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 الخالصة

الزراعيي فيي محافظية بابيل تحديد مستوى االداء الوظيفي للعاملين باإلرشاد  هدفت الدراسة الحالية الى       

ايجياد عققية االرتبيا   ،ظيفي فيي كيل مجيال مين مجياالت البحي اليو والتعرف على مسيتوى االداء ،بشكل عام

شيمل مجتميا البحي  جمييا الميوظفين العياملين . بين االداء اليوظيفي وبعيا الخصياال الشخصيية والوظيفيية

 ،شيعبة (>0التابعية لهيا والبيالد عيددها ) باإلرشاد الزراعي في مديرية زراعة محافظة بابل والشعب الزراعية

( موظفيا ييودون <?8شيعب زراعيية يعمليون فيهيا ) (<% بليد حجمهيا )1;سحبت مينهم عينية عشيوااية بنسيبة 

  .( موظفا8;0% بلد حجمها )1;مهام ارشادية اخذت منهم عينة عشوااية تناسبية بنسبة 
اعتمدت استمارة االستبيان كأداة لجما البيانيات مين المبحيو ين حيي  تكونيت مين جيزايين، شيمل الجيزء        

، ميدة الخدمية الوظيفيية، مييدة نشيأةوالوظيفيية وهيي )العمير، الاالول أسيالة تتعليب باييال الخصياال الشخصيية 

شمل الجزء ال اني مايال لايال األداء الوظيفي للعاملين في االرشياد  الزراعيي نيمن والخدمة اإلرشادية(. 

( فارة ماسيمة عليى مجيالين وكيان عيدد الفايرات للمجيال 018الشعب الزراعية المنتخبة، وتكون المايال من )

 (العميل فيي الرييف وخدمية اليزرا )وعدد فارات المجال ال ياني  ،( فارة:=االرشادية( )ء االعمال االول )ادا

م مايييال خماسيي المسيتويات )داامييا، ااسيتخدواالجابية علييى الفايرات السياباة كانييت مين خيقل  ( فايرة<8هيو )

تيم حسياب ال بييات و(. 0 ،8، 9، :، ;غالبيا، أحيانيا، نيادرا، ال ادر ( واع ييت قييم رقمييية لهيذي المسيتويات  )

 (.==17) ككلب رياة التجزاة النصفية حي  بلد للمايال 
أظهيرت نتيااا البحي  أن المسيتوى العيام ليلداء الييوظيفي للعياملين باإلرشياد الزراعيي متوسي  يمييل الييى        

عيدد كما أظهرت النتااا وجود عققة ارتبا  معنوية بين االداء الوظيفي االرشياد  والمتيييرات ايتيية  ) ،يعالال

 % مين التييايرات>7>:وان جملية المتيييرات قيد فسيرت  ،سينوات الخدمية االرشيادية( سنوات الخدمية الوظيفيية،
الحاصلة في مستوى االداء. وأوصيى الباحي  بنيرورة قييام الجهيات المسيوولة عين تيدريب الميوظفين مين اجيل 

دورات تدريبية يعنى محتوى مادتها بمجاالت العمل االرشياد  التيي  بإعداداعدادهم ورفا كفاءة ادااهم الوظيفي 
تيييرات التيي اظهيرت عققية ارتبيا  معنويية ياوم بها العاملين في االرشاد الزراعي ما االخذ بنظر االعتبيار الم

 عند اعداد الدورات التدريبية.

 .الخدمة االرشادية ،الخدمة الوظيفية ،النشأة ،العمر ،االداء  مفاتيح الكلمات

 <810/?/01وقبوله ، <810/:/?8  لم البح تاريخ تس

 المقدمة ومشكلة البحث

تعيد الزراعية مصيدرا رايسيييا فيي اليدخل الايومي للبلييدان ومنهيا العيراب مين اجييل تيوفير الييذاء لشييريحة        

% من إجمالي الاوى العاملة في 91والا ا  الزراعي يم ل حوالي السكان للعاملين فيها وغير العاملين فيها. 
السيييكان )المنظمييية العربيييية للتنميييية العيييالم العربيييي، مميييا جعليييه مصيييدرا اساسييييا لمعيشييية نسيييبة كبييييرة مييين 

 يساهم اإلرشاد الزراعيي بيدور أساسيي فيي دفيا عجلية التنميية الزراعيية نحيو األميامو (.::  =811الزراعية،
خييقل التييراب  بيين ق ييا  ألزراعيية  وذلي  والنهيوا بالا ييا  الزراعيي وزيييادة االنتيياي الزراعيي كمييا ونوعييا

(. وقد لعب اإلرشاد الزراعيي منيذ نشيأته دوراي فيي 1>8  :811 ،واألنش ة الخدمية األخرى )خور  وعدنان
إحدا  التنمية الزراعية والريفية، فهو يساهم في رفا الكفياءة االقتصيادية لتنتياي الزراعيي عين  رييب ت اييف 

العنصير البشيير  وربي  العلييم بمشيياكل اإلنتياي الواقعييية، لييذل  كيان ميين األهمييية بمكيان دراسيية دور اإلرشيياد 

في نال هذي األفكار الى أكبير عيدد مين المسيتفيدين منهيا حتيى ييتم ت بياهيا وبالتيالي تعيم الفاايدة منهيا الزراعي 

ي في إقنا  الزرا  بتبني بعا المسيتحد ات الزراعيية  ي قويا وتعود على الو ن بال مرة المرجوة وهو شكل دافعا

اإلرشييادية فييي ق ييا  الزراعيية  وقييد تعاظمييت أهمييية الييدور الييذ  تاييوم بييه األجهييزة فييي األرانييي الزراعييية.

