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 مشكالت المرشدين الزراعيين العاملين باإلرشاد الزراعي بمحافظة البحيرة
 ٢منصور احمد محمد عبد الواحد و ١سامي محمد عبد الحميد دراز

  جامعة األزهر بأسيوط-كلية الزراعة١
  جامعة سوهاج-كلية الزراعة٢

  :المستخلص
حيـرة وتحديـد   استهدف البحث التعرف على مشكالت المرشدين الزراعيين بمحافظـة الب 

ودراسة العالقة بين ، درجة أهميتها والحلول المقترحة لتلك المشكالت من وجهة نظر المبحوثين
والدرجة االجمالية ، كل من درجة أهميتةكل مشكلة  بعض المتغيرات الشخصية للمبحوثين وبين

  . ألهمية المشكالت المدروسة
عـددهم   والبـالغ  ،افظـة البحيـرة  المرشديين الزراعيين بمح شاملةتم إجراء البحث علي 

من مقابلتهم ليصبح عـدد   ينمرشدا زراعيا لم يتمكن الباحث١٣وتم استبعاد ، مرشدا زراعيا٢٢٠
وتم جمع البيانات بطريقة المقابلة الشخصية باستخدام اسـتمارة   ،مرشدا زراعيا ٢٠٧ المبحوثين

 .م٢٠١٤استبيان أعدت خصيصا لهذا الغرض خالل شهري يناير وفبراير 
، واستخدم في عرض وتحليل البيانات العرض الجدولي والتكـرارات والنسـب المئويـة   

واختبار معامل االرتباط البسيط لتحديد العالقة بين المتغيـرات الشخصـية   ، والدرجة المتوسطة
للمبحوثين ودرجة أهمية المشكالت المدروسة وذلك باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم 

 ).SPSS( االجتماعية
  :وكانت أهم نتائج البحث ما يلي

أن أكثر المشكالت التي تواجه المرشديين الزراعيين وموجودة بدرجة عالية هـي المشـكالت    –
ثم المشكالت الخاصة  ،ثم المشكالت اإلدارية والتنظيمية الخاصة بدخل المرشد الزراعي،

  .نفسية واالجتماعية والمشكالت ال، اإلرشادي الزراعي باإلمكانات الالزمة للعمل
درجة أهمية أكثر من نصف المشـكالت المدروسـة حيـث تعـدت الدرجـة       متوسط ارتفاع –

  .درجات ٣المتوسطة لهذه األهمية أكثر من 
يرون أن المشكالت المدروسة مهمة بدرجة كبيـرة   %)٨٥(أن الغالبية العظمي من المبحوثين -

  .أو متوسطة
زيادة دخـل  ، تعيين مرشدين جدد: لمشكالت التي تواجههممن أهم مقترحات المبحوثين لحل ا –

عمل كـادر خـاص للمرشـد    ، إعطاء اجر إضافي للمرشد، زيادة الحافز المادي، المرشد
تكليـف المرشـد   ، زيادة عدد الدورات التدريبيـة ، توفير وسائل انتقال للمرشد، الزراعي

  .ت اإلرشاديةإمداد المرشد بالنشرات والمطبوعا، باألدوار اإلرشادية فقط
أهمية المشكالت المدروسة وبين بعض المتغيـرات المسـتقلة    درجةوجود عالقة معنوية بين  -

  .٠.٠١المدروسة عند مستوى معنوية 
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  :المقدمة ومشكلة البحث
تعتبر الموارد البشرية محوراً رئيسياً في اإلنتاج وتعتمد فاعليتها إلى حد كبير على حجـم  
ومستوى إعدادها وتأهيلها للنهوض بمستويات التقدم التكنولوجي، حيث أن من أصعب المشكالت 

تها المستمرة لتنمية مجتمعاتها اقتصاديا واجتماعيا ما يتعلـق  التي تواجه الدول النامية في محاوال
بالعنصر البشرى الالزم لضمان االستغالل األمثل لباقي العناصر اإلنتاجية فهو هـدف التنميـة   

  ).٢٠٠٤عبدالحليم،(ووسيلتها باعتباره الثروة القومية التي يعقد عليها اآلمال والرخاء في المجتمع
بـالنهوض   البد من االهتمام ألساسية لنجاح التنمية في الدول الناميةن من الدعائم افالذلك 
 وجود جهاز إرشاد زراعي فعال يعمل على زيادة اإلنتاج الزراعـي  وهذا يتطلب ، بالزراعة بها

إحالل األساليب التكنولوجية الزراعية المستحدثة والمالئمة للظروف البيئية والثقافيـة   عن طريق
وال جدال ،السائدة في نمط اإلنتاج في تلك الدول القديمة ادية محل األساليبواإلجتماعية واإلقتص

وخاصـة   في أن الجهاز اإلرشادي لكي يحقق أهدافه البد أن يحسن اسـتثمار كافـة إمكانياتـه،   
معتمـداً فـي أداء   ) ١٩٨٤عبد المقصود،،صالح(البشرية منها، والممثلة في العاملين اإلرشاديين 

العريضة من المرشدين الزراعيين المنتشرين في مختلـف أنحـاء القـري     رسالته علي القاعدة
وأسـاس عمليـة    ،فهم المنفذون الفعليون علي المستوي المحلي للبـرامج اإلرشـادية  ، المصرية

ومحركوا العملية اإلرشادية،والقوي الموجهة التـي   ،االتصال اإلرشادي التي تتم مع المسترشدين
ألنهـم أكثـر إدراكـاً      .)٢٠٠١شرشـر ، ( ريفيين معيشة وإنتاجـاً تهتم بتشكيل وتغيير سلوك ال

وإمداد الزراع  لظروف المزارعين، والمسئولين عن تقديم الخدمة اإلرشادية على مستوى القرية،
علـيهم   بالمعلومات الزراعية الجديدة المالئمة لظروفهم البيئية اإلقتصادية واإلجتماعية، ويتوقف

وزارة الزراعة واستصالح األراضـي  (، وي إلحداث التنمية الزراعيةالنجاح في القيام بدور حي
 وقاعدة الهرم فيـه  اإلرشادي العمل نجاح في الرئيسية حيث يمثلون الدعامة ،)٢٠٠٩ المصرية،

، المزارعين بين وصديقًا يعيش وموجها الزراعي معلما يعد المرشد إذ) ١٩٨٩أبو حطب،،همام(
ويطـور قابليتـه    قـدراتهم ومهـاراتهم   مـن  يزيد أفكارهم مماويقوم بتوسع معارفهم لتحسين 

ويعد فشل المرشد الزراعي في أداء مهامه اإلرشادية فشـال  للجهـاز   ، (Laurens ,1997)للعمل
العديد من األسباب في مقـدمتها المشـكالت التـي تواجـه      إلى اإلرشادي ككل والذي قد يرجع

  ).١٩٨٦، وشرشر،الصياد( اإلرشاديأثناء ممارستهم للعمل   المرشدين الزراعيين
وهكذا أصبح التركيز علي دراسة المشكالت التي تواجه المرشدين الـزراعيين ضـرورة   

ليظل موضـوعا للبحـث وذلـك    ، حتمية عند المسئولين في الجهاز اإلرشادي بين فترة وأخري
مـن طـرق    ألسباب متعددة منها التطور الدائم في التكنولوجيا التي اجتاحت المجتمع وغيـرت 

ونقـص اإلمكانيـات   ، والتغيير والتخبط فـي السياسـة الزراعيـة   ، وأساليب اإلرشاد الزراعي
ودمج بعض المجاالت المستحدثة في اإلرشاد ، وتوقف التعيينات في الجهاز اإلرشادي، اإلرشادية
العديـد   وانتشار، وحدوث العديد من التغييرات الطبيعية، والبيئة، مثل الثقافة السكانية، الزراعي

والحمـى  ، مثل أنفلونزا الطيور، وحيواناته، ومحاصيله  ،المزارع يمن األمراض التي تؤثر عل
إضافة إلي التعدي الصارخ علي األراضـي  ، وسوسة النخيل الحمراء، والنمل األبيض، القالعية

ف أداء ضـع  إلى الميداني يشير الواقع أن كما، الزراعية والبناء عليها عقب الثورتين المجيدتين
اإلرشادي، وربما يرجع ذلك إلى العديد مـن المشـكالت التـي     الجهاز المرشدين الزراعيين في

إضافة إلي نتائج العديد من األبحاث والتي أقرت وجود ، بدورهم اإلرشادي هميامقأثناء  متواجهه
 .العديد من هذه المشكالت

والمسئولية التي تقع علـى   ونظراً ألهمية دور المرشدين الزراعيين في الجهاز اإلرشادي
عاتقهم ولقيامهم  بمهامهم اإلرشادية بنجاح، فان األمر يتطلب معرفة هل تغلب جهـاز اإلرشـاد   

ولـو كانـت   ، ادت عليها مشكالت أخـري زأو  ي هذه المشكالت أم ما زالت قائمةالزراعي عل
ة مـن وجهـة   وما هي الحلول المقترح، وما هي درجة أهميتها، موجودة ما هي درجة وجودها

كمحاولـة لمسـاعدة المعنيـين    ، نظر المرشدين الزراعيين بمحافظة البحيرة للتغلب عليها وحلها
ولتفعيـل دور المرشـدين   ، بالجهاز اإلرشادي للتغلب على هذه المشـكالت أو تـذليلها وحلهـا   
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لتنمـوي  ولتمكين الجهاز اإلرشادي من أداء دوره ا، الزراعيين لقيامهم بمهامهم اإلرشادية بنجاح 
  . داخل المجتمع الريفي بنجاح

لذا فقد تمثلت مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية، ما هى المشكالت التي تواجه المرشـدين  
الزراعيين المبحوثين، وما هى درجة أهمية هذه المشكالت مـن وجهـه نظـرهم، ومـا هـي      

ت التي تواجههم وبين وما هي العالقة بين درجة أهمية المشكال، مقترحاتهم  لحل هذه المشكالت
  .متغيراتهم الشخصية المدروسة

  : أهداف البحث
  : على الوجه التالي  ا البحثاستنادا للعرض المشكلى السابق أمكن صياغة أهداف هذ

  التعرف على بعض  الخصائص الشخصية للمرشدين الزراعيين المبحوثين؟  – ١
لمبحـوثين أثنـاء قيـامهم بمهـامهم     تحديد المشكالت التي تواجه المرشدين الـزراعيين ا  – ٢

  اإلرشادية؟ 
تحديد درجة أهمية المشكالت التي تواجه المرشدين الـزراعيين المبحـوثين مـن وجهـه      – ٣

  .نظرهم؟
التعرف على الحلول المقترحة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين للمشـكالت   – ٤

  . التي تواجههم
المشكالت التي تواجه المبحوثين وبـين بعـض متغيـراتهم    أهمية  درجة دراسة العالقة بين –٥

ومدة الخدمة باإلرشاد  المؤهل الدراسي، السن،:(وهى واالجتماعية واالقتصادية الشخصية
، وعدد الـزراع  المرشد اعليه يشرفوالمساحة التي  وعدد الدورات التدريبية، الزراعي،

ـ عمومكان  شدالمرإقامة والمسافة بين مكان  في منطقة عمل المرشد، وعـدد أفـراد    ،هل
  ).ومكانة المرشد االجتماعية األسرة،

