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 اتجاھات الموظفین الزراعیین في مدیریة زراعة نینوى نحو العمل في اإلرشاد الزراعي
ʰ بسام حارث عزیز النقاش                                          سلیم  نجم الدین عبدا  

  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم اإلرشاد الزراعي 
  

  الخالصة
اسة الى التعرف على اتجاھات الموظفین الxزراعیین فxي مدیریxة زراعxة نینxوى ھدفت ھذه الدر

نحو العمل في اإلرشاد الزراعي ودراسة بعض المتغیرات المؤثرة على تلك االتجاھات من خxالل إیجxاد 
بعxxض و كعامxxل تxxابع الxxزراعیین فxxي مدیریxxة زراعxxة نینxxوىالعالقxxة االرتباطیxxة بxxین اتجاھxxات المxxوظفین 

المؤھxل الدراسxي ، المركxز الxوظیفي ، النشxأة ، مxدة : حxوثین الشخصxیة والوظیفیxة اآلتیxة خصائص المب
الخدمxxة الوظیفیxxة ، التخصxxص ، درجxxة االسxxتعداد للعمxxل باإلرشxxاد الزراعxxي، التxxدریب السxxابق بمجxxال 

 بجمیxxع التخصصxxات الزراعیxxة، موظفxxاً زراعیxxاً  ١٠٦تكونxxت عینxxة البحxxث مxxن اإلرشxxاد الزراعxxي ، 
لبیانات باستخدام استمارة اسxتبیان أعxدت لھxذه الدراسxة ، وتxم تحلیxل البیانxات باسxتخدام الxوزن وجمعت ا

نتxائج  أوضحتإلیجاد العالقة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة ، وقد  x2المئوي وقیمة مربع كاي 
لزراعxي وان نسxبة من المبحوثین ذوي اتجاھات ایجابیة نحو العمل في اإلرشاد ا% ١٢0٢٦٦البحث ان 
من المبحوثین ذوي اتجاھxات محایxدة بینمxا كانxت نسxبة المبحxوثین ذوي االتجاھxات السxلبیة % ٧٨0٣٠١
الدراسxة بوجxود عالقxة ارتبxاط معنویxة بxین اتجاھxات المxوظفین الxزراعیین نحxو  أثبتxت، كما %٩0٤٣٣
اسxي ، المركxز الxوظیفي ، النشxأة المؤھل الدر:  اآلتیةلعوامل المستقلة ا وبعض الزراعي باإلرشادالعمل 

، مدة الخدمة الوظیفیة ، التخصص ، درجة االستعداد للعمل باإلرشاد الزراعي، التدریب السxابق بمجxال 
  .اإلرشاد الزراعي

  
  المقدمة

 إلیxھفي الواقxع ان تنمیxة وتطxویر وتحxدیث القطxا熬 الزراعxي یعتبxر متطلبxاً رئیسxیاً ملحxاً تتطلxع 
 األخxرىئر القطاعxات اھxذا القطxا熬 كسx ألھمیxة، وذلxك دمة والنامیة على حد سxواءت المتقكافة المجتمعا

تعxxد الجوانxxب المادیxxة و البشxxریة فxxي و .)١٩٩٧سxxالمة،( الحیxxوي فxxي االقتصxxاد الxxوطني عامxxة ولxxدوره
األقطار العربیة مثلھا مثل سائر المجتمعxات األخxرى مxن أھxم العناصxر التxي یعتمxد علیھxا بنxاء نھضxتھا 

تنمیتھا االقتصادیة واالجتماعیة المنشودة، فالدول العربیة تواجھ حالیاً مرحلة االنتقال من مواقxع وتحقیق 
النمو والتطxور إلxى مراحxل متقدمxة تتطلxب تxوفیر الكxوادر البشxریة المؤھلxة والقxادرة علxى تحمxل أعبxاء 

لمستمر عxن طریxق تxدریب التنمیة ومسیرتھا إذ ال تقتصر التنمیة على الجانب المادي فقط وإنما الصقل ا
ودوره الھxxام فxxي تxxدعیم  لعنصxxر البشxxريلالقxxوى العاملxxة فxxي القطxxا熬 الزراعxxي ممxxا یؤكxxد الكیxxان الممیxxز 

  . )١٩٨٨الزراعة والتنمیة ،  (  عملیات التنمیة
ویعتبر اإلرشاد الزراعي من أھم األجھزة لتطویر وزارات الزراعة في العالم فھو ركناً أساسیاً 

لزراعیxxة والریفیxxة وھxxو فxxي ذات الوقxxت الجھxxاز الرئیسxxي لنقxxل التوصxxیات ونتxxائج البحxxوث فxxي التنمیxxة ا
xxالیب التكنولوجیxxاره  ةواألسxxھ وأثxxزداد أھمیتxxي تxxداني تطبیقxxل میxxو عمxxق فھxxز التطبیxxي حیxxتخدمة فxxالمس

 اإلرشxxاديم نجxxاح التنظxxی إنكمxxا . )٢٠٠٦عبxxد العxxال والسxxید، (التنمویxxة كلمxxا اتسxxعت أبعxxاده ومجاالتxxھ 
للعنصxxر البشxxري وأدائxxھ ، وھxxذا التنظxxیم یعتمxxد فxxي أداء رسxxالتھ وتحقیxxق  یتوقxxف علxxى االسxxتخدام الفعxxال

  .)٢٠٠٤محمxد ، (  أھدافھ واستمراره على المرشxدین الxزراعیین المنفxذین لبرامجxھ وسیاسxاتھ وخططxھ
معیشxة الxریفیین ،  دوراً في تطویر المجتمعات الریفیة وتحسین مسxتوىالزراعیة  اإلرشادیةلخدمة لإن و

التقنیة الزراعیة المسxتحدثة والمالئمxة  األسالیبالزراعي بتطبیق  اإلنتاجمن خالل التغلب على مشكالت 
   .)١٩٩٠الخفاجي ، (  بوزارة الزراعة إرشاديجھاز  أنشى لذاللظروف البیئیة ، 

معین یقxع علxى عاتقxھ مكن ان تتم دون جھاز او تنظیم یالزراعیة ال التنمیةومما تقدم نستنتج ان 
یعxرف  وھذا الجھاز الذي یقوم بھxذا الxدور. الربط بین مراكز البحوث العلمیة الزراعیة وبین المزارعین

