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عادة هندسة العمميات   مصرفي  اإلرشاد الزراعيبمنظمة  اإلداريةالعالقة بين إدارة المعرفة الزراعية وا 
 
2و دينا حسن إمام 1أحمد محمد دياب  

 

، الخارجة، هصرقسم الهجتهع الريفي واإلرشاد الزراعي، كمية الزراعة، جاهعة الوادي الجديد 1  
الزراعي، كمية الزراعة، جاهعة القاٌرة، القاٌرة، هصرقسم الهجتهع الريفي واإلرشاد  2  

 
 العربي الممخص

 
حديد هستوى تطبيق التىظيم ت (2الهبحوثين تحديد هستوى إدارة الهعرفة الزراعية داخل التىظيم اإلرشادي وفق أراء ( 1البحث الحالي:  استٍدف

راسة العالقة بين درجة إدارة الهعرفة الزراعية وبين درجة تطبيق د( 3 الهبحوثيناإلرشادي إلعادة ٌىدسة العهميات اإلدارية )الٍىدرة( وفق أراء 
. ولتحقيق تمك األٌداف تم إختيار هحافظات بىي سويف والفيوم والغربية بطريقة عشوائية كإطاًرا جغرافًيا لمدراسة التىظيم اإلرشادي لمٍىدرة

ستبيان هن قادة العهل اإلرشادي الزراعي )هدير اإلرشاد بهديرية الزراعة ورؤساء أقسام الهيداىية، حيث تم جهع البياىات بإستخدام إستهارة اإل
هبحوثًا وذلك خالل  68اإلرشاد الزراعي باإلدارات الزراعية وهديري الهراكز اإلرشادية( بالهحافظات الهدروسة، حيث بمغ حجم العيىة ىحو 

وعرض البياىات كل هن التكرارات والىسب الهئوية والهتوسط الحسابي والهدى وهعاهل في تحميل  استخدمو  .2222الفترة هن فبراير إلى هارس 
إلى أن هتوسط الدرجة الكمية إلدارة الهعرفة الزراعية في هىظهة  توصمت الدراسة. و الثبات ألفا والوزن الىسبي وهعاهل اإلرتباط البسيط لبيرسون

هتوسط الدرجة الكمية إلعادة ٌىدسة ، و % هن إجهالي درجة الهقياس82.22ىحو درجة تهثل  89.24اإلرشاد ازراعي في هصر قد بمغ 
كها توصمت الدراسة إلى هعىوية . % هن إجهالي درجة الهقياس81.18درجة تهثل ىحو  113.65العهميات اإلدارية بالجٍاز اإلرشادي قد بمغ 
ة عن كل هن هحور "تحسين صورة العاهمين" و "إجهالي الٍىدرة" وبين بين الدرجات الهعبر  2.21العالقة اإلرتباطية عمى الهستوى االحتهالي 

 جهيع هحاور إدارة الهعرفة الزراعية، وبين هحور "تبسيط إجراءات العهل" وجهيع هحاور إدارة الهعرفة هاعدا هحور "ىقل وتوزيع الهعرفة".

 اعي، هصرإدارة الهعرفة، إعادة ٌىدسة العهميات، اإلرشاد الزر : مفتاحيةالكممات ال

 المقدمة ومشكمة البحث .1

في سياق التىهية  تٌىاك عدد هن التغيرات التي حدث
هن بيىٍا تطور بيئة اإلىتاج والتجارة واالستٍالك لمهىتجات  ،الزراعية

الزراعية وديىاهيكية الزراعة، هشاركة القطاع الخاص في إىتاج وىشر 
الهعارف والهعموهات والتكىولوجيا الزراعية، وتطور القدرة عمى 

لهمحوظ في البىاء اإلستفادة هن الثروة الهعرفية، باإلضافة إلى التغير ا
 World Bank, 2007 & Rajalahti etالهعرفي لمقطاع الزراعي )

al., 2008 .) ستجابًة لٍذي التغيرات وجب عمى الهىظهات وهن  -وا 
تغيير هىاٌجٍا االقتصادية هن تمك القائهة  –بيىٍا اإلرشاد الزراعي 

يعتهد عمى الهوارد سواء البشرية أو الهادية إلى ىوع جديد هن الهوارد 
بشكل أساسي عمى الهعرفة، فالهعرفة باتت تعتبر خاصية رئيسية 
وأصل قّيم يهثل قاعدة التطوير الهستهر وهفتاح الهيزة التىافسية 

 . (2221دياب ودياب، في الوقت الراٌن ) الدائهة لمهىظهات
ا في اإلىتاج والعهالة ورؤوس ا أساسيً الهعرفة عىصرً  تعدو 

كها أن  ،هجهوعة هن الخبرات والهعموهات ااألهوال، كها تعتبر أيضً 
 لتقدير الخبرات والهعموهات التي توفر ٌيكاًل  ٌي الجيدةالهعرفة 

دهاجٍا داخل ا أساسيً  تصبح الهعرفة جزءً  وبالتالي اهعً  الجديدة وا 
الهعرفة ٌي الهورد تعتبر حيث (، Mohajan, 2016) هىظهةال

الهيزة التىافسية هن الوصول إلى التىظيهي الذي يسهح لمهىظهة ب
 ,Grant) خالل التحسين الهستهر واالبتكار في العهميات والهىتجات

1996). 
ا هن قبل فرد أو  تعتبر الهعرفة هعموهات يتم تمقيٍا وتفسيٌر

هجهوعة لزيادة الفٍم تمك الهعموهات تتطور داخل ىظام إدراكي أىٍا 
فالهعرفة هزيج هن  .(Zins, 2007جزء هن التراث اإلدراكي لمفرد )

الخبرة والقيم والهحتوى الهعموهاتى لمفرد التى توفر إطاًرا لتقييم ودهج 
الخبرات والهعموهات الجديدة فى أذٌان العاهمين فى الهىظهة والتى 
غالًبا هاتصبح جزًء اليتجزأ ليس فقط فى الوثائق أو قواعد الهعموهات 

 & Leeات التىظيهية )ولكن أيًضا فى اإلجراءات والعهميات والههارس
Choi, 2014 .) ىاك تصىيفات هختمفة لمهعرفة، هىٍا ها يرى أىٍا  ٌو

ي الهعرفة ( Implicit knowledge)الهعرفة الضهىية ٌها ىوعان  ٌو
الكاهىة والهخزىة أذٌان العاهمين بالهىظهة وهن الصعب إضفاء 

( Explicit knowledge) الصريحةالهعرفة و  ،الطابع الرسهي عميٍا
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ي الهعرفة   & Nonaka) يهكن تقىيىٍا وىقمٍا التيالظاٌرة ٌو
Takeuchi, 1995.)  

