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 امللخص العرب 

اس هتدف البحث حتديد درجة اس تخدام املبحوثني من املديرين لبعض أأساليب الإبداع الإدارى من وهجة نظرمه، ومن وهجة نظر املبحوثني من  

العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من املديرين، وبني درجة اس تخداهمم لأساليب الإبداع  املرشدين الزراعيني، وكذكل حتديد معنوية 

وقد أأجرى هذا البحث ىف أأربع حمافظات ىه الغربية، والبحرية لمتثال الوجه البحرى، وحمافظة املنيا، وأأس يوط لمتثال الوجه القبىل،  الإدارى املدروسة. 

مبحواًث، كام مت اختيار عينة من املرشدين الزراعيني مبحافظات ادلراسة بلغ جحمها   100شامةل املديرين ىف الأربع حمافظات وعددمه ومجعت البياانت من 

اس امترة   س تخدام مبحواًث، وذكل للمقارنة وحماوةل التأأكد من الواقع ومدى صدق البياانت الىت يدىل هبا املبحوثني من املديرين، وقد مت مجع البياانت اب 202

م، واس تخدم ىف عرض البياانت وحتليلها جداول احلرص العددى، والنسب  2021اس تبيان ابملقابةل الشخصية مع املبحوثني، خالل شهرى مايو ويونيه عام 

أأن ما يقرب   تاجئ فامي يىل: املئوية، واملتوسط احلساب املرحج، واختبار "ت" للفرق بني متوسطني، ومعامل الارتباط البس يط، ومربع اكى. ومتثلت أأمه الن 

جامًل بدرجة متوسطة، بيامن تبني أأن ما يزيد عىل نصف املبحوثني  %64من ثلىث املبحوثني من املديرين ) ( يس تخدمون أأساليب الإبداع الإدارى املدروسة اإ

حصائية بني رأأى لك من املبحوثني من  وجود فروق ذات دلةل  ( يرون اس تخدام املبحوثني من املديرين لها بدرجة منخفضة.%53,5من املرشدين )  اإ

جامًل، واكن هذا الفرق معنواًي لصاحل املبحوثني من   املديرين منواملرشدين ىف درجة اس تخدام املبحوثني  ين،دير امل لأساليب الإبداع الإدارى املدروسة اإ

 املديرين. 

 ا اجلهاز الإرشادى الزراعى مديرو -أأساليب الإبداع الإدارى -: الإبداع الإدارىالاسرتشادية اللكامت  

 : قدمة امل

تغريات جذرية ىف خمتلف نواىح احلياة وخاصة ىف  يشهد العامل حاليًا 

اجملال الزراعى وهذا قد اس توجب حدوث تغري شامل ىف العلوم  

واملعارف الطبيعية والإنسانية، ومبا أأن عمل الإدارة يعد أأحد العلوم  

الإنسانية فاكن لبد أأن حيظى بقدر كبري واكف من التطور، وىف ظل  

اإن العنرص البرشى س يظل هو العنرص  اس مترار التطور ىف عمل الإدارة ف 

احليوى لأداء اكفة الوظائف، ول شك أأن كفاءة وفاعلية أأداء أأى  

منظمة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفاعلية العنرص البرشى، وهذا يتطلب الرىق  

بقدراته وتوفري الرعاية الالزمة هل، وتوفري املناخ املالمئ اذلى يتحقق معه  

لهيا )عيد، الإبداع الإدارى ادلامئ لل  :  2008منظمة الىت حتتضنه وينمتى اإ

 (. 3ص 

ومما ل شك فيه أأن تقدم وتطور املنظامت والأهجزة ل يكون بعدد  

العاملني فهيا فقط، بل بنوعية العاملني ومدى توفر املبتكرين واملبدعني 

دلهيا وقدراهتم واس تعدادمه للتخطيط ادلقيق والتنفيذ لاكفة الربامج  

ملبدعون ىف املنظامت مه الأقدر عىل قيادة العنرص  جبودة عالية، فا

حداث التقدم ومواهجة  البرشى وعلهيم يتحدد للمنظامت والأهجزة اإ

ىل مرحةل الازدهار )ساىل    املتغريات احلالية واملس تقبلية للوصول اإ

 (. 92: ص 2013حسني، 

وتواجه املنظامت العديد من التحدايت نظراً للتقدم الهائل ىف العلوم  

وما ينتج عهنا من تغريات اقتصادية واجامتعية وثقافية، مما يتطلب  

جياد   رضورة التكيف مع هذه التحدايت للبقاء والاس مترار من خالل اإ

الوسائل والأساليب الإدارية احلديثة الىت متكهنا من جتديد نشاطها  

تفادة من قدراهتا، ومن هنا تظهر أأمهية الإبداع الإدارى واحلاجة  والاس  

ليه كأحد وسائل التجديد والتغيري وحل املشالكت ىف املنظامت  اإ

وخاصًة هجاز الإرشاد الزراعى. ولقد اختلف الباحثون ىف تعريفهم  

بداع الإدارى لك حسب جمال ختصصه، فقد أأشار "العجةل"   لالإ

ىل أأن الإب14: ص 2009) داع الإدارى عبارة عن مزجي من  ( اإ

نتاج فكرة جديدة ممتزية، قابةل للتطبيق،  القدرات الىت متكن الفرد من اإ

جياد مفهوم أأو أأسلوب معىل   هبدف حل مشلكة أأو تطوير نظام قامئ أأو اإ

 لتنفيذ أأعامل املنظمة، بشلك يكفل حتقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

دارى بأأنه  ( الإبداع الإ 208: ص2013ويعرف "عوض" )

ىل حتسني املناخ   "مجموعة الإجراءات والعمليات والسلوكيات الىت تؤدى اإ

العام ىف املنظمة وتفعيل الإبداع الإدارى من خالل حتفزي العاملني عىل  

بداعًا".   حل املشالكت واختاذ القرارات بأأسلوب أأكرث اإ

( أأن الإبداع الإدارى عبارة  339: ص 2017ويوحض "نبيل" ) 

بداعية ىف اس تنباط  عن اس تخدام  املوظف ملهاراته الشخصية الإ

ىل ح دارية جديدة أأو توصهل اإ دارية تواجهأأساليب اإ  لول ابتاكرية ملشلكة اإ

مصلحة التنظمي، أأو تصورات جديدة ملعاجلة تكل املشلكة ابلعامتد عىل  

 التحليل املنطقى والاختبار والتجريب والتقومي. 

الإبداع الإدارى هو   ( أأن 124: ص 2018وترى "جنالء أأمحد" ) 

نتاج أأفاكر جديدة وغري مأألوفة ذات فائدة كبرية   ىل اإ "معلية عقلية تؤدى اإ

من قبل الفرد أأو مجموعة من الأفراد أأو املنظمة كلك، وتشمل تكل  

الأفاكر املنتجات أأو اخلدمات أأو الإجراءات والس ياسات والطرق  

 اخلاصة ابلعمل ىف املنظمة". 
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بداع  وبناًء عىل التعاريف الس ابقة أأمكن اس تخالص تعريف لالإ

مجموعة القدرات الإدارى ابجلهاز الإرشادى الزراعى واذلى يمتثل ىف "

لتقدمي أأفاكر وممارسات   متؤهلهالىت الإرشاد الزراعى و  ى مدير دلى 

جديدة تمتزي بأأكرب قدر ممكن من الأصاةل والطالقة واملرونة والتحليل  

من اخملاطرة ىف ضوء   والربط والإحساس ابملشالكت وقدر عال

 " الإماكنيات واملوارد املتاحة لتحسني أأداء العمل الإرشادى الزراعى

بداع الإدارى، فالقدرة عىل بلورة   وتوجد جمالت كثرية ومتعددة لالإ

الإدارة ىف اسرتاتيجيات وخطط تمنوية مالمئة للبيئة احمللية تعد معلية  

جياد أأنظمة وأأسا بداعية، وكذكل فاإن حماولت اإ ليب تساعد عىل حتقيق  اإ

بداع الإدارى، كام أأن   الكفاءة والفعالية للمنظمة تعد جمالت خصبة لالإ

قدرة املنظمة عىل ابتاكر أأساليب ووسائل وأأفاكر تساعد عىل  

ماكنياهتم،   ماكانت العاملني، وتفجر طاقاهتم واإ الاس تفادة من همارات واإ

أأيضًا من جمالت  وحتفزمه عىل استامثرها ىف حتقيق أأهداف املنظمة يعد 

 (. 189: ص  1989الإبداع الإدارى )القريوىت،  

ويعترب الإبداع الإدارى أأحد املقومات الأساس ية ىف معلية التطوير  

التنظميى، فالتطورات الىت أأفرزهتا ثورة املعلومات أأوجدت الكثري من  

املشالكت، مهنا ما هو تكنولوىج واقتصادى واجامتعى، وذلكل تسعى  

ىل المتزي من خالل العمل عىل حتقيق نتاجئ مل تنجز  املنظامت املع ارصة اإ

تيان ابجلديد والرتكزي عىل الإبداع مبا جيعلها متفوقة ىف   من قبل، والإ

جمال معلها، وابلتاىل أأصبح الإبداع الإدارى أأمراً غاية ىف الأمهية وذكل  

جيابي  ة عىل  ابعتباره من الأدوار املهمة ىف العمل الإدارى ملا هل من نتاجئ اإ

املنظامت والعاملني هبا من خالل ما يقدمه من بدائل وحلول جديدة  

نتاج أأكرب قدر ممكن   للمشالكت، والتخلص من التفكري الاعتيادى واإ

ىل كرس احلواجز عند   من الأفاكر ىف أأقل وقت وهجد، ابلإضافة اإ

اثرة الأفاكر اجلديدة هلم )أأسامء جلوىل،    -5: ص ص 2013العاملني واإ

57 .) 

