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الزراعية للعاملين  اإلرشاديةمقارنة االحتياجات التدريبية المحسوسة والمحسوبة في مجال الطرائق 
 الزراعي في محافظة نينوى باإلرشاد

 الحرباوي طارق محمد صالح    العباسً عامل فاضل خلٌل
 الزراعً ونقل التقنٌات / كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل اإلرشادقسم 

 
 الخالصة

تقدٌر االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة )المعبر عنها( والمحسوبة للعاملٌن  إلىهدف البحث 
الزراعٌة  اإلرشادٌةالزراعً فً الشعب الزراعٌة التابعة لمدٌرٌة زراعة نٌنوى فً مجال الطرائق  باإلرشاد

لوظٌفٌة . تكون العاملٌن الشخصٌة وا خصائص وتحدٌد العالقة االرتباطٌة بٌن هذه االحتٌاجات وبعض
ٌمثلون  منهم 18البحثٌة  لإلجراءاتفً حٌن خضع  061مجتمع البحث من جمٌع العاملٌن والبالغ عددهم 

منها  األوللجمع البٌانات تضمن الجزء استبٌان وتم االستعانة باستمارة % من مجتمع البحث . 52حوالً 
فقرة تتعلق باحتٌاجاتهم  06الثانً فتضمن الجزء  أماالشخصٌة والوظٌفٌة  العاملٌنائص تتعلق بخص أسئلة

م المتوسط الحسابً والنسبة المئوٌة واستخد اإلرشادٌةالتدرٌبٌة المحسوسة والمحسوبة فً مجال الطرائق 
تائج الن أظهرتالبٌانات . وقد  لٌلل االرتباط البسٌط لبٌرسون فً تحاالرتباط الرتبً لسبٌرمان ومعامومعامل 

، كما تبٌن وجود عالقة ارتباط والمحسوبةٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة وٌة بوجود عالقة ارتباط معن
، الرغبة بالعمل  اإلرشادٌةالتدرٌب وكل من سنوات الخبرة الوظٌفٌة ، سنوات الخبرة  إلىمعنوٌة بٌن الحاجة 

وكل التدرٌب  لىإعالقة معنوٌة بٌن الحاجة النتائج عدم وجود  أظهرتفً حٌن والتدرٌب السابق  اإلرشادي
بنظر  األخذالباحثان بضرورة  أوصىوقد الدراسً ، التخصص الدراسً وموقع العمل .  المؤهلمن 

 .  الخدمة  أثناءاالعتبار آراء العاملٌن عند وضع البرامج التدرٌبٌة وشمول جمٌع فئاتهم بالتدرٌب 
 

 المقدمة
تصال بٌن المرشد الزراعً مختلفة كقنوات ا وأسالٌبالزراعً طرائق  اإلرشادٌستخدم  

متنوعة تستطٌع ان تقابل التباٌن  وأهدافثقافٌا واجتماعٌاً لتحقٌق برامج المتباٌن وجمهور المسترشدٌن 
المنسقة والمترابطة  اإلرشادٌة( . فكلما تعددت وتنوعت الطرائق 0992الواضح فً هذا الجمهور )عمر ، 

، وآخرون)ننه  اإلرشادٌةن للرسالة رجة استجابة المسترشدٌرصة التعلٌم وازدادت دفوالمتكاملة كلما زادت 
تقع على عاتق المرشد الزراعً لذلك فان االختٌار  اإلرشادٌةمهمة استخدام الطرائق  أن( . وبما 2448

عدم  أن إذ، من المحددات االساسٌة لنجاح عملٌة االتصال  دالسلٌم لقنوات االتصال تعخدام الصائب واالست
المزارعٌن )شٌبه والزهرانً  إلى اإلرشادٌةاً على توصٌل الرسائل ستخدام هذه القنوات ٌؤثر سلبً االكفاءة ف

تصلح بٌن جمٌع مثلى  إرشادٌةفً هذا المجال انه ال توجد طرٌقة ( 0913( . وٌضٌف العادلً )0916، 
الطرائق  متاح منومحددات ال. لذلك على المرشد الزراعً معرفة ممٌزات (0913، الناس )العادلً 

الواجب استخدامها )بدران  اإلرشادٌةتمكن من اتخاذ القرارات المالئمة بشأن الطرائق ٌلكً  اإلرشادٌة
مدرب فعال  إرشاديتطلب وجود جهاز ت اإلرشادٌة( . ان عملٌة اختٌار وتحدٌد الطرائق 0916وعصمت ، 

