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 اإلرشاديةلطرائق وتنفيذ ا اختيارفي مديرية زراعة نينوى بأسس الزراعيين مستوى معارف الموظفين 
 الزراعية

 أروى مؤٌد فتحً 
 / كلٌة الزراعة والغابات/ جامعة الموصلونقل التقنٌات الزراعً االرشادقسم 

 
 الخالصة

ة زراع ة نٌن وى بسس خ ااتٌ ار فً مدٌرٌ  الزراعٌٌن تقدٌر مستوى معارف الموظفٌن الى البحث ٌهدف
، ث  م تحدٌ  د التب  اٌن ف  ً درج  ة اإلرش  ادٌةهم بسس  خ تنفٌ  ط الطرائ    ، وتق  دٌر مس  توى مع  ارفاإلرش  ادٌةالطرائ    

بسسخ االاتٌار وفقا ل بع  المتغٌ رات المس تقلة وتحدٌ د التب اٌن ف ً درج ة مع ارفهم بسس خ معارف الموظفٌن 
الم  وظفٌن ال  زراعٌٌن الع  املٌن ف  ً م  ن جمٌ  ا  ثن مجتم  ا البح  تك  و .ٌ  ط وفق  ا ل  بع  المتغٌ  رات المس  تقلةالتنف

بل   ع دد المبح وثٌن ال طٌن  إط، موظف ا 168والب ال  ع دد م  مدٌرٌة زراع ة نٌن وى إلىالشعب الزراعٌة التابعة 
اس  تبٌان تض  من الج  زت . وق  د جمع  ت البٌان  ات بواس  طة اس  تمار  ( مبحوث  ا  133لإلج  راتات البحثٌ  ة    اض  عوا

، بٌنم  ا تض  من الج  زت الث  انً ااتب  ار لقٌ  اخ مس  توى مع  ارف الم  وظفٌن اخ المتغٌ  رات المس  تقلةنه  ا قٌ  االول م
المتوس ط  باس تادامت م تحلٌ ل البٌان ات بٌن أسخ االاتٌار وأسخ التنفٌط. فقر  موزعة  30الزراعٌٌن تكون من 

راعٌٌن بسس خ الزنتائج البحث ضعف مستوى معارف الموظفٌن . أظهرت والخ -كالالحسابً وااتبار كروس
ف  ً مس  توى مع  ارف الم  وظفٌن بسس  خ ، كم  ا تب  ٌن ع  دم وج  ود تب  اٌن اإلرش  ادٌة الطرائ   ااتٌ  ار وأس  خ تنفٌ  ط 

وفقا للعمر والمؤ ل الدراسً ومد  الادمة الوظٌفٌة وم د  العم ل ف ً وظ ائف ارش ادٌة واالتج ا  نح و االاتٌار 
وفق ا للت درٌب ف ً  بسس خ االاتٌ ار الزراعٌٌنتباٌن فً مستوى معارف الموظفٌن  وجد، بٌنما إلرشادياالعمل 

النت  ائج ع  دم وج  ود تب  اٌن ف  ً مس  توى مع  ارف الم  وظفٌن ال  زراعٌٌن كم  ا أظه  رت .اإلرش  ادٌةمج  ال الطرائ    
 وج د ، بٌنم اإرش ادٌةبسسخ التنفٌط وفقا للعمر والمؤ ل الدراسً ومد  الادمة الوظٌفٌة ومد  العمل فً وظائف 

وفق  ا للت  درٌب ف  ً مج  ال الطرائ    االرش  ادٌة واالتج  ا  نح  و العم  ل  طالتنفٌ  خ تب  اٌن ف  ً مس  توى المع  ارف بسس  
 .اإلرشادي

 والخ، الموظفٌن.-، كروسكالاإلرشاديالكلمات الدالة: العمل 
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 المقدمة

الهائل فً جمٌا  تقنًتقدم الٌشهد العالم المعاصر تحوالت كبرى فً حٌا  المجتمعات وطلك نتٌجة لل
مجاالت الحٌا  وتمثل قضاٌا التنمٌة موضوعا حٌوٌا ٌشغل الدوائر العالمٌة على مستوى الفكر والتطبٌ  وطلك 

وال شك إن نجاح الدول فً  ،دمة وغٌر ا من المجتمعات النامٌةنتٌجة للتفاوت الواضح بٌن المجتمعات المتق
فا عجلة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة إلى األمام بما ٌحق  فً النهاٌة تحقٌ  التنمٌة الزراعٌة ٌؤدي إلى د

وٌتم طلك  بواسطة أجهز  تنموٌة عدٌد  من  ،(1996 ،تقلٌل التفاوت بٌن المجتمعات المتقدمة والنامٌة  نصار

رٌفٌة عن  ٌسعى إلى تحقٌ  نهضة اجتماعٌة إطبٌنها اإلرشاد الزراعً الطي ٌؤدي دورا مهما فً  طا المجال 
فً الرٌف من فرص وموارد وإمكانات طبٌعٌة أو بشرٌة  طرٌ  أحداث نهضة اقتصادٌة باستغالل كل ما

وتثقٌف وتوعٌة الزراع وتنمٌة قدراتهم وتحسٌن مهاراتهم وتغٌر اتجا اتهم وأسلوب تفكٌر م حتى ٌتمكنوا من 
إلى رفا مستوٌاتهم المعٌشٌة واالرتقات  فً الزراعة مما ٌؤدي التقنًاإلفاد  الكاملة من التقدم العلمً و

وبالرغم من تواصل األجهز  اإلرشادٌة فً كل األقطار العربٌة ومن ، (1987بمجتمعاتهم المحلٌة  اللٌلة، 

الزراعٌة إلى أفراد وجماعات  قاناتفً نشر ونقل التوصٌات والت ووظٌفتهاضمنها العرا  فً أدات دور ا 
استادامها إال إن الدراسات والبٌانات واإلحصائٌات تشٌر إلى ضعف مستوى المجتمعات الرٌفٌة لتطبٌقها و

 تطبٌ  التوصٌات العلمٌة بل انه فً بع  الحاالت كان استادام وتطبٌ  الابرات والتوصٌات بكاملها ال
 ٌؤدي إلى التغٌٌر المنشود وال إلى النتائج المرجو  فً تحقٌ  معدالت إنتاجٌة عالٌة ودفا وتسرٌا عملٌة

ٌعتمد تحقٌ  التغٌر الطي ٌستهدفه اإلرشاد الزراعً على العملٌة  إط ،(1994التنمٌة الزراعٌة  مجهول، 

االتصالٌة الماططة والتً تعد جو ر العمل اإلرشادي والتً تعتمد بدور ا على العدٌد من الطرائ  
الجادري،  امل معه  السامرائً ووالمعٌنات اإلرشادٌة العلمٌة لنقل الرسالة اإلرشادٌة إلى الجمهور الطي ٌتع

اإلرشادٌة  رائ فمستوى النجاح الطي ٌحققه اإلرشاد الزراعً إنما ٌرتبط باالستادام الصحٌح للط (.1990

من حٌث االاتٌار والتنفٌط ودرجة االستادام من قبل العاملٌن باإلرشاد الزراعً فً المواقف اإلرشادٌة 
( وتعد عملٌة ااتٌار الطرائ  1999ر العرٌ  من المسترشدٌن  ننه، المتباٌنة وفً التعامل ما فئات الجمهو
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اإلرشادٌة المناسبة لموقف معٌن من أد  المهام التً تواجه العاملٌن باإلرشاد الزراعً والتً تتطلب اإللمام 
مالئم القرار ال اتااطالتام بالاصائص الممٌز  لكل طرٌقة وحدود تطبٌقها وأسخ ااتٌار ا وتنفٌط ا حتى ٌمكن 

