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وصف مهام العاملين في االرشاد الزراعي في محافظة نينوى
مثنى عبد الرزاق قاسم
دمحم ٌوسف جمٌل
قسم التعلٌم الزراعً /كلٌة الزراعه
جامعة الموصل
الخالصة
كان الغرض من هذا البحث التوصل الى وصف المهام المطلوب من العاملٌن فً االرشاد الزراعً
القٌام بها فً محافظة نٌنوى واولوٌة حاجتهم الٌها .تضمنت اداة جمع البٌانات  85من المهام االرشادٌه وكان
على المبحوثٌن تحدٌد درجة استخدام ومستوى اهمٌة كل منها لدٌهم .واستخدمت صٌغة  Albrightلتحدٌد
اولوٌة حاجة المبحوثٌن للقٌام بكل من هذه المهام .وتشٌر نتائج هذا البحث الى ضعف واضح فً درجة
استخدام المبحوثٌن الغلب المهام بٌنما حضٌت جمٌع هذه المهام باهتمامهم .وحصلت مهام تنفٌذ البرامج
االرشادٌه على اعلى اولوٌة حاجه تالها مهام تقٌٌم البرامج ثم مهام العالقات العامه واالنسانٌه فتخطٌط
البرامج االرشادٌه .كما اظهرت النتائج حصول المهام ذات العالقه بتعلٌم الزراع على اولوٌات حاجه متقدمه.
وتوضح نتائج البحث ضرورة ان ٌتضمن الوصف الوظٌفً للعاملٌن فً االرشاد الزراعً فً محافظة نٌنوى
جمٌع المهام الثمانٌة والثالثون وتخوٌلهم الصالحٌات الستخدامها خصوصا تلك التً حصلت على اولوٌات
حاجه عالٌه ،وتوفٌر ظروف العمل المناسبه للقٌام بها.
كلمات دالة :وصف المهام ،درجة االستخدام ،مستوى االهمٌة ،درجة الحاجة ،اولوٌة الحاجة.
تارٌخ تسلم البحث 5195/5/96 :وقبوله5195/2/59 :

