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 2022 سبتمبر 29 ى، الموافقة على النشر ف2022 أغسطس20 استالم البحث فى

 الملخص العربى

محثددات جثودة الحيثاة  بصثةة رييسثية دراسثةاستهدف البحث  
المهنيثثثثثة للمرشثثثثثدين الثثثثثزراعيين بمحثثثثثافظتى الشثثثثثرقية وشثثثثثمال 

بعث  الخصثايص الشخصثية  علثىل التعرف من خل سيناء،وذلك 
لمبحثثوثين بمحثثافظتى الشثثرقية وشثثمال لجتماعيثثة القتصثثادية واالوا

جثثودة الحيثثاة المهنيثثة مثثن  مسثثتويات وتحديثثد مثثدف تثثوفر ،سثثيناء
الةثرو  المعنويثة  وتحديثد ،البحث مبحثوثين بمنققتثى للوجهة نظر 
مثثثن وجهثثثة نظثثثر  المدروسثثثة جثثثودة الحيثثثاة المهنيثثثة بثثثين ابعثثثاد

بثين  االرتباقيثة تحديد العلقثةوكذلك  ،البح وثين بمنققتى المبح
المتغيثثثرات المسثثثتقلة وبثثثين )درجات(ابعثثثاد جثثثودة الحيثثثاة المهنيثثثة 

درجثثة اهسثثها   بمنققتثثى البحثث ، واخيثثرار التعثثرف علثثى المدروسثثة
فثثى تةسثثير التبثثاين الكلثثى  النسثثبى للمتغيثثرات المسثثتقلة المدروسثثة

بمنققتثى  جثودة الحيثاة المهنيثةبين المبحوثين فثى )درجات(ابعثاد 
المبحثوثين  مثن ججمثالى عثدد %10بنسبة وت  اخذ عينة ،البح  

بمحثثافظتى عشثوايية منتظمثة مبحوثثار بقريقثة  105فبلث  حجمهثا 
مرشثثثدار  1028الشثثثرقية وشثثثمال سثثثيناء البثثثال  ججمثثثالى عثثثدد   

مرشثثد بمحافظثثة  555مرشثثد بمحافظثثة الشثثرقية،  473زراعيثثار )
تخد  اهسثثتبيان بالمقابلثثة الشخصثثية لجمثث  شثثمال سثثيناء(، واسثث

سثثاليا اهحصثثايية لتحليثثل ألوقثثد اسثثتخد  العديثثد مثثن ا ،البيانثثات
منهثثثا اسثثثاليا  بلتحقيثثث  ا دافثثثب واختبثثثار فرو ثثث البحثثث بيانثثثات 

البسيق،، كمثا اسثتخد  معامثل  االرتباقالوصةي ومعامل  حصاءها
درج ( والتحليثثثثل االنحثثثثدارد المتعثثثثدد المتثثثث2التقثثثثاب  النسثثثثبي)كا

فى انب توجد  :وتتلخص ا   نتايج  ذا البح  Step-wiseالصاعد 
فثثرو  معنويثثة بثثين ابعثثاد جثثودة الحيثثاة المهنيثثة المدروسثثة مثثن 

وجهة نظر المبحوثين بمحافظتى الشرقية وشمال سيناء وذلك فثى 
الحوافز المعنويثثثة، تةثثثوي  السثثثلقة والمرونثثثة فثثثى العمثثثل، ابعثثثاد)

ة العمثثثل، والمهثثثارات االجتماعيثثثة كةايثثثة االمكانيثثثات الماديثثثة لبييثثث
متغيثرات مسثتقلة تسثا    اربعثةوجثود  تبثين(، للمرشدين الزراعيين

جثثودة الحيثثثاة  معثثايير )درجثثات(فثثي تةسثثير التبثثاين الحثثاد  فثثي 
، وقثثثد اسثثثتقاعت  ثثثذ  منققتثثثى البحثثث مبحثثثوثين فثثثى للالمهنيثثثة 

وجثثود مثثن التبثثاين الحثثاد  فثثي درجثثة  %27.5المتغيثثرات تةسثثير 
و ثذ   منققتثى البحث مبحثوثين فثى للة الحياة المهنية جود معايير

االتجثثا  نحثثثو العمثثثل ،التعثثثر  لمصثثثادر المعلومات)المتغيثثرات  ى
 (.الر ا الوظيةى،الدافعية لإلنجاز،اهرشادف

المرشدين  -جودة الحياة المهنيةالكلمات االفتتاحية: 
 محافظة شمال سيناء. -محافظة الشرقية -الزراعيين

 المقدمة 

التنميررررة المسررررتدامة باذنسرررران الرررر   يعتبررررر الركيررررز   ترررررتبط
األساسية لبناء التنمية واالنطالق بمعدالتها وتوجيههرا لصرالح  
و لرررررررل مرررررررن خرررررررالو أنشرررررررطت  المتعررررررردد  وجهرررررررود  المتواصرررررررلة 
والتنظيمرراا التررى يقرروم بادارتهررا والواقررو السياسررى واالقتصرراد  

بعرراد واالجتمرراعى الرر   يعرريش فررى إطررار  وعائررد أنشررطت  فررى أ
هرر ا الواقررو إيجابيررا أو سررلبيا، ويتوقررة قررو  ودرجررة ونوعيررة هرر ا 
العائررد علررى اسررتمرار التنميررة وتواصررلها مررن خررالو الترروازن بررين 
أنشررطة اذنسرران فرررى المجتمررو والبيئررة الترررى يعرريش فررى إطارهرررا 
بنظمهررا المختلفررة وتنظيماتهررا وتنميررة اسررتخدام  للمرروارد البيئيررة 

 (.136ص ،2001المتاحة)السروجى،
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ويتوقررة بنررراء األمرررم الحدينرررة علررى تنميرررة مواردهرررا البشررررية 
ومررن المعررروة برر ن رأس المرراو والمرروارد الطبيعيررة وغيرهررا مررن 
العوامرررو االقتصرررادية تلعرررم دورا هامرررا فرررى النمرررو االقتصررراد ، 
ولكرررن مرررا مرررن عنصرررر مرررن هررر   العناصرررر يفررروق فرررى األهميرررة 

د فررى عنصررر القررو  البشرررية  لررل ألن مصرردر الت ييررر ال يوجرر
عرمء األنظمة والقوانين بقردر مرا يوجرد فرى األفرراد فعلريهم يقرو 

الت ييررر وعلرريهم يتوقررة تحويررو المصررادر الطبيعيررة إلررى أشررياء 
 )أبرررو العرررز، نافعرررة يحسرررن اسرررت اللها وتوجيههرررا لخيرررر الجميرررو

 (.326ص ،1998
وتعتبررر المرروارد البشرررية محررورا رئيسرريا فررى اذنتررا  وتعتمررد 

علررى حجررم ومسررتو  إعرردادها وت هيلهررا  فاعليتهررا إلررى حررد كبيررر
للنهرروب بمسررتوياا التقرردم التكنولرروجى، حيررث أن مررن أصررعم 
المشرركالا التررى تواجرر  الرردوو الناميررة فررى محاوالتهررا المسررتمر  
لتنميررررة مجتمعاتهررررا إقتصرررراديا واجتماعيررررا مررررا يتعلررررق بالعنصررررر 
البشررررر  الررررالزم لتررررمان االسررررت الو األمنررررو لبرررراقى العناصررررر 

هرردة التنميررة ووسرريلتها باعتبررار  النرررو  القوميررة  اذنتاجيررة فهررو
 التررررررى يعقررررررد عليهررررررا اممرررررراو والرخرررررراء فررررررى المجتمو)الخررررررولى،

 (.1676ص ،2019
وتعد الموارد البشرية من أهم مقوماا التنمية الشراملة أل  
دولررررة لرررر لل يجررررم أن تررررولى الدولررررة اهتمامررررا كبيرررررا بالعنصررررر 

المالئمررررة البشرررر  وتسررررعى جاهررررد  إلررررى تهيئررررة ظررررروة العمررررو 
لتحقيق أعلى معدالا اذنتاجية و لل بتوفير األمن الصرناعى 
والرعايررررة الصررررحية واالجتماعيررررة المناسرررربة والتررررى تعتبررررر أحررررد 

 (.971ص ،2020 مقوماا اذنتا )عامر وآخرون،
ويمنررررو اذرشرررراد الزراعررررى أحررررد أهررررم سرررربو تنميررررة القطررررا  
الزراعررى إن لررم يكرررن أهمهررا علررى اذطرررالق، حيررث يقرروم بنقرررو 
نتررائا البحرروث والمسررتحدناا الزراعيررة إلررى الررزرا  وأسرررهم مررن 
أجو رفو مسرتو  معيشرتهم عرن طريرق تنميرة قردراتهم السرلوكية 
واذنتاجيرررررررررة مرررررررررن خرررررررررالو تزويررررررررردهم بالمعرررررررررارة والمهررررررررراراا 
قنرراعهم بتبنررى التقنيرراا الحدينررة و لررل  واالتجاهرراا اذيجابيررة واع

و الجرروهر باعتبررار أن رفررو كفرراء  العنصررر البشررر  الزراعررى هرر

تزويرررد  األساسرررى المحررردد أل  تنميرررة فرررى هررر ا القطرررا  كمرررا أن 
بالتقنياا الجديد  يعد شرطا تروريا ذحرداث أ  تقردم زراعرى 

 (.84ص ،2012ملموس)قشطة،
( أن العرراملين 755ص ،2016)ويؤكررد عبرردالعاو ومحمررد 

فررررى المجرررراو اذرشرررراد  هررررم حجررررر الزاويررررة فررررى نجررررا  العمررررو 
تحقيررق االسررتراتيجية المنوطررة برر ، لرر ا اذرشرراد  وآداء مهمترر  و 

ينب ى أن يكون العاملون على استعداد تام مداء مهام اذرشراد 
 األساسية.

وتتجلى أهمية تنمية قدراا العاملين باذرشراد الزراعرى فرى 
أهميررة دورهررم فررى إحررداث التنميررة الزراعيررة وهررو مررا يرردعو إلررى 

علرررى تطررروير تنميرررة قررردراتهم فنيرررا ومهنيرررا وميررردانيا بمرررا يسررراعد 
 ،1998 مسرررررررررتو  آدائهرررررررررم فرررررررررى الواقرررررررررو الميررررررررردانى)الطنوبى،

 (.434ص
ولكرى يقرروم المرشررد الزراعررى بالمهرام الموكولررة إليرر  بكفرراء   

االتجاهرررراا المرغوبررررة  فالبررررد مررررن ترررروافر عررررد  متطلبرررراا منهررررا 
والعميقة نحو العمو  ات  ونحو جمهور الرزرا  وأن يكرون قرادرا 

باسرررتجاباتهم ولديررر  قررردر مررررن والتنبررررؤ  علرررى فهرررم دوافرررو النررراس
التوافق النفسى والنباا االنفعالى والقدر  الخالقرة علرى توصريو 
األفكررررار الجديررررد  وكرررر لل التفكيررررر فررررى السرررربو المالئمررررة لحررررو 

 (.2518ص ،2018 المشكالا)باشا،
كمررا تلعررم بيئررة العمررو الجيررد  دورا هامررا فررى تحقيررق الراحررة 

راعرى وهرو مرا قرد يرؤنر النفسية ورفو الرو  المعنوية للمرشرد الز 
فررى تكيفرر  المهنررى و لررل مررن خررالو التعرراون والعالقرراا الوديررة 
بين المرشدين الزراعيين وبعتهم البعب وكر لل مرو الرؤسراء 
والمسترشدين وبالتالى النجرا  فرى تحقيرق التوافرق المهنرى، كمرا 
يمنررررو الرررردعم االجتمرررراعى مررررن خررررالو األسررررر  أو األصرررردقاء أو 

 اما فى زياد  توافق األفراد مهنيا)عنمران،البيئة المحيطة دورا ه
 (.46ص ،4ص ،2005

ويررؤد  رتررا الفرررد عررن عالقرراا العمررو إلررى تحقيررق  اترر  فررى 
ميدان العمرو وتكيفر  وتوافقر  مرو بيئتر  بالطريقرة الترى تتفرق مرو 
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فكرتر  عرن نفسرر  وشرعور  بالسررعاد  واالرتيرا  عررن نفسر  وعملرر  
 (.91ص ،2013وغير )اسماعيو ونصار،

 يةة البحثمشكلال
يعتبر العنصر البشر  هو محور التنمية وتركز علي  كو 
مؤسسة تعمو بالتنمية الريفية فى مجاو اختصاصها وأن 
االهتمام بالعنصر البشر  ومشاركت  الحقيقية فى عملية 
التنمية وت هيل  ورفو كفاءت  هو الهدة المشترل لجميو 

حد أهم موارد مؤسساا التنمية الريفية، فالمورد البشر  يمنو أ
المنظمة وجوهر آدائها فهو ال   يعمو ويفكر ويدير 
التكنولوجيا وأن إمتالل المنظمة لمورد بشر  كةء متميز فى 
آدائ  يدفو بها نحو التميز فى تسيير باقى مواردها والتحكم 
فيها بشكو فعاو وهو ما يتيح زياد  إنتاجيتها وتعزيز مكانتها، 

نظمة أن تحفز العاملين بها ل لل يعتبر من أهم مهام الم
لتحقيق مستو  عاو من امداء من خالو حنهم على العمو 
الجاد واذسهام الفعاو فى تحقيق أهداة المنظمة و لل من 
شبا   خالو الربط بين قيامهم بسلول امداء المطلوم واع
إحتياجاتهم وعلى  لل تكمن قو  المنظماا فى أفرادها أكنر 

إجراءاتها أو أصولها ومواردها، مما تكمن فى أنظمتها أو 
فالمنظماا القادر  على رفو الرو  المعنوية للعاملين بها تكون 
أكنر قدر  على تدعيم مركزها التنافسى ومواجهة التحدياا 
وتنمية رو  اذنجاز وتطوير امداء ول لل فان اذعداد 
المعنو  لألفراد يعتبر من أهم دعائم التقدم والنمو فى مجاو 

ة ل لل كان البد من توجي  األنظار نحو البعد التنمي
االستراتيجى للموارد البشرية وال   ال يتحقق إال من خالو 
توفير القدر الكافى من متطلباا جود  الحيا  المهنية حيث 
أن نسبة كبير  من فعالية العنصر البشر  ومستو  آدائ  
يتعلق بمد  رتا  عن البيئة التى يعمو بها والمستو  

يشى ال   تتمن  ل  وظيفت  وتوفير بيئة عمو آمن  المع
وصحية واالستقرار الوظيفى وتوفير الفرص للنمو والتطور 
والمشاركة فى اتخا  القراراا فكلما تميزا بيئة العمو بالقبوو 
نتمائهم للمنظمة والعمو  والرتا من جهة العاملين زاد والئهم واع

زيد من دافعية باخالص وتفانى لتقديم أفتو ما لديهم مما ي
اذنجاز من أجو تحقيق أهداة المنظمة فى تقديم مخرجاا 

ومن خالو  بالمجتمو ككو، االرتقاء  اا جود  عالية ومن نم 
ما سبق عرت  فقد المبحونين تركزا مشكلة البحث فى 

ما هى مستوياا جود  محاولة اذجابة على التساؤالا امتية  
بمحافظتى الشرقية  ينالمبحونالحيا  المهنية من وجهة نظر 

أبعاد )درجاا( وشماو سيناء؟، هو توجد فروق معنوية بين 
بمنطقتى  المبحونينجود  الحيا  المهنية من وجهة نظر 
أبعاد جود  )درجاا(  البحث؟، ما هى العالقة االرتباطية بين

الحيا  المهنية والمت يراا المستقلة المدروسة بمنطقتى 
النسبى للمت يراا المستقلة  البحث؟، ما هى نسبة اذسهام

 اا االرتباط المعنو  فى تفسير التباين الكلى بين المبحونين 
 أبعاد جود  الحيا  المهنية بمنطقتى البحث ؟.)درجاا(  فى 

 ا داف البح 
اتساقا مو المشكلة البحنية التى سبق  كرها تم تحديد 

 األهداة التالية  
ونين مبحللالخصائص المميز   بعب التعرة على -1

 بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء.
جود  الحيا  المهنية من وجهة  مستوياا مد  توفر تحديد -2

 . البحثنظر المبحونين بمنطقتى 

 جود  الحيا  المهنية بين أبعادتحديد الفروق المعنوية  -3
 . البحثمن وجهة نظر المبحونين بمنطقتى  المدروسة

عاد جود  أب توفربين درجة  االرتباطية تحديد العالقة -4
بمنطقتى  المت يراا المستقلة المدروسةوبين الحيا  المهنية 

 البحث. 

تحديد االسهام النسبى للمت يراا المستقلة  اا االرتباط  -5
المعنو  فى تفسير التباين الكلى بين المبحونين فى درجة 

 بمنطقتى البحث. أبعاد جود  الحيا  المهنية توفر
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 يةةرو  البحثال

تم صياغة الفرب البحنى  النالثبحنى لتحقيق الهدة ال  -1
فروق معنوية بين أبعاد جود  الحيا  توجد التالى  " األوو

المهنية المدروسة من وجهة نظر المبحونين بمحافظتى 
 ".الشرقية وشماو سيناء

تم صياغة الفرب البحنى  الرابولتحقيق الهدة البحنى  -2
أبعاد  توفرارتباطية بين درجة "توجد عالقة  التالى  النانى

جود  الحيا  المهنية للمبحونين بمحافظتى الشرقية وشماو 
التالية   وبين كو من المت يراا المستقلة المدروسة  سيناء

السن، المؤهو الدراسى، التخصص الدراسى، عدد سنواا 
العمو بالقطا  الزراعى، عدد سنواا العمو باذرشاد 
الزراعى، التفرغ للمهنة، مكان اذقامة، الدخو 

لشهر ،مد  كفاية الدخو الشهر ، حتور الدوراا ا
التدريبية،عدد الدوراا التدريبية، الدافعية لإلنجاز، الرتا 
الوظيفى، االتجا  نحو العمو اذرشاد ، التعرب 

 ". لمصادر المعلوماا الزراعية

تم صياغة الفرب البحنى الخامس لتحقيق الهدة البحنى  -3
ستقلة  اا االرتباط تسهم المت يراا الم" التالى  النالث

المبحونين فى درجة  المعنو  فى تفسير التباين الكلى بين
توفر أبعاد جود  الحيا  المهنية بمحافظتى الشرقية وشماو 

 ". سيناء
ه ا وقد تم وتو الفروب البحنية فى صورتها الصفرية 

 حتى يمكن اختبارها.
  األ مية النظرية للبح :

يرم علير  مرن تسراؤالا ه ا البحث ومرا يطرحر  ومرا يج يعد
وكرر لل مرررا أتبررو فيررر  مرررن إجررراءاا بحنيرررة سررواء علرررى مسرررتو  
المت يراا البحنيرة وقياسرها والمفراهيم اذجرائيرة وكر لل التحليرو 
اذحصررائى يمكنهررا أن تمهررد الطريررق إلررى المزيررد مررن البحرروث 
المسرررتقبلية وهرررو مرررا قرررد يسرررهم فرررى تحقيرررق درجرررة مرررن الوترررو  

مو بين فر  علم النفس الزراعى النظر  لمجاو بحنى جديد يج

واذدار  فررى اذرشرراد الزراعررى والرر   يتطلررم إجررراء العديررد مررن 
 الدراساا مما يحقق تراكمية المعارة فى ه ا المجاو.

  األ مية التقبيقية للبح :
ترررتلخص األهميرررة التطبيقيرررة للبحرررث فرررى أن نتائجررر  سررروة 

للمرشررررردين  أبعررررراد جرررررود  الحيرررررا  المهنيرررررةتعطرررررى مؤشررررررا عرررررن 
ومرن ناحيرة أخرر   الزراعيين بمحافظتى الشرقية وشرماو سريناء

فررران تعررررة هررر ا البحرررث علرررى أهرررم العوامرررو الترررى لهرررا عالقرررة 
للمرشرردين وتحديردها سروة يفيرد القررائمين  بجرود  الحيرا  المهنيرة

تعزيرررررز علررررى تخطررررريط السياسرررررة اذرشرررررادية بمررررا يسررررراعد علرررررى 
شرررردين لررررد  المر  االن مرررراس الرررروظيفى وزيرررراد  دافعيررررة اذنجرررراز

الزراعيين مما يجعلهم أكنر كفاء  فى أداء رسالتهم وه ا يؤد  
 فى النهاية إلى دعم وتنشيط العمو اذرشاد  وزياد  فعاليت . 

  اهقار النظرف للبح :
لقد تزايد االعتراة بجود  الحيرا  علرى أنهرا عنصررا أساسريا 
للتنميررة المسررتدامة وأصرربح السررعى للحصرروو علررى جررود  حيررا  

ر قلرررررق متزايرررررد لكرررررو مرررررن األفرررررراد والمجتمعررررراا أفترررررو مصرررررد
المحلية، حيث يتم السعى دائما للعنور على الرتا عن الحيرا  
                          المسررررررررررررررررررررررررررررتدامة فررررررررررررررررررررررررررررى عررررررررررررررررررررررررررررالم مت يررررررررررررررررررررررررررررر تقنيررررررررررررررررررررررررررررا

(Leung and Lee,2005,p.161) 
( أن جرررررود  الحيرررررا  هرررررى 24،ص2006)وأوترررررح البرررررردان

 لررل مررن شررراء  األمررو فررى تحقيررق مسررتقبو أفتررو بمررا يتتررمن 
أراترررى جديرررد  وتحقيرررق تحسرررن فرررى الررردخو والطعرررام والملررربس 
والمسررركن وفررررص أفترررو للترقرررى فرررى المهنرررة وكررر لل االرتقررراء 

 بمستو  الرفاهية االجتماعية. 
( أن جرررررررود  الحيرررررررا  هرررررررى p50,2013)وأشرررررررارا باركاسررررررريا 

السررررالمة العامررررة لألفررررراد والمجتمعرررراا مررررو تلخرررريص السررررماا 
جررود  الحيررا  الرتررا عررن  ى الحيررا  وتشررموالسررلبية واذيجابيررة فرر

الحيرررا  بمرررا فرررى  لرررل كرررو شررر  مرررن الصرررحة الجسررردية والعائلرررة 
والتعليم والتوظية والنررو  واممران وترمان الحريرة والمعتقرداا 

 والبيئة.الدينية 



  ...محدداا جود  الحيا  المهنية للمرشدين الزراعيين   باشارانيا حمدي عبدالصادق  ،سليمان عياش اسليم

 

1191 

( نقرررال عرررن األشررروو 1098،ص2014وأورد)فرررود  وسرررليم،
ديرة أن جود  الحيا  تتمنو فى درجة رقى مستو  الخدماا الما

درال هرررؤالء األفرررراد  واالجتماعيرررة الترررى تقررردم ألفرررراد المجتمرررو واع
لقرردر  الخرردماا التررى تقرردم لهررم علررى إشرربا  حاجرراتهم المختلفررة 
وال يمكررن أن يرردرل الفرررد جررود  الخرردماا التررى تقرردم لرر  بمعررزو 
عن األفراد ال ين يتفاعو معهم )أصدقاء وزمالء العمو وأشقاء 

تبط بالبيئرررررة الماديرررررة والبيئرررررة وأقرررررارم(أ  أن جرررررود  الحيرررررا  ترررررر 
 النفسية واالجتماعية التى يعيش فيها الفرد.

