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في بعض محافظات  الزراعي رشادباإلقیاس االحتیاجات التدریبیة بطریقة بوریك المطورة للعاملین 
  *الزراعیة یةرشاداإلشمال العراق في مجال تخطیط البرامج 

  عامل فاضل خلیل العباسي
  العراق/  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /  الزراعي رشاداإلقسم 

  
  الخالصة 

الزراعgي فgي  رشgادباإلالخدمgة للعgاملین  أثنgاءتقدیر االحتیاجات التدریبیة في  ىإلیھدف البحث 
تحدیggد االخggتالف فggي ھggذه ثgم  الزراعیggة یةرشggاداإلمحgافظتي دھggوك واربیggل فggي مجgال تخطggیط البggرامج 

معادلgة  واسgتخدمت عشgوائیاً  ماختیgارھتgم  مبحوثgاً  ٧١وشgمل البحgث ، االحتیاجات وفقgا لgبعض العوامgل
تggدریب العggاملین  إلggىالنتggائج وجggود حاجggة  وأظھggرت. لمطggورة لقیggا唉 االحتیاجggات التدریبیggةبوریggك ا

الحاجggة  أولویgات أنكمggا ، كبgر مggن حاجgة العggاملین فgي محافظggة اربیgلأفggي محافظgة دھggوك  یینرشgاداإل
كمggا تبggین عggدم وجggود فggروق معنویggة فggي االحتیاجggات التدریبیggة وفggق العمggر ، تختلggف بggین المحggافظتین

مgدة الخدمgة الوظیفیgة وموقgع العمgل والمركgز الgوظیفي والتخصgص ومسgتوى التعلgیم و النشgأةو ن唉الجو
  .التدریب السابقو یةرشاداإل ةالخدممدة و

  
  المقدمة

خطgط وبgرامج مناسgبة لھgذه النشgاطات فgي  بإعgدادبفعالیة القیام  یةرشاداإل اإلعمالیتطلب تنفیذ 
الرسgمیة علgى وضgع ھgذه  رشgاداإل أجھgزةضgعھا الدولgة وتعمgل التنمیgة الوطنیgة التgي ت إستراتیجیة إطار

الخاصgة ذات العالقgة بالتنمیgة الزراعیggة  أوالبgرامج بالتعgاون مgع تنظیمgات المgزارعین والھیئgات العامgة 
 يرشgاداإلیریgد الجھgاز  الزراعي ھو التنسیق مابین ما يرشاداإلفالتخطیط للعمل ، )١٩٩٦، الریماوي(

وقدراتgھ المادیgة والبشgریة  يرشاداإلالجھاز  إمكانیاتتخدم المجتمع وبین  أھدافیحقق من  أنالزراعي 
 ،)١٩٩٨، سgویلم(تتحكم فیھ وذلgك خgالل فتgرة زمنیgة محgدودة  أنوالظروف البیئیة والزمنیة التي یمكن 

وقgggد یكgggون التخطgggیط مھمgggة صgggعبة خاصgggة فgggي المجتمعgggات النامیgggة بسgggبب ضgggعف الgggوعي السیاسgggي 
ن غیggاب إلھggذا فgg، صggیرة المggدى واتخggاذ قggرارات متسggرعةوضggع خطggط ق إلggىیggؤدي واالقتصggادي ممggا 

، Crestvao( یةرشgاداإللفشgل المشgاریع والنشgاطات  رئیسgیاً  التخطیط الجید والتقویم المستمر یعد سgبباً 
 ھggا عملیggة تخطggیط موجggھعملیggة التخطggیط فggي القطggاع الزراعggي فggي العggراق فتتصggف بكون أمggا، )١٩٩٧

وم المؤسسات الرسمیة وشبھ الرسgمیة بالتعgاون مgع بعضgھا الgبعض فgي وضgع خطgط المركزي حیث تق
ولكgن ، اقشgة ھgذه الخطgط فgي مgؤتمرات قطریgةعلى المستویات المحلیة ومستوى المحافظات ومن ثم من

عggدم  إلggىیشggیر الزراعیggة فggي العggراق ومggن خggالل الدراسggات  یةرشggاداإلالواقgع الفعلggي لتخطggیط البggرامج 
التعلیمیة من قبل العاملین على المستوى المحلي وغیاب خطgط العمgل  واألھدافالعامة  األھدافوضوح 

العلمgي لتقیgیم البgرامج  األسgلوب إتبgاعخطgوات عملیgة التخطgیط بشgكل دقیgق وعgدم  إتبgاعالسنویة وعgدم 
مggن المرشggدین الggزراعیین فggي العggراق ال یوجggد لggدیھم % ٤٥ أن تبggین أخggرىوفggي دراسggة ، یةرشggاداإل

