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الخالصة
هددفت هد ا الدراسدة لدد دحديدد مددذ دلعيد العداملين بازرشداد الزراعد فد انلديم كردسددان العدرا للم ددام
االرشادية ف مجاالت دخطيط ودلعي ودقويم البرامج االرشادية الزراعية ,ودراسة العوامدل الدد ندد ددردبط بمددذ
الدلعي من خالل دحديد العالندة االردباطيدة بدين مددذ دلعيد العداملين بازرشداد الزراعد كعامدل ددابف وفقدا ع للعوامدل
المسدقلة اآلدية :المدد الوييعيدة ازرشدادية ,الدخصدك ايكداديم  ,العلدوان الدوييع  ,الرؼبدة بالعمدل فد االرشداد
الزراع  ,الدعرغ للعمل ازرشادي ,دافعية االلجاز .دكولت عيلة البحث من  014مبحوثا ع يمثلدون لسدبة  %40مدن
مجدمف البحث الكل  .وند دم عداد اسدمار اسدبيان اسدخدمت لجمف بيالات ه ا الدراسة ,وبعددها ددم دحليدل بيالدات
البحددث باسدددخدام عددد وسددايل حصددايية مل ددا :الددوزن الميددوي ,نيمددة مربددف كدداي زيجدداد العالنددة االردباطيددة بددين
الخصددايك الشخصددية والوييعيددة للمبحددوثين وبددين مدددذ دلعيدد هم للم ددام االرشددادية .ونددد تواددحت اللدددايج ن
 %942739من المبحوثين كان دلعي هم للم ام االرشادية مدوسطا ع يميل لد االلخعاض ,كما تي رت اللددايج وجدود
عالنة اردباط معلوية ف كل من العوامل االدية :المد الوييعية ازرشدادية ,الدخصدك ايكداديم  ,الرؼبدة بالعمدل
ف االرشاد الزراعد  ,الدعدرغ للعمدل ازرشدادي ,دافعيدة االلجداز علدد مسددوذ  ,1214بيلمدا كشدعت الدراسدة عددم
وجود عالنة اردباط معلوية بين مدذ دلعي الم ام وفقا ع للعلوان الوييع علد مسدوذ معلوية .1210
الكلمات الدالة :الم ام االرشادية الزراعية ,دخطيط البرامج االرشادية ,االرشاد الزراع
داريخ دسلم البحث ، 7105/3/02 :ونبوله.7105/4/72 :

