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التعرف على و، بمحافظتي الشرقية وشمال سيناء خصائص المبحوثين ستھدف ھذا البحث التعرف علىا: الملخص
وتحديد متطلبات تطبيق ، محافظتي الشرقية وشمال سيناءا;ھمية النسبية لمصادر المعرفة الخاصة بالخدمات ا7رشادية ب

 بمديرية ًيا زراعًا مھندس93، بواقع ًيا زراعًا مھندس156دراسة بعدد تم تحديد حجم عينة ال ،إدارة المعرفة بالمحافظتين
عة بمحافظة الشرقية، وھى تمثل من العاملين بمديرية الزرا ًيا زراعًامھندس 63الزراعة بمحافظة شمال سيناء، وعدد 

 بديوان مديرية الزراعة من شاملة المھندسين الزراعيين فى كلتا المحافظتين، حيث يبلغ عدد المھندسين الزراعيين% 15
ً امھندس 421، ويبلغ عدد المھندسين الزراعيين بديوان مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ًيا زراعًامھندس 624بشمال سيناء 

، وتم ا7عتماد فى جمع البيانات الRزمة على ا7ستبيان بالمقابلة  تعتبر ھذه العينة من العينات العشوائية المنتظمةً،يازراع
من % 14.3أن ، ھذا وقد أوضحت النتائج 2019أغسطس  حتى م جمع البيانات خRل الفترة من يوليوشخصية وتال

من المبحوثين بالمحافظة % 47.6، وأن ) سنه39أعمارھم أقل من  (المبحوثين بمحافظة الشرقية وقعوا فى فئة صغار السن
، بينما ) سنه47أعمارھم أكبر من  (من كبار السن% 38.1، وأن ) سنه 47-39أعمارھم مابين  (كانوا من متوسطى السن

من المبحوثين بالمحافظة % 45.2من المبحوثين بمحافظة شمال سيناء وقعوا فى فئة صغار السن، وأن % 20.4نجد أن 
من إجمالى المبحوثين % 12.2أن  النتائج وكذلك أوضحت ،من كبار السن% 34.4كانوا من متوسطى السن، وأن 

 بالمحافظة كانوا ممن )%72.4(لدراسة لم يحصلوا على تدريب، وأن ما يقرب من ثRثة أرباع المبحوثين ا بمحافظتى
من المبحوثين حصلوا على عدد متوسط من الدورات، وأن % 12.8ات التدريبية، وأن رحصلوا على عدد قليل من الدو

 الجھاز الوظيفى بمحافظتى يالبية المبحوثين فوھذا يعنى أن غ،  من الدوراتربيعلى عدد كمن المبحوثين حصلوا % 2.6
محل الدراسة حصلوا على عدد قليل من الدورات التدريبية، مما يشير إلى ضرورة ا7ھتمام بعملية التدريب لرفع مھارات 

ية من وجھة نظر وأتضح عند مقارنة متوسط إجمالى درجة وجود متطلبات إدارة المعرفة الزراع، العاملين بالتنظيم
 وھو أعلى 104.78محافظة شمال سيناء متوسط إجمالى درجة وجود المتطلبات بھا بلغ  أن المحافظتين بحوثين بين كلتاالم

، وبلغ المتوسط 101.19من متوسط إجمالى درجة وجود متطلبات إدارة المعرفة الزراعية بمحافظة الشرقية والذى بلغ 
 .103.33ًالعام لمحافظتي الدراسة معا 

Xشمال سيناء، محافظة محافظة الشرقية، إدارة المعرفة، المعرفة :سترشاديةالكلمات ا . 

 يةمشكلة البحثال ومقدمةال

تعد البحوث الزراعية ا;ساس المتين والقاعدة الصلبة 
 ،التى تقوم عليھا النھضة الزراعية فى أى دول عصرية

وجھاز ا7رشاد الزراعى ھو التنظيم المسئول عن نقل 
البحوث من مصادرھا البحثية إلى من ھم وتوصيل نتائج 

، وھذا إن دل على حاجة إلى تطبيقھا أ� وھم الزراعفى 
شيئ فإنما يدل على الصلة الوثيقة التى تربط ا7رشاد 
الزراعى بالبحوث الزراعية، وھذا يتطلب بالتالى أن يكون 
ًھناك إتصا� وثيقا وتعاونا تاما ومستمرا بين رجال البحث  ً ً ً ً

د، فا7رشاد الزراعي بدون بحوث تطبيقية مستمرة وا7رشا

ومتجددة � يمكنه أن يحقق أھدافه، وبالمثل فإن البحوث 
الزراعية بدون وجود جھاز إرشادى فعال يقوم بتوصيل 

وعلى ھذا فإنه  نتائجھا للزراع تصبح عقيمة � نفع منھا،
يمكن القول بأن ا7رشاد الزراعى ينمو وينھض ويتطور 

 حركة البحث العلمى الزراعى وكلما زاد كلما نشطت
ترابط وتRحم أجھزة البحوث الزراعية مع أجھزة ا7رشاد 

، الزھرانيوالشافعي ( الزراعى على مختلف مستوياته
2008.( 

ضوي بين النشاطين البحثي حيث أن الربط الع
 آليات فعاله لتقوية ودعم الروابط بين البحوث يعدوالخدمي 

الروابط بين الجھات الزراعية والجھات رشاد، لتعزيز وا7
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 بالتنمية الريفية لتنسيق الجھود والعمل ةا;خرى المعني
الميدانى، والتنسيق الجيد بين مختلف الجھات التى تقدم 

 ).2007 ،صالح(خدمات ارشاديه في المناطق الريفية 

إلى اعتبار المعرفة أحد ) 2002(السلمى شار وقد أ
ة فى رأس المال القائم على الفكر عوامل ا7نتاج والمتمثل

والخبرة والذى يتجدد ويتطور باستمرار و� ينضب 
با7ستخدام وھى اداتھا الحيوية للقيام بوظائفھا ومباشرة 

 .أنشطتھا من أجل تحقيق أغراضھا وغايتھا

م بمفھوم أنظمة وفى السنوات ا;خيرة بدأ ا7ھتما
دة اصبح نظام جدي، ومع بداية ا;لفية الالمعرفة الزراعية

 Agricultural Innovationالتحديث الزراعي
System أكثر المفاھيم تعبيرا عن تلك ا;نظمة فى صورة 

شكل تخطيطى يصف كيفية تطوير القطاع الزراعى بشكل 
 .يمكنه أن يستجيب بشكل اكبر �حتياجات المستھدفين

 من أھم التحديات التى أن )2012 (زھرانويرى 
فجوة استخدام عرفى الزراعى ظھور تواجه النظام الم

المعرفة فى مصر تظھر بشكل واضح على مستوى 
العرض والطلب، حيث لدينا قطاع إنتاجى زراعى يحتاج 
المعرفة دون أن يعرف كيف يطلبھا، مقابل قطاع بحثى 
زراعى يمتلك ھذه المعرفة و� يعرف كيف يقدمھا ليمر 

 بين الوقت دون اتخاذ أى إجراءات على ا;رض تصل
المدخRت المعرفية والمخرجات التنموية، كما أن مسئولية 
بناء وتفعيل نظام معرفى زراعي � يحتاج لفريق يعمل 
فقط كحائز للمعرفة وإنما لفريق يمتلك اسس وأدوات إدارة 
المعرفة، وھى وظائف تتراوح بين تحديد مصادر المعرفة 
واستخRصھا وحصدھا وتنظيمھا إلى أخرى تتصل 

 .)2012 ،زھران (تھا وتطبيقھا وتقييم نتائج استخدامھابإتاح

ومن ھذا المنطلق تأتي أھمية تطوير وإدارة المحتوى 
المعرفي المتخصص في مجال الزراعة بشكل يسھل 
الوصول إلى المعلومات والمعارف الزراعية من أجل حل 
المشكRت، مما يسھم إلى حد كبير في تنمية المجتمع 

 .ي المناطق الصحراوية أو الريفيةفالزراعي سواء كان 

مما يستدعي إجراء دراسة ميدانية للوقوف علي 
 متطلبات تطبيق إدارة المعرفة لتوفرالوضع الراھن 

بمحافظة الشرقية بالقطاع ا7رشادي الزراعي الزراعية 
 . مقارنة بمحافظة شمال سيناء

 :مكن تحديد مشكلة البحث فى التساؤ�ت التاليةأوقد 

 ا;ھمية النسبية لمصادر المعرفة الخاصة ھى ما -1
  ؟ الزراعيةبالخدمات ا7رشادية

ھو ترتيب وجود متطلبات تطبيق إدارة المعرفة  ما -2
 الزراعية ؟

دارة لتوفر متطلبات تطبيق إ ھل ھناك فروق واضحة -3
 .  المعرفة الزراعية بين المحافظتين محل الدراسة