أربعة أىواع هن ( Neuman, 2011حدد )فى حين  
ي الهعرفة الحقيقية أو الواقعية: تعد الهعرفة الواقعية ( 1: الهعرفة ٌو

أحد أكثر أىواع الهعرفة شيوًعا ويهكن وصفٍا بأىٍا الهعموهات 
الهعرفة  ( 2، هوضوع هعين أو تخصص هعيناألساسية حول 

الهفاٌيهية: العالقات الهتبادلة بين العىاصر األساسية داخل بىية أكبر 
الهعرفة اإلجرائية: كيفية القيام بشيء ها، ( 3ا، تهكىٍا هن العهل هعً 

وطرائق االستقصاء، وهعايير استخدام الهٍارات والخوارزهيات 
الهعرفة: هعرفة اإلدراك بشكل عام  ها وراء( 4، والتقىيات والطرائق

 & Wasko)أها  .باإلضافة إلى الوعي والهعرفة بإدراك الشخص
Faraj, 2000)  هعرفة فردية( 1الهعرفة إلى: قسها (Knowledge 
of people) تتهثل فى األفكار والخبرات والتجارب التى يحهمٍا :

تشير  :(Knowledge of community) هعرفة جهاعية( 2، الفرد
تهمكً الجهاعة هن أفكار وخبرات تساعد عمى تكوين ثقافة  إلى ها

 هعرفة تىظيهية( 3، هشتركة وتوافق لمهعاىى وأىهاط السموك
(knowledge of Organizations):  تشير إلى هعارف األفراد

والجهاعات داخل الهىظهة والتى تحدد قدرتٍم عمى أداء األعهال 
ا وتطبيق هايهمكوىً ه ن هعارف بحيث تصبح ثقافة وىهط وتطويٌر
 أداء هعين تتصف بً الهىظهة.

 1986عام قد تم تقديم هصطمح إدارة الهعرفة ألول هرة ل
هركز اإلىتاجية والجودة  عرفٍاحيث ، في هؤتهر اإلدارة األوروبي

( عمى أىٍا استراتيجيات وعهميات تحديد وتحصيل APQCاألهريكية )
ي فن تحويل (، Atefeh et al., 1999) ستفادة هىٍاالهعرفة واإل ٌو

الهعموهات واألصول الفكرية إلى قيهة دائهة لعهالء الهؤسسات 
العهمية التي تخمق، وتشارك، (، أو ٌي Knapp, 1998) وأفرادٌا

 ;Clemmons, 2002ة )وتوزع وتستخدم الهعرفة في الهىظه
Darroch, 2003 فٍي الهصطمح الهعبر عن العهميات واألدوات .)

والسموكيات التي يشترك في صياغتٍا وأدائٍا الهستفيدون هن 
الهىظهة، إلكتساب وخزن وتوزيع الهعرفة لتىعكس عمى عهميات 
األأعهال لموصول إلى أفضل التطبيقات بقصد الهىافسة طويمة األهد 

 .(2225والتكيف )الكبيسي، 
كحمقة وصل بين  كزى لإلرشاد الزراعيا لمدور الهر رً ظوى

فى ٌذا ة فإدارة الهعر جودة ن فإهىتجي الهعموهات وهستٍمكيٍا، 
تعتبر حيث  دوًرا هًٍها في التىهية الزراعية،يهكن أن تمعب  القطاع

بتقديم الهعموهات يسهح  إدارة الهعرفة في الزراعة هفٍوًها جديًدا
. إلى الهزارعين الهستٍدفينفي الوقت والسياق الهىاسبين الهوثوق بٍا 

أقصى قدر هن الهشاركة قيق/ تيسيير حتوتدور إدارة الهعرفة حول 
ذوى الخمفيات  -الهعىيين–واالستفادة هن هعارف ورؤى األشخاص 

أذٌاىٍم هن وفي  -لديٍم ها–تشارك هن خالل هتىوعة الخبرات الو 
 (.Kumar, et al., 2014الهعرفة الضهىية )

 ،هعارف والهعموهات الالزهة لمعهلتٍتم كل هىظهة بال
ا  ٍاوتحديد هصادر الحصول عمى وخصائصٍا الرئيسية وكيفية تطويٌر

العاهل الهحرك لمتغيرات التىظيهية قد صار (. و 2212)الطاٌر، 
خاصة هع اىتشار  -الهستخدهة– الهعموهات تكىولوجياالهتوقعة ٌو 

اٌتهام اإلدارة تزايد هن  ها صاحبً االتصال الحديثة و تكىولوجيا
باستخدام الهعموهات وتوظيفٍا لخدهة أٌداف الهىظهة )السمهي، 

2222.) 
وتعد إدارة الهعرفة تحواًل ىوعًيا لهعظم هىظهات األعهال 
ي بٍذا تعد ىهًطا هن أىهاط اإلدارة التي تركز عمى استخدام الخبرة  ٌو

ت البشرية الههيزة في إدارة األعهال، كها أن إعادة ٌىدسة عهميا
ا هىٍج جديد في الفكر اإلداري  هىظهة األعهال يهكن اعتباٌر
الهعاصر يقوم عمى التغير الجذري، وطرح األساليب القديهة جاىًبا 
عادة تصهيم العهميات التي تقوم بٍا الهىظهة حتى تقدم سمعة أو  وا 

وتتجسد العالقة  .خدهة بالهواصفات والخصائص التي يفضمٍا الزبائن
يام إدارة الهعرفة باستثهار هعطيات إعادة ٌىدسة بيىٍها هن خالل ق

العهميات وتطبيقٍا هباشرة لكسب الريادة وتحقيق التفوق التىافسي هن 
خالل استثهار قدرات الهىظهة وتحسيىٍا فضاًل عن غمق األبواب 
ذا لم تتحقق ٌذي العالقة  بوجً الهىافسين الستثهار ٌذي الهعطيات، وا 

 (.2228ا )البغدادي وآخرون، فستكون الىتائج عكسية تهاهً 
 Reengineeringوتعرف إعادة ٌىدسة العهميات اإلدارية

of administrative processes   ويطمق عميٍا إختصاًرا(
بأىٍا استخدام قوة تكىولوجيا الهعموهات الحديثة هصطمح الٍىدرة( 

إلعادة تصهيم إجراءات العهل بشكل جذري هن أجل تحقيق 
 .(Hmmer, 1990) تحسيىات في األداء

تؤدي عهمية الٍىدرة إلى تحوالت في الهىظهات، حيث و 
في عدد هن الهبادئ  الهعاد ٌىدستٍا عن سابقتٍاتختمف الهىظهات 

 Hammer 1990; Davenport 1993; Hammer and) هىٍا
Champy 2006):1 ،جعل أولئك 2( ىتظيم الىتائج وليس الهٍام )

( إدراج أىشطة 3الذين يستخدهون الهخرجات يقوهون بأداء العهميات، 
( 4هعالجة الهعموهات في العهل الحقيقي الذي يىتج الهعموهات، 

( إتخاذ 5الحصول عمى الهعموهات هرة واحدة وهن الهصدر، 
هع الهوارد الهشتتة جغرافًيا ( التعاهل 6، الهٍامذ أثىاء تىفيالقرارات 

( ربط األىشطة الهوازية بداًل هن دهج 7كها لو كاىت هركزية، 
 .ىتائجٍا

ىاك عالقة تفاعمية بين كل هن إعادة ٌىدسة  العهميات ٌو
دارة الهعرفة، اإلدارية  حيث تؤثر الٍىدرة عمى ىوع وهحتوى )الٍىدرة( وا 

فير قدر عالي هن الجودة القواعد الهعرفية الالزهة إلدارة الهعارف ولتو 
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باإلضافة إلى  عادة الٍىدسة قبل بىاء ىظم إدارة الهعارفإ البد هن
ذلك، يتم استخدام كل هىٍا بشكل هتسمسل لجعل العهميات أكثر قيهة 

ويهكن تمخيص ٌذي ، 1كها ٌو هوضح بالشكل رقم  وكفاءة
ا  التفاعالت  :عمى الىحو التاليO’Leary (1999 )كها ذكٌر

الٍىدسة الكالسيكية: في ٌذي الهرحمة يكون ٌىاك إعادة  .1
القميل هن االٌتهام بإدارة الهعرفة، والٍدف األساسي لمٍىدرة 
في ٌذي الحالة ٌو التأكد هن تغيير العهميات الستغالل 

 التكىولوجيا كجزء هن ٌذا التغيير.
إدارة الهعرفة الكالسيكية: تبدأ إدارة الهعرفة الكالسيكية بتبىي  .2

ارة الهعرفة لدعم العهميات الهوجودة بالهىظهة، هن ىظام إد
 أجل ضهان جهع وتحديث وتوزيع واستخدام الهعرفة.

