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 الملخص العربى 
اإلحتياجتتتات س ستتتت دذ  تتتحا الفحتتتا بةتتتفة  ساستتتية  يتتتاإ

فى مجال تخطيط البرامج اإلرشادية    دات الزراعياتشر التدريبية للم
حتياجتتات تقتتد ر اإل وذلتتم متتل  تت ل للحفتتاظ علتتى البيئتتة الريفيتتة

 Borichستخدام معادلتة ورريتم إالتدريبية للمرشدات الزراعيات ب
لمفحرثات فى لاإلحتياجات التدريبية  تحد د الع قة ويل  و   ؛المطررة

 الريفيتتتة البيئتتتةظ علتتتى افتتتلحل تخطتتتيط البتتترامج اإلرشتتتادية لمجتتتا
ستتتتت ام المتغيتتتتترات إتحد تتتتتد و  المتغيتتتتترات الم تتتتتتقلة المدروستتتتتة؛و 

اإلحتياجتتات متغيتتر الم تتتقلة المدروستتة فتتى تف تتير التفتتا ل فتتى 
لحفتاظ ل تخطتيط البترامج اإلرشتادية للمفحرثات فى مجتالالتدريبية  

معرقتتتتات التتتتتى تراجتتتت  الالتعتتتترذ علتتتتى و  ؛الريفيتتتتة علتتتتى البيئتتتتة
وتمثلتتتا شتتتاملة الفحتتتا فتتتى جميتتت   .بالتتتتدري ءثنتتتا  المفحرثتتتات

الفالغ و الغربية  بمحافظة    قريةالمرشدات الزراعيات على م ترى ال
 ل  تيار عينة عشرائية منإ قرر، وترشدة زراعيةم  328  لعدد 
، بقتترى محافظتتة الغربيتتةمتتل المرشتتدات الزراعيتتات  % 50وراقتت  

جمت   متو  .مرشدة زراعية  164  قرام ا  ولغ سفر ذلم عل عينة  و 
البيانتتتات وراستتتطة إستتتتمارة إستتتتبياا بالمقاولتتتة الشخةتتتية، وتتتتم 

حةتتتائية تمثلتتتا فتتتى الت تتترارات، ستتتتخدام عتتتدد متتتل ا ستتتاليب اإلإ
 ، كرونفاخ ومعامل ثفات  لفا  والمترسط الح اوي، والن ب المئرية،

و ستتلرا التحليتتل اإلرتفتتا ي  ومعامتتل اإلرتفتتاب الف تتيط لبيرستترا،
، ومعادلتتة ورريتتم المطتتررة لح تتاا يجيواإلنحتتدارا المتعتتدد التتتدر 

 اإلحتياجات التدريبية للمفحرثات.
فيما   الدراسة  عن ا  حه  التي  سفرت  النتائج  وتمثلا   م 

  لي:

 0.01وجترد ع قتتة إرتفا يتتة معنريتتة عنتتد م تتترى إحتمتتالي  -1
اإلحتياجات التدريبية للمفحرثات فى مجال تخطيط متغير   لوي

وكل مل الخبترة   بيئة الريفيةلاالبرامج اإلرشادية للحفاظ على  
الرظيفيتتة اإلرشتتادية، والتتتدريب فتتي مجتتال العمتتل اإلرشتتادا 

ة، يتتتوالتجد ديتتتة البيئ التتتتدريب فتتتى مجتتتال البيئتتتة،الزراعتتتي، و 
كمتتا ترجتتد ع قتتة  .، والتترعى البيئتتىالمشتتت ت البيئيتتةوإدراك 

وتتيل متغيتتر  0.05إرتفا يتتة معنريتتة عنتتد م تتترى إحتمتتالي 
مجتتال تخطتتيط البتترامج ة للمفحرثتتات فتتى يتتباإلحتياجتتات التدري

ومتغيتتر اإلتجتتاه نحتتر  اإلرشتتادية للحفتتاظ علتتى البيئتتة الريفيتتة
حماية البيئة. وينما لم ت فر النتائج عل معنرية الع قة وتيل 

التدريبيتتة للمفحرثتتات فتتى مجتتال تخطتتيط اإلحتياجتتات متغيتتر 
ومتغيتتترا  البتتترامج اإلرشتتتادية للحفتتتاظ علتتتى البيئتتتة الريفيتتتة

المر ة الريفيتة، والمعرفتة وتفعل المفتا يم   ه نحر تنميةاجاإلت
 البيئية.

 23.3 ا المتغيرات الم تقلة المدروسة مجتمعة تف ر نحر  -2
 لمفحرثتتاتلاإلحتياجتتات التدريبيتتة  % متتل التفتتا ل فتتي متغيتتر

 لحفتتتاظ علتتتى البيئتتتةل تخطتتتيط البتتترامج اإلرشتتتادية لفتتتى مجتتتا
 . الريفية

 البرامج اإلرشاديةتت    يةالتدريب  اإلحتياجاتال لمات المفتاحية:  
 الغتتربيتة.  تتالبيئة   تت

 والمشتلة الفحثية المقدمة

فإذا         العصر،  قضية  هي  البيئة  قضية  بأن  القول  يمكن 
المفكرين  كان لكل عصر قضية تفرض نفسها وتشغل عقول 

ذ يرجع  وربما  البيئة،  هي  العصر  هذا  قضية  إلى  فإن  لك 
ية وتردي أحوال البيئة في أجزاء  بيئلنضوب وإستنزاف الموارد ا
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تصلح  ال  أصبحت  أنها  درجة  إلى  األرضية  الكرة  من  كثيرة 
لحياة شتى أنواع األحياء وأصبحت حياة اإلنسان نفسه مهددة  

    .(2000شربي،  ؛ 1999النكالوي،  بالخطر )
 البيئىىة تمشىىكالإزداد فىىى انونىىة األ يىىرة الحىىديث عىىن و       

وقضىاياها هىى الشىغل الشىا ل ة  ئىيالب  كالتحتى أصىبحت مشى
الىىدول المتقدمىة و الىدول لكىل دول العىالم، ال فىرى فىى ذلىىك بىين 

أصىىىبح اإلهتمىىىام بالبيئىىىة  يىىىر  د، لىىىيذ هىىىذا فحسىىى  فقىىىالناميىىىة
الرسمى فقط، بل أصبح إهتمامىا يشىغل   هتماممقصور على اإل

اإلنسىان بأنىه سىب   كل إنسان على هذه األرض وذلىك لشىعور
ت البيئيىة. وبىالر م مىن أن الىوعي المشىكال  بل أهم أسباب هىذه

العىىىام بمشىىىكالت وقضىىىايا البيئىىىة قىىىد  هىىىر متىىىأ را ، إال أنىىىه قىىىد 
تنىىىىىىىامى بسىىىىىىىرعة وأصىىىىىىىبحت مشىىىىىىىكالت وقضىىىىىىىايا البيئىىىىىىىة هىىىىىىىي 
الموضىىوع الرسيسىىي لكثيىىر مىىن المىىنتمرات والنىىدوات التىىي تعقىىد 

اإلقليميىىىة والمحليىىىة، وكىىىذا عبىىىر المنتمىىىات والهيئىىىات الدوليىىىة و 
لميىىىىىىىىىىة م والمعاهىىىىىىىىىىد البحثيىىىىىىىىىىة والهيئىىىىىىىىىىات العالعىىىىىىىىىىوسىىىىىىىىىىاسل اإل

المتخصصة، كما أنشئت هيئة متخصصة بشئون البيئىة تابعىة 
 لألمم المتحدة تحت مسمى برنامج األمم المتحدة لشئون البيئة

UNEP   (بازينىة، والتي تسىتهدف حمايىة البيئىة والحفىاي عليهىا
 (.2006 ،محمد ؛2011
وكىى  األرض ك ىعلىى الىىدول بقيىىة مثىىل – وتعىىانى مصىىر      

مشكالت بيئية عديدة في الريف والحضر على السواء. من    –
فىىىالريف المصىىىري يواجىىىه أ طىىىار بيئيىىىة ناتجىىىة عىىىن سىىىلوكيات 

وتبىىوير األرض الزراعيىىة،  يىىر واعيىىة بيئيىىا  تتمثىىل فىىي تجريىىف 
واإلفىىىىرا  فىىىىي إسىىىىتخدام الكيماويىىىىات، وقطىىىىع األشىىىىجار، وسىىىىوء 

مخلفىىىات ص مىىىن اللخوسىىىوء الىىىت إسىىىتخدام ميىىىاه الىىىري وتلويثهىىىا،
. إلىىى جانىى  ذلىىك فىىإن للمىىرأة الريفيىىة سىىلوكيات  يىىر المزرعيىىة

مالسمىىىة بيئيىىىا  مثىىىل إسىىىتعمال ميىىىاه التىىىرع فىىىي  سىىىيل المالبىىىذ 
حمام األطفىىىال فىىىي ميىىىاه التىىىرع، وعىىىدم وإسىىىت واألدوات المنزليىىىة،

اإلهتمام بصحة بيئىة المسىكن، ومشىاركة الحيىوان الزراعىي فىي 
، بازينىىىة )ة بىىىالمنزل أو بجىىىوارهيشىىىالمسىىىكن، وتشىىىوين روث الما

؛ 1994؛ أحمىىىد،  199٥؛ الشىىناوى،  2006عبيىىد، ؛ 2011
   (.1992الجوهرى، 

فمشىىىىىكالت البيئىىىىىة الريفيىىىىىة ترجىىىىىع للسىىىىىلوكيات اإلنسىىىىىانية       
الالواعيىىىىة، فهىىىىىي مشىىىىىكالت إنسىىىىانية تتعلىىىىى  فىىىىىي المقىىىىىام األول 

يىة فيبسلوك اإلنسان وموقفة من الطبيعة، وحتى تعود البيئىة الر 
إلى هيئتها وإتزانها ينبغي أن يعدل األفىراد مىن سىلوكهم الحىالي 

افهم فىىي إسىىتخدام الضىىار بالبيئىىة، وأن يتخلىىى األفىىراد عىىن إسىىر 
موارد البيئة وتلويثها والعبث بقوانينها األزلية مهما كانت الغايىة 
من ذلك إستثمارا  أو إستغالال  أو رفاهية. األمر الذي يستوج  

البشىىري مىىع البيئىىة، والتعامىىل  أسىىلوب التعامىىل إعىىادة النتىىر فىىي
الرشىىىىيد مىىىىع المىىىىوارد البيئيىىىىة، حتىىىىى يمكىىىىن إعىىىىادة التىىىىوازن بىىىىين 

ا والتغلىى  علىىى العديىىد مىىن المشىىكالت التىىي تهىىدد حيىىاة مكوناتهىى
 (.2011، بازينةاإلنسان ) 

وال يخفى عىن أحىد مىن المهتمىين بقضىايا البيئىة و اصىة       
فىىىىىى  ومميىىىىىزا   فعىىىىىاال   دورا  زراعىىىىىى لالإلرشىىىىىاد إن البيئىىىىىة الريفيىىىىىة 

نىو  عتباره أحد النتم التعليمية المإالتصدى لمشكالت البيئة، ب
عىىىىداد إ تنميىىىىة الىىىىوعى البيئىىىىى للىىىىريفين، وذلىىىىك عىىىىن طريىىىى   بهىىىىا

رشىادية فعالىة تتمشىى مىع الواقىع البيئىى إوتخطيط وتنفيىذ بىرامج  
سىىىىىتراتيجية الدولىىىىىة للتنميىىىىىة إطىىىىىار إللمجتمعىىىىىات الريفيىىىىىة، وفىىىىىى 