 أھداف البحث في ًانطRقا من مشكلة البحث فقد تحددت
 :ما يلى

خصائص المبحوثين الشخصية بعض التعرف على  -1
 . والمھنية بمنطقتي الدراسة

ا�ھمية النسبية لمصادر المعرفة الخاصة علي التعرف  -2
 .بالخدمات ا7رشادية بمنطقتي الدراسة

متطلبات تطبيق إدارة  توفرالتعرف علي ترتيب  -3
 .سةالمعرفة الزراعية بمنطقتي الدرا

وفى ھذا السياق يتناول ا7طار النظري والمرجعي 
 ، أنواع المعرفة،مفھوم المعرفة: للدراسة ا;بعاد التالية

 .متطلبات تطبيق إدارة المعرفة، مفھوم إدارة المعرفة

 مفھوم المعرفة 

 المعرفة ھى مجموعة من الخبرات والمھارات والحقائق
ات التى تم والمعتقدات والمفاھيم والمعلومات والبيان

كانت ھذه المعرفة ظاھرة أو  ومعالجتھا سواء تنظيمھا
، وھى قابلة ل�ستخدام فى حل المشكRت القائمة من كامنة

خRل وضع الخطط الحالية والمستقبلية والعمل على 
 ).2015، سرحان(تنفيذھا 

كل شيء ضمنى أو ظاھرى : بأنھاوعرفھا الكبيسي 
إتقان أو اتخاذ قرارات يستخدمه ا;فراد ;داء اعمالھم ب

 ). 2005، الكبيسي(صحيحة 

 أنواع المعرفة

 بتقديم تصنيفا Nanoka and Takeuchiًقام كR من 
، ومن خRل ھذا التصنيف ميزا بين نوعين من للمعرفة

 : المعرفة ھما

وتوجد فى : Tacit Knowledge المعرفة الضمنية -1
خلي، العقل البشرى والسلوك وتشير إلى ا7حساس الدا

ومن ثم فإنھا شخصية، ويصعب توصيفھا أو تقنينھا 
 وعناصر فنية Cognitiveوتتضمن عناصر معرفية

Technical ومن ھنا يمكننا القول أن ھناك أفراد 
يمتلكون معرفة ضمنية وإنضمامھم للمنظمات يزيد 

 ه منويعزز قدرة المنظمات وفاعليتھا لما يمتلكون
ن تحويل بعض وعليه يمك. مھارات وقدرات ضمنيه

المعرفة الضمنية إلي معرفة صريحة عن طرق 
المRحظة والممارسة العملية وتدوينھا بنشرات 

 . وكتيبات لتصبح معلومات

وتسمي : Explicit Knowledge المعرفة الصريحة -2
ويقصد بھا المعرفة ) ھريةالظا(أيضا ً المعرفة 

، المرمزة، والتي تتعلق بالمعلومات الظاھرة الرسمية
 وھي ،الموجودة والمخزنة با;رشيف مثل الكتب

ھا بوضوح والقابلة للنقل والتعلم، المعرفة المعبر عن
خرين والتي يمكننا والتي يمكن أن نتقاسمھا مع ا£
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تخزينھا في ملفات وسجRت ويتميز ھذا النوع من 
المعرفة بأنه مقنن ومحدد المحتوى وله مظاھر خارجية 

 متعددة سواء بالكتابة أو ويمكن التعبير عنه بوسائل
 لخ، وتتيح تكنولوجيا المعلومات إمكانيةإبالرسم أو التحدث 

 ).Nonaka, 1995(تحويلھا ونقلھا 

 مفھود إدارة المعرفة

ستراتجية للحصول على إدارة المعرفة عبارة عن إ
المعرفة المناسبة من ا;شخاص المناسبين فى الوقت 

لمعلومات بھدف مساعدتھم فى مشاركة ا المناسب
 ). 2013على، ( وتوظيفھا لتحسين مستوى ا;داء

 لسيادة ةن مفھوم إدارة المعرفة ظھر كنتيجة حتميإ
تضحت أھميتھا في كونھا االمعرفة في ھذا العصر و

المصدر الرئيسي لتحقيق النجاح، فالحاجة إلي النظر في 
المعرفة وإدارتھا قد إزداد بشكل كبير علي إنھا حقل 

 وطريقة علمية بمنھجيةن يتم معالجته مستقبل يجب أ
، وأصبح النظر إلي المعرفة رغم انھا غير واضحة

ملموسة في كثير من ا;حيان علي إنھا ذات قيمة عالية 
 ،علي(وتعد من ا;صول ا7ستراتيجية ا;كثر أھمية 

2013.( 

 ت تطبيق إدارة المعرفة الزراعيةمتطلبا

 متطلبات معرفية 

 البيانات والمعلومات

 أن المعلومات ھي مجموعة من )2017 (أمين وذكر 
بح ذات قيمة البيانات ذات معني جمعت مع بعضھا لتص

ھي إ� تجميع  ، والمعرفة مايمكن ا7ستفادة منھا
للمعلومات ذات المعني ووضعھا في نص للوصول إلي 

 . فھم يمكن ا7ستنتاج منه

 البيانات علي إنھا مجموعة )2010 (طيطيوعرف 
 مترابطة التي يتم إبرازھاالائق الموضوعية غير من الحق

، وتصبح البيانات وتقديمھا دون أحكام أولية مسبقة
، وتصنيفھا وتنقيحھا وتحليلھا لجتھامعلومات عندما يتم معا

 .ا في إطار واضح ومفھوم للمتلقيثم وضعھ

 المعرفة الضمنية

، المعرفة المعقدة: وعرفت المعرفة الضمنية علي إنھا
ة وغير المصقولة والمتراكمة علي شكل معرفة المركب

الكيف والفھم في عقول وأذھان الناس الذين يتمتعون 
 ).Balogum and Hailey, 2004(بإطRع واسع 

 رأس المال البشري

وأھمية رأس المال الفكري بإمتRك المنظمة نخبة 
، علي كافة المستويات داخل المنظمةمتميزة من العاملين 

لھا القدرة علي التعامل المرن في ظل نظام وھذه النتيجة 
ھذا إنتاجي متطور، ولھا القدرة علي إعادة تركيب وتشكيل 

، وإن تكوين رأس المال النظام ا7نتاجي بطرق متميزة
، ومعقدة المنظمة ھو نتاج لعمليات متتابعةالفكري في 

تحتاج إلي إستثمارات وفترات زمنية طويلة لتكوينھا، فإذا 
لمھارات الفكرية يمكن إستقطابھا بشكل كانت بعض ا

مباشر من البيئة الخارجية فإن المنظمة تحتاج إلي أن 
تجعل من ھذه المعارف مدخRت تجري عليھا بعض 
عمليات التحويل المناسبة، لكي تصبح المعارف مرتبة 

المنظمة في خلق تراكم معرفي فعال، ومنظمة تستند عليھا 
تكوين الجانب المھم ، لةكقدرات أساسية ذات أھمية كبير

 ،رفاعي(، وھو رأس المال غير الملموس من رأس المال
2014(. 

 التكنولوجيا

لتكنولوجيا المعلومات دور مھم في تطوير وتنمية 
المنظمات منذ أوائل التسعينيات، من خRل توفير 
المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، ودعم وتحسين 

وتنشيط حركة ا�تصا�ت عملية اتخاذ القرار، وتحسين 
 .بالمنظمة

 البيئة التنظيمية

 الثقافة التنظيمية

الثقافة التنظيمية ھي مجموعة القيم والمعتقدات 
وا;حاسيس الموجودة في داخل المنظمة والتي تسود بين 

عات العاملين مثل طريقة تعامل ا;فراد مع بعضھم، وتوق
 ، وكيفية تفسيرھمكل فرد من ا;خر ومن المنظمة

لتصرفات ا£خرين، ويتطلب تطبيق إدارة المعرفة في أية 
منظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة مRئمة ومتوافقة مع 
مبدأ ا�ستمرار في التعلم وإدارة المعرفة، وأن تكون الثقافة 

وھناك عوامل .التنظيمية مشجعة لروح الفريق في العمل
منظمة، وھى تساعد على إدخال مفھوم إدارة المعرفة في ال

بالتالي تمثل عوامل ايجابية 7دارة المعرفة في المنظمات 
ويقصد بھا الثقافة التي تشجع وتحث على العمل بروح 
الفريق وتبادل ا;فكار ومساعدة ا£خرين، والقدوة والمثل 
ا;على للقيادة الفعالة التي تعتني بالمعرفة والعوامل التي 

 المعرفة تساعد وتحفز على تبنى مفھوم إدارة
)McDermott and O’Dell, 2001.( 

 الھياكل التنظيمية

مما �شك فيه أن الھياكل التنظيمية ا;كثر مRءمة 
7دارة المعرفة ھي تلك الھياكل التي تتسم بالمرونة 
والتكيف مع البيئة وسھولة ا�تصا�ت وقدرتھا على 

