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 المستفيدين بمحافظة شمال سيناء جودة الخدمة االرشادية من وجهة نظر
 

 أ.د/ سعيد عباس محمد رشاد* أ.د/ محمد حسب النبي حبيب*     أ.د/ محمد أبو الفتوح السلسيلي*
 م/ محمد محمود عبدالوهاب***           د/ أحمد السيد محمود**            

 جامعة بنها –كلية الزراعة  –* قسم االقتصاد الزراعي 
 وزارة الزراعة –** قسم االرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء 

 وزارة الزراعة –*** أخصائي إرشاد زراعي بمركز بحوث الصحراء 
 المستخلص:

ء المستفيدين من الخدمة االرشادية بمحافظة شمال سيناء في جودة الخدمة االرشادية المقدمة يهدف البحث بصفة رئيسية إلي التعرف علي أرا
لهم وفقا ألبعاد ومكونات الجودة الخمسة، ولتحقيق أهداف البحث فقد تم تصميم استمارة استبيان أعدت خصيصا لهذا الغرض خصيصا، وقد تم 

مبحوثا  433ث عدد السكان والرقعة الزراعية وعدد الحائزين، وقد تم اختيار عينة عشوائية قوامها اختيار بئر العبد كأحد أكبر مراكز المحافظة من حي
، واستخدم في عرض البيانات 7102من اجمالي عدد الزراع بالمنطقة، وتم تجميع بيانات البحث خالل شهري أبريل ومايو لعام  %3.4بنسبة بلغت 

سب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون ومعامل االنحدار والنتائج البحثية الجداول التكرارية والن
 المتعدد.

 
 وتمثلت أهم النتائج فيما يلي:

الخدمة أي أن ما يزيد عن ثالثة أرباع عدد المبحوثين كانت آرائهم تؤيد تواجد  %88أن الدرجة الكلية لتواجد الخدمة االرشادية لم تعدي  .0
 االرشادية بدرجة قليلة إلي متوسطة من حيث الكم والنوع.

منهم كانت آرائهم تشير إلي الخدمة االرشادية الحالية بدرجة متوسطة إلي كبيرة فيما يتعلق  % 81أن ما يزيد عن ثالثة أرباع عدد المبحوثين  .7
 باألشياء الملموسة.

م كانت آرائهم تشير لتواجد الخدمة االرشادية الحالية بدرجة منخفضة إلي متوسطة في منه %82أن ما يزيد عن ثالثة أرباع عدد المبحوثين  .4
 بعد االعتمادية.

منهم كانت آرائهم تشير إلي تواجد الخدمة االرشادية الحالية بدرجة منخفضة إلي متوسطة  %28أن ما يزيد عن ثالثة أرباع عدد المبحوثين  .3
 في بعد االستجابة.

منهم كانت آرائهم تشير لتواجد الخدمة االرشادية الحالية بدرجة قليلة إلي متوسطة في بعد  %27ة أرباع عدد المبحوثين أن ما يقترب من ثالث .4
 التوكيد والثقة.

منهم كانت آرائهم تؤيد وجود نقص في درجة التعاطف معهم عند تقديم الخدمة االرشادية وعدم  % 61أن ما يزيد عن نصف عدد المبحوثين  .6
 ودة في الخدمة االرشادية الحالية سوي بدرجة منخفضة إلي متوسطة في بعد التعاطف.تواجد الج

 كما دلت النتائج علي أن ما يزيد عن ثالثة أرباع المبحوثين يقعون في المرحلة العمرية المنخفضة والمتوسطة. .2
 تهم الدراسية متوسطة إلي عالية.وأظهرت أن غالبية المبحوثين بنسبة تعدت ثالثة أرباع أرباعهم كانوا حاصلين علي مؤهل .8
 وأوضحت النتائج أن أكثر من ثلثي عدد المبحوثين يقعون في الفئة المنخفضة والمتوسطة فيما يتعلق بنسبة مساهمة األسرة في الزراعة. .9

 ط بشقيه النباتيمنهم يمارسون النشاط الزراعي بدرجة كبيرة وهم من لديهم نشاط زراعي مختل % 60وأن أكثر من نصف عدد المبحوثين  .01
 والحيواني.

 وأظهرت النتائج أيضا أن أكثر من ثلثي عدد المبحوثين  كانوا في الفئة المنخفضة والمتوسطة لدرجة القيادة. .00
 

 مقدمة البحث ومشكلته وأهدافه
لقطاع انعكست على أداء هذا اشهد هذا القطاع تطورا كبيرا خالل الفترة الماضية نظرا لما تم إدخاله من أساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة 

لما يظفر  ةبصفة عامة وزيادة إنتاجية الفدان من معظم المحاصيل الزراعية بصفة خاصة، كما يعتبر الركيزة األساسية للتقدم والتطور وتحقيق الرفاهي
ه العلم ملة إذا تمت االستفادة بأحدث ما يقدمبه من إمكانات وقدرات إنمائية، فهو المجال الرحب الذى يتسع ويجود بكل ما فيه لتحقيق التنمية الشا

ئم امن مبتكرات زراعية جديدة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القطاع يعانى من عدت معوقات ومشكالت تحد من انطالقته ومن أهمها: سد النقص الد
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قام  ة المشروعات، هذا باإلضافة إلى انتشار الممارساتفى الرقعة الزراعية فى الوادي والدلتا بسبب اقتطاع مساحات كبيرة فى أغراض العمران وا 
اصيل ذات حالخاطئة التي يقوم بها الزراع والتي من أهمها التجريف، والتوبير، والري بالغمر، وشيوع  األساليب المزرعية التقليدية، والتمسك بالم

 رامج التقدم والتطور. اإلنتاجية المنخفضة، وذيوع العادات والتقاليد والقيم المتوارثة المثبطة لكل ب
لذا أصبح من الضروري التوجه نحو التوسع الزراعي األفقي من خالل استصالح واستزراع األراضي الصحراوية لتحقيق التنمية الزراعية 

 ة، والقضاءمالمنشودة ولتعويض النقص الحاد والمتزايد فى الرقعة المزروعة، وسد الفجوة الغذائية وإلعادة توزيع السكان المكدسين فى المناطق القدي
التغاضي  نعلى المشكالت االجتماعية والصحية والبيئية وتحقيق األمن الغذائي، وبذا صار هذا النشاط ذو أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية ال يمك

نوعة فى متوفى هذا اإلطار قامت وزارة الزراعة المصرية بوضع خطة طموحة للتنمية الزراعية من خالل تنفيذ برامج عنها أو التقليل من شأنها، 
مليون فدان كمساحات قابلة لالستصالح موزعة على  8.64مجال التوسع الزراعي األفقي وفقا ألحدث الدراسات المتخصصة فى مساحة تقدر بـ 

 (.61، ص 6991مجلس الشورى، مناطق الجمهورية)
ي الصحراوية التي تهتم بتطوير وتحسين إنتاجية األراضولتحقيق وتنفيذ خطة التنمية الزراعية الرأسية واألفقية روعي تطبيق البرامج العلمية 

ها تالمصرية وخاصة الصالح منها للزراعة فى عدة مناطق منها شبه جزيرة سيناء باعتبارها من أهم المناطق الصحراوية التي يجب تعميرها وتنمي
ل العربية ية لجمهورية مصر العربية، وحلقة االتصال بين مصر والدو زراعيا العتبارات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، وألنها تمثل البوابة الشرق

ن، لذا هاآلسيوية، هذا باإلضافة إلى أن  شبه جزيرة سيناء من أهم مناطق التوسع الزراعي األفقي فى مصر وأكثرها جذبا لالستثمار فى الوقت الرا
ة حدثه التنمية الزراعية فيها من توطين للبدو، مما سيكون له أكبر األثر فى المساهمكان التركيز على تنميتها زراعيا لما لها من أهمية وما يمكن أن ت

طن و فى حل مشاكل االنفجار السكاني فى مصر، وعالوة على ذلك فإن تنميتها تعتبر هدفا قوميا لدمج سيناء فى الكيان االقتصادي واالجتماعي لل
، 6991)دارين وتولبرت، المصرية، والمساهمة فى إعادة توزيع الخريطة السكانية المصريةاألم، ودعم البعد األمني والسياسي للحدود الشرقية 

 .(631ص
ذا كانت الحلقة األولى فى سلسلة التقدم التكنولوجي الزراعي هي تحسين وتطوير معرفـة ومهارات الزراع فى القطاع الزراعي بصفة عامة  وا 

ثانية هي ضرورة وجود نظام تعليمي قوى وفعال لنقل وتدعيم تلك المعرفة والمهارة لدى هؤالء الزراع والمناطق الصحراوية بصفة خاصة ، فإن الحلقة ال
. هذا ومن جانب أخر يعتبر العنصر البشرى بما يمثله من عادات وتقاليد (631، ص6991)دارين وتولبرت، فى ضوء خدمات اإلرشاد الزراعي 

في تنمية أي مجتمع وتطويره، فعن طريق تطوير طريقة تفكير وسلوك العنصر البشرى ينمو المجتمع  وقيم واتجاهات هو نقطة البداية وحجر الزاوية
 ويتطور، كما أن هذا العنصر البشرى هو الذى يستطيع قياس هذا النمو وتحديد أهدافه.

