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يتمثل الھدف الرئيسى فى رفع معد1ت أداء المرشدين ,دوارھم ا�رشادية وتحسين ظروف عملھم وذلك من  :الملخص
خصائص المرشدين الزراعيين، الضغوط التنظيمية التى : خ9ل تحقيق ا,ھداف الفرعية التالية التعرف على كل من

 المرتبطة بھا، درجة أداء المرشدين الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية والعوامل يتعرض لھا المرشدسن الزراعيين والعوامل
المرتبطة بھا، أھم العوامل المحددة لJرتقاء بمعد1ت أداء المرشدين الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية وكذلك استنتاج أفضل 

ى تأثيرھا على معد1ت أداء المرشدين نموذج سببى يحدد مسار الع9قات السببية بين المتغيرات المستقلة المدروسة ف
أجرى ھذا ، وأخيرا التعرف على المشك9ت التى تواجه المرشدين الزراعيين ومقترحاتھم لحلھا، و,دوارھم ا�رشادية

البحث في محافظة الشرقية وتم التركيز فى ھذا البحث على مديرى الجمعيات ومرشدى ا,حواض باعتبارھم العاملين 
شاد الزراعى الميدانى والذى يقع على عاتقھم العبء الكبر فى التطبيق العملى والحقلى لمھام ا�رشاد الحقيقيين لJر

عتمد الباحث في جمع البيانات علي إستخدام إستمارة ا�ستبيان بالمقابلة ، واا مبحوث266الزراعى وبلغ حجم العينة 
، وكانت أھم 2019 حتى مارس عام 2018تمبر عام واستغرقت فترة جمع البيانات حوالى ستة شھور من سبالشخصية، 

ة التى يتعرضون ينسبة كبيرة من المرشدين الزراعيين يعانون من زيادة الضغوط التنظيمالنتائج التى توصل إليھا البحث أن 
وط التى أنواع الضغمعظم المرشدين اتفقوا على أن ا�مكانيات المادية والبشرية المتوفرة متوسطة، كما تبين أن ، ولھا

الضغوط  ، تليھاالضغوط النفسية وا�جتماعية تليھا ،كانت الضعوط المرتبطة با,جور والحوافزيتعرض لھا المرشدين الزراعيين 
ً  وأخيراغوط المرتبطة با�مكانيات المادية والبشرية ال9زمة للعملضال تليھا ،المرتبطة بالجوانب ا�دارية والتنظيمية

الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا  بين عكسيةجود ع9قة ارتباطية معنوية وكما تبين . ات العملالضغوط المرتبطة بع9ق
 ،عدد سنوات الخبرة فى مجال ا�رشاد الزراعىالسن، : (التالية وبين كل من المتغيرات المستقلة المرشدين الزراعيين

الضغوط  بين طردية ع9قة ارتباطية معنوية ًكما وجدت أيضا). الدخل، الرضا الوظيفى، الرضا عن العمل ا�رشادى
، والمساحة الكثافة ا�رشادية( كل من المتغيرات المستقلة التالية  وبينالتنظيمية التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين

ارتفاع الدور وانخفاض الدور التدعيمى انخفاض الدور التخطيطى والدور التنسيقى متوسط وكما تبين ، )ا�شرافية
كما تبين أن أكثر ا�دوار ا&رشادية التى يقوم بھا المرشدين الزراعيين كانت ا�دوار التعليمية تليھا تعليمى للمرشدين الزراعين، ال

أوضحت وجود ، و كما  المرتبطة بع,قات العملا�دوار التدعيمية تليھا ا�دوار التنسيقية تليھا ا�دوار التخطيطية وأخيرا الضغوط
 بين معد1ت أداء المرشدين الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية وبين كل من المتغيرات المستقلة معنوية طرديةية ع9قة ارتباط

عدد سنوات الخبرة فى مجال ا�رشاد الزراعى، عدد الدورات التدريبية، الدافعية لJنجاز، الرضا الوظيفى، الرضا : (التالية
الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا المرشد ،  للمجتمع المحلىبا�نتماءالشعور ، لتوافق المھنىاعن العمل ا�رشادى، 

ًكما وجدت أيضا ع9قة ارتباطية معنوية عكسية بين معد1ت أداء المرشدين الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية ، )الزراعى
 متغيرات مستقلة تسھم ث9ثةضح أن ت، كما ا)ا�شرافيةالمساحة ، الكثافة ا�رشادية(وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية 

ًإسھاما معنويا في  ومتغير الرضا الوظيفى ، الكثافة ا�رشادية: ھى الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيينً
ً متغيرات ھى التى تسھم إسھاما معنويا في خمسة ومتغير الدخل الشھرى، كما تبين أن المرشدين الزراعيين معد1ت أداء ً

 الدافعية لJنجازو عدد الدورات التدريبية والضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا المرشد الزراعى:  ھىدوارھم ا�رشادية,
 صالنق، وكانت أھم المشك9ت التى تواجه المرشدين الزراعيين ھى  للمجتمع المحلىبا�نتماءالشعور ، والكثافة ا�رشاديةو

عدم وضوح دور المرشد ، المرتبات وعدم مناسبتھا لطبيعة العملوضعف ا,جور و ،الشديد فى عدد المرشدين الزراعيين
، وكانت أھم مقترحاتھم لحل  عدم توافر الحوافز المالية والبد1ت المناسبة، تكليف المرشد الزراعى بأعمال إدارية،الزراعى

إتاحة الفرصة ، عيين مرشدين جددت وصرف بد1ت وحوافز لتحفيزھم على العمل، زيادة دخل المرشد ھذه المشك9ت ھى
التوصيف الوظيفي لمھام ، مشاركة المرشد في وضع البرنامج ا1رشادى، للمرشد 1تخاذ القرارات دون الرجوع للرؤساء

 وواجبات المرشد الزراعى

 قية، محافظة الشرأدوار إرشادية،  أداء المرشدين، الضغوط التنظيمية، التحليل المسارى:.سترشاديةالكلمات ا
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 والمشكلة البحثيةالمقدمة 

لقد إرتبطت مصر وحضارتھا بالزراعة التى ظلت منذ 
أقدم العصور مصدر رخاء ب9دنا وتقدمھا و1ي~زال النش~اط 

المص~ري  الزراعى ھو الركيزة ا,ساسية لJقتصاد القومي
ولن يتم تحقيق التنمي~ة بمع~د1ت عالي~ة لھ~ذا المقتص~د ب~دون 

ًراع~ى نظ~را ل~دوره المع~روف ف~ى تنمية حقيقي~ة للقط~اع الز
تنمي~~~ة القطاع~~~ات ا,خ~~~رى المكون~~~ة للمقتص~~~د المص~~~رى 

كان~~ت الزراع~~ة ومازال~~ت قاع~~دة ك~~ل و ،)1996 ھجooرس،(
تط~~~ور حض~~~ارى وإس~~~تقرار بش~~~رى ورخ~~~اء وأم~~~ن لحي~~~اة 
ا�نسان حيث حصل منھا على غذائه وكسائه ومأواه ومنھ~ا 

ه حافظ عل~ى ص~حته وتف~نن ف~ى رفاھيت~ه حي~ث تعق~دت حيات~
وب~~دأ ي~~تعلم م~~الم يك~~ن يعل~~م ع~~ن بيئت~~ه ودني~~اه وإس~~تطاع أن 

وھ~~ى الزراع~~ة ھ~~ى أم ا,ول~~ى يتع~~رف عل~~ى أن ص~~ناعته 
الصناعات وركيزتھا وعليھا تعتمد بالضرورة حياته وحي~اة 

 ).1992عمر،  (أبناؤه

ويع~~~د قط~~~اع الزراع~~~ة م~~~ن أكث~~~ر القطاع~~~ات أھمي~~~ة ف~~~ى 
ى وفع~ال ف~ى ا1قتصاد المصرى نظرا لما يلعبه من دور حيو

النش~~اط ا�قتص~~ادى، وش~~ھد ھ~~ذا القط~~اع تط~~ورا كبي~~را خ~~9ل 
الفت~~رة الماض~~ية نظ~~را لم~~ا ت~~م إدخال~~ه م~~ن أس~~اليب تكنولوجي~~ة 
حديثة ومتطورة انعكست عل~ى أداء ھ~ذا القط~اع بص~فة عام~ة 
وزيادة إنتاجية الفدان م~ن معظ~م المحاص~يل الزراعي~ة بص~فة 

قدم والتط~ور وتحقي~ق خاصة، كما يعتبر الركيزة ا,ساسية للت
الرفاھي~~ة لم~~ا يظف~~ر ب~~ه م~~ن إمكان~~ات وق~~درات إنمائي~~ة، فھ~~و 
المجال الرحب الذى يتسع ويجود بكل م~ا في~ه لتحقي~ق التنمي~ة 
الش~~~~املة إذا تم~~~~ت ا1س~~~~تفادة بأح~~~~دث م~~~~ا يقدم~~~~ه العل~~~~م م~~~~ن 

 . )1990القومية المتخصصة،  المجالس( مبتكرات

ى ويساھم فى ه الطبيعر يقوم القطاع الزراعى بدوىلكو
عملي~~ة التنمي~~ة ا1قتص~~ادية ليحق~~ق بالدرج~~ة ا,ول~~ى لل~~ب9د 
أمنھ~~ا الغ~~ذائى ك~~ان م~~ن ال~~9زم تحوي~~ل الوض~~ع الزراع~~ى 
التقليدى إلى زراعة حديثة ذات إنتاجية عالية وذلك بإدخ~ال 
العلم الزراعى ف~ى العملي~ات الزراعي~ة المختلف~ة أى إح~9ل 

ة ف~ى ا�نت~اج الزراع~ى العفوي~ة والتقليدي~ة الس~ائدمحل العلم 
وتط~~~وير الف~~~9ح ال~~~ذى يمث~~~ل ا�نس~~~ان الك~~~فء الق~~~ادرعلى 
تطوي~~ع ك~~ل عناص~~ر ا�نت~~اج الزراع~~ى لمص~~لحته ومنفعت~~ه 

ل~~ن يت~~أتى ھ~~ذا إ1 إذا كان~~ت ھن~~اك  و،)1975 عبooد الغفooار،(
س~~~~تمرار أفك~~~~ار ابح~~~~وث زراعي~~~~ة تطبيقي~~~~ة ين~~~~تج عنھ~~~~ا ب

جمي~~ع تكنولوجي~~ة مس~~تحدثة ص~~الحة للتطبي~~ق المباش~~ر ف~~ى 
مجا1ت ا�نتاج الزراعى ولكى نضع ھذه البح~وث موض~ع 
التطبي~~~ق ك~~~ان 1ب~~~د م~~~ن وجودجھ~~~از لJرش~~~اد الزراع~~~ى 
ذوكف~~~اءة عالي~~~ة تمكن~~~ه م~~~ن توص~~~يل نت~~~ائج تل~~~ك البح~~~وث 

 الطنooوبى،(للم~~زارعين م~~ع إقن~~اعھم بتطبيقھ~~ا ف~~ى حق~~ولھم 
1996( . 

والجھ~~از ا�رش~~ادي يمث~~ل حلق~~ة الوص~~ل ب~~ين الجھ~~ات 
زراعية المختلفة وبين الم~زارعين فھ~و يق~وم بنق~ل البحثية ال

وتبسيط كل ماھو حديث ف~ى الزراع~ة وص~الح للتطبي~ق ف~ى 

ظل الظروف المحلية م~ن الجھ~ات البحثي~ة إل~ى الم~زارعين 
ًوتعليمھم كيفية تطبيقه بأنفسھم ليستمروا فى تطبيقه مستقب9 
ًوحت~~ى يص~~بح ج~~زءا م~~ن س~~لوكھم المعت~~اد كم~~ا أن~~ه يق~~وم 

ايقاب~~ل الم~~زارعين م~~ن مش~~اكل ف~~ى التطبي~~ق إل~~ى بتوص~~يل م
الجھات البحثية �يجاد الحلول المناسبة لھا ويھدف ا�رشاد 
الزراع~~~ى إل~~~ى إح~~~داث تغيي~~~رات ف~~~ى مع~~~ارف وإتجاھ~~~ات 
ومھ~~~ارات ا,ف~~~راد وذل~~~ك لزي~~~ادة ق~~~درتھم عل~~~ى إس~~~تغ9ل 
مواردھم بكفاءة عالية وبالتالى زيادة إنتاجھم ورفع مس~توى 

م ف~~إن العم~~ل ا�رش~~ادى الزراع~~ى يھ~~دف معيش~~تھم وم~~ن ث~~
بطريق~~ة غي~~ر مباش~~رة إل~~ى رف~~ع مس~~توى ا�قتص~~اد الق~~ومى 
ككل من خ9ل تنمية القدرات البش~رية وتطبي~ق التكنولوجي~ا 
ال9زم~~ة لزي~~ادة ا�نتاجي~~ة الزراعي~~ة ف~~ى وق~~ت تتص~~اعد في~~ه 

 ).1993 ھvل،( المعرفة العلمية والتكنولوجية

ا�نتاج  في ًرئيسيا ًرامحو البشرية الموارد تعتبرو
 إعدادھا حجم ومستوى على كبير حد إلى فاعليتھا تعتمدو

 أن حيث التكنولوجي، التقدم بمستويات للنھوض وتأھيلھا
 في النامية الدول تواجه المشك9ت التي أصعب من

 واجتماعيا اقتصاديا مجتمعاتھا لتنمية المستمرة محاو1تھا
 ا1ستغ9ل لضمان ال9زم البشرى يتعلق بالعنصر ما

 ووسيلتھا التنمية ھدف فھو ا�نتاجية العناصر لباقي ا,مثل
 في والرخاء ا�مال عليھا يعقد التي القومية الثروة باعتباره
 الدعائم من نإف لذلك ،)2004 عبدالحليم،( المجتمع
بعملية  ا1ھتمام النامية الدول في التنمية لنجاح ا,ساسية

 زراعي إرشاد جھاز وجود تطلبتالتنمية الزراعية والتي 
 التكنولوجية ا,ساليب إح9ل يسعى إلى وكفء فعال

 والثقافية البيئية للظروف والم9ئمة المستحدثة الزراعية
 السائدة القديمة ا,ساليب وا1قتصادية محل وا1جتماعية

 استثمار حسن  من خ9لالدول تلك ا�نتاج في نمط في
 ،وبھجت صالح( منھا، يةوخاصة البشر إمكانياته، كافة

 من العريضة القاعدة علي أداء رسالته في ًمعتمدا )1984
القري  أنحاء مختلف في المنتشرين الزراعيين المرشدين
 المحلي المستوي علي الفعليون المنفذون فھم المصرية،

 التي ا�رشادي ا1تصال عملية وأساس ا�رشادية، للبرامج
 والقوي ا�رشادية، عمليةال ومحركوا المسترشدين، مع تتم

 معيشة الريفيين سلوك وتغيير بتشكيل التي تھتم الموجھة
 ًإدراكا لظروف أكثر ,نھم )2001 ، شرشر(ًوإنتاجا 

 على ا�رشادية الخدمة تقديم عن والمسئولين المزارعين،
 الزراعية بالمعلومات الزراع وإمداد القرية، مستوى
 ا1قتصادية وا1جتماعية، البيئية لظروفھم الم9ئمة الجديدة

 �حداث حيوي بدور القيام في عليھم النجاح ويتوقف
 ا2راضي، واستصvح الزراعة وزارة( الزراعية التنمية
 العمل نجاح في الرئيسية الدعامة يمثلون حيث ،)2009

 )1989 حطب، أبو وھمام( فيه الھرم وقاعدة ا�رشادي
 بين يعيش ًديقاوص وموجھا امعلم الزراعي المرشد يعد إذ

 أفكارھم لتحسين معارفھم بتنمية المزارعين، ويقوم
 للعمل قابليته ويطور ومھاراتھم قدراتھم من يزيد مما

) (Laurens , 1997. 
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 مشكلة البحث

1 شك أن ا�رشاد الزراعى له دور كبير فى خدمة 
ا�نتاج الريفى فھو يعمل على زيادة  البيئة والمجتمع

 ويساھم فى تحقيق -والحيواني والسمكىالنباتي  - الزراعي
نھضة اجتماعية ريفية عن طريق احداث نھضة اقتصادية 

إمكانيات باستغ9ل كل ما في الريف من فرص وموارد و
وبشرية، وتوعية المزارعين وتنمية قدراتھم طبيعية أ

وتحسين مھاراتھم وتغيير اتجاھاتھم واسلوب تفكيرھم، 
ق وأساليب املة من طرحتى يتمكنوا من ا1ستفادة الك

 عن نتائج البحوث العلمية الزراعية الزراعة الحديثة، فض9
الحديثة، وبالتالى ارتفاع المستوى ا1جتماعى ا1قتصادى 
لھم وا1رتقاء بمجتمعاتھم المحلية فى إطار خطط وبرامج 

لى الرغم من الدور ، وعالريفية الشاملة والمستدامة التنمية
ؤديه قطاع ا�رشاد الزراعى فى الحيوى والھام الذى ي

تحقيق التنمية الزراعية فى إطار استراتيجية الوزارة 
كبوة تتطلب إجراءات  ، إ1 أنه أضحى يعانى من2030

عاجلة حتى ينھض من ھذه الكبوة، فھو على مر السنيين 
ا في تقليص ھمھأالماضية يعانى من مشاكل مزمنة يتمثل 

أدت إلى تنفيذ ا,نشطة خر، بصورة الميزانية عام بعد ا,
ا�رشادية بصعوبة كبيرة، وأصبحت التغطية الجغرافية 

ومعظمھم صعبة المنال، كذلك تناقص أعداد المرشدين 
 سنة، وفي غضون أقل من خمس 45 أعمارھم عن تزيد

سنوات لن يكون ھناك كادر إرشادى إذا لم يتم تعيين 
ة كوادر جديدة، فض9 عن عدم استغ9ل ا,صول الثابت

للقطاع ) الخ… مراكز إرشادية ـ مراكز دعم إع9مى(
 2940يبلغ عدد المرشدين الزراعيين حاليا حوالي .كما

 مرشد موزعين على جميع محافظات الجمھورية
عة لمزروتبلغ المساحة افى حين ، )2019، المنوفي(

 ألف 95 م9يين و6  منھا ألف فدان270 م9يين و9حوالى
  ألف فدان175 م9يين و3وفدان با,راضي القديمة، 

  المساحة المحصوليةبلغتالجديدة المستصلحة و با,راضي
 مليونا 16الزراعيين الصيفي والشتوي،  خ9ل الموسمين

ھذه المساحات   ألف فدان وبلغ عدد الحائزين على913و 
الجھاز المركزى للتعبئة (  ألف حائز،586 م9يين و4 إلى

عدى عدد المتخصصين  و1 يت)2018العامة وا.حصاء، 
 مرشد زراعي، في حين عدد القرى 1 يقل عن 300منھم 
 مما يعنى زيادة الكثافة )2018، نامغال( آ1ف قرية 5نحو 

، ا�رشادية وزيادة ا,عباء على المرشدين الزراعيين
وبالتالى فإن جميع ھذه التحديات قلصت من دوره، ولكي 

بد من توفر يؤدى دوره بكفاءة ويحقق المستھدف منه 1
للوصول إلى ال9زمة الميزانية والكوادر البشرية 

  .الزراعىا�نتاج المزارعين بالشكل الذى يساھم فى زيادة 

 ا�رشادية مھامه أداء في الزراعي المرشد فشل ويعد
 من العديد إلى يرجع قد والذي ككل ا�رشادي للجھاز فش9

 رشدينتواجه الم التي المشك9ت مقدمتھا في ا,سباب
 الصياد(ا�رشادي  للعمل ممارستھم أثناء الزراعيين
أدوارھم المرشدين و لكى يؤدى ھؤ1ء ) 1986 وشرشر،

بطريقة جيدة 1بد من ا1ھتمام بھم و بقدراتھم و كفاءتھم و 
 و ذلك من ,دوارھم ا�رشاديةا1رتقاء بمستوى أدائھم 

ترفع  خ9ل توفير احتياجاتھم و متطلباتھم ا,ساسية التى
 وأن تكون لديھم الدافعية من درجة رضائھم عن أعمالھم
وتقليل الضغوط التنظيمية �نجاز المھام التى يقومون بھا 

 كفاءة التعرف على ويحاول ھذا البحث التى يتعرضون لھا
 من خ9ل ا�جابة على ,دوارھم ا�رشاديةأداء المرشدين 

 :التساؤ1ت التالية

لتى يتعرض لھا المرش~دين ما ھى الضغوط التنظيمية ا -1
 الزراعيين؟

م~~ا ھ~~ى درج~~ة آداء المرش~~دين ال~~زراعيين ,دوارھ~~~م  -2
 ا�رشادية؟

ما ھو مدى تأثير الضغوط التنظيمية التى يتع~رض لھ~ا  -3
 المرشدين الزراعيين على أدائھم ,دوارھم ا�رشادية؟

م~~~~اھى المش~~~~9كت الت~~~~ى يتع~~~~رض لھ~~~~ا المرش~~~~دين  -4
 الزراعيين ومقترحاتھم لحلھا؟

 اف البحثأھد

يتمثل الھدف الرئيسى فى رفع معد1ت أداء المرشدين 
,دوارھم ا�رشادية وتحسين ظروف عملھھم وذلك من 