الوقذهة
يدونؾ لجاح اي مليمة علد االسدخدام الععال للعلصر البشري وعلد اداء ه ا العلصر للم ام الموكلة اليده
فيدددم اسددلاد الويددايؾ الددد العدداملين وي المسدددوذ العددال مددن القدددرات باعبدداء مسدديوليات اعمددال م والل ددوض ب ددا
(محمد .)7115,كما يايؾ مج ول ( )7112ان لجاح المليمة فد دحقيد اهدداف ا يعدمدد علدد مجموعدة عوامدل
مل ا مدذ دلعي عاملي ا ف دخطيط ودلعي ودقويم الم ام اال اله احد المشداكل الدد دعدال مل دا الدلييمدات المخدلعدة
ف الدول اللامية ه افدقدار دلدك المليمدات لوصدؾ ودحديدد الم دام المخدلعدة الدد يقدوم ب دا هدعالء العداملين رؼدم
كولده الدلييمدات االرشدادية الزراعيدة فد الددول اللاميدة احددذ الدلييمدات الرسددمية والم مدة فد دطدوير المجدمددف
الريعددد لكل دددا دعدددال مدددن مشدددكلة ال دددا دخلدددو مدددن وصدددؾ دنيددد مطلدددون ان يلددددزم ب دددا عاملي دددا مدددن م دددام.
(مج ددول .)7112 ,وي دددؾ االرشدداد الزراع د الددد دوعيددة الددزراع ومسدداعدد م علددد دحددديث الزراعددة ودلميد ددا
والل وض بازلداج ودحسين مسدوذ معيشة الريعيين واليمكن دحقي ه ا الم ام اال من خالل دلعي بدرامج ارشدادية
مدكاملة بخطواد ا الثالثة (الدخطيط ,الدلعي  ,الدقويم) وؼالبا ع مدا يددم دلعيد البدرامج مدن خدالل المدويعين الدزراعيين
ال د ين يسددالدون الددزراع علددد ف ددم ودطبيدد المسدددحدثات الزراعيددة و لددك لدحقيدد االهددداؾ االرشددادية (نشددطة,
 .)7107كمددا يادديؾ  )7101( Kimaroبددان الخدمددة االرشددادية الجيددد دبلددد علددد اسدداي دلعي د العدداملين في ددا
لخطددوات البرلددامج االرشددادي وندددرد م علددد لقددل المعلومددات الدكللوجيددا الجديددد لمراكددز البحددوث ومددن ثددم حددل
المشددكالت و رجاع ددا الددد الددزراع ( Kimaroواخددرون .)2010وه د ا هددو احددد االدوار ال د ي يقددوم بدده العدداملون
االرشاديون فاالع عن دشجيف الزراع والكشؾ عن افكارهم من خالل الدجربة العملية علد دطبيد البدرامج وبد لك
يدواددب بددان العمددل االرشددادي مددزيج مددن الدقليددات الحديثددة والمعددارؾ المخدلعددة لل دزراع المحليددين .ونددد اي ددرت
الدجربة ان المعرفة المكدسبة والع م جراء البرامج االرشادية دعزز من ثقة المزارعين بالعاملين االرشداديين وهد ا
يزيد من ندرد م علد دلعي واخديار افال الحلول لمشداكل العمدل االرشدادي ( Hagmannواخدرون .)1999فد
اوء دزايد اهدمام المجدمعات المدقدمة واللامية بداداء العداملين فد الشدركات بصدعة عامدة ووكدالء الدؽييدر بصدعة
خاصة بما ل دم اثدر فد رفدف معددالت الدلميدة والحعداي علدد دلدك المعددالت ومدن ثدم زيداد مسددوذ االداء القدوم
والعدردي كمدا ان العدرد يعدد الوحدد االوليدة الدد يدكددون مل دا اداء المليمدة ويدرذ  wenttingو  Lansonان
معرفددة درجددة اداء ودلعيددد العددرد للم ددام المكلددؾ ب ددا مددن نبددل الج دداز ال د ي يعمددل بدده يجعددل باالمكددان مددن اخديددار
الوييعة الد ددلاسن مف ميوله .اما ) Gibsorواخرون  )0911فيايعوا ان معرفة درجة اداء ودلعي العدرد يمكدن
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ان يعثر علد حيادده الم ليدة ويمكدن اعددادا لداداء الععدال فد المسددقبل .ومدن لاحيدة اخدرذ يعكدد الكثيدرون علدد
اهمية دلعي االفراد لالعمال الموكلة الي م وال ي يعدبر االساي ف مساعد االدار علد معرفة العرو القايمة فد
مسدوذ اعمال م .وف اوء ما سب يعدبر اداء ودلعي العداملين بازرشداد الزراعد هدو المحدرك الرييسد لسلسدلة
من الدؽيرات االندصدادية واالجدماعيدة( .بكدري .)7115 ,ان العديدد مدن مدويع االرشداد الد ين ددم دددريب م علدد
كيعية دلعي البرامج االرشادية لالحدي ال دم يدعدون الم دام بشدكل جيدد لد ا يمكدن االسددعاد مدن م داراد م فد وادف
ودلعي خطط وبرامج الحقة ( .)1994,Ronnyوكلديجة لقلة عدد المرشدين الزراعيين المدخصصين فد االرشداد
الزراع ل ا دوجن علد المعسسات الزراعية االسدعالة بالمويعين الدزراعيين العداملين بازرشداد الزراعد للقيدام
بالم ام االرشادية وه ا يعسر اعؾ االرشاد ف معيم الدول اللامية وتثرا السلب علدد الزراعدة والبحدث العلمد
ل ا دوجن علد البا حثين القيدام بدراسدة مددذ دلعيد هدعالء المدويعين لاعمدال االرشدادية ودحديدد مدواطن الادعؾ
والقو علد دلعي اعمال م كما وجد البداحثين اثلداء زيداراد م الميداليدة لمدديريات زراعدة اربيدل ودهدوك والسدليمالية
والشعن الزراعية الدابعة ل دا بقلدة دطبيد البدرامج االرشدادية فد بعدض هد ا الملداط وندد يعدزذ سدبن لدك الدد
اعؾ دلعي الم ام مدن نبدل العداملين وهد ا يعكدي اداي دم فد دلعيد هد ا البدرامج .وبشدكل اكثدر دندة ي ددؾ البحدث
الحال الد ما يل :
 .0كشؾ مدذ دلعي العاملين االرشاديين ف انليم كردسدان للم ام االرشادية بشكل عام.
 .7ت -دردين مجاالت دلعي العاملين االرشاديين ف الدخطيط ,الدلعي والدقويم وفقا ع السدجابات المبحوثين.
ن -دردين فقرات كل مجال من المجاالت اعالا حسن اهميد ا اللسبية للمبحوثين.
 .3الدعرؾ علد الخصايك الشخصية والوييعية للعاملين ف االرشاد الزراع ف انليم كردسدان.
 .5ايجاد العالنة االردباطية بين مدذ دلعي العاملين بازرشاد الزراع ف انليم كردسدان للم ام االرشدادية وبدين
كالع من العوامل المسدقلة اآلدية :المد الوييعية ازرشادية ,الدخصدك ايكداديم  ,العلدوان تلدوييع  ,الرؼبدة
بالعمل ف االرشاد الزراع  ,الدعرغ للعمل ازرشادي ,دافعية االلجاز.
هىاد البحث وطزائقه
دكون مجدمف البحث من العاملين االرشاديين ف مديرية االرشاد الزراع فد اربيدل ودهدوك والسدليمالية.
ولديجددة لكبددر مجدمددف البحددث فقددد اردددا الباحددث سددحن عيلددة عشددوايية بسدديطة ممثلددة للمجدمددف بلسددبة ( )% 40كمددا
مواب ف جدول  ,0ودم اخ البيالات من سجالت الدواير االرشاديية ف االنليم ,ومدن ثدم ددم سدحن  74اسددمار
و لك لحسان ثبات االدا .
الجدول ( :)0دوزيف مجدمف البحث وفقا ع لملاط عمل م وعدد المبحوثين.
Table(1) Distribution of population according to their work area's and number of
respondents
ت
.0
.7
.3