حىىداث التغيىىرات السىىلوكية المر وبىىة إيىىة يمكىىن مىىن  اللهىىا فيالر 
، وذلىىك صىىةبصىىفة  ا الريفيىىاتالمسترشىىدين بصىىفة عامىىة و فىىى 

ة العريضىىىة الالزمىىىة لحمايىىىة مىىىن منطلىىى  كىىىونهن يمىىىثلن القاعىىىد
ممارسىىىىاتهن البيئيىىىىىة البيئىىىىة والعمىىىىل علىىىىىى تنميتهىىىىا مىىىىن  ىىىىىالل 

 (.2019ة، عطي) اليومية
هىىىو دراسىىىة  الزراعىىىيرشىىىادى إلاويعتبىىىر التخطىىىيط للعمىىىل       

علىىى بنىىاءا  والحاضىىر حتىىى يمكىىن التنبىىن بالمسىىتقبل، و  الماضىىي
هىداف والغايىات التىى تخىدم المجتمىع تحديد األ مكنهذا التنبن ي

التخىىىاذ مىىىا  الالزمىىىةالبشىىىرية  واإلمكانىىىاتحتياجىىىات واإل ،الريفىىىى
جىىىىىراءات مىىىىىع تحديىىىىىد الطريقىىىىىة والمكىىىىىان المناسىىىىىبين إيلىىىىزم مىىىىىن 

د يكىىىىون وقىىىى .(1992الميعىىىىاد المناسىىىى  )عمىىىىر،  لتنفيىىىىذها فىىىىى
فىىىىى و  فىىىىي المجتمعىىىىات بصىىىىفة عامىىىىة التخطىىىىيط مهمىىىىة صىىىى بة



...اي لحفل تخطيط البرامج اإلرشادية  اإلحتياجات التدريبية للمرشدات الزراعيات فى مجال: ن   رو آ و   الجوهري   أحمد ماهر   

 

1229 

بسىىىىىب  ضىىىىىع  الىىىىىوعى  بصىىىىىفة  اصىىىىىة المجتمعىىىىىات الناميىىىىىة
لىىىى وضىىىع  طىىىط قصىىىيرة إقتصىىىادى ممىىىا يىىىندى السياسىىىى واإل

تخاذ قرارات متسرعة، لهذا فان غياب التخطيط الجيد إالمدى و 
يسىىىىيا لقصىىىىور وفشىىىىل الجهىىىىود سر  والتقىىىىويم المسىىىىتمر يعىىىىد سىىىىببا  

 (.Crestvao, 1997رشادية فى المناط  الريفية )اإل
الىذى يمثىل حجىر الزاويىة  رشىاد الزراعىىويعتمد نجاح اإل      

الفعليىىىىىة فىىىىىى تنفيىىىىىذ  ة واألدا ساسىىىىىي األ محىىىىىورالدافعىىىىىة و القىىىىىوة الو 
لىىى حىىد كبيىىر فىىى إرشىىادية ونجىىاح البىىرامج التنمويىىة الريفيىىة اإل

ودوره فىىىىى تطىىىىوير وتنميىىىىة الريىىىىف علىىىىى ويىىىىة منأداء رسىىىىالته الت
المرشىىدات الزراعيىىات مىىن حيىىث كفىىاستهن ومهىىاراتهن و بىىراتهن  

تىىيح أداء مهىىامهن والتىىى تحىىدد فىىى ضىىوء مىىا أتهن علىىى اوقىىدر 
ثنىىاء مىىزاولتهن للعمىىل ألهىىن مىىن  بىىرات تعليميىىة وتدريبيىىة قبىىل و 

 .(2004نجم،  رشادى )اإل
ساسىىىىىية نشىىىىىطة األألالمهىىىىىام واالتىىىىىدري  أحىىىىىد  يعىىىىىدكمىىىىىا       

سىىىتثمار وتنميىىىة العنصىىىر البشىىىرى جية إلتيسىىىتراوالضىىىرورية واإل
 اتالزراعيىى اتوالتىىى يمكىىن مىىن  اللهىىا تحسىىين كفىىاءة المرشىىد

 ناتهيىىىمكانإداسيىىىة وتحىىىديث المعرفيىىىة واأل نرتقىىىاء بمسىىىتوياتهواإل
العمليىىة والعلميىىة  نو بىىراته نتجىىاهتهإالفكريىىة ودعىىم  نوقىىدراته

سىتيعاب وتقبىل وسىاسل التقىدم إل  ستعدادا  إ  كثرأ  نالسليمة لجعله
لركىىىى  الحضىىىىارة والتنميىىىىة  نالمعاصىىىىر بمىىىىا يضىىىىمن مسىىىىايراته

 (.2000والنجىىىىاح فىىىىى كافىىىىة مجىىىىاالت الحيىىىىاة )أبىىىىو السىىىىعود، 
ساسىية ولىى واألحتياجىات التدريبيىة الخطىوة األتحديد اإلعتبر  وي

قىىىى  عليهىىىىا يتو التىىىىي رشىىىىادية و فىىىىى مجىىىىال تخطىىىىيط البىىىىرامج اإل
 التدري  ومجاالته. فتحديد أهدا

وقىىىىد أوضىىىىحت بعىىىىل الدراسىىىىات السىىىىابقة التىىىىي أجريىىىىت       
علىىىىىىى اإلحتياجىىىىىىات التدريبيىىىىىىة ومنهىىىىىىا دراسىىىىىىة ليلىىىىىىى الشىىىىىىناوي 

( بعنىىىوان اإلحتياجىىىات التدريبيىىىة للمرشىىىدات الزراعيىىىات 199٥)
أن المرشىىدات  ،فىىي بعىىل محافتىىات جمهوريىىة مصىىر العربيىىة
تخطىىيط وتقيىىيم  لالزراعيىىات فىىي حاجىىة إلىىى التىىدري  فىىي مجىىا
القاسىىىىىىدات الريفيىىىىىىات، البىىىىىىرامج اإلرشىىىىىىادية، وإ تيىىىىىىار وتىىىىىىدري  

. والتنسي  مع المنتمات العاملة في مجال تنمية المىرأة الريفيىة

كمىىا أوضىىحت الدراسىىة وجىىود عالقىىة إرتباطيىىة معنويىىة بىىين كىىل 
الزراعىة، وعىدد سىنوات الخبىرة من السىن، وعىدد سىنوات الخبىرة ب

تىىىدري  السىىىاب  وبىىىين اإلحتياجىىىات لابالعمىىىل اإلرشىىىادي، ومىىىدة 
فىىي موضىىوعات التثقيىىف الغىىذاسي وتسىىوي   التدريبيىىة للمرشىىدات

المحاصيل، والتفصيل والخياطة، وبعىل المهىارات مثىل مهىارة 
إسىتخدام الطىرى اإلرشىادية، والتعامىىل مىع الريفيىات. وأوضىىحت 

( بعنىىىىىىوان اإلحتياجىىىىىىات التدريبيىىىىىىة 2001) دراسىىىىىىة هالىىىىىىة القىىىىىىال
والتىىىي أجريىىىت علىىىى  ،يىىىات بمحافتىىىة الدقهليىىىةعا للمرشىىىدات الزر 

مرشىىدة زراعيىىة أن هنىىاك إحتيىىا  تىىدريبي عىىالى للمرشىىدات  76
الزراعيىىات فىىي مجىىاالت مثىىل األنشىىطة والمهىىام التىىي تقىىوم بهىىا 
المرشىىدات فيمىىا يفيىىد وضىىع المىىرأة الريفيىىة فىىي أسىىرتها كزوجىىة، 

الريفيىىىىات بضىىىىرورة حمايىىىىىة البيئىىىىة ومكافحىىىىة التلىىىىىوث،  وتوعيىىىىة
  ة الريفيات فىي مجىال الصىحة العامىة؛ كمىا يوجىد إحتيىايعوتو 

تىىىىىىدريبي واضىىىىىىح للمرشىىىىىىدات الزراعيىىىىىىات فىىىىىىي مجىىىىىىال الطىىىىىىرى 
ي مثىىىىل المحلىىىى اإلرشىىىىادية  يىىىىر الشىىىىاسعة فىىىىي العمىىىىل اإلرشىىىىادي

إستخدام اإلتصال التليفوني، والىرحالت اإلرشىادية، والخطابىات 
( 2013وريىىىىىة. كمىىىىىا أوضىىىىىحت دراسىىىىىة منىىىىىال الخضىىىىىرجي )الد

حتياجىىىىىىىىات التدريبيىىىىىىىىة لتنميىىىىىىىىة مهىىىىىىىىارات اإلتصىىىىىىىىال إلابعنىىىىىىىىوان 
سات الزراعيات العامالت باإلرشاد الزراعي في محافتىة للمهند

مهندسىىىىىىىة زراعيىىىىىىىة أن  221والتىىىىىىىي أجريىىىىىىىت علىىىىىىىى  ،الغربيىىىىىىىة
المبحوثات في حاجة إلىى التىدري  علىى المجىاالت الفنيىة التىي 

األداء المباشىىىر لهىىىىن أثنىىىاء عمليىىىىة اإلتصىىىال، وكىىىىذلك تتعلىىى  بىىىى
الت المسىىىاندة ألداسهىىىن علىىىى حىىىد سىىىواء. كمىىىا أوضىىىحت اجىىىالم
( بعنىىىىىوان اإلحتياجىىىىىات التدريبيىىىىىة 2014سىىىىىة هبىىىىىه محمىىىىىد )درا

والتىىي أجريىىت  ،للمرشىدات الزراعيىىات فىي مجىىال التغذيىىة والبيئىة
مرشدة زراعيىة أن مىا يقىرب مىن نصى  المبحوثىات   134على  

حتيىىا  التىىدريبي المتوسىىىط فىىي مجىىال الغىىىذاء ي فئىىىة اإلوقعىىن فىى
يىىة عكسىىية غذيىىة، كمىىا أوضىىحت الدراسىىة وجىىود عالقىىة معنو تلوا

بىىىين درجىىىة اإلحتيىىىىا  التىىىدريبي فىىىي مجىىىىال تلىىىوث البيئىىىة وبىىىىين 
متغيىىىىىىرات مىىىىىىدة التىىىىىىدري  بىىىىىىاليوم، والمعلومىىىىىىات المتاحىىىىىىة فىىىىىىي 

فادة التدري ، واإلستفادة من التدري  عند بداية الخدمة، واإلسىت
مىات فىي و لمن التىدري  أثنىاء الخدمىة، والتعىرض لمصىادر المع
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اإلتجىىىىىىاه نحىىىىىىو مجىىىىىىال التغذيىىىىىىة والبيئىىىىىىة، ودرجىىىىىىة التجديديىىىىىىة، و 
   التدري ، وداف ية اإلنجاز.

حتياجىىىىىىىات التدريبيىىىىىىىة مىىىىىىىن أهميىىىىىىىة تحديىىىىىىىد اإل نطالقىىىىىىىا  إو       
للمرشدات الزراعيات حيث يتوقى  عليىه بنىاء البىرامج التدريبيىة 

هىىىىذه الدراسىىىىة  إنطلقىىىىتحتياجىىىىاتهن الفعليىىىىة فقىىىىد إالقاسمىىىة علىىىىى 
 مجىىال فىىيحتياجىىات التدريبيىىة للمرشىىدات الزراعيىىات اإل ديىىلتحد

حتىىىى  الريفيىىىة لحفىىىاي علىىىى البيئىىىةتخطىىىيط البىىىرامج اإلرشىىىادية ل
رشادية فىى توعيىة الريفيىات اإل هناز أدوار نجإأداء و   يتمكن من

  .بأهمية الحفاي على البيئة للحد من تلوثها
  :ا  داذ الفحثية

رسيسية بصفة  البحث  هىذا  اإلحتياجات    قياس  يستهدف 
مجال فى  المبحوثات  الزراعيات  للمرشدات  تخطيط    التدريبية 

 ىالل  وذلك مىن    لحفاي على البيئة الريفيةل  البرامج اإلرشادية 
 األهىداف الفىرعيىة التىاليىة: 

للمرشدات   -1 الشخصية  الخصاسص  بعل  على  التعرف 
 الزراعيات المبحوثات. 

