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 محافظة الشرقيةببعض قرى  الزراعى دىفى العمل اإلرشا لدورهم المحليين أداء القادة وقاتمع

 
 اهلل عبد العالعبد ماجدة

 جامعة الزقازيق -ةكلية الزراع -المساعد الزراعى أستاذ اإلرشاد
 خلصتالمس

فى العمل  الريفيين على دور القادة المحليينالتعرف  البحث، وكذلك عينه المحليين القادة ف هذا البحث التعرف على خصائص استهد
، مرتبط بالقادة بالزراع، وما هو وما هو مرتبط اإلرشادى، بالجهاز هو مرتبط سواء ما ،التى تعوق قيامهم بهذا الدور والمعوقات الزراعى اإلرشادى

التى  حاتهم للتغلب على هذه المعوقاتومقتر  تلوماعلى المع ، وكذلك أهم مصادر حصولهموقاتالمع وجود بدرجة وثينبحالم وعالقة خصائص
 تعوق أدائهم.

 تالبيانا ، وجمعتريفى قائد محلى 051الشرقية عددها  محافظة ببعض قرى هذا البحث على عينة من القادة المبحوثين وقد أجرى
ستخد4102وفبراير  يناير، بالمقابلة الشخصية خالل شهرى إستبيان استمارة بواسطة  ، والمتوسطوالنسب المئوية لبيانات التكراراتلتحليل ا م، وا 
 .لبيرسون البسيط ، ومعامل اإلرتباطالمرجح

 
 البحث ما يلى: يهاالتى توصل إل أهم النتائج وكانت

 يات، نشر التوصالحقول اإلرشادية إقامة ،للزراع اإلرشادية التوصيات فى تنفيذ المساعدةالمحلى هى  بها القائد األدوار التى يقوم أن أهم -0
 البرامج وتنفيذ فى تخطيط المشاركةو  اإلرشادية  فى تنفيذ التوصيات المساعدة ،فى معرفة مشاكل الزراع بين الزراع، المساعدة اإلرشادية
 .اإلرشادية

 البرامجقصور  مثل اإلرشادى منها ما هو مرتبط بالجهاز اإلرشادى فى العمل لدورهم الريفيين المحليين وجود معوقات تعوق أداء القادة -4
 تفتت األمية، بةنس مثل إرتفاع مرتبط بالزراعاإلرشادية، ومنها ما هو  التوصياتتأخر وصول  اإلرشادية، عدم توفر النشرات اإلرشادية،

 بين وجود اتصال مباشر ، عدمحوافز تقديم مثل نقص وسائل اإلنتقال، عدم وآخر مرتبط بالقائد فى القائد الزراعية، عدم ثقة الزراع الحيازة
 .والمرشدين القادة

 ودرجة اإلرشادية، الزراعية، درجة القيادة، القدرة على نشر التوصيات بين كل من درجة التعليم، حجم الحيازة وجود عالقة إرتباطية معنوية -3
، والزراع، رشادىاإل المعوقات الخاصة بالجهاز وجود وبين درجة المحليين فى العمل اإلرشادى ودور القادة ،الرضا عن العمل اإلرشادى

 والقادة المحليين.
 .التليفزيون، اعةاإلذ اإلرشادية، الزراعى، النشرات المرشد ،الزراعى مجلة اإلرشاد أهم مصادر المعلومات وكانت

طاء إع اإلرشادية، البرامج القادة فى تخطيط راك، إشتوفير التمويل الالزم المعوقات  للتغلب على هذه المبحوثين وكانت أهم مقترحات
 التدريبية المناسبة. ميزانية العمل اإلرشادي، توفير الدورات ، زيادةللقادة حوافز

 
 البحث: مقدمة

تعتبر الزراعة فى جمهورية مصر العربية إحدى المجاالت اإلقتصادية الهامة التى تحتل مكانة خاصة بين مختلف القطاعات االقتصادية 
الزراعية بنسبة  فى الصادرات المتزايدة وتساهم البشرية ه وتستوعب األعدادالخام الالزمة فى الصناع والكساء والمواد األخرى، حيث توفر الغذاء

 (.8991ة الزراعة، ار )وز  ت برعاية كاملة من قبل الدولةمقبولة لذا حظي
كساب المهارات وتغيير اإلتجاهات المرغو دثعارف والمعلومات المستحمالزراعى بتوصيل ال اإلرشاد ويقوم بة إلى أكبر عدد من جمهور ة وا 
 معيشة بمستوى واالرتقاءبهدف تحقيق التطور واإلنتعاش فى الحياة الريفية، العديد من الطرق والوسائل التعليمية المناسبة  بإستخدام المسترشدين
تجاهات رًا فى سلوكتعد من أكثر الطرق فعالية وتأثي ىشخصأن طرق االتصال ال من الدراسات العديد ، ولقد أوضحتاألسر الريفية  المسترشدين وا 

 (.2182جمال،  )وسامالريفيين  على القادة فكرة اإلعتماد فقد زادت األمية، ولذلك التى ترتفع بها نسبة خاصة  فى المجتمعات وبصفة
فى  يث تشغل مكانة كبيرةالمختلفة، ح به فى بناء المجتمعات القيادة والدور الكبير الذى تقوم علماء النفس اإلجتماعى على أهميتة ويؤكد

، الزراعى مع اإلرشاد ومتفقة كملةم بأنشطة والقيام الزراع فى التأثير على تغيير سلوك وقدرتهم الزراع به من ثقة اإلرشاد الزراعى لما تتمتع أنشطة
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 كفاءتها والتعرف عليها ورفع هاالوصول إليالمحلية الزراعية فى  بالقيادات يدًا من األهتمامز الزراعى فى الدول النامية م على اإلرشاد يجب لذلك
 (.2182)قشطة، المرشد لهم  ومتابعة فى حقولهم الزراعية المناسبة وتطبيقها يدها بالمستحدثاتوتزو 

بين أعضاء المجتمع  هو تحقيق التفاعل اإلجتماعى ه خاصة حيث أن الهدف من القيادةالزراعى أهمي فى العمل اإلرشادى تل القيادةوتح
الرئيسية  هم القاعدة ادةجميعًا لتحقيقها، فالق يسعونالتى  المرغوب للتوصل إلى األهداف المشتركة فى األتجاه هاوتوجيه م جهودهم وأنشطتهموتنظي

 ونحيث يمثل محليين قادة فى الريف المصرى وجود العمل التنموى حالنج األساسية ، ومن المتطلباتفى أهدافه الناجح التى يعتمد عليها المرشد
عن القوى  معلومات على أن يقدموا قادرون أكثر من غيرهم ، كما أنهموتقاليده وعاداته وحاجاته المجتمع بأحوال مامهملبإعتبار إ تنموية ضرورة

 (.8991)شوقى،  فى المجتمع التى تساعد على التغيير أو تعوقه
لهم الزراعية بحثًا عن للتشاور معهم فى مشاك لقرية ويلجأ الزراع إليهمبا من الزراع واالحترام باالهتماموتتمتع القيادات المحلية الزراعية 