المحافية
governorate
اربيل
دهوك
السليمالية
المجموع

Erbil
Duhok
Sulimaniyah
Total

عدد المجدمف الكل
Number of
population
21
45
033
744

عدد المبحوثين
Number of
respondents
54
34
41
031

ولؽددرض جمددف البيالددات الخاصددة بالبحددث فقددد اعددد الباحث دان اسدددمار اسدددبيان شددملت جددزتين الجددزء االول
دامن سدة عوامل مسدقلة مردبطة بالخصدايك الشخصدية والوييعيدة للعداملين بازرشداد الزراعد وهد  :الخبدر
الوييعية ازرشادية حيث دم نياس ا من خالل نيم رنمية دمثل عدد سلوات عمل المبحوث بازرشاد الزراعد لؽايدة
فدر جمف البيالات .الدخصك ايكاديم دم نياسه من خالل دخصيك المسدويات مدخصدك بازرشداد الزراعد ,
ؼير مدخصك بازرشاد الزراع وفقا للرموز ( )0,7علد الددوال  .العلدوان الدوييع ددم نيداي هد ا المدؽيدر مدن
خددددالل دخصدددديك المسدددددويات ريدددديي نسددددم ,م لدددددي زراعدددد  ,فلدددد زراعدددد وتعطيددددت ل ددددا القدددديم الرنميددددة
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اآلدية )0,7,3(:علد الددوال  .الرؼبدة بالعمدل فد االرشداد الزراعد ددم نياسده مدن خدالل اعطداء اربعدة بددايل هد
رؼبة عاليه ,رؼبة مدوسطه ,رؼبة نليلة ,ال ارؼن ,وفقا ع للرموز الرنمية االدية ( )0,7,3,5علدد الددوال  .الدعدرغ
للعمل بازرشاد الزراع ونيي مدن خدالل وادف ثدالث مسددويات هد مدعدرغ كليدا للعمدل ,مدعدرغ جزييدا ع للعمدل,
ؼير مدعرغ ,وفقا للرموز الرنمية االدية )0,7,3( :علد الدوال  .واخيراع دم نياي مدؽير دافعيدة االلجداز مدن خدالل
مقياي دامن ثمالية فقرات واعطيت ل ا المسدويات االدية :مواف  ,محايد ,ؼيدر موافد  ,وخصصدت ل دا االوزان
االدية)0 ,7 ,3(:علد الدوال للعقرات االيجابية و() 3 ,7 ,0علد الددوال للعقدرات السدلبية .امدا الجدزء الثدال مدن
اسدددمار االسدددبيان داددمن ثددالث مجدداالت لدحديددد مدددذ دلعي د العدداملين لم ددام م االرشددادية وه د كددايد  :مجددال
دخطيط البرامج ازرشادية ,مجال دلعي البرامج ازرشادية ,مجدال دقدويم البدرامج االرشدادية .وندد بلدػ عددد فقدرات
كل مجال )01 ,02 ,03( :علد الدوال وواعت بدايل داملت دايماع ,تحيالاع ,لدادراع ,الالعد وخصصدت ل دا القديم
الرنمية االدية )0 ,7 ,3 ,5( :علد الدوال وان عملية جمف القيم الرنمية لكدل مجدال يمثدل مسددوذ دلعيد المويدؾ
الزراع لم امه االرشادية ف لك المجدال .وندد ددم اعدداد االدا بعدد االطدالع علدد االبحداث والدراسدات السدابقة
وند دم الدحق من الصد اليداهري مدن خدالل عدرض ادا البحدث علدد سددة مدخصصدين فد االرشداد الزراعد
للدعرؾ علد مدذ صد االدا كلوع العبار واسلون كدابد ا ودنة نياس ا .اما ما يخك الثبات فدم ايجادا بطريقدة
 Alph-chronbachحيددث بلؽددت معددامالت الثبددات ( )12197 ,12194 ,12140وفقددا ع للمجدداالت اعددالا وحسددن
الدردين .اما اهم الوسايل االحصايية المسدخدمة ف  :الوزن الميوي ,الدكرارات ,نيمة مربف كداي Chi-Square
زيجاد العالنة بين مدذ دلعي العاملين لم ام م الوييعية والعوامل المسدقلة.
النتائج والوناقشة
اوالً :كشف مدى تنفيذ العاملين االرشااديين ياا ايلاير كردناتان للمااار االرشاادي اشاك اار ددم دصدليؾ مددذ
دلعي العاملين االرشاديين فد انلديم كردسددان للم دام االرشدادية لدد ثدالث فيدات جمدف االلحدراؾ المعيداري مدف
المدوسددط الحسدداب توالع ثددم طددرح االلحددراؾ المعيدداري مددن المدوسددط الحسدداب ثالي دا ع للحصددول علددد حدددود العيددة
الوسددطد والددد دراوحددت بددين ( )021-001درجددة .ل دد ا فددإِن العيددة ات مدددذ الدلعيدد الاددعيؾ دراوحددت بددين
( )019-52درجة ,ف حين دحددت العية ات مسدوذ الدلعي العدال بدين ( )013-020درجدة ويدادب مدن جددول
( )7تن ( )%072311من المبحوثين كان دلعي هم للم ام االرشدادية ادعيعاع ,كمدا ن ( )%172149مدن المبحدوثين
كدان دلعيد هم للم ددام االرشددادية مدوسدطاع ,فد حددين تن ( )%52220مددن المبحدوثين كددان دلعيد هم للم ددام االرشددادية
عالياع .كما هو مواب ف الجدول (.)7
الجدول ( :)7مسدوذ دلعي العاملين االرشاديين للم ام االرشادية بشكل عام.
Table (2): The level of implementation of extension workers tasks general
مسدوذ دلعي الم ام
Level of tasks implementation