ٌؤكد أ مٌة وجود  و و ما ،(1999 بشسن ااتٌار انسب  ط  الطر  طبقا لما ٌقتضٌه الموقف  الز رانً،

منظومة معرفٌة متكاملة لدى العاملٌن باإلرشاد الزراعً عند ااتٌار م وتنفٌط م للطرائ  اإلرشادٌة فً 
فٙ عًهٛح االتصال ٚعٕد الستخذاو  انسراعٙ تاإلرشادٔأٌ أخفاق انعايهٍٛ  (،1999الموقف التعلٌمً  ننه، 

لطا فقد أجري  طا البحث سعٌا لتحدٌد مستوى معرفة ، (1994مجهول، غٛر يُاسثح ) إرشادٚحطرائك 

الموظفٌن فً مدٌرٌة زراعة نٌنوى ألسخ ااتٌار وتنفٌط الطرائ  اإلرشادٌة مما ٌساعد فً توفٌر رؤٌة 
للموظفٌن فً مدٌرٌة الزراعة فٌما ٌتعل  بسسخ االاتٌار  واضحة لمتاطي القرار عند وضا البرامج التدرٌبٌة

والتنفٌط للطرائ  اإلرشادٌة حٌث ٌعتبر معرفة الموظفٌن لهط  األسخ من العوامل الهامة التً تقلل من 
معوقات استادامهم لها.  طا وقد تعرضت الدراسات والبحوث السابقة لمدى استادام العاملٌن باإلرشاد 

وتوفٌ  وعبد  (،1993  ، وعبد الو اب(1991  للطرائ  اإلرشادٌة كدراسة الز رانًالزراعً بشكل عام 
إال إن الدراسات التً تناولت أسخ استادام  (.2009(، والحرباوي  2001  والز ار (1998الباري  

 (،2006  (، ودراسة البهنساوي وآارون1999الطرائ  اإلرشادٌة لم تكن بالقدر الكافً كدراسة الفٌشاوي  

نادر  كدراسة ننه  كما إن الدراسات التً تناولت أسخ االاتٌار وتنفٌط الطرائ  اإلرشادٌة بصور  عامة
 دفت الى التعرف على درجة معرفة المرشدٌن الزراعٌٌن بسسخ ااتٌار وتنفٌط الطر  ( والتً 1999 

جة معارف متوسطة من جملة المرشدٌن الزراعٌٌن  ٌتصفون بدر %98 وجد انه إطوالمعٌنات اإلرشادٌة 
، كما فً معارفهم الااصة بسسخ االاتٌاربدرجة منافضة  %2على األقل فً حٌن تتصف النسبة الباقٌة 

% من جملة المرشدٌن الزراعٌٌن ٌتصفون بدرجة معارف متوسطة على األقل فً حٌن تتصف 94 إنوجد 
من االل العر   .ائ  اإلرشادٌةصة بسسخ تنفٌط الطر% بدرجة منافضة فً معارفهم الاا6النسبة الباقٌة 

 .الساب  ٌتضح أن الدراسات التً تعرضت ألسخ ااتٌار وتنفٌط الطرائ  اإلرشادٌة مازالت محدود 

 : حدد أ داف البحث الحالً بما ٌستًوتت
فٌن ال  زراعٌٌن ف  ً مدٌرٌ  ة زراع  ة ـ  ـفٌة للموظـ  ـصٌة والوظٌـرف عل  ى بع    الاص  ائص الشا  ـ  ـالتع .1

 نٌنوى.
تٌ ار الطرائ   اإلرش ادٌة عارف الموظفٌن الزراعٌٌن فً مدٌرٌة زراع ة نٌن وى بسس خ ااتقدٌر مستوى م .2

 .الزراعٌة
ن فً مدٌرٌة زراعة نٌنوى بسس خ تنفٌ ط الطرائ   اإلرش ادٌة ــتوى معارف الموظفٌن الزراعٌٌــتقدٌر مس .3

 الزراعٌة.
بسس خ ااتٌ ار الطرائ    تحدٌد التباٌن فً درجة معارف الموظفٌن ال زراعٌٌن ف ً مدٌرٌ ة زراع ة نٌن وى .4

ت درٌب ف ً ، الل الدراسً، م د  الادم ة الوظٌفٌ ة، المؤ متغٌرات المستقلة اآلتٌة   العمراإلرشادٌة وفقا  لل
 (.اإلرشاديمجال الطرائ  اإلرشادٌة، مد  العمل فً وظائف إرشادٌة، االتجا  نحو العمل 

ة زراع  ة نٌن وى بسس  خ تنفٌ ط الطرائ    تحدٌ د التب اٌن ف  ً درج ة مع  ارف الم وظفٌن ال  زراعٌٌن ف ً مدٌرٌ  .5
ت درٌب ف ً ، المتغٌرات المستقلة اآلتٌة   العمر، المؤ ل الدراسً، م د  الادم ة الوظٌفٌ ةاإلرشادٌة وفقا  لل

 (.مجال الطرائ  اإلرشادٌة، مد  العمل فً وظائف إرشادٌة، االتجا  نحو العمل االرشادي
 

 مواد البحث وطرائقه
التابع ة ال ى العاملٌن فً الش عب الزراعٌ ة ة نٌنوى حٌث شمل الموظفٌن الزراعٌٌن تم أجرات البحث فً محافظ

وق  د  .المكلف  ٌن بتق  دٌم ا  دمات إرش  ادٌة لل  زراع عل  ى اا  تالف مراك  ز م الوظٌفٌ  ة و   ممدٌرٌ  ة زراع  ة نٌن  وى 
 ش عبة زراعٌ ة وق د ت م (21( موظف ا م وزعٌن عل ى الش عب الزراعٌ ة البالغ ة  168تكون مجتما البحث م ن  

 اس  تمار ( ف  ردا ش  ملو بقٌ  اخ ثب  ات 30  اس  تبعادتوزٌ  ا اس  تمار  االس  تبٌان عل  ى جمٌ  ا اف  راد المجتم  ا بع  د 
%( م  ن مجتم  ا 96.37( موظف  ا ٌمثل  ون  133ان الدراس  ة اقتص  رت عل  ى   إالالااص  ة بالبح  ث االس  تبٌان 

ع داد اس تمار  اس تبٌان ، ولغر  جما البٌان ات الااص ة بالبح ث ت م االبع  منهم إجابةوطلك لعدم دقة  البحث
ب  المتغٌرات الشاص  ٌة والوظٌفٌ  ة للم  وظفٌن االول ٌتض  من مجموع  ة م  ن االس  ئلة تتعل     ج  زأٌنتكون  ت م  ن 

ت ل  ه صص  االمؤ   ل الدراس  ً ، و   و س  ن المبح  وث مق  در بع  دد الس  نوات: العم  ر وك  األتًال  زراعٌٌن و   ً 
، (1،2،3،4  األوزانله ا  وأعطٌ تٌ ا ش هاد  عل أو، ارٌج كلٌ ة ارٌج معهد ،زراعة إعدادٌةمستوٌات ارٌج 

الت درٌب ف ً ، س نواتالمقدرا بعدد  العمل فً وظائف ارشادٌة، ومد  مقدرا بعدد السنواتمد  الادمة الوظٌفٌة 
ف ً مج ال الطرائ    ةالتدرٌبٌعن مدى مشاركته بالدورات مجال الطرائ  االرشادٌة تم قٌاسه بسؤال المبحوث 

باس  تادام مجموع  ة م  ن وت  م قٌاس  ه  لعم  ل االرش  ادياالتج  ا  نح  و ا ،رك به  ااالرش  ادٌة وع  دد ال  دورات المش  ا
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أم  ا الج  زت الث  انً فت  سلف م  ن ااتب  ار لتق  دٌر مس  توى (.1،2،3له  ا الب  دائل   وأعطٌ  ت( 10الفق  رات وع  دد ا  

