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Abstract 

The main objective of this research is to assess training needs for extension personnel in Assiut governorate, 

Egypt in the skills of information and communication technology (ICT). In order to achieve this objective, it 

aimed to: (a) Identify knowledge levels for extension personnel of ICT Skills, (b) Identify application levels 

extension personnel of ICT Skills, (c) Assess training needs in the area of ICT Skills by extension personnel in 

Assiut governorate, (d) Examine the relationship between training needs for extension personnel and their 

characteristics. In order to achieve the above objectives, a survey was carried out on 117 extension personnel 

in Assiut governorate; a questionnaire form was prepared and distributed among all extension personnel in the 

governorate. The researcher followed up the process of data collection and was able to obtain responses from 

117 out of 135 personnel (87%) in the governorate. The multidimensional Models were applied (Borich, Delta 

N and Modified Delta N), to measure the training needs of respondents, and priorities was ranked according to 

the needs level. The results showed that the majority of respondents evaluated ICT skills their levels of 

knowledge and use of these skills as very low or low. Both the perceived and the calculated training needs on 

ICT and its skills were high or very high. Significant correlations were found between training needs for ICT 

skills and some characteristics of extension personnel .Great efforts must be devoted to design necessary 

training programs for extension personnel in Assiut governorate to improve their levels of knowledge and use 

of ICT skills in order to improve extension work in Assiut governorate, Egypt. 
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تقدير االحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز اإلرشادى بمهارات تكنولوجيا المعلومات 

 العربية  مصربجمهورية  واالتصال بمحافظة أسيوط
 

 محمد فوزى سالمان عبد السالم 

 جمهورية مصر العربية  ،أسيوط ، جامعة األزهر )فرع أسيوط( ، الزراعة كلية ،   االرشاد الزراعى والمجتمع الريفيقسم 

 
 

 لصستخالم
 

المعلومات  يستهدف هذا البحث تقدير االحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز اإلرشادى بمحافظة أسيوط فيما يتعلق بالمهارات األساسية لتكنولوجيا 

ى هذا  سياسات التدريبية للجهاز اإلرشادى وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير مهارات العاملين فواالتصال، حتى يتسنى للقائمين على وضع ال

 %87مبحوثًا بنسبة بلغت حوالى  117الصدد. ولقد تم إجراء البحث على عينة من العاملين بالجهاز اإلرشادى الزراعى بمحافظة أسيوط قدرها 

صال فى عاماًل. ولقد تم حصر المهارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالت 135ظة والتى بلغت من شاملة العاملين بالجهاز اإلرشادى بالمحاف

مهارة(، ومهارات برنامج معالج   12ست حزم من المهارات الالزمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وهى: مهارات النوافذ العامة )

 6مهارة(، ومهارات قواعد البيانات ) 15مهارات(، ومهارات اإلنترنت ) 4واإلخراج )مهارة(، ومهارات وحدات اإلدخال  12الكلمات )

مهارات(. ولقد استخدم لتقدير االحتياجات التدريبية للعاملين مجموعة من النماذج وهى: نموذج بوريش،  5(، ومهارات عرض الشرائح )مهارات

 امة يمكن تلخصيها على النحو التالى:  مجموعة من النتائج اله ولقد أسفر هذا البحث عن المعدل. Delta Nو Delta Nونموذج 
 

للمبحوثين من العاملين بالجهاز اإلرشادى لمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال بنسب تراوحت ما  انخفاض المستوى المعرفى  -

% فيما يتعلق بمهارات النوافذ  36،8ن % كحد أقصى فيما يتعلق بالمهارات الالزمة إلنشاء قواعد بيانات إلكترونية، وبي 66،7بين 

 العامة. 

ق بجميع المهارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، وبتطبيق النماذج الثالثة وجود احتياج تدريبى للمبحوثين فيما يتعل -

 لويات وفق شدة االحتياج. لتحديد شدة االحتياج اتضح عدم وجود اختالف كبير بين نتائج النماذج الثالثة المطبقة فى ترتيب األو
 

وثين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصال وبين العديد من المتغيرات المستقلة  توجد عالقة ارتباطية طردية بين االحتياجات التدريبية للمبح

 .0.01، و0.05المدروسة عند مستويات معنوية 
 

 

 .يا المعلومات واالتصال، أسيوطاالحتياجات التدريبية، المهارات، تكنولوج كلمات دالة:
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 البحث ومشكلته  مقدمة

تسعى معظم الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

، التى تتضمن تعزيز االستدامة ألنظمة اإلنتاج 2030

غذية والزراعة الزراعى، وفى ضوء ذلك وضعت منظمة األ

(FAO مدخالً يعتمد على خمسة مبادئ رئيسية هى: زيادة )

جية والتوظيف والقيمة المضافة فى أنظمة الغذاء، وحماية اإلنتا

وتحسين الموارد الطبيعية، وتحسين مستوى المعيشة من خالل 

تسريع النمو االقتصادى الشامل، وتحسين المرونة لألفراد 

واألنظمة البيئية، وتبنى أساليب الحوكمة للتغلب والمجتمعات 

ل اعتمدت الدول على التحديات الجديدة، ولتحقيق هذا المدخ

العديد من اإلجراءات أهمها: تسهيل الوصول إلى الموارد 

، وربط صغار الزراع بالسوق، وتقوية البيئة اإلنتاجية والمالية

ولقد بدأت جهود  (.FAO, 2018واإلصالح المؤسسى )