دعم إدارة الهعرفة لعهمية إعادة ٌىدستٍا عمى ىحو هتزايد:  .3
يتم إىشاء أىظهة إدارة الهعرفة لدعم العهميات الهعاد ٌىدستٍا 

لتطوير وتىفيذ أىظهة تخطيط هوارد الهؤسسات وقواعد 
لبياىات ووضعٍا عمى الشبكات الداخمية كوسيمة لتوزيع ا

الهعموهات، باإلضافة إلى ذلك، كها تقوم الهىظهات بإىشاء 
 أسئمة وأجوبة لهساعدة الهستخدهين عمى استخدام الىظام.

الٍىدرة تتطمب تغيير في إدارة الهعرفة: إذا تم تطوير ىظام  .4
عهمية ها، فسيتم تصهيهً لتوفير الهعموهات إدارة الهعرفة ل

ذا تهت إعادة ٌىدسة الىظام، يهكن أن  لمعهمية الحالية، وا 
يغير ذلك هن يقوم بالهٍام ويحتاج إلى أي هعموهات، إذا تم 
دهج ىظام إدارة الهعرفة في العهمية، إذا تغيرت العهمية، 

ىظام إدارة الهعرفة أيًضا، وهن جاىب آخر تغيير فيجب 
ستؤدي إعادة الٍىدسة إلى تغيير هتطمبات ىظام إدارة 
الهعرفة، هها يتطمب إعادة التصهيم، وبىاء عمى ذلك يهكن 
.القول بأن إعادة الٍىدسة تأتي أواًل، تميٍا إدارة الهعرفة

 
 

إعادة 
 الٍىدسة

 ىعم

 ال

 ىعم ال 
 إدارة الهعرفة  

دارة المعرفة مراحل التفاعل بين .1 شكل  إعادة الهندسة وا 
 O’Leary (1999)الهصدر: 

 
قيـام إدارة الهعرفـة تتجسـد العالقـة بيىٍهـا هـن خـالل كها 

هباشـرة لكسـب  باسـتثهار هعطيـات إعـادة ٌىدسـة العهميـات وتطبيقٍـا
ـادة وتحقيـق التفـوق التىافسـي هن خالل استثهار قدرات الهىظهة الري

 عن غمق األبواب بوجً الهىافسين الستثهار ٌذي وتحسيىٍا فضاًل 
  .(2229، البغدادي وآخرونالهعطيات )
التىظيهي هن أٌم أىواع التغير داخل  يعد التغيرو 

إلرتباطً بالعديد هن الجواىب الهختمفة لمهىظهة سواء  الهىظهات وذلك
هن حيث رؤية الهىظهة ورسالتٍا أو هن حيث العهميات والهٍام 
والٍياكل التىظيهية داخل الهىظهة إضافة إلى سموك األفراد العاهمين 

لهىظهة وتقىياتٍا الحديثة وقد بالهىظهة واتجاٌاتٍم وأيضا اإلجراءات ا

أدى التقدم السريع في إستخدام التكىولوجيا وخاصة في الوقت الحالي 
وها يهر بً العالم اجهع هن اىتشار فيروس كوروىا الهستجد إلى 
ضرورة هواكبة عصر تكىولوجيا الهعموهات هها يتطمب ضرورة 

عالجة رشادية الزراعية واالٌتهام بهإحداث تطور في الهىظهة اإل
و ها يطمق عميً إدارة  البياىات والهعموهات وحفظٍا وتوثيقٍا ٌو

عادة الهعرفة  وىظًرا لمتفاعل الواضح بين كل هن إدارة الهعرفة وا 
ولتوفير قدر عالي هن الجودة البد هن إعادة ٌىدسة العهميات اإلدارية 

 الٍىدسة قبل البدء في بىاء ىظام إدارة الهعرفة 
الى التعرف  ٌذا البحثٍدف لسابقة، يوبىاء عمى العجالة ا

عادة ٌىدسة عمى  وصف الوضع الراٌن لكل هن إدارة الهعرفة وا 

الهندرة 
سيكية

ال
الك

 

ب تغيير إدارة 
طل

الهندرة تت

 المعرفة

 إدارة المعرفة الكالسيكية

للهندرةدارة المعرفة دعم إ  
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داخل هىظهة االرشاد الزراعي هن ٍها العالقة بيىالعهميات اإلدارية و 
جل رفع جودة اآلداء وسرعتً وتقميل التكمفة وتحسين جودة الخدهة أ

 الهقدهة لمجهٍور.

 أهداف البحث .2

 إدارة الهعرفة الزراعية داخل التىظيم اإلرشاديتحديد هستوى  -1
 الهبحوثين وفق أراء

عادة ٌىدسة العهميات تحديد هستوى تطبيق التىظيم اإلرشادي إل -2
 الهبحوثينوفق أراء  (لٍىدرةاإلدارية )ا

دراسة العالقة بين درجة إدارة الهعرفة الزراعية وبين درجة  -3
 تطبيق التىظيم اإلرشادي لمٍىدرة

 بحثيةالطريقة ال .3

 عينة الدراسة ومصادر جمع البيانات. 1.3

عمى هىظهة اإلرشاد الزراعي في هصر أجري ٌذا البحث 
بطريقة  هحافظات بىي سويف والفيوم والغربيةحيث تم إختيار 

تضهن اإلطار البشري و  عشوائية كإطاًرا جغرافًيا لمدراسة الهيداىية،
)هدير اإلرشاد  هتضهىا قادة العهل اإلرشادي الزراعيجهيع  لمدراسة 

م اإلرشاد الزراعي باإلدارات الزراعية ارؤساء أقسبهديرية الزراعة و 
 . الهحافظات الهدروسةبكل هحافظة هن ( هديري الهراكز اإلرشاديةو 

بإستخدام إستهارة إستبيان تم إعدادٌا  تم جهع البياىات
ا  ختباٌر ت توزيع اإلستهاراتم و  لتحقيق أٌداف البحث، هسبًقا وا 

عدد اإلستهارات  بمغ وقدوهتابعة عهمية إستيفائٍا هن الهبحوثين، 
بالهحافطات هحل ا هبحوث   68إستهارة تهثل  68 الهستوفاي ىحو

 .2222 هارسو  فبراير يشٍر ذلك خالل ، و الدراسة

  وقياس المتغيرات اإلجرائية المفاهيم. 2.3

هجهوعة  إدارة الهعرفة الزراعيةيقصد ب المعرفة الزراعية:إدارة 
األىشطة التي تتم داخل الهىظهة اإلرشادية الىتاج واكتساب وتخزين 
 وىقل وتطبيق الهعارف لمعاهمين لتحسين الخدهة الهقدهة لمجهٍور.

