أ قل من  

 درجة(  28 - 20رضا متوسط )
 فأ كرث(  -درجة   28رضا مرتفع ) 

150 
51 
19 

68.2 
23.2 

8.6 

 ةتفويض السلطدرجة  13
 ( ةدرج14تفويض منخفض )أ قل من  

 (ةدرج  20 -  14)  تفويض متوسط 
 فأ كرث(  - ةدرج  20تفويض مرتفع ) 

143 
51 
26 

65.0 
23.2 
11.8 

 درجة الإندماج الوظيفي 14
ندماج   ( ةدرج 17منخفض )أ قل من اإ

ندماج  يل  18)  متوسطاإ  ( ةدرج  25اإ
ندماج   فأ كرث(  -درجة   25مرتفع )اإ

74 
102 

44 

33.6 
46.4 
20.0 

 درجة الإلزتام الوظيفي  15
لزتام   ( ةدرج  20منخفض )أ قل من  اإ

لزتام   درجة(  28 -  20متوسط ) اإ
لزتام   فأ كرث(  -درجة   28مرتفع ) اإ

97 
65 
58 

44.1 
29.5 
26.4 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 295-313 El-Boraey. 

310 
 

 العدد  الفئـــــــات اخلصائص املدروسة  م 
 % 220ن = 

 درجة الرصاع التنظميي 16
 (ةدرج  14منخفض )أ قل من رصاع 

 درجة(  20 - 14متوسط )رصاع 
 فأ كرث(  -درجة   20مرتفع ) رصاع 

88 
118 

14 

40.0 
53.6 

6.4 

 الطموحدرجة  17
 درجات(  7منخفض )أ قل من طموح 

 درجات(  10 - 7متوسط )طموح 
 فأ كرث(  -درجات   10مرتفع ) طموح 

135 
51 
34 

61.4 
23.2 
15.4 

 درجة القمي التنظميية 18
 ة( درج  14)أ قل من   ة منخفض قمي تنظميية

 درجة(  20 - 14) ة متوسط قمي تنظميية
 فأ كرث(  -درجة   20)   ةمرتفع قمي تنظميية

54 
147 

19 

24.5 
66.8 

8.7 

 التنس يقي تصال ال  درجة  19
 (ةدرج 14منخفض )أ قل من  تنس يقيتصال أ  

 درجة(   20  - 14متوسط ) تنس يقيتصال أ  
 فأ كرث(   -درجة  20مرتفع )  تنس يقيتصال أ  

121 
69 
30 

55.0 
31.4 
13.6 

 جامتعية العالقات الإ درجة  20
 (ةدرج  14)أ قل من ة  منخفضجامتعية عالقات اإ 

 درجة(  20  - 14)  ةمتوسطجامتعية عالقات اإ 
 فأ كرث(  -درجة  20)  ةمرتفعجامتعية عالقات اإ 

170 
45 

5 

2.3 
20.4 
77.3 

 امجلاعي العمل درجة  21
 ( ةدرج  14)أ قل من   جامعي منخفضمعل 

 درجة(  20 - 14متوسط )جامعي  معل 
 فأ كرث(  -درجة   20رتفع ) جامعي ممعل 

164 
47 

9 

4.1 
21.4 
74.5 

 البيئة اخلارجية درجة تأ ثري  22
 درجات(   7)أ قل من   تأ ثري منخفض

 ( ةدرج  10 - 7متوسط )تأ ثري 
 فأ كرث(  -درجات   10مرتفع ) تأ ثري   

39 
159 

22 

10.0 
72.3 
17.7 

 املصدر: عينة ادلراسة امليدانية
 توزيع املبحوثني وفقًا دلرجات الوعي الإداري للوظائف الإدارية داخل اجلهاز الإرشادي الزراعي   : 3جدول  

 
 العبارات

 

  درجة الوعي الإداري
 ل

 
ادلرجة 
 املتوسطة

 
 الرتتيب 

 منخفض  متوسط  مرتفع
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 أ وًل: وظيفة التخطيط الإدارية يف اجلهاز الإرشادي: 
 2 2.72 20.9 46 19.5 43 26.4 58 33.2 73 توفري معلومات اكفية وحديثة ودقيقة عن الوضع احلايل 

