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 الملخص
 تقلةالمس المتغيرات وبين الدراسة بمنطقة المحليين للقادة الزراعية اإلرشادية القيادية األنماط درجة بين العالقةعلى إستهدف البحث التعرف 

 درجة في للتغير الكلي التباين تفسير في بالمتغير التابع  المعنوية االرتباطية العالقة ذات المستقلة المتغيرات من كل إسهام نسبوتحديد  المدروسة
 .البحث بمنطقة المحليين للقادة الزراعية اإلرشادية القيادية األنماط

كما تم تحديد شاملة البحث ، الصحراوية بجمهورية مصر العربية أكبر المحافظات من باعتبارها وتم إجراء البحث بمحافظة الوادي الجديد
عدد الحائزين بالقري الخمس، وذلك باستخدام  من الزراع الحائزين بأكبر قريه فى كل مركز من المراكز الخمس لمحافظه الوادى الجديد وفقا لمعيار

من شاملة الزراع  بتلك القري، وذلك مزارعا  133اجمالي عينه وبمزارعا،  3761باجمالى عدد طريقة القياس االجتماعي)الطريقة السوسيتومترية ( 
 بطريقة عشوائية  منتظمة .

وفقا للطريقة السوسيومترية، وبناءا على حصر استجاباتهم تم  من الزراع  ( لتحديد القادة المحليين اإلرشاديينامزارع 133)وتم مقابلة
قائد محلي، وبتطبيق معادلة كريجسي ومورجان لتحديد حجم  303القادة المحليين بالقرى الخمس المذكوره، والبالغ عددهم تحديد شاملة الدراسة من 

من  العينهبلغ اجمالي عدد  البحثعينة البحث من القادة المحليين بمعلومية شاملة هذه الدراسة من القادة المحليين بالقري الخمس المختاره بمنطقة 
وذلك بطريقة عشوائية  منتظمة  محليين بالقري المختارة للدراسة،من شاملة الدراسة من القادة ال % 7..6قائدا محليا  بنسبة  13ليين القادة المح

 من واقع كشف حصر القادة المحليين بالقري المذكورة وفقا الستجابات الزراع لهم باستخدام الطريقة السوسيومترية .
ماره إستبيان من القادة المحليين من الزراع بقري البحث حيث تم جمع البيانات من الزراع خالل شهر وتم جمع البيانات بواسطة إست

باإلضافة الي المتوسط الحسابي العرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية، وعرضها من خالل  تحليل البيانات كما تم،  3031ابريل ومايو 
كما استخدم نموذج التحليل ،  لقياس مدى وجود العالقة اإلرتباطية من عدمه االرتباط البسيط )بيرسون( واالنحراف المعياري، وكذلك استخدم معامل

بدرجة االنماط  المعنوية االرتباطي واالنحداري المتعدد والمتدرج الصاعد لتقدير نسبة مساهمة كل من المتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة
 ( SPSSباستخدام برامج )وذلك  المفسر لها في تفسير التباين الكلي البحثللقادة المحليين المبحوثين بمنطقة القيادية االرشادية الزراعية 

 
 وقد أوضحت نتائج البحث ما يلي:

وأن ما يمثل النمط  نمط بيروقراطي، فئة من إجمالي المبحوثين من القادة المحليين من الزراع بمنطقة الدراسة يقعون في %3.2أن  -
، األمر الذي يعني عدم تمثيل نمط ديكتاتوري ألي مفردة من مفردات عينة الدراسة %.6ديمقراطي النمط ال، بينما يمثل %31.2 ى الفوضو 

من اجمالي القادة  %.6من إجمالي المبحوثين من القادة المحليين من الزراع بمنطقة الدراسة، ويسود النمط القيادي الديمقراطي بنسبة 
 ن بمنطقة الدراسة.المحليين المبحوثي

كانت معنوية عند  البحثان درجة االنماط القيادية االرشادية الزراعية للقادة المحليين المبحوثين بمنطقة  البحثيهنتائج الأوضحت كما  -
راعية، ودرجة الحيازة كل من المتغيرات المستقلة التالية: السن، وعدد افراد األسرة، وعدد سنوات الخبرة باألعمال الز ل، 0.3المستوي االحتمالي 

 الزراعية االرضية، ودرجة حيازة الحيوانات المزرعية، ودرجة المشاركة االجتماعية التطوعية، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية،
، 0.710، 0.732حيث كانت قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون هي:  .ودرجة االنفتاح الجغرافي، ودرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي

لكل من  0.02، وقد كانت العالقة معنوية عند المستوي االحتمالي 0.216، .0.73، 0.723، 0.7.1، 0.163، .0.17، 0.737
، فتاح الثقافيالمتغيرات المستقلة التالية درجة التعليم، درجة المشاركة االجتماعية الرسمية، درجة التمسك بالعادات والتقاليد القبلية، ودرجة االن

كما اوضحت النتائج البحثية انه ال  على الترتيب. 0.363، 0.317، 0.316، 0.331حيث كانت قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون هي: 
اعية توجد عالقة ارتباطية عند اي من المستويات االحتمالية لمتغير درجة ممارسة العمل المزرعي وبين درجة االنماط القيادية االرشادية الزر 

 دة المحليين المبحوثين بمنطقة الدراسة.القا
أن نسبه اسهام هذه المتغيرات في تفسير التباين الكلي لدرجة االنماط القيادية االرشادية الزراعية للقادة   البحثأوضحت نتائج وكذلك  -

معين معا في القدرة التنبئية للتباين وان نسبة اسهامهم مجت 0.03المحليين المبحوثين بمنطقة الدراسة كانت معنوية عند المستوي االحتمالي 
تعزى لمتغير  % 7تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة باألعمال الزراعية ،  % ..2تعزي الي متغير السن، و % 3..1، منها % 2323وهي 
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صائي الثاني جزئيا تعزى لمتغير درجة التعرض لمصادر المعلومات.وطبقا للنتائج السابقة يمكن رفض الفرض االح % 123درجة التعليم ، 
 ومما يتعلق بالمتغيرات التي حققت نسبة اسهام في القدوة التنبئية وقبول الفرض النظري البديل وهي: السن، وعدد سنوات الخبرة باألعمال

 الزراعية ، ودرجة التعليم ، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية .
 

 المقدمة والمشكلة البحثية:
ى الظواهر االجتماعية الهامة الموجودة في جميع المجتمعات والتي تتواجد أينما وجدت العالقات االجتماعية، فهي من تعتبر القيادة إحد

ر القيادة الظواهر المتأصلة في البناء االجتماعي، التي تتواجد وتفرض نفسها مع كل تدرج وارتفاع المكانات االجتماعية لألفراد والجماعات، فتعتب
وتنمية أي مجتمع، وعلى قدر وجود القادة المؤثرين والذين يلجأ إليهم اآلخرين طلبا للنصيحة على قدر انتشار ونجاح برامج التنمية  عامل هام لتقدم
 .  (24، ص 4102)هيكل، حسام: بهذا المجتمع 

بدال من الوصول لكل األطراف كل بمفرده وتحقق ظاهرة القيادة األثر المضاعف لجهود التنمية )خاصة من حيث الوقت والجهد والتكلفة( ف        
ا أقل وبقدرة )فردا أو جماعة( فإنه يتم الوصول إليهم عبر وسطاء هم غالبا القادة المحليين أكثر قربا لهم جغرافيا واجتماعيا بما يستغرق وقتا وجهد

ا قد بجهلة الغرباء عن المجتمع من وكــــالء أكبر على مواجهة أيه عقبات ومصاعب بسبب المعرفة الوثيقة بطبعيه المجتمع وخصوصياته بم
 .   (8ص 4102)الشافعي، نوار، التنمية. 