عدد المبحوثين
Number of samples

( )019-52مسدوذ دلعي اعيؾ
The level of implementation low
( )021-001مسدوذ دلعي مدوسط
12
Average level of implementation
عدد المبحوثين
مسدوذ دلعي الم ام
Number of samples Level of tasks implementation
( )013-020مسدوذ دلعي عال
4
High level of implementation
014
المجموع Total
03

051231= x

اللسبة الميوية
percentage
072311
172149
اللسبة الميوية
percentage
52220
%011

312350=S.d

ويـبين الجدول ( )7تن تكثر من ( )%95من المبحدوثين كدان دلعيد هم للم دام االرشدادية مدوسدطا ع يميدل لدد
االلخعاض وه ا يدل علد اعؾ دلعي العاملين ف االرشاد الزراع للم ام الموكلة الي م.
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ثانياً :أ -ترتيا ماااالت تنفياذ العااملين االرشااديين ياا التيطايط التنفياذ والت اوير وي اا ً الناتاااات الما اوثين
يبدين الجددول ( )3تَن مجددال دخطديط البدرامج االرشددادية دصد تدر المردبدة ايولددد فد الدلعيد بمدوسددط حسداب ندددرا
( )52200درجددة ووزن ميددوي ( ,)%22214وجدداءت هدد ا اللديجددة بسددبن اشدددراك العدداملين االرشدداديين بعمليددة
دخطيط البرامج واالسدعاد مدن خبدراد م .تمدا مجدال دقدويم البدرامج االرشدادية فقدد جداء بالمردبدة ايخيدر بمدوسدط
حسدداب ندددرا ( )79230درجددة ووزن ميددوي ( )%202127بسددبن اددعؾ القيددام بالعمليددة الدقويميددة علددد الد دداء
البرلامج ل ا لالحي بان العاملين االرشاديين يلع ون الدقويم بشكل نليل جداع.
الجدول ( :)3دردين مجاالت دلعي العاملين االرشاديين للم ام االرشادية وف الوزن الميوي.
Table (3): Aspects arrangement of extension workers implementation of extension
tasks
ت
.0
.7
.3

الردبة
rank

المدوسط الحساب *
Arithmetic mean

الوزن الميوي
Weighted mean

المجاالت
Aspects
مجال دخطيط البرامج االرشادية

0

52200

22214

Aspects
of
program
implementation extension

7

42294

22274

Aspects
of
program
evaluation extension

3

79230

202127

Aspects
of
program
planning extension

مجال دلعي البرامج االرشادية
مجال دقويم البرامج االرشادية

 ترتي ي رات ك ماا من المااالت ا اله ن اهميتاا النناي للما وثين يبدين الجددول ( )5تن العقدرالددد جدداءت بالمردبددة ايولددد للم ددام االرشددادية فدد مجددال الدخطدديط هدد (اعلددم المددزارعين باهددداؾ البددرامج
ازرشادية) حيث بلػ مدوسط ا الحساب ( )32347درجة ووزن ميوي ( .)%13211وندد يعدود سدبن لدك لدد ان
العاملين االرشاديين وي عالنة نوية بزراع الملاط الد يعملون ب ا مدا يدعدي الدد اطالع دم باهدداؾ البرلدامج.
تما العقدر الدد جداءت بالمردبدة ايخيدر ف د (ادرن اعاداء لجلدة الدخطديط) وبلدػ مدوسدط ا الحسداب ()72220
درجددة ووزن ميددوي( )%29272ونددد يكددون سددبن لددك نلددة خبددر العدداملين االرشدداديين فد مجددال ددددرين كددوادر
الدخطيط (بحاجة لجان الدخطيط الد الددرين).
يبددين الجدددول ( )4تن العقددر الد د جدداءت بالمردبددة ايولددد للم ددام االرشددادية ف د مجددال الدلعي د ه د (القددل
المشكالت الزرا عية من الواندف الععلد لدد الج دات العليدا) حيدث بلدػ مدوسدط ا الحسداب ( )32742درجدة ووزن
ميددوي ( .)%102574ونددد يدددل لددك علددد ندددر المبحددوثين باالدصددال مددف المددزارعين ودعددرف م علددد المشددكالت
الحقيقية الد يعال مل ا الدريعيين .تمدا العقدر الدد جداءت بالمردبدة ايخيدر ف د (تزود المدزارعين بالمطبوعدات
ازرشددادية) وبلددػ مدوسددط ا الحسدداب ( )72191درجددة ووزن ميددوي( )%27274ونددد يدددل لددك علددد نلددة اصدددار
المطبوعات االرشادية او نلة فعالية الج از االرشادي بالملطقة.
يبددين الجدددول ( )2تن العقددر الد د جدداءت بالمردبددة ايولددد للم ددام االرشددادية ف د مجددال الدقددويم ه د (اعددد
الدقرير الل اي للبرلامج ازرشادي) حيث بلػ مدوسط ا الحساب ( )32311درجة ووزن ميوي ( .)%15241وندد
يدل لك علد ان العاملين االرشاديين يطبقون الخطدوات العلميدة لعمليدة الدقدويم ومل دا اعدداد الدقريدر الل داي  .تمدا
العقر الد جاءت بالمردبة ايخير ف (دقييم فاعلية اللشرات والمطبوعات ازرشدادية) وبلدػ مدوسدط ا الحسداب
( )72220درجة ووزن ميوي( )%292174وند يعود سبن لك الدد عددم او نلدة وجدود مطبوعدات ارشدادية فعدالع
االمر ال ي يعدي الد عدم القدر علد دقويم ا وه دعكد اللديجة السابقة.
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. دردين فقرات م ام العاملين االرشاديين ف مجال دخطيط البرامج االرشادية:)5( الجدول
Table (4): Item arrangements of extension workers in aspects with extension planning
programs
الوزن الميوي
Weight
percentile
13211
13212

