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  2018بر  مديس 23، الموافقة على النشر في 2018  . ديسمبر1استالم البحث فى 

 الملخص العربى

لقياديذة رات ااستهدف هذاا البحذب بةذرة رييسذية دراسذة المهذا
للمرشذدين الذزراعيين بمحافظذة البحيذرةد تمذد تذد اسذتخداد اسذذتمارة 
اسذذذتبيان بالمقابلذذذة الشخةذذذية لتاميذذذن البيادذذذات مذذذن المرشذذذدين 
الزراعيين عيدة الدراسة تالتي تد اختيارهذا عشذتايياب بدسذبة تتعذد  

مبحتثابد تمد تد استخداد كل مذن   141د تالتي بلغ عددها 50%
الميتيذذذذةد تالمتتسذذذذى الحسذذذذابىد تا دحذذذذراف  الدسذذذذ التكذذذذراراتد ت 

 د تا دحذذذذذدار المتعذذذذذدددلبيرسذذذذذتنالمعيذذذذذار د تمعامذذذذذل ا رتبذذذذذاى 
با ستعادة بالحاس  اآللذي تباسذتخداد بردذامل التحليذل ا حةذايي 

(spss)  البيادات البحثية تما تشير إليه مذن تالك لتةف تتحليل
 .مدلت ت

 تكادت أهد الدتايل كما يلي 
ارات القياديذذذذة للمبحذذذذتثين حيذذذذب ات ذذذذ  أن المهذذذذ ادخرذذذذا 

من املة المبحتثين كادتا اتي مهارات ميادية متتسذىة  66.7%
تمدخر ذذةد كمذذا ات ذذحت الدتذذايل تاذذتد عيمذذة ارتباىيذذة معدتيذذة 
بذين المهذارات القياديذة للمبحذتثين كمتتيذر تذابند تخمذا متتيذرات 
مسذذذذذتقلة مدرتسذذذذذة تهذذذذذي  التعذذذذذر  للتذذذذذدري د تعذذذذذدد مةذذذذذادر 

ات الزراعيذذةد تدافعيذذة ا داذذازد تدراذذة المخذذاىرةد تدراذذة معلتمذذال
الثقذذذة بذذذالدراد تتبذذذين كذذذالك أن المتتيذذذرات المسذذذتقلة المدرتسذذذة 

مذذن املذذة التتيذذرات التذذي  %31.9ماتمعذذة مسذذيتلة عذذن ترسذذير 
د تأن دالة ا دحدار يمكن حدتثها في المهارات القيادية للمبحتثين

 . 0.01معدتية عدد المستت  ا حتمالي 
يذةد ادارة التمذتد المهذارات الكلمات المرتاحية  المهارات القياد

 تةاليةد اتخاا القرار.ا  
 
 

 المقدمة 
تسعععععى جمهوريععععة مصععععر العربيععععة باعتبارهععععا إحععععدى الععععدو  
النامية إلى اللحاق بركب التنمية مستخدمًة ك  مواردها، وذلع  

 يةكافعععععة قطاععععععاإل الدولعععععة اإلنتاجيعععععة، الزراعيعععععة والصعععععناع يفععععع
وذلععع  والتجاريعععة، معععز تركيعععز إهتمامهعععا علعععى القطعععا  الزراععععى 

نه العريفيين، والععذين إلحتاللعه مكانعة متميععز  معن حيعث عععدد سعكا
% معن جملعة سعكان مصعر، هالجهعاز المركعزى  57.2يشكلون 

(، وكععععذل  اعتمععععاد الدولععععة 2014للتعبئععععة العامععععة واإلحصععععاء، 
 ة الصعبة.ملعليه كمصدر للمواد الخام والسلز الغذائية والع

علععععععى  يويتركععععععز دور وزار  الزراعععععععة واستصععععععال  ا راضعععععع
جععراء الدراسععاإل إجععراء البحععوث، وتقععديم الخععدماإل اإلرشعع ادية، وا 

االقتصعععادية، وتعععوفير البيانعععاإل اإلحصعععائية، وذلععع  معععن خععععال  
، يالععععربط بععععين محععععاور حالحععععة هععععىر البحععععث، واإلرشععععاد الزراععععع

وجيعععا، واإلرشعععاد ولوالعععزرا ، ببعتبعععار أن البحعععث هعععو مولعععد التكن
هو ناق  هذه التكنولوجيا، والزرا  هم الفئة المسعتهدفة  يالزراع

، 1999هعذه التكنولوجيعا الحديحعة، هحبيعب،  باسعتيعاب وتطبيعق
 (.1صر

دورًا هامعععععًا فعععععى مجعععععا  التنميعععععة  يويلععععععب اإلرشعععععاد الزراعععععع
الزراعيعععة بشععععك  خعععاص، والتنميععععة الريفيععععة بشعععك  عععععام، وذلعععع  

، يى العمعع  علعععى زيعععاد  اإلنتعععا  الزراععععه فعععانطالقععًا معععن رسعععالت
حععداث تقععدم تكنولععوجى زراععع ، واسععتغال  اإلمكانععاإل الريفيععة يوا 

استغالاًل إيجابيعًا إلحعداث تلع  التنميعة، فضعاًل ععن دوره الفععا  
فععى توعيععة وتحقيععا الععزرا ، وتنميععة قععدراتهم ومهععاراتهم، وتغييععر 
اتجاهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاتهم وتطويرهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا، 

 (.Chairman.eae.com/chairman/eae1.docه
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وتععععععععد عمليععععععععة اختيععععععععار وتعععععععدريب المرشععععععععدين الععععععععزراعيين  
رو  العلميععة الزراعيععة وا خصععائيين اإلرشععاديين فععى مختلععا الفعع

أهميعة العدور العذى يقومعون  وحظمن أهم العملياإل خاصًة إذا ل
يقعععوم الجهعععاز اإلرشعععادى  يعمليعععة تطعععوير الريعععا، ولكععع يبعععه فععع

ئيون المععععدربون صععععابمهمتععععه بنجععععا  يلععععزم أن يتععععوافر لديععععه ا خ
شعععععتى فعععععرو  المعرفعععععة المتصعععععلة بالزراععععععة  يتعععععدريبًا خاصعععععًا فععععع

، 2002شععععية المنزليععععة، هعحمععععان، والشععععئون االقتصععععادية والمعي
حيععععععث أن كفععععععاء  العمعععععع  اإلرشعععععععادى  ،(163ص  ،162صر

الزراعععى وفاعليتععه تتوقععا علععى تععوفر جميععز مسععتلزماإل القيععام 
ين المعععيهلين، عيبهعععذا العمععع  والتعععى معععن أهمهعععا المرشعععدين العععزرا

 والمدربين للقيام بمختلا ا نشطة اإلرشادية بكفاء  وجدار .

 يالبععراما اإلرشععادية، وفعع يأساسععيًا فععوتعععد القيععاد  عنصععرًا 
، 1984المواقععععا التعليميععععة بوجععععه عععععام، هالخععععولى، و خععععرون، 

 يالعمع  اإلرشعاد ي(، فتحت  القياد  أهميعة خاصعة فع311صر
فئتين من القعاد ،  يرشاداإلحيث يتحم  عبء العم   يالزراع

الععععذين  professional leadersا ولععععى فئععععة القععععاد  المهنيععععون 
وظععائفهم وشعغلهم لمناصععب رسععمية بالحكومععة أو يقومعون بحكععم 

العمعععع  التنفيععععذى كالمرشعععععععد  يالهيئععععاإل المختلفععععة باإلشععععترا  فععععع
أو المشعرا على الجمعيععة التعاونية، أمعا الفئعة الحانيعة  يالزراع

الذين يقز على ععاتقهم  local leadersالمحليين لقاد  ا فئة يفه
القيعععام بعععبع  جعععذب أقعععرانهم للعمععع ، وحفعععزهم علعععى المشعععاركة و 

، 1976توكعععع  إلعععيهم، هعبعععد الغفععععار،  يالواجبعععاإل القياديعععة التععع
(، 311، صر1984، و خععععععععععععععععععرون، ي(، هالخععععععععععععععععععول345صر

 (. 161، صر2002هعحمان، 

 أهداف الدراسة
ص المميعععععز  للمبحعععععوحين، ائالتععععععرا علعععععى بعععععع  الخصععععع -1

 يفع خبعر ، ومعد  المسعتوى التعليمعير السعن، واليلمتمحلة فوا
وعدد مصعادر ، تدريبلالتعر  ل، و يزراعمجا  اإلرشاد ال

المخععاطر ، درجععة و  اإلنجععاز، ودافعيععةالمعلومععاإل الزراعيععة، 
 النفس.بالحقة درجة و 

 . تحديد المهاراإل القيادية للمرشدين الزراعيين المبحوحين -2 

المميعععععز  خصعععععائص الدراسعععععة العالقعععععاإل االرتباطيعععععة بعععععين  -3 
              لمبحوحين، ومهاراتهم القيادية.   ل
المميععععز  خصععععائص ال يندراسععععة العالقععععاإل االنحداريععععة بعععع -4  