. الدراسات السابقة واألدبيات الهتعمقة بإدارة الهعرفة بعض بهطالعةو 
عبارة تعكس الهحاور الخهسة  37صياغة ولقياس ٌذا الهتغير تم 

 & Dorroch , 2003; Igbinovia) رة الهعرفة الزراعيةإلدا
Ikenwe, 2017; Aziz, et al., 2018  ،البغدادي وآخرون

وفًقا الرأى فى كل هىٍا  إبداء  وطمب هن الهبحوثين ، (2229
حدوث ٌذا السموك داخل التىظيم  هدى هقياس ثالثي يعبر عنل

. (1بدرجة قميمة )(، 2(، بدرجة هتوسطة )3اإلرشادى بدرجة كبيرة )
أهكن وبىاء عميً  درجة.  111وبذلك يصبح إجهالي درجات األداة 

 لدرجات الهتغيرظري ىالهبحوثين إلى ثالث فئات وفًقا لمهدى ال ميقست
 – 62درجة(، الفئة الهتوسطة ) 61 – 37ٌي: الفئة الهىخفضة )

فيها يمي عرًضا و  ،درجة( 111 – 87درجة(، والفئة الهرتفعة ) 86
 دارة الهعرفة الزراعية: الخهس إلهحاور متفصيمًيا ل

لهعرفة الهكتبية عبارات( ٌي: ا 4)يتضهن  إىتاج الهعرفة (1
، واعتهاد التىظيم االرشادي في ٌي ىتيجة التعمن الفردي لمعاهميو

،  اىتاج الهعرفة هو هصادر خارجيةالحصول عميٍا ب اىتاج الهعرفة 
األفراد هع بعضٍن ل تفاع داخل التىظيم االرشادي يتم هن خالل

لتوزيع ساليب هتىَعة االرشاد الزراعي ألن إدارة استخد، واالبعض
 12وبذلك يصبح إجهالي درجات الهحور  .عمى العاهميورفة الهع

توزيع الهبحوثين وفًقا الستجاباتٍم إلى ثالثة تم  عميً درجة، وبىاء 
 8 – 7)درجة(، الفئة الهتوسطة  6 – 4الفئة الهىخفضة )فئات ٌي 

 .درجة( 12 – 9درجة(، والفئة الهرتفعة )
الوثائق : ٌي( عبارات 9 )يتضهن اكتساب الهعرفة (2

الرسهية ٌي أٌم هصادر الهعرفة بالتىظيم اإلرشادي، عقد اإلدارة 
لقاءات بين العاهمين لعرض وهىاقشة التجارب الىاجحة في العهل 

اد ذوي اإلرشادي، و حرص التىظيم اإلرشادي عمى اجتذاب األفر 
الكفاءة هن خارج التىظيم لمهساٌهة في اكتساب هعارف جديدة، وأن 
أٌم هصادر الهعرفة داخل التىظيم االرشادي ٌي خبرات العاهمين بً، 
وتوفير اإلدارة لموسائل التكىولوجية الحديثة هثل االىترىت بالعهل 
لزيادة الرصيد الهعرفي لمعاهمين، وتشجيع االدارة لمعاهمين بٍا عمى 

لعاهمين اتطوير هٍاراتٍم في هجال العهل، و سعي اإلدارة إلى تدريب 
عمى هختمف األعهال داخل التىظيم الكتساب خبرات هختمفة، 

. وبذلك معاهمين البتكار افكار جديدة في العهللوتشجيع االدارة 
توزيع عميً تم  درجة، وبىاء  27يصبح إجهالي درجات الهحور 

 9الفئة الهىخفضة )ٍم إلى ثالثة فئات ٌي الهبحوثين وفًقا الستجابات
درجة(، والفئة الهرتفعة  21 – 15درجة(، الفئة الهتوسطة ) 14 –
 .درجة( 27 – 22)

دعم التىظيم : ٌي( عبارات 8)يتضهن  تخزين الهعرفة (3
االرشادي لمعاهمين ذوي الخبرة وعدم اىتقالٍم لجٍات أخرى، وتوثيق 

ام بٍا في هجال العهل يقتم الي تجارب ىاجحة ألالتىظيم االرشادي 
 يسٍل التىظيم الوصول الى الهعموهات التي ىحتاجٍا، االرشادي،

استخدام وسائل تكىولوجية عمى درجة عالية هن األهان والخصوصية 
لتخزين الهعرفة، ووجود قاعدة بياىات عن هجاالت العهل وأىشطة 

وير العهل العهل، واٌتهام اإلدارة باالستفادة هن ذوي الخبرة في تط
اإلرشادي، وتوفر اإلجٍزة التكىولوجية الحديثة لتخزين الهعارف 
والوثائق، وسٍولة وصول العاهمين بالتىظيم االرشادي لمهعموهات التي 

 24. وبذلك يصبح إجهالي درجات الهحور يحتاجوىٍا في عهمٍم
توزيع الهبحوثين وفًقا الستجاباتٍم إلى ثالثة تم درجة، وبىاء عمى ذلك 

 – 14درجة(، الفئة الهتوسطة ) 13 – 8الفئة الهىخفضة )ات ٌي فئ
 .درجة( 24 – 19درجة(، والفئة الهرتفعة ) 18
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ر يتوف( ٌي: عبارات 8 )يتضهن ىقل وتوزيع الهعرفة (4
وسائل االتصال التكىولوجية الحديثة لىقل الهعرفة بين العاهمين بً 

 هعا الزهالء هشاركةهثل البريد االلكتروىي وشبكة اتصال داخمية، و 
في خبرات العهل دون ان يؤثر ذلك عمى الوضع الوظيفي لٍم، 
وسٍولة تواصل العاهمين بالتىظيم هع األفراد ذوي الخبرة الستشارتٍم 
فيها يخص العهل، وعقد لقاءات دورية لمعاهمين بالتىظيم لىقل 
الهعارف الجديدة لٍم، وحرص العاهمون داخل التىظيم عمى تبادل 

رفة والخبرات فيها بيىٍم، ووجود ىشرات وهطبوعات داخمية الهع
لمتىظيم االرشادي لىشر الهعرفة اإلدارية لمعاهمين بالتىظيم، ووجود 

الهعرفة داخل التىظيم  اىتقالصعوبة لدى بعض العاهمين في 
تًدعن هو عهمية تطبيق الهىظهة بين العاهمين ىشر ثقافة االرشادي، و

درجة، وبىاء عمى  24هالي درجات الهحور . وبذلك يصبح إجالهعرفة
الفئة توزيع الهبحوثين وفًقا الستجاباتٍم إلى ثالثة فئات ٌي تم ذلك 

درجة(،  18 – 14درجة(، الفئة الهتوسطة ) 13 – 8الهىخفضة )
 .درجة( 24 – 19والفئة الهرتفعة )

توظيف الهعرفة : ٌي( عبارات 8 )يتضهن تطبيق الهعرفة (5
وير إجراءات العهل داخل الهىظهة، وتؤدي الجديدة لتحسين وتط

