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 جامعة بنها –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي 

 المستخلص 
لاستتدف الاحث تتفلثرتتسيل تحستتحيلد  حتت لة تت  االمتتم الر ادلاحةفتتجهلان رتتج حيلةتتالممفتتيل فتت لاحظتتجةقحالان رتتج ححال تت لة ج فتتيلاح قحمثحتتي لةتتال تت  

 رتج ححالحقةفتجهلان رتج حيلمد  حت لاحست مقلثتحالمتم الر ادلاحظتجةقحالانحد  حقلانهت االاحس يحتيلاحدجححتيللاحدظت اليقت لدمامت لمدتمحح لاحة ت  االاحةف حتيل
ةحهلاستتتدةج الهتت االدتتتهلدرتتقةفتتجهلان رتتج حي لمحد  حتتتقلهتت  لاأمتتم الر ادلاحظتتتجةقحالححر ادلاحةث تتمححال حةتتجلحدظقتتتقلثجحدمامتت لماحدتتمحح لحقة تتت  االاحةف حتتيل

ةث محتتجلةتتالاحة رتت حالمان رتتجتححالان رتتج ححالثة ج فتتيلل472دفتتجلثجحة جثقتتيلاحر رتتحيلةتت ليح تتيلةتتالاحةث تتمححالثقتت ل ماةفتتجل ججاستتدثحجالدتتهلدمةحتت لثح
(لZ ل)اح قحمثحتتي لم تتت لدتتهلاستتتد  اهلاحدعتتت ا االماحظتت  لماح ستتتالاحةتمحتتتيلماحةدمستتبجالحظتتت  لاحثحج تتجالمد دحتتتالاحة تتت  االاملاحةظم تتجالماستتتد  اهلا دثتتتج

ل.للين دثج لر يلاحس م لان رجتح
 وتمثلت اهم النتائج فيما يلي:

لاحةج حيلماحةقةمسي لعة ن هناك أربأ -1 لاأرحجد لاحد لددظققلثع لةال لرملةدمسبيلمه لاحة   االاحةف حي لث  ميلعثح ا لددمام  ة   االةف حي
لاحظة لةال ث لة  ة  لحد سح  لمانسدمجثي لةال ث لاحظجةقححالثجإل رج   لةدق  لاح  ةي لماحدظجبالة  ل  لاحظة لان رج ي  لاحح ي لرم لماحدمعح 

 ج.اح  ةيلمةدق حفجلةظ
لماحةقةمسي لن هناك ثالثة أ -2 لاحةج حي لاأرحجد لددظققلثع لةال لاحد  لمه لاحة   االاحةف حي لةدمسبي لرم لعثح ا لث  مي لدمحح هج ة   االعجا

 ماحدظجبالة لةدق  لاح  ةيلةال ث لاحظجةقححالثجإل رج لاحز اي  لمانسدمجثيلحد سح لاحظة لةال ث لة  ة لاح  ةيلمةدق حفجلةظج.
ةال حفلدمام لاحة   االاحةف حيلاح ةسيل ثحالر ادلاحةث مححالةالاحة ر حالاحز ايححالمان رجتححالان رج ححاروق معنوية انه ال توجد ف -3

 احة  مسيلم  ميلدمحح هجلحعج يلاحدر حسجالاح ةسيلانل  لدر حالما  ل  بلماحةدظققلثة   لانرحجدلاحةقةمسيلماحةج حي.
ةحيلاحدغقاليق لدقت لاحة ت  االاحةف حتيلاحدت لدمامتالاحظتجةقحالان رتج ححالثجحة ج فتي لثجحظةت ليقت لدم تح لاحةفتجهلماح دجتجلاحسجحسيلاح ع لدرح لإح لره

يقتت للاحمفحسحتتيلحعتت لةتتالاحة رتت حالاحتتز ايححالمان رتتجتححالان رتتج ححالماحمامثتتجالاحة تتمبلثفتتهلد سحتت هجلثتتميقولعستتجدالممتتم الةةع تتا لم تت م الاحدغقتتا
 لاحم تت االماحة اعتتزلان رتتج حيليقتت لةستتدميلاح تت يلماحة اعتتزلاحة دقستتيلثجحة ج فتتيلةتتال تت  لزحتتج الانيدةتتج االاح جرتتيل تتظالانةعج حتتجالاحةج حتتيل تت

لثجحدمفحزاالماحث حيلانسجسحيلحقة اعزلان رج حي.
 مقدمة البحث ومشكلته

ليما لي ا ليق  لاه ا فج لد  حق ل   لان رج حي لاحة فةي لمة فج لاحة دقسي لاحد فحةجا ل جيقحي ل)ددم ا ل حفج لاحظجةقحا لان  ا  لر اد لة فج -Alة 
Waagafy,2001, p. 318-319ه ا فجلنةد عفجل   االد فحةحيل)حة فةيلان رج حيل  لاحمرم لاح لر لحظث لان ادليال   الا( لإAl-Lamy, 

2007, p. 103احةما  لاحةدج يلحفجلثب قل االعسجدالم جيقحيلاسدظةج ( لدةع فجلةال (Daft, 2003, p. 555ل جأ ادلاحةج  لحةعالر.)الحؤح ل
 Zhang, and)    ليال88صلل،2112سلمان، واخرون،   ادلاحةسد ثق  لماح يلحظ لةالرعح لاحظماة لاحد لدسثالاح دجتجلاحةسد ثقحييق لاأ

Cullongh 2000حفجلحةعالاح رم ليق لل( لحعم الحةح لاح مادجلاحةد   يلةالةمة لدسجي ل رجبجالاحة فةيلان رج حيلحةما  هجلماحد لةا  
ل(.Schermerhom, 2000, p. 26رر جصلمح حالة لان دسجفلث دجتجلمح ال)

رثجعل جمجالم غثجالح يلح  قلريق لاح دجتج ل   ليالإ الاحةؤر لاح تحس ل  لاسد  اهلاحةما  لاحثر حيلماحةج حيلماحةظقمةجدحيلثجحرع لاعةجلر
( لمة  فيلسقمعفهلمدر  جدفهلAl-Shamma, and Hammoud. 2000, pp. 330حةظ محيلح حفهل)احظجةقحالثجإل رج لاحز اي لم   لاح محلا

( لمهملث ح لحةح لاح دحميلAbdul Bakye, 2002, pp. 367رح جدلاحظة لحق عهليق لة يل مج فهلمةسدميلعسجددفهلحق حجهلثجحةفجهلاحةمعقيلحفهل)
ل(.Wheelen, and Hunger. 2002, pp. 243)ل   ليال88صلل،2112خرون، ن، وآسلما اح فجتحيلحظةقفه