نتاجية  وقد  شهدت العقود الثالثة املاضية العديد من التطورات الإ

والاقتصادية والتكنولوجية الىت أأثرت عىل الإرشاد الزراعى بدرجة  

كبرية، وأأصبح عليه تفادى الأثر السلىب لبعض تكل التطورات من هجة  

والاس تفادة من الأثر الإجياب للبعض الأخر من هجة أأخرى، وظهرت  

ات جديدة ىف العمل الإرشادى الزراعى مثل  نتيجة ذلكل اجتاه

خصخصة الإرشاد الزراعى، والتعلمي عن بعد، واملدارس احلقلية، 

عبد الاله  ) والنظم اخلبرية، والإرشاد الإلكرتوىن، والتعلمي ابملشاركة 

 . ( 335: ص2015وأ خرون، 

دارة وأأنظمة   ىل حتديث وتطوير اإ وابلتاىل أأصبحت احلاجة ملحة اإ

ى احلكومية نتيجة للقوى ادلولية العديدة الىت غريت من  الإرشاد الزراع

الظروف الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية العاملية وانعاكساهتا عىل  

ىل  اجملمتعات الريفية مبا خيدم أأهداف التمنية الريفية املس تدامة، ابلإضافة اإ

النقص الشديد ىف أأعداد العاملني ابلإرشاد الزراعى وارتفاع متوسط  

رشاد تعددية، وكذكل تضاؤل  أأعام ىل أأمهية وجود أ لية اإ رمه مما أأدى اإ

ىل تطوير   رشاد الزراعى مما يدعو اإ وحمدودية املزيانيات اخملصصة لالإ

رشادية غري ملكفة وىف حدود المتويل املتاح )صاحل،  :  2006مهنجيات اإ

 (. 17ص 

وابلرمغ من أأمهية الإبداع الإدارى ىف تطوير أ داء اجلهاز الإرشادى  

ل أأن هذا ل يعىن ابلرضورة جناح العمل الإبداعى به، لأن  ال زراعى اإ

بداع العاملني ابجلهاز   هناك العديد من العوامل الىت قد تعوق اإ

الإرشادى الزراعى، ولعل من أأمهها املناخ التنظميى، والرضا الوظيفى،  

والمتكني الإدارى، حيث تؤثر هذه العوامل بشلك كبري عىل أأداء  

لك أأكرب عىل الإبداع الإدارى، ومن هنا جيب عىل اجلهاز  العاملني وبش 

ىل مس توايت عالية من   ذا رغب ىف الوصول اإ الإرشادى الزراعى اإ

الإبداع الإدارى أأن يبذل اجلهود لتوفري املناخ التنظميى املناسب من  

بداع، وكذكل متكني العاملني به من   خالل توفري القيادة ادلامعة لالإ

ىف رمس الس ياسات الإرشادية والاهامتم بأأفاكرمه  خالل زايدة مشاركهتم 

بداعية املفيدة ووضعها موضع التنفيذ، وكذكل حتقيق الرضا الوظيفى   الإ

اذلى يؤثر ىف أ داء العاملني وسلوكياهتم داخل اجلهاز الإرشادى الزراعى  

مياهنم برساةل الإرشاد الزراعى واذلى ينعكس عىل مس توى   مما يزيد من اإ

نتاج الأفاكر الإبداعية الىت تعمل عىل تطوير أ داء اجلهاز   تفكريمه لإ

 كلك.     

ولهذا فالتنظمي الارشادي ل يس تطيع الاس مترار يف حتقيق أأهدافه  

حداث التكيف املطلوب يف بيئته ادلاخلية من   ل ابإ بكفاءة وفاعلية اإ

خالل مراجعته املس مترة لعنارصها يف ضوء التغذية املرتدة مس تنتجا  

ات تلقي الضوء عيل ما جيب اختاذه ملواهجة الظروف  مفاهمي ومؤرش

احلالية واملس تقبلية اليت تتناسب مع متغريات البيئة اخلارجية املس مترة  

 (. 2: ص 2003)صاحل،   اليت يعمل فهيا التنظمي الارشادي

واجلهاز الإرشادى كغريه من الأهجزة املنوط هبا تعلمي الزراع وتمنية 

ىل قدر كبري من  معارفهم  وهماراهتم واجتاهاهتم وحل مشالكهتم ىف حاجة اإ

التكيف مع الظروف اجلديدة الىت يتعرض لها نتيجة للتحول الاقتصادي  

حنو أ ليات السوق احلر، وذكل هبدف حتقيق التوازن بني التغريات  

ىل اس تقراره واس متراره والارتفاع مبس توى   احلادثة ىف بيئته مما يؤدى اإ

ل  كفاءته، وذ كل من خالل معليات التطوير التنطميى، ول يتأأىت ذكل اإ

رشادية مبدعة وفعاةل تتسم بدرجة عالية من التجديد  دارة اإ من خالل اإ

واملرونة والقدرة عىل حل املشالكت بأأساليب غري تقليدية والابتاكرية  

 (. 78: ص  1996ىف تقدمي احللول)مرزابن،  

هامة الىت تعمتد علهيا  ويعترب الإبداع الإدارى أأحد املداخل ال

املنظامت الناحجة ىف مواهجة املشالكت الىت تعوق حتقيقه أأهدافها،  

وذكل من خالل اس تخدام بعض الأساليب والاسرتاتيجيات الىت  

بداعية لتكل  ىل احللول الإ نتاج الأفاكر اجلديدة للوصول اإ تساعد ىف اإ

  (  28: ص2000املشالكت. )الأعرس،  

(،  251، 250: ص 2002لزهرى" ) وقد ذكر لك من "رندة ا

:  2017(، و"حسن" )38 -27: ص ص 2005"م.هيجزن" ) و 

بداعية هناك العديد من الأساليب ( أأن 50 -48ص ص  اليت ميكن  الإ

، كام  حدها مبا يتالءم مع طبيعة املشلكة املراد حلهاأأ للمنظامت اختيار 

فة عامة  ميكن أأن تسهم ىف تطوير املهارات الإبداعية دلى الأفراد بص
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: أأسلوب العصف اذلهىن،  ومن هذه الأساليبواملديرين بصفة خاصة 

وأأسلوب اجملموعات الشلكية أأو الصورية، وأأسلوب عظمة السمكة 

دارة اجلودة   يش ياكوا"، وأأسلوب دلفى، وحلقات اجلودة، واإ "خمطط اإ

 الشامةل. 

ىل أأن أأسلوب  67 -54: ص ص 2008ويشري "سويمل" ) ( اإ

الطرق الىت تس تخدم ىف توليد الأفاكر  العصف اذلهىن هو أأحد 

بداعية حول قضااي أأو مشالكت خاصة ابجملمتع، ويتضمن هذا   الإ

فكرة بس يطة عن املشلكة  اهئمعط واإ  مع الأفراد عقد جلسة الأسلوب 

عىل   همعي شج ، وت وجوانهبا اخملتلفة هاتحديد أأبعادب  ، ومطالبهتماملراد حلها

الأفاكر املطروحة وأأكرثها   أأفضل  حتديد و  ، تقدمي أأفاكرمه حبرية وتسجيلها

 . واعامتد املناسب مهنا  ها تقيمي، و بعداً عن الأفاكر الواردة

ىل   أأسلوب اجملموعات الشلكية عىل تقس مي الأفراد كام يعمتد  اإ

عرض املوضوع أأو املشلكة املراد  ، و ( أأفراد9 -6مجموعات صغرية من) 

قصاصة من  ل لك فرد أأفاكره عىل ي سج وت  ،معاجلهتا عىل لك مجموعة

مث يمت عرض  بدون مشاركة أأحد،  الورق حول املشلكة املراد معاجلهتا

أأفاكره اليت يدوهنا رئيس اجللسة ول تناقش حىت ينهتيي أأفراد اجملموعة 

بعدها يقوم لك فرد رساً بتقيمي الأفاكر املعروضة  ، و من رسد أأفاكرمه

امتم  ومن مث يس تعرض رئيس اجللسة الأفاكر اليت اس تحوذت عىل الاه

ىل قرار هنايئ م.هيجزن،  )  الأكرب ليعاد التصويت مرة اثنية للوصول اإ

 . (38  -27: ص ص 2005

ىل أأن أأسلوب عظمة  ( 40: ص 2011" ) داود كام أأشار "  اإ

يقوم عىل تسجيل املشلكة وأأس باهبا ابلشلك اذلى تظهر به ىف  السمكة 

املشلكة داخل  الهناية اكلهيلك العظمى للسمكة، حيث يمت تسجيل 

ئرة الىت متثل رأأس السمكة، وتكتب أأس باب املشلكة عىل هناية  دا

اخلطوط اجلانبية مع مراعاة كتابة الأس باب الأقل تعقيداً ابلقرب من  

رأأس السمكة والأكرث تعقيداً ىف اجلانب الأقرب لزيل السمكة، مث حتليل  

ىل أأس باب فرعية، وهذا الأسلوب يساعد املديرين عىل   تكل الأس باب اإ

شلكة من مجيع جوانهبا وبيان العالقات بني الأس باب، ويركز  دراسة امل 

عىل املشلكة الرئيس ية والرتتيب املنطقى خلطوات حل املشلكة، وهو ما  

  يتطلبه الأسلوب الإبداعى ىف حل املشالكت الىت تواجه املنظامت.

( أأن الغرض الأساىس من  53: ص2010وقد ذكر "جامع" )

نتاج املعرفة  أأسلوب دلفى يمتثل ىف خلق الأفاك بداعية أأو ىف اإ ر الإ

املناس بة لعملية اختاذ القرارات، وتعمتد طريقة دلفى عىل معلية خمططة  

مجلع وتركزي املعلومات من مجموعة من اخلرباء بواسطة سلسةل من  

الاس تبياانت املتالحقة املمدودة بتحقيقات حمددة لل راء املطروحة من  

 اخلرباء. 

اجلهاز الإرشادى الزراعى لأساليب  ول شك أأن اس تخدام مديرى 

جياد حلول غري تقليدية   الإبداع الإدارى السابقة سوف يساعدمه ىف اإ

ىل أأفاكر   للمشالكت الإرشادية الىت تواهجهم، وكذكل الوصول اإ

 وأأساليب وطرق حديثة لتطوير أأداء اجلهاز الإرشادى الزراعى. 

 

 

 : مشلكة البحث 

العنرص الهام واحلامس لزايدة فعالية اجلهاز  تعترب الإدارة الإرشادية 

الإرشادى وحتسني مس توى أ داء اخلدمات الإرشادية املقدمة مجلهور  

الريفيني، كام يعمتد جناح الإرشاد الزراعى بشلك أأساىس عىل مدى  

لهيم.   كفاءة وقدرة املديرين عىل القيام ابلوظائف واملهام املوكوةل اإ

شادى الزراعى املتواصل ملواكبة وعىل الرمغ من سعى اجلهاز الإر 

بتاكر أأساليب  ته لاول التطورات التكنولوجية احلادثة ىف اجملمتع وحم

دخال مناجه جديدة للعمل الإ  جراءات واإ رشادى الزراعى، وكذكل  واإ

ديثة للتواصل مع املس تفيدين من اخلدمة الإرشادية  احل علومات املنظم 

جمال الإنتاج النباىت اجلديدة ىف الإرشادية لتوصيات ابوتزويدمه 

ل أأنه يعاىن الكثري من املشالكت املادية والبرشية والإدارية  واحليواىن ، اإ

ضعف  مهنا: ضعف املزيانية اخملصصة هل، ونقص عدد العاملني، و 

،  أأساليب تقيمي أأداء العاملني، وعدم مناس بة القرارات اختاذ ىف  هتممشارك

، وضعف  الإرشادى الزراعى للعمل  احلاىل التنظميى الهيلك عدم مالمئة و 

ىل  صدار القراراتأ داء اخلدمات الإرشادية، ابلإضافة اإ  املركزية ىف اإ

ىل ضعف   والروتني الثابت املقاوم للتغيري والتجديد، ورمبا يرجع ذكل اإ

جياد احللول املناس بة، أأو حاجة هذه   كفاءة مديرى الإرشاد الزراعى ىف اإ

دارية جدي ىل قدرات وهمارات اإ دة ملعاجلهتا ومل تكن متوفرة  املشالكت اإ

ىل التقادم والتخلف أأمام املس تفيدين من اخلدمة   فهيم، مما أأدى اإ

الإرشادية، وهو ما سامه ىف تعرض اجلهاز الإرشادى للنقد الشديد  

وعدم الثقة فيه من قبل املس تفيدين، الأمر اذلى أأسهم ىف بروز وتناىم  

ن اكن  القطاع اخلاص ىف تقدمي اخلدمات والاستشارات ا لزراعية واإ

 مييل خلدمة مصاحله اخلاصة بعيداً عن الس ياسات الزراعية لدلوةل،. 