على المهارات من خاللها الزراعً  اإلرشادالعاملون فً  ٌحصلهو عملٌة تعلٌمٌة تدرٌباً جٌدا فالتدرٌب 
 أثناءالزراعً  اإلرشادولهذا فان تدرٌب العاملٌن فً  أعمالهمتحسٌن انجاز  أو ألداءوالقدرات الالزمة 

وذلك نظرا للتغٌٌر المستمر فً التقنٌة الزراعٌة  اإلرشاديالخدمة هو احد العوامل الضرورٌة لنجاح العمل 
ه وجد لذلك كلومعلومات زراعٌة.  أفكارراٌة وعلم بكل ما ٌجد من ولكً ٌبقى المرشد الزراعً على د

االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن  أهمهذه الدراسة المٌدانٌة لالطالع على  إجراءمن الضروري  أنالباحثان 
الزراعً فً محافظة نٌنوى  اإلرشاد% من العاملٌن فً 95 أنالسٌما  الزراعً فً هذا المجال باإلرشاد
د تناولت العدٌد من ـوق( .  0991،  العباسً الزراعً ) باإلرشادصصٌن فً دراستهم السابقة غٌر متخ

زراعٌٌن ٌحتاجون الى ـمن الموظفٌن ال %14نسبة  أن( 0991)الدراسات هذا الموضوع فقد وجد العباسً 
 اإلرشادال وطرائق ـاالتصالتدرٌب فً مجال  إلىاحتلت الحاجة وكبٌرة  إلىبدرجة متوسطة التدرٌب 

 اإلرشادٌةل المطبوعات ـ( ان تصمٌم وعم0911، كما وجد الزهرانً وشٌبه )األولىالزراعً المرتبة 
أما . األخٌرةالطرٌقة بالمرتبة  إٌضاحفً حٌن حلت استخدام التدرٌب  إلىللحاجة  األولىجاءت بالمرتبة 

وجود عالقة  األبحاثض ـبع تأوضحبخصوص دراسة عالقة االحتٌاجات التدرٌبٌة ببعض العوامل فقد 
. (0916ً )ـة والزهرانـك شٌبـذللوظٌفٌة واالحتٌاجات التدرٌبٌة وأٌد ادة الخبرة ـسالبة معنوٌة بٌن مارتباط 

                                                 

  2400/  9/  02وقبوله   4/5/2400تارٌخ تسلم البحث        . 
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( عالقة ارتباط بٌـن االحتٌاجات والتـدرٌب أثناء الخدمة فً حٌن لم ٌجد 0995كما وجد المعمـوي عام )
Isoh   (0919 أي عالقة بٌن االحتٌاجات ) اسً ـالعبوأٌد ذلك التدرٌبٌة والمتغٌرات التً تناولتها الدراسة( 
الزراعً فً بعض  باإلرشادحٌث لم ٌجد أي فروق معنوٌة فً االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن (  2400

 . ال العراق وفقاً لخصائصهم الشخصٌة والوظٌفٌة التً تناولتها الدراسةـمحافظات شم
                                 :   األتًقٌق تح إلىوٌهدف البحث الحالً 

للعاملٌن باالرشاد الزراعً فً ة المحسوسة )المعبر عنها( والمحسوب. تقدٌر ومقارنة االحتٌاجات التدرٌبٌة 0
 الزراعٌة .  اإلرشادٌةالطرائق فً مجال محافظة نٌنوى 

 فً هذا المجال. سوسة والمحسوبة درٌبٌة المحـبٌن االحتٌاجات التاطٌة ـاالرتب. تحدٌد العالقة 2
خصائص المبحوثٌن بعض بٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة )المعبر عنها( واالرتباطٌة . تحدٌد العالقة 3

 الشخصٌة والوظٌفٌة . 
 

 مواد البحث وطرائقه
عة لمدٌرٌة فً الشعب الزراعٌة التابالزراعً  باإلرشادتكون مجتمع البحث من جمٌع العاملٌن 

نسبة  ٌمثلونموظفاً  18اقتصرت على  الدراسة أن إالزراعٌاً موظفاً  061اعة نٌنوى والبالغ عددهم زر
عام  األول. وقد بدأت عملٌة جمع البٌانات خالل شهري تشرٌن الثانً وكانون تقرٌباً من مجتمع البحث% 52

ق بالخصائص الشخصٌة تتعل أسئلةاحتوى على  األولاستمارة استبٌان تكونت من جزئٌن بواسطة  2404
 ،، دبلومإعدادٌةالمستوٌات  قٌاسه بتحدٌد: المؤهل الدراسً وتم لوظٌفٌة المتعلقة بالمبحوثٌن وهًوا