* المدوسط الحساب
Arithmetic
mean
32347
32373

الردبة
Rank
0
7

10291

32722

3

11221

32771

5

21211

32047

4

21244
21237

32057
32033

2
2

22224

32122

1

24252

32109

9

25241

72911

01

23237

72933

00

23212

72973

0724

23212

72973

0724

27207

72114

05

29272

72220

04

الم ام االرشادية ف مجال الدخطيط
Tasks in aspect extension planning
.اعلم المزارعين باهداؾ البرامج ازرشادية
Knowledge farmer of extension program
goal
.تاف خطط عمل البرامج ازرشادية حسن ايولويات
Putting extension planning regarding to
priority
تدعرؾ علد احدياجات المزارعين نبل بدء البرلاج
.ازرشادي
Recognize of farmer requirements before
starting of extension program
.تاف تهداؾ وااحة ومحدد وفقا ع لخطط العمل
Putting clear and limit goals
.اخطط مسبقا ع لالجدماعات ازرشادية
pre-planning of extension meeting
.تساعد الريعيين علد دردين مشاكل م حسن ايولويات
Assist a rural on arrangements their
problem
.احدد العية المسدعيد ف دطبي البرلامج ازرشادي
Determine the useful category of extension
program.
. الانش البرلامج ازرشادي مف الج ات العليا بشكل دني
Discuss extension program accurately with
high profile
.اواب للزراع المشكالت ؼير المحسوسة
Explain the insensate problem of farmer
.اشرك القاد المحليين ف دخطيط البرامج ازرشادية
Sharing the local leader in planning of
extension program.
.تشارك ف دخطيط البرامج ازرشادية
Participate in extension planning program
اخدددار تعادداء اللجددان ازرشددادية ال د ين سيشدداركون ف د
.عمليد الدلعي والدقويم
Choice local committee member
.احدد الوسايل والمسدلزمات المطلوبة للدخطيط
Determine planning requirements tools
.تنوم بإجراء دحليل للمونؾ الحال بالملطقة
Analysis Conduct of present situation
.ادرن اعااء لجلة الدخطيط
Training the planning committee members

ت
.0
.7
.3

.5
.4
.2
.2
.1
.9
.01
.00
.07
.03
.05
.04

5 = * الدرجة الكلية
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. دردين فقرات م ام العاملين االرشاديين ف مجال دلعي البرامج االرشادية:)4( الجدول
Table (5): Item arrangements task extension workers implementation with extension
programs
الوزن الميوي
Weight
percentile

* المدوسط الحساب
Arithmetic
mean

الردبة
Rank

102574

32742

0

10202

32752

7

11294

32731

3

29241

32011

524

29241

32011

524

21211

32047

2

21237

32033

2

22232

32194

1

22257

32142

9

24252

32109

01

24277

32119

00

25272

72920

07

25217

72920

03

23211

72947

05

23244

72957

0424

23244

72957

0424

الم ام االرشادية ف مجال الدلعي
Implementation the extension tasks
.القل المشكالت الزراعية من الوانف الععل لد الج ات العليا
Transfer the present Agricultural problem to
high profile
.اسجل باسدمرار ايلشطة اليومية ف سجالت العمل
Continuously record of daily activities on
records
.ازود المزارعين بالطر الزراعية الحديثة
Supplying farmer with modern Agriculture
methods
.الم م ارات الشبان من خالل ددريب م
Gowning youth skills by training
.اس ل عملية دعلم الريعيين علد دلعي البرلامج ازرشادي
Easily farmer knowledge when extension
program conduct
.اسدخدم الوسايل االدصالية الملاسبة مف الريعيين
Using of suitable communication tools for
farmer
.تنوم بجوالت ميدالية علد المزارع بالملطقة
Carry out field tour
.اعد خطة العمل الموسمية
Preparing season work plan
.ادرن المزارعين علد القيام بالممارسات الزراعية العملية
Training the framer on practical agricultural .
.تدعاون مف المعسسات المحلية بالملطقة
Cooperation with local organization
.مداد المزارعين باحدث الدقليات الزراعية
Providing farmers with the modern agricultural
techniques
.اخدار القيادات المحلية الريعية المشاركة بالبرلامج ازرشادي
Choosing local rural leaders to participate
extension program
.تساعد المزارعين علد دلعي لدايج البحوث السابقة
Assist farmer on conduct the Previous
Agricultural research results
. اعدل الخطة ف وانف الدلعي
Modifying the plan regarding to the field
. اعقد اجدماعات رشادية بالملطقة بصور مسدمر
Conducting extension meeting at the region
ادصل بايخصاييين والباحثين لالسدعاد من خبراد م فد دلعيد
.لشاطات البرلامج االرشادي
Communicate with specialists and researcher
to benefits from their experience
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 .02اسير وف خطة عمل المواوعة دون الدؽيير في ا.
Following the work plan without any change
 .01تدرن القددداد المحليدددين الدددريعيين علدددد كيعيدددة دلعيددد خطدددوات
البرلامج ازرشادي.
Training the local rural leader on to how
conduct extension program
 .09تزود المزارعين بالمطبوعات ازرشادية.
Supplying famer with extension propaganda
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02