بالتعرف   -2 الثناسية  اإلرتباطية  العالقات    من كل    نيعلى 
العمل  ا مجال  في  والتدري   اإلرشادية،  الو يفية  لخبرة 

و  الزراعي،  واإلاإلرشادي  البيئة،  مجال  فى  تجاه  التدري  
واإلنحو   الريفية،  المرأة  البيئة، تنمية  حماية  نحو  تجاه 

البيئ وإدراك  يوالتجديدية  البيئيةة،  والوعى  المشكالت   ،
البيئيةو البيئى،   المفاهيم  ببعل  متغير  يبو   المعرفة  ن 

للم التدريبية  تخطيط بحوثات  اإلحتياجات  مجال  فى 
 .الريفية لحفاي على البيئةل اإلرشادية برامجال

نسبة   -3 منتحديد  كل  اإلرشادية، الخبرة    إسهام  الو يفية 
الزراعي، و  اإلرشادي  العمل  التدري  والتدري  في مجال 

واإل البيئة،  مجال  الريفية، فى  المرأة  تنمية  نحو  تجاه 
البيئجتواإل والتجديدية  البيئة،  حماية  نحو  وإدراك  ياه  ة، 

البيئية البيئى،  المشكالت  والوعى  ببعل و ،  المعرفة 
اإلحتياجات في تفسير التباين في متغير    ةالمفاهيم البيئي

  اإلرشادية   برامجالفى مجال تخطيط  بحوثات  التدريبية للم
 . الريفية لحفاي على البيئةل

 الزراعيات  جه المرشداتا و معوقات التى تالتعرف على ال  -4
 . التدري ثناء أ المبحوثات

  الفروض الفحثية:
األول:   عالقة  الفرض  من  بينمعنوية  إرتباطية  توجد   كل 

اإلرشادية،   الو يفية  العمل  و الخبرة  مجال  في  التدري  
و  الزراعي،  واإلاإلرشادي  البيئة،  مجال  فى  نحو التدري   تجاه 

واإل الريفية،  المرأة  نحوتنمية  ا  تجاه  والتجديدية  حماية  لبيئة، 
وإدراك  يالبيئ البيئيةة،  البيئى،  المشكالت  والوعى  المعرفة  و ، 

المفاهيم   التدريبية   متغير  وبين  البيئيةببعل  اإلحتياجات 
لحفاي على  ل  اإلرشادية  برامجالفى مجال تخطيط  بحوثات  للم

 .  الريفية البيئة
الثاني:   عالقة  الفرض  بينإرتباطية  توجد    ات ر يمتغ   معنوية 

العمل   مجال  في  والتدري   اإلرشادية،  الو يفية  الخبرة 
و  الزراعي،  واإلاإلرشادي  البيئة،  مجال  فى  نحو التدري   تجاه 

واإل الريفية،  المرأة  والتجديدية  تنمية  البيئة،  حماية  نحو  تجاه 
وإدراك  يالبيئ البيئيةة،  البيئى،  المشكالت  والوعى  المعرفة  و ، 

البيئية المفاهيم  اإلحتياجات   متغير  وبين  ةمجتمع   ببعل 
للم تخطيط  بحوثات  التدريبية  مجال   اإلرشادية   برامجالفى 

 .  الريفية لحفاي على البيئةل
الثالث:   منالفرض  كل  اإلرشادية،   يسهم  الو يفية  الخبرة 

و  الزراعي،  اإلرشادي  العمل  مجال  في  فى  والتدري   التدري  
البيئة، واإل تجاه نحو  واإل  ريفية، تجاه نحو تنمية المرأة المجال 

البيئ والتجديدية  البيئة،  وإدراك  يحماية  البيئيةة،  ، المشكالت 
معنويا     إسهاما    المعرفة ببعل المفاهيم البيئيةو والوعى البيئى،  

متغير في  التباين  تفسير  في  التدريبية    فريدا   اإلحتياجات 
لحفاي على  ل  اإلرشادية  برامجالفى مجال تخطيط  بحوثات  للم

   .الريفية البيئة
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 الطريقة الفحثية:
حيىىث يوجىىد التنتىىيم بمحافتىىة الغربيىىة، أجريىىت الدراسىىة       

اإلرشادي بمحافتة الغربية على ثالث مستويات أولها مسىتوى 
المحافتىىىىىة ويعمىىىىىل بىىىىىه مفتشىىىىىي ومفتشىىىىىات اإلرشىىىىىاد الزراعىىىىىي 
بىىىىإالدارة العامىىىىة لإلرشىىىىاد الزراعىىىىي بمديريىىىىة الزراعىىىىة بالغربيىىىىة؛ 

ويعمىىىل بىىىه مفتشىىىي ووكىىىالء اإلرشىىىاد  زكىىىوثانيهمىىىا مسىىىتوى المرا
علىىىىى مسىىىىتوى المراكىىىىز اإلداريىىىىة  الزراعىىىىي بىىىىاإلدارات الزراعيىىىىة

مسىىتوى القريىىة ويتمثىىل فىىي الثمانيىىة بمحافتىىة الغربيىىة؛ وثالثهمىىا 
جميىىىع المرشىىىدين والمرشىىىدات الزراعيىىىات وأ صىىىاسيات التنميىىىة 

 فىىىي دراسىىىةتمثلىىىت شىىىاملة الو  .بقىىىرى محافتىىىة الغربيىىىة الريفيىىىة
علىىى  وأ صىىاسيات التنميىىة الريفيىىة الزراعيىىات رشىىداتملجميىىع ا

مرشىىىدة  328حافتىىىة الغربيىىىة والبىىىال  عىىىددهن مسىىىتوى قىىىري م
مىىىىىن  % ٥0بواقىىىىىع   تيىىىىىار عينىىىىىة عشىىىىىواسيةإ قىىىىىرروت زراعيىىىىىة،

بقىىىىىىىرى وأ صىىىىىىىاسيات التنميىىىىىىىة الريفيىىىىىىىة المرشىىىىىىىدات الزراعيىىىىىىىات 
عشىىواسية مكونىىة  عينىىةأسىىفر اإل تيىىار عىىن و ، محافتىىة الغربيىىة

تىىىىم جمىىىىع البيانىىىىات بواسىىىىطة قىىىىد و  .راعيىىىىةدة ز شىىىىر م 164 مىىىىن
 164وتىىىىىىم إسىىىىىىتيفاء  ،سىىىىىىتبيان بالمقابلىىىىىىة الشخصىىىىىىيةإسىىىىىىتمارة إ

سىىىتخدام إوتىىىم  % مىىىن العينىىىة المسىىىتهدفة. 100إسىىىتمارة تمثىىىل 
حصىىاسية تمثلىىت فىىى التكىىرارات، والنسىى  عىىدد مىىن األسىىالي  اإل

 ،كرونبىىىىا  ومعامىىىل ثبىىىىات ألفىىىا والمتوسىىىط الحسىىىىابي، المئويىىىة،
وأسلوب التحليل اإلرتباطي   البسيط لبيرسون،  رتبا إلاومعامل  

، ومعادلىىىىىىة بوريىىىىىىك المطىىىىىىورة واإلنحىىىىىىداري المتعىىىىىىدد التىىىىىىدريجي
فىىي تحليىىل بيانىىات  لحسىىاب اإلحتياجىىات التدريبيىىة للمبحوثىىات.

 .هذه الدراسة
  ياس المتغيرات الفحثية:

أل راض       كميا   ومعالجتها  الدراسة  متغيرات  قياس  تم 
 النحو التالي:    سي علىاصليل اإلحالتح
  ياس المتغيرات الم تقلة :  -  
عىىن آ ىىر  ةبسىىنال المبحوثىى قياسىىه تىىمو المنهىىل الدراسىىى:  -1

 تينإجىىاب بىىينعليىىه باإل تيىىار مىىن  تمنهىىل دراسىىى حصىىل

وبكالوريوس. وبعد جمىع البيانىات تىم   ،منهل متوسط    ماه
  ؛ على الترتي . 2 ، 1أوزان  تينإعطاء تلك اإلجاب

سىىىىنال المبحوثىىىىة عىىىىن قياسىىىىه باسىىىىى: تىىىىم ر دال التخصىىىىص  -2
فىىي البكىىالوريوس باإل تيىىار مىىن بىىين  الدراسىىى هاتخصصىى

ثالث إجابات هي تخصص اإلرشاد الزراعي، وتخصىص 
يىىىىىىىت ال ينطبىىىىىىى ، وأعطو ، آ ىىىىىىىر  يىىىىىىىر اإلرشىىىىىىىاد الزراعىىىىىىىي

 ، صفر؛ على الترتي .1، 2اإلجابات أرقام تمييزية 
يىىىر مىىىن غتتىىىم قيىىىاس هىىىذا المالخبىىىرة الو يفيىىىة اإلرشىىىادية:  -3

رقم الخام لعىدد سىنوات العمىل الحكىومى للمبحوثىة  الل ال
  فى مجال اإلرشاد الزراعى حتى تاريخ جمع البيانات.

التىدري  فىي مجىىال العمىل اإلرشىادي الزراعىىي: وتىم قياسىىه  -4
 ىىىىىالل الىىىىىرقم الخىىىىىام لعىىىىىدد الىىىىىدورات التدريبيىىىىىة التىىىىىي مىىىىىن 

حضىىرتها المبحوثىىة فىىي مجىىال العمىىل اإلرشىىادي الزراعىىىي 
 في آ ر ثالث سنوات. كوذل

وتىىىم قيىىىاس هىىىذا المتغيىىىر مىىىن  التىىىدري  فىىىي مجىىىال البيئىىىة: -٥
المتخصصة فىي  الل الرقم الخام لعدد الدورات التدريبية  

ي آ ىىىر التىىىي حضىىىرتها المبحوثىىىة وذلىىىك فىىىمجىىىال البيئىىىة و 
 ثالث سنوات.