وأس خ تنفٌ ط ا وتك ون االاتب ار م ن مجموع ة بسسخ ااتٌار الطرائ  االرش ادٌة  الزراعٌٌنمعارف الموظفٌن 
( فق ر  لالس تمار  بش كلها 30وتض من ب دٌلٌن لك ل فق ر  وع دد ا   والص واب( الاط سجمٌعه ا م ن ن وع  أسئلة 

قٌم ة  أعطٌ تك ر طا م ( فق ر  ألس خ التنفٌ ط ولجمٌ ا 15االاتٌ ار و  ألسخفقر   (15حٌث اصصت  النهائً 

ٌن ف ً قس م وق د ع ر  االس تبٌان عل ى االاتصاص  ،الااطئ ة لإلجاب ةالصحٌحة وصفر  لإلجابة رقمٌة واحد 
جامعة الموصل لتحقٌ  ص د   /والنفسٌة فً كلٌة التربٌةاالرشاد الزراعً ونقل التقنٌات وقسم العلوم التربوٌة 

وبل    رٌتشاردس  ون  -ثب  ات االاتب  ار بطرٌق  ة ك  ودر، ك  طلك ت  م حس  اب لمحت وى والص  د  الظ  ا ري لالس  تبٌانا
وبع د  10/2/2011ولغاٌ ة  2/1/2011فت ر  م ن من المبحوثٌن ا الل الوتم جما البٌانات  0.77معامل الثبات 

 حٌ ث اس تادمت الطرائ   االحص ائٌة التالٌ ة لتحلٌ ل البٌان  اتتبوٌبه ا وتص نٌفها ت م جم ا البٌان ات االنته ات م ن 
 .و المتوسط الحسابً والخ –ااتبار كروسكال أ مها 

 
 النتائج والمناقشة

: فين الزراعيين في مديرية زراعة نينوىلموظلالتعرف على بعض الخصائص الشخصية والوظيفية  (اوال
: العمر فقد تم توزٌا لاصائص الشاصٌة والوظٌفٌة اآلتٌة( توزٌا المبحوثٌن حسب ا1ٌمثل الجدول  

بلغت  إطسنة  55-40المبحوثٌن الى ثالثة فئات وٌظهر الجدول ارتفاع نسبة الفئة العمرٌة المتوسطة 
% بٌنما شكلت الفئة العمرٌة 31.57سنة فقد بلغت نسبتها  71 -56الفئة العمرٌة الكبٌر   إما% 54.13

. وما ٌتعل  بالمؤ ل الدراسً فقد تم توزٌا المبحوثٌن الى %14.30بلغت نسبتها  إطسنة  39 -24الصغٌر  
% ثم ارٌجً 46.61ن اربعة فئات حٌث ٌظهر الجدول بان ارٌجً االعدادٌة شكلوا اعلى نسبة من المبحوثٌ

نسبة حاملً الشهادات العلٌا فكانت  أما% 18.04% بٌنما كانت نسبة ارٌجً المعا د 34.60الكلٌة بنسبة 
وما ٌتعل  بمد  الادمة الوظٌفٌة فتم توزٌا .النسب من مجموع عٌنة البحث أدنى% و ً 0.75نسبتهم 

% 61.65سنة  38-20المبحوثٌن الى ثالثة فئات فكانت نسبة المبحوثٌن التً تراوحت مد  ادمتهم الوظٌفٌة 
سنة وكانت نسبتهم  19 -1و ً أعلى النسب وجات بعد ا المبحوثٌن التً تراوحت مد  ادمتهم الوظٌفٌة 

النسب. اما ما ٌتعل   أدنى% و ً 3سنة فكانت نسبتهم  57-39% أما المبحوثٌن الطٌن كانت ادمتهم 35.35

 تمثلت نسبتهم إرشادٌةهم ادمة المبحوثٌن الطٌن لٌخ ل فٌظهر الجدول ان العمل فً وظائف ارشادٌةبمد  
المبحوثٌن الطٌن  أما% 38.35سنة فكانت  14 -1نسبة المبحوثٌن الطٌن لدٌهم ادمة ارشادٌة  أما 49.62%

سنة  42 -29% وكانت نسبة المبحوثٌن الطٌن لدٌهم ادمة 9.8سنة فكانت نسبتهم  28-15كان لدٌهم  ادمة 
أما بالنسبة للتدرٌب فً مجال الطرائ  االرشادٌة  .البحثٌنة و ً ادنى النسب من مجموع ع 2.23فكانت 

 المبحوثٌن المشتركٌن بدور  او أما% 71.43( ان المبحوثٌن الغٌر متدربٌن كانت نسبتهم 1فٌبٌن الجدول  
% و ً 1.50نسبتهم دورات فكانت  4 -3% بٌنما المبحوثٌن المشتركٌن من 27.07دورتٌن فكانت نسبتهم 

محاٌد   اإلرشادفكانت نسبة المبحوثٌن الطٌن اتجا اتهم نحو   العمل االرشاديالتجا  نحو ا أما النسب. أدنى
وكانت  %34.59 اإلرشادالمبحوثٌن الطٌن كانت اتجا اتهم اٌجابٌة نحو  أما النسب و أعلى% و ً 64.66

 .ة البحثموع عٌنادنى النسب من مجو ً  0.75سلبٌة نحو االرشاد  ماتجا اتهنسبة المبحوثٌن الطٌن 
تقدير مستوى معارف الموظفين الزراعيين في مديرية زراعة نينوى بأسسس اختيسار الطرائسق اإلرشسادية  (ثانيا

 ،ث الث فئ ات إل ىتم توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوا م المعرف ً وباس تادام طرٌق ة الم دى وط ول الفئ ة : الزراعية
 ،العٌن ة ك ان مس توا م المعرف ً ض عٌفأف راد  %( م ن ع دد31.58( مبحوث ا ٌمثل ون  42  إنوأظهرت النت ائج 

( مبحوث ا 3وان   ،س ط%( م ن ع دد أف راد العٌن ة ك ان مس توا م المعرف ً متو66.16( مبحوثا ٌمثلون  88  وان
( ف ان 2وكم ا   و موض ح ف ً الج دول رق م   ( من عدد إفراد العٌنة كان مس توا م المعرف ً ع الً.2.26ٌمثلون 

من عدد أفراد العٌنة كان مستوا م المعرفً بٌن المتوسط و الض عٌف وٌع زى %( 97.7مبحوثا ٌمثلون   (130 

طلك إلى أن المعرفة بسسخ ااتٌار الطرائ  اإلرشادٌة ترتبط أكثر باألعداد والمستوى التعلٌم ً والت درٌب وال طي 
اع  ة أو ل  م ٌت  وفر بالق  در الك  افً ل  دى غالبٌ  ة المبح  وثٌن حٌ  ث ك  ان غ  البٌتهم م  ن الحاص  لٌن عل  ى إعدادٌ  ة زر

بكالورٌوخ زراعة  قد ٌكون فً تاصصً غٌر إرشادي إضافة إلى أن الت درٌب ال طي حص لوا علٌ ه ا الل م د  
خ ـعك ـتائج الت ً تـرا  الن ـٌمك ن استع  اإلٌض احولمزٌ د م ن  عملهم فً مجال اإلرش اد الزراع ً ك ان مح دود.