وإخنييا  اإلنتيياي الزراعييي القتصيياديات السييوب الحييرة وذليي  ميين خييقل تسييريا معييدالت ناييل التكنولوجيييا 
والوصييول لزيييادة اإلنتيياي  نتييايفييا وحييدة اال الزراعييية وتوعييية الفقحييين بت بياهييا بشييكل صييحيح ميين أجييل ر

فيي ظيل المنافسية والييات السيوب الحيرة وليذل  يت ليب  واإلنتاجية التي تحاب العااد المياد  المجيز  للميزار 

تظيييافر الجهيييود لتحاييييب الزييييادة فيييي اإلنتييياي لمواجهييية الييينال الحييياد فيييي الييييذاء ماابيييل الزييييادة السيييكانية 

 

 بح  مستل من رسالة ماجستير للباح  األول
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( وتعتمييد التنمييية الزراعييية المتكامليية علييى عنصييرين أساسيييين همييا  العنصيير الميياد  0  ???0)العييزاو ،
اد  يتم ل من خقل نتااا البحو  والدراسات في كافة ميادين البحي  العلميي والعنصر البشر ، فالعنصر الم

والعلوم ذات الصلة باإلنتاي الزراعي، بينما يعد العنصر البشر  األداة الفاعلية فيي اسيتعمال العنصير المياد  

  ;??0 ،ال نيوبيو 8;8118 ،بجوانبه المختلفة بالشكل الذ  ييود  اليى تحاييب التنميية الزراعيية )المعميور 

لذل  يت لب ان يكون العنصر البشر  موهل مدرب بشكل جيد ليتمكن من أداء الدور المنا  به بكفاءة  .(0<0

 .(:??0@89 ،عالية )علي
 وان معرفة درجة أداء الفرد لمهامه المكلف بهي  مين قبيل الجهياز اإلرشياد  اليذ  يعميل بيه يمكنيه مين اختييار

 كيدت بعيا(. وقيد ا<??0@880الريمياو ، و :811@>89تيه )بكير ، الوظيفة التي تتناسيب ميا ميوليه وقدرا
 دراسيات ان األداء اإلرشياد  للميوظفين الييزراعيين كيان متوسي ا يمييل الييى االرتفيا  فيي مجيالي والتخ ييي ال

( أن 8109(. فيي حيين وجيد علييي )1;-?:  8108 ،المعميار بينميا كيان متيدنيا فيي مجيال التنفييذ ) والتايويم
الحيظ أن هنيا  تيأ يرات مباشيرة وغيير مباشيرة لعواميل بياية وفين الزراعيين كيان متوسي اي مستوى أداء الموظ

( أن =<?0ذكير اليدقل )و (>1:->?9 8109 ،)عليي العمل الداخلية في مسيتوى أداء الميوظفين اليزراعيين
التأهيل العلمي للفرد يعد عامق مبني على المنافسة البناءة السيما بين أفراد المنظمية الواحيدة مين شيأنه ييود  

(. واونيح >:0  =<?0)اليدقل، الى تحايب أداء جيد فنق عن ماهو عام لكل المنظميات المرتب ية ببعنيها

لوكية لمعرفية التصيرفات االيجابيية واحتيواء المواقيف السيلبية ( أن األنميا  السي8100الباح ان النوفل ومجيد )

(. ومين المعيروف ;<  8100المستابلية للعاملين في ظل الروية المسباة والتخ يي  الهيادف )النوفيل ومجييد، 
إن الجانب اإلنساني أو البشر  يو ر في استخدام العناصر الماديية لتحاييب أهيداف المجتمعيات ولييل العكيل. 

ن يحييددون األهييداف ويرسييمون الخ يي  لتحاياهييا، ويوزعييون األعمييال ويحييددون االختصاصييات، فالمسييوولو

ويوجهيون الميوظفين ويتييابعون التنفييذ اليذ  يييتم بواسي ة الميوظفين ليييرا رفيا كفياءة المييوارد البشيرية بهيي ، 

ميل اإلرشياد  وهذي تعتمد على نشا  وكفاءة المرشد الزراعي في االنش ة الزراعية، ولذل  تت لب  بيعة الع

للااامين به صفات وخصاال محددة تمكنهم من أداء الرسالة اإلرشادية عليى النحيو المرغيوب فييه وتسياعدهم 

  :??0في تحايب نجاح العمل اإلرشياد  فيي أجهيزة اإلرشياد الزراعيي )المنظمية العربيية للتنميية الزراعيية، 

ي عوامل مهمة ومو رة في رنياهم مين عدميه (. وتعد عوامل التعليم والعمر والخبرة للمرشد الزراعي ه8=

 (.9<?0@<8بوظاافهم االرشادية، )الليلة واخرون، 
د المقكات اإلرشيادية ونيعفا فيي التخ يي  والبرمجية فيي األعميال اعدانال في  وتكمن مشكلة البح  وجود

ة وتزاييد المشيكقت اإلرشادية الزراعية وانخفانيا فيي أداء الميوظفين اليزراعيين المكلفيين باإلعميال اإلرشيادي

إدارة شيوون العياملين فيي والمعوقات اإلدارية ونيعف معيايير العميل وتايويم األداء ونيعف التنظييم اإلدار  

 الحدي ية عدم ونوح خ و  المسوولية وب ء استخدام التانيات التكنولوجيية الزراعييةنتيجة  باإلرشاد الزراعي

ونظيرا  .ت والمعيارف الخاصية بت يور اإلنتياي الزراعييالخدمات اإلرشادية ونايل مصيادر المعلوميا وانعدام

لوجييود نييعفا فييي مهييارة المرشييدين فييي اختيييار الرسيياالت اإلرشييادية ونييعفا فييي اختيييار قنييوات االتصييال 
ها. ونييعف نشييا ات المتابعيية وتاييويم أداء الكييوادر العامليية )المنظميية العربييية للتنمييية الزراعييية، اتواسييتخدام

 فكرة البح  الحالي لتجابة عن التساوالت البح ية االتية ومن هنا جاءت (. >  :??0

 لعاملين باإلرشاد الزراعي في محافظة بابل بشكل عام. ل الوظيفي داءاالمستوى  . ما0

 . ما تأ ير المتييرات الشخصية والوظيفية على مستوى اداء العاملين باإلرشاد الزراعي. 8

 Objectives of the research أهداف البحث

 الهدف االول  التعرف على مستوى االداء الوظيفي للعاملين باإلرشاد الزراعي في محافظة بابل بشكل عام. 