 1 2.95 18.6 41 10.0 22 29.1 64 42.3 93 والإحتياجات حتديد أ ولوايت املشالك 
 3 2.83 23.2 51 8.6 19 30.5 67 37.7 83 حتديد ووضوح ال هداف 

 4 2.80 22.3 49 12.7 28 28.2 62 36.8 81 حتديد الربامج الإرشادية واجلداول الزمنية لها واملس ئولني عن تنفيذها
 5 2.67 19.1 42 22.7 50 29.6 65 28.6 63 املزيانية لهاوضع خطط العمل الإرشادية وأ عداد 

 6 1.59 65.0 143 13.2 29 19.1 42 2.7 6 الإس تخدام الرش يد للموارد املتاحة واملوامئة بيهنا وبني الإحتياجات 
  2.59 28.2 62 14.5 32 27.3 60 30.0 66 متوسط اجملموع العام لوظيفة التخطيط الإدارية

 وظيفة التنظمي  الإدارية يف اجلهاز الإرشادي: ثنًيا:  
 2 1.61 63.2 139 17.7 39 14.1 31 5.0 11 وضع الهيلك التنظميي املناسب لإدارة ال عامل املطلوبة 

 5 1.24 86.4 190 5.4 12 5.9 13 2.3 5 حتديد املسؤوليات والسلطة والتوازن بيهنا 
 3 1.55 66.8 147 16.8 37 10.5 23 5.9 13 الزراعي تدرج السلطة داخل اجلهاز الإرشادي 

دارية  يل وحدات معل اإ  2 1.61 61.8 136 20.4 45 12.3 27 5.5 12 تصنيف ال نشطة املطلوبة اإ
 1 1.77 64.5 153 11.4 25 14.1 31 5.0 11 وضع اخلطط السابقة موضع التنفيذ الفعيل. 

 4 1.54 73.2 161 6.8 15 13.2 29 6.8 15 والعرضية(  )الرأ س يةتصممي مس توايت التعاون والعالقات  
  1.52 70.0 154 13.2 29 11.8 26 5.0 11 متوسط اجملموع العام لوظيفة التنظمي الإدارية

 ثلثًا: وظيفة التوظيف الإدارية يف اجلهاز الارشادي: 

.11 26 6.4 14 ختطيط املوارد البرشية داخل اجلهاز الإرشادي الزراعي 
8 30 13.6 150 68.2 1.56 1 

 2 1.51 71.8 158 12.3 27 9.1 20 6.8 15 حتليل الوظائف ومعل التوصيف الوظيفي لها 
 3 1.48 74.1 163 11.4 25 6.8 15 7.7 17 اختيار وتعني املوظفني ابجلهاز الإرشادي الزراعي 

 4 1.46 69.1 152 18.6 41 9.6 21 2.7 6 وضع الشخص املناسب يف املاكن املناسب 
 5 1.40 77.3 170 10.0 22 8.2 18 4.5 10 التعريف ابملنظمة الإرشادية

 5 1.40 76.4 168 10.9 24 9.1 20 3.6 8 التدريب والتطوير للقامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي 
  1.47 72.7 160 12.7 28 9.1 20 5.5 12 متوسط اجملموع العام لوظيفة التوظيف الإدارية

 رابًعا:وظيفة التوجيه الإدارية ىف اجلهاز الإرشادي: 
 6 1.97 49.5 109 16.4 36 21.4 47 12.7 28 وجود الإتصال اذلي يربط قنوات اجلهاز الإرشادي ادلاخيل واخلاريج 

 1 2.95 18.6 41 10.0 22 29.1 64 42.3 93 رفع الروح املعنوية من خالل التشجيع والثناء والتحفزي املناسب 
 2 2.65 23.6 52 19.1 42 25.5 56 31.8 70 التعلاميت واحضة مع تبس يط الإجراءات