التنمية الريفية خالل السنوات األخيرة فى التركيز على عوامل 

لتكنولوجيا وهى: تنمية القدرات أخرى بخالف االستثمار ونقل ا

ل البشرية، والوصول إلى المعلومات والمعرفة والخدمات، لتقلي

فشل خطط التنمية والتى تأثرت بعاملين هامين هما: عدم 

(، Acunzo et al., 2014المشاركة، واالتصال غير الفعال )

وتعد برامج اإلرشاد الزراعى ومشروعاته والمرشدين 

وية لتنمية المجتمعات الريفية، ويستمد الزراعيين حجر الزا

وى من قدرته على تقديم العمل اإلرشادى دوره الهام والحي

المعارف واألفكار الجديدة إلحداث تغيير يؤدى إلى تحسين 

(. ونظراً ألهمية التكنولوجيا 2014السالم،  حياة الريفيين )عبد

الزراعية التى أصبحت أكثر ديناميكية، وفق أحدث نتائج 

بحاث العلمية، فقد حدث تحول فى طرق نقل الخدمة األ

فى توليد  اإلرشادية وأصبحت تؤكد على مشاركة الزراع

المعرفة الزراعية، واألثار الواضحة للتغير المناخى على 

ألقلمة، واالستخدام لتكنولوجيا الزراعة، واستراتيجيات ا

المعلومات واالتصال فى نشر المعلومات الزراعية مما أضاف 

 ,.Kolawole et alحديات جديدة للخدمة اإلرشادية )ت

(. هذا، وتعد القدرات االتصالية للمرشدين الزراعيين 2016

أحد القدرات الرئيسية التى يجب أن يتم تنميتها وتطويرها حتى 

ز اإلرشادى إحداث التغيرات التنموية بكفاءة يستطيع الجها

ت الرئيسية ( القدرا2009وفاعلية، ولقد لخص قاسم وآخرون )

 التى يجب أن يلم بها المرشدين الزراعيين على النحو التالى:
 

إدارة التحديث واالبتكار: وتتضمن القدرة على بناء  -1

المفاهيم، والتحديث والتغيير، وقبول المخاطرة 

 واستشراف المستقبل. المحسوبة، 

إدارة المهام اإلرشادية وشئون المزارعين:  -2

، واتخاذ القرار، وتتضمن القدرة على التنسيق

 والقيادة والتأثير، وإدارة الصراع. 

إدارة الذات: وتتضمن القدرة على التعلم، وإدارة  -3

 الوقت، والقوة الشخصية، وتحليل وحل المشكالت.

وتتضمن القدرة على الكفايات والقدرات االتصالية:  -4

االتصال الشخصى باآلخرين، واالستماع، 

 تابة.واالتصال الشفاهى، واالتصال بالك

 المعلومات والمهارات الفنية. -5
 

وغالباً ما نحتاج إلى تقددير االحتياجدات التدريبيدة للعداملين فدى 

المنظمات المختلفة لمواكبدة التحدوالت التدى تحددث فدى المهدام 

والتمويدل ومتطلباتده، ومتطلبدات االعتمداد، والثقافدة التنظيمية، 

كلدددة، والسياسدددات العامدددة، والتقلددديص التنظيمدددى وإعدددادة الهي

دواالرتق داء بالمستدددددددددددددددد دوى المعددددد درفى للعاملددددددد ين ددددددد

(Royse et al., 2009 ويجب أن ترتكدز أنشدطة االتصدال .)

ب أن يراعى على االحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، كما يج

عند تحديد أنشطة االتصال لفئات العاملين أن تكون وفق جددول 

ن تلك األنشطة قابلة للقيدا  معين وميزانية مخصصة، وأن تكو

دوتقاب دل األهددددددددددد دداف الواقعيدددددددددد دة للجمهددددددددددد ور ددددددددد

(Acunzo, et al., 2014 لذا يجب االهتمام والتركيز علدى .)

المؤسسية واالجتماعية التى تؤثر على التنمية الريفية، الفجوات 

والتغلددب علددى نقددص المعلومددات والمعرفددة حددول التقنيددات 

الصددحيحة، وتمكددين المجتمعددات الريفيددة النائيددة  والممارسددات

والمعزولة التى ال تستطيع الوصول إلدى المعلومدات، وتحسدين 

يدز حتى تصبح جزًءا من الحل من خدالل: تعز وسائل االتصال

مؤسسدددات المعرفدددة الزراعيدددة، وتحسدددين تقاسدددم المعرفدددة 

والمعلومددات بددين الددريفيين والعدداملين بالمؤسسددات الريفيددة، 

ت التعليميددة، والقطدداع الخددام، والمنظمددات غيددر والمؤسسددا

الحكومية، وتشجيع المشاركة المجتمعية. مما سبق يمكن القدول 

والتوجده هارات االتصدالية للمرشددين الدزراعيين، أن تنمية الم

الحدداكم بضددرورة توظيددف تكنولوجيددا المعلومددات واالتصددال 

لتحسين الخدمدة اإلرشدادية أصدبحتا ضدرورة حتميدة لمواجهدة 

تحديات التى تفرضها مظداهر التطدور للخددمات الحديثدة فدى ال

المجتمع، والتغلب على الفجوات المؤسسية والمجتمعية إلحداث 

ته البحثيدة للتعدرف نمية الريفيدة، لدذا يطدرح الباحدث تسدا الالت

على قدرة العاملين بالجهداز اإلرشدادى بمحافظدة أسديوط علدى 

ين الخدمددة توظيددف تكنولوجيددا المعلومددات واالتصددال لتحسدد 

اإلرشددادية، ومسددتوى المهددارات االساسددية للعدداملين بالجهدداز 

ومدا هدى اإلرشادى فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال، 

بالجهدداز اإلرشددادى بمهددارات  االحتياجددات التدريبيددة للعدداملين

 ..تكنولوجيا المعلومات واالتصال؟

 

