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  صخــــلالم

 
 محتوي��ات م��ن المبح��وثين اس��تفادة درج��ة عل��ى التع��رفالت��دريبي الم��دروس ، وأيض��ا  رن��امجالب ص���حية درجة على التعرف البحث ھذا استھدف

با8ض��افة ال��ى تحدي��د الع�ق��ة ب��ين درج��ة ص���حية الجوان��ب المختلف��ة للبرن��امج الت��دريبى وب��ين درج��ة اس��تفادتھم م��ن محت��وي البرن��امج  ، الت��دريب البرنامج
وب��ين درج��ة اس��تفادتھم م��ن محت��وي ، المش��اركين ف��ي البرن��امج الت��دريبيللمبحوثين الشخصية والمھنية بعض الخصائص الع�قة بين تحديد كذا التدريبى، و

تحديد درجة ا8سھام النسبى للمتغيرات المستقلة فى تفسير التباين الكلى فى درج��ات اس��تفادة المبح��وثين م��ن البرن��امج أخيرا ، والمدروس البرنامج التدريبى
 للبرن��امج تعرض��ھم بع��د المت��دربين م��ن اس��تيفائھا ت��م اس��تمارة طري��ق ع��ن الشخص��ية بالمقابل��ة ا8س��تبيان باستخدام البيانات عجم تم وقد س.التدريبى المدرو

 م��ن ك��ل البيان��ات وتحلي��ل النت��ائج ع��رض ف��ي واستخدم ، التدريبي البرنامج خ�ل مبحوثاً  ٣٨ عددھم والبالغ الزراعيين المھندسين وھم المدروس التدريبي
ومعام��ل ا8رتب��اط ، )فواختب��ار (، وس��طةوالدرج��ة المت ،المعي��اري وا8نح��راف الحس��ابي، والمتوس��ط ، المئوي��ة والنس��ب  ب��التكرارات ول��ى الج��د الع��رض

 .(Step-Wise Multiple Correlation and Regression)الص��اعد المتع��دد الت��دريجينم��وذج التحلي��ل ا8رتب��اطي وا8نح��داري ، والبس��يط لبيرس��ون
% من المبحوثين يروا أن البرنامج التدريبي المدروس الذي قدم لھم يتسم بالص���حية العالي��ة م��ن كاف��ة  ٤٢,١أن  - ١:على النحو التالى تائجالن أھم وجاءت

 أن م��ايقرب م��ن ثلث��ى - ٢% م��ن إجم��الي ع��دد المبح��وثين .١٨,٤% ، بينم��ا بلغ��ت الفئ��ة المنخفض��ة ٣٩,٥جوانب��ه، يليھ��ا فئ��ة الص���حية المتوس��طة  بنس��بة 
% ف��ى فئ��ة ا8س��تفادة المتوس��طة ، ف��ى ح��ين ج��اء ت النس��بة ٢٣,٧، وأن ما يقرب من ربع المبحوثين جاءوا فى فئة ا8ستفادة المرتفعة% ٦٣.١٥المبحوثين 

ف��ة للبرن��امج وان��ب المختلدرج��ة ص���حية الجب��ين  ٠.٠١أوضحت النتائج وجود ع�قة معنوية طردية عن��د مس��توى   - ٣.قية فى فئة ا8ستفادة المنخفضةالبا
الم��ادة العلمي��ة، محت��وي حل المش��ك�ت الزراعي��ة، وقدرة البرنامج على وسائل ا8يضاح المستخدمة فى البرنامج، وكفاءة البرنامج، و تنفيذ: مكان التدريبى 

بينم��ا كان��ت الع�ق��ة ،  البرنامج الت��دريبى وبين درجة استفادة المھندسين الزراعيين  من محتويات ، والدرجة الكلية لص�حية البرنامج،ينالمدربأداء وتقييم 
س��نوات الخب��رة ف��ى العم��ل الزراع��ي، وع��دد ال��دورات ع��دد الس��ن، و توج��د ع�ق��ة ب��ين - ٤م��ع توقي��ت وزم��ن البرن��امج.٠.٠٥معنوية عن��د مس��توى معنوي��ة 

سين الزراعيين من محتويات البرن��امج الت��دريبى وذل��ك وبين درجة استفادة المھندالتدريبية، ودرجة أداء ا8نشطة ا8رشادية الزراعية، والرضا عن العمل، 
 م��ع المؤھ��ل الدراس��ي، والعض��وية ف��ى المنظم��ات، واجم��الى مص��ادر المعلوم��ات٠.٠٥بينما كانت الع�قة معنوية عند مستوى معنوية ، ٠.٠١عند مستوى 

فى حين كانت قيم معامل ا8رتباط غير معنوي��ة ب��ين درج��ة اس��تفادة ، وبين درجة استفادة المھندسين الزراعيين من محتويات البرنامج التدريبى ،  الزراعية
أن المتغي��رات المس��تقلة ذات ا8س��ھام المعن��وي ف��ى درج��ة اس��تفادة المبح��وثين م��ن  - ٥م��ن محتوي��ات البرن��امج الت��دريبى م��ع مس��توي الطم��وح. المبح��وثين

البرنامج على حل المش��ك�ت الزراعي��ة، ومحت��وي الم��ادة العلمي��ة، ومس��توي اداء البرنامج التدريبي أربعة متغيرات وھي: الدرجة الكلية للص�حية، وقدرة 
  لمتغير التابع.فى تفسير التباين الكلي ل ٠,٧٣المدربين، وكانت نسبة مساھمة ھذه المتغيرات مجتمعة  

  
  المقدمة والمشكلة البحثية 

  
 والعاملين بالعمل منھا النامية وخاصة المعاصرة المجتمعات تھتم

 للنھوض فرص وإيجاد ا�فراد مستوى ورفع ا�نتاج زيادة على تعمل فھي
 واتجاھه ، العاملين أبنائه وتقدم ، وتقدمه المجتمع نھضة تتم حتى والتطور

  .والھيئات القطاعات لجميع الشامل ا�ص�ح نحو العام
 وق��يم وتقالي��د ع��ادات م��ن يمثل��ه بم��ا البش��رى العنص��ر ويعتب��ر

 وتط��ويره مجتم��ع أي تنمي��ة ف��ي الزاوي��ة وحج��ر ايةالبد نقطة ھو واتجاھات
 ينم��و والس��لوك التفكي��ر ف��ي البش��رى العنص��ر طريق��ة تط��وير فبواس��طة
 النم��و ھ��ذا قي��اس يس��تطيع ال��ذي ھ��و العنص��ر ھ��ذا إن كم��ا ويتطور المجتمع
  )  ١٧-١٤ ص ،١٩٩٧ ، سويلم (اتجاه وتحديد

 ريةالبش الموارد تنمية مصادر من أساسي مصدر التدريب ويعتبر
 التنمي��ة ف��ي ا�ساس��ي العام��ل يع��د ال��ذي البش��ري الم��ال رأس وتنش��يط

 ا�ف��راد طاق��ات اس��تثمار طري��ق ع��ن وذل��ك وا8جتماعي��ة، ا8قتص��ادية
 ا�نس��انية الع�ق��ات وتنظ��يم المتاح��ة والتس��ھي�ت وا�مكاني��ات ا�نتاجي��ة

-3ص ص ، ٢٠٠٢ ، راض��ي ( ممك��ن إنت��اج أقص��ى إل��ى للوص��ول القائمة
4.(.  

 ل��دى البش��رية الم��وارد لقدرات المستمر والتطوير لتدريبليمكن و
 ف��ي وھ��ذا مس��تدامة تنافس��ية مي��زة يخل��ق أن قيم��ة ذات باعتبارھ��ا المنظم��ة
 ا�داء قص��ور إزال��ة تتض��من والت��ي الت��دريب أھمي��ة مدى إلى يشير الحقيقة

 العم��ل وكمي��ة نوعي��ة تحس��ين إلى يؤدى مما العاملين قدرة تتحسن وبالتالي
 المع��دات وص��يانة الفاق��د تك��اليف تخف��يض إل��ى ي��ؤدى أنه كما ذاتال وتقدير

  . )٢٠٩ص ، ٢٠٠٥ ، اعورىالف ( ا�نتاجية زيادة إلى يؤدى مما

 وتحقي��ق رس��التھا، أداء ف��ي مؤسس��ة أو ھيئ��ة أي نج��احيعتم��د و
 وأداء الع��املين، ومق��درة ومھ��ارة وخب��رة كف��اءة عل��ى كبي��ر ح��د إلى أھدافھا

 عل��ى بالت��الي والمق��درة الكف��اءة م��ن ع��الي وىمس��ت عل��ى لمھ��امھم الع��املين
  ). ٦ ،ص٢٠٠٣ھ�ل،( لھم أتيحت التي والعملية التعليمية الخبرات

 تنمي��ة عل��ى تعم��ل الت��ي ا�جھ��زة أھ��م م��ن الزراع��ي ا�رشاد ويعد
 عل��ى تعمل التي المتميزة التعليمية النظم أھم احد باعتباره البشرى العنصر
 أھ��ل واتجاھ��ات ومھ��ارات مع��ارف ف��ي مرغوب��ة س��لوكية تغيي��رات إحداث

 ھ��ذه 8ن مع��د8تھا وزي��ادة ا8قتص��ادية التنمي��ة لعجل��ة دفع��ا المن��اطق ھ��ذه
 اقتص��ادية نت��ائج إل��ى ت��ؤدى كما ذاتھا حد في قيمة ذات السلوكية التغييرات
الش��ناوى، ليلى  الزراعية ( التنمية بأھداف مباشرة ترتبط أخرى واجتماعية

  .)٣٨ص  ،٢٠١٢  
 ذكرھ��ا كم��ا الزراع��ي ا�رش��اد تواج��ه الت��ي مش��ك�تال أھ��م وم��ن 

 : ) ھ��ى  ٦٠ص ،١٩٩٦ ، ھج��رس( و ، )  ٦٣ ص ،٢٠١٢ ، ص��الح(  
 وع��دم الزراع��ي ا�رش��ادي الجھ��از ف��ي الع��املين م��ن الكثي��ر كف��اءة ضعف

 يتعل��ق فيم��ا مع��ارفھم مس��توى انخف��اض ع��ن فض��� ، كافي��ا ت��دريبا ت��دريبھم
 ، وعملھ��م واجب��اتھم نط��اق ف��ي تدخل تيال والعلمية الفنية ا�مور من بكثير
 أمورھ��ا ك��ل ف��ي مرجعھ��ا بمثاب��ة بالقري��ة الزراع��ي المرش��د ك��ان ولم��ا

       .واجتماعيا وفنيا علميا الوضع لھذا إعداده الواجب من كان الزراعية
وم���ن ھن���ا ت���أتي أھمي���ة الت���دريب للع���املين ف���ي مج���ال ا�رش���اد  

الزراع��ة ف��ي تحقي��ق  الزراع��ي باعتب��ارھم اح��د أھ��م عناص��ر نج��اح قط��اع
أھدافه ، وھذا التدريب 8بد وأن يتوافر له قدر كبي��ر م��ن التنظ��يم والتخط��يط 

س��تحدث م��ن خب��رات م كل ما ھ��و جدي��د م��ن معلوم��ات وم��ا يحتى يمكن تقدي
وإيجاد ن��وع م��ن التركي��ز عل��ى فعالة وذلك عن طريق وضع برامج تدريبية 

ا�ولوي��ات ف��ي تنفي��ذ ا8حتياج��ات الفعلي��ة للمت��دربين ووض��ع نظ��م لترتي��ب 
  ). ٢٦٨-٢٦٧،ص ص ٢٠٠٠إجراءات تحقيق ا�ھداف(مصطفى ، 
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 مقدرتھم لزيادة ھاما أمرا ا�رشادي بالجھاز العاملين تدريب ويعد
 وأن س��يما 8 المس��تقبل ف��ي بھ��ا القي��ام المنتظ��ر أو الحالي��ة أعم��الھم أداء ف��ي

 عل��م عل��ى به القائمون يكون أن تتطلب تجديدية طبيعة ذو ا�رشادي العمل
  الريفي��ة وا8جتماعية الزراعية العلوم في التطورات بكل كاملة ودراية تام

 ( Bramley , 1986 ,p1) .  
)،  ٢٩٨-٢٩٧،ص ص ١٩٩٥الطن��وبي وآخ���رون ( وق��د اتف���ق   

-٤١٨، ص ص ١٩٧٥عب�����د الغف�����ار ( )، و٢٧١، ص١٩٩٢ ،عم�����ر( و
راعيين تس��تھدف )، على أن البرامج التدريبية التي تقدم للمرشدين ال��ز٤٢٠

و اس��تكمال ال���نقص ف���ي جدي���د مع��ارفھم ومھ���اراتھم بھ��دف س���د أإنع��اش وت
النواحي المعرفية النظرية والعملية أثناء الدراسة الجامعي��ة وربطھ��ا بالعم��ل 
الميداني، وتحديث المعلومات الفنية، وتدعيم ق��درات المرش��دين ال��زراعيين 

  على تنفيذ سياسات وبرامج ا�رشاد الزراعي.
 كف��اءة م��دى عل��ى أھداف��ه تحقي��ق ف��ي الزراع��ي ا�رش��اد ق��فويتو

 ث��م وم��ن المختلف��ة المس��تويات عل��ى لوحدات��ه المقدم��ة ا�رش��ادية الخ��دمات
 م��ن ك��فء جھ��از بوج��ود ت��رتبط ا�رش��ادية الخ��دمات كفاءة إن القول يمكن

 الكيف��ي أو إع��دادھم، ف��ي الكم��ي ال��نقص يعتب��ر والذين وا�داريين، العاملين
 ث��م وم��ن ، المقدم��ة ا�رش��ادية الخدمات كفاءة في ضعف ثابةبم تأھيلھم في

   ( Mathis & Jackson , 1985 , p248 ) القطاع ھذا ناتج في عجزا
  ) و ٣٩٤-٣٩٢صص ،  ١٩٩٧ بس��يوني   (ك��ل م��نذكرق��د و

 يج��ب العوام��ل م��ن ع��ددا ھن��اك )أن١٦٥ص  ،١٩٨٦ باش��رى  نفيس��ة( 
 أھ��داف تحدي��د :ھ��ي يت��دريب برن��امج أي تص��ميم عن��د ا8عتب��ار ف��ي أخ��ذھا

 وس��ائل واختي��ار التدريبي��ة، الم��ادة وتط��وير وتحدي��د الت��دريبي، البرن��امج
 واختي��ار ، المناس��بة الت��دريب وط��رق أس��اليب واختي��ار ، الم�ئم��ة التدريب
 تق��ديم ع��ن المس��ئولين الم��دربين واختي��ار للت��دريب، المرش��حين ا�ف��راد

 مك��ان واختي��ار ، يبيالت��در للبرن��امج الك��افي الوق��ت وتحدي��د ، البرن��امج
  .التدريبي البرنامج ميزانية وتخصيص ، المناسب التدريب

 حمي����د( و )،١٩٦ ص ،١٩٨٧باش����ات (  ويض����يف 
الى العوامل الت��ى يج��ب أخ��ذھا عن��د تص��ميم ) ١٩١ ص ، ١٩٩٧،،والمعاز

 إعداد عن المسئولة الجھة تحديدالبرنامج التدريبى عنصران آخران وھما: 
  .البرنامج من ل�ستفادة الضمانات وتوفير يبي،التدر البرنامج وتنفيذ