( نقرال عرن 1216ص ،2016)وير  عكرش ومرى اذمرام 
كرررراظم والبهررررادلى أن جررررود  الحيررررا  هررررى درجررررة إحسرررراس الفرررررد 
بالتحسررررن المسررررتمر لجوانررررم شخصرررريت  فررررى النررررواحى النفسررررية 

شخصرية والجسرمية والمعرفية واذبداعية والنقافية والرياترية وال
والتنسيق بينها مو تهيئة المنرا  المزاجرى واالنفعرالى المناسربين 
للعمرررررررررو واذنجررررررررراز والرررررررررتعلم المتصرررررررررو للعررررررررراداا والمهررررررررراراا 
واالتجاهرررراا وكرررر لل تعلررررم حررررو المشرررركالا وأسرررراليم التوافررررق 
والتكية وتبنى منظور التحسن المستمر لردداء ك سرلوم حيرا  

تر  بالقردر المتروازن واسرتمرار  فرى وتلبية الفررد الحتياجاتر  ورغبا
توليد األفكار واالهتمام باذبدا  واالبتكار والتعلم التعراونى بمرا 

 ينمى مهارات  النفسية واالجتماعية.
وعلرررى  لرررل تعتبرررر جرررود  الحيرررا  فرررى المجتمعررراا الحدينرررة     

مؤشرا هاما لقيراس مرا حققتر  خطرط التنميرة فرى المجتمرو علرى 
شرررراا التنميرررة ال تتمنرررو فرررى الررردخو حيرررا  أفرررراد  حيرررث أن مؤ 

نمررا االرتقرراء بجررود  حيررا  المررواطن ككررو مررن صررحة  فحسررم واع
وتعلرريم وترفيررر  وغيرهرررا وبالترررالى ال تقتصررر جرررود  الحيرررا  علرررى 

نما هى تنمية  وتنمية  اتية اجتماعية التنمية االقتصادية فقط واع
 لألفررررراد وتنميررررة للبيئررررة التررررى تحرررريط بهم)الرفرررراعى والرررردمهوجى،

 (.569ص ،2018
وبصررفة عامرررة تعرررد جررود  الحيرررا  فرررى حررد  اتهرررا مت يررررا لررر  
انعكاسرررراا إيجابيررررة علررررى حيررررا  األفررررراد فررررادرال الفرررررد وتقييمرررر  
لجررررود  حياترررر  بصررررور  إيجابيررررة أو بمسررررتو  مرتفررررو فررررى جميررررو 
مراحررو عمررر  تكسررب  القرردر  علررى تفهررم المواقررة المختلفررة وحررو 

عررررر  وعرررررردم األزمررررراا وتحقيرررررق التوافرررررق االجتمررررراعى مرررررو مجتم
التخرروة مررن المرحلررة التررى يعيشررها واذقبرراو علررى الحيررا  أكنررر 
من ال   يردرل أو يقريم جرود  حياتر  بصرور  سرلبية أو بمسرتو  

 (.719،ص2019منخفب)الحسينى،
( أربعرررة مؤشرررراا لجرررود  149،ص2012)نعيسررر  وحرررددا
المؤشرررراا النفسرررية  وتتمنرررو فرررى شرررعور الفررررد  -1الحيرررا  هرررى 

التوافررق مررو المرررب أو الشررعور بالسررعاد   بررالقلق واالكتئررام أو
المؤشررررررراا االجتماعيررررررة  وتتتررررررح مررررررن خررررررالو  -2والرتررررررا، 

العالقرررررراا الشخصررررررية ونوعيتهررررررا فتررررررال عررررررن ممارسررررررة الفرررررررد 
المؤشررررراا المهنيررررة  وتتمنررررو فررررى  -3لألنشررررطة االجتماعيررررة، 

درجة رتا الفرد عرن مهنتر  وحبر  لهرا والقردر  علرى تنفير  مهرام 
المؤشرراا  -4لتوافق مو واجبراا عملر ، وظيفت  وقدرت  على ا

الجسررمية والبدنيررة  وتتمنررو فررى رتررا الفرررد عررن حالترر  الصررحية 
والتعرررايش مرررو امالم والنررروم والشرررهية فرررى تنررراوو غ ائررر  والقررردر  

 الجنسية.
جرررراد الرررررم  أمررررا عررررن جررررود  الحيررررا  الوظيفيررررة فقررررد عرفهررررا

( ب نهررا مجمررو  العمليرراا المتكاملررة والمخططررة 9ص ،2008)
مسررتمر  المررؤنر  فررى الحيررا  المهنيررة والشخصررية للعرراملين بمررا وال

يسرررررهم فرررررى تحقيرررررق المنظمرررررة ألهررررردافها االسرررررتراتيجية وأهرررررداة 
 العاملين والمتعاملين معها.

( جرررود  الحيرررا  الوظيفيرررة 7ص ،2012)البلبيسرررى وعررررة 
ب نهرررا السياسررراا واذجرررراءاا والعمليررراا الترررى تنفررر ها المنظمرررة 

يرررا  الوظيفيرررة والشخصرررية للعررراملين بهررردة تطررروير وتحسرررين الح
فيهرررا وهررر ا بررردور  يرررنعكس علرررى آداء المنظمرررة واألفرررراد إيجابيرررا 
وب لل تحقق المنظمة أهدافها وتطلعاتها وفى الوقا  ات  تشبو 
رغبرررررراا موظفيهررررررا ممررررررا يتررررررمن اسررررررتمرارية نجررررررا  المنظمررررررة 

 .وتحصينها تد الكنير من األزماا
علررى مررد  ترروافر ( أن الحكررم p88,2012)نررو وترررانا ويررر  

جود  الحيا  الوظيفيرة يتعلرق بمرد  رفاهيرة العراملين مرن خرالو 
الحكررررم علررررى اسررررتيفاء مجموعررررة مررررن المتطلبرررراا واالحتياجرررراا 
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اذنسررررررررانية كالصررررررررحة والسررررررررالمة واالحتياجرررررررراا االقتصررررررررادية 
 واالجتماعية والتقدير واحتياجاا المعرفة.

لوظيفيررة ( أن جرود  الحيرا  اp4,2013)جايانري واللينرا وتر كر 
تعبر عرن مرد  تروفير الظرروة والبيئرة المالئمرة لمكران العمرو 
بمررا يعررزز الرتررا الرروظيفى مررن خررالو تقررديم المكافئرراا وترروفير 
األمررن واألمرران الرروظيفى ودعررم فرررص النمررو ممررا يررنعكس علررى 
امداء الكلرررى للمنظمرررة مرررن خرررالو تقليرررو السرررلول السرررلبى مرررن 

يرام وتحسرين آداء العاملين تجا  العمرو وتخفريب معردالا ال 
العرررراملين وهررررو مررررا يترررردخو بشرررركو مباشررررر فررررى رفررررو القررررردراا 

 التنافسية للمنظمة وزياد  إنتاجيتها.
( أن أهميررررة جررررود  الحيررررا  14،ص2017)وأشررررار السرررررا  

الوظيفيرة تكمررن فرى قرردر  المنظمررة علرى االسررتقطام واالحتفرراظ 
 بالموارد البشررية المؤهلرة وتحقيرق أهردافها واالسرتنمار فرى رأس
المرررراو البشررررر  والفكررررر  كميررررز  تنافسررررية علررررى المررررد  البعيررررد 
والوصرررررررروو للترررررررروازن المطلرررررررروم بررررررررين األهررررررررداة الشخصررررررررية 
والتنظيميرة وتقررديم إجررراءاا وسياسرراا عمررو تناسررم المرروظفين 
وتزيررررد إنترررراجيتهم ووالئهررررم للمنظمررررة ممررررا يررررنعكس علررررى جررررود  
اذنتا  وخفب التكالية ومن نم زياد  رفاهيرة المجتمرو بشركو 

 عام.
( أن 504،ص2021)سرررررررية الررررررردين وآخررررررررون وأوترررررررح 

أهرررداة جرررود  الحيرررا  الوظيفيرررة تكمرررن فرررى رفرررو مسرررتو  امداء 
الررروظيفى وهرررو مرررا يرفرررو مسرررتو  الكفررراء  ويزيرررد مرررن اذنتاجيرررة 
ويحسررن جرررود  المنررتا أو الخدمرررة، وأيترررا زيرراد  نقرررة العررراملين 
ممرررا يعرررزز الرترررا الررروظيفى ويخلرررق رفاهيرررة ومتعرررة أكبرررر فرررى 

و ومشرررررراركة أكبررررررر للعرررررراملين وتحسررررررين ظررررررروة العمررررررو العمرررررر
الكفاءاا المتميز  واالستفاد  مرن معارفهرا ومهاراتهرا واستقطام 

وكرررر لل تعزيررررز المكانررررة التنافسرررررية للمنظمررررة وتقيرررريم الوظرررررائة 
عاد  الهيكلة.  واع

 الدراسات السابقة المتعلقة بمو وع البح : 
عردم ( تمنلا أبرز النترائا فرى 2011)ففي دراسة سرحان 

وجررود فررروق معنويررة بررين البررراما التدريبيررة السررابقة علررى آداء 

المهرام الوظيفيررة للمرشرردين المبحررونين األمرر الرر   يسررتلزم معرر  
ترور  العمو بكو الطررق واألسراليم الترى تسراعد علرى توافرق 
البراما التدريبية مو االحتياجاا الوظيفية للمرشدين المبحونين 

التدريبيررررة الفعليررررة للمرشرررردين، مررررن خررررالو  تحديررررد االحتياجرررراا 
وتررو قائمررة ب ولويرراا تلررل االحتياجرراا، وعرردم فرررب البررراما 
التدريبيرررة مررررن قبررررو القررررائمين علررررى الجهرررراز اذرشرررراد ، وأخيرررررا 
صياغة أهداة ومحتو  تدريبى يتناسم مو تلرل االحتياجراا، 
و لرررل بهررردة منرررو اذهررردار سرررواء المرررالى أو البشرررر  فرررى عقرررد 

 ئد من ورائها.براما تدريبية ال عا
سررماعيو  ( تلخصررا أهررم النتررائا 2012)ودراسررة عتمرران واع

فرررررررى تقنرررررررين مقيررررررراس للررررررررو  المعنويرررررررة للمرشررررررردين الرررررررزراعيين 
المصرررريين واشرررتمو المقيررراس علرررى سرررتة أبعررراد جوهريرررة تعمرررو 
متحررررد  وبشرررركو تفرررراعلى كدالررررة جمعيررررة للرررررو  المعنويررررة وهرررر   

با  األبعرررررراد هررررررى  الرتررررررا الرررررروظيفى، التوجرررررر  الرررررروظيفى، إشرررررر
الحاجررراا، تماسرررل الجماعرررة، التعزيرررز الررروظيفى، والرغبرررة فرررى 

 العمو.
( أشررارا نترائا البحررث إلررى 2014)ودراسرة نوفررو وآخررون 

وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين كو من)الرترا 
عن طبيعة العمو وظروف ، الرتا عن العالقاا داخو العمو، 

جمرر الى اسررتبيان الرتررا الرتررا عررن العائررد المرراد  والمعنررو ( واع
 (.0.01الوظيفى عند مستو  داللة)

( %39( اتترررح مرررن النترررائا أن )2015)ودراسرررة ناصرررر 
تقريبا من األخصائيين اذرشاديين المبحرونين أقرروا بعردم تروافر 

( مررن المبحررونين %41الحرروافز الماديررة، فررى حررين أقررر حرروالى)
مررن  ( فقرط%20أن الحروافز الماديرة تتروافر لهرم أحيانرا، مقابرو)

المبحرررررررررونين أقرررررررررروا بتررررررررروافر الحررررررررروافز الماديرررررررررة، فرررررررررى حرررررررررين 
( تقريبررررا مرررن المبحررررونين بررر ن الحرررروافز المعنويررررة %27أوترررح)

( مرررن المبحرررونين أقرررروا بررر ن الحررروافز %59.5غيرررر متررروفر ، و)
( تقريبرا مرن المبحرونين %14المعنوية متوفر  أحيانا، بينما أقر)
 ب ن الحوافز المعنوية متوفر  دائما.
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( عررن تصررميم مقيرراس لمعررايير تررمان 2017) يثثاادودراسررة 
جررود  المنظمررة فرررى اذرشرراد الزراعررى فرررى مصررر حيررث أمكرررن 
تحديررد خمسررة أبعرراد رئيسررية يمكررن اعتبارهررا مكونرراا المقيرراس 
وهى  القدر  المؤسسية والميدانيرة للجهراز اذرشراد ، التخطريط 
االستراتيجى ودعم اذدار  العليرا للجرود  فرى اذرشراد الزراعرى، 

وكفررررررررراء  الترتيبررررررررراا اذداريرررررررررة بالجهررررررررراز اذرشررررررررراد ، نقافرررررررررة 
االتصرررررراالا المؤسسررررررية للجهرررررراز اذرشرررررراد ، وأخيرررررررا قرررررردراا 

 العاملين بالجهاز اذرشاد .
( سررراهما نالنرررة مت يرررراا مسرررتقلة 2017)ودراسرررة محمرررد 

فررررررى تفسررررررير التبرررررراين فررررررى درجررررررة الرتررررررا الرررررروظيفى للعرررررراملين 
ركة فررى اتخررا  القرررار بالجمعيرراا الزراعيررة هررى بالترتيم المشررا

بالجمعيررررررراا، طبيعرررررررة العمرررررررو بالجمعيررررررراا، مسرررررررتو  تررررررردريم 
( %49العررراملين، واسرررتطاعا هررر   المت يرررراا تفسرررير حررروالى)

مررن التبرراين الحررادث فررى درجررة الرتررا الرروظيفى للعرراملين، فررى 
مت يرررراا مسرررتقلة فرررى تفسرررير التبررراين فرررى  حرررين سررراهما سررربو

يرراا وهررى بالترتيررم  درجررة االلتررزام التنظيمررى للعرراملين بالجمع
الرتا الوظيفى للعاملين بالجمعياا، المؤهرو العلمرى للعراملين 

 -بالجمعيرراا، نمررط االتصرراو بالجمعيرراا، نررو  العرراملين) كور
إناث(، القياد  الديموقراطية، مشاركة العاملين فى اتخا  القرار 
بالجمعياا، وطبيعة العمرو بالجمعيراا، حيرث اسرتطاعا هر   

( من التباين الحادث فى درجة االلتزام %51المت يراا تفسير)
التنظيمررى للعرراملين بالجمعيرراا، فررى حررين تبررين مسرراهمة نالنررة 
مت يررراا مسررتقلة فررى تفسررير التبرراين فررى درجررة امداء الرروظيفى 
للعرراملين بالجمعيرراا هررى بالترتيررم  الرتررا الرروظيفى للعرراملين 

ر  بالجمعيرررراا، الحالررررة الزواجيررررة للعرررراملين بالجمعيرررراا، والخبرررر
الوظيفية للعاملين بالجمعياا، حيث استطاعا ه   المت يراا 

( مرررن التبررراين الحرررادث فرررى درجرررة امداء %15تفسرررير حررروالى)
 الوظيفى للعاملين بالجمعياا.

مررن أهررم نتررائا هرر ا البحررث  أن مررا ( 2018)ودراسررة باشررا 
( درجرررة تررروافقهم %48.7يقررررم مرررن نصرررة المبحرررونين بنسررربة)

عالقررة إرتباطيررة طرديررة ومعنويررة المهنررى منخفتررة وأن هنررال 

( بررررين درجررررة التوافررررق المهنررررى للمرشرررردين 0.01عنررررد مسررررتو  )
الررررررزراعيين المبحررررررونين وبررررررين كررررررو مررررررن المت يررررررراا المسررررررتقلة 
المدروسة التالية  عدد الدوراا التدريبية، كفاية عدد العراملين، 
الدافعيرررة لإلنجررراز، الرترررا الررروظيفى، بينمرررا إتترررح مرررن النترررائا 

( 0.01إرتباطيرررة عكسرررية ومعنويرررة عنرررد مسرررتو )وجرررود عالقرررة 
بين درجة التوافق المهنى للمرشدين الزراعيين المبحرونين وبرين 
مت ير الت وط التنظيمية، أظهرا النترائا أيترا وجرود عالقرة 

( برررررين درجرررررة 0.05إرتباطيرررررة طرديرررررة ومعنويرررررة عنرررررد مسرررررتو )
التوافررق المهنررى للمرشرردين الررزراعيين المبحررونين وبررين كررو مررن 

مت يررراا المسررتقلة المدروسررة التاليررة  مناسرربة خبررر  العرراملين، ال
 .توافق الدوراا التدريبية مو إحتياجاا العمو

( تتلخص نتائا ه ا البحث 2020)ودراسة عامر وآخرون 
( من المرشدين الزراعيين المبحونين فرى مسرتو  %52فى أن)

تنفي   مرنخفب ذجرراءاا ومعرايير السرالمة والصرحة المهنيرة 
يعكررررس شررررد  احتيرررراجهم لعمررررو دوراا تدريبيررررة فررررى مجرررراو  ممررررا

السرررالمة والصرررحة المهنيرررة كمرررا يعكرررس تررررور  اهتمرررام قطرررا  
الزراعررة بتطبيررق إجررراءاا ومعررايير السررالمة والصررحة المهنيررة 
للحفاظ على سالمة العاملين داخو القطا ، تبين وجرود عالقرة 

( برررررين درجرررررة 0.01إرتباطيرررررة طرديرررررة ومعنويرررررة عنرررررد مسرررررتو )
يق المبحونين ذجراءاا ومعايير السالمة والصحة المهنيرة تطب

فررررى قطررررا  الزراعررررة وبررررين التخصررررص الرررروظيفى، مررررد  العمررررو 
بقطا  الزراعة، الرتا الوظيفى، االتجا  نحو التدريم، دافعية 
اذنجرررراز، وعرررردد سرررراعاا العمررررو، وأن هنررررال عالقررررة عكسررررية 

نيرة ومعنوية برين درجرة تطبيرق إجرراءاا السرالمة والصرحة المه
وبررررين مررررد  العمررررو باذرشرررراد الزراعررررى، الرررردوراا التدريبيررررة فررررى 

 ماا.قطا  الزراعة، ومد  االستفاد  من مصادر المعلو 
( كشررررررررفا 2021)سررررررررية الرررررررردين وآخرررررررررون دراسررررررررة       

مخرجرراا البحررث عررن وجررود أنررر لجررود  الحيررا  الوظيفيررة علررى 
امداء الررروظيفى المتميررررز، ووجررررود أنررررر لكرررو مررررن بعررررد ظررررروة 

نظام الحروافز كبعردين مرن أبعراد جرود  الحيرا  الوظيفيرة العمو و 
علرررررى امداء الررررروظيفى المتميرررررز، كمرررررا خلصرررررا الدراسرررررة إلرررررى 
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مجموعررة مررن التوصررياا أهمهررا مراجعررة كررو مررن نظررام الترقيررة 
والتقررردم وسياسرررة االحتفررراظ برررالموظفين بمرررا يشررركو حرررافز نحرررو 

 التميز فى امداء الوظيفى.
السابق ونترائا الدراسراا  وبناءا على االستعراب المرجعى

السرررابقة الترررى ترررم االسرررتعانة بهرررا فقرررد امكرررن اسرررتخالص عشرررر  
بحيث ينطو  كو بعد على  المهنيةأبعاد اساسية لجود  الحيا  

إجررراءاا مجموعررة مررن المؤشررراا الفرعيررة وهرر   األبعرراد هررى " 
 ،الحوافز الماديرة،ومعايير السالمة والصحة المهنية فرى العمرو

 ،التردريم ،الترواؤم المهنرى مرو زمرالء العمرو ،يرةالحوافز المعنو 
كفايررررة  ،تفررررويب السررررلطة والمرونررررة فررررى العمررررو ،نظررررم الترقررررى

تررروافر واسرررتخدام تكنولوجيرررا  ،اذمكانيررراا الماديرررة لبيئرررة العمرررو
 للمبحونين.المهاراا االجتماعية  ،االتصاو والمعلوماا
 القريقة البحثية: 

ت يررررررراا تشرررررمو منطقرررررة البحرررررث، عينرررررة البحرررررث، قيررررراس م
 البحث، وطريقة تحليو البياناا. 