تواجxxxھ  الزراعxxxي، الxxxذي یلعxxxب دوراً اساسxxxیاً فxxxي التعxxxرف علxxxى المشxxxكالت التxxxي اإلرشxxxاديبالجھxxxاز 
ثxم نقxل  الحلxول العلمیxة لھxا، إیجxادوالمزارعین والعمxل علxى نقلھxا الxى جھxات البحxث العلمxي لدراسxتھا 

خدمxة  الزراعي لیشxمل اإلرشادویمتد دور . مبسط بأسلوبالتوصیات وحلول المشكالت الى المزارعین 
  المتعلقة بالحیxاة الریفیxة مسxتھدفة المxزارعین والشxباب األمورالزراعي وكذلك كافة  اإلنتاجكافة نواحي 

  

     ٨/١٢/٢٠١٠وقبولھ في  ٤/٧/٢٠١٠ تاریخ تسلیم البحث
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العxاملین بالقطxا熬 الزراعxي  اتجاھxات یتطلxب دراسxة فألمرلذلك . )٢٠٠٧،وآخرونننھ (والمرأة الریفیة 
مؤكدة ھxو ان العنصxر البشxري یعxد غایxة انطالقا من حقیقة  األدائیةوتطویر قدراتھم  اإلرشاديوالسیما 

تعریxف دقیxق لالتجxاه بسxبب وقxد یكxون مxن الصxعب وضxع . مجتمxع كxان ألي والتنمیxةووسیلة للتطxور 
االتجاه على انxھ حالxة ) ١٩٧٣( Allportولقد عرف . األخرىتداخل ھذا المفھوم مع غیره من المفاھیم 

 األشxیاءعلxى اسxتجابة الفxرد لكxل  تxأثیرمن االسxتعداد الxذھني والعصxبي تتكxون مxن خاللxھ الخبxرة ولھxا 
انھ استعداد الفرد لتقویم شي او مظھxر معxین على ) ١٩٧١( Katzكما ویعرفھ . والمواقف المرتبطة بھا

  : ھيوولالتجاه ثالث مكونات . بطریقة موجبة او سالبةمن مظاھر الكون 
  . والذي یتعلق بالمعتقدات حول الشي: )Cognitive(المكون المعرفي  .١
 . وھو مایتعلق بحب الشي او كرھھ: )Affective(طفي االمكون الع .٢
 . ین وبطریقة معینةویتضمن االستعداد للسلوك في موقف مع: )Behavioral(المكون السلوكي  .٣

االتصxxال و اإلشxxرافوالشxxك بظxxروف ذلxxك العمxxل ونxxو熬  یتxxأثرواتجxxاه الفxxرد نحxxو عمxxل معxxین 
من العوامل المرتبطة بالعمل واجر الفرد وغیر ذلك  اإلدارةوالجماعة التي یعمل معھا الفرد وممارسات 

، وكxxذلك  إلیھxxافxxرد وخبراتxxھ الشخصxxیة والجماعxxة التxxي ینتمxxي االتجxxاه بخصxxائص ال یتxxأثركمxxا . نفسxxھ
نحxو العمxل  األفxرادویمكxن تغییxر اتجاھxات . بخصائص النظام االجتماعي والثقافي السxائد فxي المجتمxع 

وھناك من بxین ھxذه العوامxل مایسxھل تغییxره والxبعض منھxا قxد . ر العوامل الوظیفیة السالف ذكرھابتغیی
  . )١٩٨٨قصود،عبد الم(سیاسة المنظمة وجھود طویلة المدى یحتاج الى تعدیل في 

 ، ومنھxاالزراعxي باإلرشxادوقد بینت بعض الدراسات السابقة ضرورة دراسة االتجاه نحو العمxل 
بعض العوامل المؤثرة على اتجاھxات المھندسxات الزراعیxات نحxو العمxل بعنوان ) ١٩٨٧(وھبة  دراسة

الxذین بین اتجاھات المبحوثین الذین یرغبون وتباین نتائج بان ھناك ، حیث تشیر ال في اإلرشاد الزراعي
كمxا أوضxxحت نتxائج ھxذه الدراسxة بوجxxود تبxاین بxین اتجاھxxات الیرغبxون بالعمxل فxي اإلرشxxاد الزراعxي 

كمxxا كشxxفت الدراسxxة بوجxxود فxxروق بxxین االتجxxاه نحxxو العمxxل فxxي اإلرشxxاد  المبحxxوثین والمؤھxxل الدراسxxي
xxة المبحxي ورغبxل الزراعxxي العمxاديوثین فxفت، اإلرشxxا كشxود كمxد المقصxxة عبxوان ) ١٩٨٨( دراسxxبعن

اتجاھxxات العxxاملین بمدیریxxة الزراعxxة والمیxxاه بمنطقxxة القصxxیم بالمملكxxة العربیxxة السxxعودیة نحxxو وظیفxxة 
، حیث تشیر نتائجھا الى وجود ضعف نسبي في اتجاھات العاملین نحxو وظیفxة المرشxد المرشد الزراعي

من المبحوثین على درجات منخفضة في حین حصل الباقون علxى درجxات % ٥٤0١صل ح إذ الزراعي
المرشxxدین الxxزراعیین  أعxxدادھxxذا البحxxث ھxxو مواجھxxة الxxنقص فxxي  إجxxراءومxxن مبxxررات  ،مرتفعxxة نسxxبیاً 

 تقتضxxيوالتسxxا熬 رقعxxة عمxxل المرشxxد الزراعxxي ولتعxxدد التخصصxxات التxxي تقxxع علxxى عاتقxxھ فالضxxرورة 
الزراعxي  باإلرشxادللعمxل  اإلرشxادیةغیxر  األخxرىمxن التخصصxات الزراعیxة ادة االستف إمكانیةدراسة 

لالستفادة من اكبر عدد مxنھم فxي  اإلرشاديالذي یستوجب العمل على زیادة عدد العاملین بالجھاز  األمر
  : ویھدف البحث الحالي إلى، الزراعي اإلرشاد

١. xxة نینxxة زراعxxي مدیریxxزراعیین فxxوظفین الxxات المxxاس اتجاھxxي وىقیxxاد الزراعxxل باإلرشxxو العمxxنح، 
 : وسیتم تحقیق ھذا الھدف من خالل