اإلسىىىتفادة مىىىن الىىىدورات التدريبيىىىة فىىىي مجىىىال البيئىىىة: وتىىىم  -6
وثىىة عىىن مىىدى إسىىتفادتها حبقيىىاس هىىذا المتغيىىر بسىىنال الم

فىىىي مجىىىال المتخصصىىىة حضىىىور الىىىدورات التدريبيىىىة مىىىن 
باإل تيىىىىىار مىىىىىن بىىىىىين أربىىىىىع إجابىىىىىات هىىىىىي عاليىىىىىة،  البيئىىىىىة

متوسىطة، ضىى يفة،  يىىر مفيىىدة، وأعطيىىت اإلجابىىات أرقىىام 
  على الترتي . 1، 2، 3، 4رميزية  ت

اإلتجىاه نحىىو تنميىىة المىىرأة الريفيىة: وتىىم قيىىاس هىىذا المتغيىىر  -7
 ةوطلى  مىن المبحوثىن من إثنىى عشىر بنىدا ، و كبمقياس م

رأيها في كل بند من البنود بأن تختار من بين وضح  تأن  
ثىىىالث إجابىىىات هىىىي موافقىىىة، وموافقىىىة إلىىىى حىىىد مىىىا، و يىىىر 

؛ علىىىىىىىىى 1 ،2 ،3وأعطيىىىىىىىىت اإلجابىىىىىىىىات أوزان موافقىىىىىىىىة.  
فىىي حالىىة ال بىىارات اإليجابيىىة، فىىي حىىين أعطيىىت  الترتيىى 

الترتيىىىىىىى  فىىىىىىىي حالىىىىىىىة  ىلىىىىىىى؛ ع3، 2، 1اإلجابىىىىىىىات أوزان 
ثبات المقيىاس بإسىتعمال ال بارات العكسية. وقدرت درجة 
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وهىىىىىو  0.73وكىىىىىان مقىىىىىداره  كرونبىىىىىا  ألفىىىىىا ثبىىىىىات معامىىىىىل
معامىىل مرتفىىىع نسىىىبيا . ممىىىا يىىىدل علىىىى صىىىالحية المقيىىىاس 
لإلستخدام فى أ راض البحث العلمى، وجمعىت الىدرجات 
 ربىىالتىىي حصىىلت عليهىىا المبحوثىىة فىىي البنىىود المختلفىىة لتع
رأة عىىىىن الدرجىىىىة الكليىىىىة لمقيىىىىاس اإلتجىىىىاه نحىىىىو تنميىىىىة المىىىى

 الريفية.
اإلتجىىىىىاه نحىىىىىو حمايىىىىىة البيئىىىىىة: وتىىىىىم قيىىىىىاس هىىىىىذا المتغيىىىىىر  -8

وطلىىىىى  مىىىىىن ، دا  بنىىىىى عشىىىىىر بمقيىىىىىاس مكىىىىىون مىىىىىن  مسىىىىىة
رأيهىىىا فىىىي كىىىل بنىىىد مىىىن البنىىىود بىىىأن وضىىىح تأن  ةالمبحوثىىى

تختىىار مىىن بىىين ثىىالث إجابىىات هىىي موافقىىة، وموافقىىة إلىىى 
 ،2 ،3وأعطيىىت اإلجابىىات أوزان قىىة. فاحىىد مىىا، و يىىر مو 

فىي حالىة ال بىارات اإليجابيىة، فىي حىين  ؛ علىى الترتيى 1
؛ علىىىىى الترتيىىىى  فىىىىي 3، 2، 1أعطيىىىىت اإلجابىىىىات أوزان 

حالىىىة ال بىىىارات العكسىىىية. وقىىىدرت درجىىىة ثبىىىات المقيىىىاس 
 0.89وكىان مقىداره  كرونبىا  ألفىا  ثبىات  معامىلبإستعمال  

علىىىىىى صىىىىىالحية  لوهىىىىىو معامىىىىىل مرتفىىىىىع نسىىىىىبيا . ممىىىىىا يىىىىىد
لعلمىى، وجمعىت المقياس لإلستخدام فى أ ىراض البحىث ا

الىىىىىىدرجات التىىىىىىي حصىىىىىىلت عليهىىىىىىا المبحوثىىىىىىة فىىىىىىي البنىىىىىىود 
المختلفىىة لتعبىىر عىىن الدرجىىة الكليىىة لمقيىىاس اإلتجىىاه نحىىو 

 .حماية البيئة
مقيىاس مكىىون التجديديىة البيئيىىة: وتىم قيىىاس هىذا المتغيىىر ب -9

وضىىىح تأن  ةوطلىىى  مىىىن المبحوثىىىمىىىن أربعىىىة عشىىىر بنىىىدا ، 
رأيهىىا فىىي كىىل بنىىد مىىن البنىىود بىىأن تختىىار مىىن بىىين ثىىالث 
إجابىىات هىىي موافقىىة، وموافقىىة إلىىى حىىد مىىا، و يىىر موافقىىة.  

فىىىىي  ؛ علىىىىى الترتيىىىى 1 ،2 ،3وأعطيىىىت اإلجابىىىىات أوزان 
حالىىىىة ال بىىىىارات اإليجابيىىىىة، فىىىىي حىىىىين أعطيىىىىت اإلجابىىىىات 

؛ علىىىىىىىى الترتيىىىىىىى  فىىىىىىىي حالىىىىىىىة ال بىىىىىىىارات 3، 2 ،1أوزان 
 معامىىلت درجىىة ثبىىات المقيىىاس بإسىىتعمال ر دالعكسىىية. وقىى

وهو معامل مرتفع   0.82وكان مقداره    كرونبا   ألفا  ثبات
نسىىبيا . ممىىا يىىدل علىىى صىىالحية المقيىىاس لإلسىىتخدام فىىى 
أ ىراض البحىث العلمىى، وجمعىىت الىدرجات التىي حصىىلت 

تلفىىىة لتعبىىىر عىىىن الدرجىىىة عليهىىىا المبحوثىىىة فىىىي البنىىىود المخ
 ئية.يبالكلية لمقياس التجديدية ال

إدراك المشىىىىكالت البيئيىىىىة: وتىىىىم قيىىىىاس هىىىىذا المتغيىىىىر  -10
بعرض قاسمة من أحد عشر مشكلة بيئيىة علىى المبحوثىة، 

رأيهىىىا فىىىي أضىىىرار هىىىذه وضىىىح تأن  ةوطلىىى  مىىىن المبحوثىىى
المشكالت البيئيىة بىأن تختىار مىن بىين ثىالث إجابىات هىي 

رار متوسىىىىىطة، وال تسىىىىىب  أضىىىىىرار. أضىىىىىرار كبيىىىىىرة، وأضىىىىى
. ؛ علىىىىىىىىى الترتيىىىىىىىى 1 ،2 ،3 ناوأعطيىىىىىىىىت اإلجابىىىىىىىىات أوز 

 ألفىىا ثبىىات معامىىلوقىىدرت درجىىة ثبىىات المقيىىاس بإسىىتعمال 
وهىىو معامىىىل مرتفىىىع نسىىىبيا .  0.81وكىىىان مقىىىداره  كرونبىىا 

ممىا يىىدل علىىى صىىالحية المقيىاس لإلسىىتخدام فىىى أ ىىراض 
حصىىىلت عليهىىىا البحىىىث العلمىىىى، وجمعىىىت الىىىدرجات التىىىي 

الكلية  ةجالمبحوثة في المشكالت المختلفة لتعبر عن الدر 
 لمقياس إدراك المشكالت البيئية.

وتم قياس هذا المتغير بمقيىاس مكىون   الوعي البيئي: -11
وضىىىح تأن  ةوطلىىى  مىىىن المبحوثىىىمىىىن أربعىىىة عشىىىر بنىىىدا ، 

رأيهىىا فىىي كىىل بنىىد مىىن البنىىود بىىأن تختىىار مىىن بىىين  مىىذ 
امىا ، و يىر راضىية، ومحايىدة، إجابات هي  يىر راضىية تم

، 1اإلجابىىىات أوزان  تيىىىطوأعراضىىىية تمامىىىا .  و راضىىىية، و 
. وقىىىىىىىىدرت درجىىىىىىىىة ثبىىىىىىىىات ؛ علىىىىىىىىى الترتيىىىىىىىى ٥، 4، 3، 2

وكان مقداره   كرونبا   ألفا  ثبات  معاملالمقياس بإستعمال  
وهو معامل مرتفع نسبيا . ممىا يىدل علىى صىالحية   0.78

ى، وجمعىت المقياس لإلستخدام فىى أ ىراض البحىث العلمى
تلفة خمالدرجات التي حصلت عليها المبحوثة في البنود ال
 لتعبر عن الدرجة الكلية لمقياس الوعي البيئي.

تىىىىىم قيىىىىىاس هىىىىىذا  المعرفىىىىىة بىىىىىبعل المفىىىىىاهيم البيئيىىىىىة: -12
المتغير من  الل مقياس مكون من إحدى وعشرون بنىدا  
تدور حول بعل المفاهيم البيئية مثل التنميىة المسىتدامة، 
والطاقىىىىىىىىة المتجىىىىىىىىددة، والمكافحىىىىىىىىة المتكاملىىىىىىىىة، والزراعىىىىىىىىة 

ث البيئىىي، والبيوجىىاز، وزراعىىة األسىىطح، و لىىالعضىىوية، والت
رأيهىىىا فىىىي كىىىل بنىىىد مىىىن وضىىىح تأن  ةوطلىىى  مىىىن المبحوثىىى

إجابىىىىة البنىىىىود بىىىىأن تختىىىىار مىىىىن بىىىىين ثىىىىالث إجابىىىىات هىىىىي 
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وأعطيىت اإلجابىات .  إجابىة  اطئىة، و ال أعرف، و صحيحة
. وقىىىىىىدرت درجىىىىىىة ثبىىىىىىات ؛ علىىىىىىى الترتيىىىىىى 1 ،2 ،3أوزان 

وكىىىىىان   اكرونبىىىى ألفىىىىا ثبىىىىىات معامىىىىلالمقيىىىىاس بإسىىىىتعمال 
وهىىو معامىىل مرتفىىع نسىىبيا . ممىىا يىىدل علىىى  0.86مقىىداره 

المقياس لإلستخدام فى أ راض البحث العلمى، صالحية  
وجمعت الدرجات التي حصلت عليها المبحوثة في البنود 

معرفة ببعل المختلفة لتعبر عن الدرجة الكلية لمقياس ال
 .المفاهيم البيئية

  ياس المتغير التاب :
المتغ لل  ريويتمثل  فيالتابع  التدريبية   بحث  اإلحتياجات 

البرامج اإلرشادية للحفاي على  للمبحوثات فى مجال   تخطيط 
الريفية بمعادلالبيئة  اإلستعانة  تم  وقد  اإلحتياجات ،  ة حساب 

بوريك   قدمها  التي  أطل     Borich  1980التدريبية  والتي 
  ( المعدلة  أو  المطورة  بوريك  معادلة  األدبيات  في  عليها 

ال باسي،  199٥ي،  و االشن الخضرجي،  2011؛  ؛  2013؛ 
الدراسات واألبحاث (، حيث  2019عطية،   أشارت كثير من 

اإلحتياجات  قياس  في  النموذ   هذا  إستخدام  أهمية  إلى 
يتصل  فيما  النموذ   لهذا  الكبيرة  للمصداقية  نترا   التدريبية 
وذلك   التدريبية،  لإلحتياجات  المستهدفين  إدراك  بتحديد 

أبعاد هي األهمية والمعرفة    ا ذإلعتماد ه النموذ  على ثالثة 
(  2011في قياس اإلحتياجات التدريبية )سرحان،  واإلستخدام  

التدريبية اإلحتياجات  قياس  بوريك   ويمكن  لمعادلة  وفقا  
 كما يلي:  المطورة

التدريبي =   الموضوع    ]اإلحتيا   درجة    –)درجة أهمية 
 ] )درجة أهمية  +  المعرفة به( × درجة أهمية الموضوع( [

( × درجىىة أهميىىة  سىىتخدام الموضىىوعإدرجىىة  –الموضىىوع 
  2 الموضوع ( [ /

 وبتدقي  النتر للمعادلة يتضح أنها تتكون من شقين: 
الشىى  األول يركىىز علىىى أهميىىة الموضىىوع ودرجىىة المعرفىىة 

 ستخدام الفرد للموضوع.إشترا  درجة إبه دون 

ودرجىىىة  الشىىى  الثىىىانى يركىىىز علىىىى درجىىىة أهميىىىة الموضىىىوع
 معرفة الفرد للموضوع.شترا  إستخدام دون اإل