ويعتمد الھيكل الوظيفي . ا�ستجابة السريعة للمتغيرات
ويكون لكل .ًالتخصص وتقسيم العمل، تبعا للوظائفعلى 

فرد يعمل في تخصص معين رئيس مباشر، وتكون ا7دارة 
العليا في تحكم قوي للمنظمة ككل، وينعكس ھذا على تدفق 
المعلومات في المنظمة، حيث تتركز في المديرين ويتم 

ويعني ذلك عدم .توزيعھا من قبل ا7دارة على ا;فراد
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باشرة بين ا;فراد، وبالتالي تكون إمكانية وجود عRقات م
 .نقل المعرفة والمشاركة فيھا محددة 

بصفة عامة، فان تھيئة المناخ المناسب لتطبيق إدارة 
 المعرفة التنظيمية تتطلب بالضرورة التحول إلى الممارسات
ًا7دارية المعتادة ا;كثر توافقا مع معطيات عصر المعرفة، 

 :مثل

كل التنظيمي ھرمي الشكل متعدد التحول من الھي -
ًالمستويات إلى الھياكل التنظيمية ا;كثر تفلطحا وا;بعد 

 .عن الشكل الھرمي

التحول من النظم المركزية التي تعتمد على احتكار  -
المعرفة وتركيزھا في مستوى تنظيمي واحد، إلى النظم 
الRمركزية، التي تستند إلى تدفق وانتشار معرفي يغطى 

 .ة كلھا ويشارك الجميع في تخليقھاالمنظم

التحول من أنماط التنظيم القائمة على العمل الفردي  -
 المنعزل إلى نمط العمل الجماعي في فرق عمل ذاتية

 ).2013، علي(

 القيادة

ًإن إدارة المعرفة تتطلب نمطا غير عادي من القيادة 
يتمكن من قيادة ا£خرين، لتحقيق أعلى مستويات من 

فالقادة لم يعد يوصفون بأنھم . ة في المنظمةا7نتاجي
  Coordinator رؤساء، ولكنھم يوصفون بأنھم منسقون

. Coaches  أو مدربون Facilitators أو مسھلون
ولذلك، فإن القائد المناسب 7دارة المعرفة ھو القائد الذي 

القدرة على شرح : يتصف بثRث صفات أساسية ھي
دوة لھم، وأن تكون لديه الرؤية ل¨خرين، وأن يكون ق

القدرة على ربط ھذه الرؤية في أكثر من مضمون وداخل 
. أكثر من إطار يھم المنظمة وتعمل المنظمة من خRله

أن  :وھناك صفات أخرى يتعين أن يتصف بھا القائد ھي
يعمل على بناء رؤية مشتركة، وا�تصال والتعامل الدائم 

عالھم عن رؤيته مع ا£خرين في المنظمة وسماع ردود أف
مع تقييم ھذه الرؤية وإعادة تشكيلھا وتنميتھا، كلما لزم 

 .)2005، أحمد(ا;مر 

 الطـريقة البحثيـةمصادر البيانات و

 منطقة الدراسة

محافظة : يت ھذه الدراسة في محافظتين ھماأجر
مديرية وتم إختيار الشرقية، ومحافظة شمال سيناء، 

 .راء الدراسة الميدانية 7ج في كلتا المحافظتينالزراعة

 عينة الدراسة

إختيار عينة عشوائية منتظمة من المھندسين تم 
 الزراعة بمحافظتي الشرقية تيالعاملين بمديريالزراعيين 

ً امھندس 156بعدد وشمال سيناء وتحدد حجم العينة 

بمديرية الزراعة  ًيا زراعًامھندس 93، بواقع ًيازراع
 من ًيا زراعًامھندس 63بمحافظة شمال سيناء، وعدد 

عة بمحافظة الشرقية، وھى تمثل العاملين بمديرية الزرا
من شاملة المھندسين الزراعيين فى كلتا % 15

المحافظتين، حيث يبلغ عدد المھندسين الزراعيين بديوان 
، ويبلغ ًيا زراعًامھندس 624مديرية الزراعة بشمال سيناء 

لزراعة عدد المھندسين الزراعيين بديوان مديرية ا
 . ًيا زراعًامھندس 421بمحافظة الشرقية 

 طريقة وأدوات جمع البيانات

عتمد الباحث في جمع البيانات علي إستخدام طريقة ا
ا7ستبيان بالمقابلة الشخصية، وقد روعي في تصميم 
إستمارة ا7ستبيان التسلسل المنطقي ل©سئلة وإرتباط 

لوب بما ا;سئلة بأھداف الدراسة وبساطة وسھولة ا;س
يتفق مع مستوى تفكير ومعرفة المبحوثين وكذلك إختيار 
ا;سئلة الصالحة لقياس المتغيرات موضوع الدراسة، وقد 
استدعي ذلك إستعراض العديد من ا7ستمارات البحثية 
التي تم تصميمھا في دراسات سابقة وا7ستعانة برأى 
الخبراء والمتخصصين في مجا�ت ا7رشاد الزراعي 

فة بصفة عامة، ومجال إدارة المعرفة الزراعية المختل
بصفة خاصة، وبعد تصميم ا7ستمارة تم إجراء إختبار 

من كل  ًا مرشد20مارة علي عينة مكونة من مبدئي ل�ست
محافظة، وتم جمع البيانات خRل الفترة من شھر يوليو إلى 

 .2019شھر أغسطس عام 

 البحثأساليب المعالجة الكمية لمتغيرات 

ًنادا إلى المفاھيم العلمية وبعض التعريفات السابقة إست
Rع عليھا وفى ضوء طبيعة  ا7طتمفى مجال البحث والتى 

المتغيرات البحثية وأھداف البحث فقد أمكن تعريف المشكلة 
 :ً إجرائيا على النحو التالىالبحث ھذاالواردة فى 

 الشخصية والمھنية للمبحوثينالمتغيرات 

 السن

 ھªªذه الدراسªªة سªªن المبحªªوث بالسªªنوات ويقصªªد بªªه فªªى
 وتªم قيªاس ھªذا ;قرب سªنة ميRديªة وقªت إجªراء الدراسªة،

المتغير بسؤال المبحªوث عªن عمªره ;قªرب سªنة وإسªتخدم 
عدد السنوات الممثلªة لسªن المªزارع كمؤشªر رقمªي لقيªاس 
ھذا المتغير، وتم تقسيم المبحوثين من حيث السن إلي ثRث 

 ، ومتوسªªطى) سªªنة39 - 27مªªن (ن صªªغار السªª: فئªªات كمªªا يلªªي
 ).57-47من (، وكبار السن ) سنة47-39(السن 

 الدورات التدريبيةعدد 

ويقصد بھا عدد الدورات التدريبية التي حضرھا 
 تم قياس ھذا المتغير بسؤال ة،المبحوث في ھذه السن

المبحوث عن عدد الدورات التدريبية كمؤشر رقمي لھذا 
الفعلي لعدد الدورات المقياس، وعلي أساس المدى 

فئة : سيم المبحوثين إلى أربعة فئات كما يلىقالتدريبية تم ت
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تضم مبحوثون لم يحصلوا على تدريب، وفئة مبحوثون 
 7أقل من (ات التدريبية حصلوا على عدد قليل من الدور

د متوسط من  وفئة مبحوثون حصلوا على عد،)دورات
حوثون حصلوا   وفئة مب،) دورة13–7(الدورات التدريبية 

 13 من أكثر(ر من الدورات التدريبية بيعلى عدد ك
 ).دورات

 مدة الخدمة في القسم

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدة الخدمة 
فى القسم الذى يعمل فيه بالسنوات كمؤشر رقمي لھذا 
المقياس، وعلي أساس المدى الفعلي لمدة الخدمة فى القسم 

 المبحوثين من حيث فئات مدة يمتقسبعدد السنوات، وتم 
مدة خدمة : الخدمة فى القسم إلى ثRث فئات كما يلى

 20-11(، ومدة خدمة متوسطة ) سنة11أقل من (قصيرة 
 ). سنة20أكثر من (، ومدة خدمة طويلة )سنة

 مدة الخدمة في العمل اXرشادي

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدة الخدمة 
دى بالسنوات كمؤشر رقمي لھذا المقياس، فى العمل ا7رشا

وعلي أساس المدى الفعلي لمدة الخدمة فى العمل 
ا7رشادى بعدد السنوات، وتم تفسيم المبحوثين من حيث 
فئات مدة الخدمة فى العمل ا7رشادى إلى ثRث فئات كما 

-11(من ، ومدة خدمة ) سنة11أقل من (مدة خدمة : يلى
 ). سنة20من أكثر (، ومدة خدمة ) سنة20

 ستخدام التقنيات الحديثةا

م تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن استخدا
سيم المبحوثين من حيث  العمل وتم تقيالتقنيات الحديثة ف

فئات استخدام التقنيات الحديثة فى العمل إلى فئتين كما 
نعم، و�، وتم إعطاء ھذه ا�ستجابات السابقة أرقام : يلى

 .رتيبعلى الت) 2، 1(

 ا�عتماد على مبدأ الكفاءة فى الترقية للمناصب العليا

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن ا7عتماد 
على مبدأ الكفاءة فى الترقية للمناصب العليا، وتم تفسيم 
المبحوثين من حيث فئات ا�عتماد على مبدأ الكفاءة فى 

ھذه ، وتم إعطاء نعم، و�: ما يلىالترقية إلى فئتين ك
 .على الترتيب) 2، 1(ا�ستجابات السابقة أرقام 

تحديد ا�ھمية النسبية للطرق اXرشادية التى يفض�لھا 
 المبحوثين

 تم تحديد ا;ھمية النسبية لدرجة تفضيل الطرق 
ا7رشادية لدى المبحوثين لتوصيل الرسائل ا7رشادية 
ًللمسترشدين وفقا للمتوسط الحسابى لدرجة التفضيل، ثم تم 

ًترتيب المصادر ترتيبا تنازليا وفقا لقيمة المتوسط ً. 