ويعترب الإبداع الإدارى أأحد املداخل الهامة حلل املشالكت، حيث 

تربز فيه قدرة الإدارى عىل التغيري والتجديد واس تحداث مهنج أأو  

ة  أأسلوب معل يمتزي بأأكرب قدر ممكن من الأصاةل والطالقة واملرون

والإحساس ابملشالكت، واس تخدامه لوسائل حديثة تتالءم مع البيئة 

احمليطة وحتقيق املنفعة وتلبية حاجات اجملمتع. وعليه فاإن اس تخدام  

مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى لأساليب الإبداع الإدارى ميكن أأن  

جياد احللول   يسامه ىف مواهجة املشالكت املتعلقة ابجلهاز الإرشادى واإ

عىل   فاكر املناس بة للتغلب علهيا، ذلا اكنت هذه ادلراسة للتعرف والأ 

درجة اس تخدام املديرين لبعض أأساليب الإبداع الإدارى أأماًل يف تمنية  

وتطوير قدراهتم وهماراهتم الإدارية الالزمة لتخطيط وتنظمي الأعامل  

الإرشادية ومواكبة التقدم والتطور الالزم لتوليد الأفاكر وبناء اخلطط  

والربامج الالزمة حلل مشالكت العمل الإرشادى الزراعى ورفع  

 .  مس توى اداء اخلدمة الإرشادية

 أأهداف البحث:  

من مديرى اجلهاز الإرشادى  حتديد درجة اس تخدام املبحوثني 

املدروسة وخطواهتا من وهجة  ساليب الإبداع الإدارى لأ الزراعى 

الزراعيني وىه: العصف اذلهىن،  نظرمه، ونظر املبحوثني من املرشدين 

 وأأسلوب اجملموعات الشلكية، وأأسلوب عظمة السمكة، وأأسلوب دلفى. 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022) (459-473) Al Tantawy et al 

462 
 

مديرى اجلهاز  حتديد معنوية الفرق بني رأأى لٍك من املبحوثني من 

واملرشدين الزراعيني ىف درجة اس تخدام املبحوثني   ،الإرشادى الزراعى

جامًل.  املدروسة ساليب الإبداع الإدارىلأ  املديرين  من  وخطواهتا اإ

للمبحوثني املتغريات املس تقةل املدروسة العالقة بني معنوية حتديد 

وىه: السن، واملس توى التعلميى،   من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى

والتخصص ادلراىس، والرضا الوظيفى، وتوفر التسهيالت والإماكانت،  

جناز، والاجتاه حنو العمل الإرشادى، درجة  ني وب وادلافعية لالإ

جامًل.  اس تخداهمم لأساليب الإبداع الإدارى  املدروسة وخطواهتا اإ

 الفروض البحثية: 

لتحقيق أأهداف البحث الثاىن والثالث، مت صياغة الفروض البحثية 

 التالية:

حصائية بني رأأى لٍك من املبحوثني من   توجد فروق ذات دلةل اإ

ني ىف درجة  واملرشدين الزراعي مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى 

املدروسة   الإبداع الإدارىلأساليب  املديرين مناس تخدام املبحوثني 

جامًل.   وخطواهتا اإ

توجد عالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني  

درجة اس تخداهمم لأساليب  وبني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى، 

جامًل.  الإبداع الإدارى  املدروسة وخطواهتا اإ

ولختبار حصة هذه الفروض البحثية مت صياغهتا ىف صورهتا  

 الصفرية.

 التعاريف الإجرائية: 

هاز الإرشادى الزراعى: ويقصد هبم ىف هذا البحث مجيع  مديروا اجل

دارة اجلهاز الإرشادى الزراعى عىل مس توى احملافظة   القامئني عىل اإ

املراكز   ومديروا ،ورؤساء أأقسام ،ومفتشني ،واملركز والقرية من مديرين

 . الإرشادية

ويقصد به ىف   : الإبداع الإدارى ملديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى

الإرشاد   ىمدير دلى املبحوثني من مجموعة القدرات "بحث هذا ال 

لتقدمي أأفاكر وممارسات جديدة تمتزي بأأكرب قدر   متؤهلهالىت الزراعى و 

ممكن من الأصاةل والطالقة واملرونة والتحليل والربط والإحساس  

ابملشالكت وقدر عال من اخملاطرة ىف ضوء الإماكنيات واملوارد املتاحة 

 . لتحسني أأداء العمل الإرشادى الزراعى

وعة  أأساليب الإبداع الإدارى: ويقصد هبا ىف هذا البحث: مجم

اخلطوات الىت تتضمهنا بعض أأساليب حل املشالكت الىت يس تخدهما 

مديروا الإرشاد الزراعى وىه )أأسلوب العصف اذلهىن، وأأسلوب  

اجملموعات الشلكية، وأأسلوب عظمة السمكة، وأأسلوب دلفى( حملاوةل  

جياد احللول الفعاةل ملعاجلة املشالكت الإرشادية الىت   توليد الأفاكر واإ

 از الإرشادى الزراعى. تواجه اجله

 

 

 الطريقة البحثية 

أأجرى هذا البحث ىف أأربع حمافظات مت اختيارمه بطريقة عشوائية، 

وىه حمافظة الغربية، والبحرية لمتثال الوجه البحرى، وحمافظة املنيا، 

مةل البحث  وقد مجعت البياانت من شا  وأأس يوط لمتثال الوجه القبىل،

مبنطقة البحث، والبالغ عددمه  مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى من 

رشاد، ما بني  مبحواثً ( 100) رشاد، ومفتش اإ مركز   ومديرمدير اإ

رشادى،  كام مت اختيار عينة من املرشدين الزراعيني مبحافظات  اإ

جامىل املبحوثني من    %47,65مبحواًث ميثلون   202ادلراسة قواهما   من اإ

(، وذكل حملاوةل التأأكد من  424فهيا والبالغ عددمه )املرشدين الزراعيني 

الواقع ومدى صدق البياانت من خالل التعرف عىل رأأهيم ىف مدى  

اس تخدام املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى لأساليب  

الإبداع الإدارى وخطواهتا، ومت توزيع لٍك من املبحوثني من املديرين،  

حملافظات الأربع املدروسة كام يىل: بلغ عدد  واملرشدين الزراعيني عىل ا

(  26املبحوثني من املديرين واملرشدين الزراعيني ىف حمافظة الغربية ) 

( مرشداً زراعيًا، وبلغ عدد املبحوثني ىف حمافظة البحرية  90مديراً، و)

( مرشداً زراعيًا، وبلغ عدد املبحوثني ىف حمافظة  62( مديراً، و) 28)

( مرشداً زراعيًا، وبلغ عدد املبحوثني ىف  33، و)( مديراً 17املنيا )

ومت اختيار عينة  ( مرشداً زراعيًا، 17( مديراً، و)29حمافظة أأس يوط )

املرشدين الزراعيني بطريقة عشوائية منتظمة من جسالت العاملني  

 . مبديرايت الزراعة ىف احملافظات املدروسة 

عدادها بناًء  مت اس امترة اس تبيان  عن طريق وقد مجعت البياانت اإ

بداع   عىل اس تعراض ادلراسات السابقة، واملراجع العلمية ىف جمال الإ

الإدارى، والزايرات امليدانية الىت قام هبا الباحث ملنطقة البحث، ومت  

( خبرياً ىف جمالت  17عرضها عىل مجموعة من احملمكني تتكون من )

لإدارة الرتبوية وعمل  الإرشاد الزراعى واجملمتع الريفى، والإدارة العامة، وا

  10مديرون و  5مبحواًث بواقع  30 النفس، مث اختبارها مبدئيًا عىل

  5مرشدون من حمافظة املنوفية اسرتشاداً هبا مكمثةل للوجه البحرى، و 

مرشدون من حمافظة بىن سويف اسرتشاداً هبا مكمثةل   10مديرون و

ملفرداهتا  للوجه القبىل، حىت ميكن الوقوف عىل مدى فهم املبحوثني 

وسهوةل اس تجاابهتم لها، وبناًء عىل ذكل مت معل التعديالت الالزمة  

حىت أأصبحت الاس امترة صاحلة مجلع البياانت الالزمة لتحقيق أأهداف  

م،  2021ومجعت البياانت خالل شهرى مايو ويونيه عام  البحث،

ابس تخدام اس امترة اس تبيان ابملقابةل الشخصية مع لٍك من املبحوثني من  

ملديرين، واملرشدين الزراعيني، واس تخدم ىف عرض البياانت وحتليلها  ا

جداول احلرص العددى، والنسب املئوية، واملتوسط احلساب املرحج،  

واختبار "ت" للفرق بني متوسطني، ومعامل الارتباط البس يط، ومربع  

 اكى.