المقدمة
ٌشٌر وصف المهام الى االعمال المطلوب من العاملٌن القٌام بها لتحقٌق اهداف المإسسه (،Moore
 )9666انافتقار مختلف المإسسات لوصف مهام العاملٌن فٌها ٌمثل احداكبرالمشاكل االدارٌه التً تعانً منها
الدول النامٌة (برنوطً .)5118 ،وفً مإسسات االرشاد الزراعً فً الدول النامٌه كشفت دراسات عن
تحلٌل دورالعاملٌن فٌها انهم ٌواجهون العدٌد من المشاكل ذات العالقة بالعمل كان ابرزها الغموض فً
الدورالوظٌفً ( Vijayaragavan( )9661 ،Haywardو  )9656 ،Singhوفً الدول العربٌة أشار
تقرٌر المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ( )9661الى أن هناك العدٌد من العوامل التً تحد من كفاءة
تنظٌمات اإلرشاد الزراعً منها غٌاب الوصف الوظٌفً ،بٌنما ذكر تقرٌر المنظمة لعام ( )5119ان غٌاب
التشرٌعات الخاصة بوصف مهام العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً واهدافه ومسإولٌاته هً من المشاكل
التشرٌعٌة لالرشاد الزراعً فً الوطن العربً .وفً العراق أشار تقرٌر المنظمة العربٌة لعام ( )9664الى
ان غٌاب وصف مهام العاملٌن فً االرشاد الزراعً هو احد المعوقات التً تتعلق بالكادراالرشادي .واجمع
حبٌب وموسى ( ،)9656والعزاوي ( ،)9662وكشاش ( )5115على أن غٌاب وصف دقٌق لمهام العاملٌن
فً االرشاد الزراعً هو من اهم المعوقات االدارٌة التً تواجه العمل االرشادي فً العراق .ان اهمٌة
الوصف الوظٌفً تتضح من خالل تاثٌراته على مختلف النواحً التنظٌمٌة والنفسٌة فً العمل .فالوصف
الوظٌفً الواضح ٌعمل على اٌصال المضمون الوظٌفً إلى العاملٌن وتركٌز جهودهم على النواحً المهمة
فً وظائفهم مما سٌساعدهم على ان ٌكونوا ناجحٌن فً تحقٌق مستوٌات االداء الجٌدة المطلوبة ،بٌنما
الوصف الوظٌفً الغٌرال واضح ٌمكن ان ٌربك العاملٌن وقد ٌإدي بهم الى فقدان الرغبة فً وظائفهم
( .)5112 ،Certoلقد اصبحت عملٌة تحدٌد ادراك العاملٌن لدرجة استخدام المهام ومستوى اهمٌتها لدٌهم من
الوظائف البحثٌه االدارٌه المهمه من اجل تحدٌد حاجتهم الٌها وصوال الى وصف وظائفهم ( Deppeو
 Noe( )5119 Culpواخرون )5116 ،ذلك الن العاملٌن هم اكثر معرفه من االدارٌٌن بظروف عملهم،
وانهم سٌكونون اكثر اندفاعا لتنفٌذ المهام التً كان لهم رأٌا فٌها ( ،)2005 ،Certoكما ان ذلك االجراء
سٌمكن االدارٌٌن من وضع اولوٌات لبرامجهم والتوصل الى معلومات تساعدهم على القٌام بالمهام اإلدارٌة
من تقٌٌم لالداء ،والتدرٌب ،والتخطـٌط للعمـل ،والتخطٌط للعنصـرالبشـري ( Wrightو ،Wexley
 .)9652لذلك فقد كان الغرض من هذا البحث هو اكتشاف ووصف كٌف ٌدرك العاملون فً اإلرشاد
الزراعً فً محافظة نٌنوى لدرجة استخدام ومستوى اهمٌة  85من المهام وتحدٌد اولوٌة حاجتهم للقٌام بكل
بحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً
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منها .اما االهداف المحدده للبحث فتضمنت:
 . 9تحدٌد ووصف ادراك العاملٌن فً االرشاد الزراعً فً محافظة نٌنوى لدرجة استخدام ومستوى اهمٌة
 85من المهام واولوٌة حاجتهم للقٌام بها حسب االنشطه الرئٌسه.
 . 5تحدٌد ووصف ادراك العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً فً محافظة نٌنوى لدرجة استخدام ومستوى اهمٌة
كل من المهام الثمانٌة والثالثون واولوٌة حاجتهم للقٌام بكل منها.
مواد البحث وطرائقه
المجتمع والعينة :شمل البحث جمٌع العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً فً  51شعبة زراعٌه تابعه لمدٌرٌة
زراعة محافظة نٌنوى البالغ عددهم  ،931تم اختٌار 54منهم كعٌنه استطالعٌه لقٌاس ثبات المفاٌٌس
المستخدمه ،وبذلك بلغ عدد األفراد الذٌن شملتهم عملٌة جمع البٌانات  ،988وبلغ عدد االستمارات المسترجعه
 916بنسبة استجابه .55%
اداة البحث :من اجل قٌام التنظٌمات االرشادٌه بدورها فان هناك العدٌد من المهام التً ٌجب على العاملٌن
فٌها تنفٌذها ( .)2010 ،Passmoreوعلى اساس المصادر المتخصصه ذات العالقه واراء المتخصصٌن فً
قسم التعلٌم الزراعً -جامعة الموصل والمشرفٌن على العمل االرشادي فً مدٌرٌة زراعة نٌنوى فقد صمم
استبٌانا تضمن  85من المهام المطلوب تنفٌذها من العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً مصنفه الى اربعة انشطه او
مجاالت رئٌسه هً تخطٌط البرامج ،وتنفٌذ البرامح ،وتقٌٌم البرامج ،والعالقات العامه واالنسانٌه ،وكان على
المبحوثٌن تحدٌد درجة استخدامهم ومستوى اهمٌة كل من هذه المهام فً عملهم االرشادي وذلك باالشاره الى
الرقم المناسب على مقٌاسٌن خماسٌٌن نوع لٌكرت ،اذ ٌشٌر الرقم ( )9الى ادنى استخدام والرقم ( )2الى
اقصى استخدام لمقٌاس درجة االستخدام ،ولٌشٌر الرقم ( )9الى ادنى اهمٌه والرقم( )2الى اقصى اهمٌه
لمقٌاس مستوى االهمٌه .وتم حساب معامل الثبات للمجاالت االربعه بطرٌقة ( Chronbachو
 )5111 ،Shavelsonفحصلت على قٌم تراوحت بٌن  1.62 – 1.56لدرجة االستخدام و 1.61 - 1.51
لمستوى االهمٌه.
تحليل البيانات :استخدمت المتوسطات لتحدٌد ووصف مستوى اهمٌة ودرجة استخدام كل من المهام االربعٌن
المدروسه .وقد اعتبرت المهام التً حصلت على قٌم متوسطات استخدام اقل من ( )8انها اقل استخداما والتً
حصلت على قٌم متوسطات استخدام اكثر من ( )8انها اكثر استخداما ،واعتبرت المهام التً حصلت على
متوسطات مستوى اهمٌه اقل من ( )8انها اقل اهمٌه والتً حصلت على متوسطات مستوى اهمٌه اكثر من
( )8انها اكثر اهمٌه .ولتحدٌد اولوٌة الحاجه للقٌام بكل من تلك المهام واستنادا الى نموذج ()9651 ،Borich
لتحلٌل الفجوه بٌن ما ٌتم القٌام به وما ٌجب القٌام به فقد طورت ( )5111 ،Albrightصٌغة استخدمت فً
هذا البحث والتً تشٌرالى ان اولوٌة الحاجه = ( متوسط االهمٌه – متوسط االستخدام) × متوسط االهمٌه.
النتائج والمناقشة
 .1ادراك العاااملين فااي ادرشاااد الزراعااي فااي محافظااة نينااوى لدرجااة امااتخدام وممااتوى ا ميااة واولويااة
حاجتهم للمهام حمب االنشطه الرئيمه :تتضمن الجداول  9الىى  1المهىام اإلرشىادٌة االربعىٌن المطلىوب مىن
العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً القٌام بها فً محافظة نٌنوى وقٌم متوسطات درجة استخدام ومستوى اهمٌة
كل منها واولوٌة حاجه المبحوثٌن الٌها موزعة على المجاالت األربعه الرئٌسـة ( التخطٌطٌة – التنفٌذٌة –
التقٌٌمٌة – العالقات العامة واإلنسانٌة ) ،والمتوسطات العامه لكل مجال .وتوضح نتائج كل من هذه الجداول
ان اغلب مهام المجاالت االربعه كانت قلٌلة االستخدام لحصول اغلبها من المبحوثٌن على متوسطات درجات
استخدام اقل من  8وهً النقطه الوسطٌه للمقٌاس المستخدم .اذ ٌتضح من الجدول  9ان واحده فقط ((%91
من مهام ت خطٌط البرامج االرشادٌه العشره قد حصلت على قٌمة متوسط درجة استخدام اكثر من  ،8بٌنما
كانت قٌم متوسطات درجات استخدام مهام التخطٌط التسعه االخرى ( )%61اقل من  .8وان اثنتان
( )%9838من المهام الخمسة عشرة لتنفٌذ البرامج االرشادٌه (الجدول  )5قد حصلتا على متوسطات درجات
استخدام أعلى من  ،8بٌنما حصلت بقٌة المهام ( )%5334على قٌم متوسطات استخدام اقل من  .8كما ان
واحده فقط ( )%93من مجموع مهام التقٌٌم السته (الجدول  )8حصلت على قٌمة متوسط درجة استخدام
اعلى من  ،8بٌنما كانت قٌم متوسطات درجات استخدام المهام الخمسه االخرى ( )%51اقل من  .8كذلك
فان ثالثه ( )15.6%من مهام العالقات العامه السبعه (الجدول  )1قد حصلن على قٌم متوسطات استخدام
اعلى من  ،8بٌنما حصلت المهام االربعه االخرى ( )57.1%على قٌم متوسطات استخدام اقل من ٌ .8قابل
هذا الضعف الواضح فً استخدام مهام كل مجال ادراك اعلى من المبحوثٌن الهمٌة هذه المهام ،اذ حصلت
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جمٌع المهام للمجاالت االربعه على قٌم متوسطات مستوى اهمٌه اعلى من الدرجة الوسطٌه لمقٌاس
مستوى األهمٌة ( .) 8مع ذلك فان ذلك االهتمام لم ٌكن كبٌرا نسبٌا ،اذ بلغت اعلى قٌمة لمتوسط االهمٌه
( 8.34الجدول ،)5وبلغت قٌمه اعلى متوسط اهمٌه مجال ( 8.82الجدول  .)1وهاتان القٌمتان هما
الجدول ( :)9متوسطات االستخدام واالهمٌه ودرجة واولوٌة الحاجه لمهام تخطٌط البرامج .
Table (1): mean for perceived frequency of use, level of importance, needs score
and needs rank for tasks in the area of planning.
متوسط متوسط درجة اولوٌة
االستخدام االهمٌه الحاجه الحاجه
Needs Needs Impo Use
Rank Score Mean Mean