توجد عالقـة   (:ولتحقيق الهدف الخامس من البحث تم صياغة الفرض النظري العام التالي
بحـوثين وبـين متغيـراتهم    المرشدين الـزراعيين الم بين درجة أهمية المشكالت التي تواجهه 

والختبار صحة هذا الفرض البحثي تم صـياغة   )وسةالمدر واالجتماعية واالقتصادية الشخصية
  ).ال ( الفرض االحصائى المقابل له وذلك بإضافة حرف النفي 

  :اإلطار النظري
تعددت اآلراء في تفسير مفهوم المشكلة، وإذا كانت هذه اآلراء متقاربة في المعنى العـام،  

، المتعرضـين لدراسـتها   أو في مضمونها إال أن لكل منها عناصر ومحاور تتفق ووجهات نظر
المشكلة بأنها عبارة عن موقف جديد يكون بمثابة عقبة تعـوق إرضـاء   ) ١٩٧٣راجح،( فيعرف

  . حاجات الفرد ورغباته ، وال يكفى لحله السلوك التعودى أو الخبرة السابقة
المشكلة بأنها موقف يؤثر في عدد من األفراد بحيث يعتقدون ) ١٩٧٩غيث ،( بينما يعرف

  .الموقف هو مصدر الصعوبات والمساوئ بان هذا
بأنها كل ما يسبب عرقله أو بطء أو عدم اكتمـال أو  ) ١٩٨٨عبد المقصود، (كما عرفها 

  .أداء المهمة أو الواجب أو النشاط الوظيفي بالشكل المطلوب
أن المشكلة تعنى سلوك أو موقف أو وضع غير مرغوب ) ٢٠٠٣وعلى، ،جباره( كما ذكر

  . وث وتعنى أيضا وجود عائق أمام الطريقة المألوفة والمقبولة والمرغوبةفيه ومتكرر الحد
استشـكل  ) ش ك ل: مـادة  (  أن المشكلة تعنى في اللغة) ٢٠٠٤ ،فليه، والذكي( ويرى 

هي وجود عوائق تعترض الفرد :  أورد عليه إشكاالً، واصطالحاً: التبس، واستشكل عليه: األمر
  . بالعجز في أن يجد حال مباشرا للوصول إلى هدف ، وشعور الفرد

المشكلة بأنها عبارة عن موقف ال نستطيع القيـام فيـه    )٢٠٠٩ أبو سعد،( في حين يصف
  .باستجابة مناسبة، أو عقبه تحول بيننا وبين تحقيق الهدف

السابقة يمكن تعريف المشكلة على أنها سلوك أو موقـف أو وضـع    ريفاتوفى ضوء التع
قله أو بطء أو عدم اكتمال أداء المرشد الزراعي لمهامه اإلرشـادية  غير مرغوب فيه يسبب عر

  . بكفاءة وفاعلية
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وللمشكالت بصفة عامة أنواع متعددة منها النظري ومنها العملـي ، ومنهـا الشخصـي    
  ).١٩٧٣راجح ،(واالجتماعي واالقتصادي والثقافي 

الـزراعيين تبعـا    قد تعددت تصنيفات الباحثين للمشكالت التي تواجـه المرشـدين  هذا و
  .لوجهات نظر الباحثين ومجاالت الدراسة وكذا الختالف مجاالت البحث التي يهتم بها كل منهم

تواجه المرشـدين الـزراعيين    التي المشاكل) ١٩٨٤وعبدالمقصود ، ،صالح(حيث صنف 
  . نظيميةوت  إداريةومشاكل ، يئية بومشاكل ، فسية واجتماعيةنمشاكل  و ،إلى مشاكل اقتصادية

المشكالت التي تواجه المرشدين الـزراعيين إلـى   ) ١٩٨٦وشرشر،، الصياد(كما صنف 
ومشكالت خاصة ، ومشكالت خاصة بعالقات العمل، مشكالت إدارية وتنظيمية:أربعة أنواع هي

  .ومشكالت خاصة بأعباء المعيشة، باإلمكانيات 
،  ١٩٩٥ ومجـد ، ٢٠٠٨، هيكـل، وآخـرون  (كما أشارت بعض الدراسات اإلرشـادية  

إلى تعرض الجهاز اإلرشادي بصـفة عامـه    )٢٠٠٧، ناصر،  ٢٠٠٦، أبو عساف ١٩٩٩قنديل
ومن هذه الدراسـات اإلرشـادية    ،والمرشدين الزراعيين بصفة خاصة إلى العديد من المشكالت

السابقة والمالحظات الميدانية أمكن استخالص المشكالت التي تواجه المرشدين الزراعيين أثنـاء  
بأدوارهم اإلرشادية وتصنيفها إلى خمس أنواع رئيسية يضم كل نوع منهـا العديـد مـن     قيامهم

  : المشكالت وهى
وتتمثل في قلة عدد المرشدين الزراعيين على المسـتوى  : مشكالت إدارية وتنظيمية: أوال

المحلى، كثرة عدد القرى المخصصة لكل مرشد، زيادة المساحة التي يشرف عليها المرشد، عدم 
وصيف الجيد لدور المرشد الزراعي، كثرة األعمال اإلدارية التي يقوم بها المرشد الزراعـي،  الت

قيام المرشد الزراعـي بأعمـال   ، عدم وصول التعليمات اإلرشادية للمرشد في المواعيد المناسبة
غير إرشادية وال تناسب عمله، تعدد جهات اإلشراف على المرشد الزراعي، تعـدد وتضـارب   

الواردة إلى المرشد الزراعي، عدم تحديد مجاالت العمل اإلرشـادي، المركزيـة فـي     التعليمات
اإلدارة، عدم مساهمة المرشد في تحديد أهداف البرنامج اإلرشادي، عدم وجود نظـام مناسـب   
لتقييم عمل المرشدين، عدم وجود تنسيق بين الجهاز اإلرشادي واألجهزة األخرى بالريف، عـدم  

  . ةزراعيين على المجاالت المستحدثة في الزراعتدريب المرشدين ال
عدم وجود عدالة فـي توزيـع العمـل،     وتتمثل في :مشكالت خاصة بعالقات العمل:ثانيا 

وجود منازعات شخصية بين الزمالء، عدم تعاون الزراع مع المرشـد، عـدم تعـاون القـادة     
ة لدور اإلرشاد الزراعـي،  المحليين مع المرشد بشكل كافي، عدم تفهم رؤساء المنظمات المحلي

غياب التنسيق بين اإلرشاد الزراعي والمنظمات المحلية، االزدواج بين بعض أهداف المنظمـات  
المحلية واإلرشاد الزراعي، عدم ثقة الزراع فيما يقوم به اإلرشاد الزراعـي، وجـود تحيـزات    

ال والتحدث مع شخصية في العمل، عدم وجود موضوعية في تقييم المرشدين، قلة فرص االتص
  . الرئيس المباشر

وتتمثل في قلة وسائل االتصال  :الالزمة للعمل اإلرشادي اتمشكالت خاصة باإلمكان :ثالثا
نتقال المخصصة للمرشدين، بعد السكن عن مقر العمل،عدم توافر المكان المناسـب للعمـل   اإلو

المرشد بالمعلومات،عدم توافر واستقبال الزراع،عدم توافر النشرات الفنية والمطبوعات التي تمد 
المعينات السمعية والبصرية، عدم توافر وسائل االتصال الحديثة، عدم توافر اإلمكانات الالزمـة  

المراجـع الالزمـة لتزويـد المرشـد      للقيام بتجارب اإليضاح العملي، عدم توافر المكتبـات أو 
  . بالمعلومات 
في ضآلة أهمية وظيفة المرشـد مقارنـةً   وتتمثل : المشكالت النفسية واالجتماعية: رابعا

بغيرها من الوظائف، الشعور بالملل من العمل في اإلرشاد الزراعي، عدم وجود فرصة للمرشد 
لعمل ما يريد، عدم تقدير المسئولين في الجهاز اإلرشادي لمجهودات المرشد، عدم تقدير الزراع 

  . لعمل المرشد الزراعي
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وتتمثل في ضآلة مرتب المرشد وعـدم  : د الزراعيمشكالت خاصة بدخل المرش: خامسا
مناسبته لطبيعة عمله، قلة الحوافز المادية، قلة األجور اإلضافية، عدم وجود بدل طبيعة عمـل،  

  . ضآلة الدخل بالمقارنة بالوظائف األخرى
  
  

  :الطريقة البحثية
 غوالبـال  ،المرشـديين الـزراعيين بمحافظـة البحيـرة     شـاملة تم إجراء البحث علـي  

من مقابلتهم ليصبح  ينمرشدا زراعيا لم يتمكن الباحث ١٣وتم استبعاد ، مرشدا زراعيا٢٢٠عددهم
  .مرشدا زراعيا  ٢٠٧ عدد المبحوثين

أعـدت خصيصـا لهـذا    باستخدام استمارة استبيان المقابلة الشخصية بالبيانات  جمعتم و
 اخـتص  األول منهـا :واشتملت على ثالثة أقسـام ، م٢٠١٤خالل شهري يناير وفبراير الغرض

مـدة الخدمـة باإلرشـاد    ،المؤهل الدراسي، السن: بالمتغيرات الشخصية للمبحوثين والمتمثلة في
المسـاحة التـي يقـوم لمرشـد     ،عدد الدورات التدريبية، االلتحاق بالدورات التدريبية، الزراعي

ـ  دالمرش إقامةالمسافة بين ، عدد الزراع في منطقة عمل المرشد، باإلشراف عليها ، هومكان عمل
المشـكالت التـي تواجـه    اختص ب الثاني القسمو، مكانة المرشد االجتماعية، عدد أفراد األسرة 

تم تقسـيمها  و، مشكلة ٤٥بلغ عددها  تم حصر المشكالت :المرشدين الزراعيين ودرجة أهميتها
ومشـكالت خاصـة   ، )مشـكلة   ١٥( إلي خمسة أنواع رئيسية هي مشكالت إدارية وتنظيميـة 

 خاصة باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشـادي الزراعـي   ومشكالت ،)مشكلة ١٢( القات العملبع
ومشـكالت خاصـة بـدخل المرشـد     ، )مشكالت ٥(ومشكالت نفسية واجتماعية  ،)مشكالت٨(

ولقياس درجة وجود المشكالت من وجهة نظر المبحـوثين تـم وضـع     )مشكالت ٥( الزراعي
) صـفر (، )١(وأعطيت الـدرجات ، غير موجودة، موجودة :مقياس مكون من فئتين استجابة هى

عـن   حيث تم جمع إجمالي الدرجات التي حصل عليها كل مبحـوث لتعبـر  ،درجة على الترتيب
المشـكالت  ( مشكالت موجودة بدرجة عالية، درجة وجود المشكالت وتم تقسيمها إلى ثالث فئات

المشكالت التي (  بدرجة متوسطةومشكالت موجودة ، )من المبحوثين% ٧٥التي أقرها أكثر من
المشـكالت  (ومشكالت موجودة بدرجة ضـعيفة  ، )منهم % ٧٥من المبحوثين حتى % ٥٠أقرها

  ). من المبحوثين% ٥٠أقل من التي أقرها
تم وضع مقياس : ولتحديد درجة أهمية هذه المشكالت المدروسة من وجهة نظر المبحوثين