  . تحدید اتجاھات الموظفین الزراعیین نحو العمل باإلرشاد الزراعي بشكل عام -  أ
 .فقاً ألھمیتھا النسبیة للمبحوثینترتیب فقرات االتجاه و - ب

  . التعرف على الخصائص الشخصیة والوظیفیة للموظفین الزراعیین.  ٢
كعامxxل ( العالقxxة االرتباطیxxة بxxین اتجاھxxات المxxوظفین الxزراعیین فxxي مدیریxxة زراعxxة نینxxوى  إیجxاد.   ٣

، النشxأةالمركز الوظیفي،  المؤھل الدراسي،: اآلتیةوبین خصائص المبحوثین الشخصیة والوظیفیة ) تابع
لسxابق بمجxال التxدریب ا الزراعxي، باإلرشxاددرجxة االسxتعداد للعمxل  التخصxص، مدة الخدمxة الوظیفیxة،

  .الزراعي اإلرشاد
  

  مواد البحث وطرائقھ
العxxاملین فxxي  بجمیxxع التخصصxxات الزراعیxxة تكxxون مجتمxxع البحxxث مxxن المxxوظفین الxxزراعیین

موظفاً وقد تم جمع البیانxات مxن  ٢٧٦مدیریة زراعة نینوى والشعب الزراعیة التابعة لھا والبالغ عددھم 
موظفxxاً شxxملوا بقیxxاس ثبxxات  ٣٠وبعxxدھا تxxم اسxxتبعاد  موظفxxاً  ١٣٦عینxxة عشxxوائیة بسxxیطة تكونxxت مxxن 

مxxن %  ٣٩0٧٠ موظفxxاً یمثلxxون نسxxبة ١٠٦االسxxتمارة الخاصxxة بالبحxxث ولxxذا اقتصxxرت الدراسxxة علxxى 
بعض استمارات االسxتبیان لعxدم اكتمxال معلوماتھxا او تعxذر االتصxال  إھمالكما تم  الكلي مجتمع البحث

   .)١(ل كما ھو موضح في الجدو بعض المبحوثینب
  
  .توزیع المبحوثین وفقاً للمناطق والشعب التي یعملون بھا): ١(جدول ال
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  عدد المبحوثین  اسم الشعبة  ت
  ٣٣  مركز القضاء  .١
  ٦  شعبة زراعة تلعفر  .٢
  ٦  شعبة زراعة زمار  .٣
  ٧  شعبة زراعة حمام العلیل  .٤
  ٩  شعبة زراعة القوش  .٥
  ١٠  شعبة زراعة الحمدانیة  .٦
  ٩  راعة بعشیقةشعبة ز  .٧
  ٨  شعبة زراعة شیخان  .٨
  ٦  شعبة زراعة المحلبیة  .٩
  ٥  شعبة زراعة حمیدات  .١٠
  ٧  شعبة زراعة النمرود  .١١

熬١٠٦  المجمو  
  

 الجxزء اسxتمارة اسxتبیان اشxتملت علxى جxزأین إعدادولغرض جمع البیانات الخاصة بالبحث تم 
ھل الدراسxي المؤ: والوظیفیة للمبحوثین وھي لقیاس الخصائص الشخصیة  أسئلةتضمن مجموعة  األول

 ,٢ ,١: اآلتیxةوفق القxیم الرقمیxة  ،شھادة علیا ،بكالوریوس ،دبلوم ،إعدادیة: حیث خصص لھ المستویات
مھنxxدس  مرشxxد زراعxxي،: اآلتیxxةالمركxxز الxxوظیفي حیxxث خصxxص لxxھ المسxxتویات . علxxى التxxوالي٤ , ٣

النشأة حیث خصصxت لھxا . على التوالي ٣ ,٢ ,١: اآلتیةزراعي، رئیس قسم او شعبة وفق القیم الرقمیة 
مxxدة الخدمxxة الوظیفیxxة وتxxم . علxxى التxxوالي٢ ,١: اآلتیxxةحضxxریة وفxxق القxxیم الرقمیxxة  ریفیxxة،: المسxxتویات

حسابھا بقیم رقمیة تدل على عدد سنوات خدمة المبحوث بوظیفتھ وقد خصصxت درجxة واحxدة لكxل سxنة 
 اإلرشxادمتخصxص فxي : التخصص وقد خصصت لxھ المسxتویات. یةل بھا المبحوث في وظیفتھ الحالعم

درجxة . تxواليعلxى ال ٢ ,١: اآلتیxةالزراعxي وفxق القxیم الرقمیxة  اإلرشxادالزراعي، غیر متخصxص فxي 
التوجxد  قلیلxة، متوسxطة، عالیxة، :الزراعي حیxث خصصxت لھxا المسxتویات اإلرشاداالستعداد للعمل في 

الزراعxي وتxم حسxابھ  اإلرشادالتدریب السابق بمجال . على التوالي١ ,٢ ,٣ ,٤: اآلتیةوفق القیم الرقمیة 
الجxxزء الثxxاني  أمxxا. عملxxھ الxxوظیفي التxxي شxxارك بھxxا المبحxxوث فxxي الxxدورات التدریبیxxة خxxالل األیxxامبعxxدد 

الزراعي وقد تضمن ھذا المقیxاس  باإلرشادلقیاس اتجاھات الموظفین الزراعیین نحو العمل  أداةفتضمن 
 ,٣ ,٤ ,٥: اآلتیxة، وقxد وضxع لھxا تxدرج یتضxمن المسxتویات فقرة سلبیة ١٣منھا ایجابیة و ١٣ فقرة ٢٦
للفقرات السلبیة ویدل مجمو熬 درجات ھxذه الفقxرات علxى اتجxاه  ٥ ,٤ ,٣ ,٢ ,١للفقرات االیجابیة و١ ,٢

 التحلxxیالت إلجxxراءاسxxتخدمت ھxxذه الxxدرجات كأسxxاس و ،الزراعxxي فxxي اإلرشxxادالمبحxxوث نحxxو العمxxل 
والدراسات السxابقة مثxل  األبحاثبعد االطال熬 على  األداة إعدادوقد تم . الالزمة لھذه الدراسة اإلحصائیة