 Arabميقحالحةح لع لةالان رجت لان رج يلمةالد دال  لاحد فحهلان رج يلاح يجةيلاح تحسحيلح مجحلاحظة لان رج يل  لاحة فةيلان رج حيل)
Organization for Agricultural Development. 1994, p. 19لثجيدثج هه لل ق يلاحمر لثحال فجةحال(  مفجزلاحد فحهلامدةجيححالهةجل

ة ا لاحةسد ر حالةالره لاح حا ل فةجلح مةجالثإلححا لماحد فحهلاح ج م لاح يلحظةقمال حالماحةدةح ل  لمةفم لاحةسد ر حاان رج يلاح يلح دةمالإ
ه حالاحس  حال  لاحد فحهلان رج يلل جةد  لجعفهلاححمة لماحةثجر لثفه.ثجحةظقمةجالماح ث االاحس حيلاحةدظق يلثجحمج الاحز اي لم ح لةال   لا دع

المح حالح رجتصلم   االمةفج االيجححيلح  قلمم الر ادليجححي ل جأ ادلاحمح لح د الثجحر يلاحد فحةحيلماحد لدظ  ل" رحقيلاحدسجي لثحالة ر ح
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لر لاحة جخلاحد فحة لاحة مة فةيلا رج حيلر ح ي"  لاحة فةيلان رج حيل  لاحد لحدم  لثفج ليق لر ادلاحظة لثمم اليجححيلةج تهلح   لاحظجةقحالثفج
ل(.Abdul Wahab, 1982, p. 3مد  حقلاح دجتجلاحة غمثيل)

 .Chaloop, and Naji. 2011, Sciالةسدميلر ادلاحة ر حالاحز ايححالحةمةمعلريةجحفهلحمرالا الةدمسبلحةح لح   سج ل)  ل حالر
لا دسج70-81 :(1)42 لةا ل لاح غه ليق  لا ا لعةج لا(  لةعم جالمم ا لان رج يلحمةح  لثجحمفجز لاحظجةقحا لةسدميلا  ا  ل)ةعم جالاحمم الع ن اد

  ا لاحز اعلة  س لحةعم جالاحمم ا لةةجلاحة  ةيلحقز اع ل حفلعجالةدمسبلإلال ح لحهلح ظعسليق ل   لةسدميلمم الاح  ةيلاحسظقحياحرجةقي(ل إ
لما  ل مما لثحالإحرح لاح لممم  ل  ا لع لةالاحظجةق ي لان رج حي لاح  ةي  لصل4102)لودياب عبدالغنيحالثجحمفجزلان رج يلماحز اعلحمم ا

 حيلثجحةسدميلاحة جسال( لم  لحعمالاحسثال  ل ح لممم لثظ لاحة   االسمادلاحد فحةحيلاملاحةف حيلاحد لد م ل مالد  حهلاح  ةيلان رج0721
لاأ لمم ا لاح  اسةا لعج ا لمحةج لان رج حي  لاحةفجه لحدق  لحمامففجل اد لاحد  لحقرظمثجا لم ف ا لم ا  ل قحقي لةجزاحا لاحر   له ا ل   لدةا لاحد  جا

االمم الاحةسد ر حالاملاحةدق ححالحق  ةيل  لد ححةفهلحق  ةيلاملان ادلعم فجلغح لةقةمسي لميق لاح غهلةال ح ل ج فهلحظدة مال  لد ححةفهلحة   
لحفهليق لاسجسلةسدميل لاحة  ةي لحق  ةي لانسدمجثي لمل  ميلمم ران اد لانيدةج حي  لاحةقةمسحي  لاثظج لمه ل لةظدة حال  ل ح ليق ل ةسي دفج

اح م لاح يلحقظثالع لةاللاحة ر حالاحز ايححالمان رجتححالل( لمأهةحيParasuaman, Zeithaml, Berry, 1988احدمعح لرملاحح ي لاحدظجبال)
ة لإم ادلاسدممالاأل(37 لص0992)لرشادج يلماحز اعليق لاحةسدميلاحة ق لاحسظج لثحالاحمفجزلان رلان رج ححالثجيدثج ههلي ر لاندرج 

آ اتفهل م لة يلدمام له  لاحة   االلحةفجةفهلان رج حيلماحدظ اليق لا د  جالالان رج ححااحظجةقحمم الر ادلحه  لاح  اسيلحقة   االاحةف حيل
 اي لةالاحدغقاليق لدق لاحة   االاملاحةظم جالح   لةسدميلمم الر ادلاحظجةقحال ل د لحدةعالاحةستمححاليالان رج لاحزلمحح هجاحةف حيلمة يلد

لان رج ححالحةفجةفهلان رج حي.
 أهداف البحث

ل حةجلحق للاحسجثقلحةعالد  ح لره االاحث فلا ب  ًجلةالاحظ  لاحةرعق 
فتتتجةفهلان رتتتج حيلةتتتالممفتتتيل فتتت لاحةث تتتمححال تتت لة ج فتتتيلمتتتم الر ادلاحظتتتجةقحالان رتتتج ححالحةحاحدظتتت اليقتتت لدمامتتت لمدتتتمحح لاحة تتت  االاحةف حتتتيل .1

 اح قحمثحي.
 مم الر ادلاحظجةقحالان رج ححالحقةفجهلان رج حي.حد  ح لاحس مقلثحالر ادلاحةث مححال  لاحدمام لماحدمحح لحقة   االاحةف حيل .2

 الطريقة البحثية
ستتقيلاحدت لددظقتقلثةظ  تيلر ادلاحةث تمححال ت ل  متيلدمامت لة ت  االمتم الحد  حقلره االاحث فلدهلدرتةحهلاستدةج الاستدثحجالد تة الةمةميتيلةتالاأ

بتج لاحظتجهلر ادلاحظجةقحالان رج ححالمدمحح له  لاحة   اال  ل جحيلدمام هج لم  ل مي ل  لدرتةحةفجلاحدسقست لاحة ب ت لماحزة ت لما دثتجبلاأستتقيلثجإل
لحةرعقيلاحث فلمره ا ا.ل

لانسدثحجالاح ج لاح قحمثحي ليقولاحة   االاحةف حيللم  لاردةقالاسدةج ا ريلثجحةث مححالةالاحة ر حالاحز ايححالماأ رجتححالان رج ححالثة ج في
معح لرملاحح ي لاحةدرقيللثع لةالة   االمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححالاحةدةحقيل  لاأثظج لاح ةسيلاحدجححيللاحةقةمسي لانيدةج حي لانسدمجثي لاحد