، و قليلـة األهميـة  ، متوسطة األهميـة ، ومهمة ، مهمة جداً: مكون من خمس فئات استجابة هى
وذلـك  ، على الترتيب لتعبر عن درجة األهميـة  ١، ٣,٢، ٤، ٥وأعطيت الدرجات، وغير مهمة

كما تم حساب الدرجة المتوسطة لكل مشكلة، وأمكن ترتيـب   ،لمن اقر بوجود المشكالت السابقة
مشـكالت إلـي ثـالث مسـتويات     المشكالت وفقا للدرجة المتوسطة لتعبر عن درجة أهميـة ال 

 ٤.٧٥، ٣.٨٢تراوحت درجاتها المتوسـطة بـين  (  مشكالت علي درجة كبيرة من األهمية:هى
،  ٢,٨٨تراوحت درجاتها المتوسـطة بـين   ( مشكالت على درجة متوسطة من األهمية ،)درجة
،  ١.٩٤تراوحت درجاتها المتوسطة بين ( مشكالت على درجة قليلة من األهمية، )درجة ٣.٨١
المشكالت إلي  لرأيهم في أهمية كما تم تقسيم المبحوثين حسب درجاتهم اإلجمالية .)درجة ٢.٨٧

 مهمـة بدرجـة   مشـكالت و، )فأكثردرجة ١٦٦( كبيرة مهمة بدرجة مشكالت :هي ثالث فئات
حيث تراوح المدى الفعلي  ،)١٠٧–٥٠( ضعيفة مهمة بدرجة مشكالتو ،)١٦٥–١٠٨( متوسطة

  .درجة) ٢٢٥ –٥٠(ما بين نالستجابات المبحوثي
اشتمل على سؤال مفتوح لتحديد مقترحات المبحوثين لحل المشكالت  فقد :القسم الثالثأما 

وتم تفريغ هذه المقترحات وترتيبها تنازليا حسب التكرارات والنسب المئوية لكـل  ، التي تواجههم
  .من المشكالت المدروسة الخمس األنواع ووزعت علي مقترح

والدرجـة  ، يل البيانات بالعرض الجدولي بالتكرارات والنسـب المئويـة   تم عرض وتحل
واختبار معامل االرتباط البسيط للتعرف على العالقة بـين المتغيـرات الشخصـية    ، المتوسطة 
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المدروسة ودرجة أهمية المشكالت المدروسة وذلك باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم 
  ).SPSS(االجتماعية 

   :ومناقشتها النتائج
  :وصف عينة البحث: أوالً

%) ٧٧.٣(  أن أكثر من ثالثة أرباع المبحـوثين بنسـبة  ) ١(أوضحت النتائج جدول رقم 
مـن ذوى المؤهـل   %) ٦١.٨( و أن أكثر من ثالثة أخماس المبحوثين ،سنة فأكثر ٤٧يبلغ سنهم
دي الزراعي لمـدة  قد مارسوا العمل اإلرشا%) ٥١.٧(وأن أكثر من نصف المبحوثين ، المتوسط

قد حضروا من دورة إلى ثمانيـة  %) ٥٥.١( سنة، وأن نصف المبحوثين ١١ -١تتراوح ما بين 
 -٢٠٠يشرفون علـى مسـاحة    %)٨٧.٤( كما تبين أن الغالبية العظمى من المبحوثين، دورات
مزارع  ١٩١٣ -٧٠يرشدون %) ٧٤.٩( فدان، وأن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثين ٣٨٠٠
تبلغ المسافة بـين  %)  ٧٣.٩(وأن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثين، في منطقة عملهم يقعون

كيلو متر، وان ما يقرب أيضا من ثالثـة أربـاع المبحـوثين     ٨ -١محل إقامتهم ومكان عملهم
أفراد، وأن ما يقرب مـن نصـف المبحـوثين     ٦ -٤يتراوح عدد أفراد أسرهم من %) ٧٤.٤(
  .المرشد الزراعي إما متوسطة أو منخفضةيرون أن مكانة %) ٤٩.٨(

، وعدم استفادة المرشدين الزراعيين مـن بـرامج التـدريب   ، مما يشير إلى قلة التعيينات
وعدم مقدرته على تلبيتها مما  تهوكثرة متطلبا، وكثرة العبء الملقى على عاتق المرشد الزراعي

  .أدى إلى ضعف مكانة المرشد الزراعي
  المرشدين الزراعيين المبحوثين وفقاً لمتغيراتهم الشخصية المدروسةتوزيع  :)١(جدول رقم 

 % العدد المتغيرات
  :السن -١

  سنة ٣٥ -٢٥من 
  سنة ٤٦ -٣٦من 

 سنة فأكثر ٤٧

  
١٠  
٣٧  
١٦٠ 

  
٤,٨  
١٧.٩  
٧٧.٣ 

  :المؤهل الدراسي -٢
  دراسات عليا
  بكالوريوس

 مؤهل متوسط

  
٨  
٧١  
١٢٨ 

  
٣.٩  
٣٤.٣  
٦١.٨ 

  :رشاد الزراعيمدة الخدمة في اإل -٣
  سنة ١١ – ١من 
  سنة ٢٢ – ١٢من 
 سنة ٣٣ – ٢٣من 

  
١٠٧  
٤٧  
٥٣ 

  
٥١.٧  
٢٢.٧  
٢٥.٦ 

  :عدد الدورات التدريبية -٤
  لم يحصلوا على دورات

  دورة ٨ -١من 
  دورة ١٦ – ٩من 
 دورة فأكثر ١٧

  
٤٠  
١١٤  
٣٧  
١٦ 

  
١٩.٣  
٥٥.١  
١٧.٩  
٧.٧ 

  : مساحة اإلشراف -٥
  فدان ٣٨٠٠ – ٢٠٠من 
  فدان ٧٤٠٠ – ٣٨٠١من 
 فدان ١١٠٠٠ – ٧٤٠١من 

  
١٨١  
٢٣  
٣ 

  
٨٧.٤  
١١.١  
١.٥ 

  : عدد الزراع في منطقة عمل المرشد -٦
  مزارع ١٩١٣ – ٧٠من 
  مزارع ٣٧٥٧ – ١٩١٤من 
 مزارع ٥٦٠٠ – ٣٧٥٨من 

  
١٥٥  
٣٩  
١٣ 

  
٧٤.٩  
١٨.٩  
٦.٢ 

  :لهومكان عم المرشد المسافة بين محل إقامة-٧
  كيلو متر ٨ -١من 
  و متركيل ١٦ – ٩من 
 كيلو متر ٢٥ – ١٧من 

  
١٥٣  
٤٥  
٩ 

  
٧٣.٩  
٢١.٧  
٤.٤ 

  :عدد أفراد األسرة -٨
  أفراد ٣ -١من 
  أفراد                              ٦ -٤من 

 أفراد ١٠ – ٧من   

  
١٣  
١٥٤  
٤٠ 

  
٦.٣  
٧٤.٤  
١٩.٣ 

  :مكانة المرشد االجتماعية -٩
    عالية                     
  متوسطة                   

  
١٠٤  
٨٣  

  
٥٠.٢  
٤٠.١  
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 ٩.٧ ٢٠ منخفضة                   
  استمارة االستبيان: المصدر

    
  :المشكالت التي تواجه المرشدين الزراعيين المبحوثين: ثانياً

وجـود خمـس   ) ٢(أوضحت النتائج جـدول رقـم    :المشكالت اإلدارية والتنظيمية: أوال
ى المستوى المحلى، وزيادة المسـاحة التـي   قلة عدد المرشدين عل: مشكالت  بدرجة عالية وهى

و كثرة عدد القرى المخصصة لكل مرشد، وعدم التوصيف الجيـد لـدور   ، يشرف عليها المرشد
. وعدم تدريب المرشدين الزراعيين على المجاالت المستحدثة فـي الزراعـة  ، المرشد الزراعي

ـ  ، وهي بينما تبين وجود تسع مشكالت بدرجة متوسطة راف علـى المرشـد   تعدد جهـات اإلش
الزراعي، وعدم وصول التعليمات اإلرشادية للمرشد في المواعيد المناسـبة، وكثـرة األعمـال    

وقيام المرشد الزراعي بأعمال غير إرشادية وال تناسب ، اإلدارية التي يقوم بها المرشد الزراعي
م مناسب لتقيـيم  وعدم وجود نظا وتعدد وتضارب التعليمات الواردة إلى المرشد الزراعي،، عمله

وعدم وجود تنسيق  ،وعدم مساهمة المرشد في تحديد أهداف البرنامج اإلرشادي ،عمل المرشدين
فـي  ، بين الجهاز اإلرشادي واألجهزة األخرى بالريف، وعدم تحديد مجاالت العمل اإلرشـادي 

  .المركزية في اإلدارة: جود مشكلة واحدة بدرجة ضعيفة وهيحين أظهرت النتائج و
يدل على وجود المشكالت التنظيمية بدرجة عالية ومتوسطة من وجهة نظر المرشدين مما 

الزراعيين في ظل التغيرات المعاصرة والتطورات التكنولوجية التي اجتاحت المجتمع وغيـرت  
مما يؤكد ضرورة تعيين مرشدين زراعيين وتدريبهم على ، من طرق وأساليب اإلرشاد الزراعي

طيط المحلي للبرامج اإلرشادية للعمل علـى حـل مشـكالت المرشـدين     العمل اإلرشادي والتخ
  .الزراعيين وتفعيل دورهم اإلرشادي في المجتمع الريفي

  وفقاً لنسبة وجودهاتنازليا  المشكالت اإلدارية والتنظيميةترتيب  :)٢(جدول رقم 

 غير موجودة موجودة المشكالت اإلدارية والتنظيمية م
  الترتيب

 % عدد % عدد
  ١ ١٣.٠ ٢٧ ٨٧.٠ ١٨٠ .قلة عدد المرشدين الزراعيين علي المستوي المحلي  ١
  ٢ ٢٠.٨ ٤٣ ٧٩.٢ ١٦٤ .زيادة المساحة التي يشرف عليها المرشد الزراعي ٢
  ٣ ٢١.٣ ٤٤ ٧٨.٧ ١٦٣ .كثرة عدد القرى المخصصة  لكل مرشد ٣
  ٤ ٢٢.٢ ٤٦ ٧٧.٨ ١٦١ . عدم التوصيف الجيد لدور المرشد الزراعي ٤
  ٥  ٢٢.٢ ٤٦ ٧٧.٨ ١٦١  .عدم تدريب المرشدين الزراعيين علي المجاالت المستحدثة في الزراعة ٥
  ٦ ٢٧.١ ٥٦ ٧٢.٩ ١٥١ .تعدد جهات اإلشراف علي المرشد الزراعي ٦
  ٧ ٣٠.٤ ٦٣ ٦٩.٦ ١٤٤  .عدم وصول التعليمات اإلرشادية للمرشد في المواعيد المناسبة ٧
  ٨ ٣١.٩ ٦٦ ٦٨.١ ١٤١ .ي يقوم بها المرشد الزراعيكثرة األعمال اإلدارية الت ٨
  ٩ ٣٣.٨ ٧٠  ٦٦.٢ ١٣٧ .قيام المرشد الزراعي بأعمال غير إرشادية وال تناسب عملة ٩
  ١٠ ٣٣.٨ ٧٠ ٦٦.٢ ١٣٧ . تعدد وتضارب التعليمات الواردة إلي المرشد الزراعي ١٠
  ١١ ٣٧.٧ ٧٨ ٦٢.٣ ١٢٩ .عدم وجود نظام مناسب لتقييم عمل المرشد ١١
  ١٢ ٤١.١ ٨٥ ٥٨.٩ ١٢٢ .عدم مساهمة المرشد في تحديد أهداف البرنامج اإلرشادي ١٢
  ١٣ ٤٤.٤ ٩٢ ٥٥.٦ ١١٥  .عدم وجود تنسيق بين الجهاز اإلرشادي واألجهزة األخرى بالريف ١٣
  ١٤ ٤٨.٨ ١٠١ ٥١.٢ ١٠٦ .عدم تحديد مجاالت العمل اإلرشادي ١٤
  ١٥ ٥٢.٧ ١٠٩ ٤٧.٣ ٩٨ .المركزية في اإلدارة ١٥