 3 2.62 23.2 51 18.6 41 30.9 68 27.3 60 تدريب العاملني وكشف أ خطاهئم لتصحيحها 
 4 2.55 23.6 52 22.8 50 28.6 63 25.0 55 القيادة وحتديد نطاق الارشاف 
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رشاك   5 2.36 30.9 68 21.4 47 28.6 63 19.1 42 العاملني يف صنع القرارالتغذية العكس ية مع اإ
  2.52 28.2 62 18.2 40 27.3 60 26.3 58 متوسط اجملموع العام لوظيفة التوجيه الإدارية

 خامًسا: وظيفة التنس يق الإدارية يف اجلهاز الإرشادي: 
 2 1.45 75.9 167 9.1 20 9.5 21 5.5 12 اللجان اخملتلفة. ال تصال املبارش أ وغري مبارش ىف أ جتاهني، وعن طريق 

 3 1.38 80.0 176 7.7 17 6.8 15 5.5 12 التاكمل بني مجيع ال نشطة ىف املنظمة الإرشادية 
 4 1.34 82.7 182 6.8 15 4.6 10 5.9 13 الرتابط داخل املنظمة الإرشادية، ومع احمليط اخلاريج لها 

 6 1.28 84.5 186 5.9 13 6.4 14 3.2 7 والازدوج والرصاعللعاملني ابجلهاز الإرشادي جتنب التكرار 
 5 1.31 83.6 184 6.4 14 5.5 12 4.5 10 نقل املعلومات ىف الوقت املناسب 

 1 1.76 58.6 129 13.6 30 21.4 47 6.4 14 التنس يق بني اخلطط الطويةل ال جل والقصرية لضامن تنفيذها وفقًا للموارد املتاحة 
  1.41 77.7 171 8.2 18 9.1 20 5.0 11 اجملموع العام لوظيفة التنس يق الإدارية  متوسط  

 سادًسا: وظيفة الرقابة واملتابعة الإدارية يف اجلهاز الإرشادي: 
 1 2.33 37.7 83 17.7 39 18.7 41 25.9 57 حتديد معايريمالمئة للقياس المكي

 3 2.24 42.3 93 15.9 35 17.3 38 24.5 54 ابلهداف مقارنة النتاجئ 
 4 2.19 43.6 96 13.7 30 22.7 50 20.0 44 قياس اداء املنظمة جتاه اهدافها احملددة واخلطط والس ياسات املرسومة

 2 2.20 43.2 95 14.5 32 20.9 46 21.4 47 تزويد الإدارة مبعلومات عن ال داء الفعيل للعاملني 
 5 2.09 46.8 103 17.7 39 15.5 34 20.0 44 التخطيط بنتاجئ املتابعة اليت يتودل عهنا تعديل ىف اخلطط او وضع خطط جديدة تغذي 

 6 1.77 57.7 127 18.6 41 12.3 27 11.4 25 تصحيح الاحنراف عن املسار املرسوم لالإصالح والتطوير
  2.13 45.5 100 16.4 36 17.7 39 20.4 45 واملتابعة الإداريةمتوسط اجملموع العام لوظيفة الرقابة  

 سابًعا:وظيفة المتويل الإدارية يف اجلهاز الإرشادي: 
 1 3.01 14.5 32 14.5 32 26.4 58 44.6 98 واجلوائز للعاملني للمتفوقني احلوافز واملاكفأ ت

 2 2.09 45.5 100 17.3 38 19.5 43 17.7 39 متويل أ صدار املطبوعات الإرشادية
 3 1.91 51.8 114 16.8 37 19.5 43 11.9 26 توفري تلكفة أ قامة احلقول الإرشادية 

 5 1.84 56.8 125 12.7 28 18.2 40 12.3 27 توفري ال عامتدات املالية اللآزمة لل نشطة الإرشادية الزراعية ىف املواعيد املناس بة
 4 1.89 49.1 108 20.9 46 22.3 49 7.7 17 الإرشادية الزراعيةمتويل ختطيط وتنفيذ الربامج 