المهام
Tasks
اختٌار اعضاء لجان تخطٌط البرامج اإلرشادٌة.
Select members of the program planning
Advisory committee.
تنظٌم الخبرات التعلٌمٌة المالئمه لحاجات للزراع.
Organize educational experiences for the Farmers that
are appropriate to their needs.
تحوٌل الحاجات المعرفٌة الى اهداف تعلٌمٌة.
Convert the educational needs to educational objectives
تحدٌد الموارد البشرٌة والمادٌة المطلوبه لتحقٌق االهداف التعلٌمٌة.
Identify the human and material resources needed to
achieve educational objectives3
استخدام لجان تخطٌط البرامج االرشادٌة فً تصمٌم خطة العمل الموسمٌة.
Utilize the program planning advisory committee in
designing the annual plan of work3
تحدٌد االحتٌاجات التعلٌمٌه للزراع .
Identify the educational needs of the farmers3
وضع االهداف التعلٌمٌة فً خطة العمل.
Put the educational objectives into the plan of work.
مساعدة الزراع على تحدٌد مشاكلهم الزراعٌه.
Help farmers Identify their farming problems3
مساعدة الزراع على ترتٌب مشاكلهم حسب اولوٌتها.
Help farmers arrange their problems in order of priority
مساعدة الزراع على تحدٌد فرص مواجهة مشاكلهم الزراعٌه.
Help farmers Identify opportunities to face farming
Problems3