 البحثأهداف 

 

حتياجدات التدريبيدة يستهدف هذا البحث بصفة أساسية تقددير اال

رشددادى المبحددوثين بالمهددارات األساسددية للعدداملين بالجهدداز اإل

لتكنولوجيا المعلومات واالتصدال ويدتم تحقيدق هدذا الهددف مدن 

 الفرعية التالية:خالل تحقيق األهداف 
 

التعرف على المسدتوى المعرفدى للعداملين بالجهداز  -1

اإلرشادى الزراعى المبحوثين بمهارات تكنولوجيدا 

 علومات واالتصال.الم

تحديد مستوى تطبيدق العداملين بالجهداز اإلرشدادى  -2

الزراعددددى المبحددددوثين لتكنولوجيددددا المعلومددددات 

 واالتصال فى العمل اإلرشادى.
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لتدريبيدددة للعددداملين بالجهددداز تقددددير االحتياجدددات ا -3

اإلرشادى الزراعى المبحوثين بمهارات تكنولوجيدا 

 المعلومات واالتصال.

للعداملين  الحتياجدات التدريبيدةتحديدد العالقدة بدين ا -4

بالجهددداز اإلرشدددادى الزراعدددى المبحدددوثين وبدددين 

المتغيدددرات المسدددتقلة المدروسدددة وهدددى: السدددن، 

الزراعدى، والمؤهل الدراسى، والخبدرة فدى العمدل 

والخبددرة فددى العمددل اإلرشددادى، ومدددلكية الحاسددب 

اآللى، والحصول علدى دورات تدريبيدة فدى مجدال 

التصددال، واالسددتفادة مددن تكنولوجيددا المعلومددات وا

 الدورات التدريبية".

 

 الفروض البحثية

 

لتحقيق الهدف الرابع تم صياغة الفرض البحثى التالى: "توجد 

االحتياج التدريبى للمبحوثين لمهارات عالقة ارتباطية بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال وبين المتغيرات المدروسة 

رة فى العمل الزراعى، وهي: السن، والمؤهل الدراسى، والخب

والخبرة فى العمل اإلرشادى، ومدلكية الحاسب اآللى، 

والحصول على دورات تدريبية فى مجال تكنولوجيا 

  واالستفادة من الدورات التدريبية".ت واالتصال، المعلوما

 

 تقدير االحتياجات التدريبية

 

يمكن أن يعبر عن تقدير االحتياجات التدريبية بالطريقة التى 

ستخدم لتقدير أوجه القصور، أو المجهود الذى يبذل لتحديد ت

تياجات، أو النشاط الذى يقيس الفجوات وعدم الكفاءة االح

(Royse et al., 2009 ،) عرف عملية تقدير االحتياجات كما ت

بالعملية التى يتم من خاللها جمع المعلومات حول الحاجة 

من خالل  التنظيمية الضمنية أو الصريحة ويمكن تلبيتها

التدريب، وقد تكون الحاجة هى الرغبة فى تحسين األداء 

(. ويمكن  Barbazette, 2006الحالى أو تقييم القصور )

ة من خالل تحليل فجوة المهارات تحديد االحتياجات التدريبي

من خالل فهم مستويات المهارة الحالية لألفراد للتركيز على 

حتياجات لكل مهارة أو المهارات الهامة، ويمكن تحديد تلك اال

(. هذا، ولقد تم قيا  Man et al., 2016لألفراد )

االحتياجات التدريبية باستخدام العديد من الطرق المتنوعة التى 

لى بعد واحد أو تعتمد على أكثر من بعد، ولقد تبنى تعتمد ع

أغلب الباحثين فى اإلرشاد الزراعى بعًدا واحًدا لتقدير 

أو اإلرشادية سواء من خالل تقدير االحتياجات التدريبية 

المستوى المعرفى، أو تقدير المستوى المهارى والتنفيذى 

(، 1980 (، و )الشوادفي، 1990 و)حامد،  (، 1978)سويلم، 

(. كما أن هناك 1980 (، و )األخوم،1983 و )عبد العال، 

عدًدا من الباحثين قد تبنوا طرقًا تعتمد على أكثر من بعد لقيا  

التدريبية أو اإلرشادية أو تقدير المشكالت  االحتياجات

وصالح  اإلنتاجية والتسويقية على سبيل المثال عبد المقصود

  Gregg and Irani (، و2007العال ) (، وعبد1987)

حيث استخدموا  Abdel-Maksoud (2008) ، و2004))

( وهذا األسلوب مبني على Borich Modelنموذج بوريش )