له  توقد خصص التخصص الدراسًو، على التوالً (3، 2، 0الرقمٌة ) القٌموخصصت لها  ،بكالورٌوس
عدد سنوات و، لتوالًعلى ا 0، 2 الرقمٌةالمؤشرات ، غٌر متخصص ووفق  باإلرشادالمستوٌات متخصص 

عدد سنوات الخبرة والمبحوث فً خدمته الوظٌفٌة ، الخبرة الوظٌفٌة وتم حسابها بعدد السنوات التً قضاها 
موقع و، الزراعً اإلرشادتدل على عدد سنوات خدمة المبحوث فً مجال ة ٌوتم حسابها بقٌم رقم اإلرشادٌة

، ووفق قرٌة ، مركز قضاء ، مركز محافظةأو ناحٌة : مركز  اآلتٌةالمستوٌات ب ه: وتم تحدٌدالعمل
 : اآلتٌةوفق المستوٌات  تحدٌدهوتم  اإلرشادبالرغبة فً العمل و، على التوالً 3، 2، 0الرقمٌة المؤشرات 

 اماألٌالتدرٌب السابق  وتم حسابه بعدد وعلى التوالً ،  0،  2مٌة قرالالمؤشرات ارغب ، ال ارغب ، ووفق 
فتضمن الثانً الجزء  أما.  اإلرشادٌةالتدرٌبٌة فً مجال الطرائق بالدورات فٌها المبحوث ارك شالتً 

 إلىللحاجة قٌاس ع لها مفقرة ووض 06وعددها الزراعٌة  اإلرشادٌةمجموعة من الفقرات فً مجال الطرائق 
، 5 خصصت لها قٌم رقمٌة، جاحتا، ال ، كبٌرة، متوسطة، قلٌلة: كبٌرة جدااآلتٌةمن المستوٌات ٌتضالتدرٌب 

فً هذا للمبحوثٌن ( سة )المعبر عنهاالمحسو االحتٌاجاتتحدٌد على التوالً وذلك لغرض  0، 2، 3، 4
بطرٌقة بورٌك ة االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوبلتحدٌد مقٌاس آخر  أٌضاكما تضمن الجزء الثانً . المجال

ة ثالثة مقاٌٌس خماسٌة من نوع لٌكرت لٌؤشر فقرة ووضع امام كل فقر 06ٌضا من أوهو مكون المطورة 
عالً )كبٌر(  5واطً )قلٌل( و 0تً تراوحت قٌمها على احد هذه البدائل الخمسة امام كل فقرة والالمبحوث 

همٌة الفقرة من جهة نظر المبحوث ومقٌاس درجة أالمقاٌٌس الثالثة وهً مقٌاس درجة من على كل مقٌاس 
 Borrichمعادلة بورٌك وذلك باستخدام ث ورجة استخدام الفقرة من قبل المبحمعلومة المبحوث عن الفقرة ود

(Borich ،0914 ) لحساب الحاجة الى التدرٌب فً كل فقرة وكما ٌلًالمطورة:  
 - : أنحٌث 

2

])[(])[ IOIIKI
Tn


  

Tn =    الحاجة الى التدرٌب فً كل فقرة
I= وجهة نظر المبحوث  درجة اهمٌة الفقرة من  
K=درجة معلومة المبحوث عن الفقرة 
O= فرصة استخدام الفقرة من قبل المبحوث 

 فسر درجة الحاجة كما ٌلً : تو
كانت الدرجة  إذا أماهذه الفقرة التدرٌب فً  إلىكانت الدرجة سالبة فهذا ٌعنً انه ال توجد حاجة  إذا

حٌث  ٌةواألولبقٌة الفقرات فٌنبغً ترتٌبها حسب  أمافعلٌة  قرٌبة من الصفر فال تؤخذ بنظر االعتبار كحاجة
من البحث  ألداة. وتم التحقق من الصدق الظاهري  ٌةواألولتدرٌب المبحوثٌن وفقاً لهذه لبرامج  إعدادٌتم 

الزراعً ونقل التقنٌات  اإلرشادقسم  وأساتذةالزراعً  باإلرشادالمتخصصٌن من على عدد  هاخالل عرض
بعض  وإضافةتم حذف و ظاهرٌاً  األداةبجامعة الموصل للتعرف على مدى صدق  راعة والغاباتفً كلٌة الز