5353

5331 8391

9

5331

5389 8381

5

5312

9346 8311

8

5325

9311 8311

4

5335

9385 8314

2

5335

9398 8312

3

5353

1351 8398

4

8351

1346 8318

5

5355

1344 8314

6

5363

1323 8391

91

2.70 Area Mean

1.38 3.14

متوسط المجال

اقل من الدرجه الرابعه لمقٌاس مستوى األهمٌة الخماسً المستخدم .ذلك ربما نتج اوال عن الضعف الواضح
الذي ظهر فً درجات استخدام مختلف المهام مما لم ٌتح للمبحوثٌن فرصة مالحظة النتائج االٌجابٌه المترتبه
عن استخدام تلك المهام ،وثانٌا عن قلة تركٌزمناهج التدرٌب قبل واثناء الخدمه على المواضٌع المرتبطه
بمهامهم مما قد ادٌا الى عدم ادراكهم التام الهمٌتها .من ناحٌه اخرى فان النتائج المتعلقه باولوٌة حاجه
المبحوثٌن للقٌام بالمهام االرشــادٌه المــعروضه فً الجداول  1 -9تشٌر الى اولوٌة حاجــة المبحوثٌن للـقٌام
54

Mesopotamia J. of Agric.
Vol.(41) No.(4) 2013

ISSN:2224-9796(Online)
ISSN: 1815-316x(Print)

مـــجــلة زراعـــة الــرافـــذين
2013 )4( ) العذد41( المجلذ

. متوسطات االستخدام واالهمٌه ودرجة واولوٌة الحاجه لمهام تنفٌذ البرامج:)5( الجول
Table (2): mean for perceived frequency of use, level of importance, needs score
and needs rank for tasks in the area of execution.
متوسط متوسط درجة اولوٌة
االستخدام االهمٌه الحاجه الحاجه
Needs Needs Impo Use
Rank Score Mean Mean
9

8332 8358

5391

5

8322 8351

5316

8

8384 8313

9363

1

5361 8381

5314

2

5342 8355

5311

3

5385 8315

5358

4

5391 8323

5365

5

5311 8391

5316

9

5319 8391

5321

91 9365

8351

5338

99

9369 8334

8392

95

9355 8321

5365

98

9324 8381

5354

91

9311 8331

5351

92

9356 8311

8315

2.54

3.31 2.55

المهام
Tasks
.استخدام الوسائل السمعٌة والبصرٌة فً العملٌة التعلٌمٌه
Operate audio-visual equipment3
.تنظٌم وتنفٌذ الرحالت اإلرشادٌة
Organize and conduct educational tours3
.تنظٌم وتنفٌذ المعارض الزراعٌة
Organize and conduct agricultural fairs3
.اعداد وتنفٌذ االٌضاحات الحقلٌة
Prepare and conduct demonstrations3
.تدرٌب قادة الزراع
Training leaders of farmers3
.العمل مع اللجان االرشادٌة على تطبٌق خطة العمل الموسمٌة
Work with the advisory committee in implementing the
annual plan of work.
.متابعة مصادر المعلومات الزراعٌة الحدٌثة
Have access to sources of new agricultural information3
.استخدام مواد تعلٌمٌة بسٌطة لمفابلة الحاجات التعلٌمٌه
Utilize simple instructional materials to meet the educational
needs
تجنيذ قادة الزراع للعمل اإلرشادي
Recruit leaders of farmers for advisory work3
.اختٌار واستخدام طرق وتقانات التدرٌس المناسبة
Select and use appropriate teaching methods and
techniques3
3تقذيم الخذمات الفنيه للسراع
Provide technical services to the farmers3
.اعداد وتنفٌذ اللقاءات مع الزراع
Prepare and conduct farmers' meeting3
3الترويج للتنميه السراعيه في المجتمع
Promote agricultural development to the public3
.نشر المعلومات الزراعٌة
Diffuse agricultural information3
.اعداد تقرٌر عن االنشطة الشهرٌة والموسمٌة
Prepare a monthly and annual report of activities3
متوسط المجال
Area mean
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بمهام تنفٌذ البرامج االرشادٌه ،اذ حصل هذا المجال على اعلى متوسط مجال لدرجة الحاجه بلغ 5،22
(الجدول  ،)5تاله مجال تقٌٌم البرامج االرشادٌه وبلغ ( 9361الجدول ،)8ثم مجال تخطٌط البرامج االرشادٌه
وبلغ ( 8539الجدول  .)9فمجال العالقات العامه واالنسانٌه وبلغ ( 9.54الجدول ،)1
الجدول ( :)8متوسطات االستخدام واالهمٌه ودرجة واولوٌة الحاجه لمهام تقٌٌم البرامج.
Table (3): mean for perceived frequency of use, level of importance, needs score
and needs rank for tasks in the area of evaluation.
متوسط متوسط درجة اولوٌة
االستخدام االهمٌه الحاجه الحاجه
NeedsNeeds Impo Use
Rank Score Mean Mean