لاحدظجبا.
 Kreijicieةث محجلدهلد  ح هجلثجسد  اهلةظج حيل)ل492مة لاحثحج جالةال   لاسدةج الاسدثحجالثجحة جثقيلاحر رحيلحظح يليرماتحيلثق ل ماةفجلم  لدهل

and Morgan 1970,p.62ل لإمةجح  لةا لاسدثظج لل0420( لده لم   لاح قحمثحي  لثة ج في لان رج ححا لماأ رجتححا لاحة ر حا لرجةقي لهه ةث محج
لةث محج.ل472دةج ال دحميلحظ هلاسدحسجؤهجلةالمج الاحةث مححالرملي هل  يلاحثحج جالاحما  الثفج لمثف الثق لاحظ  لاح فجت لحظح يلاحثج ححالير حالاس

 االطار المفهومي واالستعراض المرجعي .1

 الدم تتح لرثظتتج لهتت  لاحةستتجهحهليجةتتيلدتت دثبلةرتتعقيلهتت الاحث تتفلثةمةميتتيلةتتالاحةستتجهحهلان ا حتتيلمةتتالحتتهل تتجالة د تتحجالد  حتتقلاه ا تتالددبقتتال تت مل
لماسدظ ا لةجلحدظققلثفجلةالعدجثجالامل دجتجلث مفل  لةمج لمم الر ادلاحظة لان رج يلم ح ليق لاح  ملاحدجح لل

يل حجسلدظ  الةسجهحهلان ادلمح م لاحسثال  ل ح لاح لرظمثيل ر ل رجتصلان ادلماحظماة لاحةؤح ال حا لماحد لدمظ لةاليةقحمفهوم االداء: 
لمم داليةقحيلرظثي.

ةال   ل حجسل  ميلاحدسجمالثحالةجلحدم ظالاحةسد ر لرملةدق  لاح  ةيلةالمم اليجححيل  لان اد للالعاملين االرشاديينلجودة أداءمحةعالدظ حال
لمثحالةسدميلاحمم الاحسظق لاح يلدق الاحةزا عل دحميلان ادلاحسظق لاح يلدهلد  حهلاح  ةيلةال  حا.

لحةعالدظ حالمم الان ادلثم فجلاحس قلثحالةجلحدم ظالةدق  لاح  ةيلةالةسدميلمم الر ادل)ان ادلاحةدم  (لمثحالةجلحدق الةسد ث لاح  ةيلمع ح 
ل ظقحجلةالةسدميلمم الر ادل)ان ادلاحسظق (.

يلحفهليق لاسجسلةسدميلامل  ميلمم دفجلةظدة حالعةجلحظدة مالاحةسد ر حالاملاحةدق ححالحق  ةيل  لد ححةفهلحة   االمم الان ادلحق  ةيلاحة  ة
ل) (للماحد لحةعالدبثح فجل  لاحيلة فةيل  ةحي لمحبققلParasuaman, Zeithaml, Berry, 1988  ل ح ليق لاح ةسيلاثظج لاحد ل   هج
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م حةجل حدمعح لرملاحح ي لاحدظجبا.(لمه لد هلع لةاللاحةقةمسحي لانيدةج حي لانسدمجثي لاSERVZALيقحفجل ةم جلمم الاح  ةيلاحسح  عما ل)
لحق لدم  لحةسفمهلع لثظ لة فجل

مح ر لثفجلمرسجلةفف حجل ج محجلحقدسفح الاحةج حيلماحةسدقزةجالمانر جصلمةما لاندرج  لمه لدردة ليق لمفهوم االشياء الملموسة:  -أ
لاحةظ لاحع اس   ل)احة جي   لاح  ةي لد  حه لام لان اد ل   لاحةسجي ا لاحةج حي لة ثسلاحظ جر  لاحةثج    لاآلنا  لاحد     لمسجت  لانمفزا   اا 

 (.022احظجةقحا(لمعج يلاحظ جر لاحثحتيلاحةج حي لمه لدرم لان ادلاملاح  ةيلةج حج ل)احبجت  لصل
لدهلد  ح  لةسث جللثرع لةمحمقلم  حق لثةظ  ل  ميلانيدةج ليق لةما  لاح مفهوم االعتمادية:  -ا لاح   اليق لر ادلةج  ةيلم  يلمح ر لثفج

مه الاحثظ لحعمالانعح لحثجدجلةالانثظج لاح ةسيلمحعمالانعح لاهةحيل  لد  ح لا  اعجالمم الا ادلاحظجةقحالي  ل، ان مجزلحق  ةيلاحةبقمثي
 ةدق  لاح  ةيلاملان اد.

  ةيلاحةبقمثي لثةظ  لس ييلان مجزلمح ر لثفجلممم لان ا الحةسجي الاحةسد ر حالمةسجي الزة تفهلمدزمح ههل م الثجحمفهوم االستجابة:  -ا
 لمةسدميلاحةسجي الاحة  ةيلحقةسدسح لةال ث لة  هلاح  ةي لايلممم لاح غثيل  لاحةسجي المح عزله الاحثظ ليق لاحةمجةقيلماحقبا لمانر ل 

 احدظجة لة لبقثجالمةرع الاحةسد ر حا.
ماحعحجسي لمانةجا لماحةر ا حي لماح   اليق ل ققلمعسالاحح ي لمهملحرح للمح ر لثالةظ  يلاحةسد  ةحالماحم ا امفهوم التوكيد أو الثقة:  -ث

 اح لةظقمةجالمعحجسيلاح جتةحاليق لد  حهلاح  ةيلاملان اد لم   دفهليق لاسدقفجهلاحح يلمانةجا.
لماالةمفهوم التعاطف:  -ج لر رحي  لةال   لي  ي لحةدق  لاح  ةي لاحمرم  لاحظجبس لمهم لاحدسجي  لممه  لثا ل   لمح ر  لهم دق  لان اد

لثجحةسدسح لم يجحدالثرع ل جص لمانهدةجهل ل جحةسد ر لح غالثمالحرظ لثم الةسفمهليق ل  ملمح لمةفه.لمحرح لاح ل  ميلاحظ جحي  جص 
 .ثةرجعقالماحظة ليق لاحمج ل قم لحفجلثب ح يلا سج حيل ا حي لمةظجةقدفهلعم  ا لمثرع لر ر 

 قياس المتغيرات المدروسة .2
 ل   لدهلاح حجسلثسؤا لاحةث مححاليالدمام لدق لاحة   االمدمحح هجل  ل ج لدمام هجلقلث حجسلدمام لاحة   االاحةف حيلاحةدظق يلثجحث ف حةجلحدظق

احةف حيلرملاحةظم جاليالع لمزدلمةجلحد ة الةالي جر لم ح لثجسد  اهلة حجسلةعمالةالح حيلاسدمجثجالريبولحع لاسدمجثيل  ميلدظث لي فجل
للحمم لث  ميل ظحسيل)  ميلما  ا( لمحمم لث  ميلةدمسبيل)  مدجا( لمحمم لث  ميلعثح ال)ح فل  مجا( لمثمة ل  مجالاحةث مححالم  جلعةجلحق 