72905

27214

01

72194

27232

09

72191

27274

* الدرجة الكلية = 5

الجدول ( :)2دردين فقرات م ام العاملين االرشاديين ف مجال دقويم البرامج االرشادية.
Table (6): Item arrangements task of extension workers evaluation with extension
programs
ت

.0

الم ام االرشادية ف مجال الدقويم
Evaluation the extension tasks
اعد الدقرير الل اي للبرلامج ازرشادي.
Preparing the final report of extension program

.7
.3
.5

تنوم بجوالت ميدالية لمدابعة البرلامج ازرشادي.
Conducting field tour to follow the program
تاف معايير االخدبار بشكل علم سليم.
Putting the standard test on correct path
ااف تولويات البرامج ازرشادية الالحقة.
Putting the priority of future extension program

 .4تدددابف الدؽييددرات الحاصددلة لدددذ ايفددراد بعددد فدددر مددن الد دداء
دطبي البرلامج ازرشادي.
Following the trainer change after accomplish
of program
 .2احدد لواح الخلل ف مرحلد الدخطيط والدلعي .
& Determination of limitation during planning
implementation
 .2انوم بدقييم كعاء الطدر ازرشدادية المسددخدمة فد البرلدامج
ازرشادي.
Evaluation of extension method efficiency of
extension program
 .1اعلم الج ات المسعولة بلدايج الدقويم.
Communicate about the result with high
profile
 .9انيي مسدوذ دؽيير المددربين بعد الد اء البرلامج االرشادي.
Measuring the change level of trainer after
program
 .01اهيئ االخدبارات الدورية زجراء الدقييم للبرلامج.
Preparing the periodic test
 .00دقييم كعاء عمل القاد الريعيين المحليين.
Evaluation of local leader efficiency
 .07دقييم فاعلية اللشرات والمطبوعات ازرشادية.
Evaluation of activity of extension bulletin
* الدرجة الكلية = 5
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الردبة
Rank

المدوسط الحساب *
Arithmetic mean

الوزن الميوي
Weight
percentile

0

32311

15241

724

32073

21212

724

32073

21212

524

32142

22257

524

32142

22257

2

32131

24294

2

32109

24252

1

3211

24

9

72991

25224

01

72194

27232

00

72122

20224

07

72220

292174
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ثالثاً :التعرف لى اليصائص الشيصي والوظيفي للعاملين يا االرشاد الزرا ا يا ايلير كردنتان
يمثل الجدول ( )2دوزيف ايفراد المبحوثين حسن الخصدايك الشخصدية والوييعيدة اآلديدة :المدد الوييعيدة
االرشادية فقد دم دوزيف المبحوثين الدد ثدالث فيدات ويي در الجددول بدان المبحدوثين وي (المدد القصدير ) شدكلوا
تعلد لسبة  %11دلي ا وي (مد الخدمة المدوسطة) بلسبة  ,%052712بيلما كالدت لسدبة المبحدوثين وي (المدد
الطويلدة)  ,%42202وهد تدلددد اللسدن مددن مجمدوع عيلددة البحدث .ومددا يدعلد بالدخصددك االكداديم للمبحددوثين
فكالت تعلد لسبة لعية (ؼير المدخصصين باالرشاد الزراع )  %472310ثم (المدخصصين باالرشداد الزراعد )
 .%522209وفيما يدعل (بالعلوان الوييع ) فلالحي بان فية (فل زراع ) دعونت لسبد ا عن بقيدة العيدات حيدث
بلؽت  %522209بيلما بلؽت لسبة (الم لدسدين الدزراعيين)  %532119فد حدين بلؽدت اللسدبة الميويدة (لرعسداء
االنسام)  .%12427تما باللسبة (الرؼبة بالعمل ف االرشاد الزراع ) فكالت لسبة المبحوثين وي (رؼبة عاليدة)
 % 512423وه االعلد بين المبحوثين اما لسدبة المبحدوثين وي (الرؼبدة المدوسدطة للعمدل)  %332333وجداء
بعدددها المبحددوثين وي (الرؼبددة الاددعيعة)  ,%002571وتخيددراع المبحددوثين (الؽيددر راؼبددين بالعمددل ف د االرشدداد
الزراع د ) بلسددبة 2و .%222وفيمددا يدعل د بددالدعرغ بالعمددل االرشددادي فددلالحي ان اعلددد لسددبة كالددت للمبحددوثين
(المدعرؼين كليا ع للعمل)  ,%542205والمبحوثين (المدعرؼين جزييا ع للعمدل) كالدت لسدبد م  ,%312194بيلمدا اندل
لسددبة حصددلت علي ددا فيددة (الؽيددر مدعددرؼين للعمددل) وه د  .%022090واخيددراع مددايدعل بدافعيددة الجدداز العدداملين
االرشدداديين فددان (الدافعيددة القويددة) امدلكددت اللسددبة االعلددد وه د  ,%492039بيلمددا (الدافعيددة المدوسددطة) اللجدداز
العاملين حصلت علد لسدبة  ,%322091فد حدين كالدت لسدبة وي االلجداز الادعيؾ هد  %52220وهد اندل
اللسن من مجموع عيلة البحث.
الجدول ( :)2دوزيف ايفراد المبحوثين حسن الخصايك الشخصية والوييعية.
Table (7): Distribution of respondents according to their characteristics
العيات
خصايك المبحوثين
Classes
Characteristics
( )07-0سلة مد نصير Short period year
()0
الخبر الوييعية ازرشادية ( )75-03سلة مد مدوسطة
Middle period year
Expert of extension
occupation
Log period year
( )32-74سلة مد طويلة
()7
مدخصك بازرشاد الزراع
specialist of Agricultural extension
الدخصك ايكاديم
Academic
ؼير مدخصك ف االرشاد الزراع
non-specialist on Agricultural extension
specialists
Head of Department
رييي نسم
()3
Agricultural engineer
م لدي زراع
العلوان تلوييع
Agricultural technician
 Occupation addressفل زراع
High desirable
رؼبة عالية
()5
الرؼبة بالعمل ف
Middle desirable
رؼبة مدوسطة
االرشاد الزراع
Weak desirable
رؼبة اعيعة
Desirable of work in
No interest
 Agricultural extensionال ارؼن
مدعرغ كليا ع
Full time
()4
ع
Part time
الدعرغ للعمل ازرشادي مدعرغ جزييا
Not-full time
 Free for extension fieldؼير مدعرغ
( )07-1دافعية اعيعة Weak motivation
()2
( )02-03دافعية مدوسطة Middle motivation
دافعية االلجاز
Motivation
of achieve
( 01فاكثر) دافعية نوية Strong motivation
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العدد
number
15