 توفر متطلبات إدارة المعرفة الزراعية

يقصد بھا فى ھذه الدراسة درجة توفر متطلبات إدارة 
المعرفة الزراعية، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث 

عن درجة وجود ھذه المتطلبات من خRل ا�ستجابة على 
 :  أنواع من المتطلبات ا�ساسية، وھى عبارة تمثل ثRثة51

 ا�حتياجات المعرفية

 : عبارة تمثل خمس متطلبات فرعية كالتالى26وتضم 

 البيانات والمعلومات

توفير الجھاز ا�رشادي :  عبارات، وھى5وتضم 
للمعلومات التي تساعد العاملين فيه علي إيجاد حلول 

ن، للمشكRت التي تواجھھم في العمل مع المسترشدي
إكتساب العاملون بالجھاز ا7رشادي الزراعي المعرفة من 
خRل توافر مصادر متعددة للمعلومات الRزمة، ويقوم 
الجھاز ا�رشادي بتحويل البيانات الي معلومات بطرق 
عملية لRستفادة منھا في الحصول علي المعرفة الزراعية، 
 ولدي الجھاز ا�رشادي الزراعي قاعدة للبيانات لتصنيف

  ا�جتماعاتإستخدام الجھاز ا7رشادي الزراعيالمعرفة، و
والندوات ا7رشادية وسيلة لتحويل المعلومات وتوزيعھا 

 .علي العاملين لتصبح معرفة

 المعرفة الضمنية

لدي الجھاز ا7رشادي :  عبارات، وھى4وتضم 
الزراعي الخبرات الفنية وا7دارية الكافية، مRئمة 

رشاد الزراعي مملوكة للعاملين في ا7الفردية الوالمھارات 
للتعامل مع ا;نشطة المختلفة مRئمة، وإمتRك الجھاز 
ا7رشادي الزراعي قدر كافي من القدرات لتعليم ا£خرين، 

ستقبل العمل ا7رشادي وكفاية الوقت المخصص للتفكير بم
 .رشادية الزراعيةوالخدمة ا7

 المعرفة الصريحة

معرفة الجھاز ا7رشادي  -:  عبارات، وھى4وتضم 
الزراعي 7حتياجاتھا الحالية والمستقبلية من الموارد 
البشرية، ومعرفة الجھاز ا7رشادي الزراعي باحتياجات 
جمھور المسترشدين، ويتبني الجھاز ا7رشادي الزراعي 
أحدث التكنولوجيا لتطوير وتحسين أعماله، ومعرفة 

لين الذين لديھم الجھاز ا7رشادي الزراعي با;فراد العام
 . ملكيات فكرية وبراءات اختراع

 البنية التحتية والتكنولوجية

توفر الجھاز ا7رشادي :  عبارات، وھى6وتضم 
 متميزة لكافة الموظفين،  ةالزراعي خدمة ا7نترنت وبسرع

ويتوفر لدي الجھاز ا7رشادي الزراعي أجھزة حاسبات 
ز ا7رشادي آلية ذات جودة عالية ومتميزة، وقيام الجھا

الزراعي بتسھيل ا�تصا�ت الفعالة لنقل ا;فكار والمعرفة 
بين كافة الوحدات وا;فراد داخله وخارجه من خRل توفير 
تكنولوجيا المعلومات بوسائلھا المختلفة، ويتوافر لدي 

رشادي الزراعي مباني ومكاتب بأعداد تكفي الجھاز ا7
ث مناسب في ثاألتغطية جميع مناطق المحافظة، توافر 

 جميع المباني التابعة ل�رشاد الزراعي، ويتوفر لدي الجھاز
ا7رشادي الزراعي القدرة علي التخلي عن ا;عمال 

 . النظام ا7ليكترونيىالورقية والتحول إل
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 رأس المال البشري

العاملين بالجھاز ا7رشادي :  عبارات، وھى7وتضم 
ھتم الجھاز الزراعي ذوي مھارات فنية وتقنية عالية، وي

ا7رشادي الزراعي با;فكار التي يقترحھا العاملون فيه 
لحل مشكRت العمل، ويشجع الجھاز ا7رشادي الزراعي 
علي إقامة الحلقات النقاشية بين العاملين فيه �ستثمار 
طاقاتھم الفكرية في المجا�ت المعرفية، إھتمام الجھاز 

من خRل ا7رشاد الزراعي برفع كفاءة العاملين فيه 
التدريب، ويراعي الجھاز ا7رشادي الزراعي رغبة 
الموظفين وقدرتھم في ا;داء عند توزيع ا;عمال 
ا7رشادية عليھم، ويمتلك الجھاز ا7رشادي الزراعي 

ا�عداد الكافية من العاملين فيه للقيام بالمھام المطلوبة منه،  
ويحرص جھاز ا�رشاد الزراعي علي تحقيق ا;مان 

 .ستقرار الوظيفي للعاملين وضمان حقوقھم الوظيفيةوا�

 ا�تصا�ت الداخلية والخارجية

 :  عبارات تمثل متطلبين فرعيين ھما9وتضم 

 ا�تصا�ت الداخلية

تتوفر في الجھاز ا7رشادي :  عبارات، وھى5وتضم 
الزراعي وسائل وقنوات وأساليب اتصال متنوعة 

از ا7رشادي ومتعددة، وترتبط أقسام وإدارات الجھ
، وتخدم شبكة )إنترنت(الزراعي بشبكة اتصال داخلي 

ا7نترنت احتياجات العاملين في الجھاز ا7رشادي 
الزراعي، ولدي الجھاز ا7رشادي الزراعي إمكانية 

، وھناك إمكانية )ھاتف، حاسوب، داتا شو(اتصال داخلي 
لتداول المعلومات بين جميع مستويات ا7دارية في الجھاز 

 .رشادي الزراعي  بسھولةا7

 ا�تصا�ت الخارجية

إھتمام الجھاز ا7رشادي :  عبارات، وھى4 وتضم 
الزراعي بمتابعة النشرات والكتب الحديثة بشكل كبير، 
ويتوفر في الجھاز ا7رشادي الزراعي العديد من وسائل 

، ويعي الجھاز )الفاكس، البريد ا7ليكتروني(ا�تصال 
مية المشاركة في المؤتمرات ا7رشادي الزراعي أھ

والفعاليات الخارجية سعيا 7حداث التطورات، إھتمام 
الوزارة بإجراء المسوحات بشكل مستمر للتعرف علي 

 .احتياجات المسترشدين

 الثقافة التنظيمية

 :، تمثل ثRثة أجزاء كالتالىة عبار16وتضم 

 القيادة

اختيار القيادات ا7دارية :  عبارات، وھى5وتضم 
توضح  لجھاز ا7رشادي الزراعي وفق معايير واضحة،با

القيادات ا7دارية بالجھاز ا7رشادي الزراعي الرؤية 
والرسالة وتحديد الھدف ا�ستراتيجي له، تمثل القيادة 
ا7دارية بالجھاز ا7رشادي الزراعي القدوة والمثل ا;على 

للمرؤوسين، وتشجع القيادة ا7دارية العاملين به علي 
ق أھداف المنظمة وتطوير أنشطتھا، وتحدد القيادات تحقي

ا7دارية بالجھاز ا7رشادي الزراعي احتياجات 
 .المسترشدين

 السياسات وا�ستراتيجية

�رشاد يتم تطوير أھداف ا:  عبارات، وھى5وتضم 
يتم مراعاة جودة المعلومات الزراعي بصفة مستمرة، 

برامج وا�نشطة الRزمة �تخاذ القرارات بطريقة سليمة، ال
التي يتم تنفيذھا تتوافق بشكل كبير مع الخطة ا�ستراتيجية 