غييرات المتميزة التي تعمل على إحداث ت ومن هنا تأتى أهمية اإلرشاد الزراعي في تنمية العنصر البشرى باعتباره أحد أهم النظم التعليمية
يمة في حد قسلوكية مرغوبة في معارف واتجاهات ومهارات الزراع دفعا لعجلة التنمية االقتصادية وزيادة معدالتها، ألن هذه التغييرات السلوكية ذات 

مكن يعد اإلرشاد الزراعي أحد المداخل الرئيسية التي ي ذاتها، كما تؤدى إلى نتائج اقتصادية واجتماعية أخرى ترتبط مباشرة بأهداف التنمية. حيث
، 5162محمود، ) االعتماد عليها في تحديث الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية من خالل األدوار الرئيسية التي يؤديها سواء بصورة منفرده أو مجتمعه

 .(2ص 
تنظيم اإلرشادي الزراعي من أجلها، والخدمة اإلرشادية هي عمل هذا ومن منطلق أن الخدمة اإلرشادية الزراعية هي المخرجات التي أوجد ال

الم يغمره عالتنظيم سواء كان التعليم أو النصح أو االستشارة فهي الميدان الحقيقي لتحدى البقاء االحترافي والمهني للجهاز اإلرشادي الحكومي في 
دة سة، بل يغمره التغيير المستمر، فالعمل اإلرشادي الزراعي نفسه تغيير تعليمي من أجل جو العلم والتكنولوجيا والمعلومات والعالمية أو العولمة والمناف

 . (2، ص 5162محمود، )حياه المزارع وأسرته ومجتمعه المحلى
ي وضع جميع ر ونظراً لزيادة االحتياجات المحلية من المحاصيل والسلع الزراعية وخاصة زيادة الطلب على المواد الغذائية, فقد أصبح من الضرو 
ن زيادة اإلنتاج كاإلمكانيات الالزمة مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة واإلدارة الحديثة للعمل على استغالل جميع الموارد المحلية بأفضل السبل حتى يم

ثاره وعيواالكتفاء الذاتي من معظم الحاصالت الزراعية بمصر، ويتوقف نجاح ذلك علي قدرت االرشاد الزراعي في تغيير معا هم نحو رف الزراع وا 
 نتطبيق التوصيات اإلرشادية الخاصة بالمحاصيل المختلفة، ولهذا فقد ظهرت الحاجة إلي ضرورة إجراء دراسة يمكن من خاللها تحديد ما يجب أ

ن ما يجب فجوة بين ما يقدم بالفعل وبي تكون عليه الخدمة اإلرشادية المقدمة للزراع من الجهاز اإلرشاد الزراعي وجودة ما يقدم لهم بالفعل، وهل هناك
 أن تكون؟ وهو ما يهدف إليه ذلك البحث:

 وانطالقًا من العرض المشكلي السابق يمكن تحديد أهداف البحث فيما يلي:
 درجة تواجد الخدمة االرشادية بمحافظة شمال سيناء، وفقا ألبعاد ومكونات جودة الخدمة االرشادية. التعرف على .0
لســــــن، درجة االتعرف على العالقة بين جودة الخدمة االرشادية المقدمة للزراع كمتغير  تابع وبين درجة المتغيرات المستقلة المتعلقة بكل من:  .7

التعليم، درجة الممارســـــــة للنشـــــــاط الزراعي، نســـــــبة مســـــــاهمة االســـــــرة في العمل الزراعي، درجة الخبرة الزراعية، درجة الحيازة ونمطها، درجة 
 .وتحديد نسب إسهام كل من المتغيرات المستقلة في تفسير التباين الكلي لدرجة تواجد الخدمة االرشادية، قيادية، درجة االتجاه نحو االرشادال
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 .بمحافظة شمال سيناءالتعرف علي المعوقات التي تواجه المسترشدين المبحوثين عند تلقيهم للخدمة االرشادية  .4
 لك علي كل من:االطار النظري للبحث يرتكز ذ

 مفهوم جودة الخدمة: .6
تعدد التعريفات بالنســـــــــــبة لجودة الخدمة وذلك الختالف حاجات وتوقعات العمالء عند البحث عن جودة الخدمة المطلوبة، وكذلك الختالف في 

ســـــبة للعمالء األعمال عنها بالن الحكم علي جودة الخدمة، فجوة الخدمة بالنســـــبة لكبار الســـــن تختلف عنها بالنســـــبة للشـــــباب وتختلف بالنســـــبة لرجال
 العاديين ومنها يمكن اعطاء التعاريف التالية:

الجانب  نالتعريف األول: تلك الجودة التي تشـمل علي البعد االجرائي والبعد الشــخصــي كأبعاد مهمه في تقديم الخدمة ذات الجودة العالية، حيث يتكو 
مة، أما الجانب الشــــخصــــي للخدمة فهو كيف يتفاعل العاملون )بمواقفهم وســــلوكياتهم وممارســــتهم االجرائي من النظم واالجراءات المحددة لتقديم الخد

 .(61، ص 5115)الدراركة، وشلبي، اللفظية( مع العمالء 
وهي المحدد  ي،التعريف الثـاني: هي جودة الخدمات المقدمة ســــــــــــــواء كانت المتوقعة أو المدركة أي التي يتوقعها العمالء أو يدركونها في الواقع الفعل

الدراركة، )الرئيســــي لرضــــا العميل أو عدم رضــــائه حيث يعتبر في الوقت نفســــه من االولويات الرئيســــية التي تريد تعزيز مســــتوي الجودة في خدماتها 
 .(613، ص 5116وآخرون، 

ديمها قالتعريف الثالث: تعرف الجودة علي أنها ذلك الفرق الذي يفصـــــــل العميل عن الخدمة، والجودة التي يحس بها بعد اســـــــتعماله للخدمة، أو بعد ت
 .(Gerard, 1992, p45)له 

 .(134، ص 5112)الضمور، التعريف الرابع: يمكن تعريف جودة الخدمة من خالل االبعاد الثالثة الخاصة بالخدمات
 البعد التقني: وهو الذي يتمثل في تطبيق العلم والتكنولوجيا لمشكلة معينه. .0
ة مــالبعـد الوظيفي: أي الكيفيــة التي تتم فيهــا عمليــة نقــل الجودة الفنيــة إلي العميــل وتمثـل ذلــك التفــاعــل النفســــــــــــــي واالجتمــاعي بين مقــدمي الخــد .7

 والعميل الذي يستخدم الخدمة.
 ان الذي تؤدي فيه الخدمة.االمكانيات المادية: وهي المك .4

من خالل التعـاريف الســــــــــــــابقة نســــــــــــــتنتج أن جودة الخدمة تتعلق بذلك التفاعل بين العميل ومقدمي الخدمة حيث يري العميل جودة الخدمة من 
 خالل مقارنته بين ما يتوقعه واألداء الفعلي للخدمة. 

تواجد مجموعة األنشــــــطة التعليمية المباشــــــرة وغير المباشــــــرة والتي يقوم بها في هذه الدراســــــة بأنها  جودة الخدمة االرشاااااديةوأنه يمكن تعريف 
 الجهاز االرشادي ونوعية تلك االنشطة بغرض تعليم الزراع الممارسات الزراعية المستحدثة.

 أهمية جودة الخدمة: .5
ام التخطيط مجال المنتجات السـلعية يمكن استخدلجودة الخدمة أهمية كبيرة بالنسـبة للمؤسـسـات التي تهدف إلي تحقيق النجاح واالسـتقرار، ففي 

لي ع في االنتاج، وتصــــــنيف المنتجات بانتظار العمالء لكن في مجال الخدمات فإن العمالء والموظفين يتعاملون معا من أجل خلق الخدمة وتقديمها
، 5116 )الدراركة، وآخرون،ي تقديم الخدمة فيما يلي أعلي مسـتوي، فعلي المؤســســات االهتمام بالموظفين والعمالء معا، لذلك تكمن أهمية الجودة ف

 :(626ص 
 . ازدياد المنافسة.4       نمو مجال الخدمة.               .0
 . المدلول االقتصادي لجودة الخدمة.3       فهم العمالء.                      .7

 أبعاد جودة الخدمة اإلرشادية: .3
أن أبعاد الجودة هي النواحي المادية الملموسة فى الخدمة، (Parasurman& Berry, 1985pp 34-44) فى هذا الصدد ذكر كل من 

ختصارها إلى ا واالعتمادية، واالستجابة، واالتصاالت، والمصداقية، واالمان، والجدارة، والتعاطف، وتفهم احتياجات المستفيد، وسهولة التفاعل. وقد تم
الملموسة، واالعتمادية، واالستجابة، واألمان، والتعاطف، والتي تعرض األبعاد التي تقيس كل بعد للمستفيدين خمسة أبعاد رئيسية هي: الجوانب المادية 

دراكاتهم.  لتحديد توقعاتهم وا 
( نقال عن "شعبان" وزمالئه إلى تأكيد األبعاد الخمسة السابقة الذكر، باإلضافة إلى 615ص -616، ص6999عبد المجيد، وقد توصل )

 من الفجوات بين رأى المستفيدين، وبين رأى إدارة المنظمة وهذه الفجوات هي: تحديد خمسة
 ه إليه.مالفجوة ما بين توقعات المستهلك، ومدركات اإلدارة بالمنظمة فقد ال تعرف اإلدارة ما يريده الجمهور، وال كيف يحكم الجمهور على ما تقد -0
المحددة للجودة. فقد ال تحدد اإلدارة مســـــتوياتها للجودة أو يكون تحديدها للمســـــتوى غير واضـــــح، الفجوة ما بين مدركات اإلدارة وبين المواصـــــفات  -7