  :منققة البح 
 أجرررررر  هررررر ا البحرررررث بمحرررررافظتى الشررررررقية وشرررررماو سررررريناء،

مساحة محافظة الشررقية نحرو  تبلغفبالنسبة لمحافظة الشرقية  
( كيلرررررو مترررررر مربرررررو، وتعتبرررررر محافظرررررة الشررررررقية مرررررن 4911)

المحافظاا الرئيسية فى اذنترا  الزراعرى حيرث تصرو مسراحة 
( فررردان، ويبلرررغ عررردد 880670اترررى الزراعيرررة بهرررا نحرررو )األر 

( حرررررائزا ،وهى إحرررررد  682325الرررررزرا  الحرررررائزين بهرررررا نحرررررو )
 محافظرراا إقلرريم وسررط وشرررق الرردلتا، ويتكررون الجهرراز الرروظيفى

 ( أخصرررررائى محاصررررريو21بمحافظرررررة الشررررررقية مرررررن) الزراعرررررى
( 22( مركررز ومكتررم إدار ، و)22وتنميررة ريفيررة بالمديريررة، و)

( أخصرررائى علرررى مسرررتو  115إرشررراد زراعرررى، و)رئررريس قسرررم 
( 473زراعيررررة، وأيتررررا)( جمعيررررة 473مراكررررز المحافظررررة، و)

 امن كمرشررررد قريررررة لجمعيررررةمرشررررد قريررررة حيررررث يعمررررو مرررردير ا
لمحافظررررة  بالنسرررربة(. أمررررا 2021)مديريررررة الزراعررررة بالشرررررقية، 

نحررررررو  شرررررماو سررررريناءمسرررررراحة محافظرررررة  تبلرررررغ شرررررماو سررررريناء 
األراتررى الزراعيررة بمحافظرررة  ( ويبلررغ إجمرررالى²كررم 27،574)

محافظررة شررماو  تتميررزو  ألررة فرردان 164حرروالى  شررماو سرريناء
سررريناء والترررى تقرررو فرررى الجرررزء الشرررمالى مرررن شررربة جزيرررر  سررريناء 
المصررررية وتعرررد مدينرررة العرررريش عاصرررمة المحافظرررة وهرررى تقرررو 
تحديدا  فى الجزء الشمالى الشرقى من جمهوريرة مصرر العربيرة 

 220مو البحر المتوسط وبطروو ، وترتبط حدودها من الشماو
كليررومتر ،ومحافظررة جنرروم سرريناء مررن الجنرروم ، ومحافظررراا 
اذسماعلية ،وبورسعيد ،والسرويس مرن ال ررم ،والحردود الدوليرة 

 32.34مرررن الشررررق ،ويتحررردد موقعهرررا الفلكرررى برررين خرررط طررروو
درجرررررة شرررررماال )الجهررررراز  31.29درجرررررة شررررررقا ، وخرررررط عررررررب 

ويتكرررون الجهررراز ،(2019المركرررز  للتعبئرررة العامرررة واذحصررراء،
( أخصررائى 18مررن) شررماو سرريناءبمحافظررة  الزراعررى الرروظيفى

( مركررررررز ومكتررررررم 25محاصرررررريو وتنميررررررة ريفيررررررة بالمديريررررررة، و)
( أخصررائى 120( رئرريس قسررم إرشرراد زراعررى، و)20إدار ، و)

( جمعيرررررة زراعيرررررة، 375علرررررى مسرررررتو  مراكرررررز المحافظرررررة، و)
امن  لجمعيررررةيعمررررو مرررردير ا ( مرشررررد قريررررة حيررررث555وأيتررررا)

 (.2021، بمحافظة شماو سيناء)مديرية الزراعة  كمرشد قرية
  عينة البح 

( مرررررررن شررررررراملة المرشررررررردين الرررررررزراعيين %10ترررررررم اختيرررررررار)
( مرشرررررد،  وبررررر لل بلرررررغ 473بمحافظررررة الشررررررقية والترررررى بل رررررا)

( مرشدا، ولكن تسرهيال 47إجمالى عينة المبحونين بالمحافظة)
المحافظررة تررم  ( مبحرروث مررن50لحسررام النتررائا فقررد تررم أخرر  )

اختيررارهم مررن أكبررر مركررزين مررن حيررث عرردد القررر  بكررو مركررز، 
وهما مركز  منيا القمح والزقازيق علرى الترتيرم )تقريرر التنميرة 

( مرشد زراعى 25(، بواقو )2021البشرية بمحافظة الشرقية، 
مرررن كرررو مركرررز، وترررم اختيرررار مفررررداا العينرررة بطريقرررة عشررروائية 

ى، أمررا بالنسرربة لمحافظررة شررماو باسررتخدام طريقررة الكرريس المنررال
لمبحررونين بمحافظررة ا( مررن شرراملة %10سرريناء فقررد تررم اختيررار)

( مرشررد، و برر لل بلررغ إجمررالى 555شررماو سرريناء والتررى بل ررا)
تررررم اختيررررارهم مررررن  مبحونررررا( 55عينررررة المبحررررونين بالمحافظررررة )

أكبررر مركررزين مررن حيررث عرردد القررر  بكررو مركررز، وهمررا مركررز  
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لترتيررررم )تقريرررررر التنميرررررة البشررررررية بئررررر العبرررررد والعرررررريش علرررررى ا
 (.2021بمحافظة شماو سيناء، 

فرررى جمرررو البيانررراا الالزمرررة لتحقيرررق  انالباحنررر اعتمرررداوقرررد 
أهرررررداة البحرررررث علرررررى اسرررررتخدام طريقرررررة اذسرررررتبيان بالمقابلرررررة 

مبحرررررررونين خرررررررالو االجتمرررررررا  الشرررررررهر  بررررررراذدار  للالشخصرررررررية 
تمار  الزراعية بكو مركز من المراكز المختار ، وروعى فرى إسر

االسرررررتبيان االسرررررتفاد  مرررررن الدراسررررراا السرررررابقة والنظرررررر بعرررررين 
االعتبرررار إلرررى طبيعرررة عمرررو المرشرررد الزراعرررى باعتبرررار  حجرررر 
األسرررراس فررررى خلررررق الصررررلة المباشررررر  بررررين الجهرررراز اذرشرررراد  
وجمهررررور المسترشرررردين مررررن الررررريفيين، وقررررد تررررم إجررررراء اختبررررار 

 ازيق( مرشرد زراعرى مرن مركرز الزقر20مبدئى لإلسرتمار  علرى)
بئرر العبرد ( مرشرد زراعرى مرن مركرز 20)بمحافظرة الشررقية، و

حيرث ترم إجرراء بعرب التعرديالا علرى  بمحافظة شرماو سريناء
ترافة نقراط جديرد  حترى أصربحا  بعب األسئلة لتوتريحها واع
إستمار  اذستبيان فى صورتها النهائيرة، وقرد ترم جمرو البيانراا 

 .م2022 وفبراير ينايرخالو شهر  
اسرتخدم فرى  :حصايية المسثتخدمة هجثراء البحث اه األساليا

 الحسابي، والنسبة المئوية، والمتوسط تحليو البياناا التكراراا
ومعامرررو  المعيررراري، واالنحرررراة والمتوسرررط الحسرررابى المررررجح،

( 2كمرا اسررتخدم معامررو التطرابق النسرربي )كرراو  ارتبراط بيرسررون،
المتعردد  وكر لل االرتبراط ،البحث عينتي بين للفرق (ا)واختبار

للتعررررة  wise –Step            ومعامرررو اذنحررردار التررردريجي
علررررى أكنررررر المت يررررراا المسررررتقلة  اا الترررر نير المعنررررو  والتررررى 

 وقرد ترم االسرتعانةالترابو،  المت يررفرى تفسرير التبراين فرى  تسهم
المعرررد  لررر لل باسرررتخدام الحاسرررم البرررراما اذحصرررائية  بحزمرررة 

( و لررررل لتحليررررو 22نسررررخة )ال SPSSباسررررم املررررى والمعروفررررة 
 بياناا البحث وعرب نتائجها. 

 المستخدمة فى البح : ات اهجراييةةالتعري
يقصد بها فى ه ا البحث كو مرا يرؤد  جودة الحياة المهنية: 

إلرررى تحقيرررق السرررعاد  للعررراملين فرررى بيئرررة العمرررو ويسررراعد علرررى 
تحقيرق التوافرق بررين الفررد ومؤسسررة العمرو ممرا يسرراهم فرى رفررو 

 المنظمة وتحقيق أهدافها.كفاء  
  ومعايير السلمة والصحة المهنية ججراءات

 واذجرررررراءااكافررررة الوسررررائو  هررررر ا البحررررثيقصررررد بهررررا فررررى 
عررة سررواءا  اوالقواعررد والررنظم التررى يررتم اتخا هررا داخررو قطررا  الزر 

إجرررررررءاا وقائيررررررة أو احترازيررررررة أو تزويررررررد بالمعررررررداا واألدواا 
و تطبيررق أتدريبيررة، ا اومعررداا الوقايررة الشخصررية، وعمررو دور 

قرروانين ولرروائح متعلقررة بالسررالمة والصررحة المهنيررة والتررى تهرردة 
من  الزراعىإلى الحفاظ على سالمة وصحة العاملين بالقطا  

خطررررر اذصررررابة و لررررل بترررروفير بيئرررراا عمررررو آمنررررة خاليررررة مررررن 
مسررربباا الحررروادث أو اذصررراباا أو األمررررب المهنيرررة وكررر لل 

 لتلة والتيا .الحفاظ على الممتلكاا من خطر ا
 المرشدون الزراعيون:

عيين الترررابعين االمرشررردين الرررزر  فرررى هررر ا البحررث يقصررد بهرررم
لررإلدار  العامررة لإلرشرراد الزرعررى والفنيررين الررزراعيين الحاصررلين 

ا تدريبيرة فرى اعرى مناسرم، وحصرلوا علرى دور اعلى مؤهرو زر 
التررابعين وأيتررا   افررى التعامررو مررو الررزر   اذرشرراد ولررديهم الخبررر 

 تىعرة بمحرافظاعية العراملين بقطرا  الزر االتعاونياا الزر  ذدار 
وهم المسرئولين عرن تنفير  كافرة األنشرطة  الشرقية وشماو سيناء

 الفنية والبراما اذرشادية على المستو  المحلى.
 

  التواؤ  المهنى م  زملء العمل
يقصررررد برررر  فررررى هرررر ا البحررررث قرررردر  المبحرررروث علررررى تكرررروين 

العمو وتشمو رئيس العمو وزمالء العالقاا المرتية مو بيئة 
مكانررررراا العمرررررو والررررردخو وطبيعرررررة العمرررررو  العمرررررو واذشرررررراة واع
والمكانررررة االجتماعيررررة والترقررررى فررررى السررررلم الرررروظيفى اذرشرررراد  

 واالستقرار فى العمو اذرشاد .

 قياس متغيرات البح 
علرررى النحرررو  البحرررث اترررم قيررراس المت يرررراا الررروارد  فرررى هررر 

 التالى 
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 :السن -1
المبحروث ألقررم سرنة ميالديرة وقرا تجميرو  يقصد ب  سرن

هرر ا المت يررر بسررؤاو المبحرروث  قيرراس، وتررم البحررث ابيانرراا هرر 
واسررررتخدم عرررردد  البحررررثعررررن سررررن  ألقرررررم سررررنة وقررررا إجررررراء 

السررنواا الممنلررة لسررن المرشررد كمت يررر كمررى باسررتخدام األرقررام 
المطلقة، وتم تقسيم المبحونين إلى نالث فئاا هرى  )أقرو مرن 

 (.سنة 55سنة(، )أكبر من  55-45ن سنة(، )م 45
 :المؤ ل الدراسى -2

تم قياس  كمت ير رتبى، و لل بسؤاو المبحروث عرن حالتر  
مؤهررو التعليميرة، وتررم تقسرريم المبحررونين إلرى خمررس فئرراا هررى  

حاصرررو علرررى مؤهرررو فررروق المتوسرررط، ، متوسرررط)دبلوم زراعرررة(
 ر، وحاصرررو علرررىبكرررالوريوس زراعرررة، وحاصرررو علرررى ماجسرررتي

الترميرررز الرقمرررى لالسرررتجاباا باعطائهرررا درجررراا  ، وترررم دكترررورا
 ( على الترتيم.5، 4، 3،  2، 1)
  للمبحو الدخل الشهرف  -3

يقصد ب  اجمرالى اذيرراداا النقديرة ألسرر  المبحروث مقردرا  
ا، وترم تقسريم وقرا جمرو البيانرا المصرر ،و لل  شهريا بالجني

المبحرررونين مرررن حيرررث الررردخو الشرررهر  إلرررى نرررالث فئررراا هرررى  
أقرو  -1800جني (، الفئرة النانيرة)1800األولى)أقو من الفئة 
 جني (.3000- 2400جني (، الفئة النالنة) 2400من 
 : مدف كةاية الدخل -4

مرررد  كفايرررة  هررر ا المت يرررر بسرررؤاو المبحررروث عرررن قيررراسترررم 
لالسرتجاباا ( 1، 2، 3دخل  الشرهر ، وترم إعطراء الردرجاا )

 ( على الترتيم.غير كافى،كافى لحد ما،كافى )
 : تخصص الدراسىال -5

 تخصررررصترررم قياسرررر  كمت يررررر إسرررمى، إ ا كرررران المبحرررروث 
 صص غير إرشاد زراعى.خإرشاد زراعى، أو ن

 عدد سنوات العمل بالققاع الزراعى: -6
يقصد بها عدد السنواا التى قتاها المبحروث فرى العمرو 

، وترررم قيررراس هررر ا المت يرررر البحرررثوقرررا إجرررراء  حترررى الزراعرررى

ملرر  بالزراعررة حتررى وقررا بسررؤاو المبحرروث عررن عرردد سررنواا ع
، واسرررتخدم عررردد السرررنواا كمؤشرررر رقمرررى لقيررراس البحرررثإجرررراء 

فئراا هرى  )أقرو  ثه ا المت ير، وتم تقسيم المبحونين إلى نرال
 (.سنة 25سنة(، )أكنر من  25-14سنة(، )من  14من 
 :عدد سنوات العمل باهرشاد الزراعى -7

يقصد بها عدد السنواا الترى قتراها المبحروث فرى العمرو 
، وتررم قيرراس هرر ا  البحررثوقررا إجررراء حتررى اذرشرراد  الزراعررى 

المت يررررر بسررررؤاو المبحرررروث عررررن عرررردد سررررنواا عملرررر  باذرشرررراد 
، واسرررتخدم عررردد السرررنواا  البحرررثالزراعرررى حترررى وقرررا إجرررراء 

كمؤشررر رقمررى لقيرراس هرر ا المت يررر، وتررم تقسرريم المبحررونين إلررى 
سررنة(، ومسررتو   12فئرراا هررى  مسررتو  خبررر  )أقررو مررن  ثنررال
 سنة(. 20من  أكنرسنة(، ومستو  خبر  ) 20-12ر  )خب
 التةرغ للمهنة: -8

عرن مرد   تم قياسر  كمت يرر رتبرى، و لرل بسرؤاو المبحروث
لالسرررررتجاباا ( 1، 2تفرغررررر  للمهنرررررة، وترررررم إعطررررراء الررررردرجاا )

 .على الترتيم(متفرغ بشكو مؤقا ،متفرغ بشكو دائم)
 مكان اهقامة: -9

 فري همرا فئترين مرن يتكرون إسرمي اسيرمق بواسرطة اسرهايق ترم

لالسررررتجاباا ( 1، 2وتررررم إعطرررراء الرررردرجاا )ة والحتررررر يررررالر 
 .على الترتيمفى الحتر( )فى الرية،

 : ح ور الدورات التدريبية -10
( 1،  2وترررم إعطررراء الررردرجاا )ترررم قياسررر  كمت يرررر إسرررمى، 

 .على الترتيمال( )نعم، لإلستجاباا
 : عدد الدورات التدريبية -11

سرواء زراعيرة أو إرشرادية  يقصد بهرا عردد الردوراا التدريبيرة
، وترررم خرررالو الخمرررس سرررنواا األخيرررر  الترررى حتررررها المبحررروث

قيرراس عرردد الرردوراا التدريبيررة كمت يررر كمررى باسررتخدام األرقررام 
فئررراا هرررى  عررردم  نرررالثالمطلقرررة، وترررم تقسررريم المبحرررونين إلرررى 

، (دوراا 4-3)، (دوراا 3أقرررررررو مرررررررن )(، صرررررررفرالحترررررررور )
 (.دوراا 4أكنر من )
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 :جازالدافعية لإلن -12
وق واذجرررراد  فرررريقصررررد بهررررا الرغبررررة لررررد  المبحرررروث فررررى الت

واذتقان فى العمرو ب قصرى جهرد ممكرن والتطلرو للوصروو إلرى 
مركررز أعلررى، والتعرراون المشررترل مررو الررزمالء وتكرررار المحاولررة 

وتررم قياسرر  كمت يررر عرردد  مكررون  ،لتحقيررق النجررا  فررى العمررو
راعيين من عشر عباراا تعبر عن درجة دافعية المرشردين الرز 

لإلنجررررراز فرررررى عملهرررررم المكلفرررررين بررررر ، ومرررررد  إجرررررادتهم للعمرررررو 
وتررم قيرراس هرر ا المت يررر بسررؤاو المبحرروث عررن  المطلرروم مررنهم،

( عبررراراا إيجابيرررة أعطيرررا 5( عبررراراا مرررنهم )10رأيررر  فرررى )
( 1، 2، 3اسررتجاباتها)موافق، سرريان، غيررر موافررق( الرردرجاا )

ها اسررررررتجابات( عبرررررراراا سررررررلبية أعطيررررررا 5علررررررى الترتيررررررم، و)
( على 3، 2، 1)       )موافق، سيان، غير موافق( الدرجاا

الترتيررم، وتررم تجميررو درجرراا كررو مبحرروث فررى العشررر عبرراراا 
وترم تقسريم المبحرونين إلرى  للتعبير عن درجة دافعيت  لإلنجراز،

-17درجة(، متوسطة ) 16-10فئاا هى  منخفتة ) ثنال
 درجة(. 30-24درجة(، مرتفعة ) 23
  الر ا الوظيةى -13
وترم قيراس هرر ا  ،مرد  رترا المبحرروث عرن عملر  بر قصرد ي

( عبررراراا مرررنهم 10المت يرررر بسرررؤاو المبحررروث عرررن رأيررر  فرررى )
( عبرراراا إيجابيررة أعطيررا اسررتجاباتها)موافق، سرريان، غيررر 5)

( عبرررراراا 5( علررررى الترتيررررم، و)1، 2، 3موافررررق( الرررردرجاا )
)موافرررررق، سررررريان، غيرررررر موافرررررق( اسرررررتجاباتها سرررررلبية أعطيرررررا 

( علررى الترتيررم، وتررم تجميررو درجرراا كررو 3، 2، 1الرردرجاا) 
مبحوث فى العشر عباراا للتعبير عن درجرة الرترا الروظيفى 

-10ى  منخفب)فئاا ه ثوتم تقسيم المبحونين إلى نال ل ،
 درجة(. 27-22درجة(، مرتفو)21-16درجة(، متوسط) 15
 االتجا  نحو العمل اهرشادف: -14

بسرررررؤاو ترررررم قيررررراس هررررر ا المت يرررررر بمقيررررراس ليكررررررا و لرررررل 
( عبررررراراا 5( عبرررراراا مرررررنهم )10المبحرررروث عرررررن رأيرررر  فرررررى )

إيجابيررررررة أعطيررررررا اسررررررتجاباتها)موافق، سرررررريان، غيررررررر موافررررررق( 
( عبررررراراا سرررررلبية 5( علرررررى الترتيرررررم، و)1، 2، 3الررررردرجاا )

        )موافررررق، سرررريان، غيررررر موافررررق( الرررردرجاااسررررتجاباتها أعطيررررا 
فرى ( على الترتيم، وتم تجميو درجاا كو مبحوث 3، 2، 1)

العشررررررر عبرررررراراا للتعبيررررررر عررررررن درجررررررة اتجاهرررررر  نحررررررو العمررررررو 
ى  اتجررا  فئرراا هرر ثوتررم تقسرريم المبحررونين إلررى نررال اذرشرراد ،
درجرررررة(،  25-18درجرررررة(، اتجرررررا  متوسرررررط) 17-10ترررررعية)

 درجة(. 25اتجا  قو )أكبر من 
 : التعر  لمصادر المعلومات الزراعية -15

مررد  تعرررب المبحرروث للطرررق البحررث  ايقصررد بهررا فررى هرر 
لوسرائو والقنرواا االتصرالية اذرشررادية الزراعيرة الترى يحصررو وا

منهررا علررى معلوماترر  الزراعيررة، وتررم قيرراس هرر ا المت يررر بسررؤاو 
المبحررروث عرررن تلرررل المصرررادر ودرجرررة تعرتررر  لكرررو مصررردر، 

مصرردرا ، وتتتررمن اسررتجابت  لكررو مصرردر اختيررارا  14وعررددها 
، 4رجاا )مررا بررين )دائمررا ، أحيانررا ، نررادرأ، ال( وأعطيررا لهررا الررد

( على الترتيم، ومجمو  درجاا المبحوث تعبر عن 1، 2، 3
، وترررررم تقسررررريم الزراعيرررررة المعلومررررراا لمصرررررادردرجرررررة تعرتررررر  

درجرررة(،  27-14مررنخفب)فئرراا هررى   ثالمبحررونين إلررى نررال
 درجة(.  56-42درجة(، مرتفو)41-28متوسط)

 : المتغير التاب 
 نظثثرمعثثايير جثثودة الحيثثاة المهنيثثة مثثن وجهثثة  تثثوفردرجثثة 

  بمحافظتى الشرقية وشمال سيناء:المبحوثين 
معرررايير جرررود  الحيرررا  المهنيرررة فرررى  درجرررة تررروفرويقصرررد بهرررا 

بيئة العمو لد  المبحونين ووفقا للمراحو اذجرائية لتقدير  ب نر  
حاصرررررو جمرررررو المحررررراور الفرعيرررررة التاليرررررة  إجرررررراءاا ومعرررررايير 

الحروافز  ،الحوافز الماديرة ،السالمة والصحة المهنية فى العمو
، التررردريم، نظررررم الترررواؤم المهنرررى مررررو زمرررالء العمرررو ،المعنويرررة

الترقى، تفويب السلطة والمرونة فى العمو، كفاية اذمكانيراا 
الماديرررررة لبيئرررررة العمرررررو، تررررروافر واسرررررتخدام تكنولوجيرررررا االتصررررراو 

 والمعلوماا، المهاراا االجتماعية للمرشدين الزراعيين.
بعشثرة  جودة الحياة المهنيثةقياس المتغير التاب :  ت  قياس 

إجررراءاا ومعرررايير السررالمة والصرررحة المهنيررة فرررى : ابعثثاد  ثثثى
التررواؤم المهنررى مررو  ،الحوافز المعنويررة،الحرروافز الماديررة ،العمررو
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تفويب السلطة والمرونرة  ،نظم الترقى ،التدريم ،زمالء العمو
ترررروافر  ،كفايررررة اذمكانيرررراا الماديررررة لبيئررررة العمررررو ،فررررى العمررررو
المهرررررررررراراا  ،تكنولوجيررررررررررا االتصرررررررررراو والمعلومررررررررررااواسرررررررررتخدام 

 .االجتماعية للمرشدين الزراعيين
 ججثثراءات ومعثثايير السثثلمة والصثثحة المهنيثثة فثثى العمثثل -1

 هررى  مبحررونينوتررم قياسرر  مررن خررالو توجيرر  عشررر أسررئلة لل
يوجرررد  ،تررروفر اذتررراء  والتهويرررة الجيرررد  فرررى مكررران العمرررو
يوجرررد ، لنظرررام تررر مين داخرررو العمرررو للحفررراظ علرررى سرررالمت