المهام
Tasks
استخدام المعلومات المستخلصة من عملٌة التقٌٌم لتطوٌرعملٌة
التعلٌم والتعلم.
Use evaluation information for the development
of teaching-learning process3
تقٌٌم التقدم فً مقابلة االحتٌاجات التعلٌمٌة للزراع.
Evaluate the progress in meeting farmers' educational
needs.
تقٌٌم كفاءة مختلف طرق التعلٌم المستخدمة فً العمل االرشادي.
Evaluate the effectiveness of the different teaching
methods used in extension work3
تحدٌد العوامل التً تعٌق تحقٌق اهداف البرنامج االرشادي.
Identify factors which prevent achievement of program
objectives.
تقٌٌم نتائج البرنامج على أساس اهدافه.
Evaluate program results against its objectives3
القٌام بتقٌٌم ذاتً الدائك كمرشد زراعً.
Evaluate your own performance as an extension agent3
متوسط المجال
Area Mean

8336 8315 5381

1

5388

5346 8359

5

5314

9362 8391

8

5319

9362 8312

8

5361

1335 8391

1

8388

1381 8318

2

2.63

1.90 3.22

 .2ادراك العاااملين فااي ادرشاااد الزراعااي فااي محافظااة نينااوى لدرجااة امااتخدام وممااتوى ا ميااة واولويااة
حاجتهم للمهام االرشاديه :الجدول (ٌ )2لخص نتائج الجداول االربعه السابقه لٌستعرض جمٌع المهام الثمانٌىة
والثالثون حسب اولوٌة الحاجه الٌها من المبحوثٌن .وتشىٌر نتىائج هىذا الجىدول الىى ان سىبعة ( )9531 %منهىا
كانت اكثر استخداما بٌنما واحد وثالثون( )5933 %منها كانت اقل استخداما .بالمقابل فان المبحىوثٌن ٌىدركون
ان جمٌع المهام االربعٌن ( )911%هً ذات اهمٌه للقٌام بهىا فىً عملهىم االرشىادي ،اذ حصىلت جمٌعهىا علىى
متوسىىطات مسىىتوٌات اهمٌىىه اكثىىر مىىن  .8وٌتضىىح مىىن الجىىدول  2كىىذلك ان المهىىام العشىىره االولىىى فىىً اولوٌىىة
حاجه المبحوثٌن الٌها تضمنت خمسة مهام فً مجال تنفٌذ البرامج واثنتان فً مجال تقٌٌم البرامج واثنتان فً
مجال العالقات العامه واالنسانٌه وواحده فً مجال تخطٌط البرامج .تفحص هذه المهام العشره ٌعكس اغلبها
ادراك المبحوثٌن لحاجتهم للقٌام بالمهام ذات العالقة المباشرة أو غٌرالمباشرة بتعلٌم الزراع.
االمتنتاجات والتوصيات :الضعف الواضح فً درجات استخدام العاملٌن فً االرشاد الزراعً فً محافظة
نٌنوى للمهام االربعٌن مقابل ادراكهم بدرجات اكبر الهمٌة القٌام بجمٌع تلك المهام ٌشٌر بوضوح الى ادراك
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العاملٌن لما ٌجب القٌام به من مهام ودعمهم لتغٌٌر واقع عملهم ،كما ٌعكس بدرجة اكبرعدم تخوٌل االدارٌٌن
فً المستوٌات االدارٌه العلٌا منها خاصه هإالء العاملٌن بالصالحٌات المناسبه للقٌام بتلك المهام .ذلك ربما
نتج عن ضعف الخبرات االدارٌه وشغل غٌر ذوي االختصاص للمناصب االدارٌه (كشاش )5115 ،مما ادى
الجدول ( :)1متوسطات االستخدام واالهمٌه ودرجة واولوٌة الحاجه لمهام العالقات العامه واالنسانٌه.
Table (4): mean for perceived frequency of use, level of importance, needs score
and needs rank for tasks in the area of public and human relations.
متوسط متوسط درجة اولوٌة
االستخدام االهمٌه الحاجه الحاجه
Needs Needs Impo Use
Rank Score Mea Mean

