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دور إدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية في تحسين األنشطة اإلرشادية الميدانية في
محافظات المنطقة الوسطى من العراق

مثال عبد المطيف سممان

*نور حاتم كريم
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المستخمص

, تحديث المعرفة, اكتساب وتوليد المعرفة, التعرف عمى واقع إدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية والمتمثمة باآلتي (تشخيص المعرفة:هدف البحث تحقيق األهداف األتية
 التعرف عمى, متابعة المعرفة) التعرف عمى دور إدارة المعرفة في تحسين األنشطة اإلرشادية الميدانية, تنظيم وخزن المعرفة, النشر والمشاركة بالمعرفة, تطبيق المعرفة,تخطيط المعرفة

 والتعرف عمى المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة المرشد الزراعي لممعرفة,العالقة بين محاور إدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية وتحسين األنشطة اإلرشادية

) محاور فرعية متمثمة بإدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات8( وذلك من خالل مقياس متكون من ثالثة مجاالت رئيسة و, من وجهة نظر المرشدين الزراعيين.بالمستحدثات الزراعية
 النجف,) محافظات هي (بغــداد4( ) وبواقع50%(  وقد أخذت عينة عشوائية بنسبة,) محافظات8(  تكون مجتمع البحث من محافظات المنطقة الوسطى من العراق والبالغ عددها.الزراعية
 والبالغ,) من المرشدين الزراعيين الموزعين عمى المحافظات السابقة الذكر40%(  كما تم أخذ عينة عشوائية طبقية تناسبية بنسبة,)564(  بابل) البالغ عددهم, كــربالء المقدسة,االشرف

) فقرة عمى ثالث مجاالت منها101(  تكونت من, ولتحقيق أهداف البحث تم اعداد استبانة لجمع البيانات من المرشدين الزراعيين.ً) مرشداً زراعيا134(  وبواقع,ً) مرشداً زراعيا335( عددهم

) فقرة في مجال المعوقات13( و,) فقرة لمجال تحسين األنشطة اإلرشادية23( و,) محاور8( ) فقرةً موزعة في مجال أدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية موزعة عمى65(
 ان عممية تشخيص المعرفة بالمستحدثات الزراعية تعد مطمب مهم لتنفيذ األنشطة اإلرشادية وذلك-: توصل البحث إلى نتائج أهمها.التي تحول دون تطبيق المعرفة بالمستحدثات الزراعية
 بينما حصل تنظيم المعرفة عمى المرتبة,)78.7( ) درجة ووزن مئوي3.14(  إذ حصمت عمى وسط مرجح قدره,لحصولها عمى المرتبة األولى من حيث أهميتها وموافقة المبحوثين عميها

 وجود عالقة ارتباطية وذات داللة إحصائية بين إدارة المرشد الزراعي,)81.75%(  وبوزن مئوي قدره,) درجة3.27( األخيرة من حيث األهمية وموافقة المبحوثين عميها بوسط مرجح قدره

 من خالل اعطاء مزيد من, أهمية رفع مستوى تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسة اإلرشادية: وتوصل البحث الى التوصيات اآلتية.لممعرفة بالمستحدثات الزراعية وتحسين األنشطة اإلرشادية
 وأن تكون مستقمة, إنشاء وحدات إدارية لتنظيم جهود إدارة المعرفة في المؤسسة اإلرشادية,الصالحيات لممرشدين الزراعيين تضمن تطبيق ما لديهم من معارف في مجال عممهم اإلرشادي

 وذلك من خالل التحاقهم بدورات تدريبية, وزيادة تأهيل المرشدين الزراعيين في المجال التقني, ودعمها بالكفاءات البشرية المتخصصة,مرتبطة باإلدارة العميا او تمحق بإدارة التطوير اإلداري
.وفق حاجاتهم ومتطمبات العمل اإلرشادي
. التشارك المعرفي, تخطيط العمميات:كممات مفتاحية

*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث األول

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 7:(5):4587-4596, 5149

KAREM & SALMAN

THE ROLE OF AGRICULTURAL AGENTS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL
INNOVATIONS KNOWING IN IMPROVING FILED EXTENSION ACTIVITIES IN THE
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ABSTRACT
This research aims at achieving the following goals:- the first one is to Identify the actual management of the agricultural agent in knowing
the agricultural innovations represented by the following (knowledge diagnosis, the acquiring and generating of knowledge, knowledge
updating, knowledge planning, knowledge application publishing and sharing of knowledge, organizing and storing knowledge, knowledge
observation). The second one is to identify the role of knowledge management of agricultural agent in improving the extension and field
activities, the next one is to find out the relation between the aspects of the role of management of agricultural agent in knowing the
agricultural innovation with improving the extension activities as well as identifying the barriers that prevent the application of the
management of agricultural agent in knowing the agricultural innovation according to the agricultural extension point of view.The
population of the study includes the central provinces of Iraq consisting of (8) ones. A sample was taken randomly on rate of (%50) the
provinces are (Baghdad, Najaf, Karbala, Babylon) (564)ones. The random graded proportional (%40) sample was taken from the
agricultural agent distributed on the previous provinces they one (564) ones (134) for each province. In order to achieve these goals, a
questionnaire has been prepared to collect the data from the agricultural agent. The questionnaire consists of (101) items distributed over
three aspects (65) items in the field of agricultural agent management in knowing the agricultural innovations distributed over (8) aspects.
(23) items for improving the extension activities and (13) items for the obstacles that prevent the application of agricultural innovations
knowledge. The researcher has reached to the following results:--The knowledge diagnosis process in knowing the agricultural innovation is
regarded one of the most important demand to achieve the extension activities and it also takes number because of its importance by the
agreement of the researchers. The probable mean amount is (3,14) and the percentage weight is (78,7) while knowledge organizing takes last
position according to the researchers by probable mean amount (3,27) and percentage weight (%87,75). -There is a correlation and statistical
relation between the management of the agricultural agent in knowing the agricultural innovations and improving the extension activities.
The researcher has recommended the following:The importance of raising the level of knowledge management application in instructional
organizations by giving the agricultural agent more authorizations which ensure the application of their knowledge in the instructional
field.The researcher has also recommended to establish an administrates units to organize the effort of knowledge management in the
instructional organizations and it should be independent and have a connection with senior management it could be joined to the
management of developing administration department as well as it should be qualified by experts and the agricultural agent should be
qualified in technical field through enroll them in training courses according to their needs and the requirements of the instructional work.
Key words: Operation Planning , Knowledge sharing.
*Part of M.Se. Theseis of first auther
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وشٚ ُ٠سٍّبْ
ذلؾ يتطمب مف المرشديف الزراعييف اف يختاروا مف