الثبات وذلك باستخدام معامل االرتباط البسٌط لبٌرسون  إلٌجادالتجزئة النصفٌة  مادالفقرات كما تم استخ
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Person  وتصحٌحه باستخدام معادلة بٌن الفقرات الفردٌة والزوجٌةSpearman Prown بلغ معامل  حٌث
نها تمثلت بالمتوسط الحسابً ، فإالتً استخدمت فً تحلٌل البٌانات  اإلحصائٌةق ائالطر أما.  4.96الثبات 

 . رمان براونٌل االرتباط الرتبً لسبالنسبة المئوٌة ، معامل االرتباط البسٌط لبٌرسون ومعام
 

 النتائج والمناقشة
الزراعي بمحافظة  باإلرشادالمحسوسة والمحسوبة للعاملين  : تقدير ومقارنة االحتياجات التدريبية أوال

( االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة )المعبر 0ٌوضح الجدول ): الزراعية اإلرشاديةنينوى في مجال الطرائق 
الزراعٌة والتً هً موضوع الدراسة ثم مقارنة ترتٌب تلك االحتٌاجات  اإلرشادٌةعنها( فً مجال الطرائق 

الحقلً  اإلٌضاحاستخدام  أنالمحسوبة بطرٌقة بورٌك المطورة وتشٌر نتائج الجدول التدرٌبٌة  باالحتٌاجات
درجة  3.15المحسوسة بمتوسط حسابً قدره بالنسبة لالحتٌاجات التدرٌبٌة  األولىللطرٌقة جاء بالمرتبة 

 ة ـدرج 3.01دره ـبمتوسط حسابً ق األخٌرةالزراعً بالمرتبة  اإلرشادبٌنما جاءت فقرة تصنٌف طرائق 
 
الزراعً  باإلرشاداالحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة والمحسوبة للعاملٌن وترتٌب مقارنة : ( 0جدول )ال

 الزراعٌة .  اإلرشادٌةبمحافظة نٌنوى فً مجال الطرائق 
 
 

 ت

 
 

 الفقرات

 الحاجات المحسوسة
 )المعبر عنها(

 ةالحاجات المحسوب

المتوسط 
 الحسابً

ط المتوس الرتبة
 الحسابً

 الرتبة

 3 3.33 0 3.15 استخدام االٌضاح الحقلً للطرٌقة . .0
 03 0.91 2 3.86 الزراعٌة للمزارعٌن.   اإلرشاداتتقدٌم  .2
 0 4.63 3 3.85 الحقلً للنتٌجة . اإلٌضاحاستخدام  .3
 2 3.44 4 3.61 .  اإلرشادٌةالمطبوعات  إعداد .4
ن تنفٌذذذذذذذذ الزٌذذذذذذذارات الحقلٌذذذذذذذة للفالحذذذذذذذٌ .5

 والمزارعٌن.  
3.63 5.5 3.23 5 

 6 3.04 5.5 3.63 للمزارعٌن. اإلرشادٌةتنظٌم الرحالت  .6
 9 2.05 8 3.64 المناسبة. اإلرشادٌةكٌفٌة اختٌار الطرٌقة  .8
 1 2.44 1 3.52 ٌوم الحقل. إقامة . 1
 02 2.42 9 3.46 .اإلرشادٌةعقد الندوات  .9

 06 0.61 04 3.44 .ادٌةاإلرشالمطبوعات  أنواعمعرفة  .04
 8 2.15 00 3.39 المعارض الزراعٌة. إقامة .00
 04 0.95 02 3.31 .اإلرشادٌةاستخدام المحاضرات  .02
 04.5 2.04 03 3.38 .اإلرشادٌة اإلذاعٌةرامج بال إعداد .03
 4 3.26 04 3.36 .اإلرشادٌةالبرامج التلفزٌونٌة  إعداد .04
 05 0.12 05 3.09 .إرشادٌةمزاٌا وقصور كل طرٌقة  .05
 04.5 2.04 06 3.01 الزراعً .  اإلرشادتصنٌف طرائق  .06

      X= 2.63             x= 3.50  

قد احتلت فقرة استخدام اإلٌضاح الحقلً فأما بخصوص االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوبة بطرٌقة بورٌك 
المطبوعات اإلرشادٌة أنواع لت فقرة معرفة تحإٌن فً ح درجة 4.63للنتٌجة المرتبة األولى بمتوسط حسابً 

سوسة المحاالحتٌاجات التدرٌبٌة  متوسطً. وعند مقارنة درجة 0.61بالمرتبة األخٌرة وبمتوسط حسابً 
تبٌن أن المتوسط العام لالحتٌاجات المحسوسة بطرٌقة بورٌك )المعبر عنها( واالحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوبة 