اإلجراءات االدارية الهعقدة الى تقميل االستفادة هن الهعارف الجديدة 
في هجال العهل، واٌتهام االرشاد الزراعي بتوظيف الهعارف 
الهكتسبة لتحسين الخدهة التي تقدم لمزراع، واستخدام الهعارف 

معاهمين لهىح الهىظهة الجديدة لوضع حمول عهمية لهشكالت العهل، و 
الصالحيات الكافية لتطبيق ها لديٍم هن هعارف في هجال عهمٍم، 

 صعوبة في تطبيق أساليب العهل التي تدرب عميٍاعدم وجود و 
، وقيام ضَابط لمسيطرة عمى الهعرفةالهىظهة ضع ، ووالعاهمين

. زالة أي هعوقات تحول دون تطبيق الهعرفةإالتىظيم االرشادي ب
درجة، وبىاء عمى ذلك  24ح إجهالي درجات الهحور وبذلك يصب

الفئة توزيع الهبحوثين وفًقا الستجاباتٍم إلى ثالثة فئات ٌي 
درجة(،  18 – 14درجة(، الفئة الهتوسطة ) 13 – 8الهىخفضة )

 .درجة( 24 – 19والفئة الهرتفعة )
تم حساب  هؤشرات قياس إدارة الهعرفةولمتأكد هن ثبات 

 لهحور 2.515(، حيث بمغت αقيهة هعاهل الثبات )ألفا كروىباخ 
لهحور  2.738الهعرفة، ور إكتساب لهحو  2.811، و إىتاج الهعرفة

 2.752الهعرفة، و ىقل وتوزيعلهحور  2.567الهعرفة، و تحزين
إلجهالي هقياس إدارة  2.921الهعرفة، وقد بمغت ىحو  تطبيقلهحور 

 إحصائًيا وتدل عمى ثبات األداة.يًها هقبولًة الهعرفة وجهيعٍا ق
أها إعادة ٌىدسة العهميات اإلدارية )الٍىدرة( فيقصد بٍا ها 
يستجيب بً الهبحوث لثالثة عىاصر تشير إلى تبسيط إجراءات العهل 
بالهىظهة اإلرشادية، وتحسين الخدهة اإلرشادية الهقدهة لمزراع، 

وبهطالعة الدراسات  الزراعي.وتحسين صورة العاهمين باإلرشاد 

السابقة واألدبيات الهتعمقة بإعادة ٌىدسة العهميات اإلدارية 
(McSwiney, 1995; Zaini & Saad, 2009; Kenneth, et 

al., 2018; Bhaskar, 2018  ،2229البغدادي وآخرون ،
هامعبدالحميم و   تعكسعبارة  35أهكن صياغة عدد ( 2219، ا 

وقد طمب هن عادة ٌىدسة العهميات اإلدارية ر الثالثة إلو الهحا
هوافق بدرجة هتدرج هن اإلستجابة لٍا وفًقا لهقياس رباعي الهبحوثين 

(، 2(، وهوافق بدرجة قميمة )3(، وهوافق بدرجة هتوسطة )4كبيرة )
 142 الهقياسوبذلك يصبح إجهالي درجات (. 1وغير هوافق )

أعقب ذلك تقسيم الهبحوثين إلى ثالث فئات وفًقا لمهدى  ،درجة
درجة(، الفئة  69 – 35التظري لمهقياس ٌي: الفئة الهىخفضة )

 142 – 152درجة(، والفئة الهرتفعة ) 124 – 72الهتوسطة )
فيها يمي عرًضا تفصيمًيا لهحاور إعادة ٌىدسة العهميات درجة(، و 
 اإلدارية: 

حاجة تتضهن  (عبارة 11ل شهي)تبسيط اجراءات العهل  (1
الهىظهة اإلرشادية إلسموب إعادة ٌىدسة العهميات اإلدارية )الٍىدرة(، 
جراء بعض  وأن تطبيق ٌذا األسموب يقمل هن اخطاء العهل، وا 
التعديالت الٍاهة في الهىظهة اإلرشادية لكىٍا غير جذرية، وهساٌهة 

ين االرشاد تطبيق اسموب الٍىدرة في سٍولة التواصل بين الزراع وب
الزراعي، وحاجة بعض الهٍام القائهة حاليا الى تعديل، وأن تصهيم 
جهيع األعهال في الهىظهة اإلرشادية يتم بشكل دقيق وعمهي، وأىً 
يتم الحفاظ عمى التطويرات في الهستقبل وتثبيتٍا اذا هاظٍرت 
فاعميتٍا، وحاجة طرق االتصال بين العاهمين واإلدارة  الى اعادة 

اٌتهام الهىظهة اإلرشادية  بتأٌيل العاهمين بٍا لهواكبة ىظر، و 
هتطمبات الهٍام الجديدة، وتفعيل استخدام تكىولوجيا الهعموهات عىد 
تطبيق أسموب الٍىدرة، وعدم فاعمية طريقة تقسيم العهل بالهىظهة 

درجة، وبىاء عمى  4. وبذلك يصبح إجهالي درجات الهحور ةاإلرشادي
الفئة وفًقا الستجاباتٍم إلى ثالثة فئات ٌي  ذلك توزيع الهبحوثين

درجة(،  32 – 22درجة(، الفئة الهتوسطة ) 21 – 11الهىخفضة )
 .درجة( 44 – 33والفئة الهرتفعة )

 8شهل )يتحسين الخدهة اإلرشادية الهقدهة لمزراع  (2
هساعدة تطبيق اسموب الٍىدرة عمى تقديم الخدهة  تتضهن (عبارات

سٍام تطبيق ٌذا األسموب في االرشادية لمزراع في ا لوقت الهىاسب، وا 
سٍولة اتصال الزراع بالهرشدين الزراعيين، وهساعدة تطبيق اسموب 
الٍىدرة عمى تحسين الخدهة االرشادية لمزراع، وأن تطبيقً يساعد 
عمى تقميل زيارات الزراع لمجهعية الزراعية أو الهركز اإلرشادي، كها 

حمول لهشاكل الزراع، وكذلك يساعد يساٌم تطبيقً في سرعة تقديم ال
في تقديم خدهة ارشادية جيدة لتحقيق رضا الزراع، وتقميل الوقت 
الالزم لتقديم الخدهة اإلرشادية لمزراع، وكذلك يسٍم تطبيق ٌذا 
األسموب في تقميل الفجوة بين جودة الخدهة الهتوقعة والجودة الفعمية 
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صبح إجهالي درجات . وبذلك يلمخدهة االرشادية الهقدهة لمزراع
درجة، وبىاء عمى ذلك توزيع الهبحوثين وفًقا الستجاباتٍم  32الهحور 

درجة(، الفئة  15 – 8الفئة الهىخفضة )إلى ثالثة فئات ٌي 
 .درجة( 32 – 24درجة(، والفئة الهرتفعة ) 23 – 16الهتوسطة )

تطبيق تتضهن  (عبارة 16يشهل )تحسين صورة العاهمين  (3
سيزيد هن والء العاهمين، وأىً ال يتم تشخيص الوضع أسموب الٍىدرة 