عداد القادة    والعمل اإلرشادي بدون القيادة يعتبر عمال ناقصا، لذلك تنفق الدول المتقدمة أعظم االستثمارات في تنمية واختيار وا 
اتها، وهم أشخاص من المجتمع يقدمون النصيحة والرأي واستشارة األخرين سواء سعى للمستقبل ويعد قادة الرأي أحد صنوف هذه القيادة وأهم فئ

 الناس إليهم أم سعوا هم إلى الناس.
أن االهتمام بالقيادة في مجال العمل اإلرشادي أصبح أمرا مهما لما للقادة من دور بارز في تحقيق  (041، ص 0228)سويلم، ويذكر           

دية وأهداف السياسة الزراعية والتنمية الريفية بصفه عامه، فهم أشخاص قادرون بطريقة غير رسمية على التأثير في سلوك أهداف الخدمة اإلرشا
رفة وتعديل االتجاهات نحو ما هو مرغوب، ويعتبر من الركائز التي يعتمد عليها المنظم االجتماعي في تنظيم المجتمع حيث أنهم أكثر الناس مع

قافته وحاجاته وتقاليده لتحقيق األهداف المشتركة الذين يسعون لتحقيقها، وهم يعملون دون مقابل مادي ويكتفون بما يحققونه من بأحوال المجتمع وث
دي، رضا معنوي نتيجة عملهم والقيادة في العمل اإلرشادي هي قطاع واحد فقط من القيادة في الريف ومع ذلك فهي حيوية لبناء البرنامج اإلرشا

العمل، ويجب أن يعرف موظفوا اإلرشاد كيف يعملون مع المجموعات، وكيف ينشطون تطوير القيادة الذى هو جزء من الغاية األساسية  وفى تنفيذ
 لإلرشاد.

 نقال عن عمر أن القيادة في العمل اإلرشادي وسيلة لتحقيق أهدافه اإلرشادية، والواقع أن القادة (2، ص 0284حنين، سامية )وتذكر           
ية للجهود اإلرشاديين المحليين هم القاعدة الرئيسية التي يعتمد عليها المرشد الزراعي الناجح في فاعلية إرشاده، فهم المجموعة المنفذة الميدان

جراءات تخطيط اإلرشادية األكثر تأثيرا وتغيير لسلوك المسترشدين، ويعلق المرشد الناجح أيضا على القادة اإلرشاديين المحليين أهمية عظمى في إ
تعلق البرامج وتنفيذها وتقييمها. وعموما يمكن القول إن عمل القادة اإلرشاديين المحليين، هو امتداد حقيقي وطبيعي لعمل المرشد في كل ما ي

 بإرشاده، على أساس مساعدة المسترشدين ليساعدوا أنفسهم في شئون حياتهم واستمرار تطورهم.
ليين في المجتمعات الصحراوية دورا هاما في تبني التوصيات الزراعية الجديدة والتي هي من أهم أهداف ويلعب القادة اإلرشاديين المح 

لت ظاهرة اإلرشاد الزراعي، وبالرغم من تواجد العديد من القادة اإلرشاديين المحليين بالمناطق الصحراوية إال أن الدراسات اإلرشادية التي تناو 
على الرغم من أهمية نمط القيادة بتحديد األنماط القيادية لهؤالء القادة بالمناطق الصحراوية وأبعاد كل نمط قيادي. القيادة بتلك المناطق لم تعن 

ومدى تحقيقهم الذي يتبعه القائد اإلرشادي المحلي سواء في المجتمعات التقليدية أو الجديدة في تعامله مع الزراع وأثر ذلك على كفاءة هؤالء القادة 
 عمل اإلرشادي.ألهداف ال

 لذا برزت الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة لتحديد أنماط القيادة اإلرشادية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.     
 

 أهداف الدراسة:
ر تحقيق يستهدف البحث بصفة أساسية تحديد أنماط القيادة اإلرشادية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، ولتحقيق هذا الهدف العام تطلب األم

 -األهداف الفرعية التالية:
 تحديد القادة المحليين اإلرشاديين )قادة الرأي( من خالل الطريقة السوسيومترية بمنطقة الوادي الجديد.  -3
 التعرف على خصائص القادة المحليين )قادة الرأي( بمنطقة الدراسة.  -3
 بمنطقة الدراسة.التعرف على أنماط القيادة اإلرشادية الزراعية للقادة المحليين   -1
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لسن، عدد تحديد العالقة بين درجة األنماط القيادية اإلرشادية الزراعية للقادة المحليين بمنطقة الدراسة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة، ا  -7
الزراعية األرضية، درجة الحيازة أفراد األسرة، درجة التعليم، درجة ممارسة العمل المزروعي، عدد سنوات الخبرة باألعمال الزراعية، درجة الحيازة 

ية، درجة الزراعية الحيوانية، درجة المشاركة االجتماعية الرسمية، درجة المشاركة االجتماعية التطوعية،  درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراع
 حو اإلرشاد الزراعي.التمسك بالعادات والتقاليد القبلية، درجة االنفتاح الجغرافي، درجة االنفتاح الثقافي، االتجاه ن

ية تحديد نسب إسهام كل من المتغيرات المستقلة ذات العالقة االرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكلي للتغير في درجة األنماط القياد -2
 اإلرشادية الزراعية للقادة المحليين بمنطقة الدراسة.

 اهمية الدراسة:
عد إضافية علمية لدراسات اإلرشاد الزراعي في مجال القيادة اإلرشادية الزراعية ويمكن يفي كونه ا البحث تتمثل األهمية النظرية لهذ

 االسترشاد بما تتضمنه من مفاهيم ومتغيرات وفروض بحثية وأساليب إحصائية وما قد يسفر عنها من توصيات تفتح آفاق جديدة إلجراء مزيد من
 القصور أو الستجالء نواحي أخرى لم تتطرق إليها هذه الدراسة.الدراسات المشابهة في مناطق أخرى بمصر لتغطية أوجه 

من بيانات ومعلومات تتعلق بطرق اختيار القادة  وتحديد نوع القيادة اإلرشادية وكيفية قيامها  الى ما يقدمهأما األهمية التطبيقية له فترجع   
رشاد الزراعي بالمناطق  الصحراوية والوقوف على محددات نجاح القيادات بتنفيذ العمل اإلرشادي وفقا للنمط القيادي المستخدم إلثراء عمل اإل

ي الضوء على القبلية أو البدوية  في منطقة الدراسة  بإتباعهم األنماط القيادية اإلرشادية الزراعية في تعاملهم مع مزارعي منطقة الدراسة كما تلق
 ية اإلرشادية الزراعية  المدروسة.بعض المتغيرات التي قد تؤثر على إتباعهم لألنماط القياد

 محددات الدراسة:
على محافظة الوادي الجديد بجميع مراكزها اإلدارية لكونها أكبر المحافظات من حيث المساحة بجمهورية مصر العربية  البحثاقتصر إجراء 

ن اإلرشاديين داخل المجتمعات الريفية فقد اقتصرت واختيرت أكبر قرية من حيث الحيازة الزراعية بكل مركز ونظرا لتعدد أنواع القادة المحليي
الطريقة  الدراسة على قادة الرأي من الزراع والذين يلجأ إليهم الزراع طلبا للنصح والمشورة في أمور زراعية معينة وأحيانا غير زراعية من خالل

 لدراسة.السوسسيومترية لتحديد القادة المحليين من الزراع بمحافظة الوادي الجديد بقرى ا
 الفروض البحثية:

اما هدف البحث الرابع والخامس فقد تم  ملما كان اهداف الدراسة االول والثاني والثالث اسكتشافية فلم يتم وضع فروض بحثية  مقابله له
 وضع الفرضين البحثيين التاليين لهما علي النحو التالي:

عمل المزرعي، وعدد سنوات الخبره وعدد افراد االسره، ودرجة التعليم،ودرجة ممارسة التوجد عالقة  بين المتغيرات المستقلة التالية : السن،  -3
االرضية، ودرجة حيازة الحيوانات المزرعية، ودرجة المشاركة االجتماعية الرسمية، ودرجة المشاركة مزرعية، ودرجة الحيازة الزراعية باالعمال ال

علومات الزراعية، ودرجة  التمسك بالعادات والتقاليد  القبلية، ودرجة  االنفتاح الجغرافي، ودرجة االجتماعية التطوعية، ودرجة التعرض لمصادر الم
 ن بمنطقة الدراسة .االنفتاح الثقافي، ودرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي،وبين درجة االنماط  القيادية االرشادية الزراعية  للقادة المحليين  المبحوثي

المستقلة ذات االرتباطات المعنوية بدرجة االنماط القيادية االرشادية الزراعية للقادة المحليين المبحوثيين بمنطقة  تسهم كل من المتغيرات -3
 الدراسة في تفسير التباين الكلي للمتغير التابع .