  استمارة االستبيان: المصدر

  :المشكالت الخاصة بعالقات العمل: ثانيا
أنه لم يقر المبحوثين بوجود أي مشكلة خاصـة بعالقـات   ) ٣(أظهرت النتائج جدول رقم 

السـلبية   :هيبينما أظهرت النتائج وجود ثمانية مشكالت بدرجة متوسطة و، العمل بدرجة عالية
عض الزراع، وعدم تفهم رؤساء المنظمات المحلية لدور اإلرشاد الزراعي، والالمباالة من قبل ب

واالزدواج بـين بعـض أهـداف     وغياب التنسيق بين اإلرشاد الزراعي والمنظمات المحليـة، 
وعدم وجود عدالة في توزيع العمل بين المرشـدين،وعدم   المنظمات المحلية واإلرشاد الزراعي،
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 وعدم ثقة الزراع فيما يقوم به اإلرشاد الزراعـي، ، شد بشكل كافيتعاون القادة المحليين مع المر
: أربع مشكالت بدرجة ضعيفة وهـي كما تبين وجود ،وعدم وجود موضوعية في تقييم المرشدين

وقلـة فرصـة   ، ووجود تحيزات شخصية في العمـل ، عدم تعاون الزراع مع المرشد الزراعي
  .نازعات شخصية بين زمالء العملووجود م، االتصال والتحدث مع الرئيس المباشر

  
  
  

  وفقاً لنسبة وجودها تنازليا المشكالت الخاصة بعالقات العملترتيب  :)٣(جدول رقم 

 غير موجودة موجودة المشكالت الخاصة بعالقات العمل م
  الترتيب

 % عدد % عدد
  ١ ٢٥.٦ ٥٣ ٧٤.٤ ١٥٤ .السلبية والالمباالة من قبل بعض الزراع ١
  ٢ ٣٠.٤ ٦٣ ٦٩.٦ ١٤٤ .رؤساء المنظمات المحلية لدور اإلرشاد الزراعي عدم تفهم ٢
  ٣ ٣٤.٣ ٧١ ٦٥.٧ ١٣٦ .غياب التنسيق بين اإلرشاد الزراعي والمنظمات المحلية ٣
  ٤ ٣٥.٣ ٧٣ ٦٤.٧ ١٣٤ .االزدواج بين بعض أهداف المنظمات المحلية واإلرشاد الزراعي ٤
  ٥ ٤٠.٦ ٨٤ ٥٩.٤ ١٢٣ .المرشدينعدم وجود عدالة في توزيع العمل بين  ٥
  ٦ ٤٤.٠ ٩١ ٥٦.٠ ١١٦ .عدم تعاون القادة المحليين مع المرشد بشكل كافي ٦
  ٧ ٤٧.٨ ٩٩ ٥٢.٢ ١٠٨ .عدم ثقة الزراع فيما يقوم به اإلرشاد ٧
  ٨ ٤٩.٣ ١٠٢ ٥٠.٧ ١٠٥ .عدم وجود موضوعية في تقييم المرشدين ٨
  ٩ ٥١.٢ ١٠٦ ٤٨.٨ ١٠١ .عدم تعاون الزراع مع المرشد ٩
  ١٠ ٥٨.٩ ١٢٢ ٤١.١ ٨٥ .وجود تحيزات شخصية في العمل ١٠
  ١١ ٦٢.٣ ١٢٩ ٣٧.٧ ٧٨ قلة فرص االتصال والتحدث مع الرئيس المباشر ١١
  ١٢ ٧٠.٠ ١٤٥ ٣٠.٠ ٦٢ .وجود منازعات شخصية بين زمالء العمل ١٢

  استمارة االستبيان:  المصدر

  :مة للعمل اإلرشاديالمشكالت الخاصة باإلمكانات الالز: ثالثا
قلـة وسـائل   : وجود خمس مشكالت بدرجة عالية وهـي  )٤(أظهرت النتائج جدول رقم

االتصال واالنتقال المخصصة للمرشد، وعدم توافر اإلمكانات الالزمة للقيام بتجارب اإليضـاح  
كتبـات  العملي، وعدم توافر وسائل االتصاالت الحديثة لالتصال بالمستويات العليا،وعدم توافر الم
بينمـا  ، أو المراجع الالزمة لتزويد المرشد بالمعلومات، وعدم توافر المعينات السمعية والبصرية

عـدم تـوافر النشـرات الفنيـة     :أقر المبحوثين بوجود ثالث مشكالت بدرجة متوسـطة وهـي  
وعدم تـوافر المكـان المناسـب للعمـل      والمطبوعات اإلرشادية التي تمد المرشد بالمعلومات،

في حين لم يقر المبحوثين بوجود أي مشكلة منها ، ال الزراع، وبعد السكن عن مقر العملواستقب
  .بدرجة ضعيفة

وفقـاً   تنازليـا  شكالت الخاصة باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشـادي ترتيب الم :)٤(جدول رقم 
  لنسبة وجودها

 جودةغير مو موجودة المشكالت الخاصة باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي م
  الترتيب

 % عدد % عدد
  ١ ١٢.١ ٢٥ ٨٧.٩ ١٨٢ .قلة وسائل االتصال واالنتقال المخصصة للمرشد ١
  ٢ ١٤.٥ ٣٠ ٨٥.٥ ١٧٧ .عدم توافر اإلمكانات الالزمة للقيام بتجارب اإليضاح العملي ٢
  ٣ ١٥.٥ ٣٢ ٨٤.٥ ١٧٥  .عدم توافر وسائل االتصاالت الحديثة لإلتصال بالمستويات العليا ٣
  ٤ ١٧.٩ ٣٧ ٨٢.١ ١٧٠ .عدم توافر المكتبات أو المراجع الالزمة لتزويد المرشد بالمعلومات ٤
  ٥ ٢٢.٧ ٤٧ ٧٧.٣ ١٦٠ .عدم توافر المعينات السمعية والبصرية ٥
  ٦ ٢٨.٠ ٥٨ ٧٢.٠ ١٤٩ .عدم توافر النشرات الفنية والمطبوعات اإلرشادية التي تمد المرشد بالمعلومات ٦
  ٧ ٣١.٤ ٦٥ ٦٨.٦ ١٤٢ .المكان المناسب للعمل واستقبال الزراععدم توافر  ٧
  ٨ ٤٦.٤ ٩٦ ٥٣.٦ ١١١  .بعد السكن عن مقر العمل ٨

  استمارة االستبيان: المصدر
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   :المشكالت النفسية واالجتماعية: رابعا
عدم وجود أي من المشكالت النفسية واالجتماعية بدرجـة  ) ٥(أظهرت النتائج جدول رقم 

ضالة أهمية وظيفة المرشـد  : ا تبين وجود أربع مشكالت منها بدرجة متوسطة وهيبينم، عالية
وعدم وجود فرصة للمرشد لعمل ما يريد، وعـدم تقـدير   ، الزراعي مقارنة بغيرها من الوظائف

، المسئولين في الجهاز اإلرشادي لمجهودات المرشد، وعدم تقدير الزراع لعمل المرشد الزراعي
الشعور بالملل من العمل في اإلرشـاد  : كلة واحدة بدرجة ضعيفة وهي في حين تبين وجود مش

   .الزراعي
  
  

  وفقاً لنسبة وجودها تنازليا شكالت النفسية واالجتماعيةترتيب الم :)٥(جدول رقم 

 غير موجودة موجودة المشكالت النفسية واالجتماعية م
  الترتيب

 % عدد % عدد
  ١ ٣٣.٣ ٦٩ ٦٦.٧ ١٣٨ .بغيرها من الوظائف ضآلة أهمية وظيفة المرشد مقارنة ١
  ٢ ٣٨.٢ ٧٩ ٦١.٨ ١٢٨ .عدم وجود فرصة للمرشد لعمل ما يريد ٢
  ٣ ٤٤.٠ ٩١ ٥٦.٠ ١١٦ .عدم تقدير المسئولين في الجهاز اإلرشاد لمجهودات المرشد ٣
  ٤ ٤٩.٣ ١٠٢ ٥٠.٧ ١٠٥ .عدم تقدير الزراع لعمل المرشد الزراعي ٤
  ٥ ٦٢.٨ ١٣٠ ٣٧.٢ ٧٧ .عمل في اإلرشاد الزراعيالشعور بالملل من ال ٥

  استمارة االستبيان: المصدر

  : المشكالت الخاصة بدخل المرشد الزراعي: خامسا
وجود جميع المشكالت الخاصة بدخل المرشد الزراعـي  ) ٦(أوضحت النتائج جدول رقم 

المادية، وقلة األجور ضالة الدخل بالمقارنة بالوظائف األخرى، وقلة الحوافز : بدرجة عالية وهي
  .اإلضافية، وعدم وجود بدل طبيعة عمل، وضالة مرتب المرشد وعدم مناسبته لطبيعة عمله

  وفقاً لنسبة وجودها تنازليا المشكالت الخاصة بدخل المرشد الزراعي ترتيب :)٦(جدول رقم 

 غير موجودة موجودة المشكالت الخاصة بدخل المرشد الزراعي م
  الترتيب

 % عدد % عدد
  ١ ١.٥ ٣ ٩٨.٥ ٢٠٤ .ضآلة الدخل بالمقارنة بالوظائف األخرى ٢
  ٢ ١.٥ ٣ ٩٨.٥ ٢٠٤ .قلة الحوافز المادية ١
  ٣ ١.٩ ٤ ٩٨.١ ٢٠٣ .قلة األجور اإلضافية ٣
  ٤ ١.٩ ٤ ٩٨.١ ٢٠٣ .عدم وجود بدل طبيعة عمل ٤
  ٥ ٣.٩ ٨ ٩٦.١ ١٩٩ .ضآلة مرتب المرشد وعدم مناسبته لطبيعة عمله ٥
  استمارة االستبيان:  لمصدرا

ويستنتج من هذه النتائج أن المشكالت الخاصة بدخل المرشـد الزراعـي كانـت أكثـر     
يليهـا المشـكالت الخاصـة    ، المشكالت التي تواجه المرشدين الزراعيين وجودا وبدرجة عالية 

الت النفسـية  ثم المشـك ، ثم المشكالت اإلدارية والتنظيمية، باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي
والتطورات التكنولوجية التي القت تطبيقاً ، وذلك نظراً لصعوبة الظروف المعيشية، واالجتماعية

في اإلرشاد الزراعي وسياسة التحرر االقتصادي وحرية المزارع والتحـول نحـو اقتصـاديات    
، وتعدد مصادر المعلومات مما يتطلب إعادة النظر في دخـل المرشـد الزراعـي   ، السوق الحر