الراٌن قبل القيام بالتطوير، وأن تطبيق أسموب الٍىدرة يؤدي الى 
اىخفاض في هعىويات العاهمين، وأىً ال حاجة لهراجعة الهٍام 
وتوصيفٍا باستهرار، وافتقار الهىظهة اإلرشادية الى تدعيم التطويرات 

استهرار، وأن تطبيق أسموب الٍىدرة بعد إحداثٍا والى تحديثٍا ب
سيؤدي لزيادة الجٍد الهبذول هن قبل العاهمين الىجاز اعهالٍم، كها 
أن تطبيقً سيخمق جو هن الغهوض وعدم الوضوح بين العاهمين 
بالهىظهة اإلرشادية، وأىً ال يتم تدريب العاهمين عمى التغييرات التي 

يعتبر حافزا لي لزيادة اتقان  تحدثٍا الهىظهة اإلرشادية، وأن التغيير ال
العهل، وأن التغييرات الجديدة أدت الى زيادة إىتاجية العهل، وكذلك 
أدت الى زيادة والء واىدفاع العاهمين، كها أن التغيير يؤدي الى ترك 
العاهمين لعهمٍم هٍها كان هوقعٍم الوظيفي، وأن تطبيق أسموب 

كن العهل، كها يؤدي اد وأهالٍىدرة يشجع العاهمين عمى االلتزام بهواعي
الى سٍولة تعاهل العاهمين باإلرشاد هع هشكالت الزراع، وأن تطبيق 
ٌذا األسموب الٍىدرة يقمل هن ازدواجية العهل لدى العاهمين بالهىظهة 
اإلرشادية، وأن التدريب عمى رأس العهل يؤدي لزيادة الوالء لدى 

رجة، وبىاء عمى د 64. وبذلك يصبح إجهالي درجات الهحور داألفرا
الفئة توزيع الهبحوثين وفًقا الستجاباتٍم إلى ثالثة فئات ٌي  تم  ذلك

درجة(،  47 – 32درجة(، الفئة الهتوسطة ) 31 – 16الهىخفضة )
 .درجة( 64 – 48والفئة الهرتفعة )

إعادة ٌىدسة العهميات هؤشرات قياس ولمتأكد هن ثبات 
(، حيث بمغت αفا كروىباخ تم حساب قيهة هعاهل الثبات )أل اإلدارية
لهحور تحسين  2.674، وتبسيط إجراءات العمل لهحور 2.575

لهحور تحسين صورة العاهمين، وقد  2.826الخدهة اإلرشادية، و
إلجهالي هقياس إدارة إعادة ٌىدسة العهميات  2.825بمغت ىحو 

 إحصائًيا وتدل عمى ثبات األداة.اإلدارية وجهيعٍا قيًها هقبولًة 

 الدراسةفروض  .3.3

تحقيًقا لمٍدف الثالث لمبحث تم صياغة فرًضا ىظرًيا واحًدا 
إدارة الهعرفة الزراعية وبين درجة هؤداي أىً توجد عالقة إرتباطية بين 
، وبىاًء عمى ٌذا الفرض الىظري تطبيق التىظيم اإلرشادي لمٍىدرة

فرًضا إحصائًيا تتفق جهيعٍا في هقولة واحدة  24أهكن صياغة عدد 
ا الخهسة هؤداٌ ا "ال توجد عالقة بين إدارة الهعرفة الزراعية )بهحاوٌر

عادة ٌىدسة العهميات اإلدارية  إضافة إلى الدرجة اإلجهالية( وا 

ا الثالث إضافة إلى الدرجة  بالتىظيم اإلرشادي الزراعي )بهحاوٌر
 اإلجهالية(.

 التحميل اإلحصائي .4.3

إستخدم في تحميل وعرض البياىات كل هن التكرارات 
والىسب الهئوية والهتوسط الحسابي والهدى وهعاهل الثبات ألفا والوزن 

 الىسبي وهعاهل اإلرتباط البسيط لبيرسون.

 النتائج ومناقشتها .4

 بمنظمة اإلرشاد الزراعي الزراعية إدارة المعرفة . 1.4

أن هتوسط الدرجة  (1) تشير البياىات الواردة بالجدول
درجة تهثل ىحو  89.24الكمية إلدارة الهعرفة الزراعية قد بمغ 

% هن إجهالي درجة الهقياس، وبالىظر إلى توزيع الهبحوثين 82.22
%( يقعون 63.24حوثين )باله ها يقرب هن ثمثيعمى الفئات ىجد أن 

في الفئة الهرتفعة، ويقع ها يزيد قميال  عن ثمث الهبحوثين 
( ضهن الفئة الهتوسطة، في حين ضهت الفئة الهىخفضة 33.82%)

و ها يىعكس عمى إرتفاع الوزن 3ها يقل عن  % هن الهبحوثين، ٌو
 %.86.76الىسبي لدرجة إدارة الهعرفة الزراعية الكمية والذي بمغ 

فقد وبالىظر إلى الهحاور الفرعية إلدارة الهعرفة الزراعية 
الهعرفة" عمى ىسبة أعمى  حصل هحوري "إىتاج الهعرفة" و"إكتساب

% 84.67هن الهتوسط العام لمدرجة الكمية حيث حصال عمى 
% لكل هىٍها عمى الترتيب، في حين حصل كل هن 82.32و

"تخزين الهعرفة" و"ىقل وتوزيع الهعرفة" و"تطبيق الهعرفة" عمى ىسبة 
% 78.42% و78.17أقل هن الهتوسط العام حيث بمغت ىحو 

 الترتيب. % لكل هىٍم عمى72.27و
ولرسم صورة أكثر دقة، تشير بياىات ىفس الجدول إلى 

% 58.8% 52% و55.9% و64.7وقوع غالبية الهبحوثين )
إىتاج، ( ضهن الفئة الهرتفعة لجهيع هحاور إدارة الهعرفة )%72.1و

كتساب، وتحزين، وىقل وتوزيع، وتطبيق الهعرفة وقد  ( عمى الترتيب.وا 
إدارة الهعرفة  رلهركز األول بين هحاو إحتل هحور "تطبيق الهعرفة" ا

% يميً هحور "إىتاج الهعرفة" بوزن ىسبي 89.22بوزن ىسبي قدري 
% وهحور "ىقل وتوزيع الهعرفة" بوزن ىسبي قدري 84.8قدري 
الهحاور  ذيل%. في حين جاء هحور "إكتساب الهعرفة" في 84.3

بي % يميً هحور "تخزين الهعرفة" بوزن ىس82.9بوزن ىسبي قدري 
 .%82.8قدري 

إلى إدراك قادة مص خوبىاء عمى الىتائج الواردة سمًفا ى
ٌهية الهعرفة في تطوير العهل ألالعهل اإلرشادي بالهىظهة اإلرشادية 

اإلرشادي وتحسين الخدهة اإلرشادية الهقدهة لمجهٍور هن خالل 
تطبيق هراحل الهعرفة والحرص عمى توظيف الهعارف الجديدة 

 والهكتسبة في تطوير العهل اإلرشادي وتشجيع العاهمين بً عمى 
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 ية بالتنظيم اإلرشادي الزراعيإدارة المعرفة الزراع .1 جدول