 لمبحوحين، ومهاراتهم القيادية.ل

 ا ىار الدظري
 Definitions of Leadershipتعريرات القيادة  

كعع  المجتمعععاإل اجتماعيععة، توجععد فععى  ر تعتبععر القيععاد  ظععاه
وتقععععوم فععععى كعععع  الجماعععععاإل، فبصععععرا النظععععرعن درجععععة تقععععدم 

القيععاد  توجععد سععواء كععان هععذا المجتمععز متقععدمًا أو المجتمععز فععبن 
 (.1، ص1979 الخولي، ناميًا أو متخلفًا، هالعادلى،

وعععرا كعع  مععن، هنععوار، والشععافعي، ليععر موضعع  التععاري ، 
http.//formder.iamm.fr/ressources/cours/leader-

arabic.pdf القيعاد  بننهعار ظععاهر  إجتماعيعة تتعلعق بكيفيععة أداء )
الجماععععاإل  دوار معينعععة فعععي إطعععار عالقعععاتهم  بعععع  أعضعععاء

ببعععععاقي أفعععععراد الجماععععععة بشعععععك  يعععععيحر علعععععى تحقيعععععق ا هعععععداا 
الجماعيععععة والفرديععععة فععععي سععععياق عمليععععاإل التفاععععع  التععععي تجععععرى 

لوصعا  تعريفعاإل القيعاد  تتجعهن داخ  الجماعة، وقد أوضحا أ
، Activityنشعاط  أو Processعملية هذه الظاهر  إما ببعتبارها 

خال  تمييز شخصية القائد من الموقا التفاعلي سعواء أو من 
بطبيععععععععة ا فععععععععا  التعععععععي تصعععععععدر عنعععععععه أو السعععععععماإل الفرديعععععععة 
لشخصععععيته. ويبععععدو بالتععععالي أن السععععلو  القيععععادي للفععععرد يععععرتبط 

إل المميز  لشخصعية الفعرد. وهعو معا يشعير مابتوفر عدد من الس
 –إلععى أن هععذا الععدور لععيس مععن قبيعع  ا دوار المفروضععة لالبععًا 

نمعععا هعععو دور مكتسعععب يتطلعععب خبعععر   –إال فعععي حعععاالإل نعععادر   وا 
معينععععة. يمكععععن تلقينهععععا مععععن خععععال  الممارسععععة، كمععععا ينفععععي ذلعععع  
ضرور  توفر حد أدنى معن المقومعاإل ا ساسعية ليعر المكتسعبة 

 لدى الفرد للقيام بالدور القيادي. –ة لالبًا وحوالمور  –
الحالحعة  من تعريفاإل القياد  التي يمكن أن تمح  اإلتجاهاإل

بننهععار  Haimanعرفهععا هايمعان المختلفعة السعابق اإلشععار  إليهعا، 
التعععى بواسعععطتها يسعععتطيز الفعععرد أن يوجعععه   Processالعمليعععة" 

"، ينويعععععيحر أو يعععععتحكم فعععععى أفكعععععار ومشعععععاعر أو سعععععلو  ا خعععععر 
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ويقعععو  الخعععولى أن القيعععاد  هعععىر "العمليعععة التعععى تكعععرس وتحعععر  
تحقيععععععق لايتهععععععا الجماعععععععة خاللهععععععا جهودهععععععا ونشععععععاطها نحععععععو 

بننهعععار " ذلععع  النشعععاط العععذى  Teadكمعععا عرفهعععا تيعععد المنشعععود "، 
يعععيدى إلعععى التععععنحير فعععى النعععاس ليتعععععاونوا سعععويًا لتحقيعععق هععععدا 

 (، هعبعععععععععد الغفعععععععععار،241، ص1972مرلعععععععععوب"، هالععععععععععادلى، 
(،  102، ص 1977، هالخعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععولى، (347، ص1976
 (.152 -151، ص صر2002هعحمان،

" Whiteheadريععععا "وايتهععععد وينتمععععي إلععععى الععععنمط الحالععععث تع
الذي يجعري فيعه النظعر للقائعد علعى أنعه "الشعخص المختعار معن 
قب  باقي أعضاء الجماعة باعتباره من يمل  القدر  واإلستعداد 

لفععع  فععي عملععه" ومععن باعلععى معععاونتهم فععي عمعع  مععا يرلبععون 
الواضعع  أن هععذا التعريععا يركععز علععى ذلعع  التميععز لععدى القائععد 

 –بمععا يعنيععه ذلعع  مععن معععارا ومهععاراإل مععن حيععث تععوفر القععدر  
هنوار، والشافعي،  وكذا اإلستعداد لمعاونة باقي أفراد الجماعة،

ليععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر موضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  التععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاري ، 
http.//formder.iamm.fr/resources/course/leader-

arabic.pdf ،) وتعرفهععععا انتصععععار يععععونس بننهععععار "الوسععععائ  التععععى
 يسععععاعد بهععععا شععععخص أو أكحععععر الجماعععععة فععععى وضععععز ا هععععداا
واختيار الوسائ  لتحقيقها"، ويعرفها  خرون بننهار " القيعام بعنى 
فع  معن شعننه أن يسعتحدث نظامعًا للتفاعع  بعين أفعراد الجماععة 
ن يسعععاعدها علعععى حععع  مشعععكالتها، أو هعععى عالقعععة بعععين اإلنسعععا

ومعععععن حولععععععه، بحيععععععث تكععععععون إلرادتعععععه ومشععععععاعره قععععععو  التوجيععععععه 
ى وراء هععدا والسععيطر  علععى أفععراد الجماعععة ا خععرين فععى السععع

 (.349ر ص، 1976الغفار، مشتر  وتحقيقه، هعبد 
القيعععععاد  هعععععير فعععععن إدار  النعععععاس بحيعععععث ويعععععرى عحمعععععان أن 

نتمعاءًا وتوحعدًا معز ميسسعاتهم، فعال يمكعن  يكونون أكحر إنجازًا وا 
النعععاس، بععع  يمكعععن إدار  المخزونعععاإل أمعععا النعععاس يجعععب أن   إدار 

القائعععد يمكنعععه أن يقعععادوا. فالقيعععاد  علعععم وفعععن، ويعنعععي بعععالعلم أن 
تخععاذ  يمتلع  المفعاهيم الناجحعة فععي عمليعاإل تخطعيط والمتابععة وا 
القعععراراإل، أمعععا الفعععن فيعنعععي أن القائعععد يمتلععع  حسعععًا إبعععداعيًا فعععي 

راإل معععن خعععال  تنميعععة خبعععالتفكيعععر وعقعععاًل متفتحعععًا علعععى جميعععز ال

التفكيععععر اإلسععععتراتيجي الععععذي يقععععود إلععععى تطععععوير أداء المنظمععععة، 
 (.3، صر 1997هعحمان، 

 Leadership Importanceأهمية القيادة  
للقياد  أهميتها القصوى، وفى الحقيقة لعيس لهعا بعدي ، لكعن 
نما فقط تهئ الظعروا المناسعبة لتفعيع   اإلدار  ال تصنز قاد  وا 

ياديعععة المرتقبعععة، فمعععن الميكعععد أن القيعععاد  تععععد لقتلععع  الصعععفاإل ا
لتى يقوم بهعا عنصرًا مهمًا فى اإلدار  الفعالة، وستيدي المهام ا

المدير إلعى نتعائا أكبعر بكحيعر إذا كانعإل مقترنعة بعنصعر القيعاد  
الفعالة، وعندما تسود رو  القياد  الفعالة جوانب الميسسة كلها 

، 2010ديكسعععون، ه سععييدي ذلععع  حتمعععًا إلعععى نجعععا  الميسسعععة،
 (.126 -125صر 

( أهميعععة 14، صر 2016كمعععا أوضعععحإل عبعععد الععععاطي، ه
 تاليةرالقياد  في النقاط ال

مسععععععاعد   -2، العمعععععع  علععععععى تماسعععععع  أعضععععععاء الجماعععععععة -1
أعضععععععاء الجماعععععععة علععععععى إدرا  إحتياجاتهععععععا ومشععععععكالتها 
والعمعععععع  علعععععععى تحديعععععععدها ووضعععععععز ا ولويعععععععاإل لهعععععععا تبععععععععًا 

خوضعععز الخطعععط و  -3 هميتهعععا،  تيعععار الوسعععائ  المناسعععبة ا 
توجيععه تفاععع   -4وتععوفير المععوارد واإلمكانيععاإل المناسععبة، 

س فقععط لخلععق العالقععاإل االجتماعيععة أعضععاء الجماعععة لععي
السعععليمة بيعععنهم، ولكعععن أيضعععًا إليجعععاد تلععع  العالقعععاإل بيعععنهم 

 وبين ليرهم من الجماعاإل ا خرى.