سب    ما  على  بوريك إتقرر  فقد  وبناء  معادلة  ستخدام 
اإلحتياجات التدريبية للمبحوثات فى مجال قياس  في  المطورة  

الريفية البيئة  للحفاي على  البرامج اإلرشادية  ، وقد تم  تخطيط 
من   مكون  مقياس  من  الل  المتغير  هذا  إحدى  قياس 

ة عن سبعة بنود، وطل   هي في األساس عبار ،  دا  بن  ن و ر وعش
البنود   من  بند  بكل  معرفتها  درجة  توضح  أن  المبحوثة  من 

هي   إستجابات  ثالث  بين  من  باإل تيار  كبيرة،   معرفةوذلك 
و معرفو  متوسطة،  أرقام معرفة  اإلجابات  وأعطيت  صغيرة؛  ة 

أت   1،  2،  3تمييزية   المبحوثة  ثم طل  من  الترتي .  على 
البنود وذلك باإل تيار من بين ثالث أهمية كل بند من    حضتو 

إستجابات هي هامة، هامة إلى حد ما، و ير هامة؛ وأعطيت 
على الترتي . ثم طل  من    1،  2،  3اإلجابات أرقام تمييزية  

المبحوثة أن توضح مدى قيامها أو تنفيذها لكل بند من البنود 
أ هي  إستجابات  ثالث  بين  من  باإل تيار  داسما ،  فنوذلك  ذها 

أرقام  وأنفذ اإلجابات  وأعطيت  بتنفيذها؛  أقوم  وال  أحيانا ،  ها 
الترتي .  1،  2،  3تمييزية   التي    على  الدرجات  وجمعت 

في المبحوثة  عليها  الثالثة    حصلت  المكونات  من  مكون  كل 
معادلة   لتطبي   تمهيدا   وذلك  واإلستخدام  واألهمية  المعرفة 

لحساب   المطورة  فى للمبحوثا  التدريبية  اإلحتياجاتبوريك  ت 
 .  مجال تخطيط البرامج اإلرشادية للحفاي على البيئة الريفية

 ا ساليب اإلحةائية الم تخدمة فى الدراسة: 
بعىد جمىىع البيانىات تىىم ترميزهىا، وتفريغهىىا، وجىدولتها وفقىىا       

تىىىم إد ىىىال البيانىىىات إلىىىى الحاسىىى  انلىىىى و لألهىىىداف البحثيىىىة، 
 SPSSحصىىاسية برنىىامج الحزمىىة اإل مالتحليلهىىا، وذلىىك بإسىىتخد

اإلصدار الثاني والعشرون، وقد تم إستخدام أسالي  التكرارات، 
والنس  المئوية، والمتوسط الحسابى، ومعامل اإلرتبا  البسىيط 
لبيرسىىىىون، ومعامىىىىل ثبىىىىات ألفىىىىا، وأسىىىىلوب التحليىىىىل اإلرتبىىىىاطى 

 Stepwise Multiple واإلنحىىدارى المتعىىدد التىىدريجى 
Correlation and Regression سىىىالي  إحصىىىاسية كأ
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لوصىىى  البيانىىىات، وإ تبىىىار العالقىىىة بىىىين المتغيىىىرات المسىىىتقلة 
 مجتمعة وبين المتغير التابع.

 اسة الدر   نتائج
 : سفرت الدراسة عل النتائج التالية

  الشخةية للمفحرثات خةائصال واًل: 

( أن مىىىىىىىا يزيىىىىىىىد عىىىىىىىن ثلثىىىىىىىي 1توضىىىىىىىح بيانىىىىىىىات جىىىىىىىدول )
منهىىىىىىل متوسىىىىىىط، وأن الغالبيىىىىىىة  ىالمبحوثىىىىىىات حاصىىىىىىالت علىىىىىى

العتمى منهن  ير متخصصات في اإلرشاد الزراعي، وأن ما 
يزيىىد عىىن ثلىىث المبحوثىىات  بىىرتهن الو يفيىىة باإلرشىىاد الزراعىىي 
كبيىىىىرة، وأن الغالبيىىىىة العتمىىىىى مىىىىن المبحوثىىىىات حصىىىىلن علىىىىى 

 ي مجال العمل اإلرشادي الزراعي، وأن دورات تدريبية ف

 الشخةية ل ةائة فعل وفقًا ل تاالمفحرث ترزي  .1جدول  
مؤ ل الدراسي ال الن فة   الت رار  اإلتجاه نحر تنمية المر ة الريفية  الن فة المئرية  الت رار  

 المئرية 
( درجة 20 – 12منخفل )  70.7 116 منهل متوسط  1 0.6 
( درجة 28 – 21متوسط )  29.3 48 بكالوريوس زراعة  91 ٥٥.٥ 

( درجة 36 – 92مرتفع )  100 164 اإلجمالي   72 43.9 
 100 164 االجمالى 

تخةص الدراسي ال تجاه نحر حماية البيئة اإل  الن فة المئرية  الت رار   الن فة   الت رار  
 المئرية 

( درجة 24 – 1٥منخفل )  9.1 1٥ تخصص اإلرشاد الزراعي    ٥ 3.1 
( درجة 34 – 2٥متوسط )  90.9 149 تخصص  ير اإلرشاد الزراعي  69 42.1 

( درجة 4٥ – 3٥مرتفع )  100 164 اإلجمالي   90 ٥4.8 
 100 164 اإلجمالي 

الن فة   الت رار  التجد دية البيئية  الن فة المئرية  الت رار  الخبرة الرظيفية اإلرشادية 
 المئرية 

( سنة10 – 1صغيرة ) ( درجة 23 – 14منخفل )    32.9 ٥4   26 1٥.9 
( سنة20 – 11متوسطة ) ( درجة 33 – 24متوسط )  26.2 43   78 47.6 
( سنة30 – 21كبيرة ) ( درجة 42 – 34مرتفع )  40.9 67   60 36.٥ 

 100 164 االجمالى  100 164 اإلجمالي 
التدريب في مجال العمل اإلرشادا  

الن فة   الت رار  إدراك المشت ت البيئية  الن فة المئرية  الت رار  الزراعي 
 المئرية 

ريبيةلم تحصل على دورات تد ( درجة 18 – 11منخفل )  3.7 6   صفر  صفر  
( دورة  ٥ – 1تلقت عدد )  ( درجة 26 – 19متوسط )  34.8 ٥7   106 64.6 
( دورة  10 – 6تلقت عدد )   71 243. ( درجة 33 – 27مرتفع )    ٥8 3٥.4 
( دورة 1٥ – 11تلقت عدد )   100 164 اإلجمالي  100 164 االجمالى  18.3 30 
في مجال البيئة التدريب  الن فة   الت رار  الرعي البيئي  الن فة المئرية  الت رار  

 المئرية 
( درجة 32 – 14منخفل )  8.٥ 14 لم تحصل على دورات تدريبية  6 3.7 

( دورة  2 – 1تلقت عدد )  ( درجة ٥1 – 33متوسط )  ٥.16 27   133 81.1 
( دورة 4 – 3تلقت عدد )  رجة( د 70 – ٥2مرتفع )  67.1 110   2٥ 1٥.2 
( دورة 6 – ٥تلقت عدد )   100 164 اإلجمالي  100 164 االجمالى  7.9 13 
التدريب في مجال  اإلستفادة مل 

الن فة   الت رار  المعرفة وفعل المفا يم البيئية  الن فة المئرية  الت رار  البيئة 
 المئرية 

( درجة 34 – 21منخفل )  8.٥ 14 لم تستفيد    14 8.٥ 
( درجة 48 – 3٥متوسط )  11.0 18 منخفضة    94 ٥7.3 
( درجة 63 – 49مرتفع )  61.6 101 متوسطة   ٥6 34.2 
 100 164 اإلجمالي  100 164 اإلجمالي  18.9 31 مرتفعة
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الغالبية العتمىى مىنهن أيضىا  حصىلن علىى دورات تدريبيىة فىي 
مجىىىال البيئىىىة، والغالبيىىىة العتمىىىى مىىىن المبحوثىىىات إسىىىتفدن مىىىن 

في مجال البيئة، وأن مىا يزيىد عىن نصى  المبحوثىات التدري   
هن نحىو تنميىة المىرأة الريفيىة متوسىط، ومىا يزيىد اتمستوى إتجاه

  المبحوثىىىات مسىىىتوى إتجىىىاههن نحىىىو حمايىىىة البيئىىىة عىىىن نصىىى
مرتفع، وما يقرب من نص  المبحوثات يقعن فىي فئىة مسىتوى 

، ومىىىا يقىىىرب مىىىن ثلثىىىي المبحوثىىىات التجديديىىىة البيئيىىىة المتوسىىىط
قعىىن فىىي فئىىة مسىىتوى إدراك المشىىكالت البيئيىىة المتوسىىط، وأن ي

، ما يزيد ثالثة أرباع المبحوثات مستوى وعيهن البيئىي متوسىط
وأن مىىىا يزيىىىد عىىىن نصىىى  المبحوثىىىات يقعىىىن فىىىي فئىىىة مسىىىتوى 

  المعرفة ببعل المفاهيم البيئية المتوسط.
  ياس اإلحتياجات التدريبية للمفحرثات:  ثانياً 

( متوسىىطات درجىىات اإلحتياجىىات 2يعىىرض جىىدول رقىىم )
تخطىىيط البىىرامج مجىىال التدريبيىىة المحسىىوبة لكىىل بنىىد مىىن بنىىود 
، وكىىذلك ترتيىى  كىىل بنىىد اإلرشىىادية للحفىىاي علىىى البيئىىة الريفيىىة

مىىن هىىذه البنىىود وفقىىا  للمتوسىىط الحسىىابي لإلحتياجىىات التدريبيىىة 
للمبحوثات، ومىن بيانىات الجىدول يتضىح أن بنىد التعىرف علىى 

لبيئيىىىة بمنطقىىىة العمىىىل وتحليلهىىىا قىىىد إحتىىىل المرتبىىىة المشىىىكالت ا
وضىىع درجىىة، كمىىا إحتىىل بنىىد  2.90األولىىى بمتوسىىط حسىىابي 

ئىىىىة تتضىىىىمن األهىىىىداف والطىىىىرى  طىىىىة عمىىىىل للحفىىىىاي علىىىىى البي

الترتيىىىى  الثىىىىاني  اإلرشىىىىادية المناسىىىىبة وعرضىىىىها علىىىىى الر سىىىىاء
درجىىة، وجىىاء بنىىد تصىىنيف المشىىكالت  2.٥9بمتوسىىط حسىىابي 
لتحديىىىد مىىىا يخىىىص اإلرشىىىاد الزراعىىىي منهىىىا فىىىي وفقىىىا  ألسىىىبابها 

درجىىىىىة، وجىىىىىاء فىىىىىي  2.47الترتيىىىىى  الثالىىىىىث بمتوسىىىىىط حسىىىىىابي 
ب المشىكالت البيئيىة بمتوسىط الترتي  الرابع بند رصد أهم أسىبا

درجة، وجاء بند اإلتصال والتنسي  مع مختل    2.41حسابي  
الجهىىىىىىات والمنتمىىىىىىات المعنيىىىىىىة بالعمىىىىىىل البيئىىىىىىي فىىىىىىي الترتيىىىىىى  

درجىىىة، وإحتىىىل بنىىىد إكتشىىىاف  2.40ط حسىىىابي الخىىىامذ بمتوسىىى
المحليىىة المهتمىىة بقضىىايا البيئىىة فىىي الترتيىى  وإ تيىىار القيىىادات 

درجة، بينما جىاء فىي الترتيى   2.11السادس بمتوسط حسابي 
السىىىابع واأل يىىىر بنىىىد اإلشىىىتراك فىىىي تنفيىىىذ بىىىرامج حمايىىىة البيئىىىة 

المتوسىىط الحسىىابي درجىىة. وبلىى   1.67بمتوسىىط حسىىابي قىىدره 
فىي مجىال تخطىيط البىرامج اإلرشىادية   الكلىي  تيا  التىدريبيلإلح

  درجة. 2.30 للحفاي على البيئة الريفية
ثالثًا: ترزي  المفحرثات وفقًا لم ترى اإلحتياجات التدريبية 

 ال لية
( توزيع المبحوثات وفقا  لمستوى اإلحتياجات 3يعرض جدول )

اإلرشادي البرامج  تخطيط  مجال  في  الكلية  للحفاي  التدريبية  ة 
اإلحتياجات  لمستوى  وفقا   تقسيمهن  تم  وقد  البيئة،  على 

 التدريبية إلى ثالث فئات.  