 6 1.79 60.9 134 10.0 22 18.2 40 10.9 24 توفرياخملصصات املالية للحمالت الإرشادية
  2.09 46.4 102 15.4 34 20.9 46 17.3 38 الإداريةالمتويل متوسط اجملموع العام لوظيفة 

  1.96 52.7 116 14.1 31 17.3 38 15.9 35 الإدارة متوسط اجملموع العام لوظائف 

   توزيع املبحوثني وفقًا دلرجة معرفهتم بوظائف الإدارة  يف العمل الإرشادي   : 4جدول  
 درجة املعرفة 

 
 وظائف الإدارة 

  درجة املعرفة ابلوظيفة الإدارية 
 ل يعرف 

 
املتوسط 

 املرحج

 
 منخفضة متوسطة مرتفعة  الرتتيب 

 % ت % عدد  % ت % ت
 1 57.0 28.2 62 14.5 32 27.3 60 30.0 66 التخطيط

 5 33.4 70.0 154 13.2 29 11.8 26 5.0 11 التنظمي
 6 32.4 72.7 160 12.7 28 9.1 20 5.5 12 التوظيف

 2 55.4 28.2 62 18.2 40 27.3 60 26.3 58 التوجيه
 7 31.1 77.7 171 8.2 18 9.1 20 5.0 11 التنس يق

 3 46.9 45.5 100 16.4 36 17.7 39 20.4 45 الرقابة واملتابعة 
 4 46.0 46.4 102 15.4 34 20.9 46 17.3 38 المتويل

  43.2 52.7 116 14.1 31 17.3 38 15.9 35 املتوسط العام 
 املصدر: عينة ادلراسة امليدانية

 الارشادي الزراعي مبنطقة البحث  العمل الإدارية  يف توزيع املبحوثني وفقًا ملدي وعهيم ابلوظائف   : 5جدول  
فئات مدي وعي املبحوثني ابلوظائف الإدارية  يف العمل الإرشادي الزراعي مبنطقة 

 % تكرار  البحث

 56.8 125 درجة(  84مس توى وعي منخفض ) اقل من 
 24.1 53 درجة(  126 - 84مس توى  وعي متوسط )

 19.1 42 فاكرث (  -درجة  126مس توى  وعي مرتفع )
 100.0 220 الإجاميل

 املصدر: عينة ادلراسة امليدانية
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 توزيع املبحوثني وفقا ملدي ممارس هتم للنشاط الإرشادي الزراعي مبنطقة البحث  : 6جدول  
  درجة ممارسة النشاط الإرشادي  مدي ممارسة املبحوثني للنشاط الإرشادي الزراعي مبنطقة البحث   

 ل ميارس 
ادلرجة 

 املتوسطة
 

 منخفض  متوسط  مرتفع الرتتيب 
 % ت % عدد  % ت % ت

 6 2.20 35.9 79 23.2 51 25.0 55 15.9 35 الإحتياجات املعرفية والتنفيذية لزراع خنيل البلح 1
ختيار املس تحدثت الزراعية املناس بة واملالمئة لظروف الزراع 2  3 2.37 39.1 86 8.6 19 28.2 62 24.1 53 اإ
 9 2.04 48.6 107 10.5 23 29.1 64 11.8 26 احملافظة عيل املوارد الزراعية وصيانهتا  3
 1 3.05 13.2 29 17.3 38 20.4 45 49.1 108 التنس يق مع اجلهات البحثية والرشاكت الزراعية 4
 7 2.17 43.2 95 14.5 32 25.0 55 17.3 38 توعية الزراع بأ ساليب املاكحفة لسوسة النخيل  5
س تخدام وسائل التكنولوجيا الرمقية ىف العمل الإرشادي  6  5 2.32 37.3 82 13.6 30 29.1 64 20.0 44 اإ
 16 1.86 57.7 127 10.0 22 20.9 46 11.4 25 ال رايض الصحراويةتعلمي الزراع الطرق املناس بة للزراعة ىف  7
 2 2.59 20.9 46 16.8 37 45.0 99 17.3 38 مساعدة الزراع عيل فهم املس تحدثت الزراعية وتطبيقها بشلك حصيح  8
 22 1.75 60.9 134 11.8 26 19.1 42 8.2 18 تمنية وتدريب املسرتشدين  9