لیات منفgذي ومسgؤ اھم لgم یحgددومgن% ٢٤ن إو، یةرشgاداإلج زمني محدد ومكتوب  لتنفیgذ الخطgط برنام
جggل تجggاوز المشggكالت أومggن ، )١٩٩١، صggفاء الggدین( البرنggامج وكانggت خططھggم غیggر كاملggة أوالخطggة 

یgذ الزراعgي فgي مجgال تخطgیط وتنف رشادباإلالمھني للعاملین  األداءوالسلبیات المذكورة البد من تطویر 
الخدمggة التggي تعggد  أثنggاءالزراعیggة ویggتم ذلggك مggن خggالل بggرامج التggدریب فggي  یةرشggاداإلوتقggویم البggرامج 

لتلggك البgرامج ھggي تحدیgد االحتیاجggات  األسgا唉للعgاملین علggى اخgتالف مسggتویاتھم الوظیفیgة وان الخطggوة 
الباحggث للقیggام بھggذا  وھggذا مggا دفggع یةرشggاداإلفggي مجggال تخطggیط البggرامج  یینرشggاداإلالتدریبیggة للعggاملین 

فgي مجgال تخطgیط وتنفیgذ  یینرشgاداإلدراسات لتقدیر االحتیاجات التدریبیة للعgاملین  أجریتوقد . البحث
) ١٩٨٨(فقد وجد  الزھرانgي وشgیبة ، وعالقة تلك االحتیاجات ببعض العوامل یةرشاداإلوتقویم البرامج 

للمرشggدین الggزراعیین فggي  یةرشggاداإلبggرامج المتطلبggات التدریبیggة المعبggر عنھggا فggي مجggال تخطggیط ال أن
علggى قیggا唉 نتggائج البggرامج القggدرة : األھمیggةبالمملكggة العربیggة السggعودیة كانggت حسggب  اإلحسggاءمنطقggة 

 ،خطgة عمgل سgنویة إعgدادالقgدرة علgى والقدرة على تحلیل المشgاكل الزراعیgة بطریقgة علمیgة ، وتقویمھا
 یةرشgاداإلعدد سنوات الخدمة ، لبات التدریبیة وكل من السنالمتطمعنویة بین  ارتباطیھكما وجدا عالقة 

                                                 
  ٢١/٦/٢٠١٠وقبولھ  ٢٠/١/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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ووجgد العباسgي . السgابق يرشgاداإلمدة التgدریب ، ة معنویة مع مدة الخدمة الوظیفیةووجود عالقة عكسی
للموظفین الزراعیین في محافظة نینgوى انgھ توجgد  یةرشاداإلالحتیاجات التدریبیة لفي دراستھ ) ١٩٩٨(

التggدریب و  یةإرشggادوظیفggة  إشggغالوالتخصggص حتیاجggات التدریبیggة وفggق النشggأة واالفggروق معنویggة فggي 
الرضgا عgن والزراعgي  رشgاداإلاالتجgاه نحgو والخدمgة  أثنgاء يرشgاداإلالتgدریب وقبل الخدمة  يرشاداإل

موقgع و دارياإلالتكلیgف ومسgتوى التعلgیم والجgن唉 وتوجد فروق معنویة وفgق العمgر  الفي حین ، العمل
 أثنgاءتقgدیر االحتیاجgات التدریبیgة فgي : أتيمgا یg إلgىویھدف البحث الحالي . ة الخدمة الوظیفیةومدالعمل 

الزراعي في محافظتي دھوك واربیل في مجال تخطیط وتنفیذ وتقgویم البgرامج  رشادباإلالخدمة للعاملین 
وفgق العوامgل لزراعgي ا رشgادباإلالفروق في االحتیاجات التدریبیة للعاملین  وإیجاد. الزراعیة یةرشاداإل

مدة الخدمgة وموقع العمل والمركز الوظیفي والتخصص ومستوى التعلیم والنشأة والجن唉 والعمر : اآلتیة
  .التدریب السابقو یةرشاداإلمدة الخدمة والوظیفیة 

  
  وطرائقھ مواد البحث

 ٣٤و الزراعggي فggي محggافظتي دھggوك واربیggل رشggادباإلمggن العggاملین  مبحوثggاً  ٧١شggمل البحggث 
 ٣٧المحافظggة والزراعggي فggي  رشggادباإل مggن عggدد العggاملین% ٦٣مggن محافظggة دھggوك یمثلggون  مبحوثggاً 
مgن  الزراعي تgم اختیgارھم عشgوائیاً  رشادمن عدد العاملین باإل %٦٣ من محافظة اربیل یمثلون مبحوثاً 