الحد  
 األقصى

اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط الحسابي
الفئة 

 المنخفضة
الفئة 

الوزن  الفئة المرتفعة المتوسطة
 النسبي
 % عدد % عدد % عدد % قيمة )%(

 84.82 64.71 44 27.94 19 4.41 3 84.67 12.16 1.72 12 إنتاج المعرفة
 82.88 55.88 38 33.82 23 7.35 5 82.32 21.68 3.97 27 اكتساب المعرفة
 82.84 52.22 34 48.53 33 1.47 1 78.17 18.76 3.37 24 تخزين المعرفة

 84.31 58.82 42 35.29 24 5.88 4 78.42 18.82 2.82 24 نقل وتوزيع المعرفة
 89.22 72.26 49 23.53 16 4.41 3 72.27 19.62 3.26 28 تطبيق المعرفة

 86.76 63.24 43 33.82 23 2.94 2 82.22 89.24 12.22 111 إجمالي إدارة المعرفة
 الهصدر: ىتائج الدراسة الهيداىية

 الوسائل وتوفير بيىٍم فيها الهعرفة وتبادل اإلبتكار
 البراهج خالل هن آدائٍم وتطوير لذلك، الالزهة الحديثة التكىولوجية
 خبرات هن واإلستفادة الىاجحة التجارب توثيق عمى والحرص التدريبية
 .خارجٍا أو الهىظهة داخل هن سواء الكفاءات ذوي األفراد

 إعادة هندسة العمميات اإلدارية باإلرشاد الزراعي. 2.4

أن هتوسط الدرجة إلى  (2)تشير البياىات الواردة بالجدول 
اإلدارية بالجٍاز اإلرشادي قد بمغ الكمية إلعادة ٌىدسة العهميات 

% هن إجهالي درجة الهقياس 81.18درجة تهثل ىحو  113.65
درجة، وبالىظر إلى توزيع الهبحوثين عمى الفئات ىجد  142البالغة 

%( يقعون في الفئة الهرتفعة، ويقع  77.94أن غالبية الهبحوثين )
 خمت الفئة حين باقي الهبحوثين ضهن الفئة الهتوسطة، في

و ها يىعكس عمى إرتفاع الوزن  الهىخفضة هن أي هبحوثين، ٌو
 %.92.65الىسبي لدرجة الٍىدرة الكمية والذي بمغ 

وبالىظر إلى الهحاور الفرعية لمٍىدرة ىجد حصول هحوري 
"تبسيط إدراءات العهل" و"تحسين الخدهة اإلرشادية الهقدهة لمزراع" 

جة الكمية حيث عمى ىسبة هتوسط أعمى هن الهتوسط العام لمدر 
% لكل هىٍها عمى الترتيب، في حين 89.6% و84.7حصال عمى 

حصل الهحور الثالث "تحسين صورة العاهمين" عمى ىسبة أقل هن 
 %.74.56الهتوسط العام حيث بمغت ىحو 

ولرسم صورة أكثر دقة، تشير بياىات ىفس الجدول إلى 
%( ضهن الفئة 92.65% و 86.76وقوع هعظم الهبحوثين )

الهرتفعة لكل هن هحور "تبسيط إجراءات العهل" وهحور "تحسين 
الخدهة اإلرشادية" عمى الترتيب، في حين وقع غالبية الهبحوثين 

%( ضهن الفئة الهتوسطة لهحور "تحسين صورة العاهمين  54.41)
باإلرشاد". وقد إحتل هحور " تحسين الخدهة اإلرشادية " الهركز 

% يميً هحور " 97.55زن ىسبي قدري األول بين هحاور الٍىدرة بو 
%. في حين جاء 95.59تبسيط إجراءات العهل " بوزن ىسبي قدري 

هحور " تحسين صورة العاهمين باإلرشاد " في ذيل الهحاور بوزن 
 %.81.9ىسبي قدري 

 دي الزراعيإعادة هندسة العمميات اإلدارية )الهندرة( بالتنظيم اإلرشا .2جدول 

 
الحد 

 األقصى
اإلنحراف 
 المعياري

الفئة  المتوسط الحسابي
 المنخفضة

الفئة 
الوزن  الفئة المرتفعة المتوسطة

 النسبي
 % عدد % عدد % عدد % قيمة

 95.59 86.76 59 13.24 9 2 2 84.66 37.25 3.86 44 تبسيط إجراءات العمل
 97.55 92.65 63 7.35 5 2 2 89.63 28.68 2.83 32 تحسين الخدمة اإلرشادية
 81.86 45.59 31 54.41 37 2 2 74.56 47.72 8.33 64 تحسين صورة العاممين
إجمالي إعادة هندسة 

 العمميات اإلدارية
142 11.73 113.65 81.18 2 2 15 22.26 53 77.94 92.65 

 الهصدر: ىتائج الدراسة الهيداىية
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 ٌىدسة إلعادة حاجة ٌىاك هازال أىً ىستخمص أن ويهكن
 الهٍام بعض تعديل هثل اإلرشادية الهىظهة داخل اإلدارية العهميات
عادة حالًيا القائهة  عمهي بشكل الهىظهة في األعهال جهيع تصهيم وا 
 تكىولوجيا وتفعيل العاهمين بين اإلتصال طرق وتطوير ودقيق

 هع يتواكب بها بالهىظهة العاهمين بتأٌيل واإلٌتهام الهعموهات
 العاهمين صورة تحسين أجل هن وذلك بالزراعة الحديثة التكىولوجيا
 أثري يىعكس هها هعىوياتٍم ورفع الهستٍدف الجهٍور أهام باإلرشاد

 خدهة وتقديم لمزراع الهقدهة اإلرشادية الخدهة جودة تحسين عمى
 .رضاٌم تحوذ ههيزة

عادة هندسة العمميات  .3.4 العالقة بين إدارة المعرفة وا 
 اإلدارية 

اختص الٍدف الثالث بتحديد العالقة بين الدرجة الهعبرة 
عن هحاور إدارة الهعرفة الزراعية وهحاور الٍىدرة هحل الدراسة وذلك 

حيث يتبين هن الىتائج هعاهل االرتباط البسيط لبيرسون، بحساب 

عالقة ارتباطية هعىوية هن بين  17( وجود عدد 3الواردة بالجدول )
 بين الهتغيرات الهدروسة.عالقة هحتهمة  24

عدم هعىوية  إلى 9رقم  وتشير بياىات ىفس الجدول
العالقات إرتباطية بين هحور "تحسين الخدهات اإلرشادية" كأحد 
هكوىات الٍىدرة وبين أي هن هحاور إدارة الهعرفة الخهسة هحل 

العالقات اإلرتباطية بين هحور هعىوية  ضافة إلى عدم الدراسة، باإل
"تبسيط إجراءات العهل" كأحد هكوىات الٍىدرة وبين هحور "ىقل 
وتوزيع الهعرفة" كأحد هكوىات إدارة الهرعفة الزراعية، حيث لم تتهكن 

 الدراسة هن رفض الفروض اإلحصائية الخاصة لكل هىٍا. 
عمى ة اإلرتباطية كها تشير الىتائج إلى هعىوية العالق

كل هن هحور بين الدرجات الهعبرة عن  2.21 الهستوى االحتهالي
إدارة "تحسين صورة العاهمين" و "إجهالي الٍىدرة" وبين جهيع هحاور 

الزراعية، وبين هحور "تبسيط إجراءات العهل" وجهيع هحاور  الهعرفة
ذلك بىاء عمى إدارة الهعرفة هاعدا هحور "ىقل وتوزيع الهعرفة"، و 

يهكن رفض الفروض اإلحصائية الخاصة بٍا وقبول الفروض البديمة 
 لٍا.