تررررتم عمليرررراا  ،أجهررررز  ذطفرررراء الحرائررررق فررررى مكرررران العمررررو
الصررررريانة واالصرررررال  فرررررى مكررررران العمرررررو بصرررررفة مسرررررتمر  

الررررنظم واذجررررراءاا الوطنيررررة المتعلقررررة بالسررررالمة  ،ودوريررررة
يررررتم تطبيررررق  ،والصررررحة المهنيررررة كافيررررة بالقطررررا  الزراعررررى

المعررررررايير واذجررررررراءاا بشرررررر ن اذبررررررالغ عررررررن اذصرررررراباا 
توجرررد اذشررراراا التح يريرررة  ،ان العمررروواألمرررراب فرررى مكررر

 ،والملصررقاا المتعلقررة بالسررالمة المهنيررة فررى مكرران العمررو
 ،توجررد أدواا ومعررداا للحمايررة مررن المخرراطر واذصرراباا
 ،يرررتم عمرررو حمرررالا توعيرررة بمخررراطر العمرررو بصرررفة دوريرررة

يجر  تفتيش دور  على مكان العمرو للت كرد مرن إجرراءاا 
ا االجابررررة مررررن خررررالو . وكانرررر(السررررالمة والصررررحة المهنيررررة

 درجرة وجودهرااالختيار ما بين اربو اسرتجاباا لتعبرر عرن 
ال  ،بدرجررة تررعيفة ،بدرجررة متوسررطة ،بدرجررة كبيررر وهررى  )

 4،3،2( وقد أعطيا ه   االستجاباا القيم الرقمية )توجد
جررراءاا ( علررى الترتيررم، وتررم حسررام معامررو النبرراا ذ1،

 وومعررررررررررايير السرررررررررررالمة والصرررررررررررحة المهنيرررررررررررة فرررررررررررى العمررررررررررر
وهرررى درجرررة مقبولرررة احصرررائيا  وتررردو علرررى .( 786فكانرررا)

 .صالحية المقياس
وتررم قياسرر  مررن خررالو توجيرر  عشررر أسررئلة  الحثثوافز الماديثثة-2

تررروفير التررر مين  ،صررررة عرررالواا سرررنوية هرررى  مبحرررونينلل
صررررررة مكافررررر ا  ،تررررروفير برررردو إنتقررررراو ،الصررررحى الشرررررامو

صرررة حررافز مررراد   ،ترروفير برردو طبيعرررة عمررو ،تشررجيعية
صرررررررة  ،زيرررررراد  مكافرررررر   نهايررررررة الخدمررررررة ،ازااعررررررن األجرررررر

تقرروم اذدار  بتحسررين ظررروة العمررو  ،العررالواا االسررتننائية
قيمررررررة الراتررررررم تتناسررررررم مررررررو طبيعررررررة األعمرررررراو  ،باسررررررتمرار

وكانررا االجابرة مرن خررالو االختيرار مرا بررين  الموكولرة إليرل
بدرجرررة وهرررى  ) درجرررة وجودهرررااربرررو اسرررتجاباا لتعبرررر عرررن 

( وقررررد ال توجررررد ،بدرجررررة تررررعيفة ،بدرجررررة متوسررررطة ،كبيررررر 
( علرى 1، 4،3،2أعطيا ه   االسرتجاباا القريم الرقميرة )

الحررررروافز  الترتيرررررم، وترررررم حسرررررام معامرررررو النبررررراا لمسرررررتو 
وهررى درجررة مقبولررة احصررائيا  وترردو .( 886فكانررا) الماديررة

 .على صالحية المقياس
وتم قياسر  مرن خرالو توجير  عشرر أسرئلة  الحوافز المعنوية-3

 ،تقررررديم عبرررراراا الننرررراء والشرررركر الشررررفويةى  هرررر مبحررررونينلل
المشررراركة  ،المشررراركة فرررى اتخرررا  القرررراراا الخاصرررة بالعمرررو

إقامرة  ،الترشيح للدوراا التدريبيرة ،فى االجتماعاا الدورية
التفررررويب بمهررررام وظيفيررررة أعلررررى لرررربعب  ،حفررررالا التكررررريم

الترشرررريح لرئاسررررة بعررررب  ،مررررنح شررررهاداا التقرررردير ،الوقررررا
، لترشررريح لحترررور المرررؤتمراا الزراعيرررةا ،اللجررران الزراعيرررة

، وكانررا االجابررة مررن خررالو تقررديم رسررائو الشرركر المكتوبررة
 درجرة وجودهرااالختيار ما برين اربرو اسرتجاباا لتعبرر عرن 

ال  ،بدرجررة تررعيفة ،بدرجررة متوسررطة ،بدرجررة كبيررر وهررى  )
 4،3،2( وقد أعطيا ه   االستجاباا القيم الرقميرة )توجد

 حسررررام معامررررو النبرررراا لمسررررتو ( علررررى الترتيررررم، وتررررم 1،
وهررررررى درجررررررة مقبولررررررة .( 717فكانررررررا) المعنويررررررةالحرررررروافز 

 .احصائيا  وتدو على صالحية المقياس
وتررم قياسرر  مررن خررالو  التثثواؤ  المهنثثى مثث  زمثثلء العمثثل -4

أشرعر بحرم تجرا  كرو هرى   مبحرونينتوجي  عشر أسئلة لل
ال تتعررد  عالقرراتى بزمالئررى  ،الررزمالء الرر ين أعمررو معهررم

أتبرررادو الزيررراراا المنزليرررة مرررو زمالئرررى فرررى  ،عمررروحررردود ال
الرررررئيس المباشررررر يتعرررراون معنررررا كصررررديق ولرررريس  ،العمررررو

الررئيس المباشرر يشرارل المرشردين فرى  ،كرئيس فى العمو
الرررررئيس المباشررررر يقرررروم  ،مناسررررباتهم االجتماعيررررة الخاصررررة

بمسرررراعد  المرشرررردين فررررى تطبيررررق الخبررررر  التررررى يحصررررلون 
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الررررئيس المباشرررر يحررررص  ،ةعليهرررا مرررن الررردوراا التدريبيررر
المشرررة يعمررو  ،علررى خلررق عالقرراا طيبررة مررو المرشرردين

زمالئرى فرى العمرو  ،كموج  وليس مفتشا يتصيد األخطراء
إ ا حرردث  ،أجرد مررنهم تعراون فررى آداء األنشرطة اذرشررادية

ألحد المرشدين إصابة أنناء العمو فران جهرة العمرو تهرتم 
ا االجابرة مرن وكانر ،بتحويل  إلى الجهة الطبيرة المسرئولة

خرالو االختيرار مررا برين اربرو اسررتجاباا لتعبرر عرن درجررة 
وجودهررررررا وهررررررى  )بدرجررررررة كبير ،بدرجررررررة متوسررررررطة،بدرجة 
تررررعيفة،ال توجررررد( وقررررد أعطيررررا هرررر   االسررررتجاباا القرررريم 

علرررى الترتيرررم، وترررم حسرررام معامرررو (1، 4،3،2)الرقميرررة 
 النبررررررراا لمسرررررررتو  الترررررررواؤم المهنرررررررى مرررررررو زمرررررررالء العمرررررررو

ى درجررة مقبولررة احصررائيا  وترردو علررى .( وهرر686فكانررا)
 .صالحية المقياس

وترررررم قياسررررر  مرررررن خرررررالو توجيررررر  عشرررررر أسرررررئلة  التثثثثثدريا -5
مالئمرررررة  ،حدانرررررة موتررررروعاا التررررردريمهرررررى   مبحررررونينلل

مالئمرة  ،محتو  الردوراا لإلحتياجراا التدريبيرة للمتردربين
اكتسرام المتردربين  ،مكان إقامة الدور  التدريبية للمتردربين

اكتسام المتردربين إتجاهراا إيجابيرة نحرو  ،معارة جديد 
مناسرررررربة عرررررردد المترررررردربين للمكرررررران المخصررررررص  ،العمررررررو
حدانررررة الطرررررق المسرررتخدمة واسررررتخدام الوسررررائو  ،للتررردريم

مرررد  وترررو  أهرررداة  ،السرررمعية والبصررررية فرررى التررردريم
تمكررررن المرررردرم مررررن المرررراد   ،الرررردور  التدريبيررررة للمترررردربين

ط موترررروعاا قرررردر  المرررردرم علررررى ربرررر ،العلميررررة للترررردريم
وكانرررا االجابرررة مرررن  ،التررردريم بظرررروة العمرررو الميدانيرررة

خرالو االختيرار مررا برين اربرو اسررتجاباا لتعبرر عرن درجررة 
بدرجررررة  بدرجررررة متوسررررطة وجودهررررا وهررررى  )بدرجررررة كبيررررر ،

ال توجرررد( وقرررد أعطيرررا هررر   االسرررتجاباا القررريم  ترررعيفة،
علرررى الترتيرررم، وترررم حسرررام معامرررو  (1، 4،3،2)الرقميرررة

.( وهرررررى درجرررررة 817فكانرررررا) التثثثثثدرياو  النبررررراا لمسرررررت
 مقبولة احصائيا  وتدو على صالحية المقياس.

وترررم قياسررر  مرررن خرررالو توجيررر  عشرررر أسرررئلة  نظثثث  الترقثثثى -6
يرررتم شررر و الوظرررائة األعلرررى مرررن خرررار   هرررى  مبحرررونينلل

تؤخررر  الكفررراء  واألقدميرررة فرررى االعتبرررار  ،اذرشررراد الزراعرررى
ة األعلررى يرتم الترقررى للوظيفرر ،عنرد شرر و الوظررائة األعلررى

يحررردث  ،طبقرررا لقواعرررد ونظرررم موتررروعية ومعرررايير واترررحة
علررررى  فرررى بعرررب األحيرررران شررر و الوظرررائة األعلررررى بنررراء

توجرررد عدالرررة فرررى الحصررروو  ،العالقررراا الشخصرررية البحترررة
الترقى فرى العمرو اذرشراد  يخترو لعوامرو  ،على الترقية

فرررص الترقررى للمرشررد الزراعررى  ، كنيررر  بعيررد  عررن الكفرراء 
حركررررررررة الترقرررررررررى  ،تهرررررررررا بررررررررالمهن األخرررررررررر تررررررررئيلة بمقارن

اذرشراد الزراعرى  ،للمستوياا العليا بجهاز اذرشاد بطيئرة
سرررررهولة الترقيرررررة باذرشررررراد  ،يررررروفر فررررررص حقيقيرررررة للترقرررررى

وكانرررررا  ،الزراعرررررى دليرررررو علرررررى جرررررود  النظرررررام اذرشررررراد 
االجابة من خالو االختيار ما برين اربرو اسرتجاباا لتعبرر 

 بدرجرة متوسرطة، كبيرر ،عن درجة وجودها وهى  )بدرجرة 
ال توجررد( وقررد أعطيررا هرر   االسررتجاباا  بدرجررة تررعيفة،
الترتيررررم، وتررررم حسررررام علررررى  (1، 4،3،2القرررريم الرقميررررة )

.( وهررى 897فكانررا) نظررم الترقررىمعامررو النبرراا لمسررتو  
 المقياس. درجة مقبولة احصائيا  وتدو على صالحية

 وتم قياس  من خالو تةوي  السلقة والمرونة فى العمل -7
خبرر  ومهرار  العراملين  هرى  مبحرونينتوجي  عشر أسئلة لل

باذرشررررراد الزراعرررررى تجعرررررو مرررررن السرررررهو تفرررررويب بعرررررب 
تفررويب السررلطاا والمسررئولياا للعرراملين  ،السررلطاا إلرريهم
تفويب بعب من السلطاا وصرالحياا  ،ال يوفر الوقا

تفويب بعرب ، الرؤساء إلى مرؤوسيهم يعتبر عجزا منهم
لمرؤوسين يعتبر تردريبا لهرم علرى السلطاا والصالحياا ل

الرؤسراء يفوترون بعترا  ،القيام ب عماو ومسئولياا أكبر
مررررن سررررلطاتهم وصررررالحياتهم لمرؤوسرررريهم حسررررم ظررررروة 

كنيررررا مرررا يفشرررو المرؤوسرررين فرررى فهرررم مرررا يفررروب  ،العمرررو
عنررررد تفررررويب المرؤوسررررين بعررررب  ،إلرررريهم مررررن السررررلطاا

يهرا السرلطاا فرانهم يقومرون باألعمراو الترى ترم تفويترهم ف
العمرررو يرررتم بحريرررة كبيرررر  وبررردون تررر ط مرررن  ،بشررركو جيرررد
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اذدار  تعطينررا حريررة العمررو فررى حرردود  ،السررلطاا األعلررى
ال نتمترررو بررر   حريرررة فرررى العمرررو، يعنرررى تعليمررراا  ،تررريقة

وكانرررا االجابرررة مرررن  ،بنفررر ها ز  مرررا هرررى مطلوبرررة وبرررس
خرالو االختيرار مررا برين اربرو اسررتجاباا لتعبرر عرن درجررة 

بدرجرررة  بدرجرررة متوسرررطة، جرررة كبيرررر ،وجودهرررا وهرررى  )بدر 
ال توجرررد( وقرررد أعطيرررا هررر   االسرررتجاباا القررريم  ترررعيفة،
( علرررى الترتيرررم، وترررم حسرررام معامرررو 1، 4،3،2الرقميرررة)
 لمسررررتو  تفررررويب السررررلطة والمرونررررة فررررى العمرررروالنبرررراا 
.( وهررى درجررة مقبولررة احصررائيا  وترردو علررى 897فكانررا)

 صالحية المقياس.
وترررم قياسرر  مرررن  العمرروبييثثثة كةايثثة اهمكانيثثثات الماديثثثة ل -8

 ،المكاتررررم هررررى  مبحررررونينخررررالو توجيرررر  عشررررر أسررررئلة لل
أجهرز  ، مكتبرة ،أدواا مكتبية ،المراو  ،المقاعد ،الدواليم
وكانرا  ،وسرائو إنتقراو، طابعرة ،ماكينة تصوير، ومعداا

االجابة من خالو االختيار ما بين اربو اسرتجاباا لتعبرر 
 بدرجرة متوسرطة، ،عن درجة وجودها وهى  )بدرجة كبير 

بدرجرررة ترررعيفة،ال توجرررد( وقرررد أعطيرررا هررر   االسرررتجاباا 
علررررى الترتيرررم، وترررم حسررررام  (1، 4،3،2القررريم الرقميرررة )

معامرررو النبررراا لمسرررتو  كفايرررة اذمكانيررراا الماديرررة لبيئرررة 
.( وهررى درجررة مقبولررة احصررائيا  وترردو 787فكانررا) العمررو

 على صالحية المقياس.

وترررم  تصثثثال والمعلومثثثاتتثثثوافر واسثثثتخدا  تكنولوجيثثثا اال  -9
 هرررى  مبحرررونينقياسررر  مرررن خرررالو توجيررر  نمرررانى أسرررئلة لل

 ،الكمبيرررررررروتر ،االنترنررررررررا ،البريررررررررد االلكترونررررررررى ،الفرررررررراكس
بررررراما القنررررواا  ،التليفررررون المحمرررروو ،التليفررررون األرتررررى

بررراما القنررواا التليفزيونيررة وكانررا االجابررة مررن  ،اذ اعيررة
ر عرن درجررة خرالو االختيرار مررا برين اربرو اسررتجاباا لتعبر

بدرجرررة  بدرجرررة متوسرررطة، وجودهرررا وهرررى  )بدرجرررة كبيرررر ،
ال توجرررد( وقرررد أعطيرررا هررر   االسرررتجاباا القررريم  ترررعيفة،
علرررى الترتيرررم، وترررم حسرررام معامرررو (1، 4،3،2الرقميرررة )

النبررررراا لمسرررررتو  تررررروافر واسرررررتخدام تكنولوجيرررررا االتصررررراو 

.( وهررى درجررة مقبولررة احصررائيا  897والمعلومرراا فكانررا)
 حية المقياس.وتدو على صال

وتررم قياسرر   المهثثارات االجتماعيثثة للمرشثثدين الثثزراعيين -10
أتجنررررم  هررررى  مبحررررونينمررررن خررررالو توجيرررر  عشررررر أسررررئلة لل

أعامرو امخررين  ،األحكام المسربقة علرى تصررفاا امخررين
أكرون بشروش فررى  ،براحترام مهمرا كران مسرتواهم االجتمراعى

أتعرراطة  ،تعرراملى مررو امخرررين حتررى فررى أصررعم المواقررة
أنب  امخرين إلى أخطائهم دون أن  ،كالا امخرينمو مش

أحررص علرى مشراركة امخررين  ،يشعر أحد من الموجودين
أخردم امخررين مهمرا كلفنرى  لرل  ،فى مناسبتهم االجتماعية

أعمررررو علررررى حررررو أ  سرررروء تفرررراهم بينررررى وبررررين  ،مررررن وقررررا
إختالفررى فررى الرررأ  مررو امخرررين ال يررؤنر  ،امخرررين بسرررعة

نرررردما بسرررررعة مررررو امخرررررين وكانررررا أ ،علررررى عالقتررررى بهررررم
االجابرة مرن خرالو االختيرار مررا برين اربرو اسرتجاباا لتعبررر 

 بدرجررة متوسررطة، عرن درجررة وجودهررا وهررى  )بدرجرة كبيررر ،
ال توجرررد( وقرررد أعطيرررا هررر   االسرررتجاباا  بدرجرررة ترررعيفة،
علرررررى الترتيرررررم، وترررررم حسرررررام  (4،3،2،1القررررريم الرقميرررررة )

اعيررررة للمرشرررردين المهرررراراا االجتم معامررررو النبرررراا لمسررررتو 
.( وهررررى درجررررة مقبولررررة احصررررائيا  797الررررزراعيين فكانررررا)

 وتدو على صالحية المقياس.
 االنتايج البحثية ومناقشته

الخصثثثثثثثايص الشخصثثثثثثثية واالجتماعيثثثثثثثة واهقتصثثثثثثثادية اوالر:
 بمنققتى البح : لمبحوثينل

أن الخصرررررائص الشخصرررررية  (1)أظهررررررا النترررررائا بجررررردوو
صرررة بهرررا المبحرررونين علرررى قتصرررادية الترررى يتالواالجتماعيرررة وا
 النحو التالى 

 : السن-1
 40تررراو  السررن المبحررونين مررن مررا بررين حررد أدنررى مقرردار  

أظهرررا النتررائا أن سررنة، حيررث  60سررنة، وحررد أقصررى مقرردار  
في فئرة متوسرطي  بالشرقية تقو  %50ةالمبحونين بنسب نصة

المبحرررررررونين  نصرررررررةسرررررررنة( وأن أكنرررررررر مرررررررن  55-45السرررررررن )
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تقرررو أيترررا فررري فئرررة متوسرررطي  يناءبشرررماو سررر  %50.9بنسرررب 
 سنة(. 55-45السن )

 :المؤ ل الدراسى-2
أن مررررررا يقررررررارم مررررررن نلررررررث المبحررررررونين مررررررؤهلهم الدراسررررررى 

، فى حرين أن بالشرقية%36بكالوريوس العلوم الزراعية بنسبة 
مررا يقررارم مررن نصررة المبحررونين مررؤهلهم الدراسررى بكررالوريوس 

 بشماو سيناء.%40العلوم الزراعية بنسبة 
 الدراسى:تخصص ال-3

  المبحرررررررونين ال البيرررررررة العظمرررررررى مرررررررن أظهررررررررا النترررررررائا أن
فرى   بالشررقية %74زراعرى بنسربة تخصصهم الدراسى إرشاد 

إرشراد الدراسرى  تخصصرهمنصرة المبحرونين  أكنرمنحين أن 
 بشماو سيناء. %52.7زراعى بنسبة  

 :سنوات العمل بالققاع الزراعى عدد -4
للمبحرونين مرن    الزراعرىسرنواا العمرو بالقطرا تراو  عدد

 36سررنواا، وحررد أقصررى مقرردار   3مررا بررين حررد أدنررى مقرردار  
 نصرررررة المبحرررررونين أكنرررررر مرررررن أظهرا النترررررائا أنسرررررنة، كمرررررا

بالشرقية تقو في فئرة   %60يعملون فى مجاو الزراعة بنسبة 
أن مررا يقرررم مررن نصررة المبحررونين يعملررون و سررنة(  14-25)

سرريناء تقررو أيتررا  بشررماو  %43.6فررى مجرراو الزراعررة بنسرربة 
 سنة(. 25-14في فئة )

 عدد سنوات العمل باالرشاد الزراعى:-5
للمبحرونين مرن  الزراعرىباالرشراد سنواا العمو  تراو  عدد

 28سرررنواا، وحرررد أقصرررى مقررردار  4مرررا برررين حرررد أدنرررى مقررردار  
مررررن نصررررة المبحررررونين بنسرررربة  مايقررررارمتبررررين أن سررررنة، كمررررا 

يررررة فررررى اذرشرررراد عرررردد سررررنواا خرررردمتهم العملبالشرررررقية  60%
بينمرا بل را بنسربة مرن  (،سرنة 20-12) تقرو فري فئرة الزراعى

تقرو فري   %45.4يعملون فى اذرشاد الزراعى بشرماو سريناء 
 (.سنة 20-12) فئة

  لتةرغ للمهنةا-6
مرررررررررا يقررررررررررم مرررررررررن نالنرررررررررة أربرررررررررا  المبحرررررررررونين تبرررررررررين أن 

( متفرغين بشكو مؤقا للمهنة بمحافظة الشررقية، %72بنسبة)
( %58.2أكنررررر مررررن نصررررة المبحررررونين بنسرررربة)فررررى حررررين أن 

 متفرغين للمهنة بشكو مؤقا بمحافظة شماو سيناء.
 :مكان اهقامة -7

 إقررامتهم %70المبحررونين بنسرربة  نلنررى أكنررر مررن أناتترح 
المبحررونين  نلنرىأكنرر مرن  تبرين أيتررا أنبالشررقية،  ةيرالر فري 

 %69.09بشماو سيناء بنسبة  ةيإقامتهم في الر 
 دالدخل الشهر -8

للمبحرررونين مرررن مرررا برررين حرررد أدنرررى  الررردخو الشرررهريترررراو  
يتترح و  جنيرة، 3000جنية، وحد أقصى مقردار  1200مقدار  