ام لحع لاسدمجثيلةالانسدمجثجالاحةدظق يلثع لة   لةالاحة   االاحةف حيلاح ةسيلاحسجث يلاح ع  ل   لرةعالاح رم ليقول  ميلدظث ليالة يلدمل
لاحة   االرمللع لة   لدظث ليا لعقحي لاح رم ليقول  مي لده لاحدر حالاحما   لحة    ليقحفج لاح رم  لاح  مجالاحد لده لمثإ ج ي ليقول     

لاحةظم جالاحد لددمام لةالممفيل ف لاحةث مححا.
قحفجلةال   لمة لاح  مجالمحد دحالة   االرمللةظم جالع لدر حال سالممم هجلدهلاسد  اهلاح  ميلاحةدمسبيلحقدمام لماحد لدهلاح رم ليل

اح جر ليقحفجلاحةث مححالة  مثيل  لرمزاالاسدمجثجدفهلاح احيليقولممم لع لة   لاملةظمقلحهل سةدفجليقولي  ههلمث ح لرةعالاح رم ليقول
ل  ميلعقحيلدظث ليال  ميلممم لاحة   االرمللاحةظم جا.

لاحظجةقحالاحرملاحةظم جاللاحةف حيلدمحح لاحة   اا لر اد لان رج حيلن رج ححامم ا لاحة   االحةفجةفه لثممم  لم حسلثسؤا لاحةث مححالاح حالر ج ما  
لمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححاحاحةف حيلرمللاحةظم جالاحةدرقيلثمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححالحةفجةفهلان رج حيليالة ىلدمحح لدق لاحة   اال

لحق للةؤح لث  ميل ظحسيل)  ميلما   ( لم ح لثجسد  اهلة حجسلةعماللحقةفجهلان رج حي  ةالح فل تجالريبولحع ل تيل  ميلدظث لي فجلعةج
 لمةؤح لث  ميلةدمسبيل)  مدجا( لمةؤح لث  ميلعثح ال)ح فل  مجا(.لمثمة ل  مجالاحةث مححالم  جلحع لاسدمجثيلةالانسدمجثجالاحةدظق يلثع

ة   ليقول   لمثإ ج يلاح  مجالاحد لدهلاح رم ليقحفجلحة   االاحدر حالاحما  لدهلدر حال   لرةعالاح رم ليقول  ميلدظث ليالدمحح لع ل
ل ف لاحةث مححالةالاحة ر حا لاحظجةقحالان رج يلةالممفي لر اد لدظث ليالدمحح لاحة   االرملاحةظم جاليق لمم ا لعقحي لاح رم ليقول  مي

ل.ان رج ححالماأ رجتححالاحز ايححا
لدمحح   سالمحد دحالة   االع لدر حال لم  مي لةال   لمة لل  ميلدمام   لاح رم ليقحفج لحقدمحح لماحد لده لاحةدمسبي لاح  مي لاسد  اه ده

لرةعال لمثف ا ليقولي  هه ل سةدفج لحه لرملةظمق  ليقولدمحح لع لة    لاح احي ل  لرمزاالاسدمجثجدفه لاحةث مححالة  مثي اح  مجالاح جر ليقحفج
لمحح لع لة   ليق لمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححاليالع لدر حالةالاحدر حسجالاح ةسيلاحة  مسي.اح رم ليقول  ميلعقحيلدظث ليال  ميلد

 أدوات التحليل االحصائي
احة  مسي لمحد قح لاحثحج جالإ رجتحجل   لاسد  هلاحظ  لاحم مح لثجحدع ا لماح سالاحةتمحيلما دثج لعجىلحةظ  يلاسد  ححيلرملايدةج حيلاحةدغح اال

(لمدهلد قح لاحثحج جالثجسد  اهلاح جسالZدما قلحةظ  يل حةيلمر الاحظ  يل  ل جحيلايدةج حيلاحةدغح حاليق لثظ فةجلاحثظ  لما دثج ل)مةظجة لاح
ل.لSPSSل19اأحولمث  جةجلاحد قح لاإل رجت لل

ل
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 الفروض البحثية .3
لاحة لاحة   اا لثدمام  لحدظقق ل حةج لاحةث مححا لاسدمجثجا لثحا لان د  جا ليق  لان رج حيلحقدظ ا لحقةفجه لان رج ححا لاحظجةقحا لر اد لحمم ا ف حي

ثحاللاحة  مسيلمدمحح هجلةالممفيل ف لاحة ر حالاحز ايححالماأ رجتححالان رج ححالثة ج فيلاح قحمثحي.لم  لاحس  لاح ف يلاح جت ل"دمم ل  مق
لدمحح ه ل  مي لمةدمسب لان رج ححا  لاحظجةقحا لر اد لة   االمم ا لدمام  ل  مي لاحة   االةدمسب لاحةقةمسي  لاحة   اا لةال لثع  لحدظقق ل حةج ج

لثجح لاحةدظق ي لاحة   اا لاحظة   ل   لاحح ي لرم لثجحدمعح  لاحةدظق ي لاحة   اا لحقظة   لثجنسدمجثي لاحةدظق ي لاحة   اا لثجنيدةج حي  دظجبا لاحةدظق ي
لمن دثج له الاحس  لاح ف يلم  ل  لرم دالاحرس حيلريلاإل رجتحي.

 ةالنتائج البحثي
لثمتتم الر ادلاحظتتجةقحالان رتتتج ححارمللاحةظم تتجالاحةدظق تتيللاحةف حتتيل(لإحتت لر تتاللحةعتتالد دحتتاللاحة تت  اا0درتتح ل دتتجتجلاحثحج تتجالاحتتما  الثجحمتت م ل  تتهل)

ولاح  تملاحدتجح للد دحثتجلد جزححتجلم  تجلحةدمستبل  متجالآ ادلاحةث تمححال ت ل  متيلممم هتجليقتللاملة ت  االماحثجح لي  هجل ةستيلرثظتج لحةفجةفهلان رج حي
احدتتت لددظقتتتقلث  متتتيلاحدمعحتتت لماحح تتتيل تتت لاحظةتتت لان رتتتج يللاحةف حتتتيل( لاحة تتت  اا4.91احدتتت لددظقتتتقلثجأرتتتحجدلاحةج حتتتيلماحةقةمستتتيل)لاحةف حتتتيلاحة تتت  اا

احدت لددظقتقلث  متيللةف حتياحل( لاحة ت  اا46,0حالثجإل رج ل)الة لةدق  لاح  ةيلةال ث لاحظجةقاحد لددظققلث  ميلاحدظجبلاحةف حيل( لاحة   اا4.71)
احدت لددظقتتقلث  متتيلانيدةج حتتيل ت لد سحتت لاأيةتتج لاحةمعقتتيللاحةف حتتيل( لاحة تت  اا4.21انستدمجثيلحد سحتت لاحظةتت لةتال ثتت لة تت ة لاح  ةتتيلمةدق حفتجلةظتتجل)