ان نستنتج من ذلك . درجة 2.63المتوسط العام لالحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوبة  فً حٌندرجة  3.50هو 
بشكل  الزراعٌة متباٌناالحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة والمحسوبة فً مجال الطرائق اإلرشادٌة  مقدار

اذ بلغت درجة االحتٌاجات المحسوسة اكبر من درجة االحتٌاجات المحسوبة وٌؤكد ذلك إمكانٌة واضح 
العتماد على العاملٌن أنفسهم فً تقدٌر احتٌاجاتهم التدرٌبٌة وفقاً لنظرٌة الذات لكارل روجرز التً تفٌد أن ا

 ( .0980الفرد هو أفضل مصدر للمعلومات عن نفسه )هول ولندزي ، 
جال والمحسوبة في مثانيا : تحديد العالقة االرتباطية بين االحتياجات التدريبية المحسوسة )المعبر عنها( 

)المعبر بٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة  االرتباطٌة عند اختبار العالقةالزراعية:  اإلرشاديةالطرائق 
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 ةاإلرشادًٌ مجال الطرائق فالزراعً بمحافظة نٌنوى  باإلرشادللعاملٌن بطرٌقة بورٌك والمحسوبة عنها( 
قا لقٌمة معامل االرتباط الرتبً لسبٌرمان وف بٌنهماظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوٌة أالزراعٌة 

بٌن الحاجات ( . ان وجود عالقة ارتباط معنوٌة 4.45وهً معنوٌة عند مستوى ) 4.540والتً بلغت قٌمته 
احتٌاجاتهم التدرٌبٌة بدقة وموضوعٌة  ترتٌبمكنهم المبحوثٌن ٌ أنعلى التدرٌبٌة المحسوسة والمحسوبة ٌدل 

االعتماد على المبحوثٌن فً  إمكانٌةعلى  أٌضاوغٌر الواقعٌة ٌدل ذلك بعٌدا عن التخمٌنات غٌر العلمٌة 
تحدٌد ال ٌمكنهم  أنفسهمثٌن والمبح أنخالف بعض من ٌدعً حتٌاجاتهم التدرٌبٌة بدقة وبذلك ناتحدٌد 

التدرٌب فً  ٌاتلووأتشابه ترتٌب  أنٌاجاتهم بأقل من الحاجة الحقٌقٌة علما وٌقدرون احت ٌةاحتٌاجاتهم التدرٌب
 .الطرٌقتٌن ال ٌعنً تساوي مقدار الحاجة الى التدرٌب فً كال الطرٌقتٌن 

الزراعية  باإلرشادثالثا: تحديد العالقة االرتباطية بين بعض الخصائص الشخصية والوظيفية للعاملين 
بٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة قة االرتباطٌة ( العال2ٌوضح الجدول ): محسوسةواالحتياجات التدريبية ال

الزراعٌة وبعض  اإلرشادٌةالزراعً فً مجال الطرائق  باإلرشادالمحسوسة)المعبر عنها( للعاملٌن 
 خصائصهم الشخصٌة والوظٌفٌة وكاالتً : 

التدرٌب والمؤهل  إلىٌة بٌن الحاجة عدم وجود عالقة ارتباط معنو إلىتشٌر النتائج  المؤهل الدراسي : -1
 4.45وهً غٌر معنوٌة عند مستوى  4.45الدراسً وفقا لقٌمة معامل االرتباط الرتبً لسبٌرمان التً بلغت 

 ( . 0916ق مع شٌبه والزهرانً )ف( وال تت2445) وآخرونالعباسً  أوجدهوهذه النتٌجة تتفق مع ما 
 والتخصصالتدرٌب  إلىجود عالقة ارتباط بٌن الحاجة النتائج عدم و أظهرت :التخصص الدراسي -2

وهً غٌر معنوٌة عند  4.464الدراسً وفقا لقٌمة معامل االرتباط الرتبً لسبٌرمان والذي بلغت قٌمته 
 ( . 2449)وآخرون تتفق مع العباسً ال وهذه النتٌجة  4.45مستوى االحتمال 

التدرٌب وعدد  إلىد عالقة ارتباط معنوٌة بٌن الحاجة النتائج وجو أظهرتعدد سنوات الخبرة الوظيفية : -3
 4.326والذي بلغت قٌمته  Personمعامل االرتباط البسٌط لبٌرسون  قا لقٌمةفسنوات الخبرة الوظٌفٌة و
. نستنتج من ذلك انه كلما  Isoh (0919) أوجدهال تتفق مع ما النتٌجة وهذه  4.40وهً معنوٌة عند مستوى 