المهام
Tasks
المشاركة فً النشاطات االجتماعٌة.
Participate in community social activities3
اقامة عالقات عمل جٌدة مع مدرسً العلوم الزراعٌة فً المحافظه.
Establish good working relationships with agricultural
teachers in the province3
اقامة عالقات جٌدة مع قادة الزراع.
'Establish good working relationships with farmers
leaders
اقامةعالقات عمل جٌدة مع كل من المشرفٌن والزمالء واالشخاص
الذٌن ٌعملون فً التنمٌه الرٌفٌه فً نٌنوى.
Develop good working relationships with supervisors,
Colleagues and other persons involved in rural
development in Nineveh.
اعطاء دور قٌادي للمجامٌع المشاركة فً نشاطات تنمٌة المجتمع.
Provide leadership to groups involved in
community development activities3

5358

8396 8355

9

8359

8399 8333

5

5338

8382

5319

8

5362

5394 8323

1

1339

2

831

8351

اعالم الناس باهداف وبرامج ونتائج االنشطه االرشاديه.

'Keep the public Informed on the extension activities
5354 goals, programs and results3
توضٌح دورك ومسإولٌاتك للزراع كمرشد زراعً.
Clarify your role and responsibilities as an ex-agent
8381 to the farmers3

1325 8313

3

1384 8319

4

5364

9354 8382

متوسط المجال

Area Mean

الى اتخاذ هإالء االدارٌٌن قرارات عشوائٌه بشآن استثمارالعنصرالبشري ومهامهم وصالحٌاتهم غٌر
مدركٌن لالثارالسلبٌه المترتبه عن تلك القرارات على فشل المإسسه االرشادٌه فً تحقٌق اهدافها مما ٌعٌق
الحصول على الدعم المادي والبشري المناسبٌن من المإسسات الداعمه لتوفٌر مستلزمات قٌام العاملٌن
بالمهام االرشادٌه .وعلى اساس نتائج واستنتاجات هذا البحث ٌوصً الباحثان :
ٌ .9جىىب ان ٌتضىىمن الوصىىف الىىوظٌفً للعىىاملٌن فىىً االرشىىاد الزراعىىً فىىً محافطىىة نٌنىىوى جمٌىىع المهىىام
المدروسىىىه الدراك المبحوثىىىون اهمٌتهىىىا جمٌعىىىا ،والتركٌزعلىىىى المهىىىام ذات االولوٌىىىه فىىىً حىىىاجتهم للقٌىىىام بهىىىا
خصوصا التنفٌذٌه منها مع تخوٌلهم الصالحٌات المناسبه للقٌام بها.
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 .5تنظىٌم دورات لالدارٌىٌن والمشىرفٌن علىى العمىل االرشىادي فىىً محافطىة نٌنىوى تىتم بالتنسىٌق بىٌن المركىىز
التىىدرٌبً االرشىىادي فىىً المحافطىىه وقسىىم التعلىىٌم الزراعىىً فىىً كلٌىىة الزراعىىه  -جامعىىة الموصىىل الهىىدف منهىىا
توضٌح اهمٌة تحدٌد مهام العاملٌن فً االرشاد الزراعً وطرق تحدٌدها ومعوقات تطبٌقها.
 .8ان قٌام العاملٌن بالمهام االرشادٌه بكفاءه ٌتطلب توفٌر مستلزمات نجاحها .لذلك على االدارٌٌن السعً
الٌجاد ظروف العمل المناسبه ومتطلباته لتمكٌن العاملٌن من اســتثمار طاقــاتاهم .فمــضاعفة اعــداد العاملٌن
الجدول ( :)2متوسطات االستخدام واالهمٌه ودرجة واولوٌة الحاجه لمهام العاملٌن فً االرشاد الزراعً.
Table (5): mean for perceived frequency of use, level of importance, needs score
and needs rank for tasks of extension agents.
متوسط
االستخدام
Use
Mean