 وقد اش متلت الاس امترة ىف صوهتا الهنائية عىل قسمني هام: 

واش متل عىل س بعة أأس ئةل ملعرفة البياانت الشخصية   القسم الأول:

للمبحوثني وىه: السن، واملس توى التعلميى، والتخصص ادلراىس، هذا  

ابلإضافة لسؤال املبحوثني عن بعض املتغريات املتعلقة بظروف العمل  
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وىه: الرضا الوظيفى، وتوفر التسهيالت والإماكانت، وادلافعية  

جناز، والاجتاه حنو العمل   الإرشادى.  لالإ

من  ويش متل عىل سؤال لقياس درجة اس تخدام املبحوثني القسم الثاىن: 

املدروسة   ساليب الإبداع الإدارىلأ مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى 

وخطواهتا من وهجة نظرمه أأنفسهم، ومن وهجة نظر املبحوثني من  

: أأسلوب العصف اذلهىن )تسع خطوات(،  املرشدين الزراعيني وىه

اجملموعات الشلكية )س بع خطوات(، وأأسلوب عظمة السمكة وأأسلوب 

)أأربع خطوات(، وأأسلوب دلفى )أأربع خطوات(، وقد طلب من لك  

مبحوث من املديرين، واملرشدين الزراعيني الاس تجابة عىل لٍك مهنا  

ىل حد ما، ل   عىل مقياس مكون ثالث فئات ىه: )يس تخدم، اإ

(  1، 2، 3التالية: ) يس تخدم(، وقد أأعطيت الاس تجاابت ادلرجات 

عىل الرتتيب، ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن مس توى اس تخدام  

املبحوثني من املديرين للك أأسلوب من أأساليب الابداع الإدارى  

ىل ثالث   جامًل، ومت تقس مي هذا املس توى اإ املدروسة وخطواهتا واإ

 (.   4فئات، كام هو موحض ابجلدول رمق ) 

 النتاجئ ومناقش هتا 

  ، املبحوثني من مديرى اجلهاز الارشادى الزراعى ن لٍك م وصف 

   : واملرشدين الزراعيني وفقًا ملتغرياهتم املس تقةل املدروسة 

من   ( أأن املبحوثني1: أأوحضت النتاجئ )جدول رمق املتغريات الشخصية

وفقاً  يتوزعون رشادى الزراعى واملرشدين الزراعيني مديرى اجلهاز الإ 

   عىل النحو التاىل: الشخصيةملتغرياهتم 

 :  السن

تبني من النتاجئ أأن منوال سن املبحوثني من املديرين يقع ىف الفئة  

من اإجامىل   % 62( س نة، حيث بلغت نسبهتم 59 -50العمرية من )

مهنم يقعون   %23املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى، وأأن 

  % 15( س نة، وأأن أأقل نس بة من مهنم 49 -40ىف الفئة العمرية من )

 ( س نة.39  -30يقعون ىف الفئة العمرية من )

كام أأوحضت النتاجئ أأن منوال سن املبحوثني من املرشدين  

س نة فأأكرث(، حيث بلغت   51الزراعيني يقع ىف الفئة العمرية من )

جامىل املبحوثني من املرشدين الزراعيني، وأأن   % 55,4نسبهتم  من اإ

( س نة، أأن أأقل  50 -42م يقعون ىف الفئة العمرية من )مهن % 24,3

 ( س نة 41 -33يقعون ىف الفئة العمرية من)  %20,3نس بة مهنم 

ميى  س توىامل   : التعل

أأظهرت النتاجئ أأن ما يزيد عىل نصف املبحوثني من املديرين  

(  %23( حاصلون عىل مؤهل جامعى، وأأن ما يقرب من ربعهم )% 55)

(  %22متوسط، وأأن ما يزيد بقليل عىل مخسهم )حاصلون عىل مؤهل 

 حاصلون عىل مؤهل فوق جامعى. 

أأن ما يزيد بقليل عىل نصف للمبحوثني من  نتاجئ كام تبني من ال 

( حاصلون عىل مؤهل جامعى، وأأن ما  %54,5املرشدين الزراعيني )

( حاصلون عىل مؤهل متوسط، وأأن  %37,1يقرب من مخس هيم )

 هل جامعى. مهنم حاصلون عىل مؤ  8,4%

 التخصص ادلراىس: 

أأوحضت النتاجئ أأن ما يقرب من مخىس املبحوثني من املديرين  

(  %35( ختصصهم ادلراىس شعبة عامة، وأأن ما يزيد عىل ثلهثم )% 37)

رشاد زراعى، وأأن ما يزيد عىل ربعهم )  (  %28ختصصهم ادلراىس اإ

ىل ختصصات أأخرى.   ينمتون اإ

ني من املرشدين الزراعيني  كام تبني من النتاجئ أأن مخىس املبحوث

( ختصصهم شعبة عامة، وأأن ما يزيد بقليل عىل ثلهثم  40,1%)

رشاد زراعى، وأأن ربعهم )34,7%) ىل  %25,2( ختصصهم اإ ( ينمتون اإ

 ختصصات أأخرى. 

أأوحضت النتاجئ )جدول رمق  : املتغريات املس تقةل املرتبطة بظروف العمل 

  ، رشادى الزراعىمن مديرى اجلهاز الإ  ( أأن الًك من املبحوثني2

املس تقةل املرتبطة بظروف  وفقًا ملتغرياهتم يتوزعون واملرشدين الزراعيني 

 عىل النحو التاىل:  العمل

 : الرضا الوظيفى 

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

ىل أأن نص ف املبحوثني من  دلرجة الرضا الوظيفى دلهيم، أأشارت النتاجئ اإ

( يقعون ىف فئة الرضا الوظيفى املرتفع،  %50مديرى الإرشاد الزراعى ) 

واخنفضت عهنا نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة  

، وىف فئة مس توى الرضا  %42,1الرضا الوظيفى املرتفع حيث بلغت 

زادت   ، بيامن %47الوظيفى املتوسط بلغت نس بة املبحوثني من املديرين 

عهنا قلياًل نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة الرضا  

، واكنت أأقل نس بة من املديرين  %52الوظيفى املتوسط حيث بلغت 

( تقع ىف فئة الرضا الوظيفى املنخفض، ىف حني زادت عهنا قلياًل  % 3)

نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة الرضا الوظيفى  

 . %5,9نخفض حيث بلغت  امل 

ىل وجود تباين بني لٍك من املبحوثني من   وتشري النتاجئ السابقة اإ

املديرين، واملرشدين الزراعيني ىف مس توى الرضا الوظيفى دلهيم، حيث  

( مس توى رضامه الوظيفى  %50تبني أأن نصف املبحوثني من املديرين )

ا يزيد بقليل  مرتفع، بيامن اكن مس توى الرضا الوظيفى متوسطًا دلى م

(، وقد يرجع ذكل  %52عىل نصف املبحوثني من املرشدين الزراعيني )

ىل أأن املديرون قد ترتفع أأجورمه وماكفأ هتم عن املرشدون الزراعيون   اإ

وقد حيظون بقدر أأكرب من املاكنة الاجامتعية والاهامتم والتدريب داخل  

 اجلهاز الإرشادى الزراعى.  

 :  توفر التسهيالت والإماكانت 

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

دلرجة توفر التسهيالت والإماكانت، أأوحضت النتاجئ أأن ما يزيد بقليل  

عىل ثالثة أأخامس املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى  

( يرون توفر التسهيالت والإماكانت بدرجة متوسطة،  % 61)

 نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس  واخنفضت عهنا كثرياً 
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، وىف فئة مس توى التوفر %38,1فئة التوفر املتوسط حيث بلغت 

املرتفع للتسهيالت والإماكانت بلغت نس بة املبحوثني من املديرين  

، واخنفضت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف  21%

، واكنت أأقل نس بة من  %16,8لغت نفس فئة التوفر املرتفع حيث ب

( تقع ىف فئة التوفر املنخفض للتسهيالت والإماكانت،  %18املديرين )

بيامن زادت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس  

 .  % 45فئة التوفر املنخفض حيث بلغت  

ىل وجود تباين بني لٍك من املبحوثني من   وتشري النتاجئ السابقة اإ

ديرين، واملرشدين الزراعيني حول رأأهيم ىف مس توى توفر التسهيالت  امل

والإماكانت ابجلهاز الإرشادى الزراعى، حيث تبني من النتاجئ أأن ما  

يزيد عىل أأربع أأخامس املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى  

( يرون توفر التسهيالت والإماكنيات بدرجة متوسطة ومرتفعة،  % 82)

ى ما يزيد عىل أأربع أأخامس املبحوثني من املرشدين الزراعيني  بيامن ير 

( أأهنا متوفرة بدرجة منخفضة ومتوسطة، وقد يرجع ذكل  83,1%)

ىل أأن هذه التسهيالت والإماكنيات قد تكون متوفرة ىف   الاختالف اإ

مديرايت الزراعة والإدارات الزراعية بشلك أأكرب من امجلعيات  

رشدون الزراعيون، مما يتطلب من القامئني  الزراعية الىت يتواجد هبا امل

عىل اجلهاز الإرشادى الزراعى العمل عىل توفريها عىل مس توى  

 امجلعيات الزراعية.  

 : ادلافعية لالإجناز 

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

جناز دلهيم، أأظهرت النتاجئ أأن ما يزيد بقلي  ل عىل  دلرجة ادلافعية لالإ

(  %62ثالثة أأخامس املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى ) 

جناز بدرجة متوسطة، واخنفضت عهنا قلياًل نس بة   دلهيم دافعية لالإ

املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس الفئة املتوسطة لدلافعية 

جناز حيث بلغت  جناز  %59,9لالإ ، وىف فئة مس توى ادلافعية لالإ

، وزادت عهنا قلياًل  %38غت نس بة املبحوثني من املديرين املرتفعة بل

نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس الفئة املرتفعة لدلافعية  

جناز حيث بلغت   .  %39,1لالإ

ىل أأن لٍك من املبحوثني من املديرين،   وتشري النتاجئ السابقة اإ

جناز، حي ث تبني أأن ما  واملرشدين الزراعيني دلهيم دافعية متوسطة لالإ

يزيد بقليل عىل ثالثة أأخامس املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى  

(، وأأن ثالثة أأخامس املبحوثني من املرشدين الزراعيني  %62الزراعى)

( دلهيم دافعية متوسطة لإجناز الأعامل الإرشادية، مما  %59,9تقريبًا)

ني لرفع  يتطلب توفري احملفزات ادلاخلية واخلارجية لهؤلء املبحوث

مس توى دافعيهتم لإجناز الأعامل الإرشادية، من خالل تشجيعهم عىل  

دارية أأعىل،   ىل مراكز اإ حتمل مس ئوليات أأكرب، والتطلع للوصول اإ

والتصدى للمشالكت املعقدة الىت تواجه اجلهاز الإرشادى دون اخلوف  

من التعرض للمسائةل، وابلتاىل يعود ابلأثر الإجياب عىل ظهور قدراهتم  

بداعية.    الإ

 

 

 الاجتاه حنو العمل الإرشادى: 

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

ىل أأن ثالثة أأرابع   دلرجة اجتاههم حنو العمل الإرشادى، أأشارت النتاجئ اإ

(  %75,2(، و) %75املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني )

فئة الاجتاه املرتفع حنو العمل الإرشادى الزراعى،  عىل التواىل يقعون ىف 

( عىل التواىل أأيضًا يقعون ىف فئة  %24,8(، و) %25وأأن ربعهم ) 

 الاجتاه املتوسط حنو العمل الإرشادى الزراعى. 

ىل اتفاق لٍك من املبحوثني من املديرين،   وتشري النتاجئ السابقة اإ

الإرشادى، حيث  واملرشدين الزراعيني من حيث اجتاههم حنو العمل 

تبني أأن ثالثة أأرابع املبحوثني من املديرين واملرشدين  

( عىل التواىل مس توى اجتاههم حنو العمل  %75,2(، )%75الزراعيني)

الإرشادى الزراعى مرتفع، ويتضح من النتاجئ السابقة أأن الًك من  

جيابية( حنو   املديرين، واملرشدين الزراعيني دلهيم اجتاهات مرتفعة )اإ

الإرشادى مع اختالف طفيف ىف النسب املئوية، الأمر اذلى  العمل

جيعلهم حمبني للعمل وقادرون عىل التفكري الإجياب والعطاء املس متر  

جياب ميكن تمنيته   لصاحل العمل الإرشادى الزراعى، وهو مؤرش اإ

بداعية   والاس تفادة منه برفع مس توى معارفهم وهماراهتم وقدراهتم الإ

وى أ داء اخلدمات الإرشادية وتطوير العمل  للعمل عىل رفع مس ت 

 الإرشادى الزراعى بشلك عام. 