الفقxرات الxxى بعxxض  وإضxافةحیxث تxم تحxxویر ) ١٩٨٧ (وھبxxةودراسxة  ) ١٩٨٨( دراسxة عبxد المقصxxود
ین فxي مxن المتخصصx ٦البحxث علxى  أداة، وتم التحقق من الصدق الظاھري من خxالل عxرض المقیاس
 وأسxلوبظاھریاً كنو熬 العبxارات  األداةالزراعي وعلم النفس التربوي للتعرف على مدى صدق  اإلرشاد

 أداةمxxن فقxxرات  ٤عxxن الفقxxرات حیxxث تxxم حxxذف  اإلجابxxةیفیxxة ككتابتھxxا ومxxدى وضxxوحھا ودقxxة قیاسxxھا و
وتم التحقxق . الزراعي في اإلرشادالقیاس لعدم مالئمتھا لقیاس اتجاھات الموظفین الزراعیین نحو العمل 

سxات والبحxوث المشxابھة من صدق المحتوى من خالل مطابقة الفقرات وفقxاً لمxا جxاءت بھxا بعxض الدرا
حیxxث بلxxغ ) Alpha Cronbach(كرونبxxاê  ألفxxاالقیxxاس بطریقxxة  أداةوقxxد تxxم قیxxاس ثبxxات . لھxxذا البحxxث

قیمxة ، الxوزن المئxوي: لبحث ھيحصائیة التي استخدمت في اأما أھم الوسائل اإل  ٠0٩١٦معامل الثبات 
ھم نحو العمxل فxي إلیجاد العالقة بین الخصائص الشخصیة والوظیفیة للمبحوثین وبین اتجاھاتمربع كاي 

  .اإلرشاد الزراعي
      

  النتائج والمناقشة
 ، قیاس اتجاھات الموظفین الزراعیین في مدیریة زراعة نینوى نحو العمل باإلرشاد   الزراعɁي: أوالً 

 : تم تحقیق ھذا الھدف من خاللوسی
تxxم تصxxنیف  . تحدیɁɁد اتجاھɁɁات المɁɁوظفین الɁɁزراعیین نحɁɁو العمɁɁل فɁɁي اإلرشɁɁاد الزراعɁɁي بشɁɁكل عɁɁام -أ 

جمxع االنحxراف المعیxاري مxع  إذ، الxى ثxالث فئxات اإلرشادياتجاھات الموظفین الزراعیین نحو العمل 
متوسxط الحسxابي ثانیxاً للحصxول علxى حxدود المتوسط الحسابي أوالً ثم طرح االنحراف المعیxاري مxن ال

تراوحxت بxین  السxلبيلھذا فxان الفئxة ذات االتجxاه . درجة ١٠٤ – ٧٨الفئة الوسطى والتي تراوحت بین 
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ویتضxح مxن . درجxة ١٢٣ – ١٠٥بxین  االیجxابيفي حین تحxددت الفئxة ذات االتجxاه . درجة ٧٧ – ٥٨
مxن المبحxوثین كxان % ٧٨0٣٠١ إنكمxا ، سxلبیاً من المبحوثین كان اتجاھھم % ٩0٤٣٣ان ) ٢(جدول ال

وتظھxر ھxذه النتیجxة ان . ایجابیxاً مxن المبحxوثین كxان اتجxاھھم % ١٢0٢٦٦، في حxین ان محایداتجاھھم 
وھxxذا یxxدل علxxى إن  یؤكxxد صxxحة اختیxxار ھxxذه الدراسxxة ممxxا محایxxدةغالبیxxة المبحxxوثین ذوي اتجاھxxات 

      .اد الزراعيتماماً العمل في اإلرش تفھمینالمبحوثین غیر م
   
  . اتجاھات الموظفین الزراعیین نحو العمل في اإلرشاد الزراعي بشكل عام: )٢(جدول ال

  النسبة المئویة  العدد  الفئات

  % ٩0٤٣٣  ١٠  سلبياتجاه ) ٧٧ – ٥٨(
  % ٧٨0٣٠١  ٨٣  حایداتجاه م) ١٠٤ – ٧٨(
  % ١٢0٢٦٦  ١٣  ایجابياتجاه ) ١٢٣ – ١٠٥(

熬١٠٠  ١٠٦  المجمو %  

        x =٩١0٤٦       S.d =١٢0٧٠ 
  
الفقxرة التxي جxاءت  إن) ٣(جxدول الیبxین  :ترتیب فقرات االتجɁاه وفقɁاً ألھمیتھɁا النسɁبیة للمبحɁوثین -ب

حیxث بلxغ متوسxطھا ) العمxل باإلرشxاد الزراعxي لxھ دور مھxم فxي التنمیxة الریفیxة ( بالمرتبة األولى ھي 
وقد یعود سبب ذلxك الxى اقتنxا熬 نسxبة كبیxرة . % ٨٥0٤٦ة وبوزن مئوي  مقداره رجد ٤0٢٧٣الحسابي 

التالي یحقxق من المبحوثین بأھمیة العمل اإلرشادي الذي یساعد الریفیین في تحسین مستواھم المعیشي وب
اج اإلرشxاد الزراعxي یحتxفxي العمxل (  أما الفقرة التxي جxاءت بالمرتبxة األخیxرة ھxي . التنمیة الریفیة لھم

وھxي نتیجxة %  ٣٨0٦٦درجxة بxوزن مئxوي مقxداره  ١0٩٣٣حیxث بلxغ متوسxطھا الحسxابي ) الى وقxت 
لك یحتxاج تقع على عاتقھم عدة أعمال في جمیع التخصصxات الزراعیxة لxذمنطقیة الن العاملین باإلرشاد 

  .ھذا العمل إلى وقت أطول
  
     .للمبحوثین راعي وفقاً ألھمیتھا النسبیة الزترتیب فقرات االتجاه نحو العمل في اإلرشاد ) : ٣(جدول ال