 ولتحقيق الفروض البحثىه تم وضعهم في صورتهم الصفرية .
 

 لما يأتي : تتضمن الطريقة البحثية عرضاالطريقة البحثية :  
 أوال : منطقة البحث : 

 7700.1من إجمالي مساحة الجمهورية وتقع في جنوب غربها، وتبلغ مساحتها  % 77أجري البحث في محافظة الوادي الجديد، والتى تمثل 
ة واعدة للتنمية الشاملة ، وتعتبر محافظة الوادي الجديد منطق3/ كم3فرد لكل  3بكثافه سكانية  نسمه  3102.3، ويقدر عدد سكانها بـ  3كم

الداخلية مع محافظـــات المنيـــا والجيـــزة ومرسى ليبيا غربًا والسودان جنوبـــًا، وتشترك حدودها  الحدود الدولية مع تشترك فيحيث بمحاورها المتعددة2 
  .مطروح شمااًل، ومحافظات أسيوط وسوهاج وقنــا وأســـوان شرقـــا"

مليون فــــدان صالحة للــــزراعة تعتمد في استغاللهـــا على توفيـــر مياه الري من اآلبار الجوفية، إال أن  1.2بنحو مواردها االرضيه وتقدر 
فدان  317000فدان موزعة كالتالي  الخارجة ودرب األربعين3070000المساحات الصالحة للزراعه والمتوفر لها مياه جوفية تبلغ نحو 

فدان بنسبة 330000، وشرق العوينات %7.12فدان بنسبة  77000، والفرافرة% .6.7فدان  بنسبة  10000، والداخلة %33.11بنسبة
 .% 1..23فدان بنسبة   270000، وجنوب الوادي33.32%
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ن وقد اجريت  الدراسة بالمراكز  الخمس للمحافظة حيث تم اختيار اكبر قرية  بكل مركز من المراكز الخمس  من حيث عدد الزراع الحائزي
كز بالط، وبناءا علي ذلك تم اختيار قرية صبيح بمركز الفرافره، وقرية بغداد بمركز باريس، وقرية المنيره  بمركز الخارجة، وقرية  البشندي  بمر 

 وقرية عزب القصر بمركز الداخلة.
 ثانيا : شاملة البحث وعينته : 

ارة وفقا لمعيار عدد الحائزين  بالقري الخمس بمنطقة البحث، وذلك باستخدام تم تحديد شاملة البحث من الزراع الحائزين بالقرى الخمسة المخت
مزارعا  721مزارعا بقرية عزب القصر بمركز الداخلة، و .21مزارعا  منهم  3761طريقة القياس االجتماعي )الطريقة السوسيتومترية(: باجمالي 

مزارعا بقرية بغداد  3.1مزارعا بقرية  البنشندي بمركز بالط، و  331كز  الخارجة، و مزارعا بقرية  المنيره بمر  320بقرية صبيح بمركز الفرافره، و
 بمركز باريس . 

مزارعا  بنسبة  133ولتحديد عينة البحث بالقرى الخمس السالفه تم تطبيق معادلة كريجسي ومورجان ، حيث بلغ اجمالي عدد عينه الزراع 
 76مزارعا  بقرية صبيح بمركز الفرافرة، و  12مزارعا  بقرية عزب القصر بمركز الداخلة،  و  300من شاملة الزراع  بتلك القري منهم  31.7%

مزارعا بقرية بغداد بمركز باريس، وذلك بطريقة عشوائية   16مزارعا بقرية البشندي بمركز بالط، و 71مزارعا  بقرية المنيره بمركز الخارجة، و 
 . ي المذكورةمن سجل الخدمات بالقر  %.3منتظمة بلغت 
 

  (  توزيع الزراع بقري الدراسة  0جدول )  
 عدد الزراع العينة عدد الزراع الشاملة القرية المركز
 300 .21 عزب القصر الداخلة
 12 721 صبيح الفرافره
 76 320 المنيرة الخارجة
 71 331 البشندي بالط
 16 3.1 بغداد باريس

 133 3761 اإلجمالي
 جل الحيازات والحصر بالجمعيات التعاونية الزراعية  بالقري المدروسةالمصدر : خدمات س

 
استجاباتهم تم تحديد  مزارعا( لتحديد القادة المحليين اإلرشاديين وفقا للطريقة السوسيومترية، وبناءا على حصر 133وتم مقابلة هؤالء الزراع )

قائدا  31قائدا محليا بقرية عرب القصر بمركز  الداخلة، و  17قائد محلي منهم  303شاملة الدراسة من القادة المحليين بالمنطقة  والبالغ عددهم 
قائدا محليا  33قائدا محليا بقرية البشندي بمركز بالط، و 37قائدا  محليا بقرية المنيرة بمركز الخارجة و 32محليا بقرية صبيح بمركز الفرافره، و

 بقرية بغداد بمركز باريس .
ريجسي ومورجان لتحديد حجم عينة الدراسة من القادة المحليين بمعلومية شاملة هذه الدراسة من القادة المحليين بالقري وبتطبيق  معادلة ك

من شاملة الدراسة من القادة  % 7..6قائدا محليا  بنسبة  13الخمس المختاره بمنطقة الدراسة بلغ اجمالي عدد عينة  الدراسة من القادة المحليين 
 33قائدا  محليا بقرية صبيح بمركز الفرافره، و 33قائدا محليا بقرية  عزب القصر بمركز الداخلة، و  36قري المختارة للدراسة منهم المحليين بال

قائدا محليا  بقرية بغداد بمركز باريس وذلك بطريقة  .قائدا محليا بقرية البشندي بمركزبالط، و 33قائدا محليا بقرية المنيره بمركز الخارجة، و
 عشوائية  منتظمة من واقع كشف حصر القادة المحليين بالقري المذكورة وفقا لالستجابات الزراع لهم باستخدام الطريقة السوسيومترية .

 

 ( توزيع القادة المحليين المبحوثين  بقري الدراسة :3جدول )
 عدد الزراع العينة عدد الزراع الشاملة القرية المركز
 36 17 عزب القصر الداخلة
 33 31 صبيح الفرافره
 33 32 المنيرة الخارجة
 33 37 البشندي بالط
 . 33 بغداد باريس

 13 303 اإلجمالي
 المصدر : كشف حصر القادة المحليين بالقري المذكوره وفقا الستجابات الزراع لهم باستخدام الطريقة السوسيومترية .
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 مصادر وطرق وادوات جمع البيانات :
المصادر الثانوية والمتمثلة في مركز المعلومات ودعم اتحاد والقرار بالخارجة،  :اولهامصدرين للحصول علي البيانات  اعتمد البحث علي

موضع وقسم االحصاء بمديرية الزراعة  بمحافظة الوادي الجديد واالدارات  الزراعية  بمركز الدراسة، والجمعيات التعاوينه الزراعية  بالقري 
هذه المصادر فيتعلق بالبيانات  المحققة الهداف  ثاني صول علي البيانات المتعلقة بتحديد منطقة الدراسة  والشاملة والعينة، واماالدراسة، وذلك للح

وذلك  الدراسة والتي جمعت  من مصادرها  االولية وهم القادة المحليين  من الزراع  موضع الدراسة لمعرفة انماط قيادتها االرشادية الزراعية 
قري طة استمارة  باستبيان اعدت لهذا الغرض، وتم تجميع البيانات عن طريق  المقابلة الشخصية للمبحوثين من القادة المحليين من الزراع بالبواس

 المختارة للدراسة .
ة، ودرجة التعليم، السن، وعدد افراد االسر  -:وقد اشتلمت استمارة االستبيان علي جزئين اولهما يتضمن قياس بعض المتغيرات المستقلة وهي

ية، ودرجة ودرجة ممارسة العمل المزرعي، وعدد سنوات الخبرة باالعمال المزرعية، ودرجة الحيازة الزراعية االرضية، ودرجة حيازة الحيوانات المزرع
ة  ودرجة التسمك  بالعادات المشاركة االجتماعية الرسمية، ودرجة المشاركة االجتماعية التطوعية،  ودرجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعي

 والتقاليد  القبلية، ودرجة االنتفاح الجغرافي، ودرجة االنتفاح الثقافي، ودرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي .
 اسئلة  تدور حول  تحديد النمط القيادي االرشادي الزراعي الذي يتبعة  المبحوث في قيادته تضمنتاما الجزء الثاني من االستمارة فقد   

 ( عند تحديده لنمط القيادة .3036لالخرين والذى تم بناؤه على غرار المقياس الذى صممه )رشاد ، 
 تم اجراء اختبار مبدئي الستمارة االستبيان علي عشرة من القادة المحليين من الزراع بواقع قائدين بكل قرية  من القري الخمس المختارةوقد 

ة علي استمارة االستبيان لتصبح صالحة في صورتها النهائية  لجمع البينات  من القادة المحليين من الزراع  للدراسة، وتم اجراء التعديالت الالزم
 .3031بقري الدراسة وتم جمع بيانات تلك الدراسة  والخاصة باالستبيان المتعلق بالقادة المحليين  من الزراع خالل شهر ابريل  ومايو 

مجموعة من االسئلة التي اعتمدت عليها الدراسة في قياس كل من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع  وقد اشتملت استمارة االستبيان علي
 للبحث .