   ايجاد عققة االرتبا  بين االداء الوظيفي وبعا الخصاال الشخصية والوظيفية. انيالهدف ال

 أهمية البح 

األداء اإلرشياد  للميوظفين اليزراعيين تتونح أهمية البح  في التعرف على بيانيات ومعلوميات عين مسيتوى 

 ،از اإلرشيياد  والمييوظفين الييزراعيينفييي محافظيية بابييل ممييا يييود  الييى تاوييية وتحسييين العققييات بييين الجهيي

والتعرف على العوامل ذات العققة برفا مستوى أداء الموظفين الزراعيين للايام باإلعميال اإلرشيادية لتعزييز 

بكفاءة األداء وتذليل العوامل ذات العققة السلبية.  وبالتالي فإن هذي الدراسة قد العوامل ذات العققة االيجابية 

وفيرت معلوميات وفييرة عيين الاياامين باتخياذ الايرارات أو ميين يايوم عليى عمليية التخ ييي  فيي مديريية زراعيية 

  محافظة بابل.

   The statistical research hypotheses فروض البحث اإلحصائية:
 أهداف البح  سوف يتم اختبار الفروا اإلحصااية ايتية لتحايب 
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 العمر. و لعاملين باإلرشاد الزراعيالوظيفي لداء مستوى األ. التوجد عققة ارتبا  معنوية بين 0

 .والخدمة االرشادية لعاملين باإلرشاد الزراعيلالوظيفي داء مستوى األ .ال توجد عققة ارتبا  معنوية بين8

 عملوطريقة ال مواد
 اوال  منهجية البح          

استخدم المنها الوصفي لتحايب اهيداف البحي  فيي تلخييل البيانيات الرقميية وتحويلهيا مين نظيام االرقيام اليى 

صيية اخرى ويمكن فهمها واستيعابها باسيتعمال مجموعية مين الماياييل االحصيااية عليى عينية مم لية لمجتميا 

 الى نتااا دقياة عن مونو  الدراسة الحالية. ( ليرا الوصول::  >810معين )البياتي، 
  انيا  من اة البح   

الواقعية فيي وسي  العيراب وهيي احيدى محافظيات الفيرات  اختيرت محافظة بابل من اة إلجراء البحي  الحيالي

كيم جنيوب العاصييمة العراقيية بييداد، وهيي خيامل أكبيير  1?وتبعيد حيوالي  االوسي  الم لية عليى نهير الفييرات

مليون نسمة بحسب تاديرات وزارة  8.111.111ي  التعداد السكاني أذ يادر عدد سكانها بنحو محافظة من ح

  .(>810)الكتاب السنو  لتحصاءات الزراعية،  >810التخ ي  العراقية لعام 
  ال ا  حدود البح   

 .البح  على الموظفين العاملين في مديرية زراعة بابل والشُعب الزراعية التابعة لها إقتصر -0

االرشييادية  االداريية اقتصير هيذا البحي  عليى دراسية مجيالين فيي العميل اإلرشياد  وهميا اداء االعميال -8
 والعمل في الريف وخدمة الزرا .   

 رابعا  مجتما وعينة البح   

الزراعيي فيي مديريية زراعية محافظية بابيل والشيعب  باإلرشيادشمل مجتميا البحي  جمييا الميوظفين العياملين 

% بليد حجمهيا 1;شيوااية بنسيبة ( شعبة زراعية. سحبت منهم عينية ع>0الزراعية التابعة لها والبالد عددها )

ينية عشيوااية تناسيبية بنسيبة ( موظفا يودون مهام ارشادية اخيذت مينهم ع<?8شعب زراعية يعملون فيها )( <)

االختبييار  إلجيراءاختييرت شييعبة زراعية المحاوييل  ليييرا حسياب ال بيات موظفيا.( 8;0% بليد حجمهيا )1;

( موظفيا ييودون مهيام االرشيادية وتيم اسيتبعادهم مين عينية 91العياملين فيي الشيعبة المنتخبية ) مجميو األولي، 

 (. 0مونح في جدول)( مبحو ا كما 8;0البح  وبذل  بلد عدد المبحو ين )
 خامسا  أداة جما البيانات 

أعيدت اسيتمارة االسييتبيان كيأداة لجميا البيانييات مين المبحيو ين تكونييت مين جيزاين، شييمل الجيزء االول أسييالة 

ميييدة الخدميية الوظيفيييية، مييدة الخدمييية  ،النشييأةالوظيفيييية وهييي العمييير، تتعلييب بايييال الخصييياال الشخصييية و

 يياني ماييال لايييال األداء اليوظيفي للعيياملين فييي االرشياد  الزراعييي نييمن اإلرشيادية، بينمييا شيمل الجييزء ال

( فارة ماسمة على مجالين وكان عدد الفارات المجال االول )اداء 018)الشعب الزراعية المنتخبة، تتكون من 

ارة. ( ف<8هو ) (العمل في الريف وخدمة الزرا )( فارة وعدد فارات المجال ال اني :=االعمال االرشادية( )

/ 01/01ليايية  =810/?/;0وقد تم جما البيانات االست قعية فيي شيعبة زراعية المحاوييل خيقل الفتيرة مين 

. كميا تنيمن المجييال االول خمسية محياور وهييي )محيور التخ يي  االرشيياد (، )محيور تنفييذ البييراما =810
، )محيور االتصيال االرشياد ( (االرشادية(، )محور عملية التاويم االرشياد (، )محيور نايل التانييات الزراعيية

عليى التيوالي. ونيا امامهيا ماييال خماسيي المسيتويات )دااميا، غالبيا، أحيانيا، نيادرا، ال ادر ( واع ييت قييم 

  .(0، 8، 9، :، ;رقمية لهذي المحاور  )
 سادسا  الصدب  

)ميخااييييل، ياصييد بيييه انيييه ميييدى تلبيييية الماييييال للغيييراا ولقسيييتعماالت الخاصييية التيييي صيييمم مييين اجلهيييا 

(. إميا صيدب المحتيوى فهييو ماييال لميدى تم يييل الماييال لنيواحي الجانييب المايال )عبيد الحفيييظ >811@;;8

(.  ومن أجل التحاب من الصدب الظاهر  تم عرا استمارة االستبيان بصييتها االولية ;=0  8111 وباهي،
كرييت وكليية الزراعية/ جامعيية عليى خبيراء مختصيين فيي قسيم االرشياد الزراعيي فيي كليية الزراعية/ جامعية ت

الموصل )ملحب ب(. وتم أجراء التعيديقت بالحيذف واالنيافة فيي تعيديل بعيا الفايرات وفايا يراء الخبيراء 

% من الفارات الكليية مين اجيل الحكيم عليى ميدى صيقحية بااوهيا او حيذفها ;=وقد اعتمدت عتبة ق ا بنسبة 