مكانياتهم وذات  إلحتياجاتهم وظروفهمالزراعية الجديدة المناسبة  المحلية بالمستحدثات ، حيث ترحب الصادراتبآرائهم ولالستنارة حلول مجدية وا 
 (.2182، )قشطة الواضح االقتصادى دو دالمر 

والخصائص والمؤهالت الفنية  ى السماتفى كوادر المرشدين الزراعيين ذو  اد فى الدول النامية من النقص الشديدونظرًا لظروف اإلرش
عتبارهم ادةبالق عانةتال بد من اإلس نفى تلك الدول فكا الزراعى ة اإلرشادأجهز  ، وضعف اإلمكانيات المادية المتوافرة لمعظمالمناسبة  المحليين وا 

 شد والزراع.الوصل بين المر  ةلقح
 جيرانهم لها بين الدعوةعلى عاتقهم  االزراعى وأخذو  بأنهم زراع أمنوا برسالة اإلرشاد "0993تعريفات كثيرة، فقد عرفها "سامى،  ادةوللق

قالزراع عن ف وزمالئهم معينه  اص وكفاءةخ هتمامسبب إبأنهم ناس إختيرو ب عرفهم" ف0991قون بهم أما "أبو السعود، يث لهم أتباع صبحتناع فأهم وا 
هؤالء ويؤدون  منطقة الذى يخدم اإلرشادى ليساهموا فى بعض أو كل مراحل البرنامج المحلى وذلك مراكز قيادية فى المجتمع من بين من يحتلون

فرد  كن من خاللها قياممالتى ي فعرفها بأنها العملية "4104 نتيجة أعمالهم أما "قشطة، بالرضا من التقدم مقابل ويكتفون ادة دونفى الع خدماتهم
 أشخاص آخرين. وسلوك بالتوجية والتأثير والتغيير فى أفكار ومشاعر

 
 مشكلة الدراسة:

المعالم مع  أن هذا الدور تقلص وأصبح غير واضح إال الزراعى فى العمل اإلرشاد ودورهم المحليين ادةى الرغم من األهمية  الكبيرة للقعل
التى تواجه هؤالء  الكثير من المشاكل والمعوقات وذلك ألن هناك وصعوبة تحديد الدور الذى يقومون بهيين صعوبة تحديد من هم القادة المحل

وعالقة هذا الدور  فى العمل اإلرشادى لدورهم أداء القادة المحليين معوقات هذا البحث بدراسة قام لهذا الدور لذلك األفراد وتقف حائاًل دون أدائهم
تحقيق  األمثل حتى يمكن إلى الوضع ذلك لمعرفة ما هى هذه المعوقات للتغلب عليها والوصول بأداء القادة المحليينبالخصائص العامة لهم و 

 الزراعى. أهداف اإلرشاد
 

 أهداف البحث:
 المبحوثين. المحليين لقادةاخصائص التعرف على  -0
 .التعرف على دور القادة المحليين فى العمل اإلرشادى -4
 من خالل معرفة. فى العمل اإلرشادى لدورهم التى تعوق أداء القادة المحليين وقاتالتعرف على المع -3
 المعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادى. -أ
 .الخاصة بالزراع المعوقات  -ب
 الخاصة بالقادة أنفسهم. المعوقات -جـ
والمعوقات الخاصة بالزراع،  اإلرشادىالخاصة بالجهاز  وكاًل من درجة وجود المعوقات العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة تحديد -2

 أنفسهم. والمعوقات الخاصة بالقادة
 مات القادة المحليين.و لمعالتعرف على مصادر  -5
 التعرف على مقترحات المبحوثين للتغلب على هذه المعوقات. -6

 
 لتحديد الهدف الرابع من البحث تم صياغة الفروض البحثية التالية: فروض البحث:
 .للمبحوثين" والمتغيرات المستقلة المدروسة عالقة بين درجة وجود المعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادى توجد :الفرض األول

 ".حوثينبمالمتغيرات المستقلة المدروسة لل"توجد عالقة بين درجة وجود المعوقات الخاصة بالزراع و  الفرض الثانى:
 القادة والمتغيرات المستقلة المدروسة لهم".توجد عالقة بين درجة وجود المعوقات الخاصة ب الفرض الثالث:
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 الطريقة البحثية:
وذلك  للبيانات المعالجة الكمية لها، وأدوات التحليل اإلحصائىو  ، وأدوات جمع البياناتالبحث وعينة تشتمل الطريقة البحثية على منطقة

 على النحو التالى.
 منطقة البحث وعينته: -8

التى تتميز بإنتشار زراعة المحاصيل غير  من أكبر المحافظات الزراعية باعتبارهافظة الشرقية محاببعض قرى  جراء هذا البحثتم إ
إرشادية من  بوجود أنشطة تتميز إنهاالتى تحتاج إلى معرفة الكثير من التوصيات كما الزراعية  حدثاتتالمس التقليدية بها واللجوء إلى استخدام

 راعية واإلرشادية بها.الز  التنموية خالل تنفيذ بعض المشروعات
، كفر صقر وتم اختيار قرية حانوت ومركز الصوفية، تلراك، منه هى قريتين وتم إختيارأوالد صقر  مركز اهم تم اختيار ثالث مراكزو 

 والغزالى منه. قنتير الثالث فاقوس وتم إختيار قرية وقرية أبو حريز، والمركز
 أدوات جمع البيانات: -2

 واكتشافهم ، وذلك بعد التعرف عليهمالشخصية مع القادة بالمقابلة  تم تجميعها أستبيان استمارة بإستخدام وذلك يدانيةتم جمع البيانات الم
 والتأثير فى المجتمع وترتيبهم حسب شهرتهم أخباريين من كل قرية عن األفراد أصحاب مراكز القوة والنفوذ 9بسؤال  )بطريقة السمعة والشهرة( وذلك

، والمعوقات التى تعوق ، ومصادر معلوماتهمأدوارهم أهمومهنية عن المبحوثين وبيانات عن  اإلستمارة بيانات شخصية ث تضمنتحي و سمعتهمأ
 .أدائهم

 المعالجة الكمية للبيانات: -7
 المتغيرات المستقلة: أواًل:
 تعبير عنه.م الرقم الخام للت إجراء البحث واستخدعدد سنوات عمر المبحوث وقتم قياسه ب :السن -0
 التعليم التى حصل عليها المبحوث. : وتم التعبير عنه بعدد سنواتالتعليم عدد سنوات -4
المساحة  حجم ته من األرض الزراعية، وتم استخدامز حيا تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مساحة :حجم حيازة األرض الزرعية -3

 كمؤشر رقمى لقياس هذا المتغير.
 م الرقم الخام للتعبير عن هذا المتغير.تم استخداخبرته كقائد محلى و  وتم التعبير عنها بسؤال المبحوث عن عدد سنوات ة:مدة  الخبر  -2
لطرق اإلتصال الجماهيرى المختلفة  تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجة تعرضه :درجة التعرض لبعض طرق االتصال الجماهيرى -5