 
 المعالجة الكمية لمتغيرات الدراسة:

 -وتشتمل علي األتى :
 المتغيرات المستقلة وهي علي النحو التالي: -أ

 . ية ، معبرا عنه باالرقام الخامتم قياس السن بسؤال المبحوث عن سنه القرب سنه ميالدالسن:  .0
 تم قياسه بسؤال المبحوث عن عدد أفراد أسرته الذين يعيشون معه أعاشة كاملة معبرا عنه باألرقام الخام .عدد أفراد األسرة : .4
، وحاصل على تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن حالته التعليمية حيث تم أستخدام تصنيف ) أمى ، ويقرأ ويكتب درجة التعليم:  .3

( 3( ، )3األبتدائية ، حاصل على األعداديه ، وحاصل على الثانوية ، وحاصل على مؤهل جامعى فاعلى(، حيث أعطيت درجات )صفر(،)
 ( لكل منهما على الترتيب كمؤشر رقمى يعبر عن هذا المتغير   2( ، )7( ، )1، )

مبحوث عن ممارسته للعمل المزرعى حيث تم أستخدام تصنيف )مزارع فقط( تم قياس هذا المتغير بسؤال الدرجة ممارسة العمل المزرعي: .2
ية ، ومزارع ومربى حيوانات مزرعية ، ومزارع وقائم بالصناعات المزرعية ، ومزارع وقائم باألعمال التجارية ، ومزارع ويعمل باألعمال الحكوم

( لكل منهما على الترتيب كمؤشر رقمى يعبر عن 7( ، )2( ، )7، )( 1( ، )3(، )3ومزارع وقائم بالمهن الحرفية ، حيث أعطيت درجات  )
 هذا المتغير   

تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثين عن عدد السنوات التى قضاها المزراع فى العمل المزرعى  :عدد سنوات الخبرة باألعمال الزراعية .5
 القرب سنة حتى وقت أجراء الدراسة . 

تم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوثين عن حجم حيازته الزراعية بالفدان سواء كانت هذه المساحة رضية:درجة الحيازة الزراعية األ  .1
 ملك أو إيجار أو مشاركة . 

نام ،  تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن ملكيته من الحيوانات المزرعية التاليه : أبل ، وأبقار ، وأغدرجة الحيازة الزراعية الحيوانية:-7
( وذلك بجمع 3.76أغنام( غنيم ، أحمد ،  7ماعز =  7=  323جمل =  3وماعز  وذلك بعد تحويلها الى وحدة قياس طبقا للمعادلة التاليه )

 الث فئات.ثالدرجات التى حصل عليها المبحوث وفقا لدرجة ملكيته للحيازة الزراعية الحيوانية ، ثم قسمت أجابته الدالة على حيازته الحيوانية الى 
قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجة مشاركته بكل من المنظمات األجتماعية التاليه : الجميعة درجة المشاركة اإلجتماعية الرسمية: -8

ز الشباب ، التعاونية الزراعية ، وجمعيه  تنمية المجتمع المحلى ، ومجلس القرية ، والمجلس الشعبى المحلى ، ومجلس األباء بالمدرسة ، ومرك
والتى يشارك فيها المبحوثين وذلك بتخصيص درجتان للمشاركة للعضو بكل منظمة ، ودرجة واحدة لعدم العضوية وذلك عن طريق ضرب درجة 

 العضوية فى درجة حضور الجلسات  نحصل على درجة المشاركة األجتماعية الرسمية لكل مبحوث . 
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هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدى مشاركته فى أى من األنشطة األجتماعية بالقرية وهى:  قيس درجة المشاركة اإلجتماعية التطوعية:-2
مشاكل حضور جلسات حق العرب ، والتدخل فى الصلح بين أفراد القبيله ، وتوعية األهتمام بأهمية األلتزام بحكم شيوخ القبائل ، والتدخل فى حل 

ألستفادة من التقنيات الحديثة فى الزراعة ، وتقديم النصائح والمشورة الهالى القبيلة ، وقد أعطيت درجة الزراعة بين أهالى القبيلة ، والمشاركة فى ا
ئما واحدة فى حالة اليشارك ، ودرجتان فى حالة المشاركة نادرا ، وثالث درجات فى حالة المشركة أحيانا ، وأربع درجات فى حالة المشاركة دا

 نود السابقة أمكن الحصول على درجة تعبر عن درجة مشاركته األجتماعية التطوعية .وبجمع درجات المبحوث فى كل الب
قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مصادر معلوماته الزراعية من خالل عشرة مصادر درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية:  -01

الزراعية ، ومدير المركز األرشادى الزراعى ، والطبيب البيطرى ، واألساتذة وهى : المهندسون باألدارة الزراعية ، ومدير الجمعية  التعاونية 
ألهل والدكاتر بكلية الزراعة والباحثون بمحطة مركز بحوث الصحراء ، والعاملون بالمشروعات الزراعية التنموية المنفذة بمنطقة الدراسة ، وا

( 3،  3،  1،  7، وتم أعطاء المبحوث درجات قيمية لهذا المقياس على النحو التالى ) والجيران ، والراديو ، والتليفزيون ، والمطبوعات الزراعية
 فى حالة دائما ، احيانا ، ونادرا ، وال  ، على الترتيب ، وبجمع الدرجات التى يحصل عليها المبحوث من وحدات المقياس يمكن الحصول على

 درجة تعبر عن مصادر الحصول على المعلومات الزراعية .
قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجة تمسكة بالعادات والتقاليد القبلية من خالل مقياس يتكون : درجة التمسك بالعادات والتقاليد القبلية -33

وقد  من أثنى عشر عبارة أعتبرت كل عبارة منهما متدرج النماط األستجابة ، والذى يتألف من ثالث أستجابات هى مواقف ، سيان ، غير موافق
 17فى حالة العبارات األجابيه ، والعكس فى حالة العبارات السلبية ، وقد بلغ الحد األعلى  3-1اعطصيت هذه األستجابات درجات تنحصر بين 

درجة ويجمع هذه الدرجات التى يحصل عليها المبحوث من وحدات المقياس يمكن الحصول على درجة تعبر عن تمسكه  33درجة ، والحد األدنى 
 لعادات والتقاليد القبلية .با

تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدى أنفتاحة بالعالم الخارجى وذلك من خالل سته مؤشرات هى : ذهبت :درجة اإٌلنفتاح الجغرافي -33
دى الجديد ، سافرت الى عاصمة الى القرى المحيطة بقريتك ، وذهبت الى عاصمة المركز التابع لقريتك ، ذهبت الى المراكز األخرى بمحافظة الوا

محافظتك ، سافرت الى محافظات أخرى داخل مصر ، السفر خارج الجمهورية ، وتم أعطاء المبحوث درجات قيميه لهذا المقياس على النحو 
المبحوث من وحدات  ( فى حالة ) دائما ، أحيانا ، نادرا ، ال ( على الترتيب ، وبجمع الدرجات التى يحصل عليها 3،  3،  1،   7التالى )

 المقياس يمكن الحصول على درجة تعبر عن األنفتاح الجغرافى . 
تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدى قيامه بأنشطة األنفتاح التقافى وذلك من خالل تسعة مؤشرات هى : : درجة اإلنفتاح الثقافي -31

يفزيون المحلى ، و مشاهدة قنوات التليفزيون الفضائية ، والمناقشات مع األصدقاء والجيران ، سماع الراديو ، قراءة الجرائد والمجالت ، ومشاهدة التل
وحضور أجتماعات المجالس المحلية ، وحضور أجتماعات المجالس العرفيه ، وحضور ندوات تقافية ، وحضور مؤتمرات وجلسات عامة وتم 

( فى حالة ) دائما ، أحيانا ، نادرا ، ال ( على الترتيب وبجمع  3،  3،  1،  7الى ) أعطاء المبحوث درجات قيميه لهذا المقياس على النحو الت
 الدرجات التى يحصل عليها المبحوث من وحدات المقياس يمكن الحصول على درجة تعبر عن األنفتاح التقافى .    