اسيتمارات تيم تعيديل  01( فارة حيذف منهيا 008ستبيان )وبعدها اجريت كافة التعديقت اصبح عدد فارات اال

  .( وتاسم الفارات الى مجاالت ومحاور حسب اراء الخبراء08)
سيابعا  ال بيات  ياصيد بال بيات اسيتارار النتيااا فيميا لييو كيرر بعيد حيين الاييال عليى نفيل مجموعية المبحييو ين 

(. ولييرا إيجيياد ال بيات تييم اختيييار ?<  ???0 ،وتحيت نفييل الظيروف ألظهيير شيياا ميين االسيتارار )عييريفا
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( موظفييا. تيم جمييا البيانيات وتحليلهييا 91شيعبة زراعية المحاويييل بشيكل عشييوااي وكيان عييدد الميوظفين فيهيا )
لييرا حسياب  بيات االسيتمارة اسيتخدمت  رياية التجزاية النصيفية )الزوجيي والفيرد ( حيي  بلييت للمايييال 

( وبيذل  امتييازت <<17لصيقحية حييي  بلييت قيمتهييا )( تيم جييذر معاميل ال بييات لييرا حسيياب ا==17ككيل )
 االستمارة ب بات وصقحية عاليين واصبحت صالحة لجما البيانات من عينة البح .

ي للشعب الزراعية التابعة الى مديرية زراعة محافظة بابل0جدول رقم )  ( توزيا المبحو ين وفاا
Table (1) Distribution of the respondents according to the agricultural divisions that 

affiliated to the Directorate of Agriculture province of Babylon 

 ت
 

 الذوائر السراعية
Agricultural Sections 

 العذد الكلي
Total Numbers 

 عذد الوبحىثين
Number of respondents 

 النسبة الوئىية
Percentages 

 بببلالوركس/  هذيرية زراعة 0

Directorate of Agriculture 
Center/Babylon . 

98 0< 017<< 

 شعبة زراعة ابي غرق 8

Agricultue division 
of Abou Gheraq 

:9 88 0:7<< 

 شعبة زراعة الكفل 9

Agricultue division 
of AL-Kefil 

89 08 > 

 شعبة زراعة النيل :
Agricultue division 

of AL-Neel 

:9 88 0:7<< 

 شعبة زراعة الهبشوية ;
Agricultue division 

of AL-Hashemia 

:8 80 0: 

 شعبة زراعة القبسن >
Agricultue division 

of AL-Qassim 

:; 89 0;79< 

 شعبة زراعة الوسيب =
Agricultue division 

of ALMossaib 

8; 09 > 

 شعبة زراعة الوذحتية <

Agricultue division 
of AL-Medhatia 

:; 89 0:7<< 

 Total 8?> 0;8 011 الوــجوىع الكلي

 

  امنا  قيال العوامل المستالة الشخصية والوظيفية  
 . العمر  تم قياسه بعدد سنين عمر المبحو  حين جما البيانات. 0
 . مدة الخدمة الوظيفية  تم قياسها من خقل سوال المبحو ين عن عدد سنوات خدمتهم الوظيفية. 8
. ميدة الخدمية اإلرشيادية  تيم قياسيه بسيوال الموظيف الزراعييي عين عيدد السينوات التيي أمنياها فيي العمييل 9

 اإلرشاد . 

( علييى 8،0حنيير( وقيد خصصيت لييه قييم رقميية ) ،مين خيقل المسييتويين ايتييين )رييف . النشيأة  تيم قياسييه:
 التوالي.

نيادرا  ،9، احيانيا   :، غالبيا  ;ااميا   المايال  دوقد خصصت البداال ايتية لهذا . قيال المتيير التابا  ;
  0، ال ادر    8  

بعد االنتهاء من إعداد استمارة االسيتبيان أصيبحت جياهزة لجميا البيانيات مين الميوظفين   تاسعا  جما البيانات

العاملين في الا ا  الزراعي الااامين باألعمال اإلرشادية في محافظة بابل اذ بيدأت عمليية جميا البيانيات مين 

 .  <0/0/810 – =01/810/;8المبحو ين واستمرت من 
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 Statistical Meansعاشرا  الوساال اإلحصااية  
بعد إتمام جما المعلومات  م االستمارات وتفريد بياناتها وتبويبها في جداول منظمة على وفب أهيداف البحي ، 

  -( الذ  استخدمت فيه الوساال اإلحصااية ايتية (SPSSوحللت باستخدام برناما التحليل اإلحصااي سال 

كيييل فايية او مسيييتوى ميين المتيييييرات تحيييت   اسيييتخدمت فييي وصيييف المبحييو ين لFrequencyالتكييرارات .0
 .الدراسة

  اسيتخدمت فيي وصيف المبحيو ين تبعيا لتيوزيعهم عليى الفايات او المسيتويات Percentage النسب الماوية .8
 في كل متيير من المتييرات. 

 (. <81  <811  استخدم لتاسيم المتييرات الى فاات )الصفاو ، Range المدى . 9

  اسييتخدم لوصييف الايييم الرقمييية لمتييييرات البحيي  )الارشييي، (Arithmetic Mean)المتوسيي  الحسييابي .:

>@811= .) 

وقيد اسييتخدم إليجياد العققيية بيين مسييتوى األداء وكيل ميين   (Pearson)معاميل االرتبييا  البسيي  لبيرسييون .;

 .(;;8  ?811العوامل المستالة ذات الايم المستمرة وكذل  اختبار الفرنيات )جودة، 

ألداء وكل مين العواميل استخدم إليجاد العققة بين مستوى ا  (Spearman rank)معامل االرتبا  الرتبي . > 

 (.  810  ?811 ،البلداو ) المستالة

اسييتخدم الختبييار معنوييية االرتبييا  بييين مسييتوى األداء وكييل ميين العوامييل المسييتالة   (t-test)  (t). اختبيار =

 (.0=0  ?811( الجد ولية )جودة، tة )المدروسة من خقل موازنتها ما قيم

  :(Multiple Step-Wise Regression Analysis)نموذي االنحدار المتعدد المراحل  .<
)البليداو ،   استخدم لتحديد أك ر العوامل المستالة ذات التأ ير المعنو  في مسيتوى األداء وفيب الايانون األتيي