ال يتعرض وتم تجميع درجات كل  ،ضعيفةوبدرجة  ،بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة الستجابات التعرض 1، 0 ،4، 3رجات حيث أعطيت د
 .مبحوث عن طريق جمع استجاباته

فى المجاالت المختلفة التى يلجأ  النصح والمشورة قدرته على إعطائهممدى و  راعبها تأثير المبحوث على أقرانه من الز  ويقصد :درجة القيادية -6
على الترتيب وتم  ال( -نادراً  -أحياناً  -)دائماً  ( ال ستجابات1، 0، 4، 3وأعطيت درجات ) مجاالت 1حيث تم عرض  ه الزراع اآلخرينإلي

 المبحوث لتعبر عن الدرجة القيادية. تجميع استجابات
والمناسبات فى  والمشروعات ض األنشطةفى بع بسؤال المبحوث عن درجة مشاركته وتم قياسها :درجة المشاركة اإلجتماعية غير الرسمية -9

ال على الترتيب وتم تجميع درجات المبحوث فى جميع  -نادراً  -أحياناً  -الستجابات دائماً  1، 0، 4، 3وأعطيت درجات  نشاط 00فى قريته 
 لتعبر عن درجة المشاركة. األنشطة

ومشاهدة  الصحف اليومية والجرائد، عالم الخارجى عن طريق قراءةالمبحوث عن ال ويقصد بها مدى انفتاح االنفتاح على العالم الخارجى: -1
 ستبسؤال المبحوث عن  ، حضور بعض الندوات واألجتماعات خارج نطاق القرية وتم التعبير عنهنتاألنتر  واستخدام الفضائية القنوات

جميع درجات المبحوث للتعبير عن درجة انفتاحه ت ال( وتم -نادراً  -أحياناً  -، صفر( الستجابات )دائماً 0، 4، 3مصادر وأعطيت درجات )
 على العالم الخارجى.

 وث على نشر التوصياتتعكس قدرة المبح بحوث عن عشر مجاالتالمتغير بسؤال الم هذاتم قياس  :القدرة على نشر التوصيات اإلرشادية -9
درجات المبحوث فى المجاالت على الترتيب وتم تجميع  ال( -نادراً  -أحياناً  -)دائماً  ( الستجابات1، 0، 4، 3اإلرشادية وأعطيت درجات )

 ة لتعبر عن قدرته على نشر التوصيات اإلرشادية.العشر 
( 1، 0، 4، 3) اإلجتماعية وأعطيت درجات المتغير بسؤال المبحوث لست عبارات تعكس مدى عالقاته تم قياس هذا العالقات اإلجتماعية: -01

 عالقاته اإلجتماعية. درجةث فى العبارات الستة لتعبر عن وتم تجميع درجات المبحو ال(  -نادراً  -ياناً أح -)دائماً  التالية ستجاباتالل
وأعطيت  ةقيطر  00طرق االتصال المختلفة وتم ذكر  استخدام قدرته عن تغير بسؤال المبحوث عنوتم قياس هذا الم المهارات اإلتصالية: -00

، صفر( وتم تجميع درجات المبحوث 0، 4، 3درجات مقابلة ) وأعطيت (مهااستخد نًا، نادرًا، ال،، استخدامها أحيادائماً  مهادرجات استخد
 األتصالية. لتعبر عن مهاراته
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عبارة  من خالل أثنى عشرة عن العمل اإلرشادى تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجة رضاه :درجة الرضا عن العمل اإلرشادى -04
( وتم تجميع درجات المبحوث فى جميع 0، 4، 3) لها غير راضى وأعطيت درجات مقابلة -راضى لحد ما -ىوأعطيت استجابات راض

 .ىر عن درجة الرضا عن العمل اإلرشادالعبارات لتعب
 فى األنشطة تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن دوره :الزراعية اإلرشادية األنشطة فى المشاركة فى الريفيين دور القادة المحليين -03

دور وأعطيت درجات  03من خالل سؤاله عن  ( وذلكعات اإلرشاديةيالتجم -الحقول األرشادية -اإلرشادية المختلفة )االجتماعات األرشادية
ال أقوم، وتم تجميع درجات المبحوث  -أقوم بدرجة كبيرة، أقوم به بدرجة متوسطة، أقوم بدرجة ضعيفة ، صفر( مقابل استجابات0، 4، 3)

 اإلرشادية. دور لتعبر عن دوره فى األنشطة 03فى الـ 
 

 المتغيرات التابعة: ثانيًا:
 :المعوقات المرتبطة بالجهاز اإلرشادى -8

 قصور البرامج: هى هذه المعوقاتالمعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادى و  تم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن درجة وجود
تأخر وصول التوصيات ، اإلرشادية نقص المعيناتة، قلة الدورات التدريبية، يداإلرشا قلة توفر النشرات، الزراعية االتفى بعض المج اإلرشادية
 غير مناسبة الحتياجات الزراع. ، وأن التوصياتبتنفيذ التوصيات اإلرشادية الزراع ناعأق قدرة المرشد على ضعف ،اإلرشادية
غير  ،موجودة بدرجة ضعيفة ستويات هى موجوده بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة متوسطة،م خالل مقياس مكون من ثالثوذلك من  
لمعوقات الخاصة المبحوث فى ا رأىر عن تعبوجمعت الدرجة الكلية ل على الترتيب المقابلة لالستجابات (1، 0، 4، 3وأعطيت درجات ) ،موجودة

 .بالجهاز اإلرشادى
 المعوقات المرتبطة بالزراع: -2

 الحيازة تفتت، الزراع نسبة األمية بين ارتفاع :وهى معوقات 9 من المعوقات بلغ عددهامن خالل معرفة رأى المبحوث فى مجموعة  دهتم تحدي
 الزراع عدم التزام، قلة اإلمكانيات لدى الزراع، فى القادة المحليين ضعف ثقة الزراع، ضعف ثقة الزراع فى جهاز اإلرشادي الزراعى، الزراعية
 والتقاليد. بالعادات التمسك، الحديثة اإلرشادية التوصيات بتنفيذ

، 4، 3وأعطيت درجات) ، غير موجودةموجودة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة متوسطة، موجودة بدرجة ضعيفة حيث أعطيت استجابات 
 ت الخاصة بالزراع.معوقار عن رأى المبحوث فى الوجمعت الدرجة الكلية لتعب على الترتيب المقابلة لالستجابات( 1، 0
 المعوقات المرتبطة بالقادة أنفسهم: -7

اإلرشادية حيث   فى األنشطة لدورهم تم تحديدها من خالل معرفة رأى المبحوث فى مجموعة من  المعوقات المرتبطة بهم وتعوق أدائهم
 و هى: معوقات 9عددها  بلغ

 اإلرشادية باألنشطة للقيام قلة التمويل الالزم. 
 باإلرشاد للعاملين إلنتقالنقص وسائل ا. 
 الزراعية. قلة توفير التسهيالت 
 اإلرشادية تنفيذ التوصيات القادة بخطوات معرفة ضعف. 
 المقدمة للقادة قلة الحوافز. 
 اإلتصال المباشر بين القادة والمرشدين ضعف. 
 اإلرشادية فى نشر التوصيات الجماهيرى المقصور دور وسائل اإلع. 