ئ     اإلرش  ادٌة األساس   ٌة ٌ  ار الطرافٌن ال   زراعٌٌن بفق  رات المع   ارف المتعلق  ة بسس   خ ااتـالموظ   إلم   ـامدى ـم  
لمعرفة مدى إلمام الموظفٌن الزراعٌٌن بكل فقر  من فقرات أسخ االاتٌار كل على ح دا فق د تب ٌن م ن  وكالتالً:

( إن أكث  ر األس  ـخ الت  ـً ات  ـضح ع  دم مع  ـرفة ع  ـدد كبٌ  ـر م  ـن المب  ـحوثٌن ب  ـها    ً 3النت  ائج ال  وارد  بج  دول  

عل  ى االس  تادام المكث  ف لط  ر  االتص  ال الجما ٌرٌ  ة( إط كان  ت نس  بة اإلجاب  ات مه  ارات ال  زراع  ٌعتم  د تغٌٌ  ر 
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%( و  ٌفض ل اس تادام ط ر  االتص ال الجما ٌرٌ ة م ا ال زراع طوي االتجا  ات الس لبٌة 63.909الااطئة   ً 
 %(.63.157نحو اإلرشاد إلقناعهم بالمستحدثات الزراعٌة( إط كانت النسبة  

 
 .ةوظٌفٌوفقا للاصائص الشاصٌة و ال توزٌا المبحوثٌن: (1جدول  ال

Table (1): Distribution of respondents according to personality characteristics and 

functional. 

 المتغٌرات

Variables 
 العدد
No. 

 النسبة المئوٌة 
% 

 Age   . العمر:1
 24-39) 
 40-55) 
 56-71) 

 
19 

72 

42 

  
14.30 

54.13 

31.57  

  Educational qualification: مؤ ل الدراسًال. 2

 High school  إعدادٌة
 Institute  معهد

 College  كلٌة

 Graduate degree اشهاد  علٌ

 
62 

24 

46 

1 

 
46.61 

18.04 

34.60 

0.75 
   Years of functional service : مد  الادمة الوظٌفٌة .3

 1-9) 
 20-38) 
 39-57) 

 
47 

82 

4 

 
 35.35 

61.65 

3  
 Years of extension service :  إرشادٌةمد  العمل فً وظائف . 4

  لٌخ لدٌه ادمة ارشادٌة

Has no service extension  

 1-14) 
 15-28) 
 29-42) 

 
66 

 

51 

13 

3 

 
 49.62 

 

38.35 

9.8 

2.23  
 Training in extension: اإلرشادٌةالتدرٌب فً مجال الطرائ   .5

methods                                                                           

 تدرٌبٌة  لم ٌشارك فً أي دور 
Did not participate in any training course 

 
 1-2) 
 3-4) 

 

 
 

95 

 

36 

2 

 

 
 

71.43 

 

27.07 

1.50 
 Direction  towards the: اإلرشاديالعمل . االتجا  نحو 6

extension work                                                          

                                                          
       Negative trend ( اتجاِ سهث10-16ٙ)

Neutral trend         (17-23اتجاِ يحاٚذ )   

 Positive trend      اتجاِ اٚجاتٙ  (24-30)

 
 
 
1 

86 

46 

 
 
 

0.75 

64.66 

34.59  
 

تقدير مستوى معارف الموظفين الزراعيين فسي مديريسة زراعسة نينسوى بأسسس تنفيسذ الطرائسق اإلرشسادية  (ثالثا  
 ،اتـالث فئ ـث  إل ىئة ـعرفً وباستادام طرٌقة المدى وطول الفـتم توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوا م الم: الزراعية

 ،العٌن ة ك ان مس توا م المعرف ً ض عٌفم ن ع دد إف راد %( 53.40( مبحوث ا ٌمثل ون  71  وأظهرت النت ائج إن
( مبحوث ا 21وان   ،لعٌنة ك ان مس توا م المعرف ً متوس ط%( من عدد أفراد ا30.82( مبحوثا ٌمثلون  41وان  

 %( من عدد أفراد العٌنة كان مستوا م المعرفً عالً.15.78ٌمثلون  
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 .الطرائ  اإلرشادٌة ااتٌار(: توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوى معارفهم بسسخ 2  الجدول

Table (2): Distribution of respondents according to their level of knowledge bases 

extension the selection of methods. 

 الفئات ت
Categories 

 العدد

No. 
 النسبة المئوٌة

% 
1. 

 ضعٌف ( درجة5-8 
weak 

42 31.58 

2. 
 متوسط ( درجة9-12 

Medium 
88 66.16 

3. 
 عالً ( درجة13-16 

High 
3 2.26 

 المجموع   
Total 

133 100% 

 

   .اإلرشادٌة: توزٌا المبحوثٌن وفقا  لمعرفتهم بالفقرات الااصة بسسخ ااتٌار الطرائ  (3جدول  ال

Table (3): Distribution of respondents according to their knowledge of the 

foundations of Items selection methods extension. 

 خ
 الفقرات
Items 

 نعم
Yes 

 ال %
No 

% 

1. 

 اإلرشادٌة.الرسالة طرٌقة واحد  تكفً لتوصٌل 
One way is enough to get the message 

extension. 
55 41.353 78 58.646 

2. 

جمٌا الطر  االرشادٌة تناسب الهدف التعلٌمً المنشود 
 .تحقٌقه

 
All methods suitable for extension the 

learning objective is sought. 

67 50.375 66 49.624 

3. 

لك   ل جمه   ور ارش   ادي طرق   ه االرش   ادٌة المناس   بة لحم   ل 
 .له اإلرشادٌةالرسالة 

 
Per  methods for each public extension 

appropriate to carry the message extension 

him. 

122 91.729 11 8.270 

4. 

طر  االتصال االرشادٌة الفردٌة تلعب دورا  رئٌسٌا  فً 
  .المراحل النهائٌة لعملٌة تبنً المستحدثات من قبل الزراع

 
extension of individual methods of 

communication play a major role in the final 

stages of the adoption of innovations by 

farmers. 

97 72.932 36 27.067 

5. 

كلما زادت معرفة المرشد بالزراع كلما زادت صعوبة 
  .االتصال بهم

The more farmers know the guide more 

difficult to contact them. 
52 39.097 81 60.902 



 .ISSN:2224-9796(Online)                      Mesopotamia J. of Agric                   ذٍٚــــح انرافــــح زراعـــجهــي

 ISSN:1815-316X(Print)                            Vol.(41) No.(4 ) 2013                     2013 (4( انعذد )41انًجهذ )

16 

 

6. 

جمٌا الطر  االرشادٌة مناسبة لالتصال بالزراع مهما 
  اإلرشادٌة.كانت طبٌعة الرسالة 

All extension methods suitable to connect to 

farmers regardless of the nature of the 

message extension. 

67 50.375 66 49.624 

7. 

كلما زادت معرفة المرشد بعادات وقٌم ومعتقدات الزراع 
كلما زادت صعوبة فً ااتٌار الطرٌقة المناسبة لالتصال 

 بهم.
The more knowledge of the guide habits, 

values and beliefs of farmers more difficult in 

the selection of the appropriate way to contact 

them. 

62 46.616 71 53.383 

8. 

لالتصال  اإلرشادٌةٌفضل استادام المطبوعات والنشرات 
 .بالجمهور المتعلم

  
Preferred to use publications and bulletins 

extension the learner to communicate with 

the public. 

119 89.473 14 10.526 

9. 

الزراع  إلقناعطر  االتصال الفردٌة تعتبر ضرورٌة 
  .المتلكئٌن فً تبنً المستحدثات

Individual methods of communication are 

necessary to convince farmers to adopt 

innovations Almtlkin. 

109 81.954 24 18.045 

10. 

ٌفضل استادام طر  االتصال الجما ٌرٌة ما الزراع طوي 
تحدثات بالمس إلقناعهم اإلرشاداالتجا ات السلبٌة نحو 

 .الزراعٌة
Preferred methods of communication with the 

mass of farmers with negative attitudes 

toward extension techniques to convince 

them agricultural. 

84 63.157 49 36.842 

11. 