رجة األهمية لكل ممارسة أو مشكلة، قيا  مستوى المعرفة ود

ج بوريش يتم حساب االحتياجات إلى التدريب أو وطبقاً لنموذ

 اإلرشاد كما يلي: 
 

 المعرفة( متوسط األهمية –الحاجة إلى التدريب = )األهمية 
 

ويتم حساب الحاجات للتدريب لكل القضايا أو الموضوعات 

ضوعات األكثر والمهارات وبعد ذلك يتم ترتيبها لتحديد المو

أهمية والتي يجب التركيز عليها عند وضع البرامج التدريبية 

ياجاً للتدريب أو للتعليم اإلرشادي. وكذلك األفراد األكثر احت

قة تعتمد على طري Misanchuk (1984)هذا، وقد اقترح 

تحليل بعدين يكونا الحاجة إلى التدريب وهما: األهمية 

التى تتصل بالعمل، مع إمكانية والمعرفة للقضايا أو المهارات 

استبدال أى مكونات أخرى للحاجة. ولقد طبق هذه الطريقة كل 

،  Abdel-Maksoud (2010)، وPigg et al. (1995) من

 الى:ويمكن تلخيص خطواتها على النحو الت
 

األهمية(  –إعداد مقيا  ذو بعدين )المعرفة  -1

يحتوى خمس نقاط على غرار مقيا  ليكرت، 

المعرفة على النحو التالى: منعدمة،  بحيث تكون

ومنخفضة، ومتوسطة، وعالية، وعالية جًدا، 

)منعدمة، ومنخفضة، ومتوسطة،  وتكون األهمية

 وعالية، وعالية جداً(. 
 

حسب استجابتهم وفقاً يتم توزيع المبحوثين على  -2

لتقييمهم لدرجة أهمية ومستوى معرفتهم به، حيث 

للمعرفة  أعمدة( 5صفوف × 5تنتج مصفوفة )

  (.1واألهمية )شكل
 

 المعرفة
 

    األهمية
 جداً  مهمة  مهمة  متوسطة  منخفضة منعدمة 

      منعدم 

      منخفض

      متوسط 

      عالي

      عالي جداً 

مصفوفة المعرفة واألهمية الالزمة لحساب قيمة االحتياج التدريبى(: 1شكل )  

 
خدام است( بdelta Nيتم حساب االحتياج التدريبى ) -3

 المعادلة التالية:
 

Delta 𝑁 = 1 −
∑𝑅

𝑖=1 ∑𝐶
𝑗=1 WijPij

∑𝑅
𝑖=1 ∑𝐶

𝑗=1 WijPiPj
 

 

تشير   Cjو  5:1 تشير إلى الصفوف من Riحيث 

تشير إلى وزن   Wijو  5_1إلى األعمدة من 

تشير إلى احتمال  Pij(  و1الخطأ للخلية )جدول 

تشير إلى  Ciو   Piالتوزيع المشاهد في الخلية و 

االحتمال المتوقع إلجمالي الصفوف واألعمدة على 

 .التوالي
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يتم حساب البسط فى المعادلة السابقة من خالل  -4

خطأ النسبى المقابل ضرب تكرار كل خلية فى ال

لها فى جدول الخطأ النسبى، ويتم جمع الناتج 

 لجميع الخاليا. 
 

يتم حساب المقام من خالل ضرب نسبة مجموع  -5

ل صف من اإلجمالي في نسبة مجموع تكرارات ك

ن اإلجمالي بجدول توزيع تكرارات كل عمود م

( المقابل لكل خلية في الخطأ 1األفراد )شكل 

ة. ولكن لوحظ عند استعمال النسبي لتلك الخلي

القيمة لمجموع التكرارات المشاهدة األفقية 

 والرأسية أنها مساوية لقيمة البسط أو متقاربة جداً.
 

توزيعات افتراضية  Misanchuk لذا أقترح -6

مسبقة لقيم المجموعات الحدية المتوقعة وليست 

الفعلية )مجاميع الصفوف ومجاميع األعمدة( بدالً 

من استخدام القيم المشاهدة، وهى ثالثة توزيعات 

افتراضية لهذا الغرض هي قيماً للتوزيع المعتدل أو 

 0،238و  0،451و  0،238و  0،036الطبيعي )

لتوزيع كمتوالية عددية صفر و ( وقيماً ل0،036و 

وقيما للتوزيع  0،4و  0،3و  0،2و  0،1

لتلك  0،2و  0،2و  0،2و  0،2و  0،2المتساوي 

المجاميع الحدية، ويتم حساب قيمة المقام بضرب 

القيمة المقابلة لكل خلية في كل صف وكل عمود  

لجميع خاليا الجدول في قيمة الخطأ النسبي للخلية 

ميع الخاليا لتكون مساوية لقيمة الدرجات لجوتجمع 

المقام، وتكون قيمة المقام في حالة افتراض 

وفي حالة  0،5234التوزيع الطبيعي تساوي 

افتراضية التوزيع كمتوالية عددية يساوي 

وفي حالة التوزيع المتساوي تكون القيمة  0،5867

0،5610. 
 