لمعوقات ر عن رأى المبحوث فى اوجمعت الدرجة الكلية لتعبعلى الترتيب المقابلة  لالستجابات( 1، 0، 4، 3) ةمقابل درجاتوأعطيت  
 .الخاصة بهم
ل األرتباط البسيط معام -التكرارات، النسب المئوية -ساليب اإلحصائية منها العرض الجدولىإستخدام لتحليل البيانات عدد من األو

 .سونلبير 
 

 نتائج البحث:
 ائص المبحوثين )القادة المحليين الريفيين(:خص

من المبحوثين  %31( سنة، 61-51) متوسطى العمر %23.3من نصف العينة ( أن ما يقرب 0)أوضحت النتائج الواردة بجدول
 .(سنة 51أقل من ) %46.9سنة فأكثر والنسبة الباقية  61من كبيرى السن 
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غير حاصلين على مؤهل تعليمى بل يقرأون ويكتبون  %54النتائج أن حوالى نصف العينة تعليم المبحوثين أثبتت  درجةمتغير لوبالنسبة 
ذو حيازة  %51.9أوضحت النتائج أن نصف العينة  يما يتعلق بحجم الحيازة الزراعيةمن العينة حاصلين على مؤهل متوسط وعال وف %21فقط، 

 .(أفدنه 3أقل من )حيازتهم الزراعية  %09.3، والنسبة الباقية (أفدنه 6-3طة )لديهم حيازة زراعية متوس %34، (أفدنه فأكثر 6زراعية كبيرة 
ذو خبرة كبيرة فى مجال العمل اإلرشادى أكثر  %64وبالنسبة للخبرة فى مجال العمل اإلرشادي أشارت النتائج أن أكثر من نصف العينة 

طرق اإلتصال الجماهيرى أوضحت النتائج أن أكثر من لبعض  ، اما درجة التعرض(سنة 45 -05) ذو خبرة متوسطة من %41سنة،  45من 
 ذو تعرض متوسط. %55.3نصف العينة 

ذو مشاركة إجتماعية  %14.6من العينة ذو درجة قيادية متوسطة ومرتفعة،  %93.3وفيما يتعلق بدرجة القيادية أظهرت النتائج أن 
 درجة إنفتاحهم مرتفعة. %30.3منخفض، درجة إنفتاحهم على العالم الخارجي  %36.9متوسطة ومرتفعة، 

قدرتهم  %36قدرتهم مرتفعة على نشر التوصيات،  %20.3نتائج أن وبالنسبة لقدرة المبحوثين على نشر التوصيات اإلرشادية أوضحت ال
مهارتهم  %96بحوثين وغالبية الم ،عالقاتهم اإلجتماعية متوسطة %31ماعية مرتفعة، تعالقاتهم اإلج %29.3متوسطة، وحوالى نصف العينة 

من المبحوثين راضيين عن العمل اإلرشادي،  %43.3ولتحديد درجة الرضا عن العمل اإلرشادى أوضحت النتائج أن  .اإلتصالية متوسطة ومرتفعة
دى أشارت النتائج غير راضين عن العمل اإلرشادى وبالنسبة لدور القادة المحليين فى العمل اإلرشا %34.9راضين لحد ما والنسبة الباقية  22%

دورهم منخفضة وذلك  %09.3دورهم متوسط، والنسبة الباقية  %46دورهم فى العمل اإلرشادى مرتفع،  %56.9إلى أن أكثر من نصف العينة 
 من وجهة نظرهم.

 
 .لخصائص المبحوثين العدى والنسبىتوزيع ال(: 8جدول رقم )

 % العدد المتغيرات م

0 

 السن: 
 سنة( 51صغار السن )أقل من  
 سنة( 61 – 51متوسط السن ) 
 سنة فأكثر( 61كبير السن ) 

21 
65 
25 

46.9 
23.3 
31 

4 

 مستوى التعليم: 
 يقرأ ويكتب بدون مؤهل 
 مؤهل متوسط 
 مؤهل عالى 

91 
25 
49 

54 
31 
01 

3 

 حجم الحيازة الزراعية: 
 أفدنه( 3حيازة صغيرة )أقل من  
 أفدنه( 6 -3حيازة متوسطة ) 
 أفدنه فأكثر( 6يرة )حيازة كب 

46 
21 
96 

09.3 
34 
51.9 

2 

 مدة  الخبرة: 
 سنة( 05خبرة ضعيفة )أقل من  
 سنة( 45 -05خبرة متوسطة ) 
 سنة فأكثر( 45خبرة كبيرة ) 

49 
31 
93 

01 
41 
64 

5 

 درجة التعرض لطرق اإلتصال الجماهيرى: 
 (5 – 1تعرض منخفض ) 
 (01 – 6تعرض متوسط ) 
 أكثر(ف 01تعرض كبير )  

36 
13 
30 

42 
55.3 
41.9 

6 

 درجة القيادية: 
 (1 – 1منخفضة ) 
 (06 – 1متوسطة ) 
 (42 – 09مرتفعه ) 

21 
22 
66 

46.9 
49.3 
22 
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   8تابع جدول   

9 

 درجة المشاركة اإلجتماعية: 
 (01 – 1مشاركة منخفضة ) 
 (44 – 00مشاركة متوسطة ) 
 (33 – 44مشاركة مرتفعة ) 

46 
64 
64 

09.2 
20.3 
20.3 

1 

 اإلنفتاح على العالم الخارجى: 
 (6 – 1انفتاح منخفض ) 
 (04 – 9انفتاح متوسط ) 
 (01 – 03انفتاح مرتفع ) 

55 
21 
29 

36.9 
34 
30.3 

 % العدد المتغيرات م

9 

 القدرة على نشر التوصيات اإلرشادية: 
 (01 – 1قدرة منخفضة ) 
 (40 – 00قدرة متوسطة ) 
 (31 – 44قدرة مرتفعة ) 

32 
52 
64 

44.9 
36 
20.3 

01 

 العالقات اإلجتماعية: 
 (6 – 1منخفضة ) 
 (04 – 9متوسطة ) 
 (01 – 03مرتفعة ) 

30 
25 
92 

41.9 
31 
29.3 

00 

 المهارات اإلتصالية: 
 (00 – 1مهارة منخفضة ) 
 (43 – 04مهارة متوسطة ) 
 (33 – 42مهارة مرتفعة ) 

36 
59 
55 

42 
39.3 
36.9 

04 

 رضا عن العمل اإلرشادى:درجة ال 
 (41 – 04راضى )غير  
 (49 – 40راضى لحد ما ) 
 (36 – 31راضى ) 

29 
66 
35 

34.9 
22 
43.3 

03 

 دور القادة المحلية فى العمل اإلرشادى: 
 (04 – 1دور منخفض ) 
 (46 – 03دور متوسط ) 
 (39 – 49دور مرتفع ) 