كلما زاد احساخ الزراع بالحاجة الى موضوع االرشادٌة 
  .كلما كان االفضل استادام طر  االتصال الفردٌة

 
The greater the sense of the need for farmers 

to the subject of extension whenever is best to 

use individual methods of communication. 

76 57.142 57 42.857 

12. 

لتغٌٌر معارف الزراع فسن أسرع طرٌقة لطلك  ً طر  
 .االتصال الفردٌة

 
To change the farmers' knowledge, the fastest 

way to do this are the ways to contact 

individual. 

68 51.127 65 48.872 

13. 

العتماد التصال بهم كلما زاد اكلما زاد عدد الزراع المراد ا
 .على طر  االتصال الفردٌة

The more number  farmers want to contact 

them the greater the reliance on individual 

methods of communication. 

63 47.368 70 52.631 
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14. 

ٌعتمد تغٌٌر مهارات الزراع على االستادام المكثف لطر  
 .ٌرٌةاالتصال الجما 

 
Change depends on the skills of farmers' 

extensive use of mass communication 

methods. 

85 63.909 48 36.090 

15. 

ٌفضل استادام طرٌقة االٌضاح العملً بالممارسة فً 
  .مرحلة التجرٌب للمستحدث

 
Prefer to use a practical demonstration to 

practice in the testing phase of the newly 

created. 

130 97.744 3 2.255 

 

 .فهم بسسخ تنفٌط الطرائ  اإلرشاديتوزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوى معار: ( 4جدول  ال

Table (4): Distribution of respondents according to their knowledge level of the 

foundations of the implementation of the extension methods. 

 العدد الفئات ت

No. 
 النسبة المئوٌة

% 

1. 
 ضعٌف ( درجة6-9  

Weak 
71 53.40 

2. 
 متوسط ( درجة10-13  

Medium 41 30.82 

3. 
 عالً ( درجة14-17  

High 21 15.78 

 المجموع   
Total 133 100% 

 
من عدد أفراد العٌنة كان  %(84.21( مبحوثا ٌمثلون  112( فان  4وكما  و موضح فً الجدول رقم  

مستوا م المعرفً بٌن الضعٌف والمتوسط و طا ٌعود الى ضعف الابرات التً تتحسن وتكتسب من االل 
 العمل التطبٌقً فً مجال اإلرشاد ومالحظة الزمالت والمشرفٌن اإلرشادٌٌن. 

فٌط كل على حدى فقد تبٌن الموظفٌن الزراعٌٌن المبحوثٌن بكل فقر  من فقرات أسخ التن إلمام ولمعرفة مدى
 التً اتضح عدم معرفة عدد كبٌر من المبحوثٌن بها  ً األسخ أكثر إن( 5  من النتائج الوارد  بجدول

 اإلجاباتبلغت نسبة  إط( اإلرشادٌةتحكم طرٌقة شرح موضوع الطرٌقة  العادات والتقالٌد والقٌم السائد  ال 
 .(%49.624الااطئة علٌها  

تبسساين فسسي درعسسة معسسارف المسسوظفين السسزراعيين فسسي مديريسسة زراعسسة نينسسوى بأسسسس اختيسسار تحديسسد ال رابعسسا :
، ، م  د  الادم  ة الوظٌفٌ  ةالمؤ   ل الدراس  ً،  العم  ر :الطرائسسق اإلرشسسادية وفقسسا  للمتايسسرال المسسستقلة ا تيسسة

 إط اع ً(، االتج ا  نح و اإلرش اد الزرتدرٌب فً مجال الطرائ   اإلرش ادٌة، م د  العم ل ف ً وظ ائف إرش ادٌةال
وال  خ لتحدٌ  د التب اٌن الن بٌان  ات البح  ث موزع  ة توزٌ ا غٌ  ر طبٌع  ً وكم  ا    و - اس تادم ااتب  ار كروس  كال 

 :(6موضح فً جدول  
وب طلك نقب ل فرض ٌة الع دم  0.05و  ً غٌ ر معنوٌ ة عن د مس توى  1.32المحسوبة  H:  بلغت قٌمة العمر .1

 .تٌار وفقا للعمرتوجد فرو  فً درجة معارف الموظفٌن بسسخ االا أي انه ال
وب  طلك نقب  ل  0.05و   ً غٌ  ر معنوٌ  ة عن  د مس  توى  2.25المحس  وبة  Hبلغ  ت قٌم  ة  :المؤ   ل الدراس  ً .2

   .توجد فرو  فً درجة معارف الموظفٌن بسسخ االاتٌار وفقا للمؤ ل الدراسً فرضٌة العدم أي انه ال
 بلـوبطلك نق 0.05توى ـند مسنوٌة عــو ً غٌر مع 3.11المحسوبة  Hبلغت قٌمة : مد  الادمة الوظٌفٌة .3

 ةـا لمد  الادمـٌار وفقـخ االاتـفٌن بسسـارف الموظـة معـً درجـرو  فـتوجد ف فرضٌة العدم أي انه ال 
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 الوظٌفٌة. 
 0.05و   ً غٌ  ر معنوٌ  ة عن  د مس  توى 1.85المحس  وبة  Hبلغ  ت قٌم  ة م  د  العم  ل ف  ً وظ  ائف إرش  ادٌة:  .4

رو  ف ً درج ة مع ارف الم وظفٌن بسس خ االاتٌ ار وفق ا لم د  توج د ف  وبطلك نقبل فرضٌة العدم أي انه ال
 .اإلرشادٌةالادمة 

 0.05و  ً معنوٌ ة عن د مس توى  6.99المحس وبة  Hبلغ ت قٌم ة  التدرٌب فً مجال الطرائ  اإلرش ادٌة: .5

ف  رو  ف  ً درج  ة مع  ارف الم  وظفٌن بسس  خ االاتٌ  ار وفق  ا  توج  دفرض  ٌة الع  دم أي ان  ه  ن  رف وب  طلك 
طرائ    اإلرش  ادٌة وق  د ٌع  زى طل  ك إل  ى ان  ه كلم  ا زادت ع  دد ال  دورات المتاصص  ة للت  درٌب ف  ً مج  ال ال

بالطرائ  اإلرشادٌة للموظفٌن كلما زادت الحاجة لتلق ً معلوم ات إض افٌة تفٌ د ف ً إتق ان ااتٌ ار الطرٌق ة 
 .المناسبة لنقل الرسالة

وب طلك  0.05ند مستوى و ً غٌر معنوٌة ع 1.32المحسوبة  Hبلغت قٌمة االتجا  نحو العمل اإلرشادي:  .6

التجا  ات توج د ف رو  ف ً درج ة مع ارف الم وظفٌن بسس خ االاتٌ ار وفق ا  نقبل فرضٌة الع دم أي ان ه ال
 .المبحوثٌن نحو اإلرشاد الزراعً

 
   اإلرشادٌة.الطرائ   تنفٌط(: توزٌا المبحوثٌن وفقا  لمعرفتهم بالفقرات الااصة بسسخ 5جدول  ال

Table (5): Distribution of respondents according to their knowledge of the 

foundations for the implementation of Items extension methods. 

 الفقرات ت
Items 

 نعم
Yes 

 ال %
No 

% 

1. 

ناسب الستادام من الضروري تهٌئة الجو والمكان الم
 .اإلرشادٌةالطرٌقة 

It is necessary to create the atmosphere and 

the right place to use the extension method. 
130 97.744 3 2.255 

2. 

الشرح النظري لموضوع  إالعلى المرشد الزراعً  ما
 .من ٌنفطو ا الطرٌقة االرشادٌة والزراع  م

Maaly agricultural leader, but the theoretical 

explanation to the issue of extension and the 

way farmers are carry them out. 

57 42.857 76 57.142 

3. 