بالشررررقية المبحرررونين  أن أكنررررمن  نصرررةمرررن بيانررراا الجررردوو 
بنسرررربة  جنيرررر ( 2400أقررررو مررررن  –1800مررررن ) متررررراو  دخلهرررري

 بشررررماو سرررريناءالمبحررررونين  أن أكنرررررمن نصررررة وأيتررررا   ،60%
بنسرررربة  جنيرررر ( 2400أقررررو مررررن  –1800مررررن ) متررررراو  دخلهرررري

54.4 %. 
 الشهرف: مدف كةاية الدخل -9

 دخلهرم كرافى نصة المبحرونين أكنرمن أظهرا النتائا أن
فرررى حرررين أن مرررا يقرررارم مرررن نصرررة  ،بالشررررقية  %60بنسررربة 

 سيناء. بشماو  %45.4دخلهم كافى بنسبة  المبحونين
   التدريبية الدوراتح ور  -10

بيررررررة المبحررررررونين مررررررن المرشرررررردين الررررررزراعيين تبررررررين أن غال
، فرررى حرررين أن %78حترررروا دوراا تدريبيرررة بنسررربة بالشررررقية 

المبحررررونين مررررن المرشرررردين الررررزراعيين بشررررماو نلنررررى أكنررررر مررررن 
 .%69.09تدريبية بنسبة الدوراا ال قاموا بحتورسيناء 
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 بمنققتى البح . للمبحوثيندية التوزي  العددد والنسبي  للخصايص الشخصية واهجتماعية واهقتصا .1 جدول
 المرشدين الزراعين بالشرقية                                                     

 50ن=                                                                

 المرشدين الزراعين 
 55ن= بشمال سيناء

 % العدد % العدد السن -1

 41.8 23 36.0 18 سنة 45أقو من 
 50.9 28 50.0 25 سنة 55-45من 

 7.2 4 14.0 7 سنة 55أكبر من 
 100 55 100 50 المجمو 

  لمؤ ل الدراسىا -2

 21.8 12 30.0 15 دبلوم زراعة
 29.09 16 16.0 8 مؤهو فوق متوسط

 40 22 36.0 18 بكالوريوس زراعة
 5.4 3 10.0 5 ماجستير
 3.6 2 8.0 4 دكتورا 
 100 55 100 50 مو المج
  التخصص الدراسى -3

 52.7 29 74.0 37 إرشاد زراعى
 47.2 26 26.0 13 غير ارشاد زراعى

 100 55 100 50 المجمو 
 عدد سنوات العمل بالققاع الزراعى-4

 36.3 20 30.0 15 سنة 14 أقو من
 43.6 24 60.0 30 سنة 25 -14من 

 20 11 10.0 5 سنة 25أكنر من 
 100 55 100 50  المجمو 

 عدد سنوات العمل باهرشاد الزراعى-5
 36.3 20 20.0 10 سنة 12أقو من

 45.45 25 60.0 30 سنة 20-12من 

 18.18 10 20.0 10 سنة 20أكنر من  

 100 55 100 50 المجمو  
 التةرغ للمهنة-6

 41.8 23 28.0 14 متفرغ بشكو دائم

 58.2 32 72.0 36 مؤقامتفرغ بشكو 

 100 55 100 50 لمجمو ا

 مكان اهقامة-7

 69.09 38 70.0 35 الرية

 30.9 17 30.0 15 الحتر
 100 55 100 50 المجمو 

 الدخل الشهرف -8 
 9.09 5 20.0 10 جني  1800أقو من 

 54.5 30 60.0 30 جني  2400أقو من  – 1800

 36.36 20 20.0 10 جني  3000– 2400

 100 55 100 50 المجمو 
 الشهرف   مدف كةاية الدخل-9 

 45.4 25 60.0 30 كافى 
 18.1 10 10.0 5 كافى لحد ما

 36.3 20 30.0 15 غير كافى
 100 55 100 50 المجمو 
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 بمنققتى البح . للمبحوثينالتوزي  العددد والنسبي  للخصايص الشخصية واهجتماعية واهقتصادية  .1 جدولتاب  
 المرشدين الزراعين بالشرقية                                                     

 50ن=                                                                

 المرشدين الزراعين 
 55ن= بشمال سيناء

 الدورات التدريبيةح ور -10
 69.09 38 78.0 39 نعم

 30.9 17 22.0 11 ال 
 100 55 100 50 المجمو 

 الدورات التدريبية عدد-11
 49.09 27 32.0 16 دوراا 3أقو من 

 41.8 23 50.0 25 دوراا 4-3من 

 9.09 5 18.0 9 دوراا 4أكنر من 

 100 55 100 50 المجمو 

 لإلنجازالدافعية  -12
 69.09 38 28.0 14 درجة( 16-10منخفتة )

 18.18 10 52.0 26 درجة( 23-17متوسطة )

 12.7 7 20.0 10 ة(درج 30-24مرتفعة )

 100 55 100 50 المجمو 

 الر ا الوظيةى -13
 34.5 19 24.0 12 ( درجة(15-10منخفب )

 49.09 27 34.0 17 ( درجة(21-16متوسط )

 16.3 9 42.0 21 ( درجة 27-22مرتفو )

 100 55 100 50 المجمو 

 االتجا  نحو العمل اهرشادف-14
 49.09 27 20.0 10 درجة17-10) اتجا  تعية

 36.3 20 58.0 29 درجة(25-18) اتجا  متوسط

 14.5 8 22.0 11 درجة(25)أكبر من  اتجا  قو 

 100 55 100 50 المجمو 

 التعر  لمصادر المعلومات الزراعية-15
 20 11 16.0 8 درجة( 27-14منخفب )

 52.7 29 38.0 19  درجة( 41-28متوسط )

 27.2 15 46.0 23 درجة( 56-42مرتفو )

 100 55 100 50 المجمو 

      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا

 
 :عدد الدورات التدريبية -11

للمبحررونين مررن مررا بررين حررد  عرردد الرردوراا التدريبيررةتررراو  
اتترح أدنى مقردار  دورترين وحرد أقصرى مقردار  خمرس دوراا، 

 دوراا 4-3) مررررنحتررررروا  لشرررررقية با المبحررررونين نصررررةأن 
 أن مايقررررررررارم نصررررررررة، فررررررررى حررررررررين %50بنسرررررررربة  (تدريبيررررررررة

دوراا( بنسرربة  3)أقررو مررن حتررروا  بشررماو سرريناءالمبحررونين 
49.09% . 

 لإلنجاز:دافعية ال -12

لإلنجرراز للمبحررونين مررا بررين حررد دافعيررة تراوحررا درجرراا ال
درجررة، كمررا  30درجرراا، وحررد أقصررى مقرردار  10أدنررى مقرردار  

دافعيتهم لإلنجراز  أكنر من نصة المبحونين بالشرقيةأن  تبين
المبحرونين  نلنرىفى حين أن أكنرر مرن  ،%52 بنسبة متوسطة

 .%69.09 بشماو سيناء دافعيتهم لإلنجاز منخفتة بنسبة
 الر ا الوظيةى -13

تراوحا درجاا الرتا الوظيفى للمبحونين من ما بين حد 
 وحيرث درجرة، 27  درجاا، وحد أقصى مقدار 10أدنى مقدار  
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 بالشررررررقيةنلررررث المبحرررررونين  أكنرررررر مرررررنأن إلررررى تشررررير النترررررائا 
بينمرا مرا يقرررم  ،%42مسرتو  رتراهم الروظيفى مرتفرو بنسربة 

نصرة المبحرونين بشرماو سريناء مسرتو  رتراهم الروظيفى من 
 .%49.09 متوسط بنسبة

 العمل اهرشادف:االتجا  نحو  -14
د  للمبحررونين العمررو اذرشررااالتجررا  نحررو تراوحررا درجرراا 

درجرراا، وحررد أقصررى مقرردار  10مررن مررا بررين حررد أدنررى مقرردار  
بنسربة  بالشررقية المبحونين أكنر من نصةتبين أن درجة  32
نحرو اذرشراد الزراعري، بينمررا    المتوسرطاالتجرا  و ٪ مرن 58

٪ 49.09نصة المبحونين بشرماو سريناء بنسربة ما يقرم من 
 .نحو اذرشاد الزراعي تعية إتجا   و 
 الزراعية:  التعر  لمصادر المعلومات -15

الزراعيرررة  التعررررب لمصرررادر المعلومرررااتراوحرررا درجررراا 
درجرة، وحرد أقصرى 14للمبحونين من ما بين حد أدنرى مقردار  

مرررن إجمرررالى  %46أفرررادا النترررائا أن  درجرررة كمرررا 56مقررردار  
لمصرررررادر المعلومرررررراا درجرررررة تعرتررررررهم  بالشرررررررقية المبحرررررونين
نصرررة المبحرررونين بشرررماو أكنرررر مرررن   مرتفعرررة بينمرررا الزراعيرررة

 بنسررربة  سررريناء درجرررة تعرترررهم لمصرررادر المعلومررراا متوسرررطة
52.7%. 
جودة الحياة توفر ابعاد  مستوياتبالنتايج المتعلقة  :ثانيار 

  البح :المهنية من وجهة نظر المبحوثين بمنققتى 
ججثراءات ومعثايير السثلمة والصثحة  توفر مستوف نتايج -1

 :المهنية فى العمل

إجررراءاا  ترروفر مسررتو  فررى مرائهررم وفقررا المبحررونين بتوزيررو
 أوترحا فقرد، ومعرايير السرالمة والصرحة المهنيرة فرى العمرو

المبحرررونين بالشررررقية ( مرررن عينرررة %36أن ) (2) جررردوو نترررائا
 يرررررون أن العمررررو يرررروفر لهررررم مسررررتو  مررررنخفب مررررن إجررررراءاا

( بعينررررة %41.8ومعرررايير السرررالمة والصررررحة المهنيرررة مقابرررو )
المبحرررونين ( مرررن عينرررة %24وأن )، بحرررونين بشرررماو سررريناءالم

يررررررون أن العمرررررو يررررروفر لهرررررم مسرررررتو  متوسرررررط مرررررن  بالشررررررقية

( %50.9اءاا ومعررايير السررالمة والصررحة المهنيررة مقابررو)إجررر 
نصررررة عينررررة  ، فرررري حررررين انالمبحررررونين بشررررماو سرررريناءبعينررررة 

يرررون أن العمررو يرروفر لهررم ( %50) المبحررونين بالشرررقية بنسرربة
ومعرايير السرالمة والصرحة المهنيرة  مستو  مرتفو من إجراءاا

  .المبحونين بشماو سيناءبعينة  فقط (%7.2مقابو)

 الحوافز المادية: توفر نتايج مستوف -2
الحرروافز  تروفر مسررتو  فررى مرائهررم وفقرا المبحرونين بتوزيرو   

( مرن عينرة %32) أن (3) جردوو نترائا أوترحا فقردالماديرة، 
المبحونين بالشرقية يرون أن العمو يوفر لهم مستو  مرنخفب 

المبحررونين بشررماو ( بعينررة 49.09مقابررو ) مررن الحرروافز الماديررة
المبحرررونين بالشررررقية يررررون أن ( مرررن عينرررة %50وأن )، سررريناء

 العمررررررو يرررررروفر لهررررررم مسرررررررتو  متوسررررررط مررررررن الحرررررروافز الماديرررررررة
ن أ، فرري حررين المبحررونين بشرماو سرريناء( بعينررة %41.8مقابرو)

المبحررونين بالشرررقية يرررون أن العمررو يرروفر ( مررن عينررة 18%)
( بعينرة %9.09مقابرو) لهم مستو  مرتفرو مرن الحروافز الماديرة

 .بشماو سيناءين المبحون
 :الحوافز المعنوية توفر نتايج مستوف  -3

تررروفر  مسرررتو  فرررى مرائهرررم وفقرررا المبحرررونين بتوزيرررو
أن  (4) جرررردوو نتررررائا أوتررررحا فقررررد ،الحرررروافز المعنويررررة

المبحررررررونين بالشرررررررقية يرررررررون أن العمررررررو ( مررررررن عينررررررة 16%)
مقابرررررو  الحررررروافز المعنويرررررة يررررروفر لهرررررم مسرررررتو  مرررررنخفب مرررررن

( %38، وأن )ن بشررررررررررماو سرررررررررريناءالمبحرررررررررروني( بعينررررررررررة 20%)
المبحرررررونين بالشررررررقية يررررررون أن العمرررررو يررررروفر لهرررررم مرررررن عينرررررة 

( %52.7مقابرررررررو) مسرررررررتو  متوسرررررررط مرررررررن الحررررررروافز المعنويرررررررة
( %46، فررررررري حررررررررين ان )المبحرررررررونين بشرررررررماو سررررررريناءبعينرررررررة 

المبحرررررونين بالشررررررقية يررررررون أن العمرررررو يررررروفر لهرررررم مرررررن عينرررررة 
( %27.2مقابررررررررو) مسررررررررتو  مرتفررررررررو مررررررررن الحرررررررروافز المعنويررررررررة

 .المبحونين بشماو سيناءبعينة 
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 .ججراءات ومعايير السلمة والصحة المهنية فى العملالبح  وفقا لمستوف توفر بمنققتى توزي  المبحوثين  .2جدول 

 افراد عينة البح            
 الةيات 

05ن=بالشرقية المبحوثين  55ن= بشمال سيناءالمبحوثين    

 % العدد % العدد
 41.8 23 36 18 درجة( 19-10منخفب )
 50.9 28 24 7 درجة( 29-20متوسط )
 7.2 4 50 25 درجة( 40-30مرتفو )
 100 55 100 50 المجمو 

      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا

 

.الحوافز الماديةالبح  وفقا لمستوف توفر بمنققتى توزي  المبحوثين  .3جدول   
افراد عينة البح              

 الةيات 
05ن=بالشرقية  المبحوثين 55ن= بشمال سيناء المبحوثين   
 % العدد % العدد

درجة( 19-10منخفب )  16 32 27 49.09 

درجة( 29 -02متوسط )  25 50 23 41.8 

درجة( 40 – 30مرتفو )  9 18 5 9.09 

 100 55 100 50 المجمو  

      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا

 . الحوافز المعنويةالبح  وفقا لمستوف توفر بمنققتى توزي  المبحوثين  .4جدول 
 ينة البح افراد ع           

 الةيات 
 55ن= بشمال سيناء المبحوثين 50ن=بالشرقية  المبحوثين
 % العدد % العدد

 20 11 16 8 درجة( 19-10منخفب )

 52.7 29 38 19 درجة( 29 -20متوسط )

 27.2 15 46 23 درجة( 40 – 30مرتفو )

 100 55 100 50 المجمو  
      .2022افظتى الشرقية وشماو سيناء بمحالميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا

 
 توفر التواؤ  المهنى م  زملء العمل:  نتايج مستوف -4

التواؤم  توفر مستو  فى مرائهم وفقا المبحونين بتوزيو
أن  (5) جدوو نتائا أوتحا فقد المهنى مو زمالء العمو،

التواؤم المهنى  مستو المبحونين بالشرقية ( من عينة 28%)
( بعينة %69.09مقابو ) منخفب زمالء العمولهم مو 

المبحونين ( من عينة %52، وأن )المبحونين بشماو سيناء
متوسط  التواؤم المهنى لهم مو زمالء العمو مستو بالشرقية 

، في حين المبحونين بشماو سيناء( بعينة %18.18مقابو)

التواؤم  مستو المبحونين بالشرقية ( من عينة %20ان )
( بعينة %12.7) مرتفو مقابو مو زمالء العموالمهنى لهم 

 .المبحونين بشماو سيناء
 : التدريا توفر نتايج مستوف -5

 فقد ،التدريم توفر مستو  فى مرائهم وفقا المبحونين بتوزيو   

المبحونين ( من عينة %60أن) (6)جدوو نتائا أوتحا
مقابو  ،منخفبلهم التدريم  توفر مستو بالشرقية 

( من %10، وأن )المبحونين بشماو سيناءنة ( بعي45.4%)
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متوسط لهم التدريم  توفر مستو المبحونين بالشرقية عينة 
، في حين ان المبحونين بشماو سيناء( بعينة %18.1مقابو)

 التدريم  توفر مستو المبحونين بالشرقية ( من عينة 30%)
 المبحونين بشماو سيناء.( بعينة %36.3مرتفو مقابو)لهم 
 : توفر نظ  الترقى ج مستوفنتاي -6

الترقى،  توفر نظم مستو  فى مرائهم وفقا المبحونين بتوزيو
المبحونين ( من عينة %24أن ) (7)جدوو نتائا أوتحا فقد

بالشرقية يرون أن العمو يوفر لهم مستو  منخفب من نظم 

، وأن المبحونين بشماو سيناء( بعينة %34.5مقابو ) الترقى
حونين بالشرقية يرون أن العمو يوفر المب( من عينة 34%)

( بعينة %49.09مقابو) لهم مستو  متوسط من نظم الترقى
( من عينة %42، في حين ان )المبحونين بشماو سيناء

المبحونين بالشرقية يرون أن العمو يوفر لهم مستو  مرتفو 
المبحونين بشماو ( بعينة %16.3مقابو) من نظم الترقى

 سيناء.

.التواؤ  المهنى م  زملء العملالبح  وفقا لمستوف توفر بمنققتى المبحوثين توزي   .5جدول   
افراد عينة البح              

 الةيات 
05ن=بالشرقية  المبحوثين 55ن= بشمال سيناء المبحوثين   
 % العدد % العدد

درجة( 19-10منخفب )  14 28 38 69.09 

درجة( 29 -20متوسط )  26 52 10 18.18 

درجة( 40 – 30مرتفو )  10 20 7 12.7 

 100 55 100 50 المجمو  

      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث حسبا من بياناا ا  المصدر

.التدرياالبح  وفقا لمستوف توفر بمنققتى توزي  المبحوثين  .6 جدول  
افراد عينة البح              

  الةيات
05ن=بالشرقية  المبحوثين 55ن= بشمال سيناء لمبحوثينا   
 % العدد % العدد

درجة( 19-10منخفب )  30 60 25 45.4 
درجة( 29 -20متوسط )  5 10 10 1.18  
درجة( 40 – 30مرتفو )  15 30 20 36.3 

 100 55 100 50 المجمو  
      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا

 

 .الترقىالبح  وفقا لمستوف توفر نظ   بمنققتىتوزي  المبحوثين  .7ول جد
 افراد عينة البح            

  الةيات
 55ن= بشمال سيناء المبحوثين 50ن=بالشرقية  المبحوثين
 % العدد % العدد

 34.5 19 24 12 درجة( 19-10منخفب )

 49.09 27 34 17 درجة( 29 -20متوسط )

 16.3 9 42 21 درجة( 40 – 30مرتفو )

 100 55 100 50 المجمو 
      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا
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تثثثوفر تةثثثوي  السثثثلقة والمرونثثثة فثثثى  نتثثثايج مسثثثتوف -7
 : العمل
 توفر تفويب مستو  فى مرائهم وفقا المبحونين بتوزيو

أن  (8) جدوو نتائا أوتحا فقد السلطة والمرونة فى العمو،
 مستو المبحونين بالشرقية يرون أن ( من عينة 20%)

مقابو  منخفبتفويب السلطة والمرونة فى العمو لديهم 
( من %58، وأن)المبحونين بشماو سيناء( بعينة 49.09%)

تفويب السلطة  مستو المبحونين بالشرقية يرون أن عينة 
( بعينة %36.3و)متوسط مقابوالمرونة فى العمو لديهم 

( من عينة %22، في حين ان )المبحونين بشماو سيناء
تفويب السلطة والمرونة  مستو المبحونين بالشرقية يرون أن 

المبحونين ( بعينة %14.5مرتفو مقابو)فى العمو لديهم 
 بشماو سيناء.

 :نتايج مستوف كةاية اهمكانيات المادية لبيية العمل -8
كفاية اذمكانياا  مستو  فى رائهمم وفقا المبحونين بتوزيو

( %20أن ) (9) جدوو نتائا أوتحا فقد،المادية لبيئة العمو

مستو  كفاية المبحونين بالشرقية يرون أن من عينة 
مقابو  ،منخفبلديهم  اذمكانياا المادية لبيئة العمو 

( من %52، وأن )المبحونين بشماو سيناء( بعينة 9.09%)
مستو  كفاية اذمكانياا ية يرون أن المبحونين بالشرقعينة 

( بعينة %41.8متوسط مقابو)لديهم المادية لبيئة العمو 
( من عينة %28، في حين ان )المبحونين بشماو سيناء

مستو  كفاية اذمكانياا المادية المبحونين بالشرقية يرون أن 
المبحونين ( بعينة %41.1مرتفو مقابو)لديهم لبيئة العمو 
 بشماو سيناء.