من سبع عبارات أعتبرت كل عبارة منهما متدرجة النماط أستخدم فى قياس هذا المتغير مقياس يتكون :درجة اإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعي-37
فى حالة  3-1األستجابة ، والذى يتألف ثالث أستجابات هى : )موافق  ، سيان ، غير موافق( وقد أعطيت لهذه األستجابات درجات تنحصر بين 

درجة ،  6درجة ، والحد األدنى  33وفقا لهذا المقياس  العبارات األيجابية ، والعكس فى حالة العبارات السلبية ، وقد بلغ الحد األعلى للدرجة
 ويجمع الدرجات التى يحصل عليها المبحوث من وحدات المقياس يمكن الحصول على درجة تعبر عنه أتجاه المبحوثين نحو األرشاد الزراعى .

 شادية الزراعية للقادة المحليين المبحوثين بمنطقة الدراسة.المتغير التابع : درجة االنماط القيادية االر  -ب
( والذى تكون من عشرون مؤشرا تم 3036لتحديد االنماط القيادية االرشادية الزراعية للمبحوثين أستخدام المقياس الذى صممه)رشاد ،

ر من هذه المؤشرات نمطا متدرجا النماط االستجابة وقد عرضهم على القادة المحليين من الرزاع بمنطقة الدراسة وأعتبرت االستجابة على كل مؤش
  -انحصرت استجابات المبحوثين فيما يتعلق بكل من هذه المؤشرات كالتالى:

تم وضع مقياس )دائما ، وأحيانا ، وقليال  ، وقليال جدا ، وال يتم( لمؤشرات التخطيط لالجتماعات لتحقيق االهداف، وتناسب القرارات 
، والمشاركه بصورة فعالة في قياده االتباع ، وتحمل المسئوليات  بمفردك، والقيادة جماعية بينكم ، وهل تخشي التعبير عن رايك الهداف الجماعة

ر ، بصراحة، وتوزع المسؤوليات علي الجماعة، متطلبات توزيع المسؤوليات علي الجماعة ، والشعور بقدر من الحرية للتعبير عن االراء والمشاع
ضاء الجماعه بعضهم للتعبير عن أنفسهم، وتشجع القائد علي حرية التعبير، وتشجع الجماعه على مناقشة الخططك وطريقة االداء ، وتشجيع اع

ثر غى وابداء المرؤوسين مشاعرهم الحقيقية نحو القائد، وتفضيل  ابداء  الرأى عند مناقشة اي مشكلة اوال قبل االعضاء ، ووجود قوي خارجية تؤ 
، ثر من الجماعة عند اتخاذ القرارات بمفرده ، وتقبل االفكار الحديثة بسهولة وعدم مقاومتها، واالستفاده من التدريب في تطوير النشاط القائد أك
أعطى للمبحوث خمس درجات فى حالة استجابته بدائما ، وأربع درجات ألحيانا، وثالث درجات فى حالة قليال ، ودرجتان فى حالة قليال جدا  حيث
 ودرجة واحدة فى حالة اليتم. ، 
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فقد اعطى تعريف القياده، وتحديد األهداف أثناء األجتماعات، و من يتصدر للمشكالت التى تواجة الجماعة  تالتى تناولأما المؤشرات 
الستجابة الخاطئة المبحوث عند استجابته الصحيحة التى تعبر عن المؤشر خمس درجات، فى حين أعطى درجة واحدة فى حالة عدم المعرفة أو ا

 ثم جمعت درجات المبحوث فى كل األسئلة أو المؤشرات ليعطى درجة واحدة تعبر عن نمط قيادته .
 300درجة  كحد ادني و  30وقد تراوح نمط  القيادة االرشادية الزراعية للمحبوثين من القادة المحليين بالقري المختارة للدراسة بين 

المدي الي اربع  فئات متدرجة تصاعديا العلي للتعرف علي النمط القيادي االرشادي الزراعي للمبحوثين من درجة كحد اقصي، وبذلك تم تقسيم 
 القادة المحليين وذلك علي النحو التالي :

 درجة                     نمط ديكتاتوري  33اقل من 
 درجة        نمط بيروقراطي  73الي اقل من   33من 
 رجة         نمط فوضوي د 73الي اقل من  73من 
 درجة فاكثر                   نمط ديمقراطي  73من 
 

 أسلوب التحليل اإلحصائي
استخدم في تحليل بيانات البحث بعض األساليب اإلحصائية الوصفية مثل النسب المئوية والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، 

ات. كما استخدم معامل االرتباط البسيط )بيرسون( الختبار الفروض االحصائية وتحديد معنوية وجدول التوزيع التكراري وذلك لعرض ووصف البيان
متدرج الصاعد او عدم معنوية العالقة بين المتغيرالتابع والمتغيرات المستقلة المدروسة كما استخدم نموذج التحليل االرتباطي واالنحداري المعدد وال

ت المستقلة  المدروسة  ذات العالقة بدرجة االنماط القيادية االرشادية  الزراعية للقادة المحليين المبحوثين لتقدير نسبة مساهمة كل من المتغيرا
علوم بمنطقة الدراسة في تفسير التباين الكلي وقد تم تحليل بيانات هذه الدراسة  بواسطة الحاسب االلي باستخدام حزمة البرامج االحصائية لل

  (SPSS 11االجتماعية )
 فيما يلي وصف الخصائص الشخصية واالجتماعية للمبحوثين بمنطقة البحث:و 

 -( والخاص بتوزيع المبحوثين وفقًا لخصائصهم الشخصية واالجتماعية ما يلي:3أوضحت البيانات الواردة بالملحق رقم ) 
 ( من متوسطى وكبار السن ، ويستفاد من ذلك أ % 6626أن مايزيد عن ثالث أرباع المبحوثين ) ن هذه الفترة هى أكثر فترات العمر

إلزدهار فى حياة اإلنسان والتى يستطيع خاللها العمل بقوة وبجد بعد إكتمال نضجه العقلى والعاطفى ، وأنهم بيت للخبرة والحكمة من 
 كثرة التجارب التى مروا بها فى الحياة.
ؤهل متوسط ومؤهل عالى وذلك يسهم من جعل الشخص مخزن ( من الحاصلين على م% .632* إرتفاع نسبة المتعلمين من المبحوثين )

 للمعرفة وقائدا للرأى فى مجتمعه ، وأكثر قبوال لتبنى األفكار واألساليب المستحدثة ، حيث يكون القائد متميزا عن تابعيه فى ذلك .   
 يعملون مزارع ومربى حيوانات مزرعية . % 1.22* أن مايزيد  عن ثلث المبحوثين بنسبة 

كان عدد سنوات خبرتهم باألعمال الزراعية متوسطة ومرتفعة وهذا يعنى أن  % 1322أن مايزيد عن ثالث أرباع المبحوثين بنسبة بلغت * 
 لديهم من الخبرات الزراعية والتى تمكنهم من قادة غيرهم وتؤهلهم الى أن يكونوا قادة فى مجتمعاتهم .

لديهم حيازة زراعية أرضية منخفضة ومتوسطة وهذا يتطلب جهد عالى من  % 327.بلغت * أن مايزيد عن ثالث أرباع المبحوثين بنسبة 
 زيادة عوائدهم اإلقتصادية من هذه المساحة وهذا يؤهلهم النه يكونوا أكثر دراية بمشكالتهم .