    :خ9ل تحقيق ا,ھداف الفرعية التالية

 . المرشدين الزراعيينالتعرف على خصائص  .1

 الت~~~ى يتع~~~رض لھ~~~ا التنظيمي~~~ةالض~~~غوط التع~~~رف عل~~~ى  .2
 .بطة بھا الزراعيين والعوامل المرتالمرشدين

,دوارھم درجة أداء المرشدين الزراعيين  التعرف على  .3
 . والعوامل المرتبطة بھاا�رشادية

 التع~~رف عل~~ى أھ~~م العوام~~ل المح~~ددة لJرتق~~اء بمع~~د1ت  .4
 .,دوارھم ا�رشاديةأداء المرشدين الزراعيين 

استنتاج أفضل نموذج سببى يحدد مسار الع9قات السببية  .5
لة المدروس~~~ة ف~~~ى تأثيرھ~~~ا عل~~~ى ب~~~ين المتغي~~~رات المس~~~تق

 .,دوارھم ا�رشاديةالمرشدين الزراعيين .معد1ت أداء

التع~~~~رف عل~~~~ى المش~~~~ك9ت الت~~~~ى تواج~~~~ه المرش~~~~دين  .6
 الزراعيين ومقترحات حلھا

 حصائية الصفريةا.الفروض 

 الفرض ا2ول

1 توجد فروق معنوية إحصائيا بين أنواع الضغوط 
 .نشدين الزراعييالتى يتعرض لھا المرالتنظيمية 
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 الفرض الثانى

الض~غوط إجم~الى توجد ع9قة ارتباطية معنوي~ة ب~ين  1
التنظيمي~~ة الت~~ى يتع~~رض لھ~~ا المرش~~دين ال~~زراعيين وب~~ين 

المس~~~احة  ،الكثاف~~~ة ا�رش~~~ادية الس~~~ن،(المتغي~~~رات التالي~~~ة 
، ع~~~دد ال~~~دورات التدريبي~~~ة، الدافعي~~~ة لJنج~~~از، ا�ش~~~رافية

التواف~~ق عم~~ل ا�رش~~ادى، الرض~~ا ال~~وظيفى، الرض~~ا ع~~ن ال
ا�تج~~اه نح~~و ،  للمجتم~~ع المحل~~ىبا�نتم~~اء، الش~~عور المھن~~ى

 .)التنسيق المنظمى

 الثالثالفرض 

1 توجد فروق معنوية إحصائيا بين أنواع ا,دوار 
 .ا�رشادية التى يقوم بھا المرشدين الزراعيين

 :الفرض الرابع

ت مع~~د1إجم~الى توج~د ع9ق~ة ارتباطي~~ة معنوي~ة ب~~ين  1
 وب~~~~ين ين ال~~~~زراعيين ,دوارھ~~~~م ا�رش~~~~اديةأداء المرش~~~~د

المتغي~~~رات المس~~~تقلة المدروس~~~ة مض~~~اف إليھ~~~ا الض~~~غوط 
المتغي~ر (ة التى يتعرض لھ~ا المرش~دين ال~زراعيين يالتنظيم
 ).الوسيط

 الخامسالفرض 

إسھاما تسھم مجموعة المتغيرات المستقلة المدروسة  1
 .مرشدين الزراعيينمعنويا فى تحديد الضغوط التنظيمية لل

 السادسالفرض 

ًتسھم مجموعة المتغيرات المستقلة المدروسة مضافا  1
إس~~~ھاما  الض~~~غوط التنظيمي~~~ة للمرش~~~دين ال~~~زراعيينإليھ~~~ا 

معنوي~~~ا ف~~~ى تحدي~~~د أداء المرش~~~دين ال~~~زراعيين ,دوارھ~~~م 
 ا�رشادية 

 لطريقة البحثيةامصادر البيانات و

جم~ع البيان~ات،    تشمل منطقة وعينة البحث، وأس~لوب 
 .وقياس متغيرات البحث، وأدوات التحليل ا�حصائى

 منطقة البحث

 ف~~ي محافظ~~ة الش~~رقية وق~~د إخت~~ار ا البح~~ثأج~~ري ھ~~ذ
الباح~~~ث محافظ~~~ة الش~~~رقية للمس~~~اعدة عل~~~ي تطبي~~~ق نت~~~ائج 

 جامع~~~~ة ا,بح~~~~اث العلمي~~~~ة الت~~~~ي تج~~~~ري بكلي~~~~ة الزراع~~~~ة
أھداف  لخدمة البيئة المحيطة بھا حيث أن من أھم الزقازيق

 البيئ~~~ة وتنمي~~~ةالجامع~~~ات ا�قليمي~~~ة المس~~~اھمة ف~~~ي خدم~~~ة 
المحلي~~ة م~~ن خ~~9ل تطبي~~ق نت~~ائج ا,بح~~اث العلمي~~ة والت~~ي 

تبل~~~غ مس~~~احة محافظ~~~ة وتج~~~ري ف~~~ي الكلي~~~ات التابع~~~ة لھ~~~ا، 
 وھ~~~ي ث~~~اني محافظ~~~ة عل~~~ى 2 ك~~~م4,911  ح~~~والىالش~~~رقية

مس~~توى الوج~~ه البح~~ري م~~ن حي~~ث المس~~احة بع~~د محافظ~~ة 
الجھoooاز  ( نس~~~مة7.287.948ع~~~دد س~~~كانھا ويبل~~~غ البحيرة

، كم~~ا تعتب~~ر )2018 المركooزى للتعبئooة العامooة وا.حصooاء،
محافظة الشرقية من أھم المحافظ~ات المتمي~زة بالزراع~ة إذ 

 ف~~دان موزع~~ة 823964  بھ~~ا نح~~و الم~~زروعيمث~~ل الزم~~ام 
عل~~~~ي المحاص~~~~يل المختلف~~~~ة، وتن~~~~تج محافظ~~~~ة الش~~~~رقية 

ال~زراع  عي ويبلغ ع~ددمن إنتاج مصر الزرا % 21حوالي
ظooة فوصooف محا  ( ح~~ائز440286الح~~ائزين بھ~~ا ح~~والي 

  .)2018الشرقية، 

 عينة البحث

 ع~~دد الع~~املين ف~~ى مج~~ال ا�رش~~اد الزراع~~ى ف~~ى بل~~غي
 22: كم~ا يل~ى توزيعھم فرد 1185  حوالىمحافظة الشرقية
 مس~~ئول 14افة إل~~ى ض~~، با� إخص~~ائى115مف~~تش إرش~~اد و

، وك~ذلك م~دير ع~ام ا�رش~اد  أخص~ائيين6مركز إرش~ادى و
، كم~~~~ا يق~~~~وم  أخص~~~~ائى إرش~~~~ادى بمديري~~~~ة الزراع~~~~ة19و

ن زراعيين يمديريى الجمعيات ومرشدى ا,حواض كمرشد
 جمعي~~ة 573الجمعي~~ات ف~~ى محافظ~~ة الش~~رقية وبيل~~غ ع~~دد 

بل~غ  و م~دير573 بھ~ا  الجمعي~اتىزراعية وبلغ ع~دد م~دير
 435الجمعي~~~ات ح~~~والى ذه مرش~~~دى ا,ح~~~واض بھ~~~ع~~~دد 

، وتم التركيز فى ھذا البحث عل~ى م~ديرى الجمعي~ات شدمر
 لJرش~اد الحقيقي~ينومرشدى ا,حواض باعتبارھم العاملين 

كبر فى الزراعى الميدانى والذى يقع على عاتقھم العبء ا,
 .1 جدول التطبيق العملى والحقلى لمھام ا�رشاد الزراعى

 وتم تحديد حجم العينة وفقا لمعادلة ستيفن ثامبسون

 

 

 :حيث 

N حجم المجتمع 

z  1.96  وتساوي0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الد1لة  

d  0.05نسبة الخطأ  وتساوي  

p  0.5= نسبة توفر الخاصية والمحايدة  

 الجعي~ات ومرش~دى م~ديرىوبعد تطبي~ق المعادل~ة عل~ى 
 باعتب~~~ارھم ش~~~املة 1008ا,ح~~~واض ال~~~ذين يبل~~~غ ع~~~ددھم  

ً مبحوث~ا وبع~د 278لعينة المخت~ارة ح~والى البحث بلغ حجم ا

جم~~~ع البيان~~~ات ومراجع~~~ة ا�س~~~تمارات الت~~~ى ت~~~م تجميعھ~~~ا 
بيان~~~ات ف~~~تم  اس~~~تمارة غي~~~ر مكتمل~~~ة ال12وج~~~دت ح~~~والى 

لغ~~~ت نس~~~بة ا�س~~~تمارات الص~~~حيحة اس~~~بتعادھا وبالت~~~الى ب
 266وب~~~ذلك بل~~~غ حج~~~م العين~~~ة الفعل~~~ى % 95.68ح~~~والى 

ة م~~ع مراع~~اة التمثي~~ل ًمبحوث~~ا ت~~م إخي~~ارھم بطريق~~ة عش~~واي
الجغرافى للجمعيات المختارة بالعينة بحيث يض~من الباح~ث 
اختي~~ار جمي~~ع من~~اطق المحافظ~~ة ف~~ى البح~~ث للوق~~وف عل~~ى 
رؤي~~~ة حقيقي~~~ة وواقعي~~~ة ع~~~ن الوض~~~ع ال~~~راھن للمرش~~~دين 
وبالت~الى إمكاني~~ة تعم~~يم النت~~ائج الت~ى يمك~~ن الحص~~ول عليھ~~ا 

  .من البحث

( )
( ) ( )2 2

N×p 1-p
n=

N-1× d ÷z +p 1-p  
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 رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية توزيع العاملين با.. 1جدول 
 العدد المكان

 مديرية الزراعة 1 مدير ا�رشاد
 19 ا�خصائيين

 22 مفتش ا�رشاد
 المراكز ا.دارية 115 ا�خصائيين
 - مرشد قرية

 14 مسئول المركز 
 المراكز ا.رشادية

 6 ا�خصائيين
 573 مديرى الجمعيات الزراعية

 435 جمعيات الزراعية بالحواضمرشدى ا2
 1185 ا.جمالى 

 .2018 مديرية الزراعة بالشرقية، ا�دارة العامة للشئون الزراعية، إدارة ا�حصاء، :المصدر
 

 أسلوب جمع البيانات

إعتمد الباحث في جمع البيان~ات عل~ي إس~تخدام إس~تمارة 
ا�س~~~تبيان بالمقابل~~~ة الشخص~~~~ية، واس~~~تغرقت فت~~~رة جم~~~~ع 

 حت~ى 2018تة  ش~ھور م~ن س~بتمبر ع~ام البيانات ح~والى س~
 2019مارس عام 

 قياس متغيرات البحث

 :متغيرات البحث على النحو التاليأمكن قياس 

 المتغيرات المستقلة

 السن

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عمره ,قرب 
، وت~م إس~تخدام ع~دد الس~نوات  حتى وقت جم~ع البيان~اتسنة

قم~~ي لقي~~اس ھ~~ذا المتغي~~ر، الممثل~~ة لس~~ن الم~~زارع كمؤش~~ر ر
وتم سنة، ) 55-25( بين المتغيروتراوح المدى الفعلى لھذا 

ص~~غار الس~~ن : تقس~~يم المبح~~وثين إل~~ي ث~~9ث فئ~~ات كم~~ا يل~~ي
 50أق~~ل م~~ن – 35(متوس~~طى الس~~ن و، ) س~~نة35أق~~ل م~~ن (

 ). سنة فأكثر50(كبار السن و، )سنة

 ا.رشاد الزراعىخبرة العمل فى مجال 

ي~~ر بع~~دد س~~نوات العم~~ل ف~~ى مج~~ال ت~~م قي~~اس ھ~~ذا المتغ
 ب~ين المتغي~ر، ت~راوح الم~دى الفعل~ى لھ~ذا ا�رشاد الزراعى

:  وت~~م تقس~~م المبح~~وثين إل~~ى ث~~9ث فئ~~ات ھ~~ىس~~نة،) 5-30(
خب~~~~رة و، ) س~~~~نوات10أق~~~~ل م~~~~ن (ذوى خب~~~~رة منخفض~~~~ة 

 ).  سنة20أكثرمن (بيرة خبرة كو، ) سنة20-10(متوسطة 

 الكثافة ا.رشادية

راع الذين يخدمھم المرشد الزراعى ويقصد بھا عدد الز
 ھ~~ذا المتغي~~ر بس~~ؤال المرش~~د ع~~ن ع~~دد ال~~زراع قي~~است~~م و

 وت~~راوح الم~~دى الفعل~~ى لھ~~ذا ، بمنطق~~ة عمل~~هال~~ذين يخ~~دمھم
 وتم تقسيم ھ~ذا المتغي~ر مزارع،) 2000-500(المتغير بين 

اق~~ل م~~ن (ع~~دد زراع ص~~غير : فئ~~ات كم~~ا يل~~ىث~~9ث إل~~ى 

،  م~~زارع)1500-1000(وع~~دد متوس~~ط م~~زراع، ) 1000
 مزارع) 1500أكثر من (وعدد كبير 

 المساحة ا.شرافية

التى يشرف عليھا ويتابعھا المرشد المساحة ويقصد بھا 
 المبح~~~وث ع~~~ن بس~~~ؤلوت~~~م قي~~~اس ھ~~~ذا المتغي~~~ر  الزراع~~~ى
وت~راوح ،  م~ن خ~9ل عمل~هالت~ى يخ~دمھاالزراعية المساحة 

وت~~م ، ف~~دان) 2200-400(ھ~~ذا المتغي~~ر ب~~ين الم~~دى الفعل~~ى ل
ق~ل  (ةمساحة صغير: تقسيم ھذا المتغير إلى ث9ث فئات ھى

 )1600-1000(مس~~~~احة متوس~~~~طة  وف~~~~دان،) 1000م~~~~ن 
  فدان)1600أكثر من ( ومساحة كبيرة ،فدان

  الشھرىالدخل

ت~~~م قي~~~اس ھ~~~ذا المتغي~~~ر بس~~~ؤال المبح~~~وث ع~~~ن دخل~~~ه 
-1500(وتراوح الم~دى الفعل~ى لھ~ذا المتغي~ر ب~ين الشھرى 

:  تقس~يم المبح~وثين إل~ى ث~9ث فئ~ات ھ~ىوت~مجنيه، ) 3000
، وذوى دخ~~ل )جني~~ه 1500أق~~ل م~~ن (ذوى دخ~~ل م~~نخفض 

أكث~ر (، وذوى دخ~ل مرتف~ع )جني~ه 2000 -1500(متوسط 
 ). جنيه 2000من 

 عدد الدورات التدريبية

 ع~~دد ال~~دورات التدريبي~~ة الت~~ى ع~~نت~~م س~~ؤال المبح~~وث 
 -3( لھ~ذا المتغي~ر ب~ين وت~راوح الم~دى الفعل~ىحصل عليھ~ا 

: وت~~م تقس~~يم المبح~~وثين إل~~ى ث~~9ث فئ~~ات ھ~~ى، دورات) 10
 7-4(، وع~~~~دد متوس~~~~ط ) دورات4أق~~~~ل م~~~~ن  (ع~~~~دد قلي~~~~ل

 .) دورات7أكثر من (، وعدد كبير )دورات

 الدافعية ل�نجاز

تم قياس ھذا المتغير بمجموعة من العبارات بلغ ع~ددھا 
 تدور حول إستعداد المرش~د لللتض~حية م~ن أج~ل  عبارات8

 وأعطي~~~~~ت دمات الت~~~~~ى يق~~~~~دمھا للمس~~~~~تفيدين،ج~~~~~ودة الخ~~~~~
  ، 3(درج~~ات ) مواف~~ق، محاي~~د، غي~~ر مواف~~ق(ا�س~~تجابات 

  ،2 ،1(للعبارات ا1يجابية على الترتيب، ودرجات ) 1 ،2
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وتراوح المدى النظ~رى لھ~ذا المتغي~ر للعبارات السلبية، ) 3
، وتم تقسيم المبحوثين إل~ى ث~9ث فئ~ات درجة ) 24-8(بين 
) 18-13(درجة،ومتوس~طة ) 12-8(نخفض~ة دافعية م: ھى

 . درجة) 24-19(درجة، ومرتفعة 

 الرضا الوظيفى

تم قياس ھذا المتغير بمجموعة من العبارات بلغ ع~ددھا 
ت~دور ح~ول ش~عور المرش~د بالرض~ا ع~ن طبيع~ة  ات عبار8

رضائه عن الع9قات السائدة بين~ه وب~ين وؤديه يالدور الذى 
 ا�س~~تجابات وأعطي~~ت زم9ئ~~ه وم~~دى ا�س~~تمتاع بالعم~~ل،

 )1 ،2، 3(درج~~~~ات ) حاي~~~~د، غي~~~~ر راض~~~~ىراض~~~~ى، م(
) 3 ،2 ،1(للعب~~ارات ا1يجابي~~ة عل~~ى الترتي~~ب ، ودرج~~ات 

وتراوح المدى النظ~رى لھ~ذا المتغي~ر ب~ين للعبارات السلبية 
:  وتم تقسيم المبحوثين إلى ث9ث فئات ھ~ى درجة ) 8-24(

) 18-13(درج~~~~ة، ومتوس~~~~ط ) 12-8(رض~~~~اھم م~~~~نخفض 
 . درجة) 24-19(رجة، ومرتفع د

 الرضا عن العمل ا.رشادى

تم قياس ھذا المتغير بمجموعة من العبارات بلغ ع~ددھا 
ت~~~~دور ح~~~~ول رض~~~~ا المرش~~~~د ع~~~~ن ا,ج~~~~ور  عب~~~~ارات 15

ا�دارة وا�ش~~راف، والح~~وافز والل~~وائح وف~~رص الترق~~ى و
) راض~~~ى، محاي~~~د، غي~~~ر راض~~~ى( ا�س~~~تجابات وأعطي~~~ت
 ا1يجابي~~~ة عل~~~ى الترتي~~~ب، للعب~~~ارات) 1 ،2، 3(درج~~~ات 

وت~~~راوح الم~~~دى للعب~~~ارات الس~~~لبية ) 3 ،2 ،1(ودرج~~~ات 
، وت~~م تقس~~يم درج~~ة ) 45-15(النظ~~رى لھ~~ذا المتغي~~ر ب~~ين 

) 24-15(رض~ا م~نخفض : المبحوثين إلى ث9ث فئات ھ~ى 
) 45-35(درج~~~~ة، ومرتف~~~~ع ) 34-25(درج~~~~ة، ومتوس~~~~ط 

 . درجة

 التوافق المھنى

عبارات بلغ ع~ددھا عة من التم قياس ھذا المتغير بمجمو
 تدور ح~ول الثق~ة المتبادل~ة والتع~اون المش~ترك  عبارات26

 ا�س~~تجابات وأعطي~~ت، وا�نض~~باط والتكام~~ل م~~ع ا,خ~~رين
وت~~راوح ) 4 ،3 ،2 ،1(درج~ات ) دائم~ا، أحيان~ا، ن~ادرا، 1(

، وت~~م درج~~ة) 104-26(الم~~دى النظ~~رى لھ~~ذا المتغي~~ر ب~~ين 
أداء تنظيم~~~~ى : ت ھ~~~~ىتقس~~~يم المبح~~~~وثين إل~~~~ى ث~~~~9ث فئ~~~~ا

درجة، ) 77-52(درجة، وأداء متوسط ) 51-26(منخفض 
 . درجة) 104-78(وأداء مرتفع 

 الشعور با.نتماء للمجتمع المحلى

تم قياس ھذا المتغير بمجموعة من العبارات بلغ ع~ددھا 
 ت~دور ح~ول م~دى ش~عور المرش~د بأھمي~ة تط~وير  عبارة12

ل بك~~ل طاقت~~ه م~~ن واس~~تعداده للعم~~وخدم~~ة المجتم~~ع المحل~~ى 
 ا�س~~تجابات وأعطي~~تأج~~ل تنمي~~ة وتط~~وير ھ~~ذا المجتم~~ع، 

للعبارات ) 1 ،2، 3(درجات ) موافق، محايد، غير موافق(
للعب~~~ارات ) 3 ،2 ،1(ا1يجابي~~~ة عل~~~ى الترتي~~~ب، ودرج~~~ات 

) 36-12(وتراوح المدى النظرى لھذا المتغي~ر ب~ين السلبية 
مس~توى : ھ~ى، وتم تقسيم المبحوثين إل~ى ث~9ث فئ~ات درجة

درج~~~ة، ) 28-20(متوس~~~ط ودرج~~~ة، ) 19-12(م~~~نخفض 
 . درجة) 36-29(مرتفع و

 ا.تجاه نحو التنسيق المنظمى

تم قياس ھذا المتغير بمجموعة من العبارات بلغ ع~ددھا 
تدور ح~ول مي~ل المرش~د وإس~تعداده للتنس~يق م~ع  عبارة 14

المنظم~~~~ات الريفي~~~~ة والزراعي~~~~ة مث~~~~ل الجھ~~~~ات البحثي~~~~ة 
م~~ات ا,خ~~رى ظنمي~~ة المجتم~~ع وغيرھ~ا م~~ن المنوجمعي~ات ت

التى تساعده على أداه أدواره ا�رشادية بصورة أكثر كفاءة 
مواف~~~ق، محاي~~~د، غي~~~ر ( ا�س~~~تجابات وأعطي~~~توفعالي~~~ة، 