ھداف الجھاز أھداف العاملين مع أللجھاز، تتوافق 
ا�رشادي الزراعي وتتم مراجعة ا�ستراتيجية وتحليل 

 .قدرات المؤسسة الداخلية والبيئة الخارجية للمؤسسة

 الھيكل التنظيمى

ل يتم خRل المنظمة العم: وھى.  عبارات6 وتضم 
بطريقة � مركزيه مما تتيح سھوله ومرونة تطبيق إدارة 
المعرفة، العمل يتم من خRل جماعات عمل و� يتم 

يوجد قسم خاص بإدارة �عتماد علي نظم العمل الفردية، ا
دارة إ ىالمعرفة داخل المنظمة، المنظمة في حاجه إل

خاصه بإدارة المعرفة والعمل علي نشر المعرفة وتطبيقھا،  
وتعيق عمليات إدارة المعرفة الھياكل التنظيمية ھرمية 

يمتلك الموظفون الصRحية 7نجاز ا;عمال المطلوبة و
 .منھم

 وتم إعطاء ا�ستجابات الخاصة بدرجة وجود المتطلبات
المكونة من وجھة نظر المبحوث لكل عبارة من العبارات 

، 2، 3(درجات ) يحدث، ولحد ما، و� يحدث(لكل عملية 
وتم تحديد ترتيب متطلبات إدارة المعرفة . على الترتيب) 1

ًالزراعية وفقا للمتوسط الحسابى لدرجة تطبيق كل منھا، 
ًوتم ترتيب المصادر ترتيبا تنازليا ً. 

  أدوات التحليل اXحصائى

ئية لتحليل تم إستخدام عدد من ا;ساليب ا7حصا
العرض الجدولى بالتكرار : وعرض نتائج الدراسة ھى

والنسب المئوية فى عرض البيانات الوصفية، والمتوسط 
الحسابى، وا7نحراف المعيارى، والمدى الفعلى لعرض 

 .البيانات الكمية

 النتائج والمناقشة

 ائص الشخصية والمھنية للمبحوثينالخص

 السن

 57 سªنة كحªد أدنªى، 28تراوح سن المبحوثين مªا بªين 
 سªنة، وإنحªراف 45سنة كحد أقصى بمتوسط حسابى قدره 

، وتم تفسيم المبحªوثين مªن حيªث فئªات 6.32معيارى قدره 
 39أقªل مªن (صªغار السªن : السن إلى ثRث فئªات كمªا يلªى
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أكثªر (، وكبار السªن ) سنة47-39(، ومتوسطى السن )سنة
 ).  سنة47من 

مªªªن % 14.3 أن 1جªªªدول أوضªªªحت النتªªªائج الªªªواردة ب
المبحوثين بمحافظªة الشªرقية وقعªوا فªى فئªة صªغار السªن، 

من المبحوثين بالمحافظة كانوا مªن متوسªطى % 47.6وأن 
% 20.4من كبار السن، بينمªا نجªد أن % 38.1السن، وأن 

من المبحوثين بمحافظة شمال سيناء وقعªوا فªى فئªة صªغار 
مªªن مªªن المبحªªوثين بالمحافظªªة كªªانوا % 45.2السªªن، وأن 

 .من كبار السن % 34.4متوسطى السن، وأن 

من % 18وكذلك أوضحت النتائج بنفس الجدول أن 
إجمالى المبحوثين بمحافظتى الدراسة كانوا من صغار 

من المبحوثين كانوا من متوسطى % 46.1السن، وأن 
من كبار السن، وھذا يدل على أن % 35.9السن، وأن 

ى وكبار السن من فئتي متوسط% 82غالبية المبحوثين 
رتفاع أعمار المبحوثين فى الجھاز الوظيفى اوھذا يعنى 

 .بمحافظتى محل الدراسة

 عدد الدورات التدريبية

 0تراوحت عªدد الªدورات التدريبيªة للمبحªوثين مªا بªين 
 دورة تدريبية كحªد أقصªى بمتوسªط حسªابى 20كحد أدنى، 

، وتªم 3.64 دورة تدريبية، وإنحراف معيارى قªدره 4قدره 
فسيم المبحوثين من حيث فئات عدد الدورات التدريبية إلى ت

فئة تضªم مبحوثªون لªم يحصªلوا علªى : أربعة فئات كما يلى
تدريب، وفئة مبحوثون حصلوا على عدد قليل من الدورات 

، و وفئªªة مبحوثªªون حصªªلوا ) دورات7أقªªل مªªن (التدريبيªªة 
،  ) دورة13 – 7(متوسط من الªدورات التدريبيªة  على عدد

ªªªدد كوفئªªªى عªªªلوا علªªªون حصªªªة مبحوثªªªدورات بيªªªن الªªªر م
 ). دورات13أكثر من (التدريبية 

مªªن % 11.1 أن 2وأوضªªحت النتªªائج الªªواردة بجªªدول 
المبحوثين بمحافظة الشªرقية لªم يحصªلوا علªى أى تªدريب، 

بالمحافظªة %) 76.2(وأن أكثر من ثRثة أرباع المبحªوثين 
تدريبيªªة، كªانوا ممªن حصªªلوا علªى عªدد قليªªل مªن الªدوات ال

من المبحوثين حصلوا علªى عªدد متوسªط  مªن % 9.5وأن 
مªªن المبحªªوثين حصªªلوا علªªى عªªدد % 3.2الªªدورات، وأن 

مªªن المبحªªوثين % 12.9بينمªªا نجªªد أن . كبيªªر مªªن الªªدورات
بمحافظªªة شªªمال سªªيناء لªªم يحصªªلوا علªªى أى تªªدريب، وأن 

كªانوا ممªن  بالمحافظªة%) 69.9(أكثر من ثلثي المبحªوثين 
% 15 عªªدد قليªªل مªªن الªªدوات التدريبيªªة، وأن حصªªلوا علªªى

مªªن المبحªªوثين حصªªلوا علªªى عªªدد متوسªªط  مªªن الªªدورات، 
مªªن المبحªªوثين حصªªلوا علªªى عªªدد كبيªªر مªªن % 2.2وأن 

 .الدورات

من % 12.2 بنفس الجدول أن وكذلك أوضحت النتائج
الدراسة لم يحصلوا على  المبحوثين بمحافظتى إجمالى

R72.4ثة أرباع المبحوثين تدريب،  وأن ما يقرب من ث %

من المبحوثين بالمحافظة كانوا ممن حصلوا على عدد قليل 
ن المبحوثين حصلوا م% 12.8من الدوات التدريبية، وأن 

من المبحوثين % 2.6من الدورات، وأن  على عدد متوسط
وھذا يعنى أن غالبية . ر من الدوراتبيحصلوا على عدد ك

حافظتى الدراسة حصلوا المبحوثين فى الجھاز الوظيفى بم
على عدد قليل من الدورات التدريبية، مما يشير إلى 
ضرورة ا�ھتمام بعملية التدريب لرفع مھارات العاملين 

 .بالتنظيم

 مدة الخدمة فى القسم الذي يعمل به المبحوث

 سنة 1تراوحت مدة الخدمة فى القسم للمبحوثين ما بين 
ابى قªªدره  سªªنة كحªªد أقصªªى بمتوسªªط حس27ªªكحªªد أدنªªى، 

، وتªªªم تفسªªªيم 4.24 سªªªنة، وإنحªªªراف معيªªªارى قªªªدره 9.78
المبحوثين من حيث فئات مªدة الخدمªة فªى القسªم إلªى ثRªث 

، ومªدة خدمªة ) سªنة11أقªل مªن (مدة خدمªة : فئات كما يلى
 ).  سنة20أكثر من (، ومدة خدمة ) سنة11-20(

 أن أكثªªر مªªن ثلثªªي 3أوضªªحت النتªªائج الªªواردة بجªªدول 
بمحافظة الشرقية وقعوا فªى فئªة مªدة %) 68.2(المبحوثين 

مªªªن المبحªªªوثين بالمحافظªªªة % 31.8خدمªªªة قصªªªيرة، وأن 
كªªªªانوا فªªªªى فئªªªªة مªªªªدة خدمªªªªة متوسªªªªطة، وأن المبحªªªªوثين 
بالمحافظة ليس منھم من له مدة خدمة طويلة، بينما نجªد أن 

بمحافظªة شªمال سªيناء %) 37.6(أكثر من ثلث المبحªوثين 
مªªªن % 61.3رة، وأن وقعªªªوا فªªªى فئªªªة مªªªدة خدمªªªة قصªªªي

المبحªªوثين بالمحافظªªة كªªانوا فªªى فئªªة مªªدة خدمªªة متوسªªطة، 
 .من المبحوثين فى فئة مدة خدمة طويلة% 1.1وأن 

من % 50وكذلك أوضحت النتائج بنفس الجدول أن 
إجمالى المبحوثين بمحافظتى الدراسة كانوا من فئة مدة 

