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 الخالصة

إلرشاااااا  يتطلب توافرها لدى العامل ن ف  اهدف البحث إلى التعرف على توافر بعض الكفايات األسااااااسااااا   الت  

  باآلت : الزراع  الرقم  من وجهه نظر اإل ارة العل ا واإل ارة الوساااااطى و ااااااحا  اللاااااها ات العل ا والمتم ل

جار  التحول إلى اإلرشااااا  الزراع  الرقم  من اجا مزارر  سااااري  مذااااتدام  ودة  ن ابسااااتفا ة من  برات وت

ا المؤثرة ف  زراع  الرقم ن  عدا  وتنف ذ الرسااا ا اإلرشااا ي  عبر المن اااتن العوام ول   ف  تطب ق اإلرشااا  ال

   .فاعل   اإلرشا  الزراع  الرقم  ومن اتهن متابع  وتقويم نلاطات وبرامج المن   اإلرشا ي  الرقم

 ات العل ا للااهاشااما مجتما البحث العامل ن ف  ابرشااا  الزراع  ف  اإل ارة العل ا واإل ارة الوسااطى و اااحا  ا

ن  ف  بعض محافظات المنطق  الوسااااااطى من العراك وه  ةا من بكدا  وةربقد المقدسااااااا  وبابان وتم ا ذ ع 

 ن ا ذ حمبحوثاًن ف   16% وبواقا 35مبحوثاً بنذاااب   46علاااوا    من  ااااحا  اللاااها ات العل ا البال  عد هم 

مبحوثان وبذلك  41مبحوثا واإل ارة الوسااااطى البال  عد هم  2المجتما بأةمله بالنذااااب  لة ارة العل ا البال  عد هم 

 مبحوثاً. 59 ابحت الع ن  الخاضع  للبحث 

  التحول هفقرة والموزع  على  مذاا  مجابت  48تم اسااتخداا اسااتبان  لجما الب انات من المبحوث ن متكون  من 

وتجار   ول   ف  ابساااتفا ة من  برات إلى اإلرشاااا  الزراع  الرقم  من اجا مزارر  ساااري  مذاااتدام  ودة  ن 

ف  فاعل    العواما المؤثرةتطب ق اإلرشاااا  الزراع  الرقم ن  عدا  وتنف ذ الرساااا ا اإلرشاااا ي  عبر المن ااااتن 

ن 9ن 11 وبواقا اإلرشااا ي  الرقم  اإلرشااا  الزراع  الرقم  ومن اااتهن متابع  وتقويم نلاااطات وبرامج المن اا  

تحل ا  ن وقد تم اساااتخداا الوساااج المرجزن الوزو الم و  ف وفق مق اس  ماسااا التوال ن فقرة على  11ن 7ن 10

 الب انات.

يات  لص البحث إلى وجو  تفاوت ف  إجابات المبحوث ن ف  فقرات المجابت الخمذااااااا  حول توافر بعض الكفا

 هم    وفق مدرإ مذاااتوىاألسااااسااا   لدى العامل ن باإلرشاااا  الزراع  الرقم  وه  تتدرإ من مهم إلى مهم جدا 

ن 3.42ن 3.25 رج  والدن ا اااافرن بوساااج مرجز اإلجمال  للمجابت الخمذااا  المذةورة  4 ماسااا  ق مته العل ا 

  رج  وعلى التوال   3.33ن 3.42ن 3.42

ير ويوااااا  الباحث بةاااارورة و هم   بناد راس المال البلاااار  من  قل ترساااا ن هذل الكفايات من  قل التطو

 .ذتمرين للعامل ن ف  اإلرشا  الرقم والتدريب الم

 الكلمات المفتاح  : ابرشا  الرقم  ن الكفايات ابساس  
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Abstract 

     The research aims to identify the availability of some basic competencies that are required to 

be available to workers in digital agricultural Extension from the point of view of senior 

management, middle management, and, employees with Post-graduate education degrees, 

represented by the following: Transition to digital agricultural Extension for sustainable and 

smart family farms, benefiting from international expertise and experiences in applying for 

Digital agricultural Extension, preparing and implementing Extension messages through 

platforms, factors affecting the effectiveness of digital agricultural Extension and its platforms, 

following up and evaluating the activities and programs of the digital Extension platform. 