 ها.بوقد تضع اإلدارة مستويات واضحة إال أنها غير عملية، وقد تكون المستويات واضحة وعملية إال أن اإلدارة ال تدفع العاملين إلى التقيد 
ن ما يقدم فعاًل، فهناك عوامل عديدة تؤثر على أداء الخدمة، فقد يكون العاملون على غير مســــــــــتوى الفجوة بين المواصــــــــــفات المحددة للجودة وبي -4

 التدريب المناسب، أو يكونوا مثقلين بالعمل أو أن معنوياتهم متدنية.
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صـــــاالتهم الخدمة من خالل ات الفجوة بين الخدمة المقدمة وبين االتصـــــاالت الخارجية، حيث تتأثر توقعات المســـــتهلك بالوعود التي تطلقها منظمة -3
 والتي تعد المستهلك بمستوى معين من الجودة ثم يفاجئ بغير هذا المستوى. -كالنشرات -الخارجية

 الفجوة بين الخدمة المدركة وبين الخدمة المقدمة. وهذه الفجوة هي نتاج حدوث أحد أو بعض أو كل الفجوات السابقة. -4
 الطريقة البحثية:

 ئية المستخدمة في البحث:. التعريفات االجرا6
 تم االعتماد علي الخمسة أبعاد التي يتضمنها نموذج جودة الخدمة االرشادية والتي يمكن تطبيقها في اي منظمة خدمية وهي:

اد و ويقصد بها في هذه الدراسة وصفها مظهريا أو خارجيا من حيث التسهيالت المادية والمستلزمات واألشخاص وممفهوم االشياء الملموسة:  -6
آلالت، ااالتصال، وهي تشتمل علي العناصر المادية المساعدة في األداء أو تقديم الخدمة )المقاعد، الكراسي، المعدات، االجهزة، وسائل التنقل، 

 المباني، مالبس العاملين( وكافة العناصر البيئة المادية، وهي تصور االداء أو الخدمة ماديا.
هذه الدراسة القدرة علي أداء ما تم تحديده مسبقا  بشكل موثوق ودقيق، بمعني درجة االعتماد علي موارد ويقصد بها في مفهوم االعتمادية:  -7

 الخدمة ودقة االنجاز للخدمة المطلوبة.
عني مويقصد بها في هذه الدراسة وجود اإلرادة لمساعدة المسترشدين ومساعدة زمالئهم وتزويدهم فورا بالخدمة المطلوبة، بمفهوم االستجابة:  -4

طف، لسرعة اإلنجاز ومستوي المساعدة المقدمة للمستفيد من قبل مقدم الخدمة، اي وجود الرغبة في المساعدة ويركز هذا البعد علي المجاملة وال
 واالصل في التعامل مع طلبات ومشكالت المسترشدين.

قة، والكياسة، واالمان، والمصداقية، والقدرة علي خلق وكسب الثويقصد به في هذه الدراسة معرفة المستخدمين والجدارة مفهوم التوكيد أو الثقة:  -1
 وهو يشير الي معلومات وكياسة القائمين علي تقديم الخدمة او االداء، وقدرتهم علي استلهام الثقة واالمان.

حلول لها بطريقة  والعمل علي إيجاد ويقصد به في هذه الدراسة درجة العناية بالمستفيد ورعايته بشكل خاص، واالهتمام بمشاكلهمفهوم التعاطف:  -2
 .انسانية راقية، ومعاملتهم كأفراد وبشكل شخصي

ويقصد بها المجال البشري للبحث، وهم المبحوثين الذين تم جمع البيانات منهم، حيث بلغ شاملة مجتمع الدراسة من . شاملة البحث وعينته: 5
( مزارعا مسجال طبقا لكشوف مديرية الزراعة بشمال سيناء  موزعين على قرى 8706العبد )المزارعين المستهدفين بالخدمة اإلرشادية بمركز بئر 

 ونجوع مركز بئر العبد وبتطبيق معادلة كريجسي و مورجان لتحديد حجم العينة:
𝑺 = 𝒙𝟐𝑵𝑷(𝟏 − 𝑷)/𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒙𝟐𝑷(𝟏 − 𝑷) 

 حياااث أن:
S                      حجم العينة المطلوبة = N =حجم الشاملة 

𝒙𝟐 = 3.841= رقم ثابت= P0.5=d0.05 
مزارعا مسجال تم التوصل إلي حجم العينة المطلوبة  8706وبتطبيق المعادلة السابقة علي شاملة الدراسة علي مستوي مركز بئر العبد والبالغة 

ين المسجلين بكشوف اإلدارة الزراعية بمركز ومدينة تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من المزارع %3.4مزارعا بنسبة مئوية  424حيث بلغت 
 بئر العبد ومديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء.

 
 مصادر وطريقة وأدوات جمع البيانات:

 : إدارة االرشاد الزراعي بمدرية الزراعة بمحافظة شمالاولهااعتمد البحث علي ثالث مصادر للحصول علي البيانات الالزمة لتحقيق أهدافها 
اسة ر سيناء، واإلدارة الزراعية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء وذلك للحصول علي المعلومات المتعلقة بتحديد منطقة البحث واختيار عينة الد

در المتعلقة : فكان تلك المصاأما الثانيزراعة واإلدارة الزراعية. والحصول علي البيانات الخاصة المزارعين المسجلين بالكشوف المعتمدة بمديرية ال
 قبالبيانات التي تم جمعها من مصادرها األولية عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين بواسطة استمارة االستبيان والتي اعدت خصيصا لتحقي

 األهداف البحثية.
اإلدارة الزراعية ببئر العبد، ومديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء  في مقر عملهم  تم جمع بيانات الدراسة من المزارعين المسجلين بكشوف

م بالتعاون مع فريق بحثي من العاملين بمحطة بحوث جنوب القنطرة  7102عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين، في شهري يونيو ويوليو عام 
( استمارة نظرا لعدم استيفائها لجميع 40( استمارة، تم استبعاد )424ت التي تم جمعها )شرق وتحت إشراف وتوجيه الباحث، وقد بلغ عدد االستمارا

ه واحد االبيانات المطلوبة من قبل المزارع المبحوث وترك بعض العبارات بها دون اجابات عليها، أو االدالء بإجابات عشوائية غير واقعية في اتج
مبحوثا من المزارعين المسجلين بالكشوف المعتمدة  433نهائية التي أجري التحليل االحصائي لها فقط من المقياس، وبذلك بلغ اجمالي العينة ال

 بمديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء .
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 طرق قياس المتغيرات والمعالجة الكمية للمتغيرات: 
 فيما يلي عرضا لطرق قياس المتغيرات ومعالجتها الكمية

والتي يقصد بها درجة تواجد مجموعة األنشطة التي يؤديها الجهاز االرشادي ونوعيتها لتغيير معارف وممارسات أوال: جودة الخدمة االرشادية: 
للحصول علي الدرجة الكلية لجودة الخدمة االرشادية فقد تم سؤال المبحوث عن الخمسة أبعاد المكونة للجودة ولتحديد الدرجة واتجاهات الزراع و

رة عن كل بعد فقد تم سؤال المبحوث عن عدد من العبارات بلغت في البعد المتعلق باألشياء الملموسة ثماني عشر الكلية وكذلك الدرجة المعب
م سؤالهم ت عبارة، وأربعة عبارات لكل من االعتمادية، واالستجابة، والتوكيد والثقة، أما فيما يتعلق ببعد التعاطف فقد تكون من خمسة عبارات، وقد

االبعاد ونوعية هذا التواجد من حيث الوضوح والفهم واالستيعاب من جانب الزراع وفي حالة استجابة المبحوث الدالة علي عن درجة تواجد هذه 
أعطيت فالتواجد اعطي درجتين، ودرجة واحدة في حالة عدم التواجد وعند االستجابة الدالة علي نوعية الخدمة االرشادية المقدمة من حيث النوعية 

نوعية الجيدة، ودرجتين في حالة النوعية المتوسطة، ودرجة واحدة في حالة النوعية الضعيفة، وبجمع الدرجات التي حصل عليها ثالثة درجات لل
 لالمبحوث عند استجابته الدالة علي كل بعد من االبعاد السابقة تم الحصول علي درجة تعبر عن البعد وبإضافة الدرجات إلي بعضها تم الحصو 

 .عبر عن جودة الخدمة االرشاديةعلي درجة كلية ت
 

 ثانيا: المتغيرات المستقلة المتعلقة بموضوع البحث:
 : تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن عمره ألقرب سنة ميالدية، واستخدام عدد السنوات الفعلية التي ذكرها المبحوث.السن .0
مه، وتم تقسيم المبحوثين من حيث درجة التعليم إلى خمسة درجات كما يلى: : تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجة تعليدرجة التعليم .7

( الستجابات المبحوث 4، 3، 4، 7, 0سنوات، وبكالوريوس، وتم إعطاء درجات ) 4سنوات، ودبلوم فنى  4أمي، ويقرأ ويكتب، ودبلوم فنى 
 درجة. 0، بينما بلع الحد األدنى النظري درجة 4السابقة على الترتيب، حيث بلغ الحد األعلى النظري لدرجة التعليم 

: تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد أفراد أسرته الذي يمارسون العمل الزراعي ونسبة مساهمتهم نسبة مساهمة األسرة في الزراعة .4
ي لعدد أفراد األسرة المساهمين ف معه في العمل المزرعي، علما بأن الرجل كان يحصل علي درجتين والمرأة تحصل علي درجة واحد بالنسبة