 Delta Nبدراسة معادلة  Abdel-Maksoud (2010)قام 

ووجد بها نقاط ضعف أهمها أنها تقوم على افتراض مسبق 

لتوزيع المجاميع الحدية للصفوف واألعمدة كما أنها تعطي قيماً 

سالبة ليس لها معني. وبنفس المنطق المستخدم في تفسير الخطأ 

النسبي رأي أن القيمة المحسوبة للخطأ المالحظ وهي قيمة 

تمثالن قيمتين  Delta Nمع قيمة  Delta Nالبسط في معادلة 

متكاملتين ومجموعهما البد وأن يساوي واحد صحيح، وعلي 

بين صفر وواحد صحيح  Delta Nذلك فالبد أن تتراوح قيمة 

المعدلة بطرح قيمة البسط  Delta Nوعليه يمكن حساب قيمة 

من واحد، أو بطريقة أخري باستبعاد  Delta Nفي معادلة 

، كما  Delta Nي معادلة ف وزن الخطأ من حساب قيمة المقام

 :هو مبين بالمعادلة التالية
 

modified Delta 𝑁 = 1 − ∑

𝑅

𝑖=1

∑

𝐶

𝑗=1

WijPij  

 
 .Delta Nأوزان الخطأ المقترحة لحساب : (1جدول )

 
 

 درجة األهمية      

 
 مستوي المعرفة 

1 

 معدومة

2 

 منخفضة

3 

 متوسطة

4 

 عالية

5 

 عالية جداً 

1 

 منعدم
7071،0  0.5303 3536.0  1768.0  00.0  

2 
 منخفض

0.7289 0.559 3953.0  25.0  1768.0  

3 

 متوسط
0،7906 6374.0  5000.0  3953.0  3536.0  

4 
 مرتفع

0.8839 750.0  6374.0  559.0  5303.0  

5 

 مرتفع جداً 
1 8839.0  7906.0  7289.0  7071.0  

 

 .Misanchuck, 1984المصدر: 

 
 طريقة إجراء البحث

 

املين بالجهاز اإلرشادى ث على عينة من العتم إجراء هذا البح

مبحوثًا بنسبة  117الزراعى بمحافظة أسيوط والتى بلغ عددها 

من شاملة العاملين بالجهاز اإلرشادى  %87بلغت حوالى 

عاماًل )مديرية الزراعة،  135بالمحافظة والتى بلغت 

ونوفمبر  (، ولقد تم جمع البيانات خالل شهرى أكتوبر2019

ات األساسية الالزمة لتحسين لقد تم حصر المهارم. و2019

القدرات االتصالية للعاملين بالجهاز اإلرشادى فى ست حزم 

رئيسية من المهارات وهى على النحو التالى: مهارات النوافذ 

 12مهارة(، ومهارات برنامج معالج الكلمات ) 12األساسية )

(، مهارات 4اإلخراج )مهارة(، ومهارات وحدات اإلدخال و

 6مهارة(، ومهارات قواعد البيانات ) 15نت )ومهارات اإلنتر

مهارات(. ولتقدير  5مهارات(، ومهارات عرض الشرائح )

االحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز اإلرشادى تم االعتماد 

على مدخل يعتمد على تحليل بعدين رئيسين للحاجة التعليمية 
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ة وتم استخدام طريق المعرفة واألهمية،أو التدريبية وهما 

. ولقد تم جمع Modified Delta N، وDelta Nبوريش، و

البيانات عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة 

استبيان استخدمت خصيًصا لهذا الغرض، واشتملت االستمارة 

على قسمين األول يحتوى أسئلة تعكس الخصائص الشخصية 

تضمن ما القسم الثانى فادية للمبحوثين، أواالجتماعية واالقتص

مقياًسا ذو بعدين يعكس البعد األول تقييم المبحوثين لمستوى 

معرفتهم لتلك المهارات األساسية وتم تحديد استجابات 

المبحوثين فى خمس نقاط رئيسية على النحو التالى : مرتفعة 

 3درجات( ، ومتوسطة ) 4درجات( ، ومرتفعة )  5جدا )

درجة ( ، ومنخفضة جدا )درجة 2، ومنخفضة )درجات( 

واحدة (, أما البعد الثانى فيتضمن تقييم المبحوثين ألهمية تلك 

المهارات فى تحسين العمل اإلرشادى، والتى تراوحت من 

 1: 5عالية جدا إلى  معدومة، وأعطيت درجات تتراوح من 

ب على الترتيب. ولقد استخدم لتحليل البيانات التكرارات والنس

طية بين درجة االحتياج د العالقة االرتباالمئوية، ولتحدي

التدريبى للمبحوثين وبين متغيراتهم المستقلة المدروسة تم 

تطبيق اختبار معامل ارتباط الرتب )كندال( باستخدام مجموعة 

(، كما استخدم SPSSالبرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

  التوضيحية. لعرض الجداول واألشكال Excelبرنامج 

 

 ومناقشتهاج تائالن

 
 وصف عينة البحث أوال:

 
( إلى أن ما يقرب من ثلثى 2أشارت النتائج الواردة بالجدول )

سنة،  60إلى  51( تراوحت أعمارهم من %63،2المبحوثين )

( حاصلون على مؤهل %65،8وأن ما يقرب من ثلثيهم أيضاً )