 ا�رش��اد مج��ال ف��ى للع��املين تق��دم الت��ي التدريبي��ة الجھ��ود ان
 يمك��ن حت��ى والتخط��يط  التنظيم من كبير قدر لھا يتوافر وان 8بد الزراعي

 ع��ن وذل��ك خب��رات م��ن اس��تحدث وم��ا معلوم��ات م��ن جديد ھو ما كل تقديم
 نظ��ام ووض��ع التركي��ز م��ن وعن�� وإيج��اد تدريبي��ة ب��رامج وض��ع طري��ق

 كل في البرامج لتلك تقييم عملية إجراء مع ، ا�ھداف تنظيم في ل£ولويات
 Oakley & Garforth) .البرن��امج يتض��منھا الت��ي الن��واحي م��ن ناحي��ة

1985 ,pp 94-95 )   
 ف��ي التدريبي��ة الب��رامج نج��اح أن بھ��ا المس��لم ا�م��ور م��ن ان��ه كم��ا 

 درج��ة تحق��ق تتطل��ب فإنھ��ا نوعھ��ا ك��ان أي��اً  العمل  الزراعي ا�رشاد مجال
 م��ن العدي��د نت��ائج تؤك��ده م��ا وھ��ذا ، العم��ل ھ��ذا م��ن ا8س��تفادة م��ن عالي��ة

 العم��ل م��نھم ويتوق��ع ا�نتاجي��ة م��ن مرتفع��ة مس��تويات لتحقي��ق الدراس��ات
        أكثر بفعالية

 التس��اؤ8ت بع��ض عل��ى ا�جاب��ة تح��اول الدراسة ھذه فان ثم ومن 
 ، الت��دريبي البرن��امج م��ن ال��زراعيين المرشدين استفادة درجة حول البحثية
 وجھ��ة م��ن حلھ��ا ومقترح��ات عملھ��م، ف��ي ت��واجھھم الت��ي المش��ك�ت واھ��م

 .نظرھم
  :أھداف البحث

التع��رف عل��ى درج��ة ص���حية  الجوان��ب المختلف��ة للبرن��امج الت��دريبي   -١
 .المدروس

التع����رف عل����ى درج����ة اس����تفادة المبح����وثين م����ن محتوي����ات البرن����امج   -٢
 .دريبيالت

تحديد الع�قة بين درجة ص�حية الجوانب المختلفة للبرنامج الت��دريبى:   -٣
توقي���ت وزم���ن البرن���امج، ومك���ان انعق���اد البرن���امج، ووس���ائل ا8يض���اح 

، حل المشك�ت الزراعي��ةقدرة البرنامج علي المستخدمة فى البرنامج، و
لص���حية  ، والدرجة الكلي��ةينالمدربأداء ، وتقييم المادة العلميةمحتوي و

 البرنامج التدريبىالبرنامج، وبين درجة استفادتھم من محتوي 
بع��ض الخص��ائص الشخص��ية والمھني��ة للمھندس��ين الع�ق��ة ب��ين تحدي��د   -٤

والمؤھ��ل الدراس��ي، : السن، الزراعيين المشاركين في البرنامج التدريبي
س��نوات الخب��رة ف��ى العم��ل الزراع��ي، وع��دد ال��دورات التدريبي��ة، ع��دد و

ودرجة أداء ا8نش��طة ا8رش��ادية الزراعي��ة، والرض��ا الطموح، ومستوي 
 ، الزراعي��ة ، ومص��ادر المعلوم��اتوالعضوية ف��ى المنظم��اتعن العمل، 

 المدروس. البرنامج التدريبىوبين درجة استفادتھم من محتوي 

تحدي��د درج��ة ا8س��ھام النس��بى للمتغي��رات المس��تقلة ف��ى تفس��ير التب��اين   -٥
 س.المبحوثين من البرنامج التدريبى المدروالكلى فى درجات استفادة 

  فروض الدراسة : 
الف��رض البحث��ى الت��الى "توج��د  ت��م ص��ياغة لتحقي��ق الھ��دف الثال��ث 

ب��ين درج��ة اس��تفادة المھندس��ين ال��زراعيين  م��ن محتوي��ات  معنوي��ة ع�ق��ة
وان���ب المختلف���ة درج���ة ص����حية الجب���ين ك���ل م���ن البرن���امج الت���دريبى، و
كف��اءة البرن��امج، و تنفي��ذمك��ان و، ت وزمن البرنامجللبرنامج التدريبى: توقي

ح���ل ق���درة البرن���امج عل���ى ، ول ا8يض���اح المس���تخدمة ف���ى البرن���امجوس���ائ
، ينالم���دربأداء الم���ادة العلمي���ة ، وتقي���يم محت���وي المش���ك�ت الزراعي���ة ، و

 والدرجة الكلية لص�حية البرنامج.
و8ختب���ار ھ���ذا الف���رض البحث���ى ت���م ص���ياغة الف���رض ا�حص���ائى 

ب��ين  درج��ة اس��تفادة المھندس��ين ال��زراعيين  معنوي��ة ت��الى" 8 توج��د ع�ق��ة ال
وان��ب درج��ة ص���حية الج، وب��ين ك��ل م��ن من محتوي��ات البرن��امج الت��دريبى

، البرن��امج تنفيذمكان و، : توقيت وزمن البرنامجالمختلفة للبرنامج التدريبى
ل ح��وق��درة البرن��امج عل��ى ، ل ا8يض��اح المس��تخدمة ف��ى البرن��امجووس��ائ
، ينالم���دربأداء ، وتقي���يم الم���ادة العلمي���ةمحت���وي وك�ت الزراعي���ة، المش���

  . والدرجة الكلية لص�حية البرنامج
ت��م ص��ياغة الف��رض البحث��ى الت��الى "توج��د  لتحقي��ق الھ��دف الراب��ع

ب��ين درج��ة اس��تفادة المھندس��ين ال��زراعيين  م��ن محتوي��ات معنوي��ة ع�ق��ة 
المؤھ��ل الس��ن، والمستقلة التالية: وبين كل من المتغيرات  البرنامج التدريبى

س��نوات الخب��رة ف��ى العم��ل الزراع��ي، وع��دد ال��دورات الدراس��ي ، وع��دد 
ودرج��ة أداء ا8نش��طة ا8رش��ادية الزراعي��ة، ، ومس��توي الطم��وحالتدريبي��ة، 

 والرض���ا ع���ن العم���ل، والعض���وية ف���ى المنظم���ات ، ومص���ادر المعلوم���ات
  .الزراعية 

غة الف���رض ا�حص���ائى و8ختب���ار ھ���ذا الف���رض البحث���ى ت���م ص���يا
ب��ين درج��ة اس��تفادة المھندس��ين ال��زراعيين  معنوي��ة الت��الى" 8 توج��د ع�ق��ة 

وبين ك��ل م��ن المتغي��رات المس��تقلة التالي��ة :  من محتويات البرنامج التدريبى
س��نوات الخب��رة ف��ى العم��ل الزراع��ي، ع��دد و، والمؤھ��ل الدراس��ي الس��ن، 

ج����ة أداء ا8نش����طة ودر، ومس����توي الطم����وحوع����دد ال����دورات التدريبي����ة، 
، العض���وية ف���ى المنظم���اتا8رش���ادية الزراعي���ة، والرض���ا ع���ن العم���ل، و

  .الزراعية  ومصادر المعلومات
  اGطار النظري واGستعراض المرجعى

، يتناول ھذا الجزء بعض التعريفات والمفاھيم المرتبطة بالت��دريب 
ى أمك��ن والبرن��امج الت��دريبي ، وا8س��تفادة ، وبع��ض الدراس��ات الس��ابقة الت��

  والمرتبطة بطبيعة الدراسة.ا8ط�ع عليھا
  التدريب والتدريب اGرشادي الزراعى

تعددت اªراء ووجھات النظر التي تناولت مفھوم التدريب، ا8 أن 
ور حولھ��ا مفھ��وم الت��دريب، ھذا 8يتعارض مع ا8ھداف والمح��اور الت��ى ي��د

إح��داث  ) بأنه نش��اط مخط��ط يھ��دف إل��ى١٨٨، ص ١٩٩٦العبد فقد عرفه (
تغييرات في الف��رد والجماع��ة م��ن ناحي��ة المعلوم��ات والخب��رات والمھ��ارات 
ومعد8ت ا�داء وطرق العم��ل والس��لوك وا8تجاھ��ات بم��ا يجع��ل ھ��ذا الف��رد 

  أو تلك الجماعة أكثر قدرة على القيام بأعمالھم بكفاءة وإنتاجية عالية .
) بأن���ه التنمي���ة المنظم���ة   Bramley, 1986,p1 ( كم��ا عرف���ه

ل�تجاھ��ات والمعلوم��ات والمھ��ارات ونم��اذج الس��لوك بم��ا يمك��ن الف��رد م��ن 
  .أداء مھمة أو عمل معين بكفاءة

 ١٩٩٢، عم����ر( ) و١٧-١٦،ص ص ١٩٩٨، القاض����ي( ويتف����ق 
) عل�����ى أن الت�����دريب ھ�����و " ١٩٧،ص١٩٨٣،الع�����ادلي ( )، و٢٠٥،ص 

ي��ة مساعدة الموظفين والعمال عل��ى اكتس��اب الفاعلي��ة والكف��اءة الفني��ة والمھن
  في أعمالھم سواء الحالية أو المستقبلية بما يناسب تحقيق أھداف المؤسسة .

ويع��رف الت��دريب ا8رش��ادي الزراع��ى عل��ى أن��ه عملي��ة تعليمي��ة 
تھدف الي اكساب العاملين با8رشاد الزراعى لبعض المعارف والمھ��ارات 

  وا8تجاھات الضرورية لنجاح العمل ا8رشادى فى أداء رسالته التنموية .
يع��رف البرن��امج الت��دريبي بأن��ه عب��ارة ع��ن "مجموع��ة منظم��ة كما 

من النش��اطات وعملي��ات التجھي��ز أو الخ��دمات الت��ي تس��تھدف بل��وغ أھ��داف 
موض��وعات أو ) ، وھو عب��ارة ع��ن "  ٢٦، ص  ١٩٩٦ ،محددة" (عبادي

الخطوات مح��ددة ف��ى تسلس��ل منطق��ى يرم��ى ال��ى مواجھ��ة المس��تقبل بخط��ط 
التنب��ؤ أو ا8س��تعداد لتحقي��ق أھ��داف مح��ددة م��ع منظم��ة س��لفا ويحم��ل معن��ى 

  ). ٣٨، ص  ١٩٧٥، (عبد الغفار  التقيد بفترة زمنية للبدء وا8نتھاء
  : مفھوم اGستفادة

يختل���ف المفك���رون والمتخصص���ون ف���ى تحدي���د مفھ���وم ا8س���تفادة 
لجان��ب ال��ذي يھ��تم ب��ه ك��ل م��نھم وبن��اء عل��ى ذل��ك بص��فة عام��ة وذل��ك وفق��ا ل

التعريف���ات ال���ي ث����ث فئ���ات وھ���ي : مجموع���ة  تص���نيف ا8خ���ت�ف أمك���ن
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رك���زت عل���ى الجان���ب اللغ���وي ، ومجموع���ة تعريف���ات أب���رزت تعريف���ات 
نتيجة ا8ستفادة، ومجموع��ة  على سلوك الفرد التغيرات المعرفية والمھارية

  ى ركزت على أھمية اشباع الحاجات ا8جتماعية والنفسية:التعريفات الت
، )٤٣٧ص ، ١٩٩٣ جتماعية،معجم مصطلحات العلوم ا8 ( يتفق

المنفع��ة ، والش��ئ بمعن��ي ) ٧١٤ص ، ١٩٦٢ ، المعج��م الوس��يط(وق��اموس 
  دة التى يحصل عليھا ا8نسان من علم أومال.والفائالنافع 

)، ١٩٥،١٩٦، ص ص ١٩٩٣ريح��ان وبرك��ات ، محم��د ( يتفق و
الت��ى أن ا8س��تفادة التغي��رات ا8يجابي��ة عل��ى ) ٥١، ص ١٩٨٩،ھ�ل��ي ( و

  .جة ا8فكار المستحدثةينت ھاري للفردمالو يرفالسلوك المعتطرأ على 
ا8س��تفادة أن ) ١٦، ص١٩٩١،  زين��ب عل��ى محم��د( ع��رف بينما ت

بأنھ���ا ص����حية الش���ئ 8ش���باع الحاج���ة ا8نس���انية أو مق���دار ا8ش���باع ال���ذي 
يحصل عليه ا8نسان من م��ادة أو خدم��ة معين��ة س��واء ك��ان بص��ورة مباش��رة 

  أو غير مباشرة.
ل فح���ص الدراس���ات والبح���وث الت���ى اھتم���ت بحص���ر وم���ن خ����

يبي وا8س��تفادة م��ن محت��وي وكف��اءة البرن��امج الت��در التدريبي��ةا8حتياج��ات 
، تب��ين اخ��ت�ف ھ��ذه الدراس��ات م��ن الت��دريب، والت��ى أت��يح ا8ط���ع  عليھ��ا

حي��ث الطريق��ة المتبع��ة ف��ى تحدي��د ا8حتياج��ات التدريبي��ة وكف��اءة البرن��امج 
 ،عب��د الك��ريم وآخ��رون (  ففي بح��ث أج��راهن محتوي التدريبي وا8ستفادة م

) عن مدي إدراك مرشدي ا�حواض لطبيع��ة العم��ل ا�رش��ادي ف��ي  ١٩٩٢
جمھوري���ة مص���ر العربي���ة تب���ين أن متوس���ط تع���رض المبح���وثين ل���دورات 

  دورة للمبح���وث ، كم���ا تب���ين أن غالبي���ة ھ���ذه ال���دورات  ١.٨تدريبي���ة بل���غ 
صص��ة ف��ي مج��ا8ت زراعي��ة %) عب��ارة ع��ن دورات فني��ة متخ ٧٧.٤١( 

مث��ل مكافح��ة اªف��ات وخدم��ة وزراع��ة المحاص��يل الحقلي��ة ، وأن ال��دورات 
% م��ن إجم��الي  ٤.٤المتخصصة في ا�رشاد الزراع��ي ل��م تتج��اوز نس��بتھا 

الع��دد الكل��ي لل��دورات التدريبي��ة الت��ي تلقاھ��ا المبحوث��ون ، كم��ا تب��ين وج��ود 
ريب وإدراكھ��م لطبيع��ة ع�قة ارتباطيه موجبة ب��ين تع��رض المبح��وثين للت��د

  العمل ا�رشادي .
) ع��ن تحدي��د  ١٩٩٧ ،احم��د  ( وفيما يتعلق بالدراس��ة الت��ى أجراھ��ا

ا8حتياج��ات التدريبي��ة للمرش��دين ال��زراعيين ف��ي اس��تخدام بع��ض الط��رق 
% )  ٧٦.٧٢(لزراعيين المبحوثينا�رشادية الشائعة أن غالبية المرشدين ا
بي��ة ف��ي مج��ال الط��رق ا�رش��ادية ، حصلوا على أقل من أربعة دورات تدري

كما تبين وجود ع�قة عكسية ب��ين ع��دد ال��دورات التدريبي��ة الحاص��ل عليھ��ا 
المرشدين ال��زراعيين وب��ين مس��توى احتي��اجھم المعرف��ي والتنفي��ذي وطبيع��ة 
اتجاھاتھم نحو عناصر استخدام الطرق ا�رشادية المدروس��ة، وق��د أوص��ت 