 الريفية  لحفاظ على البيئةل اإلرشادية برامج الفى مجال تخطيط  فحرثاتالتدريبية للماإلحتياجات  .2جدول  
المترسط   بنرد ال م

 ترتيب ال الح اوى
 1 90,2 .العمل وتحليلهامنطقة التعرف على المشكالت البيئية ب  1
 4 41,2 .البيئية تسباب المشكالأهم أ رصد  2
 3 47,2 .لتحديد ما يخص اإلرشاد الزراعى منهاتصنيف المشكالت وفقا ألسبابها  3
 6 11,2 . تيار القيادات المحلية المهتمة بقضايا البيئةإكتشاف و إ 4
 ٥ 40,2 .ية بالعمل البيئىالمعن  اإلتصال والتنسي  مع مختل  الجهات والمنتمات ٥
المناسبة وعرضها على  وضع  طة عمل للحفاي على البيئة تتضمن األهداف والطرى اإلرشادية   6

 2 ٥9,2 .الر ساء
 7 67,1 .حماية البيئة امجاإلشتراك فى تنفيذ بر  7

 2.30 ة الريفية.البيئ المترسط الح اوي لإلحتياج التدريبي في مجال تخطيط البرامج اإلرشادية للحفاظ على
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 ترزي  المفحرثات وفقا لم ترى اإلحتياجات التدريبية   .3جدول  
 االنحراذ المعيارا  المترسط الح اوي  %  العدد  فئات م ترى اإلحتياجات التدريبية 

 40.8 67 ( درجة  1.33 -مستوى منخفل ) صفر 
 48.2 79 ( درجة  1.67 – 1.34مستوى متوسط )  درجة 1.08 درجة 1.41

 11.0 18 ( درجة  4.00 – 1.68مستوى مىىرتفع ) 
 

أن   يتضح  الجدول  بيانات  المبحوثات   40.8ومن  من   %
اجات التدريبية المنخفل ) صفر يقعن في فئة مستوى اإلحتي

أن    1.33  - حين  في  درجة،  المبحوثات   48.2(  من   %
  1.34يقعن في فئة مستوى اإلحتياجات التدريبية المتوسط )  

أن  (  1.67   – نجد  بينما  المبحوثات   11.0درجة،  % من 
  – 1.68يقعن في فئة مستوى اإلحتياجات التدريبية المرتفع ) 

درجة،    4.00 أ (  يوضح  ثلثن  وهذا  من  المبحوثات   أكثر 
يقعن في فئة مستوى اإلحتياجات التدريبية المنخفل، وأن ما  
تدريبي  إحتيا   مستوى  ذوي  المبحوثات  نص   من  يقرب 

حي في  ذوي  متوسط،  المبحوثات  من  ضئيلة  نسبة  أن  ن 
 مستوى إحتيا  تدريبي مرتفع. 

المتغيرات الم تقلة المدروسة  ية ويل اإلرتفا  اتالع ق : اً رابع
 مفحرثاتحتياجات التدريبية للاإل وبيل

يتوقع         الذى  األول  البحثي  الفرض  صحة  من  للتأكد 
بينإرتباطية  عالقة    وجود من  معنوية  الو يف  كل  ية الخبرة 

الزراعي،   اإلرشادي  العمل  مجال  في  والتدري   اإلرشادية، 
تنمية المرأة الريفية،   جاه نحوتالتدري  فى مجال البيئة، واإلو 

البيئواإل والتجديدية  البيئة،  حماية  نحو  وإدراك  يتجاه  ة، 
البيئية والوعى  المشكالت  المفاهيم  و البيئى،  ،  ببعل  المعرفة 

لتدريبية للمرشدات الزراعيات متغير اإلحتياجات ا  وبين  البيئية
البرامج اإلرشادية  المبحوثات في مجال لحفاي على  ل  تخطيط 

الريالبي في صورته  فيةئة  األول  البحثي  الفرض  تم صيا ة  ؛ 
معامل  حساب  تم  الفرض  هذا  صحة  وال تبار  الصفرية، 

اإلرتبا  البسيط بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين متغير 
التدري للماإلحتياجات  تخطيط  بحوثات  بية  مجال   برامجالفى 

 .الريفية لحفاي على البيئةل اإلرشادية
) ويوضح         رقم  معنوية 4جدول  إرتباطية  عالقة  وجود   )

التدريبية متغير  بين    0.01عند مستوى إحتمالي   اإلحتياجات 
مجال في  المبحوثات  الزراعيات  البرامج    للمرشدات  تخطيط 

الخبرة الو يفية    وكل من   ة الريفيةلحفاي على البيئل   اإلرشادية
اإلرشا العمل  مجال  في  والتدري   الزراعي،  اإلرشادية،  دي 

البيئة،و  مجال  فى  البيئ  التدري   وإدراك  يوالتجديدية  ة، 
البيئية والوعى  المشكالت  إرتباطية  .  البيئى،  توجد عالقة  كما 

إحتمالي   مستوى  عند  متغير    0.0٥معنوية  اإلحتياجات  بين 
ل مجال  التدريبية  في  المبحوثات  الزراعيات  تخطيط  لمرشدات 

اإلرشادية الريفية  لحفايل  البرامج  البيئة  اإلتجاه    على  ومتغير 
العالقة   النتاسج عن معنوية  لم تسفر  البيئة. بينما  نحو حماية 

متغير   الزراعيات بين  للمرشدات  التدريبية  اإلحتياجات 
ا  المبحوثات في مجال اإلرشاديةتخطيط  على    يلحفال  لبرامج 

الريفية الريفية،   البيئة  المرأة  تنمية  نحو  اإلتجاه  ومتغيري 
المفاهيم ببعل  بين    .البيئية   والمعرفة  من  أن  يتضح  وهكذا 

األول   البحثى  الفرض  يتوقعها  التى  التسعة  الثناسية  العالقات 
س معنوية  معنوية   بعثبتت  يثبت  لم  فى حين  ثناسية؛  عالقات 

صحة  عالقتين، تنيد  النتاسج  األول    وهذه  البحثى  الفرض 
جزسيا . وبناءا  على ذلك يمكن رفل الفرض اإلحصاسي وقبول  

 ل. الفرض البدي
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 فحرثاتاإلحتياجات التدريبية للمو  معام ت االرتفاب الف يط ويل المتغيرات الم تقلة المدروسة يم  .4جدول  
  يم معام ت االرتفاب الف يط  المتغيرات الم تقلة  م

 ** 0,370- ة. اإلرشادى يفية الو الخبرة  1
 ** 0,243- .التدري  فى مجال العمل اإلرشادى الزراعى 2
 ** 0,226- .ي  فى مجال البيئةالتدر  3
 0,083 .االتجاه نحو تنمية المرأة الريفية 4
 * 0,176 . االتجاه نحو حماية البيئة ٥
 ** 0,209 ية. التجديدية البيئ  6
 ** 0,247 .البيئية تلمشكالاإدراك  7
 ** 0,224 . الوعى  البيئى  8
 0.069 .المعرفة ببعل المفاهيم البيئية 9

 0,01** عند مستوى معنوية                             0,0٥ة * عند مستوى معنوي

 
الع قتتتتتات اإلنحداريتتتتتة المتعتتتتتددة وتتتتتيل المتغيتتتتترات  :اً  ام تتتتت

 فحرثتتات فتتي مجتتالاإلحتياجتتات التدريبيتتة للم الم تتتقلة وبتتيل
 الريفية لحفاظ على البيئةل اإلرشادية برامجال تخطيط  
الىىىذي يتوقىىىع  نيللتأكىىىد مىىىن صىىىحة الفىىىرض البحثىىىى الثىىىا      
الخبىىرة الو يفيىىة  متغيىىرات معنويىىة بىىينإرتباطيىىة عالقىىة  دو وجىى

اإلرشىىىادية، والتىىىىدري  فىىىىي مجىىىىال العمىىىىل اإلرشىىىىادي الزراعىىىىي، 
ريفيىة، تجىاه نحىو تنميىة المىرأة الالتدري  فىى مجىال البيئىة، واإلو 

ة، وإدراك يىىىىىىىتجىىىىىىىاه نحىىىىىىىو حمايىىىىىىىة البيئىىىىىىىة، والتجديديىىىىىىىة البيئواإل
المعرفىىة بىىبعل المفىىاهيم و البيئىىى،  ، والىىوعىالمشىىكالت البيئيىىة

بحوثىىات اإلحتياجىىات التدريبيىىة للم متغيىىر ينوبىىمجتمعىىة  البيئيىىة
 لحفىىىىاي علىىىىى البيئىىىىةل اإلرشىىىىادية بىىىىرامجالفىىىىى مجىىىىال تخطىىىىيط 

فىىىى صىىىورته  نيالثىىىا ثىىىيبحفقىىىد تىىىم صىىىيا ة الفىىىرض ال؛ الريفيىىىة
 ةالفىىىىرض تىىىىم حسىىىىاب معادلىىىى االصىىىىفرية، وال تبىىىىار صىىىىحة هىىىىذ

  ( ٥جدول ) كما في نحدار متعددإ
اإل و        معادلة  نتاسج  متغيرات  تشير  أن  الخبرة نحدار 

اإلرشادي   العمل  مجال  في  والتدري   اإلرشادية،  الو يفية 
مرأة  تجاه نحو تنمية الالتدري  فى مجال البيئة، واإلالزراعي، و 
ة، وإدراك  يتجاه نحو حماية البيئة، والتجديدية البيئالريفية، واإل

البيئية البيئى،    ،المشكالت  المفاهيم  و والوعى  ببعل  المعرفة 
بحوثات  اإلحتياجات التدريبية للممجتمعة ترتبط بمتغير    لبيئيةا

تخطيط   مجال  البيئة ل  اإلرشادية  برامجالفى  على    لحفاي 
م   الريفية إرتبا   قدره  بمعامل  ف 0.482تعدد  قيمة  وتبل    ،

المتعدد   اإلرتبا   معامل  معنوية  ؛  ٥.190المحسوبة إل تبار 
إحصاسيا   و  معنوية  قيمة  ،  0.01حتمالي  اإلمستوى  العند  هي 

بين   متعددة  إرتباطية  عالقة  وجود  إستنتا   ينبغي  وعليه 
اإلحتياجات التدريبية المتغيرات المستقلة مجتمعة وبين متغير  

لحفاي على  ل  اإلرشادية  برامجالفى مجال تخطيط  بحوثات  للم
الفر الريفية  البيئة صحة  تدعم  النتيجة  وهذه  البحثي  ،  ض 

المُستقلة الثاني.   المتغيرات  أن  إلى  التحديد  معامل  وُيشير 
نحو ُتفسر  في%    23.3  مجتمعة  التباين   متغير  من 