 من ذوى الحيازات الحيوانيه المنخفضة والمتوسطة . % .112* أن مايزيد عن ثالث أرباع المبحوثين 
كان مشاكتهم اإلجتماعية الرسمية منخفضة ومتوسطة وهو مايشير الى ضعف شديد فى مشاركة المبحوثين فى المنظمات  %71 * أن

 اإلجتماعية الرسمية .
كان مشاكتهم اإلجتماعية التطوعية متوسطة ومرتفعة وهو مايشير الى زيادة الروابط والعالقات اإلجتماعية بينهم وبين أفراد  % 6321* أن 
 تمعهم مما يزيد من قدارتهم على التأثير ولعب أدوارهم القيادية.مج

كان تعرضهم لمصادر المعلومات الزراعية متوسطة ومرتفع وهذا يشير الى كثرة  % 7.23* أن مايزيد عن ثلثى عدد المبحوثين بنسبة 
 ادة .أطالعهم على مستحدثات الزراعة وهذا يجعلهم مصدر معلومات لغيرهم وقيامهم بدور القي

لديهم تمسك بالعادات والتقاليد متوسط ومرتفع وأن كان يؤثر سلبا فى قبولهم  % 1326* أن مايزيد عن ثالث أرباع المبحوثين بنسبة بلغت 
خل للتجديد ولكنهم يكونوا أكثر قبوال وأتفاقا مع عادات المجتمع القبلى ويزيد من ثقة الناس فى مشوراتهم وأرائهم وذلك لقوة العالقات دا

 المجتمع .
لديهم أنفتاح جغرافى متوسط ومرتفع وهذا يجعلهم أكثر دارية وخبرة  % 1727* أن مايزيد عن ثالث أرباع المبحوثين بنسبة بلغت 

 بالمجتمعات المحيطة بهم .
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وتحرك لممارسة عملهم  من المبحوثين كان درجة أنفتاحهم الثقافى منخفض ومتوسط األمر الذى يعنى أن يكونوا أكثر إنتقاال % 6221* أن 
 القيادى ، مما يسهم فى أنفتاح األطار المعرفى للشخصى مما يميزه عن غيره من أفراد مجتمعة . 

مـــن المبحـــوثين لـــديهم درجـــة إتجـــاه نحـــو اإلرشـــاد الزراعـــى متوســـط ومرتفـــع وهـــذا  % 023.* أن مايزيـــد عـــن ثـــالث أربـــاع المبحـــوثين بنســـبة بلغـــت 
 إلرشاد الزراعى ويعتبرونها مصدر لمعارفهم فى مجال الزراعة .يشيرالى الثقة فى مؤسسات ا

 
 النتائج ومناقشتها

دية لتحديد األنماط القيادية  للمبحوثين من القادة المحليين من الزراع بمنطقة الدراسة وفقا للعشرون مؤشرا فقد تراوح مدي االنماط القيا
، 33.76، وانحراف معياري قدره 71.12( درجة بمتوسط حسابي بلغ 300 - 30اسة بين )للمبحوثين من القادة المحليين من الزراع بمنطقة الدر 

ستجاباتهم، وبقسمه المدى إلى أربع فئات متدرجة تصاعدًيا ألعلى، وتوزيع المبحوثين من القادة المحليين من الزراع بمنطقة الدراسة عليها وفًقا إل
من إجمالي المبحوثين من القادة المحليين من الزراع  %3.2أن  ى مكونة من األنماط التاليةوجود ثالث أنماط قيادية بمنطقة الدراسة وه اتضح

 %31.2( نحو 73الي أقل من  –73( في حين يمثل نمط فوضوي )من 73الي أقل من  – 33بمنطقة الدراسة يقعون في نمط بيروقراطي )من 
 . %.6فأكثر( نحو  73بينما يمثل نمط ديمقراطي) 

درجة( ألي مفردة من مفردات عينة الدراسة من إجمالي المبحوثين من القادة  33ي يعني عدم تمثيل نمط ديكتاتوري )أقل من األمر الذ 
من اجمالي القادة المحليين المبحوثين بمنطقة الدراسة على  %.6المحليين من الزراع بمنطقة الدراسة ويسود النمط القيادي الديمقراطي بنسبة 

 (. 1لجدول رقم )النحو الموضح با
 

 ( التوزيع النسبي لألنماط القيادية االرشادية الزراعية للمبحوثين من القادة المحليين بمنطقة الدراسة.3جدول )
 % عدد فئات القادة المحليين

 صفر صفر درجة نمط ديكتاتوري 40أقل من 

 4.5 4 نمط بيروقراطي 20إلي أقل من  – 40من 

 08.5 05 فوضوي نمط 10إلي أقل من  – 20من 

 72.1 12 فأكثر نمط ديمقراطي 10

 011.1 80 المجموع
 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بالمبحوثين من القادة المحليين من الزراع بمنطقة الدراسة. 

 

 ن بمنطقة الدراسة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة: العالقة بين درجة االنماط القيادية االرشادية الزراعية القادة المحليين المبحوثي أوال   
زراعية  يتناول هذا الجزء عرضا الهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة والمتمثلة باختبار العالقة بين درجة االنماط القيادية االرشادية  ال

ة  او لدراسة هذه العالقة  تم صياغة  وضع الفرض االحصائي االول للقادة المحليين المبحوثين بمنطقة الدراسة وبين المتغيرات  المستقلة المدروس
دد سنوات ومنطوقة  ال توجد عالقة بين المتغيرات المستقلة وهي : السن،  وعدد افراد االسره ، ودرجة التعليم ،ودرجة ممارسة العمل المزرعي ، وع

ودرجة حيازة الحيوانات المزرعية ، ودرجة المشاركة االجتماعية الرسمية ، ودرجة الخبره  باالعمال المزرعية ، ودرجة الحيازة الزراعية االرضية ، 
اح الجغرافي المشاركة االجتماعية التطوعية، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية ، ودرجة التمسك بالعادات والتقاليد القبلية ، ودرجة االنفت

االرشاد الزراعي ،وبين درجة االنماط  القيادية االرشادية الزراعية  للقادة المحليين  المبحوثين  ، ودرجة االنفتاح الثقافي ، ودرجة االتجاه نحو
 بمنطقة الدراسة .

( ان درجة االنماط القيادية  االرشادية الزراعية للقادة المحليين  المبحوثين 7وباستخدام معامل االرتباط البسيط قد اوضحت  النتائج بالجدول )
، او بكل من المتغيرات المستقلة التالية : السن ، وعدد افراد االسره ،  وعدد سنوات 0.3سة كانت معنوية عند المستوي االحتمالي بمنطفة الدرا

ية، ودرجة الخبره باالعمال الزراعية ، ودرجة الحيازة الزراعية االرضية ، ودرجة حيازة الحيوانات المزرعية ، ودرجة المشاركة االجتماعية التطوع
بسيط لتعرض لمصادر المعلومات الزراعية ، ودرجة  االنفتاح الجغرافي ، ودرجة االتجاه نحو االرشاد الزراعي حيث كانت قيم معامل االرتباط الا

، وعلي الترتيب وقد كانت العالقة  0.216،  .0.73،  0.723،  0.7.1،  0.163،  .0.17،  0.737،  0.710،  0.732لبيرسون هي : 
لكل من المتغيرات المستقلة التاليه درجة التعليم ، درجة المشاركة األجتماعية الرسمية ،  درجة التمسك   0.02المستوي االحتمالي معنوية عند 

،  0.317،  0.316،  0.331بالعادات والتقاليد القبلية ، ودرجة االنفتاح الثقافي ، حيث كانت قيم معامل االرتباط البسيط ليبرسون هي : 
 الترتيب  . علي 0.363
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ة كما اوضحت النتائج البحثية انه ال توجد عالقة ارتباطية عند اي من المستويات االحتمالية لمتغير درجة ممارسة العمل المزرعي وبين درج
ه التوجد عالقة معنوية مما يعنى قبول الفرض االحصائى القائل بأن االنماط القيادية االرشادية الرزاعية القادة المحليين  المبحوثين بمنطقة الدراسة

 . بين درجة االنماط القيادية ، درجة ممارسة العمل المزرعى
 وبناء علي النتائج السابقة يمكن رفض الفرض االحصائي االول مما يتعلق بالمتغيرات المستقلة التالية :

الخبره باالعمال المزرعية ، ودرجة الحيازة  السن ، وعدد افراد االسره ، ودرجة التعليم ، ودرجة ممارسة العمل المزرعي ، وعدد سنوات
ودرجة الزراعية  االرضية ، ودرجة حيازة الحيوانات المزرعية ، ودرجة المشاركة االجتماعية الرسمية ، ودرجة المشاركة االجتماعية التطوعية، 

االنفتاح الجغرافي ، ودرجة االنفتاح الثقافي ، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية ، ودرجة التمسك بالعادات والتقاليد القبلية ، ودرجة 
يعني قبول االجزاء االتجاه نحو االرشاد الزراعي ، وبين درجة االنماط  القيادية االرشادية الزراعية  للقادة المحليين المبحوثين بمنطقة الدراسة .وهذا 

 المناظرة لها بالغرض النظري البديل. 
 