الزراعً  اإلرشاديخاصة وان العمل  هبمسؤولٌاتث المبحو وعًرة الوظٌفٌة كلما زاد ازدادت سنوات الخب
 الحٌاة .  أوجهعلى جمٌع تسٌطر  أصبحتٌمارس فً وقت تسود فٌه المعلومات التكنولوجٌة بصورة 

 تبٌن وجود عالقة ارتباط معنوٌة وفقاً لقٌمة معامل االرتباط البسٌط : اإلرشاديةعدد سنوات الخبرة -4
وهذه النتٌجة تتفق مع ما  4.45وهً معنوٌة عند مستوى  4.240والذي بلغت قٌمته  (Person)لبٌرسون 

. نستنتج من (2445) وآخرون تتفق مع العباسً ( وال0995عموري )م( وال0911الزهرانً وشٌبه ) أوجده
 أنب على اعتبار للمبحوث كلما زادت حاجته الى التدرٌ اإلرشادٌةذلك انه كلما زادت سنوات الخبرة 

بهذه المهمة ٌستلزم مالحقة التغٌرات هو المهنة المسؤولة عن عملٌة التحدٌث لذلك فان االضطالع  اإلرشاد
من المرشد الزراعً حتى ٌتمكن  اإلرشادالسرٌعة ومواكبة كل ما هو جدٌد فً مجال االتصال وطرائق 

 الذي ٌنشده .  اإلرشادي فالهد عٌن الذٌن ٌعمل معهم لتحقٌقاختٌار انسب هذه الطرق للمزار
موقع العمل إلى عدم وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن الحاجة إلى التدرٌب وشٌر النتائج تموقع العمل : -5

 4.45وهً غٌر معنوٌة عند مستوى  4.081لقٌمة معامل االرتباط الرتبً لسبٌرمان والذي بلغت قٌمته  وفقاً 
  ( .2449خرون )آعباسً ووهذه النتٌجة ال تتفق مع ما وجده ال

الحاجة الى التدرٌب أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن الرغبة بالعمل اإلرشادي : -6
وهً  4.262والرغبة بالعمل اإلرشادي وفقا لقٌمة معامل االرتباط الرتبً لسبٌرمان والذي بلغت قٌمته 

زادت رغبة المبحوث بالعمل باإلرشاد الزراعً كلما نستنتج من ذلك انه كلما ،  4.45معنوٌة عند مستوى 
ق إرشادٌة لكً ٌتمكن من ائفً المحٌط الزراعً من طرالى التعرف الى كل ما ٌستحدث  زادت حاجته

وان  اً االتصال الن من األهمٌة بمكان ان ٌلم المرشد الزراعً الماماً جٌد تاالختٌار الصائب والسلٌم لقنوا
 ؤدي عمله على أكمل وجه . ة كل طرٌقة من طرق اإلرشاد لكً ٌطبٌعٌكون على دراٌة كافٌة ب

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن الحاجة إلى التدرٌب والتدرٌب السابق التدريب السابق : -7
معنوٌة عند مستوى  ًوه 4.232والذي بلغت قٌمته  (Person)وفقا لقٌمة معامل االرتباط البسٌط لبٌرسون 

 ( .2400( وال تتفق مع العباسً )0995عموري )م( وال0994تتفق هذه النتٌجة مع الزهرانً )و 4.45
باالرشاد الزراعً ( العالقة االرتباطٌة بٌن بعض الخصائص الشخصٌة والوظٌفٌة للعاملٌن 2جدول )ال

 واالحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة . 
 

 ت
 

 الخصائص
 

 الفئات
 

 العدد
 النسبة المئوٌة

 

 rsاو  rقٌمة 
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0. 

 
 المؤهل الدراسً 

 زراعة  إعدادٌة
 معهد زراعً 

 زراعة كلٌة 

32 
06 
39 

36.81 
01.39 
44.13 

 rsقٌمة 

4.45 
 )غٌر معنوٌة(

 
2. 

 
 التخصص الدراسً 

 الزراعً اإلرشادمتخصص فً 
 اإلرشذذذذادغٌذذذذر متخصذذذذص فذذذذً 

 الزراعً

24 
68 

22.99 
88.40 

 rsقٌمة 

4.464 
 )غٌر معنوٌة(

 
3. 

 
خبذذذذذذذذذذذرة سذذذذذذذذذذذنوات ال

 الوظٌفٌة 

 ( سنة 0-04)
 ( سنة00-24)
 ( سنة20-34)
 ( سنة 30-44)

05 
08 
25 
34 

08.24 
09.54 
21.83 
34.49 

 rقٌمة 

4.326 
 )معنوٌة(

 
4. 