وحعععدد هالعسعععاا، ليعععر موضععع  التعععاري ( أن أهميعععة القيعععاد  
 ن فى بع  لنقاط، وهىركمت
أنهعععا حلقعععة الوصععع  بعععين الععععاملين وبعععين خطعععط الميسسعععة  -1

أنهععععا البوتقععععة التععععي تنصععععهر  -2، وتصععععوراتها المسععععتقبلية
 -3داخلهععععا كافععععة المفععععاهيم واإلسععععتراتيجياإل والسياسععععاإل، 

تعععدعيم القعععوى اإليجابيعععة فعععي الميسسعععة وتقلعععيص الجوانعععب 
الإل العمع  شعكالسعيطر  علعى م -4السلبية قدر اإلمكعان، 

تنميععة  -5وحلهععا، وحسععم الخالفععاإل والتععرجي  بععين ا راء، 
هم أهم مورد للميسسة، كمعا وتدريب ورعاية ا فراد باعتبار 

مواكبعة المتغيعراإل  -6أن ا فراد يتخذون القائد قعدو  لهعم، 
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أنهععععا تسعععععه   -7المحيطععععة وتوظيفهععععا لخدمعععععة الميسسععععة، 
 للميسسة تحقيق ا هداا المرسومة.

 Formal Leader  ميتنرسال القادة
 الهيكعع  فععي وظيفيععاً  مركععزاً  يحتعع  الععذىر هععو الرسععمى القائععد
 معن مجموععة علعى خاللعه معن ويشعرا نظمة،الم في التنظيمي

 الععوظيفى الوصععا خععال  معن ودوره مهامععه ويحععدد المريوسعين،
Job Description طريعععق ععععن لعععه المخولعععة للسعععلطاإل ونتيجعععة 

 واإلرشعاد بالتوجيعه القيعام لعه سعريتي بهعا المعمعو  والعنظم اللوائ 
 تجععاه العععاملين سععلو  علععى تععيحر التععى القععراراإل واتخععاذ والرقابععة

 القائعععد William Scott سعععكوإل وليععام ويعععرا الهععدا، حقيععقت
 فعى الخدمعة أجع  معن يععين العذى الشعخص ذل ر "بننه الرسمي
 إلععى القائعد هععذا ويهعدا المنشععن ، أو المنظمعة فععى رسعمى مركعز
 عععععرى تتوحععععق حتععععى مشععععاكلهم وتفهععععم، وتععععوجيههم هأتباععععع حفععععز

 ال حقععةال وهععذه، وبيععنهم بينععه الحقععة رابطععة وتقععوى بيععنهم الصععداقة
 ا نشععععطة مععععن تععععنتى ولكنهععععا، تلقائيععععاً  أو مباشععععر  بصععععور  تععععنتى

 بيعععنهم التععععاون تنميعععة علعععى والعمععع  المريوسعععين معععز المشعععتركة
حعععععابتهم وتعععععوجيههم تاحعععععة، وعقعععععابهم وا   فعععععى االتصعععععا  فعععععرص وا 

 (.39ر ص ،2010 هال ،ه بينهم، هينتجاالا
 Leadership Skillsالمهارات القيادية 

بفاعليعة تعتمعد علعى ععدد معن المهعاراإل، القدر  على القياد  
هعععذه المهعععاراإل يتطلعععز إليهعععا بشعععد  الععععاملون العععذين لهعععم عالقعععة 
بالتعامعع  مععز النععاس، حيععث تشععك  هععذه المهععاراإل عنصععرًا مهمععًا 

جم معععز االسععتراتيجياإل الحديحععة فعععى نسععفععى تطععوير ذاتهعععم بمععا ي
تنميعععة المععععوارد البشععععرية لتحسعععين أدائهععععم وبالتععععالى تحسععععين أداء 

(، 23، صر 2010نظمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة، هالحلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو، الم
(http://www.skillsyouneed.com/leadership-skills.htm1)  

 تةديف المهارات القيادية 
، ص 2010وهنا  تصنيفين للمهاراإل القيادية، هالحلو، 

 (، 26-24صر 
https://faculty.psau.edu.sa/.../doc-5-doc- fe71c15bb2...), 

(http://www,iwise2.com/katz)  

  

 Katzاألتل  تةديف كاتز 
حعالث مجموععاإل أساسعية  Robert Katzحعدد روبعرإل كعاتز 

مععن المهععاراإل يحتاجهععا المععديرون والقععاد  ليحققععوا النجععا ، هععذه 
 يرالمجوعاإل ه

وهععععي كيفيععععة القيععععام  Technical Skillsالمهععععاراإل الفنيععععة  -1
بوظيفععععة معينععععة، وهععععي المعرفعععععة والطععععرق والمهععععاراإل التعععععي 
يتطلبها إنهاء المهام وتحقيعق النتعائا المطلوبعة، ومعن أمحلعة 

 مهاراإلر إدار  الوقإل، وتقسيم العم .الهذه 
وهععي امععتال  بععع   Human Skillsالمهععاراإل اإلنسععانية  -2

راإل الشخصعععععية والصعععععفاإل التعععععى تمكعععععن الفعععععرد معععععن المهعععععا
التعامعع  مععز ا خععرين والتععنحير فععيهم والتعععاون معهععم وتنميععة 
مهععاراتهم وقععدراتهم وزيععاد  دافعيععتهم للعمعع  وتقيععيم وتحسععين 

ذه المهعععاراإلر المهعععاراإل االتصعععالية، هععع أدائهعععم، ومعععن أمحلعععة
 وبناء فريق العم ، وح  النزاعاإل.

وهعععي القعععدر  علعععى  Conceptual Skillsالمهعععاراإل الفكريعععة  -3
فهعععم المنظمعععة ككععع  متكامععع ، وفهعععم كيفيعععة اعتمعععاد أجزائهعععا 
علععى بعضععها الععبع  وتععنحير كعع  جععزء علععى ا خععر وتوقععز 

كعع ، وهععي ك تععنحير التغييععر فععي أحععد أجزائهععا علععى المنظمععة
معالجععععة المعلومععععاإل وتحديععععد المشععععكالإل واتخععععاذ القععععراراإل، 

قععععععععراراإل، وحعععععععع  ومععععععععن أمحلععععععععة هععععععععذه المهععععععععاراإلر اتخععععععععاذ ال
 المشكالإل، وتفوي  السلطاإل.

 Grifinالثادى  تةديف اريرين 
أضاا جعريفين إلعى المهعاراإل الحالحعة السعابقة فعي تصعنيا 

 كاتز المهاراإل التاليةر
ويقصععععد بهععععا  Diagnostic Skillsالمهععععاراإل التشخيصععععية  -4

القدر  على تشخيص المشعكالإل داخع  المنظمعة معن خعال  
 اب الميدية إليها.دراسة أعراضها وا سب

وهعععى القععععدر  علععععى  Analytic Skillsالمهعععاراإل التحليليععععة  -5
تحديعععد المتغيعععراإل ا ساسععععية فعععي الموقععععا وكيفيعععة ترابطهععععا 

وذ علعى تحوتقرير المتغير أو المتغيراإل التي يجعب أن  تسع
 إهتمام أكبر.

https://faculty.psau.edu.sa/.../doc-5-doc-%20fe71c15bb2
http://www,iwise2.com/katz
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وسيتناو  هذا البحث المهاراإل القيادية وفقًا لتصنيا كعاتز 
Katz  كالتالير 

 مهار  إدار  الوقإل كنحد المهاراإل الفنية. -1
 المهاراإل االتصالية كنحد المهاراإل اإلنسانية. -2
 مهار  اتخاذ القرار كنحد المهاراإل الفكرية. -3

 األسلت  البحثي
 لقة بالمتتيرات المستقلة  ا ارايية المتع اتأت ب  التعرير

ويقصد به في هذا البحث عدد  المستت  التعليمي  -
واإل تعليم المبحوث، حيث يعطى للمبحوث الحاص  سن

درجة، ويعطى المبحوث خريا  12على دبلوم زراعي 
 14معهد نظام الخمس سنواإل وكذل  الدراساإل التكميلية 

ى بكالوريوس العلوم علدرجة، ويعطى المبحوث الحاص  
درجة، أما الحاص  على دبلومة الدراساإل  16الزراعية 

 19درجة، والماجستير  18ية على العليافي العلوم الزراع
 . 24درجة، والدكتوراه 

ويقصد بها في  مدة الخبرة في ماال ا رشاد الزراعي  -
هذا البحث عدد السنواإل التي قضاها المبحوث في العم  

 اد الزراعي  قرب سنة ميالدية. رشفي مجا  اإل
ويقصد بها في هذا البحث عدد  التعر  للتدري   -

بية التي تلقاها المبحوث خال  الخمس الدوراإل التدري
سنواإل ا خير ، وكذل  درجة استفادته من ك  دور  
تدريبية، حيث يعطى درجة عن ك  دور  تلقاها، ويعطى 

ية، ودرجتان إذا الحالث درجاإل إذا كانإل استفادته منها ع
كانإل متوسطة، ودرجة واحد  إذا كانإل منخفضة، وصفر 

 إذا كانإل معدومة. 
ويقصد بها في هذا البحث وجود حافز  ا دااز دافعية  -

لدى المبحوث للنجا  في عمله وبذ  قصارى جهده في 
سبي  ذل ، ويتم قياسها كميًا بببداء المبحوث رأيه في 

نها السلبية ومنها م عشر  عباراإل تدور حو  هذا،
 اإليجابية. 