وكذا إعادة النظر في أسـلوب  ، والعمل علي توفير اإلمكانيات الالزمة لقيامه بمهامه اإلرشادية 
  .اإلدارة وتنظيم العمل اإلرشادي

  :درجة أهمية المشكالت من وجهة نظر المبحوثين: ثالثا 
  :فيما يتعلق المشكالت اإلدارية والتنظيمية: أوال   

أن المرشدين الزراعيين ذكروا أن هناك مشكلتان على ) ٧(أوضحت النتائج  بالجدول رقم 
كثرة عـدد   ،قلة عدد المرشدين الزراعيين علي المستوي المحلي :درجة كبيرة من األهمية وهما
بينما ذكروا انه يوجد ثمانية مشكالت على درجة متوسـطة مـن   ، القرى المخصصة لكل مرشد

وعدم التوصيف الجيد لـدور  ، يادة المساحة التي يشرف عليها المرشد الزراعيز: األهمية وهما
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 ،عدم تدريب المرشدين الزراعيين علي المجاالت المسـتحدثة فـي الزراعـة   ، المرشد الزراعي
تعدد جهات اإلشـراف علـي المرشـد    ، وكثرة األعمال اإلدارية التي يقوم بها المرشد الزراعي

تعـدد وتضـارب    ،مات اإلرشادية للمرشد في المواعيد المناسـبة وعدم وصول التعلي، الزراعي
وقيام المرشد الزراعي بأعمال غير إرشادية وال تناسب  ،التعليمات الواردة إلي المرشد الزراعي

عـدم   :مشكالت على درجة ضعيفة من األهميـة وهمـا   توجد خمس في حين ذكروا انه ،عملة
مساهمة المرشـد فـي تحديـد أهـداف البرنـامج       عدم، وجود نظام مناسب لتقييم عمل المرشد

عـدم تحديـد   ، وعدم وجود تنسيق بين الجهاز اإلرشادي واألجهزة األخرى بالريف، اإلرشادي
  .والمركزية في اإلدارة ،مجاالت العمل اإلرشادي

  

وفقاً لدرجة أهميتها مـن وجهـة    تنازليا اإلدارية والتنظيمية ترتيب المشكالت :)٧( جدول رقم
  مرشدين الزراعيين المبحوثيننظر ال

  المشكالت اإلدارية والتنظيمية  م

  درجة األهمية

ة 
رج

الد
طة

س
تو

لم
ا

  

 مهمةغير  قليلة األهمية متوسطة األهمية مهمة مهمة جداً
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

قلة عدد المرشدين الـزراعيين   ١
 ٤.٢٠ ١٣.٩ ٢٥ ٠.٦ ١ ٢.٨ ٥ ١٧.٢ ٣١ ٦٥.٥ ١١٨ .علي المستوي المحلي

كثرة عدد القـرى المخصصـة     ٢
 ٣.٩٢ ٢٢.٧ ٣٧ ١.٢ ٢ ٣.١ ٥ ٧.٤ ١٢ ٦٥.٦ ١٠٧ لكل مرشد

زيادة المساحة التـي يشـرف    ٣
 ٣.٧٦ ٢٣.٢ ٣٨ ٤.٣ ٧ ٥.٥ ٩ ٦.٧ ١١ ٦٠.٣ ٩٩ .عليها المرشد الزراعي

عدم التوصـيف الجيـد لـدور     ٤
 ٣.٧٢ ٢٢.٣ ٣٦ ١.٩ ٣ ٩.٣ ١٥ ١٣.٧ ٢٢ ٥٢.٨ ٨٥ المرشد الزراعي 

٥ 
ــدين    ــدريب المرش ــدم ت ع
الــزراعيين علــي المجــاالت 

 .المستحدثة في الزراعة
٣.٦٨ ١٣.٠ ٢١ ١١.٢ ١٨ ١٣.٧ ٢٢ ١٨.٦ ٣٠ ٤٣.٥ ٧٠ 

كثرة األعمال اإلدارية التي يقوم  ٦
 ٣.٣٣ ٢٥.٥ ٣٦ ١٤.٢ ٢٠ ٧.١ ١٠ ٧.٨ ١١ ٤٥.٤ ٦٤ .بها المرشد الزراعي

تعدد جهات اإلشـراف علـي    ٧
 ٣.٣٢ ٢٧.١ ٤١ ٨.٦ ١٣ ٨.٦ ١٣ ١٥.٩ ٢٤ ٣٩.٦ ٦٠ .يالمرشد الزراع

عدم وصول التعليمات اإلرشادية  ٨
 ٣.٢٧ ٢٧.٨ ٤٠ ٨.٣ ١٢ ٩.٧ ١٤ ١٦.٧ ٢٤ ٣٧.٥ ٥٤ .للمرشد في المواعيد المناسبة

ــات  ٩ ــدد وتضــارب التعليم تع
 ٣.١٣ ٢٠.٥  ٢٨ ١٥.٣ ٢١ ١٦.٨ ٢٣ ٢٤.٨ ٣٤ ٢٢.٦ ٣١ .الواردة إلي المرشد الزراعي 

م المرشد الزراعي بأعمـال  قيا ١٠
 ٣.٠ ٣٥.٠ ٤٨ ٨.٠ ١١ ٩.٥ ١٣ ١٦.١ ٢٢ ٣١.٤ ٤٣ .غير إرشادية وال تناسب عملة

عدم وجود نظام مناسب لتقيـيم   ١١
 ٢.٩١ ٣٩.٦ ٥١ ٦.٢ ٨ ٨.٥ ١١ ١٤.٧ ١٩ ٣١.٠ ٤٠ .عمل المرشد

عدم مساهمة المرشد في تحديد  ١٢
 ٢.٨٤ ٣٦.٩ ٤٥ ٩.٠ ١١ ١٦.٤ ٢٠ ٨.٢ ١٠ ٢٩.٥ ٣٦ .أهداف البرنامج اإلرشادي

١٣ 
عدم وجود تنسيق بين الجهـاز  
اإلرشادي واألجهزة األخـرى  

 .بالريف
٢.٨٣ ٤٠.٠ ٤٦ ٥.٢ ٦ ١٢.٥ ١٤ ١٦.٥ ١٩ ٢٦.١ ٣٠ 

عدم تحديـد مجـاالت العمـل     ١٤
 ٢.٥٧ ٤٧.٢ ٥٠ ٤.٧ ٥ ١٥.١ ١٦ ٩.٤ ١٠ ٢٣.٦ ٢٥ .اإلرشادي

 ٢.٥٥ ٤٦.٩ ٤٦ ٧.١ ٧ ١٢.٤ ١٢ ١١.٢ ١١ ٢٢.٤ ٢٢ .المركزية في اإلدارة ١٥
  استمارة االستبيان: المصدر  
  

  :فيما يتعلق بالمشكالت الخاصة بعالقات العمل: ثانيا  
أنه لم يذكر المبحوثين أي مشكلة متعلقة بعالقـات العمـل   ) ٨(تبين من نتائج جدول رقم 

مشكالت على درجـة متوسـطة مـن     خمسبينما ذكروا وجود ، على درجة كبيرة من األهمية
عدم تفهم رؤساء المنظمات المحلية لدور ، السلبية والالمباالة من قبل بعض الزراع:همية وهمااأل

االزدواج بـين  ، اإلرشاد الزراعي، وغياب التنسيق بين اإلرشاد الزراعي والمنظمـات المحليـة  
عدم وجود عدالة في توزيـع العمـل بـين     ،بعض أهداف المنظمات المحلية واإلرشاد الزراعي

عـدم  : مشكالت على درجة ضعيفة من األهميـة وهمـا   سبعفي حين ذكروا وجود ، نالمرشدي
تعاون القادة المحليين مع المرشد بشكل كافي، عدم ثقة الزراع فيما يقوم به اإلرشاد الزراعـي،  
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ووجـود تحيـزات   ، وعدم وجود موضوعية في تقييم المرشديين، عدم تعاون الزراع مع المرشد
بين زمالء  ووجود منازعات شخصية، تصال والتحدث مع الرئيس المباشرفرصة اإل، قلة  شخصية في العمل

  .العمل
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وفقاً لدرجة أهميتها من وجهة تنازليا  مشكالت الخاصة بعالقات العملال ترتيب :)٨(جدول رقم 
  نظر المبحوثين

  المشكالت الخاصة بعالقات العمل  م
  درجة األهمية

ة 
رج

الد
طة

وس
مت

ال
  

 مهمةغير  قليلة األهمية متوسطة األهمية مهمة مهمة جداً
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 ٣.٣٦ ٢٥.٣ ٣٩ ٧.٨ ١٢ ٨.٤ ١٣ ٢٢.١ ٣٤ ٣٦.٤ ٥٦ .السلبية والالمباالة من قبل بعض الزراع ١
عدم تفهم رؤساء المنظمات المحليـة لـدور    ٢

 ٣.٢٨ ٢٨.٥ ٤١ ٨.٣ ١٢ ٩.٠ ١٣ ١٤.٦ ٢١ ٣٩.٦ ٥٧ .اإلرشاد الزراعي

غياب التنسـيق بـين اإلرشـاد الزراعـي      ٣
 ٣.٢٧ ٢٧.٩ ٣٨ ٨.١ ١١ ١١.٠  ١٥ ١٤.٧ ٢٠ ٣٨.٣ ٥٢ .والمنظمات المحلية

االزدواج بين بعض أهداف المنظمات المحلية  ٤
 ٣.٠٩ ٣٢.٩ ٤٤ ٨.٢ ١١ ١١.٢ ١٥ ١١.٩ ١٦ ٣٥.٨ ٤٨ .واإلرشاد الزراعي

عدم وجود عدالة في توزيـع العمـل بـين     ٥
 ٢.٩٧ ٤٠.٧ ٥٠ ٥.٧ ٧ ٤.٩ ٦ ١٣.٠ ١٦ ٣٥.٧ ٤٤ المرشدين

عدم تعاون القادة المحليين مع المرشد بشكل  ٦
 ٢.٧٧ ٤٢.٢ ٤٩ ٦.٩ ٨ ١١.٢ ١٣ ١٠.٤ ١٢ ٢٩.٣ ٣٤ .كافي

 ٢.٧٠ ٤٠.٧ ٤٤ ١٢.٩ ١٤ ٩.٣ ١٠ ٩.٣ ١٠ ٢٧.٨ ٣٠ .عدم ثقة الزراع فيما يقوم به اإلرشاد ٧
 ٢.٥٢ ٤٢.٨ ٤٥ ١٦.٢ ١٧ ١٠.٥ ١١ ٦.٧ ٧ ٢٣.٨ ٢٥ .عدم وجود موضوعية في تقييم المرشدين ٨
 ٢.٤٥ ٤٣.٦ ٤٤ ١٩.٨ ٢٠ ٤.٩ ٥ ١٠.٩ ١١ ٢٠.٨ ٢١ .عدم تعاون الزراع مع المرشد ٩
 ٢.٣٣ ٥٥.٣ ٤٧ ٤.٧ ٤ ٩.٤ ٨ ١٢.٩ ١١ ١٧.٧ ١٥ .وجود تحيزات شخصية في العمل ١٠
قلة فرص االتصال والتحدث مـع الـرئيس    ١١