( إلى أن لديهم  %71،8)متوسط، بينما أشار معظم المبحوثين 

ن عشرين عاًما، إال أن فى العمل الزراعى ألكثر م خبرة

% من المبحوثين كانت خبرتهم فى العمل بالجهاز  65،8

عاًما، أما فيما يتعلق  20إلى  10اإلرشادى الزراعى ما بين 

بخصائصهم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال فيتضح 

 حيث أشارت النتائج الواردةمن البيانات أنها متواضعة 

على الرغم من امتالك ما يربو عن   بالجدول إلى أن المبحوثين

 20،5%( ألجهزة الحاسب اآللى إال أن  51،3نصفهم بقليل )

% منهم فقط تلقوا تدريبًا على استخدام الحاسب اآللى 

% منهم فقط استفادوا استفادة جيدة من تلك  13.7وبرامجه، و

 .الدورات

 

 
 .(117)ن= توزيع المبحوثين وفقاً لخصائصهم المبينة: (2جدول )

 

 % العدد  الخصائص 

 السن  

 سنة فأقل  40 -

 سنة     50إلى  41من  -

 سنة    60إلى  51من  -

 

16 
27 

74 

 

13،7 
23،1 

63،2 

 المؤهل الدراسى  

 متوسط   -

 جامعى -

 
77 

40 

 
65،8 

34،2 

 الخبرة فى العمل الزراعى  

 سنوات    10أقل من  -

 سنة   20سنوات إلى  10من  -

 سنة   20أكثر من  -

 

7 
26 

84 

 

6،0 
22،2 

71،8 

 الخبرة فى العمل اإلرشادى  

 سنوات    10أقل من  -

 سنة    20سنوات إلى  10من  -

 سنة   20أكثر من  -

 

21 
77 

19 

 

17،9 
65،8 

16،3 

 ملكية جهاز كمبيوتر 

 نعم  -

 ال  -

 

60 

57 

 

51،3 

48،7 

 الحصول على دورات تدريبية فى الحاسب اآللى  

 نعم  -

 ال  -

 

24 
93 

 

20،5 
79،5 

 االستفادة من التدريب على الحاسب اآللى  

 منعدمة  -

 منخفضة -

 متوسطة   -

 جيدة  -

 

97 

1 
3 

16 

 

82،9 

0،9 
2،5 

13،7 
 

 المصدر: استمارات االستبيان.
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المستوى المعرفى للعاملين بالجهاز اإلرشادى الزراعى ثانيا: 

 بمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 

( إلى انخفاض 2( و شكل )3ج الواردة بالجدول )أشارت النتائ

المستوى المعرفى للمبحوثين بالمهارات الالزمة الستخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال وفق تقييماتهم الشخصية، 

وا بنسب كبيرة إلى أن معرفتهم بالمهارات الستة حيث أشار

المدروسة منعدمة أو منخفضة، حيث تراوحت تلك النسب ما 

% كحد أقصى فيما يتعلق بالمهارات الالزمة  66،7بين 

% كحد أدنى فيما  36،8إلنشاء قواعد بيانات إلكترونية، وبين 

 %47،9يتعلق بمهارات النوافذ العامة،  بينما بلغت تلك النسب 

فى كل من المهارات الالزمة لبرنامج معالج الكلمات 

(wordووحدات اإلدخال واإلخراج، واإلنترنت، بينم ،) ا بلغت

 فيما يتعلق بمهارات عمل الشرائح.  53،9%
 

 
 (.117واالتصال )ن= المستوى المعرفى للمبحوثين بمهارات تكنولوجيا المعلومات : (3جدول )

 
 

 المهارات األساسية 

 المستوى المعرفى 

 عالى جداً  عال متوسط منخفض منعدم المتوسط 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 3.0 22.2 26 17.9 21 23.1 27 12.0 14 24.8 29 افذ العامة مهارات النو

 2.75 20.5 24 12.8 15 18.8 22 17.1 20 30.8 36 برنامج معالج الكلمات

 2.85 23.9 28 17.1 20 11.1 13 15.4 18 32.5 38 وحدات اإلدخال واإلخراج 

 2.5 20.5 24 12.8 15 18.8 22 15.4 18 32.5 38 اإلنترنت

 2.2 12.0 14 10.3 12 11.1 13 18.8 22 47.9 56 اناتقواعد البي

 2.6 15.4 18 10.3 12 20.5 24 23.1 27 30.8 36 عرض الشرائح 
 
 

 المصدر: استمارات االستبيان.

 
 

 (: المستوى المعرفى للمبحوثين بمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال.2شكل )

 
من العاملين  ويتضح مما سبق تدنى مستوى معرفة المبحوثين 

بالجهاز اإلرشادى الزراعى بالمهارات األساسية الالزمة 

المعلومات واالتصال فى العمل  الستخدام تكنولوجيا

اإلرشادى، مما يستدعى ضرورة تعليم العاملين بالجهاز 

اإلرشادى تلك المهارات الضرورية حتى يتسنى تحسين 

على  القدرات البشرية للعاملين باإلرشاد الزراعى للتغلب

 .الفجوات المؤسسية واالجتماعية التى تؤثر على التنمية الريفية

 
مستوى تطبيق العاملين بالجهاز اإلرشادى الزراعى : ثالثا

المبحوثين لتكنولوجيا المعلومات واالتصال فى العمل 

 اإلرشادى
 

( إلى أن المبحوثين من 4أشارت النتائج الواردة بالجدول )