ت وصggمم .مركggز كggل محافظggةإلggى یة المنتشggرة فggي عمggوم المحggافظتین إضggافة رشggادجمیggع المراكggز اإل
منھggا معلومggات شخصggیة ووظیفیggة عggن المبحggوثین  فیمggا تضggمن  األولاسggتمارة اسggتبیان تضggمن الجggزء 

تgم تحدیgدھا بعgد االطgالع  یةرشgاداإلفقgرة ذات عالقgة بتخطgیط وتنفیgذ وتقgویم البgرامج  ١٥الجزء الثاني 
唉 مgن نgوع كgل فقgرة ثgالث مقgایی أمgامووضع ، التي تخص الموضوع واألدبیاتعلى الدراسات السابقة 

كggل فقggرة والتggي  أمggامحggد البggدائل الخمسggة أیؤشggر علggى  أنلیكggرت وعلggى المبحggوث بعggد قggراءة الفقggرة 
مقیggا唉 درجggة : ل مقیggا唉 مggن المقggایی唉 الثالثggة وھggيعggالي علggى كgg ٥و واطggئ ١تراوحgت درجاتھggا بggین 

الفقggرة الفقggرة مggن وجھggة نظggر المبحggوث مقیggا唉 درجggة المعلومggات التggي یمتلكھggا المبحggوث عggن  أھمیggة
المطggورة  Borichومقیggا唉 فرصggة اسggتخدام الفقggرة فggي عمggل المبحggوث وقggد اسggتخدمت معادلggة بوریggك 

وكمgا  یةرشgاداإللحساب االحتیاج التgدریبي لكgل فقgرة مgن فقgرات مجgال تخطgیط وتنفیgذ وتقgویم البgرامج 
  :يأتی

Tn = [(I-K)*I] + [(I-O)*I]/2 
  :أنحیث 

Tn  = التدریب في كل فقرة إلىالحاجة.  
I  = الفقرة أھمیةدرجة.  

K  =درجة معلومات المبحوث عن الفقرة.  
O =فرصة استخدام الفقرة من قبل المبحوث.  

 ).٤-(و) ٢٠(+المعادلة السابقة یتراوح المدى النظري لدرجة الحاجة في كل فقرة بین  إلى واستناداً 
ل التخطggیط وقgد اعتمgد صgدق المحتggوى لتحقیgق صgدق االسgتبیان حیggث استخلصgت فقgرات مجgا

كما تم قیا唉 ثبات كل مقیgا唉 ، الموضوع والدراسات السابقة أدبیات من یةرشاداإلوتنفیذ وتقویم البرامج 
بمعادلgة . بطریقة التجزئة النصgفیة والتصgحیح)  االستخدام –المعلومات  – األھمیة(من المقایی唉 الثالثة 

وثبgات  ٠.٦٦بgات مقیgا唉 المعلومgات وث ٠.٨٨٩ األھمیgةوبلغ مقیا唉 ثبgات مقیgا唉 ، براون –سبیرمان 
 إلیجgادوقد اسgتخدمت المتوسgطات الحسgابیة . وھي معامالت ثبات عالیة ٠.٩٥مقیا唉 فرصة االستخدام 

كمgا اسgتخدم  .عgامالتدریب في كل فقرة من فقرات المقیا唉 لجمیgع المبحgوثین بشgكل  إلىمتوسط الحاجة 
الفggروق فggي االحتیاجggات  إلیجggاد (Anova) حggادياألوكggذلك تحلیggل التبggاین  (t-test)االختبggار التggائي 

  .لمتغیرات البحث التدریبیة للمبحوثین وفقاً 
  

  النتائج والمناقشة
الفقgرة  إننتgائج البحgث  أوضحت :یةرشاداإلتقدیر االحتیاجات التدریبیة في مجال تخطیط البرامج . أوالً 

في كل مgن محgافظتي دھgوك الزراعي  شادرباإلالتدریب للعاملین  إلىللحاجة  األولالتي احتلت الترتیب 
 أمgا، درجgة علgى التgوالي ٦.٦٧و ٨.٠٤بمتوسgط حسgابي قgدره ) وضع خطgة العمgل(واربیل كانت فقرة 

معرفggة (التggدریب فggي كggل مggن المحggافظتین فھggي فقggرة  إلggىللحاجggة  األخیggرالفقggرة التggي احتلggت الترتیggب 
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درجgة علgى التgوالي كمgا موضgح فgي  ٣.٣١و ٤.٦٢بمتوسgط حسgابي قgدره ) یةرشgاداإلوظائف البرامج 
  ).١(جدول ال
  