تثثثثوافر واسثثثثتخدا  تكنولوجيثثثثا االتصثثثثال  نتثثثثايج مسثثثثتوف -9
 والمعلومات:

توافر واستخدام  مستو  فى مرائهم وفقا المبحونين بتوزيو
 جدوو نتائا أوتحا فقد تكنولوجيا االتصاو والمعلوماا،

المبحونين بالشرقية يرون أن ( من عينة %28أن ) (10)
لديهم  معلومااتوافر واستخدام تكنولوجيا االتصاو وال مستو 

، المبحونين بشماو سيناء( بعينة %41.8مقابو ) منخفب

 .تةوي  السلقة والمرونة فى العملالبح  وفقا لمستوف توفر بمنققتى توزي  المبحوثين   .8جدول 
 افراد عينة البح            

  الةيات
 55ن= بشمال سيناء المبحوثين 50ن=بالشرقية  المبحوثين
 % العدد % العدد

 49.09 27 20 10 درجة( 19-10منخفب )

 36.3 20 58 29 درجة( 29 -20متوسط )

 14.5 8 22 11 درجة( 40 – 30مرتفو )

 100 55 100 50 المجمو 
      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث حسبا من بياناا ا  المصدر

 .كةاية اهمكانيات المادية لبيية العملتوف البح  وفقا لمسبمنققتى توزي  المبحوثين   .9 جدول
افراد عينة البح              

 الةيات 
05ن=بالشرقية  المبحوثين 55ن= بشمال سيناء المبحوثين   
 % العدد % العدد

درجة( 19-10منخفب )  10 20 5 9.09 

درجة( 29 -20متوسط )  26 52 23 41.8 

درجة( 40 – 30مرتفو )  14 28 23 1.41  

مو  المج  50 100 55 100 
      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا
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 .توافر واستخدا  تكنولوجيا االتصال والمعلوماتالبح  وفقا لمستوف بمنققتى توزي  المبحوثين  .10جدول 

 افراد عينة البح            
  الةيات

 55ن= بشمال سيناء لمبحوثينا 50ن=بالشرقية  المبحوثين
 % العدد % العدد

 41.8 23 28 14 درجة( 15-8منخفب )

 41.8 23 52 26 درجة( 23 -16متوسط )

 9.09 5 20 10 درجة( 32 – 24مرتفو )
 100 55 100 50 المجمو  

      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا
 

 مستو المبحونين بالشرقية يرون أن ( من عينة %52)وأن
متوسط لديهم   توافر واستخدام تكنولوجيا االتصاو والمعلوماا

، في حين ان المبحونين بشماو سيناء( بعينة %41.8مقابو)
توافر  مستو المبحونين بالشرقية يرون أن ( من عينة 20%)

فو مرتلديهم  واستخدام تكنولوجيا االتصاو والمعلوماا
 المبحونين بشماو سيناء.( بعينة %9.09مقابو)
توفر المهارات االجتماعية للمرشدين  نتايج مستوف -10

 الزراعيين:
توفر المهاراا  مستو  فى مرائهم وفقا المبحونين بتوزيو    

 جدوو نتائا أوتحا فقداالجتماعية للمرشدين الزراعيين،

 ستو مالمبحونين بالشرقية ( من عينة %32أن ) (11)
( بعينة %49.09مقابو ) منخفبالمهاراا االجتماعية لديهم 

المبحونين ( من عينة %50، وأن )المبحونين بشماو سيناء
متوسط المهاراا االجتماعية لديهم  مستو بالشرقية 

، في حين ان  المبحونين بشماو سيناء( بعينة %41.8مقابو)
 المهاراا مستو المبحونين بالشرقية ( من عينة 18%)

المبحونين ( بعينة %9.09مرتفو مقابو)االجتماعية لديهم 
 بشماو سيناء.

 المهنيثثثثةجثثثثودة الحيثثثثاة  بثثثثين ابعثثثثادالةرو  المعنويثثثثة ثالثثثثثار:
البح :من وجهة نظر المبحوثين بمنققتى  المدروسة  

الختبررار صررحة الفرررب البحنررى األوو، تررم صررياغة الفرررب 
توجرررد فرررروق معنويرررة برررين أبعررراد ال " اذحصرررائى األوو الترررالى 

جررررود  الحيررررا  المهنيررررة المدروسررررة مررررن وجهررررة نظررررر المبحررررونين 
 بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء".

لبعد أن قيمة المتوسط الحسابي  أيتا وتوتح النتائا
( درجة، بانحراة 11.98، 12.78الحوافز المعنوية تبلغ )

مبحونين ال ين لل( درجة 2.091، 4.075معياري قدر  )
علي الترتيم، وبل ا قيمة وشماو سيناء الشرقيةيقيمون في 

)ا( المحسوبة الختبار معنوية الفروق بين المتوسطين 
حصائيا  عند المستوي (، وهي قيمة معنوية إ2.262)

بعد (األمر ال ي يعني وجود فروق في 0.05االحتمالي )
 منطقتى البحثالحوافز المعنوية بين المبحونين باختالة 

( لصالح المبحونين ال ين يقيمون في شماو سيناء  - الشرقية)
 الشرقية.

 المهارات االجتماعية لديه البح  وفقا لمستوف توفر بمنققتى توزي  المبحوثين  .11جدول 
افراد عينة البح              

  الةيات

05ن=بالشرقية  المبحوثين 55ن= بشمال سيناء المبحوثين   
 % العدد % العدد

درجة( 19-10منخفب )  16 32 27 49.09 

درجة( 29 -20متوسط )  25 50 23 41.8 

درجة( 40 – 30مرتفو )  9 18 5 9.09 

 100 55 100 50 المجمو  



  ...محدداا جود  الحيا  المهنية للمرشدين الزراعيين   باشارانيا حمدي عبدالصادق  ،سليمان عياش اسليم

 

1209 

      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا
 

كما تظهر النتائا أن قيمة المتوسط الحسابي لبعد تفويب 
( درجة، 23.83، 23.08العمو تبلغ ) السلطة والمرونة فى

( درجة للمبحونين 3.727، 3.991بانحراة معياري قدر  )
علي الترتيم، وبل ا  وشماو سيناء ال ين يقيمون في الشرقية

قيمة )ا( المحسوبة الختبار معنوية الفروق بين المتوسطين 
(، وهي قيمة معنوية إحصائيا  عند المستوي 1.929-)

األمر ال ي يعني وجود فروق في بعد ( 0.05االحتمالي )
تفويب السلطة والمرونة فى العمو بين المبحونين باختالة 

، لصالح المبحونين (شماو سيناء- الشرقية) منطقتى البحث
 ال ين يقيمون في الشرقية.

وتوتح النتائا أن قيمة المتوسط الحسابي لبعد كفاية 
( 11.98، 12.78اذمكانياا المادية لبيئة العمو تبلغ )

( درجة 2.901، 4.075درجة، بانحراة معياري قدر  )
للمبحونين ال ين يقيمون في الشرقية وشماو سيناء علي 

وبل ا قيمة)ا( المحسوبة الختبار معنوية الفروق  الترتيم،
(، وهي قيمة معنوية إحصائيا  عند 2.262بين المتوسطين)

(األمر ال ي يعني وجود فروق بين 0.05مستوي االحتمالي )ال
شماو   - الشرقية) المبحونين باختالة منطقتى البحث

 ، لصالح المبحونين ال ين يقيمون في شماو سيناء.(سيناء
وتوتح النتائا أيتا أن قيمة المتوسط الحسابي لبعد     

، 12.56المهاراا االجتماعية للمرشدين الزراعيين تبلغ )
( 3.781، 2.643( درجة، بانحراة معياري قدر  )12.16

علي  وشماو سيناء درجة للمبحونين ال ين يقيمون في الشرقية
الترتيم، وبل ا قيمة )ا( المحسوبة الختبار معنوية الفروق 

(، وهي قيمة معنوية إحصائيا  عند 2.77بين المتوسطين )
وق بين (األمر ال ي يعني وجود فر 0.05المستوي االحتمالي )

شماو   -الشرقية) المبحونين باختالة منطقتى البحث
  ، لصالح المبحونين ال ين يقيمون في شماو سيناء.(سيناء

بثاختلف منققتثى البحث   جودة الحيثاة المهنيثة نتايج اختبار "ت" الختبار معنوية الةرو  بين المبحوثين في ابعاد .12جدول 
 (شمال سيناء -الشرقية)

المدروسة جودة الحياة المهنية ابعاد  
 شمال سيناء الشرقية

المتوسق  قيمة "ت"
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارد

المتوسق 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارد

 0.724 4.427 16.91 4.412 17.23 إجراءاا ومعايير السالمة والصحة المهنية فى العمو
0.200- 4.251 29.28 3.717 29.20 الحوافز المادية  

*2.262 2.901 11.98 4.075 12.78 الحوافز المعنوية  
 1.077 3.781 15.16 3.643 15.56 التواؤم المهنى مو زمالء العمو

0.309- 2.396 22.90 2.452 22.82 التدريم   
 0.355 2.815 33.70 4.066 33.84 نظم الترقى

*1.929- 3.727 23.83 3.991 23.08 تفويب السلطة والمرونة فى العمو   
*2.262 2.901 11.98 4.075 12.78 كفاية اذمكانياا المادية لبيئة العمو  

 1.077 3.781 11.16 3.643 15.56 توافر واستخدام تكنولوجيا االتصاو والمعلوماا
*2.77 3.781 12.16 2.643 12.56 المهاراا االجتماعية للمرشدين الزراعيين  

سةالمدرو  جود  الحيا  المهنية إجمالي أبعاد  154.18 9.312 153.70 8.885 0.522 
  0.05* معنوي عند       0.01** معنوي عند 

      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا
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وعلى  لل يمكن رفب الفرب اذحصائى األوو فى 
بعب أجزائ  وهى أبعاد )الحوافز المعنوية، تفويب السلطة 
، والمرونة فى العمو، كفاية االمكانياا المادية لبيئة العمو

والمهاراا االجتماعية للمرشدين الزراعيين، بينما لم نتمكن 
من رفت  فى األجزاء األخر  وهى أبعاد)إجراءاا ومعايير 
السالمة والصحة المهنية فى العمو، الحوافز المادية، التواؤم 
المهنى مو زمالء العمو، التدريم، نظم الترقى، توافر 

إجمالى أبعاد جود   واستخدام تكنولوجيا االتصاو والمعلوماا،
 الحيا  المهنية المدروسة(.

درجة توفر ابعاد جودة الحياة : تحديد العلقة بين رابعار 
المهنية وبين المتغيرات المستقلة المدروسة بمنققتى 

  البح :
الختبار صحة الفرب البحنى النانى، تم صياغة الفرب 

درجة توجد عالقة إرتباطية بين ال " اذحصائى النانى التالى 
توفر أبعاد جود  الحيا  المهنية بمحافظتى الشرقية وشماو 
سيناء وبين كو من المت يراا المستقلة المدروسة  التالية  
السن، المؤهو الدراسى، عدد سنواا العمو بالقطا  الزراعى، 

عدد الدخو الشهر ، ، عدد سنواا العمو باذرشاد الزراعى
، الرتا الوظيفى، االتجا  الدافعية لإلنجازالدوراا التدريبية، 

نحو العمو اذرشاد ، التعرب لمصادر المعلوماا 
 الزراعية".

وللتحقق من صحة ه ا الفرب تم استخدام معامو إرتباط 
نتائا وجود عالقة إرتباطية معنوية الأظهرا بيرسون حيث 

 توفر أبعاد( بين درجة 0.01موجبة عند مستو  معنوية )
وبين كو من   البح بمنطقتى ونين مبحللجود  الحيا  المهنية 

عدد  ،عدد سنواا العمو باذرشاد الزراعى، الدخو الشهر 
االتجا   ،دافعية اذنجاز، الرتا الوظيفى ،الدوراا التدريبية

التعرب لمصادر المعلوماا الزراعية،  ،نحو العمو اذرشاد 
 ،0.482 ،0.400، 0.411حيث بل ا قيمة معامو االرتباط 

على الترتيم.  0،209 ،0.223، 0.282، 0.122 ،0
( 0.05ووجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة عند مستو  )

مبحونين فى قطا  للجود  الحيا  المهنية  توفر أبعادبين درجة 
حيث بل ا قيمة معامو  وبين المؤهو الدرسي الزراعة

توفر . وكانا العالقة غير معنوية بين درجة 0.139االرتباط 
مبحونين فى قطا  مو بقية للحيا  المهنية جود  ال أبعاد

 .المت يراا
النانى فى وبناء على  لل يمكن رفب الفرب اذحصائى 

بعب أجزائ ، بينما لم نتمكن من رفت  فى األجزاء األخر  
 وهى)السن، عدد سنواا العمو بالقطا  الزراعى(.

 بالنسبة للمتغيرات األسمية: 

كررا  سررتخدام إختبررار مربررو وذختبررار معنويررة هرر   العالقررة، تررم إ
وقياس العالقة باستخدام معامو التطابق النسبي، وقد تبين من 

أبعررراد ( عررردم وجرررود عالقرررة برررين 14النترررائا الررروارد  بالجررردوو )
، التخصررص الدراسررىومت يررراا كررو مررن   جررود  الحيررا  المهنيررة

 ،مررد  كفايررة الرردخو الشررهر ، التفرررغ للمهنررةو  ،مكرران اذقامررةو 
. حيرررث بل رررا قررريم معامرررو الطرررابق حترررور الررردوراا التدريبيرررةو 

، 0.125، 0.181،0.131، 0.28النسبي لهما على الترتيم 
وبنررراءا  علرررى تلرررل ، وهررري أقرررو مرررن نظيرتهرررا الجدوليرررة 0.149

النتائا ال يمكن رفب الفرب اذحصائى النانى الخاص بتلرل 
 المت يراا.
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متغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة توفر ابعاد جودة الحياة المهنية بمنققتى الالعلقات االرتباقية بين  .13 جدول
 البح 

 معامل االرتباق البسيققيمة   المتغيرات المستقلة  
 0.034 السن 1

 *0.139  سياالمؤهو الدر  2
 عدد سنواا العمو بالقطا  الزراعى 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 بالقطا  الزراعى بالقطا  الزراعى

 .0.087 
 **0.411 عدد سنواا العمو باذرشاد الزراعى 4
 ** 0.400 الدخو الشهر  5

 

 

 

 

 **0.482 عدد الدوراا التدريبية 6

 الدافعية لإلنجاز 7
 

0.122** 

 **0.282 الرتا الوظيفى 8

 **0.223 االتجا  نحو العمو اذرشاد  9
 **0.209 لمصادر المعلوماا الزراعيةالتعرب  10

 ( 0.05معنو  على المستو  االحتمالى )*  (0.01)مستو  االحتمالى معنو  على ال**
      .2022بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء الميدانية لبحث المصدر  حسبا من بياناا ا 
 

بإسثتخدا  اختبثار  بمنققتثى البحث  ابعثاد جثودة الحيثاة المهنيثةالعلقة بين المتغيرات المستقلة من النوع األسثمى و  .14جدول 
 مرب  كاف

 معامل التواف  قي  مرب  كاف المتغيرات المستقلة
التخصص الدراسى -  0.169 0.028 

مكان اذقامة -  7.100 0.181 

التفرغ للمهنة -  2.019 0.131 

مد  كفاية الدخو الشهر  -  3.019 0.125 

حتور الدوراا التدريبية -  4.747 0.149 

 

خامسار: تقدير نسبة مسا مة المتغيرات المستقلة المدروسة 
جودة الحياة  توفر ابعادفى تةسير التباين الكلى لدرجة 

 تى البح :بمنققمبحوثين للالمهنية 
الفررب الختبار صحة الفرب البحنى النالث، تم صرياغة 

تسررهم المت يررراا المسررتقلة  اا ال " اذحصررائى النالررث التررالى 
االرتباط المعنرو  فرى تفسرير التبراين الكلرى برين المبحرونين فرى 
درجرررة ترررروفر أبعررراد جررررود  الحيررررا  المهنيرررة بمحررررافظتى الشرررررقية 

 وشماو سيناء".
الفررررررب ترررررم إسرررررتخدام تحليرررررو  وللتحقرررررق مرررررن صرررررحة هررررر ا

االنحرررردار الخطررررى المتعرررردد الترررردرجى الصرررراعد و لررررل لتحديررررد 
االسهام النسبى للمت يراا المستقلة  اا االرتباط المعنرو  فرى 

تفسير التباين الكلى بين المبحونين فى درجة توفر أبعاد جرود  
هر ا   أوترحا النترائا معنويرة،البحث الحيا  المهنيرة بمنطقترى 

مررن التحليررو، حيررث بل ررا قيمررة  الرابعررةالخطررو   النمررو   حتررى
وقرد  0.01وهى معنوية عند مستو   0.524 معامو االرتباط 

وهررى معنويررة عنررد مسررتو   37.41المحسروبة  (F) بل را قيمررة
مسررتقلة تسرراهم ( مت يررراا أربعررة، وهرر ا يعنررى أن هنررال )0.01

في تفسير التباين الحادث في درجة وجود معايير جود  الحيرا  
وهرررررر   المت يررررررراا  منطقتررررررى البحررررررثمبحررررررونين فررررررى للهنيررررررة الم
االتجررا  نحررو العمررو  ،درجررة التعرررب لمصررادر المعلومرراا)هى

 (.الرتا الوظيفى، درجة الدافعية لإلنجاز ،اذرشاد 
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جودة  توفر ابعاد درجةنتايج التحليل اهنحدارف المتعدد المتدرج الصاعد لتحديد المتغيرات المستقلة المؤثرة على  .15جدول 
 بمنققتى البح .مبحوثين للالحياة المهنية 

خقوات 
 المتغيرات المستقلة الداخلة في التحليل التحليل

معامل 
اهرتباق 
 المتعدد

معامل 
التحديد 

R2 

معامل التحديد 
لمعدل ا

Adjusted R2 

% التباين 
المةسر في 
 المتغير التاب 

ت  قيمة 
 المحسوبة

357.0 درجة التعرب لمصادر المعلوماا 1  128.0  125.0  8.12  229.58  
438.0 االتجا  نحو العمو اذرشاد  2  192.0  188.0  4.6  236.47  
487.0 درجة الدافعية لإلنجاز 3  237.0  232.0  5.4  090.41  
وظيفىالرتا ال 4  524.0  275.0  267.0  8.3  417.37  

 R2    =0.275معامو التحديد                  R =0.524معامو االرتباط المتعدد
01.0** مستو  معنوية         05.0* مستو  معنوية           41.37قيمة )ة( المحسوبة =   

 

 وقرررد بل رررا قيمرررة معامرررو التحديرررد لهررر   المت يرررراا 4.5

يعرررز  إليهرررا  األربعرررةأن هررر   المت يرررراا  يعنرررى ، وهررر ا0.275
 تررروفر أبعرررادالتبررراين الحرررادث فررري درجرررة  مرررن %27.5تفسرررير 

منهررررررا  بمنطقتررررررى البحررررررث مبحررررررونين للجررررررود  الحيررررررا  المهنيررررررة 
تعرررررز  إلرررررى درجرررررة التعررررررب لمصرررررادر المعلومررررراا،  12.8%
 إلى االتجا  نحو العمو اذرشاد ،  تعز  6.4%

تعررررز  إلررررى  %3.8% تعررررز  إلررررى درجررررة الدافعيررررة لإلنجرررراز، 
ن النسربة الباقيرة التري تبلرغ يفىالرتا الروظ ترجرو  %72.5، واع

البحررث، وعلررى  لررل يررتم رفررب  يشررملهاإلرى مت يررراا أخررر  لررم 
الفرررررب اذحصررررائى النالررررث، وقبرررروو الفرررررب البحنررررى النالررررث 

 القائو ب ن اذنحدار معنو .
 الةوايد التقبيقية للبح :

تبين من النتائا أن أكنر من نلث المبحونين بمحافظة  -1
( يرون أن العمو يوفر لهم مستو  %36سبة)الشرقية بن

منخفب من إجراءاا ومعايير السالمة والصحة المهنية، 
( من عينة المبحونين بمحافظة %41.8وير   لل أيتا)

شماو سيناء، وعلى  لل يوصى البحث بتفعيو عمو 
األقسام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية بالقطا  

نى الالزم للقيام الزراعى وتوفير الدعم الماد  والف
بمسؤلياتها وأدوارها على الوج  األكمو، ك لل البد من 

اهتمام قطا  الزراعة بتطبيق اللوائح والقوانين التى تزيد 
من فعالية إجراءاا السالمة والصحة المهنية وعمو 

 حمالا توعية به   اذجراءاا داخو قطا  الزراعة.

بمحافظة  أوتحا النتائا أن ما يقرم من نلث المبحونين -2
( يرون أن العمو يوفر لهم مستو  %32الشرقية بنسبة)

منخفب من الحوافز المادية، وير   لل أيتا ما يقرم 
من نصة المبحونين بمحافظة شماو سيناء 

بترور  ( وعلى  لل يوصى البحث %49.09بنسبة)
العمو على تفعيو نظام المكاف ا والحوافز من خالو 

ون أدا  لرفو مستو  امداء توجيهها لمن يستحقها، وأن تك
وتفعيو جود  الحيا  المهنية من خالو زياد  التنافس البناء 
بين المرشدين الزراعيين على المكاف ا والحوافز، ك لل 
ترور  االهتمام بتفعيو الحوافز المعنوية والمادية معا 
 و لل لدور النوعين من الحوافز فى تحقيق حاجاا الفرد.

أكنر من نصة عينة المبحونين  أظهرا نتائا البحث أن -3
( يرون أن مستو  توفر %60بمحافظة الشرقية بنسبة)

التدريم لهم منخفب، وير   لل أيتا أكنر من نلث 
(، وعلى %45.4المبحونين بمحافظة شماو سيناء بنسبة)

 لل يوصى البحث بتوسيو نطاق التدريم اذرشاد  
االا للمرشدين الزراعيين مو ترور  وجود اتساق بين مج
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ه   الدوراا التدريبية وبين احتياجاا المرشدين 
واهتماماتهم الحقيقية حتى يمكن تصميم براما تدريبية 
تناسم تلل االحتياجاا، ك لل ترور  تصميم براما 
تدريبية تتعلق بنشر طرق وأساليم خلق الدافعية نحو 
العمو فى نفوس المرشدين الزراعيين وتحقيق االنتماء 

 الوظيفى.

النتائا أن أكنر من نصة عينة المبحونين  أفادا -4
( يرون أن مستو  توفر %52بمحافظة الشرقية بنسبة)

واستخدام تكنولوجيا االتصاو والمعلوماا لهم متوسط، فى 
حين أن أكنر من نالنة أربا  المبحونين بمحافظة شماو 

( يرون أن مستو  توفر تكنولوجيا %83.6سيناء بنسبة)
يهم ما بين المنخفب والمتوسط، االتصاو والمعلوماا لد

وعلى  لل يوصى البحث بعقد مزيد من الدوراا التدريبية 
فى مجاو تحسين ممارساا تطوير امداء الوظيفى 
للمرشدين الزراعيين وخاصة التعامو مو نظم المعلوماا 
الحدينة منو الكمبيوتر وشبكة اذنترنا لما ل لل من دور 

و ما هو جديد فى كبير فى تحسين امداء ومساير  ك
 اذنتا  الزراعى.

تصميم وتخطيط براما تدريبية تتعلق بنشر طرق وأساليم  -5
خلق وابتكار أساليم جديد  فى تطوير العمو اذرشاد  
والتى من أهمها مناها وأساليم حو المشكالا بطرق 

 إبداعية ومهاراا اتخا  القراراا.

بدور  ترور  توفير متطلباا جود  الحيا  المهنية وال    -6
يساهم فى تحسين امداء الوظيفى وزياد  مستو  الرتا 

 الوظيفى.

ترور  االهتمام بفرص الترقى وتوفير درجاا وظيفية  -7
تسمح بالترقية وتولى مناصم أعلى للمرشدين الزراعيين 

 وتوسيو قاعد  الحفز المرتبط بامداء.

 
 

 المراج 
ايررة (  دور اذرشرراد الزراعررى فررى حم1998أبررو العررز، علررى صررالح)

البيئرررررة الزراعيرررررة، مرررررؤتمر اذرشررررراد الزراعرررررى وتحررررردياا التنميرررررة 
الزراعيررة فرررى الررروطن العربرررى، المجلررس العربرررى للدراسررراا العليرررا 

 والبحث العلمى، إتحاد الجامعاا العربية.