المقدمة

المعمومات المقدمة مف الجيات البحثية والتي تعود بالفائدة

شيد العالـ في السنوات االخيرة تغيرات جوىرية عمى صعيد

لمزراع ,والتي تنعكس عمى شكؿ خدمات يقدموىا ليـ ,وىـ

االقتصاد العالمي ,وذلؾ لظيور عدد مف القوى والتغيرات,

ولعؿ مف اىميا العولمة والعالـ الذي اصبح قرية صغيرة

بذلؾ يحتاجوف الى ميارات فنية الستخداـ المعمومات

نتيجة لمتطور اليائؿ والمتسارع في التكنموجيا ,التي اصبحت

المتمثمة بالتوصيات العممية والمعارؼ المتعمقة بالجانب

الزراعي والتي تحتاج الى تبسيطيا وتفسيرىا (13) ,إف

مصدر منافسة شديدة بيف الدوؿ والمنظمات واالفراد)15( ,

المشكمة التي تواجو المرشديف الزراعييف لـ تعد مشكمة نقص

تعد المعرفة المصدر االستراتيجي واألكثر أىمية ,والتي نميز

في المعمومات كما كانت في الماضي ,إنما تقتصر عمى

مف خالليا المنظمات والمؤسسات ومف بينيا المؤسسة

التعامؿ الذكي مع الكـ اليائؿ والمتنوع مف المعمومات التي

اإلرشادية التي يقترف نجاحيا بمدى قدرتيا عمى استخداـ

توفرىا المؤسسة اإلرشادية عبر قنوات االتصاؿ الحديثة

المعرفة التي تمتمكيا ,ومدى قدرتيا عمى خمؽ معارؼ جديدة

والتي لـ تستخدـ ,واف استخدمت فإنيا تستخدـ بأسموب غير

لتوظيفيا البتكار سياسات واساليب عمؿ ومخرجات جديدة

منظـ ,فضالً عف اف المرشديف ال يستطيعوف اكتشافيا

تمبي الحاجات عمى المستوييف المحمي والعالمي ,والذي

ينعكس ذلؾ كمو عمى مستويات االداء الذي يمثؿ الحد

والوصوؿ إلييا وتطبيقيا ,النيـ ال يعرفوف الوسائؿ المالئمة

الفاصؿ بيف النجاح واالخفاؽ ليا ,السيما اف المؤسسة

ليا )3( ,وعميو يتطمب مف المرشديف الزراعييف كيفية
استثمار المعرفة بطريقة جديدة ,ومف ثـ مشاركتيـ في

اإلرشادية تسعى دائماً الى اف تتسـ برامجيا وانشطتيا

وفعاليتيا المتنوعة بالحداثة ,لكي تسيـ في تحقيؽ اىدافيا

الحصوؿ عمييا داخميا وخارجياً ونقميا بسرعة وتوظيفيا

اتخاذ الق اررات الميمة لتحديد اتجاىات سير االنشطة

اداراتيـ لممعرفة ,وفي ىذا الصدد يشير سموـ الى ضرورة

لتحسيف االنشطة اإلرشادية, )2( ,وال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ

المتمثمة بخدمة المجتمع الريفي وتنميتو ,وذلؾ مف خالؿ

تبني مفيوـ إدارة المعرفة ألف مشكمة العصر تكمف في كثرة

اإلرشادية ,وتحديد مدى االقتراب او االبتعاد عف تحقيؽ

المعمومات والمعارؼ بحيث يصعب ادارتيا وتصنيفيا (.)11

اىداؼ تنفيذ الخطط والبرامج اإلرشادية المتعمقة بالتقانات

اف ادارة المعرفة اصبحت عامال ميماّ في نجاح المرشديف

والممارسات الزراعية التي تعمؿ عمى تخميص الزراع مف

الزراعييف وتميزىـ ,السيما واف المعرفة ضمنية تحتاج الى

الممارسات التقميدية واكسابيـ المعارؼ والميارات الزراعية

الكشؼ عنيا وتشخيصيا ومتابعتيا ,وىي بذلؾ تعد اسموب

المتطورة واالتجاىات اإليجابية التي مف شأنيا اإلسراع في

اداري يقوـ عمى اساس بناء قاعدة معرفية يستطيعوف مف

تبنييا )4( ,ومف ىذا المنطمؽ .اصبحت المعرفة أحد الحموؿ

خالليا تحويؿ المعمومات والخبرات التي يمتمكوىا الى صيغة

الجديدة لمتحديات التي تواجييا المؤسسة اإلرشادية والعامؿ

وبناء
رقمية قابمة لمتخزيف والنقؿ بكؿ سيولة وبسرعة)12( ,
ً
عميو فإف إدارة المعرفة تؤسس عمى فكرة معناىا إف المرشد

االقوى واالكثر تأثي ار وسيطرة في نجاح وفشؿ االنشطة
االرشادية ,وىي بذلؾ تكتسب اىمية متزايدة في ظؿ تزايد

الزراعي يستخدـ ما لديو مف معرفة وبكؿ ما تشممو إلحداث

االىداؼ المعرفية التي تركز اإلدارة اإلرشادية عمى تحقيقيا,

التغير الذي يقود الى تحسيف األنشطة اإلرشادية والتي

مما يقود الى تعزيز مستويات فاعمية االنشطة االرشادية

تنعكس عمى شكؿ خدمات تقدـ لممجتمع الريفي ,وبذلؾ

المقدمة الى الزراع ,وبالتالي زيادة كفاءة وفاعمية المؤسسة

تحقؽ العممية المولبية في انعكاس المعرفة عمى التكنولوجيا

االرشادية )7( .إف سالمة اداء وفعالية المؤسسة اإلرشادية

وتطبيقاتيا ( ,)9مما يؤدي الى تحقيؽ نتائج مثمرة منيا زيادة

القائمة عمى المعرفة تتطمب استجابة العامميف فييا وباألخص

فعالية الق اررات الزراعية وتحسيف االداء ,زيادة االنتاجية,

المرشديف الزراعييف لمتحوالت والتغيرات المتسارعة ,وذلؾ مف

سرعة االستجابة لممتغيرات البيئية المحيطة

خالؿ تحديث اساليب االنتاج الزراعي التي تؤدي الى عبور

بالمجتمع

الفجوة التقنية التي تفصؿ بيف الدوؿ المتقدمة والنامية مف

الريفي ,فضال عف انيا توفر مؤش ار ميما لإلسياـ بإزالة

ناحية ,وبيف الريؼ والحضر مف ناحية اخرى ,ولكي يتحقؽ

القيود واعادة الييكمية التي تساعد عمى تطوير الزراعة (,)8
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وىي بالتالي

تساعد عمى المشاركة في عممية التغير

وشٚ ُ٠سٍّبْ
يركز

اإليجابي ,وتقود الى تطوير وتحسيف العمؿ اإلرشادي .ووفقاً

عمى

وصؼ

إدارة

المرشد

الزراعي

لممعرفة

بالمستحدثات الزراعية.