من المبحوثين كانوا فئة مدة % 49.4خدمة قصيرة، وأن 
من المبححوثين فى فئة مدة % 0.6مة متوسطة، وأن خد

ًوھذا يدل على أن كل المبحوثين تقريبا  خدمة طويلة،
فى فئتي متوسطى وقليلة مدة الخدمة بمحافظتى %) 99.4(

 .الدراسة

 مدة الخدمة فى العمل اXرشادى الزراعي

تراوحت مدة الخدمة فى العمل ا7رشادى للمبحوثين مªا 
 سنة كحد أقصى بمتوسط حسابى 30ى، بين سنتين كحد أدن

، وتªªم 5.18 سªªنة، وإنحªªراف معيªªارى قªªدره 13.93قªªدره 
تفسªªيم المبحªªوثين مªªن حيªªث فئªªات مªªدة الخدمªªة فªªى العمªªل 

أقªل (مدة خدمة قصªيرة : ا7رشادى إلى ثRث فئات كما يلى
، ومªدة ) سªنة20-11(، ومªدة خدمªة متوسªطة ) سنة11من 

 ).  سنة20أكثر من (خدمة طويلة 

 أن ما يقرب من ربع 4أشارت النتائج الواردة بجدول و
بمحافظة الشرقية وقعوا فى فئة مدة %) 22.2(المبحوثين 

%) 65.1(ًخدمة قصيرة، وأن ثلثي المبحوثين تقريبا 
% 12.7بالمحافظة كانوا فى فئة مدة خدمة متوسطة، وأن 

 د ـا نجــمن المبحوثين بالمحافظة لھم مدة خدمة طويلة، بينم
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  توزيع المبحوثين وفقا لفئات السن .1ول جد

 فئات السن اXجمالى شمال سيناء الشرقية

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 18.0 28 20.4 19 14.3 9 ) سنة39 -28(صغار السن 

 46.1 72 45.2 42 47.6 30 ) سنة47-39(متوسطى السن 

 35.9 56 34.4 32 38.1 24 )سنة 57-47(كبار السن 

 100 156 100 93 100 63 اXجمالى

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 

 

  التي حصلو عليھا في أخر سنهتوزيع المبحوثين وفقا لفئات عدد الدورات التدريبية. 2جدول 

 فئات عدد الدورات التدريبية اXجمالى شمال سيناء الشرقية

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 12.2 19 12.9 12 11.1 7 بلم يحصل على تدري

 72.4 113 69.9 65 76.2 48 ) دورات7اقل من (عدد قليل من الدورات 

 12.8 20 15.0 14 9.5 6 ) دورة13 – 7(عدد متوسط من الدورات 

 2.6 4 2.2 2 3.2 2 ) دورة13اكثر من (ر من الدورات بيعدد ك

 100 156 100 93 100 63 ا7جمالى

 . ن بيانات الدراسة الميدانيةجمعت وحسبت م: المصدر

 

 

 

  توزيع المبحوثين وفقا لفئات مدة الخدمة فى القسم.3جدول 

 فئات مدة الخدمة فى القسم اXجمالى شمال سيناء الشرقية

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 50.0 78 37.6 35 68.2 43 ) سنه11أقل من (مدة خدمة 

 49.4 77 61.3 57 31.8 20 ) سنه 20-11(مدة خدمة 

 0.6 1 1.1 1 -- -- )20أكثر من (مدة خدمة 

 100 156 100 93 100 63 اXجمالى

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظتى الشرقية وشمال سيناء فى عام : المصدر
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  الزراعي مدة الخدمة فى العمل اXرشادىل توزيع المبحوثين وفقا .4 جدول

 ى القسمفئات مدة الخدمة ف اXجمالى شمال سيناء الشرقية

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 30.8 48 36.6 34 22.2 14 مدة خدمة قصيرة

 62.2 97 60.2 56 65.1 41 مدة خدمة متوسطة

 7.0 11 3.2 3 12.7 8 مدة خدمة طويلة

 100 156 100 93 100 63 اXجمالى

 .يةجمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدان: المصدر

 

بمحافظªªة شªªمال %) 36.6(أن أكثªªر مªªن ثلªªث المبحªªوثين 
مªن % 60.2سيناء وقعوا فªى فئªة مªدة خدمªة قصªيرة، وأن 

المبحªªوثين بالمحافظªªة كªªانوا فªªى فئªªة مªªدة خدمªªة متوسªªطة، 
 .من المبحوثين فى فئة مدة خدمة طويلة % 3.2وأن 

مªªن % 30.8وكªªذلك أشªªارت النتªªائج بªªنفس الجªªدول أن 
 بمحªªافظتى الدراسªªة كªªانوا مªªن فئªªة مªªدة إجمªªالى المبحªªوثين

مªن المبحªوثين كªانوا فئªة مªدة % 62.2خدمة قصيرة، وأن 
من المبحوثين فى فئة مªدة خدمªة % 7خدمة متوسطة، وأن 

طويلة، وھذا يدل علªى أن الغالبيªة العظمªى مªن المبحªوثين 
فى فئتªي متوسªطى وقليلªة مªدة الخدمªة بمحªافظتى %) 93(

 .محل الدراسة

 تقنيات الحديثة فى العملخدام الاست

 أن ما يقرب من ثلث 5أوضحت النتائج الواردة بجدول 
بمحافظªªة الشªªرقية مªªن المسªªتخدمين %) 30.2(المبحªªوثين 

مªªن المبحªªوثين % 69.8للتقنيªªات الحديثªªة فªªى العمªªل، وأن 
بالمحافظة كانوا من غير المستخدمين للتقنيªات الحديثªة فªى 

%) 54.8(المبحªوثين العمل، بينما نجد أن أكثر من نصªف 
 من المستخدمين للتقنيات الحديثªة فªى بمحافظة شمال سيناء

مªªن المبحªªوثين بالمحافظªªة كªªانوا مªªن % 45.2العمªªل، وأن 
 .غير المستخدمين للتقنيات الحديثة فى العمل

 بنفس الجدول أن مªا يقªرب مªن وكذلك أوضحت النتائج
بمحªªافظتى الدراسªªة %) 44.9(نصªªف إجمªªالى المبحªªوثين 

نوا مªªن المسªªتخدمين للتقنيªªات الحديثªªة فªªى العمªªل، وأن كªªا
من المبحوثين كانوا من غير المستخدمين للتقنيات % 55.1

الحديثªªة فªªى العمªªل، وھªªذا يªªدل علªªى أن أكثªªر مªªن نصªªف 
المبحªªªªوثين بمحªªªªافظتى الدراسªªªªة مªªªªن غيªªªªر المسªªªªتخدمين 
للتقنيات الحديثة فى العمل، ممªا يؤكªد ضªرورة السªعى إلªى 

 .ھذه التقنيات فى العمل ا7رشادىنشر استخدام 

 فى الترقية للمناصب العلياا�عتماد على مبدأ الكفاءة 

 أن أكثªªر مªªن ثلªªث 6أوضªªحت النتªªائج الªªواردة بجªªدول 
بمحافظªة الشªرقية ذكªروا أن الترقيªة %) 36.5(المبحوثين 

مªن % 63.5للمناصب العليا تعتمد علªى مبªدأ الكفªاءة، وأن 
ا أن الترقيªة للمناصªب العليªا � المبحوثين بالمحافظة ذكªرو

تعتمد على مبدأ الكفاءة، بينما نجªد أن مªا يقªرب مªن نصªف 
بمحافظªªªة شªªªمال سªªªيناء ذكªªªروا أن %) 46.2(المبحªªªوثين 

الترقيªªªة للمناصªªªب العليªªªا تعتمªªªد علªªªى مبªªªدأ الكفªªªاءة ، وأن 
مªªªªن المبحªªªªوثين بالمحافظªªªªة ذكªªªªروا أن الترقيªªªªة % 53.8

 .مبدأ الكفاءةتعتمد على jللمناصب العليا � 

مªن % 42.3وكذلك أوضحت النتائج بنفس الجªدول أن 
إجمªªالى المبحªªوثين بمحªªافظتى الدراسªªة ذكªªروا أن الترقيªªة 
للمناصªªب العليªªا تعتمªªد علªªى مبªªدأ الكفªªاءة، وأن أكثªªر مªªن 

ذكªªروا أن الترقيªªة للمناصªªب %) 57.7(نصªªف المبحªªوثين 
ن أكثªر العليا � تعتمد على مبªدأ الكفªاءة ، وھªذا يªدل علªى أ

من نصف المبحوثين بمحªافظتى محªل الدراسªة لªديھم عªدم 
رضªªا عªªن نظªªام الترقيªªات للمناصªªب العليªªا ويªªروا أنھªªا � 
تعتمد على مبدأ الكفاءة، مما يؤكد ضرورة السعى إلى نشر 
المعايير، والكفاءة تمثل أحد ھذه المعايير التى على أساسªھا 