(  2013إسرررماعيو، إسرررماعيو عبررردالمالل، فريرررد  عبررردالنبى نصرررار)
سرررتفادتهم الرترررا الررروظيفى لرررد  المرشررردين الرررزراعيين وعالقتررر  با

مررن بررراما الترردريم أننرراء الخدمة)دراسررة حالررة لمحافظررة المنيررا(، 
مجلررة الجمعيررة العلميررة لإلرشرراد الزراعررى، المجلررد السررابو عشررر، 
العررردد الرابرررو، قسرررم االجتمرررا  الريفرررى واذرشررراد الزراعرررى، كليرررة 

 الزراعة، جامعة القاهر .

ا  فرررى (  نوعيرررة جرررود  الحيررر2006البرررردان، محمرررد عبررردالرازق أمرررين)
المجتمعررراا الزراعيرررة الجديرررد ، رسرررالة دكترررورا ، كليرررة الزراعررررة، 

 جامعة األسكندرية.

(  جرود  الحيرا  الوظيفيرة وأنرهرا علرى امداء 2012البلبيسى، أسامة)
الوظيفى للعاملين فى المنظماا غيرر الحكوميرة فرى قطرا  غرز ، 
رسرررالة ماجسرررتير، قسرررم إدار  األعمررراو، كليرررة التجرررار ، الجامعرررة 

 سالمية، غز .اذ

 .2019الجهاز المركز  للتعبة العامة واذحصاء، 

(  دراسة مقارنة لمؤشرراا جرود  الحيرا  2019الحسينى، لمياء سعد)
بررررين قررررريتين تقليديررررة ومسررررتحدنة بمحافظررررة كفررررر الشرررري ، مجلررررة 
االقتصررراد الزراعرررى والعلررروم االجتماعيرررة، كليرررة الزراعرررة، جامعرررة 

 .731-719ص ص  (،12، العدد)10المنصور ، مجلد 

(  التحليررو المسررار  ألنررر 2019الخررولى، محمررد إبررراهيم عبدالحميررد)
الت وط التنظيميرة علرى آداء المرشردين ألدوارهرم اذرشرادية فرى 
محافظرررررة الشررررررقية، مجلرررررة الزقرررررازيق للبحررررروث الزراعيرررررة، كليرررررة 

(، سرررربتمبر، ص 5، العرررردد)46الزراعة،جامعررررة الزقررررازيق، مجلررررد
 .1706 -1675ص 

ى، سررررررليمان حسرررررررن سررررررليمان، هرررررررانى محمررررررود عبررررررردالهاد  الرفرررررراع
(  جرررود  الحيرررا  المجتمعيرررة وعالقتهرررا بانتمررراء 2018الررردمهوجى)

الررريفيين لمجررتمعهم المحلررى برربعب قررر  مركررز قطررور محافظررة 
، 63ال ربيرررررررة، مجلررررررررة األسرررررررركندرية للعلررررررروم الزراعيررررررررة، مجلررررررررد 

 .588 -569(، ص ص6العدد)
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راتيجية وأنرها فى تحسرين جرود  (  القياد  االست2017السرا ، آالء)
الحيا  الوظيفية، )دراسة ميدانية على المنظمراا غيرر الحكوميرة 

 بقطا  غز (، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غز .

(  التنميرررررة االجتماعيرررررة مرررررن 2001السرررررروجى، طلعرررررا مصرررررطفى)
الحدانرررة إلرررى العولمرررة، المكترررم الجرررامعى الحرررديث، األزاريطرررة، 

 األسكندرية.

(  مرجرررررو اذرشررررراد الزراعرررررى، دار 1998، محمرررررد عمرررررر)الطنررررروبى
 النهتة العربية للطباعة والنشر، بيروا. 

(  التحليرررو المسرررار  ألنرررر 2018باشرررا، رانيرررا حمرررد  عبدالصرررادق)
التوافرررررررق المهنرررررررى علرررررررى تحسرررررررين األداء الررررررروظيفى للمرشررررررردين 
الرزراعيين بمحافظررة الشرررقية، مجلررة الزقررازيق للبحرروث الزراعيررة، 

م(، 6، العرررررردد)45ة، جامعررررررة الزقررررررازيق، مجلررررررد كليررررررة الزراعرررررر
 .2546-2517نوفمبر، ص ص 

(، وزار  التنميرررررة 2021تقريررررر التنميرررررة البشررررررية بمحافظرررررة الشررررررقية)
 المحلية، جهاز بناء وتنمية القرية المصرية.

 .2021تقرير التنمية البشرية بمحافظة شماو سيناء، 

ة فى منظمراا (  جود  الحيا  الوظيفي2008جاد الرم، سيد محمد)
 األعماو العصرية، دار الفكر العربى للطباعة والنشر، مصر.

(  تصرميم مقيراس لمعرايير ترمان جرود  2017ديام، أحمد محمرد)
(،  ORGAQUALEXالمنظمة فرى اذرشراد الزراعرى فرى مصرر)

مجلرررة االقتصررراد الزراعرررى والعلررروم االجتماعيرررة، كليرررة الزراعرررة، 
-189(، إبريررررو،ص ص4، العرررردد)8جامعررررة المنصررررور ، مجلررررد

194. 

(  أنر البرراما التدريبيرة علرى 2011سرحان، أحمد مصطفى محمد)
آداء المهررام الوظيفيررة للمرشرردين الررزراعيين بمحافظررة قنررا، مجلررة 
العلوم االقتصادية واالجتماعيرة الزراعيرة، كليرة الزراعرة، جامعرة 

 .171-157(، مارس، ص ص 3، العدد)2المنصور ، مجلد 

(  2021اترح أحمررد، جلررولى محمرد، مهررد  عمررر)سرية الرردين، بلو 
أنرررر جرررود  الحيرررا  الوظيفيرررة علرررى التميرررز فرررى امداء الررروظيفى، 
دراسررة حالررة علررى مجموعررة مررن المؤسسرراا االقتصررادية بواليررة 
المسيلة، مجلة البحوث االقتصادية والماليرة، جامعرة أم البرواقى، 

 .517-498(، ديسمبر، ص ص 2، العدد)8الجزائر، مجلد

، رحرررررام قاسررررم، صرررررال  محمرررررد عررررامر، سرررررامية عبررررردالعظيم عررررامر
(  دراسررة ذجررراءاا ومعررايير السررالمة والصررحة 2020محررروس)

المهنيرررة للمرشررردين الرررزراعيين العررراملين فرررى قطرررا  الزراعرررة فرررى 
محافظررررررة القليوبيررررررة، مجلررررررة إتحرررررراد الجامعرررررراا العربيررررررة للعلرررررروم 

، 28الزراعيرررررة، جامعرررررة عرررررين شرررررمس، القررررراهر ، مصرررررر، مجلرررررد
 .988-971(، ص ص4)العدد

عبررررررردالعاو، حسرررررررام الررررررردين إبرررررررراهيم أحمرررررررد، غنررررررريم محمرررررررد غنررررررريم 
(  القدراا الوظيفية للمرشردين الرزراعيين بمحافظرة 2016محمد)

مطررررو ، مجلررررة االقتصرررراد الزراعرررى والعلرررروم االجتماعيررررة، كليررررة 
-755(، ص ص8، العرردد)7الزراعررة، جامعررة المنصررور ، مجلررد

761. 

(  2012الخالق علررررى إسررررماعيو)عتمرررران، محمررررود إسررررماعيو، عبررررد
تقنرررين مقيررراس للررررو  المعنويرررة للمرشررردين الرررزراعيين المصرررريين، 
المجلرررة المصررررية للبحررروث الزراعيرررة، مركرررز البحررروث الزراعيرررة، 

 .1899-1881(، ص ص4، العدد)90مصر، مجلد

(  دراسة تحليلية للعوامرو المرؤنر  علرى 2005عنمان، عاشور كامو)
الرررزراعيين بمحافظرررة البحيرررر ، رسرررالة التوافرررق المهنرررى للمرشررردين 

 دكتورا ، كلية الزراعة، جامعة األسكندرية.

(  دراسة لجود  الحيا  2016عكرش، أيمن أحمد، مى محمد اذمام)
الشاملة لسكان المجتمعاا المحلية البدويرة فرى محرافظتى شرماو 
وجنررروم سررريناء، مجلرررة االقتصررراد الزراعرررى والعلررروم االجتماعيرررة، 

(، ص 12، العررررردد)7جامعرررررة المنصرررررور ، مجلرررررد كليرررررة الزراعرررررة،
 .1229-1215ص

فرررررررود ، حسرررررررن  محمرررررررد إبرررررررراهيم، حرررررررازم محمرررررررد أبرررررررويحيى محمرررررررد 
(  محررردداا جرررود  الحيرررا  للمررررأ  الريفيرررة بمحافظرررة 2014سرررليم)

(، 5، العردد)41الشرقية، مجلة الزقازيق للبحروث الزراعيرة، مجلرد
 .1106-1097سبتمبر،ص ص 

رؤيرة جديرد ،  -(  اذرشراد الزراعرى2012قشطة، عبدالحليم عبراس)
 جرين الين للطباعة، القاهر .
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(  المنرررا  التنظيمرررى وأنرررر  2017محمرررد، فرحررراا عبدالسررريد السررريد)
علرى الرتررا الروظيفى )دراسررة ميدانيررة لربعب المنظمرراا الريفيررة 
بمحافظررة المنوفيررة(، مجلررة المنوفيررة لإلقتصرراد الزراعررى والعلرروم 

، عرررردد 2امعررررة المنوفيررررة، مجلررررداالجتماعيررررة، كليررررة الزراعررررة، ج
 .302-245يونيو، ص ص

(، اذرشراد الزراعرى، بيانراا رسرمية 2021مديرية الزراعة بالشرقية)
 غير منشور .

(  الحررررررروافز وامداء 2015ناصرررررررر، عبررررررردال نى محمرررررررد عبدالررررررردايم)
الوظيفى من وجهة نظر األخصائيين اذرشاديين بمحافظرة كفرر 

يرررة الزراعرررة، جامعرررة كفرررر الشررري ، مجلرررة البحررروث الزراعيرررة، كل
 .55-39(، ص ص1، العدد)41الشي ، مجلد

(  جرررود  الحيرررا  لررررد  طلبرررة جررررامعتى 2012نعيسرررة، رغرررداء علررررى)
دمشرررق وتشررررين، مجلرررة جامعرررة دمشرررق، دمشرررق، سررروريا، مجلرررد 

 ، العدد األوو.28
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 الملح 
 البح .مبحوثين وفقا لبعد ججراءات ومعايير السلمة والصحة المهنية فى العمل بمنققتى للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .1جدول

بنود جودة 
الحياة 
 المهنية

50ة  ن=محافظة الشرقي 55محافظة شمال سيناء  ن=   
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة كبيرة
 متوسقة

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
 اوال: ججراءات ومعايير السلمة والصحة المهنية فى العمل:

ترررررررررررررررررررررررررروفر -1
اذترررررررررررررررررررررررراء  
والتهويرررررررررررررررررررررررررررة 
الجيرررررررررد  فرررررررررى 

 مكان العمو

20 40 18 36 7 14 5 10 1.23 26 27.47  10 18.18  15 27.27  4 27.7  1.21 

يوجرد نظررام -2
ترررررر مين داخررررررو 
العمررو للحفرراظ 
 على سالمتل

26 52 14 28 8 16 2 4 1.55 19 5.34  8 5.14  22 40 6 9.10  1.52 

يوجرررررررررررررررررررررررررد -3
أجهرررز  ذطفررراء 
الحرائرررررررق فرررررررى 

 مكان العمو

33 66 10 20 5 10 2 4 1.40 18 7.32  27 09.49  7 07.12  3 04.5  1.40 

ترررررررررررررررررررررررررررررررررتم -4
عمليررررررررررررررررررررررررررراا 
الصررررررررررررررررررررررررررريانة 
واالصال  فرى 
مكرررررران العمررررررو 
بصررفة مسررتمر  

 ودورية

21 42 15 30 10 20 4 8 1.46 29 7.52  17 09.30  6 09.10  3 04.5  1.40 

 

 

 

 

 

 



  ...محدداا جود  الحيا  المهنية للمرشدين الزراعيين   باشارانيا حمدي عبدالصادق  ،سليمان عياش اسليم

 

1217 

 البح .مبحوثين وفقا لبعد ججراءات ومعايير السلمة والصحة المهنية فى العمل بمنققتى للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .1جدولتاب  

بنود جودة 
الحياة 
 المهنية

50محافظة الشرقية  ن= 55محافظة شمال سيناء  ن=   
ودة الحياة المهنيةدرجة توفر بنود ج  درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية 

بدرجة  بدرجة كبيرة
 متوسقة

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
الرررررررررررررررررررررنظم -5

واذجرررررررررررراءاا 
الوطنيررررررررررررررررررررررررررة 
المتعلقرررررررررررررررررررررررررة 
بالسرررررررررررررررررررررالمة 
والصرررررررررررررررررررررررحة 
المهنيررة كافيررة 
بالقطرررررررررررررررررررررررررا  

 الزراعى

14 28 22 44 8 16 6 12 1.85 21 18.38  20 3.36  10 8.18  4 27.7  1.90 

يتم تطبيرق -6
المعررررررررررررررررررررررررايير 
واذجرررررررررررراءاا 
بشرر ن اذبررالغ 
عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن 
اذصرررررررررررررررراباا 
واألمراب فى 

 مكان العمو

13 26 27 54 7 14 3 6 1.14 14 4.25  23 8.41  12 8.21  6 9.10  1.14 

توجرررررررررررررررررررررررد -7
اذشرررررررررررررررررررراراا 
التح يريررررررررررررررررررررة 
والملصرررررررررررقاا 
المتعلقرررررررررررررررررررررررررة 
بالسرررررررررررررررررررررالمة 
المهنيرررررررة فرررررررى 

 مكان العمو

24 48 17 34 6 12 3 6 1.67 25 4.45  16 09.29  9 3.16  5 09.9  1.52 
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 البح .صحة المهنية فى العمل بمنققتى مبحوثين وفقا لبعد ججراءات ومعايير السلمة والللالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .1جدولتاب  

بنود جودة 
الحياة 
 المهنية

50محافظة الشرقية  ن= 55محافظة شمال سيناء  ن=   
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة كبيرة
 متوسقة

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
ة متوسقةبدرج بدرجة كبيرة المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
توجررررررررررررررررررررررد -8

أدواا 
ومعرررررررررررررررررررررررداا 
للحمايرررررة مرررررن 
المخرررررررررررررررررررراطر 

 واذصاباا

16 32 20 40 10 20 4 8 2.31 9 3.16  25 4.45  16 09.29  5 09.9  2.16 

يررررتم عمررررو -9
حمرررررررررررررررررررررررررالا 
توعيرررررررررررررررررررررررررررررررررة 
بمخرررررررررررررررررررررراطر 
العمرررو بصرررفة 

 دورية

9 18 23 46 12 24 6 12 1.62 10 20 16 09.29  27 09.49  2 6. 9  1.56 

يجررررررررررررر  -10
تفترررررريش دور  
علرررررررى مكررررررران 
العمررررو للت كررررد 
مرررن إجرررراءاا 
السررررررررررررررررررررررررالمة 
والصررررررررررررررررررررررحة 

 المهنية

16 32 20 40 9 18 5 10 1.42 12 8.21  17 9.30  22 40 4 27.7  1.55 

2022وشماو سيناء  المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية  
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.البح مبحوثين وفقا لبعد الحوافز المادية بمنققتى للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .2 جدول  

بنود جودة 
الحياة 
 المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 لحياة المهنيةدرجة توفر بنود جودة ا درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة كبيرة
 متوسقة

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
 ثانيا: الحوافز المادية:

صررررة -1
عررررررررررررالواا 

 سنوية
27 54 11 22 10 20 2 4 1.33 13 23.6 12 21.8 23 41.8 7 12.7 1.52 

ترررررررروفير -2
الترررررررررررررررر مين 
الصرررررررررررحى 

 الشامو

22 44 12 24 12 24 4 8 1.81 11 20 10 18.18 29 52.7 5 909 1.77 

ترررررررروفير -3
 بدو إنتقاو

6 12 17 34 24 48 3 6 1.89 15 27.27 17 30.90 21 38.18 2 3.6 1.92 
صررررة -4

مكافررررررررررررر ا 
 تشجيعية

8 16 12 24 23 46 7 14 1.62 11 20 20 36.36 20 36.36 4 7.27 1.67 

ترررررررروفير -5
برررررررررررررررررررررررررررردو 
طبيعررررررررررررررررررة 

 عمو

6 12 10 20 29 58 5 10 1.92 6 10.9 15 27.27 26 47.27 8 14.5 1.87 

صررررة -6
حررررررررررررررررررررررافز 
مرراد  عررن 

 األجازاا

10 20 17 34 21 42 2 4 1.56 9 16.36 19 34.54 20 36.36 7 12.7 1.53 

زيرررررررررراد  -7
مكافررررررررررررررررررر   
نهايرررررررررررررررررررررررة 

 الخدمة

11 22 15 30 20 40 4 8 1.71 14 25.4 26 47.27 13 23.6 2 3.6 1.81 

2022المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء   

 



 2022سبتمبر  -يوليو( 3العدد  43)مجلد -مجلة اذسكندرية للتبادو العلمى      

 

1220 

 .البح بمنققتى  الحوافز المعنويةمبحوثين وفقا لبعد للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .3جدول

ة بنود جودة الحيا
 المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة
 المرجح

المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح

 : الحوافز المعنوية:ثالثار 
تقرررديم عبررراراا -1

الننرررررررررراء والشرررررررررركر 
 الشفوية

17 34 12 24 16 32 5 10 1.68 21 38.18 14 25.45 18 32.7 2 3.6 1.73 
المشرررراركة فررررى -2

اتخررررررررا  القررررررررراراا 
 الخاصة بالعمو

21 42 16 12 10 20 3 6 1.54 10 18.18 35 63.63 7 12.72 3 5.4 1.61 
المشرررراركة فررررى -3

االجتماعرررررررررررررررررررررررراا 
 الدورية

23 46 15 30 8 16 4 8 1.39 17 39.90 27 49.09 9 16.36 2 3.6 1.38 
الترشررررررررررررررررررررررررررريح -4

 للدوراا التدريبية
14 28 21 42 13 26 2 4 1.37 6 10.90 15 27.27 26 47.27 8 14.5 1.30 

إقامرررة حفرررالا -5
 التكريم

30 60 10 20 7 14 3 6 1.17 11 20 27 49.09 13 23.6 4 7.27 1.11 
التفرررررررررررررررررررررررويب -6

بمهررررررررررام وظيفيررررررررررة 
أعلرررررررررررى لررررررررررربعب 

 الوقا

17 34 22 44 9 18 2 4 1.47 9 16.36 28 50.90 20 36.36 3 5.4 1.20 

مرررنح شرررهاداا -7
 التقدير

10 20 6 12 26 52 8 16 1.28 8 14.5 15 27.27 25 45.45 7 12.7 1.16 
الترشررررررررررررررررررررررررررريح -8

ب لرئاسررررررررررة بعرررررررررر
 اللجان الزراعية

11 22 22 44 13 26 4 8 1.54 9 16.36 19 34.54 20 36.36 7 12.7 1.29 
الترشررررررررررررررررررررررررررريح -9

لحترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررور 
المررررررررررررررررررررررررررررررررؤتمراا 

 الزراعية

9 18 18 36 20 40 3 6 1.31 16 29.09 13 23.6 22 40 4 7.27 1.18 

تقررديم رسررائو -10
 1.73 7.27 4 27.27 15 14.5 8 50.90 28 1.68 14 7 50 25 20 10 16 8 الشكر المكتوبة

2022المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء   
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 .البح مبحوثين وفقا لبعد التواؤ  المهنى م  زملء العمل بمنققتى للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .4جدول

بنود جودة الحياة 
 المهنية 

50محافظة الشرقية  ن= 55محافظة شمال سيناء  ن=   
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

دعد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح  % عدد % عدد % 
 رابعا: التواؤ  المهنى م  زملء العمل: 

أشرررررررررعر بحرررررررررم -1
تجرررا  كرررو الررررزمالء 
 ال ين أعمو معهم

11 22 13 26 22 44 4 8 1.49 14 45.25  21 18.38  18 7.32  2 6.3  1.50 

ال تتعرررررررررررررررررررررررررررد  -2
عالقرررراتى بزمالئررررى 

 حدود العمو

23 46 8 16 15 30 4 8 1.56 10 18.18  11 20 26 27.47  8 5.14  1.15 

أتبادو الزيراراا -3
المنزليرررررررررررررررررة مرررررررررررررررررو 
 زمالئى فى العمو

16 32 21 42 10 20 3 6 1.19 29 72.52  17 90.39  6 90.10  3 4.5  1.12 

الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئيس -4
المباشررررررررر يتعرررررررراون 
معنررررررررررررا كصررررررررررررديق 
ولررريس كررررئيس فرررى 

 العمو

21 42 14 28 13 26 2 4 1.2 18 72.32  25 45.45  7 7.12  5 09.9  1.19 

الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئيس -5
ر يشررررررررارل المباشرررررررر

المرشرررررررررررردين فرررررررررررررى 
مناسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررباتهم 
االجتماعيررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 الخاصة

10 20 6 12 26 52 8 16 1.16 13 63.23  16 09.29  22 40 4 27.7  1.18 

الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئيس -6
المباشرررررررررررررر يقررررررررررررروم 
بمسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعد  
المرشرررررررررررردين فرررررررررررررى 
تطبيق الخبر  الترى 
يحصررررررررلون عليهررررررررا 
مررررررررررررررررن الرررررررررررررررردوراا 

 التدريبية

17 34 24 48 6 12 3 6 1.33 14 45.25  31 36.56  8 5.14  2 6.3  1.29 
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.البح مبحوثين وفقا لبعد التواؤ  المهنى م  زملء العمل بمنققتى للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .4جدولتاب    

بنود جودة الحياة 
 المهنية 

50محافظة الشرقية  ن= 55محافظة شمال سيناء  ن=   
بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية  

بدرجة  بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
الررررررررررررررررررررررررررررررررئيس -7

المباشررررر يحررررررص 
علرررررررررررررررررى خلرررررررررررررررررق 
عالقاا طيبرة مرو 