لذلؾ فأف واقع العمؿ اإلرشادي ىو الذي يحدد درجة الحاجة

 -2منطقة إجراء البحث  -:اختيرت محافظات المنطقة

الى المعرفة ويفرض عمى المرشد الزراعي طبيعة الوصوؿ

الوسطى مف العراؽ منطقة إلجراء البحث الحالي ,أذ تتركز

الييا ونشرىا واإلفادة منيا في ظؿ االتجاىات المعاصرة

فييا أعداد كبيرة مف المرشديف الزراعييف مقارنة بالمحافظات

السائدة فييا وعمى وفؽ التوجييات الجديدة ,وعميو فاف

الجنوبية والشمالية ,مما شجع عمى اختيارىا.

تطبيؽ إدارة المعرفة تعد أفضؿ السبؿ التي يمجأ الييا المرشد

 -3مجتمع وعينة البحث:

الزراعي مف خالؿ قيامو بعدة عمميات تتمثؿ بامتالكو

أ/مجتمع البحث  -:شمؿ مجتمع البحث كالً مف:

وفاعمية األنشطة اإلرشادية ( .)14وتأسيساً عمى ما سبؽ

(بغداد ,ديالى ,واسط ,صالح الديف ,االنبار ,النجؼ

معارؼ جديدة وتوظيفيا بأفضؿ ما يمكف وبما يحقؽ كفاءة

محافظات المنطقة الوسطى البالغ عددىا ( )8محافظات ىي

وألىمية إدارة المعرفة السيما في تطوير وتحسيف األنشطة

االشرؼ ,كربالء المقدسة ,وبابؿ) .والمرشديف الزراعييف

نحو األفضؿ ,كما أشارت دراسة الصباغ الى اف اىتماـ

اإلرشادية في محافظات المنطقة الوسطى مف العراؽ ودائرة

التي يقوـ بيا المرشد الزراعي لالرتقاء بمستوى األىداؼ

العامميف في مديريات الزراعة ,المراكز اإلرشادية والمزارع

معظـ المؤسسات تركز عمى مواردىا المادية الممموسة وتترؾ

االرشاد والتدريب الزراعي والبالغ عددىـ ( )564مرشداً

تبرز أىمية البحث الحالي في تناولو موضوعاً حيوياً ,وذلؾ

ب/عينة البحث :

 -1ما واقع إدارة المرشد الز ارعي لممعرفة بالمستحدثات

بنسبة ( )%50وبواقع ( )4محافظات ىي (بغداد ,بابؿ,

المعرفة ,تحديث المعرفة ,تخطيط المعرفة ,تطبيؽ المعرفة,

 -2اختيرت عينة عشوائية طبقية تناسبية مف المرشديف

مواردىا المعرفية بدوف إدارة بالرغـ مف أىميتيا )10( ,وعميو

زراعياً.

مف خالؿ اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:

 -1تـ اختيار عينة عشوائية مف محافظات المنطقة الوسطى

الزراعية ,والمتمثمة بتشخيص المعرفة ,اكتساب وتوليد

النجؼ االشرؼ ,كربالء المقدسة) البالغ عددىـ(.)564

النشر والمشاركة بالمعرفة ,تنظيـ وتخزيف المعرفة ,متابعة

الزراعييف بنسبة ( )%40وبواقع ( )134مبحوثاً موزعيف

 -2ما دور إدارة معرفة المرشد الزراعي في تحسيف األنشطة

 -4أداة البحث ومراحل تصميمها بناء عمى أهداف البحث,

 -3ما العالقة بيف محاور إدارة المرشد الزراعي لممعرفة

المبحوثيف ,أذ تـ تصميميا بصورتيا األولية وفق لممصادر

المعرفة.

عمى المحافظات المشمولة بالعينة.

اإلرشادية .

تـ أستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعمومات مف

بالمستحدثات الزراعية وتحسيف األنشطة اإلرشادية.

األتية-:

 -4ما المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ إدارة المرشد

 -1االطالع عمى األدبيات والبحوث والمقاالت العربية

الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية.

واألجنبية في مجاؿ أدارة المعرفة.

المواد وطرائق العمل:

 -2أراء الخبراء والمختصيف مف تدريسييف وباحثيف في

 -1منهج البحث -:عمى ضوء أىداؼ البحث واألسئمة التي

مجاؿ اإلرشاد الزراعي واإلدارة العامة وادارة اإلعماؿ.

تـ السعي لإلجابة عنيا ,أستخدـ المنيج الوصفي الذي ييتـ

 -3االستعانة بشبكة المعمومات الدولية االنترنيت.

بوصؼ الظاىرة وصفاً دقيقاً ويعبر عنيا تعبي اًر كيفياً أو

 -4الزيارات الميدانية والمقابالت الشخصية ,إذ تـ إجراء

كمياً )1(,وال يتوقؼ المنيج الوصفي عند وصؼ الظاىرة

العديد مف الزيارات الميدانية في (الشعب التابعة لمديرية

فقط ,بؿ يتعدى ذلؾ لمتعرؼ عمى العالقات بيف المتغيرات

زراعة بغداد ,الكوفة والعباسية) .وفي ضوء المصادر اآلنفة

التي تؤثر عمى الظاىرة والتنبؤ بقياميا )16( ,وىو بذلؾ

الذكر تـ تحديد ( )107فقرة موزعة عمى  3مجاالت منيا
إدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية
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والمتضمنة ( )69فقرة موزعة عمى ( )8محاور ,و( )28فقرة

بالسمة ,ثـ التحقؽ منيا فإذا تطابقت نتائج القياس مع

لمجاؿ تحسيف األنشطة اإلرشادية ,و( )10فقرات لمجاؿ

االفتراضات النظرية فيمكف القوؿ اف المقياس صادؽ في

معوقات تطبيؽ ادارة المعرفة.