وت~راوح الم~دى النظ~رى لھ~ذا ، )1 ،2، 3(درجات ) موافق
وت~~م تقس~~يم المبح~~وثين إل~~ى درج~~ة ) 42-14(المتغي~~ر ب~~ين 

اتج~اه ودرج~ة، ) 22-14(اه ض~عيف اتج~: ث9ث فئ~ات ھ~ى 
 .درجة) 42-33(اتجاه قوى ودرجة، ) 32-23(متوسط 

 المتغيرات الوسيطة

الضooooغوط التنظيميooooة التooooى يتعooooرض لھooooا المرشooooدين 
 الزراعيين

وت~~م تقس~~يم ھ~~ذا المتغي~~ر إل~~ى ع~~دة جوان~~ب عل~~ى النح~~و 
 :التالى

 الضغوط المرتبطة با2جور والحوافز

 6س رباعى مكون من  ھذا المتغير بمقياقياسوتم 
 وأعطيت،  ضعف ا,جور والمكافآت تدور حولعبارات

، موجودة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة متوسطة(ا�ستجابات 
 ،1( درجات) وموجودة بدرجة منخفضة، وغير موجودة

على الترتيب، وتراوح المدى النظرى لھذا ) 4 ،3 ،2
 درجة، وتم تقسيم المبحوثين حسب) 24-6(المقياس بين 

:  إلى ث9ث فئات كما يلى الضغوطهلھذ تعرضھم مستوى
-12(رض متوسط عتودرجة، ) 11-6(تعرض منخفض 

 .درجة) 24-18(تعرض مرتفع ودرجة، ) 17

الضغوط المرتبطة با.مكانيات المادية والبشرية 
 الvزمة للعمل

 13وتم قياس ھذا المتغير بمقياس رباعى مكون من 
موارد المالية وعدم توفر  الءة تدور حول عدم كفاةعبار

ئل المواص9ت والمعينات والطرق ا�رشادية اوس
 وأعطيت ،وا,ماكن المجھزة لتقديم الخدمات ا�رشادية

موجودة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة (ا�ستجابات 
) متوسطة، وموجودة بدرجة منخفضة، وغير موجودة

على الترتيب، وتراوح المدى ) 4 ،3 ،2 ،1( درجات
درجة، وتم تقسيم ) 52-13( لھذا المقياس بين النظرى

 الضغوط إلى ث9ث هالمبحوثين حسب مستوى تعرضھم لھذ
درجة، ) 25-13(تعرض منخفض : فئات كما يلى

-39(تعرض مرتفع ودرجة، ) 38-26(رض متوسط عتو
 .درجة) 52
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 الضغوط المرتبطة بالجوانب ا.دارية

 15ن وتم قياس ھذا المتغير بمقياس رباعى مكون م
 تدور حول لوائح العمل وتوصيف دور المرشد ةعبار

موجودة ( ا�ستجابات وأعطيت، شرافوتعدد جھات ا�
بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة متوسطة، وموجودة بدرجة 

على ) 4 ،3 ،2 ،1( درجات) منخفضة، وغير موجودة
-15(الترتيب، وتراوح المدى النظرى لھذا المقياس بين 

م المبحوثين حسب مستوى تعرضھم درجة، وتم تقسي) 60
تعرض منخفض :  الضغوط إلى ث9ث فئات كما يلىهلھذ

درجة، ) 44-30(رض متوسط عتودرجة، ) 15-29(
 .درجة) 60-45(تعرض مرتفع و

 الضغوط المرتبطة بعvقات العمل

  عبارات6وتم قياس ھذا المتغير بمقياس رباعى مكون من 
قات مع الزم9ء تدور حول الع9قات مع الرؤساء والع9

موجودة ( ا�ستجابات وأعطيت، ھمينوالتعاون فيما ب
كبيرة، موجودة بدرجة متوسطة، وموجودة بدرجة بدرجة 
على ) 4 ،3 ،2 ،1( درجات) ، وغير موجودةمنخفضة

-6(الترتيب، وتراوح المدى النظرى لھذا المقياس بين 
وتم تقسيم المبحوثين حسب مستوى تعرضھم درجة، ) 24
تعرض منخفض :  إلى ث9ث فئات كما يلىالضغوطه لھذ

درجة، ) 17-12(رض متوسط عتودرجة، ) 6-11(
 .درجة) 24-18(تعرض مرتفع و

 ا�جتماعيةالضغوط المرتبطة بالغضوط النفسية و

 12ا المتغير بمقياس رباعى مكون من وتم قياس ھذ
ؤديه ي تدور حول شعور المرشد بقيمة العمل الذى ةعبار

 وأعطيت، تھدفين له وللخدمات التى يقدمھا لھموتقدير المس
موجودة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة (ا�ستجابات 

) متوسطة، وموجودة بدرجة منخفضة، وغير موجودة
 على الترتيب، وتراوح المدى النظرى) 4 ، 3 ،2 ،1( درجات

درجة، وتم تقسيم المبحوثين ) 48-12(لھذا المقياس بين 
 الضغوط إلى ث9ث فئات كما هحسب مستوى تعرضھم لھذ

رض متوسط عتودرجة، ) 23-12(تعرض منخفض : يلى
 .درجة) 48-36(تعرض مرتفع ودرجة، ) 24-35(

 المتغير التابع

 2دوارھم ا.رشاديةأداء المرشدين الزراعيين 

وتم قياس ھذا المتغير إلى عدة جوانب على النحو 
 :التالى

 الدور التخطيطى

 12مقياس رباعى مكون من وتم قياس ھذا المتغير ب
م المرشد بتجميع الحقائق والبيانات ا قي تدور حولةعبار

وتحديد ا�حتياجات وا,ھداف ا�راشداية وتوفير الظروف 
 ا�ستجابات وأعطيت، المناسبة لتنفيذ ا,عمال ا�رشادية

 موجودة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة متوسطة، وموجودة(
) 4 ،3 ،2 ،1(  درجات)بدرجة منخفضة، وغير موجودة

على الترتيب، وتراوح المدى النظرى لھذا المقياس بين 
درجة، وتم تقسيم المبحوثين حسب مستوى ) 12-48(

دور : تعرضھم لھذا الضغوط إلى ث9ث فئات كما يلى
 درجة،) 35-24(دور متوسط ودرجة، ) 23-12(منخفض 

 .درجة) 48-36(دور مرتفع و

 الدور التنسيقى

 7ا المتغير بمقياس رباعى مكون من وتم قياس ھذ
تنسيق مع العاملين قيام المرشد بال تدور حول عبارات

بالمنظمات المحلية وا�ستعانة با�مكانيات المادية 
 دورية بين والبشرية لتلك المنظمات، وتنظيم لقاءات

موجودة ( ا�ستجابات وأعطيت، الباحثين والمستھدفين
سطة، وموجودة بدرجة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة متو

على ) 4 ،3 ،2 ،1( درجات) منخفضة، وغير موجودة
-7(الترتيب، وتراوح المدى النظرى لھذا المقياس بين 

درجة، وتم تقسيم المبحوثين حسب مستوى تعرضھم ) 28
-7(دور منخفض : لھذا الضغوط إلى ث9ث فئات كما يلى

دور مرتفع ودرجة، ) 20-14(دور متوسط ودرجة، ) 13
 .درجة) 21-28(

 الدور التدعيمى

 11وتم قياس ھذا المتغير بمقياس رباعى مكون من 
 قيام المرشد بتشجيع المستھدفين على  تدور حولةعبار

ا�شتراك فى تخطيط وتنفيذ البرامج ا�رشادية، والمساعدة 
فى إيجاد الحلول المناسبة للمشك9ت التى تقابل 

تھدفين لبعض يد معوقات تنفيذ المسدالمستھدفين، وبتح
التوصيات الفنية، وعرض المشك9ت على المتخصصين 

 ا�ستجابات وأعطيت �يجاد الحلول المناسبة لھا،
موجودة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة متوسطة، (

 ،1( درجات) وموجودة بدرجة منخفضة، وغير موجودة
على الترتيب، وتراوح المدى النظرى لھذا ) 4 ،3 ،2

 درجة، وتم تقسيم المبحوثين حسب )44-11(المقياس بين 
: مستوى تعرضھم لھذا الضغوط إلى ث9ث فئات كما يلى

) 32-22(دور متوسط ودرجة، ) 21-11(دور منخفض 
 .درجة) 44-33(دور مرتفع ودرجة، 

 الدور التعليمى

 11ا المتغير بمقياس رباعى مكون من وتم قياس ھذ
جتماعات لمرشد بعقد الندوات وا� تدور حول قيام اعبارة

ا�رشادية وعقد دورات تدريبية وتنفيذ أيام الحقل والقيام 
 وأعطيت، بزيارة المستھدفين فى أماكن تواجدھم

موجودة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة (ا�ستجابات 
) متوسطة، وموجودة بدرجة منخفضة، وغير موجودة

على الترتيب، وتراوح المدى ) 4 ،3 ،2 ،1( درجات
درجة، وتم تقسيم ) 44-11(ياس بين النظرى لھذا المق

المبحوثين حسب مستوى تعرضھم لھذا الضغوط إلى ث9ث 
دور ودرجة، ) 21-11(دور منخفض : فئات كما يلى

 .درجة) 44-33(دور مرتفع ودرجة، ) 32-22(متوسط 
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 أدوات التحليل ا.حصائى

ليب ات~~~م ا1عتم~~~اد ف~~~ى تحلي~~~ل البيان~~~ات عل~~~ى ع~~~دة أس~~~     
 طبيع~~ة البيان~~ات وتحق~~ق أھ~~داف البح~~ث  م~~عف~~قإحص~~ائية تت

 :ھى

 . النسب المئوية-2           .الجداول التكرارية -1

 لقياس واختبار معنوي~ة معامل ا.رتباط البسيط لبيرسون-3
قوة واتجاه الع9قة ب~ين المتغي~رات المس~تقلة والمتغي~رات 

 التابعة

�ختب~ار  friedman)(إخنبار تحليoل التبoاين لفريoدمان  -4
ة الفروق بين الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھ~ا معنوي

المرشدين الزراعيين المبحوثين، وك~ذلك إختب~ار معنوي~ة 
الف~~~روق ب~~~ين أن~~~واع ا,دوار ا�راش~~~دية الت~~~ى يق~~~وم بھ~~~ا 

  .المرشد الزراعى

وأس~لوب  :Path Analysis أسoلوب التحليoل المسoاري -5
تحليل المسار يق~دم للباح~ث مق~دار م~ن المعلوم~ات الخاص~ة 
بالع9ق~ات القائم~~ة ب~ين النم~~وذج المط~روح اكث~~ر مم~ا يقدم~~ه 
أسلوب تحليل ا1نح~دار الخط~ي المتع~دد،  وھ~و يس~اعد ف~ي 
تفس~~ير الع9ق~~ات الس~~ببية، وتجزئ~~ة ھ~~ذه الع9ق~~ات إل~~ى آث~~ار 

وتق~~~وم فك~~~رة التحلي~~~ل . مباش~~~رة لك~~~ل متغي~~~ر عل~~~ي ا�خ~~~ر 
 :المساري على ا,سس وا1قتراحات التالية

ًترتي~~ب متغي~~رات البح~~ث ترتيب~~ا زمني~~ا وس~~ببيا  إمكاني~~ة -    ً ً
بحي~~~ث م~~~ن المتوق~~~ع ت~~~أثير المتغي~~~رات الس~~~ابقة عل~~~ى 

 . المتغيرات ال9حقة

 احت~واء ع9ق~ة المتغي~رات المس~تقلة ب~المتغيرات التابع~~ة -   
عل~~ى متغي~~~ر إض~~افي يش~~~ير إل~~~ى حج~~م التب~~~اين غي~~~ر 

  ).1993عvم، ( في المتغير التابع) الخطأ(المفسر

 إلى )Shannon and M. Miller, 1993 (ويشير
ان نقطة البدء في استخدام تحليل المسارات ھي بناء 

للظاھرة التي يرغب  Causal Model   نموذج سببي 
الباحث في تفسيرھا، و يتمثل ھذا النموذج في شكل 
تخطيطي يقدم من خ9له بناء نظري لكافة الع9قات 

لمراجعة الباحث التابعية الممكنة، وذلك وفقا -السببية
للدراسات وا,طر النظرية والمرجعية المتاحة عن 
الظاھرة، ثم ترتيب المتغيرات البحثية ترتيبا زمنيا سببيا 
مؤداه أن المتغيرات السابقة تؤثر في المتغيرات ال9حقة، 

 :وھنا يجب التمييز بين نوعين من المتغيرات ھما

 متغيرات خارجية

ج بوص~~فھا متغي~~رات وھ~~ي الت~~ي يتعام~~ل معھ~~ا النم~~وذ
مستقلة، ويتم توصيلھا ببعضھا بخطوط منحنية للد1لة على 

 . أن الع9قة فيما بينھا ع9قة ارتباطية وليست سببية

 متغيرات داخلية

، ويتم  النموذج السببي تقديم تفسير لھاوھي التي يحاول
التعبير ع~ن ع9ق~ة ك~ل متغي~ر مس~تقل ب~المتغير الت~ابع بخ~ط 

، م في~ه إل~ى اتج~اه الع9ق~ة الس~ببية الس~ھمستقيم ويش~ير رأس
 Pathع عل~~~ى ك~~~ل خ~~~ط مس~~~تقيم معام~~~ل المس~~~ارويوض~~~

Coefficienl  الخ~اص بالع9ق~ة ب~ين المتغي~رين ، ويش~~ير 
معام~~~ل المس~~~ار إل~~~ى معام~~~ل ا1نح~~~دار الجزئ~~~ي المعي~~~اري 

 . المحسوب من معادلة ا1نحدار الخطي المتعدد

عن أفضل وتم استخدام أسلوب تحليل المسار للبحث 
نموذج سببى يوضح الع9قات السببية التابعية بين 
المتغيرات المحددة لكل من الضغوط التنظيمية التى 
يتعرض لھا المرشدين الزراعيين ومعد1ت أدائھم 
,دوارھم ا�رشادية، حيث أن معامل المسار يعبر عن 

 Causalا,ثر المباشر لمتغير سببى على متغير آخر 
Effect معامل المسار يعبر عن ا,ثر المتوقع  بمعنى أن

فى المتغير الذى يتنج عن تغير ا�نحدار المعيارى لمتغير 
وقد تم بناء ، آخر بعد تثبيت جميع المتغيرات ا,خرى

نموذج مقترح يوضح ع9قة المتغيرات المستقلة ببعضھا 
 البعض ثم ع9قتھا بالمتغيرات الوسيطة والتابعة

 النتائج والمناقشة

 للمرشدينص الشخصية الخصائ

 صائص~~~~~أن أھ~~~~~م الخ 2 ج~~~~~دول بوض~~~~~حت النت~~~~~ائجأ
 :الشخصية للمبحوثين كانت على النحو التالى

 السن

من المبحوثين كانوا ص~غار % 4.9أوضحت النتائج أن 
م~~نھم متوس~~طى الس~~ن % 23.0، )  س~~نة35أق~~ل م~~ن (الس~~ن 

 50أكث~~ر م~~ن (م~~نھم كب~~ار الس~~ن % 72.1، ) س~~نة50 -35(
 المرش~دينذل~ك أن الغالبي~ة العظم~ى م~ن  من حضت، وي)سنة

وھذا يتفق مع أخ~ر ا�حص~ائيات ع~ن  ،من كبار السنكانوا 
أع~~~~داد المرش~~~~دين ال~~~~زراعيين والت~~~~ى أك~~~~دت أن معظ~~~~م 

، المنooوفي( س~~نة 45ح~~اليين أعم~~اره تزي~~د ع~~ن المرش~~دين ال
يع ف~~ى رذل~~ك يعط~~ى مؤش~~ر عل~~ى ا�نخف~~اض الس~~، )2019

ين نتيج~~ة بل~~وغ ع~~دد المس~~تقبل ف~~ى ع~~دد المرش~~دين ال~~زراعي
ؤدى إلى زيادة ضعف ا�رشاد يكبير منھم سن المعاش مما 

 .الزراعى

 ا.رشاد الزراعىخبرة العمل فى مجال 

م~ن المبح~وثين ذوى خب~رة % 5.6اتضح من النتائج أن 
 10أق~~~ل م~~~ن  (ا�رش~~~اد الزراع~~~ىمنخفض~~~ة ف~~~ى مج~~~ال 

 20-10(م~~~نھم ذوى خب~~~رة متوس~~~طة % 26.2، و)س~~~نوات
 20أكث~~~رمن ( م~~~نھم ذوى خب~~~رة كبي~~~رة %68.2، و)س~~~نة
يھم خب~~رة د، ويتض~~ح م~~ن ذل~~ك أن غالبي~~ة المبح~~وثين ل~~)س~~نة

كبي~~رة بالعم~~ل ا�رش~~ادى وق~~د يرج~~ع ذل~~ك إل~~ى أن معظ~~م 
المرش~~دين الح~~اليين م~~ن كب~~ار الس~~ن أى قض~~وا فت~~رة كبي~~رة 

ن ي~~~دل عل~~~ى زي~~~ادة إحتمالي~~~ة اعل~~~ى رأس العم~~~ل وإن ك~~~
 بعد خ~روج ھ~ذه الفئ~ةانخفاض عدد المرشدين فى المستقبل 

ر إيج~ابى أن~ه يمك~ن ولكن~ه يعط~ى أيض~ا مؤش~على المع~اش 
لة  وا,ستفادة من خبراتھم إذا ما أرادت الدواستغ9ل ھؤ1ء

 .النھوض بقطاع ا�رشاد الزراعى
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 الخصائص الشخصية للمبحوثين . 2جدول 

 )%( عدد المتغيرات )%( عدد المتغيرات

   الدافعية ل�نجاز   السن

 59.4 158 ردجة) 12-8(دافعية منخفضة  4.9 13 سنة) 35أقل من (ر السن صغا

 27.6 73 درجة) 18-13(دافعية متوسطة  23.0 61 سنة) 50 -35(متوسطى السن 

 13.0 35 درجة) 24-19(دافعية مرتفعة  72.1 192 ) سنة50أكثر من (كبار السن 

     الوظيفىالرضا    عدد سنوات الخبرة فى مجال ا.رشاد الزراعى

 81.4 216 درجة) 12-8(رضا منخفض  5.6 15 ) سنوات10أقل من (خبرة بسيطة 

 13.1 35 درجة) 18-13(رضا متوسط  26.2 70 ) سنة20-10(خبرة متوسطة 

 5.5 15 درجة) 24-19(رضا مرتفع  68.2 181 ) سنة20أكثر من ( خبرة كبيرة 

    دىالرضا عن العمل ا.رشا    الكثافة ا.رشادية

 68.1 181 درجة) 24-15(رضا منخفض  9.8 26 مزارع) 1000أقل (عدد صغير 

 27.2 72 درجة) 34-25(رضا متوسط  66.1 176 مزارع) 1500-1000(عدد متوسط 

 4.7 13 درجة) 45-35(رضا مرتفع  24.1 64 مزارع) 1500أكثر من ( عدد كبير 

    المھنىألتوافق     المساحة ا.شرافية

 47.3 126 درجة) 51-26(أداء منخفض  7.8 21 فدان) 1000أقل من (ة صغيرة مساح

 31.2 83 درجة) 77-52(أداء متوسط  33.1 88 فدان) 1600-1000(مساحة متوسطة 

 21.5 57 درجة) 104-78(أداء مرتفع  59.1 157 فدان) 1600أكثر  من  ( مساحة كبيرة 

    مع المحلىماء للمجتنتالشعور با�    الدخل  الشھرى

 24.6 65 درجة) 19 -12(منخفض  11.0 29 جنيه) 1500أقل من ( دخل منخفض 

 51.2 136 درجة ) 28-20(متوسط  61.6 164 جنيه) 2000-1500(دخل متوسط 

 24.2 64 درجة) 36-29( مرتفعة  27.4 73 ) جنيه2000أكثر من  ( دخل مرتفع 

    تنسيق المنظمىا.تجاه نحو ال    عدد الدورات التدريبية

 17.6 47 درجة ) 22-14(اتجاه ضعيف  29.2 78 ) درورات4أقل من (عدد قليل 

 66.1 176 درجة) 32-23(اتجاه متوسط  57.5 153 ) دورات7-4(عدد متوسط 

 16.3 43 جةرد) 42-33( اتجاه قوى 13.3 35 ) دورات7أكثر من (عدد كبير 

 .2018/2019 الميدانية بمحافظة الشرقية، جمعت وحسبت من بيانات الدراسة: المصدر
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 الكثافة ا.رشادية

من المرشدين يخدمون عدد % 9.8أوضحت النتئاج أن 
% 66.1، وم~~زارع) 1000أق~~ل م~~ن  (ص~~غير م~~ن ال~~زراع

) 1500-1000 (م~~نھم يخ~~دمون ع~~دد متوس~~ط م~~ن ال~~زراع
 م~~نھم يخ~~دمون ع~~دد كبي~~ر م~~ن ال~~زراع% 24.1، وم~~زارع

 .عمزار) 1500أكثر من (

 المساحة ا.شرافية

م~~~ن المرش~~~دين يخ~~~دمون % 7.8 أن النت~~~ائجأوض~~~حت 
مس~~~~~احة  م~~~~~نھم يخ~~~~~دمون% 33.1مس~~~~~احاة ص~~~~~غيرة، و