ساليب  لأ من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى اس تخدام املبحوثني 

 املدروسة:  الإبداع الإدارى  

يتناول هذا اجلزء النتاجئ اخلاصة مبدى اس تخدام املبحوثني من  

بداع  الإدارى، وذكل من  مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى لأساليب الإ

وهجة نظرمه، ونظر املبحوثني من املرشدين الزراعيني، وجاءت النتاجئ 

 (. 3عىل النحو التاىل: جدول رمق )

لأسلوب  من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى اس تخدام املبحوثني 
 العصف اذلهىن:  

تراوح املتوسط املرحج دلرجة اس تخدام املبحوثني من املديرين  

درجة   2,69درجة كحد أأدىن، و 1,9العصف اذلهىن بني لأسلوب 

كحد أأقىص من ثالث درجات، بيامن اخنفض احلد الأدىن والأقىص ىف  

املتوسط املرحج لرأأى املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف اس تخدام  

درجة كحد أأدىن،  1,49املديرين لهذا الأسلوب، حيث تراوح بني

ات، وقد جاءت اس تجاابت  درجة كحد أأقىص من ثالث درج 2,41و

لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني مرتبة تنازليًا عىل  

خطوات قياس اس تخدام أأسلوب العصف اذلهىن من جانب املديرين  

 عىل النحو التاىل وفقًا للمتوسط املرحج: 

حيث جاء ىف مقدمهتا من وهجة نظر املبحوثني من املديرين املوافقة  

" وذكل  د املناسب مهناعامتاتقيمي الأفاكر املطروحة و خطوة "عىل 

درجة، ىف حني جاءت الاس تجابة عىل هذه   2,69مبتوسط مرحج 

اخلطوة ىف املرتبة الثانية من وهجة نظر املبحوثني من املرشدين  

 درجة.  2,15الزراعيني مبتوسط مرحج 
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عقد جلسة  وىف املرتبة الثانية جاءت املوافقة عىل خطوة "

" من وهجة  عن املشلكة املراد حلها ةفكرة بس يط اهئمعط لإ  لمرؤوسنيل

درجة، ىف حني   2,65نظر املبحوثني من املديرين وذكل مبتوسط مرحج 

جاءت الاس تجابة عىل هذه اخلطوة ىف املرتبة الأوىل من وهجة نظر  

 درجة.  2,41املبحوثني من املرشدين الزراعيني مبتوسط مرحج  

املرؤوسني   جاءت املوافقة عىل خطوة "مطالبة وىف املرتبة الثالثة

" من وهجة نظر املبحوثني من  تحديد أأبعاد املشلكة وجوانهبا اخملتلفةب 

درجة، كام جاءت الاس تجابة عىل    2,62املديرين وذكل مبتوسط مرحج  

هذه اخلطوة ىف نفس املرتبة الثالثة من وهجة نظر املبحوثني من  

 درجة.  2,11  املرشدين الزراعيني مبتوسط مرحج

وىف املرتبتني الأخريتني جاءت موافقة املبحوثني من املديرين عىل  

ىل أأعامل   خطوىت " مطالبة املرشدين ابلتفكري ىف طريقة حتويل الأفاكر اإ

رشادية مفيدة"، و "حتديد أأحدث الأفاكر املطروحة وأأكرثها بعداً عن   اإ

  درجة عىل  1,9، و 2,01الأفاكر الواردة" مبتوسط مرحج قدره 

الرتتيب، وجاءت املوافقة عىل نفس اخلطوتني من وهجة نظر املبحوثني  

من املرشدين الزراعيني ىف نفس املرتبتني الأخريتني مبتوسط مرحج قدره  

 درجة عىل الرتتيب.   1,49، و1,55

( أأن املتوسط املرحج العام  3كام تبني من النتاجئ )جدول رمق 

  2,35العصف اذلهىن بلغ لس تخدام املبحوثني من املديرين لأسلوب 

درجة من ثالث درجات، ىف حني اخنفض املتوسط املرحج العام لرأأى  

املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف اس تخدام املبحوثني من املديرين  

 درجة.   1,86لأسلوب العصف اذلهىن حيث بلغ 

مس توى اس تخدام املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشاد الزراعى  

 ذلهىن: لأسلوب العصف ا 

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

ىل   جامًل اإ لرأأهيم ىف درجة اس تخدام املديرين لأسلوب العصف اذلهىن اإ

( أأن ما يزيد عىل  4ثالث فئات، أأشارت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

( يرون  %54نصف املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى )

م يس تخدمون أأسلوب العصف اذلهىن بدرجة مرتفعة، واخنفضت  أأهن

عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة  

، وىف فئة مس توى  %18,3مس توى الاس تخدام املرتفع حيث بلغت 

، بيامن  %43الاس تخدام املتوسط بلغت نس بة املبحوثني من املديرين 

ثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة  زادت عهنا قلياًل نس بة املبحو 

، واكنت أأقل نس بة من  %51,5الاس تخدام املتوسط حيث بلغت 

( تقع ىف فئة مس توى الاس تخدام املنخفض لهذا  %3املديرين )

الأسلوب، ىف حني زادت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين  

  الزراعيني ىف نفس فئة مس توى الاس تخدام املنخفض حيث بلغت 

30,2 %  . 

ىل وجود تباين بني لٍك من املبحوثني من   وتشري النتاجئ السابقة اإ

املديرين، واملرشدين الزراعيني من حيث  رأأهيم ىف اس تخدام املديرين  

لأسلوب العصف اذلهىن، حيث تبني أأن الغالبية العظمى املبحوثني من  

( يرون أأهنم يس تخدمون أأسلوب العصف اذلهىن بدرجة  %97املديرين )

وسطة، ىف حني تبني أأن ما يزيد بقليل عىل أأربع أأخامس  مرتفعة ومت

( يرون اس تخدام املبحوثني  %81,7املبحوثني من املرشدين الزراعيني )

 من املديرين لهذا الأسلوب بدرجة متوسطة ومنخفضة. 

لأسلوب  من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى اس تخدام املبحوثني 
 اجملموعات الشلكية: 

 دلرجة اس تخدام املبحوثني من املديرين  تراوح املتوسط املرحج

  2,36درجة كحد أأدىن، و 1,72لأسلوب اجملموعات الشلكية بني 

درجة كحد أأقىص من ثالث درجات، بيامن اخنفض احلد الأدىن والأقىص  

ىف املتوسط املرحج لرأأى املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف  

درجة كحد   1,32اس تخدام املديرين لهذا الأسلوب، حيث تراوح بني

درجة كحد أأقىص من ثالث درجات، وقد جاءت   1,87أأدىن، و

اس تجاابت لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني مرتبة  

تنازليًا عىل خطوات قياس اس تخدام أأسلوب اجملموعات الشلكية من 

 جانب املديرين عىل النحو التاىل وفقًا للمتوسط املرحج: 

هتا من وهجة نظر املبحوثني من املديرين املوافقة  حيث جاء ىف مقدم

عىل خطوة "عرض املوضوع أأو املشلكة املراد معاجلهتا عىل لك مجموعة"  

درجة، كام جاءت الاس تجابة عىل هذه   2,36وذكل مبتوسط مرحج 

اخلطوة ىف نفس املرتبة من وهجة نظر املبحوثني من املرشدين الزراعيني  

 درجة.  1,87مبتوسط مرحج 

ىف املرتبة الثانية جاءت املوافقة عىل خطوة "املرور علهيم ومجع  و

لهيا" من وهجة نظر املبحوثني من املديرين وذكل   الأفاكر الىت توصلوا اإ

درجة، كام جاءت الاس تجابة عىل هذه اخلطوة   1,99مبتوسط مرحج 

ىف نفس املرتبة من وهجة نظر املبحوثني من املرشدين الزراعيني  

 درجة.  1,50مبتوسط مرحج 

وىف املرتبة الثالثة جاءت املوافقة عىل خطوة "عرض الأفاكر الىت  

مت مجعها عىل اجملموعات مرة أأخرى" من وهجة نظر املبحوثني من  

درجة، ىف حني جاءت   1,91املديرين وذكل مبتوسط مرحج 

الاس تجابة عىل هذه اخلطوة ىف املرتبة اخلامسة من وهجة نظر املبحوثني  

 درجة.  1,43الزراعيني مبتوسط مرحج  من املرشدين 

وىف املرتبة الأخرية جاءت موافقة لٍك من املبحوثني من املديرين،  

ة املرشدين الزراعيني لالجامتع  رشدين الزراعيني عىل خطوة " دعو وامل

ىل مجموعات صغرية من ) ( أأفراد" وذكل مبتوسط مرحج  9 -5وتقس ميهم اإ

 درجة عىل الرتتيب.   1,32، و1,72قدره  

( أأن املتوسط املرحج العام  3ام تبني من النتاجئ )جدول رمق ك

لس تخدام املبحوثني من املديرين لأسلوب اجملموعات الشلكية بلغ 

درجة من ثالث درجات، ىف حني اخنفض املتوسط املرحج العام   1,93

لرأأى املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف اس تخدام املبحوثني من  

 درجة  1,49موعات الشلكية حيث بلغ املديرين لأسلوب اجمل

 

 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022) (459-473) Al Tantawy et al 

466 
 

مس توى اس تخدام املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشاد الزراعى  

 لأسلوب اجملموعات الشلكية: 

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

جامًل  لرأأهيم ىف درجة اس تخدام املديرين لأسلوب اجملموعات الشلكية اإ

ىل ثالث  ( أأن ما يزيد عىل  4فئات، أأشارت النتاجئ الواردة جبدول رمق ) اإ

( يرون  %45مخىس املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى )

أأهنم يس تخدمون أأسلوب اجملموعات الشلكية بدرجة متوسطة، 

واخنفضت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس  

، وىف فئة %21,8وسط حيث بلغت فئة مس توى الاس تخدام املت 

مس توى الاس تخدام املنخفض بلغت نس بة املبحوثني من املديرين  

، بيامن زادت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف  34%

،   %69,3نفس فئة مس توى الاس تخدام املنخفض حيث بلغت 

ملرتفع  ( تقع ىف فئة الاس تخدام ا%21واكنت أأقل نس بة من املديرين )

لهذا الأسلوب، واخنفضت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين  

الزراعيني ىف نفس فئة مس توى الاس تخدام املرتفع لأسلوب اجملموعات  

 . % 8,9الشلكية حيث بلغت 

ىل تباين بني لٍك من املبحوثني من املديرين،   وتشري النتاجئ السابقة اإ

درجة اس تخدام املديرين  واملرشدين الزراعيني من حيث رأأهيم ىف  

لأسلوب اجملموعات الشلكية، حيث تبني أأن ما يقرب من أأربع أأخامس  

( أأفادوا ابس تخداهمم لهذا الأسلوب بدرجة  %79املبحوثني من املديرين )

متوسطة ومنخفضة، بيامن رأأى ما يزيد بقليل عىل ثلىث املبحوثني من  

املديرين لهذا   ( اس تخدام املبحوثني من %69,3املرشدين الزراعيني )

 الأسلوب بدرجة منخفضة. 