بنائو ,وفي حالة عدـ تطابؽ نتائج المقياس مع االفتراضات,

 -5إجراءات الصدؽ :تـ التأكد مف الصدؽ بأتباع الطرؽ

فيذا يعني اف المقياس غير صادؽ ,ولمتحقؽ مف ىذا النوع

اآلتية:

مف الصدؽ ,تـ أجراء تحميالً لمفقرات بطريقة ارتباط درجة

 1-5صدؽ المحكميف -:لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري

الفقرة بالدرجة الكمية )6( ,إذ بينت جميع معامالت االرتباط

وصدؽ المحتوى لالستبانة ,تـ عرضيا بصيغتيا األولية

بيف درجة المجاؿ والدرجة الكمية لممحور الذي ينتمي إليو,

عمى( )18خبي اًر في اإلرشاد الز ارعي واإلدارة واالقتصاد

دالة إحصائياً عند مستوى داللة (– 0.01 – 0.05

وذلؾ الستطالع آرائيـ حوؿ مدى وضوح عبارات االستبانة

 )0.001وبذلؾ تعد االستبانة صادقة تقيس ما وضعت

تقيس ما وضعت لقياسو ,فضالً عف اقتراح ما يرونو مناسباً

 3-5الصدؽ التمييزي :تعد القوة التميزية لمفقرات ومعامالت

لقياسو.

ومدى مالئمتيا لممجاؿ والمحور الذي تنتمي اليو ,وأنيا
أما (بالحذؼ أو اإلضافة أو إعادة الصياغة) ,وعميو جمعت
أراء

الخبراء

وسجمت

إجاباتيـ

لممدة

الواقعة

صدقيا مف الخصائص القياسية الميمة التي يتـ التحقؽ منيا

بيف

بعد تطبيقيا عمى عينة مف مجتمع -:القوة التميزية لمفقرات:

( 2014/6/2ػ ,)2014/9/1وتـ تحميميا واالتفاؽ عمييا,

إف اليدؼ مف حساب القوة التميزية لفقرات المقاييس ىو

تحديد عتبة قطع مقدارىا ( )%85فما فوؽ حوؿ صالحية
المجاالت والمحاور والفقرات التي تضمنتيا االستبانة -تعديؿ

الفقرات التي تميز بينيـ .ووفقاً لذلؾ تـ االعتماد عمى أسموب

المجوعتيف المتطرفتيف في حساب القوة التميزية لفقرات

الفقرات إذا تباينت حوليا أراء الخبراء والمختصيف .وفي

المقاييس التي تضمنتيا االستبانة بعد أف تـ أتباع اإلجراءات

حوؿ دقة وصياغة ووضوح وصالحية ما جاء في االستبانة,

 -1تطبيؽ االستبانة عمى عينة بمغت  30فردا مف مجتمع

وكانت النتائج كاآلتي:

البحث نفسو ,بعد أف تـ تبميغيـ بعدـ ترؾ أي فقرة ,وأف

استبعاد الفقرات التي ال تميز بيف المبحوثيف ,واإلبقاء عمى

وذلؾ مف خالؿ اآلتي-:

اآلتية:

ضوء استجابات فريؽ الخبراء ,تمت االستنارة ب رائيـ العممية

 -1البقاء عمى المجاالت والمحاور ,إذ لـ ِ
تجر أي مالحظة

يبتعدوا عف اإلجابة المزدوجة واف إجاباتيـ سوؼ ال يطمع

 -2حذفت الفقرات التي لـ تحصؿ عمى نسبة ( )85%وكاف

 -2تصحيح اإلجابات وذلؾ بوضع الدرجة الستجابة

عددىا ( )9فقرات والمتمثمة بالفقرات ( )8لمحور تخطيط

المفحوص عمى كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ,ومف ثـ جمع

المعرفة ,و( )8لمحور تطبيؽ المعرفة ,و( )11,10لمحور

ىذه الدرجات إليجاد الدرجة الكمية لكؿ استمارة ,وحسب

خزف وتنظيـ ,و( )28,27,26,25,24لمجاؿ تحسيف

األوزاف المعطاة لمبدائؿ.

عمييا أحد سوى الباحثة.

حوليا.

االنشطة االرشادية ,في حيف تـ أضافة ( )3فقرات لمعوقات

 -3ترتيب الدرجات الكمية التي حصؿ عمييا أفراد العينة

تطبيؽ أدارة المعرفة .وفي ضوء اإلجراءات السابقة ,تضمف
المقياس بصيغتو النيائية عمى ( )101فقرة موزعة عمى ()3

ترتيباً تنازلياً مف أعمى درجة إلى أدنى درجة.

 -4اختبار  %50لممجموعة التي حصمت عمى أعمى

مجاالت و( )8محاور.

الدرجات ,وىي تمثؿ المجموعة العميا ,و %50مف

 2-5صدؽ االتساؽ الداخمي(الصدؽ البنائي) -:يعد

االستمارات التي حصمت عمى أدنى الدرجات وتمثؿ

الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى

المجموعة الدنيا.

تحقيؽ األىداؼ التي تريد األداة الوصوؿ ألييا ,ويبيف مدى

 -5تحميؿ كؿ استمارة باستخداـ االختبار التائي لعينتيف

ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت البحث بالدرجة الكمية لفقرات

مستقمتيف.

االستبانة ,وعميو يتطمب تحديد االفتراضات النظرية الخاصة
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 -6قياس الثبات -:يعد الثبات شرطاً ميماً والزماً لتأكيد
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تحديث المعرفة )28-7( ,درجة لمحور تخطيط المعرفة,
( )28-7درجة لمحور تطبيؽ المعرفة )44-11( ,درجة

صدؽ المقاييس التي تضمنتيا االستبانة ( ,)5وعمى وفؽ

ذلؾ تـ إجراء اختبار أولي  pre-tesالستبانة المرشديف

لمحور النشر والمشاركة بالمعرفة )36-9( ,درجة لمحور

الزراعييف مف تاريخ  2014/10/15ولغاية 2014/10/27

تنظيـ وخزف المعرفة )28-7( ,درجة لمحور متابعة

عمى عينة مقدارىا ( )30مرشد زراعي (خارج عينة البحث)

المعرفة ,وقد تـ استخداـ التك اررات ,النسب المئوية ,الوسط

استخداـ الفا كرونباخ ,وتوصمت النتائج الى أف قيمة معامؿ
الثبات تتراوح بيف( )0.84 -0.77درجة ,وىي معامالت

ثانياً -:تحسيف االنشطة االرشادية :لغرض قياس تحسيف
االنشطة االرشادية ,تـ وضع مقياس يتكوف مف ( )23فقرة

ثبات عالي نسبياً ,كما يتضح أف معامؿ الثبات العاـ إلدارة

متعمقة بتحسيف األنشطة اإلرشادية ,وفؽ مقياس متدرج

المرجح ,الوزف المئوي ,فضالً عف اختبار .t

وذلؾ لمتحقؽ مف ثبات المقياس ,ولقياس ثبات األستبانة تـ

المعرفة بمغ ( )0,80درجة ,وىو معامؿ ثبات عالية .وعميو

يتكوف مف اربعة مستويات ىي (موافؽ بدرجة كبيرة ,موافؽ

يمكف وصؼ األداة بأنيا ثابتة ونتائج الثبات كافية ,وبذلؾ

بدرجة متوسطة ,موافؽ بدرجة قميمة ,غير موافؽ) .وأعطيت

تعد األداة بشكميا النيائي قابمة لمتطبيؽ النيائي.