 .منھم يخدمون مساحة كبيرة% 59.1متوسطة، و

ويتض~~ح م~~~ن ع~~دد ال~~~زراع والمس~~احات الت~~~ى يخ~~~دمھا 
المرش~~~~د الزراع~~~~ى أن الغالبي~~~~ة العظم~~~~ى م~~~~ن المرش~~~~دين 

م~~ا يعن~~ى زي~~ادة الكثاف~~ة  ع~~دد كبي~~ر م~~ن ال~~زراع ممونيخ~~د
ا�رشادية ويتضح أيضا زيادة حجم المساحات التى يخدمھا 
المرش~~د الزراع~~ى، ووق~~د يرج~~ع ذل~~ك إل~~ى ا�نخف~~اض ف~~ى 

تناس~~~~ب م~~~~ع أع~~~~داد ال~~~~زراع ت  الت~~~~ى 1أع~~~~داد المرش~~~~دين
خ~~~~ر إحص~~~~ائات والت~~~~ى  وفق~~~~ا ,المزروع~~~~ةوالمس~~~~احات 

أن ع~~~~دد المرش~~~~دين عل~~~~ى مس~~~~توى الجمھوري~~~~ة أوض~~~~حت 
 بلغ~~~تف~~~ى ح~~~ين ) 2019، المنoooوفي(ً ا مرش~~~د2940ح~~~والى

 6نھ~ا  م أل~ف ف~دان270 م9يين و9 حوالى المزروعةالمساحة 
 175 م9ي~ين و3 با,راضي القديمة، و ألف فدان95م9يين و

 المس~احة بلغ~تبا,راضي الجدي~دة المستص~لحة و ألف فدان
الزراعيين الصيفي والش~توي،  المحصولية خ9ل الموسمين

ھ~ذه   ألف فدان وبلغ ع~دد الح~ائزين عل~ى913و  مليونا 16
الجھooooاز ( أل~~~~ف ح~~~~ائز 586 م9ي~~~~ين و4 المس~~~~احات إل~~~~ى

 وبالت~~~الى ،)2018المركoooزى للتعبئoooة العامoooة وا.حصoooاء، 
زيادة ا,عباء على المرشد الزراع~ى مم~ا يع~وق أداء عمل~ه 
على الوجه ا,كمل ولكن م~ا ي~دعو للقل~ق حق~ا ھ~و أن معظ~م 

يعن~ى ع~دم الق~درة ق~د ن كبار السن مما المرشدين الحاليين م
على إنجاز العمل ا�رشادى عل~ى الوج~ه ا,كم~ل با�ض~افة 

 المرش~دين ال~زراعيين دإلى زيادة ا�حتم~ال بإنخف~اض أع~دا
 ھ~~ذه الفئ~~ة م~~ن كب~~ار الس~~ن س~~ن غف~~ى المس~~تقبل بع~~د بل~~و

 .المعاش

  الشھرىالدخل

م~~ن المبح~~وثين دخلھ~~م % 11.0اتض~~ح م~~ن النت~~ائج أن 
م~~نھم دخلھ~~م % 61.6، و)جني~~ه 1000أق~~ل م~~ن (م~~نخفض 
دخلھ~~م مرتف~~ع % 27.4، و)جني~~ه 2000 -1000(متوس~~ط 

ويتض~~ح م~~ن أن الغالبي~~ة العظم~~ى ). جني~~ه 2000أكث~ر م~~ن (
م~~ن المبح~~وثين دخلھ~~م متوس~~ط مم~~ا يتطل~~ب زي~~ادة دخ~~ول 

  لتحفيزھم على زيادة معدل ا�نجازالمرشدين الزراعيين

 عدد الدورات التدريبية

م~~~~~ن المبح~~~~~وثين % 29.18ن النت~~~~~ائج أن اتض~~~~~ح م~~~~~
 3أق~ل م~ن (يحصلون على عدد قليل من الدورات التدريبية 

م~~نھم يحص~~لون عل~~ى ع~~دد متوس~~ط % 57.52و، )دورات

منھم يحصلون على عدد كبي~ر % 13.30، و) دورات3-6(
ويتض~~~ح م~~~ن ذل~~~ك أن نس~~~بة قليل~~~ة م~~~ن المبح~~~وثين . منھ~~~ا

كث~ر م~ن أ(ي~ة يحصلون على عدد كبير من ال~دورات التدريب
، مم~~~ا يتطل~~~ب زي~~~ادة ع~~~دد ال~~~دورات التدريبي~~~ة ) دورات6

 الفعالة لزيادة كفاءة أداء المرشدين ,دوارھم ا�رشادية

 الدافعية ل�نجاز

م~ن المبح~وثين دافعي~تھم % 59.4اتضح م~ن النت~ائج أن 
منھم دافعي~تھم % 27.6درجة، و) 12-8(لJنجاز منخفضة 

م~~~~نھم دافعي~~~~تھم % 13.0  ودرج~~~~ة،) 18-13(متوس~~~~طة 
ويتض~~~ح م~~~ن ذل~~~ك أن الغالبي~~~ة .درج~~~ة) 24-19(مرتفع~~~ة 

العظم~ى دافعي~تھم لJنج~از مرتفع~~ة وق~د يرج~ع ذل~ك إل~~ى أن 
دخلھم متوسط وزيادة الجھ~د الواق~ع عل~يھم نبسة كبيرة منھم 

 نخف~اض أع~داد المرش~دين1نتيجة زي~ادة الكثاف~ة ا�رش~ادية 
 المزروع~~ةالت~~ى 1 تتناس~~ب م~~ع ع~~دد ال~~زراع والمس~~احات 

 وكثرة المھام ا�رشادية المطلوبة

 الرضا الوظيفى

م~~~~ن المبح~~~~وثين رض~~~~اھم % 81.4تب~~~~ين النت~~~~ائج أن 
منھم رضاھم % 13.1درجة، و) 12-8(الوظيفى منخفض 

م~~نھم رض~~اھم مرتف~~ع % 5.5درج~~ة، و) 18-13(متوس~~ط 
ويتضح من ذلك أن الغالبي~ة العظم~ى م~ن . درجة) 19-24(

وي~~~~رتبط ذل~~~~ك .  م~~~~نخفضالمبح~~~~وثين رض~~~~اھم ال~~~~وظيفى
بانخفاض ا,جور وعدم مناسبة الحوافز والمكاف~أت لطبيع~ة 

 .العمل ا�رشادى

 الرضا عن العمل ا.رشادى

م~ن المبح~وثين رض~اھم ع~ن % 68.1تظھر النت~ائج أن 
% 27.2درج~~~ة، و) 24-15(العم~~~ل ا�رش~~~ادى م~~~نخفض 

م~~~نھم % 4.7درج~~~ة، و) 34-25(م~~~نھم رض~~~اھم متوس~~~ط 
ويتض~~~ح م~~~ن ذل~~~ك أن . درج~~~ة) 45-35(رض~~~اھم مرتف~~~ع 

الغالبي~~~~ة العظم~~~~ى م~~~~ن المبح~~~~وثين رض~~~~اھم ع~~~~ن العم~~~~ل 
ا�رش~~ادى م~~نخفض وھ~~ذا ي~~رتبط بعوام~~ل كثي~~رة وظ~~روف 

 .العمل ا�رشادى غير المناسبة فى الفترة الحالية

 التوافق المھنى

م~~ن المبح~~وثين ت~~وافقھم % 47.3أوض~~حت النت~~ائج أن 
ھم ت~وافقھم م~ن% 31.2درجة، و) 51-26(المھنى منخفض 

م~~نھم ت~~وافھم المھن~~ى % 21.5درج~~ة، و) 77-52(متوس~~ط 
 ويتض~~~ح أن معظ~~~م المرش~~~دين  درج~~~ة،) 104-78 (مرتف~~~ع

ك~~ان ت~~وافقھم المھن~~ى م~~نخفض نتيج~~ة ع~~دم مناس~~بة ظ~~روف 
  .العمل  ا�رشادى
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 الشعور با.نتماء للمجتمع المحلى

م~~ن المبح~~وثين ش~~عورھم % 24.6أوض~~حت النت~~ائج أن 
ش~~عورھم % 51.2درج~~ة، و) 19-12( ضبا�نتم~~اء م~~نخف

م~نھم ش~عورھم مرتف~ع % 24.2درجة، و) 28-20(متوسط 
ويتض~~ح م~~ن ذل~~ك أن نس~~بة كبي~~رة ك~~ان  .درج~~ة) 29-36(

 ش~~عورھم با1نتم~~اء للمجتم~~ع المحل~~ى متوس~~ط مم~~ا ي~~نعكس
واس~~تعدادھم للعم~~ل م~~ن أج~~ل  عل~~ى زي~~ادة دافعي~~تھم لJنج~~از

 المجحتمع المحلى

 لمنظمىا.تجاه نحو التنسيق ا

من المبحوثين إتجاھھم % 17.6 من النتائج أن يتضح
 22-14(نحو التنسيق مع المنظمات ا,خرى ضعيف 

، ) درجة32-23(اتجاھھم متوسط % 66.1، و)درجة
، ويتضح أن ) درجة42-33(اتجاھھم قوى % 16.3و

معظم المرشدين الزراعيين المبحوثين اتجاھم نحو التنسيق 
ط وھذا ينعكس على اتجاه مع المنظمات ا,خرى متوس

المرشدين الزراعيين نحو التنسيق والتعاون مع المنظمات 
الريفية الموجودة بالقرية مما يقلل من فاعلية ا�رشادى 

 والتى 16 لئج التالية بجدواالزراعى، وقد اتفق ذلك مع النت
أشارت إلى أن معظم المرشدين الزراعيين كان مستوى 

 .%48.7وسط بنسبة قيامھم بالدور التنسيقى مت

 المرشدين الزراعيينالضغوط التنظيمية التى يتعرض 
 المبحوثين

 الضغوط المرتبطة با2جور والحوافز

من المبحوثين % 20.6 أن 3أوضحت النتئج بجدول 
مستوى الضغوط المرتبطة با,جور والحوافز التى 

منھم مستوى % 37.1 كان بينمايتعرضون لھا منخفض، 
% 42.3 كان  حينوط متوسط، فىتعرضھم لھذا الضغ

 ويتضح ,منھم يتعرضون لمستوى عالى من ھذه الضغوط
أن نسبة كبيرة من المرشدين الزراعيين يعانون  من النتائج

 التى يتعرضون لھا وھذا يتفق التنظيميةمن زيادة الضغوط 
 حيث تبين خصائص المبحوثين فى السابقةمع النتائج 

رضاھم عن ظروف انخفاض رضاھم الوظيفى وانخفاض 
 .العمل ا�رشادى التى يعملون فيھا

وكانت أھم الضغوط المرتبطة با,جور والحوافز التى 
 المتوسط الحسابى لھا المبحوثين مرتبة تنازليا حسب يتعرض

دخلى عن العمل  :4 بجدول وا,ھمية النسبية على النحو التالى
 أقل من دخل زم9ئى بالوظائف ا,خرى ا�رشادى
، ثم %82.5 درجة وأھمية نسبية 3.3حسابى بمتوسط 

 3.2 ا,جور لطبيعة عمله بمتوسط حسابى ةعدم مناسب
، ثم ضعف الحوافز المالية %80.0درجة وأھمية نسبية 
 درجة 3.1للعاملين بمتوسط حسابى والبد1ت المناسبة 

 ثم قلة مكافآت ا,عضاء عن ،%77.5وأھمية نسبية 
 درجة وأھمية 2.9حضور ا�جتماعات بمتوسط حسابى 

، ثم عدم وجود مكافات للتميز فى العمل %72.5نسبية 
، ثم %70.0 درجة وأھمية نسبية 2.8بمتوسط حسابى 

بمتوسط . للعاملين) كادر مناسب(عدم وجود درجات مالية 
أن ويتضح %. 52.5 درجة وأھمية نسبية 2.1حسابى 

أكثر الضغوط التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين 
 .بالدخول الماديةتتعلق 

غوط المرتبطة با.مكانيات المادية والبشرية ضال
 الvزمة للعمل

من المبحوثين % 17.3 أن 5أوضحت النتائج بجدول 
مستوى الضغوط المرتبطة با�مكانيات المادية والبشرية 
ال9زمة للعمل التى يتعرضون لھا منخفض، بينما كان 

توسط، فى منھم مستوى تعرضھم لھذه الضغوط م% 51.1
منھم يتعرضون لمستوى عالى من ھذه % 31.6حين كان 
ويتضح أن معظم المرشدين اتفقوا على أن , الضغوط

ا,مكانيات المادية والبشرية المتوفرة متوسطة، وھذا 
ينعكس بالتالى على أدئھم وقدرتھم على إنجاز المھام 

 .المطلوبة منھم على الوجه ا,كمل

 با�مكانيات المادية وكانت أھم الضغوط المرتبطة
والبشرية ال9زمة للعمل التى يتعرض لھا المبحوثين مرتبة 
تنازليا حسب المتوسط الحسابى وا,ھمية النسبية على 

عدم كفاية الموارد المالية للقيام  :6 بجدول النحو التالى
 درجة وأھمية نسبية 3.5 بمتوسط حسابى با,نشطة

 التى أخدمھا أكبر  من إحتياجات المنطقةك9، ثم 87.5%
 المتاحة وعدم توفر العدد الكافى من العاملين من ا�مكانيات

 3.4 بمتوسط حسابى القادرين على تنفيذ ا,نشطة المختلفة
النشرات الفنية  عدم توافر، ثم %85.0درجة وأھمية نسبية 

 بمتوسطوالمطبوعات ا�رشادية التي تمد المرشد بالمعلومات 
 عدم كفاية ، ثم%80.0ة نسبية  درجة وأھمي3.2حسابى 
 درجة 3.1بمتوسط حسابى  السمعية والبصرية المعينات

النقص فى ا,ثاث والمكاتب ، ثم %77.5وأھمية نسبية 
 درجة وأھمية نسبية 2.9 بمتوسط حسابى ال9زمة
ثم ك9 من عدم توافر وسائل ا1تصا1ت الحديثة ، 72.5%

المكان المناسب ل9تصال بالمستويات العليا، وعدم توافر 
للعمل واستقبال الزراع، وعدم وجود مكتبة إرشادية مزودة 

 درجة وأھمية 2.8بمتوسط حسابى بالمطبوعات ا�رشادية 
 عدم توفر وسائل مواص9ت لخدمة ، ثم%70.0نسبية 
 ،%62.5 درجة وأھمية نسبية 2.5 بمتوسط حسابى العاملين

 2.3ابى  بمتوسط حس نقص ا�عداد والتدريب للعاملينثم
عدم توافر ا�مكانات ، ثم %57.5درجة وأھمية نسبية 

 بمتوسط حسابى ال9زمة للقيام بتجارب ا�يضاح العملي
عدم الحرية فى ، ثم %55.0 درجة وأھمية نسبية 2.2

 بمتوسط التصرف فى الميزانية والنقل من بند �خر
ويتضح أن  %.47.5 درجة وأھمية نسبية 1.9حسابى 

مرتبطة با�مكانيات ھى نقص ا�مكانيات أكثر الضغوط ال
 .المادية وعدم توفر العدد الكافى من المرشدين
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 المبحوثين لھا يتعرض التى مستوى الضغوط المرتبطة با2جور والحوافز. 3جدول 

 )%( عدد مستوى الضغوط

 20.6 55 درجة) 11-6(منخفض مستوى 

 37.1 99 درجة) 17-12(مستوى متوسط 

 42.3 113 درجة) 24-18(مستوى مرتفع 

 100.0 266 ا.جمالى

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر

 

 

   التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيينلضغوط المرتبطة با2جور والحوافزا2ھمية النسبية ل. 4جدول 

 درجة وجودھا

 الضغوط غير موجودة منخفضة متوسطة كبيرة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

تو
لم

ا
 سط

ة 
مي

2ھ
ا

ة 
سبي

الن
)1(  

ب
رتي

الت
 

ضعف الحوافز المالية والبد�ت المناسبة 
 للعاملين

115 43.3 84 31.6 38 14.3 29 10.9 3.1 77.5 3 

دخلى عن العمل ا.رشادى أقل من دخل زمvئى 
 بالوظائف ا2خرى  

137 51.5 75 28.2 50 18.8 4 1.6 3.3 82.5 1 

 5 70.0 2.8 16.3 43 22.6 60 29.2 78 32.0 85 عدم وجود مكافات للتميز فى العمل

 2 80.0 3.2 0.2 1 24.4 65 31.2 83 44.3 118  ا2جور لطبيعة عملهةعدم مناسب

 6 52.5 2.1 36.5 97 31.1 83 20.7 55 11.7 31 للعاملين) كادر مناسب(عدم وجود درجات مالية 

 4 72.5 2.9 11.6 31 25.1 67 28.2 75 35.1 93 قلة مكافآت ا2عضاء عن حضور ا.جتماعات

 ) 4=أكبر قيمة للمتوسط العام    (100*أكبر قيمة للمتوسط العام/ متوسط العبارة=ا,ھمية النسبية لكل عبارة  )1(

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر

 

 

  لھا المرشدين الزراعيينيتعرض مستوى الضغوط المرتبطة با.مكانيات المادية والبشرية الvزمة للعمل التى .5جدول 

 )%( عدد مستوى الضغوط

 17.3 46 درجة) 25-13(منخفض مستوى 

 51.1 136 درجة) 38-26(مستوى متوسط 

 31.6 84 درجة) 52-39(مستوى مرتفع 

 100.0 266 ا.جمالى

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر
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ا2ھمية النسبية للضغوط المرتبطة با.مكانيات المادية والبشرية الvزمة للعمل التى يتعرض لھا المرشدين  .6جدول 
 الزراعيين

 درجة وجودھا

 الضغوط غير موجودة منخفضة متوسطة ةكبير

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

سط
تو

لم
ا

ية 
سب

الن
ة 

مي
2ھ

ا
 

ب
رتي

الت
 

 1 87.5 3.5 0.0 0 13.8 37 27.0 72 59.2 157 عدم كفاية الموارد المالية للقيام با2نشطة

 7 62.5 2.5 21.6 57 32.2 86 25.2 67 21.0 56 عدم توفر وسائل مواصvت لخدمة العاملين 

 5 72.5 2.9 11.2 30 25.0 67 29.2 78 34.6 92 كاتب الvزمةالنقص فى ا2ثاث والم

 4 77.5 3.1 3.2 9 27.2 72 31.0 82 38.6 103 عدم كفاية المعينات السمعية والبصرية 

عدم الحرية فى التصرف فى الميزانية والنقل 
 من بند ¥خر

37 13.8 35 13.0 72 27.0 123 46.2 1.9 47.5 10 

ية مزودة بالمطبوعات عدم وجود مكتبة إرشاد
 ا.رشادية

82 31.0 85 32.0 69 26.0 29 11.0 2.8 70.0 6 

عدم توافر ا.مكانات الvزمة للقيام بتجارب 
 ا.يضاح العملي

43 16.0 61 23.0 67 25.0 96 36.0 2.2 55.0 9 

عدم توافر وسائل ا�تصا�ت الحديثة لvتصال 
 بالمستويات العليا

95 35.7 65 24.6 59 22.1 47 17.6 2.8 70.0 6 

عدم توافر النشرات الفنية والمطبوعات 
 ا.رشادية التي تمد المرشد بالمعلومات

119 44.7 88 33.0 45 17.1 14 5.2 3.2 80.0 3 

عدم توافر المكان المناسب للعمل واستقبال 
 الزراع

101 37.8 59 22.3 57 21.6 49 18.3 2.8 70.0 6 

دمھا أكبر من إحتياجات المنطقة التى أخ
 ا.مكانيات المتاحة

155 58.1 73 27.5 30 11.3 8 3.1 3.4 85.0 2 

عدم توفر العدد الكافى من العاملين القادرين 
 على تنفيذ ا2نشطة المختلفة

164 61.8 60 22.7 26 9.8 15 5.7 3.4 85.0 2 

 8 57.5 2.3 22.0 59 37.0 98 26.0 69 15.0 40 نقص ا.عداد والتدريب للعاملين 

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر
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 غوط المرتبطة بالجوانب ا.دارية ضال

من المبحوثين % 28.7 أن7أوضحت النتائج بجدول 
مستوى الضغوط المرتبطة بالجوانب ا�دارية التى 

منھم مستوى % 36.1يتعرضون لھا منخفض، بينما كان 
% 35.2 الضغوط متوسط، فى حين كان هتعرضھم لھذ

ويتضح ، منھم يتعرضون لمستوى عالى من ھذه الضغوط
الضغوط المرتبطة بالجوانبة ا�دارية كانت من النتائج أن 

متقاربة وقد يرجع ذلك إلى طبيعة العمل ا�رشادى الذى 1 
 .يتطلب إجرءات وتشريعات كثيرة

وانب ا�دارية التى وكانت أھم الضغوط المرتبطة بالج
يتعرض لھا المرشدين الزراعيين مرتبة تنازليا حسب 

 بجدل المتوسط الحسابى وا,ھمية النسبية على النحو التالى
  كثرة ا,عمال ا�دارية التي يقوم بھا المرشد الزراعي:8