امج ا�رش��ادية للمرش��دين ال��زراعيين الدراسة بضرورة ا8ھتم��ام ببن��اء الب��ر
في مجال استخدام الطرق ا�رشادية ، كما أوصت بض��رورة التركي��ز عل��ى 

  الجوانب العملية في البرامج التدريبية للمرشدين الزراعيين .
 ،ووف��اء أبوحليم��ة ، ب��دران ( الت��ى اجراھ��ا ك��ل م��ن وف��ي دراس��ة 

وم��ات الع��املين ) ع��ن أث��ر ب��رامج الت��دريب أثن��اء الخدم��ة عل��ى معل ١٩٩٧
با�شراف ا�رشادي ببعض مراكز محافظ��ة كف��ر الش��يخ تب��ين أن أكث��ر م��ن 

%) ل��م يحص��لوا عل��ى دورات تدريبي��ة ف��ي ٧٦.٦ث�ث��ة أرب��اع المبح��وثين ( 
مج���ال العم���ل ا�رش���ادي ، كم���ا اتض���ح ارتف���اع قيم���ة التغي���ر ف���ي معرف���ة 

، كم��ا ن��امجدريبي للبرالمبحوثين نتيجة للت��دريب مم��ا يعن��ي ارتف��اع ا�ث��ر الت��
تب��ين وج��ود ع�ق��ة ارتباطي��ه عكس��ية ب��ين التغي��ر ف��ي معلوم��ات المبح��وثين 

  والمدة المنقضية بعد آخر دورة تدريبية .
) الت��ى اس���تھدفت  ١٩٩٩ ،ھج���رس ( أم��ا الدراس��ة الت���ى أجراھ��ا 

تحديد ا8حتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين بمحافظة كفر الشيخ تب��ين 
سية بين تع��رض المبح��وثين للت��دريب ف��ي المج��ال وجود ع�قة ارتباطيه عك

الزراعي وب��ين احتي��اجھم للت��دريب ف��ي مج��ال ص��يانة وتحس��ين ا�راض��ي ، 
كما تبين وجود ع�قة ارتباطيه عكسية ب��ين تعرض��ھم للت��دريب ف��ي المج��ال 
الزراعي وب��ين احتي��اجھم للت��دريب ف��ي مج��ال ا�نت��اج الحي��واني ، وك��ذا ف��ي 

أوض��حت النت��ائج أن المتغي��رات المس��تقلة  مج��ال ا�رش��اد الزراع��ي، كم��ا
المتضمنة ف��ي البح��ث مجتمع��ة ت��رتبط م��ع ا8حتياج��ات التدريبي��ة للمرش��دين 

 ٣٥الزراعيين المبحوثين، وان ھذه المتغيرات مجتمعة مسئولة ع��ن تفس��ير 
% من التباين في ا8حتياجات التدريبي��ة لھ��م ف��ي مج��ال ا�رش��اد الزراع��ي، 

تغي��رات المؤھ��ل الدراس��ي ، والخب��رة الوظيفي��ة ، كم��ا تب��ين م��ن النت��ائج أن م
والرض��ا ال��وظيفي تس��ھم إس��ھاما معنوي��ا ف��ي تفس��ير التب��اين ف��ي ا8حتياج��ات 

  التدريبية للمرشدين الزراعيين في مجال ا�رشاد الزراعي.  
) والت��ي اس��تھدفت  ٢٠٠٢ ،راض��ي ( وف��ى الدراس��ة الت��ى أجراھ��ا 

ب��النھوض بزراع��ة وإنت��اج محص��ول تقييم كفاءة البرنامج التدريبي المتعل��ق 
الذرة الشامية في بع��ض المحافظ��ات والموج��ه للمرش��دين ال��زراعيين خ���ل 

، أظھ��رت النت��ائج أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن أف��راد  ٢٠٠١،  ٢٠٠٠ع��امي 
% رأوا ص�حية ا�ھداف التدريبية بدرج��ة عالي��ة ، وأن  ٩٣عينة الدراسة 

ت��دربين بدرج��ة عالي��ة ، وم��ن % منھم رأوا ص�حية أسلوب اختي��ار الم ٦٣
حي����ث الدرج����ة ا�جمالي����ة لجوان����ب البرن����امج كك����ل فق����د تراوح����ت نس����بة 

%  ٦٤المبحوثين الذين أشاروا إلى ص�حية البرن��امج ب��ين ح��د أدن��ى ق��دره 
  % منھم . ٨٩وحد أعلى قدره 

) الت���ي  ٢٠٠٤ ،ن���وران الص���اوي ( وف���ي الدراس���ة الت���ى أجرتھ���ا 
بإعداد وتنظيم البرن��امج الت��دريبي أظھ��رت  استھدفت تقييم الجوانب المتعلقة

% م��ن المبح��وثين كان��ت درج��ة اس��تفادتھم م��ن الت��دريب  ٨٨.١النت��ائج أن 
، ف��ي ح��ين انت استفادتھم من التدريب متوسطة% منھم ك ٨.٣عالية ، وأن 

% منھم كانت استفادتھم م��ن الت��دريب ض��عيفة ، وفيم��ا يتعل��ق  ٣.٦وجد أن 
ات ف��ي مج��ال دم��ج الثقاف��ة الس��كانية ف��ي بدرج��ة التع��رض لمص��ادر المعلوم��

% من المبح��وثين ق��د وقع��وا  ٣٧ا�رشاد الزراعي ، أشارت النتائج إلى أن 
ع��وا ف��ي فئ��ة % م��نھم ق��د وق ٤٤ف��ي فئ��ة درج��ة التع��رض المرتفع��ة ، وأن 

%  ١٩، ثم فئة درجة التعرض المنخفضة بنس��بة درجة التعرض المتوسطة
يتعلق بدرجة ا8تجاه نح��و دم��ج الثقاف��ة من إجمالي عدد المبحوثين، أما فيما 

، فق��د أش��ارت النت��ائج إل��ى أن غالبي��ة نية والبيئية في ا�رش��اد الزراع��يالسكا
% ذوي درج���ة اتج���اه مرتفع���ة نح���و دم���ج الثقاف���ة  ٨٦المبح���وثين بنس���بة 

% م��نھم ذوي درج��ة اتج��اه  ١٣السكانية والبيئية في ا�رشاد الزراع��ي ، و 
  جة اتجاه منخفضة .% فقط ذوي در ١متوسطة ، و 

 وتنفي��ذ تخط��يطع��ن  )٢٠٠٦، اب��راھيم  ( اسة الت��ى ق��ام بھ��اأما الدر
برنامج ت��دريبي للمرش��دين ال��زراعيين ف��ي إنت��اج وتس��ويق الخ��وخ بمحافظ��ة 

، وقد اظھ��رت النت��ائج س��اھم البرن��امج الت��دريبي الم��دروس ف��ي  شمال سيناء
% وذل��ك ٤٣.٢رف��ع مس��توى المع��ارف الفني��ة للمرش��دين ال��زراعيين بنح��و 

�جمالي العمليات المستھدفة من جھة  ومن جھة أخرى تراوح مدى التغير 
النس��بي لمع��ارف المبح��وثين لك��ل عملي��ة م��ن العملي��ات المدروس��ة م��ا ب��ين 

% لعملي��ة ا�كث��ار كح��د أعل��ى ، ٥٢.٣% لعملية التسميد كحد أدنى ، ٣٣.٧
دروس،  ت��أثر ا�م��ر ال��ذي يع��د مؤش��راً قوي��اً  لنج��اح البرن��امج الت��دريبي الم��

مس��توى التغي��ر ف��ي درج��ة ا8حتي��اج للت��دريب العمل��ي بحي��ازة المبح��وثين 
المزرعة خوخ ، إضافة إلى عناصر ص�حية البرنامج التدريبي الم��دروس 
ف��ي ح��ين ل��م ت��ؤثر العوام��ل الشخص��ية ت��أثيراً معنوي��اً ف��ي تفس��ير التب��اين ف��ي 

عل��ى ض��وء مس��توى تغي��ر درج��ات احتي��اج المبح��وثين للت��دريب العمل��ي ، و
النت��ائج ت��م اقت��راح س��ت توص��يات يمك��ن أن تس��اعد المس��ئولين ع��ن اتخ��اذ 

  القرار عند تصميم برامج تدريبية موجھة للمرشدين الزراعيين.
تقي��يم ) ع��ن ٢٠١٠،عساف أبو ( وفيما يتعلق بالدراسة التى قام بھا

لبعض البرامج التدريبي��ة التدريبي��ة للمرش��دين ال��زراعيين ف��ى مج��ال ترش��يد 
أن أفض���ل الب���رامج ال���ري ب���الريف المص���رى، فق���د تب���ين م���ن النت���ائج  مي���اه

التدريبي���ة الث�ث���ة م���ن م���ن حي���ث المس���توي المعرف���ي ھ���و برن���امج تط���وير 
المراوي وصيانتھا، ويليه برنامج ط��رق ال��ري والص��رف الزراع��ي، ويلي��ه 

، وك��ان ع��دد المش��ك�ت الت��ى تواج��ه المرش��دين برن��امج ادارة ال��ري الحقل��ي
ث��ة عش��ر مش��كلة أھمھ��ا: ع��دم ت��وفر ا8عتم��ادات، وا8ع��داد ال��زراعيين  ث�

، وكان��ت smsوخب��راء  والتأھي��ل العلم��ى والثق��افي، وع��دم ت��وفر استش��ارات
ف��ى مج��ال ترش��يد مي��اه ال��ري ع��دم اھتم��ام ال��زراع بتطھي��ر أھ��م المش��ك�ت 

القنوات، قلة الوعي بأھمي��ة ترش��يد اس��تخدام المي��اه، وع��دم تنفي��ذ التوص��يات 
عدم التزام الزراع بالمساحات المحددة لزراع��ة ا8رز، وعل��ى ا8رشادية، و

ضوء النتائج فقد تم أقتراح سبعة توص��يات للق��ائمين عل��ى العم��ل ا8رش��ادي 
  .راعي الز

وم��ن ھ��ذا المنطل��ق ونظ��را للتب��اين الكبي��ر ف��ى نت��ائج الدراس��ات     
السابقة في ھذا المجال ك��ان اج��را ھ��ذا البح��ث للوق��وف عل��ى درج��ة اس��تفادة 

لمبحوثين من البرنامج التدريبي ، والتعرف على درجة ص�حية الجوان��ب ا
وتحديد الع�ق��ة ب��ين درج��ة ص���حية المختلفة للبرنامج التدريبي المدروس، 

الجوانب المختلفة للبرن��امج واس��تفادة المبح��وثين م��ن محت��وي الموض��وعات 
ات أخي��را تحدي��د درج��ة ا8س��ھام النس��بى للمتغي��رالت��ى وردت بالبرن��امج، و

المس���تقلة ف���ى تفس���ير التب���اين الكل���ى ف���ى درج���ات اس���تفادة المبح���وثين م���ن 
  س.  البرنامج التدريبى المدرو

  

  الطريقة البحثية
  

 المجال الجغرافى والبشرى:
بمحافظ��ة ش��مال بالوظ��ة  بحوث تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمحطة 

خ���ل  مجتنفيذ البرن��اوكان موعد   ،مھندساً ومشرفا زراعيا ٣٨لعدد سيناء 
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تقنيات ادارة واستخدام الم��وارد الطبيعي��ة لتعظ��يم  بعنوان ٢٠١٦ شھر يناير
انتاجي����ة ا8راض����ى المت����أثرة بالملوح����ة وذل����ك بمش����اركة م����دربين م����ن 
المتخصصين ف��ي مج��ال الزراع��ة الملحي��ة بمرك��ز التمي��ز للزراع��ة الملحي��ة 

  من الباحثين بمركز بحوث الصحراء.
  أدوات جمع البيانات

ت��م إستمارة إس��تبيان  لبيانات بالمقابلة الشخصية من خ�لتم جمع ا 
، تن��اول ث�ث��ة اج��زاء رئيس��يةتض��منت لتحقيق أھداف الدراس��ة وق��د اعدادھا 

ا�ول منھ��ا البيان��ات المتعلق��ة بالخص��ائص الشخص��ية والمھني��ة المدروس��ة 
للمھندسين الزراعيين ، وتضمنت بع��ض الخص��ائص الشخص��ية للمبح��وثين 

س���نوات الخب���رة ف���ى العم���ل ع���دد ومؤھ���ل الدراس���ي، والالس���ن، وھ���ى : 
الزراع���ي، والتخص���ص الدراس���ى، والحص���ول عل���ي دورات تدريبي���ة ف���ي 
مج���ا8ت العم���ل، ومس���توى الطم���وح ،ودرج���ة أداء ا8نش���طة ا8رش���ادية 
الزراعي���ة، والرض���ا ع���ن العم���ل، والعض���وية ف���ى المنظم���ات ، واجم���الى 

تص���ال ب���الزراع ، مص���ادر المعلوم���ات ا8رش���ادية الزراعي���ة، ودرج���ة ا8
  ودرجة ا8تصال بالقادة المحليين .

موض��وعات ي فق��د تض��من اس��تفادة المبح��وثين م��ن أم��ا الج��زء الث��ان
اس���س ا8دارة المس���تدامة ل�راض���ى ومي���اه الت���دريبى الم���دروس: البرن���امج 

ال���رى ف���ى البيئ���ات المت���أثرة ب���ا8م�ح ، والتقني���ات الحديث���ة ل���نظم ال���رى 
ى وادارة المحص��ول وال��دورة الزراعي��ة والص��رف ، والتركي��ب المحص��ول

محاص���يل الف���ى ا8رض���ى المت���أثرة ب���ا8م�ح ، ومكافح���ة الحش���ائش ف���ى 
المتأثرة با8م�ح ، وبرنامج المكافحة المتكاملة للوقاية من أم��راض النب��ات 

، وتقنيات المقاومة والوقاية م��ن ا8ف��ات وا8م��راض المحاصيلالتى تصيب 
يب محاصيل ا8ع�ف ف��ى البيئ��ات المت��أثرة والنيماتودا والحشائش التى تص

ب���ا8م�ح ، وا8س���اليب الحديث���ة ف���ى تغذي���ة الحي���وان وت���دوير المخلف���ات 
الزراعي���ة وتقني���ات تص���نيع ا8ع����ف م���ن النبات���ات الملحي���ة والمخلف���ات 
الزراعية ، ورعاية وانتاج حيوانات المزرعة فى البيئ��ات المت��أثرة ا8م���ح 

ا8م��راض الت��ى تص��يب حيوان��ات المزرع��ة  ، و طرق الوقاية والع���ج م��ن
  فى البيئات المتأثرة با8م�ح.