لو األوزاف اآلتية ( )1,2,3,4وعمى التوالي ,وبذلؾ تراوحت

 -7جمع البيانات -:إلكماؿ متطمبات البحث ,اعتمد في

درجة المقياس الكمية لكؿ محور بيف ( )92-23درجة ,وقد

جمع البيانات والمعمومات الالزمة لمبحث عف طريؽ

تـ استخداـ التك اررات ,النسب المئوية ,الوسط المرجح,

مبحوثاً ,وسجمت أجابتيـ لممدة الواقعة بيف – 2014/11/4

ثالثاً -:معوقات تطبيؽ ادارة المعرفة -:لغرض قياس

مديريات زراعة المحافظات لمتنسيؽ مع رؤساء بعض

أف تصادؼ المبحوثيف عند تطبيقيـ إلدارة المعرفة ,وفؽ

والوزف المئوي.

االستبانة مف عينة المرشديف الز ارعييف البالغ عددىـ ()134

معوقات تطبيؽ ادارة المعرفة ,تـ وضع ( )13معوقاً يمكف

 ,2014/12/2وقد تـ االستعانة بقسـ اإلرشاد التابع إلى

الشعب الزراعية لمقاء بالمرشديف الزراعييف أثناء مراجعتيـ

مقياس متدرج يتكوف مف اربعة مستويات ىي (موافؽ بدرجة

ليا ,وذلؾ لصعوبة الوصوؿ إلى تمؾ الشعب بسبب الظروؼ

كبيرة ,موافؽ بدرجة متوسطة ,موافؽ بدرجة قميمة ,غير

األمنية التي يعاني منيا القطر أثناء جمع البيانات.

موافؽ) ,وأعطيت ليا األوزاف اآلتية ( )1,2,3,4وعمى

 -8تبويب وتحميؿ البيانات.

التوالي ,وبذلؾ تراوحت درجة المقياس الكمية بيف ()52-13

أوالً-:

أدارة

المرشد

الزراعي

لممعرفة

درجة ,وقد تـ استخداـ التك اررات ,النسب المئوية ,الوسط

بالمستحدثات

الزراعية -:لغرض تحميؿ واقع إدارة المرشد الزراعي لممعرفة

المرجح ,والوزف المئوي.

بالمستحدثات الزراعية ,صمـ مقياس يتكوف مف ( )65فقرة

 -9الوسائؿ اإلحصائية :بعد أجراء عممية تجميع البيانات

موزعة عمى ثمانية محاور ىي (تشخيص المعرفة ,اكتساب

وتفريغيا وتبويبيا ,تـ تحميؿ تمؾ البيانات باستعماؿ برنامج

وتوليد المعرفة ,تحديث المعرفة ,تخطيط المعرفة ,تطبيؽ

التحميؿ اإلحصائي  ,spssفضالً عف استخداـ التحميؿ

متابعة المعرفة) ,وبواقع ()7 ,9 ,11 ,7 ,7 ,6 ,11 ,7

النتائج والمناقشة:

اليدوي.

المعرفة ,النشر والمشاركة بالمعرفة ,تنظيـ وخزف المعرفة,

فقرة لكؿ محور وعمى التوالي ,وتـ وضع مقياس متدرج

اليدؼ األوؿ :التعرؼ عمى واقع إدارة المرشد الزراعي

يتكوف مف اربعة مستويات ىي (موافؽ بدرجة كبيرة ,موافؽ

لممعرفة بالمستحدثات الزراعية والمتمثمة باآلتي 1-1:عرض

بدرجة متوسطة ,موافؽ بدرجة قميمة ,غير موافؽ) ,وأعطيت

وتحميؿ ومناقشة موافقة المبحوثيف عمى محاور إدارة المرشد

ليا األوزاف اآلتية ( )1,2,3,4وعمى التوالي ,وبذلؾ تراوحت

الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية يضـ ىذا المجاؿ

درجة المقياس الكمية ( )260-65درجة لكؿ محور بيف

( )8محاور ىي( تشخيص المعرفة ,اكتساب وتوليد المعرفة,

( )28-7درجة لمحور تشخيص المعرفة )44-11( ,درجة

تحديث المعرفة ,تخطيط المعرفة ,تطبيؽ المعرفة ,النشر

لمحور اكتساب وتوليد المعرفة )24-6( ,درجة لمحور

والمشاركة بالمعرفة ,تنظيـ وخزف المعرفة ,ومتابعة المعرفة),
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ولغرض تحميؿ ىذه المحاور تـ استخراج متوسط المتوسطات

لدييـ موافقة بأىمية إدارة المعرفة كمطمب ميـ إلدارة المعرفة

والوزف المئوي لكؿ محور ,وكما موضح بالجدوؿ( .)1يتضح

لألنشطة اإلرشادية ويعزز ذلؾ قيمة المتوسط الحسابي

مف الجدوؿ ( )1أف اإلجابات تبيف اف غالبية افراد العينة

المرجح العاـ البالغة ( )3.14درجة ووزف مئوي (,)78.7%

جدول .1متوسط المتوسطات والوزن المئوي لكل محور من محاور أدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية
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وعمى الرغـ مف وجود درجة مف الموافقة بشكؿ عاـ عمى