 إدارة المعرفة الزراعية ومحاور إعادة هندسة العمميات اإلدارية مراحلمعامل اإلرتباط البسيط لبيرسون بين  .3 جدول
 إعادة هندسة العمميات                       

 المعرفةإدارة 
تبسيط إجراءات 

 العمل 
تحسين الخدمة 

 اإلرشادية
تحسين صورة 

 إجمالي الهندرة العاممين

 2.462** 2.512** 2.254 2.262* إنتاج المعرفة
 2.582** 2.482** 2.227 2.582** اكتساب المعرفة
 2.568** 2.629** -2.274 2.465** تخزين المعرفة

 2.467** 2.577** -2.279 2.232 نقل وتوزيع المعرفة
 2.462** 2.452** 2.116 2.349** تطبيق المعرفة

 2.651** 2.659** 2.269 2.527** الدرجة الكمية إلدارة المعرفة
 الهصدر: ىتائج الدراسة الهيداىية

 الخالصة والتوصيات .5
إدارة إرتفاع ىسبة تطبيق توصمت الدراسة الحالية إلى 

تهثل ىحو )الهعرفة الزراعية في هىظهة اإلرشاد ازراعي في هصر 
( وكذلك إرتفاع هتوسط درجة % هن إجهالي درجة الهقياس82.22

ىحو )تهثل  إعادة ٌىدسة العهميات اإلدارية بالجٍاز اإلرشادي
كها توصمت الدراسة إلى . (% هن إجهالي درجة الهقياس81.18

بين  2.21عمى الهستوى االحتهالي هعىوية العالقة اإلرتباطية 
الدرجات الهعبرة عن كل هن هحور "تحسين صورة العاهمين" و 
"إجهالي الٍىدرة" وبين جهيع هحاور إدارة الهعرفة الزراعية، وبين 
هحور "تبسيط إجراءات العهل" وجهيع هحاور إدارة الهعرفة هاعدا 

 هحور "ىقل وتوزيع الهعرفة".

إدراك قادة إرتفاع هستوى  كها أوضحت ىتائج الدراسة
العهل اإلرشادي بالهىظهة اإلرشادية ألٌهية الهعرفة في تطوير العهل 

، إضافة إلى اإلرشادي وتحسين الخدهة اإلرشادية الهقدهة لمجهٍور
إعادة ٌىدسة العهميات الهىظهة اإلرشادية الزراعية إلى  حاجةإدراكٍم ل
ظهة بشكل عمهي إعادة تصهيم األعهال في الهىبغرض اإلدارية 

ودقيق وتطوير طرق اإلتصال بين العاهمين وتفعيل تكىولوجيا 
الهعموهات واإلٌتهام بتأٌيل العاهمين بالهىظهة بها يتواكب هع 
التكىولوجيا الحديثة بالزراعة هها يىعكس أثري عمى تحسين جودة 

 الخدهة اإلرشادية الهقدهة لمزراع.
يهكن التوصية  إليٍا التي تم التوصل وبىاء عمى الىتائج 

بضرورة إجراء هزيد هن الدراسات التحميمية ألليات تىفيذ إعادة ٌىدسة 
 حسنالعهميات اإلدراية داخل الهىظهة اإلرشادية الزراعية بها يضهن 
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ال األهثل لمهوارد التكىولوجية في ظل توجٍات غسير العهل واإلست
بذل الكثير هن الدولة الهصرية لمتحول الرقهي، باإلضافة إلى ضرورة 

الجٍد لبىاء ىظام إلدارة الهعرفة داخل الهىظهة اإلرشادية يتوائم هع 
التحول الرقهي هع ضهان جودة الخدهات اإلرشادية الهوجٍة 

 لمهزارعين الهصريين خصوًصا صغار الحائزين.
 المراجع .6

إدارة الهعموهات والهعرفة، الطبعة  .(2212الطاهر، عالء فرج )
 األولى، دار الراية، عهان، األردن. 

ىهاذج وتقىيات اإلدارة في  :إدارة التهيز .(2222السممي، عمى )
 عصر الهعرفة، دار غريب، القاٌرة.

البغدادي، عادل هادي، هاشم فوزي العبادي، وعمى زراق العابدي 
سة عهميات هىظهة أثر إدارة الهعرفة في إعادة ٌىد (.2222)

األعهال: دراسة تطبيقية في هعهل إطارات بابل. العموم اإلقتصادية 
21(5:) 113 - 148. 
 

عمي رزاق جياد  العبادي، هاشم فوزي، عادل هاديالبغدادي، 
أثر إدارة الهعرفة في إعادة ٌىدسة عهميات  (.2222)العابدي 

العموم . هىظهة األعهال دراسة تطبيقية في هعهل إطارات بابل
 .148-113، ص ص 5العدد  21اإلقتصادية. الهجمد 

إدارة الهعرفة، الهىظهة العربية  (.2225الكبيسي، صالح الدين )
 لمتىهية اإلدارية، جاهعة الدول العربية.

أثر رأس الهال  (.2221دياب، أحمد محمد وهند مختار دياب )
دارة الهعرفة رشاد الزراعي بين خبراء اإل الفكري عمى األداء الفردي وا 

، العدد 42في الوطن العربي. هجمة اإلسكىدرية لمتبادل العمهي، هجمد 
 .493-479. ص ص 1

مام، دينا حسن ) آراء قادة  (.2212عبد الحميم، حنان كمال وا 
العهل االرشادي الحكوهي ببعض هحافظات هصر في إعادة ٌىدسة 

، 4، العدد 72العهميات اإلدارية داخل الهىظهة اإلرشادية، الهجمد 
 الهجمة العمهية لكمية الزراعة، جاهعة القاٌرة.
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ABSTRACT 

 
This research aimed to: 1) Determine the level of agricultural knowledge management (AKM) within the extension 
organization in Egypt according to the opinions of the extension  leaders, 2) determine the level of application of the 
reengineering of administrative processes  (RAP)  within extension system from viewpoints of respondents, and 3) 

examine the relationship between the degree of AKM and the application of the RAP. The governorates of Beni-Suef, 
Fayoum and Gharbia were randomly selected as a geographical framework for the field study . Data were collected 

using a questionnaire administered on a sample of a 68 of the extension leaders including (Extension Directors, heads of 
extension departments, and directors of extension centers) in the studied governorates, during the period from February 
to March 2020. Frequencies, percentages, mean, range, Cronbach's alpha, relative weight and Pearson's simple 

correlation coefficient were used for data analysis and presentation. The study revealed that the average score for AKM 
in the agricultural extension organization in Egypt reached 89.04 degrees, representing about 80.22% of the total score 
of the scale, and the average score for the RAP in the extension organization reached 113.65 degrees, representing about 

81.18% of the total score. The study also revealed a significant correlation at the 0.01 level of significance between the 
degrees expressing dimensions of the “improving the image of workers” and “total reengineering” and between all 

dimensions of agricultural knowledge management, and between the “simplification of work procedures” and all 
dimensions of AKM except for the “transfer and diffuse knowledge”. 
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