جراء البحوث  10  4 2.35 31.4 69 22.7 50 25.9 57 20.0 44 املتعلقة ابجملال الزراعي اإ
 18 1.84 60.5 133 8.2 18 18.6 41 12.7 28 حتديد الإحتياجات التدريبية للمسرتشدين  11
 10 2.03 47.3 104 15.9 35 23.6 52 13.2 29 التعامل مع اخمللفات الزراعية للمحافظة عيل البيئة 12
 12 1.97 57.7 127 5.0 11 20.0 44 17.3 38 زراع اخلرض عيل تبين الزراعة العضويةمساعدة  13
 11 2.02 46.8 103 18.6 41 20.5 45 14.1 31 احلاجات املعرفية ملزارعي اخلرض ىف الري ابلتنقيط 14
س هتالك الآديم  15  29 1.55 72.3 159 8.2 18 10.4 23 9.1 20 ترش يد الزراع حنو املنتج الزراعي الآمن والصاحل لالإ
نتاج وتسويق النبااتت الطبية والعطرية 16  17 1.85 53.6 118 17.3 38 19.6 43 9.5 21 توعية الزراع ابإ
رشاد الزراع للمبيد املناسب ذلاببة البيضاء حملصول الطامطم 17  8 2.15 42.3 93 17.7 39 22.7 50 17.3 38 اإ
 22 1.75 61.4 135 9.5 21 16.8 37 12.3 27 بأ نشطة الصناعات الصغرية مساعدة زوجات الزراع للقيام   18
 15 1.90 52.7 116 11.4 25 29.1 64 6.8 15 الإتصال ابلزراع من خالل مجموعة كبرية من الطرق واملعينات الإرشادية 19
عداد الغذاء الصحي   20 ختيار واإ  18 1.84 61.4 135 7.7 17 16.4 36 14.5 32 تمنية معارف زوجات الزراع ىف اإ
 19 1.83 60.9 134 7.3 16 20.0 44 11.8 26 توعية الزراع ابلإس تخدام الصحيح ملبيدات ذاببة الفاكهة  21
 18 1.84 56.8 125 4.5 10 20.5 45 18.2 40 الصغرية دور الإرشاد الزراعي ىف نرش املرشوعات الزراعية  22
 23 1.72 61.8 136 10.5 23 21.8 48 5.9 13 القيام ابمحلالت الإرشادية الزراعية   23
 14 1.92 55.5 122 11.8 26 18.2 40 14.5 32 اجلهود الإرشادية ىف جمال التسميد احليوي  24
نتاج البصل الفتيل 25  25 1.65 66.3 146 8.2 18 19.1 42 6.4 14 املساعدة ىف اإ
ختاذ قرار زراعة الطامطم عيل أ سالك  26  13 1.96 49.1 108 15.9 35 24.6 54 10.4 23 مساعدة الزراع عيل اإ
 26 1.64 65.5 144 14.1 31 11.8 26 8.6 19 تقدمي اخلدمة الإرشادية الزراعية للزراع ىف منظومة معل متاكمةل  27
صدار  28  27 1.58 71.8 158 7.7 17 11.4 25 9.1 20 النرشات الإرشادية الزراعيةاإ
 30 1.48 76.4 168 5.9 13 10.9 24 6.8 15 دمع القيادات احمللية ومساعدهتم عيل نرش ماتعلموه من مس تحدثت 29
 21 1.80 59.6 131 8.6 19 24.1 53 7.7 17 القيام ابحلقول الإرشادية الزراعية  30
 19 1.83 58.6 129 10.0 22 16.8 37 14.6 32 متوسط انتاجية القمحرفع  31
 28 1.56 73.6 162 5.0 11 13.2 29 8.2 18 توعية الزراع حنو الإسزتراع السميك 32
نتاج النبايت 33  24 1.70 67.3 148 6.8 15 14.5 32 11.4 25 تقليل الفاقد ىف الإ
 20 1.82 58.2 128 8.6 19 25.9 57 7.3 16 الإرشادية الزراعية ختطيط وتنفيذ الربامج  34
 31 1.42 77.3 170 8.2 18 9.5 21 5.0 11 الإحتفاظ ابلسجالت والإحصاتيات  35