الزراعggي فggي مجggال تخطggیط البggرامج  رشggادباإلترتیggب االحتیاجggات التدریبیggة للعggاملین : )١(جggدول ال

  یةرشاداإل

 الفقرات ت
 الترتیب العام أربیل دھوك

X  الرتبة  X الرتبة X الرتبة 

 وضع خطة العمل ١
٨.٠
١ ٤ 

٦.٦
١ ٧.٤٢ ١ ٧ 

٦.٧ يإرشادتخطیط برنامج  ٢
٥.٣ ٢ ٦

٢ ٦.١١ ٣ ٣ 

٦.٦ جمع البیانات عن المجتمع الریفي المحلي ٣
٧ 

٥.٢ ٣
٢ 

٣ ٦.٠١ ٤ 

٤ 
توضیح دور المرشد الزراعي في تخطیط 

 يرشاداإلالبرنامج 
٦.١
٨ ٣ 

٥.٥
٤ ٥.٩١ ٢ ٠ 

للمشاركة في البرامج تشجیع الریفیین  ٥
 یةرشاداإل

٥.٩
٤.٦ ٩ ٢

٥ ٥.٣٦ ٦ ٧ 

مشاركة الریفیین في بناء البرامج  أھمیةمعرفة  ٦
 یةرشاداإل

٦.٢
٩ 

٤.١ ٧
٢ 

٦ ٥.٣٢ ١١ 

 یةرشاداإلتخطیط البرامج  مبادئمعرفة  ٧
٦.٤
٤.٥ ٧ 

٣.٧
٧ ٥.٢٥ ١٢ ٧ 

٦.٤ معرفة مھام لجنة التخطیط ٨
٣.٦ ٤.٥ ٧

٨ ٥.١٨ ١٣ ١ 

٥.٥ یةرشاداإلالخطط  اعأنومعرفة  ٩
٩ 

٤.٤ ١٠
٧ 

٩ ٥.٠٨ ٧ 

 األولویةترتیب مشاكل الریفیین حسب  ١٠
٤.٩
١٣ ٧ 

٥.١
١٠ ٥.٠٧ ٥ ٩ 

٦.٣ يرشاداإلتقویم البرنامج  ١١
٣.٣ ٦ ١

١١ ٤.٩٨ ١٤ ٦ 

البیانات المطلوبة لتخطیط البرنامج  أنواع ١٢
 يرشاداإل

٥.٣
٤.٤ ١٢ ٥

١٢ ٤.٩٣ ٨ ٢ 

٥.٤ يرشاداإلالبرنامج  أھدافتحدید  ١٣
١ 

٤.٣ ١١
٣ 

١٣ ٤.٩٢ ٩ 

تحدید دور القادة الریفیین المحلیین في بناء  ١٤
 يرشاداإلالبرنامج 

٤.٦
٤.١ ١٤ ٤

١٤ ٤.٤٣ ١٠ ٧ 

٤.٦ یةرشاداإلمعرفة وظائف البرامج  ١٥
٣.٣ ١٥ ٢

١٥ ٤.٠٣ ١٥ ١ 

  .غیر معنوي ٠.٣٥= قیمة معامل ارتباط الرتب بین ترتیب محافظتي دھوك واربیل 
  **٠.٨٤= عامل ارتباط الرتب بین ترتیب محافظة دھوك والترتیب العام قیمة م

  **٠.٧٠= قیمة معامل ارتباط الرتب بین ترتیب محافظة اربیل والترتیب العام 
  

فgي محggافظتي  یینرشggاداإلترتیgب االحتیاجggات التدریبیgة للعgاملین  إنیتبgین مgن الجggدول السgابق 
دم ضgعف قیمgة معامgل ارتبgاط الرتgب بgین المحgافظتین وعg دھوك واربیل متباین ویتضح ذلك من خgالل

 رشggادباإلعggدم تشggابھ الخبggرات والمعggارف التggي یمتلكھggا العggاملون  إلggىوقggد یعggزى ھggذا التبggاین ، معنویتggھ
  .یةرشاداإلالزراعي في المحافظتین في مجال تخطیط البرامج 

  .)٢جدول لا( لبعض العوامل الفروق في االحتیاجات التدریبیة وفقاً . ثانیاً 
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وعنgد مقارنgة متوسgطات االحتیاجgات  ،تم توزیع المبحوثین على ثالث فئgات باسgتخدام المgدى :العمر. ١
قgل مgن أوھgي  ٠.٤٢المحسgوبة ) F(التدریبیة للفئات العمریة الثالثة باستخدام تحلیgل التبgاین بلغgت قیمgة 