46 
39 
15 

43.3 
46 
56.9 

 
 ى يقوم بها القادة المحليين فى العمل اإلرشادى:ثانيًا: أهم األدوار الت

( إلى تعدد األدوار التى يقوم بها القادة المحليين فى العمل اإلرشادى حيث كانت أهم هذه األدوار 4أوضحت النتائج الواردة بجدول رقم )
( من إجمالى %91رشادية فى حقولهم فذكرها )( من القادة  المبحوثين، أما إقامة الحقول اإل%11هى تنفيذ التوصيات اإلرشادية وذكر ذلك )

( من %66.9( من العينة أنهم يقومون بنشر التوصيات اإلرشادية التى تأتى إليهم من جهاز اإلرشاد على الزراع، وأجاب )%91العينة، وأجاب )
عينة، المساعدة ( من ال%51فى حقولهم وذكرها ) حث الزراع على تنفيذ الحقول اإلرشادية العينة بأنهم يقومون بحلقة الوصل بين المرشد والزراع

قامة ي اعدة الزراع فى تحديد مشاكلهم (، مس%24.9وذكرها ) عيات اإلرشادية( من العينة، المساعدة فى إقامة التجم%22وم الحقل )فى تحضير وا 
 من إجمالى %09.3( بينما %43.3ة ذكر ذلك )ي(، متابعة تنفيذ التويصات اإلرشاد%41.9(، المساعدة فى تنفيذ اإلجتماعات اإلرشادية )32%)

المشاركة  وأخيراً  فى حل مشاكلهم الزراع بمساعدة يقومون %04.9، فى حين للمسئولين توصيل مشاكلهم فى الزراع مساعدةب مونو المبحوثين يق
 (.%6.9فى تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية )
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 فى العمل اإلرشادى(: توزيع القادة المبحوثين وفقًا لدورهم 2جدول )
 % العدد دور القادة فى العمل اإلرشادى م
 11 041 الزراعية تنفيذ التوصيات اإلرشادية  0
 91 009 إقامة الحقول اإلرشادية فى حقولهم   4
 91 015 نشر التوصيات اإلرشادية بين الزراع  3
 66.9 011 الزراعى قيام القائد بحلقة الوصل بين الزراع وجهاز اإلرشاد  2
 51 19 حث الزراع على تنفيذ الحقول اإلرشادية فى حقولهم  5
قامة يوم الحقل  6  22 66 الزراعى اإلرشادي المساعدة فى تحضير وا 
 24.9 62 المساعدة فى إقامة التجميعات اإلرشادية  9
 32 50 مشاكلهم تحديدمساعدة الزراع فى    1
 41.9 23 إلرشاديةتنفيذ اإلجتماعات ا عقدو المساعدة فى  9
 43.3 35 متابعة تنفيذ التوصيات اإلرشادية  01
 09.3 49 مساعدة الزراع فى توصيل مشاكلهم للمسئولين  00
 04.9 09 تهملمشكال الحلول المقترحة فى تنفيذ مساعدة الزراع  04
 6.9 01 اإلرشادية برامجالمشاركة فى تخطيط وتنفيذ ال  03
 .مبحوث 051ن = 
 

 دورهم فى العمل اإلرشادى:ل: معوقات أداء القادة المحليين )المبحوثين( ثالثاً 
ئد يواجه القادة المحليين العديد من المعوقات التى تعوق أدائهم لدورهم فى األنشطة اإلرشادية والتى يكون لها تأثير سلبى سواء على القا

ما هو مرتبط بالزراع والبعض اآلخر مرتبط بالقادة المحليين وذلك على النحو هذه المعوقات بالجهاز اإلرشادي، ومنها  تأو المزارع، وقد أرتبط
 التالى:

 المعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادى: -0
( وجود سبع معوقات خاصة بالجهاز األرشادى وتعوق قيام القادة المحليين لدورهم فى العمل اإلرشادى 3تبين النتائج الواردة بجدول رقم )

كحد أدنى وجاءت فى مقدمة هذه المعوقات قصور البرامج  4.04درجة كحد أعلى،  4.93سط المرجح لهذه المعوقات بين حيث تراوح المتو 
توفر النشرات اإلرشادية فى المرتبة الثانية  قلةدرجة، وكان معوق  4.93متوسط ب( أنها كانت موجودة بنسبة كبيرة و %99.3اإلرشادية حيث ذكر )

 .قلة الدورات التدريبية التى يقوم بها الجهاز اإلرشادى  درجة، يلى ذلك 4.29سط ( وبمتو %61.9ذكرها )حيث 
 

 (: توزيع القادة المبحوثين وفقًا للمعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادي والتى تعوق قيامهم بأداء دورهم.7جدول )

 المعــــــــــــوقات م
موجودة بدرجة 

 كبيرة
موجودة بدرجة 

 متوسطة
موجودة بدرجة 

الدرجة  عيفةض
 المتوسطة

 % العدد % العدد % العدد
 4.93 6.9 01 02 40 99.3 009 فى بعض المجاالت الزراعية قصور البرامج اإلرشادية  0
 4.29 00.3 09 41 24 61.9 90 توفر النشرات اإلرشادية قلة  4
 4.21 01.6 06 31.9 51 51.9 96 قلة الدورات التدريبية التى يقوم بها الجهاز اإلرشادي  3
 4.44 09.2 49 39.3 59 20.3 64 نقص المعينات اإلرشادية  2
 4.04 49.2 20 33.3 51 39.3 59 تأخر وصول التوصيات اإلرشادية  5
 4.01 40.3 34 39.3 59 39.3 59  اديةبتنفيذ التوصيات اإلرش اعالزر  ناعاقضعف قدرة المرشد على   6
مكانيات الزراع ديةالتوصيات اإلرشاغير مناسبة   9  4.09 09.9 45 51 95 33.3 51 إلحتياجات وا 

 إستمارة اإلستبيان.: المصدر
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( وبمتوسط %20.3درجة ثم نقص المعينات اإلرشادية وذلك بنسبة ) 4.21( أنها توجد بدرجة كبيرة وذلك بمتوسط %51.9حيث ذكر )
( وبمتوسط %39.3ناع الزراع بتنفيذ التوصيات اإلرشادية وذلك بنسبة )درجة، ثم يلى ذلك معوق ضعف قدرة المرشد الزراعى على إق 4.44
مكانيات الزراع بنسبة ) 4.01 درجة، ثم جاء  4.09( وذلك بمتوسط %33.3درجة، ثم يلى ذلك أن التوصيات اإلرشادية غير مناسبة إلحتياجات وا 

درجة ومن ذلك يتضح وجود عدد من  4.04وذلك بمتوسط  (%39.3فى المرتبة األخيرة معوق تأخر وصول التوصيات اإلرشادية بنسبة )
اإلرشادية المعوقات التى تعوق أداء القادة المحليين لدورهم حيث يجب على جهاز اإلرشاد الزراعى مراعاة البرامج  اإلرشادية والنشرات والتوصيات 