اللسبة الميوية
percentage
11

04

052712

2

42202

41

522209

44

472310

9
52
41
40
34
07
2
51
51
02
4
31

12427
532119
522209
512423
332333
002571
22222
542205
312194
022090
52220
322091

27

492039

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )54العدد (7102 )3

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

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (54) No. (3) 7102

رااع ااً :ايااااد العالي ا االرتااطي ا اااين ماادى تنفيااذ العاااملين اامرشاااد الزرا ااا للماااار االرشااادي واااين ك االً ماان
العوام المنت ل اآلتي  :الياار الوظيفيا امرشاادي  ,التيصاص اككااديما ,العناوان ألاوظيفا ,الرغاا االعما
يا االرشاد الزرا ا ,التفار للعما امرشااد  ,دايعيا االناااز :يوادب الجددول ( )1نديم مربدف كداي المحسدوبة
وال ي يواب العالنة بين مدذ دلعي العاملين االرشاديين لم ام م وفقا ع للمد الوييعيدة االرشدادية حيدث بلؽدت نيمدة
مربف كاي( )x2المحسوبة ( )902110درجة وه اكبر من القيمة الجدولية تي تله دوجد عالنة اردباطيه بدين مددذ
دلعي العاملين االرشاديين لم ام م الوييعية وبدين الخبدر الوييعيدة ازرشدادية ,وهد معلويدة علدد مسددوذ احدمدال
( )1214وند يعود سبن لك الد ان اكدسان المبحوثين الخبدر والم دار الكافيدة لديجدة لدقدادم سدلوات العمدل .كمدا
يواب الجدول العالنة بين مددذ دلعيد العداملين االرشداديين لم دام م الوييعيدة وبدين دخصصد م االكداديم حيدث
بلؽت نيمة مربف كاي x2المحسوبة ( )022041درجة وه اكبر من القيمة الجدولية تي تله دوجدد عالندة اردباطيده
بين بين مدذ دلعي العاملين االرشاديين لم ام م الوييعية وبدين دخصصد م االكداديم  ,وهد معلويدة علدد مسددوذ
احدمددال ( ,)1214ونددد يعددود السددبن الددد ان الدخصددك االكدداديم االرشددادي يعمددل علددد زيدداد ندددر العدداملين
االرشاديين علد اداء م ام م الوييعية االرشادية لما اكدسبوا من معلومات اثلاء الدراسة االكاديميدة ,ولالحدي مدن
الجدول ( )1عدم وجود عالنة اردباط معلوية بين مدذ دلعي العاملين االرشداديين لم دام م الوييعيدة وبدين العلدوان
الوييع للمبحوثين حيث بلؽت نيمة مربف كاي x2المحسوبة ( )12.984وه اندل مدن القيمدة الجدوليدة تي الده ال
دوجددد عالنددة اردبدداط معلويددة بددين المدؽيددرين ,ونددد يعددود سددبن لددك بددان الم ددام الوييعيددة الد د يعدي ددا العدداملين
االرشاديين ال ددعل بالعلوان الوييع فقد يكون ليي لديه وييعة ادارية عالية وبالرؼم مدن لدك يقدوم بداداء عملده
االرشادي علد افال وجده .كمدا يوادب الجددول العالندة بدين مددذ دلعيد العداملين االرشداديين لم دام م الوييعيدة
وبين الرؼبة بالعمدل فد االرشداد الزراعد حيدث بلؽدت نيمدة مربدف كداي() x2المحسدوبة ( )01.152درجدة وهد
اكبر من القيمة الجدولية ,تي اله دوجد عالنة اردباط معلوية بين مدذ دلعي العاملين االرشاديين لم دام م الوييعيدة
وبين الرؼبة بالعمل ف االرشاد الزراع وهد معلويدة علدد مسددوذ احدمدال ( ,)1.14وندد يعدود سدبن لدك الدد
الرؼبة العالية بالعمل االرشادي ددفف المبحدوثين الدد اداء اعمدال م بشدكل افادل .ولالحدي مدن الجددول ( )1ايادا
وجود عالنة اردباط معلوية بين مدذ دلعي العداملين االرشداديين لم دام م الوييعيدة وبدين الدعدرغ للعمدل االرشدادي
حيث بلؽت نيمة مربف كاي x2المحسوبة ( )16.531وه اكبدر مدن القيمدة الجدوليدة وهد معلويدة علدد مسددوذ
احدمال ( ) 1214وه ا يدل علد وجود عالنة اردباط معلويدة بدين المدؽيدرين ,ويعدود سدبن لدك الدد ان المبحدوثين
المدعرؼين للعمل ف االرشاد الزراع يمدلكون الونت الكاف يداء م ام م بكعاء اعلد مقارلة بؽير المدعرؼين.
الجدول ( :)1العالنة االردباطية بين مدذ دلعي العاملين االرشاديين لم ام م وبين خصايك المبحوثين.
Table (8): Correlation coefficient between implantation of extension workers tasks and
their characteristics
ت
.0
.7
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خصايك المبحوثين
characteristics
الخبر الوييعية ازرشادية
extension experience
الدخصك ايكاديم
Academic field
العلوان تلوييع
Occupation
الرؼبة بالعمل ف االرشاد الزراع
Desire in agricultural extension work
الدعرغ للعمل ازرشادي
Full time for extension
دافعية االلجاز
Achievement motivation