ويقصد بها فى هذا البحث استعداد المخاىرة  دراة  -
مواجهة  ي  الخطر والشجاعة والجرأ  فالمبحوث لقبو 
تواجهه خال  عمله، ويتم قياسها كميًا من  يالمشكالإل الت

تدور حو  هذا،  عباراإلاستجابة المبحوث لعشر   خال 
 .منها السلبية ومنها اإليجابية

ويقصد بها فى هذا البحث ادرا   الثقة بالدرا دراة  -
تيهله إلتمام المبحوث المكاناته ومعارفه وخبراته والتى 

عمله على الوجه ا كم ، وسيتم قياسها كميًا من خال  
عشر  عباراإل تدور حو  هذا، منها السلبية ومنها 

 .اإليجابية
 لتابن  ا ثادياب  التعريرات ا ارايية المتعلقة بالمتتير

ويقصد بها فى ر المهارات القيادية للمرشدين الزراعيين •
التنحير فى المسترشدين هذا البحث قدر  المبحوحين على 

كميًا بمجمو  التعبير عنها  لتحقيق أهدافهم المشتركة، ويتم
الدرجاإل التى يحص  عليها المرشدون الزراعيون 

راإل باالمبحوحون من خال  استجاباتهم لمجموعة من الع
 ريتقيس حالث أبعاد رئيسية، تتمح  ف

رقميًا  ر وتمحلها مهار  إدار  الوقإل وتقاسالمهاراإل الفنية -1 
من خال  استجاباإل المبحوحين  ربعة وعشرون عبار  

 تدور حو  تل  المهار ، منها اإليجابية ومنها السلبية.
ر وتمحلها المهاراإل االتصالية وتقاس المهاراإل اإلنسانية -2

وعشرون يًا من خال  استجاباإل المبحوحين  ربعة قمر 
نها عبار  تدور حو  تل  المهار ، منها اإليجابية وم

 السلبية.
ر وتمحلها مهار  اتخاذ القرار وتقاس رقميًا المهاراإل الفكرية -3

من خال  استجاباإل المبحوحين  ربعة وعشرون عبار  
 سلبية.التدور حو  تل  المهار ، منها اإليجابية ومنها 

 الررت  البحثية
وتحقيقًا للهدا البححي الحالث لهذه الدراسة وهو دراسة  -1

تباطية بين المهاراإل القيادية للمبحوحين العالقاإل االر 
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كمتغير تابز، والمتغيراإل المستقلة المدروسة تم صيالة 
حمانية فرو  بححية يمكن بيانها في صور  مجمعة كما 

 يلير 
القيادية مغزوية بين المهاراإل  يةتوجد عالقاإل ارتباط •

للمرشدين الزراعيين كمتغير تابز وبين ك  من المتغيراإل 
التاليةر السن، المستوى التعليمي، مد  الخبر  في  المستقلة

مجا  اإلرشاد الزراعي، التعر  للتدريب، عدد مصادر 
المعلوماإل الزراعية، دافعية اإلنجاز، درجة المخاطر ، 

   على حد . ك درجة الحقة بالنفس
 ويتم اختبار الفرو  في صورتها الصفرية التاليةر 

ة بين المهاراإل القيادية ال توجد عالقاإل ارتباطية مغزوي •
للمرشدين الزراعيين كمتغير تابز وبين ك  من المتغيراإل 

 المستقلة المدروسة ك  على حد . 
وتحقيقًا للهدا البححي الرابز لهذه الدراسة وهو دراسة  -2

قاإل االنحدارية المتعدد  بين المهاراإل القيادية عالال
المستقلة راعيين كمتغير تابز، والمتغيراإل للمرشدين الز 

 المدروسة تم صيالة الفر  البححي التالير
توجد عالقة انحدارية متعدد  مغزوية بين المهاراإل  •

القيادية للمرشدين الزراعيين كمتغير تابز، والمتغيراإل 
السن، المستوى التعليمي، مد  الخبر  في  ةرالمستقلة التالي

مجا  اإلرشاد الزراعي، التعر  للتدريب، عدد مصادر 
علوماإل الزراعية، دافعية اإلنجاز، درجة المخاطر ، الم

 درجة الحقة بالنفس. 
 ويتم اختبار الفرو  في صورتها الصفرية التاليةر 

 اإلال توجد عالقة انحدارية متعدد  مغزوية بين المهار  •
اإل القيادية للمرشدين الزراعيين كمتغير تابز، والمتغير 

 المستقلة سابقة الذكر. 
 مدىقة البحب

اختيار محافظة البحير  كمنطقة للبحث باعتبارها من  تم
أكبر المحافظاإل الزراعية بمصر، وتعد محافظة البحير  من 

محافظاإل الوجه البحري، وعاصمتها مدينة دمنهور، وأكبر 
فر الدوار، تقز محافظة البحير  في لرب الدلتا، ك مدنها مدينة

  رشيد، ويحدها شمااًل البحر ا بي  المتوسط، وشرقًا فر 
ولربًا محافظتي اإلسكندرية ومطرو ، وجنوبًا محافظة الجيز ، 

 . (http: //ar.wikipedia.org/wiki/%D8ه
، ووفقًا لتقدير 2كم9826وتبلغ مساحة محافظة البحير  

نسمة، والذي يمح   6171613عدد سكانها  لغيب 2017عام 
رية مصر العربية، وترتيبها من جملة عدد سكان جمهو  6.5%

لخامس على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان، منهم ا
ريا، هالجهاز المركزي  5050630حضر،  1120983

 (.2017للتعبئة العامة واإلحصاء، 
وحعد   16، واً مركعزًا إداريع 15وتتكون محافظة البحير  معن 

مراكزها اإلدارية هير رشيد، قرية تابعة، و  417محلية، يتبعها 
يتععععاي البععععا رود، وأبععععو حمععععص، وحععععو  عيسععععى، وشععععبراخيإل، وا 

دكعو، وأبعو  وكفر الدوار، والدلنجاإل، وكوم حمعاد ، ودمنهعور، وا 
المطععععامير، والرحمانيععععة، والنوباريععععة الجديععععد  بمديريععععة التحريععععر، 

نععععععععععععععععععععععععععععة بععععععععععععععععععععععععععععدر، ديووادي النطععععععععععععععععععععععععععععرون، ومركععععععععععععععععععععععععععععز وم
 (.http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8ه

 الشاملة تالعيدة
تتمح  شاملة هذا البحث في المرشدين الزراعيين بمحافظة 

مرشدًا  198(،  والبالغ عددهم 1البحير  كما يوضحها جدو  ه
اكز المحافظة إدار  زراعية بمر  16زراعيًا موزعون على 

المختلفة، باإلضافة للمرشدين الزراعيين العاملين بمديرية 
( 2018 ،همديرية الزراعة بالبحير ، الزراعة بمحافظة البحير 

 (.1كما بجدو  ه
معن جملعة اإلداراإل  Random Sample وتعم أخعذ عينعة عشعوائية

مععن هععذه  %50 ال تقعع  ععن بنسععبة  الزراعيعة ومديريععة الزراععة
تمحلععإل فععي حمانيععة مراكععز إداريععة باإلضععافة إلععى تععى وال، المراكععز

جميععععععز مديريععععععة الزراعععععععة وتععععععم تجميععععععز البيانععععععاإل البححيععععععة مععععععن 
، مبحعوث 141 همععددالمرشدين الزراعيين الععاملين بهعا وبلعغ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
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بما ال يق  عن حجم العينة المناسب بجعدو  كريسعي ومورجعان 
 Krejcie& Morgan,1970لتحديد حجم العينة، 

 بياداتأسلت  تامين ال
تعععم تجميعععز البيانعععاإل البححيعععة ععععن طريعععق اسعععتمار  اسعععتبيان     

في تصميمها ارتبعاط ا سعئلة  ، والتي روعيبالمقابلة الشخصية
منطقيعععععًا باإلطعععععار الععععععام للمشعععععكلة البححيعععععة، وبسعععععاطة وسعععععهولة 
ا سععلوب بمعععا يتفععق ومسعععتوى معرفعععة وخبععر  المبحعععوحين، فضعععاًل 

اطهععا ببعضععها العععبع ، عععن التسلسعع  المنطقععي ل سععئلة، وارتب
وقعععد تعععم تحكعععيم االسعععتمار  البححيعععة بواسعععطة عشعععر  معععن أعضعععاء 

لتعلعععيم اإلرشعععادي بكليعععة الزراععععة جامععععة هيئعععة التعععدريس بقسعععم ا
االسععكندرية، وأعقععب ذلعع  تعععدي  االسععتمار  فععي ضععوء مععا جععاء 
معععن مالحظعععاإل المحكمعععين، ومعععن حعععم تعععم وضعععز االسعععتمار  فعععي 