لأسلوب  من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى اس تخدام املبحوثني 
 : عظمة السمكة 

تراوح املتوسط املرحج دلرجة اس تخدام املبحوثني من املديرين  

درجة   1,64درجة كحد أأدىن،  1,46لأسلوب عظمة السمكة بني 

د الأدىن والأقىص ىف  كحد أأقىص من ثالث درجات، بيامن اخنفض احل

املتوسط املرحج لرأأى املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف اس تخدام  

درجة كحد أأدىن،  1,32املديرين لهذا الأسلوب، حيث تراوح بني

درجة كحد أأقىص من ثالث درجات، وقد جاءت اس تجاابت   1,35

عىل   لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني مرتبة تنازلياً 

خطوات قياس اس تخدام أأسلوب عظمة السمكة من جانب املديرين  

عىل النحو التاىل وفقًا للمتوسط املرحج: حيث جاء ىف مقدمهتا من وهجة  

نظر املبحوثني من املديرين املوافقة عىل خطوة " مطالبة املشاركني  

بتحديد الأس باب الرئيس ية للمشلكة وتسجيلها ىف هناية اخلطوط  

درجة، كام جاء ىف نفس املرتبة   1,64ذكل مبتوسط مرحج اجلانبية" و 

ىل   موافقة املبحوثني من املرشدين الزراعيني عىل هذه اخلطوة ابلإضافة اإ

عىل طول  خطوة "حتليل تكل الأس باب وكتابة الأس باب الفرعية 

درجة  1,35" مبتوسط مرحج قدره اخلطوط اجلانبية للك سبب رئيىس

 للك مهنام. 

( أأن املتوسط املرحج العام  3كام تبني من النتاجئ )جدول رمق 

  1,57لس تخدام املبحوثني من املديرين لأسلوب عظمة السمكة بلغ 

درجة من ثالث درجات، ىف حني اخنفض املتوسط املرحج العام لرأأى  

املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف اس تخدام املبحوثني من املديرين  

 درجة.  1,34كة حيث بلغ  لأسلوب عظمة السم

مس توى اس تخدام املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشاد الزراعى  

 لأسلوب عظمة السمكة: 

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

ىل   جامًل اإ لرأأهيم ىف درجة اس تخدام املديرين لأسلوب عظمة السمكة اإ

ىل أأن ما يزيد  4اردة جبدول رمق )ثالث فئات، فقد أأشارت النتاجئ الو  ( اإ

(  %55عىل نصف املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى )

يرون أأهنم يس تخدمون أأسلوب عظمة السمكة بدرجة منخفضة،  

وزادت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة  

، وىف فئة  %76,2مس توى الاس تخدام املنخفض حيث بلغت 

مس توى الاس تخدام املتوسط بلغت نس بة املبحوثني من املديرين  

، واخنفضت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف  30%

، واكنت أأقل  %17,3نفس فئة الاس تخدام املتوسط حيث بلغت 

( تقع ىف فئة مس توى الاس تخدام املرتفع لهذا  %15نس بة من املديرين ) 

عهنا أأيضًا نس بة املبحوثني من املرشدين  الأسلوب، كام اخنفضت 

الزراعيني ىف نفس فئة مس توى الاس تخدام املرتفع لأسلوب عظمة  

 .  %6,4السمكة حيث بلغت  

ىل اتفاق لٍك من املبحوثني من املديرين،   وتشري النتاجئ السابقة اإ

واملرشدين الزراعيني عىل اخنفاض مس توى اس تخدام املديرين لأسلوب  

ث تبني أأن ما يزيد عىل أأربع أأخامس املبحوثني من  عظمة السمكة، حي

( يرون أأهنم يس تخدمون أأسلوب عظمة السمكة بدرجة  %85املديرين )

منخفضة ومتوسطة، وأأن ما يزيد بقليل عىل ثالثة أأرابع املبحوثني من  

( يرون اس تخدام املبحوثني من املديرين  %76,2املرشدين الزراعيني ) 

 لهذا الأسلوب بدرجة منخفضة. 

لأسلوب  من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى اس تخدام املبحوثني 
 دلفى: 

تراوح املتوسط املرحج دلرجة اس تخدام املبحوثني من املديرين  

درجة كحد أأقىص   2,58درجة كحد أأدىن،  1,97لأسلوب دلفى بني 

من ثالث درجات، بيامن اخنفض احلد الأدىن والأقىص ىف املتوسط  

من املرشدين الزراعيني ىف اس تخدام املديرين  املرحج لرأأى املبحوثني 

  2,04درجة كحد أأدىن،  1,61لهذا الأسلوب، حيث تراوح بني 

درجة كحد أأقىص من ثالث درجات، وقد جاءت اس تجاابت لٍك من  

املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني مرتبة تنازليًا عىل خطوات  

ن عىل النحو التاىل وفقًا  قياس اس تخدام أأسلوب دلفى من جانب املديري

للمتوسط املرحج: حيث جاء ىف املرتبة الأوىل من وهجة نظر لٍك من  

  املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني املوافقة عىل خطوة "تبىن 

  2,04، و 2,58" مبتوسط مرحج قدره لتطبيقه والسعى احلل الأمثل 

افقة لٍك من املبحوثني  درجة عىل الرتتيب، وىف املرتبة الثانية جاءت مو 
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رسال سلسةل من  من املديرين، واملرشدين الزراعيني عىل خطوة " اإ

ىل عدد من اخلرباء ىف الإرشاد الزراعى لك عىل حده ليبدو   الأس ئةل اإ

رشادية  حمددة وكيفية حلها" مبتوسط مرحج قدره  أأراءمه ىف مشلكة اإ

 درجة عىل الرتتيب.   1,93، و 2,54

( أأن املتوسط املرحج العام  3النتاجئ )جدول رمق كام تبني من 

درجة من   2,29لس تخدام املبحوثني من املديرين لأسلوب دلفى بلغ 

ثالث درجات، ىف حني اخنفض املتوسط املرحج العام لرأأى املبحوثني  

من املرشدين الزراعيني ىف اس تخدام املبحوثني من املديرين لأسلوب  

 درجة.  1,89دلفى حيث بلغ  

ى اس تخدام املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشاد الزراعى  مس تو 
 لأسلوب دلفى: 

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

ىل ثالث   جامًل اإ لرأأهيم ىف درجة اس تخدام املديرين لأسلوب دلفى اإ

( أأن ما يقرب من نصف  4فئات، أأوحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

( يرون أأهنم  %48ني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى )املبحوث

يس تخدمون أأسلوب دلفى بدرجة مرتفعة، واخنفضت عهنا كثرياً نس بة  

املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة مس توى الاس تخدام  

، وىف فئة مس توى الاس تخدام املتوسط  %23,3املرتفع حيث بلغت 

، واخنفضت عهنا نس بة %39ن بلغت نس بة املبحوثني من املديري

املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة مس توى الاس تخدام  

، واكنت أأقل نس بة من املديرين  %28,7املتوسط حيث بلغت 

( تقع ىف فئة مس توى الاس تخدام املنخفض لهذا الأسلوب، بيامن  % 13)

فئة   زادت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس

 .  % 48مس توى الاس تخدام املنخفض حيث بلغت  

ىل تباين بني لٍك من املبحوثني من املديرين،   وتشري النتاجئ السابقة اإ

واملرشدين الزراعيني من حيث رأأهيم ىف  درجة اس تخدام املديرين  

لأسلوب دلفى، حيث تبني أأن الغالبية العظمى من املبحوثني من  

مون هذا الاسلوب بدرجة مرتفعة  ( يرون أأهنم يس تخد%87املديرين )

ومتوسطة، ىف حني تبني أأن ما يزيد عىل ثالثة أأرابع املبحوثني من  

( يرون اس تخدام املبحوثني من املديرين  %76,7املرشدين الزراعيني ) 

 لهذا الأسلوب بدرجة منخفضة ومتوسطة. 

مس توى اس تخدام املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشاد الزراعى  

جامًل: لأساليب الإبد   اع الإدارى املدروسة اإ

بتوزيع لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني وفقًا  

لرأأهيم ىف درجة اس تخدام املبحوثني من املديرين لأساليب الإبداع  

جامًل، أأوحضت النتاجئ )جدول رمق  ( أأن ما يقرب  4الإدارى املدروسة اإ

( يرون  %64ادى الزراعى ) من ثلىث املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرش

أأهنم يس تخدمون أأساليب الإبداع الإدارى املدروسة بدرجة متوسطة،  

واخنفضت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس  

، وىف فئة %35,1فئة مس توى الاس تخدام املتوسط حيث بلغت 

،  %25مس توى الاس تخدام املرتفع بلغت نس بة املبحوثني من املديرين 

واخنفضت عهنا نس بة املبحوثني من املرشدين الزراعيني ىف نفس فئة  

، واكنت أأقل نس بة  %11,4مس توى الاس تخدام املرتفع حيث بلغت 

( تقع ىف فئة مس توى الاس تخدام املنخفض لهذا  %11من املديرين )

الأسلوب، بيامن زادت عهنا كثرياً نس بة املبحوثني من املرشدين  

ة مس توى الاس تخدام املنخفض لأساليب الإبداع  الزراعيني ىف نفس فئ

 .  %53,5الإدارى املدروسة حيث بلغت 

ىل تباين بني لٍك من املبحوثني من املديرين،   وتشري النتاجئ السابقة اإ

واملرشدين الزراعيني من حيث رأأهيم ىف  درجة اس تخدام املديرين  

جامًل، حيث تبني أأن ما يقرب من  ثلىث   لأساليب الإبداع الإدارى اإ

( يس تخدمون هذه الأساليب بدرجة %64املبحوثني من املديرين ) 

متوسطة، بيامن تبني أأن ما يزيد عىل نصف املبحوثني من املرشدين  

( يرون اس تخدام املبحوثني من املديرين لها بدرجة %53,5الزراعيني )

منخفضة، الأمر اذلى يتطلب من املس ئولني ىف اجلهاز الإرشادى  

التدريب الاكىف لهؤلء املديرين وتضمني الربامج التدريبية  الزراعى توفري 

موضوعات تدريبية تشمل الأساليب احلديثة ىف حل املشالكت 

واس تخراج الأفاكر الإبداعية، وكيفية اس تخداهما، وعقد ورش معل مع  

هؤلء املديرين حبضور مجموعة من اخلرباء ملناقشة التطبيق الفعىل لهذه  

 الأساليب.   