 ط البسيط بين درحة  األنماط القيادية  للقادة  المحليين المبحوثين وبين المتغيرات  المستقلة المدروسة( معامالت االرتبا7جدول ) 

 ** 0002معنوى عند 

 *0005معنوي عند 

 

معنوية في تفسير التباين الكلي للتغير في درجة االنماط القيادية  االرشادية الزراعية  : اسهام المتغيرات المستقلة ذات العالقة االرتباطية  النياثا
 للقادة المحليين المبحوثين  بمنطقة  الدراسة

منطقة ثين بللتاكد من نتائج الدراسة  الدالة علي وجود عالقة معنوية  بين درجة االنماط  القيادية  االرشادية  الزراعية للقادة المحليين المبحو 
ذ اكثر هذه الدراسة وبين كل المتغيرات المستقلة ذات العالقة االرتباطية المعنوية  وجعلها اكثر دقة  في ظل ديناميكية  المتغيرات االخري ، وباخ

عنوية بدرجة االنماط ال تسهم كل من المتغيرات  المستقلة ذات االرتباطات المالقائل المتغيرات في االعتبار فقد تم وضع الفرض االحصائي الثاني 
وهذه المتغيرات هي: السن ، وعدد لالنماط القيادية القيادية االرشادية الزراعية للقادة المحليين المبحوثيين بمنطقة الدراسة في تفسير التباين الكلي 

الرضية ، ودرجة حيازة الحيوانات المزرعية ، افراد االسره ، ودرجة التعليم ، وعدد سنوات الخبره  باالعمال المزرعية ، ودرجة الحيازة الزراعية  ا
 ودرجة المشاركة االجتماعية الرسمية ، ودرجة المشاركة االجتماعية التطوعية، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية ، ودرجة التمسك

 تجاه نحو االرشاد الزراعي .بالعادات والتقاليد القبلية ، ودرجة االنفتاح الجغرافي ، ودرجة االنفتاح الثقافي ، ودرجة اال
( اتضح ان نسبه اسهام هذه المتغيرات في تفسير التباين الكلي لدرجة  االنماط القيادية االرشادية الزراعية  2ومن نتائج التحليل المبين  بالجدول )

اسهامهم  مجتمعين معا في القدره التئنبوية  وان نسبة 0.03للقادة المحليين  المبحوثين بمنطقة  الدراسة كانت معنوية عند المستوي االحتمالي 
تعزى لمتغير  %7تعزي لمتغير عدد سنوات الخبره باالعمال الزراعية،  % ..2تعزي الي متغير السن ، و % 3..1، منها  %2323للتباين وهي 

 تعزى لمتغير درجة التعرض لمصادر المعلومات .    % 123درجة التعليم ، و 

 معامل االرتباط البسيط المتغيرات المستقلة رقم الفرض
 **1.145 السن 0
 **1.281 عدد أفراد األسرة 4
 *1.448- درجة التعليم 3
 1.177 درجة ممارسة العمل المزرعي 2
 **1.102 دد سنوات الخبرة باألعمال الزراعيةع 5
 **1.312 درجة الحيازة الزراعية األرضية 1
 **1.370 درجة الحيازة الزراعية الحيوانية 7
 *1.437 درجة المشاركة االجتماعية الرسمية 8
 **1.223 درجة المشاركة االجتماعية التطوعية 2

 **1.254 درجة التعرض لمصادر المعلومات 01
 *1.432 درجة التمسك بالعادات والتقاليد القبلية 00
 **1.202 درجة االنفتاح الجغرافي 04
 *1.470 درجة االنفتاح الثقافي 03
 **1.587 درجة اإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعي 02
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يمكن رفض الفرض االحصائي الثاني جزئيا ومما يتعلق بالمتغيرات  التي حققت نسبة اسهام في القدوة التنؤية وقبول الفرض  وطبقا للنتائج السابقة
:السن ، وعدد سنوات الخبره باالعمال الزراعية ،  ودرجة التعليم ، ودرجة التعرض لمصادر القائل "توجد عالقة معنوية بين كل من"النظري البديل 
 .واالنماط القيادية االرشادية لزراعية المعلومات ا

 
ثين التحليل االرتباطي واالنحداري المتعدد المندرج الصاعد لعالقة درجة االنماط القيادية  االرشادية  الزراعية  للقادة المحليين المبحو ( 5جدول  )

 باالنماط القيادية. ويةبمنطقة  الدراسة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة  ذات العالقة االرتباطية المعن
 خطوات
 التحليل

 المتغير المستقل
 الداخل في التحليل

 معامل االرتباط
 المتعدد

 معامل
 التحديد المعدل

 للتباين %
 المفسر

 معامل
 االنحدار

 نسبة
 " ف "

 **51.121 1.383 32.0 1.320 1.145 السن األولى

 الثانية
 عدد سنوات الخبرة
 **30.257 1.231 5.2 1.251 1.170 باألعمال الزراعية

 ** 420123 10271 2 10221 10711 درجة التعليم الثالثة

 درجة التعرض لمصادر الرابعة
 المعلومات الزراعية

10744 10540 300 10221 410180 ** 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائي
 

 الفوائد التطبيقية للبحث
  تـرىالمبحـوثين مـن القـادة المحليـين مـن الـزراع بمنطقـة الدراسـة، لـذا  لـرأىالـديمقراطي وفقـًا مـن شـيوع الـنمط  البحـثبناء على مـا أوضـحته نتـائج 

 استمرار تشجيع القادة المحليين من الزراع الستخدام هذا النمط القيادي بينهم. ضرورة الدراسة
  مـــن نتـــائج خاصـــة بتحديـــد األنمـــاط القياديـــة أخـــري مماثلـــة فـــي بـــاقي المنـــاطق الصـــحراوية لتأكيـــد مـــا تـــم الحصـــول عليـــه  بأبحـــاثضـــرورة القيـــام

 اإلرشادية الزراعية الشائعة وفقًا لرؤية القادة المحليين من الزراع بتلك المناطق.
 الــزراع بجمهوريــة مصــر العربيــة عامــة   االنمــاط القياديــة المســتخدمة لقيــادة  المــؤثرة علــى االخــرى إجـراء دراســات مســتقبلية للتعــرف علــى العوامــل

بمــا يضــمن مشــاركة الــزراع فــى وضــع االهــداف  لــنمط الــديمقراطي بغيــة مســاعدة قــاطني تلــك المنــاطق والتــى تبــين ســيادة ا لصــحراويةوالمنــاطق ا
، حتـى تكلـل جهـود العمـل اإلرشـادي الزراعـي المصـري بمزيـد مـن النجـاح فـي تحقيـق أهـداف اسـتراتيجية وتنفيذها مـن خـالل المشـاركة  االرشادية

 نشودة.التنمية الزراعية الم
 

 المراجع
( ، القيادة المتكاملة ومشروعات التنمية، محاضرات لطلبة الدراسات العليا، كلية 3037الشافعي، عماد مختار، نوار، محمد حلمى ) -

 الزراعة، جامعة القاهرة، الجيزة.  
 جامعة القاهرة . ( ، أنماط قيادة الرأي في الريف المصري، رسالة ماجستير، كليه الزراعة،3.13حنين، سامية حنا ) -
 ( ،  محاضرات فى التنمية البشرية، لطلبة الدراسات العليا، كلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها 3036رشاد ، سعيد عباس ) -
 ( ، اإلرشاد الزراعي، مصر للخدمات العلمية .1..3سويلم، محمد نسيم على ) -
ادة المحليين في تنمية الصناعات الحرفية البيئية بمركز الداخلة، هيكل، سيد عبد النبي، عبد العال، حسام الدين إبراهيم، دور الق -