للم التدريبية  تخطيط  بحوثات  اإلحتياجات  مجال   برامجالفى 
 .الريفية بيئةلحفاي على الل اإلرشادية
أن يسهم كل من         الثالث  البحثي  الفرض  الخبرة  ويتوقع 
اإلرشادي  الو  العمل  مجال  في  والتدري   اإلرشادية،   يفية 

تجاه نحو تنمية المرأة التدري  فى مجال البيئة، واإلالزراعي، و 
  ة، وإدراك يتجاه نحو حماية البيئة، والتجديدية البيئالريفية، واإل

البيئية البيئى،  المشكالت  والوعى  المفاهيم  و ،  ببعل  المعرفة 
فريد  البيئية معنويا   متغير إسهاما   في  التباين  تفسير  في  ا  

للم التدريبية  تخطيط  بحوثات  اإلحتياجات  مجال   برامجالفى 
البيئةل  اإلرشادية على  الفرض  الريفية  لحفاي  هذا  وإل تبار   ،

الجزس اإلنحدار  معامالت  قيم  للنموذ     ينستعرض  الم ياري 
موضح   في  كما  وذلك  اإلحصاسية  معنوياتها  وإ تبار  الكامل 

( أن  (، حي٥الجدول  ذات معامالت  ثالثث يتضح  ة متغيرات 
إنحدار جزسي معنوي، أي أنها تسهم إسهاما  معنويا  فريدا  في  
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فى  بحوثات  اإلحتياجات التدريبية للمتفسير التباين في متغير  
تخطيط   البيئةل  رشادية إلا  برامجالمجال  على  ،  الريفية  لحفاي 

هي   المتغيرات  اإلرشاديةوهذه  الو يفية  اك  وإدر ،  الخبرة 
 . المعرفة ببعل المفاهيم البيئيةو ، المشكالت البيئية

وللوقىىىىوف علىىىىى أكثىىىىر المتغيىىىىرات المسىىىىتقلة تىىىىأثيرا  علىىىىى       
فىىىى مجىىىال تخطىىىيط بحوثىىىات اإلحتياجىىىات التدريبيىىىة للممتغيىىىر 

، تىىىم إسىىىتخدام الريفيىىىة لحفىىىاي علىىىى البيئىىىةل شىىىاديةاإلر  بىىىرامجال
د التىىىىىدريجى. نمىىىىىوذ  التحليىىىىىل اإلرتبىىىىىاطى واإلنحىىىىىدارى المتعىىىىىد
تزلة تتضىمن وأسفرالتحليل عن معادلة إنحدار  طى متعدد مخ

وإدراك ، الخبىىىىىىىرة الو يفيىىىىىىىة اإلرشىىىىىىىادية مىىىىىىىاه ين إثنىىىىىىىينمتغيىىىىىىىر 
 .  المشكالت البيئية

وإدراك ، اإلرشىىىىىىىاديةالخبىىىىىىىرة الو يفيىىىىىىىة متغيىىىىىىىري  رتبطيىىىىىىىو      
فىى بحوثىات  اإلحتياجات التدريبية للمبمتغير    المشكالت البيئية

 الريفيىىة لحفىىاي علىىى البيئىىةل اإلرشىىادية بىىرامجالط مجىىال تخطىىي
وتبلى  قيمىة ف المحسىوبة  ،0.444بمعامل إرتبا  متعدد قدرة 

؛ وهىىىىى 19.783إل تبىىىىار معنويىىىىة معامىىىىل اإلرتبىىىىا  المتعىىىىدد 
، وعليه   0.01عند المستوى اإلحتمالي قيمة معنوية إحصاسيا  

ة الخبىىىىر متغيىىىىري ينبغىىىىى إسىىىىتنتا  وجىىىىود عالقىىىىة إرتباطيىىىىة بىىىىين 
وبىىىىين متغيىىىىر  البيئيىىىىةالمشىىىىكالت وإدراك ، الو يفيىىىىة اإلرشىىىىادية

 بىىىرامجالفىىىى مجىىىال تخطىىىيط بحوثىىىات اإلحتياجىىىات التدريبيىىىة للم
. ويشىىير معامىىل التحديىىد الريفيىىة لحفىىاي علىىى البيئىىةل اإلرشىىادية

المشىكالت وإدراك ،  الخبىرة الو يفيىة اإلرشىادية  ي أن متغير إلى  
مىىن التبىىاين فىىى متغيىىر %  19.7نحىىو  افسىىر ي وحىىدهما البيئيىىة

 بىىىرامجالفىىىى مجىىىال تخطىىىيط بحوثىىىات يىىىة للماإلحتياجىىىات التدريب
 .الريفية لحفاي على البيئةل اإلرشادية

  ثناء التدريب المفحرثات واج ا التيمعرقات السًا: ساد

ذه الدراسىىىة حصىىىر  مسىىىة عشىىىر معوقىىىا  مىىىن أمكىىىن فىىىي هىىى
ف المعوقىىات التىىي قىىد تمنىىع عمليىىة التىىدري  مىىن تحقيىى  األهىىدا

المرجىىىىىىىىوه وذلىىىىىىىىك مىىىىىىىىن وجهىىىىىىىىة نتىىىىىىىىر المرشىىىىىىىىدات الزراعيىىىىىىىىات 
( أن 6المبحوثىىىىات، حيىىىىث توضىىىىىح البيانىىىىات الىىىىواردة بجىىىىىدول )

هناك  مسة عشر معوقا من وجهة نتر المرشدات الزراعيىات 
يبهىىىىىا تنازليىىىىا  مىىىىن حيىىىىث األهميىىىىىة المبحوثىىىىات والتىىىىي أمكىىىىن ترت

يتضىىىح مىىىن بيانىىىات و ية والتكىىىرار لكىىىل معىىىوى علىىىى حىىىده، النسىىىب
ل أيضىىىا أن هنىىىىاك سىىىبعة معوقىىىات قىىىىد أقرهىىىا أكثىىىر مىىىىن الجىىىدو 

معتىىىىم  جىىىاء فىىىىي مقدمىىىة هىىىذه المعوقىىىاتنصىىى  المبحوثىىىات، و 
% مىىىىن  87.7حيىىىىث أفىىىىاد نحىىىىو  التىىىىدري  يىىىىتم بطريقىىىىة نتريىىىىة
الوسىاسل  إسىتخداممعىوى    وجىاء  .المبحوثات بوجود هذا المعىوى 

فىىي الترتيىى  الثىىاني  بشىىكل  يىىر سىىليم أثنىىاء التىىدري  التعليميىىة
 % مىن المبحوثىات بوجىود هىذا المعىوى. 81.1نحو    حيث أقر

فىىىي  بعىىىل المىىىدربين  يىىىر  قىىىادرين علىىىى الشىىىرحوجىىىاء معىىىوى 
% مىىىىن المبحوثىىىىات  80.٥الترتيىىىى  الثالىىىىث حيىىىىث أفىىىىاد نحىىىىو 

بعىىىل     الرابىىىع معىىىوى بوجىىىود هىىىذا المعىىىوى. وجىىىاء فىىىي الترتيىىى
فىىىي موضىىىوع التىىىدري  حيىىىث أفىىىاد  المىىىدربين  يىىىر متخصصىىىين

وثىىىىات بوجىىىىود هىىىىذا المعىىىىوى. وجىىىىاء % مىىىىن المبح 6٥.1نحىىىىو 
التىىىىىدري  فىىىىىي  بعىىىىىل المىىىىىدربين بموضىىىىىوعمعىىىىىوى عىىىىىدم إلمىىىىىام 

% مىىىن المبحوثىىىات  64.0الترتيىىى  الخىىىامذ حيىىىث أقىىىر نحىىىو 
ى وجىاء فىي الترتيى  السىادس معىوى محتىو   بوجود هذا المعوى.

 61.0يناس  إحتياجات المتىدربين حيىث أفىاد نحىو التدري  ال  
وى. وجىىىىاء فىىىىي الترتيىىىى  % مىىىن المبحوثىىىىات بوجىىىىود هىىىىذا المعىىىى

السىىىابع واأل يىىىر مىىىن المعوقىىىات التىىىي أقرهىىىا أكثىىىر مىىىن نصىىى  
  يىىىر متىىىرابط التىىىدري  بشىىىكل محتىىىوى المبحوثىىىات معىىىوى تقىىىديم 

 % من المبحوثىات بوجىود هىذا المعىوى. ٥3.0حيث أفاد نحو 
نىىات الجىىدول أن بىىاقي المعوقىىات قىىد أقرهىىا أقىىل ويتضىىح مىىن بيا

 من نص  عدد المبحوثات.
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 فحرثاتاإلحتياجات التدريبية للمبيل متغير المتغيرات الم تقلة و  االنحدارية المتعددة ويلالع قات  .5 جدول  
 اإلحتياجات التدريبية للمفحرثات  المتغيرات الم تقلة  م

 المختزل مرذج الن النمرذج ال امل 
 ** 0.369ىى  **  0.3٥0ىى     ة. اإلرشادى الو يفية الخبرة  1
    0.011ىى         .ال العمل اإلرشادى الزراعىالتدري  فى مج 2
  0.021ىى   .التدري  فى مجال البيئة 3
  0.1٥7ىى   .االتجاه نحو تنمية المرأة الريفية 4
    0.104             . االتجاه نحو حماية البيئة ٥
  0.08٥             ية. التجديدية البيئ  6
 **  0.34٥ **  0.3٥2             .البيئية تلمشكالاإدراك  7
     0.007            . الوعى  البيئى  8
  *   0.230ىى      .المعرفة ببعل المفاهيم البيئية 9

 R 0.482 0.444معامل االرتفاب المتعدد 
 R2 0.233 0.197معامل التحد د  
 **  F         5.190 ** 19.783 يمة )ذ( 

 0,01** عند مستوى معنوية                            0,0٥* عند مستوى معنوية     

 

  ثناء التدريب فحرثاتمعرقات التدريب التى واج ا الم 6جدول 
 
 م

 
 معرقات التدريب 

 ال نعم
 %  ت رار  %  ت رار 

 67,1 110 32,9 ٥4 ة الوصول إليه.وصعوب  بعد مكان التدري  1
 67,1 110 32,9 ٥4 .ضي  مكان  التدري  2
 78.0 128 22.0 36 .محيط مكان التدري  الضوضاء  فى 3
 ٥4,9 90 4٥,1 74 . مكان التدري   ير مريح  4
 61,6 101 38,4 63 الذي يقدم في التدري . ضع  المحتوى  ٥
 39.0 64 61.0 100 تدربين. محتوى التدري  ال يناس  إحتياجات الم 6
 47.0 77 ٥3.0 87 . ير مترابط التدري  بشكل محتوى تقديم  7
 ٥1,2 84 48,8 80 التدري . لمحتوى  ال يغطى  موضوعا 8
 43,9 72 6٥,1 92 في موضوع التدري . بعل  المدربين  ير متخصصين 9
 36.0 ٥9 64.0 10٥ . التدري   بعل المدربين بموضوععدم إلمام  10
 19,٥ 32 80,٥ 132 .الشرحبعل المدربين  ير  قادرين على  11
 21,3 3٥ 87,7 129 . نتريةمعتم التدري  يتم بطريقة  12
 18,9 31 81,1 133 بشكل  ير سليم أثناء التدري .  الوساسل التعليمية إستخدام 13
 79,9 131 20,1 33 .توقيت التدري   ير مناس  14
 62,8 103 37,2 61 . بةمدة  التدري   ير مناس 1٥

 