نgوي فgي االحتیاجgات التدریبیgة أي انgھ ال یوجgد فgرق مع ٠.٠٥الجدولیgة عنgد مسgتوى معنویgة ) F(قیمة 
بینمgا التتفgق مgع مgا وجgده ) ١٩٩٨(العباسي  إلیھللفئات العمریة الثالثة وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصل 

الزراعgي  رشgادباإلعgدم تخصgص غالبیgة المبحgوثین  إلىوقد یعود سبب ذلك ) ١٩٨٨(الزھراني وشیبة 
  .السابقة لمزاولة المھنة األكادیمیةفي دراستھم 

) t(باسggتخدام االختبggار التggائي بلغggت قیمggة  واإلنggاثعنggد مقارنggة متوسggطي  حاجggة الggذكور  :الجيينس. ٢
أي انgھ ال یوجgد اخgتالف بgین احتیاجgات  ٠.٠٥وھي قیمة غیر معنویة عند مسgتوى  ٠.٥٦١-المحسوبة 

عgدم  إلgى أیضgاوقgد یعgود سgبب ذلgك ) ١٩٩٨(وتتفق ھgذه النتیجgة مgع ماوجgده العباسgي  واإلناثلذكور ا
  .الزراعي رشادباإل واإلناثتخصص كل من الذكور 

  لمتغیرات البحث الفروق في االحتیاجات التدریبیة وفقاً : )٢(جدول ال

 (F)قیمة   المحسوبة (t)قیمة   المتوسط الحسابي  العدد  المتغیرات
  المحسوبة

  العمر. ١
  سنة) ٣٥-٢٤(
  سنة) ٤٧-٣٦(
  سنة) ٥٨-٤٨(

  
٢٠  
٢٣  
٢٨  

  
٨٦.٥٣  
٨١.٢٠  
٧٣.٨٤  

 ---------  
٠.٤٢  

  غیر معنویة

٢ .唉الجن  
  ذكور
  إناث

  
٦٤  
٧  

  
٧٨.٧٣  
٨٩.٥٠  

-٠.٥٦١ 
  ---------   غیر معنویة

  النشأة. ٣
  ریفي

  حضري

  
٣٥  
٣٦  

  
٨٨  

٧١.٨١  

٠.٩٢٧  
    غیر معنویة

  مستوى التعلیم. ٤
  إعدادیة زراعة
  معھد زراعي
  كلیة زراعة

  
٣٢  
١٦  
٢٣  

  
٧٦.٨٤  
٦٣.١٢  
٩٥.٥٠  

 ---------  
٢.٣٥  
  نویةغیر مع

  التخصص. ٥
  متخصص باإلرشاد

  غیر متخصص باإلرشاد

  
٧  
٦٤  

  
٨٥.٧١  
٧٩.١٤  

٠.٣٤١  
    غیر معنویة

  المركز الوظیفي. ٦
  مدیر إرشاد

  مشرف إرشادي
  مرشد زراعي

  
٨  
٦  
٥٧  

  
٦٦.٠٦  
٨٠.٤٢  
٨١.٦٦  

 ----------  
٠.٣٦  

  غیر معنویة
  

  موقع العمل. ٧
  قریة

  مركز ناحیة
  مركز قضاء

  مركز محافظة

  
١٢  
٣٤  
١٥  
١٠  

  
٩٤.٥٠  
٧١.٤٣  
٦٨.٤٣  
١٠٧.٦٥  

 ----------  
٢.٢٤  

  غیر معنویة
  

  مدة الخدمة الوظیفیة. ٨
  سنوات) ١٠(أقل من 

  سنة )٢٠-١٠(
  سنة) ٢٠(أكثر من 

  
٣١  
٦  
٣٤  

  
٨٧.٣٢  
٥٤.٣٣  
٧٧.٤٣  

 -----------  
١.٢٨  

  غیر معنویة
  

  مدة الخدمة اإلرشادیة. ٩
  سنوات) ٥(اقل من 

  سنوات) ١٠-٥(

  
٥١  
١٠  

  
٨٠.٥١  
٦٩.٦٥  

 ----------  
٠.٣٢  

  غیر معنویة
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  ٨٦.٣٠  ١٠  نواتس) ١٠(اكثر من 
  التدریب السابق. ١٠

) ٣٠(متدرب أقل من 
  یوم

  یوم) ٦٠-٣٠(متدرب 
  یوم) ٩٠-٦١(متدرب 

  غیر متدرب

  
٣٨  
٦  
١٣  
١٤  

  
٨٦.٥٠  
٦٣.١٤  
٧٥.٥٨  
٥٧.٢٩  

 ----------  ١.٤٠  
  غیر معنویة

  