 وهو ( 891  ?811

Ŷ = B0 + B1X1 + B2X2 B3X3  -------------- + BnXn + E  

 النتائج والمناقشة

الهدف االول  التعرف على مستوى االداء الوظيفي للعاملين باإلرشاد الزراعي في محافظة بابل بشيكل        

( 8?:( واعليى قيمية );>8قيمية ليتداء اليوظيفي للعياملين باإلرشياد الزراعيي ) اظهرت النتيااا ان ادنيى عام

(. تييم تاسيييم المبحيو ين الييى  ييق  فاييات باسييتعمال قييانون <70?;( وانحييراف قياسييي );?9بمتوسي  ماييداري )

 (.8المدى. وظهر ان اعلى نسبة نمن فاة االداء المتوس  كما مونح في جدول)
 

 في محافظة بابل بشكل عام. فاا لمستوى االداء الوظيفيالمبحو ين وتوزيا  (8جدول)
Table (2) Distribution of the respondents according to the level of job performance 

in the Babylon Province in general. 

 فئبت االداء
Performance categories 

 العذد
Number 

% 
Percentage  

 االداء هتىسط
Average of 

Performance 

 9:1 -;>8هنخفض@ 
Low: 265-340 

80 0;799 91?7;0 

 0>:-9:0هتىسط@ 
Mean : 341-461 

>; <871: :1=7>= 

 فأقل 9?:-=0:عبلي@ 
High : 417 – 493 and less 

90 887<9 :=97<8 

 Total    09= 011% S.D.=59.18 الوجوىع

%( تاييا نيييمن الفايية المتوسيي ة تليهيييا الفايية العليييا بنسيييبة :871>( ان اعليييى نسييبة )8يتنييح ميين الجييدول )

%(. لذا يوصف مستوى االداء بأنه متوس  يمييل اليى المسيتوى العيالي وقيد يعيود سيبب ذلي  اليى ان 9>887)
العياملين باإلرشيياد ك يير مين مجيياالت المهيام االرشييادية هيي مهيام ميين صيلب العمييل االرشياد  ويايوم بأدااهييا 

الزراعي ونتيجة تكرار الممارسة تكونت لديهم معارف ومهارات وخبرات البأل بها وهذا يت ليب سيد الينال 

 المعرفي في بعا مجاالت االداء الوظيفي. 

   ايجاد عققة االرتبا  بين االداء الوظيفي وبعا الخصاال الشخصية والوظيفية. انيالهدف ال
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 صية اوال  المتييرات الشخ

، >0071وانحراف قياسيي  <71::( سنة بمتوس  ماداري :>-;8تراوحت اعمار المبحو ين بين ) العمر  -0
تم تاسيم المبحو ين الى  ق  فاات باستعمال قانون المدى، وظهر ان اعلى نسبة نمن الفاة العالية، كميا 

 .(9مونح في جدول )

ي لفاات العمرتو (9جدول )  زيا المبحو ين وفاا
Table (3) Distribution of respondents according to age classes 

 العذد Categories  الفئبت ت
NO. 

% 
Percentage 

 الوتىسط
Mean 

 rقيوة 
r value 

 الوحسىبة tقيوة 
t Calculated 

 الوعنىية
Significant 

 =9 -;8هنخفضة   0

Low : 25-37 

:? 9;7=< :1170>  

171;- 

-0.581  

 غ7 م

 1; – <9هتىسطة  8
Mean : 38-50 

9; 8;7;; 9?97>< 

 :> -0;هرتفعة   9

High : 51-64 

;9 9>7<? 9?87=; 

 Total 09= 011% SD =11.06 الوجوىع

ولمعرفة اذا كانت هنا  عققة ارتبا  معنوية بيين مسيتوى االداء والعمير اسيتخدم التحلييل االحصيااي المتم يل 

( 0.581-) المحسييوبة t(. وبمييا قيمية 0.05-وقيد كانييت قيمتيه ) pearsonبمعاميل االرتبييا  البسيي  بيرسييون 

لذا نابل الفرا االحصااي. وهذا يعني ان  ;171( عند مستوى احتمال ;:>07الجدولية ) tوهي اقل من قيمة 

( والجياف 8101تتفيب هيذي النتيجية ميا ميا توصيل إلييه الشيدايدي ) ليل للعمر عققة بمسيتوى االداء اليوظيفي.

 (. 8108( في دراستهم. وال تتفب ما ما توصل اليه جاسم واخرون )8108( والمعمار  )8110)
ي لمتيير النشأة الى فاتين )حنر وريف( وظهير ان اعليى نسيبة مينهم نيمن فاية النشأة  -8 قسم المبحو ين وفاا

 (.4حنر، كما مونح في جدول )

 توزيا المبحو ين وفاا للنشأة. (:جدول )
Table (4) Distribution of respondents according to origin 

 الفئبت
Categories 

 العذد
No. 

% 
Percentage 

 الوتىسط
Mean 

 rقيوة 
r value 

 الوحسىبة tقيوة 
t calculated 

 الوعنىية
Significant 

 <countryside <; :=7:: :1<7>< 170 ريف
 

 هعنىي >8708

 Attended =8 ;87;< 9>:7=9 حضر

  Total 09= 011% الوجوىع

وإليجيياد عققيية االرتبيييا  بييين مسيييتوى األداء الييوظيفي اإلرشيياد  والنشيييأة اسييتعمل معاميييل االرتبييا  الرتبيييي 

(Spearman rank( حيي  كانييت )ييدل عليى وجييود عققية ارتبيا  .1.1 ) موجبية بييين المتيييرين وللتأكيد ميين

( وهيذا ييدل عليى وجيود عققية ارتبيا  >8708ا الحسيابية )( التي كانيت قيمتهيtمعنوية العققة استعمل اختبار )

(، لذا نرفا الفيرا اإلحصيااي ونابيل الفيرا البيديل اليذ  ;171معنوية بين المتييرين عند مستوى معنوية )
ينل على )وجود عققة ارتبا  معنوية بيين مسيتوى األداء اليوظيفي اإلرشياد  والنشيأة(. وقيد يعيود سيبب ذلي  

نرية أك ر  اافة من البياة الريفية قد يكون سبب رايسي فيي تحسين مسيتوى االداء وفايا لل اافية الى ان البياة الح

 ،( وماهار 2102) ،المعماري هذي النتيجة ميا ميا توصيلت اليهيا  وتتفب التي يمتلكونها ماارنة ما بياة الريف.