( ,)87.5%-78%وكما موضح في الجدوؿ  .2يتضح مف

محاور أدارة المعرفة ,إال اف النتائج تبيف وجود تبايف في

نتائج الجدوؿ نفسو ,اف افراد العينة يوافقوف عمى الفقرات

وجيات نظر العينة حوؿ درجة الموافقة عمى المحاور التي

المتعمقة بدور إدارة المعرفة بتحسيف األنشطة اإلرشادية ,وما

تراوحت بيف ( )3.27-3.04درجة ,إذ جاء محور تشخيص

يعزز ذلؾ قيمة المتوسط الحسابي المرجح العاـ ,البالغة

عميو ,إذ حقؽ وسط مرجح قدره ( )3.27درجة ,وبوزف مئوي

تزويد المستيدفيف بالمعرفة الضرورية الخاصة بالمستحدثات

قدره ( ,)81.75%وىو أعمى مف األوساط المرجحة لممحاور

الزراعية في الوقت المناسب حصمت عمى المرتبة األولى مف

األخرى ,وقد يرجع السبب في ذلؾ الى أف المرشد الزراعي

حيث مستوى األىمية وموافقة المبحوثيف عمييا ,إذ حققت

يتعرض الى العديد مف المستحدثات الزراعية التي تتطمب

وسطا مرجحا قدره ( )3.5درجة وبوزف مئوي قدره

المجتمع الريفي ,وحسب حاجة أف الزراع كونيـ ال يحبذوف

األخرى ,وقد يعزى ذلؾ الى أف المرشد الزراعي يتعامؿ فقط

بالمخاطرة في تطبيؽ تقانات جديدة ال يعرفونيا .في حيف

مع الحقائؽ العممية التي تثبت صحتيا ونجاحيا ومالئمتيا

جاء محور تنظيـ المعرفة بالمرتبة األخيرة مف حيث مستوى

لظروؼ الزراع إليصاليا إلييـ في الوقت المناسب .في حيف

( )3.04درجة ,وبوزف مئوي قدره ( ,)76%وىو أقؿ مف

المصادر الداخمية المنتجة في أطار المزرعة وتقميؿ االعتماد

األوساط المرجحة لممحاور األخرى ,وقد يرجع السبب في

عمى المدخالت والمصادر مف خارج المزرعة .بالمرتبة

ذلؾ الى أف المرشديف الزراعييف ال يمتمكوف الخبرة الكافية

األخيرة مف حيث مستوى األىمية وموافقة المبحوثيف عمييا,

( )3.24درجة ,ووزف مئوي ( ,)81%ومع ذلؾ أف فقرة

المعرفة بالمرتبة األولى مف حيث األىمية وموافقة المبحوثيف

( ,)87.5%وىو أعمى مف األوساط المرجحة لمفقرات

معرفتيا وتشخيصيا والتأكد مف مدى مالءمتيا لظروؼ

جاءت فقرة يعمؿ المرشد الزراعي عمى تحسيف االستفادة مف

األىمية وموافقة المبحوثيف عميو ,إذ حقؽ وسط مرجح قدره

لمتعامؿ مع كميات كبيرة مف البيانات والمعمومات ,التي تأتي

إذ حصمت عمى وسط مرجح قدره ( )2.12درجة ,وبوزف

يومي وبأشكاؿ متنوعة والتي تحتاج الى جيود عالية

مئوي قدره ( ,)78%وىو اقؿ مف األوساط المرجحة األخرى,

لتنظيميا في مجموعات مرتبة حتى تساعدىـ عمى

وقد يرجع السبب في ذلؾ الى قمة توفر المستمزمات المادية

استخداميا في تطوير األنشطة اٌإلرشادية.

والمالية لمحصوؿ عمى المعارؼ والمعمومات مف خارج
المزرعة ,مما يدعو الى االعتماد عمى خبرات المستيدفيف

الهدف الثاني :التعرؼ عمى دور ادارة المعرفة في تحسيف

المتراكمة واالستفادة منيا في تحسيف األنشطة اإلرشادية,

األنشطة اإلرشادية.

مما يسيـ في خفض التكاليؼ والتخمص مف اإلجراءات

أظيرت نتائج البحث ,أف إجابات المبحوثيف لمفقرات

المطولة.

الموضوعة المتعمقة بدور ادارة المعرفة بتحسيف االنشطة
اإلرشادية والبالغ عددىا ( )23فقرة ,حصمت عمى وسط

الهدف الثالث :العالقة بيف محاور ادارة المرشد الزراعي
لممعرفة بالمستحدثات الزراعية وتحسيف األنشطة اإلرشادية.

مرجح يقع بيف ( )3.5-2.12درجة ,ووزف مئوي يقع بيف
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خذٚي 22رٛص٠غ اٌّجسٛثٚ ٓ١فمب ً ٢سائ ُٙزٛي دٚس اداسح اٌّؼشفخ ثزسس ٓ١األٔشطخ اإلسشبد٠خ
اٌشرجخ
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<4

ِٛافك
ثذسخخ
وج١شح

اٌفمشاد
رض٠ٚذ اٌّسزٙذف ٓ١ثبٌّؼشفخ اٌضشٚس٠خ اٌخبطخ
ثبٌّسزسذثبد اٌضساػ١خ ف ٟاٌٛلذ إٌّبست2
ٙ٠زُ اٌّششذ اٌضساػ ٟثض٠بدح رجبدي اٌّؼشفخ ِغ االخٙضح
راد اٌؼاللخ ٌٍسظٛي ػٍ ٝوً ِب ٘ ٛخذ٠ذ ثبٌؼًّ اٌضساػ.ٟ
٠ؼًّ اٌّششذ اٌضساػ ٟػٍ ٝرسس ٓ١اٌىفبءح االٔزبخ١خ ِٓ
خالي رجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌضساػ١خ ثسشػخ.
ٕ٠سك اٌّششذ اٌضساػ ٟاالٔشطخ االسشبد٠خ ف ٟاردبٖ رسم١ك
ا٘ذاف اٌؼًّ االسشبد.ٞ
٠سشص اٌّششذ اٌضساػ ٟػٍ ٝرسس ٓ١ػاللبد اٌؼًّ
االسشبدٚ ٞرؼض٠ض اٌثمخ ث ٓ١اٌّششذ اٌضساػٟ
ٚاٌّسزٙذف.ٓ١
لذسح اٌّششذ اٌضساػ ٟػٍ ٝرمذ ُ٠وً ِب ٘ ٛخذ٠ذ ثبٌدبٔت
اٌضساػ ِٓ ٟخالي اٌخذِبد االسشبد٠خ اٌزٕ٠ ٟفز٘ب2
٠س ُٙاٌّششذ اٌضساػ ٟف ٟخؼً اٌٛطٛي اٌ ٝاٌّؼشفخ
إٌّزدخ ثبٌٕسجخ ٌٍّسزٙذف ٓ١اٌّسزبخ ٓ١اٌٙ١ب ػٍّ١خ سٍٙخ
ِّٚىٕخ2
٠م َٛاٌّششذ اٌضساػ ٟثّسبػذح اٌّسزٙذفٌٕ ٓ١مً اٌّؼشفخ
ثبٌّسزسذثبد اٌضساػ١خ اٌ ٝزمً اٌزطج١ك2
٠شبسن اٌّششذ اٌضساػ ٟف ٟادِبج خجشاد اٌضساع ِغ
اٌخجشاد ٚاٌّّبسسبد اٌز ٟطٛس٘ب اٌجبزث ِٓ ٓ١خالي
أشطز ُٙاٌجسث١خ.
٠شدغ اٌّششذ اٌضساػ ٟػٍ ٝردذ٠ذ ِؼٍِٛبر ُٙف ٟاٌّدبي
اٌضساػٌّٛ ٟاخٙخ اٌزغ١١شاد اٌج١ئ١خ2