 
سذذذذذذذذذذذنوات الخبذذذذذذذذذذذرة 

 اإلرشادٌة

   إرشادٌةلٌس لدٌه خبرة 
 ( سنة0-5)
 ( سنة6-04)
 ( سنة00-05)

 سنة   05من  أكثر

41 
03 
9 
8 
04 

55.08 
04.94 
04.35 
1.45 
00.49 

 rقٌمة 

4.240 
 )معنوٌة(

 
5. 

 
 موقع العمل

 قرٌة  أومركز ناحٌة 
 مركز قضاء 

 مركز محافظة 

41 
32 
8 

55.08 
36.81 
1.45 

 rsقٌمة 

4.081 
 )غٌر معنوٌة(

 
6. 

 
الرغبذذذذذذذذذذذة بالعمذذذذذذذذذذذل 

 اإلرشادي

 رغبٌ
 رغب ال ٌ

56 
30 

64.38 
35.63 

 rsقٌمة 

4.262 
 )معنوٌة(

 
8. 

 
ً فذذذذالتذذذذدرٌب السذذذذابق 

ل الطرائذذذذذذذذذذذق مجذذذذذذذذذذذا
 الزراعٌة  اإلرشادٌة

 غٌر متدرب
 اقل من شهر متدرب 
 ( شهر3-0)متدرب 
 اشهر 3من  أكثرمتدرب 

62 
08 
5 
3 

80.26 
09.54 
5.85 
3.45 

 rقٌمة 

4.232 
 )معنوٌة(

 

التً تمكنه  اإلرشادٌةوٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة ان المبحوث ٌكتسب العدٌد من المعلومات فً مجال الطرائق 
 إلىٌسعى التغٌر فً التركٌب المعرفً له وبالتالً  إلىٌف مع المواقف المختلفة حٌث ٌؤدي التدرٌب من التك

مما سبق  ٌوضح ذلك. السابقفً هذا المجال . والجدول  ةمزٌد من الخبرمزٌد من التدرٌب للحصول على 
 -نستنتج ما ٌأتً : 

 

خر وذلك آلت مع البعض افا المجال واختل. اتفقت نتائج البحث مع نتائج بعض البحوث السابقة فً هذ0
 ة لكل مجتمع من المجتمعات .ٌالختالف الظروف االجتماعٌة والتعلٌمٌة والمهن

 إمكانٌةوجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن ترتٌب االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة والمحسوبة ٌؤكد  إن. 2
نوى فً تحدٌد احتٌاجاتهم التدرٌبٌة الزراعً فً محافظة نٌ باإلرشادالوثوق بتقدٌرات العاملٌن 

 بموضوعٌة . 
والتدرٌب السابق للعاملٌن  اإلرشاديوالرغبة بالعمل  اإلرشادٌةسنوات الخبرة الوظٌفٌة والخبرة  إن. 3

بعٌن االعتبار عند تحدٌد احتٌاجاتهم  أخذهاالزراعً فً محافظة نٌنوى هً عوامل هامة ٌجب  باإلرشاد
 التدرٌبٌة .  

  -:بما ٌأتًلذا نوصً 
كفاءة الزراعٌة لرفع  اإلرشادٌةالزراعً فً مجال الطرائق  باإلرشادبرامج تدرٌبٌة للعاملٌن  إعداد. 0

 .العاملٌن فً هذا المجال والتركٌز على الذٌن لم ٌتلقوا أي تدرٌب 
ً فً هذا المجال برنامج تدرٌب إعدادعند ة او المعبر عنها حتٌاجات التدرٌبٌة المحسوساال. االهتمام بتحدٌد 2

 ه البرامج. ذوضع هعند الزراعً  باإلرشادالعاملٌن  آراءبنظر االعتبار  األخذمع ضرورة 
من طرٌقة عند قٌاس االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن فً هذا المجال مع التركٌز على  أكثر. اعتماد 3

 االحتٌاجات التدرٌبٌة المحسوسة )المعبر عنها( .
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الخدمة فً هذا المجال بغض النظر عن  أثناءالزراعً بالتدرٌب  باإلرشادعاملٌن . شمول جمٌع فئات ال4
 .  أعمالهممؤهالتهم الدراسٌة وتخصصهم الدراسً ومواقع 
 