  الوزن المئوي  *المتوسط الحسابي  الرتبة  الفقرات  ت
  ٨٥.٤٦  ٤.٢٧٣  ١  الزراعي لھ دور مھم في التنمیة الریفیة اإلرشادالعمل في   .١
  ٨٤.٣٢  ٤.٢١٦  ٢  الزراعي ذو فائدة للفرد الذي یعمل بھ اإلرشادالعمل في   .٢
  ٨٢.٤٤  ٤.١٢٢  ٣  الزراعي اإلرشادمجھودات الیحتاج البلد الى   .٣
  ٨١.٧٠  ٤.٠٨٥  ٤  األخرى األعمالعن  أھمیةالزراعي الیقل  اإلرشادالعمل في   .٤
  ٨٠.٧٣  ٤.٠٣٧  ٥  الزراعي اإلرشادالاومن برسالة   .٥
  ٨٠.٥٦  ٤.٠٢٨  ٦  الزراعي اإلرشادعمل في  إذایمكن للفرد ان یبدع ویتمیز   .٦
  ٧٩.٠٤  ٣.٩٥٢  ٧  عي یحقق التقدیر المناسب من جانب الزراعالزرا اإلرشادالعمل في   .٧
  ٧٨.٤٨  ٣.٩٢٤  ٨  بقیمة عملھ إحساساالزراعي الیعطي الفرد  اإلرشادالعمل في   .٨
  ٧٧.٥٤  ٣.٨٧٧  ٩  الزراعي اإلرشادالزراعیة عند العمل في  األعمالیمكن للفرد ان یؤدي كافة   .٩

  ٧٧.١٦  ٣.٨٥٨  ١٠  الزراعي اإلرشاداشعر باالرتیاح عند ممارستي العمل في   .١٠
  ٧٥.٨٤  ٣.٧٩٢  ١١  الزراعي یحظى بتقدیر زمالئھ الزراعیین اإلرشادالفرد الذي یعمل في   .١١
  ٧٣.٧٦  ٣.٦٨٨  ١٢.٥  قدیراً من رؤسائھ في العملتالزراعي یمنح الفرد  اإلرشادالعمل في   .١٢
  ٧٣.٧٦  ٣.٦٨٨  ١٢.٥  الزراعي اإلرشاد أنشطةعلى  األموالالاجد مبرر لصرف   .١٣
  ٧٢.٠٦  ٣.٦٠٣  ١٤  الزراعي قدراً من الحریة اإلرشادیحقق العمل في   .١٤
  ٧١.٨٨  ٣.٥٩٤  ١٥  الزراعي الیحقق للشخص مكانة اجتماعیة جیدة اإلرشادالعمل في   .١٥
  ٧١.٦٨  ٣.٥٨٤  ١٦  والتدریب اإلعدادالیحتاج الى مستوى عالي من  اإلرشاديالعمل   .١٦
  ٧١.٥٠  ٣.٥٧٥  ١٧  الزراعیة األعمال أفضلھو  ياإلرشادالعمل   .١٧
  ٧٠.٩٤  ٣.٥٤٧  ١٨  الیحتاج الى موقعاً قیادیاً في عملیة التغییر اإلرشاديالعمل   .١٨
  ٧٠.٠٠  ٣.٥٠  ١٩  الزراعي حتى وان كان العائد منھ قلیل اإلرشادالعمل في  أفضل  .١٩
  ٦٩.٠٤  ٣.٤٥٢  ٢٠  الزراعي اإلرشادیناسبني العمل في   .٢٠
  ٦٣.٣٨  ٣.١٦٩  ٢١  الزراعي یعرضني الى الكثیر من المشاكل اإلرشادالعمل في   .٢١
  ٥٧.٣٤  ٢.٨٦٧  ٢٢  الزراعیة األعمال أفضلھو  اإلرشاديالعمل   .٢٢
  ٤٨.٨٦  ٢.٤٤٣  ٢٣  بكافة التخصصات الزراعیة اإللماممن الصعب على المرشد   .٢٣
  ٤٦.٢٨  ٢.٣١٤  ٢٤  اتالزراعي یحتاج الى الكثیر من النفق اإلرشادالعمل في   .٢٤
  ٤٥.٠٨  ٢.٢٥٤  ٢٥  الى الكثیر من التنقل مما یجعلھ عمل شاق یحتاجالزراعي  اإلرشادالعمل في   .٢٥

  ٣٨.٦٦  ١.٩٣٣  ٢٦  الزراعي یحتاج الى وقت اإلرشادالعمل في   .٢٦

      ٥= الدرجة القصوى * 
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توزیxع ) ٤(یمثxل الجxدول : التعرف على الخصائص الشخصیة والوظیفیɁة للمɁوظفین الɁزراعیین:  ثانیاً 
المؤھxxل الدراسxxي فقxxد تxxم توزیxxع : األفxxراد المبحxxوثین حسxxب الخصxxائص الشخصxxیة والوظیفیxxة اآلتیxxة

المبحوثین الى أربعة فئات ویظھر الجدول بان خریجxي البكxالوریوس شxكلوا أعلxى نسxبة مxن المبحxوثین 
، % ١٦0٩٨١ریجxي المعاھxد ، بینما كانت نسبة خ% ٣٣0٠١٨ثم خرجي اإلعدادیة بنسبة % ٤٣0٣٩٦

و مxxایتعلق . وھxxي أدنxxى النسxxب مxxن مجمxxو熬 عینxxة البحxxث% ٦0٦٠٥أمxxا نسxxبة حxxاملي الشxxھادات العلیxxا 
ثxxم المھندسxxین % ٤٥0٢٨٣بxxالمركز الxxوظیفي للمبحxxوثین فكانxxت أعلxxى نسxxبة لفئxxة المرشxxدین الxxزراعیین 

وفیمxxا یتعلxxق بنشxxأة . %١٨0٨٦٨وأخیxxراً رئxxیس قسxxم او شxxعبة بنسxxبة % ٣٥0٨٤٩الxxزراعیین بنسxxبة 
المبحxxxوثین فxxxنالحظ بxxxان فئxxxة النشxxxأة الحضxxxریة تفوقxxxت نسxxxبتھا عxxxن نسxxxبة النشxxxأة الریفیxxxة حیxxxث بلغxxxت 

أما بالنسبة لمدة الخدمة الوظیفیة فكانت نسxبة المبحxوثین ذوي . على التوالي% ٣٩0٦٢٢و % ٦٠0٣٧٨
، وأخیxxxراً %٢٨0٣٠٢سxxبة ، وجxxاء بعxxدھا المبحxxوثین ذوي الخدمxxة القصxxیرة بن%٥٠الخدمxxة الطویلxxة 

أمxxxا مxxxایتعلق بالتخصxxxص فیظھxxxر الجxxxدول ان %. ٢١0٦٩٨المبحxxوثین ذوي الخدمxxxة المتوسxxxطة بنسxxxبة 
وھي أعلxى بكثیxر مxن نسxبة % ٧٨0٣٠٢المبحوثین غیر المتخصصین باإلرشاد الزراعي تمثلت نسبتھم 