 ( في دراسته.  8110هذي النتيجة ما نتااا الجاف ) والتت اببفي نترئج هياستيهم. ( 2102)
  انيا  المتييرات الوظيفية  

 . عدد سنوات الخدمة الوظيفية  0

( 8على وفب ميدة خيدمتهم الوظيفيية إليى  يق  فايات باسيتعمال قيانون الميدى اقيل خدمية ) تم توزيا المبحو ين

( وكميا مونيح فيي جيدول ;;007( وانحيراف قياسيي )817:1( سنة بمتوسي  مايداري )=9سنة وأعلى خدمة )

(;.) 
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 وفاا لعدد سنوات الخدمة الوظيفيةتوزيا المبحو ين  (;جدول )
Table (5) Distribution of the respondents according to the number of job service 

years  

 ت
Resp. 

 العذد Categories الفئبت
No. 

% 
Percentage 

 الوتىسط
Mean 

 rقيوة 
t tablet 

   الوحسىبة  t قيوة
calculated  t 

 الوعنىية
Significaont 

 09 –8هنخفضة  0
Low : 2-13 

:; 987>; 
32-85 

9;87>?  
17;: 

 هعنىي :;:7=

 ;8 –:0هتىسطة  8
Mean : 14-25 

9? 8>7:= 9?>7?= 

 فأقل <9 – >8هرتفعة  9

High: 26-38 and 
less 

;9 9>7<> :8?7<8 

 total 09= 011% SD = 11.55الوجوىع

اسيتعمال معاميل االرتبيا  وليرا تحديد عققة االرتبا  بين األداء الوظيفي اإلرشاد  ومدة الخدمة الوظيفيية تيم 

وجيييود عققييية ارتبيييا  موجبييية بيييين ( وهيييو يييدل عليييى :;17كانيييت قيمتيييهُ )( اليييذ  Pearsonالبسييي  بيرسيييون )

( وهيي اعليى :;:7=( التي كانيت قيمتهيا )tوللتأكد من معنوية العققة بين المتييرين استعمل اختبار ) المتييرين،

ولذل  نرفا الفرا اإلحصااي ونابيل الفيرا  1710وى احتمال ( عند مست>8798الجدولية البالية ) tمن قيمة 
البديل الذ  يينل عليى )عيدم وجيود عققية ارتبيا  معنويية بيين مسيتوى االداء اليوظيفي االرشياد  وميدة الخدمية 

الوظيفية(. وقد يعود سبب ذلي  إليى انيه كلميا ازدادت سينوات الخدمية الوظيفيية للمبحيو ين وممارسية مهيام العميل 

لنتيجية وتتفيب هيذي ا كلما ساعد ذل  عليى تزوييدهم بخبيرات ومعلوميات عين االداء اليوظيفي االرشياد . االرشاد 

  .(8100(. وال تتفب ما ما توصل اليه جاسم واخرون ):810( ومدهال )8101) ما ما توصل إليه الشدايدي

 .عدد سنوات الخدمة االرشادية  8

( سيينة :>097( سينة بمتوسيي  ماييداري )99-0وحييت مييابين )اظهيرت النتييااا ان سيينوات الخدمية االرشييادية ترا

(، تيم توزييا المبحيو ين وفايا لهيذا المتييير إليى  يق  فايات باسيتعمال قيانون الميدى >>017وانحيراف قياسيي )

  .(>وظهر ان اعلى نسبة من المبحو ين نمن فاة عدد سنوات منخفنة، كما مونح في جدول )

 وفاا لسنوات الخدمة االرشادية ينتوزيا المبحو  (>جدول )
Table (6) Distribution of the respondents according to the number of extension 

service years 

 ت
Resp. 

 العذد Categories الفئبت
No. 

% 
Percentage 

 rقيوة  الوتىسط
r value 

  t قيوة
 الوحسىبة

الوعنىية 
Significant 

 00 – 0هنخفضة  0

Low : 1-11 

=1 ;0701 9=<7?:  

1791 

 هعنىي :;>97

 80 –08هتىسطة  8
Mean:12-21 

99 8:71> :1?7?= 

 99 -88هرتفعة  9

High : 22-33 

9: 8:7>8 :817:: 

 total 09= 011% SD = 10.66 الوجوىع 

%( كانوا نمن فاة عدد سنوات منخفنة تليها 0701;) ( أن أعلى نسبة من المبحو ين>يتنح من الجدول ) 

%( نمن الفاة العالية وليرا تحدييد عققية االرتبيا  بيين قييم مسيتوى األداء اإلرشياد  وميدة 8<8:7نسبة )

( وهيو 1791يمتيهُ )( اليذ  كانيت قPearsonالخدمة اإلرشادية تم استعمال معاميل االرتبيا  البسيي  بيرسيون )

( المحسييوبة التييي كانييت قيمتهييا الحسييابية tبييين المتييييرين، وقييد اسييتخدم اختبييار ) معنويييةيييدل علييى عققيية 

( عنييد مسييتوى >8798و) ;171( عنييد مسييتوى احتمييال ;:>07) الجدولييية t( وهييي اعلييى ميين قيميية :;>97)

يينل عليى )وجيود عققية ارتبيا  حصيااي ونابيل الفيرا البيديل اليذ  . ليذا نيرفا الفيرا اإل1710احتميال 
مستوى األداء الوظيفي اإلرشاد  ومدة الخدمة اإلرشادية(. وقد يعيود سيبب ذلي  إنيه كلميا ازدادت  معنوية بين

سنوات الخدمة االرشادية للمبحو ين وممارسة مهام العمل االرشياد  كلميا سياعد ذلي  عليى تزوييدهم بخبيرات 
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رشيادية ييود  اليى ت يوير ومعلومات عن االداء الوظيفي االرشاد  وبالتالي فأن زيادة عدد سنوات الخدمية اال

( والمعمييار  8110وتحسيين االداء اليوظيفي االرشيياد . وتت يابب هييذي النتيجية ميا مييا توصيل إليهييا الجياف )

(8108).     

 Conclusionsاالستنتاجات 

% مين 8>. إن المستوى العام للداء الوظيفي للعاملين باإلرشاد الزراعي متوس  يميل اليى عيالي وبميا ان 0
يسييتنتا مين ذليي  وجيود نييعف وقصيور معرفييي ليدى شييريحة كبييرة فييي  نيمن الفايية المتوسي  المبحيو ين

 العاملين باإلرشاد الزراعي. 