ى الزراعى انخفاض مستوى تطبيق العاملين بالجهاز اإلرشاد

دى، حيث تكنولوجيا المعلومات واالتصال فى العمل اإلرشا

أشارت نسب كبيرة من المبحوثين إلى عدم استخدام تلك 

التكنولوجيا فى العمل اإلرشادى، ولقد تراوحت تلك النسب ما 

كحد أقصى فيما يتعلق باستخدام مهارات قواعد  %80.3بين 

كحد أدنى فيما  %53.0اإلرشادى، وبين البيانات فى العمل 

ى العمل اإلرشادى. يتعلق باستخدام مهارات النوافذ العامة ف

ويتضح مما سبق أن المبحوثين حتى اآلن ال يعرفون بدرجة  

عالية المهارات األساسية الالزمة لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصال، وكذلك ال يستخدمونها فى العمل اإلرشادى، على 

ن ضرورة التوجه الستخدام تكنولوجيا المعلومات الرغم م

لتغلب على ندرة أعداد واالتصال فى اإلرشاد الزراعى ل

العاملين فى اإلرشاد الزراعى فى مصر. لذا وجب التنبيه على 

ضرورة تنمية القدرات التكنولوجية للعاملين بالجهاز اإلرشادى 

سنى من خالل التدريب على تلك المهارات األساسية حتى يت

تحسين الخدمات اإلرشادية المقدمة. ولذا يجب تقدير 

لتلك المهارات وترتيبها على حسب االحتياجات التدريبية 

0
1
2
3
4
5

النوافذ العامة برنامج معالج 
الكلمات

وحدات اإلدخال 
واإلخراج

اإلنترنت قواعد البيانات عرض الشرائح



Abdel-Salam / Archives of Agriculture Sciences Journal  3(3) 333–342, 2020. 

340 

 

 .أولوياتها من وجهة نظر العاملين باإلرشاد الزراعى

 
تقدير االحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز اإلرشادى : رابعا

 مات واالتصالالزراعى المبحوثين بمهارات تكنولوجيا المعلو
 

( إلى قيم االحتياج التدريبى 5تشير النتائج الواردة بالجدول )

المعدل، حيث  Delta Nو Delta Nوفقا لنماذج بوريش و 

اتضح من تلك النتائج أن المبحوثين يحتاجون إلى التدريب على 

جميع المهارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

التصالية، ولقد تراوحت قيم االحتياج الالزمة لتحسين قدراتهم ا

درجة فيما يتعلق  8.42التدريبى وفق نموذج بوريش ما بين 

نات االلكترونية وبين بالمهارات الالزمة لعمل قواعد البيا

درجة فيما يتعلق بمهارات النوافذ العامة. ولقد أمكن من  5.48

خالل تقدير االحتياج التدريبى وفق نموذج بوريش ترتيب 

ية التدريب على حسب شدة االحتياج التدريبى على النحو أولو

التالى: قواعد البيانات، وعرض الشرائح، وبرنامج معالج 

نترنت، ووحدات االدخال واإلخراج، الكلمات، ومهارات اإل

ومهارات النوافذ العامة. ولم تختلف النتائج كثيراً من حيث 

حيث  Delta Nترتيب أولويات التدريب عند تطبيق نموذج 

أشارت النتائج إلى أن قيم االحتياج التدريبيى تراوحت ما بين 

 0.22: 0.37درجة وفقاً للتوزيع الطبيعى، و  0.17: 0.38

درجة وفقاً   0.26: 0.45قاً للتوزيع المتساوى، ودرجة وف

 Delta Nللتوزيع العددى، كذلك األمر عند تطبيق نموذج 

درجة   0.67بين  المعدل تراوحت قيم االحتياج التدريبى ما

 0.56كحد أقصى فيما يتعلق بمهارات قواعد البيانات وبين 

الل درجة فيما يتعلق بمهارات النوافذ العامة. ولقد أمكن من خ

تقدير االحتياج التدريبى وفق تلك النموذجين ترتيب أولوية 

التدريب على حسب شدة االحتياج التدريبى على النحو التالى: 

ض الشرائح، ومهارات اإلنترنت، قواعد البيانات، وعر

وبرنامج معالج الكلمات، ووحدات االدخال واإلخراج، 

أن هناك ومهارات النوافذ العامة. ومما سبق يمكن القول ب

احتياجات تدريبية للعاملين بالجهاز اإلرشادى الزراعى فيما 

يتعلق بمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال وخاصة فى 

عمل قواعد بيانات إلكترونية، ومهارات المهارات الالزمة ل

إعداد وعرض الشرائح، والمهارات المتعلقة باإلنترنت. لذا 

هارات وعمل برامج يوصى الباحث بالتركيز على تلك الم

 تدريبية متخصصة فى هذه المجاالت الثالثة.