) t(ن والحضgریین باسgتخدام االختبgار التgائي بلغgت قیمgة عند مقارنة متوسطي حاجgة الgریفیی :النشأة. ٣
أي انgھ ال یوجgد اخgتالف بgین احتیاجgات  ٠.٠٥وھي قیمة غیgر معنویgة عنgد مسgتوى  ٠.٩٢٧المحسوبة 

ویالحggظ وجggود فggرق ، )١٩٩٨(وال تتفggق ھggذه النتیجggة مggع مggا وجggده العباسggي . الggریفیین والحضggریین
ین والحضggریین قggد یعggود سggببھ إلggى إدراك الggریفیین أھمیggة ظggاھري كبیggر بggین متوسggط احتیاجggات الggریفی

موضوع تخطیط البرامج اإلرشادیة من أجل تحقیق التنمیة الریفیة مما انعك唉 في شgعورھم بالمزیgد مgن 
  .الحاجة إلى التدریب في ھذا المجال

تحلیgل التبgاین  عند مقارنة متوسطات االحتیاجgات التدریبیgة للفئgات الثالثgة باسgتخدام :مستوى التعلیم. ٤
أي انggھ ال یوجggد فggرق   ٠.٠٥وھggي قیمggة غیggر معنویggة عنggد مسggتوى  ٢.٣٥المحسggوبة ) F(بلغggت قیمggة 

). ١٩٩٨(معنوي في االحتیاجات التدریبیة بین الفئات الثالثgة وتتفgق ھgذه النتیجgة مgع مgا وجgده العباسgي 
الثالثgة حیgث كانgت حاجgة ومن المالحظ انھ یوجد فرق ظgاھري كبیgر بgین متوسgطات احتیاجgات الفئgات 

خریجي الكلیات الزراعیة كبیرة جدا وقد یعود سبب ذلك إلى ان ھgذه الفئgة مgن العgاملین اإلرشgادیین یقgع 
  .على عاتقھا مسؤولیة تخطیط البرامج اإلرشادیة مما اظھر حاجة كبیرة إلى التدریب في ھذا المجال

لمتخصصggین باإلرشggاد الزراعggي عنggد مقارنggة متوسggطي حاجggة المتخصصggین وغیggر ا :التخصييص. ٥
 ٠.٠٥وھgي قیمgة غیgر معنویgة عنgد مسgتوى  ٠.٣٤١المحسgوبة ) t(باستخدام االختبار التائي بلغت قیمة 

أي انggھ ال یوجggد فggرق معنggوي فggي االحتیاجggات التدریبیggة لكggال الفئتggین وتتفggق ھggذه النتیجggة مggع مggا وجggده 
لزراعي اكبر من حاجة غیر المتخصصgین ویالحظ ان حاجة المتخصصین باإلرشاد ا) ٢٠٠٣(العباسي 

وقد یعزى ذلك إلى إدراك المتخصصین باإلرشgاد أھمیgة تخطgیط البgرامج اإلرشgادیة ورغبgتھم باكتسgاب 
 .المزید من المعارف والخبرات في ھذا المجال مما انعك唉 في زیادة حاجتھم إلى التدریب

یب للفئات الوظیفیة الثالثة باستخدام تحلیgل عند مقارنة متوسطات الحاجة إلى التدر :المركز الوظیفي. ٦
أي أنggھ ال یوجggد فggرق  ٠.٠٥وھggي غیggر معنویggة عنggد مسggتوى  ٠.٣٦المحسggوبة ) F(التبggاین بلغggت قیمggة 

معنوي في االحتیاجات التدریبیة للفئات الوظیفیة الثالثة وتتفgق ھgذه النتیجgة مgع مgا توصgل إلیgھ العباسgي 
وبالرغم من عدم وجود فرق معنوي بین متوسgط ). ٢٠٠٣(لعباسي بینما ال تتفق مع ما وجده ا) ١٩٩٨(

احتیاجات الفئات الثالثة إال أنgھ یوجgد فgرق ظgاھري واضgح حیgث كانgت حاجgة مgدراء اإلرشgاد أقgل مgن 
حاجة بgاقي الفئgات الوظیفیgة، وقgد یعgود سgبب ذلgك إلgى أن مgدراء اإلرشgاد الزراعgي قgد اكتسgبوا بعgض 

امج اإلرشgادیة بحكgم مركgزھم الgوظیفي ممgا أدى إلgى قلgة حgاجتھم إلgى المعارف في مجgال تخطgیط البgر
 .التدریب