االداء اليوظيفي كيان عييالي يمييل اليى المتوسي  عييدا  ي. ان مسيتوى اداء المبحيو ين فيي جمييا محيياور مجيال8
عف وقصيور معرفيي لييدى محيور التايويم كيان بمسييتوى متوسي  يمييل الييى عيالي مميا يشييير اليى وجيود نيي

 المبحو ين في محور تاويم االنش ة االرشادية.

 . تباينت عققات االرتبا  وفاا الختقف المتييرات. 9
أ. عققية ارتبييا  معنوييية بييين االداء الييوظيفي االرشياد  والمتييييرات ايتييية  )سيينوات الخدميية الوظيفييية،   

 سنوات الخدمة االرشادية، النشأة(. 

 .(ا  غير معنوية بين االداء الوظيفي االرشاد  والمتييرات ايتية  )العمرب. عققة ارتب

 Recommendationsالتوصيات 

. نرورة قيام الجهات المسوولة عين تيدريب العياملين باإلرشياد الزراعيي فيي محافظية بابيل بأعيداد دورات 0
المتوسي  والمينخفا مين االداء  فاتييتدريبية للعاملين باإلرشاد الزراعي الن نسبة غير قليلية مينهم نيمن 

وذل  من اجل تزويدهم بمعلومات وخبرات تود  الى تحسين كفاءة ادااهم الوظيفي اإلرشاد  في محافظية 

 بابل.  

. نرورة االخذ بنظر االعتبار المتييرات المستالة التي اظهرت عققيات ارتبيا  معنويية ميا مسيتوى االداء 8
 للعاملين باإلرشاد الزراعي.عند اعداد الدورات التدريبية 

. ان اك ير المتييييرات تييأ يرا علييى التيييايرات الحاصييلة فييي مسييتوى االداء الييوظيفي االرشيياد  للعيياملين فييي 9

% مين تييايرات مسيتوى >7<8)عدد سنوات الخدمة( حيي  فسير هيذا المتييير  االرشاد الزراعي كان متيير

الحاصلة في مستوى اداء العاملين باإلرشياد  تيايرات% من ال>7>:فسرت وان جملة المتييرات قد  ،االداء
 الزراعي في محافظة بابل. 

. نوصي بأجراء دراسات اخرى من اجل تحديد المتييرات المو رة في مستوى االداء الوظيفي للعياملين فيي :
 .االرشاد الزراعي وفي محافظات اخرى من العراب
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ABSTRACT 

       The aim of the current study was to determine the job performance level of 

agricultural extension workers in Babylon province generally to estimate the level 

of job performance in each field of the research and to find the correlation between 

the level of job performance and some personal and functional characteristics in 

Babylon province. The research community were included the agricultural 

extension workers in the Directorate of Agriculture of Babylon province and the 

agricultural divisions that belonged to it. The random sample of 50% of the total 

population of (8) agricultural people was removed from them, in which (298) staff 

members were assigned a random sample of (152) employees. 
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       The questionnaire form was used as a tool for collecting data from respondents, 
which consists of two parts; the first includes questions related to the measurement 

of personal and functional characteristics (age, duration of employment, duration of 

extension service and Information related to the extension work), the second part 

includes a measure of the agricultural extension workers performance within the 

agricultural divisions. The scale was consisted of 102 items divided into two fields: 

the first field consisted of 74 items (performance of the extension work) and the 

second field consisted of 28 items (rural work and service of farmers) . The answers 

for the previous items through an index were with five level (always, often, 

sometimes, rarely, unknown), with a corresponding numerical values (5, 4, 3, 2, 1). 

Stability was computed by split – half method and reached (0.77) in general. 

       The results of the research showed that the general level of job performance of 

workers in agricultural extension average tends to high, and that the job 

performance level in the field of performance of extension work and work in the 

rural and agricultural service was high and tends to medium, Also ,the results 

showed that there was a significant correlation between the indicative job 
performance and the following variables: (years of  job service, years of extension 

service, number of courses, and development), and the variables give an explanation 

for 46.6% of the changes in the performance. 

 The researcher recommended that the Directorates responsible for 

training the staff in order to prepare them and raise the efficiency of their job 

performance in preparing training courses on the content of their material in the 

fields of extension work carried out by the workers in agricultural extension taking 

into consideration the variables that showed a relationship of significant correlation 

in the preparation of training courses. 

Key words: performance, age, origin, job service, extension service. 
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 المصادر

(. دراسة ماارنة ألداء المرشدين الزراعيين لمهام العمل اإلرشياد  الزراعيي :811بكر ، محمد بن صالح )

(، 8(، العدد );8ببعا منا ب المملكة العربية السعودية، مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي، المجلد )
ة، جامعية المليي  عبيد العزييز، جييدة / المملكية العربييية كليية األرصياد والبيايية وزراعية المنيا ب الجافيي

 السعودية.  

(. أساليب اإلحصاء للعلوم االقتصادية وإدارة اإلعمال ما اسيتخدام ?811البلداو ، عبد الحميد عبد المجيد، )

 ال بعة االولى، دار واال للنشر والتوزيا، عمان / األردن.  .SPSSبرناما 

 وعققتيه بيبعا الزراعيي االرشياد فيي للعياملين اليوظيفي األداء (.>810) محميود عبيال، البيياتي، ني يار
واالرشياد الزراعيي، ، قسيم االقتصياد كركو ، رسيالة ماجسيتير محافظة في التدريبية الدورات عناصر

 جامعة تكريت. العراب. -كلية الزراعة

(. مستوى معارف الموظفين اليزراعيين 8108)جاسم، محمود حديل وعلي أحمد غنيب وماجد خليل علي، 
العاملين في سايلوات وبناكر وزارة التجارة في محافظة صقح الدين وعققتها ببعا العوامل. قسيم 

 االقتصاد واإلرشاد الزراعين، كلية الزراعة، جامعة تكريت. العراب.

مين باإلعمييال اإلرشييادية فييي (. مسييتوى أداء المييوظفين الييزراعيين الايياا8110الجيياف،  يياهر محمييد الاييب، )
 العراب. رسالة ماجستير، جامعة بيداد، كلية الزراعة، قسم اإلرشاد والتعليم الزراعي. بيداد/العراب.