علي الترتيب كمقياس رقمي  0، 7، 4الزراعة، كما قسمت نسبة المساهمة وفقا لمقياس ثالثي متدرج )يساهم، أحيانا، ال يساهم( وأعطيت درجات 
رة ن النسبة الكلية لمساهمة أسلكل منها، ويتم بعد ذلك جمع عدد أفراد األسرة المساهمين في الزراعة مع درجة مساهمة كل منهم للتعبير ع

درجة للرجال  4المبحوث في الزراعة، واستخدام عدد األفراد كمؤشر رقمي لقياس هذا المتغير، حيث بلغ الحد األعلى النظري لنسبة المساهمة 
 درجة للنساء. 7درجة للرجال،  4درجات للنساء، بينما بلع الحد األدنى النظري  3و

: تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن نوع النشاط الزراعي الذي يمارسه، حيث تم تقسيم درجة الممارسة عيدرجة ممارسة النشاط الزرا .3
 ءللنشاط الزراعي وفقا لمقياس ثالثي هو ممارسة انتاج حيواني فقط، ممارسة انتاج نباتي فقط، ممارسة انتاج نباتي وحيواني معا، وتم إعطا

ب كمقياس رقمي لدرجة الممارسة للنشاط الزراعي، حيث بلغ الحد األعلى النظري لدرجة الممارسة للنشاط ( على الترتي4،  7، 0الدرجات )
 درجة. 0درجة، بينما بلع الحد األدنى النظري  4الزراعي 

اسة، وتم راء الدر : تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد السنوات التي قضاها فى العمل الزراعي حتى وقت إجدرجة الخبرة الزراعية .4
 استخدام عدد السنوات الفعلية التي ذكرها المبحوث للتعبير عن درجة الخبرة في العمل الزراعي كمؤشر رقمي لقياس هذا المتغير.

ا بالرقم ه: تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن حجم الحيازة المزرعية التي يمارسه فيها نشاطه الزراعي، والتعبير عندرجة الحيازة ونمطها .6
الخام الذي يذكره المبحوث بالفدان، ثم بعد ذلك سؤاله عن نمط الحيازة وفقا لمقياس خماسي كما يلي: ملك، إيجار، مشاركة، وضع يد، نمط 

 لكل نمط منهم علي الترتيب، ثم بعد ذلك يتم جمع حجم الحيازة مع درجة نمط الحيازة للحصول علي 0، 7، 4، 3، 4آخر، وأعطيت األرقام 
 درجة الحيازة ونمطها، كمؤشر رقمي لقياس هذا المتغير.

ويقصد بها في هذه الدراسة معرفة المجاالت التي يلجأ الزراع اآلخرين إليه إلعطائهم النصح والمشورة فيها، وما هي درجة هذا  درجة القيادية:  .2
الت تقاس كما يلي )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( بحيث أعطيت مجا 6اللجوء، وتم قياس هذا المتغير رقميا وفقا لمقياس رباعي متدرج مكون من 

 درجة، والحد األدنى النظري صفر درجات. 08، صفر( على الترتيب، وبذلك يكون الحد األعلى النظري لدرجة القيادية 0، 7، 4األرقام )
عداداته الستخدام األفكار وممارسات اإلرشاد الزراعي، يقصد به فى هذه الدراسة مدى ميل المبحوث واستدرجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي:  .1

عبارة منهم أثني عشر عبارات  03وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن رأيه فى بعض العبارات باستخدام مقياس ثالثي متدرج مكون من 
( على الترتيب للعبارات االيجابية والعكس في 4،7،0)إيجابية وثمانية عبارات سلبية تقاس كما يلي )موافق، محايد، غير موافق( وأعطيت أرقام 

العبارات السلبية، وتم جمع الدرجة الكلية التي حصل عليها المبحوث في جميع عبارات المقياس للتعبير عن درجة اتجاهه نحو المستحدثات 
 درجة. 71ما بلغ الحد األدنى النظري درجة، بين 61الزراعية، حيث بلغ الحد األعلى النظري لدرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي 
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ويقصد به فى هذه الدراسة درجة تعرض المبحوث لمصادر المعلومات التي يحصل منها على  درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية: .9
معلوماته الزراعية، وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد المصادر التي يحصل منها على معلوماته الزراعية ودرجة تعرضه لكل 

،  0، 7، 4ما بين )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال( وأعطيت االستجابات األرقام )  مصدر، كانت وفقا لمقياس رباعي متدرج 06مصدر منها، وعددها 
صفر( على الترتيب، وبجمع درجة المبحوث في جميع المصادر أمكن الحصول علي الدرجة الكلية للتعرض لمصادر المعلومات، حيث بلغ الحد 

 نما بلغ الحد األدنى النظري صفر درجة. درجة، بي 38األعلى النظري لدرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي 
استخدم في عرض البيانات الوصفية العرض الجدولى بالتكرارات والنسبة المئوية، باإلضافة إلى المتوسط الحسابي، وكذلك أدوات التحليل اإلحصائي: 

رات المستقلة معنوية العالقة بين المتغير التابع والمتغياستخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون( الختبار الفروض االحصائية وتحديد معنوية أو عدم 
 step_wise    multiple correlationالمدروسة، كما استخدم نموذج التحليل االرتباطي واالنحدار المتعدد والمتدرج الصاعد 

 
 نتائج البحث ومناقشتها:

 أوال: قياس جودة الخدمة االرشادية:
 ( أن المدي الفعلي للدرجة الكلية لتواجد الخدمة 0اوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) : ونوعية التواجد االرشاديةالدرجة الكلية لتواجد الخدمة  -أ

درجة، وبتقسيم  4.79درجة، وانحراف معياري قدرة  004.81( درجة، بمتوسط حسابي قدرة 041 – 014اإلرشادية تراوح بين ) ونوعية التواجد
منهم في الفئة المنخفضة حيث أشاروا إلي عدم تواجد الخدمة اإلرشادية،  %74ئات، فأوضحت النتائج أن ربع المبحوثين المدي الفعلي إلي ثالث ف

من إجمالي المبحوثين في الفئة  %07منهم في الفئة المتوسطة لدرجة تواجد الخدمة، بينما كانت  %64وأن ما يقترب من ثلثي عدد المبحوثين 
من إجمالي عددهم، كانت  % 88خدمة االرشادية، وتشير النتائج السالفة إلي أن ما يزيد عن ثالثة أرباع عدد المبحوثين المرتفعة لدرجة تواجد ال

درجة ل آرائهم تؤيد تواجد الخدمة االرشادية بدرجة قليلة إلي متوسطة من حيث الكم والنوع، وهذا األمر بمثابة مؤشر خطير يوضح التقييم الحالي
رشادية ويشير إلي عدم تواجد الخدمة أو أنها ليست بالمستوي المطلوب من الجودة في حال تواجدها ويدل علي وجود فجوة بين تواجد الخدمة اإل

األمر  ادرجة جودة الخدمة االرشادية الفعلية المقدمة ودرجة جودة الخدمة المطلوب تقديمها أو تحقيقها مستقبال، مما يتطلب ضرورة النظر إلي هذ
سئولين بالجهاز اإلرشادي للعمل بشتي الطرق علي تحسين درجة تواجد وجودة أداء الخدمات اإلرشادية بالكفاءة والجودة المطلوبة، من قبل الم

والعمل علي الوصول إلي هؤالء الزراع بشتي الطرق االرشادي وتوصيل الخدمة االرشادية لهم لخفض نسبة من كانت آرائهم تشير بعدم تواجد 
ية أو تواجدها بدرجة متوسطة والوصول بنسبة من أشاروا بتواجد الخدمة االرشادية بشكل مرتفع إلي أقصي درجة ممكنة، من الخدمة االرشاد

نفيذ تخالل وضع خطط التحسين وتقديم الدورات التدريبية لرفع مستوي جودة أداء المرشدين الزراعيين لمهامهم وتدريبهم علي األساليب الجديدة ل
 اءة ممكنة من حيث الكم والنوع معا.المهام بأعلى كف

 
 ونوعية التواجد التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا آلرائهم عن تواجد الخدمة االرشادية(  0جدول رقم ) 

 ٪ عدد ونوعيته درجة التواجد

 22 88 درجة( 021قليلة )أقل من  

 33 202 درجة( 032إلي أقل من 021متوسطة )من 

 02 10 فأكثر(درجة  032كبيرة )

 011 311 المجموع
 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.