ار معنوية الفرق بني متوسطى رأأى لٍك من املبحوثني من  ولختب 

املديرين، واملرشدين الزراعيني ىف درجة اس تخدام املديرين لأساليب  

جامًل مت اس تخدام اختبار ) ( للفرق بني  T-testالإبداع الإدارى اإ

( أأن قمية "ت" احملسوبة  5متوسطني، حيث تبني من اجلدول رمق ) 

ميهتا اجلدولية عند مس توى معنوية  وىه أأكرب من ق  8,337بلغت 

، وهذا يعىن وجود فرق معنوى بني بني  300، ودرجات حرية 0,01

لٍك من املبحوثني من املديرين، واملرشدين الزراعيني فامي يتعلق برأأهيم  

جامًل،   ىف درجة اس تخدام املديرين لأساليب الإبداع الإدارى املدروسة اإ

 من املديرين حيث بلغ املتوسط  وهذا الفرق معنواًي لصاحل املبحوثني

احلساب دلرجة اس تخدام املبحوثني من املديرين لأساليب الإبداع  

جامًل  لرأأى املبحوثني   39,82، ىف مقابل 50,30الإدارى املدروسة اإ

 من املرشدين الزراعيني.

"ل توجد  وبناًء عىل ذكل ميكن رفض الفرض الاحصاىئ القائل 

حصائية بني مديرى  رأأى لٍك من املبحوثني من  فروق ذات دلةل اإ

واملرشدين الزراعيني ىف درجة اس تخدام   ،اجلهاز الإرشادى الزراعى

جامًل " املديرين مناملبحوثني  ، وقبول  لأساليب الإبداع الإدارى اإ

ىل حتزي املبحوثني من   الفرض البحىث البديل، ورمبا يرجع هذا الفرق اإ

الأساليب مع بعض املرشدين   املديرين لرأأهيم، أأو أأهنم يس تخدمون هذه 

ىل أأخصائيني رشاديني دون غريمه من املرشدين   اذلين متت ترقيهتم اإ اإ

الزراعيني، أأو عدم اهامتم املرشدين الزراعيني حبضور الاجامتعات الىت  

 يعقدها املديرين هلم.  

العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من مديرى اجلهاز  

الإرشادى الزراعى، وبني درجة اس تخداهمم لأساليب الإبداع الإدارى  

جامًل:    اإ

 ( ما يىل: 6أأوحضت النتاجئ )جدول رمق 
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وجود عالقة معنوية طردية بني لك من الرضا الوظيفى، وتوفر  

جناز، والاجتاه حنو العمل  التسهيالت والإماكنيات، وادلا فعية لالإ

الإرشادى الزراعى للمبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى  

جامًل، حيث بلغت   وبني درجة اس تخداهمم لأساليب الإبداع الإدارى اإ

(،  0,203(، و) 0,434قمية معامل الارتباط البس يط احملسوبة)

هتا  ( عىل الرتتيب، وىه أأكرب من نظري 0,322(، و) 0,267و)

( ابلنس بة ملتغريات الرضا  0,01اجلدولية عند مس توى معنوية )

جناز، والاجتاه حنو العمل الإرشادى الزراعى،   الوظيفى، وادلافعية لالإ

( ابلنس بة ملتغري توفر التسهيالت  0,05وعند مس توى معنوية)

 والإماكانت.  

عدم وجود عالقة معنوية بني لك من سن املبحوثني من مديرى  

رشادى الزراعى وبني درجة اس تخداهمم لأساليب الإبداع  اجلهاز الإ 

جامًل، حيث بلغت قمية معامل الارتباط البس يط   الإدارى اإ

 (، وىه أأقل من نظريهتا اجلدولية.  0,011احملسوبة)

عدم وجود عالقة معنوية بني املس توى التعلميى، والتخصص  

الزراعى وبني درجة ادلراىس للمبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى 

اس تخداهمم لأساليب الإبداع الإدارى اإجامًل، حيث بلغت قميىت مربع  

 وهام أأقل من نظرياهتام اجلدولية.   2,392، و2,516اكى احملسوبة 

ىل الفرض الإحصاىئ القائل  "ل  وبناء عىل هذه النتاجئ وابلرجوع اإ

وثني من  توجد عالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبح

مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى وىه: السن، واملس توى التعلميى، 

والتخصص ادلراىس، والرضا الوظيفى، وتوفر التسهيالت والاماكانت،  

جناز، والاجتاه حنو العمل الإرشادى،  درجة  وبني وادلافعية لالإ

جامًل، "  نه ميكن  اس تخداهمم لأساليب الإبداع الإدارى املدروسة اإ فاإ

لنس بة ملتغريات الرضا الوظيفى، وتوفر التسهيالت والإماكانت،  رفضه اب

جناز، والاجتاه حنو العمل الإرشادى الزراعى، وقبول   وادلافعية لالإ

الفرض البحىث البديل، بيامن مل يمتكن من رفضه ابلنس بة ملتغريات السن، 

 . واملس توى التعلميى، والتخصص ادلراىس 

 توصيات البحث: 

ملديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى، وتضمني  عقد دورات تدريبية 

الربامج التدريبية موضوعات حديثة تشمل الأساليب احلديثة ىف حل  

بداعية، وكيفية اس تخداهما، وعقد   املشالكت واس تخراج الأفاكر الإ

ورش معل مع هؤلء املديرين حبضور مجموعة من اخلرباء ملناقشة  

 التطبيق الفعىل لهذه الأساليب. 

اجلهاز الإرشادى الزراعى عىل اس تخدام أأساليب  حث مديرى 

الإبداع الإدارى من خالل مشاركة املرشدين الزراعيني ىف حتديد  

املشالكت الإرشادية وطرق التعامل معها والاهامتم ابلأفاكر اجلديدة  

هاملها، حيث تبني من النتاجئ اخنفاض ىف نس بة اس تخدام   وعدم اإ

ة ، وأأسلوب عظمة السمكة من  املديرين لأسلوب اجملموعات الشلكي 

 وهجة نظر املبحوثني من املرشدين. 

تقدمي ادلمع الاكمل من قبل القامئني عىل اجلهاز الإرشادى الزراعى  

للمديرين وتشجيعهم عىل اس تخدام الأساليب احلديثة ىف حل  

 مشالكت العمل الإرشادى الزراعى. 
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. املنظومة دار  والإدارة، للتنظمي املرصى

 دروسةتوزيع لٍك من املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى، واملرشدين الزراعيني وفقًا ملتغرياهتم املس تقةل امل  : 1جدول  
 202ن=        املرشدين الزراعيني 100ن=      مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى 

 % عدد  السن. -1 % عدد  السن. -1
 % 20,3 41 ( س نة 41  -33) % 15 15 ( س نة 39  -30)
 % 24,3 49 ( س نة 50  -42) % 23 23 ( س نة 49  -40)
 % 55,4 112 س نة فأأكرث  51 % 62 62 ( س نة 59  -50)

 % 100 202 الإجامىل % 100 100 الإجامىل
 % عدد  املس توى التعلميى.  -2 % عدد  املس توى التعلميى.  -2

 % 37,1 75 متوسط  % 23 23 متوسط 
 % 54,5 110 جامعى  % 55 55 جامعى 

 % 8,4 17 فوق جامعى  % 22 22 فوق جامعى 
 % 100 202 الإجامىل % 100 100 الإجامىل

 % عدد  التخصص ادلراىس.  -3 % عدد  التخصص ادلراىس.  -3
رشاد   % 34,7 70 ارشاد زراعى  % 35 35 زراعى اإ

 % 40,1 81 شعبة عامة  % 37 37 شعبة عامة 
 % 25,2 51 ختصصات أأخرى  % 28 28 ختصصات أأخرى 

 % 100 202 اجملموع % 100 100 اجملموع

 بظروف العمل ىف اجلهاز الإرشادى الزراعى. ملتغرياهتم املس تقةل املرتبطة واملرشدين الزراعيني وفقًا  ،املبحوثني من املديرينلٍك من توزيع   : 2جدول  

 الرضا الوظيفىمس توى  م 
 املرشدين  املديرين 

 % العدد  % العدد 
 % 5,9 12 %3 3 ( درجة17  -11منخفض من ) 1
 % 52 105 % 47 47 ( درجة24  -18متوسط من ) 2
 % 42,1 85 % 50 50 درجة فأأكرث   25مرتفع من  3
 100 202 100 100 الإجامىل 
 % العدد  % العدد  التسهيالت والإماكانت مس توى توفر  م 
 % 45 91 % 18 18 ( درجة12  -8متوفرة بدرجة منخفضة من )  1
 % 38,1 77 % 61 61 ( درجة17 -13متوفرة بدرجة متوسطة من )  2
 % 16,8 34 % 21 21 درجة فأأكرث  18متوفرة بدرجة مرتفعة من   3
 100 202 100 100 الإجامىل 
جناز مس توى  م   % العدد  % العدد  ادلافعية لالإ
 %1 2 - - ( درجة13  -7منخفضة من )  1
 % 59,9 121 % 62 62 ( درجة20 -14متوسطة من )  2
 % 39,1 79 % 38 38 درجة فأأكرث  21مرتفعة من   3
 100 202 100 100 الإجامىل 
 % العدد  % العدد  مس توى الاجتاه حنو العمل الإرشادى  م 
 - - - - ( درجة12  -8منخفضة من )  1
 % 24,8 50 % 25 25 ( درجة17 -13متوسطة من )  2
 % 75,2 152 % 75 75 درجة فأأكرث  18مرتفعة من   3
 100 202 100 100 الإجامىل 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022) (459-473) Al Tantawy et al 

470 
 

   لأساليب الإبداع الإدارى املدروسة من املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى، واملرشدين الزراعيني وفقًا لرأأهيم ىف درجة اس تخدام املبحوثني من املديرين  لكٍ توزيع   : 3جدول  

 أأساليب الإبداع الإدارى  م 

 مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى 
 202املرشدين الزراعيني ن=   100ن= 

 الاس تخدام درجة 
 املتوسط املرحج

ب 
رتتي

ال
 

 درجة الاس تخدام 
 املتوسط املرحج

ب 
رتتي

ال
 

ىل حد ما  يس تخدم ىل حد ما  يس تخدم ل يس تخدم  اإ  ل يس تخدم  اإ
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