 ، ثم%82.5 درجة وأھمية نسبية 3.3بمتوسط حسابى 
بمتوسط ي عدم التوصيف الجيد لدور المرشد الزراع

تعدد ، ثم %77.5 درجة وأھمية نسبية 3.1حسابى 
بمتوسط وتضارب التعليمات الواردة إلي المرشد الزراعي 

، ثم ك9 من %75.0 درجة وأھمية نسبية 3.0حسابى 
زيادة المساحة التي يشرف عليھا المرشد الزراعي، وكثرة 
عدد القرى المخصصة لكل مرشد، وتعدد جھات ا�شراف 

د الزراعي، وظروف العمل 1تسمح بالمرونة علي المرش
 درجة وأھمية 2.9 بمتوسط حسابى فى إتخاذ القرارات

عدم وجود 1ئحة منظمة للعمل، ، ثم ك9 من %72.5نسبية 
بمتوسط  وعدم توفر الدعم الفنى لحل المشك9ت ا�نتاجية

السلم ، ثم %70.0 درجة وأھمية نسبية 2.8حسابى 
 بمتوسط مح بالترقى لمن يستحقهالوظيفى فى ا�رشاد 1يس

عدم وصول ، ثم %67.5 درجة وأھمية نسبية 2.7حسابى 
بمتوسط التعليمات ا�رشادية للمرشد في المواعيد المناسبة 

صعوبة ، ثم %57.5 درجة وأھمية نسبية 2.3حسابى 
 2.2 بمتوسط حسابى ا�تصال بالجھات ا�شرافية ا,على

بة التعامل والتكيف صعو، ثم %55.0درجة وأھمية نسبية 
 درجة وأھمية نسبية 2.1 بمتوسط حسابى مع الرؤساء

 المرشد ءقوم الرؤساء فى العمل بتقييم أداي، ثم 52.5%
 درجة وأھمية نسبية 1.9 بمتوسط حسابى بطريقة عشوائية

1 توجد عدالة فى الحصول على ترقية ، ثم 47.5%
، %45.0 درجة وأھمية نسبية 1.8بمتوسط حسابى 

كثرة  أكثر الضغوط ا�دارية كانت ن أ من النتائجحويتض
ا,عمال ا�دارية التي يقوم بھا المرشد الزراعي وھذا يتفق 
مع ما تم التوصل إليه فى نتائج الخصائص الشخصية 

حيث تبين زيادة الكثافة ا�رشادية وزيادة  1بجدول
 .المساحات التى يخدمھا المرشد الزراعى

  العملغوط المرتبطة بعvقاتضال

من المبحوثين % 51.2 أن9أوضحت النتئج بجدول 
مستوى الضغوط المرتبطة بع9قات العمل التى يتعرضون 

منھم كان مستوى تعرضھم % 27.1لھا منخفض، بينما 

منھم % 21.7لھذا الضغوط متوسط، فى حين كان 
ويتضح من , يتعرضون لمستوى عالى من ھذه الضغوط

ن الضغوط المرتبطة ذلك أن معظم المرشدين أكدوا أ
بع9قات العمل كانت منخفضة وھذا قد يرجع إلى قلة عدد 

,ساس با�ضافة إلى عدم تعقد الجوانب االمرشدين فى 
ا�دارية الخاصة بالعمل ا�راشدى وھذا ما أكدتھا نتائج 

 .7الضغوط ا,دارية فى جدول 

وكانت أھم الضغوط المرتبطة بع9قات العمل التى 
رشدين الزراعيين مرتبة تنازليا حسب يتعرض لھا الم

 المتوسط الحسابى وا,ھمية النسبية على النحو التالى
 أعانى من خ9فات مھنية بينى وبين زم9ء :10بجدول 

، %80.0 درجة وأھمية نسبية 3.2 بمتوسط حسابى العمل
 بمتوسط ع9قتى مع الرؤساء 1 تتسم بالتفاھم والتعاونثم 

1توجد ثقة ، ثم %75.0نسبية  درجة وأھمية 3.0حسابى 
 2.7 بمتوسط حسابى متبادلة بين العاملين والمسترشدين

1توجد ثقة متبادلة بين ، ثم %67.5درجة وأھمية نسبية 
 درجة 2.4 بمتوسط حسابى العاملين والقادة المحليين

1يتعاون الجميع لتحقيق ، ثم ك9 من %60.0وأھمية نسبية 
متبادلة بين القادة المحليين 1توجد ثقة والعمل ا�رشادى 

 درجة 2.2بمتوسط حسابى وغيرھم من المسترشدين 
، ويتضح أن أكثر ضغوط ع9قات %55.0وأھمية نسبية 

 .وجود خ9فات مھنية بينى وبين زم9ء العملالعمل 

 الضغوط النفسية وا�جتماعية

من المبحوثين % 21.7 أن11أوضحت النتائج بجدول 
التى يتعرضون لھا  وا1جتماعيةمستوى الضغوط النفسية 

منھم مستوى تعرضھم لھذا % 27.1منخفض، بينما كان 
منھم يتعرضون % 51.2الضغوط متوسط، فى حين كان 

ويتضح من ذلك أن ، لمستوى عالى من ھذه الضغوط
معظم المرشدين يعانون من زيادة الضغوط النفسية 

ھر  الذى أظ1ؤيده النتائج بجدول توا1جتماعية وھذا ما 
وجود انخفاض فى الرضا الوظيفى وانخفاض فى الرضا 

 .عن العمل ا�رشادى بين المرشدين الزراعيين المبحوثين

وكانت أھم الضغوط النفسية وا1جتماعية التى يتعرض 
لھا المرشدين الزراعيين مرتبة تنازليا حسب المتوسط 

 :12 بجدول الحسابى وا,ھمية النسبية على النحو التالى
أن ما أحققه فى عملى 1 يتناسب مع الجھد المبذول أشعر ب

 ، ثم%80.0 درجة وأھمية نسبية 3.2بمتوسط حسابى 
بمتوسط حسابى الوظيفة ھنا شاقة ومجھدة وشغلھا كثير 

1يساعدنى العمل ، ثم %77.5 درجة وأھمية نسبية 3.1
 بمتوسط فى ھذا المجال على إستغ9ل مھاراتى وقدراتى

 ك9 من ، ثم%75.0مية نسبية  درجة وأھ3.0حسابى 
أشعر بالملل  وأشعر بكثرة المھام والواجبات الملقاة على

 درجة 2.9 بمتوسط حسابى أثناء تأدية العمل ا�رشادى
1 أستطيع تلبية كل حاجات ، ثم %72.5وأھمية نسبية 

 درجة وأھمية 2.7بمتوسط حسابى الزراع لكثرة عددھم 



 
 

 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (5) 2019 1689

  لھا المرشدين الزراعيينيتعرضبالجوانب ا.دارية التى  مستوى الضغوط المرتبطة .7جدول 

 )%( عدد مستوى الضغوط

 28.7 76 درجة) 29-15(منخفض مستوى 

 36.1 96 درجة) 44-30(مستوى متوسط 

 35.2 94 درجة) 60-45(مستوى مرتفع 

 100.0 266 ا.جمالى

 .2018/2019ية، جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرق: المصدر

 

 

 ا2ھمية النسبية للضغوط المرتبطة بالجوانب ا.دارية التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين. 8جدول 

 درجة وجودھا
 الضغوط غير موجودة منخفضة متوسطة كبيرة

سط )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
تو

لم
ا

 

ية
ھم

ا2
ية 

سب
الن

ب 
تي

تر
ال

 

 5 70.0 2.8 17.1 45 21.1 56 27.2 72 34.6 92 لعملعدم وجود �ئحة منظمة ل

 4 72.5 2.9 12.8 34 22.8 61 29.8 79 34.6 92 زيادة المساحة التي يشرف عليھا المرشد الزراعي

 2 77.5 3.1 6.0 16 19.2 51 33.6 89 41.2 110 عدم التوصيف الجيد لدور المرشد الزراعي 

 4 72.5 2.9 13.3 35 23.4 62 28.2 75 35.1 93  لكل مرشدكثرة عدد القرى المخصصة

 4 72.5 2.9 14.0 37 18.2 48 28.1 75 39.7 106 تعدد جھات ا.شراف علي المرشد الزراعي
 7 57.5 2.3 24.5 65 34.6 92 23.7 63 17.2 46 عدم وصول التعليمات ا.رشادية للمرشد في المواعيد المناسبة

 1 82.5 3.3 0.0 0 15.9 42 36.1 96 48.0 128 بھا المرشد الزراعيكثرة ا2عمال ا.دارية التي يقوم 

 3 75.0 3.0 11.0 29 16.0 43 31.0 82 42.0 112 تعدد وتضارب التعليمات الواردة إلي المرشد الزراعي 

 8 55.0 2.2 33.8 90 26.3 70 23.7 63 16.2 43 صعوبة ا.تصال بالجھات ا.شرافية ا2على

 9 52.5 2.1 38.2 102 25.8 69 21.3 57 14.7 39 لتكيف مع الرؤساءصعوبة التعامل وا
 10 47.5 1.9 44.1 117 29.2 78 18.1 48 8.6 23  المرشد بطريقة عشوائيةءوم الرؤساء فى العمل بتقييم أدايق

 4 72.5 2.9 14.3 38 18.6 49 29.1 77 38.0 101 ظروف العمل �تسمح بالمرونة فى إتخاذ القرارات

 5 70.0 2.8 21.1 56 19.2 51 22.2 59 37.5 100 عدم توفير الدعم الفنى لحل المشكvت ا.نتاجية 

 11 45.0 1.8 44.2 118 33.6 89 18.1 48 4.1 11 �توجد عدالة فى الحصول على ترقية 

 6 67.5 2.7 19.1 51 21.3 57 25.4 68 34.2 91 السلم الوظيفى فى ا.رشاد �يسمح بالترقى لمن يستحقه 

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر
 

 

  لھا المرشدين الزراعيينيتعرضمستوى الضغوط المرتبطة بعvقات العمل التى . 9جدول 

 )%( عدد مستوى الضغوط

 51.2 136 درجة) 11-6(مستوى منخفض 

 27.1 72 درجة) 17-12(مستوى متوسط 

 21.7 58 درجة) 24-18(ستوى مرتفع م

 100.0   266 ا.جمالى

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر
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  ا2ھمية النسبية للضغوط المرتبطة بعvقات العمل التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين.10جدول 

 درجة وجودھا

 الضغوط غير موجودة منخفضة متوسطة كبيرة

سط )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
تو

لم
ا

 

ية
ھم

ا2
ية 

سب
الن

ب 
رتي

الت
 

 5 55.0 2.2 34.1 91 28.2 75 20.5 55 17.2 46 �يتعاون الجميع لتحقيق العمل ا.رشادى
 2 75.0 3.0 11.0 29 18.7 50 29.1 77 41.2 110  عvقتى مع الرؤساء � تتسم بالتفاھم والتعاون 
 1 80.0 3.2 3.8 10 18.2 48 33.2 88 44.8 119 أعانى من خvفات مھنية بينى وبين زمvء العمل

�توجد ثقة متبادلة بين القادة المحليين وغيرھم من 
 المسترشدين

48 18.0 48 18.2 75 28.2 95 35.6 2.2 55.0 5 

 4 60.0 2.4 33.4 89 18.6 49 21.0 56 27.0 72 �توجد ثقة متبادلة بين العاملين والقادة المحليين
 3 67.5 2.7 17.3 46 23.5 63 28.2 75 31.0 82 �توجد ثقة متبادلة بين العاملين والمسترشدين

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر
 

  المرشدين الزراعيينمستوى الضغوط النفسية وا�جتماعية التى يتعرض لھا. 11جدول 

 )%( عدد مستوى الضغوط

 21.7 58 درجة) 23-12(مستوى منخفض 
 27.1 72 درجة) 35-24(مستوى متوسط 
 51.2 136 درجة) 48-36(مستوى مرتفع 

 100.0   266 ا.جمالى
 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر

  ية النسبية للضغوط النفسية وا�جتماعية التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين ا2ھم.12جدول 

 درجة وجودھا

 الضغوط غير موجودة منخفضة متوسطة كبيرة

سط )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
تو

لم
ا

 

ية
ھم

ا2
ية 

سب
الن

ب 
رتي

الت
 

 9 55.0 2.2 34.1 91 28.2 75 20.5 55 17.2 46 أشعر أن العمل ا.رشادى � يفيد المجتمع 
 إستغvل  على  جالـمل فى ھذا المــ�يساعدنى الع

 مھاراتى وقدراتى 
110 41.2 77 29.1 50 18.7 29 11.0 3.0 75.0 3 

عر بأن ما أحققه فى عملى � يتناسب ــأش
 مع الجھد المبذول 

119 44.8 88 33.2 48 18.2 10 3.8 3.2 80.0 1 

 9 55.0 2.2 35.6 95 28.2 75 18.2 48 18.0 48 من ا.سھام بالعمل ا.رشادىيتھرب الزراع 
 7 60.0 2.4 33.4 89 18.6 49 21.0 56 27.0 72 من الصعب إقناع المسترشدين بفكرة جديدة 

 5 67.5 2.7 17.3 46 23.5 63 28.2 75 31.0 82 � أستطيع تلبية كل حاجات الزراع لكثرة عددھم 
 4 72.5 2.9 6.5 17 30.2 80 30.2 80 33.1 88 أثناء تأدية العمل ا.رشادى  أشعر بالملل 

 4 72.5 2.9 6.4 17 30.2 80 28.2 75 35.2 94 أشعر بكثرة المھام والواجبات الملقاة على 
 2 77.5 3.1 11.0 29 16.2 43 28.6 76 44.2 118 الوظيفة ھنا شاقة ومجھدة وشغلھا كثير 

 8 57.5 2.3 31.2 83 30.2 80 18.2 48 20.4 54 مل المرشد الزراعىعدم تقدير الزراع لع
� أتمتع بالسلطات الكافية للقيام بالمسئوليات 

 الملقاه على عاتقى
56 21.1 80 30.2 80 30.2 49 18.5 2.5 62.5 6 

مال وواجبات منفصلة ــأتحمل مسئولية عدة أع
 عن بعضھا البعض

41 15.4 60 22.5 65 24.5 100 37.6 2.2 55.0 9 

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر
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1 أتمتع بالسلطات الكافية للقيام ، ثم %67.5نسبية 
 درجة 2.5 بمتوسط حسابى بالمسئوليات الملقاه على عاتقى

من الصعب إقناع المسترشدين ، ثم %62.5وأھمية نسبية 
 درجة وأھمية نسبية 2.4ى سط حساببمتوبفكرة جديدة 

 عدم تقدير الزراع لعمل المرشد الزراعى، ثم 60%
 ، ثم %57.5 درجة وأھمية نسبية 2.3ابى بمتوسط حس

ك9 من أشعر أن العمل ا�رشادى 1 يفيد المجتمع، 
ويتھرب الزراع من ا�سھام بالعمل ا�رشادى، وأتحمل 

ضھا البعض مسئولية عدة أعمال وواجبات منفصلة عن بع
، %55.0 درجة وأھمية نسبية 2.2بمتوسط حسابى 

أشعر ويتضح أن أكثر الضغوط النفسية وا1جتماعية كانت 
 .بأن ما أحققه فى عملى 1 يتناسب مع الجھد المبذول

) Friedman(اختبار تحليل التباين لفريدمان 
.ختبار معنوية الفروق بين انواع الضغوط التنظيمية 

  المرشدين الزراعيينالتى يتعرض لھا
1ختبار صحة الفرض ا�حصائى الصفرى ا,ول والذى 

فروق معنوية إحصائيا بين أنواع على أنه 1توجد ينص 
ًرا الضغوط التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين، فنظ

لطبيعة البيانات تم استخدام تحليل التباين لفريدمان 
وجود فروق  1وشكل  13وأوضحت النتائج بجدول 

عنوية إحصائيا بين أنواع الضغوط التى يتعرض لھا م
" Chi-Square"المرشدين الزراعيين حيث بلغت قيمة 

 وھى معنوية إحصائيا عند متسوى 23.194حوالى 
أن أكثر الضغوط التى يتعرض لھا ، وتبين 0.01معنوية 
ن كانت الضعوط المرتبطة با,جور يين الزراعبالمرشد

 درجة وبأھمية نسبية 2.91ه والحوافز بمتوسط حسابى قدر
، تليھا الضغوط النفسية وا1جتماعية %72.8 حوالى بلغت

 درجة وبأھمية نسبية بلغت 2.83بمتوسط حسابى قدره 
، تليھا الضغوط المرتبطة بالجوانب %70.8حوالى 

 درجة وبأھمية نسبية 2.64ا�دارية بمتوسط حسابى قدره 
طة  المرتبالضغوط، تليھا %66.0 حوالى بلغت

با�مكانيات المادية والبشرية ال9زمة للعمل بمتوسط 
 درجة وبأھمية نسبية بلغت حوالى 2.62حسابى قدره 

، وأخيرا الضغوط المرتبطة بع9قات العمل 65.5%
 درجة وبأھمية نسبية بلغت 2.61بمتوسط حسابى قدره 

 %.65.3حوالى 

العوامل المرتبطة الضغوط التنظيمية التى يتعرض 
 شدين الزراعيينلھا المر

لتحدي~~~د العوام~~~ل المرتبط~~~ة بالض~~~غوط التنظيمي~~~ة الت~~~ى 
يتع~~~رض لھ~~~ا المرش~~~دين ال~~~زراعيين ت~~~م اس~~~تخدام معام~~~ل 

) معام~~~~ل ارتب~~~~اط بيرس~~~~ون(ا�رتب~~~~اط الخط~~~~ى البسس~~~~يط 
�ختبار صحة الف~رض ا�حص~ائى الص~فرى الث~انى وال~ذى 

توج~~~د ع9ق~~~ة ارتباطي~~~ة معنوي~~~ة ب~~~ين  1: ي~~~نص عل~~~ى أن~~~ه
تنظيمية التى يتعرض لھ~ا المرش~دين ال~زراعيين الضغوط ال

 المساحة ، الكثافة ا�رشاديةالسن، (وبين المتغيرات التالية 
ا�ش~~~رافية، ع~~~دد ال~~~دورات التدريبي~~~ة، الدافعي~~~ة لJنج~~~از، 
الرض~~ا ال~~وظيفى، الرض~~ا ع~~ن العم~~ل ا�رش~~ادى، التواف~~ق 

ا�تج~~اه نح~~و ،  للمجتم~~ع المحل~~ىبا�نتم~~اءالمھن~~ى، الش~~عور 
 .)نسيق المنظمىالت

وج~ود ع9ق~ة :  م~ايلى14وقد أوض~حت النت~ائج بج~دول 
 ب~ين الض~غوط 0.01ارتباطية معنوية عكس~ية عن~د مس~توى 

التنظيمية التى يتعرض لھا المرشدين ال~زراعيين وب~ين ك~ل 
ال~~دخل،  الرض~~ا الس~~ن، : (م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة التالي~~ة

 .)الوظيفى، الرضا عن العمل ا�رشادى
ًأيض~ا ع9ق~ة ارتباطي~ة معنوي~ة طردي~ة عن~د كما وجدت 

 ب~~ين الض~~غوط التنظيمي~~ة الت~~ى يتع~~رض لھ~~ا 0.01مس~~توى 
المرش~~دين ال~~زراعيين وب~~ين ك~~ل م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة 

بينم~~ا ل~~م  الكثاف~~ة ا�رش~~ادية، المس~~احة ا�ش~~رافية،(التالي~~ة 
تتأكد المعنوية ا�حصائية للع9قة ا1رتباطي~ة ب~ين الض~غوط 

لتى يتعرض لھا المرشدين ال~زراعيين وب~ين ك~ل التنظيمية ا
ع~دد س~نوات الخب~رة ف~ى : (من المتغي~رات  المس~تقلة التالي~ة

مجال ا�رشاد الزراعى، عدد ال~دورات التدريبي~ة، الدافعي~ة 
م~~~~اء للمجتم~~~~ع نت�الش~~~عور با التواف~~~~ق المھن~~~~ى،، لJنج~~~از

 ).ا�تجاه نحو التنسيق المنظمى، المحلى
 رفض الفرض ا�حصائي السابقوبناءا على ذلك يمكن 

بالنسبة للمتغيرات التي ثبت معنوية ع9قتھا بالمتغير 
و1 يمكن رفضه بالنسبة للمتغيرات المستقلة  التابع،

 .ا,خرى التى لم تثبت معنوية ع9قتھا بالمتغير التابع

 أداء المرشدين 2دوارھم ا.رشادية
 الدور التخطيطى

من المبحوثين % 62.8 أن 15أوضحت النتائج بجدول    
ا�رشادى التخطيطى منخفض، بينما  مستوى قيامھم بالدور

منھم مستوى أدائھم لھذا الدور متوسط، فى % 27.1كان 
ويتضح مما ، منھم مستوى أدائھم مرتفع% 10.1حين كان 

سبق انخفاض الدور التخطيطى للمرشدين الزراعيين وھذا 
  يتصفالذىيرجع لطبيعة النظام ا�رشادى المصرى 

فى مصر  بالتخطيط المركزى حيث يتبع ا�رشاد الزراعى
 . ا�رشاديةالحكومة وتوجد به إدارة لتخطيط البرامج

وكانت أھم مھام الدور التخطيطى التى يقوم بھا 
المرشدين الزراعيين مرتبة تنازليا حسب المتوسط 