العادات والتقالٌد والقٌم السائد  التحكم طرٌقة شرح 
  .اإلرشادٌةموضوع الطرٌقة 

Customs and traditions and values to explain 

the way I manage method extension theme. 
66 49.624 67 50.375 

4. 

ٌعتبر  اإلرشادٌةاثنات عر  الطرٌقة تكرار المعلومة 
 .مضٌعة للوقت

Repetition of information during the 

extension display method is a waste of time. 

58 43.609 75 56.390 

5. 

ٌجب عر  الرسالة االرشادٌة الوارد  من االدار  كما  ً 
  .تعدٌل لها أودون أي تبسٌط 

 
extension must display the message received 

from the administration as it is without any 

simplification or modification thereof. 

54 40.601 79 59.398 

6. 

من  نبدأعند عر  موضوع الطرٌقة االرشادٌة ٌجب ان 
 .البسٌط إلىالمعقد 

 
When you view the extension method must 

start from the simple to the complex. 

57 42.857 76 57.142 
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7. 

عر  ملاص لموضوع الطرٌقة االرشادٌة بطر  ماتلفة 
  .عامل  ام لوصول ووضوح الرسالة للزراع

 
View a summary of method extension theme 

in different ways is an important factor for 

the arrival and clarity of the message to 

farmers. 

118 88.721 15 11.278 

8. 

ٌجب التعرف على معلومات الزراع حول موضوع 
 .الطرٌقة قبل عرضها علٌهم

  
Must identify the information on the topic of 

farmers' method before presenting them. 

121 90.977 12 9.022 

9. 

ل الى على المرشد الزراعً االبتعاد عن التشعب والداو
للطرٌقة  األساسًموضوعات فرعٌة عند عر  المضمون 

  اإلرشادٌة.
Guide to agricultural and stay away from 

bifurcation to enter the sub-themes when you 

view the content of the basic method of 

extension. 

107 80.451 26 19.548 

10. 

راع فً تنفٌط موضوع اشتراك القاد  المحلٌٌن من الز
 اإلرشادي.الطرٌقة االرشادٌة امر غٌر مرغوب فً العمل 

 Involvement of local leaders of the farmers 

in the implementation of the way guiding 

theme is undesirable in extension work. 

58 43.609 75 56.390 

11. 

 بسسلوبرشادٌة ٌجب ان ٌكون تقدٌم موضوع الطرٌقة اال
   .ٌتٌح المناقشة ما الزراع

Must be a way to provide subject-style 

extension allows the discussion with farmers. 
127 95.488 6 4.511 

12. 

افكار المرشد على موضوع الطرٌقة االرشادٌة لٌست 
 .بحاجة للترتٌب بل تقدم بشكل عفوي

Ideas on the subject of method the guide 

extension does not need to arrange, but 

progress spontaneously. 

58 43.609 75 56.390 

13. 

داعٍ له فً اللقاتات   ال أمرالمجامالت والترحٌب بالزراع 
 اإلرشادٌة.

Courtesy and welcome to the allegation is 

farmers his extension in the meetings. 
55 41.353 78 58.646 

14. 

من الضروري تسجٌل جمٌا البٌانات المتعلقة بتنفٌط الطرٌقة 
 اإلرشادٌة.

It is necessary to record all data concerning 

the implementation of method extension. 
125 93.984 8 6.015 

15. 

عملٌة التقٌٌم لما تم تنفٌط  امر مهم لمعرفة مدى نجاح 
  .الطرٌقة

The evaluation process of what has been 

implemented is important to see how 

successful method. 

130 97.744 3 2.255 
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 وال  خ للتب  اٌن ف  ً درج  ة مع  ارف المبح  وثٌن بسس  خ االاتٌ  ار وفق  ا ل  بع  -(: ااتب  ار كروس  كال6الج  دول  

 .المتغٌرات
Table (6): Test Kruskal-Wallis of the variance in the degree of knowledge of 

respondents foundations of selection and according to some variables. 

 المتغٌرات

Variables 
 العدد
No. 

 الوسٌط
Median 

متوسط 
 الترتٌب

Average 

order 

 Hقٌمة 
 المحسوبة

 Pقٌمة 
 للمعنوٌة

 Age . العمر:1
 24-39) 
 40- 55) 
 56- 71) 

19 

72 

42 

10 

9 

10 

66.3 

64 

72.5 

1.32 0.516 

   :. المؤ ل الدراسً 2 

Educational qualification 
 High school إعدادٌة

 Institute معهد

 College كلٌة

  Graduate degree شهاد  علٌا

62 

24 

46 

1 

9 

10 

10 

10 

64.1 

77.2 

65.4 

77.5 
2.25 0.522 

  :مد  الادمة الوظٌفٌة  .3 

Years of functional service 
(1-9) 

(20-38) 

(39-57) 

47 

82 

4 

10 

10 

7 

67.2 

68.5 

34.1 

3.11 0.211 

 :. مد  العمل فً وظائف ارشادٌة 4

Years of extension service 

 لٌخ لدٌه ادمة ارشادٌة

Has no service extension       

(1 – 14) 

(15 – 28) 

(29 – 42) 

 
 

66 

 

51 

13 

3 

 
 

10 

 

9 

10 

11 

 
 

67.9 

 

64.2 

67 

94.2 

 
 
 
 

1.85 

 

 
 
 
 

0.604 

 :.التدرٌب فً مجال الطرائ  االرشادٌة5
Training in extension methods. 

 لم ٌشارك فً أي دور 
Did not participate in any training 

course. 

(1-2) 

(3-4) 

 

 

95 

 

 

36 

2 

 

 

10 

 

 

9 

7 

 

 

71.6 

 

 

57 

28 

 

 

6.99 
* 

 

 

 

 

0.046 

 

 ياالرشاد لعملا . االتجا  نحو6

Direction  towards the extension 

work.                                                  
 اتجا  سلبً ( 16 – 10)

Negative trend 
 اتجا  محاٌد ( 23 -17) 

Neutral trend   
 اتجا  اٌجابً (  30 – 24)  

Positive trend 

 

 

 

1 

 

86 

 

46 

 

 

 

 

11 

 

10 

 

9 

 

 

 

 

102.5 

 

68.3 

 

63.7 

 

 

 

 

1.32  

 

 

 

 

0.516 

 .%1( تشٌر الى القٌمة المعنوٌة عند مستوى * *.%5 *( تشٌر الى القٌمة المعنوٌة عند مستوى 
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وال  خ للتب  اٌن ف  ً درج  ة مع  ارف المبح  وثٌن بسس  خ التنفٌ  ط وفق  ا ل  بع   -ااتب  ار كروس  كال  :(7ج  دول  ال

 .المتغٌرات
Table (7): Test Kruskal - Wallis of the variance in the degree of implementation of 

the foundations of knowledge of respondents, according to some 

variables. 

 المتغٌرات

Variables 
 

 العدد
No. 