المهام
Tasks

استخدام المعلومات المستخلصة من عملٌات التقٌٌم لتطوٌر عملٌة التعلٌم
والتعلم.
Use evaluation information for the development of teaching
learning process3
استخدام الوسائل السمعٌة والبصرٌة فً العملٌة التعلٌمٌه.
Operate audio-visual equipment3
تنظٌم وتنفٌذ الرحالت اإلرشادٌة.
Organize and conduct educational tours3
تنظٌم وتنفٌذ المعارض الزراعٌة.
Organize and conduct agricultural fairs3
المشاركة فً النشاطات االجتماعٌة.
Participate in community social activities3
اقامةعالقات عمل جٌدة مع مدرسً العلوم الزراعٌة فً المحافظه.
Establish good working relationships with
agricultural teachers in the province3
اعداد وتنفٌذ االٌضاحات الحقلٌه
Prepare and conduct demonstrations3
تقٌٌم التقدم فً مقابلة االحتٌاجات التعلٌمٌة للزراع.
Evaluate the progress in meeting farmers' educational
needs.
تدرٌب قادة الزراع.
Training leaders of farmers3
اختٌار اعضاء لجان تخطٌط البرامج اإلرشادٌة.
Select members of the program planning advisory
committee3
اقامة عالقات جٌدة مع قادة الزراع.
'Establish good working relationships with farmers
leaders.
العمل مع اللجان االرشادٌة على تطبٌق خطة العمل الموسمٌة.
Work with the advisory committee in implementing
the annual plan of work3
تنظٌم الخبرات التعلٌمٌة المالئمه لحاجات الزراع.
89

متوسط درجة اولوٌة
االهمٌه الحاجه الحاجه
NeedsNeeds Impo
Rank Score Mean

5381

8336 8315

9

5391

8332 8358

5

5316

8322 8351

8

9363

8384 8313

1

5358

8396 8355

2

5359

8399 8333

3

5314

5361 8381

4

5388

5346 8359

5

5311

5342 8355

6

5353

2.63
5358

5331 8391

2.41 3.35
5385 8315

91

11
95
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91
92
93

5389 8381 5331

5394 8323
5391 8323
5311 8391

5362
5365
5316

94

5319 8391 5321

95

9365 8351

5338

96

9362 8391

5314

96

9362 8312

5319

51

9369 8334

8392

59

9355 8321

5365

22

1.79 3.04

2.45

58

9324 8381

5354

51

9311 8331

8351

52

9311 8311

5325

53

9385 8314

5335

54

9356 8311

8315

55

9398 8312

5335

56

1351 8398

5353
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Organize educational experiences for the farmers that
are appropriate to their needs3
اقامةعالقات عمل جٌدة مع كل من المشرفٌن والزمالء واالشخاص
.الذٌن ٌعملون فً التنمٌه الرٌفٌه فً نٌنوى
Develop good working relationships with supervisors,
colleagues and other persons involved in rural
development in Nineveh3
.متابعة مصادر المعلومات الزراعٌة الحدٌثة
Have access to sources of new agricultural information3
.استخدام مواد تعلٌمٌة بسٌطة لمفابلة الحاجات التعلٌمٌه
Utilize simple instructional materials to meet
educational needs3
.تجنيذ قادة الزراع للعمل اإلرشادي
Recruit leaders of farmers in advisory work3
.اختٌار واستخدام طرق وتقانات التدرٌس المناسبة
Select and use appropriate teaching methods and
techniques3
.تقٌٌم كفاءة مختلف طرق التعلٌم المستخدمة فً العمل االرشادي
Evaluate the effectiveness of the different teaching
methods used in extension work3
.تحدٌد العوامل التً تعٌق تحقٌق اهداف البرنامج االرشادي
Identify factors which prevent achievement of program
objectives3
3تقذيم الخذمات الفنيه للسراع
Provide technical services to the farmers3
.اعداد وتنفٌذ اللقاءات مع الزراع
Prepare and conduct farmers' meetings3
.تحوٌل الحاجات المعرفٌة الى اهداف تعلٌمٌة
Convert the educational needs to educational
objectives.
3الترويج للتنميه السراعيه في المجتمع
Promote agricultural development to the public3
.نشر المعلومات الزراعٌة
Diffuse agricultural information3
.تحدٌد الموارد البشرٌة والمادٌة المطلوبه لتحقٌق االهداف التعلٌمٌة
Identify the human and material resources needed to
achieve educational objectives
.استخدام لجان تخطٌط البرامج االرشادٌة فً تصمٌم خطة العمل الموسمٌة
Utilize the program planning advisory committee
in designing the annual plan of work3
.اعداد تقرٌر عن االنشطة الشهرٌة والموسمٌة
Prepare a monthly and annual report of activities3
. تحدٌد االحتٌاجات التعلٌمٌه للزراع
Identify the educational needs of the farmers3
.وضع االهداف التعلٌمٌة فً خطة العمل
Put the educational objectives into the plan of work3
.مساعدة الزراع على تحدٌد مشاكلهم الزراعٌه
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8351