  19.3 54.1 119 11.8 26 20.9 46 13.2 29 املتوسط العام  
       املصدر: عينة ادلراسة امليدانية

 ملدي ممارس هتم للنشاط الإرشادي الزراعي مبنطقة البحثتوزيع املبحوثني وفقًا   : 7جدول  
 % تكرار  فئات املبحوثني وفقا ملامرس هتم للنشاط الإرشادي الزراعي مبنطقة البحث 

 55.5 122 درجة(  70مس توى تنفيذ ضعيف ) اقل من 
 27.7 61 درجة(  105 - 70مس توى تنفيذ  متوسط )

 16.8 37 فاكرث (  -درجة  105مس توى تنفيذ مرتفع ) 
 100.0 220 الإجاميل

 املصدر: عينة ادلراسة امليدانية
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ة  التطابق النس يب بني مس توي وعي املبحوثني من القامئني ابلعمل الإرشادي الزراعي ابلوظائف الإدارية ومس توي ممارس هتم لل نشطة الإرشادي : 8جدول 
 الزراعية مبنطقة البحث 

 ممارسة املبحوثني من القامئني ابلعمل ل رشادي الزراعي لل نشطةال رشادية الزراعيةمس توي 

 

 القامئني ابلعمل ال رشادي الزراعي ابلوظائف ال دارية  مس توي وعي املبحوثني

 مس توي
 ممارسة منخفض 

 مس توي
 ممارسة متوسط 

 مس توي
 ممارسة مرتفع 

 
 اجملموع

 81 مس توي وعي منخفض 
(69.32 ) 

32 
(34.66 ) 

12 
(21.02 ) 125 

 27 مس توي وعي متوسط 
(29.39 ) 

16 
(14.69 ) 

10 
(8.91 ) 53 

 14 مس توي وعي مرتفع
(23.29 ) 

13 
(11.65 ) 

15 
(7.06 ) 42 

 220 37 61 122 اجملموع
 9.488=   0.05اجلدولية عند مس توي معنوية  2قمية اك ,4درجات احلرية  

 13.277=  0.01اجلدولية عند مس توي معنوية  2قمية اك
 19.275احملسوبة =  2قمية اك
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ABSTRACT 

The research aimed to determine respondents ’awareness of administrative functions, practice of 
agricultural extension activities, relationship between them, determine the correlation between them 
individually and between the independent variables studied. The research was conducted in the New 
Valley Governorate on a simple random sample of (220) respondents representing (42.9%). Data were 
collected via personal interviews on questionnaire during August and September 2020. Data were 
processed and statistically analyze using numerical survey, Replicate tabular presentation, 
percentages, average degree, weighted average, chi square, and Pearson correlation coefficient. 

The research concluded the following important results: Respondents' awareness average degree to 
the administrative jobs reached 1.96 degree under the moderate category, whereas implementation 
degree of agricultural extension activities was 1.93 degree as a low category. Administrative jobs in 
the agricultural extension work were arranged in descending order according to the weighted average 
of respondents ’awareness as follows: planning job (57.0),  direction job (55.4), control and follow-up 
job (46.9), financing job (46.0) ), organizing job (33.4), employment job (32.4), and coordination job 
(31.1). 56.8 % of respondents was of low category of administrative awareness of administrative tasks 
while 24.1% were of moderate category and 19.1% were of category. 55.5% of respondents was of low 
category of implementation while 27.7% was of moderate category, while 16.8% was of high category. 
There was a significant relationship between respondents ’awareness of administrative jobs and their 
level of practicing extension activities, the value of Ca2 was (19.275) at a significance level of (0.01). 

Key words: Administrative Awareness, Extension Activity. 