 .7رشادىيتم ا�ختيار فى المناصب ا;على فى العمل ا

 توفر متطلبات إدارة المعرفة الزراعية 

تم تحديد ترتيب توفر متطلبات إدارة المعرفة الزراعيªة 
ًوفقªªا للمتوسªªط الحسªªابى لدرجªªة تªªوفر متطلبªªات كªªل منھªªا، 

ا�حتياجªªات : وبلªªغ عªªددھا ثRªªث متطلبªªات أساسªªية أولھªªا
 البيانªªªات -أ: المعرفيªªªة والتªªªى تضªªªم خمªªªس مكونªªªات، ھªªªى

 المعرفªªªªªªªة - المعرفªªªªªªªة الضªªªªªªªمنية، ج-والمعلومªªªªªªªات، ب
 رأس المªªال - البنيªªة التحتيªªة والتكنولوجيªªة، ه-الصªªريحة، د

ا�تصªªا�ت الداخليªªة والخارجيªªة والتªªى : البشªªري، ثانيھمªªا
ا�تصا�ت الخارجيªة،  وا�تصا�ت الداخلية: تضم مكونين

: الثقافة التنظيمية والتى تضم ثRث مكونªات، ھªى: وثالثھما
الھيكªªل التنظيمªªى، وتªªم  واسªªات وا�سªªتراتيجيةالقيªªادة، السي

ًترتيب وجود المتطلبات ترتيبا تنازليا ً. 

 فيمªªا يتعلªªق بتªªوفر 7جªªدول  الªªواردة بأوضªªحت النتªªائج
متطلبات إدارة المعرفªة الزراعيªة، بمحافظªة الشªرقية وفقªا 
 لدرجة توفر ھذه المتطلبات من وجھة نظر المبحوثين تبين 
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  ستخدام التقنيات الحديثة فى العمل�ن وفقا  توزيع المبحوثي.5 جدول

 فئات استخدام التقنيات الحديثة فى العمل اXجمالى شمال سيناء الشرقية

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 44.9 70 54.8 51 30.2 19 نعم

� 44 69.8 42 45.2 86 55.1 

 100 156 100 93 100 63 اXجمالى

 .لدراسة الميدانيةجمعت وحسبت من بيانات ا: المصدر

 

 الترقية للمناصب العليا في على مبدأ الكفاءة  ل�عتماد توزيع المبحوثين وفقا.6 جدول

 على مبدأ الكفاءةفئات إعتماد الترقية للمناصب العليا  اXجمالى شمال سيناء الشرقية

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 42.3 66 46.2 43 36.5 23 نعم

� 40 63.5 50 53.8 90 57.7 

 100 156 100 93 100 63 اXجمالى

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 

 قا للمتوسط الحسابى لدرجة وجودھا ترتيب متطلبات إدارة المعرفة الزراعية وف.7جدول 

متطلبات إدارة  اXجمالى شمال سيناء الشرقية
 المعرفة الزراعية

 المكونات
المتوسط 
 الحسابى

المتوسط  الترتيب
 الحسابى

المتوسط  الترتيب
 الحسابى

 الترتيب

 3 11.50 3 11.55 3 11.43  البيانات والمعلومات-أ

 10 7.95 10 8.00 9 7.87  المعرفة الضمنية-ب

 8 8.71 7 9.02 8 8.24  المعرفة الصريحة-ج

 4 10.96 5 10.99 4 10.90  البنية التحتية والتكنولوجية-د

  ا�حتياجات المعرفية

 1 14.01 1 13.87 1 14.22  رأس المال البشري-ه

ا�تصا�ت الداخلية  7 8.73 9 8.91 7 8.46  ا�تصا�ت الداخلية-أ
 9 8.45 8 8.92 10 7.75  ا�تصا�ت الخارجية-ب والخارجية

 5 10.72 4 11.01 5 10.29  القيادة-أ

 6 10.03 6 10.28 6 9.65 ية السياسات وا�ستراتيج-ب

 الثقافة التنظيمية

 2 12.29 2 12.23 2 12.38  الھيكل التنظيمى-ج

 103.33 104.78 101.19 متوسط إجمالى درجة متطلبات إدارة المعرفة الزراعية

 .2019جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظتى الشرقية وشمال سيناء فى عام : المصدر
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ي جاء فى المرتبة ا;ولى أن مكون رأس المال البشر
، ويقع فى متطلب 14.22بمتوسط حسابى قدره 

ا�حتياجات المعرفية،  واحتل المرتبة الثانية مكون الھيكل 
، والذى يقع ضمن 12.38التنظيمى، بمتوسط حسابى بلغ 

متطلب الثقافة التنظيمية، وجاء فى الترتيب الثالث البيانات 
، بينما كان 11.43والمعلومات بمتوسط حسابى قدره 

 لمكون البنية التحتية 10.90الحسابى  المتوسط
والتكنولوجية، مما أدى إلى وجوده فى الترتيب الرابع، 
وھما يتبعا متطلب ا�حتياجات المعرفية، واحتل المرتبة 
الخامسة والسادسة مكون القيادة، ومكون السياسات 

 9.65و 10.29وا�ستراتيجية، بمتوسط حسابى بلغ 
 .ن يقعا ضمن متطلب الثقافة التنظيميةواللذا

وجاء فى الترتيب السابع مكون ا�تصا�ت الداخلية 
، والذى يقع ضمن متطلب 8.46بمتوسط حسابى قدره 

 وتبين أن مكون المعرفة ا�تصا�ت الداخلية والخارجية،
جاء فى المرتبة الثامنة بمتوسط حسابى قدره الصريحة 

بمتوسط حسابى قدره ، ومكون المعرفة الضمنية 8.24
 ويقعا فى متطلب ا�حتياجات المعرفية، واحتل 7.87

الترتيب العاشر وا�خير مكون ا�تصا�ت الخارجية 
، والذى يقع ضمن متطلب 7.75بمتوسط حسابى بلغ 

 .ا�تصا�ت الداخلية والخارجية

 بينما نجد أن النتائج فيما يتعلق بوجود متطلبات إدارة
محافظة شمال سيناء وفقا لدرجة ، بالزراعية المعرفة

وجود متطلبات إدارة المعرفة الزراعية من وجھة نظر 
المبحوثين تبين أن مكون رأس المال البشري جاء فى 

 ويقع فى ،13.87المرتبة ا;ولى بمتوسط حسابى قدره 
واحتل المرتبة الثانية مكون متطلب ا�حتياجات المعرفية، 

، والذى يقع 12.23بلغ الھيكل التنظيمى، بمتوسط حسابى 
وجاء فى الترتيب الثالث ضمن متطلب الثقافة التنظيمية، 

، وھو 11.55البيانات والمعلومات بمتوسط حسابى قدره 
 بينما كان المتوسط ،متطلب ا�حتياجات المعرفيةضمن 

 لمكون القيادة، مما أدى إلى وجوده فى 11.01الحسابى 
وبلغ افة التنظيمية، متطلب الثقالترتيب الرابع، وھو يتبع 

المتوسط الحسابى لمكون البنية التحتية والتكنولوجية 
، مما أدى إلى وجوده فى الترتيب الخامس، وھو 10.99
 وجاء فى الترتيب متطلب ا�حتياجات المعرفية، ضمن

السادس مكون السياسات وا�ستراتيجية، بمتوسط حسابى 
 .نظيميةمتطلب الثقافة الت، والذى يقع ضمن 10.28بلغ 

وجاء فى الترتيب السابع مكون المعرفة الصريحة 
 متطلب ، والذى يقع ضمن9.02بمتوسط حسابى قدره 

وتبين أن مكون ا�تصا�ت ، متطلب ا�حتياجات المعرفية
الخارجية الذى جاء فى المرتبة الثامنة بمتوسط حسابى 

، ومكون ا�تصا�ت الداخلية الذى جاء فى 8.92قدره 
 وھما يقعا 8.91اسعة بمتوسط حسابى قدره المرتبة الت

واحتل ،  ا�تصا�ت الداخلية والخارجيةضمن متطلب
الترتيب العاشر وا�خير مكون المعرفة الضمنية بمتوسط 

 .متطلب ا�حتياجات المعرفية ويقع فى 8.00حسابى قدره 

دة بنفس الجدول فيما يتعلق أوضحت النتائج الوار
 بمحافظتي فة الزراعية،متطلبات إدارة المعر بوجود

 المعرفة الزراعية وفقا لدرجة وجود متطلبات إدارة الدراسة
من وجھة نظر المبحوثين تبين أن مكون رأس المال 

جاء فى المرتبة ا;ولى بمتوسط حسابى قدره  البشري
 واحتل فى متطلب ا�حتياجات المعرفية،  ، ويقع14.01

بمتوسط حسابى بلغ  الھيكل التنظيمى، المرتبة الثانية مكون
، وجاء ، والذى يقع ضمن متطلب الثقافة التنظيمية12.29