دسخخ اٌّٛافمخ
ِٛافك
ِٛافك
ثذسخخ
ثذسخخ
لٍٍ١خ
ِزٛسطخ
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٠سزذي اٌّششذ اٌضساػ ِٓ ٟاٌجشاِح ٚاالٔشطخ االسشبد٠خ
اٌز ٟرؼزّذ ػٍ ٝاٌزٛخٚ ٗ١اٌس١طشح اٌ ٝاٌجشاِح ٚاالٔشطخ
االسشبد٠خ اٌز ٟرّٕٚ ٟرض٠ذ أذِبج اٌضساع ف ٟاٌؼًّ
االسشبد2ٞ
لذسح اٌّششذ اٌضساػ ٟػٍ ٝرسذ٠ذ ٔٛع ٚطج١ؼخ اٌّؼشفخ
ثبٌّسزسذثبد اٌضساػ١خ اٌالصِخ ٌزٕف١ز االٔشطخ االسشبد٠خ2
٠ذػُ اٌّششذ اٌدٛٙد االسشبد٠خ ٌالسزفبدح ِٓ خّ١غ
اٌّٛخٛداد اٌٍّّٛسخ ٚغ١ش اٌٍّّٛسخ ػٓ طش٠ك رٛف١ش اطبس
ػًّ ٌزؼض٠ض اٌّؼشفخ ثبٌّسزسذثبد اٌضساػ١خ.
٠ز ٌٝٛاٌّششذ اٌضساػ ٟرسف١ض اٌّسزٙذفٔ ٓ١س ٛاٌزط٠ٛش
ٚاٌّشبسوخ ف ٟاالٔشطخ االسشبد٠خ.
٠م َٛاٌّششذ اٌضساػ ٟثزسذ٠ذ ِزطٍجبد ِٚضبِٚ ٓ١رطج١مبد
اٌّؼشفخ إلٔدبص االٔشطخ االسشبد٠خ.
٠ز ٌٝٛاٌّششذ اٌضساػ ٟرجس١ظ اٌؼٍّ١بد ٚخفض اٌزىبٌ١ف
ثبٌزخٍض ِٓ االخشاءاد اٌّطٌٛخ ٚاٌغ١ش ضشٚس٠خ ػٓ طش٠ك
رخف١ض اٌضِٓ اٌّسزغشق ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِبد االسشبد٠خ
اٌّطٍٛثخ.
٠ؼًّ اٌّششذ اٌضساػ ٟػٍ ٝرط٠ٛش ػٍّ١خ رّٕ١خ اٌزمٕ١بد
اٌسبفظخ ٌٍّظبدس ٔٚمٍٙب ٌٍّسزف١ذِٕٙ ٓ٠ب ٚرٌه ثبٌزشو١ض
ػٍ ٝأزبج ٚر١ٌٛذ اٌزمٕ١بد اٌز ٟرسبػذ ػٍ ٝزفظ اٌّظبدس
اٌطج١ؼ١خ ِٓ االسزٕضاف  ٚاٌٙذس.
٠شوض اٌّششذ اٌضساػ ٟا٘زّبِٗ ػٍ ٝرذفك اٌّؼشفخ
ثبٌّسزسذثبد اٌضساػ١خ اوثش ِٓ رخضٕٙ٠ب2
٠شدغ اٌّششذ اٌضساػ ٟاٌمذساد االثذاػ١خ ٌذ ٜاٌّسزٙذفٓ١
ٌزذفك االفىبس اٌّسزسذثخ ثبٌدبٔت اٌضساػ ٟثسش٠خ ٌخٍك
ِؼشفخ خذ٠ذح2
٠م َٛاٌّششذ ثّشاخؼخ أٔشطزٗ ثبسزّشاس ٌ١سزف١ذ ِٓ اٌزغز٠خ
اٌشاخؼخ ٌزسس ٓ١االٔشطخ اٌّ١ذأ١خ2
٠س ُٙاٌّششذ اٌضساػ ٟف ٟرسذ٠ذ ٚرط٠ٛش اٌمبدح اٌّسٍٓ١١
اٌز٠ ٓ٠ذػّ ْٛاٌؼًّ االسشبد2ٞ
ٛ٠فش اٌّششذ اٌضساػ ٟاٌفشص ٌٍّسزٙذفٌٍّ ٓ١شبسوخ فٟ
اٌجسث ػٓ وً ِب ٘ ٛخذ٠ذ ٌزط٠ٛش اٌؼًّ اٌضساػ2ٟ
٠ؼًّ اٌّششذ اٌضساػ ٟػٍ ٝرسس ٓ١االسزفبدح ِٓ اٌّظبدس
اٌذاخٍ١خ إٌّزدخ ف ٟأطبس اٌّضسػخٚ 2رمٍ ً١االػزّبد ػٍٝ
اٌّذخالد ٚاٌّظبدس ِٓ خبسج اٌّضسػخ.
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لمعرفة العالقة بيف محاور أدارة المرشد الزراعي لممعرفة

معامؿ ارتباط بيرسوف ,كما تـ استخداـ اختبار( )tلمعرفة

بالمستحدثات الزراعية بتحسيف األنشطة اإلرشادية ,أستخدـ

معنوية العالقة ,وكما موضح في الجدوؿ اآلتي:

جدول .3العالقة االرتباطية بين محاور أدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية وتحسين األنشطة اإلرشادية

اداسح اٌّؼشفخ

اٌّدبي

اٌّسٛس

ِؼبًِ اسرجبط ث١شسْٛ

رشخ١ض اٌّؼشفخ
اوزسبة ٚر١ٌٛذ اٌّؼشفخ
رسذ٠ث اٌّؼشفخ
رخط١ظ اٌّؼشفخ
رطج١ك اٌّؼشفخ
ٔشش ٚاٌّشبسوخ ثبٌّؼشفخ
رٕظٚ ُ١خضْ اٌّؼشفخ
ِزبثؼخ اٌّؼشفخ

1.74
;125
0.31
0.39
0.40
0.46
0.37
0.43
126;4

T
اٌدذ١ٌٚخ
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277

T
اٌّسسٛثخ
824:
6268
;62:
<726
8219
<82
7295
8284

ِسز ٜٛاٌذالٌخ
داي**
داي**
داي**
داي**
داي**
داي**
داي**
داي**

اظيرت نتائج الجدوؿ أعاله ,وجود عالقة ارتباطية موجبة

التقنيات الحديثة في االتصاؿ تساعد المرشد الزراعي

بيف جميع محاور إدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات

الحصوؿ عمى المعرفة عف طريؽ البحث الذاتي ,فضالً عف

( )0.01أذ بمغ معامؿ االرتباط بينيما ( )0.381درجة

اإلرشادية.