 
 قياس مكونات وأبعاد جودة الخدمة االرشادية: -ب

السابق عرضها كان البد من التعرف أوال علي الدرجة الكلية لتواجد الخدمة  ونوعية التواجد للتعرف علي الدرجة الكلية لتواجد الخدمة اإلرشادية
عبارة موزعة علي األبعاد  44االرشادية وفقا لكل بعد من أبعاد ومكونات الجودة الخمسة التي تضمنها مقياس جودة الخدمة والذي يشتمل علي 

عبارات(  4عبارات(، )التعاطف  3عبارات(، )التوكيد والثقة  3عبارات(، )االستجابة  3عبارة(، )االعتمادية  08الخمسة كما يلي: )األشياء الملموسة 
 وفيما يلي مناقشة وتفسير لنتائج كل بعد منهم:

 األشياء الملموسة )البعد األول( -أ
 24( أن المدي الفعلي لدرجة جودة األشياء الملموسة كأحد أبعاد جودة الخدمة االرشادية تراوح بين ) 7اوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) 

درجة، وبتقسيم المدي الفعلي إلي ثالث فئات، فأوضحت   3.47درجة، وانحراف معياري قدرة  004.81( درجة، بمتوسط حسابي قدرة 064 –
منهم كانوا  %71منهم في الفئة المرتفعة لدرجة جودة األشياء الملموسة حيث أشاروا لتواجد الخدمة بشكل جيد في هذا البعد، وأن  % 01ج أن النتائ

 ةمن إجمالي المبحوثين إلي انعدام تواجد الجودة أو ضعفها حيث كانت آرائهم في الفئ %21في الفئة المتوسطة لدرجة جودة الخدمة، بينما أشار 
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منهم كانت آرائهم تشير لتواجد الخدمة  % 81المنخفضة لدرجة الجودة، وتشير النتائج السالفة إلي أن ما يزيد عن ثالثة أرباع عدد المبحوثين 
طلب تاالرشادية الحالية بدرجة منخفضة إلي متوسطة، وهذا األمر يوضح أن الخدمة االرشادية في حال تواجدها تفتقر إلي الجودة في تقديمها وت

 .عالتطوير من حيث الكم والنوع، وأن الخدمة االرشادية المقدمة حاليا ليست بالمستوي والدرجة المطلوبة من الجودة المناسبة إلرضاء الزرا
 

 ( التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا آلرائهم عن جودة األشياء الملموسة في الخدمة االرشادية  2جدول رقم ) 

 ٪ عدد ملموسةجودة األشياء ال

 01 210 درجة 012قليلة أقل من 

 21 36 درجة 011إلي أقل من  012متوسطة من 

 01 31 درجة فأكثر 011كبيرة 

 011 311 المجموع

 . المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة

 

 االعتمادية )البعد الثاني( -ب
 – 01جودة االعتمادية كأحد أبعاد جودة الخدمة االرشادية تراوح بين )( أن المدي الفعلي لدرجة  4اوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) 

درجة، وبتقسيم المدي الفعلي إلي ثالث فئات، فأوضحت النتائج أن  3.24درجة، وانحراف معياري قدرة  70.80( درجة، بمتوسط حسابي قدرة 43
منهم كانوا في الفئة المتوسطة  %04دمة بشكل جيد في هذا البعد، وأن منهم في الفئة المرتفعة لدرجة االعتمادية حيث أشاروا لتواجد الخ % 04

من إجمالي المبحوثين إلي انعدام تواجد الجودة أو ضعفها واحتياج الخدمة االرشادية الحالية  %27لدرجة جودة الخدمة في هذا البعد، بينما أشار 
ن ذا البعد، وتشير النتائج السالفة إلي أن ما يزيد عن ثالثة أرباع عدد المبحوثيللتحسين حيث كانت آرائهم في الفئة المنخفضة لدرجة الجودة في ه

منهم كانت آرائهم تشير لتواجد الخدمة االرشادية الحالية بدرجة منخفضة إلي متوسطة في بعد االعتمادية، وهذا األمر يوضح أن الخدمة  82%
 وتتطلب التطوير من حيث الكم والنوع.االرشادية في حال تواجدها تفتقر إلي الجودة في تقديمها 

 
 ( التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا آلرائهم عن االعتمادية في الخدمة االرشادية 3جدول رقم )

 ٪ عدد جودة االعتمادية

 02 218 درجة 08قليلة أقل من 

 02 120 درجة 21إلي أقل من  08متوسطة من 

 03 12 درجة فأكثر 21كبيرة 

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.

 

 االستجابة )البعد الثالث( -ج
( 46 – 04( أن المدي الفعلي لدرجة جودة االستجابة كأحد أبعاد جودة الخدمة االرشادية تراوح بين ) 3اوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) 

 02درجة، وبتقسيم المدي الفعلي إلي ثالث فئات، فأوضحت النتائج أن  4.13قدرة درجة، وانحراف معياري  73.91درجة، بمتوسط حسابي قدرة 
منهم كانوا في الفئة المتوسطة لدرجة  %08منهم في الفئة المرتفعة لدرجة االستجابة حيث أشاروا لتواجد الخدمة بشكل جيد في هذا البعد، وأن  %

المبحوثين إلي عدم توافر الجودة أو ضعفها حيث كانت آرائهم في الفئة المنخفضة لدرجة من إجمالي  %64جودة الخدمة في هذا البعد، بينما أشار 
منهم كانت آرائهم تشير إلي تواجد  %28تواجد جودة الخدمة في هذا البعد، وتشير النتائج السابقة إلي أن ما يزيد عن ثالثة أرباع عدد المبحوثين 

متوسطة في بعد االستجابة، وهذا األمر يوضح أن الخدمة االرشادية في حال تواجدها تفتقر إلي الجودة الخدمة االرشادية الحالية بدرجة منخفضة إلي 
 في تقديمها وتتطلب التطوير من حيث الكم والنوع.

 
 ( التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا آلرائهم عن جودة االستجابة في الخدمة االرشادية 1جدول رقم )

 ٪ عدد جودة االستجابة

 32 221 درجة 22قليلة أقل من 

 08 32 درجة 26إلي أقل من  22متوسطة من 

 00 28 درجة فأكثر 26متوسطة 

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.
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 التوكيد والثقة )البعد الرابع( -ح
 – 8التوكيد والثقة كأحد أبعاد جودة الخدمة االرشادية تراوح بين )( أن المدي الفعلي لدرجة جودة  4اوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) 

درجة، وبتقسيم المدي الفعلي إلي ثالث فئات، فأوضحت النتائج أن  4.94درجة، وانحراف معياري قدرة  08.64( درجة، بمتوسط حسابي قدرة 79
منهم كانوا في الفئة المتوسطة  %00لخدمة بشكل جيد في هذا البعد، وأن منهم في الفئة المرتفعة لدرجة التوكيد والثقة حيث أشاروا لتواجد ا % 78

من إجمالي المبحوثين إلي عدم توافر الجودة أو ضعفها ونقص في الخدمة االرشادية  %60لدرجة تواجد جودة الخدمة في هذا البعد، بينما أشار 
ي هذا البعد، وتشير النتائج السابقة إلي أن ما يقترب من ثالثة أرباع عدد الحالية حيث كانت آرائهم في الفئة المنخفضة لدرجة تواجد الجودة ف

منهم كانت آرائهم تشير لتواجد الخدمة االرشادية الحالية بدرجة قليلة إلي متوسطة في بعد التوكيد والثقة، وهذا األمر يوضح أن  %27المبحوثين 
 قديمها وتتطلب التطوير من حيث الكم والنوع.الخدمة االرشادية في حال تواجدها تفتقر إلي الجودة في ت

 

 ( التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا آلرائهم عن جودة التوكيد والثقة في الخدمة االرشادية 2جدول رقم )

 ٪ عدد جودة التوكيد والثقة

 30 201 درجة 02قليلة أقل من 

 00 38 درجة 22إلي أقل من  02متوسطة من 

 28 63 فأكثردرجة  22كبيرة 

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.
 

 التعاطف )البعد الخامس( -د
( 48 – 8( أن المدي الفعلي لدرجة جودة التعاطف كأحد أبعاد جودة الخدمة االرشادية تراوح بين ) 6اوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) 

 31درجة، وبتقسيم المدي الفعلي إلي ثالث فئات، فأوضحت النتائج أن  3.88وانحراف معياري قدرة درجة،  74.13درجة، بمتوسط حسابي قدرة 
منهم كانوا في الفئة المتوسطة لدرجة  % 8منهم في الفئة المرتفعة لدرجة التعاطف حيث أشاروا لتواجد الخدمة بشكل جيد في هذا البعد، وأن  %

من إجمالي المبحوثين إلي عدم وجود تعاطف من المرشدين معهم أثناء تلقي الخدمة االرشادية حيث  %47جودة الخدمة في هذا البعد، بينما أشار 
منهم كانت آرائهم تؤيد  % 61كانت آرائهم في الفئة المنخفضة لدرجة التعاطف، وتشير النتائج السابقة إلي أن ما يزيد عن نصف عدد المبحوثين 

قديم الخدمة االرشادية وعدم تواجد الجودة في الخدمة االرشادية الحالية سوي بدرجة منخفضة إلي متوسطة وجود نقص في درجة التعاطف معهم عند ت
 وع.نفي بعد التعاطف، وهذا األمر يوضح أن الخدمة االرشادية في حال تواجدها تفتقر إلي الجودة في تقديمها وتتطلب التطوير من حيث الكم وال

 

 النسبي للمبحوثين وفقا آلرائهم عن درجة التعاطف في الخدمة االرشادية ( التوزيع العددي و3جدول رقم )

 ٪ عدد درجة التعاطف

 22 006 درجة 08قليلة أقل من 

 8 20 درجة 28إلي أقل من  08متوسطة من 

 11 038 درجة فأكثر 28كبيرة 

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.