الزراعة، جامعة (، قسم اإلرشاد والمجتمع الريفي، كليه 3(، العدد )31بمحافظة الوادي الجديد، المجلة العلمية لإلرشاد الزراعي، المجلد )
 .القاهرة، الجيزة 
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 المـــــالحق
 ن وفقًا لخصائصهم الشخصية واالجتماعية المدروسةتوزيع المبحوثي( 0ملحق رقم )

 الفئــــــــــــــــات الخصائص الشخصية واالجتماعية للمبحوثين م
 العدد

 12ن = 
% 

 

 السن 2

 سنه 55أقل من 

 سنه 22 – 55

 سنه فأكثر 22

21 

12 

22 

2202 

5002 

2702 

 

 

2 

 

 عدد أفراد األسرة

 أفراد( 2فئة قليلة )اقل من 

 أفراد( 7 – 2) فئة متوسطة

 أفراد( 7فئة كبيرة )اكبر من 

 

27 

11 

22 

22 

5902 

2907 

 

  

2 

 درجة التعليم

 امى

 يقرأ ويكتب

 حاصل على األبتدائية

 حاصل على األعدادية

 حاصل على الثانوية

 حاصل على مؤهل جامعى فأكثلر

 صفر

1  

2  

22  

27  

22 

 صفر

109  

701 

2101 

1507 

2702 

 

1 

 لمزرعىدرجة ممارسة العمل ا

 مزارع فقط

 مزارع ومربى حيوانات مزرعية

 مزارع وقائم بالصناعات الزراعية

 مزارع وقائم باألعمال التجارية

 مزارع ويعمل باألعمال الحكومية

 مزارع وقائم باألعمال الحرفية

2 

22 

27 

21 

7 

1 

207 

2905 

22 

2702 

102 

909  

5 

 عدد سنوات الخبرة باألعمال الزراعية

 سنه( 22قل من خبرة صغيرة )أ

 سنه( 27 – 22خبرة متوسطة )

 سنه(    27خبرة كبيرة )أكبر من 

25 

17 

29 

2105 

51 

2205 

 

 درجة الحيازة الزراعية األرضية 2

 فدان( 22حيازة صغيرة)أقل من 

 فدان( 21 -22حيازة متوسطة )

 فدان( 21حيازة كبيرة )أكبر من 

52 

22 

2 

2102 

2101 

701 

7 

 ية الحيوانيةدرجة الحيازة الزراع

 وحدة( 21فئة منخفضة ) اقل من 

 وحدة( 21 – 21فئة متوسطة )

 وحدة( 21فئة مرتفعة )اكبر من 

17 

25 

9 

 

51 

2009 

2202 

1 

 درجة المشاركة اإلجتماعية الرسمية

 درجة( 9مشاركة ضعيفة )أقل من 

 درجة( 20 – 9مشاركة متوسطة )

 درجة( 20مشاركة مرتفعة )أكبر من 

22 

21 

20 

1007 

2202 

27 

9 

 درجة المشاركة اإلجتماعية التطوعية

 درجة( 21مشاركة منخفضة )أقل من 

 درجة( 20-21مشاركة متوسطة )

 درجة( 20مشاركة مرتفعة )أكبر من 

22 

27 

22 

2702 

2202 

2905 

20 

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

 درجة( 22تعرض منخفض )أقل من 

 درجة( 27-22تعرض متوسط )

 درجة( 27رتفع )أكبر من تعرض م

25 

29 

27 

2009 

2201 

1507 

22 

 درجة التمسك بالعادات والتقاليد القبلية

 درجة( 22تمسك منخفض )أقل من 

 درجة( 22-22تمسك متوسط )

 درجة( 22تمسك مرتفع )أكبر من 

21 

29 

11 

2702 

2201 

5902 

22 

 درجة األنفتاح الجغرافى 

 درجة( 22انفتاح منخفض )أقل من 

 درجة( 21 – 22تاح متوسط )انف

 درجة( 21انفتاح مرتفع )أكبر من 

22 

27 

22 

2202 

1507 

1007 

22 

 درجة األنفتاح الثقافى

 درجة( 29انفتاح منخفض )أقل من 

 درجة( 25 –29انفتاح متوسط )

 درجة( 25انفتاح مرتفع )أكبر من 

29 

22 

20 

2501 

2905 

2107 

21 

 درجة األتجاه نحو األرشاد الزراعى

 درجة( 22نخفض )أقل من م

 درجة( 22 –22متوسط )

 درجة( 22مرتفع )أكبر من 

1 

25 

21 

909 

1202 

1209 
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                                                                                Summary 

 The objective of the study was to identify the relation between the degree of agricultural leadership of the 

local leaders in the study area and the independent variables studied and to determine the percentage of the 

independent variables related to morbidity. The research was carried out in Wadi El-Gadid Governorate as the 

largest desert governorate in the new Arab Republic of Egypt. The research was also conducted by the farmers 

holding the largest village in each of the five centers of the valley according to the criteria of the number of 

holders of the five villages, using the method of sociological measurement.  There were 1973 farmers, with a 

total of 312 farmers from all farmers in villages, in a regular random manner. 

A total of 312 farmers were interviewed to identify local leaders based on the stoichiometric method. Based 

on their responses, a total of 102 local leaders were identified in the study. The Kyrgyz and Morgan equation 

was used to determine the size of the research sample of leaders Local Localities.  

The total number of local leaders was 79.4% of the total number of local leaders from the selected villages in the 

survey area. Yin is mentioned in accordance with the responses of the sower using the stoichiometric method. 

The data were collected by a form of a questionnaire from the local leaders of the farmers in the research 

villages where the data were collected from the farmers during April and May 2018. The data were also 

analyzed using the table width by frequencies and percentages, in addition to the arithmetic average and the 

standard deviation. Pearson. 

 The model of correlational and regression analysis was used to estimate the contribution of each of the 

independent variables studied to the level of agricultural extension leadership for local leaders surveyed in the 

research area N total using software (SPSS). 

 

The results of the research showed the following: 

 That 2.5% of the total of the local leaders of the farmers in the study area are in a bureaucratic pattern, while 

an anarchic pattern is about 18.5%, while a democratic pattern is about 79%, which means that no class of the 

study sample Of the local leaders of the farmers in the study area, and the democratic leadership is dominated by 

79% of the total local leaders surveyed in the study area. The research results also showed that the degree of 

agricultural extension leadership for local leaders in the research area was significant at the probability level of 

0.1 for each the following independent changes 

 Age, number of family members, years of experience in agricultural work, degree of agricultural land 

tenure, degree of possession of farm animals, degree of voluntary social participation, degree of exposure to 

agricultural information sources, degree of geographical openness and degree of direction towards agricultural 

extension. The values of Pearson's simple correlation coefficient were: 

0.625 – 0.480 – 0.614 – 0.396 – 0.371 – 0.493 – 0.452 – 0.452 – 0.419 – 0.587. 

 The relationship was significant at the probability level of 0.05 for each of the following independent variables: 

the degree of education, the degree of official social participation, 

The degree of adhering to tribal customs and traditions, and the degree of cultural openness. The values of 

Pearson's simple correlation coefficient were: 0.228 – 0.237 – 0.234 – 0.271 respectively. The research results 

also showed that there is no correlation relationship at any of the variable probability levels, the degree of 

agricultural work practice, and the degree of agricultural extension leadership for local leaders surveyed in the 

study area. 

The results of the study showed that the contribution of these variables to the interpretation of the total 

variation of the level of agricultural extension leadership for the local leaders surveyed in the study area was 

significant at the probability level of 0.01 and that their contribution was combined in predictive capacity of 

variance of 52.1%, of which 39.1%, and 5.9% due to the variable number of years of experience in agricultural 

work  4.0%is attributable to the variable of education, 3.1% is attributable to the variable exposure to sources of 

information. According to previous findings, the second statistical hypothesis can be partially rejected, and for 

variables that have achieved a contribution to predictive power and acceptance of the alternative theoretical 

assumption: age, number of years of agribusiness experience, degree of education, and degree of exposure to 

agricultural information sources. 