* معلوية علد مسدوذ احدمال . 1214
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نيمة مربف كاي ( ) x 2المحسوبة
Chi square
*91.081
*17.158
12.984
*08.846
*16.531
*15.575
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كما يواب الجدول اعالا العالنة حيث بلؽدت نيمدة مربدف كداي x2المحسدوبة ( )15.575درجدة وهد اكبدر
من القيمة الجدولية ,تي اله دوجد عالنة اردباط معلوية بين مدذ دلعي العاملين االرشاديين لم ام م الوييعية وبدين
دافعية الجاز العاملين االرشاديين ,وه معلوية علدد مسددوذ احدمدال ( ,)1214ويمكدن ارجداع سدبن لدك الدد ان
اداء الم ام االرشادية بصور جيد لادج عن الدوافف العالية لاللجاز الد يمدلك ا المبحوثين.
مما ناق ننتنتج-:
 .0وجود اعؾ ف دلعي العاملين ف االرشاد الزراع ف انليم كردسدان لم ام م الوييعية.
 .7ان المبحوثين ال يلع ون عملية الدقويم بشكل مسدمر.
 .3وجود عالنة جيد بين المبحوثين والزراع فاالع عن ال م اليقومون بم دام الدددرين وال يقيمدون المطبوعدات
واللشرات االرشادية و لك لقلد ا.
 .5اكدسددان المبحددوثين المعددارؾ الخبددرات علددد مددر سددلوات العمددل وان المبحددوثين المدخصصددين باالرشدداد
الزراع د و كعدداء اكبددر بدلعي د العمددل فا دالع عددن ان المبحددوثين وي المسدددويات االداريددة االدلددد يلع د ون
اعمال م بشكل مدوسط  .وان المبحوثين بشكل عام يمدلكون رؼبة بالعمل ف االرشاد الزراع ولددي م دافعيدة
اللجاز اعمال م االرشادية.
 .4دبين ان مدؽيرات (الخبر الوييعية ازرشادية ,الدخصك ايكاديم  ,الرؼبة بالعمدل فد االرشداد الزراعد ,
الدعرغ للعمل ازرشادي ,دافعية االلجاز) ليي ل ا دور ف مدذ دلعي العاملين االرشاديين لم ام م الوييعية.
و ليه نوصا ااآلتا-:
 .0علد الج ات المسعولة عن اللشاط االرشادي ف تنلديم كردسددان االهدمدام بدحسدين اداء العداملين االرشداديين
ف االنليم بصور عامة.
 .7يوص الباحثان بالدركيز علد المبحوثين وي مسدوذ الدلعي الاعيؾ لدحسين مسدوذ اداء اعمال م.
 .3علد مديريات الزراعة ان يعملوا علد دقويم البرامج االرشادية المطبقدة فد ملداطق م لمدا ل دا مدن اهميدة فد
دطوير البرامج الالحقة.
 .5االسددعاد مددن المبحددوثين وي العالنددة الجيددد بددالزراع لدلعيد م ددام االرشدداد وعلددد الج دداز االرشددادي دزويددد
العاملين االرشاديين بالمطبوعات ليدم لشرها الد الزراع.
 .4االسددددعالة بدددالمبحوثين وي الخدمدددة الوييعيدددة الطويلدددة والمدخصصدددين بازرشددداد الزراعددد و وي الرؼبدددة
والدافعية العالية ف دلعي م ام االرشاد الزراع .
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine of the implementation of agricultural
extension workers in the Kurdistan region of Iraq for tasks in the areas of planning,
implementation and evaluation of agricultural extension programs. Furthermore, the
study of the factors that may be related of implementation by identifying correlation
between implementation of agricultural extension workers as the following a
independent factors: in accordance with the following independent factors: period of
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extension functional, specialization academic, career title, desire to work in
agricultural extension, work full time and achievement motivation. Sample consisted
of 105 responders their percentage is 51% of the total population. questionnaire was
used to collect data for this study, and then were analyzed research data using several
statistical methods including: weight percentile, the value of chi square, to find a
correlation between personal and vocational characteristics of responders and their
implementation of the tasks. The results showed that 95.239% of the responders were
their implementation of tasks indicative medium to decrease, and the results show that
there is a correlation in each of the following factors: period of extension functional,
specialization academic, desire to work in agricultural extension work full time for
indicative achievement motivation in the level 0.05, while The study revealed no
significant correlation between the of implementation of tasks according to the title
career in the level 0.01.
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