 
 . (117المعلومات واالتصال فى العمل اإلرشادى )ن=استخدام المبحوثين من العاملين بالجهاز اإلرشادى لمهارات تكنولوجيا : (4جدول )

 
 

 المهارات األساسية 

 االستخدام  

 يستخدم  لحد ما يستخدم ال  المتوسط  

 % عدد  % عدد  % عدد 

 1.9 42.7 50 4.3 5 53.0 62 مهارات النوافذ العامة 

 1.8 36.8 43 7.7 9 55.6 65 برنامج معالج الكلمات

 1.8 40.2 47 3.4 4 56.4 66 وحدات اإلدخال واإلخراج 

 1.7 35.9 42 5.1 6 59.0 69 اإلنترنت

 1.4 17.9 21 1.7 2 80.3 94 قواعد البيانات

 1.3 16.2 19 4.3 5 79.5 93 عرض الشرائح 
 

 .المصدر: استمارات االستبيان

 
 (. 117النماذج المدروسة ) ن = قيم االحتياج التدريبى للمبحوثين من العاملين بالجهاز اإلرشادى وترتيبها وفق: (5جدول )

 

 المهارات األساسية 

 االحتياج التدريبى

 المعدل   nدلتا  nقيمة دلتا  بوريش

 الترتيب القيمة العددى  المتساوى  الطبيعى الترتيب القيمة

 6 0.56 0.26 0.22 0.17 6 5.48 مهارات النوافذ العامة 

 4 0.59 0.31 0.28 0.23 3 6.42 برنامج معالج الكلمات

 5 0.58 0.29 0.26 0.21 5 5.57 وحدات اإلدخال واإلخراج 

 3 0.6 0.32 0.29 0.24 4 6.35 اإلنترنت

 1 0.67 0.45 0.37 0.38 1 8.42 قواعد البيانات

 2 0.64 0.39 0.35 0.32 2 7.44 عرض الشرائح 
 

 

 .المصدر: جمعت وحسب من خالل استمارات االستبيان

 
تياجات التدريبية للعاملين بالجهاز العالقة بين االح: خامسا

اإلرشادى الزراعى المبحوثين والمتغيرات المستقلة 

 المدروسة
 

( وجود عالقة معنوية 6أوضحت النتائج المدونة بالجدول )

طردية بين االحتياجات التدريبية للمبحوثين بمهارات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال وبين كل من السن والخبرة فى 

، وربما 0.01و 0.05رشادى عند مستويات معنوية العمل اإل

تعزى تلك النتائج إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

من وجهة المبحوثين، وشعورهم باالحتياج إليها كلما كبر سنهم 

كما أشارت  وزادت خبرتهم فى العمل اإلرشادى الزراعى.
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حتياج النتائج أيضاً إلى وجود عالقة معنوية عكسية بين اال

التدريبى للمبحوثين وبين كل من ملكية الحاسب اآللى، 

والحصول على دورات تدريبية، واالستفادة من التدريب عند 

، وربما ترجع تلك النتائج إلى 0.01و 0.05مستويات معنوية 

الحتياجات أن خصائص المبحوثين التكنولوجية تقلل من شدة ا

  .التدريبية بتلك المهارات األساسية

 
 . روسةمعامل ارتباط الرتب كندال بين االحتياجات التدريبية للمبحوثين بمهارات تكنولوجيا االتصال والمعلومات وبين متغيراتهم المستقلة المد : (6ول )جد

 

 المتغيرات المستقلة
 االحتياجات التدريبية للمبحوثين بمهارات تكنولوجيا االتصال والمعلومات 

 عرض الشرائح قواعد البيانات اإلنترنت وحدات اإلدخال واإلخراج مج معالج الكلماتبرنا مهارات النوافذ العامة

 * 0.172 * 0.145 ** 0.182 ** 0.197 ** 0.182 ** 0.890 السن

 0.133- ** 0.216- 0.125- 0.082- 0.101- 0.039- المؤهل الدراسي

 * 0.144 * 0.177 * 0.150 * 0.153 0.121 0.124 الخبرة فى العمل الزراعى 

 ** 0.182 0.133 * 0.154 * 0.144 * 0.149 ** 0.206 لخبرة فى العمل اإلرشادى ا

 ** 0.282- ** 0.272- ** 0.309- ** 0.305- ** 0.298- ** 0.291- ملكية الحاسب اآللى 

 ** 0.313- ** 0.370- ** 0.350- ** 0.345- ** 0.309- ** 0.374- الحصول على دورات تدريبية 

 ** 0.318- ** 0.385- ** 0.388- ** 0.399- ** 0.345- ** 0.376- االستفادة من التدريب 
 
 

 .0.01معنوى عند مستوى معنوية  **،  0.05معنوى عند مستوى معنوية  *

 
 توصيات البحث

 

من خالل النتائج التى أمكن التوصل إليها من خالل هذا البحث 

 يمكن الخروج بعدد من التوصيات الهامة وهى: 
 

عاملين بالجهاز تحسين الخصائص التكنولوجية لل -1

اإلرشادى الزراعى من خالل توفير أجهزة 

للحاسب اآللى بمقار العمل وزيادة عدد الدورات 

فى مجال تكنولوجيا  التدريبية المتخصصة

 المعلومات واالتصال.

نشر الوعى بين العاملين بالجهاز اإلرشادى  -2

الزراعى بالمهارات األساسية لتكنولوجيا 

مستوى معرفتهم  المعلومات واالتصال لتحسين

 بتلك المهارات.

ضرورة تشجيع العاملين بالجهاز اإلرشادى  -3

الزراعى على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 ال فى العمل اإلرشادى. واالتص

االهتمام بتدريب العاملين بالجهاز اإلرشادى  -4

الزراعى فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

يانات، مع التركيز على: مهارات قواعد الب

ومهارات إعداد وعرض الشرائح، ومهارات 

 اإلنترنت.
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