 ٢.١٥ ٥٧.٧ ٤٥ ٧.٧ ٦ ١١.٥ ٩ ٧.٧ ٦ ١٥.٤ ١٢ .المباشر
 ١.٩٤ ٦٦.١ ٤١ ٤.٨ ٣ ٩.٧ ٦ ٨.١ ٥ ١١.٣ ٧ .وجود منازعات شخصية بين زمالء العمل ١٢

  استمارة االستبيان: المصدر

  :فيما يتعلق بالمشكالت الخاصة باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي: ثالثا   
قلـة  : همية وهمـا وجود مشكلتين على درجة كبيرة من األ) ٩( تبين من نتائج جدول رقم

نتقال المخصصة للمرشدين، عدم توافر وسائل االتصاالت الحديثة لالتصـال  تصال واإلإلوسائل ا
همية درجة متوسطة من األ علي في حين أظهرت النتائج وجود ستة مشكالت، بالمستويات العليا

لمكتبـات أو  عـدم تـوافر ا  ،الالزمة للقيام بتجارب اإليضاح العملـي  تتوافر اإلمكاناعدم :وهما
عدم توافر المعينات السمعية والبصرية، عدم توافر ، المراجع الالزمة لتزويد المرشد بالمعلومات

النشرات الفنية والمطبوعات اإلرشادية التي تمد المرشد بالمعلومات، عدم توافر المكان المناسب 
لة منها علـى درجـة   بينما ال توجد أي مشك، للعمل واستقبال الزراع، بعد السكن عن مقر العمل

  .ضعيفة من األهمية 

 تنازليـا  مشكالت الخاصة باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي الزراعيترتيب ال :)٩(جدول رقم 
  وفقاً لدرجة أهميتها من وجهة نظر المبحوثين

  م
مشكالت خاصة باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي 

  الزراعي

  درجة األهمية

ة 
رج

الد
طة

س
تو

لم
ا

  

متوسطة  مهمة جداً مهمة
 مهمةغير  قليلة األهمية األهمية

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 ٤.١٦ ١٢.٧ ٢٣ ٢.٢ ٤ ٧.٧ ١٤ ١٠.٩ ٢٠ ٦٦.٥ ١٢١ .قلة وسائل االتصال واالنتقال المخصصة للمرشد ١
عدم توافر وسائل االتصـاالت الحديثـة لإلتصـال     ٢

 ٣.٨٥ ١٨.٨ ٣٣ ٤.٦ ٨ ٦.٣ ١١ ١٢.٦ ٢٢ ٥٧.٧ ١٠١ .بالمستويات العليا
عدم توافر اإلمكانات الالزمة للقيام بتجارب اإليضاح  ٣

 ٣.٨١ ١٦.٩ ٣٠ ٩.١ ١٦ ٤.٥ ٨ ١٤.١ ٢٥ ٥٥.٤ ٩٨ .العملي
عدم توافر المكتبات أو المراجع الالزمـة لتزويـد    ٤

 ٣.٧٠ ٢٣.٥ ٤٠ ٥.٩ ١٠ ٤.١ ٧ ٩.٤ ١٦ ٥٧.١ ٩٧ .المرشد بالمعلومات
 ٣.٥١ ٢٢.٥ ٣٦ ٩.٤ ١٥ ١٠.٦ ١٧ ٩.٤ ١٥ ٤٨.١ ٧٧ .ت السمعية والبصريةعدم توافر المعينا ٥
عدم توافر النشرات الفنية والمطبوعات اإلرشـادية   ٦

 ٣.٤٥ ٢٥.٥ ٣٨ ٤.٧ ٧ ١٢.٨ ١٩ ١٣.٤ ٢٠ ٤٣.٦ ٦٥ .التي تمد المرشد بالمعلومات
 ٣.٢٦ ٣٢.٤ ٤٦ ٣.٥ ٥ ٨.٥ ١٢ ١٦.٩ ٢٤ ٣٨.٧ ٥٥ .عدم توافر المكان المناسب للعمل واستقبال الزراع ٧
 ٢.٩٧ ٤٢.٤ ٤٧ ٢.٧ ٣ ٥.٤ ٦ ١٤.٤ ١٦ ٣٥.١ ٣٩ .بعد السكن عن مقر العمل ٨

  استمارة االستبيان: المصدر
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  :جتماعيةفيما يتعلق بالمشكالت النفسية واإل: رابعا   
االجتماعيـة  والنفسية عدم وجود أي مشكلة من المشكالت ) ١٠(تبين من نتائج جدول رقم 

بينما ذكر المبحوثين وجود مشكلتان على درجة متوسـطة مـن   ، األهمية من يرةكبعلى درجة 
عـدم وجـود فرصـة    ، ضآلة أهمية وظيفة المرشد مقارنه بغيرها من الوظائف: األهمية وهما

عدم  :وهيمن األهمية  ضعيفةفي حين جاءت ثالث مشكالت على درجة ، للمرشد لعمل ما يريد
شادي لمجهودات المرشد، عدم تقدير الـزراع لعمـل المرشـد    تقدير المسئولين في الجهاز اإلر

  .الزراعي، والشعور بالملل من العمل في اإلرشاد الزراعي

وفقاً لدرجة أهميتها من وجهة  تنازليا المشكالت النفسية واالجتماعيةترتيب  :)١٠(جدول رقم 
  نظر المبحوثين

المشكالت النفسية   م
  واالجتماعية

  درجة األهمية

ة 
رج

الد
ا

طة
س
تو

لم
  

 مهمةغير  قليلة األهمية األهمية متوسطة مهمة مهمة جداً
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ضآلة أهمية وظيفة المرشد  ١
 ٣.٣٦ ٣١.٩ ٤٤ ٤.٣ ٦ ٢.٢ ٣ ١٨.١ ٢٥ ٤٣.٥ ٦٠ مقارنة بغيرها من الوظائف

عدم وجود فرصة للمرشد لعمل  ٢
 ٢.٩٨ ٣٥.٢ ٤٥ ٧.٨ ١٠ ٧.٠ ٩ ٢٣.٤ ٣٠ ٢٦.٦ ٣٤ .ما يريد

عدم تقدير المسئولين في الجهاز  ٣
 ٢.٧٨ ٤٤.٨ ٥٢ ٤.٣ ٥ ٦.١ ٧ ١٧.٢ ٢٠ ٢٧.٦ ٣٢ .اإلرشاد لمجهودات المرشد

عدم تقدير الزراع لعمل المرشد  ٤
 ٢.٦٢ ٤٥.٧ ٤٨ ٦.٧ ٧ ١٠.٥ ١١ ١٣.٣ ١٤ ٢٣.٨ ٢٥ .الزراعي

الشعور بالملل من العمل في  ٥
 ٢.١٤ ٦٣.٦ ٤٩ ٥.٢ ٤ ٥.٢ ٤ ٣.٩ ٣ ٢٢.١ ١٧ .اإلرشاد الزراعي

  استمارة االستبيان: المصدر

  : فيما يتعلق بالمشكالت الخاصة بدخل المرشد الزراعي: خامسا   
أن جميع المشكالت المتعلقة بـدخل المرشـد الزراعـي     )١١(أظهرت نتائج الجدول رقم

و قلـة   ،خـرى ضالة الدخل بالمقارنة بالوظـائف األ  :جاءت على درجة كبيرة من األهمية وهي
الحوافز المادية، وقلة األجور اإلضافية ، وعدم وجود بدل طبيعة عمل، وضالة مرتب المرشـد  

  .وعدم مناسبته لطبيعة عمله

وفقاً لدرجة أهميتها  تنازليا المشكالت الخاصة بدخل المرشد الزراعي ترتيب: )١١( جدول رقم
  من وجهة نظر المبحوثين

د المشكالت الخاصة بدخل المرش  م
  الزراعي

  درجة األهمية

طة
س
تو

لم
ة ا

رج
الد

  

  هامة بدرجة
  كبيرة 

هامة بدرجة  هامة
 متوسطة

 قليلة
 غير هامة األهمية

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ضآلة الدخل بالمقارنـة بالوظـائف    ١
  ٤.٧٥ ١.٥ ٣ ١.٩ ٤ ١.٥ ٣ ٩.٨ ٢٠ ٨٥.٣ ١٧٤ .األخرى

 ٤.٧٣ ١.٥ ٣ ١.٥ ٣ ٢.٤ ٥ ١١.٣ ٢٣ ٨٣.٣ ١٧٠ .قلة الحوافز المادية ٢
 ٤.٧١ ٢.٥ ٥ ٢.٥ ٥ ١.٩ ٤ ٦.٩ ١٤ ٨٦.٢ ١٧٥ .قلة األجور اإلضافية ٣
 ٤.٦٨ ٢.٠ ٤ ٢.٠ ٤ ٣.٩ ٨ ٩.٤ ١٩ ٨٢.٧ ١٦٨ .عدم وجود بدل طبيعة عمل ٤

ضآلة مرتبة المرشد وعدم مناسـبته   ٥
 ٤.٦٧ ٤.٥ ٩ ١.٥ ٣ ٣.٥ ٧ ٢.٥ ٥ ٨٨.٠  ١٧٥ .لطبيعة عمله

  ارة االستبياناستم: المصدر
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ويستخلص من النتائج السابقة أن المشكالت الخاصة بدخل المرشد الزراعي كانت األكثـر  
ثم المشـكالت الخاصـة   ، تالها المشكالت اإلدارية والتنظيمية، أهمية من وجهة نظر المبحوثين

  .باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي
يع هـذه المشـكالت حيـث تتعلـق     كما يالحظ أن المرشد الزراعي غير مسئول عن جم

مما يستوجب التدخل السريع من قبل ، و اإلمكانات الالزمة لقيامة بعملة ،بأسلوب اإلدارة والدخل
المسئولين عن الجهاز اإلرشادي لتذليل تلك المشكالت وإيجاد الحلول المناسبة لها حتـى يتسـنى   

  .التبدون أي مشك بنجاحللمرشد الزراعي أن يقوم بعملة اإلرشادي 
 درجة أهمية أكثر مـن نصـف  ارتفاع ) ١١-٧جدول من رقم (كما توضح النتائج أيضا 

درجـات   ٣مـن  المشكالت المدروسة حيث تعدت الدرجـة المتوسـطة لهـذه األهميـة أكثـر     
بمشـكالت عالقـات    وأربعة، عشرة منها خاصة بالمشكالت اإلدارية والتنظيمية ،)مشكلة٢٧(في

ومشكلة واحـدة خاصـة   ، ات الالزمة للعمل اإلرشادي الزراعيبمشكالت اإلمكان سبعةو، العمل
  .وجميع المشكالت الخمس الخاصة بدخل المرشد الزراعي ، بالمشكالت النفسية واالجتماعية

، وفيما يتعلق بتوزيع المبحوثين وفقا لرأيهم في درجة أهمية المشـكالت التـي تـواجههم   
مـن إجمـالي المرشـدين    %) ٣٠.٤(ة مبحوثا بنسـب  ٦٣أن )١٢(رقم  أوضحت النتائج جدول

مبحوثـا   ١١٣في حين يري ، الزراعيين المبحوثين يرون أن هذه المشكالت مهمة بدرجة كبيرة
%) ١٥.٠(مبحوثا فقط بنسـبة   ٣١بينما يري، أنها مهمة بدرجة متوسطة%) ٥٤.٦(منهم بنسبة 