كم��ا تن��اول الج��زء الثال��ث : مص��ادر الحص��ول عل��ى المعلوم��ات  
الزراعي���ة ، والموض���وعات الت���ى يرغ���ب المبح���وثين ف���ى الت���دريب عليھ���ا 

ص������حية الجوان����ب المختلف�����ة للبرن�����امج الت�����دريبى مس����تقب� ، ودراس�����ة 
  .المدروس

  يل اGحصائى:أسلوب التحل
بع���د ا�نتھ���اء م���ن جم���ع البيان���ات ت���م مراجعتھ���ا وتص���ميم دلي���ل 

وأُس���تخدم ف���ي تحلي���ل أساس���ه ت���م تفري���غ البيان���ات ي���دوياً لترميزھ���ا، وعل���ى 
المئوي��ة، وج��داول البيان��ات بع��ض ا�س��اليب ا�حص��ائية الوص��فية كالنس��ب 

التوزيع التك��راري، والمتوس��ط الحس��ابى، والمتوس��ط الم��رجح، وا8نح��راف 
) ، ومعام��ل ا8رتب��اط البس��يط فوالدرجة المتوس��طة، واختب��ار ( المعياري،

لبيرس���ون، ونم���وذج التحلي���ل ا8رتب���اطي وا8نح���داري المتع���دد الت���دريجي 
  (Step-Wise Multiple Correlation and Regression)الصاعد

  :أوG: القياس الكمي للمتغيرات المستقلة
  ة صzحية جوانب التدريب :المتغيرات المستقلة المتعلقة بدرج –أ 
  .  التدريبي البرنامجوزمن توقيت صzحية  -١

م تص��نيف (مواف��ق ، س��يان، وغي��ر ااس��تخد قياس��ھا م��ن خ���ل ت��م   
توقي���ت وزم���ن البرن���امج مواف���ق) لك���ل عب���ارة م���ن العب���ارات الدال���ة عل���ى 

) ،  ١) ، ( ٢والبالغ عددھا ست عبارات ، حي��ث أعطي��ت الق��يم ( التدريبي 
لى الترتيب ، واعتب��ر حاص��ل جم��ع اس��تجابات المبح��وثين عل��ى ( صفر ) ع

وق��د ت��راوح  مؤش��راً كمي��اً لقي��اس الص���حيةبع��د معايرتھ��ا ھ��ذه العب��ارات 
الم��دى النظ��ري ل��رأى المرش��دين ال��زراعيين المبح��وثين ف��ي مناس��بة ميع��اد 

  .) درجة١٢ -ومدة التدريب بين (صفر 
  .التدريبي البرنامجتنفيذ صzحية مكان  -٢

تص��نيف (مواف��ق ، س��يان ، وغي��ر قياس��ھا م��ن خ���ل اس��تخدام ت��م 
موافق) لكل عبارة من العبارات الدالة عل��ى ص���حية مك��ان تنفي��ذ البرن��امج 

ص��فر ) ) ،( ١) ،( ٢، حيث أعطيت القيم (التدريبي وعددھا أربع عبارات 
عل���ى الترتي���ب ، واعتب���ر حاص���ل جم���ع اس���تجابات المبح���وثين عل���ى ھ���ذه 

وق��د ت��راوح الم��دى  مؤش��راً كمي��اً لقي��اس الص���حيةرتھ��ا بع��د معايالعب��ارات 
النظري لص�حية مكان تنفيذ البرنامج التدريبي من وجھ��ة نظ��ر المرش��دين 

  .) درجة٨ -الزراعيين المبحوثين ما بين (صفر 
  .التدريبي كفاءة وسائل اGيضاح المستخدمة فى البرنامجصzحية  -٣

ق ، س��يان ، وغي��ر تص��نيف (مواف��ت��م قياس��ھا م��ن خ���ل اس��تخدام 
مواف���ق) لك���ل عب���ارة م���ن العب���ارات الدال���ة عل���ى ص����حية كف���اءة أس���اليب 
الت��دريب ووس��ائل ا�يض��اح المس���تخدمة ، والب��الغ ع��ددھا س��ت عب���ارات،  

) ، ( ص���فر ) عل���ى الترتي���ب ، واعتب���ر  ١) ، ( ٢حي���ث أعطي���ت الق���يم ( 
ؤش��راً مبعد معايرتھ��ا حاصل جمع استجابات المبحوثين على ھذه العبارات 

وقد تراوح المدى النظ��ري لمناس��بة أس��اليب الت��دريب  كمياً لقياس الص�حية
ووس���ائل ا�يض���اح المس���تخدمة م���ن وجھ���ة نظ���ر المرش���دين ال���زراعيين 

  .) درجة١٢ -المبحوثين ما بين (صفر 
  .الزراعية قدرة البرنامج على حل المشكzتصzحية -٤

لكل عبارة من استخدم تصنيف (موافق ، سيان ، وغير موافق) تم 
العبارات الدالة على ص���حية كف��اءة وق��درة الم��دربين والبرن��امج عل��ى ح��ل 

) ،  ١) ، ( ٢عبارات ، حيث أعطيت القيم (  ستالمشك�ت والبالغ عددھا 
( صفر ) على الترتيب ، واعتب��ر حاص��ل جم��ع اس��تجابات المبح��وثين عل��ى 

وق��د ت��راوح  يةمؤش��راً كمي��اً لقي��اس الص���حبع��د معايرتھ��ا ھ��ذه العب��ارات 
الم���دى النظ���ري لق���درة البرن���امج عل���ى ح���ل المش���ك�ت م���ن وجھ���ة نظ���ر 

  .) درجة ١٢ -المرشدين الزراعيين المبحوثين ما بين (صفر 
  المادة العلمية.محتوي صzحية -٥

استخدم تصنيف (موافق ، سيان ، وغير موافق) لكل عبارة من تم 
رتب���اط محت���واه العب���ارات الدال���ة عل���ى ص����حية موض���وعات الت���دريب وا

العلم��ي م��ع أداء عم��ل المت��دربين الح��الي والمس��تقبلي والب��الغ ع��ددھا س��ت 
) ، ( ص��فر ) عل��ى الترتي��ب ،  ١( ) ، ٢(عب��ارات ، حي��ث أعطي��ت الق��يم 

بع��د معايرتھ��ا واعتبر حاصل جمع استجابات المبحوثين على ھذه العبارات 
رج��ة مناس��بة وق��د ت��راوح الم��دى النظ��ري لد مؤش��راً كمي��اً لقي��اس الص���حية

المحت��وي العلم��ي للم��ادة التدريبي��ة  م��ن وجھ��ة نظ��ر المرش��دين ال��زراعيين 
  .) درجة ١٢ -المبحوثين ما بين (صفر 

  مستوى أداء المدربين.صzحية  -٦
استخدم تصنيف (موافق ، سيان ، وغير موافق) لكل عبارة من تم 

لم��دربين العب��ارات الدال��ة عل��ى ص���حية مس��توى ا�داء والخلفي��ة العلمي��ة ل
والمحاض��رين وم��دى ق��درة ك��ل م��نھم عل��ى تغطي��ة موض��وعات وعناص��ر 
التدريب التي تناولھا في نقل الموضوعات والبالغ عددھا عش��رة عب��ارات ، 

) ، ( صفر) على الترتي��ب ، واعتب��ر حاص��ل  ١) ، ( ٢حيث أعطيت القيم (
 مؤش��راً كمي��اً بع��د معايرتھ��ا جمع استجابات المبح��وثين عل��ى ھ��ذه العب��ارات 

ت��راوح الم��دى النظ��ري لدرج��ة ص���حية أداء لقي��اس ص���حية ھ��ذا الجان��ب 
عمل المتدربين لموضوعات البرنامج الت��دريبي الم��دروس م��ن وجھ��ة نظ��ر 

  .) درجة ٢٠ -المرشدين الزراعيين المبحوثين بين (صفر 
  الدرجة اTجمالية لصzحية البرنامج التدريبي المدروس:  -٧

ى ص�����حية البرن����امج الت����دريبي بل����غ ع����دد العب����ارات الدال����ة عل����
وث�ث��ون عب��ارة ، وأعتب��ر حاص��ل  ثماني��ة الم��دروس م��ن مختل��ف جوانب��ه 

جم��ع ال��درجات الت��ي حص��ل عليھ���ا المبحوث��ون مؤش��را كمي��اً لقي��اس ھ���ذا 
فئات مرتفعة ، ومتوسطة ، منخفضة وق��د  المتغير وقد تم تقسيمھا الى ث�ث

امج الت��دريبي م��ا ب��ين تراوح المدى النظ��ري لدرج��ة ص���حية جوان��ب البرن��
  ) درجة.٧٦ -(صفر 

 : بالمھندسين الزراعيينالمتغيرات المھنية المستقلة المتعلقة  –ب 
تم قياسة با8رقام الخام لعدد سنوات عمر المبحوث 8ق��رب س��نة  السن :-١

سنة كحد أدنى ،  ٢٤مي�دية وقت جمع البيانات وقد تراوح السن ما بين 
ل��ى ذل��ك ت��م تقس��يم المبح��وثين ال��ي ث���ث سنة كحد أقصي، وبن��اء ع ٥٩و

  سنة فأكثر. ٥٥سنة ، و ٥٥ -٤٠سنة ، و  ٤٠فئات ھى: أقل من 
ذك��ر، وانث��ى ، وق��د ت��م اعط��اء درجت��ين  تم تقسيم المبحوثين الى النوع : -٢

  للذكر ، ودرجة واحدة ل�نثى.
ويقص��د ب��ه ع��دد س��نوات التعل��يم الرس��مي الت��ي أتمھ��ا  :المؤھ%%ل الدراس%%ي-٢

، والمؤھ��ل درج��ة١٢ت��م اعط��اء المؤھ��ل المتوس��ط  حيث بنجاحالمبحوث 
درج��ة للماجس���تير  ٢٤، و٢٠درج��ة ، والدراس���ات العلي��ا  ١٦الج��امعى 

  .والدكتوراة على الترتيب
ت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن : التخص%%ص الدراس%%ي – ٣

اس��تخدم وق��د  التخص��ص الدراس��ى ، وق��د ت��م تقس��يمه ال��ى أرب��ع مج��ا8ت
تخصص��ات وانت��اج نب��اتى ، و وشعبة عام��ة ،  ، شاد زراعىارتصنيف (

) لك��ل منھم��ا عل��ى ١) ، (٢() ،  ٣) ، ( ٤(أخرى) ، حيث أعطيت القيم 
  الترتيب كمؤشر كمي لھذا المتغير

وتم قياسه بعدد السنوات الت��ى سنوات الخبرة فى العمل الزراعى : عدد  -٤
ي ث�ث فئات ھى أق��ل عملھا المبحوث منذ التحاقة بالعمل وتم تقسيمھم ال

  سنة فأكثر. ٢٠سنة ، و ٢٠أقل من  -١٠سنوات ، و ١٠من 
وت���م قياس���ھا بس���ؤال المبح���وث ع���ن ع���دد ع%%%دد ال%%%دورات التدريبي%%%ة :  -٥

الدورات التدريبية التى انتظم فيھا خ�ل عمله ، وقد استخدم ال��رقم الخ��ام 
للتعبي��ر ع��ن ع��دد ال��دورات التدريبي��ة المتخصص��ة وق��د ت��راوح الم��دى 

دورة للمھندس��ين  ٣٥لفعل��ي لع��دد ال��دورات التدريبي��ة م��ابين ص��فر ، وا
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 ١٠الزراعيين وقد تم تقسيمھم وفقا لذلك ال��ى ث���ث فئ��ات ھ��ى :أق��ل م��ن 
  دورة فأكثر . ٢٠دورة ، و ٢٠أقل من  – ١٠دورات ، و 

وتم قياسه من خ�ل اس��تيفاء رأي المبح��وث ف��ي س��بع  . مستوي الطموح:٦
ابية ، وث���ث عب��ارات س��لبية، وت��م تخص��يص عبارات أربع عبارات ايج

، ص��فر عل��ي الترتي��ب للعب��ارات ا8يجابي��ة ، والعك��س  ١، ٢ال��درجات  
للعبارات الس��لبية ث��م جمع��ت ال��درجات للحص��ول عل��ى درج��ة الطم��وح ، 

)، ٥ -وق��د ت��م تقس��يم المبح��وثين ال��ى ث���ث مس��تويات م��نخفض ( ص��فر
  فأكثر ). -١١) ، مرتفع (  ١٠-٦ومتوسط (

ت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث  أداء اGنشطة الزراعية : درجة-٧
على تسعة عبارات بعضھا ايج��ابى وال��بعض ا8خ��ر س��لبى ، وذل��ك عل��ى 
مقياس مكون م��ن ث���ث اس��تجابات مواف��ق ، ولح��د م��ا ، وغي��ر مواف��ق ، 

، ص��فر) عل��ى الترتي��ب ، وق��د ت��م جم��ع  ١،  ٢وق��د أعطي��ت ال��درجات (
د معايرتھ��ا لتعب��ر ع��ن درج��ة ا8تج��اه ، وق��د بل��غ الدرجات الكلية الخام بع

، الحد ا8دن��ى للمقي��اس ص��فر درج��ة والح��د ا8قص��ى ثماني��ة عش��ر درج��ة
درج��ة) ،  ١٤-١٢درج��ة)  ، (  ١١-٩وقد تم تقسيمھا الى الفئات التالية (

  .درجة) ١٨-١٥( 
ت��م قياس��ة ع��ن طري��ق س��ؤال المبح��وث عل��ى أربع��ة  الرضا عن العم%%ل : -٨

لك علي مقياس مك��ون م��ن ث���ث اس��تجابات ( مواف��ق ، عشر عبارة ، وذ
، ص��فر ) وق��د ت��م ١، ٢لحد ما ، غير مواف��ق ) وق��د أعطي��ت ال��درجات ( 

جم��ع ال��درجات الكلي��ة لتعب��ر ع��ن درج��ة الرض��ا ، وق��د بل��غ الح��د ا8دن��ي 
، وق��د ت��م تقس��يمھا ال��ى ث���ث درج��ة ٢٨للمقياس صفر ، والح��د ا8قص��ي 

  .درجة) ٢٧-٢٤جة) ، ( در ٢٣-١٩درجة) ، (  ١٨-١٤فئات (
وت��م قياس��ه م��ن خ���ل مش��اركة المبح��وث ف��ي العضوية ف%%ى المنظم%%ات : -٩

ثماني منظمات محلية وذلك علي مقياس مكون من اس��تجابتين( عض��و ، 
، وص��فر)، وق��د ت��راوح الم��دى  ١،  ٢غير عض��و)، وأعطي��ت ا�وزان (
ث���ث ، وقد تم تقسيمھا الى درجات) ٨النظري للمقياس ما بين ( صفر ـ 

  .درجات فأكثر) ٦درجات) ، (  ٥-٣درجتان) ، (  -فئات : ( صفر
وت��م قياس��ه م��ن خ���ل  :الزراعي%%ة درجة التع%%رض لمص%%ادر المعلوم%%ات-١٠

استيفاء رأي المبحوث في ثمانية مصادر للمعلومات، وذلك علي مقي��اس 
(دائما، أحيان��ا، ن��ادرا، 8)، وأعطي��ت ا�وزان  مكون من أربع استجابات

لمقي��اس م��ا ، صفر)علي الترتيب، وقد تراوح المدى النظ��ري ل١، ٢، ٣(

درجة ) ، وقد تم تقسيمھا الى ث���ث فئ��ات ھ��م ( ص��فر  ٢٤بين ( صفر ـ 
  درجة). ٢٤- ١٧درجة ) ، (  ١٦-٦درجات ) ، (  ٨ –
وتم قياسه م��ن خ���ل اس��تيفاء رأي المبح��وث  . درجة اGتصال بالزراع:١١

المس��تھدف م��ن الخدم��ة ا8رش��ادية ف��ي م��دي ع�ق��ة المبح��وث ب��الجمھور 
وذل��ك عل��ى مقي��اس مك��ون م��ن ث���ث اس��تجابات وھ��ي: اتص��ال ق��وي، 

   علي الترتيب. ١، ٢، ٣ومتوسط، وضعيف، وأعطيت ا�وزان
وت��م قياس��ه م��ن خ���ل اس��تيفاء رأي  :. درجة اGتص%%ال بالق%%ادة المحلي%%ين١٢