داد للعمxل باإلرشxاد وفیمxا یتعلxق بدرجxة االسxتع%. ٢١0٦٩٨المتخصصین باإلرشxاد الزراعxي والبالغxة 
، والمبحxوثین %٤٧0١٧٢الزراعي فنالحظ ان المبحوثین ذوي درجة االستعداد المتوسطة كانت نسxبتھم 

، أمxا نسxبة المبحxوثین ذوي درجxة االسxتعداد القلیلxة او %٢٤0٥٢٨ذوي درجة االستعداد العالیxة نسxبتھم 
السxابق فxي اإلرشxاد الزراعxي فیبxین أمxا بالنسxبة للتxدریب . لكxل منھمxا% ١٤0١٥٠المعدومxة فقxد بلغxت 

وھxي أعلxى النسxب، أمxا المبحxوثین % ٧٧0٣٥٨ان المبحوثین الغیر متدربین كانت نسxبتھم ) ٤(الجدول 
أشxھر كانxت نسxبتھم  ٣ – ١، بینما المبحوثین المتدربین مxن %١٣0٢٠٧المتدربین اقل من شھر نسبتھم 

٦0٦٠٣%xxر مxدربین أكثxوثین المتxبة المبحxراً نسxھر ، وأخیxة أشxن % ٢0٨٣٢ن ثالثxxب مxل النسxي اقxوھ
  . مجمو熬 عینة البحث

   

  .       توزیع األفراد المبحوثین حسب الخصائص الشخصیة والوظیفیة) : ٤( الجدول
  النسبة المئویة  العدد  تالفئا  خصائص المبحوثین

  المؤھل الدراسي. ١

  %٣٣0٠١٨  ٣٥  إعدادیة
  %١٦0٩٨١  ١٨  دبلوم

  %٤٣0٣٩٦  ٤٦  بكالوریوس
  %٦0٦٠٥  ٧  شھادة علیا

  المركز الوظیفي. ٢
  %٤٥0٢٨٣  ٤٨  مرشد زراعي
  %٣٥0٨٤٩  ٣٨  مھندس زراعي

  %١٨0٨٦٨  ٢٠  رئیس قسم او شعبة

  النشأة. ٣
  %٣٩0٦٢٢  ٤٢  ریفیة

  %٦٠0٣٧٨  ٦٤  حضریة

  مدة الخدمة. ٤
  الوظیفیة

  %٢٨0٣٠٢  ٣٠  سنة خدمة قصیرة) ١٣-١(
  %٢١0٦٩٨  ٢٣  سنة خدمة متوسطة) ٢٦-١٤(

  %٥٠  ٥٣  سنة خدمة طویلة) ٣٩-١٧(

  التخصص. ٥
  %٢١0٦٩٨  ٢٣  متخصص باإلرشاد الزراعي

  ٧٨0٣٠٢  ٨٣  غیر متخصص باإلرشاد الزراعي

درجة االستعداد . ٦
للعمل في اإلرشاد 

  الزراعي

  %٢٤0٥٢٨  ٢٦  عالیة
  %٤٧0١٧٢  ٥٠  متوسطة

  %١٤0١٥٠  ١٥  قلیلة
  %١٤0١٥٠  ١٥  التوجد

بق التدریب السا. ٧
  في اإلرشاد الزراعي

  %٧٧0٣٥٨  ٨٢  غیر متدرب
  %١٣0٢٠٧  ١٤  اقل من شھر

  %٦0٦٠٣  ٧  أشھر) ٣ -١( 
  %٢0٨٣٢  ٣  أشھر  ٣أكثر من 
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كعامɁل (إیجاد العالقة االرتباطیة بین اتجاھات الموظفین الɁزراعیین فɁي مدیریɁة زراعɁة نینɁوى  : ثالثاً 
قxیم مربxع كxاي المحسxوبة ) ٥(یوضxح الجxدول : یةوبین خصائص المبحوثین الشخصیة والوظیف) تابع

والذي یوضح العالقxة بxین اتجxاه المبحxوثین نحxو اإلرشxاد الزراعxي وفقxاً للمؤھxل الدراسxي حیxث بلغxت 
درجxxة وھxي أعلxxى مxxن القیمxxة الجدولیxة عنxxد مسxxتوى معنویxxة  ٢٦0٥٤٤المحسxxوبة x2 قیمxة مربxxع كxxاي 

المبحوثین نحو اإلرشاد الزراعي وبین المؤھل الدراسxي، أي أن توجد عالقة ارتباطیھ بین اتجاه   ٠0٠٥
وقxد یعxxود سxبب ذلxxك الxxى ان ارتفxا熬 المؤھxxل الدراسxxي للمبحxوثین أدى الxxى زیxxادة معلومxاتھم مxxن خxxالل 
المقxxررات الدراسxxیة ممxxا یxxنعكس ذلxxك علxxى زیxxادة إدراكھxxم بضxxرورة  اإلرشxxاد الزراعxxي وأھمیxxة عملxxھ 

xة وتتفق ھذه النتیجة مع ماتوصل إلیx١٩٨٧(ھ وھب (وSaleem )ة  ، )٢٠٠٦xدول العالقxح الجxا یوضxكم
بین اتجاه المبحوثین نحxو اإلرشxاد الزراعxي وبxین المركxز الxوظیفي للمبحxوثین حیxث بلغxت قیمxة مربxع 

أي أن  ٠0٠٥درجxة وھxي أعلxى مxن القیمxة الجدولیxة عنxد مسxتوى معنویxة  ٢٠0٧٨٤المحسوبة  x2 كاي
ه المبحوثین نحو اإلرشاد الزراعي وبین المركز الوظیفي للمبحوثین، وقxد توجد عالقة ارتباطیھ بین اتجا

یعود السبب الى ان المركز الوظیفي یعمل على تعxدیل اتجاھxات المبحxوثین مxن خxالل اتصxالھ بالھیئxات 
او الدوائر التي لھا عالقة بالعمل اإلرشxادي ممxا یعمxل ذلxك علxى تعxدیل اتجاھxھ ، ونالحxظ مxن الجxدول 

د عالقة ارتباط معنویة بین اتجاھات المبحوثین نحو اإلرشxاد الزراعxي وبxین نشxأة المبحxوثین  بوجو) ٥(
درجة وھي أعلى من القیمة الجدولیة عند مستوى   ١٣0٧٩٥المحسوبة x 2  حیث بلغت قیمة مربع كاي 