يـرون أن  %) ٨٥ (نالغالبية العظمي من المبحوثي ويتضح من ذلك أن، أنها مهمة بدرجة ضعيفة
  .هذه المشكالت مهمة بدرجة كبيرة أو متوسطة

توزيع المرشدين الزراعيين المبحوثين وفقـاً لـرأيهم فـي درجـة أهميـة       :)١٢(جدول رقم 
  المشكالت المدروسة
 % العدد أهمية المشكالتدرجة رأي المبحوثين في 

  فأكثر  درجة  ١٦٦كبيرة      مهمة بدرجة 

  درجة ١٦٥-١٠٨  متوسطة  مهمة بدرجة 

 درجة ١٠٧  - ٥٠   ضعيفة  مهمة بدرجة 

٦٣  

١١٣  

٣١ 

٣٠.٤  

٥٤.٦  

١٥.٠ 
 ١٠٠.٠ ٢٠٧ المجموع

  استمارة االستبيان:  المصدر   

   :مقترحات المرشدين الزراعيين المبحوثين لحل المشكالت التي تواجههم: رابعا
ـ ا عددا من ااقترحوالمبحوثين أن ) ١٣( جدول النتائج أوضحت التـي   للمشـكالت  وللحل

وكـان   لتكراراتها داخل كل نوع من األنواع المدروسة من المشكالت رتبت تنازليا وفقاتواجههم 
تكليف المرشد بـاألدوار اإلرشـادية    ،زيادة عدد الدورات التدريبية، تعيين مرشدين جدد ،أهمها
توفير المعينـات  ، رشدللم مناسبة توفير وسائل انتقال، التوزيع العادل للعمل بين المرشدين ،فقط

  .زيادة دخل المرشد، اإلرشادية السمعية والبصرية لزيادة إقناع الزراع
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  مقترحات المرشدين الزراعيين المبحوثين لحل المشكالت التي تواجههم: )١٣(جدول رقم 
 المقترحات م

 % عدد
  :اإلدارية والتنظيمية لحل المشكالت  لمبحوثينا مقترحات :أوال
 ٩٣.٢ ١٩٣ .شدين جددتعيين مر ١
 ٨٠.٧ ١٦٧ .زيادة عدد الدورات التدريبية ٢
 ٧٩.٧ ١٦٥ .تكليف المرشد باألدوار اإلرشادية فقط ٣
 ٦٢.٨ ١٣٠ .واحدة توزيع القرى علي المرشديين بحيث يكون لكل مرشد قرية ٤
 ٥٧.٥ ١١٩ .وصول التعليمات اإلرشادية قبل ميعاد تنفيذها بفترة مناسبة  ٥
 ٥٦.٥ ١١٧ .ة المرشد في وضع البرنامج اإلرشاديمشارك ٦
 ٤٢.٠ ٨٧ .يجب الفصل بين المرشد الزراعي وحماية األراضي ٧
 % عدد  :الخاصة بعالقات العمل مشكالتاللمبحوثين لحل ا مقترحات :ثانيا
 ٦٠.٩ ١٢٦ .أن يتم تقييم المرشد علي حسب أدائه  ١
 ٣٧.٧ ٧٨  .التوزيع العادل للعمل بين المرشدين  ٢
 ٢٥.٦ ٥٣ .إعطاء بدالت للزراع ليتعاونوا مع المرشد ٣
 ٢١.٢ ٤٤ .اختيار قادة محليين وتدريبهم وتحفيزهم ٤
 ١٤.٩ ٣١ .التواصل والتنسيق مع المنظمات المحلية لتكامل العمل ٥
 % عدد  :الخاصة باإلمكانات الالزمة للعمل مشكالتاللمبحوثين لحل ا مقترحات :ثالثا
 ٨٢.١ ١٧٠ .للمرشد مناسبة ائل انتقالتوفير وس ١
 ٧٦.٨ ١٥٩ .إمداد المرشد بالنشرات والمطبوعات اإلرشادية ٢
 ٧٠.٠ ١٤٥  .توفير وسائل اتصال حديثة  ٣
 ٤٧.٣ ٩٨  .توفير المعينات اإلرشادية السمعية والبصرية لزيادة إقناع الزراع  ٤
 ٢٦.١ ٥٤ .عمل فروع للمراكز اإلرشادية في كل قرية ٥
 % عدد  :النفسية واالجتماعية مشكالتاللمبحوثين لحل ا مقترحات :عاراب

 ٦٠.٩ ١٢٦ .أن يتم تقييم المرشد علي حسب أدائه  ١
 ٣٨.٢ ٧٩ .عقد ندوات إرشادية لتوعية الزراع بدور وأهمية المرشد الزراعي ٢
 ٣١.٩ ٦٦ .اختيار قيادات ذات كفاءة عالية ٣
 ١٦.٤ ٣٤ .رارات دون الرجوع للرؤساءإتاحة الفرصة للمرشد التخاذ الق ٤

 % عدد  :الخاصة بدخل المرشد الزراعي مشكالتاللمبحوثين لحل ا مقترحات :خامسا
 ٩١.٧ ١٩٠ .زيادة دخل المرشد ١
 ٨٩.٨ ١٨٨ .زيادة الحافز المادي ٢
 ٩١.٣ ١٨٥ .إعطاء اجر إضافي للمرشد ٣
 ٨٨.٤ ١٨٣ .عمل كادر خاص للمرشد الزراعي ٤
 ٧٢.٥ ١٥٠ .فز إرشادي مثل مهندس المكافحةصرف حا ٥

  استمارة االستبيان: المصدر
  

العالقة االرتباطية بين درجة أهمية المشكالت المدروسة وبين المتغيرات الشخصـية  : خامساً 
  :لمبحوثينل

مبحوثين وبـين كـل   للبين المتغيرات الشخصية  االرتباطية أوضحت نتائج اختبار العالقة
هـذه  والدرجة اإلجماليـة ألهميـة    ،المدروسة ل نوع من المشكالت الخمسدرجة أهمية ك ،من

  ): ١٤(المشكالت ما يلي جدول رقم 
وجود عالقة معنوية سالبة عنـد مسـتوي    النتائجأوضحت : السنفيما يتعلق بمتغير : أوال

المشـكالت الخاصـة بعالقـات     ،كل من درجة أهمية بين سن المبحوثين وبين ٠.٠٠١معنوية 
حيـث  ، والدرجة اإلجمالية ألهمية المشكالت المدروسة، المشكالت النفسية واالجتماعيةو ،العمل

وقد تفسـر هـذه   .علي الترتيب ،  ٠.١٤٢-و، ٠.١٥٣-و،  ٠.١٨٩-معامل االرتباط  بلغت قيم
 بينما لم يثبت وجود عالقـة ، العالقة بأنه بزيادة سن المرشد يستطيع التغلب علي هذه المشكالت

  .باقي المتغيرات التابعة المدروسةبين سن المبحوثين وبين  نويةارتباطية مع
وجود عالقة معنويـة موجبـة    النتائجأوضحت  :المؤهل الدراسيفيما يتعلق بمتغير : ثانيا

بين المؤهل الدراسي للمبحوثين وبين درجـة أهميـة المشـكالت    ، ٠.٠٠١عند مستوي معنوية 
وقـد تفسـر هـذه     ،٠.١٨٦ معامل االرتباطة محيث بلغت قي ،الخاصة بدخل المرشد الزراعي
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العالقة بأنه بزيادة المؤهل الدراسي للمرشد يزداد معه طموحة في العيش في مسـتوي معيشـي   
ارتباطيـة   في حين لم يثبت وجود عالقة، أفضل مما يترتب عليه زيادة المشكالت الخاصة بدخلة

  .رات التابعة المدروسةبين المؤهل الدراسي للمبحوثين وبين باقي المتغي معنوية

وجـود عالقـة   النتـائج  أوضحت  :مدة الخدمة باإلرشاد الزراعيفيما يتعلق بمتغير : ثالثا
بين مدة الخدمة باإلرشاد الزراعـي وبـين درجـة    ، ٠.٠٠١معنوية موجبة عند مستوي معنوية 

ـ ، أهمية كل من المشكالت الخاصة باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي الزراعـي  كالت والمش
علـي  ، ٠.١٨٦و، ٠.١٦١، الخاصة بدخل المرشد الزراعي حيث بلغت قيمة معامل االرتبـاط 

وقد تفسر هذه العالقة بأنه بزيادة مدة الخدمة في العمل في اإلرشاد الزراعي يسـتطيع   ،الترتيب
المرشد أن يدرك أهمية اإلمكانات الالزمة لقيامه بعملة  وكذا يكون أكثـر إدراكـا للمشـكالت    

بين مدة الخدمة باإلرشاد الزراعي وبـين   معنوية في حين لم يثبت وجود عالقة، تعلقة بدخلةالم
  . باقي المتغيرات التابعة المدروسة

وجود عالقـة معنويـة   النتائج أوضحت  :عدد الدورات التدريبيةفيما يتعلق بمتغير : رابعا
، ي حصل عليها المبحـوثين بين عدد الدورات التدريبية الت، ٠.٠٠١موجبة عند مستوي معنوية 

حيث بلغت ، وبين درجة أهمية المشكالت الخاصة باإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي الزراعي
بينما لم توجد عالقة بينهـا وبـين بـاقي المتغيـرات التابعـة      ، ٠.١٤٣، قيمة معامل االرتباط

  .المدروسة
لهـم يتعرفـوا علـي    وقد تفسر هذه العالقة بان تعرض المرشدين لدورات تدريبيـة تجع 

هذه اإلمكانات في  ألهميةإمكانيات جديدة وغير موجودة في مكان عملهم ما يترتب عليه إدراكهم 
  .العمل

وجـود  النتـائج  أوضحت : المساحة التي يشرف عليها المرشدفيما يتعلق بمتغير  :خامسا
وبين ، المرشدبين المساحة التي يشرف عليها  ٠.٠٠١عالقة معنوية موجبة عند مستوي معنوية 
بينما لـم  ، ٠.٢٢٥،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط، درجة أهمية المشكالت اإلدارية والتنظيمية

  .يثبت وجود عالقة بينها وبين باقي المتغيرات التابعة األخرى المدروسة
وقد يفسر ذلك بأنه بزيادة المساحة التي يشرف عليها المرشد يشعر بعدم التوزيع العـادل  

  .يزيد من درجة أهمية هذه المشكالت عنده للعمل مما
وجـود  النتـائج   أوضحت: عدد الزراع في منطقة عمل المرشدفيما يتعلق بمتغير  :سادسا

بين عدد الزراع في منطقة عمل المرشد وبين ٠.٠٠١عالقة معنوية موجبة عند مستوي معنوية 
والدرجـة  ، فسية واالجتماعيةوالمشكالت الن، درجة أهمية كل من المشكالت اإلدارية والتنظيمية

، ٠.١٣٩و، ٠.٢٢٤، حيث بلغت قيمة معامـل االرتبـاط  ، اإلجمالية ألهمية المشكالت المدروسة
وقد يفسر ذلك بأنه بزيادة عدد الزراع في منطقة عمل المرشد يشـعر  ، علي الترتيب، ٠.١٥٣و

بينمـا لـم يثبـت    ، تبعدم العدالة في توزيع العمل مما يترتب عليه إحساسه بأهمية هذه المشكال
وبين بـاقي المتغيـرات التابعـة    ، بين عدد الزراع في منطقة عمل المرشدمعنوية وجود عالقة 