المبح���وث ف���ي م���دي ع�ق���ة المبح���وث بالق���ادة المحلي���ين بمن���اطق عم���ل 
لمبح��وث وذل��ك عل��ى مقي��اس مك��ون م��ن أرب��ع اس��تجابات وھ��ي: دائم��ا، ا

، وق��د ص��فرعلي الترتي��بو، ٢،١، ٣أحيانا، نادرا، 8، وأعطيت ا�وزان
  .تم تقسيمھا الى ث�ث فئات قوى  ، متوسط ، ضعيف

  :ثانيا : القياس الكمي للمتغيرات التابعة
  استفادة المبحوثين من البرنامج التدريبي : -

تحدي��د م��دي اس��تفادتھم  ع��ن ينذا المتغير بسؤال المبح��وثتم قياس ھ
ف��ى من محتوى موض��وعات البرن��امج وطل��ب م��ن ك��ل مبح��وث اب��داء رأي��ه 

الموضوعات حيث يختار المستوى الذي يناسب استجابتة م��ن خ���ل اربع��ة 
، وأعطي��ت يوج��د اس��تفادةومنخفض��ة ، و8 متوسطة ، ، و مرتفعةمستويات 

ق����ا 8س����تجابتھم ، ث����م جمع����ت ترتي����ب وف، وص����فر بال١، ٢، ٣ال����درجات 
لت��ي حص��ل عليھ��ا ف��ي إجم��الي ال��درجات وأعتب��ر حاص��ل جم��ع ال��درجات ا

  .مؤشراً كميا لقياس درجة ا8ستفادة بعد معايرتھا  الموضوعات
  يلى: أھم النتائج كما وجاءت

 Gوصف عينه الدراسة :أو:  
 ٤٠م��ن متوسطي العمر فئة ن مايقرب من ثلثي المبحوثين فى أ :السن  -١

  سنة. ٤٠أقل من %  ٢٣.٧، وأن مايقرب من ربع المبحوثين سنة ٥٥-
أن غالبي��ة المبح��وثين ج��اءوا ف��ى فئ��ة ال��ذكور حي��ث بل��غ ع��دد  الن%%وع : -٢

 .٢مبحوثا ، بينما بلغ عدد المبحوثات  ٣٦المبحوثين 
مبحوث��ا  ١٨لحاص��لين عل��ى مؤھ��ل ع��الى بل��غ ع��دد ا :المؤھ%%ل الدراس%%ى -٣

م���ن الحاص���لين عل���ى %  ٤٢,١مبحوث���ا بنس���بة  ١٦، و% ٤٧,٤بنس���بة 
مؤھل متوسط ، بينما جاءت النسبة الباقية من المبح��وثين م��ن الحاص��لين 

  دراسات عليا.على 

  
  توزيع المرشدين الزراعيين المبحوثين بمنطقة الدراسة وفقاً لبعض خصائصھم الشخصية والمھنية المدروسة. ١ جدول

 %  ٣٨=ن  العدد الخصائص الشخصية %  ٣٨=ن  العدد الخصائص الشخصية
  ٥٠,٠  ١٩  ١٠ - ٦متوسط       السن

  ٣١,٦  ١٢ ١٢- ١١مرتفع  ٢٣.٧ ٩ سنة ٤٠أقل من 
      الزراعيةا8رشادية درجة أداء ا8نشطة  ٦٣.٢ ٢٤ سنة ٥٥أقل من  - ٤٠
  ٢٣,٧  ٩  درجة ١١- ٩ ١٣.٢ ٥  سنة فأكثر ٥٥

  ٣٤,٢  ١٣  درجة١٤- ١٢      النوع
  ٤٢,١  ١٦  درجة١٨- ١٥ ٩٤.٧ ٣٦ ذكر
      العضوية فى المنظمات ٥.٣ ٢ انثى

  ٧,٩  ٣  درجتان ٢- صفر      المؤھل الدراسي
  ٨١,٦  ٣١  درجات ٥- ٣ ٤٢,١ ١٦ مؤھل متوسط

  ١٠,٥  ٤  درجات فأكثر ٦ ٤٧,٤ ١٨ بكالوريوس
      ا مصادر المعلومات الزراعية درجة ١٠,٤ ٤  دراسات عليا

  ٢١,١  ٨  درجات ٨- صفر       التخصص الدراسي
  ٤٢,١  ١٦  درجة١٦- ٩ ٣٤.٢ ١٣ شعبة عامة
  ٣٦,٨  ١٤  درجة ٢٤ - ١٧ ١٨.٤ ٧ انتاج نباتى

      الرضا عن العمل ١٣.٢ ٥ ارشاد زراعى
  ٣١,٦  ١٢  درجة ١٨ - ١٤ ٣٤.٢ ١٣ تخصصات أخرى

  ٤٤,٧  ١٧  درجة ٢٣ - ١٩      الزراعى عدد سنوات الخبرة فى العمل
  ٢٣,٧  ٩  درجة ٢٧ - ٢٤  ١٥,٨  ٦  سنوات ١٠أقل من 

      درجة ا8تصال بالزراع  ٤٧,٣  ١٨  سنة ٢٠أقل من  - ١٠
  ٣٤,٢  ١٣ قوي  ٣٦.٨  ١٤  سنة فأكثر ٢٠

  ٢٦,٣  ١٠ متوسط      عدد الدورات التدريبية
  ٢١,١  ٨  ضعيف ٥٠,٠ ١٩ دورات ١٠أقل من 

  ١٨,٤  ٧  8 يوجد اتصال ١٥,٩ ٦ دورة ٢٠أقل من  - ١٠
      درجة ا8تصال بالقادة المحليين ١٠,٤  ٤ دورة فأكثر ٢٠

  ٢٣,٧  ٩  قوى ٢٣,٧  ٩  لم يحصلوا على تدريب
  ٥٥,٣  ٢١  متوسط      مستوي الطموح

  ٢١,١  ٨  ضعيف  ١٨,٤  ٧  ٥ - صفر    منخفض
  .جمعت وحسبت من استمارات اGستبيان
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% م��نھم يقع��ون ف��ي ١٥,٨:أن  عدد سنوات الخبرة فى العم%%ل الزراع%%ي -٤
نھم ف��ي الفئ��ة % م��٤٧,٣س��نوات) كم��ا يق��ع  ١٠الفئة المنخفضة (أقل من 

 ٢٠سنة) ، في حين يقع ف��ي الفئ��ة المرتفع��ة ( ٢٠أقل من-١٠المتوسطة (
  % من جملة المرشدين الزراعيين المبحوثين.٣٦.٨سنه فأكثر) نحو 

% م��ن المرش��دين ال��زراعيين ٢٣,٧أن ح��والي عدد الدورات التدريبي%%ة: -٥
، المبحوثين لم يحصلوا على أي تدريب سابق في مجال إنت��اج الزراع��ى 

دورات ، فى ح��ين  ١٠% منھم حصلوا على تدريب أقل من  ٥٠كما أن 
دورة بنس����بة ٢٠أق����ل م����ن  -دورات ١٠كان����ت نس����بة الحاص����لين عل����ى 

% ١٠,٤دورة ف��أكثر)  ٢٠% ، كما كانت نسبة الحاص��لين عل��ى (١٥,٩
  من إجمالي عينة المرشدين الزراعيين المبحوثين.

بالج����دول أن نص����ف تب����ين م����ن النت����ائج ال����واردة مس%%%%توي الطم%%%%وح : -٦
% لديھم طموح بدرجة متوسطة ، وأن ما يقرب م��ن ثل��ث ٥٠المبحوثين 
% لديھم طموح قوي بينما جاءت النسبة الباقية ف��ى فئ��ة ٣١,٦المبحوثين 

الطم���وح الض���عيف وتش���ير ھ���ذه النت����ائج ال���ي ارتف���اع درج���ة طم����وح 
  المبحوثين حيث تراوحت مابين متوسطة الى مرتفعة. 

تب��ين النت��ائج أن م��ايقرب م��ن ة اGرشادية الزراعية : درجة اداء اGنشط-٧
% ل����ديھم اتج����اه ع����الى نح����و اداء ا8نش����طة ٤٢,٢نص����ف المبح����وثين 

%، بينما بلغت ٣٤,٢الزراعية ، كما بلغت نسبة من لديھم اتجاه متوسط 
 % لديھم اتجاه منخفض.٢٣,٧نسبة 

بي���ة تش���ير النت���ائج ال���واردة بالج���دول أن غالالعض%%%وية ف%%%ى المنظم%%%ات : -٨
% عضويتھم فى المنظمات متوسطة، كم��ا بلغ��ت نس��بة ٨١,٦المبحوثين 

% ، وايض��ا بلغ��ت العض��وية بدرج��ة ١٠.٢م��ن ل��ديھم عض��وية مرتفع��ة 
    % من اجمالى المبحوثين.٧,٩منخفضة 

أظھ���رت النت���ائج ال���واردة بالج���دول أن مص%%ادر المعلوم%%%ات الزراعي%%%ة : -٩
ى حين مايزي��د % يتعرضون لمصادر معلومات بدرجة متوسطة ف٤٢,١

% درجة التعرض لمص��ادر المعلوم��ات ٣٦,٨قلي� على ثلث المبحوثين 
  .  بدرجة مرتفعة

تش��ير النت��ائج ال��واردة بالج��دول أن م��ايفرب م��ن  الرض%%ا ع%%ن العم%%ل : -١٠
% لديھم درجة رضا عن العمل متوس��طة ، وأن ٤٤,٧نصف المبحوثين 

لعم��ل % ل��ديھم درج��ة رض��ا ع��ن ا٣١,٦م��ايقرب م��ن ثل��ث المبح��وثين 
ض��عيفة ، وأن م��ايقرب م��ن رب��ع المبح��وثين ل��ديھم درج��ة رض��ا مرتفع��ة 

  عن العمل ا8رشادي الزراعى.
% من المبحوثين لديھم اتصال ق��وي ٣٤,٢وجد أن اGتصال بالزراع : -١١

%  ٢١,١% لديھم اتصال متوسط ، بينما وج��د أن ٢٦,٣بالزراع ، وأن 
ھم اتص����ال % ل����يس ل����دي١٨,٤ل����ديھم اتص����ال ض����عيف ب����الزراع، وأن 

  بالزراع .
تب���ين أن م���ايقرب م���ن رب���ع المبح���وثين  اGتص%%%ال بالق%%%ادة المحلي%%%ين: -١٢

% يتص���لون بالق���ادة المحلي���ين دائم���ا ، وأن مايزي���د ع���ن نص���ف ٢٣,٧
% يتص��لون بالق��ادة ٢١,١% يتص��لون بھ��م أحيان��ا ، و٥٥,٣المبح��وثين 

  المحليين نادرا.
  

  النتائج ومناقشتھا
  

Gحية أوzلبرنامج التدريبي.تلفة لالجوانب المخ: ص  
  صzحية توقيت وزمن البرنامج :-١

) أن مؤش��ر ص����حية ٢أظھ��رت النت��ائج ال���واردة بالج��دول رق���م (
م��ن وجھ��ة نظ��ر المبح��وثين  توقي��ت وزم��ن البرن��امج الت��دريبي الم��دروس

درج��ة وانح��راف  ٨,٥٠) درجة بمتوسط حسابي بل��غ ١٢-١تراوح ما بين (
  درجة . ٣,٢٤معياري 

  
  المدروس لبرنامج التدريبىكل مكون من الجوانب المختلفة لالمتوسطات واGنحرافات المعيارية لدرجات صzحية  .٢جدول 

  اGنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الحد اGقصي  الحد اGدني  الجوانب المختلفة للبرنامج التدريبي
  ٣,٢٤  ٨,٥٠  ١٢  ١  توقيت وزمن البرنامج

  ٢,١٣  ٦,٠٠  ٨  ١  مكان تنفيذ البرنامج
  ٢,٥٥  ٨,٢٣  ١٢  ١  وسائل ا8يضاح المستخدمة فى البرنامج

  ٢,٣٦  ٩,٣١  ١٢  ٣  قدرة البرنامج على حل المشك�ت
  ٢,٧١  ٨,٩٤  ١٢  ٣  محتوي المادة العلمية

  ٣,٥٩  ١٤,٦٨  ٢٠  ٧  تقييم أداء المدربين
  ١٢,٨٣  ٥٥,٧٨  ٧٤  ٣٢  الدرجة الكلية لص�حية البرنامج

  نتائج التحليل اGحصائي.
وبتقس��يم الم��دى إل��ى ث���ث فئ��ات وتوزي��ع المبح��وثين عليھ��ا يتض��ح 

% م��ن ٦٣,٢) أن م��ايقرب م��ن ثلث��ي المبح��وثين ٣م��ن نت��ائج ج��دول رق��م (
إجمالي المبحوثين يرون ص�حية توقيت وزمن البرن��امج الت��دريبي بدرج��ة 

% م��نھم ص���حية متوس��طة لتوقي��ت وزم��ن ٢١,١مرتفعة ، ف��ي ح��ين ي��رى 
% ص���حية ١٥,٧كم��ا ت��رى النس��بة الباقي��ة وق��درھا البرن��امج الت��دريبي ، 

  مرتفعة لتوقيت وزمن البرنامج.
  التكرارت والنسب المئوية لدرجة صzحية البرنامج التدريبى .٣جدول 

    منخفضة    متوسطة    مرتفعة  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  ص�حية البرنامج التدريبى بنود

  ١٥,٧  ٦  ٢١,١  ٨  ٦٣,٢  ٢٤  توقيت وزمن البرنامج
  ١٣,٢  ٥  ٢٨,٩  ١١  ٥٧,٩  ٢٢  ان تنفيذ البرنامجمك

  ١٠,٥  ٤  ٣٤,٢  ١٣  ٥٥,٣  ٢١  وسائل ا8يضاح المستخدمة فى البرنامج
  ٥,٣  ٢  ١٥,٨  ٦  ٧٨,٩  ٣٠  قدرة البرنامج علي حل المشك�ت الزراعية

  ١٠,٥  ٤  ٢٦,٣  ١٠  ٦٣,٢  ٢٤  محتوي المادة العلمية
  -   -   ٢٨,٩  ١١  ٧١,١  ٢٧  تقييم أداء المدربين

  ١٨,٤  ٧  ٣٩,٥  ١٥  ٤٢,١  ١٦  الكلية لص�حية البرنامجالدرجة 
  

  صzحية مكان تنفيذ البرنامج التدريبي:  – ٢
) أن مؤش��ر ص���حية ومك��ان البرن��امج ٢تبين نتائج الجدول رقم ( 

درج��ة  ٦,٠٠) درجات بمتوسط حسابي بلغ ٨ - ١التدريبى تراوح ما بين (
  درجة . ٢,١٣وانحراف معياري  

ل��ى ث���ث فئ��ات وتوزي��ع المبح��وثين عليھ��ا يتض��ح وبتقسيم المدى إ 
% م��نھم ق��د ج��اءوا ف��ي فئ��ة ٥٧,٩) أن ٣من النتائج ال��واردة بالج��دول رق��م (

درج���ة الص����حية المرتفع���ة ، ف���ي ح���ين ض���مت فئ���ة درج���ة الص����حية 
% م���ن ١٣,٢% ، ف���ى ح���ين بلغ���ت الفئ���ة المنخفض���ة  ٢٨,٩المتوس���طة   