ححالحممتم لةظم تجالاملة ت  اال( لمثجسد  اهلاح  لاأيقولماأ  ولحق  ميلاحةدمسبيلاحةد ر ليقحفجلةالإمةجح لاستدمجثجالاحةث تمل,0.9حقر صل)
 تظحسيل)ر ت لة ت  االدممت لث  متيلع لدر حالرةعالد سحهلاحدر حسجالإحولح فل تجال حفلدهلدمزح لع لدر حالحقستيلاحد لح دة لإححفتجلعةتجلحقت لل

ل41ةت لحرتح لإحتولرال تمعح ( لمهت الاأل4.71عثحت ال)ة ت  االدممت لث  متيللل (4.71للر ت ل4.31ةدمستبيلةتال)ة   االدمم لث  متيل( ل4.31ةال
لمان رتتجتححالان رتتج ححالثممم هتتجلث  متتيل تتظحسيلمهتتوللاحة تت  االاحتتز ايححالةتتالاحدرتت حسجالاح ةستتيلاحة  مستتيلر تت لاحةث تتمححالةتتالاحة رتت حال%

 لاحةث تتمححالةتتالةتتالاحدرتت حسجالاح ةستتيلاحة  مستتيلر تتل%ل21احدتت لددظقتتقلث  متتيلانيدةج حتتيل تت لد سحتت لاأيةتتج  لثح ةتتجلررتتج الاح دتتجتجلراللاحةف حتتي
احدتت لددظقتتقلث  متتيلاحدظتتجبالةتت لةدق تت لاح  ةتتي للاحةف حتتيلمان رتتجتححالان رتتج ححالثممم هتتجلث  متتيلةدمستتبيلمهتتوللاحة تت  االاحتتز ايححالاحة رتت حا
ر ت لاحةث تمححالةتاللةتالاحدرت حسجالاح ةستيلاحة  مستيل%ل21احد لددظقتقلث  متيلانستدمجثيلحد سحت لاحظةت  لثح ةتجلررتج الاح دتجتجلراللاحةف حيلاحة   اا

احدتت للاحةف حتتيلاحدتت لددظقتتقلثجأرتحجدلاحةج حتتيلماحةقةمستتي لاحة ت  االاحةف حتيلاحة رت حالمان رتتجتححالان رتج ححالثممم هتتجلث  متتيلعثحت المهتتوللاحة تت  اا
ماحة اعتتزلاحة دقستتيلإحتتولدتتم ح ل تت  لددظقتتقلث  متتيلاحدمعحتت لماحح تتيل تت لاحظةتت لان رتتج ي لم تت لحظتتزىل حتت لإحتتول جمتتيلان ا االماحة اعتتزلان رتتج حيلثتتجح  يل

احدتت للةظ تتم لةتتالاحة ررتتجالاحةجححتتيلماحتتولدمبحتت لي  تتدفهلثغحتت ههلةتتالاأمفتتزالاح  ةحتتيلاحز ايحتتيلاأ تت ىلثجحة ب تتيلثجإل تتج يلإحتتولةتتجلر  زدتتالاحثحتتتي
قةتت ل تت ل تت لاحةرتتع الاحز ايحتتيلاحدتت لحظةتت لثفتتجلاحمفتتجزلان رتتج يلةتتالةظم تتجالمة تت  االحقظةتت لان رتتج يلميتت هلدتتما  لحقة تتجخلاحتت ايهلحقةتت فجلاحظ

يت هلدتم ح لاحدةمحت لاحت زهلحق ستجقليقت للمعت ح رح جدلد  حهلاح  ةيلحقةسد ر حالةالاحز اع للحاحدظ  لحفجلاحة ر حالاحز ايححالمان رجتححالان رج ح
 رتج يل ت لةرت لمث جرتيلعقحتجالاحز ايتي ل ت م اللاحظة لان رج ي لمممم لاحثح م  ابحيلاإل ا حيللمه الاحم  لحدبقالةالاحةستمححاليالاحظة لان

لاحث فليالاح قم لاحعسحقيلثجحدغقاليقولعج يلدق لاحةظم جاللرة ل  ل   لمم المعسجدالم جيقحالاحظة لان رج ي.
ل

احةف حيلقة   االحدمام لمان رجتححالاإل رج ححالم  جلحق  ميلاحةدمسبيلمد دحالمةسدمىلاحلاحز ايححال(لر ادلاحةث مححالةالاحة ر حا0م م ل  هل)
لثة ج فيللاح قحمثحيلحةفجةفهلاحمفحسحيلمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححاح

 البيان
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 متوسطة 3 2.81 111 273 72.2 218 23 83 1.6 2 . التعاطف2

ل.ةث محجل472*لمةظالم سثالاح سثيلاحةتمحيلةالامةجح لاحظح يلماحثجح لي  هجل
ل
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  تت لرةعتتالد دحتتالدقتت للاحةدمامتت الثة ب تتيلاحث تتف لحةفتتجةفهلان رتتج حيلمتتم الر ادلاحظتتجةقحالان رتتج ححاحلاحةف حتتيلمرةتتجلةتتجلحدظقتتقلثدتتمحح لدقتت لاحة تت  اا
متتتم الر ادلاحظتتتجةقحال تتت ل  متتتيلدتتتمحح لة تتت  اال(لم  تتتجلحةدمستتتبل  متتتجالآ ادلاحةث تتتمححال4جزححتتتجلعةتتتجلهتتتملةثتتتحال تتت لمتتت م ل  تتتهلل)احدرتتت حسجالد دحثتتتجلد 

احدت لددظقتقللاحةف حتيل( لاحة ت  اا3.24احدت لددظقتقلثجأرتحجدلاحةج حتيلماحةقةمستيل)لاحةف حتيليقولاح  ملاحدجح للاحة   االحةفجةفهلان رج حيلان رج ححا
ةت لةدق ت لاح  ةتيلةتاللاحدت لددظقتقلث  متيلاحدظتجبالاحةف حتيل( لاحة ت  اا,4.7دمجثيلحد سح لاحظة لةال ثت لة ت ة لاح  ةتيلمةدق حفتجلةظتجل)ث  ميلانس
احدتت لددظقتتقللاحةف حتتيل( لاحة تت  اا4.24احدتت لددظقتتقلث  متتيلاحدمعحتت لماحح تتيل تت لاحظةتت لان رتتج يل)لاحةف حتتيل( لاحة تت  اا4622الثجإل رتتج ل) ثتت لاحظتتجةقح