 

 ثانيا: التعرف علي المتغيرات الشخصية واالجتماعية المدروسة المرتبطة بمستوى جودة الخدمة اإلرشادية بمنطقة الدراسة: 
 36.73( سنة بمتوسط حسابي بلغ 21 – 44( إلي أن المدى الفعلي للسن قد انحصر بين ) 2تشير النتائج الواردة بالجدول رقم ) السن:  .6

درجة، وبتقسيم المبحوثين إلي ثالث فئات وفقا لمستوياتهم العمرية فقد أشارت النتائج إلي أن نسبة  2.96سنة, وانحراف معياري قدرة  
منهم يقعون في الفئة العمرية المتوسطة  %41من إجمالي عددهم، بينما  %76ون في الفئة العمرية المنخفضة بلغت المبحوثين الذين يقع

من المبحوثين في الفئة العمرية المرتفعة السن، حيث دلت النتائج علي أن ما يزيد عن  %73السن، في حين جاءت النسبة المتبقية والبالغة 
وهذا األمر قد يكون دافعا لهم علي التعليم واالتجاه نحو عون في المرحلة العمرية المنخفضة والمتوسطة، ثالثة أرباع عدد المبحوثين يق

 . االرشاد الزراعي واالستزادة من المعرفة وخاصة في حال تحسين جودة الخدمة االرشادية المقدمة لهم
 

 رية( التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لفئاتهم العم 0جدول رقم ) 

 ٪ عدد فئات السن

 23 61 سنه( 11صغار السن )أقل من 

 21 003 سنه( 23 -11متوسطي السن )من

 21 80 سنة فأكثر( 21كبار السن )

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.
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للمبحوثين جاءت موزعة علي خمس دراجات تعليمية كما ( إلي أن درجة التعليمي  8أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) درجة التعليم:  .5
منهم يعرفون  %9من المبحوثين لم يحصلوا علي اي مستوي تعليمي وال يجيدون القراءة والكتابة، بينما  %07يلي: حيث أشارت النتائج أن 

منهم حاصلون علي مؤهل  %79ين بنسبة القراءة والكتابة بدون الحصول علي أي شهادات تعليمية، بينما كان ما يقترب من ثلث المبحوث
حاصلون علي دبلوم ثالث سنوات، في حين  % 06دراسي متوسط )دبلوم ثالث سنوات(، علي مؤهل دراسي عالي أو بكالوريوس، بينما نسبة 

وأخيرا اظهرت منهم حاصلون علي مؤهل دراسي فوق متوسط )دبلوم خمس سنوات(  %76كام ما يزيد بقليل عن ربع عدد المبحوثين بنسبة 
منهم حاصلون علي مؤهل دراسي عالي بكالوريوس جامعي، مما يظهر أن  %73النتائج ايضا أن ما يقترب من ربع عدد المبحوثين بنسبة 

لخدمة اغالبية المبحوثين بنسبة تتعدي ثالثة أرباع عدد المبحوثين مؤهلتهم الدراسية متوسطة إلي عالية مما قد يكسبه قدرة في الحكم علي جودة 
 االرشادية المقدمة لهم ويكون دافعا لديهم لمعرفة الجديد في الخدمات االرشادية في حال تحسن جودة الخدمة والبحث عن الخدمة االرشادية

 المقدمة بشكل جيد.
 

 لدرجة التعليم التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا(  8جدول رقم ) 

 ٪ عدد المؤهل

 02 12 أمي

 6 33 يقرأ و يكتب

 26 011 سنوات 3دبلوم فنى 

 23 88 سنوات 2دبلوم فنى 

 21 80 بكالوريوس

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.
 

( أن المدي الفعلي لنسبة مساهمة األسرة في الزراعة انحصر  9أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم ) نسبة مساهمة األسرة في الزراعة:  .3
درجة، وبتقسيم المبحوثين إلي ثالث فئات وفقا لنسبة 7.49درجة، وانحراف معياري قدرة  4.9( درجة، بمتوسط حسابي قدره 4 -4) بين

 %41من المبحوثين كانت نسبة مساهمتهم في الزراعة قليلة، بينما نسبة بلغت  % 49مساهمة األسرة في الزراعة، فقد أظهرت النتائج أن 
من إجمالي المبحوثين، ويتضح من النتائج السابق  %00متوسطة، وجاء في الفئة المرتفعة المساهمة في الزراعة منهم كانت مساهمتهم 

ر كعرضها أن أكثر من ثلثي عدد المبحوثين في الفئة المنخفضة والمتوسطة لنسبة مساهمة األسرة في الزراعة، وتشير هذه النتائج السالفة الذ
االت العمل بمنطقة الدراسة وأن المهن متعددة وال تنحصر في مجال الزراعة فقط، وتتنوع الوظائف التي يشارك إلي أن هناك تعدد وتنوع في مج

د سفيه أفراد األسرة، لذا يجب علي رجال االرشاد الزراعي بالمنطقة تكثيف جهودهم للوصول الي األفراد المعنين بالمجال الزراعي حتي يمكن 
 رشادية المقدمة للزراع في المجال الزراعي.التفاوت الحادث في الخدمة اال

 

 ( التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لنسبة مساهمة األسرة في الزراعة  6جدول رقم )  

 ٪ عدد نسبة مساهمة األسرة في الزراعة

 26 213 درجة 3مساهمة قليلة أقل من 

 31 012 درجة 1إلي   3مساهمة متوسطة من 

 00 36 درجة فأكثر 1مساهمة مرتفعة 

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.

 

( أن المدي الفعلي لدرجة ممارسة النشاط الزراعي إلجمالي  01أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) درجة ممارسة النشاط الزراعي:  .1
درجة، وبتقسيم المبحوثين إلي 0.32درجة، وانحراف معياري قدرة  407( درجة، بمتوسط حسابي قدره 901  – 341المبحوثين انحصر بين )

من المبحوثين يمارسون النشاط الزراعي بدرجة قليلة  % 09ثالث فئات وفقا لدرجة ممارسة النشاط الزراعي، فأظهرت النتائج أن نسبة بلغت 
منهم يمارسون النشاط الزراعي بدرجة متوسطة،  % 71بمعني أنهم يمارسون نشاط واحد فقط إما نباتي فقط أو حيواني فقط، في حين كان 

منهم يمارسون النشاط الزراعي بدرجة كبيرة وهم من لديهم نشاط زراعي مختلط بشقيه النباتي  % 60بينما كان أكثر من نصف عدد المبحوثين 
رار واني معا وقد يرجع ذلك لوجود نوع من االستقوالحيواني، مما يدل علي أن هؤالء المبحوثين لديهم خبرة زراعية في االنتاج النباتي والحي

األسري األمر الذي قد يكون محفزا له علي االستقرار بالعمل الزراعي، وهذا األمر يشكل باعثا قويا لضرورة االستفادة من هذا الوضع في 
 مة لهم.التعامل مع الزراع والمساعدة في إقناعهم بالمشاركة في تحسين جودة الخدمات االرشادية المقد
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 ( التوزيع العددي والنسبي المبحوثين وفقا لدرجة ممارسة النشاط الزراعي 01جدول رقم ) 

 ٪ عدد درجة ممارسة النشاط الزراعي

 06 33 ممارسة قليلة للنشاط أقل من درجة

 21 30 ممارسة متوسطة للنشاط من إلي أقل من 

 30 200 ممارسة مرتفعة للنشاط درجة فأكثر

 011 21 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.

 

 -01( أن المدي الفعلي لدرجة الخبرة بالعمل الزراعي قد انحصر بين ) 00أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) درجة الخبرة الزراعية:  .2
من المبحوثين كانت خبرتهم  %37بلغت درجة، وأن نسبة  3.26سنة، وانحراف معياري قدره 76.6( عاما، بمتوسط سنوات خبرة بلغت 34

من المبحوثين كانت خبراتهم مرتفعة بالعمل  %07من المبحوثين في فئة متوسطي الخبرة، بينما  %36قليلة بالعمل الزراعي، في حين كان 
تفادة من قويا لضرورة االسالزراعي، مما يدل علي أن معظم المبحوثين مستوي خبرتهم قليلة إلي متوسطة بالعمل الزراعي، مما يشكل باعثا 

 مهذا الوضع في التعامل مع الزراع والمساعدة في اقناعهم بالمشاركة في تحسين جودة الخدمات االرشادية المقدمة لهم لزيادة مستوي خبراته
كسابهم خبرات جديدة.  الزراعية وا 

 
 عية( التوزيع العددي والنسبي المبحوثين وفقا لدرجة الخبرة الزرا 00جدول رقم ) 

 ٪ عدد الخبرة الزراعية

 12 011 سنه( 22خبرة زراعية قليلة )أقل من 

 13 031 سنه( 33 - 22خبرة زراعية متوسطة )من 

 02 11 سنه فأكثر( 31خبرة زراعية كبيرة )

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.

( أن المدي الفعلي لدرجة الحيازة الزراعية ونمطها إلجمالي المبحوثين  07اوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) درجة الحيازة ونمطها: .1
درجة، وبتقسيم المبحوثين إلي ثالث فئات 02.20درجة، وانحراف معياري قدرة  77.8( درجة، بمتوسط حسابي قدره 37 – 6انحصر بين )

من الزراع المبحوثين يمارسون العمل الزراعي من  % 64ا، تبين أن ما يقترب من ثلثي عدد المبحوثين وفقا لدرجة الحيازة الزراعية  ونمطه
منهم يمارسون عملهم الزراعي من خالل  % 01خالل حيازات ذات مساحات صغيرة ومؤجرة  أو بنظام وضع اليد وليست ملك لهم، بينما 

منهم أصحاب حيازات ذات مساحات كبيرة ومعظمهما  % 74ما كان ربع عدد المبحوثين مساحة حيازة متوسطة ومؤجرة أو بنظام المشاركة، بين
ملك لهم، األمر الذي يدل علي عدم االستقرار في الزراعة لألراضي الزراعية التي تحت أيديهم والخوف المستمر من أنهاء عقود اإليجار 

خاللها، حيث أن غالبية الزراع المبحوثين هم من أصحاب الحيازات  الخاصة بهم وتركهم لهذه المساحات التي يمارسون مهنة الزراع من
 الصغيرة والمؤجرة، األمر الذي يحتم علي اإلرشاد الزراعي ضرورة توفير كل ما هو مستحدث في الزراعة لزيادة اإلنتاجية الزراعية لهؤالء

 الزراع مراعيا في ذلك قزمية المساحات ونمط الحيازة.
 

 التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لدرجة الحيازة ونمطها(  02جدول رقم ) 

 % عدد درجة الحيازة ونمطها

 32 221 درجة 08قليلة أقل من 

 01 31 درجة 31إلي أقل من  08متوسطة من 

 22 83 درجة 31كبيرة أكثر من 

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.
( درجة، بمتوسط حسابي 04 –6أن المدي الفعلي لدرجة القيادة انحصر بين )(  04أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) درجة القيادية:  .4

درجة، وبتقسيم المبحوثين إلي ثالث فئات وفقا لدرجة القيادة أظهرت النتائج أن ما يقترب من 7.41درجة، وانحراف معياري قدرة  01.8قدره 
 % 41منهم في الفئة المتوسطة القيادة، كما أوضحت النتائج أن  % 77منهم في الفئة المنخفضة القيادة، بينما  %38نصف عدد المبحوثين 

توسطة ممنهم في الفئة مرتفعة القيادة، وتشير النتائج سالفة الذكر إلي أن أكثر من ثلثي عدد المبحوثين  كانت درجة القيادة لديهم منخفضة أو 
لروح القيادية لدي المبحوثين في منطقة الدراسة، وفيما يلي شيء من التفصيل لعدد من المجاالت التي قد تظهر مما يتطلب ضرورة تنمية ا

 ( بشكل أكثر تفصيال.09الحالة القيادية للزراع كما في جدول رقم ) 
 ( التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لدرجة القيادة 04جدول رقم ) 

 % عدد درجة القيادة



 022       شمال سيناء جودة الخدمة االرشادية من وجهة نظر المستفيدين بمحافظة

 8112(  1)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 18 032 درجة 6قليلة أقل من 

 22 103 درجة 02إلي أقل من  6متوسطة من 

 31 013 درجة 02مرتفعة أكثر من 

 011 311 المجموع

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة.
( أن المدي الفعلي لدرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي قد  03أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم ) درجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي: .1

درجة, وبتقسيم المبحوثين من حيث درجة 3.43درجة وانحراف معياري قدرة 48.12( درجة، بمتوسط حسابي قدرة 39 - 74انحصر بين )
من المبحوثين يقعون في فئة االتجاه الغير موالي لإلرشاد الزراعي,  ٪26النتائج إلي أن اتجاههم نحو االرشاد الزراعي إلى ثالث فئات أشارت 

في فئة االتجاه الموالي لإلرشاد الزراعي،  ٪07يقعون في فئة االتجاه المحايد, في حين جاءت النسبة المتبقية والبالغة  ٪77بينما نسبة بلغت 
ثة أرباع عدد المبحوثين كانت اتجاهاتهم غير مواليه ناحية االرشاد الزراعي االمر الذي يعتبر وتشير النتائج سالفة الذكر إلي أن أكثر من ثال

بمثابة ناقوس الخطرة والذي قد يشير إلي ضعف الخدمة االرشادية بهذه المنطقة، مما يستوجب ضرورة تحسين جودة الخدمة للعمل علي تغيير 
 اتجاهات الزراع نحو االرشاد الزراعي. 

 ( التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لدرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي  03جدول رقم )  
 ٪ عدد درجة االتجاه نحو االرشاد
 26 764 درجة 44اتجاه غير موالي أقل من 

 77 23 درجة 30إلي  44اتجاه محايد من 
 7 2 درجة فأكثر 30اتجاه موالي 

 011 433 المجموع
 جمعت وحسبت من عينة الدراسة.المصدر: 

العمل  الزراعي، نسبة مساهمة االسرة فيوبين المتغيرات المستقلة المدروسة: ونوعية التواجد العالقة بين الدرجة الكلية لتواجد الخدمة االرشادية
د تم وضع الفرض االحصائي القائل أنه "ال توجالزراعي، درجة الخبرة الزراعية، درجة الحيازة ونمطها، درجة القيادية، درجة االتجاه نحو االرشاد، 

سبة مساهمة نعالقة معنوية بين درجة تواجد الخدمة االرشادية وبين كل من المتغيرات التالية: السن، درجة التعليم، درجة الممارسة للنشاط الزراعي، 
ادية، درجة االتجاه نحو االرشاد".والختبار صحة هذا الفرض االسرة في العمل الزراعي، درجة الخبرة الزراعية، درجة الحيازة ونمطها، درجة القي

( حيث تبين أن درجة تواجد الخدمة االرشادية كانت  04استخدم معامل االرتباط البسيط لبيرسون وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم ) 
قيادية، السن، درجة الخبرة الزراعية، درجة االتجاه نحو بكل من: درجة الحيازة ونمطها، درجة ال 1.10ذات عالقة معنوية عند مستوى معنوي 

بمتغير واحد فقط وهو درجة التعليم، وبناء على هذه النتائج سالفة  1.14االرشاد، في حين كانت هناك عالقة معنوية ولكن عند مستوي معنوية 
 يرات المستقلة السابق ذكرها.الذكر يمكن رفض الفرض اإلحصائي كليا وقبول الفرض النظري البديل في كل من المتغ

وقد يرجع  سبب وجود هذه العالقة السابق ذكرها إلى أنه كلما كان المستوي العمري للمزارع كبير وكلما كان المستوي التعليمي للمزارع 
شادية في الحكم علي جودة الخدمة االر مرتفع كلما كان أكثر حكما وتقييما لجودة الخدمة االرشادية المقدمة له، وكلما كان أكثر خبرة زراعية كان أقدر 

يمارسه  الذيالمقدمة له، وبزيادة عدد سنوات الخبرة الزراعية ومدة عمل المزارع بمجال الزراعة وكلما كان محددا لنوع النشاط الزراعي المناسب له و 
ة الخدمة االرشادية المقدمة له، وكذلك فإنه كلما كان كلما كان أكثر احتكاكا بمقدمي الخدمات االرشادية وكلما كان أكثر دقة في معرقة مقدار جود

الرشادية ا المزارع يمتلك الحيازة الزراعية التي يمارس فيها نشاطه الزراعي وكلما زادت حجم هذه الحيازة كلما كان أجدر في حكمه علي جودة الخدمة
وقفيه أو غير الموقفيه كلما أستشعر أنه أكثر قدرة في الحكم علي جودة المقدمة له، وكذلك كلما توافر المزارع نوع من الحاالت القيادية سواء الم

ستحدثات مالخدمة االرشادية المقدمة له، ولكما زادت درجة اتجاه المزارع نحو المستحدثات الزراعية ونحو االرشاد الزراعي واستشعر بأهمية تلك ال
 وجودة الخدمة االرشادية. الزراعية المقدمة له من االرشاد الزراعي كلما استشعر بتحسن

( قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون بين درجات المتغيرات المستقلة الخاصة بالدراسة والدرجة الكلية لتواجد جودة الخدمة  04جدول رقم ) 
 االرشادية

 معامل االرتباط البسيط   المتغيرات المستقلة م

 ** 1.311 - السن 0

 * 1.033 - درجة التعليم 2

 ** 1.230 - درجة الممارسة للنشاط الزراعي 3

 ** 1.123 - درجة الخبرة الزراعية 1

 ** 1.313 درجة الحيازة ونمطها 2

 ** 1.000 درجة القيادية 3

 ** 1.103 - درجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي 0
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 البحث.(المصدر : عينة 1.14(      * معنوي عند مستوي )1.10** معنوي عند مستوي )
واجد في تفسير التباين الكلى لدرجة ت ونوعية التواجد تحديد نسب إسهام المتغيرات ذات العالقة المعنوية بدرجة تواجد الخدمة االرشادية .6

 جودة الخدمة اإلرشادية
 توللتأكد من النتائج السابقة الدالة على وجود عالقة معنوية بين درجة تواجد جودة الخدمة اإلرشادية وبين كل من المتغيرات المستقلة ذا

صائي إلحاالعالقة المعنوية بها وجعلها أكثر دقة في ظل ديناميكية المتغيرات األخرى، وبأخذ أثر هذه المتغيرات في االعتبار، فقد تم وضع الفرض 
ذه المتغيرات هي: هالقائل بأنه "ال تسهم المتغيرات المستقلة ذات العالقة المعنوية بدرجة تواجد جودة الخدمة اإلرشادية في التباين الكلى المفسر لها، و 

ه نحو رجة القيادية، درجة االتجاالسن، درجة التعليم، درجة الريفية، درجة الممارسة للنشاط الزراعي، درجة الخبرة الزراعية، درجة الحيازة ونمطها، د
 المستحدثات، درجة االتجاه نحو االرشاد، درجة التعرض لمصادر المعلومات".والختبار صحة هذا الفرض ولتقدير نسب مساهمة كل من المتغيرات