النشxxأة  أي أن توجxxد عالقxxة ارتباطیxxة بxxین اتجxxاه المبحxxوثین نحxxو اإلرشxxاد الزراعxxي وبxxین  ٠0٠٥معنویxxة 
ویxxدل ذلxxك علxxى أن المبحxxوثین ذوي النشxxأة الریفیxxة تكxxون اتجاھxxاتھم أكثxxر ایجابیxxة للعمxxل فxxي اإلرشxxاد 
الزراعي، كما انھ یوجد عالقة ارتباط معنویة بین اتجاھات المبحوثین نحو اإلرشاد الزراعxي وبxین مxدة 

درجة وھي أعلxى مxن   ٢٣0٤٩١المحسوبة x   2الخدمة الوظیفیة للمبحوثین  حیث بلغت قیمة مربع كاي
أي أنxxھ توجxxد عالقxxة ارتباطیxxة بxxین اتجxxاه المبحxxوثین نحxxو  ٠0٠٥القیمxxة الجدولیxxة عنxxد مسxxتوى معنویxxة 

اإلرشxxاد الزراعxxي وبxxین مxxدة الخدمxxة الوظیفیxxة للمبحxxوثین ، وقxxد یعxxود السxxبب الxxى اكتسxxاب المبحxxوثین 
مما ینعكس ایجابیxاً علxى اتجاھxاتھم نحxو معارف ومعلومات عالیة نتیجة لتراكم خبرتھم على مر السنین 

  .العمل باإلرشاد الزراعي
     
  لمبحوثینلخصائص ا الزراعي وفقاً  باإلرشادالعالقة االرتباطیة بین االتجاه نحو العمل ): ٥(جدول ال

  المحسوبة)  x 2(قیمة مربع كاي   خصائص المبحوثین  ت
  x 2    =    ٢٦0٥٤٤*            معنویة  المؤھل الدراسي  .١
  x 2   =    ٢٠0٧٨٤  *                معنویة  المركز الوظیفي  .٢

  x 2    =  ١٣0٧٥٩  *                معنویة  النشأة  .٣
  x 2   =    ٢٣0٤٩١*                 معنویة  مدة الخدمة الوظیفیة  .٤
  x 2   =   ١٠0١٣٨*           معنویة   التخصص  .٥
  x 2   =   ١٧0١٥٩*             معنویة  مل باإلرشاد الزراعيدرجة االستعداد للع  .٦
 x 2   =  ١٧0٥٠٤*        معنویة      التدریب السابق في اإلرشاد الزراعي  .٧

    ٠0٠٥معنویة عند مستوى * 
        

نحxxو  كمxxا نالحxxظ مxxن الجxxدول أعxxاله بوجxxود عالقxxة ارتبxxاط معنویxxة بxxین اتجاھxxات المبحxxوثین
المحسxوبة  x2  مربxع كxاي  الزراعxي  حیxث بلغxت قیمxة اإلرشxادلتخصص فxي ا بیني واإلرشاد الزراع

توجxxxد عالقxxxة  أنأي  ٠0٠٥درجxxة وھxxxي أعلxxى مxxxن القیمxxxة الجدولیxxة عنxxxد مسxxxتوى معنویxxة   ١٠0١٣٨
لتخصxص ، وقxد یعxود سxبب ذلxك بxان اغلxب ا بینارتباطیة بین اتجاه المبحوثین نحو اإلرشاد الزراعي و

دروسxxاً فxxي التخصxxص  األكادیمیxxةنظxxر عxxن تخصصxxاتھم قxxد تلقxxوا فxxي دراسxxتھم المبحxxوثین بغxxض ال
 اإلرشxxادقنxxاعتھم فxxي ھxxذا المجxxال ممxxا جعxxل اتجاھxxاتھم ایجابیxxة نحxxو العمxxل فxxي  ھxxذا مxxازاداإلرشxxادي و
درجxة اسxتعداد  بxینوأظھرت النتائج بوجود عالقة ارتباط معنویة بین اتجاھات المبحxوثین  والزراعي ، 
درجxة   ١٧0١٥٩المحسxوبة  x2   مربxع كxاي لعمxل فxي اإلرشxاد الزراعxي حیxث بلغxت قیمxةالمبحوثین ل

توجxxد عالقxxة ارتباطیxxة بxxین اتجxxاه  إن، أي  ٠0٠٥وھxxي أعلxxى مxxن القیمxxة الجدولیxxة عنxxد مسxxتوى معنویxxة 
، وقxد یعxود سxبب ذلxك ستعدادھم للعمل باإلرشاد الزراعيدرجة ا بینالمبحوثین نحو اإلرشاد الزراعي و

 أظھxرت، وأخیxراً االتجاھات االیجابیة یكونوا أكثر انخراط في العمxل اإلرشxاديإن المبحوثین ذوي  إلى
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الزراعي وفقاً للتدریب السxابق  اإلرشادالنتائج بوجود عالقة ارتباط معنویة بین اتجاھات المبحوثین نحو 
القیمxة الجدولیxة درجxة وھxي أعلxى مxن  ١٧0٥٠٤المحسxوبة  x2الزراعxي حیxث بلغxت قیمxة  اإلرشادفي 

بxxذلك نxxرفض فرضxxیة العxxدم ، أي ان توجxxد عالقxxة ارتباطیxxة بxxین اتجxxxاه  ٠0٠٥عنxxد مسxxتوى معنویxxة 
، وقxxد یعxxود الزراعxxي اإلرشxxادالمبحxxوثین نحxxو اإلرشxxاد الزراعxxي وفقxxا للتxxدریب السxxابق للمبحxxوثین فxxي 

   .ن التدریبم السبب بان التدریب السابق للمبحوثین كان جیداً وقد استفادوا
  

  االستنتاجات
  : التي أظھرھا البحث نستنتج مایاتياستناداً إلى النتائج 

  . اد الزراعي غیر متبلور بشكل كاملإن اتجاھات المبحوثین نحو العمل في اإلرش .١
نستنتج أن غالبیة المبحوثین مقتنعین بأھمیة اإلرشاد الزراعي من الناحیة النظریة فقط، كمxا أن  .٢