( لمثجستتد  اهلاح تت لاأيقتتولماأ  تتولحق  متتيلاحةدمستتبيلاحةد رتت ليقحفتتجلةتتالإمةتتجح ل0.88ث  متتيلانيدةج حتتيل تت لد سحتت لاأيةتتج لاحةمعقتتيلحقرتت صل)
ح دةت للاسدمجثجالاحةث مححالحممم لةظم جالاملة   االع لدر حالرةعالد سحهلاحدرت حسجالإحتولحت فل تتجال حتفلدتهلدمزحت لعت لدرت حالحقستتيلاحدت 

ةتالاحدرت حسجالل%ل21رالل معح ( لمهت الاحم ت لحرتح ل3.18(للعثح الل)3.18للر  لل4.28( لةدمسبيل)ةال4.28إححفجلعةجلحق لل ظحسيل)ر  لةال
احدتتت لددظقتتتقلث  متتتيللاحةف حتتتيلاح ةستتتيلاحة  مستتتيلر تتت لاحةث تتتمححالةتتتالاحة رتتت حالمان رتتتجتححالان رتتتج ححالثدمحح هتتتجلث  متتتيل تتتظحسيلمهتتتوللاحة تتت  اا

احدتت لددظقتتقلث  متتيلاحدمعحتت لماحح تتيل تت لاحظةتت لان رتتج ي لثح ةتتجلررتتج الاح دتتجتجلرالرعحتت لةتتال رتتاللاحةف حتتيلنيدةج حتتيل تت لد سحتت لاأيةتتج  لماحة تت  ااا
هتتجلمان رتتجتححالان رتتج ححالثدمحح للاحتتز ايححالةتتالاحدرتت حسجالاح ةستتيلاحة  مستتيلر تت لاحةث تتمححالةتتالاحة رتت حال%ل1,يتت  لاحةث تتمححالث ستتثيلثقغتتال

احدتت لددظقتتقلث  متتيلانستتدمجثيلحد سحتت للاحةف حتتيلاحدتت لددظقتتقلثجأرتتحجدلاحةج حتتيلماحةقةمستتي لماحة تت  االاحةف حتتيلث  متتيلةدمستتبيلرملعثحتت المهتتوللاحة تت  اا
لاحد لددظققلث  ميلاحدظجبالة لةدق  لاح  ةي.لاحةف حيلاحظة  لماحة   اا

ل) لاححا لدمر  لةج ل لة  لعثح  لاح ل   لاح دجتج له   لاح  ةيلParasuaman, Zeithaml, Berry, 1988مددرجثا ل ةم جلمم ا لة حجسلام ل   )
(لماح يلم ظالح حجسلة   االمم الاح  ةيلمحةعالدبثح ال  لاحيلة فةيل  ةحي لح حجسلة   االمم الان ادلحق  ةيلservqualاحسح  عما ل)

انرحجدل  امل  ميلمم دفجلةظدة حال  ل ح ليق ل ةسيلاثظج لمه لاحة  ةيلحقةسد ر حالاملاحةدق ححالحق  ةيل  لد ححةفهلحفهليق لاسجسلةسدميل
لاحثظ ل022ماحد لدرم لان ادلاملاح  ةيلةج حج ل)احبجت  لصل احةقةمسي لثجأثظج لاأ  ى.لل%ل00(لمحةح له ا ل حجسج عمهةحيل سثحيل  لاحمم ا

(Kotler, op. cit. 117) ،لاأ لةا لحثجدج لانعح  لحعما لاحثظ  لمه ا لا ادلانيدةج حي لا  اعجالمم ا ل  لد  ح  لاهةحي لانعح  لمحعما لاح ةسي ثظج 
محةح ل انسدمجثي    Kotlerعمهةحيل سثحيل  لاحمم ال حجسجلثجأثظج لاأ  ىل سال%ل34احظجةقحالي  لةدق  لاح  ةيلاملان اد لمحةح له الاحثظ ل

لاحثظ ل لثجأثظج لاأ  ىل سالل%ل44ه ا ل حجسج لاحدمعح لرملاحح يKotlerعمهةحيل سثحيل  لاحمم ا لاحثظ ل   عمهةحيل سثحيل  لل%ل09محةح له ا
 .Kotlerعمهةحيل سثحيل  لاحمم ال حجسجلثجأثظج لاأ  ىل سالل%ل,0محةح له الاحثظ ل احدظجبا،  Kotlerاحمم ال حجسجلثجأثظج لاأ  ىل سا

حدرتتث لهتت للم تت لاحةث تتمححال تت لاستتدمجثدفهعةتتجلرلاحةقةمستتيلجأرتتحجدثلدتتمحح لاحة تت  االاحةف حتتيلاحةدظق تتيلغحتت لا تتال تت لهتت الاحث تتفل تت لا دسظتتال ستتثي
 حت ل ت لجنيدةج حتيلححرتث لهتملاأاحةف  لاح تجصلثلة   احمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححالحقةفجهلان رج حي لما  سج لحم لاحةؤح لاألاحةف  لاحة   

 رتج حي لم حت لثستثال تظالانةعج حتجالاحةج حتيلمانيدةتج االاحةجححتيلاحة ررتيلمم الر ادلاحظجةقحالان رتج ححالحقةفتجهلانحاحد دحالةال حفلاحدمحح ل
لحقمفجزلان رج يلماحث حيلاحد حيلاح جريلثال  لةر .

ل
لاحةف حيلمان رجتححالاإل رج ححالم  جلحق  ميلاحةدمسبيلمد دحالمةسدمىلاحدمحح لحقة   االاحز ايححال(لر ادلاحةث مححالةالاحة ر حا4م م ل  هل)

لثة ج فيللاح قحمثحيلحةفجةفهلاحمفحسحيل الر ادلاحظجةقحالان رج ححامملح
لاحثحجا

ل
لاثظج لاحة   اا

ل  ميلدمحح لاحة   

سب
ةدم
اح

حال
حد د
ا

ميل
ةسد
اح

ل

ةؤح لث  ميللةؤح لث  ميلعثح ا
لةدمسبي

ةؤح لث  ميل
ل ظحسي

لانمةجح 

ل%لي  ل%لي  ل%لي  ل%لي  
لعثح ال0ل3.24ل011ل472ل,.01ل49ل24ل002ل27.2ل031ل.لاحةقةمسي0
ل ظحسيل2ل0.88ل011ل404ل20.2ل88ل29.0ل012ل9.2ل41ل.لانيدةج حي4
لةدمسبيل4ل,4.7ل011ل022ل,.3,ل98ل42ل37ل04.2ل09ل.لانسدمجثي3
ل ظحسيل2ل4.24ل011ل432ل02.9ل32ل30.9ل72ل23.4ل042ل.لاحدمعح 2
لمسبيةدل3ل4.22ل011ل401ل0.2,ل049ل4.,4ل22ل04.2ل,4ل.لاحدظجبا2