ي تجميعز البيانعاإل البححيععة، صعورتها النهائيعة التعي اسعتخدمإل فع
والتععي اشععتملإل علعععىر أربعععة أقسععام تضعععمن ا و  أسععئلة تعععدور 

المميز  للمرشدين العزراعيين، واخعتص الحعاني حو  الخصائص 
با سععئلة المتعلقععة بمهععار  إدار  الوقععإل، أمععا الحالععث فقععد انطععوى 
علععى ا سععئلة الخاصععة بمهععاراإل االتصععا ، بينمععا تنععاو  الرابععز 

 صة بمهار  اتخاذ القرار.السئلة الخا
 أسلت  تحليل البيادات

االسعععتعانة  تعععمبععععد االنتهعععاء معععن تجميعععز البيانعععاإل البححيعععة     
 رلتحليلها با ساليب اإلحصائية التالية

النسعععب المئويعععة، والمتوسعععط الحسعععابى، واإلنحعععراا التكعععراراإل، و 
، واالنحعععععدار المتععععععدد، لبيرسعععععونالمعيعععععارى، ومعامععععع  االرتبعععععاط 

البيانعععاإل البححيعععة ومعععا تشعععير إليعععه معععن ا وتحليععع  وذلععع  لوصععع

ا مععععععععدلوالإل، وذلعععععععع  باالسععععععععتعانة بالحاسععععععععب ا لععععععععي والبرنععععععععام
 .SPSSاإلحصائي 

 الدتايل البحثية
 أت ب  الخةايص المميزة للمبحتثين

 ( إلى ما يلير2تشير النتائا البححية في جدو ه    
 السن -1

( 60-28تشير النتائا إلى أن سن المبحوحين تراو  من ه
سنة  49.2بلغ  سنة، وأن المتوسط الحسابي لسن المبحوحين

تصنيا المبحوحين إلى سنة، وب 8.53بانحراا معياري قدره 
حالث فئاإل باستخدام ك  من قيمتي المتوسط واالنحراا 

مبحوحًا يحتلون فئة صغار  38المعياري أوضحإل النتائا أن 
حين سنة فى  45والذين يق  سنهم عن  %27السن بنسبة 

مبحوحًا بنسبة  49بلغ عدد المبحوحين في فئة متوسطي السن 
 45ن يتراو  سنهم بين من المبحوحين وهم الذي %34.8بلغإل 

مبحوحًا  54سنة، أما فئة كبار السن فقد بلغ عددها  54و
 54من المبحوحين، حيث يبلغ سنهم أكحر من  %38.3بنسبة 

والذي قد سنة، ويتض  من ذل  عدم سالمة الهرم الوظيفي 
يكون سببه توقا عملية تعيين المهندسين الزراعيين بوزار  

لذي أدى إلى عدم وجود أي نو  الزراعة منذ أعوام طويلة، وا
من اإلحال  أو االستمرارية والذي من شننه أن يضمن 

 اعتدا  الهرم الوظيفي. 
 
 

 تتزين المرشدين على ا دارات الزراعية .1ادتل 
المرشديند عد ا دارة الزراعية  عدد المرشدين ا دارة الزراعية 
 16 شبراخيإل 12 مديرية الزراعة

 18 ى البارودإيتا 12 كفر الدوار
 3 وادي النطرون 12 أبو حمص
 13 المحمودية 20 الدلنجاإل

 8 جناكليس 18 كوم حماد 
 4 أبو المطامير 30 دمنهور

 7 الرحمانية 7 حو  عيسى
 15 إدكو 2 رشيد
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 ين المبحتثين تفقاب لريات خةايةهد المميزةتتز  .2ادتل 

 % العدد الخةايص تفياتها % العدد الخةايص تفياتها
 السن -1

 (45صغار السنهأق  من 
 (54-45متوسطي السنه

 (54كبار السنهأكحر من 

 
38 
49 
54 

 
27 
34.8 
38.3 

 مد  الخبر  في مجا  اإلرشاد الزراعي -2
 (9قليلةهأق  من 

 (19-9متوسطةه
 (19بير هأكحر من ك

 
36 
58 
47 

 
25.5 
41.1 
33.3 

 13.5 المتوسط 49 المتوسط
 8.74 االنحراا المعياري 8.53 االنحراا المعياري

 التعر  للدوراإل التدريبية -3
 لم يتلق أي دوراإل

 دوراإل 9إلى3تلقى من 
 دوراإل فنكحر10تلقى 

 
81 
27 
33 

 
57.4 
19.2 
23.4 

 دافعية اإلنجاز -4
 (23من ة هأق  منخفض

 (25-23متوسطةه
 (25من  مرتفعةهأكحر

 
30 
73 
38 

 
21.3 
51.8 
27 

 24.1 المتوسط 5.3 المتوسط
 2.42 االنحراا المعياري 7.66 النحراا المعياريا
 درجة المخاطر  -5

 (23هأق  من  منخفضة
 (26-23متوسطةه

 (26من مرتفعةه أكحر

 
35 
75 
31 

 
24.8 
53.2 
22 

 درجة الحقة بالنفس -6
 (23أق  من ضةهمنخف

 (26-23متوسطةه
 (26من  مرتفعةهأكحر

 
38 
75 
28 

 
27 

53.2 
19.9 

 24.4 المتوسط 24.5 المتوسط
 2.63 االنحراا المعياري 2.73 االنحراا المعياري

 المستوى التعليمي -7
 دبلوم زراعة

 سنواإل، أودراساإل تكميلية 5معهد
 بكالوريوس زراعة

 دبلومة دراساإل عليا
 زراعيةماجستير علوم 

 دكتوراه علوم زراعية
 

 
70 
4 
53 
3 
9 
2 

 
49.6 
2.8 
37.6 
2.1 
6.4 
1.4 

 الزراعية عدد مصادر المعلوماإل -8
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 

 
10 
22 
24 
18 
15 
20 
12 
8 
5 
5 
1 
 
 

 
7.1 
15.6 
17 
12.8 
10.6 
14.2 
8.5 
5.7 
3.5 
35 
0.7 

 4.7 المتوسط 14.3 المتوسط
 2.52 االنحراا المعياري 2.61 االنحراا المعياري

 
 المستت  التعليمي -2

لوم زراعة تشير النتائا إلى أن المبحوحين الحاصلين على دب
شكلوا ما يقرب من نصا المبحوحين حيث بلغإل نسبتهم 

، أما المبحوحون الحاصلون على معهد نظام الخمس 49.6%
فقط، في حين  %2.8سنواإل أو دراساإل تكميلية فبلغإل نسبتهم 

، فى %37.6نسبة الحاصلين على بكالوريوس زراعة  إلبلغ
من  حين بلغإل نسبة المبحوحين الحاصلين على درجة أعلى

فقط،  %9.9البكالوريوسهدبلومة، أو ماجستير، أو دكتوراه( 

ا مر الذي يشير إلى أن قرابة نصا هيالء المبحوحين من 
الحاصلين على دبلوم الزراعة، وهيالء انحصرإل فرص تعليمهم 

 كاديمي في سنواإل دراسة الدبلوم فقط ا مر الذي يستلزم ا
الزراعية من الواقز منهم المزيد من الجهد إلكتساب المعرفة 

العملي أو مما قد يتعرضون له من تدريب زراعي يستكم  من 
خالله بنايهم المعرفي والذي ينعكس إيجابيًا على قدراتهم 

 المهنية.
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 ا رشاد الزراعي   مدة خبرة المبحتثين في ماال -3
أوضحإل النتائا أن مد  خبر  المبحوحين فى مجا  

( سنة، بمتوسط 34-3ه اإلرشاد الزراعى قد تراوحإل بين
سنة، وقد تم تقسيم  8.74سنة، وانحراا معياري  13.5

المبحوحين إلى حالث فئاإل وفقًا للمتوسط الحسابى، واالنحراا 
احتلوا فئة قليلي  المعياري، وتبين أن نسبة المبحوحين الذين

الخبر  في مجا  اإلرشاد الزراعي، والذين تق  مد  خبرتهم في 
، وقد %25.5سنة، قد بلغإل  9اعى عن مجا  اإلرشاد الزر 

بلغإل نسبة المبحوحين فئة متوسطي الخبر  في مجا  اإلرشاد 
، وهم الذين تتراو  مد  عملهم في مجا  %41.1الزراعي 

نة، أما المبحوحين في فئة ( س19-9اإلرشاد الزراعي من ه
كحيري الخبر ، والذين تبلغ مد  خبرتهم في مجا  اإلرشاد 

، وهذه %33.3سنة فقد بلغإل نسبتهم  19ن الزراعي أكحر م
النتائا تشير إلى ارتفا  خبر  المبحوحين في مجا  اإلرشاد 
الزراعي، والذى قد ينعكس بشك  إيجابى على عملهم 

 اإلرشادي. 
 ين للدترات التدريبية  تعر  المبحتث -4

أوضعععحإل النتعععائا أن نسعععبة المبحعععوحين العععذين لعععم يتلقعععوا أي 
، %57.4الخمس سنواإل السابقة قعد بلغعإل دور  تدريبية خال  