  إجمالي المبحوثين .
  ضاح المستخدمة:صzحية وسائل اTي – ٣

) أن مؤش��ر ص���حية كف��اءة ٢تشير النتائج الواردة بالج��دول رق��م (
) درج��ة ١٢ – ١وسائل ا8يضاح المستخدمة فى البرن��امج ت��راوح م��ا ب��ين (

  درجة . ٢,٥٥درجة وانحراف معياري  ٨,٢٣بمتوسط حسابي 

وبتقسيم المدى النظري إلى ث�ث فئات متدرجة تص��اعدياً وتوزي��ع 
) أن غالبي��ة المبح��وثين ٣يھا يتضح م��ن بيان��ات الج��دول رق��م (المبحوثين عل

% م��نھم ، ف��ي ح��ين  ٥٥,٣ج��اءوا ف��ي فئ��ة درج��ة المناس��بة المرتفع��ة بنس��بة 
% ، كم���ا ض���مت الفئ���ة ٣٤,٢ض���مت فئ���ة درج���ة الص����حية المتوس���طة 

  % من إجمالي المبحوثين.١٠,٥المنخفضة 
  صzحية قدرة البرنامج على حل المشكzت الزراعية.-٤

) أن مؤش����ر ح����ل ٢وض����حت النت����ائج ال����واردة بالج����دول رق����م ( أ
) درجة ١٢ – ٣المشك�ت الزراعية التى تواجه المبحوثين تراوح ما بين (

  درجة . ٢,٣٦درجة وانحراف معياري   ٩,٣١بمتوسط حسابي 
وبتقسيم المدى النظري إلى ث�ث فئات متدرجة تص��اعدياً وتوزي��ع 

) أن غالبي��ة المبح��وثين ٣دول رق��م (المبح��وثين عليھ��ا أظھ��رت بيان��ات الج��
% م��نھم ، ف��ي ح��ين ٧٨,٩ج��اءوا ف��ي فئ��ة درج��ة المناس��بة المرتفع��ة بنس��بة 
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% ، كم��ا بلغ��ت نس��بة الفئ��ة ١٥,٨ض��مت فئ��ة درج��ة الص���حية المتوس��طة 
  % من إجمالي المبحوثين. ٥,٣المنخفضة 

  صzحية تقييم محتوي المادة العلمية.-٥
ؤش��ر ص���حية محت��وي الم��ادة ) أن م٢تب��ين نت��ائج الج��دول رق��م (

) درج��ة ١٢ – ٣العلمي��ة الت��ى ق��دمھا البرن��امج الت��دريبي ت��راوح م��ا ب��ين (
  درجة . ٢,٧١درجة وانحراف معياري   ٨,٩٤بمتوسط حسابي 

وبتقس���يم الم���دى النظ���ري إل���ى ث����ث فئ���ات متدرج���ة تص���اعدياً   
ن ) أ٣وتوزي��ع المبح��وثين عليھ��ا تب��ين م��ن النت��ائج ال��واردة بالج��دول رق��م (

غالبي��ة المرش��دين ال��زراعيين المبح��وثين ج��اءوا ف��ي فئ��ة درج��ة المناس��بة 
% م��نھم ، ف��ي ح��ين ض��مت فئ��ة درج��ة الص���حية ٦٣,٢المرتفع��ة بنس��بة 

م���ن إجم���الي ١٠,٥%، وايض���ا بلغ���ت الفئ���ة المنخفض���ة ٢٦,٣المتوس���طة 
  المبحوثين.

  صzحية تقييم أداء عمل المدربين: – ٦
) أن مؤش��ر ص���حية ٢رق��م (أظھ��رت النت��ائج ال��واردة بالج��دول  

 ١٤,٦٨) درج��ة بمتوس��ط حس��ابي ٢٠ -٧أداء الم��دربين ت��راوح م��ا ب��ين (
  درجة . ٣,٥٩درجة وانحراف معياري 

وبتقس���يم الم���دى النظ���ري إل���ى ث����ث فئ���ات متدرج���ة تص���اعديا  
) أن ٣وتوزي��ع المبح��وثين عليھ��ا أظھ��رت النت��ائج ال��واردة بالج��دول رق��م (

ى ا�داء والخلفي��ة العلمي��ة للم��دربين % م��نھم ي��رون ص���حية مس��تو٧١,١
% ، م��ن ٢٨,٩بدرجة عالية ، يليھا فئة درج��ة الص���حية المتوس��طة بنس��بة 

  إجمالي المبحوثين .
  درجة الكلية لصzحية الجوانب المختلفة للبرنامج التدريبي  – ٧

) أن مؤش��ر الدرج��ة ٢أوض��حت النت��ائج ال��واردة بالج��دول رق��م (  
) ٧٤ - ٣٢الت��دريبي الم��دروس ت��راوح م��ا ب��ين ( الكلي��ة لص���حية للبرن��امج

 ١٢,٨٣درج���ة وانح���راف معي���اري ٥٥,٧٨درج���ة بمتوس���ط حس���ابي بل���غ 
  درجة.

وبتقس��يم الم��دى النظ��ري إل��ى ث���ث فئ��ات متس��اوية ف��ي الط��ول   
%  ٤٢,١ومتدرج��ة تص��اعديا �عل��ى وتوزي��ع المبح��وثين عليھ��ا يتض��ح أن 

مرتفع���ة ، يليھ���ا فئ���ة م���ن المبح���وثين ج���اءوا ف���ي فئ���ة درج���ة الص����حية ال
% ، واخي���را بلغ���ت الفئ���ة المنخفض���ة ٣٩,٥الص����حية المتوس���طة  بنس���بة 

  % من إجمالي المبحوثين .١٨,٤

وتشير تلك النتائج إلى أن المرشدين ال��زراعيين المبح��وثين ي��روا   
أن البرنامج التدريبي المدروس الذي قدم لھ��م يتس��م بالص���حية العالي��ة  ف��ي 

  كافة جوانبه.
  .المدروس ت البرنامج التدريبى: استفادة المتدربين من موضوعا ثانيا

رج��ة اس��تفادة ) ارتفاع د ٤الواردة بالجدول رقم (  النتائج  تبين من
الدرج����ة حي����ث بلغ����ت رن����امج الت����دريبى بال المبح����وثين م����ن موض����وعات

وق�����د تراوح�����ت الدرج�����ة المتوس�����طة درج�����ات  ٣المتوس�����طة ا8جمالي�����ة 
درج��ة ، وق��د ت��م ترتيبھ��ا تنازلي��ا وفق��ا  ٢,٤٢، و٢,٨٦للموض��وعات م��ابين 

ا8س��اليب  : ج��اء ف��ى الترتي��ب ا8وللرأى المبحوثين فى البرن��امج كم��ا يل��ي 
الحديث��ة ف��ى تغذي��ة الحي��وان وت��دوير المخلف��ات الزراعي��ة وتقني��ات تص��نيع 

بدرج��ة متوس��طة ق��درھا ا8ع�ف من النباتات الملحي��ة والمخلف��ات الزراعية
ب الث���انى اس���س ا8دارة المس���تدامة ل�راض���ى ، وج���اء ف���ى الترتي���،  ٢,٨٦

، وج��اء  ٢,٧٨بدرج��ة متوس��طة  ومياه الرى ف��ى البيئ��ات المت��أثرة ب��ا8م�ح
بدرج��ة متوس��طة التقنيات الحديثة لنظم ال��رى والص��رف فى الترتيب الثالث 

، وج���اء ف���ى الترتي���ب الراب��ع تقني���ات المقاوم���ة والوقاي���ة م���ن ٢,٧١ق��درھا 
ودا والحشائش الت��ى تص��يب محاص��يل ا8ع���ف ا8فات وا8مراض والنيمات

، وج��اء ف��ى ٢,٦٣بدرج��ة متوس��طة ق��درھا ف��ى البيئ��ات المت��أثرة ب��ا8م�ح 
التركيب المحصولى وادارة المحصول والدورة الزراعي��ة الترتيب الخامس 

، وج��اء ف��ى ٢,٦٠بدرج��ة متوس��طة ق��درھا  ف��ى ا8رض��ى المت��أثرة ب��ا8م�ح
المتكامل��ة للوقاي��ة م��ن أم��راض النب��ات برن��امج المكافح��ة الترتي��ب الس��ادس 

، وج��اء ف��ى الترتي��ب ٢,٥٧بدرج��ة متوس��طة ق��درھا  التى تصيب المحاصيل
 رعاي���ة وانت���اج حيوان���ات المزرع���ة ف���ى البيئ���ات المت���أثرة ا8م����حالس���ابع 

مكافح��ة الحش��ائش ، وجاء فى الترتيب الث��امن ٢,٥٥بدرجة متوسطة قدرھا 
، بينم��ا ج��اء  ٢,٥٢توس��طة ق��درھا بدرج��ة م فى محاصيل المتأثرة ب��ا8م�ح

ط��رق الوقاي��ة والع���ج م��ن ا8م��راض الت��ى تص��يب ف��ى الترتي��ب ا8خي��ر 
بدرج��ة متوس��طة ق��درھا  حيوان��ات المزرع��ة ف��ى البيئ��ات المت��أثرة ب��ا8م�ح

وتش���ير ھ���ذه النت���ائج ال���ى ارتف���اع درج���ة اس���تفادة المبح���وثين م���ن  ٢,٤٢
اح البرن��امج ف��ى تحقي��ق ، وھ��ذا يش��ير ال��ى نج��محتوي��ات البرن��امج الت��دريبى 

أھدافه التدريبية المتوقعة من قب��ل المبح��وثين وھ��ذا يتطل��ب ض��رورة تك��رار 
ھ���ذا البرن���امج عل���ى ك���ل المرش���دين ال���زراعيين ف���ى المنطق���ة المدروس���ة 

  .والمناطق المحيطة 
  

  توزيع المبحوثين وفقا Gستفادتھم من موضوعات البرنامج التدريبي . ٤جدول 
  درجة  اGستفادة     تدريبىموضوعات البرنامج ال

 الترتيب الدرجة المتوسطة ضعيفة استفادة متوسطة استفادة مرتفعة استفادة 
   % عد % عدد % عدد 

اسس ا8دارة المستدامة ل�راضى ومياه الرى فى 
  البيئات المتأثرة با8م�ح

٢  ٢.٧٨  ٢.٦ ١ ١٥.٨ ٦ ٨١.٦ ٣١ 

 ٣ ٢.٧١ ٢.٦ ١ ٢٣.٧ ٩ ٧٣.٧ ٢٨  التقنيات الحديثة لنظم الرى والصرف
التركيب المحصولى وادارة المحصول والدورة 

  الزراعية فى ا8رضى المتأثرة با8م�ح
٥ ٢.٦٠ ٥.٣ ٢ ٢٨.٩ ١١ ٦٥.٨ ٢٥ 

 ٨ ٢.٥٢ ١٥.٨ ٦ ١٥.٨ ٦ ٦٨.٤ ٢٦  محاصيل المتأثرة با8م�حالمكافحة الحشائش فى 
 برنامج المكافحة المتكاملة للوقاية من أمراض النبات

  محاصيلالالتى تصيب 
٦ ٢.٥٧ ٥.٣ ٢ ٣١.٦ ١٢ ٦٣.١ ٢٤ 

تقنيات المقاومة والوقاية من ا8فات وا8مراض 
والنيماتودا والحشائش التى تصيب محاصيل ا8ع�ف 

  فى البيئات المتأثرة با8م�ح
٤ ٢.٦٣ ٧.٩ ٣ ٢١.١ ٨ ٧١.٠ ٢٧ 

ا8ساليب الحديثة فى تغذية الحيوان وتدوير المخلفات 
وتقنيات تصنيع ا8ع�ف من النباتات  الزراعية

  الملحية والمخلفات الزراعية
١ ٢.٨٦ -  -  ١٣.٢ ٥ ٨٦.٨ ٣٣ 

رعاية وانتاج حيوانات المزرعة فى البيئات المتأثرة 
  ا8م�ح

٧ ٢.٥٥ -  -  ٤٤.٧ ١٧ ٥٥.٣ ٢١ 

طرق الوقاية والع�ج من ا8مراض التى تصيب 
  �ححيوانات المزرعة فى البيئات المتأثرة با8م

٩ ٢.٤٢ ١٥.٨ ٦ ٢٦.٣ ١٠ ٥٧.٩ ٢٢ 

  .جمعت وحسبت من استمارات اGستبيان
  

  الزراعيين المبحوثين  استفادة المھندسينمستوي  -ب
ال��زراعيين المبح��وثين  المھندس��ين ت��راوح الم��دى الفعل��ي 8س��تفادة 

) درج��ة بمتوس��ط    درجة ٢٧ -١٣ما بين ( من محتوى البرنامج التدريبى 
  درجة .٤,٤٩درجة وانحراف معياري  ٢٣.٧حسابي بلغ 

وتوزي��ع  وبتقسيم المدى الفعلي إل��ى ث���ث فئ��ات متدرج��ة تص��اعدياً 
أن )  ٥ال��زراعيين المبح��وثين عليھ��ا تب��ين كم��ا بالج��دول رق��م (  المھندس��ين

% ج��اءوا ف��ى فئ��ة ا8س��تفادة المرتفع��ة ، ٦٣,٢مايقرب من ثلث��ى المبح��وثين 
ف��ى فئ��ة ا8س��تفادة المتوس��طة ، % ٢٣,٧وأن ما يقرب م��ن رب��ع المبح��وثين 

قي��ة ف��ى فئ��ة ا8س��تفادة المنخفض��ة ، وتش��ير ھ��ذه افى ح��ين ج��اء ت النس��بة الب
محت��وي الموض��وعات الت��ى  النتائج الى ارتفاع درجة استفادة المبحوثين من

حي��ث أن غالبي��ة المبح��وثين ف��ى فئت��ى ا8س��تفادة  الت��دريبي البرن��امجوردت ب
  المرتفعة والمتوسطة.

  
  وزيع المرشدين الزراعيين المبحوثين وفقاً لدرجة استفادتھمت .٥جدول 

  %  التكرار  مستوى اGستفادة
المتوسط 
  الحسابي

اGنحراف 
  المعياري

  ٤,٤٩  ٢٣,٧  ١٣,١  ٥  درجة) ١٧- ١٣استفادة منخفضة (
      ٢٣,٧  ٩  درجة) ٢٢  -  ١٨استفادة متوسطة ( 
      ٦٣,٢  ٢٤  درجة ) ٢٧ - ٢٣استفادة مرتفعة ( 

      ١٠٠  ٣٨  ا8جمالى
  .نتائج التحليل اGحصائي
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البرن%%%%امج  موض%%%%وعاتم%%%%ن المبح%%%%وثين : عzق%%%%ة درج%%%%ة اس%%%%تفادة ا ثالث%%%%
  التدريبى، ودرجة صzحية البرنامج التدريبى المدروس .