 الوسٌط
Median 

متوسط 
 الترتٌب

Average 

order 

 Hقٌمة 
 المحسوبة

 Pقٌمة 
 للمعنوٌة

 Age . العمر:1
 24-39) 
 40- 55) 
 56- 71) 

 
19 

72 

42 

 
10 

9 

9 

 
67.8 

65.4 

69.4 

 
 

 0.30 

   

 
 

0.859 

 

  المؤ ل الدراسً. 2 

Educational qualification 
 High school إعدادٌة

 Institute معهد

 College كلٌة

 Graduate degree شهاد  علٌا

 
 

62 

24 

46 

1 

 
  
9 

8 

10 

9 

 
 

66.3 

59.1 

72.3 

60.5 

 
1.97 

 
0.579 

 الادمة الوظٌفٌة .مد  3 
Years of functional service 

  1- 19) 
 20- 38) 
 39- 57) 

 
 

47 

82 

4 

 
 
10 

 9 

8 

 
 

71.2 

66.1 

37.1 

 
 
 

3.06 

 
 
 

0.217 

  العمل فً وظائف ارشادٌة. مد  4

Years of extension service 

 لٌخ لدٌه ادمة ارشادٌة

Has no service extension  

(1- 14) 
 15- 28) 

      29 – 42) 

 
 

66 

 

51 

13 

3 

 
 

9.5 

 

9 

8 

8 

 
 

 70.9 

 

63.2 

62.7 

64.5 

 
 

 
 

1.39 

 

 
 

 
 

0.708 

 .التدرٌب فً مجال الطرائ  االرشادٌة5
 Training in extension methods 

 لم ٌشارك فً أي دور 
Did not participate in any training 

course 

(1- 14) 
     3- 4) 

 
 

95 

 

 

36 

2 

 
 

10 

 

 

8 

5 

 
 

73 

 

 

54.3 

8 

 
 

 
 

11.11** 

 

 
 

 
 

0.004 

 

  ياالرشاد العمل . االتجا  نحو6

Direction  towards the extension 

work  
 ( اتجا  سلبً 16 – 10 

Negative trend 
 ( اتجا  محاٌد23 -17  

Neutral trend   
 ( اتجا  اٌجاب30ً – 24  

Positive trend 

 
 
 

1 

 

86 

 

46 

 

 
 
 

8 

 

9 

 

12 

 

 
 
 

37 

 

5332 

 

9335 

 
 
 
 
 
34.09** 

 
 
 
 
 

0.000 

 .%1القٌمة المعنوٌة عند مستوى  إلى **( تشٌر .%5 *( تشٌر الى القٌمة المعنوٌة عند مستوى 
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تحديسسد التبسساين فسسي درعسسة معسسارف المسسوظفين السسزراعيين فسسي مديريسسة زراعسسة نينسسوى بأسسسس تنفيسسذ خامسسسا : 
ت درٌب ، المستوى التعلٌم، م د  الادم ة الوظٌفٌ ة، مر  الع :الطرائق اإلرشادية وفقا  للمتايرال المستقلة ا تية

 (.ة، االتجا  نحو اإلرشاد الزراعً، مد  العمل فً وظائف إرشادٌفً مجال الطرائ  اإلرشادٌة
والخ لتحدٌد التباٌن الن بٌانات البحث موزعة توزٌ ا غٌ ر طبٌع ً وكم ا   و  -كروسكال ااتبارحٌث استادم 

 (:7موضح فً جدول  
وبطلك نقبل فرضٌة الع دم أي  0.05و ً غٌر معنوٌة عند مستوى  0.30المحسوبة  Hت قٌمة :  بلغالعمر .1

 .وفقا للعمر التنفٌطانه التوجد فرو  فً درجة معارف الموظفٌن بسسخ 
وب  طلك نقب  ل  0.05و   ً غٌ  ر معنوٌ  ة عن  د مس  توى  1.97المحس  وبة  Hالمؤ   ل الدراس  ً: بلغ  ت قٌم  ة  .2

   .وفقا للمؤ ل الدراسً التنفٌطفً درجة معارف الموظفٌن بسسخ  فرضٌة العدم أي انه التوجد فرو 
وب طلك نقب ل  0.05و  ً غٌ ر معنوٌ ة عن د مس توى  3.06المحس وبة  Hمد  الادمة الوظٌفٌة: بلغ ت قٌم ة  .3

 وفقا لمد  الادمة الوظٌفٌة. التنفٌطفرضٌة العدم أي انه التوجد فرو  فً درجة معارف الموظفٌن بسسخ 
 0.05و   ً غٌ ر معنوٌ  ة عن  د مس  توى  1.39المحس  وبة  H: بلغ  ت قٌم ة ائف إرش  ادٌةالعم  ل ف  ً وظ م د   .4

وفقا لمد  الادم ة  التنفٌطوبطلك نقبل فرضٌة العدم أي انه التوجد فرو  فً درجة معارف الموظفٌن بسسخ 
 .االرشادٌة

 0.01ى معنوٌ ة عن د مس تو و  ً 11.11المحس وبة  H: بلغت قٌمة اإلرشادٌةتدرٌب فً مجال الطرائ  ال .5

وفق ا للت درٌب  التنفٌ طفرضٌة العدم أي انه توجد فرو  فً درج ة مع ارف الم وظفٌن بسس خ  نرف وبطلك 
اكتس ب المبح وثٌن مع ارف أكث ر و  طا ٌ دل  الت درٌب بزٌ اد و  طا ٌعن ً ان ه فً مجال الطرائ  االرشادٌة 

دٌ د  تجعله م أكث ر كف ات  على أ مٌة التدرٌب فً مجال الطرائ  اإلرشادٌة فً إكس اب الع املٌن مع ارف ج
  .على أكمل وجهاإلرشادٌة  ومقدر  فً تنفٌط الطرائ  

وبطلك ن رف  فرض ٌة  0.01و ً معنوٌة عند مستوى  34.09المحسوبة  H: بلغت قٌمة اإلرشاداالتجا  نحو 

اد العدم أي انه توجد فرو  فً درجة مع ارف الم وظفٌن بسس خ التنفٌ ط وفق ا التجا  ات المبح وثٌن نح و االرش 
التجا ات االٌجابٌة نحو العمل االرشادي تدفعهم لب طل المزٌ د م ن الجه د وقد ٌعود سبب طلك الى ان ا الزراعً

و  .بوض وح اإلرش ادٌةالطرٌق ة  اس تادامفً تنفٌط الطرائ  االرشادٌة مما ٌنعكخ طلك اٌجابٌا على كفاتتهم فً 
 :ًأسفر عنها البحث نستنتج ما ٌستإلى النتائج التً  استنادا  

بسس   خ ااتٌ   ار الطرائ     الم   وظفٌن ال   زراعٌٌن ف   ً مدٌرٌ   ة زراع   ة نٌن   وى اناف   ا  درج   ة مع   ارف   .1
اإلرشادٌة ٌعود إلى ضعف مشاركتهم الفعلٌة فً العمل اإلرشادي أو عدم اكتسابهم معارف كافٌة فً   طا 

   .المجال من االل البرامج التدرٌبٌة حٌث وجد إن أكثر من نصفهم غٌر مشاركٌن
  درجة معارف الموظفٌن الزراعٌٌن فً مدٌرٌة زراعة نٌنوى بسس خ تنفٌ ط الطرائ   اإلرش ادٌة انافا   .2

استادام الطرائ  اإلرشادٌة المتنوعة كلما قلت درج ة المعرف ة بسساس ٌات التنفٌ ط  كلما قل نستنج من طلك 
 .معرفة أكثر فً  طا المجال إلى ةحاجالوازدادت 

بسس خ  مع ارف الم وظفٌن ال زراعٌٌن ف ً مدٌرٌ ة زراع ة نٌن وى درج ة تب اٌن ف ًأظهرت النتائج وج ود  .3
 إنالتدرٌب فً مج ال الطرائ   اإلرش ادٌة نس تنتج م ن طل ك وفقا لمتغٌر ااتٌار وتنفٌط الطرائ  اإلرشادٌة 

فً مجال االتصال وطرائق ه ق د تفض ً إل ى نت ائج عكس ٌة بس بب ع دم إعط ات  ةالتدرٌبٌقلة عدد الدورات 
مات المتعلقة بطرائ  اإلرشاد الزراعً من االل  طا العدد القلٌ ل م ن ال دورات ف ً المتدرب كافة المعلو

 . طا المجال
الطرائ   اإلرش ادٌة واالتج ا  نح و  تنفٌ طدرج ة مع ارف الع املٌن بسس خ  تب اٌن ف ًأظهرت النتائج وج ود  .4