                 أأوًل: أأسلوب العصف اذلهىن:  
 1 2,41 11,9 24 35,6 72 52,5 106 2 2,65 3 3 29 29 68 68 عقد جلسة للمرؤوسني لإعطاهئم فكرة بس يطة عن املشلكة املراد حلها.  1
 3 2,11 20,3 41 48 97 31,7 64 3 2,62 3 3 32 32 65 65 مطالبة املرؤوسني بتحديد أأبعاد املشلكة وجوانهبا اخملتلفة. 2
 4 1,86 35,1 71 44,1 89 20,8 42 4 2,51 4 4 41 41 55 55 طرح بعض الأس ئةل عىل املرؤوسني لستثارة عقوهلم لتوليد الأفاكر.  3
 5 1,81 34,7 70 49,5 100 15,8 32 5 2,47 5 5 43 43 52 52 تشجيع املرشدين عىل تقدمي أأفاكرمه حبرية وتسجيلها.  4
 6 1,72 40,6 82 46,5 94 12,9 26 6 2,22 11 11 56 56 33 33 مطالبة املرؤوسني بزايدة التأأمل ىف الأفاكر وتوليد املزيد مهنا.  5
 7 1,67 45,5 92 42,1 85 12,4 25 7 2,08 17 17 58 58 25 25 جتنب النقد لأى فكرة يعرضها العاملون الإرشاديون.  6
 9 1,49 58,9 119 33,2 67 7,9 16 9 1,9 38 38 34 34 28 28 حتديد أأحدث الأفاكر املطروحة وأأكرثها بعداً عن الأفاكر الواردة.  7
ىل أأعامل اإرشادية مفيدة.  8  8 1,55 57,9 117 28,7 58 13,4 27 8 2,01 33 33 33 33 34 34 مطالبة املرشدين ابلتفكري ىف طريقة حتويل الأفاكر اإ
 2 2,15 20,3 41 44,1 89 35,6 72 1 2,69 3 3 25 25 72 72 تقيمي الأفاكر املطروحة واعامتد املناسب مهنا.  9
  1,86 املتوسط املرحج العام   2,35       املتوسط املرحج العام  
                 اثنيًا: أأسلوب اجملموعات الشلكية 

ىل مجموعات صغرية من) 10  7 1,32 76,2 154 15,8 32 7,9 16 7 1,72 48 48 32 32 20 20 ( أأفراد. 9 -6دعوة املرشدين الزراعيني لالجامتع وتقس ميهم اإ
 1 1,87 38,6 78 36,1 73 25,2 51 1 2,36 14 14 36 36 50 50 عرض املوضوع أأو املشلكة املراد معاجلهتا عىل لك مجموعة.  11
 4 1,46 65,8 133 22,8 46 11,4 23 4 1,86 32 32 50 50 18 18 مطالبة لك مرشد بتسجيل أأفاكره ىف أأجندته بدون مشاركة زمالئه.  12
لهيا.  13  2 1,50 61,9 125 25,7 52 12,4 25 2 1,99 29 29 43 43 28 28 املرور علهيم ومجع الأفاكر الىت توصلوا اإ
 5 1,43 67,3 136 22,3 45 10,4 21 3 1,91 32 32 45 45 23 23 عرض الأفاكر الىت مت مجعها عىل اجملموعات مرة أأخرى.  14
 6 1,40 68,3 138 23,8 48 7,9 16 6 1,84 38 38 40 40 22 22 مطالبة لك مرؤوس بتقيمي الأفاكر املطروحة رساً مع نفسه.  15

عرض الأفاكر الىت حازت عىل الاهامتم الأكرب وطلب التصويت علهيا   16
ىل الفكرة الأنسب.   3 1,49 60,9 123 29,7 60 9,4 19 5 1,85 39 39 37 37 24 24 للوصول اإ

  1,49 املتوسط املرحج العام   1,93       املتوسط املرحج العام  
                 اثلثًا: أأسلوب عظمة السمكة: 

رمس خط أأفقى يف هنايته دائرة وعىل طوهل خطوط جانبية لأعىل   17
 2 1,34 73,8 149 18,3 37 7,9 16 3 1,58 57 57 28 28 15 15 ولأسفل. 

تسجيل املشلكة موضوع الاجامتع داخل ادلائرة الىت متثل رأأس   18
 3 1,32 74,8 151 18,3 37 6,9 14 2 1,6 56 56 28 28 16 16 السمكة.

مطالبة املشاركني بتحديد الأس باب الرئيس ية للمشلكة وتسجيلها ىف   19
 1 1,35 71,8 145 21,8 44 6,4 13 1 1,64 53 53 30 30 17 17 هناية اخلطوط اجلانبية. 
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حتليل تكل الأس باب وكتابة الأس باب الفرعية عىل طول اخلطوط   20
 1 1,35 74,8 151 15,3 31 9,9 20 4 1,46 50 50 36 36 14 14 اجلانبية للك سبب رئيىس 

  1,34 املتوسط املرحج العام   1,57       املتوسط املرحج العام  21
                 رابعًا: أأسلوب دلفى  

ىل عدد من اخلرباء ىف الإرشاد الزراعى لك   22 رسال سلسةل من الأس ئةل اإ اإ
رشادية حمددة وكيفية حلها.   2 1,93 32,2 65 42,6 86 25,2 51 2 2,54 10 10 26 26 64 64 عىل حده ليبدو أأراءمه ىف مشلكة اإ

 3 1,64 50,5 102 35,1 71 14,4 29 3 2,07 25 25 43 43 32 32 ترتيب وتصنيف الإجاابت حسب توافق الاراء والأفاكر  23

ىل اخلرباء املشاركني لعرض الأفاكر اخملتلفة حىت   24 عادهتا مرة أأخرى اإ اإ
 4 1,61 54 109 31,2 63 14,9 30 4 1,97 29 29 45 45 26 26 يتفقوا عىل احلل الأنسب للمشلكة.

 1 2,04 25,7 52 44,1 89 30,2 61 1 2,58 7 7 28 28 65 65 تبىن احلل الأمثل والسعى لتطبيقه 25
  1,89 املتوسط املرحج العام   2,29       املتوسط املرحج العام  
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لرأأهيم ىف مس توى اس تخدام املبحوثني من املديرين  واملرشدين الزراعيني وفقًا ،  من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعىني املبحوثلٍك من توزيع  : 4جدول 
 الإدارى املدروسة. لأساليب الابداع 

 مس توى الاس تخدام  م 
 املرشدين  املديرين 

 % العدد  % العدد 
     أأسلوب العصف اذلهىن  
 % 30,2 61 %3 3 ( درجة14  -9منخفضة من )  1
 % 51,5 104 % 43 43 ( درجة20 -15متوسطة من )  2
 % 18,3 37 % 54 54 ( درجة27  -21مرتفعة من ) 3
 % 100 202 % 100 100 الإجامىل 
 % العدد  % العدد  أأسلوب اجملموعات الشلكية م 
 % 69,3 140 % 34 34 ( درجة11  -7منخفضة من )  1
 % 21,8 44 % 45 45 ( درجة16 -12متوسطة من )  2
 % 8,9 18 % 21 21 ( درجة21  -17مرتفعة من ) 3
 % 100 202 % 100 100 الإجامىل 
 % العدد  % العدد  أأسلوب عظمة السمكة م 
 % 76,2 154 % 55 55 ( درجات 6  -4منخفضة من )  1
 % 17,3 35 % 30 30 ( درجات 9  -7متوسطة من )  2
 % 6,4 13 % 15 15 ( درجة12  -10مرتفعة من ) 3
 % 100 202 % 100 100 الإجامىل 
 % العدد  % العدد  أأسلوب دلفى  م 
 % 48 97 % 13 13 ( درجات 6  -4منخفضة من )  1
 % 28,7 58 % 39 39 ( درجات 9  -7متوسطة من )  2
 % 23,3 47 % 48 48 ( درجة12  -10مرتفعة من ) 3
 % 100 202 % 100 100 الإجامىل 
جاملً  م   % العدد  % العدد  مس توى اس تخدام أأساليب الإبداع الإدارى اإ
 % 53,5 108 % 11 11 ( درجات 39 -24منخفضة من )  1
 % 35,1 71 % 64 64 ( درجات 55 -40متوسطة من )  2
 % 11,4 23 % 25 25 درجة فأأكرث  56مرتفعة من   3
 % 100 202 % 100 100 الإجامىل 

لق  نتاجئ اختبار "ت" ملعنوية الفرق بني متوسطى رأأى لٍك من املبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى، واملرشدين الزراعيني فامي يتع  : 5جدول 
جامًل ابس تخدام املبحوثني من املديرين لأساليب الإبداع الإدارى   اإ

عدد   العينة
 العينة

املتوسط 
 احلساب

الاحنراف  
 املعيارى

درجات  
 احلرية

مس توى 
 ادللةل 

قمية "ت"  
 ادللةل الإحصائية احملسوبة

 9,604 50,30 100 املديرون
حصائيًا  8,337 0,01 300 املرشدون   دال اإ

 10,603 39,82 202 الزراعييون

 2,592( =  0,01"ت" اجلدولية )

  للمبحوثني من مديرى اجلهاز الإرشادى الزراعى بني املتغريات املس تقةل املدروسةللعالقة ومربع اكى  ،لبريسونالبس يط قمي معامالت الإرتباط  : 6جدول 
جاملً  وبني  اس تخداهمم لأساليب الإبداع الإدارى اإ

 املتغريات املس تقةل للمبحوثني م 
جاملً   اس تخدام املديرين لأساليب الإبداع الإدارى اإ

 قمي مربع اكي  قمي معامالت الارتباط 
 - 0,011 السن 1
 2,516 - املس توى التعلميى 2
 2,392 - التخصص ادلراىس  3
 - ** 0,434 الرضا الوظيفى  4
 - * 0,203 توفر التسهيالت والإماكانت  5
جناز  6  - ** 0,267 ادلافعية لالإ
 - ** 0,322 الاجتاه حنو العمل الإرشادى الزراعى  7

القمية اجلدولية ملعامل الارتباط البس يط عند           100ن=        0,195=  0,01القمية اجلدولية ملعامل الارتباط البس يط عند مس توى معنوية
 0,254=  0,05مس توى معنوية 

 13,277(=  4، د.ح )0,01القمية اجلدولية ملربع اكى عند مس توى معنوية 
 9,488(=  4، د.ح )0,05ى معنوية القمية اجلدولية ملربع اكى عند مس تو 
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ABSTRACT 

The research aimed to determining the use degree of the Administrators to some methods of 
administrative creativity from their point of view, and Agents, also, determine the significance of the 
relationship between the studied independent variables for the respondents of Administrators, and 
degree of their use to the studied methods of Administrative creativity. The research was conducted 
in four governorates, namely Al-Gharbia, and Al-Beheira to represent the Lower Egypt, Al-Minya, 
and Assiut to represent the Upper Egypt. Data was collected from all administrators in four 
governorates, including 100 researchers. As a sample of the extension agents was selected in the study 
governorates amounted for 202 respondents to compare and try to ascertain the reality and veracity of 
the statements made by the respondents from the Administrators. Data was collected using a 
questionnaire form, in person-interview with the respondents during May and June 2021, it was used 
to display and analyze data numerical inventory tables, percentages, weighted average calculations, 
and test "T", simple correlation coefficient, and chi- square. Nearly two-thirds (64%) of the 
respondents Administrators use administrative creativity methods that are considered to be moderate 
overall, while more than half  of the respondents of  Agents(53.5%) saw that respondents of managers 
use that methods with low degree. There are statistically significant differences between the opinion 
of both the administrators and Agents in the use degree to which the administrators of the studied 
administrative creativity methods in general, and this difference was in favor of the administrators 
respondents. 

Keywords: Administrative Creativity; Administrative Creativity Methods; Administrators of the 
Agricultural extension system. 

 