 الترصيات 

حاجة   من  البحث  نتاسج  عنه  أسفرت  ما  ضوء  في 
الز  البرامج  المرشدات  التدري  في مجال تخطيط  إلى  راعيات 
الريفية يتضح ضرورة  لاإلرشادية ل البيئة  اإلهتمام  حفاي على 

دورية   بصفة  التدريبية  اإلحتياجات  باإلرشاد بتقدير  للعاملين 
عامة بصفة  بصفة  اصة    الزراعي  الزراعيات  والمرشدات 

  وذلك في مجال تخطيط البرامج اإلرشادية للحفاي على البيئة 

ألنها في تغير    وعدم إعتبار اإلحتياجات التدريبية من الثوابت
ارة المركزية لإلرشاد الزراعي  . وكذا ضرورة إهتمام اإلد مستمر

تدريبية   دورات  في بعقد  الزراعيات  للمرشدات  دورية  بصفة 
البيئةمج على  للحفاي  اإلرشادية  البرامج  تخطيط  وذلك    ال 

حاجة   المجاإ لوجود  هذا  فى  التدري   ما  للى  ضوء  وفي   .
كشفت عنه النتاسج من أهمية إستخدام معادلة بوريك المطورة 

لتدريبية بدرجة عالية من الدقة أكثر من  لتحديد اإلحتياجات ا
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األ  نت الطرى  التدريبية  اإلحتياجات  تقدير  في  را  رى 
وهي األهمية والمعرفة واإلستخدام    أبعادإلعتمادها على ثالثة  

يزيد   عمما  مصداقيتها  اإلحتيامن  تقدير  التدريبية جند  ات 
ل وذلك  الباحثين  قبل  من  بإستخدامها  الدراسة  توفير توصي 

تدريبية   الوقت، برامج  إعداد  طري   عن  والمال  والجهد، 
للمتدربينتتنا الفعلية  اإلحتياجات  مع  تناس    ،س   وكذا 

 ميزانية التدري  بالجهاز اإلرشادي الزراعي. 

 المراج 
التدري ، مشروع دمىىج الثقافىىة  –( 1997أبو السعود،  يرى حسن )

زراعىىى دارة العامىىة لإلرشىىاد الاإل  السكانية فى اإلرشاد الزراعى،
وإستصىىالح األراضىىي، جمهوريىىة مصىىر العربيىىة ى وزارة الزراعىىة 

ذيىىىىىة والزراعىىىىىة وصىىىىىندوى األمىىىىىم باإلشىىىىىتراك مىىىىىع منتمىىىىىة األ 
 المتحدة للسكان ، القاهرة.

دراسىىة العوامىىل   –( 2002)أبىىو السىىعود، محمىىد أبىىو السىىعود ربيىىع 
المىىىىىنثرة علىىىىىى سىىىىلوك الىىىىريفيين فىىىىى مجىىىىال حمايىىىىة البيئىىىىة مىىىىن 

 ،رسىىالة ماجسىىتير ،خل قىىىرى محافتىىىة كفرالشىىي التلىىوث فىىى بعىى 
 .جامعة طنطا ،كلية الزراعة بكفر الشيخ

دور المىىرأة الريفيىىة فىىى الحفىىاي  –( 1994)عفت عبد الحميد أحمد،  
لحفىىاي علىىى المىىوارد البيئيىىة النىىدوة القوميىىة حىىول ا بيئىىة،علىىى ال

 قطر.  ة،الدوحى ،فى الوطن العربىى
 بالقريىىة:نتىىم الصىىرف الصىىحى   تقيىىيم  –(  1992)الجوهرى، فاطمىىة  

المركىىىىىز ، وقىىىىىاسع الملتقىىىىىىى العلمىىىىىى للتنميىىىىىة الريفيىىىىىة المتكاملىىىىىة
 .القاهرة ،لقومى للبحوث وجهاز بناء وتنمية القرية المصريةا

اإلحتياجىىىىىات  –( 201٥) الحصىىىىىاوي، أحمىىىىىد محمىىىىىد عبىىىىىد المطلىىىىى 
التدريبية للمشرفين اإلرشاديين الىىزراعيين، رسىىالة دكتىىوراه، كليىىة 

 ة، جامعة طنطا.الزراع
اإلحتياجىىىات التدريبيىىىىة  –( 2013خضىىىرجي، منىىىال محمىىىىد علىىىى )ال

إلتصىىىىىال للمهندسىىىىات الزراعيىىىىات العىىىىىامالت لتنميىىىىة مهىىىىارات ا
، كليىىة باإلرشىىاد الزراعىىي فىىي محافتىىة الغربيىىة، رسىىالة دكتىىوراه 

 الزراعة، جامعة طنطا.
دراسىىىىىة للسىىىىىلوك البيئيىىىىىى للمىىىىىرأة  –( 199٥)الشىىىىىناوى، ليلىىىىىى حمىىىىىاد 

الجم يىىة العلميىىة   ،جمهورية مصىىر العربيىىةفية ببعل قرى  الري 
 (.1/9٥) نىشرة بحثيىة رقم ،لإلرشاد الزراعى

اإلحتياجات التدريبية للمرشىىدات  –( 2001القال، هالة مقبل محمد )
تىىة الدقهليىىة، رسىىالة ماجسىىتير، كليىىة الزراعىىة، الزراعيىىات بمحاف
 جامعة المنصورة.

العربيىىىىىة مىىىىىىن  حمايىىىىىة البيئىىىىىة أسىىىىىالي  –( 1999)أحمىىىىىد  ،الىىىىىنكالوي 
وم أكاديمية نايف العربيىىة للعلىىى  ،التلىوث: مىد ل إنسانى متكامل

 .الرياض ،الطبعىة األولىى ،األمنيىة
سىىىلوك البيئىىىي ال –( 2011بازينىىىة، تيسىىىير قاسىىىم عبىىىد   إسىىىماعيل )

للمىىىىرأة الريفيىىىىة بمحافتىىىىة كفىىىىر الشىىىىيخ، رسىىىىالة دكتىىىىوراه، كليىىىىة 
 الزراعة، جامعة طنطا.

اإلحتياجىىىىىىىات التدريبيىىىىىىىة  – ( 2009) ضىىىىىىىر، شىىىىىىىيريهان أنىىىىىىىورعلى 
الزراعىىىىىة العضىىىىىوية  للمرشىىىىىدين الىىىىىزراعيين فىىىىىى بعىىىىىل تقنيىىىىىات

جامعىىة  ،كفىىر الشىىيخ، رسىىالة ماجسىىتير، كليىىة الزراعىىة بمحافتىىة
   كفر الشيخ.

دراسة تحليليىىة ألولويىىات  –( 2011) أحمد مصطفى محمد  حان،سر 
عيين فىىىى مجىىىال اإلدارة اإلحتياجىىىات التدريبيىىىة للمرشىىىدين الىىىزرا 

المتكاملىىىة لألعمىىىال المزرعيىىىة بمحافتىىىة قنىىىا، مجلىىىة اإلقتصىىىاد 
 ، (2) والعلىىوم اإلجتماعيىىة، جامعىىة المنصىىورة،المجلدالزراعىىى 

 .133 -  117،  (3)عددال
دور اإلرشىىىاد الزراعىىىى فىىىى  –( 2000)السىىىالم بىىىد ربى، فاطمىىىة عشىىى 

قدمىىة م مرجعىىي بحىىث  ،المحافتة علىى البيئىىة بمحافتىىة الغربيىىة
لىىىىىىى اللجنىىىىىىة العلميىىىىىىة الداسمىىىىىىة لإلقتصىىىىىاد الزراعىىىىىى واإلرشىىىىىاد إ

 .جامعة األزهر  ،فىالزراعى والمجتمع الري 
 –( 2001) أبىىىىو حليمىىىىةأحمىىىىد وفىىىىاء  ؛عبىىىىد السىىىىالم شىىىىربى، فاطمىىىىة

بالمعهىىد األزهىىرى الثىىانوى  ئيىىة للفتيىىات الريفيىىاتاإلتجاهىىات البي 
بهىىا، الجم يىىة بإحدى قرى محافتة الغربيىىة والعوامىىل المرتبطىىة  

العلميىىىىىىة لإلرشىىىىىىاد الزراعىىىىىىى، المنتمرالخىىىىىىامذ بعنىىىىىىوان  آفىىىىىىاى 
زراعى فى مجىىال البيئىىة ، المركىىز المصىىرى وتحديات اإلرشاد ال

 .الدولى للزراعة بالدقى
دور المىىىىىرأة الريفيىىىىىة فىىىىىى  –( 2006)إبىىىىىراهيم موسىىىىىى عبيىىىىىد، حنىىىىىان 

الحفىىىىاي علىىىىى البيئىىىىة مىىىىن التلىىىىوث فىىىىى بعىىىىل قىىىىرى محافتىىىىة 
 .جامعة طنطا ،كليىة الزراعىة بطنطا ،لة ماجىستيررسا  ،الغربية

حتياجىىىىىات التدريبيىىىىىة اإل –( 2019عطيىىىىىة، إينىىىىىاس أحمىىىىىد بلتىىىىىاجي )
للمرشىىىدات الزراعيىىىات فىىىي مجىىىال الحفىىىاي علىىىى البيئىىىة الريفيىىىة 

ة، رسىىىىالة ماجسىىىىتير، كليىىىىة الزراعىىىىة، جامعىىىىة بمحافتىىىىة الغربيىىىى 
 طنطا.
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اصىىر، مصىىر اإلرشىىاد الزراعىىى المع –( 1992) عمىىر، أحمىىد محمىىد
 .للخدمات التعليمية، القاهرة
البيئىىىى  سىىىلوكمحىىىددات ال –( 2006)محمىىىد، مىىىراد محسىىىن إبىىىراهيم 

بكفر  كلية الزراعة  ،رسالة دكتوراه   ،للزراع بمحافتة كفر الشيخ
 طنطا. جامعة  الشيخ،
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ABSTRACT 

Training Needs for Female Agricultural Extension Agents in Planning 

Extension Programs to Preserve the Rural Environment in Gharbia 

Governorate 

Al-Gohary,A.M., Attia,E.A. and El-Shennawy,L.H. 

This study was conducted to assess the training 

needs of female agricultural extension agents in 

planning extension programs to preserve the rural 

environment in Gharbia governorate by using Borich 

modified equation (1980). A random sample of 164 

agricultural extension female agents was drawn from 

the village-level extension female agents in Gharbia 

governorate. Data were collected from sample persons 

by personal interview using a structured interview 

schedule. Collected data were coded and analyzed using 

the SPSS package.  

     The main findings of the study could be summarized 

as follows: -   

1- There were statistically significant bivariate 

relationships at the level of 0.01 of significance 

between the variable of training needs of female 

agricultural extension agents in planning extension 

programs to preserve the rural environment and 

between variables of extension work experience, 

training in agricultural extension work, training in 

the field of environment, environmental 

renewability, perception of environmental 

problems, and environmental awareness; ; Also 

there were statistically significant bivariate 

relationships at the level of 0.05 of significance 

between the variable of training needs of female 

agricultural extension agents in planning extension 

programs to preserve the rural environment and 

between      the variable of attitudes towards 

environmental protection; while there were no 

statistically significant bivariate relationships 

between the variable of training needs of female 

agricultural extension agents in planning extension 

programs to preserve the rural environment and 

between      variables of attitudes towards developing 

rural women,  and knowledge with some 

environmental concepts.  

2- The studied independent variables combined, 

explained about 23.3 % of the variances of the 

variable of training needs of female agricultural 

extension agents in planning extension programs to 

preserve the rural environment in Gharbia 

governorate. 
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