درجة اس��تفادة المبح��وثين م��ن محتوي��ات بين  للتعرف على الع�قة 
ت��م  وس،البرن��امج الت��دريبى ، ودرج��ة ص���حية البرن��امج الت��دريبى الم��در

 المبح��وثينالتالى "توجد ع�قة ب��ين  درج��ة اس��تفادة  صياغة الفرض البحثى
رج���ة ص����حية الجوان���ب المختلف���ة م���ن محتوي���ات البرن���امج الت���دريبى، ود

للبرنامج التدريبى  وبين كل من المتغيرات المستقلة التالي��ة : توقي��ت وزم��ن 
المس��تخدمة ف��ى  وس��ائل ا8يض��احكف��اءة البرن��امج، و تنفيذمكان والبرنامج ، 

الم��ادة محت��وي ، وحل المشك�ت الزراعية قدرة البرنامج علي ، والبرنامج 
  .الدرجة الكلية لص�حية البرنامج، و ينالمدربأداء تقييم ، والعلمية 

و8ختب���ار ھ���ذا الف���رض البحث���ى ت���م ص���ياغة الف���رض ا�حص���ائى 
م��ن   ع�ق��ة ب��ين  درج��ة اس��تفادة المھندس��ين ال��زراعيينالت��الى" 8 توج��د 

محتويات البرنامج التدريبى، ودرجة ص���حية الجوان��ب المختلف��ة للبرن��امج 
، : توقيت وزم��ن البرن��امجالتدريبى  وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية

، ل ا8يض��اح المس��تخدمة ف��ى البرن��امجوس��ائكف��اءة ، والبرن��امج تنفي��ذمكان و
الم��ادة العلمي��ة، محت��وي ك�ت الزراعي��ة ، وح��ل المش��وقدرة البرنامج عل��ي 

  .، والدرجة الكلية لص�حية البرنامجينالمدربأداء وتقييم 

للتأك��د م��ن ص��حة الف��رض ت��م اس��تخدام معام��ل ا8رتب��اط البس��يط و
) أن ق��يم معام��ل ا8رتب��اط البس��يط ٦توض��ح النت��ائج ج��دول رق��م(لبيرس��ون و

لبيرس��ون ب��ين درج��ة اس��تفادة المھندس��ين ال��زراعيين م��ن محت��وي البرن��امج 
يبى الم���دروس وب��ين المتغي���رات المس��تقلة المدروس���ة كان��ت معنوي���ة الت��در

كف��اءة ، ومك��ان تنفي��ذ البرن��امجبالنس��بة لك��ل م��ن:  ٠.٠١طردية عند مستوى 
ح���ل ق���درة البرن���امج عل���ى وس���ائل ا8يض���اح المس���تخدمة ف���ى البرن���امج ، و

، ينالم���درب أداء ، وتقي���يممحت���وي الم���ادة العلمي���ةالمش���ك�ت الزراعي���ة ، و
لكلي���ة لص����حية البرن���امج.، بينم���ا كان���ت الع�ق���ة معنوي���ة عن���د والدرج���ة ا

  مع توقيت وزمن البرنامج. ٠.٠٥مستوى معنوية 
وبناءاً على ھ��ذه النتيج��ة يمك��ن رف��ض ا�حص��ائى وقب��ول الف��رض  

البديل المتعلق بھذا الجزء، وھذا يعنى أن��ه توج��د ع�ق��ة معنوي��ة ب��ين درج��ة 
البرن��امج الت��دريبى الم��دروس  اس��تفادة المھندس��ين ال��زراعيين م��ن محت��وي

كف��اءة وب��ين ك��ل م��ن توقي��ت وزم��ن البرن��امج ، ومك��ان انعق��اد البرن��امج ، و
ح���ل ق���درة البرن���امج عل���ى ، ول ا8يض���اح المس���تخدمة ف���ى البرن���امجوس���ائ

، ينالم���درب أداء ، وتقي���يممحت���وي الم���ادة العلمي���ةوالمش���ك�ت الزراعي���ة ، 
  والدرجة الكلية لص�حية البرنامج.

  من محتويات البرنامج التدريبى.المبحوثين درجة صzحية البرنامج التدريبى المدروس درجة استفادة  بين قيم معامzت اGرتباط. ٦جدول 
  رقم الفرض  اGنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  قيم معامل اGرتباط  درجة صzحية الجوانب المختلفة للبرنامج التدريبى

  ١  ٣,٢٤  ٨,٥٠  *٠,٣٧٤  توقيت وزمن البرنامج
  ٢  ٢,١٩  ٦,٠٥  **٠,٥٨٦  البرنامج تنفيذمكان 

  ٣  ٢,٥٥  ٨,٢٣  **٠,٦٢٦  وسائل ا8يضاح المستخدمة فى البرنامج
  ٤  ٢,٣٦  ٩,٣١  **٠,٦٧٧  الزراعية قدرة البرنامج على حل المشك�ت

  ٥  ٢,٧١  ٨,٩٤  **٠,٧٣٠  المادة العلميةمحتوي 
  ٦  ٣,٥٩  ١٤,٦٨  **٠,٧٢٦  ينالمدربأداء تقييم 

  ٧  ١٢,٨٣  ٥٥,٧٨  **٠,٨٠٩  درجة الكلية لص�حية البرنامجال
  .نتائج التحليل اGحصائي

 م%%%ن موض%%%وعاتالمبح%%%وثين : العzق%%%ة ب%%%ين درج%%%ة اس%%%تفادة ارابع%%%
المتغي%%%رات المس%%%تقلة ب%%%ين بع%%%ض ، والم%%%دروسالبرن%%%امج الت%%%دريبى 

  المدروسة.
للتعرف على الع�قة ب��ين درج��ة اس��تفادة المبح��وثين م��ن محتوي��ات 

ت��م ص��ياغة الف��رض  ة،ن��امج الت��دريبى ، والمتغي��رات المس��تقلة المدروس��البر
م��ن محتوي��ات  المبح��وثينب��ين درج��ة اس��تفادة البحث��ى الت��الى "توج��د ع�ق��ة 

الس���ن، وب���ين ك���ل م���ن المتغي���رات المس���تقلة التالي���ة : البرن���امج الت���دريبى 
، وع���دد س���نوات الخب���رة ف���ى العم���ل الزراع���ي، وع���دد المؤھ���ل الدراس���يو

الزراعي��ة،  ومس��توي الطم��وح، ودرج��ة أداء ا8نش��طةلتدريبي��ة، ال��دورات ا
 والرض���ا ع���ن العم���ل، والعض���وية ف���ى المنظم���ات ، ومص���ادر المعلوم���ات

  .الزراعية
و8ختب���ار ھ���ذا الف���رض البحث���ى ت���م ص���ياغة الف���رض ا�حص���ائى 

م���ن محتوي���ات   المبح���وثينب���ين درج���ة اس���تفادة توج���د ع�ق���ة الت���الى" 8 
الس���ن، ل م���ن المتغي���رات المس���تقلة التالي���ة : وب���ين ك��� البرن���امج الت���دريبى

س���نوات الخب���رة ف���ى العم���ل الزراع���ي، وع���دد ع���دد ووالمؤھ���ل الدراس���ي ،
ودرج��ة أداء ا8نش��طة الزراعي��ة، ومس��توي الطم��وح، ال��دورات التدريبي��ة، 

والرض���ا ع���ن العم���ل، والمؤھ���ل الدراس���ي، والعض���وية ف���ى المنظم���ات ، 
  الزراعية. ومصادر المعلومات
صحة ھذا الفرض تم استخدام معام��ل ا8رتب��اط البس��يط وللتأكد من 

) أن ق��يم معام��ل ا8رتب��اط البس��يط ٧وتوضح النت��ائج ج��دول رق��م(لبيرسون، 

لبيرس��ون ب��ين درج��ة اس��تفادة المھندس��ين ال��زراعيين م��ن محت��وي البرن��امج 
الت��دريبى الم���دروس وب��ين المتغي���رات المس��تقلة المدروس���ة كان��ت معنوي���ة 

س��نوات الخب��رة ع��دد بالنس��بة لك��ل م��ن: الس��ن، و ٠.٠١طردية عند مس��توى 
8نش���طة ف��ى العم���ل الزراع���ي ، وع���دد ال���دورات التدريبي���ة، ودرج���ة أداء ا

، بينم��ا كان��ت الع�ق��ة معنوي��ة عن��د مس��توى الزراعي��ة، والرض��ا ع��ن العم��ل
، والعض��وية ف��ى المنظم��ات ، ومص��ادر المؤھل الدراسي مع ٠.٠٥معنوية 

  .الزراعية المعلومات
نت قيم معامل ا8رتباط غير معنوية بين درج��ة اس��تفادة فى حين كا

مس����توي المھندس���ين ال���زراعيين م���ن محتوي����ات البرن���امج الت���دريبى م���ع 
  .الطموح

وبن��اءاً عل��ى ھ��ذه النتيج��ة يمك��ن رف��ض ا�حص��ائى وقب��ول الف��رض 
البديل المتعلق بھذا الجزء، وھذا يعنى أن��ه توج��د ع�ق��ة معنوي��ة ب��ين درج��ة 

ال��زراعيين م��ن محت��وي البرن��امج الت��دريبى الم��دروس اس��تفادة المھندس��ين 
والمؤھ���ل وب���ين المتغي���رات المس���تقلة المدروس���ة وب���ين ك���ل م���ن الس���ن، 

، وع���دد ال���دورات ع���دد س���نوات الخب���رة ف���ى العم���ل الزراع���يوالدراس���ي، 
والعض��وية ، الزراعية، والرضا ع��ن العم��لالتدريبية، ودرجة أداء ا8نشطة 

وقب��ول الف���رض  الزراعي��ة معلوم��ات، واجم��الى مص��ادر الف��ى المنظم��ات
 وھ���ي: ا�حص���ائى فيم���ا يتعل���ق ب���المتغيرات المس���تقلة المدروس���ة ا�خ���رى

  مستوي الطموح.

  ةالمدروس المتغيرات المستقلةدرجة استفادة المبحوثين من محتويات البرنامج التدريبى وبين  بين قيم معامzت اGرتباط. ٧جدول 
  رقم الفرض  اGنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  باطقيم معامل اGرت  المتغيرات البحثية

  ٨  ٩,٨٧  ٤٤,٨١  **٠,٧٤١  السن
  ٩  ٣,٦٥  ١٤,٦٣  *٠,٣٦٣  المؤھل الدراسي

  ١٠  ٩,٤١  ١٧,٢٨  **٠,٧٠٢  سنوات الخبرة فى العمل الزراعىعدد 
  ١١  ٨,٨٧  ٧,٣٦  **٠,٤٥٢  عدد الدورات التدريبية

  ١٢  ٣,٢٦  ٨,١٨  ٠,٢٧٣  مستوي الطموح
  ١٣  ٢,٧٧  ١٣,٨١  **٠,٤٨٠  ا8نشطة الزراعيةدرجة أداء 

  ١٤  ٠,٧٥  ٢,٢٣  *٠,٣٤٣  العضوية فى المنظمات
  ١٥  ٤,٢٠  ١٢,٨٩  *٠,٣٧٩  الزراعية مصادر المعلومات
  ١٦  ٣,٣٣  ١٩,٩٤  **٠,٥٨١  الرضا عن العمل

  نتائج التحليل اGحصائي

تفس%%ير التب%%اين  تحدي%%د درج%%ة مس%%اھمة المتغي%%رات المس%%تقلة ف%%ي:  خامس%%ا
م%%%%ن  المبح%%%%وثين ب%%%%ين اس%%%%تفادة المھندس%%%%ين ال%%%%زراعيين يالكل%%%%

  البرنامج التدريبى المدروس ومتغيراتھم المستقلة المدروسة:
لتقدير نسبة اسھام المتغيرات المس��تقلة ذات ا8رتب��اط المعن��وى ف��ى 

عل���ى اس���تفادة المھندس���ين ال���زراعيين م���ن البرن���امج  تفس���ير التب���اين الكل���ى

اس��تخدام نم��وذج التحلي��ل ا8رتب��اطى ت��م  الت��دريبى الم��دروس كمتغي��ر ت��ابع
أوضحت نتائج الدراس��ة وقد ،  (step-wise)ا8نحدار المتعدد التدريجي  و

أرب��ع متغي��رات ذات ارتب��اط معن��وى ق��د س��اھمت ف��ى ) أن ٨بالج��دول رق��م (
التباين الكلي المفسر لدرجات استفادة المبحوثين من البرن��امج وكان��ت نس��بة 

من التباين الكلي فى المتغي��ر الت��ابع  ٠,٧٣  معةمساھمة ھذه المتغيرات مجت
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منھا يعزى للدرجة الكلية للص�حية ،  ٠,٦٥٤ وأن درجات ا8ستفادة وھو 
ح���ل المش���ك�ت الزراعي���ة، وأن ق���درة البرن���امج عل���ى ليع���زي  ٠.٠٤أن و

لمس�����توي اداء  ٠,٠١١يع�����زي لمحت�����وي الم�����ادة العلمي�����ة ، وأن  ٠,٠٥٣
  المدربين.

ا8س���ھام اس���تخدم اختب���ار ( ف) لمعنوي���ة  ھ���ذاو8ختب���ار معنوي���ة 
كان��ت معنوي��ة معام��ل ا8نح��دار حي��ث تب��ين أن نس��بة اس��ھام ھ��ذه المتغي��رات 

،  ٣٣,٤٤،  ٣٩,٧٢،  ٦٨,٠٥وكان��������ت الق��������يم  ٠.٠١عن��������د مس��������توى 
  وھى أعلى من الجدولية عند نفس المستوي.٤٨,٧٥

  
  وي على درجة اGستفادةاGھمية النسبية للمتغيرات المستقلة ذات التأثير المنع .٨جدول 

 المعنوية المحسوبة F%  معامل التحديد الجزئى معامل التحديد التجميعى ( R) معامل اGرتباط المتعدد المتغير المستقل الداخل في التحليل خطوات التحليل
  ٠,٠٠٠  ٦٨,٠٥  ٠,٦٥٤  ٠,٦٥٤  ٠,٨٠٩  الدرجة الكلية للص�حية ا�ولى
  ٠,٠٠٠  ٣٩,٧٢  ٠.٠٤  ٠,٦٩٤  ٠,٨٣٣  حل المشك�ت الزراعية الثانية
  ٠,٠٠٠  ٣٣,٤٤  ٠,٠٥٣  ٠,٧٤٧  ٠,٨٦٤  محتوي المادة العلمية الثالثة

  ٠,٠٠٠  ٤٨,٧٥  ٠,٠١١  ٠,٧٣٦  ٠,٨٥٨  مستوي اداء المدربين الرابعة
  نتائج التحليل اGحصائي

  
  : الموضوعات التى يرغب الزراع  التدريب عليھا مستقبz.سادسا

وض��وعات الم) أن أھ��م ٩ج��دول رق��م (أظھ��رت النت��ائج ال��واردة بال
مرتب���ة تنازلي���ا وفق���ا ل���رأي الت���ى يرغ���ب المبح���وثين ف���ى الت���دريب عليھ���ا 

% م��ن ٢٧,١حي��ث ذكرھ��ا نظ��م الزراع��ة المحمي��ة المبح��وثين كم��ا يل��ي : 
بالوقاي��ة م��ن ا8م��راض المتعلق��ة جم��الي المبح��وثين ، يليھ��ا الموض��وعات 

ية وا8غن��ام والم��اعز % ، يليھ��ا ط��رق تربي��ة الماش��٢٣,٧وا8ف��ات بنس��بة 
%،  ١١,٨،% ، وانتاج الخضر ف��ى ا8راض��ى الجدي��دة بنس��بة ١٨,٦بنسبة 

انت���اج النبات���ات الطبي���ة %، وزراع���ة و١٠,٣وت���دوير المخلف���ات الزراعي���ة 
بانت��اج التق��اوى تح��ت ظ��روف ، والموض��وعات المتعلق��ة %٥,١والعطري��ة 

  .%٣,٤ا8راضى الملحية بنسبة 
  

وفق%%ا للموض%%وعات الت%%ي يرغ%%ب المبح%%وثين وزي%%ع المبح%%وثين ت  .٩ج%%دول 
  في أن يتم التدريب عليھا

 % تكرار الموضوعات التدريبية
 ٢٧.١ ١٦ الزراعة المحميةنظم 

 ٢٣.٧ ١٤ الوقاية من ا8مراض وا8فات
 ١٨.٦ ١١ طريقة تربية الماشية وا8غنام والماعز

 ١١.٨ ٧ انتاج الخضر فى ا8راضى الجديدة
 ١٠.٣ ٦ راعيةتدوير المخلفات الز

 ٥.١ ٣ زراعة النباتات الطبية والعطرية
 ٣.٤ ٢ انتاج التقاوى تحت ظروف ا8راضى الملحية

  .جمعت وحسبت من استمارات اGستبيان
  

  التوصيات
عل���ى م���ا أظھرت���ة نت���ائج الدراس���ة أمك���ن بل���ورة مجموع���ة بن���اء 

    -:التوصيات اªتيه
 تفيدين م��ن الب��رامج التدريبي��ةللمس��ا8ھتمام بتحديد ا8حتياجات التدريبية  -١

باس��تخدام ا�س��س العلمي��ة والموض��وعية بھ��دف وض��ع الم��ادة التدريبي��ة 
الت��ي تقاب��ل ا8حتياج��ات وتتناس��ب م��ع خب��رات المت��دربين ومس���توياتھم 

  .المعرفية والمھارية
عم��ل وإع��دادا وتنفي��ذا  التركي��ز عل��ى اس��تخدام أس��اليب الت��دريب العمل��ي -٢

  في البرامج التدريبية.تدريب ميدانية أثناء الزيارات 
ا8رش��اد الزراع��ي وف��ي مج��ال الب��رامج ا�رش��ادية تدريب الع��املين ف��ي  -٣

 ادارة واس���تخدام الم���وارد الطبيعي���ة ل�راض���ى المت���أثرة بالملوح���ة عل���ى 
  برنامج بكفاءة .الحتى يمكنھم القيام بدورھم في تخطيط وتنفيذ 

والبعدي��ة للمت��دربين   القبلي��ة ضرورة ا8ھتمام بإعداد وتنفيذ ا8ختب��ارات -٤
. 