دوراإل  9إلعععععى  3وبلغعععععإل نسعععععبة المبحعععععوحين العععععذين تلقعععععوا معععععن 
دوراإل فعنكحر  10، أما المبحعوحين العذين تلقعوا %19.2تدريبية 

وممععا سععبق يتضععع  عععدم تععععر  ، %23.4فقععد بلغععإل نسعععبتهم 
أكحعععر معععن نصعععا المبحعععوحين  ي دوراإل التدريبيعععة، والعععذى قعععد 

خفعععا  مهعععاراتهم وقعععدرتهم المهنيعععة، ممعععا يكعععون لعععه أحعععر فعععي ان
يشععععععير إلعععععععى أهميعععععععة تنظعععععععيم دوراإل تدريبيعععععععة مسعععععععتقباًل لهعععععععيالء 

 المبحوحين لصق  مهاراتهم وقدراتهم المهنية.
 عية  عدد مةادر معلتمات المبحتثين الزرا -5

فقط من المبحوحين يستقون  %39.7تشير النتائا إلى أن 
مصادر  3معلوماتهم الزراعية من مصدر واحد إلى 

للمعلوماإل، فى حين بلغإل نسبة من يستقون معلوماتهم 
، أما من يستقون %37.6مصادر  6إلى  4الزراعية من 

مصادر فقط بلغإل نسبتهم  12إلى  7معلوماتهم من 
ئا تد  على تعدد مصادر معلوماإل ، وهذه النتا22.7%

المبحوحين الزراعية إلى حد ما، مما قد يساعد على حراء 
الزراعية حيث بلغ متوسط عدد مصادر معلوماتهم معلوماتهم 
 مصدرًا. 4.74الزراعية 

 دافعية ا دااز للمبحتثين   -6
أوضحإل النتائا أن القيم المعبر  عن دافعية إنجاز 

 24.1( وحد  بمتوسط 30-15ن هالمبحوحين قد تراوحإل بي
وحد ، وقد تم تقسيم  2.42وحد ، وانحراا معياري قدره 

مبحوحين وفقًا للمتوسط الحسابي، واالنحراا دافعية إنجاز ال
المعياري، إلى حالث فئاإل عالية، ومتوسطة، ومنخفضة، وقد 
تبين أن المبحوحين ذوى دافعية اإلنجاز العالية قد بلغإل 

دافعية اإلنجاز المتوسطة بلغإل نسبتهم ، وذوى %27نسبتهم 
، فى حين أن المبحوحين ذوى دافعية اإلنجاز 51.8%

، مما يشير إلى انخفا  %21.3انوا بنسبة المنخفضة ك
من المبحوحين  %70دافعيتهم لإلنجاز حيث أن أكحر من 

ذوي دافعية إنجاز متوسطة ومنخفضة، مما قد ينعكس سلبًا 
 على قدرتهم المهنية.

 لد  المبحتثين  المخاىرةاة در  -7
( 30 -17تراوحععععإل قععععيم المخععععاطر  لععععدى الميحععععوحين مععععن ه

وحعد ،  2.73حعد ، وانحعراا معيعاري و  24.5بمتوسط حسابي 
وتعععم تقسعععيم درجعععة المخعععاطر  لعععدى المبحعععوحين إلعععى حعععالث فئعععاإل 
وفقعًا للمتوسععط الحسععابي واالنحععراا المعيعاري، حيععث بلغععإل فئععة 

، فعي حعين %24.8نخفضة نسعبة المبحوحين ذوي المخاطر  الم
تعععععععدإل نسععععععبة المبحععععععوحين ذوي المخععععععاطر  المتوسععععععطة نصععععععا 

مععنهم، بينمعا بلغععإل نسععبة ذوي  %53.2المبحعوحين حيععث بلغعإل 
فقعععط معععن جملعععة المبحعععوحين، ممعععا قعععد  %22المخعععاطر  العاليعععة 

 ينعكس سلبًا على مهاراتهم في اتخاذ القراراإل.
 دراة ثقة المبحتثين بأدرسهد  -8

( 30 -18يم الحقة بالنفس لدى الميحوحين من هتراوحإل ق
وحد ،  2.42وحد ، وانحراا معياري  24.4بمتوسط حسابي 
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وتم تقسيم المبحوحين وفقًا للمتوسط الحسابي واالنحراا 
المعياري إلى حالث فئاإل، حيث بلغإل نسبة المبحوحين ذوي 

، في حين تعدإل نسبة %27الحقة المنخفضة بننفسهم 
لحقة المتوسطة بننفسهم نصا المبحوحين المبحوحين ذوي ا

منهم، بينما بلغإل نسبة ذوي الحقة  %53.2حيث بلغإل 
فقط من جملة المبحوحين، مما يعني  %19.9ننفسهم العالية ب

من المبحوحين ذوي درجة حقة متوسطة  %80أن أكحر من 
ومنخفضة بننفسهم مما قد يضعا حقتهم بقدراتهم وكذل  

الذي قد ينعكس سلبًا على أدائه يضعا حقتهم با خرين، و 
لمهام عمله وخاصًة فيما يتعلق باتخاذ القراراإل وكذل  مهاراته 

 تصالية.اال
 ثادياب  المهارات القيادية للمبحتثين

تشععير النتععائا إلععى أن القععيم المعبععر  عععن المهععاراإل القياديععة 
( وحعد  بمتوسعط حسعابي قعدره 210، 145تراوحإل قيمتهعا بعينه

وحععد ، وأمكععن  15.05نحععراا معيععاري قععدره اوحععد ، و  187.2
يعة ( وفقعًا لمهعاراتهم القياد3تقسيم المبحوحين كما يوض  جعدو ه

إلعععى حعععالث فئعععاإل وهعععي مرتفععععة، ومتوسعععطة، ومنخفضعععة وذلععع  
باسعتخدام المتوسععط الحسععابي واالنحععراا المعيععاري، واتضعع  أن 

معععن المبحعععوحين يقععععون فعععي فئتعععي المهعععاراإل القياديعععة  66.7%
والمتوسععععطة، حيععععث بلععععغ عععععدد المبحععععوحين فععععي فئععععة  المنخفضععععة

،  %23.4مبحعععوث بنسعععبة  33المهعععاراإل القياديعععة المنخفضعععة 
 61ينمعععا بلعععغ ععععددهم فعععي فئعععة المهعععاراإل القياديعععة المتوسعععطة ب

، في حين بلغ عدد المبحوحين مرتفععي %43.3مبحوث بنسبة 
معععععن جملعععععة  %33.3مبحعععععوث بنسعععععبة  47المهعععععاراإل القياديعععععة 

ر هعععذه النتعععائا إلعععى وجعععود حاجعععة لمزيعععد معععن يالمبحعععوحين، وتشععع
 التعععدريب فعععي هعععذا المجعععا  لتنميعععة مهعععاراإل المبحعععوحين القياديعععة
وخاصععًة فععي بععع  النععواحي التععي بهععا قصععور والتععي وضععحإل 
مععن خععال  اسععتجاباإل المبحععوحين للعبععاراإل التععي اسععتخدمإل فععي 

 قياس أبعاد المهاراإل القيادية لدى المبحوحين.
 
 

 ين تفقاب لريات مهاراتهد القياديةثتتزين المبحت  .3ادتل
 % عدد فيات المهارات القيادية

 23.4 33 (180أق  من ه منخفضة
 43.3 61 (195-180متوسطة همن 

 33.3 47 (195مرتفعة هأكحر من 
 %100 141 المجمو 
 187.2 المتوسط

 15.05 االنحراا المعياري
يذذذة كمتتيذذذر دالمهذذذارات القيا العيمذذذات ا رتباىيذذذة بذذذينثالثذذذاب  
   تالمتتيرات المستقلة المدرتسةد تابن

قيعععام ععععدم  ( 4أوضعععحإل النتعععائا البححيعععة العععوارد  بجعععدو  ه
عالقعععة ارتباطيعععة معنويعععة عنعععد أي معععن المسعععتوياإل اإلحتماليعععة 
المقبولة إحصائيًا بين المهاراإل القيادية، وبين ك  معنر السعن، 

، لزراعععياالمسععتوى التعليمععي، ومععد  الخبععر  فععي مجععا  اإلرشععاد 
يعععنص  ي والعععذيالفعععر  الصعععفر  وبنعععاءًا علعععى ذلععع  يمكعععن قبعععو 

المهعععععاراإل بعععععين  ارتباطيعععععة معنويعععععة ععععععدم وجعععععود عالقعععععةعلعععععى "
، المسعععتوى التعليمعععي، ومعععد  الخبعععر  فعععي مجعععا  ، والسعععنالقياديعععة

 ".اإلرشاد الزراعي
( أن قيمعة معامع  4أوضحإل النتائا البححيعة بجعدو  هفيما 

التعععععر  ، و المهععععاراإل القياديععععة ىاالرتبععععاط البسععععيط بععععين متغيععععر 
وهععععى قيمععععة تعكععععس قيععععام عالقععععة  0.150للتععععدريب قععععد بلغععععإل 