عند مقارنة متوسط الحاجة إلى التgدریب للفئgات األربعgة باسgتخدام تحلیgل التبgاین بلغgت  :موقع العمل. ٧
أي أنgھ ال یوجgد فgرق معنgوي فgي  ٠.٠٥وھي قیمة غیر معنویة عند مستوى  ٢.٢٤المحسوبة ) F(قیمة 
ویالحgظ ). ١٩٩٨(اجات التدریبیة بgین الفئgات األربعgة وتتفgق ھgذه النتیجgة مgع مgا وجgده العباسgي االحتی

الفئات األخرى، حیgث كانgت  وجود فرق ظاھري كبیر بین احتیاجات العاملین بمراكز المحافظات وباقي
رة عgن وضgع أنھم مسؤولین مباشg احتیاجات العاملین بمراكز المحافظات كبیرة جداً، وقد یعزى ذلك إلى

 唉gا انعكgرى ممgواحي والقgي النgالخطط اإلرشادیة وان دورھم في التخطیط ھو أكبر من دور العاملین ف
 .في شعورھم  بمزید من الحاجة إلى التدریب في ھذا المجال

عنggد مقارنggة المتوسggطات الحسgابیة لفئggات الخدمggة الوظیفیggة الثالثggة باسggتخدام  :ميدة الخدميية الوظیفیيية. ٨
أي أنgھ ال یوجgد  ٠.٠٥وھgي غیgر معنویgة عنgد مسgتوى  ١.٢٨المحسgوبة ) F(این بلغgت قیمgة تحلیل التب

) ١٩٩٨(وتتفgق ھgذه النتیجgة مgع مgا وجgده العباسgي . فروق  في االحتیاجات التدریبیة بین الفئات الثالثgة
 ).٢٠٠٣(والعباسي ) ١٩٨٨(بینما ال تتفق مع ما وجده الخضراني وشیبة 

عند مقارنة المتوسgطات الحسgابیة لفئgات الخدمgة اإلرشgادیة الثالثgة باسgتخدام  :یةمدة الخدمة اإلرشاد. ٩
أي انgھ ال یوجgد  ٠.٠٥وھgي غیgر معنویgة عنgد مسgتوى  ٠.٣٢المحسgوبة ) F(تحلیل التباین بلغgت قیمgة 

فggرق فggي االحتیاجggات التدریبیggة بggین الفئggات الثالثggة وتتفggق ھggذه النتیجggة مggع مggا وجggده الزھرانggي وشggیبة 
  ).١٩٩٨(، بینما ال تتفق مع ما توصل إلیھ العباسي )١٩٨٨(

التبgاین بلغgت  عند مقارنgة المتوسgطات الحسgابیة للفئgات األربعgة باسgتخدام تحلیgل :التدریب السابق. ١٠
أي أنgھ ال یوجgد فgرق فgي االحتیاجgات  ٠.٠٥وھي غیر معنویة عند مسgتوى  ١.٤٠المحسوبة ) F(قیمة 
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المبحggوثین، وال تتفggق ھggذه النتیجggة مggع مggا توصggل إلیggھ الزھرانggي وشggیبة  التدریبیggة للفئggات األربعggة مggن
ویالحggظ إن االحتیاجggات التدریبیggة للمبحggوثین غیggر المتggدربین سggابقاً فggي ). ١٩٩٨(والعباسggي ) ١٩٨٨(

أثناء الخدمة ھي أقل من احتیاجات المتدربین، وقد یعgود سgبب ذلgك إلgى أن التgدریب یعمgل علgى إحgداث 
فggي المعggارف والمھggارات وكggذلك االتجاھggات ممggا یعggزز مggن قناعggة المتggدربین بأھمیggة  تغیggرات سggلوكیة

  .التدریب ومدى الحاجة إلیھ ویجعل المتدربین یشعرون بمزید من الحاجة إلى التدریب
  

  االستنتاجات
التggدریب فggي مجggال تخطggیط  إلggىالزراعggي فggي محافظggة دھggوك  رشggادن حاجggة العggاملین باإلإ

یین فgي محافظgة اربیgل ویتضgح ذلgك مgن خgالل رشgادكبر من حاجgة العgاملین اإلأھي یة رشادالبرامج اإل
ggطات الحسggة المتوسggة مقارنggرات الحاجggىابیة لفقggدریب و إلggاملین التggة للعggات التدریبیggب االحتیاجggان ترتی