الزراعية وتحسيف األنشطة اإلرشادية عند مستوى داللة

قدرتو في توظيؼ المعمومة وربطيا بتحسيف األنشطة

وبذلؾ يمكف القوؿ اف الفرضية الصفرية لـ تتحقؽ ,وتحققت

الهدف الرابع :التعرؼ عمى المعوقات التي تحوؿ دوف

الفرضية البديمة التي تنص عمى تحقيؽ العالقة بيف محاور

تطبيؽ أدارة المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية.

إدارة المعرفة وتحسيف األنشطة اإلرشادية ,أي أف إدارة

أظيرت نتائج البحث ,بأف ىناؾ عدد مف المعوقات التي

المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات الزراعية مف شأنيا أف

تحوؿ دوف تطبيؽ المرشد الزراعي لممعرفة بالمستحدثات

تؤثر إيجابياً عمى تحسيف األنشطة اإلرشادية ,وقد يعود

الزراعية ,إذ بمغ الوسط المرجح العاـ( )3.05درجة وبوزف

السبب في ذلؾ الى أف تطور العمـ والتكنولوجيا خصوصاً

مئوي ( ,)76.25%وكما موضح في الجدوؿ ).)4

جدول .4توزيع المبحوثين وفقاً آلرائهم حول المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة المرشد الزراعي المعرفة بالمستحدثات الزراعية
اٌشرجخ
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ِٛافك
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اٌّؼٛلبد
ضؼف اٌذػُ اٌّبٌ ٟاٌّخظض ٌألٔشطخ االسشبد٠خ فِ ٟدبي
اٌّسزسذثبد اٌضساػ١خ
االفزمبس اٌٚ ٝخٛد ٚزذح رٕظ١ّ١خ ِسزمٍخ رؼٕ ٝثبإلششاف ػٍٝ
اداسح اٌّؼشفخ2
لٍخ ٚخٛد اٌّٛاسد إٌّبسجخ ٌزطج١ك ٔظبَ اداسح اٌّؼشفخ ف ٟاٌؼًّ
االسشبد2ٞ
ضؼف دػُ اٌّؤسسخ اإلسشبد٠خ إلداسح اٌّؼشفخ2
االفزمبس اٌ ٝاٌزىبًِ ث ٓ١االٔشطخ االسشبد٠خ اٌّشرجطخ ثإداسح
اٌّؼشفخ ٚث ٓ١رؼض٠ض اٌزؼٍُ االسشبد2ٞ
االفزمبس اٌ ٝاٌزذس٠ت اٌّشرجظ ثإداسح اٌّؼشفخ ثبٌؼًّ االسشبد2ٞ
ضؼف اٌزٛث١ك ٌٍّؼبسف ٚاٌخجشاد فِ ٟدبي اٌّسزسذثبد
اٌضساػ١خ2
االفزمبس اٌ ٝاٌٛلذ اٌىبفٌ ٟزؼٍُ و١ف١خ اسزخذاَ ٚرٕف١ز ٔظبَ اداسح
اٌّؼشفخ2
االفزمبس اٌ ٝف ُٙاداسح اٌّؼشفخ ثبٌّسزسذثبد اٌضساػ١خ ثشىً
طس١ر ثسجت االرظبي غ١ش اٌفؼبي ٚغ١ش اٌىفٛء2
االفزمبس اٌٚ ٝخٛد ادسان وبفً ِٓ لجً اٌّششذ ٓ٠اٌضساػٓ١١
ٌذٚس اداسح اٌّؼشفخ فٔ ٟدبذ االٔشطخ االسشبد٠خ2
رش٠ٚح اداسح اٌّؼشفخ ثإِىبٔ١بد غ١ش ٚالؼ١خ ٚاٌز ٟثذٚس٘ب
رٕؼىس ف ٟطٛسح فشً االٔشطخ االسشبد٠خ2
ضؼف ادسان اٌّششذ اٌضساػٌّ ٟف َٛٙاداسح اٌّؼشفخ
ثبٌّسزسذثبد اٌضساػ١خ2
افزمبس اٌّششذ اٌضساػ ٟاٌ ٝث١ئخ ػًّ رسبُ٘ ف ٟاسزخذاَ
اٌّؼشفخ ِٚشبسوزٙب ِغ األخش2ٓ٠

4594

دسخخ اٌّٛافمخ
ِٛافك
ِٛافك
ثذسخخ
ثذسخخ
لٍٍ١خ
ِزٛسطخ

اٌٛسظ
اٌّشخر

اٌٛصْ اٌّئٞٛ

::

69

45

<

6268

;62:9%

96

<7

48

;

6259

;428%

95

84

47

:

6258

;426%

89

88

4:

9

625

;1%

85

91

49

9

;624

:<28%

97

84

48

8

6246

;52;%

85

81

54

44

6219

:929;%

77

87

<5

:

6214

:825%

78

86

56

45

52<9

:7219%

67

9:

<4

47

<52

:528%

75

79

65

46

52;9

:428%

71

7:

;5

<4

;52

:1%

66

87

;5

<4

52:8

9;2:8%

غ١ش
ِٛافك

وشٚ ُ٠سٍّبْ

ِدٍخ اٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ اٌؼشال١خ – 5149/ 4596 -4587 =)5(47
يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ ,أف أفراد العينة يوافقوف

المعرفة اإلرشادية ,مع تنظيـ لقاءات دورية بيف المرشديف

عمى وجود العديد مف المعوقات تواجو توظيؼ إدارة المعرفة

الزراعييف لتبادؿ المعرفة فيما بينيـ.

لتحسيف األنشطة اإلرشادية ,ومع ذلؾ جاء معوؽ " ضعؼ
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