حداري نموذج التحليل االرتباطي واالن المستقلة ذات العالقة المعنوية بدرجة تواجد جودة الخدمة اإلرشادية في التباين الكلى المفسر لها، استخدم
(.حيث تبين أنه يمكن اإلبقاء على ثماني متغيرات فقط تسهم في تفسير التباين الكلى من 06المتعدد المتدرج الصاعد، كما هو موضح بالجدول ) 

رشاد ي: درجة الخبرة الزراعية، درجة االتجاه نحو االبين المتغيرات المستقلة ذات العالقة االرتباطية المعنوية بدرجة تواجد جودة الخدمة اإلرشادية وه
حدثات تالزراعي، درجة الريفية، درجة التعرض لمصادر المعلومات، درجة الممارسة للنشاط الزراعي، درجة الحيازة ونمطها، درجة االتجاه نحو المس

سبة مساهمة هذه المتغيرات في تفسير التباين الكلي لدرجة تواجد ( اتضح أن ن 06الزراعية، درجة القيادية، ومن نتائج التحليل المبينةبالجدول ) 
لكل من المتغيرات السابق ذكرها فيما عدا متغيرين اثنين فقط كانت نسبة مساهمتهم معنوية  1.10جودة الخدمة االرشادية، كانت معنوية عند مستوى 

، ودرجة القيادية، وأن نسبة مساهمتهم مجتمعين معًا في القدرة التنبئية وهما درجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية 1.14عند مستوي معنوية 
 %01.9تعزى إلى درجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي، و % 07.1تعزي إلي درجة الخبرة الزراعية، بينما  %71.6، منها %44.6لتفسيرها هي 

لدرجة الحيازة ونمطها،  %7.3درجة الممارسة للنشاط الزراعي، و  %7.4إلي درجة التعرض لمصادر المعلومات، و  %4.4إلي درجة الريفية ،و 
لدرجة القيادية.وطبقًا للنتائج السابقة يمكن رفض الفرض اإلحصائي جزئيًا وقبول الفرض  %1.9لدرجة االتجاه نحو المستحدثات، و  % 0.7و 

 وهى: درجة الخبرة الزراعية، درجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي، درجةالنظري البديل في هذه الجزئيات فيما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة معنويًا 
ر هذه يالريفية، درجة التعرض لمصادر المعلومات، درجة الممارسة للنشاط الزراعي، درجة االتجاه نحو المستحدثات الزراعية، درجة القيادية، وتش

لخدمة االرشادية كلما قام االرشاد الزراعي والعاملين به وخاصة المرشدين الزراعيين النتائج سالفة الذكر إلي أنه من المنطقي أن تزيد درجة جودة ا
ها المزارع يعلي المستويات القيادية المحلية بتغيير اتجاهات الزراع نحو االرشاد الزراعي وتعريفهم بالمصادر المختلفة التي من الممكن ان يلجأ إل

كذلك العمل علي خلق نوع من التعاون بين الزراع وخلق الروح القيادية لدي المزارع وحثهم علي النهوض ويستقي منها ما يشاء من معلومات زراعية، و 
اجتماعات و بمزارعهم واالهتمام بها بغض النظر عن نوع النشاط الزراعي الذي يمارسونه سواء كان نباتيا فقط أو حيوانيا فقط أو مختلط، وعمل ندوات 

امل مع االرشاد الزراعي وتطبيق من يقدمه لهم من خبرات دون خوف أو تشكك بسبب قزمية الحيازات لديهم أو األنماط ارشادية لحس الزراع علي التع
نجاها وعرض  ةالمختلفة من المساكن التي يعيشون بها أو الحيازات التي يمارسون فيها نشاطهم الزراعي، واالستعانة بالخبرات االرشادية السابقة وكيفي

يستشعر المزارع بأهمية الخدمة اإلرشادية المقدمة له ورفع مستوي جودة الخدمة بأكبر قدر ممكن من خالل تقديم الدورات التدريبية نتائجها، لكي 
شادية ر للمرشدين في هذا الشأن. باإلضافة إلي ما سبق يجب عمل تقييم ومتابعة دورية ومستمرة لمعرفة مدي إنجاز المهام والواجبات واألنشطة اإل

ة ميكلف بها المرشدين الزراعيين من قبل الجهات اإلشرافية األعلى منهم في التنظيم ومن قبل مرؤوسيهم مما قد يدفعهم لرفع درجة جودة الخد التي
روحهم المعنوية  ةياالرشادية وفقا لما أظهرته الدراسة، والقيام بالدفع المعنوي وتدعيم العاملين االرشادين بالمراكز االرشادية عليه درجة كبيرة في تقو 

 وحثهم علي اإلداء المتميز في تقديم الخدمة االرشادية. 
( التحليل االرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة الدرجة الكلية لتواجد الخدمة االرشادية بالمتغيرات المستقلة ذات  06جدول رقم ) 

 ة االرشاديةالعالقة المعنوية بالدرجة الكلية لتواجد جدودة الخدم

 المتغيرات الداخلة في التحليل خطوات التحليل

معامل 

االرتباط 

 المتعدد

النسبة المئوية التراكمية 

للتباين المفسر للمتغير 

 التابع

النسبة المئوية 

للتباين المفسر 

 للمتغير التابع

 معامل االنحدار

 ** 0.268 21.3 21.3 1.123 درجة الخبرة الزراعية الخطوة األولى

 الخطوة الثانية
درجة االتجاه نحو االرشاد 

 الزراعي
1.200 32.3 02 0.101 ** 

 ** 2.662 2.3 20.0 1.002 درجة الممارسة للنشاط الزراعي الخطوة الثالثة

 ** 2.823 2.1 23.2 1.030 درجة الحيازة ونمطها الخطوة الرابعة

 * 2.033 1.6 22.3 1.013 درجة القيادية الخطوة الخامسة

 1.12* معنوي عند مستوى معنوية   1.10** معنوي عند مستوى معنوية     - 226.033-قيمة الجزء الثابت من المعادلة )قيمة ألفا( = 

باإلشـــــــــارة إلى ما أظهرته النتائج من وجود نقص في الدرجة الكلية لتواجد جودة الخدمة االرشـــــــــادية بصــــــــــفة عامة، وكذلك : الفوائد التطبيقية للبحث
وجود ضــــعف في مســــتوي جودة تقديم الخدمة االرشــــادية لكل مكون أو بعد من أبعاد الجودة الخمســــة التي تضــــمنها البحث بالدراســــة من وجهة نظر 
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مســـــتقبلي الخدمة االرشـــــادية والمســـــتفيد النهائي منها، فإن البحث يوجه نظر المســـــئولين عن تقديم الخدمات االرشـــــادية  المبحوثين أنســـــهم وهم الزراع
ن الجودة م للزراع ورؤســــائهم باإلدارة المركزية لإلرشــــاد الزراعي إلى: أهميه الحد من المعوقات التي تعوق تقديم الخدمة االرشــــادية بأعلى قدر ممكن

من خالل اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بنشـــر ثقافة العمل الفريقي بين المرشـــدين الزراعيين والزراع ووضـــع خطط عمل لبرامج إرشـــادية والكفاءة وذلك 
اع  ر وفقا لظروف كل منطقة بما يضـــــــــــمن تقديم الخدمات االرشـــــــــــادية بهذه المنطقة بالقدر الكافي من الجودة أثناء تقديم الخدمة حتي تنال رضـــــــــــا الز 

 ن فاعلية وجودة تلك الخدمة االرشادية ومن درجة تواجدها.وتحسن م
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Abstract 

The purpose of the research is to identify the views of the beneficiaries of the Extension Service in North 

Sinai Governorate in the quality of the extension service provided to them and the degree to which they meet 

the five quality dimensions and components. In order to achieve the objectives of the research, The 

governorate was selected in terms of population, agricultural plot and number of holders. A random sample 

of 344 subjects was selected with 4.5% of the total number of targeted farmers. The data were collected during 

the months of April and May 2017. For research frequency tables, percentages, arithmetic averages, standard 

deviation and coefficient of the simple Pearson correlation coefficient and multiple regression. 

 

The most important results were: 

1. The total degree of the presence of the extension service did not exceed 88%, ie, more than three-quarters of 

the respondents expressed their opinion that the extension service is very small and medium in terms of 

quantity and type. 

2. More than three-quarters of the respondents (80%) expressed their opinion of the current extension service to 

a medium to large extent with respect to concrete objects. 

3. More than three-quarters of the respondents (87%) expressed their opinion that the current extension service 

is low to medium in reliability. 

4. More than three-quarters of the respondents (78%) indicated that the current extension service is low to 

moderate in response. 

5. As many as three-quarters of the respondents (72%) expressed their opinion that the current extension service 

is present in a small to medium degree, after emphasis and trust. 

6. More than half of the respondents (60%) were of the opinion that there is a lack of empathy for them when 

providing extension service and the lack of quality in the current extension service is low to moderate in the 

after sympathy. 

7. The results show that more than three quarters of the respondents are in the low and middle age group. 

8. It was found that the majority of the respondents by more than three quarters of the respondents had a medium 

to high school. 

9. The results showed that more than two-thirds of the respondents in the low and medium category of the 

proportion of the contribution of the family in agriculture. 

10. While more than half of the respondents (61%) practiced agricultural activity to a large extent and they have 

a mixed agricultural activity, both vegetable and animal. 

11. The results also showed that more than two-thirds of respondents were in the low and middle class of 

leadership. 

 