مكانيات الزراع الحقيقية وأن يكون للزر   اع والقادة المحليين دور هام فى وضع هذه البرامج.بحيث تكون ممثلة ومناسبة إلحتياجات وا 
 
 دورهم فى العمل اإلرشادى:لالقادة المحليين  أداء المعوقات الخاصة بالزراع وتعوق -4

( أن هناك عدد من المعوقات التى تواجه القادة المحليين وتعوق قيامهم بدورهم علىأكمل وجه وهذه 2أوضحت النتائج الواردة بجدول )
 كحد أدنى. 4.01درجة كحد أعلى،  4.59حيث يتراوح المتوسط المرجح لهذه المعوقات بين  مت خاصة بالزراع الذين يتعاملون معهالمعوقا

 
 فى العمل اإلرشادية. اء القادة لدورهمأد(: توزيع القادة المبحوثين وفقًا للمعوقات الخاصة بالزراع وتعوق 4جدول )

 المعــــــوقات الخاصة بالزراع م
وجودة بدرجة م

 كبيرة
موجودة بدرجة 

 متوسطة
موجودة بدرجة 

الدرجة  ضعيفة
 المتوسطة

 % العدد % العدد % العدد
 4.59 1.9 03 45.3 31 66 99 بين الزراعإرتفاع نسبة األمية   0
 4.20 06.6 45 45.3 31 51 19 تفتت الحيازة الزراعية  4
 4.25 01.9 06 32 50 55.3 13 الزراعى ثقة الزراع فى جهاز اإلرشاد ضعف  3
 4.23 00.3 09 32.9 54 52 10 المحليين ثقة الزراع فى القادة ضعف  2
 4.45 41 31 32.9 54 25.3 61 لتنفيذ التوصياتاإلمكانيات لدى المزارع  قلة  5
 4.49 06 42 21.9 60 23.3 65 عدم التزام المزارع بتنفيذ التوصيات اإلرشادية الحديثة  6

 لتمسك بالعادات والتقاليد القديمةا  9
64 
25 

20.3 
31 

61 
95 

25.3 
51 

41 
31 

03.2 
41 

4.41 
4.01 

 إستمارة اإلستبيان.: المصدر
 

 4.59من المبحوثين أنها موجودة بدرجة كبيرة وذلك بمتوسط  %66وجاء فى مقدمة هذه المعوقات إرتفاع نسبة األمية للزراع حيث ذكرها 
ثم جاء معوق تفتت الحيازة الزراعية فى المرتبة الثانية  ،مشكلة لعدم استطاعة الزراع قراءة النشرات والتوصيات اإلرشادية درجة وهذا المعوق يمثل

ازفون بتنفيذ يجم حيازات زراعية صغيرة ولذلك ال حيث أن غالبية الزراع لديه 4.20( بمتوسط %51حيث ذكرها أكثر من نصف العينة )
ع فى الجهاز اإلرشادى ثقة الزرا ضعفويقوم بتوصيلها القادة المحليين، ثم معوق  الزراعى يثة التى يقدمها جهاز اإلرشادالتوصيات اإلرشادية الحد

درجة نتيجة لعدم دراية المرشد الزراع وقدرته على توصيل التوصيات اإلرشادية، وجاء بعد ذلك  4.25( بمتوسط %55.3المعوق ) حيث ذكر هذا
درجة وذلك إلنتشار وسائل األتصال الجماهيرى واإلنترنت، وعدم وجود هيكل  4.23( ومتوسط %52المحليين بنسبة ) الزراع فى القادة ضعف

 %25.3اإلمكانيات لدى الزراع وذلك بنسبة  قلة جاء ثم ،واضح لإلرشاد والقادة المحليين وصعوبة تحديد من هم القادة المحليين وتقلص دورهم
 الزراع لعدم تنفيذ التوصيات اإلرشادية التى تحتاج إلى إمكانيات غير موجودة لديهم.مما يدفع  4.45وذلك بمتوسط 

وهذا المعوق يعمل على  4.01( من المبحوثين بمتوسط %31ومن ضمن المعوقات التمسك بالعادات والتقاليد القديمة والتى ذكرها )
ثقة الزراع بالجهاز  ضعفبها كل ذلك المعوقات ترجع إلى  ،دوا القيامتمسك بالعمليات التى اعتاالرفض الزراع كل ما هو جديد من توصيات و 

حيازتهم الزراعية التى معها ال يستطيعون تطبيق كل ما هو جديد فى الزراعة من عمليات  ضعف اإلمكانيات لدى الزراع وتفتتاإلرشادى و 
ستخدام الميكنة وطرق الرى والزراعة الحديثة.  وا 

 
 العمل اإلرشادى: أدائهم للقيام بدورهم فى تعوقدة و المعوقات الخاصة بالقا -7

القادة المحليين المبحوثين وتكون سبب فى عدم قيامهم بدورهم  ( وجود سبع معوقات تواجه5ول رقم )أوضحت النتائج الواردة بجد
كحد أدنى وجاءت  4.09كحد أعلى  4.21اإلرشادى على الوجه األكمل من وجهة نظرهم حيث تراوحت الدرجة المتوسطة لهذه المعوقات ما بين 
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درجة  4.21( وذلك بمتوسط %61التمويل الالزم للقيام باألنشطة اإلرشادية حيث بلغت نسبة من ذكر هذه المشكلة ) قلةفى مقدمة هذه المعوقات 
 للعاملين ق نقص وسائل االنتقالتوفير التمويل الالزم أساس القيام بأى عمل إرشادى أو غير إرشادى يأتى فى المرتبة الثانية معو  يمثلحيث 

توفير التسهيالت الزراعية الالزمة  قلةدرجة ثم  4.20بمتوسط مرجع  %21.9سواء للقيام بالزيارات المنزلية أو الحقلية حيث ذكر ذلك  باإلرشاد
طوات تنفيذ التوصيات نتيجة معرفة القادة بخ ضعفدرجة، ثم  4.33( بمتوسط مرجع %25.3لتنفيذ توصيات اإلرشاد الزراعى وذكرت بنسبة )

 قلة الحوافز المقدمةدرجة، ثم  4.40( بدرجة متوسطة %25.3لعدم اإلتصال المباشر بجهاز اإلرشاد الزراعى وعدم وضوح هذه الخطوات وذكرها )
 الزراعة. من قبل جهاز اإلرشاد الزراعى وذلك لضعف التمويل المخصص لجهاز اإلرشاد الزراعى من قبل وزارة المحليين للقادة

 
 اإلرشادى الزراعى. عملدورهم فى الل أدائهم تعوقو  الخاصة بهم وقاتعللمالمبحوثين وفقًا  القادة (: توزيع5جدول رقم )