 . ي یقومون بعدة أعمال زراعیة فضالً عن عملھم باإلرشاد الزراعيالعاملین باإلرشاد الزراع
، المؤھل الدراسي، المركز الxوظیفي، النشxأة، مxدة الخدمxة الوظیفیxة، التخصxص: إن المتغیرات .٣

تلعxب دور  تxدریب السxابق فxي اإلرشxاد الزراعxي، الالستعداد للعمxل باإلرشxاد الزراعxيدرجة ا
 . ین نحو العمل في اإلرشاد الزراعيالموظفین الزراعی في صقل االتجاھات االیجابیة لدى

                                        
  التوصیات

  : االستنتاجات نوصي بمایلي إلىاستناداً 
 باإلرشxxادالتركیxxز علxxى ضxxرورة تحسxxین وتعxxدیل اتجاھxxات المxxوظفین الxxزراعیین نحxxو العمxxل  .١

  . الزراعي
ور اإلرشxxاد واالسxxتفادة مxxن جھxxودھم فxxي اإلرشxxاد الزراعxxي انتقxxاء المبحxxوثین ذوي القناعxxة بxxد .٢

 .  بھا العاملین في اإلرشاد الزراعيوتحدید األعمال التي یقوم 
وزج المبحxxوثین ذوي المxxؤھالت الدراسxxیة  جیxxدة ةاالسxxتعانة بمبحxxوثین ذوي مxxؤھالت دراسxxی .٣

ذوي المراكxxز ، والتركیxxز علxxى المبحxxوثین الزراعxxي اإلرشxxادالمتدنیxxة بxxدورات تدریبیxxة فxxي 
ن باإلرشxxاد الزراعxxي وطویلxxة فضxxالً عxxن إنھxxم متخصصxxالخدمxxة الوذوي  ،عالیxxةالوظیفیxxة ال
اإلرشxاد الزراعxي مxن خxالل تxوفیر مسxتلزمات  لxدیھم اسxتعداد للعمxل فxياالستعانة بمبحوثین و

د الزراعxxي لتطxxویر العمxxل ة جیxxدة فxxي مجxxال اإلرشxxاولxxدیھم خلفیxxة تدریبیxx العمxxل اإلرشxxادي
 . ياإلرشاد
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ABSTRACT 

        The aim of this study was to know the attitudes of agricultural officials 
working in Nineveh agriculture directorates toward working in agricultural 
extension and to study some variables which affect on attitudes by founding 
correlation between the attitudes of the agriculture officials as a dependent 
variable and some personal and vocational characteristics which are: Academic 
qualification, A profesional status, growing, official service period, specialty, 
degree of readiness to work in agricultural extension, pre-training in 
agricultural extension. The number of studuil sample was 106 agricultural 
official and the data were collected through questionnaire. The collected data 
were analyzed by using some statistical methods: means and percentage weight 
and chi-square (x2) to found relation between dependent and independent 
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variables. The results showed that 9.433% of respondents were of negative 
attitudes towards working in agricultural extension, 78.301% were neutral 
attitudes and 12.266% of respondents were of positive attitudes. The results 
also showed a presence of positive significant correlation between attitudes of 
respondents and some independent variables which are: Academic 
qualification, A optional status, growing, official service period, specialty, 
degree of readiness to work in agricultural extension, pre-training in 
agricultural extension.                              

  
  المصادر

 ، منشxxورات مجمxxعاد الزراعxxي بxxین الفلسxxفة والتطبیxxقاإلرشxx .)١٩٩٠(المحسxxن  ، عبxxاس عبxxدالخفxxاجي
 . ، الجماھیریة العربیة اللیبیةاتالفتح للجامع
ورقة عمل معھد اإلدارة العامxة بسxلطنة عمxان فxي النxدوة الدوریxة السادسxة  .)١٩٨٨(الزراعة والتنمیة 
 . نة عمان، سلطلخدمة المدنیة والتنمیة اإلداریةفي مجال ا

الزراعxي،  اإلرشxادمركxز  ،الزراعxي اإلرشxادمختارات فxي مجxال  .)١٩٩٧(مة، فواد عبد اللطیف سال
 . ، المملكة العربیة السعودیةسعود، جامعة الملك كلیة الزراعة

 اإلرشxxادرؤیxxة مقترحxxة لتطxxویر  .)٢٠٠٦(، محمxxد محمxxد خضxxر السxxید سxxعد الxxدین محمxxد ،عبxxد العxxال
، معھxxد بشxxرق الxxدلتا اإلقلیمیxxة، مركxxز البحxxوث الزراعیxxة محطxxة البحxxوث اعxxي المصxxريالزر

 . ، جمھوریة مصر العربیةالزراعیة والتنمیة ةاإلرشادیالبحوث 
بمxدیریتي الزراعxxة والمیxاه بمنطقxxة القصxxیم  ناتجاھxات العxxاملی .)١٩٨٨(عبxد المقصxxود ، بھجxت محمxxد 

 ،١٩-٦ ):١(١٠ ،رشد الزراعي ، مجلxة كلیxة الزراعxةبالمملكة العربیة السعودیة نحو وظیفة الم
   .دیةالمملكة العربیة السعو، سعود ألمللكجامعة 
الxxوظیفي  لxxألداءموضxxوعیة تقیxxیم المشxxرفین الxxزراعیین المباشxxرین  .)٢٠٠٤( إسxxماعیلمحمxxد ، احمxxد 

، محافظات جمھوریxة مصxر العربیxةللمرشدین الزراعیین وعالقتھا ببعض المتغیرات في بعض 
   .جمھوریة مصر العربیة  ٢٨٠-٢٦٣ ):٢(٢٥للتبادل العلمي،  ةدریمجلة االسكن

دیریxة ، مالزراعي الجزء العملxي اإلرشاد .)٢٠٠٧(د، درویش جمعة شیخ، لیلى شمعون بشار وحی ،ننھ
، الجمھوریxxة العربیxxة اعxxة، كلیxxة الزرالكتxxب والمنشxxورات الجامعیxxة، منشxxورات جامعxxة حلxxب

  .السوریة
بعxxض العوامxxل المxxؤثرة علxxى اتجاھxxات المھندسxxات  .)١٩٨٧(حمxxد جمxxال الxxدین سxxید محمxxود ا وھبxxة،

، جمھوریxة مصxر الزراعxي اإلرشxاد، مركز بحوث الزراعي اإلرشادحو العمل في الزراعیات ن
   .العربیة
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