بعععين  0.05عنععد المسععتوى اإلحتمععالي  نويععةمعطرديععة ارتباطيععة 
بمععا يعنععي أنععه هععذين المتغيععرين يتحركععان فععي  هععذين المتغيععرين
الفععر  الصععفرى  مكععن رفعع وبنععاءا علععى ذلعع  ينفععس االتجععاه، 

توجعععد عالقعععة "يعععنص علعععى أنعععه " العععذىوقبعععو  الفعععر  النظعععري 
 ". المهاراإل القيادية، والتعر  للتدريبارتباطية معنوية بين 

( أن قيمعة معامع  االرتبعاط 4تائا العوارد  بجعدو  هالن وتبين
متغيععععععري المهعععععععاراإل القياديععععععة، وععععععععدد مصعععععععادر البسععععععيط بعععععععين 

قيمععععة تعكععععس  يوهعععع  0.233المعلومععععاإل الزراعيععععة قععععد بلغععععإل 
نعد معنوية بين هعذين المتغيعرين عدية ر طعالقة ارتباطية  وجود

بمعععععا يعنعععععي أن هعععععذين المتغيعععععرين  0.01المسعععععتوى اإلحتمعععععالي 
تضع  ععدم صعحة وبنعاءا علعى ذلع  يفي اتجاه واحعد، يتحركان 

العععذى  الفعععر  الصعععفري وبالتعععالي يمكعععن قبعععو  الفعععر  النظعععري
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لمهععاراإل ا عالقععة ارتباطيععة معنويععة بععين وجععوديععنص علععى أنععه "
 ".ادر المعلوماإل الزراعيةص، وعدد م القيادية

( أن قيمععة معامعع  4أوضععحإل النتععائا الععوارد  بجععدو  هكمععا 
المهعععععاراإل القياديعععععة، ودافعيعععععة  يين متغيعععععر االرتبعععععاط البسعععععيط بععععع

وهععععي قيمععععة تعكعععععس قيععععام عالقعععععة  0.236قععععد بلغعععععإل  اإلنجععععاز
بعععين  0.05ارتباطيععة طرديععة معنويععة عنععد المسععتوى اإلحتمععالي 

عالقعععععة أن هعععععذين المتغيعععععرين لهعععععذين المتغيعععععرين ومعععععيدى هعععععذه ا
يتحركعععععان فعععععي نفعععععس االتجعععععاه، كلمعععععا زادإل مهاراتعععععه القياديعععععة، 

 يوبالتعال ييتض  عدم صحة الفر  الصعفر  واستنادا لما سبق
يعععنص علععى "وجعععود عالقعععة  يالعععذ ييمكععن قبعععو  الفعععر  النظععر 

 ".بين المهاراإل القيادية، ودافعية اإلنجازارتباطية معنوية 
( أن قيمعععععة معامععععع  4بجعععععدو  ه  تعععععد  النتعععععائا العععععواردكمعععععا 

يععععععري المهععععععاراإل القياديععععععة، ودرجععععععة االرتبعععععاط البسععععععيط بععععععين متغ
تعكعععس قيعععام عالقعععة  وهعععى قيمعععة  0.388إل المخعععاطر  قعععد بلغععع

بعععين  0.01ارتباطيععة طرديععة معنويععة عنععد المسععتوى اإلحتمععالي 
هعذين المتغيععرين ومعيدى ذلعع  أن هعذين المتغيععرن يتحركعان فععي 

ذلععع  يتضععع  ععععدم صعععحة الفعععر   وبنعععاءا علعععىنفعععس االتجعععاه، 
ينص علعى  يالذ ييمكن قبو  الفر  النظر  يوبالتال يالصفر 

بععين المهععاراإل القياديععة، ودرجععة طيععة معنويععة "وجععود عالقععة ارتبا
 ".المخاطر 

( أن قيمععععة 4النتععععائا الععععوارد  بجععععدو  ه وقععععد أوضععععحإل مععععن
ي المهعاراإل القياديعة، ودرجعة معام  االرتباط البسيط بين متغير 

وهعي قيمعة تعكعس قيعام عالقعة   0.407قعد بلغعإل  لنفساالحقة بع
بعععين  0.01ارتباطيععة طرديععة معنويععة عنععد المسععتوى اإلحتمععالي 

هعععععذين المتغيعععععرين ومعععععيدى هعععععذه العالقعععععة أن هعععععذين المتغيعععععرين 
واسعععتنادا لمعععا سعععبق يتضععع  ععععدم يتحركعععان فعععي نفعععس االتجعععاه، 

 ييمكععن قبععو  الفععر  النظععر  يوبالتععال يصععحة الفععر  الصععفر 
بعين المهعاراإل على "وجعود عالقعة ارتباطيعة معنويعة  صين يالذ

 ".القيادية، ودرجة الحقة بالنفس
 

المهذذذذذارات القياديذذذذذة ا رتباىيذذذذذة بذذذذذين  مذذذذذةالعي .4اذذذذذدتل 
 .المدرتسةة تالمتتيرات المستقل للمبحتثين
 المهارات القيادية ككل المتتيرات

 0.100- السن
 0.119 المستوى التعليمي

 0.058 دشااإلر  فى خبر مد  ال
 *0.150 تدريبلالتعر  ل

 **0.233  عدد مصادر المعلوماإل الزراعية
 **0.236 دافعية اإلنجاز
 **0.388 درجة المخاطر 

 **0.407 درجة الحقة بالنفس
 0.01معنوية عند المستوى االحتمالى **
 0.05معنوية عند المستوى االحتمالى *

ت المسذذذذذتقلة رارابعذذذذذاب  العيمذذذذذات ا دحداريذذذذذة بذذذذذين المتتيذذذذذ
 المدرتسةد تالمهارات القيادية للمبحتثين 
مانيعة المدروسعة لتقدير تنحير ك  من المتغيراإل المستقلة الح

علععععى المهععععاراإل القياديععععة للمبحععععوحين كمتغيععععر تععععابز، فععععي ظعععع  
ديناميكيععة تععنحير تلعع  المتغيععراإل المسععتقلة، تععم اسععتخدام أسععلوب 

ائا العععوارد  فعععي نتعععالتحليععع  االنحعععداري المتععععدد، وباسعععتعرا  ال
( يتضععع  معنويعععة 5نمعععوذ  االنحعععدار والتعععي يوضعععحها جعععدو  ه

مجتمععععة علعععى المتغيعععر التعععابز  تعععنحير تلععع  المتغيعععراإل المسعععتقلة
، وهعععي قيمعععة معنويعععة 7.745اسعععتنادًا لقيمعععة ها( والتعععي بلغعععإل 

وأن تلععع  المتغيعععراإل المسعععتقلة  0.01عنعععد المسعععتوى اإلحتمعععالي 
ن جملعة التغيعراإل التعي مع %31.9مجتمعة مسئولة عن تفسير 

يمكععن حععدوحها فعععي المهععاراإل القياديععة للمبحعععوحين، حيععث بلغعععإل 
، ممعععا يعنعععي أن هنعععا  متغيعععراإل 0.319 قيمعععة معامععع  التحديعععد

أخععععرى لععععم تتطععععرق إليهععععا الدراسععععة ذاإل تععععنحير علععععى المهععععاراإل 
القياديعععععة للمبحعععععوحين ويمكعععععن أن تتضعععععمنها دراسعععععاإل مسعععععتقبلية 

 أخرى.
علعععى حعععد  فعععي ظععع  ديناميكيعععة  يعععرولمعرفعععة تعععنحير كععع  متغ

تعنحير المتغيععراإل المسعتقلة ا خععرى، تععم حسعاب مقععدار االنحععدار 
 منها واتض  االتيرالجزئي لك  

تبلعععععغ قيمعععععة معامععععع  االنحعععععدار الجزئعععععي لمتغيعععععر المسعععععتوى 
وبلغععععإل قيمععععة  0.799 -التعليمععععي للمبحععععوحين كمتغيععععر مسععععتق 
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ا وهعععي قيمعععة ليعععر معنويعععة، ولكعععن يمكعععن قبولهععع 1.707 -هإل(
إحصائيًا وذل   ن قيمة معام  االنحدار الجزئي لهذا المتغير 

ى أنعععععه كلمعععععا زاد أكبععععر معععععن خطئعععععه القياسععععي، ويشعععععير ذلععععع  إلعععع
المستوى التعليمعي للمبحعوحين بمقعدار درجعة واحعد  يترتعب عليعه 

درجعة فععي  0.799إرتفعا  المهعاراإل القياديعة للمبحعوحين بمقعدار 
ا خععععرى فععععي دالععععة ة ظعععع  ديناميكيععععة تععععنحير المتغيععععرإل المسععععتقل
 االنحدار مما يتفق مز المنطق اإلرشادي.