یة یختلف عن ترتیبھgا بالنسgبة للعgاملین رشادیین في محافظة دھوك في مجال تخطیط البرامج اإلرشاداإل
الزراعgggي فgggي  رشgggادان العوامgggل الشخصgggیة والمھنیgggة للعgggاملین باإلیین فgggي محافظgggة اربیgggل ورشgggاداإل

یین رشgggادالمحgggافظتین ال عالقgggة لھgggا بgggاختالف االحتیاجgggات التدریبیgggة للعgggاملین وان جمیgggع العgggاملین اإل
 .یةرشادالتدریب في مجال تخطیط البرامج اإل إلىیحتاجون 

  

  التوصیات
 رشgادیة للعgاملین باإلرشgادثناء الخدمة في مجgال تخطgیط البgرامج اإلأفي  تنظیم برامج التدریب
عggداد مفggردات إالتggدریب فggي ھggذا المجggال و إلggىبیggرة لوجggود حاجggة ك أوالالزراعggي فggي محافظggة دھggوك 

یین فgي رشgادیة للعgاملین اإلرشgادثناء الخدمة في مجgال تخطgیط البgرامج اإلأفي ) مادة التدریب(التدریب 
یین فggي محافظggة اربیggل مggع رشggادلین اإلولویggات المعggدة للعggامولویggات مختلفggة عggن األأك بمحافظggة دھggو

یین فgي كgال المحgافظتین وتنظgیم بgرامج التgدریب رشgادمراعاة االحتیاجات التدریبیة الحقیقیة للعgاملین اإل
  .ھذه االحتیاجات إلى استناداً  ةثناء الخدمأفي 

  
DETERMINATION OF THE TRAINING NEEDS BY USING BORICH 

MODIFIED EQUATION FOR AGRICULTURAL EXTENSION 
WORKERS  IN SOME GOVERNORATES OF NORTHERN IRAQ IN 

THE FIELD OF PLANNING AGRICULTURAL EXTENSION 
PROGRAMS 

Aamil F. Al-Abbassi 
College of Agriculture & Forestry- Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to assess the inservice training needs of the 
agricultural extension workers in Duhok & Erbil Governorates in the field of 
planning extension programmes and to find out if significant differences exist 
in the training needs according to some factors. The research sample included 
(71) respondents, the data were collected through a questionnaire which was 
specially designed for assessing the training needs by Borich model after 
testing the validity  and reliability of the questionnaire. The researcher used 
analysis of variance, t-test, and rank–order correlation to analyze the data. A 
need for training the extension workers was found in the field of planning 
extension programs and this need was greater for the workers in Duhok 
Governorate and priorites of the need differ between the two Govermorates, It 
was also found that there was no significant differences in the training needs 
according to, age, race, gender, academic level, specialization, position in 
extension, place of work, years of employment, years of extension 
employment, and previous training. 

  
  المصادر

دار . مقدمgة فgي اإلرشgاد الزراعgي). ١٩٩٦(أحمد شكري وحسن جمعة حماد وخلدون عبد اللطیgف  ، الریماوي
  .األردن، حنین للنشر والتوزیع
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 ١٠

بات التدریبیة للمرشدین الزراعیین بمنطقة المتطل). ١٩٨٨(خضران حمدان ومحمود مصطفى شیبة  ، الزھراني
جامعggة الملggك ، مجلgة كلیggة الزراعggة. اإلحسgاء فggي بعggض الجوانggب اإلداریgة للخدمggة اإلرشggادیة الزراعیggة

  .١٤٣-١٢١): ٢( ١٠، سعود
، جامعggة األزھggر، كلیggة الزراعggة. التخطggیط والتقیggیم فggي اإلرشggاد الزراعggي). ١٩٩٨(محمggد نسggیم علggي ، سggویلم

  .مصر
  .العراق، الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، تخطیط البرامج اإلرشادیة). ١٩٩١(مؤید ، الدین صفاء

االحتیاجgات التدریبیgة للمgوظفین الgزراعیین فgي محافظgة نینgوى لgبعض ). ١٩٩٨(عامgل فاضgل خلیgل ، العباسي
كلیggة الزراعggة ، قسggم اإلرشggاد الزراعggي، أطروحggة دكتggوراه. المعggارف والخبggرات اإلرشggادیة الزراعیggة

  .جامعة الموصل، والغابات
المتطلبات التدریبیة والتعلیمیة للمھندسین الزراعیین المشاركین بالgدورة ). ٢٠٠٣(عامل فاضل خلیل  ، العباسي

مجلgة الزراعgة . التدریبیة في مجال تشغیل وصیانة منظومات الgري بgالرش وعالقتھgا بgبعض المتغیgرات
  .١٧٥-١٦٨): ٣( ٩، العراقیة
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