1346 8318

Help fanners Identify their farming problems3
مساعدة الزراع على ترتٌب مشاكلهم حسب اولوٌتها.
Help farmers arrange their problems in order of
1344 8.14 5355 priority3
تقٌٌم نتائج البرنامج على أساس اهدافه.
1335 8391 5361 Evaluate program results against its objectives3
اعطاء دور قٌادي للمجامٌع المشاركة فً نشاطات تنمٌة المجتمع.
Provide leadership to groups involved in community
1339 8351 8319 development activities3

81
89
85
88

اعالم الناس باهداف وبرامج ونتائج االنشطه االرشاديه.

'Keep the public Informed on the extension activities
goals, programs and results.
مساعدة الزراع على تحدٌد فرص مواجهة مشاكلهم الزراعٌه.
Help farmers Identify opportunities to face farming
Problems3
توضٌح دورك ومسإولٌاتك للزراع كمرشد زراعً.
Clarify your role and responsibilities as an extension
agent to the farmers3
القٌام بتقٌٌم ذاتً الدائك كمرشد زراعً.
Evaluate your own performance as an extension agent3

2.87

0.58 3.06

34

5363

1323 8391

82

8381

1384 8319

83

8388

1381 8318

84

لتناسىىب رقعىىة العمىىل الواسىىعه واالعىىداد الكبٌىىره لالسىىرالرٌفٌه ،ثىىم تىىوفٌر وسىىائط النقىىل لتسىىهٌل تنقىىل العىىاملٌن
وتجهٌزهم بالوسائل السمعٌه والبصرٌه الحدٌثه ،ودعم وتوفٌرمستلزمات اقامة الحقول االٌضىاحٌه والمعىارض
الزراعٌه والرحالت االرشادٌه تمثل جمٌعا حلوال لمعوقات اوضحت العدٌىد مىن الدراسىات اهمٌتهىا فىً العمىل
االرشادي ( الجرجري( )5112 ،حبٌب وموسى( )9656 ،كشاش.)5115 ،
 . 1نجاح المإسسه االرشادٌه ٌعتمد بدرجه كبٌره على قدرات العاملٌن المهنٌه فٌها على الوصول الى الزراع
وتعلٌمهم ( Stoneو .)2004 ،Coppernollذلك ٌتطلب عاملٌن مهٌؤٌن جٌدا والذٌن بدون العدد المناسب
منهم فان التنظٌم االرشادي سٌكون محددا فً قدرته على تخطٌط وتنفٌذ برامجه التعلٌمٌه ونشاطات نقل
التقنٌات الى المجتمعات المحلٌه ( Chizariواخرون .)9665 ،وبذلك فان هناك حاجه لتحدٌد نواحً العمل
التً ٌكون فٌ ها العاملٌن فً االرشاد الزراعً اقل اهلٌه او بحاجه الى تدرٌب .وبدون تحدٌد هذه النواحً
بوضوح فان برامجهم التدرٌبٌه سوف لن ٌتم التخطٌط لها بفاعلٌه ( Khanواخرون .)5114 ،وٌعتبر التعلٌم
الجامعً احد اهم الطرق العداد مرشدٌن ناجحٌن فً مهنتهم للمستقبل ( Bengeواخرون .)5115 ،لذلك
ٌقترح الباحثان اجراء دراسه لتطوٌر مناهج الكلٌات الزراعٌه لتلبً حاجة المرشدٌن للمإهالت المطلوبه
للقٌام بمهامهم.
TASKS' DESCRIPTION OF AGRICULTURAL EXTENSION AGENTS
IN NINAVHA

Muthana Abdel-Razaq

Muhammed Yousif Jamil
Department of agricultural education
College of Agriculture-University of Mosul

ABSTRACT
The purpose of this research was to describe and prioritize perceived needed
tasks of agricultural extension agents in Ninavha. The research utilized
questionnaires to explore how agricultural extension agents in Ninavha perceived
level of importance, and the frequency of use of 38 tasks. Albright formula was
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adopted to determine the discrepancy, or difference (perceived need) between the
Perceived level of importance and the frequency of use of tasks. The results pointed
out, that there were low frequencies of use of most tasks, whereas all tasks
perceived as important by agents. The greatest discrepancy (need) for tasks existed
in the area of execution followed by evaluation, public relations, and planning.
Tasks related directly or indirectly to educating farmers also rated higher need
priority. It is concluded that job description of extension agents can be developed
upon those 38 tasks.
Keywords: task description, frequency of use, level of importance, Need Score,
Need Rank.
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