 المرشدين

81  36 20 40 7 14 5 10 2.21 33 60 15 27.27  5 09.9  2 6.3  1.09 

المشرة يعمو -8
كموجرررررررررر  ولرررررررررريس 
مفتشرررررررررررا يتصررررررررررريد 

 األخطاء

13 26 11 22 22 42 4 8 1.46 6 90.10  15 27.27  26 27.47  8 5.14  1.53 

زمالئرررررررى فرررررررى -9
العمرررو أجرررد مرررنهم 
تعررررررراون فرررررررى آداء 
األنشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطة 

 اذرشادية

14 28 26 52 8 16 2 4 2.21 8 5.14  17 90.39  28 90.50  2 6.3  1.05 

إ ا حرررررررررررررررردث -10
ألحرررررررد المرشررررررردين 
إصرررررررررررررابة أننررررررررررررراء 
العمررررو فرررران جهررررة 
العمرررررررررررررررو تهرررررررررررررررتم 
بتحويلررررررررررررر  إلرررررررررررررى 
الجهررررررررررة الطبيرررررررررررة 

 المسئولة

33 66 10 20 5 10 2 4 1.73 7 7.12  20 40 26 27.47  2 6.3  1.70 

 2022يناء المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو س

 
 
 



  ...محدداا جود  الحيا  المهنية للمرشدين الزراعيين   باشارانيا حمدي عبدالصادق  ،سليمان عياش اسليم

 

1223 

 .البح بمنققتى  التدريامبحوثين وفقا لبعد للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .5جدول

بنود جودة 
 الحياة المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة درجة كبيرةب
 المرجح

المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح

 خامسا: التدريا:
حدانررررررررررررررررررررررررة -1

موترررررررررررررررروعاا 
 التدريم

8 16 12 24 28 56 2 4 2.90 9 16.36 17 39.90 26 47.27 3 5.4 1.83 

مالئمررررررررررررررررررررة -2
محترررررررررررررررررررررررررررررررررو  
الرررررررررررررررررررررررررررررردوراا 
لإلحتياجرررررررررررررراا 
التدريبيررررررررررررررررررررررررررررة 

 للمتدربين

7 14 15 30 26 52 2 4 1.31 19 34.54 21 38.18 11 20 4 7.27 1.60 

مالئمررررررررررررررررررررة -3
مكرررررررران إقامررررررررة 
الرردور  التدريبيررة 

 للمتدربين

10 20 15 30 20 40 5 25 1.83 21 38.18 19 34.5 10 18.18 5 9.09 1.82 

تسررررررررررررررررام اك-4
المتررررررررررررررررررررررررردربين 
 معارة جديد 

9 18 12 24 26 52 3 6 1.93 20 40 23 41.8 7 12.7 6 10.9 1.82 

اكتسررررررررررررررررام -5
المتررررررررررررررررررررررررردربين 
إتجاهرررررررررررررررررررررررررراا 
إيجابيرررررررة نحرررررررو 

 العمو

11 22 16 32 19 38 4 8 1.73 12 21.8 13 23.6 28 50.90 2 3.6 1.81 

مناسرررررررررررررررررررربة -6
عررردد المتررردربين 
للمكررررررررررررررررررررررررررررررررررران 
المخصرررررررررررررررررص 

 للتدريم

10 20 14 28 21 42 5 10 1.86 15 27.27 12 21.8 26 47.27 2 3.6 1.84 

 

 



 2022سبتمبر  -يوليو( 3العدد  43)مجلد -مجلة اذسكندرية للتبادو العلمى      

 

1224 

 .البح بمنققتى  التدريامبحوثين وفقا لبعد للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .5جدولتاب  

بنود جودة 
 الحياة المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية لمهنيةدرجة توفر بنود جودة الحياة ا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسقة

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
حدانرررررررررررررررررررررررة -7

الطررررررررررررررررررررررررررررررررررق 
المسررررررررررررررررتخدمة 
واسرررررررررررررررررررررررتخدام 

و الوسرررررررررررررررررررررررررررررائ
السررررررررررررررررررررررررررررمعية 
والبصرررررية فررررى 

 التدريم

7 14 18 36 20 40 6 12 1.30 20 40 10 18.18 20 40 5 9.09 1.30 

مرررررررررررررررررررررررررررد  -8
وتو  أهرداة 
الدور  التدريبية 

 للمتدربين

12 24 8 16 28 56 2 4 1.14 38 69.09 10 18.18 5 9.09 2 3.6 1.03 

تمكرررررررررررررررررررررررررن -9
المررررررردرم مرررررررن 
المررراد  العلميرررة 

 للتدريم

15 30 7 14 26 52 2 4 1.88 13 23.6 16 29.09 22 40 4 7.27 1.81 

قررررررررررررررررررررررردر  -10
المرررردرم علررررى 
ربرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط 
موترررررررررررررروعاا 
التررررررررررررررررررررررررررررردريم 
بظروة العمو 

 الميدانية

15 30 10 20 20 40 5 10 1.90 18 32.7 25 45.45 5 9.09 7 12.7 1.83 

 2022المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء 

 

 

 



  ...محدداا جود  الحيا  المهنية للمرشدين الزراعيين   باشارانيا حمدي عبدالصادق  ،سليمان عياش اسليم

 

1225 

 .البح مبحوثين وفقا لبعد نظ  الترقى بمنققتى لل ي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح التوز  .6جدول

بنود جودة الحياة 
 المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة كبيرة
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة قةمتوس

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
 سادسا: نظ  الترقى:

يرررررررررررررررررتم شررررررررررررررررر و -1
الوظرررررررائة األعلررررررررى 
مررررن خررررار  اذرشرررراد 

 الزراعى

13 26 11 22 22 44 4 8 1.76 9 16.36 21 38.18 22 40 3 5.4 1.70 

تؤخررررررررر  الكفررررررررراء  -2
واألقدميرررررررررررررررة فرررررررررررررررى 
االعتبررار عنررد شرر و 

 الوظائة األعلى

18 36 20 40 5 10 7 14 1.81 25 45.45 18 32.7 10 18.18 2 3.6 1.83 

يررررررررررررررتم الترقررررررررررررررى -3
للوظيفررررررررررة األعلررررررررررى 
طبقررررا لقواعررررد ونظررررم 
موتررروعية ومعرررايير 

 واتحة

10 20 33 66 5 10 2 4 1.65 20 40 13 23.6 18 32.7 4 7.27 1.66 

يحرررررررررررررردث فررررررررررررررى -4
بعب األحيان ش و 
الوظرررررررائة األعلررررررررى 

علررى العالقرراا  بنرراء
  الشخصية البحتة

9 18 16 32 22 44 3 6 1.39 6 10.90 18 32.7 24 43.36 7 12.7 1.39 

توجررد عدالررة فرررى -5
الحصرررررررررررروو علررررررررررررى 

 الترقية
15 30 18 36 13 26 4 8 1.13 14 25.45 26 47.27 13 23.6 2 3.6 1.70 

الترقى فى العمو -6
اذرشرررررراد  يختررررررو 
لعوامرررو كنيرررر  بعيرررد  

 عن الكفاء 

18 36 23 46 7 14 2 4 1.18 16 29.09 21 38.18 15 27.27 3 5.4 1.18 

فرررررررررص الترقررررررررى -7
للمرشررررررررررد الزراعررررررررررى 
ترررررررررئيلة بمقارنتهرررررررررا 

 بالمهن األخر 

21 42 14 28 13 26 2 4 1.48 7 12.7 18 32.7 25 45.45 6 10.9 1.65 

 



 2022سبتمبر  -يوليو( 3العدد  43)مجلد -مجلة اذسكندرية للتبادو العلمى      
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 .البح مبحوثين وفقا لبعد نظ  الترقى بمنققتى لل التوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .6جدولتاب  

بنود جودة الحياة 
 المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  ة كبيرةبدرج
 متوسقة

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة المرجح
 المرجح

  % عدد % عدد % عدد % عدد  % عدد % عدد % عدد % عدد
حركررررررة الترقررررررى -8

للمسررررررتوياا العليررررررا 
بجهررررررررراز اذرشررررررررراد 

 بطيئة

14 28 21 42 13 26 2 4 1.94 5 9.09 33 60 7 12.7 10 18.18 1.96 

اذرشررررررررررررررررررررررررررررررررراد -9
الزراعرررررررررررى يررررررررررروفر 
فرررررررررررررص حقيقيررررررررررررة 

 للترقى

21 42 16 32 10 20 3 6 1.74 4 7.27 23 41.8 15 27.27 13 23.6 1.77 

سهولة الترقيرة -10
باذرشرررراد الزراعررررى 
دليرررررو علرررررى جرررررود  

 النظام اذرشاد 

18 36 7 14 20 40 6 12 1.76 20 40 10 18.18 21 38.18 4 7.27 1.53 

 2022المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء 

 
 
 
 
 
 

 

 



  ...محدداا جود  الحيا  المهنية للمرشدين الزراعيين   باشارانيا حمدي عبدالصادق  ،سليمان عياش اسليم
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 .البح بمنققتى  تةوي  السلقة والمرونة فى العملمبحوثين وفقا لبعد للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .7جدول

بنود جودة الحياة 
 المهنية 

 55شمال سيناء  ن= محافظة 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
 سابعا: تةوي  السلقة والمرونة فى العمل:

خبررررررررر  ومهررررررررار  -1
العرررراملين باذرشرررراد 
الزراعى تجعو من 
السررررررررررهو تفررررررررررويب 
بعرررررررب السرررررررلطاا 

 إليهم 

8 16 23 46 15 30 4 8 1.31 27 49.09 11 20 13 23.6 4 7.27 

1.43 

تفررررررررررررررررررررررررررررررررررررويب -2
السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلطاا 
والمسرررررررررررررررررررررررررررررررئولياا 
للعرررررراملين ال يرررررروفر 

 الوقا

15 30 21 42 10 20 4 8 1.51 12 21.8 20 40 18 18.18 5 9.09 

1.63 

تفرررويب بعرررب -3
مرررررررررررررن السرررررررررررررلطاا 
وصررررررررررررررررررررررررررررررررالحياا 
الرؤسررررررررررررررراء إلرررررررررررررررى 
مرؤوسرررررريهم يعتبررررررر 

 عجزا منهم 

6 12 13 26 25 50 6 12 1.75 26 47.27 10 18.18 15 27.27 4 7.27 

1.75 

تفرررويب بعرررب -4
السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلطاا 
والصرررررررررررررررررررررررررررالحياا 
للمرؤوسررررين يعتبررررر 
ترررررردريبا لهررررررم علررررررى 

عمررررررررررررراو القيرررررررررررررام ب 
 ومسئولياا أكبر

22 44 11 22 13 26 4 8 1.51 29 52.7 6 10.9 17 30.9 3 5.4 

1.62 

الرؤسرررررررررررررررررررررررررررررررررراء -5
يفوتررررررررون بعتررررررررا 
مررررررررررررررن سررررررررررررررلطاتهم 
وصررررررررررررررررررررررررررررالحياتهم 
لمرؤوسررريهم حسرررم 

 ظروة العمو 

7 14 18 36 20 40 6 12 1.51 16 29.09 25 45.45 9 16.36 5 9.09 

1.86 



 2022سبتمبر  -يوليو( 3العدد  43)مجلد -مجلة اذسكندرية للتبادو العلمى      
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 .البح بمنققتى  تةوي  السلقة والمرونة فى العملمبحوثين وفقا لبعد للميوية والمتوسق المرجح التوزي  العددف والنسبة ال .7جدولتاب  

بنود جودة الحياة 
 المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة كبيرة
 ةمتوسق

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
كنيررررررا مرررررا يفشرررررو -6

المرؤوسرررين فرررى فهرررم 
مررا يفرروب إلرريهم مررن 

 السلطاا 

21 42 15 30 10 20 4 8 1.48 9 16.36 28 50.90 12 21.8 6 10.9 
1.61 

عنرررررررررررد تفرررررررررررويب -7
المرؤوسرررررررين بعرررررررب 
السررررررررررررلطاا فررررررررررررانهم 
يقومررررررررون باألعمرررررررراو 
الترررررى ترررررم تفويترررررهم 

 فيها بشكو جيد 

24 48 17 34 6 12 3 6 1.46 23 41.8 13 23.6 15 27.27 4 7.27 

1.61 

العمررو يررتم بحريررة -8
كبيرررر  وبررردون تررر ط 
مررررررررررررررررن السررررررررررررررررلطاا 

 األعلى

20 40 16 32 9 18 5 10 1.79 15 27.27 21 38.18 10 18.18 9 16.36 
1.73 

اذدار  تعطينرررررررررررررررا -9
حريرررررررة العمرررررررو فرررررررى 

 حدود تيقة
23 46 9 18 12 24 6 12 1.74 14 25.45 22 40 8 14.5 11 20 

1.75 

ال نتمتررررررو برررررر   -10
حريررررررة فررررررى العمررررررو، 
يعنررررررررررررررى تعليمرررررررررررررراا 
بنفررررر ها ز  مرررررا هرررررى 

 مطلوبة وبس

18 36 15 30 13 26 4 8 1.31 18 32.72 7 12.72 27 49.09 3 5.4 

1.43 

 2022من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء حسبا  المصدر 

 
 



  ...محدداا جود  الحيا  المهنية للمرشدين الزراعيين   باشارانيا حمدي عبدالصادق  ،سليمان عياش اسليم

 

1229 

 
 

 البح .بمنققتى  كةاية اهمكانيات المادية لبيية العملمبحوثين وفقا لبعد للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .8 جدول

بنود جودة الحياة 
 المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50قية  ن=محافظة الشر 
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة كبيرة
 متوسقة

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % ددع % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح
 ثامنا: كةاية اهمكانيات المادية لبيية العمل:

 1.47 7.27 4 36.36 20 18.18 10 38.18 21 1.50 8 4 10 5 42 22 38 19 المكاتم-1
 1.70 10.9 6 21.8 12 50.90 28 16.36 9 1.74 4 2 12 6 18 9 66 33 الدواليم-2
 1.63 9.09 5 16.36 9 45.45 25 29.09 16 1.76 16 8 18 9 22 11 42 22 المقاعد-3
 1.20 12.72 7 32.72 18 36.36 20 20 11 1.21 10 5 24 12 46 23 20 10 المراو -4
 1.28 3.6 2 18.18 10 29.09 16 49.09 27 1.55 6 3 12 6 48 24 34 17 أدواا مكتبية-5
 1.52 7.27 4 21.8 12 21.8 12 49.09 27 1.66 8 4 20 10 42 21 30 15 مكتبة-6
 1.82 5.4 3 34 21.8 12 6 52.72 29 1.79 6 3 20 10 42 21 32 16 أجهز  ومعداا-7
 1.47 12.72 7 41.8 23 30.90 17 14.5 8 1.50 12 6 40 20 36 18 14 7 ماكينة تصوير-8
 1.70 9.09 5 52.72 29 27.27 15 10.9 6 1.74 8 4 42 22 26 13 22 11 طابعة-9

 1.63 3.6 2 38.18 21 30.90 17 27.27 15 1.76 4 2 10 5 66 33 20 10 اووسائو إنتق-10
 2022المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء 
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 .البح ل والمعلومات بمنققتى مبحوثين وفقا لبعد توافر واستخدا  تكنولوجيا االتصاللالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .9 جدول

بنود جودة 
الحياة 
 المهنية 

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسقة

بدرجة 
المتوسق  ال توجد  عيةة

 المرجح
بدرجة  بدرجة كبيرة

المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة ةمتوسق
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المرجح

 تاسعا: توافر واستخدا  تكنولوجيا االتصال والمعلومات:
 1.45 14.5 8 47.27 26 27.27 15 10.90 6 1.48 16 8 40 20 28 14 16 8 الفاكس-1
البريررررررررررررررررررررررد -2

 االلكترونى
20 40 11 22 12 24 7 14 2.92 9 16.36 19 34.5 20 36.36 7 12.72 2.88 

 1.46 10.9 6 32.72 18 40 20 21.8 12 1.57 16 8 42 22 24 12 16 8 االنترنا-3
 2.29 9.09 5 38.18 21 21.8 12 30.90 17 2.24 4 2 12 6 36 18 48 24 الكمبيوتر-4
التليفرررررررررررررون -5

 األرتى
30  10  7  3  1.98 26 47.27 10 18.18 16 29.09 3 5.4 1.93 

التليفرررررررررررررون -6
 المحموو

33 66 9 18 6 12 2 4 2.93 28 50.90 8 14.5 15 27.27 4 7.27 2.95 
برررررررررررررررررررررراما -7

القنررررررررررررررررررررررررررررواا 
 اذ اعية

6 12 10 20 26 52 8 16 1.85 14 25.45 26 47.27 13 23.6 2 3.6 1.95 

برررررررررررررررررررررراما -8
القنررررررررررررررررررررررررررررواا 

 التليفزيونية
18 36 15 30 13 26 4 8 2.64 35 63.63 10 18.18 7 12.72 3 5.4 2.63 

 2022المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء 
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 .البح بمنققتى  المهارات االجتماعية للمرشدين الزراعيينمبحوثين وفقا لبعد للالتوزي  العددف والنسبة الميوية والمتوسق المرجح  .10 جدول

 مهنية بنود جودة الحياة ال

 55محافظة شمال سيناء  ن= 50محافظة الشرقية  ن=
 درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية درجة توفر بنود جودة الحياة المهنية

بدرجة  بدرجة كبيرة
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة متوسقة

 المرجح
المتوسق  ال توجد بدرجة  عيةة بدرجة متوسقة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % دعد % عدد المرجح
 عاشرا: المهارات االجتماعية للمرشدين الزراعيين:

أتجنررررررررررررررررررم األحكررررررررررررررررررام -1
المسرررررربقة علررررررى تصرررررررفاا 

 امخرين
11 22 22 42 13 26 4 8 2.97 23 41.81 7 12.72 20 36.36 6 10.9 2.95 

أعامو امخرين براحترام -2
مهمرررررررررررا كررررررررررران مسررررررررررررتواهم 

 االجتماعى 
24 48 17 34 6 12 3 6 2.96 16 29.09 13 23.6 22 40 4 7.27 2.95 

أكررررررررررون بشرررررررررروش فررررررررررى -3
تعرراملى مررو امخرررين حتررى 

 فى أصعم المواقة
21 42 15 30 10 20 4 8 2.95 14 25.45 20 36.36 18 32.72 3 5.4 2.95 

أتعرراطة مررو مشررركالا -4
 امخرين

21 42 16 32 10 20 3 6 1.77 8 14.5 15 27.27 25 45.45 7 12.72 1.82 
أنبررررررررر  امخررررررررررين إلرررررررررى -5

أخطرررررررائهم دون أن يشرررررررعر 
 أحد من الموجودين

18 36 7 14 20 40 6 12 2.20 35 63.63 7 12.72 10 18.18 3 5.4 2.38 

أحررررص علرررى مشررراركة -6
امخرررررررررين فررررررررى مناسرررررررربتهم 

 االجتماعية
20 40 18 36 7 14 6 12 1.92 22 40 18 32.72 11 20 4 7.27 1.92 

رين مهمررررررا أخرررررردم امخرررررر-7
 كلفنى  لل من وقا

10 20 15 30 21 42 4 8 2.36 28 50.90 15 27.27 8 14.5 4 7.27 1.21 
أعمررررررو علررررررى حررررررو أ  -8

سرررررروء تفرررررراهم بينررررررى وبررررررين 
 امخرين بسرعة

6 12 17 34 24 48 3 6 2.13 26 47.27 15 27.27 10 18.18 4 7.27 2.32 

إختالفررى فررى الرررأ  مررو -9
امخررررررررين ال يرررررررؤنر علررررررررى 

 بهم عالقتى

20 40 16 32 9 18 5 10 1.12 13 23.6 14 25.45 21 38.18 7 12.72 2.31 

أنررررررردما بسررررررررعة مرررررررو -10
 امخرين 

12 24 9 18 23 46 6 12 2.63 23 41.81 7 12.72 20 36.36 6 10.9 2.55 

2022المصدر  حسبا من بياناا البحث الميدانية بمحافظتى الشرقية وشماو سيناء 
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ABSTRACT 

Determinants of the Quality of Professional Life for Agricultural Extension 

Workers in the Governorates of Sharkia and North Sinai 
Soliman A. Esleem; Rania H.A. Basha 

The research mainly aimed to study the 

determinants of the quality of professional life for 

agricultural extension workers in the governorates of 

Sharkia and North Sinai, by identifying some personal, 

economic and social characteristics of the respondents 

in the Sharkia and North Sinai governorates, and 

determining the availability of levels of quality of 

professional life from the point of view of the 

respondents in the two research areas, and determining 

the moral differences between the dimensions of The 

quality of the studied professional life from the point of 

view of the respondents in the two research areas, as 

well as determining the correlation between the 

(degrees) dimensions of the quality of professional life 

and the independent variables studied in the two 

research areas, and finally identifying the degree of the 

relative contribution of the studied independent 

variables in the interpretation of the total variance 

between the respondents in the (degrees) dimensions 

The quality of professional life in the two research 

areas, and a sample of 10% of the total number of 

respondents was taken and its size reached 105 

respondents in a systematic random manner in the 

governorates of Sharqia and North Sinai, the total 

number of them is 1028 agricultural extension agents 

(473 guides in Sharkia Governorate, 555 guides in 

North Sinai Governorate), and the questionnaire was 

used by personal interview. To collect data, many 

statistical methods have been used to analyze research 

data to Achieving its objectives and testing its 

hypotheses, including descriptive statistics methods and 

the simple correlation coefficient, as well as using the 

relative congruence coefficient (K2) and the step-wise 

multiple regression analysis. In the governorates of 

Sharkia and North Sinai, in the dimensions (moral 

incentives, delegation of authority and flexibility in 

work, adequacy of the material capabilities of the work 

environment, and social skills of agricultural extension 

workers), it was found that there are four independent 

variables that contribute to explaining the variation in 

(degrees) standards of the quality of professional life of 

the respondents in my areas The research, and these 

variables were able to explain 27.5% of the variance in 

the degree of quality of professional life standards for 

the respondents in the two research areas and these 

variables are (exposure to information sources, tendency 

towards counseling work, motivation to achieve, job 

satisfaction). 

Keywords: Quality of professional life / agricultural 

extension agents /Sharkia Governorate / North Sinai 

Governorate.

 