 المعوقات الخاصة بالقادة
 موجودة بدرجة كبيرة

موجودة بدرجة 
 متوسطة

موجودة بدرجة 
الدرجة  ضعيفة

 المتوسطة
 % العدد % العدد % العدد

 4.21 04 01 41 24 61 91 الزراعية تمويل الالزم للقيام باألنشطة اإلرشاديةال قلة -0
 4.20 1 04 23.3 65 21.9 93 للعاملين باإلرشاد نقص وسائل االنتقال -4
 4.33 04.9 09 24 63 25.3 61 توفير التسهيالت الزراعية قلة -3
 4.40 42 36 31.9 26 25.3 61 يةاإلرشاد التوصيات يذمعرفة القادة بخطوات تنف ضعف -2
 4.45 04 01 50.3 99 36.9 55 المحليين قلة الحوافز المقدمة للقادة -5
 4.41 09.3 46 25.3 61 39.9 56 بين القادة والمرشدين ضعف اإلتصال المباشر -6
فى نشر التوصيات  قصور دور وسائل األعالم الجماهيرى -9

 اإلرشادية
52 36 90 29.3 45 16.9 4.09 

 استمارة االستبيان. مصدر:ال
 

مباشر بين القادة المحليين والمرشدين الزراعيين وذلك ال االتصال ضعفدرجة ثم جاء معوق  4.45( بدرجة متوسطة %36.9وذكر ذلك )
بدرجة  (%36بنسبة ) فى نشر التوصيات اإلرشادية درجة وأخير قصور دور وسائل اإلعالم الجماهيرى 4.41( بدرجة متوسطة %39.9بنسبة )
 حيث تركز وسائل اإلعالم على البرامج السياسية والترفيهية وال يوجد مساحة فى وسائل اإلعالم للبرامج الزراعية واإلرشادية. 4.09متوسطة 
 

 لدورهم فى العمل اإلرشادى: المعوقات التى تعوق أدائهمرابعًا: عالقة خصائص المبحوثين بدرجة وجود 
 
ال توجد عالقة معنوية "األحصائى األول على أنه  ضدرجة وجود المعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادى ينص الفر عالقة خصائص المبحوثين ب -0

 ."بين درجة وجود المعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادى وبين المتغيرات المستقلة المدروسة
 ( ما يلى:6الواردة بجدول رقم )وقد تبين من النتائج  اإلرتباط البسيطستخدام معامل وإلختبار صحة هذا الفرض ثم إ

بين السن ودرجة وجود المعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادى حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  1.15وجود عالقة إرتباطية طردية عند 
 1.10عكسية عند ، وكانت هناك عالقة إرتباطية 1.391بين متغير حجم الحيازة الزراعية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  1.10وعند  1.065

المشاركة  بين درجة وجود المعوقات الخاصة بالجهاز اإلرشادى وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية درجة التعليم، مدة الخبرة، درجة القيادية، درجة
مل اإلرشادى، دور القادة اإلجتماعية، القدرة على نشر التوصيات اإلرشادية، العالقات اإلجتماعية، المهارات اإلتصالية، ودرجة الرضا عن الع

،    1.993-، 1.101-، 1.220-، 1.355-، 1.325-، 1.392-، 1.532-الملحيين فى العمل اإلرشادى، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 
ت التى على الترتيب وبناءًا على هذه النتائج ال يمكن رفض الفرض اإلحصائى األول كلية ويمكن رفضه بالنسبة للمتغيرا 1.391-، 1.391-

 ثبتت معنوية  العالقة.
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بدورهم فى  القادة قيام المعوقات التى تعوق(: قيم معامل اإلرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة وجود 6جدول رقم )

 العمل اإلرشادى.
 المعوقات

 المتغيرات المستقلة
المعوقات الخاصة 
 بالجهاز اإلرشادى

المعوقات الخاصة 
 الزراعب

المعوقات الخاصة 
 بالقادة

 **1.629 1.135- *065 السن -0
 **1.249- **1.326 **532- درجة التعليم -4
 **1.316- **1.461- **1.391 حجم الحيازة الزراعية -3
 **1.465- 1.020- **1.392- مدة الخبرة -2
 **1.355- **1.319- 1.141- الجاهيرىدرجة التعرض لبعض طرق االتصال  -5
 **1.302- **1.541- **1.325- درجة القيادية -6
 **1.351- 1.119 **1.355- درجة المشاركة االجتماعية -9
 *1.062- **1.016- 1.026- االنفتاح على العالم الخارجى -1
 **1.366- **1.393- **1.220- اإلرشادية القدرة على نشر التوصيات -9
 1.054 **1.391- **1.101- العالقات اإلجتماعية -01
 1.196 **1.553- **1.993- المهارات االتصالية -00
 **1.406- **1.455 **1.391- درجة الرضا عن العمل اإلرشادى -04
 **1.560- *1.099- **1.391- فى العمل اإلرشادى دور القادة المحليين -03

 1.0 ** معنوية عن                                    1.5* معنوية عن 
 .: إستمارات اإلستبيانالمصدر

 
 عالقة خصائص المبحوثين بدرجة وجود المعوقات الخاصة بالزراع: -2

توجد عالقة معنوية بين درجة وجودالمعوقات الخاصة بالزراع وبين المتغيرات المستقلة ال ينص الفرض اإلحصائى الثانى على أنه "
 المدروسة".
بين درجة وجود المعوقات الخاصة بالزراع  1.10( وجود عالقة إرتباطية طردية عند مستوى 6رقم )وقد أوضحت النتائج الواردة بجدول  

وهذا يدل على أن كلما  1.455، 1.326والمتغيرات التالية درجة التعليم، ودرجة الرضا عن العمل اإلرشادى، حيث بلغت قيمة معامل األرتباط 
رشادى كلما زادت درجة وجود هذه المعوقات ألن زيادة درجة التعليم تساعد على زيادة معرفة زادت درجة التعليم، ودرجة الرضا عن العمل اإل

 غيرات التالية حجم حيازة األرضمع المت 1.10المبحوثين وقدرتهم على أكتشاف المعوقات التى تعوق أدائهم. وكانت العالقة إرتباطية عكسية عند 
 القدرة على نشر التوصيات اإلرشادية، العالقات على العامل الخارجى اإلنفتاح هيرى، درجة القياديةالزراعية، درجة التعرض لطرق اإلتصال الجما

، 1.391- ،1.016- ،1.393-، 1.541-           ،1.319-، 1.461-حيث بلغت قيمة معامل األرتباط اإلجتماعية المهارات اإلتصالية، 
 .1.099-القادة المحليين فى العمل اإلرشادى حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  مع دور 1.15على الترتيب وكانت عند مستوى  1.553-

بالنسبة للمتغيرات التى ثبتت معنويتها مع  هوبناءًا على هذه النتائج فإنه ال يمكن رفض الفرض اإلحصائى الثانى كلية بل يمكن رفض
مكانية قبول الفرض البحثى ال  بديل لهذه المتغيرات.درجة وجود المعوقات الخاصة بالزراع وا 

 
 عالقة خصائص المبحوثين بدرجة وجود المعوقات الخاصة بالقادة والتى تعوق أدائهم للقيام بدورهم فى العمل اإلرشادى: -7

ينص الفرض اإلحصائى الثالث على أنه "ال توجد عالقة معنوية بين درجة وجود المعوقات الخاصة بالقادة المحليين والمتغيرات المستقلة 
 المدروسة".