 :16 بجدول وا,ھمية النسبية على النحو التالى الحسابى
 تجميع الحقائق والبيانات عن منطقة العمل المشاركة فى

، ثم %85.0 درجة وأھمية نسبية 3.4بمتوسط حسابى 
المشاركة فى تحديد إحتياجات المنطقة ومشك9تھا بمتوسط 

، ثم ك9 من %82.5 درجة وأھمية نسبية 3.3حسابى 
المشاركة فى تحديد أولويات المشك9ت التى تواجه 

 جمھور المستھدفين المراد المشاركة فى تحديد والمستفدين
 درجة وأھمية نسبية 3.1الوصول إليھم بمتوسط حسابى 

، ثم المشاركة فى تحديد المادة ا�رشاية المطلوبة 77.5%
 درجة 3.0لتحقيق ا,ھداف ا�رشادية بمتوسط حسابى 

، ثم ك9 من التعرف على الموارد %75.0وأھمية نسبية 
حل المشك9ت وا�مكانيات القائمة التى تساعد فى 

والمشاركة فى تحديد الطرق والمعينات ا�رشادية المناسبة 
 ،%70.0 درجة وأھمية نسبية 2.8بمتوسط حسابى 
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ختبار معنوية الفروق بين انواع الضغوط التنظيمية التى .) Fiedman(اختبار تحليل التباين لفريدمان  .13 جدول
 يتعرض لھا المرشدين الزراعيين

 ا2ھمية النسبية الرتب المتوسط الحسابى ة التنظيميالضغوط

 72.8 1 2.91 الضغوط المرتبطة با2جور والحوافز
 65.5 4 2.62  المرتبطة با.مكانيات المادية والبشرية الvزمة للعملالضغوط

 66.0 3 2.64 الضغوط المرتبطة بالجوانب ا.دارية 
 65.3 5 2.61 الضغوط المرتبطة بعvقات العمل 

 70.8 2 2.83 ا�جتماعيةط النفسية والضغو
Chi-Square = 23.194            sig (p-value)=0.000 

 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(بيانات الدراسة الميدانية بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى  حسبت من :المصدر
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 شدين الزراعيينللضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا المرا2ھمية النسبية . 1شكل 

 

وبين المتغيرات الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين نتائج اختبار العvقة ا�رتباطية بين  .14 جدول
 المستقلة

 معامل ا2رتباط المتغيرات المستقلة معامل ا2رتباط المتغيرات المستقلة

 -1110. الدافعية ل�نجاز -0**386. السن

 -0**704. الرضا الوظيفى -0 123. خبرة فى مجال ا.رشاد الزراعىعدد سنوات ال

 -0**584. الرضا عن العمل ا.رشادى 0**838. الكثافة ا.رشادية

 -0.137 التوافق المھنى **0.786 المساحة ا.شرافية

 0.097-  للمجتمع المحلىبا.نتماءالشعور  -0**697. الشھرىالدخل 

 0.131- ا.تجاه نحو التنسيق المنظمى 0.107 عدد الدورات التدريبية
 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى  الميدانية الدراسةجمعت وحسبت من بيانات : المصدر
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  لھا المرشدين الزراعيينيتعرض التى ا2دوار التخطيطيةمستوى . 15جدول 

 )%( عدد الدور التخطيطىمستوى 

 62.8 167 درجة) 23-12(ى منخفض مستو

 27.1 72 درجة) 35-24(مستوى متوسط 

 10.1 27 درجة) 48-36(مستوى مرتفع 

 100.0   266 ا.جمالى

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر

 

   المرشدين الزراعيين التى يقوم بھالمھام الدور التخطيطى ا2ھمية النسبية .16جدول 

 درجة القيام با2دوار

 � نادرا أحيانا دائما

 مھام الدور التخطيطى

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

سط
تو

لم
ا

ية 
سب

الن
ة 

مي
2ھ

ا
 

ب
رتي
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المشاركة فى تجميع الحقائق والبيانات عن منطقة 
 العمل

136 51.2 88 33.2 41 15.6 0 0.0 3.4 85.0 1 

 2 82.5 3.3 0.0 0 17.7 47 38.2 102 44.1 117 شاركة فى تحديد إحتياجات المنطقة ومشكvتھاالم

المشاركة فى تحديد أولويات المشكvت التى تواجه 
 المستفدين

107 40.2 83 31.2 76 28.6 0 0.0 3.1 77.5 3 

التعرف على الموارد وا.مكانيات القائمة التى 
 تساعد فى حل المشكvت

83 31.2 80 30.2 80 30.0 23 8.6 2.8 70.0 5 

القيام بأخذ رأى القادة من المستھدفين فى خطط 
 العمل المستقبلية

76 28.4 80 30.2 59 22.2 51 19.2 2.7 67.5 6 

المشاركة فى تحديد المادة ا.رشاية المطلوبة 
 لتحقيق ا2ھداف ا.رشادية

106 39.8 88 33.1 51 19.2 21 7.9 3.0 75.0 4 

مشاركة فى تحديد جمھور المستھدفين المراد ال
 الوصول إليھم

99 37.1 95 35.7 72 27.2 0 0.0 3.1 77.5 3 

المشاركة فى تحديد الطرق والمعينات ا.رشادية 
 المناسبة

83 31.2 85 32.0 72 27.2 9 9.6 2.8 70.0 5 

المشاركة فى تحديد أماكن وزمن تنفيذ ا2نشطة 
 ا.رشادية

70 26.4 80 30.2 43 16.2 72 27.2 2.6 65.0 7 

المشاركة فى تحديد القائمين بالعملية التعليمية 
 ودور كv منھم

21 7.8 77 29.1 80 30.0 88 33.1 2.1 52.5 9 

 المشاركة فى تخصيص وتوزيع الميزانية على 
 ا2نشطة ا.رشادية

12 4.4 60 22.6 77 28.9 117 44.1 1.9 47.5 10 

الظروف المناسبة لتنفيذ المشاركة فى بتوفير 
 ا2عمال ا.رشادية

31 11.8 82 31.0 80 30.0 75 28.2 2.3 57.5 8 

 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر
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ثم القيام بأخذ رأى القادة من المستھدفين فى خطط العمل 
 درجة وأھمية نسبية 2.7مستقبلية بمتوسط حسابى ال

، ثم المشاركة فى تحديد أماكن وزمن تنفيذ 67.5%
 درجة وأھمية 2.6ا,نشطة ا�رشادية بمتوسط حسابى 

، ثم المشاركة فى توفير الظروف المناسبة %65.0نسبية 
 درجة 2.2لتنفيذ ا,عمال ا�رشادية بمتوسط حسابى 

 فى تحديد القائمينالمشاركة ، ثم %57.5وأھمية نسبية 
 درجة 2.1 حسابى بالعملية التعليمية ودور ك9 منھم بمتوسط

، ثم المشاركة فى تخصيص وتوزيع %52.5وأھمية نسبية 
 1.9الميزانية على ا,نشطة ا�رشادية بمتوسط حسابى 

 .%47.5درجة وأھمية نسبية 

 التنسيقىالدور 

مبحوثين من ال% 31.1 أن 17 بجدول النتائجأوضحت 
 بينم~ا م~نخفض، التنس~يقىمستوى قيامھم بال~دور ا�رش~ادى 

منھم مستوى أدائھ~م لھ~ذا ال~دور متوس~ط، ف~ى % 48.7كان 
، لھ~ذا ال~دورمنھم مستوى أدائھ~م مرتف~ع % 20.2حين كان 

 للمرش~دين ال~زراعين التنس~يقى ال~دور أنويتضح مما س~بق 
 حي~ث 1متوسط وھذا يتفق مع النتئج الى ذكرت ف~ى ج~دول 

تبين أن معظم المرشدين الزراعيين المبحوثين اتجاھم نح~و 
التنسيق مع المنظمات ا,خ~رى متوس~ط وھ~ذا ي~نعكس عل~ى 
اتج~~~اه المرش~~~دين ال~~~زراعيين نح~~~و التنس~~~يق والتع~~~وان م~~~ع 

 .المنظمات الريفية المودودة بالقرية

وكان~~~ت أھ~~~م مھ~~~ام ال~~~دور التنس~~~يقى الت~~~ى يق~~~وم بھ~~~ا 
نازلي~~~~ا حس~~~~ب المتوس~~~~ط المرش~~~~دين ال~~~~زراعيين مرتب~~~~ة ت

 :18 بج~~دول الحس~~ابى وا,ھمي~~ة النس~~بية عل~~ى النح~~و الت~~الى
ك~~~9 م~~~ن دع~~~وة الب~~~احثين لزي~~~ارة المرك~~~ز للتع~~~رف عل~~~ى 
المشك9ت التى تحتاج لحلول بحثي~ة وتنظ~يم لق~اءات دوري~ة 
بين الباحثين والمستھدفين للتعرف على المشك9ت الميدانية 

 درجة وأھمية نس~بية 3.3وإيجاد حلول لھا بمتوسط حسابى 
، ثم ك9 من القيام بحض~ور اجتماع~ات رس~مية م~ع 82.5%

ا�ش~~~~تراك م~~~~ع الع~~~~املين  والع~~~~املين بالمنظم~~~~ات المحلي~~~~ة
بالمنظمات المحلية فى إعداد وتنفيذ برامج إرشادية متكاملة 
وا�ستعانة با�مكانيات المادية والبشرية للمنظمات المحلي~ة 

 2.8ادى بمتوس~~ط حس~~ابى المختلف~~ة لتس~~ھيل العم~~ل ا�رش~~
ث~~م القي~~~ام ب~~دعوة الع~~~املين % 70.0درج~~ة وأھمي~~ة نس~~~بية 

بالمنظم~~~ات المحلي~~~ة للمش~~~اركة ف~~~ى ا,نش~~~طة ا�رش~~~ادية 
، ث~~م %67.5 درج~~ة وأھمي~~ة نس~~بية 2.7بمتوس~~ط حس~~ابى 

القيام بزيارة العاملين بالمنظمات المحلية ف~ى أم~اكن عملھ~م 
، وكانت %52.5 درجة وأھمية نسبية 2.1بمتوسط حسابى 

أھم ا,دوار التنسيقية الت~ى يق~وم بھ~ا المرش~د الزراع~ى ھ~ى 
تنظ~~يم لق~~اءات دوري~~ة ب~~ين الب~~احثين والمس~~تھدفين للتع~~رف 

 .على المشك9ت الميدانية وإيجاد حلول لھا

 الدور التدعيمى

من المبحوثين % 21.7 أن 19أوضحت النتائج بجدول 
خفض، بينم~ا مستوى قيامھم بالدور ا�رشادى الت~دعيمى م~ن

منھم مستوى أدائھ~م لھ~ذا ال~دور متوس~ط، ف~ى % 40.2كان 

، منھم مستوى أدائھ~م مرتف~ع لھ~ذا ال~دور% 38.1حين كان 
ويتض~~ح مم~~~ا س~~بق انخف~~~اض ال~~دور الت~~~دعيمى للمرش~~~دين 
ال~~زراعين وق~~د يرج~~ع ذل~~ك إل~~ى انخف~~اض الدافعي~~ة لJنج~~از 
وانخف~~~اض الرض~~~ا ع~~~ن العم~~~ل ا�رش~~~ادى ل~~~دى المرش~~~د 

 .2كما تبين من جدول الزراعى 

وكان~~~ت أھ~~~م مھ~~~ام ال~~~دور الت~~~دعيمى الت~~~ى يق~~~وم بھ~~~ا 
المرش~~~~دين ال~~~~زراعيين مرتب~~~~ة تنازلي~~~~ا حس~~~~ب المتوس~~~~ط 

 :20 بج~~دول الحس~~ابى وا,ھمي~~ة النس~~بية عل~~ى النح~~و الت~~الى
ك~~~~9 م~~~~ن القي~~~~ام برف~~~~ع المش~~~~ك9ت الميداني~~~~ة وا�داري~~~~ة 

حظ~~ات القي~~ام بتس~~جيل البيان~~ات والم9 وللمس~~تويات ا,عل~~ى
القي~~ام  والميداني~~ة ل¶نش~~طة ا�رش~~ادية ف~~ى الس~~ج9ت المع~~دة

بإعداد التقارير الدورية والسنوية بص~ورة منتظم~ة ورفعھ~ا 
للمستويات ا,على والقيام بتحي~د معوق~ات تنفي~ذ المس~تھدفين 

المس~~~اعدة ف~~~ى إيج~~~اد الحل~~~ول  ول~~~بعض التوص~~~يات الفني~~~ة
توس~ط حس~ابى المناسبة للمشك9ت التى تقابل المستھدفين بم

، ث~م القي~ام باختي~ار الق~ادة %90.0 درجة وأھمية نسبية 3.6
 درجة وأھمي~ة 3.3المحليين بمنطقة العمل بمتوسط حسابى 

، ث~~~~م القي~~~~ام بتش~~~~جيع المس~~~~تھدفين عل~~~~ى %82.5نس~~~~بية 
ا�شتراك فى تخط~يط وتنفي~ذ الب~رامج ا�رش~ادية م~ن خ~9ل 

ة  درج~~~ة وأھمي~~~3.2اللج~~~ان التخطيطي~~~ة بمتوس~~~ط حس~~~ابى 
، ث~م القي~ام بإحض~ار المتخصص~ين وع~رض %80.0نسبية 

المش~~~ك9ت عل~~~يھم �يج~~~اد الحل~~~ول المناس~~~بة لھ~~~ا بمتوس~~~ط 
، ث~~~~م القي~~~~ام %67.5 درج~~~~ة وأھمي~~~~ة نس~~~~بية 2.7حس~~~ابى 

بترشيح المستھدفين المتف~وقين ف~ى الحص~ول عل~ى الح~وافز 
المادي~~ة والمعنوي~~ة م~~ن الجھ~~از ا�رش~~ادى بمتوس~~ط حس~~ابى 

، ثم القي~ام بإش~راك الق~ادة %47.5 نسبية  درجة وأھمية1.9
من المستھدفين فى عملية تقييم البرامج ا�رش~ادية بمتوس~ط 

، وتب~ين أن أھ~~م %42.5 درج~ة وأھمي~ة نس~بية 1.7حس~ابى 
ا,دوار التدعيمي~~~ة للمرش~~~د كان~~~ت القي~~~ام برف~~~ع المش~~~ك9ت 

 .الميدانية وا�دارية للمستويات ا,على

 الدور التعليمى

من المبحوثين % 16.4 أن 21ج بجدول أوضحت النتائ
مستوى قيامھم بال~دور ا�رش~ادى التعليم~ى م~نخفض، بينم~ا 

منھم مستوى أدائھ~م لھ~ذا ال~دور متوس~ط، ف~ى % 32.1كان 
، منھم مستوى أدائھ~م مرتف~ع لھ~ذا ال~دور% 51.5حين كان 

ويتض~~~ح مم~~~ا س~~~بق ارتف~~~اع ال~~~دور التعليم~~~ى للمرش~~~دين 
 ھ~~ذا ال~~دور ھ~~و ال~~دور ال~~زراعين وق~~د يرج~~ع ذل~~ك إل~~ى أن

ا,ساس~~~ى للمرش~~~د الزراع~~~ى وھ~~~و 1 يتطل~~~ب الكثي~~~ر م~~~ن 
 .ا�مكانيات والمقومات

 وكانت أھم مھام الدور التعليمى التى يقوم بھا المرشدين
الزراعيين مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابى وا,ھمية 

ك9 من القيام بزيارة  :22 بجدول النسبية على النحو التالى
إستقبال  ودفين فى أماكن تواجدھم ومتابعة أعمالھمالمستھ

تنفيذ  والمستھدفين ومناقشتھم فى المشك9ت التى تواجھھم
  درجة وأھمية3.7أيام الحقل وأيام الحصاد بمتوسط حسابى 
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  لھا المرشدين الزراعيينيتعرض التى ا2دوار التنسيقية مستوى .17جدول 

 )%( عدد التنسيقىمستوى الدور 

 31.1 83 درجة) 13-7( منخفض مستوى

 48.7 130 درجة) 20-14(مستوى متوسط 

 20.2 54 درجة) 28-21(مستوى مرتفع 

 100.0   266 ا.جمالى

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر

 

  لمرشدين الزراعيين التى يقوم بھا المھام الدور التنسيقىا2ھمية النسبية . 18جدول 

 درجة القيام با2دوار

 � نادرا أحيانا دائما

 مھام الدور التنسيقى

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

سط
تو

لم
ا

ية 
سب

الن
ة 

مي
2ھ

ا
 

ب
رتي

الت
 

القيام بزيارة العاملين بالمنظمات المحلية فى أماكن 
 عملھم

33 12.4 57 21.4 91 34.1 85 32.1 2.1 52.5 4 

القيام بحضور اجتماعات رسمية مع العاملين 
 بالمنظمات المحلية

78 29.2 102 38.2 52 19.4 35 13.2 2.8 70.0 2 

القيام بدعوة العاملين بالمنظمات المحلية للمشاركة 
 فى ا2نشطة ا.رشادية

72 27.2 80 30.0 70 26.2 44 16.6 2.7 67.5 3 

 فى إعداد ا.شتراك مع العاملين بالمنظمات المحلية
 وتنفيذ برامج إرشادية متكاملة

91 34.2 80 30.2 51 19.2 44 16.4 2.8 70.0 2 

ا.ستعانة با.مكانيات المادية والبشرية للمنظمات 
 المحلية المختلفة لتسھيل العمل ا.رشادى

78 29.2 91 34.1 59 22.2 39 14.5 2.8 70.0 2 

شكvت دعوة الباحثين لزيارة المركز للتعرف على الم
 التى تحتاج لحلول بحثية

124 46.7 88 33.2 53 20.1 0 0.0 3.3 82.5 1 

تنظيم لقاءات دورية بين الباحثين والمستھدفين 
 للتعرف على المشكvت الميدانية وإيجاد حلول لھا

136 51.2 78 29.2 52 19.6 0 0.0 3.3 82.5 1 

 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(طة برنامج التحليل ا�حصائى بواسجمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر

 

  لھا المرشدين الزراعيينيتعرض مستوى ا2دوار التدعيمية التى .19جدول 

 )%( عدد مستوى الدور التدعيمى

 21.7 58 درجة) 21-11(مستوى منخفض 

 40.2 107 درجة) 32-22(مستوى متوسط 

 38.1 101 درجة) 44-33(مستوى مرتفع 

 100.0 266 ا.جمالى

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر
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   التى يقوم بھا المرشدين الزراعيينلمھام الدور التدعيمى ا2ھمية النسبية 20جدول 

 درجة القيام با2دوار

 دائما دائما دائما دائما

 مھام الدور التدعيمى

سط (%) عدد (%) عدد (%) عدد (%) عدد
تو

لم
ا

ية 
سب

الن
ة 

مي
2ھ

ا
 

ب
رتي

الت
 

القيام بتشجيع المستھدفين على ا.شتراك فى 
تخطيط وتنفيذ البرامج ا.رشادية من خvل اللجان 

 التخطيطية
104 39.2 107 40.2 55 20.6 0 0.0 3.2 80.0 3 

القيام بترشيح المستھدفين المتفوقين فى 
 الحوافز المادية والمعنوية من الحصول على

 الجھاز ا.رشادى
4 1.4 72 27.2 96 36.2 94 35.2 1.9 47.5 5 

المساعدة فى إيجاد الحلول المناسبة للمشكvت 
 التى تقابل المستھدفين

165 62.2 101 37.8 0 0.0 0 0.0 3.6 90.0 1 

القيام بإحضار المتخصصين وعرض المشكvت 
 ناسبة لھاعليھم .يجاد الحلول الم

67 25.2 104 39.2 54 20.3 41 15.3 2.7 67.5 4 

 2 82.5 3.3 0.0 0 16.7 44 39.2 104 44.1 117 القيام باختيار القادة المحليين بمنطقة العمل

القيام برفع المشكvت الميدانية وا.دارية 
 للمستويات ا2على

168 63.2 98 36.8 0 0.0 0 0.0 3.6 90.0 1 

البيانات والمvحظات الميدانية القيام بتسجيل 
 ل±نشطة ا.رشادية فى السجvت المعدة

157 59.2 102 38.2 7 2.6 0 0.0 3.6 90.0 1 

القيام بعرض نتائج ا2نشطة السنوية على القادة 
 والمستھدفين ومناقشتھا معھم

22 8.2 36 13.4 94 35.2 9 43.2 1.5 37.5 7 

سنوية بصورة القيام بإعداد التقارير الدورية وال
 منتظمة ورفعھا للمستويات ا2على

160 60.2 106 39.8 0 0.0 0 0.0 3.6 90.0 1 

القيام بتحيد معوقات تنفيذ المستھدفين لبعض 
 التوصيات الفنية

163 61.3 90 33.7 13 5.0 0 0.0 3.6 90.0 1 

القيام بإشراك القادة من المستھدفين فى عملية 
 تقييم البرامج ا.رشادية

4 1.6 9 3.2 147 55.2 106 40.0 1.7 42.5 6 

 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر

 

 

  لھا المرشدين الزراعيينيتعرض مستوى ا2دوار التدعيمية التى .21جدول 

 )%( عدد مستوى الدور التعليمى

 16.4 44 درجة) 21-11( منخفض مستوى

 32.1 85 درجة) 32-22(مستوى متوسط 

 51.5 137 درجة) 44-33(مستوى مرتفع 

 100.0   266 ا.جمالى

 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، : المصدر
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  المرشدين الزراعيين ا2ھمية النسبية لمھام الدور التعليمى التى يقوم بھا .22جدول 
 درجة القيام با2دوار