لثممم لدمحح لحقة   اا.*لمةظالم سثالاح سثيلاحةتمحيلةالامةجح لي  لاحةث مححالاح حالر  مل
ل

ةتتالةةتتجلحم تت لرهةحتتيلاحدغقتتاليقتت لدقتت لاحة تت  االاحةف حتتيلاحدتت لدمامتتالاحظتتجةقحالان رتتج ححالثجحة ج فتتيلثجحظةتت ليقتت لدم تتح لاحةفتتجهلاحمفحسحتتيلحعتت ل
ج ححالماحمامثتتجالاحة تتمبلثفتتهلد سحتت هجلثتتميقولعستتجدالممتتم الةةع تتا لم تت م الاحدغقتتاليقتت ل تتظالانةعج حتتجالاحة رتت حالاحتتز ايححالمان رتتجتححالان رتت
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ماحث حتتيلاحةج حتتيل تت لاحم تت االماحة اعتتزلان رتتج حيليقتت لةستتدميلاح تت يلماحة اعتتزلاحة دقستتيلثجحة ج فتتيلةتتال تت  لزحتتج الانيدةتتج االاح جرتتيلثتتجحدمفحزاال
لانسجسحيلحقة اعزلان رج حي.

حول المحددات المهنية لجودة اداء العاملين االرشاديين لمهامهم  لزراعيين واالخصائيين االرشاديينفروق بين أراء المبحوثين من المرشدين اال
 الوظيفية

احةث تتمححالةتتالةتتالممفتتيل فتت للاحةف حتتيلرملاحةظم تتجالاحة  مستتيلمدمحح هتتجلحقدظتت اليقتت لان د  تتجالثتتحالر ادلاحةث تتمححال حةتتجلحدظقتتقلثدمامتت لاحة تت  اا
امت لاحة ر حالاحتز ايححالمان رتجتححالان رتج ححالثة ج فتيلاح قحمثحتي لم ت لاحست  للاإل رتجت لاح جتت ل"نلحممت ل ت مقلةظ تميلثتحالةدمستبل  متيلدمل

يدةج حتتيل تت لد سحتت لة تت  االمتتم الر ادلاحظتتجةقحالان رتتج ححا لمةدمستتبل  متتيلدمحح هتتجل حةتتجلحدظقتتقلثة تت  االعتت لةتتالللانرتتحجدلاحةقةمستتيلماحةج حتتي لان
ل."احظة  لانسدمجثيلحقظة لان رج ي لاحدمعح لرمل)احح ي(ل  لاحظة لان رج ي لاحدظجبالة لاحةسد ر حال  ل  لاحةرع ا

من دثتتج لرتت يلاحستت  لاإل رتتجت لاحستتجثقلمحد  حتت لةظ محتتيلاحستت مقلثتتحالةدمستتبل  متتيلاحدمامتت لحقة تت  اا لمةدمستتبل  متتجالاحدتتمحح لحفتتج لاستتد  هل
ثتحالةدمستبل  متيلدمامت لة ت  االل0.05(ل   لدثحالةجلحق للممم ل  قلةظ ميلي ت لةستدمىل3(ل عج الاح دجتجلعةجلهملةثحالثجحم م ل  هل)Z ل)ا دثج

ل(لاحة ستمثيللرعثت لةتالاحم مححتي(Zمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححالمثحالةدمسبلدمحح له الاحدمامت ليقت لمتم الر ادلاحظتجةقحالان رتج ححا ل حتفلعج تال
ةثح تتيلعةتجلهتتملةثتتحالثتت سسلاحمتت م لستتجحالاحتت ع  لم حتت ل حةتتجلحدظقتتقلثة تت  لما تت ل  تتبلمهتتملة تت  لانرتتحجدلاحةقةمستتيلماحةج حتتي لثح ةتتجلرففتت الاح دتتجتجلاح

ثتتحالةدمستتتبل  متتيلدمامتتت لة تت  االمتتم الر ادلاحظتتتجةقحالان رتتج ححالمثتتتحالل0.05 ل0.01ثجحمتت م لممتتم ل تتت مقلغحتت لةظ محتتيلي تتت لعتت لةتتتالةستتدمىل
(لاحة ستمثيللر ت للةتالاحم مححتيلي ت لاحةستدمححالعةتجلهتملةثتحالثت سسل(Zدمحح له الاحدمامت ليقت لمتم الر ادلاحظتجةقحالان رتج ححا ل حتفلعج تاللةدمسب

ث  متتيلاحمتت م لستتجحالاحتت ع ل حةتتجلحدظقتتقلثعتت لةتتالاحة تت  االاحدجححتتيللاحة تت  االاحدتت لددظقتتقلث  متتيلانستتدمجثيلحد سحتت لاحظةتت  لماحة تت  االاحدتت لددظقتتقل
ةت لةدق ت لانيدةج حيل  لد سح لاحظة  لماحة   االاحدت لددظقتقلث  متيلاحدمعحت لرملاحح تيل ت لاحظةت لان رتج ي لماحة ت  االاحدت لددظقتقلث  متيلاحدظتجبال

لاح  ةيلان رج حي.
ح لرةعتال  ت لاحست  لاح فت يل  لر ثظيلرثظج ل  بلةالاأثظج لاح ةسيلاحة  مستي لمثجحدتجل ع  لمث جدليق ل ح لرةعال ثم لاحس  لاإل رجت لاحسجثق

ممتت ل تت مقلثتتحالةدمستتبلداحثتت ح ل تت لر ثظتتيلرثظتتج ل  تتبلةتتالاأثظتتج لاح ةستتيلاحة  مستتيلاحةدظق تتيلثة تت  االمتتم الر ادلاحظتتجةقحالان رتتج ححالماح جتتت لثم تتال"
 رتتت حالاحتتتز ايححالمان رتتتجتححالةتتتالممفتتتيل فتتت لاحةث تتتمححالةتتتالاحةان رتتتج ححا لمةدمستتتبل  متتتيلدمحح هتتتجل  متتتيلدمامتتت لة تتت  االمتتتم الر ادلاحظتتتجةقحال

نرتتحجدلان رتج ححالثة ج فتتيلاح قحمثحتي لثح ةتتجلدتتهل ثتم لاحستت  لاإل رتتجت لاحستجثقل تت لثظتت لما ت ل  تتبلةتتالاأثظتج لاح ةستتيلاحة  مستتيلماحةدظقتقلثة تت  لا
يلاحةدظق تتيلثة تت  االمتتم الر ادلاحظتتجةقحالاحةقةمستتيلماحةج حتتي لمثجحدتتجح لرةعتتال ثتتم لاحستت  لاح فتت يلاحثتت ح ل تت لهتت الاحثظتت لةتتالاأثظتتج لاح ةستتيلاحة  مستت

ةتالممفتيل فت للدتمحح  ان رج ححالماح جتت لثم تال"حممت ل ت قلةظ تميلثتحالةدمستبل  متيلدمامت لة ت  االمتم الر ادلاحظتجةقحالان رتج ححا لمةدمستبل  متيل
لاحةث مححالةالاحة ر حالاحز ايححالمان رجتححالان رج ححالثة ج فيلاح قحمثحي.