الس���ن ، ض���رورة ا�خ���ذ ف���ي ا8عتب���ار تج���انس المت���دربين م���ن حي���ث  -٥
حي��ث يت��يح  ل��ديھم خب��رة ف��ى العم��ل الزراع��ى،من ، والمستوى التعليميو

لھ���م فرص���ة زي���ادة مع���ارفھم واكتس���اب الخب���رات والمعلوم���ات الجدي���دة 
ھم أج��دى وأكث��ر وبالتالي اتس��اع البني��ان المعرف��ي لھ��م حي��ث يك��ون ت��دريب

 استثمارا .
ا8ھتمام بأن تكون النواحي المختلف��ة للبرن��امج الت��دريبي محقق��ة للمع��ايير -٦

النس��بة �ھ��داف ، وذل��ك بت ال�زم��ة لنج��اح وفعالي��ة الت��دريبوالمواص��فا
، ومك����ان أداء الم����دربين، والبرن����امج الت����دريبي، والمحت����وى الت����دريبي

 وس���ائلوا�س���اليب وال الت���دريب ، وموع���د تنفي���ذ البرن���امج الت���دريبي ،
 .التدريبية 

إج��راء المزي��د م��ن الدراس��ات التقييمي��ة بغ��رض التوص��ل إل��ى تعميم��ات -٧
 يستفاد منھا في البحوث المقبلة .

  

  
  المراجع

  
)، تخطيط وتنفي��ذ برن��امج ت��دريبي للمرش��دين ٢٠٠٦ابراھيم، حمادة محمد (

الزراعيين في إنتاج وتسويق الخوخ بمحافظة شمال سيناء، رس��الة 
 دكتوراة ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس.

ع���ن تقي���يم ل���بعض الب���رامج التدريبي���ة  )٢٠١٠أب���و عس���اف ، زي���د محم���د (
التدريبية للمرشدين الزراعيين فى مجال ترشيد مياه الري ب��الريف 

 ، رسالة دكتوراة ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس.المصرى
تياج���ات التدريبي����ة )، ا8ح ١٩٩٧ق عل���ي إس����ماعيل ( ، عب���د الخ����الاحم���د

للمرش���دين ال���زراعيين ف����ي اس���تخدام بع����ض الط���رق ا�رش����ادية 
الش��ائعة، رس��الة ماجس��تير غي��ر منش��ورة ، كلي��ة الزراع��ة، جامع��ة 

 ا�زھر بالقاھرة .
 لتح��ديث كم��دخل ال��زراع جماع��ات انش��اء ، )٢٠١٢(حم��اد ليل��ى الشناوى،

 ادل�رش�� العلمي��ة للجمعي��ة العاش��ر الم��ؤتمر ، ا8رش��ادية الخدم��ة
 14-13 بمص��ر، الزراع��ى ا8رش��اد تح��ديث ألي��ات " الزراع��ى

 .فبراير
) ، تقي����يم ت����دريب  ٢٠٠٤، ن����وران محم����د علم����ي مص����طفى ( الص����اوي

المرشدين الزراعيين في مشروع دمج الثقافة السكانية والبيئي��ة ف��ي 
ا�رشاد الزراعي ، رسالة دكتوراه غي��ر منش��ورة ، كلي��ة الزراع��ة 

 ، جامعة القاھرة .
، تدريب القوى العاملة ف��ي القط��اع ) ١٩٩٥، ( ، محمد محمد عمربيالطنو

الزراع���ي ،  الطبع���ة ا�ول���ى ، منش���ورات جامع���ة عم���ر المخت���ار 
 البيضاء بني غازي ، ليبيا .

، ا�رش���اد الزراع���ي ، ) ١٩٩٥( وآخ���رون الطن���وبي، محم���د محم���د عمر،
الطبع��ة ا�ول��ى ، منش��ورات جامع��ة عم��ر المخت��ار البيض��اء ، بن��ي 

 ي .غاز
 دار الزراع��ي، ا�رش��اد عل��م أساس��يات) ١٩٨٣الس��يد ( أحم��د ، الع��ادلي 

 .ا�سكندرية الجديدة، المطبوعات
)، القي���ادة ا�داري���ة ف���ي الخدم���ة المدني���ة ، مجل���ة  ١٩٩٦، جعف���ر، ( العب���د 

 ا�دارة ، اتحاد جمعيات التنمية ا�دارية ، العدد الثالث ، القاھرة .
) ، دور الت���دريب المھن��ي ف��ي إع���داد  ١٩٩٨، (  ، مش��عل س��عودالقاض��ي 

نموذج المملكة ا�ردنية الھاشمية ، مكتبة م��دبولي  –القوى العاملة 
 ، القاھرة .

 منش��ورات ، التنظيم ا�بداع إدارة) ٢٠٠٥( الحليم عبد رفعت اعورى،الف 
 . ا�ردن ، عمان ، ا�دارية للتنمية العربية المنظمة

 العربي��ة، النھض��ة دار الت��دريب، أس��س )،١٩٨٧( إب��راھيم احم��د ، باشات 
 . القاھرة ، ا�ولى الطبعة

 ، الش��رق نھض��ة مكتب��ة ، ا�ف��راد إدارة ، )١٩٨٦(  محم��د نفيسة باشري، 
 القاھرة

، أث��ر ب��رامج ) ١٩٩٧(ب��دران ، ش��كري محم��د ، ووف��اء أحم��د أب��و حليم��ة 
الت����دريب أثن����اء الخدم����ة عل����ى معلوم����ات الع����املين با�ش����راف 

مراك��ز محافظ��ة كف��ر الش��يخ، مرك��ز البح��وث ا�رش��ادي ب��بعض 
الزراعية، معھد بحوث ا�رشاد الزراع��ي والتنمي��ة الريفي��ة، نش��رة 

 .)١٨٠( بحثية رقم
) ، معج��م مص��طلحات العل��وم ا8جتماعي��ة، مكتب��ة ١٩٩٣ب��دوى ، اب��راھيم (

 لبنان ، بيروت.
 رةالتج��ا كلية ، البشرية الموارد وتنمية إدارة ،) ١٩٩٧ ( إبراھيم بسيوني،

 طنطا جامعة ،
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 إدارة) ، ١٩٩٨( المعاز مصطفى وحمدي ، إسماعيل عثمان محمد ، حميد
 . القاھرة ، العربية النھضة دار الناشر ، البشرية القوى

 ا�رش��ادي الت��دريب كف��اءة ،) ٢٠٠٢( محم��ود مص��طفى احم��د ، راض��ي 
 ، منش��ورة غي��ر دكت��وراه رسالة ، مصر في الزراعيين للمرشدين

 . شمس عين جامعة ، الزراعة كلية
) ١٩٩٣ريح��ان ، اب��راھيم ، ومحم��د محم��ود برك��ات، وزين��ب عل��ى عل��ى( 

العوامل المؤثرة على استفادة المراه الريفية م��ن الرس��ائل الموجھ��ه 
اليھ��ا ف��ى تربي��ة ال��بط البكين��ى بمحافظ��ة القليوبي��ة ، الم��ؤتمر الراب��ع 

فبراي���ر ، مجل���ة حولي���ات ١٨-١٣لبح���وث التنمي���ة الزراعي���ة م���ن 
 علوم الزراعية، عين شمس ، القاھرةال

 للخ��دمات مص��ر ، الزراع��ي ا�رش��اد ، )١٩٩٧( علي نسيم محمد سويلم، 
 . القاھرة ، العلمية

 تواج��ه الت��ى والمعوق��ات المش��اكل 8ھ��م ،ع��رض) ٢٠١٢(حس��ن  ص��الح، 
 لحلھ��ا المقترح��ة وا8س��اليب ا8لي��ات بع��ض م��ع ا8رش��ادى العم��ل

 تحديث أليات " الزراعى ل�رشاد العلمية للجمعية العاشر المؤتمر
 .بمصر الزراعى ا8رشاد

المتابع���ة والتقي���يم ، ال���دورة التدريبي���ة ح���ول ، ) ١٩٩٦عب���ادي ، ك���رار ( 
تخطيط ومتابعة وتقي��يم المش��روعات الزراعي��ة ، المنظم��ة العربي��ة 

 للتنمية الزراعية ، الخرطوم .
ب��ين الفلس��فة )، ا�رش��اد الزراع��ي  ١٩٧٥عب��د الغف��ار، عب��د الغف��ار ط��ه ( 

 والتطبيق ، دار المطبوعات الجديدة، ا�سكندرية .
عبد الكريم ، محمد عبده مرسي ، وشكري محم��د ب��دران ، ومحم��ود محم��د 

، إدراك مرش����دي ا�ح����واض لطبيع����ة  )١٩٩٢(عب����د هللا الجم����ل 
العم��ل ا�رش��ادي ف��ي جمھوري��ة مص��ر العربي��ة ، مرك��ز البح��وث 

اع���ي والتنمي���ة الريفي���ة ، الزراعي���ة ، معھ���د بح���وث ا�رش���اد الزر
 ). ٩١نشرة بحثية رقم ( 

 مص��ر المعاص��ر، الزراع��ي ا�رش��اد ،) ١٩٩٢( محم��د احم��د ، عم��ر 
 .القاھرة ، العلمية للخدمات

) دراس��ة ل��بعض العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى ١٩٩١زين��ب عل��ى عل��ى ( محم��د ،
اس��تفادة الم��راه الريفي��ة م��ن رس��ا8ت ارش��ادية زراعي��ة بمحافظ��ة 

 الة دكتوراة ، كلية الزراعة جامعة عين شمس.القليوبية ، رس
)، المعج���م الوس���يط ، الج���زء الث���انى ، مطبع���ة ١٩٦٢مص���طفى اب���راھيم ( 

 مصر ، القاھرة.
الموارد البشرية، كلي��ة التج��ارة ف��رع  إدارة ) ،٢٠٠٠(مصطفى، احمد سيد 

   .، جامعة الزقازيقبنھا
بي��ة للمرش��دين ، ا8حتياج��ات التدري )١٩٩٩(ھجرس ، حسين علي ف��تح هللا 

الزراعيين بمحافظة كفر الشيخ ، رسالة ماجس��تير ، كلي��ة الزراع��ة 
  بكفر الشيخ ، جامعة طنطا .

 ا�ھ��داف مص��ر ف��ي الزراع��ي ا�رش��اد ،) ١٩٩٦(س��عد ، ھج��رس
 ا�رش��ادي العم��ل إس��تراتيجية م��ؤتمر والتوجيھ��ات، والمش��ك�ت

ة الجمعي�� ، ا8قتص��ادي التح��رر سياس��ة ظ��ل ف��ي الزراعي التعاوني
العلمية ل�رشاد الزراع��ى بالتع��اون م��ع مؤسس��ة فري��دريش نوم��ان 

  . لمانية ، الدقى ، الجيزةا8
 التدريبية المناھج وإعداد تصميم ، )٢٠٠٣( حسن الغني عبد محمد ، ھ�ل

 .القاھرة ، والتنمية ا�داء تطوير مركز ، ا�ولى الطبعة ،
ع��اد ا8نش��طة ) دراس��ة ل��بعض أب١٩٨٩ھ�ل��ي ، أح���م مص��طفي يوس��ف ( 

النس���ائية الريفي���ة المنظم���ة ف���ى مص���ر، رس���الة ماجس���تير ، كلي���ة 
 الزراعة ، جامعة عين شمس.
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ABSTRACT 
 

The research was done to identify the degree of respondents' benefit for the training program contents, to recognize 
the degree of the feasibility of the studied training program, to determine the relationship between feasibility of the 
different aspects of the training program and the degree of benefit from the training program contents,  to determine the 
relationship between some of the personal and professional characteristics of the respondents  participated in the training 
course and the degree of benefit from the contents of the studied training program. Data were collected using a 
questionnaire form via interviewing the respondents – agricultural agents-after being exposed to the training program, the 
sample totaled 38 respondents, to present the results and data, the following statistical methods were used: Frequency 
table, the Percentage, the Arithmetic Mean, Person's Simple Step-Wise Multiple, Correlation and Regression. The most 
important results were as follows:1- Around 42.1 % of respondents considered the studied training program was highly 
feasible from all the sides, followed by 39.0 % was moderately feasible and 18.4 % was low feasible. 2- Around 63.15 % 
of respondents came under the category of high benefit, 23.7 % were of the average benefit category and the rest of the 
low benefit category. 3- There was a constant significant relationship at significance level of 0.01at significance level of 
0.01 between the feasibility of different aspects of the training program and the following: the venue of training program, 
illustrations and aids used in the program, the program efficiency to resolve the agricultural problems, the scientific 
material, trainer evaluation, the total degree of the program feasibility and the degree of respondents' benefit from the 
training program contents, whereas  the relationship was significant at level 0.05 in terms of the time and duration of the 
program. 4- There was a relationship between : the age and work satisfaction and the degree level of 0.01, whereas the 
relationship was significant at level of 0.05 in terms of the education qualification, membership in organization and the 
source of agricultural  information and the degree of agricultural agents benefit from the program content meanwhile the 
values of the correlation coefficient were insignificant between the degree of respondents' benefit from the training 
program contents and their aspiration level. 5- The independent variables of significant contribution in respondents' degree 
of benefit from the training program contents were: the total degree of program feasibility, the program efficiency to solve 
the agricultural problems, the scientific material and the performance of trainers, the all the variables contributed with 0.73 
from the total variation of the subordinate variable. 