. ال بعيية ال انييية، دار وااييل للنشيير SPSS(. التحليييل اإلحصييااي األساسييي باسييتخدام ?811جييودة، محفييوظ، )
 والتوزيا، عمان/ األردن. 
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والتنميية. ال بعية االوليى،  التخليف فيي االقتصيادية دراسية (. التنميية:811ليمان، )وعيدنان سي خيور ، عصيام
 دمشب/ سوريا.  ،جامعة منشورات

دار مجدالو  للنشير. عميان/  ،االجتماعي بين النظرية والت بيب (. التييير=<?0الدقل، محمد عبد المولى، )
 االردن 

(. دراسة تحليلية للعوامل الدافعة والمو رة على الرنا الوظيفي للعاملين في <??0الريماو ، احمد شكر ، )
 اإلرشاد الزراعي 

(. ا ير العوامييل االقتصييادية واالجتماعيية والذاتييية عليى تبنييي مزارعييي 8101الشيدايدة، احمييد نيور  حسيين، )
د  االردن. ا روحييية دكتييوراي الجامعييية الخنييار ليييبعا االفكييار الزراعيييية الحدي يية فيييي من ايية وا

 االردنية، عمان/ االردن. 

جامعيييية الموصيييييل،  ،االحصييييياء، دار ابيييين اال ييييير لل باعييييية والنشيييير (.<811الصييييفاو ، صييييفاء الييييدين، )
 الموصل/العراب. 

(. اإلنتاجييية الزراعيية بييين البحيي  العلمييي واإلرشياد الزراعييي. للنشيير منشيياة ;??0ال نيوبي، محمييد عميير، )
 رف باإلسكندرية، االسكندرية / مصر.المعا

 يرب البحي  العلميي والتحلييل االحصيااي فيي  .(8111) ،مص فى حسين باهيوأخقل محمد  ،عبد الحفيظ
   .مركز الكتاب للنشر والتوزيا مصر .المجاالت التربوية والنفسية والريانية

والتايويم، ال بعية الرابعية، دار مجيدالو   الاييال -(. االرشاد الزراعيي ???0سامي وخالد مصلح، ) ،عريفا
 لل باعة والنشر، عمان /األردن. 

(. االحتياجييات االرشيادية المعرفييية لمربييي النحيل فييي محافظية بيييداد. رسييالة ???0العيزاو ، نادييية كياظم، )
 ماجستير، كلية الزراعة، جامعة بيداد. العراب.

اليزراعيين العيياملين باإلرشياد الزراعييي وعققتييه (. مسيتوى أداء المييوظفين 8109ماجييد خلييل علييي، ) ،عليي
ر العلمييي ال يياني للبحييو  بييبعا عوامييل بيايية العمييل الداخلييية فييي محافظيية صييقح الييدين. المييوتم

 العراب. .>1: ->?9ل   ،جامعة ديالى-( كلية الزراعة8(، العدد );لد )المج ،الزراعية

ال بعيية  ،علمييي لفعاليية اإلفييراد والمنظميات ميدخل ،(. التييدريب والت يوير:??0محميد، ) عليي، عبيد الوهيياب
 الرياا/المملكة العربية السعودية. ،معهد اإلدارة العامة ،ال ال ة

(. ال رااب المعلمية وال رااب القمعلمية فيي االختبيارات االحصيااية، م بعية =811) ،الارشي، احسان كاظم
 الديواني، بيداد/العراب.   

اليواردات والصيادرات مين مسيتلزمات االنتياي -(.الاسيم ال ياني>810الزراعية، )الكتاب السنو  لتحصاايات 

 بيداد / العراب.  -(. وزارة التخ ي  ;9الزراعي، مجلد )

(. مصيادر مسيتويات الرنيا وعيدم الرنيا اليوظيفي 9<?0الليلة، زكي حسن ومحميد فتحيي ومحميد يوسيف، )

(، عيدد 0للعليوم الزراعيية )زانكيو(. مجليد ) للمرشدين الزراعيين فيي شيمال العيراب. مجلية العراقيية

 (، الموصل/ العراب.8)

(. التكوين ال اافي واالقتصاد  للموظفين العاملين باإلرشياد الزراعيي فيي :810مدهال، عبد العزيز حميد، )
ماجسييتير. قسيم االرشيياد  محيافظتي صييقح اليدين ونينييوى وعققتيه بمسييتوى أداءهيم الييوظيفي. رسيالة

 اعي، كلية الزراعة، جامعة تكريت. العراب. الزر واالقتصاد
األداء اإلرشيياد  للميوظفين الييزراعيين فيي محافظيية نينييوى  (.8108المعميار ، أسييماء عبيد الميينعم صيالح، )

وعققتييه بييبعا العوامييل. كلييية الزراعيية واليابييات، رسييالة ماجسييتير قسييم اإلرشيياد وناييل التانيييات، 
 جامعة الموصل. الموصل/العراب.

(. دراسيية االحتياجييات التدريبييية للمييوظفين الييزراعيين فييي بعييا 8118، صييباح حبيييب مزهيير، )المعمييور 
ل . رسيييالة المونييوعات الزراعييية واإلرشييادية وأهميتهيييا فييي أعمييالهم وعققيية بعيييا العوامييل بييذ

 جامعة بيداد، بيداد/العراب. ،ماجستير، كلية الزراعة
ال بعية االوليى، -و  لتحصياايات الزراعيية العربييةاب السين(. الكتي=811المنظمة العربية للتنمية الزراعية، )

 (، الخر وم / السودان.?;:(  ل )=8مجلد )
(. تعزيييز دور المنتجييين والمسييتهلكين فييي المواصييفات الاياسييية :??0المنظميية العربييية للتنمييية الزراعييية، )

 للغدية، م بعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخر وم / السودان.
 (. الايال والتاويم في التربية الحدي ة. منشورات جامعة دمشب، دمشب/ سورية.>811يخاايل، ام انيول، )م

(. إدارة التفاوا البدء من الذات لمواجهة التحيديات. 8100النوفل، سل ان أحمد خليف ومجيد حميد مجيد، )

 الموصل. الموصل/العراب.، كلية اإلدارة واالقتصاد، دار ابن األ ير لل باعة والنشر، جامعة 0 