ٌ  اد  كف  ات  ٌلع  ب دورا مهم  ا ف  ً زنس  تنتج م  ن طل  ك ان االتج  ا  االٌج  ابً نح  و العم  ل  العم  ل اإلرش  ادي 
الموظفٌن باستادام الطرائ  اإلرشادٌة المتنوعة وانه كلما كان الموظفٌن من دفعٌن نح و العم ل اإلرش ادي 

 .أدى طلك إلى زٌاد  معارفهم فً مجال تنفٌط الطرائ  اإلرشادٌة
 :وعلٌه توصً الباحثة بما ٌستً 
اعٌٌن ااص ة ال دورات التدرٌبٌ ة ف ً التركٌز على أ مٌة الت درٌب إثن ات الادم ة الوظٌفٌ ة للم وظفٌن ال زر .1

 .مجال الطرائ  اإلرشادٌة من حٌث االاتٌار والتنفٌط إلى جانب الدورات الزراعٌة األارى
العمل على تحدٌد المهام اإلرشادٌة الزراعٌة بدقة للموظفٌن والتقلٌل من تكلٌفهم بالمهام اإلدارٌ ة األا رى  .2

 .وااتٌار م للطرائ  اإلرشادٌةالتً توكل إلٌهم والتً تحد من درجة تنفٌط م 
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ABSTRACT 

The research aims to assess the level of knowledge agricultural officials in the 

Directorate of Agriculture Nineveh foundations of selection methods extension, and 

assessing the level of their knowledge of the foundations of the implementation 

methods extension, and then determine the variation in the degree of official  

knowledge foundations of selection according to some independent variables and 

determine the variation in the degree of their knowledge of the foundations of 

implementation according to some independent variables. The research population 

consisted of all agricultural official workers in the agricultural sections of Nineveh   

Directorate of Agriculture, who are 168 officials, where the number of respondents 

who have undergone the procedures of research (133) agricultural official. Data 

were collected by questionnaire consisted of to part,  the first part to measure the 

independent variables, while the second part consisted of test to measure the level of 

knowledge agricultural officials of 30 items distributed among the foundations of 

selection and implementation of the foundations. The data were analyzed by using 

the mean and Kruskal - Wallis test. The results showed a weakness in the 

knowledge level of agricultural official foundations of the selection and the 

foundations of the implementation methods of extension. As it turns out there is no 

variation in the level of knowledge foundations of selection according to age, 

academic qualifications, years of employment, duration of employment in the 

functions of extension and direction toward extension work, while there is variation 

in the level of knowledge agricultural official  foundations of selection in 

accordance with the training methods extension. Also the results showed that no 

there is variation in the leve of knowledge of agricultural official  foundations of 

implementation according to age,  academic qualifications ,   years of employment 

functional and duration of the work in the functions of extension, while there is 

variation in the level of knowledge foundations of implementation in accordance 

with the training methods extension and direction toward extension work. 

Keywords: Kruskal- Wallis test, Academic qualifications, Training methods. 
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 المصادر

 .(2116البهنساوي، أحم د حس ٌن ٌوس ف عل ً ام ام ورمض ان فه ٌم حس ٌن ع امر و ش ام ي ي العروس ً  

رش  ادٌة بمح  افظتً الش  رقٌة معرف  ة وتنفٌ  ط المرش  دٌن ال  زراعٌٌن ألس  خ اس  تادام بع    الط  ر  اال
 ، مصر.ر ، كلٌة الزراعة، الجٌز الزراعً، جامعة القا  اإلرشادمجلة والفٌوم، 

تع   ر  واس   تادام المرش   دات الزراعٌ   ات للط   ر   .(1998، ي ف   رب عب   د الب   اري  توفٌ    ، س   هٌر ل   وٌخ
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جايعح  ،كهٛح انسراعح ،انسراعٙ تًحافظح َُٕٖٛ ٔعاللتٓا تثعط انًتغٛراخ، رسانح ياجستٛر

 .ٕصمانً

دراسح نثعط انًتغٛراخ انًتعهمح تًرشذ٘ انًراكس االرشادٚح انًؤحرج عهٗ  .(2001عصاو فتحٙ ) ،انسْار

يعٓذ  ،يركس انثحٕث انسراعٛح ،تًحافظح كفر انشٛخ اإلرشادٚحيٓى نهطرق ٔانًعُٛاخ درجح استخذا

 .انماْرج ،264َشرج تحخٛح رلى  ،انسراعٙ ٔانتًُٛح انرٚفٛح اإلرشادتحٕث 
 ،يركس اإلرشاد انسراعٙ ،يختاراخ فٙ يجال اإلرشاد انسراعٙ. (1997خضراٌ حًذاٌ ) ،انسْراَٙ

 انرٚاض.

استخذاو انطرق ٔانًعُٛاخ اإلرشادٚح ٔيذٖ أًْٛتٓا فٙ َمم انًعرف . (1991) اٌخضراٌ حًذ ،انسْراَٙ

نٕسطٗ دراسح يٛذاَٛح تانًُطمح ا -ٔانًٓاراخ انسراعٍٛٛ يٍ ٔجٓح َظر انًسترشذٍٚ انسراعٍٛٛ

 .1705-1691(:4) 42 ،جايعح انماْرج ،انًجهح انعهًٛح نكهٛح انسراعح ،تانًًهكح انعرتٛح انسعٕدٚح

 ،يطاتع انتعهٛى انعانٙ ،عهى اإلرشاد انسراعٙ .(1990عثذ هللا احًذ ٔعذَاٌ حسٍ انجادر٘ ) ،ٙانسايرائ  

 انًٕصم.

دراسح تعط انًتغٛراخ انًتعهمح تانًرشذٍٚ انسراعٍٛٛ ٔانًؤحرج  .(1993) عثذ انصثٕر أحًذ ،عثذ انْٕاب

يعٓذ تحٕث  ،ٛحتًحافظتٙ ديٛاط ٔانًُٕف اإلرشادٚحعهٗ درجح استخذايٓى نهطرق ٔانًعُٛاخ 

   .انماْرج ،109َشرج تحخٛح رلى  ،انسراعٙ ٔانتًُٛح انرٚفٛح اإلرشاد

ادران انًرشذٍٚ انسراعٍٛٛ انًصرٍٚٛ ألسس استخذاو تعط انًعُٛاخ  .(1999طّ دمحم عهٙ ) ،انفٛشأ٘

  .األزْرجايعح  ،كهٛح انسراعح ،رسانح دكتٕراِ ،اإلرشادٚح

رج انتعهٛى انعانٙ ٔانثحج ٔزا ،ثادئ اإلرشاد انسراعٙي .(1987عخًاٌ ) زكٙ حسٍ ٔسًٛر عثذ انعظٛى ،انهٛهح

 .يذٚرٚح انكتة نهطثاعح ٔانُشر ،تغذاد ،انًكتثح انٕطُٛح ،جايعح انًٕصم ،انعهًٙ

 ،انًُظًح انعرتٛح نهتًُٛح انسراعٛح ،دراسح كفاءج اَظًح االرشاد انسراعٙ فٙ انٕطٍ انعرتٙ. (1994يجٕٓل )

 .انسٕداٌ ،انخرطٕو

 .126(: 488) انًجهح انسراعٛحانماْرج،  ،انسراعٙ اإلرشاد .(1996َصار، سعذ )

تعط انعٕايم انًؤحرج عهٗ استخذاو انًرشذٍٚ انسراعٍٛٛ نثعط انطررق ٔانًعُٛراخ  .(1999تشار ٔحٛذ ) ،َُّ

 ،عررحكهٛررح انسرا ،رسررانح دكتررٕراِ ،انمهٕٛتٛررح تجًٕٓرٚررح يصررر انعرتٛررح اإلرشررادٚح فررٙ رٚررظ يحافظررح

 يعح عٍٛ شًس.جا

 