ل
مان رجتححالاإل رج ححالم  جلنسدمجثجدفهلم  مجدفهلاحةدمسبيلمان   االاحةظحج يلمةسدمىللاحز ايححالر ادلاحةث مححالةالاحة ر حا(ل3م م ل  هل)

لثة ج فيللاح قحمثحيلحةفجةفهلاحمفحسحيلمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححااحةف حيلحلاحدمام لماحدمحح لحقة   اا
 البيان 

 
 ابعاد المحددات

  درجة تأثير المحدد المحدد درجة تواجد
 X S % عدد X S % عدد Zقيمة  

 * 2.261 8.711 31.822 111 273 2.128 31.378 111 273 . الملموسة1
 1.111 1.722 7.672 77.3 212 1.821 7.212 111 273 . االعتمادية2
 1.332 1.233 1.822 28.2 123 1.321 1.13 111 273 . االستجابة3
 1.876 1.613 1.822 62.6 232 1.183 1.13 111 273 الثقة(. التوكيد )3
 1.127 1.781 11.633 78.8 211 1.221 11.833 111 273 . التعاطف2

للللللللل4.28"لاحم مححيل=لل Z  حةيل"لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(للللللللللل1.10**لةظ ميلي  لةسدميل)
ل,0.9"لاحم مححيل=للZ  حةيل"للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(للللل1.12*لللةظ ميلي  لةسدميل)

ة ت  االماح دجتجلاحسجحسيلاح ع لدرح لإحت ليت هلممتم ل ت مقلثتحالر ادلاحةث تمححالةتالاحة رت حالاحتز ايححالمان رتجتححالاإل رتج ححالةتال حتفلدمامت لاح
 حةتتجليتتج لة تت  لما تت ل  تتبلماحةدظقتتقلثجأرتتحجدلاحةقةمستتيلماإلةعج حتتجالاحةج حتتي لةةتتجلحتتم ولاح ةستتيلاحةتت عم الم  متتيلدمحح هتتجللحعج تتيلدقتت لاحدرتت حسجا ل

لثجن دثجبلاحر ح لآل ادلاحةث مححالةجلثحال  ميلاحدمام لماحدمحح لحدق لاحة   االرملاحةظم جاليق لمم الر ادلاحظجةقحالان رج ححا.
ل
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 الفوائد التطبيقية للبحث
رملاحةظم تتجالم  متتيلدمحح هتتجلةتتالممفتتيل فتت للاحةف حتتيلتجلةتتاليتت هلممتتم ل تت مقلةظ محتتيلةتتجلثتتحال  متتيلممتتم لاحة تت  ااثجإلرتتج الإحتتولةتتجلرفف دتتالاح دتتج

  لما تت لاحةث تمححالةتالاحة رت حالاحتتز ايححالمان رتجتححالان رتج ححالثة ج فتيلاح قحمثحتتيلم حت لحعج تالاحدرتت حسجالاح ةستيلستجحسيلاحت ع  ل حةتتجليتج لة ت
ةقةمسيلماحةج حي لل جالاحث فلحممال ف لاحةستمححاليالاحظة لان رج يلثجإل ا الاحة عزحتيلحق رتج لاحز ايت لمعقحتجالاحز ايتيل  بلماحةدظققلثجأرحجدلاح

اح  ةتتيلإحتتوللرهةحتتالاح تت لة فتتجلثجد تتج لعج تتيلاح بتتماالاحعسحقتتيلث رتت لح ج تتيلاحظةتت لثتت محلاحس حتتقلم رتت لاحتتمي لثمهةحتتيل  تت لةستتدميلمتتم الر ادلاحظةتت لامل
ححتيلاحة  ةيلةالاحظجةقحالان رج ححالثجحة ج فيلحقةسد ر حالةالاحز اع لمحتدهل حت لثجحدمارت لةتجلثتحالاحثتج ححالثعقحتجالاحز ايتيلماحة اعتزلاحث ان رج حيل

ححالماحة رتتت حالاحتتتز ايححالماحتتتز اعلمم تتت ل بتتتبليقتتت لةستتتدميلاحة ج فتتتيلمدتتت يحهلاأمفتتتزالاحةفدةتتتيلثجحظةتتت لان رتتتج يلممتتتم الر ادلاحظتتتجةقحالان رتتتج 
ل.يلاحةعقسحالثفجةفجةفهلان رج حح
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Abstract 

The determination of the of the extension tasks quality in term of extension employee opinions in the 

Qalubiya governorate was targeted. The following objectives was used. The identification of the presence 

and influence of professional determinants of the performance quality for extension employee for them 

extension tasks and determine the differences between the views of the respondents with respect to presence 

and influence of the determinants of professional of the performance quality for employees' tasks extension. 

To achieve these goals, a questionnaire has been designed. Then, its data were collected using personal 

interview with a sample of respondents to be 274 responded from advisors and specialists extension 

employee in  Qaliubiya governorate. Moreover, the frequencies, numbers, percentages and averages was 

applied. To display the data and arrange limitations or obstacles as well as test (Z) was used to test the 

validity of statistical hypotheses concerning the differences between respondents. 

The main findings are as following: 

1. There are four professional determinants were existed either high or medium which is a professional 

limitations relating to each of the things material and concrete the emphasis or confidence in extension 

work, and empathy with the recipient of the service by the working groups is guidance, and to respond to 

the implementation of the action by the service providers and recipients together. 

2. There are three parameters were impacted significantly or moderate degree, a professional limitations 

relating to each of: the physical and tangible things, empathy with the recipient of the service by the 

extension employee, the respond to the implementation of the action by the service providers and recipients 

together. 

3. There are no significant differences between the views of the respondents from the agricultural extension 

agents and specialists extension in terms of the presence of the five professional determinants studied and 

the degree of impact for all five classifications expect one category only on related to tangible and material 

things. 

The results mentioned above refers to the importance of overcoming those professional limitations faced by 

extension employee to maintain, to work to clarify the functional tasks both of the extension agents and 

specialists extension workers and their duties to implement the highest efficiency and quality possible, and 

the need to overcome the weakness of the physical possibilities in the units and centers tasks at the village 

level various preservation centers by increasing allocations for equipment and infrastructure for the centers 

tasks. 
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