 دائما دائما دائما دائما
 مھام الدور التعليمى

سط (%) عدد (%) عدد (%) عدد (%) عدد
تو

لم
ا

ة  
مي

2ھ
ا

ية
سب

الن
 

ب
رتي

الت
 

 6 72.5 2.9 19.1 51 11.8 31 30.2 80 38.9 103 القيام با.يضاح العملى أمام المستھدفين
 1 92.5 3.7 0.0 0 0.0 0 31.3 83 68.7 183 ة المستھدفين فى أماكن تواجدھم ومتابعة أعمالھمالقيام بزيار

 1 92.5 3.7 0.0 0 0.0 0 28.7 76 71.3 190 إستقبال المستھدفين ومناقشتھم فى المشكvت التى تواجھھم
 8 50.0 2.0 35.1 93 33.4 89 28.8 77 2.7 7 عقد دورات تدريبية للقادة المحليين

 7 60.0 2.4 39.8 106 12.8 34 19.2 51 28.2 75 تدريب ربات البيوت على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة
 8 50.0 2.0 36.0 96 37.1 99 15.2 40 11.7 31 تدريب الشباب الريفى

عقد ا.جتماعات والندوات ا.رشادية .قناع المستھدفين 
 بالتكنولوجيا الحديثة

131 49.2 90 33.7 45 17.1 0 0.0 3.3 82.5 3 

 4 77.5 3.1 1.9 5 27.4 73 31.2 83 39.5 105 القيام بتوزيع المطبوعات ا.رشادية على المستھدفين
 5 75.0 3.0 0.0 0 27.8 74 41.2 110 31.0 82 القيام بتوعية المستھدفين بأھداف ا.رشاد الزراعى

ــتوعية المست ھدفين بالمشكvت غير المحسوسة وكيفية ـ
 التغلب عليھا

139 52.2 99 37.1 28 10.7 0 0.0 3.4 85.0 2 

 1 92.5 3.7 0.0 0 0.0 0 28.2 75 71.8 191 تنفيذ أيام الحقل وأيام الحصاد
 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر

 
 

ثم توعية المستھدفين بالمشك9ت غير ، %92.5نسبية 
 درجة 3.4حسابى المحسوسة وكيفية التغلب عليھا بمتوسط 

والندوات  ، ثم عقد ا�جتماعات%85.0وأھمية نسبية 
 بمتوسط المستھدفين بالتكنولوجيا الحديثة  �قناعا�رشادية
القيام بتوزيع ، ثم %82.5 درجة وأھمية نسبية 3.3حسابى 

 3.1 حسابى دية على المستھدفين بمتوسطالمطبوعات ا�رشا
، ثم القيام بتوعية المستھدفين %77.5درجة وأھمية نسبية 

 درجة 3.0بأھداف ا�رشاد الزراعى بمتوسط حسابى 
، ثم القيام با�يضاح العملى أمام %75.0وأھمية نسبية 

 درجة وأھمية نسبية 2.9بمتوسط حسابى  المستھدفين
وت على كيفية إدارة ، ثم تدريب ربات البي72.5%

 درجة وأھمية 2.4المشروعات الصغيرة بمتوسط حسابى 
، ثم ك9 من عقد دورات تدريبية للقادة %60.0نسبية 

 2.0تدريب الشباب الريفى بمتوسط حسابى  والمحليين
، كانت أھم ا,دوار التعليمية %50.0درجة وأھمية نسبية 

 تواجدھم للمرشد ھى القيام بزيارة المستھدفين فى أماكن
إستقبال المستھدفين و) رات الحقليةالزيا (ومتابعة أعمالھم

 .)الزيارات المكتبية (ومناقشتھم فى المشك9ت التى تواجھھم

) Friedman(اختبار تحليل التباين لفريدمان 
ختبار معنوية الفروق بين انواع ا2دوار ا.رشادية .

 التى يقوم بھا المرشدين الزراعيين

 لفرض ا�حصائى الصفرى الثالث والذىإختبار صحة ا
توجد وجود فروق معنوية إحصائيا بين  ينص على أنه 1

  ا,دوار ا�رشادية التى يقوم بھا المرشدين الزراعيينأنواع
فنظر لطبيعة البيانات تم استخدام تحليل التبيان لفريدمان 

وجود فروق معنوية  2وشكل  23وأوضحت النتائج بجدول 
نواع ا,دوار ا�رشادية التى يقوم بھا المرشدين أ بين إحصائيا

حوالى " Chi-Square" حيث بلغت قيمة الزراعيين

 0.01 وھى معنوية إحصائيا عند متسوى معنوية 32.170
، وتبين أن أكثر ا,دوار ا�رشادية التى يقوم بھا المرشدين 

 كانت الدور التعليمى بمتوسط حسابى قدره الزراعيين
، يليه %75.5مية نسبية بلغت حوالى  درجة وبأھ3.02

 درجة وبأھمية 2.94الدور التدعيمى بمتوسط حسابى قدره 
، يليه الدور التنسقى بمتوسط %73.5نسبية بلغت حوالى 

 درجة وبأھمية نسبية بلغت حوالى 2.83حسابى قدره 
، يليه الدور التخطيطى بمتوسط حسابى قدره 70.8%
 %.69الى  حوبلغت درجة وبأھمية نسبية 2.76

العوامل المرتبطة بمعد�ت أداء المرشدين الزراعيين 
 2دوارھم ا.رشادية

بمعد1ت أداء المرشدين لتحديد العوامل المرتبطة 
 تم استخدام معامل ا�رتباطالزراعيين ,دوارھم ا�رشادية 

�ختبار صحة ) معامل ارتباط بيرسون(الخطى البسسيط 
: الذى ينص على أنهالفرض ا�حصائى الصفرى الرابع و

1 توجد ع9قة ارتباطية معنوية بين معد1ت أداء 
المرشدين الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية وبين المتغيرات 

عدد سنوات الخبرة فى مجال ا�رشاد السن، (التالية 
 المساحة ا�شرافية، عدد ،الزراعى، الكثافة ا�رشادية

ضا الوظيفى، الدورات التدريبية، الدافعية لJنجاز، الر
الرضا عن العمل ا�رشادى، التوافق المھنى، الشعور 

 ).ا�تجاه نحو التنسيق المنظمى،  للمجتمع المحلىبا�نتماء

اتضح وجود :  مايلى24وقد أوضحت النتائج بجدول 
 بين 0.01ع9قة ارتباطية معنوية طردية عند مستوى 

 معد1ت أداء المرشدين الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية
عدد سنوات : (وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية

  الخبرة فى مجال ا�رشاد الزراعى، عدد الدورات التدريبية،
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ختبار معنوية الفروق بين ا2دوار ا.رشادية التى يقوم بھا .) Friedman(اختبار تحليل التباين لفريدمان  .23جدول 
 المرشدين الزراعيين

 ا2ھمية النسبية الرتب توسط الحسابىالم ا2دوار ا.رشادية

 69.0 4 2.76 الدور التخطيطي

 70.8 3 2.83 الدور التنسيقي

 73.5 2 2.94 الدور التدعيمي

 75.5 1 3.02 الدور التعليمي

Chi-Square = 32.170           sig (p-value)=0.000 

 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(تحليل ا�حصائى بيانات الدراسة الميدانية بواسطة برنامج ال حسبت من :المصدر

 

 

  ا2ھمية النسبية ل±دوار ا.رشادية التى يقوم بھا المرشدين الزراعيين.2شكل 

 

نتائج اختبار العvقة ا�رتباطية بين معد�ت أداء المرشدين الزراعيين 2دوارھم ا.رشادية وبين المتغيرات  .24جدول 
 المستقلة

 معامل ا2رتباط المتغيرات المستقلة معامل ا2رتباط  المستقلةالمتغيرات

 0**587. الرضا الوظيفى - 1060. السن

ـooooـع ـooooـدد سـ ال ـooooـنوات الخبooooرة فooooى مجـ
 ا.رشاد الزراعى

 0**566. الرضا عن العمل ا.رشادى  0 **593.

 0**422. التوافق المھنى -0**513. الكثافة ا.رشادية

 **0.398  للمجتمع المحلىبا.نتماءالشعور  -**0.389 المساحة ا.شرافية

 0.131 ا.تجاه نحو التنسيق المنظمى 0.157 الشھرىالدخل 

 **0.777- الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا المرشد الزراعى **0.355 عدد الدورات التدريبية

   0**601. الدافعية ل�نجاز

 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25( الميدانية بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى جمعت وحسبت  من بيانات الدراسة:المصدر
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الدافعي~~~ة لJنج~~~از، الرض~~~ا ال~~~وظيفى، الرض~~~ا ع~~~ن العم~~~ل 
الش~~~عور ، )التواف~~~ق المھن~~~ى(ا�رش~~~ادى، ا,داء التنظيم~~~ى 

 .)ماء للمجتمع المحلىنتبا1

ًكما وجدت أيضا ع9قة ارتباطية معنوية عكسية عند 
 بين معد1ت أداء المرشدين الزراعيين 0.01ى مستو

,دوارھم ا�رشادية وبين كل من المتغيرات المستقلة 
الضغوط ، الكثافة ا�رشادية، المساحة ا�شرافية(التالية 

 .)التنظيمية التى يتعرض لھا المرشد الزراعى

بينم~~ا ل~~م تتأك~~د المعنوي~~ة ا�حص~~ائية للع9ق~~ة ا1رتباطي~~ة 
المرشدين الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية بين معد1ت أداء 

، ال~~دخل الس~~ن: (وب~~ين ك~~ل م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة التالي~~ة
 ).ا�تجاه نحو التنسيق المنظمىالشھرى، 

 وبناءا على ذلك يمكن رفض الفرض ا�حصائي السابق
 بالنسبة للمتغيرات التي ثبت معنوية ع9قتھا بالمتغير التابع،

لمتغيرات المستقلة ا,خرى التى و1 يمكن رفضه بالنسبة ل
 .لم تثبت معنوية ع9قتھا بالمتغير التابع

تحليل مسار الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا 
المرشدين الزراعيين ومعد�ت أدائھم 2دوارھم 

 ا.رشادية

أسلوب تحليل المسار يقدم للباحث مقدار من المعلومات 
طروح اكثر مما الخاصة بالع9قات القائمة بين النموذج الم

، وقد تم بناء ديقدمه أسلوب تحليل ا1نحدار الخطي المتعد
نموذج مقترح يوضح ع9قة المتغيرات المستقلة ببعضھا 

المتغيرات الوسيطة والتابعة، وقد تم بالبعض ثم ع9قتھا 
اقتراح النموذج السببى المسارى الموضح الذى يتضمن 

خارجية، أما اثنا عشر متغير مستقل تمثل المتغيرات ال
المتغيرات الداخلية فى ھذا النموذج فھى الضغوط 

المتغير (التنظيمية التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين 
,دوارھم معد1ت أداء المرشدين وتمثل ) الوسيط

 نموذج 3شكل يوضح و، )المتغير التابع النھائى(ا�رشادية 
الضغوط تحليل المسار المفترض لمحددات كل من 

مية التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين ومعد1ت التنظي
 .أدائھم ,دوارھم ا�رشادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين ومعد�ت التنظيميةالضغوط نموذج تحليل المسار المفترض لمحددات  .3 شكل
 2دوارھم ا.رشاديةأدائھم 

  

 

 y1الضغوط التنظيمية 

@å�Ûax1@

 ت الخبرة فى مجال ا.رشادعدد سنوا

 x2  الزراعى

 x3 الكثافة ا.رشادية

 x4  ا.شرافيةالمساحة 

 x5 الشھرى الدخل 

óÐîÃìÛa@bš‹Ûa@x8 

ô‹‚þa@pbàÄä¾a@Éß@Õî�änÛa@ì®@êb¤⁄ax12 

 x7 الدافعية ل�نجاز

 

أداء ا�دوار 

 y2ا�رشادية

 

 x9الرضا عن العمل ا.رشادى

 x6 لتدريبيةعدد الدورات ا

óÜ�a@ÉànvàÜÛ@õbàämübi@ŠìÈ“Ûax11  التوافق المھنى(ا2داء التنظيمى(x10 
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 :وات التاليةًوقد تم التحليل المسارى وفقا للخط

نتooائج اختبooار المرحلooة ا2ولooى مooن المسooار المتعلقooة 
بالضoooغوط التنظيميoooة التoooى يتعoooرض لھoooا المرشoooدين 

 الزراعيين
 التى التنظيميةالضغوط للتعرف على أھم محددات 

 ا1حصائىالفرض  واختبار يتعرض لھا المرشدين الزراعيين
 تم والتى(تسھم المتغيرات المستقلة  1: الصفرى الخامس

التأكد من المعنوية ا�حصائية للع9قة ا�رتباطية بينھا 
 إسھاما معنويا فى تحديد )وبين الضغوط التنمظيمة

، و1ختبار صحة الضغوط التنظيمية للمرشدين الزراعيين
، ھذا الفرض تم اقتراح معادلة ا1نحدار الخطى المتعدد

تم حساب مصفوفة ا1رتباط بين المتغيرات المستقلة حيث 
  عليه فى حالةًالتحديد وجود ا�زدواج الخطى من عدمه وبناء

وجود متغيرين بينھما ارتباط يتم استبعاد أحد المتغيرين 
 وقد وإدخال المتغير ذو ا1رتباط ا,على بالمتغير التابع

 بين الرضا الوظيفى  عالى معنوىطاتبين وجود ارتب
لرضا امتغير والرضا عن العمل ا�رشادى لذلك تم اختيار 

، كما وجد  ا1رتباط ا,على مع المتغير التابعذوالوظيفى 
 المساحة ا�شرافية، والكثافة ا�رشاديةارتباط معنوى بين 

 ا1رتباط ا,على  ذوالكثافة ا�رشاديةلذلك تم اختيار متغير 
 :  على النحو التالي -مع المتغير التابع

Y1 = P1X1+P2X2+P3X3+P4X4+ey 
 : حيث أن 

 X1: السن 
 X2: الكثافة ا�رشادية

 P: معامل المسار بين كل متغير مستقل والمتغير التابع
 X3: الدخل الشھرى
 X4: الرضا الوظيفى

 y1  :eyالخطأ أو التباين غير المفسر في المتغير التابع 
المحس~~~وبة ق~~~د " ف" أن قيم~~~ة 25ج~~~دول ويتض~~ح م~~~ن 

 مم~ا 0.01ًوھي دالة إحصائيا عن~د مس~توى  39.143 بلغت
ًيش~~ير إل~~ى أن المتغي~~رات المس~~تقلة مجتمع~~ة تس~~ھم إس~~ھاما 

الضغوط التنظيمية الت~ى يتع~رض لھ~ا المرش~دين ًمعنويا في 
 مم~~ا يؤك~~د ص~~حة الف~~رض البحث~~ى الثال~~ث م~~ن ال~~زراعيين

 0.7871 قيم~ة معام~ل التحدي~~د بلغ~تولق~د . ف~روض البح~ث
% 78.71بمعنى أن ھذه المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر 

الض~~~غوط التنظيمي~~~ة الت~~~ى يتع~~~رض لھ~~~ا التب~~~اين ف~~~ي م~~~ن 
م~ن التب~اين % 21.29، وبالت~الي ف~إن المرشدين ال~زراعيين

ف~~ي المتغي~~ر الت~~ابع ترج~~ع إل~~ى عوام~~ل أخ~~رى ل~~م يتناولھ~~ا 
 .النموذج

ومعام~~~ل ا1نح~~~دار الجزئ~~~ي " ت" ق~~~يم إل~~~ىوب~~~النظر 
ً متغي~~رات مس~~تقلة تس~~ھم إس~~ھاما ث9ث~~ةالمعي~~اري يتض~~ح أن 

الضغوط التنظيمية الت~ى يتع~رض لھ~ا المرش~دين ي ًمعنويا ف
، ويمكن ترتيبھا حسب درجة تأثيرھا على النحو الزراعيين

 معام~ل ا�نح~دار حي~ث بل~غ الكثافة ا�رش~اديةمتغير : التالي
، يلي~ه متغي~ر  0.211الجزئى المعيارى لھذا المتغير ح~والى 

 الجزئ~~~~ى معام~~~~ل ا�نح~~~~دارالرض~~~~ا ال~~~~وظيفى حي~~~~ث بل~~~~غ 
، يلي~ه متغي~ر ال~~دخل 0.164 لھ~ذا المتغي~ر ح~والى المعي~ارى

معي~ارى لھ~ذا  الجزئ~ى المعام~ل ا�نح~دارالشھرى حيث بلغ 
 .0.148المتغير حوالى 

نتooائج اختبooار المرحلooة الثانيooة مooن المسooار المتعلقooة 
بمحooooooددات أداء المرشooooooدين الooooooزراعيين 2دوارھooooooم 

 ا.رشادية

عيين للتع~رف عل~~ى أھ~~م مح~~ددات أداء المرش~~دين ال~~زرا
,دوارھ~~م ا�رش~~ادية واختب~~ار الف~~رض البحث~~ى الثال~~ث ت~~م 

1تس~~ھم : "ص~~ياغة الف~~رض ا1حص~~ائى الص~~فرى الس~~ادس
والت~~~~ى ت~~~~م التأك~~~~د م~~~~ن المعنوي~~~~ة (المتغي~~~~رات المس~~~~تقلة 

ا�حص~~ائية للع9ق~~ة ا�رتباطي~~ة بينھ~~ا وب~~ين أداء المرش~~دين 
إس~ھاما معنوي~ا ف~ى تحدي~د ) الزراعيين ,دوارھم ا�رش~ادية

اء المرش~دين ال~زراعيين ,دوارھ~م ا�رش~ادية، و1ختب~~ار أد
ص~~حة ھ~~ذا الف~~رض ت~~م اقت~~راح معادل~~ة ا1نح~~دار الخط~~ى 

 ت~~~م حس~~~اب مص~~~فوفة ا1رتب~~~اط ب~~~ين المتغي~~~رات -المتع~~~دد 
المس~~تقلة لتحدي~~د وج~~ود ا�زدواج الخط~~ى م~~ن عدم~~ه وبن~~اء 
عليه فى حالة وجود متغيرين بينھما ارتباط يتم استبعاد أحد 

ي~~رين وإدخ~~ال المتغي~~ر ذو ا1رتب~~اط ا,عل~~ى ب~~المتغير المتغ
ط بين الدافعة لJنج~از و الرض~ا االتابع وقد تبين وجود ارتب

ال~~وظيفى والرض~~ا ع~~ن العم~~ل ا�رش~~ادى وا,داء التنظيم~~ى 
ل~~ذلك ت~~م اختي~~ار الدافعي~~ة لJنج~~از ذو ا1رتب~~اط ا,عل~~ى م~~ع 

لكثاف~ة المتغير التابع، كما تب~ين وج~ود ارتب~اط معن~وى ب~ين ا
ا�رش~~~ادية والمس~~~احة ا�ش~~~رافية ل~~~ذلك ت~~~م اختي~~~ار متغي~~~ر 

 -الكثافة ا�رشادية ذو ا1رتب~اط ا,عل~ى م~ع المتغي~ر الت~ابع 
 : على النحو التالي

Y2 = P1X1+P2X2+P3X3+P4X4+P5X5+P6X6+ey 

 X1: عدد سنوات الخبرة فى مجال ا�رشاد الزراعى
 X2: الكثافة ا�رشادية

 X3: ريبيةعدد الدورات التد
 P: معامل المسار بين كل متغير مستقل والمتغير التابع
 X4: الدافعية لJنجاز

 X5: ماء للمجتمع المحلىنتالشعور با1
 X6: الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا المرشد الزراعى

 y2  :eyالخطأ أو التباين غير المفسر في المتغير التابع 
المحس~~~وبة ق~~~د " ف" أن قيم~~~ة 26ويتض~~ح م~~~ن ج~~~دول 

 مم~ا 0.01ً وھ~ي دال~ة إحص~ائيا عن~د مس~توى 32.15 بلغ~ت
 ًيش~~ير إل~~~ى أن المتغي~~رات المس~~~تقلة مجتمع~~ة مض~~~افا إليھ~~~ا

ً تسھم مجتمعة إس~ھاما معنوي~ا ف~ي الضغوط التنظيميةمتغير  ً
 مما معد1ت أداء المرشدين الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية

ض البحث، ولقد يؤكد صحة الفرض البحثى الرابع من فرو
 بمعن~~ى أن المتغي~~رات 0.9245 قيم~~ة معام~~ل التحدي~~د بلغ~~ت

 الض~~غوط التنظيمي~~ةًالمس~~تقلة مجتمع~~ة مض~~افا إليھ~~ا متغي~~ر 
 مع~~د1ت أداء المرش~~دينم~~ن التب~~اين ف~~ي % 92.45تفس~~ر 

 من % 7.55، وبالتالي فإن الزراعيين ,دوارھم ا�رشادية
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 التى التنظيميةالضغوط دار الجزئى والجزئى المعيارى للعوامل المؤثرة على معامvت ا�رتباط البسيط وا�نح .25 جدول
 يتعرض لھا المرشدين الزراعيين

  التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيينالتنظيميةالضغوط : المتغير التابع
معامل ا�رتباط  المتغيرات المستقلة

 rالبسيط 
معامل ا�نحدار 

 Bالجزئى
) ت(قيمة 

 المحسوبة
ل ا�نحدار معام

 bالجزئى المعيارى
 الترتيب

  0.009 1.210 0.092 -0**386. السن
 1 0.221 6.013** 1.201 0 **838. الكثافة ا.رشادية

 3 0.148 **4.551- -0.677 -**0.697 الشھرىالدخل 
 2 0.164 **3.021- -0.971 -0**704. الرضا الوظيفى

  **39.143) = ف(                قيمة                    0.7871=معامل التحديد 

 )         0.05(معنوى عند مستوى معنوية )        * 0.01(معنوى عند مستوى معنوية ** 

 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(بيانات الدراسة الميدانية بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى  حسبت من :المصدر

 
أداء المرشoدين يط وا�نحدار الجزئى والجزئى المعيارى للعوامoل المoؤثرة علoى معoد�ت معامvت ا�رتباط البس .26جدول 

 الزراعيين 2دوارھم ا.رشادية
 المتغيرات المستقلة أداء المرشدين الزراعيين 2دوارھم ا.رشاديةمعد�ت : المتغير التابع
معامل ا�رتباط 

 rالبسيط 
معامل ا�نحدار 

 Bالجزئى
) ت(قيمة 

 بةالمحسو
معامل ا�نحدار 
 bالجزئى المعيارى

 الترتيب

  0.018 0.971 0.058 0 **593. عدد سنوات الخبرة فى مجال ا.رشاد الزراعى
 4 0.103 **4.035- 0.273 -0**513. الكثافة ا.رشادية

 2 0.172 **6.011 0.433 **0.355 عدد الدورات التدريبية
 3 0.169 **3.550 0.695 0**587. الدافعية ل�نجاز

 5 0.051 *2.73 0.126 **0.398  للمجتمع المحلىبا.نتماءالشعور 
 1 0.263 **5.631- 0.940 **0.777- الضغوط التنظيمية التى يتعرض لھا المرشد الزراعى

 **32.15) = ف(                                   قيمة 0.9245=معامل التحديد 
 )         0.05(معنوى عند مستوى معنوية )        * 0.01(معنوى عند مستوى معنوية ** 

 )Amos 25(، والتطبيق على برنامج )SPSS ver. 25(بيانات الدراسة الميدانية بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى  حسبت من :المصدر

 
التب~~اين ف~~ي المتغي~~ر الت~~ابع ترج~~ع إل~~ى عوام~~ل أخ~~رى ل~~م 

ومعام~~ل " ت"م يتناولھ~~ا النم~~وذج، وبم9حظ~~ة ك~~9 م~~ن ق~~ي
ا1نحدار الجزئي المعياري يتضح أن خمس~ة متغي~رات ھ~ى 

ًالت~~~ى تس~~~ھم إس~~~ھاما معنوي~~~ا ف~~~ي  مع~~~د1ت أداء المرش~~~دين ً
، ويمك~~~ن ترتيبھ~~~ا حس~~~ب ال~~~زراعيين ,دوارھ~~~م ا�رش~~~ادية
الض~غوط التنظيمي~ة الت~ى : درجة تأثيرھا على النح~و الت~الي
ح~~دار  حي~~ث بل~~غ معام~~ل ا�نيتع~~رض لھ~~ا المرش~~د الزراع~~ى

 ع~~دد ، يلي~~ه0.263الجزئ~~ى المعي~~ارى لھ~~ذا المتغي~~ر ح~~والى 
حي~~~ث بل~~~غ معام~~~ل ا�نح~~~دار الجزئ~~~ى ال~~~دورات التدريبي~~~ة 

 الدافعي~~~~ة ، يلي~~~~ه0.172المعي~~~~ارى لھ~~~~ذا المتغي~~~~ر ح~~~~والى 
 حيث بل~غ معام~ل ا�نح~دار الجزئ~ى المعي~ارى لھ~ذا لJنجاز

  حي~~ث بل~~غ الكثاف~~ة ا�رش~~ادية، يلي~~ه0.169المتغي~~ر ح~~والى 
معام~~ل ا�نح~~دار الجزئ~~ى المعي~~ارى لھ~~ذا المتغي~~ر ح~~والى 

 حي~ث بل~غ  للمجتم~ع المحل~ىبا�نتم~اء الش~عور ، يليه0.103
معام~~ل ا�نح~~دار الجزئ~~ى المعي~~ارى لھ~~ذا المتغي~~ر ح~~والى 

 نت~~ائج الخط~~وة الثاني~~ة ف~~ي تحلي~~ل 4ويوض~~ح ش~~كل ، 0.051
 .رالمسا

 ويتض~~ح م~~ن نت~~ائج التحلي~~ل المس~~ارى أن أكث~~ر العوام~~ل
الت~~~~ى ت~~~~ؤثر عل~~~~ى أداء المرش~~~~دين ال~~~~زراعيين ,دوارھ~~~~م 
ا�رش~~~ادية ھ~~~ى الض~~~غوط التنظيمي~~~ة الت~~~ى يتع~~~رض لھ~~~ا 

% 26.3 نس~~~بة تأثيرھ~~~ا الح~~~دى بلغ~~~تالمرش~~~دين والت~~~ى 
وكان~ت أكث~~ر العوام~~ل ت~~أثيرا عل~ى الض~~غوط التنظيمي~~ة ھ~~ى 

ة ا�رشادية والرض~ا ال~وظيفى وك9ھم~ا ي~رتبط بش~كل فالكثا
لمرش~~دين م~~ع زي~~ادة ا,عب~~اء ارش~~ادية ص ع~~دد اقأساس~~ى ب~~ن

عليھم مع عدم مقابلة ذلك با,جور المناسبة وھذا م~ا اتض~ح 
ف~ى ت~أثير ال~دخل الش~ھرى أيض~ا عل~ى الض~غوط التنظيمي~~ة، 
ونس~~تخلص م~~ن ذل~~ك أن~~ه لزي~~ادة مع~~د1ت ا,داء يج~~ب أو1 

 الكثاف~~~ة ا�رش~~~ادية وزي~~~ادة لتقلي~~~لزي~~~ادة ع~~~دد المرش~~~دين 
س~ين ظ~روف عملھ~م لزي~ادة رض~اھم المقابل الم~ادى م~ع تح

ال~~وظيفى وبالت~~الى ت~~نخفض ح~~دة الض~~غوط التنظيمي~~ة ال~~ى 
يتع~~~رض لھ~~~ا المرش~~~دين مم~~~ا يرف~~~ع م~~~ن مع~~~د1ت أداءھ~~~م 
,دوارھم ا�رشادية والت~ى تعتب~ر ال~دليل والمؤش~ر الحقيق~ى 
على نجاح ا�رشاد الزراعى فى أداء رسالته والقيام ب~دوره 

 النھ~وض بالقط~اع الزراع~ى ة أكثر كفاءة وفعالية فىربصو
 .وتحقيق التنمية ا1قتصادية المستدامة المنشودة
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 التى يتعرض لھا المرشدين الزراعيين ومعد�ت التنظيميةالضغوط نموذج تحليل المسار النھائى لمحددات كل من  .4شكل 
 أدائھم 2دوارھم ا.رشادية

 )Amos 25(التطبيق على برنامج ، و)SPSS ver. 25(برنامج التحليل ا�حصائى  :المصدر
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vت التى تواجه المرشدين الزراعيينالمشك 

 أن أھ~~م المش~~ك9ت الت~~ى 27 ولأوض~~حت النت~~ائج بج~~د
تواجه المرشدين الزراعيين مرتب~ة تنازلي~ا حس~ب المتوس~ط 

 ال~نقص: الحسابى وا,ھمية النسبية كانت على النح~و الت~الى
 درج~ة 3.5بمتوس~ط الشديد فى ع~دد المرش~دين ال~زراعيين 

المرتب~~~ات و، ث~~~م ض~~~عف ا,ج~~~ور %86.4وأھمي~~~ة نس~~~بية 
 درج~ة وأھمي~ة 3.1وعدم مناس~بتھا لطبيع~ة العم~ل بمتوس~ط 

، ث~~~م ك~~~9 م~~~ن ع~~~دم وض~~~وح دور المرش~~~د %764نس~~~بية 
الزراعى وتكليف المرشد الزراعى بأعمال إدارية بمتوسط 

، ث~م ع~دم ت~وافر الح~وافز %75.1 درجة وأھمية نسبية 3.0
 درجة وأھمية نسبية 2.9الية والبد1ت المناسبة بمتوسط الم

، ثم  ك~9 م~ن 1 توج~د وس~ائل مواص~9ت لJنتق~ال 72.2%
 وأھمي~ة 2.8تعدد جھات ا�شراف عل~ى المرش~د بمتوس~ط و

ثم عدم اقتن~اع ع~دد كبي~ر م~ن ال~زراع ب~دور % 71.0نسبية 
 درج~~~ة وأھمي~~~ة نس~~~بية 2.7ا�رش~~~اد الزراع~~~ى بمتوس~~~ط 

ود مھندس~~ين زراعي~~ين غي~~ر متخصص~~ين ، ث~~م وج~~68.1%
 درج~~ة وأھمي~~ة نس~~بية 2.7ف~~ى ا�رش~~اد الزراع~~ى بمتوس~~ط 

ھتم~~~~ام الدول~~~~ة با�رش~~~~اد الزراع~~~~ى أ،  ث~~~~م ع~~~~دم 67.1%
، ث~م نق~ص ع~دد %63.3 درجة وأھمية نس~بية 2.5بمتوسط 

 درجة وأھمي~ة نس~بية 2.6ا,خصائيين ا�رشاديين بمتوسط 
ى تق~~دمھا الحكوم~~ة ، ث~~م ع~~دم كفاي~~ة الميزاني~~ة الت~~64.6%

، ث~م ع~دم كفاي~ة %63.1 درجة وأھمية نس~بية 2.4بمتوسط 
  درج~ة وأھمي~ة 2.3المعينات الس~معية والبص~رية بمتوس~ط 

 %.62.9نسبية 

 مقترحات المبحوثين للتغلب على المشكvت

 أن أھم المقترحات التي 28أوضحت النتائج بجدول    
ھھم كانت ذكرھا المبحوثين لحل المشك9ت التي تواج

: مرتبة تنازليا حسب ا,ھمية النسبية على النحو التالى
وصرف بد1ت وحوافز لتحفيزھم . زيادة دخل المرشد

، ثم تعيين مرشدين %87.6على العمل بأھمية نسبية بلغت 
، ثم إتاحة الفرصة %80.1جدد بأھمية نسبية بلغت 

 للمرشد 1تخاذ القرارات دون الرجوع للرؤساء بأھمية
مشاركة المرشد في وضع البرنامج ، ثم %75.9 بلغت نسبية

التوصيف ، ثم %75.6 بأھمية نسبية بلغت ا1رشادى
 بأھمية نسبية بلغت الوظيفي لمھام وواجبات المرشد

 بأھمية نسبية بلغت توفير وسائل اتصال حديثة، ثم 74.4%
 بأھمية تكليف المرشد با,دوار ا�رشادية فقط، ثم 70.7%

 تحديد جھة واحدة تكون مسئوله عن ، ثم%70.3نسبية بلغت 
، ثم ك9 %66.9 بأھمية نسبية بلغت ا�شراف علي المرشدين

وصول التعليمات ا�رشادية قبل ميعاد تنفيذھا بفترة من 
وجود حلقة وصل بين المراكز البحثية والمرشد و مناسبة 

التواصل والتنسيق ، ثم %63.2 بأھمية نسبية بلغت الزراعي
 بأھمية نسبية بلغت مات المحلية لتكامل العملمع المنظ

 بأھمية نسبية بلغت توفير وسائل انتقال للمرشد، ثم 60.5%
توفير المعينات ا�رشادية السمعية والبصرية ، ثم 58.3%

زيادة ، ثم %49.2 بأھمية نسبية بلغت لزيادة إقناع الزراع
 %.48.1 بأھمية نسبية بلغت عدد الدورات التدريبية

 اتالتوصي

 : بناء على النتائج السابقة يمكن الخروج بالتوصيات ا�تية     

 والمعنوي المادي والترقي التقدم فرص زيادة -1

 الرضا درجات من ترفع التي الوسائل توفير محاولة -2
 المرشدين لدى الوظيفي

 واقع لتحسين الزراعي المرشد بمقترحات ا,خذ -3
 ا�رشادي العمل

 التي ا,خرى البحثية تاھالج مع والتنسيق التعاون -4
 عملية وممارسات معلومات وتوليد إنتاج على تعمل

 زراعية

 الزراعي با�رشاد للعاملين التدريبية الدورات زيادة -5

 للمرشدين والمعيشي ا1قتصادي المستوى تحسين -6
 مادية حوافز واعطاء ا,جور، بزيادة الزراعيين

 ا�رشادي  العمل فعالية وزيادة لتحسين

 بين والتنسيق الربط وضرورة أھمية ىلع التأكيد   -7
 زراعي مرشد لتخريج) الجامعات (والتعليم ا�رشاد

 مؤھل

أن تكون مؤھ9ت العاملين وخبراتھم مناسبة للمھ~ام   -8
 المكلوبة منھم

 تغيير سياسات ا�رشاد الزراعى  -9

 توفير الدعم وا�ھتمام من الدولة با�رشاد الزراعى -10

مي~~ة ودور المرش~~د ت لتوعي~~ة ال~~زراع بأھاعق~~د ن~~دو -11
 .الزراعى
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 التى تواجه المرشدين الزراعيين : المشكvت. 27جدول 
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المرتب~~~~~ات وع~~~~~دم وض~~~~~عف ا,ج~~~~~ور  1
 اسبتھا لطبيعة العملمن

112 42.1 87 32.7 37 13.9 30 11.3 3.1 76.4 2 

 5 71.0 2.8 18.8 50 15.4 41 28.9 77 36.8 98 1 توجد وسائل مواص9ت لJنتقال 2
ع~~~~~دم كفاي~~~~~ة الميزاني~~~~~ة الت~~~~~ى تق~~~~~دمھا  3

 الحكومة
67 25.2 63 23.7 78 29.3 58 21.8 2.4 63.1 10 

 11 62.9 2.3 19.9 53 30.8 82 27.1 72 22.2 59 ة والبصرية عدم كفاية المعينات السمعي 4
 5 71.0 2.8 16.9 45 18.0 48 30.5 81 34.6 92 تعدد جھات ا�شراف على المرشد 5
ع~~دم ت~~~وافر الح~~~وافز المالي~~~ة والب~~~د1ت  6

 المناسبة 
97 36.5 79 29.7 53 19.9 37 13.9 2.9 72.2 4 

 8 63.3 2.5 25.2 67 22.9 61 25.2 67 26.7 71 اعىھتمام الدولة با�رشاد الزرأعدم  7
ال~~~~نقض الش~~~~ديد ف~~~~ى ع~~~~دد المرش~~~~دين  8

 الزراعيين
151 56.8 91 34.2 18 6.8 6 2.3 3.5 86.4 1 

 3 75.1 3.0 11.3 30 17.3 46 31.2 83 40.2 107 عدم وضوح دور المرشد الزراعى 9
 3 75.1 3.0 9.0 24 21.4 57 31.6 84 38.0 101 تكليف المرشد الزراعى بأعمال إدارية 10
 غي~~~~~~ر زراعي~~~~~~ينوج~~~~~~ود مھندس~~~~~~ين  11

 متخصصين فى ا�رشاد الزراعى
87 32.7 74 27.8 39 14.7 66 24.8 2.7 67.1 7 

 9 64.6 2.6 25.9 69 19.2 51 25.6 68 29.3 78 نقص عدد ا,خصائيين ا�رشاديين 12
عدم اقتناع عدد كبير م~ن ال~زراع ب~دور  13

 زراعىا�رشاد ال
82 30.8 79 29.7 55 20.7 50 18.8 2.7 68.1 6 

 Excel 2010، وبرنامج )SPSS ver. 25(حسبت  منبيانات الدراسة الميدانية بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى :المصدر
 

 المشكvت التي تواجھھم مقترحات المرشدين الزراعيين المبحوثين لحل . 28جدول 
 تيبالتر )%( عدد المقترحات م
 1 87.6 233 وصرف بد1ت وحوافز لتحفيزھم على العمل. زيادة دخل المرشد 1
 2 80.1 213 .تعيين مرشدين جدد 2
 11 58.3 155 .توفير وسائل انتقال للمرشد 3
 13 48.1 128 .زيادة عدد الدورات التدريبية 4
 7 70.3 187 .تكليف المرشد با,دوار ا�رشادية فقط 5
 12 49.2 131 .نات ا�رشادية السمعية والبصرية لزيادة إقناع الزراعتوفير المعي 6
 3 75.9 202 .إتاحة الفرصة للمرشد 1تخاذ القرارات دون الرجوع للرؤساء 7
 5 74.4 198 التوصيف الوظيفي لمھام وواجبات المرشد 8
 10 60.5 161 .التواصل والتنسيق مع المنظمات المحلية لتكامل العمل 9
 6 70.7 188 .وفير وسائل اتصال حديثةت 10
 9 63.2 168 .وصول التعليمات ا�رشادية قبل ميعاد تنفيذھا بفترة مناسبة  11
 4 75.6 201 .مشاركة المرشد في وضع البرنامج ا1رشادى 12
 9 63.2 168 .وجود حلقة وصل بين المراكز البحثية والمرشد الزراعي 13
 8 66.9 178 ئوله عن ا�شراف علي المرشدينتحديد جھة واحدة تكون مس 14

 Excel 2010 ، وبرنامج )SPSS ver. 25(حسبت  منبيانات الدراسة الميدانية بواسطة برنامج التحليل ا�حصائى :المصدر
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PATH ANALYSIS OF THE IMPACT OF REGULATORY PRESSURES 
ON THE PERFORMANCE OF AGENTS AGRICULTURAL FOR 

THEIR EXTENSION ROLES IN SHARKIA GOVERNORATE 

Mohammed I.A. Al Khouly 

Rural Sociol. and Agric. Ext., Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The main objective is to raise the performance of the agents to their 
extension roles and improve their working conditions by achieving the following sub-
objectives: the characteristics of agricultural extension agents, the organizational pressures on 
agricultural agents and their associated factors, the degree of performance of agricultural 
extension workers and their associated roles, and the most important determinants to improve 
the performance rates of agricultural extension workers for their extension roles, as well as the 
conclusion of the best causal model determining the path of causal relationships between the 



 

 
Mohammed I.A. Al Khouly 1706

independent variables studied in their impact on the performance rates of the agents for their 
roles and finally to identify the problems faced by agricultural extension workers and their 
proposals to solve them.This research was conducted in Sharkia Governorate and the focus of 
this research was on the managers of the associations and the basin mentors as the real 
workers of the field agricultural extension, which bear the heavy burden in the practical and 
practical application of agricultural extension tasks. The sample size was 266 subjects. The 
researcher relied on the questionnaire to use the questionnaire form the data collection period 
took about six months from September 2018 to March 2019.The most important findings 
were that a large proportion of agricultural extension workers suffer from increased 
organizational pressures. Most of the counselors agreed that the available physical and human 
resources are moderate. The types of pressures on the agricultural extension workers were the 
weaknesses related to wages and incentives, followed by the psychological and social 
pressures followed by the pressures associated with the administrative and organizational 
aspects, followed by the pressures related to the material and human resources necessary to 
work and finally the pressures associated with labor relations. There was also a significant 
correlation between the regulatory pressures on agricultural extension agents and the 
following independent variables: (age, number of years of experience in agricultural 
extension, income, job satisfaction, satisfaction with extension work). There was also a 
significant positive correlative relationship between the regulatory pressures on the 
agricultural extension agents and each of the following independent variables (extension 
density and supervisory area). The low planning role, the coordination role, the average and 
the decreasing role of the extension and the higher educational role of agricultural extension 
workers. The extension roles of the extension workers were the educational roles followed by 
the supporting roles followed by the coordination roles followed by the planning roles and 
finally the pressures related to the labor relations.The number of training courses, motivation 
for achievement, job satisfaction, satisfaction with guidance work, professional compatibility, 
feeling of well-being te regulatory pressures on the agricultural supervisor). There was also a 
significant correlation between the rates of performance of the extension agents for their 
extension roles and each of the following independent variables (extension density, 
supervisory area) Three independent variables contribute significantly to the organizational 
pressures on the agricultural extension workers: the extension density, the functional 
satisfaction variable and the monthly income variable, and it was found that five variables 
contribute significantly to the performance rates of the agricultural extension workers. The 
agricultural supervisor, the number of training courses, the motivation for achievement and 
the extension density, and the sense of belonging to the local community.The most important 
problems faced by the counselors were the severe decline in the number of agricultural 
extension workers, the low salaries, the lack of suitable salaries for the nature of work, the 
lack of clarity of the role of the agricultural agent, the assignment of the agricultural 
supervisor with administrative work, and the lack of financial incentives and allowances. 
Enter the agent. And the provision of an opportunity for the agent to make decisions without 
reference to the chairmen, and the participation of the agent in the development of the 
extension program, and the job description of the tasks and duties of the extension agent 

Key words: Lattice analysis, regulatory pressures, performance guides, extension roles, Sharkia 
Governorate. 
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