COMPARING  THE  PERCEIVED AND CALCULATED TRAINING NEED 

IN THE FIELD OF AGRICULTURAL EXTENSION METHODS FOR 

AGRICULTURAL EXTENSION WORKERS IN NINEVAH 

GOVERNORATE   

Amel F. Khalil AL-Abbassi     Tarik. M. Saleh AL-Harbawi 

Agric . Extension and Technology Transfer Dept.College of Agric & Forestry  

Mosul Univ. Iraq 
 

ABSTRACT  

The objective of this research was to assess the perceived and calculated 

training need for agricultural extension workers in Ninevah Governorate in the field 

of agricultural extension methods , to find out the correlation between these needs 

and some personal & vocational characteristics of the workers. The population of 

the study consists of 168 workers while the research sample consists of 87 

respondents representing 52% of the population. The data were colected through a 

questionnaire , the first part of it included personal and vocational characteristics , 

while the second included 16 itmes concerning the training needs . For date analysis 

means and spearman rank correlation in addition to person’s correlation were used. 

The results revealed a significant correlation between perceived and calculated 

training needs, it was also found a significant correlation between perceived training 

needs with years of employment years of extension experience , the desire for 

extension work and previous extension training while there was no significant 

correlation with academic qualification , specialization and place of work. The 

researchers recommended the need to take into consideration the worker’s point of 

view in planning their training programs and include all the workers categories in 

the inservice training . 

 
 
 

 المصادر
االتصالٌة االستقبالٌة واستخدام المرشدٌن  األنشطة .(0996) عصمتومحمد حسن ان ، شكري محمد بدر

-0: ( 0) 4، دراسة فً محافظة البحٌرة ، مجلة االسكندرٌة ،  اإلرشادٌةالزراعٌٌن للطرق والوسائل 
24  . 

بعض مجاالت العمل  االحتٌاجات التدرٌبٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن فً .(0994الزهرانً ، خضران حمدان )
 .      69-49:  2للعلوم الزراعٌة ،  اإلماراتبمنطقة نجران ، مجلة  اإلرشادي

المتطلبات التدرٌبٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن  .(0911ضران حمدان ومحمد مصطفى شٌبة )الزهرانً ، خ
زراعة ، جامعة ، مجلة كلٌة الراعٌةالز اإلرشادٌةللخدمة  اإلدارٌةبمنطقة االحساء فً بعض الجوانب 

 . 043-020: ( 2) 0الملك سعود ، 

فً االحتٌاجات التدرٌبٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن  .(0916ضران حمدان الزهرانً )ى وخمصطفشٌبة ، محمد 
بالمنطقة الشرقٌة بالمملكة السعودٌة ، مجلة كلٌة الزراعة ، جامعة الملك  اإلرشادٌةالطرق مجال 

 . 045-033: (2) 1سعود ، 

، االسكندرٌة ، المطبوعات الجدٌدة إدارةالزراعً ،  اإلرشادعلم  أساسٌات .(0913ً ، احمد السٌد )العادل
 مصر . 
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بطرٌقة بورٌك المطورة للعاملٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة قٌاس  .(2400اضل خلٌل )فالعباسً ، عامل 
، رشادٌة الزراعٌةالزراعً فً بعض محافظات شمال العراق فً مجال تخطٌط البرامج اال باإلرشاد

 . 9-4:  (2: )39،  مجلة زراعة الرافدٌن

االحتٌاجات التدرٌبٌة للموظفٌن الزراعٌٌن فً محافظة نٌنوى لبعض  .(0991العباسً ، عامل فاضل خلٌل )
دكتوراه ، كلٌة الزراعة والغابات جامعة الموصل  حةوأطرالزراعٌة ،  اإلرشادٌةالخبرات والمعارف 

 . 
استخدام طرٌقة بورٌك  .(2445فاضل خلٌل وعابد علً حسن وضوٌة احمد ابراهٌم ) العباسً ، عامل

للعاملٌن  اإلرشادالمطورة فً تقدٌر االحتٌاجات المعرفٌة والمهارٌة فً مجال االتصال وطرائق 
 .  04-6:  (0) 1باالرشاد الزراعً فً محافظات دهوك واربٌل ، مجلة جامعة دهوك ، 

احتٌاجات  .(2449ؤٌد فتحً ولمى منذر ادرٌس )لٌل وعابد علً حسن وأروى معامل فاضل خالعباسً ، 
 اإلرشادٌةالزراعً فً محافظتً كركوك والسلٌمانٌة لبعض المعارف والخبرات  باإلرشادالعاملٌن 

  .585-565( : 2) 9الزراعٌة وعالقتها ببعض العوامل ، مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة ، 
 الزراعً المعاصر، مصر للخدمات العلمٌة، القاهرة .  اإلرشاد .(0992، احمد محمد )عمر
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