السن، حيث و بين درجة وجود المعوقات الخاصة بالقائد  1.10جود عالقة طردية عند مستوى ( و 6وقد أظهرت النتائج الواردة بجدول رقم )
درجة  مع متغيرات درجة التعليم، حجم الحيازة الزراعية، مدة  الخبرة، 1.10ووجود عالقة عكسية عند مستوى ، 1.629يمة معامل األرتباط بلغت ق

التعرض لبعض طرق األتصال الجماهيرى، درجة القيادية، درجة المشاركة اإلجتماعية، القدرة على نشر التوصيات اإلرشادية، درجة الرضا عن 
-، 1.302-، 1.355-، 1.465-، 1.316-، 1.249-العمل اإلرشادى، درجة القيام بالدور اإلرشادى حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 
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مع متغير درجة األنفتاح على العالم الخارجى حيث بلغت  1.15على التريب وعكسية عند مستوى  1.560-، 1.406-، 1.366-، 1.351
. وعدم وجود عالقة مع العالقات اإلجتماعية، والمهارات اإلتصالية وبالتالى ال يمكن رفض الفرض اإلحصائى 1.062-قيمة معامل األرتباط 
 ة للمتغيرات التى ثبت معنوية العالقة وقبول الفرض البحثى البديل.بالنسب هالثالث كلية ويمكن رفض

 خامسًا: مصادر معلومات المبحوثين:
بسؤال المبحوثين )القادة المحليين( عن أهم المصادر التى يحصلون منها على معلوماتهم فى مجال العمل األرشادى أوضحت النتائج 

، المرشد %92حسب أهميتها النسبية من وجهة نظرهم هى مجلة األرشاد الزراعى حيث ذكرها ( أن أهم هذه المصادر مرتبة 9الواردة بجدول )
(، القادة األخرين %23.3(، النشرات اإلرشادية )%26.9(، األصدقاء )%59.3) والصحف والمجالت (، المجلة الزراعية%63الزراعى )

 (.%1.9(، األنترنت )%31.9(، اإلذاعة والتليفزيون )21%)
 

 (: توزيع المبحوثين وفقًا لمصادر معلوماتهم.9قم )جدول ر 
 % العدد  المصدر م
 92 000 مجلة اإلرشاد الزراعى  0
 63 95 المرشد الزراعى  4
 59.3 16 والصحف والمجالت المجلة الزراعية  3
 26.9 91 األصدقاء  2
 23.3 65 النشرات اإلرشادية  5
 21 61 القادة اآلخرين  6
 31.9 51 التليفزيوناإلذاعة و   9
 1.9 03 اإلنترنت  1

 : إستمارة اإلستبيان.المصدر
 

 سادسًا: مقترحات المبحوثين للتغلب على المعوقات التى تعوق قيامهم بالعمل اإلرشادى:
وفير التمويل الالزم ( أن أهم هذه المقترحات من وجهة نظر القادة المبحوثين مرتبة حسب أهميتها هى ت1أوضحت النتائج الواردة بجدول رقم )

(، زيادة الثقة بين القادة والزراع وجهاز %63.3إعطاء حوافز للقادة والزراع ) (،%91.9( أشراك  القادة والزراع فى تخطيط البرامح )99.3%)
واإلهتمام بالنشرات  54.9 (، زيادة ميزانية العمل اإلرشادى%55.3( تقديم التوصيات اإلرشادية المناسبة فى األوقات المناسبة )%63.3اإلرشاد )

(، توفير وسائل النقل %33.3(، توفير الدورات التدريبية المناسبة )%21.9(، تفعيل دور وسائل اإلتصال الجماهيرى )%23.3اإلرشادية )
 (.%34.9(، تدريب القادة المحليين على أستخدام التكنولوجيا الحديثة )%34.9للمرشدين )
 
 ثين وفقًا لمقترحاتهم للتغلب على المعوقات التى تعوق أدائهم.بحو توزيع الم :( 1جدول رقم )

 % العدد  المقترحات م
 99.3 009 توفير التمويل الالزم لنجاح العملية اإلرشادية  0
 91.9 001 اإلرشادية فى تخطيط البرامج أشراك القادة والزراع  4
 63.3 95 إعطاء حوافز للقادة والزراع  3
 63.3 95 ة الثقة بين القادة والزراع وجهاز اإلرشاد الزراعىزيادالعمل على   2
 55.3 13 المناسبة ت اإلرشادية المناسبة وفى أوقاتهاتقديم التوصيا  5
 54.9 99 زيادة ميزانية العمل اإلرشادى  6
 23.3 65 المحليين ووصولها للقادة اإلهتمام بالنشرات اإلرشادية  9
 21.9 60 الجماهيرى تفعيل دور وسائل األتصال  1
 33.3 51 توفير الدورات التدريبية المناسبة  9
 34.9 29 الزراعيين للمرشدينواإلتصاالت  توفير وسائل النقل  01
 34.9 29 تدريب القادة المحليين على استخدام التكنولوجيا الحديثة  00
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Abstract 

This research aimed at identifying the characteristics of the local leaders in the sample, and to identify the 

role of those leaders in the extension work, and the obstacles facing them, some of these obstacles related to the 

extension agency, some related to the farmer and some related to the leaders. The research deals also with the 

relationship between the characteristics of the investigated formers and the degree of the obstacles existence, 

also it dealt with the main sources of information and their suggestions to overcome these obstacles. 

This research depended on a sample of investigated leaders in Sharkia Governorate contains 150 local 

leaders. The data were gathered by a questionnaire in personal interviews in January and February 2014 and the 

statistical methods included frequencies, percentages, weighted mean, and simple correlation for Pearson. 

 

The most important results were:  

1. The most important roles which the local leaders play were: providing the extension recommendations, 

cultivating the extension fields, broadcasting the extension recommendations among the farmers, identifying 

farmers problems, helping farmers in implementing the extension recommendations, participating in 

planning extension programs. 

2. There are some obstacles profiting the local leaders to plag their role in the extension work. For the extension 

agency there are shortage in the extension programs, the extension papers not available, the extension 

recommendations come too late. For the farmer, high rate of illiteracy, holding Fragmentation the farmers do 

not trust the leader, for the local leader, shortage in transportation means, no incentives, no direct 

communication between the leaders and the extension agents. 

3. There is a significant correlation relationship between the education degree, the size of the agricultural 

holding, degree of leadership, the ability to broadcast the extension recommendation, satisfaction degree on 

the extension work the role of the local leaders in the extension work and the degree of existing the obstacles 

related to the extension agency, farmers and the local leaders. The most important sources of information 

were the agricultural extension magazine, the extension agent, the extension papers, radio an television. 

The most important recommendations from the investigated farmers were: providing the finance, 

participating leaders in planning the extension programs providing incentives to the leaders, providing the 

training programs, and increasing extension budget. 

 

 
 
 
 
 