التععععععر  تبلعععععغ قيمعععععة معامععععع  االنحعععععدار الجزئعععععي لمتغيعععععر 
وهععععي قيمععععة ليععععر  1.563وبلغععععإل قيمععععة هإل(  0.23للتععععدريب 

معنويععععة ولكععععن يمكععععن قبولهععععا احصععععائيًا  ن معامعععع  االنحععععدار 
الجزئعي لهعذا المتغيعر أكبععر معن خطئعه القياسععي، ممعا يعنعي أنععه 

اد  تععععر  المبحعععوحين للتعععدريب بمقعععدار درجعععة واحعععد  زادإل زيعععب
يناميكيعة تعنحير درجعة فعي ظع  د 0.23مهاراتهم القيادية بمقدار 

المتغيراإل المسعتقلة ا خعرى الداخلعة فعي دالعة االنحعدار، ويتفعق 
 ذل  مز المنطق اإلرشادي.

تبلععغ قيمععة معامعع  االنحععدار الجزئععي لمتغيععر عععدد مصععادر 
وهعي قيمععة معنويعة عنععد  0.899الزراعيععة ن معلومعاإل المبحعوحي

 1.987حيععععث بلغععععإل قيمععععة هإل(  0.05المسععععتوى اإلحتمععععالي 
إلعععععى أنعععععه كلمعععععا زاد ععععععدد مصعععععادر المعلومعععععاإل  وويشعععععير ذلععععع 

الزراعيعععة للمبحعععوحين بمقعععدار درجعععة واحعععد  يترتعععب عليعععه زيعععاد  
درجععععة فععععي ظعععع   0.899مهععععاراإل المبحععععوحين القياديععععة بمقععععدار 

راإل المسععتقلة ا خععرى الداخلععة فععي دالععة غيععديناميكيععة تععنحير المت
 االنحدار، وتتفق إشار  هذا المعام  مز المنطق اإلرشادي.

لعععععععغ قيمعععععععة معامععععععع  االنحعععععععدار الجزئعععععععي لمتغيعععععععر دافعيعععععععة تب
وهععي قيمععة معنويععة عنععد المسععتوى  1.089المبحععوحين لإلنجععاز 

ويشععير ذلعع   2.284حيععث بلغععإل قيمععة هإل(  0.05اإلحتمععالي 
افعيعععة المبحعععوحين لإلنجعععاز بمقعععدار درجعععة د إلعععى أنعععه كلمعععا زادإل

واحعععد  يترتعععب عليعععه زيعععاد  مهعععاراإل المبحعععوحين القياديعععة بمقعععدار 
درجعععة فعععي ظععع  ديناميكيعععة تعععنحير المتغيعععراإل المسعععتقلة  1.089

ا خعرى الداخلععة فعي دالععة االنحعدار، وتتفععق إشعار  هععذا المعامعع  
 مز المنطق اإلرشادي.

غيعر درجعة المخعاطر  متتبلغ قيمة معام  االنحدار الجزئعي ل
وهععععي قيمععععة معنويععععة عنععععد المسعععععتوى  1.349لععععدى المبحععععوحين 

ويشععير ذلعع   3.043ة هإل( حيععث بلغععإل قيمعع0.01اإلحتمععالي 
إلععى أنععه كلمععا زادإل درجععة المخععاطر  للمبحععوحين بمقععدار درجعععة 
واحعععد  يترتعععب عليعععه زيعععاد  مهعععاراإل المبحعععوحين القياديعععة بمقعععدار 

المتغيععععراإل المسععععتقلة ر درجععععة فععععي ظعععع  ديناميكيععععة تععععنحي1.349
ا خعرى الداخلععة فعي دالععة االنحعدار، وتتفععق إشعار  هععذا المعامعع  

 دي.مز المنطق اإلرشا
 
 

 العيمة ا دحدارية بين المتتيرات المستقلة المدرتسةد تمهارات المبحتثين القيادية .5ادتل 
يالخىأ القياس معامل ا دحدار الازيي  معامل التحديد دسبة )ف( المتتيرات  )ت( 

 السن

7.745**  0.319 

-0.023 0.167 -0.136  
1.707- 0.468 0.799- المستوى التعليمي  

بر  في مجا  اإلرشاد الزراعيمد  الخ  0.003 0.150 0.022 
 1.563 0.147 0.230 التعر  للتدريب

 1.987 0.452 *0.899 عدد مصادر المعلوماإل الزراعية
.7470 *1.089 دافعية اإلنجاز  2.284 
 3.043 0.443 **1.349 درجة المخاطر 

 4.182 0.442 **1.850 درجة الحقة بالنفس
 0.01نوية عند المستوى االحتمالى ** مع

 0.05* معنوية عند المستوى االحتمالى 
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تبلععععغ قيمععععة معامعععع  االنحععععدار الجزئععععي لمتغيععععر درجععععة حقععععة 

توى المسعععوهعععي قيمعععة معنويعععة عنعععد  1.85المبحعععوحين بننفسعععهم 
ويشععير ذلعع   4.182حيععث بلغععإل قيمععة هإل(  0.01اإلحتمععالي 

نفسعهم بمقعدار درجعة إلى أنه كلما زادإل درجة حقعة المبحعوحين بن
واحعععد  يترتعععب عليعععه زيعععاد  مهعععاراإل المبحعععوحين القياديعععة بمقعععدار 

درجعععععة فعععععي ظععععع  ديناميكيعععععة تعععععنحير المتغيعععععراإل المسعععععتقلة 1.85
شعار  هععذا المعامعع  فععق إا خعرى الداخلععة فعي دالععة االنحعدار، وتت

 مز المنطق اإلرشادي.
 التتةيات

نعه يمكعن استنادًا إلى ما أسعفرإل عنعه الدراسعة معن نتعائا، فب
العمعع  علععى زيععاد  المهععاراإل القياديععة للمرشععدين الععزراعيين فععي 
منطقعععععععة البحعععععععث والمنعععععععاطق ا خعععععععرى المشعععععععابهة معععععععن خعععععععال  

 التوصياإل المقترحة ا تيةر
ة أعداد المرشدين العزراعيين ى قلأشارإل البياناإل ا ولية إل

فقعط  %27بشك  كبير باإلضافة لما أوضعحته النتعائا معن أن 
سععنة، وذلععع  بسعععبب  45وحين يقععع  سععنهم ععععن مععن جملعععة المبحعع

توقا عملية تعيين مرشدين زراعيين منذ أععوام طويلعة، والعذي 
أدى إلععععععى عععععععدم وجععععععود أي نععععععو  مععععععن اإلحععععععال  واالسععععععتمرارية 

عععتال  الهععرم الععوظيفي، ل  توصععي الدراسععة با خععذ بعععين ولععذ وا 
اإلعتبعععار ضعععرور  تعيعععين مهندسعععين زراعيعععين جعععدد معععن صعععغار 

م للعمعع ، ويفضعع  الحاصععلين علععى مععيهالإل السععن بعععد تععنهيله
عليععععا حيععععث اتضعععع  مععععن النتععععائا أن قرابععععة نصععععا المبحععععوحين 

 حاصلين على دبلوم زراعة.
أوضععحإل النتععائا كععذل  أن أكحععر مععن نصععا المبحععوحين لععم 

دوراإل تدريبية، بجانب أن حلحي المبحوحين كانوا ذوي أي  يتلقوا
دراسعععة مهعععاراإل قياديعععة متوسعععطة ومنخفضعععة، ولعععذل  توصعععي ال

بضعععرور  العمععع  علعععى إقامعععة دوراإل تدريبيعععة بصعععفة دوريعععة فعععي 
جميعععععععععز التخصصعععععععععاإل الزراعيعععععععععة المختلفعععععععععة، معععععععععز اإلهتمعععععععععام 
بالموضوعاإل التي تخص المهاراإل القيادية، وأبعادها العحالثر 

إدار  الوقإل، والمهاراإل االتصالية، ومهعار  اتخعاذ القعرار، ار  مه

رتهعععععا اسعععععتجاباإل والتركيعععععز علعععععى النعععععواحي السعععععلبية التعععععي أظه
 المبحوحين لعباراإل قياس المهاراإل القيادية.  
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ABSTRACT 

Leadership Skills of The Agricultural Extension Agents in El-Behira 

Governorate 
Mahmoud Talha Saaban, ElSawy Mohamed Anwar, Hassan Ali Hassan Sharshar, Hoda Abdel-

Monem Maher and Eman Diaa EL-Deen Mohamed Mahamed Souka

The main target of this study was studying the 

leadership skills of agricultural extension agents in El-

Beheira governorate. Research data were collected by 

using personal questionnaire, the sample was 141 

agricultural extension agents which represent more than 

50% of population. Frequency, percentages, mean, 

standard deviation, Pearson's correlation coefficient and 

multiple regression coefficients by using computer and 

the analytical program SPSS. 

 

 

 

 

Below are the most important results of the research: 

66.7% of the respondents are medium and low in 

leadership skills, Significant correlation was determined 

between the leadership skills and 5 of independent 

variables which are training, the number of agricultural 

information, achievement motivation, the degree of risk 

and the degree or self-trust. And concerning multiple 

regressions the results indicate that the eight 

independent variables are responsible for the 

explanation of 31.9% of the possible total variance in 

the dependent variable and the regression function are 

significant at probability level 0.01.   
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