فى الترتيب الثالث البيانات والمعلومات بمتوسط حسابى 
 لمكون 10.96، بينما كان المتوسط الحسابى 11.50قدره 

البنية التحتية والتكنولوجية، مما أدى إلى وجوده فى 
، تياجات المعرفيةمتطلب ا�ح الترتيب الرابع، وھما يتبعا

واحتل المرتبة الخامسة والسادسة مكون القيادة، ومكون 
، و 10.72السياسات وا�ستراتيجية، بمتوسط حسابى بلغ 

 . متطلب الثقافة التنظيمية واللذان يقعا ضمن10.03

وجاء فى الترتيب السابع مكون ا�تصا�ت الداخلية 
 ، والذى يقع ضمن متطلب8.73بمتوسط حسابى قدره 

، وتبين أن مكون المعرفة ا�تصا�ت الداخلية والخارجية
الصريحة الذى جاء فى المرتبة الثامنة بمتوسط حسابى 

، وجاء فى المرتبة التاسعة مكون ا�تصا�ت 8.71قدره 
، والذى يقع ضمن 8.45الخارجية بمتوسط حسابى بلغ 

، واحتل الترتيب  ا�تصا�ت الداخلية والخارجيةمتطلب
ا�خير مكون المعرفة الضمنية بمتوسط حسابى العاشر و

 . متطلب ا�حتياجات المعرفية ويقع فى7.95قدره 

وأتضح عند مقارنة متوسط إجمالى درجة وجود 
متطلبات إدارة المعرفة الزراعية من وجھة نظر 
المبحوثين بين كR المحافظتين تبين أن محافظة شمال 

 بھا بلغ سيناء متوسط إجمالى درجة وجود المتطلبات
 وھو أعلى من متوسط إجمالى درجة وجود 104.78

متطلبات إدارة المعرفة الزراعية بمحافظة الشرقية والذى 
ً، وبلغ المتوسط العام لمحافظتي الدراسة معا 101.19بلغ 

103.33. 

 التوصيات

من خRل ا7ستعراض السابق لنتائج الدراسة أمكن 
 :منھا التوصل إلي عدد من التوصيات 

 العمل ا7رشادي وظائف داخل تمكين الشباب من اليجب -1
 صغار السن فقط فئة في اوقعو 14.3الزراعي حيث أن 

 بمحافظة شمال سيناء 20.4 و،في محافظة الشرقية
 . في فئة صغار السناوقعو

 للمبحوثينتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة  -2
ومساعدتھم فى المجا�ت المختلفة حيث وجد أن 

 عدد قليل من ا عليظة الشرقية حصلوبمحاف% 76.2
 من محافظة شمال سيناء %69.7 و،الدورات التدريبية

 . علي عدد قليل من الدورات التدريبيةاحصلو
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يجب العمل علي زيادة إدخال التقينات الحديثة داخل  -3
العمل ا7رشادي الزراعي خاصة بمحافظة الشرقية 

 .ة لم يستخدمو التقنيات الحديث%69.8حيث وجد أن 

يجب ا7عتماد علي مبدأ الكفاءة في الترقية للمناصب  -4
 ى إلا من المبحوثين أشارو%63.5العليا حيث وجد أن 

 عند الترقية يتم ا7عتماد علي مبدأ الكفاءة أنه �
 بمحافظة %53.8 وية بمحافظة الشرقللمناصب العليا

 . شمال سيناء

 المراجع

 ة استراتيجياتالقيادة المتميزة صياغ). 2005(عRء ، أحمد
 .، مجموعة النيل العربيةالقاھرة، للتغير

ة ا7دارة ا7لكتروني). 2017( عبدالقادر عبدالمنعم ،أمين
والتميز في ا;داء  كمتغير وسيط بين إدارة المعرفة

 .، مصرعين شمس رسالة ماجستير، كلية التجارة،

 إدارة التميز نماذج وتقنيات .)2002( علي ،السلمي
عصر المعرفة، دار غريب للنشر ا7دارة في 

 .والتوزيع، القاھرة، جمھورية مصر العربية

 خضران بن حمدان الزھرانيوعماد مختار ، الشافعي
 إستراتيجية تطوير دور ا7رشاد الزراعي). 2008(

كلية علوم ا;غذية ، لتفعيل نظم المعرفة والمعلومات
 .ة، المملكة العربية السعوديجامعه ملك سعودة، والزراع

إدارة المعرفة، منشورات ). 2005( صRح الدين ،الكبيسي
 .قاھرة، اللمنظمة العربية للتنمية ا7داريةا

،  إدارة المعرفة).2014(ممدوح عبدالعزيز ، رفاعي
 .، مصرمكتبة كلية التجارة ، جامعة عين شمس

 ا;نظمة المعرفية الزراعية غير .)2012(يحيي ، زھران
ھاصات التجلى وتحديات المركزية فى مصر بين ار

، المؤتمر العاشر للجمعية العلمية ل�رشاد "البناء
آليات تحديث ا7رشاد الزراعى، الحمعية : الزراعى

 .مصر العلمية ل�رشاد الزراعى،

إدارة المعرفة الزراعية . )2015(أحمد مصطفي ، سرحان
وعRقتھا بمعد�ت ا;داء الوظيفي، بحث ميداني، كلية 

عة المنصورة، مجلة المنصورة للعلوم الزراعة، جام
 .6، الزراعية

تصªور ا7دارة المركزيªة ل�رشªاد . )2007( حسن ،صالح
المªؤتمر ، الزراعي لتحديث وتطوير ا�رشاد الزراعªي

الثامن ل�رشاد الزراعي والتنمية الريفيªة، ھيكªل ودور 
ا7رشªªªªاد الزراعªªªªي فªªªªي ظªªªªل ا�صRªªªªح والتحªªªªرر 

 .، مصرجامعة المنصورةا�قتصادي، كلية الزراعة، 

فة التحديات إدارة المعر. )2010(خضر مصباح ، طيطي
، الطبعة ا;ولي، دار الحامد للنشر والتقنيات والحلول

 .ردنوالتوزيع، عمان ا;

ر العلم إدارة المعرفة دا. )2013(أسامة محمد سيد ، علي
 .وا7يمان للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة ا;ولي

Balogum, J. and V.P. Hailey (2004). 
Exploring Strategic Chang Harlow, 
Prentice Hall, England.                

McDermott and O’Dell (2001). Overcoming 
cultural barriers to sharing knowledge. J. 
Knowledge Manag. 

Nanoka, H.T. (1995). The Knowledge-
Creating Company, Oxford University 
Press, Oxford, New York. 

                                                                                              

 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 47 No. (1) 2020 

 

349

COMPARATIVE STUDY OF AGRICULTURAL KNOWLEDGE 
MANAGEMENT REQUIREMENTS FOR AGRICULTURE 
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SINAI GOVERNORATES 
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ABSTRACT: This search aimed to identify the characteristics of the researched in the two 
governorates, identifying the relative importance of the knowledge sources of extension 
services in the two governorates and identifying the knowledge management requirements in 
the two governorates. This research was conducted in two governorates, Sharkia and North 
Sinai, Egypt. The sample represents in North Sinai and 63 agricultural engineers working in 
the Directorate of Agriculture in Sharkia Governorate, which represents 15% of the total 
agricultural engineers in both governorates, where the number of agricultural engineers at the 
Directorate of Agriculture in North Sinai valued 624 agricultural engineer The number of 
agricultural engineers at the Directorate of Agriculture Directorate in Sharkia valued 421 
agricultural engineer, and this sample of systematic random sampling was organized in all the 
necessary data on the questionnaire interview and data were collected during the period from 
July to August 2019, the results showed that 14.3% of respondents in Sharkia Governorate 
were in the youth category and 47.8% of respondents in the governorate were of middle age. 
38.1% of the elderly, while 20.4% of the respondents in North Sinai were in the youth 
category, 45.2% of the respondents in the governorate were of average age and 34.4% of the 
elderly. 12.2% of all respondents in the two governorates did not receive training Nearly 
three-quarters of the respondents (72.2%) of the respondents were given a few training 
courses, 12.8% of the respondents received an average number of courses, and 2.6% of the 
respondents received a large number of courses. This means that the majority of respondents 
in the functional system in the two governorates under study received a small number of 
training courses, which indicates the need to pay attention to the training process to raise the 
skill of the training staff, and it was clear when comparing the average total degree of 
requirements of agricultural knowledge management from the viewpoint of the respondents 
between both governorates. North Sinai Governorate The average total degree of requirements 
was 104.78, which is higher than the average total degree of presence of agricultural 
knowledge management requirements in Sharkia governorate, which reached 101.19 and the 
overall average of the two study governorates was 103.3.                                                                                                        

Key words: Knowledge, knowledge management, Sharkia Governorate, North Sinai Governorate. 
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