  .المدروسة
 النتـائج أوضـحت  : هومكان عملالمرشد  إقامة محل المسافة بينفيما يتعلق بمتغير : سابعا

المرشـد ومكـان    ةإقامبين المسافة بين ٠.٠٠١وجود عالقة معنوية موجبة عند مستوي معنوية 
وبين كل من درجة أهمية المشكالت الخاصة باإلمكانـات الالزمـة للعمـل اإلرشـادي     ، هعمل

، حيث بلغت قيمة معامـل االرتبـاط  ، والدرجة اإلجمالية ألهمية المشكالت المدروسة ،الزراعي
  .علي الترتيب ، ٠.١٨٢و، ٠.٣٠١

يـزداد احتياجـه   ، هشد ومكان عملإقامة المر محل وقد يفسر ذلك بأنه بزيادة المسافة بين
لوسيلة انتقال ووقت أكثر من غيرة من الزمالء مما يترتب عليـة زيـادة درجـة أهميـة هـذه      

مكان إقامة المرشد ومكـان   في حين لم يثبت عالقة بين المسافة بين، المشكالت من وجهة نظرة
  .وبين باقي المتغيرات التابعة المدروسة، هعمل
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انه لم يثبـت وجـود عالقـة     النتائج أوضحت: عدد أفراد األسرةتغير فيما يتعلق بم: ثامنا
  .وبين جميع المتغيرات التابعة المدروسة، معنوية بين عدد أفراد أسرة المرشد

انه لم يثبـت وجـود    النتائج أوضحت: مكانة المرشد االجتماعيةفيما يتعلق بمتغير : تاسعا
  .بين جميع المتغيرات التابعة المدروسةو، عالقة معنوية بين مكانة المرشد االجتماعية

بين المتغيرات التابعة وبين كل مـن عـدد أفـراد     معنوية و قد يرجع عدم وجود عالقة
يتساون في %) ٧٤.٤(ومكانة المرشد االجتماعية إلى أن حوالي ثالثة أرباع المبحوثين  ،األسرة

األمـر  ، ة المرشد االجتماعيةوأن نصف المبحوثين يتساون في نظرتهم لمكان، عدد أفراد األسرة
  .مما قد ال يوضح فروق ملموسة بينهم الخصائصمتشابهين في هذه  يجعلهم قد الذي

توجـد   ال( :وبناءا علي ما أوضحته النتائج يمكن رفض الفرض االحصائى العام للبحـث 
اتهم بحوثين وبين متغيـر المرشدين الزراعيين المعالقة بين درجة أهمية المشكالت التي تواجهه 

والمؤهـل  ، وذلك فيما يتعلق بمتغيـرات السـن  ، )المدروسة واالجتماعية واالقتصادية الشخصية
والمساحة التي يشـرف  ، وعدد الدورات التدريبية، ومدة الخدمة في اإلرشاد الزراعي، الدراسي

المرشد ومكـان   إقامة محل والمسافة بين، وعدد الزراع في منطقة عمل المرشد، عليها المرشد
  .وعدم إمكان رفضه بالنسبة لباقي المتغيرات، هلعم

 الشخصـية واالجتماعيـة واالقتصـادية   العالقة االرتباطية بين المتغيـرات   :)١٤( رقم جدول
  وبين المتغيرات التابعة المدروسة للمبحوثين

  المتغيرات
  التابعة
  

درجة أهمية 
المشكالت 
اإلدارية 
  والتنظيمية

درجة أهمية 
المشكالت 
قات الخاصة بعال
  العمل

درجة أهمية 
المشكالت الخاصة 
باإلمكانات الالزمة 
للعمل اإلرشادي 

  الزراعي

درجة أهمية 
المشكالت 
النفسية 

  واالجتماعية

درجة أهمية 
المشكالت 

الخاصة بدخل 
  المرشد الزراعي

الدرجة 
اإلجمالية 
ألهمية 

المشكالت 
  المدروسة

 المتغيرات
 الشخصية

واالجتماعية 
  واالقتصادية

  قيمة االرتباط  قيمة االرتباط  قيمة االرتباط  قيمة االرتباط  قيمة االرتباط  االرتباط قيمة

  *٠.١٤٢-  ٠.٠١٩  *٠.١٥٣-  ٠.٠٤٢-  **٠.١٨٩-  ٠.٠٥٩-  السن

  ٠.٠٥٩  **٠.١٨٦  ٠.٠١٧-  ٠.٠٥٠  ٠.٠٢٣  ٠.٠٦٤  الدراسي المؤهل

الخدمة  مدة
باإلرشاد 
  الزراعي

٠.٠٧١  **٠.١٨٦  ٠.٠١١ *٠.١٦١  ٠.٠٩٣-  ٠.١٣٤  

عدد الدورات 
  ٠.٠٣٥  ٠.٠٨٧  ٠.٠٣٢- *٠.١٤٣  ٠.٠٣٥-  ٠.٠٣٦  التدريبية

المساحة التي 
يشرف عليها 

  المرشد
٠.١٢٤  ٠.٠٩١  ٠.٠٨٢  ٠.١٠٩  ٠.٠٢١-  **٠.٢٢٥  

عدد الزراع في 
منطقة عمل 

  المرشد
٠.١٥٣  ٠.١٢٤ *٠.١٣٩  ٠.٠٩٧  ٠.٠٣٠  **٠.٢٢٤* 

المسافة بين 
اإلقامة ومكان 
  عمل المرشد

٠.١٨٢  ٠.٠٨٣  ٠.١٢١  **٠.٣٠١  ٠.٠٩٢  ٠.١٣٥**  

  ٠.٠٥٤-  ٠.٠٨٦  ٠.٠٩٢-  ٠.٠٥٦  ٠.٠٥٣-  ٠.١٠١  عدد أفراد األسرة
مكانة المرشد 

  ٠.٠٤٢  ٠.٠٥٣  ٠.٠٠٤- *٠.١٥٠  ٠.٠٣٧-  ٠.٠٤٧  االجتماعية

  ٠.١٨١= الجدولية عند مستوى                                        ٠.٠١معنوي عند مستوى ** 
  ٠.١٣٨= الجدولية عند مستوى                                        ٠.٠٥معنوي عند مستوى * 
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  :توصيات البحث
 :من خالل النتائج التي تمخض عنها البحث أمكن الخروج بالتوصيات اآلتية     

إعادة النظر وبشكل سريع في توزيع العمل علي المرشدين الزراعيين من حيث عدد الزراع  - ١
  .عاة البعد المكاني للمرشدين ومساحة اإلشراف مع مرا

العمل عل توفير كافة اإلمكانات الالزمة لقيام المرشد الزراعي بعملة سواء ما يتعلق منهـا   - ٢
بوسيلة انتقال واتصال مناسبة أو بالمعينات اإلرشادية السمعية والبصـرية أو بالنشـرات   

 .والمطبوعات اإلرشادية
خريجي شعبة اإلرشاد الزراعي وخاصة أن العمل علي تعيين مرشدين جدد وان يكونوا من  - ٣

 .معظم المبحوثين يتصفون بالكبر النسبي لسنهم
) الحاصلين علي دبلوم زراعة(ضرورة استبعاد المرشدين الزراعيين ذوي المؤهل المتوسط  - ٤

 .وذلك لعدم تعرضهم لدراسة أي مقرر إرشادي، من العمل اإلرشادي 
يين وإعطائهم حوافز وبدل طبيعة عمـل واجـر   إعادة النظر في مرتبات المرشديين الزراع - ٥

 .هامهم اإلرشادية بكفاءة وفاعليةإضافي وحافز إرشادي حني يتثني لهم القيام بم
علي المسئولين عن الجهاز اإلرشادي وضع مقترحات المبحوثين لحل المشكالت التي  يجب  - ٦

  .يه خاصةتواجههم في االعتبار للنهوض بجهاز اإلرشاد الزراعي عامة والعاملين ف

  :العربية المراجع
التوزيـع  دار المسيرة للنشـر و ، المهارات اإلرشادية، ٢٠٠٩، حمد عبد اللطيفأ، أبو سعد -١

  .عمان، والطباعة
تحديد االحتياجات التدريبية لممارسات المرشدين الزراعيين ، ٢٠٠٦، زيد محمد، فأبوعسا -٢

 .جامعة عين شمس ،راعة كلية الز،رسالة ماجستير ، أثناء العمل بمحافظة القليوبية 
إدراك المرشدين الـزراعيين   ،١٩٨٦،أمين عبد الحميد،وشرشر ،عبد الباسط محمد،الصياد -٣

دراسة ميدانية بمحافظة  –للمشكالت التي تواجههم عند القيام بمهامهم الوظيفية اإلرشادية 
 .العدد الخامس ، مجلة األزهر للبحوث الزراعية ،القليوبية 

دار الوفـاء  ، المشـكالت االجتماعيـة   ،٢٠٠٣،عوض السيد ،وعلي ،عطية جبارة، جبارة -٤
  .اإلسكندرية ،للطباعة والنشر

المكتب العربـي الحـديث    ،الطبعة الثانية ،أصول علم النفس ،١٩٧٣ ،عزت أحمد ،راجح -٥
 .اإلسكندرية، للطباعة والنشر

مـؤتمر  ، تفعيل دور اإلرشاد الزراعي في مجال البيئـة ، ٢٠٠١، عبد الحميد أمين، شرشر -٦
، الجمعية العلميـة لإلرشـاد الزراعـي    ،آفاق وتحديات اإلرشاد الزراعي في مجال البيئة

 .القاهرة، المركز المصري الدولي للزراعة بالدقي
، مشـاكل العـاملين بالجهـاز    ١٩٨٤، وعبدالمقصود، بهجت محمـد ، حمد محمدأصالح،  -٧

كليـة  ) ١( العـدد  ،١٥لـد  مج مجلة أسيوط للعلوم الزراعية، اإلرشادي بمحافظة أسيوط،
 .جامعة أسيوط الزراعة،

، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر   ، اإلرشاد الزراعـي ، ١٩٨٨، بهجت محمد، عبد المقصود -٨
 .اإلسكندرية 

مشكالت التدريب لدى الباحثين الزراعيين القائمين بتدريب  ،٢٠٠٤ عبد الحليم، حنان كمال، -٩
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Abstract: 
The main objectives of this research are: studying problems of agricultural 

extension agents in ELbehera Governorate, determining the importance of each 
of these problems, identifying respondents suggestions to resolve these problems 
and determineg the relationship between the extent of importance of each prob-
lem and some studied personal characteristics.  

The study was conducted on a group of 207 out 220 agricultural extension 
agents in ELbehera Governorate. A questionnaire was prepared to collect data 
through personal interview during January _ February 2014 Frequencies, percen-
tages and simple correlation coefficient were used to analysis data by using 
SPSS. 

The results showed that the important problems revealed by agricultural ex-
tension agents are as follows: low wage and income of agricultural agent; weak-
ness of extension of necessary facilities and administrative work and finally so-
cial and psychological problems. 

 The vast majority of the respondents (85%) agreed that studied problems 
are considered as a great and medium degree of importance.  

The agents suggested many ways to improve agricultural extension work, 
these are: increase wages and incentives of agents; design a special cadre for ex-
tension agents and publish more extension bulletins and publications.  

The analyze of data showed significant a relationship at 0.01 between the 
important problems and some personal characteristics of the respondents.  

Keywords: problems, Agricultural extension agents.      
  

  
  
  

  