      The research population included agricultural Extension workers in senior management, 

middle management, and employees with Post-graduate education degrees in some of the 

governorates of the central region of Iraq, namely Baghdad, Holy Karbala, and Babel. A random 

sample was taken from the Post-graduate. The senior management, reached 46 respondents by 

35%%, and 16 respondents, while the entire population was taken for senior management, which 

numbered 2, and the middle management, which numbered 41, and thus the sample subject to 

research became 59 respondents. A questionnaire was used to collect data from the respondents, 

consisting of 48 items, distributed over five areas: the transition to digital agricultural Extension 

for sustainable and smart family farms, benefiting from international expertise and experiences 

in the application of digital agricultural Extension, preparing and implementing Extension 

messages across platforms, factors Influencing the effectiveness of digital agricultural Extension 

and its media, following up and evaluating the activities and programs of the digital Extension 

platform at 11, 9, 10, 7, and 11 items, respectively, according to a quintuple scale, and the 

weighted mean, the weighted percentage, was used. The research concluded that there is a 

discrepancy in the respondents’ answers in the paragraphs of the five domains about the 

availability of some basic competencies among workers in digital agricultural Extension, which 

range from important to very important according to the scale of the importance level of 

quintiles, the highest value of which is 4 degrees and the lowest is zero, with a weighted average 

of the total for the five mentioned domains 3.25, 3.42 , 3.42, 3.42, 3.33 degrees and respectively 

The researcher recommends the necessity and importance of building human capital through the 
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 المقدمة

يواجه القطار الزراع  ال وا تحديات ةب رة ومتنام   ف  اغلب  ول العالم سواد ةانت المتقدم   و النام   

ن ومنها زيا ة الطلب على الكذاد والتك رات المنا    المتقحق  المؤثرة ف  األمن Suvedi, 2016)ومنها العراك )

األنترن ت(ن فةقً عن ابستخداا غ ر ابقت ا   وغ ر المذتداا : شبك  2022الكذا   )منظم  األغذي  الزراع  ن 

ن وعل ه تقا مذؤول   (IFAD, 2019للموار  الطب ع   المحدو ة ةاألراض  ال الح  للزراع  وموار  الم ال )

تنم   واستدام  هذا القطار الح و  لمواجه  هذل التحديات والت د  لها على عاتق اطراف متعد ة منها جهاز 

ن من  قل المذؤول   المناط  له ف  مجال تقديم Msuy et al, 2017)رشا  الزراع  الذ  يلعب  وراً ح وياً )اإل

وبالرغم من دلك فاو جهاز اإلرشا   Borghese, 2005))الخدم  اإلرشا ي  للزرار وتحق ق التنم   الزراع   

ف  معالج  ملكقت النظم الزراع   الكذا   ن الزراع  يواجه العديد من الملكقت منها ضعف اإلرشا  التقل د  

ومحدو ي  نطاك النلاطات اإلرشا ي ن وتأ ر تدفق المعلومات والمعارف الزراع   من م ا رها المتنوع  إلى 

ن فةقً عن ابنخفاض المذتمر ف  الموار  البلري  والما ي  وضعف التمويا FAO, 2017)المزارع ن )

(.(Blum, 2020 

وتأس ذاً على ما سبق ...  ابحت هناك حاج  ملح  ال وا بتبار مناهج إرشا ي  حدي   منها التحول إلى 

اإلرشا  الزراع  الرقم  الذ  يعد احد الحلول للملكقت الت  تواجه اإلرشا  الزراع  والت  تع ق ف  تحق ق 

  تنف ذ األعمال والنلاطات اإلرشا ي  المختلف ن (ن فةقً على انه يلعب  وراً ر  ذ اً ف2017 هدافه )البنك الدول ن 

على تحذ ن جو ة ا ارة ونقا الرسا ا اإلرشا ي  والمعلومات الزراع   بفاعل   إلى اةبر عد  من  الرقمنهإد تذاعد 

 المزارع ن من  قل التك  ف المعلومات  للنظم اإلرشا ي  الزراع   المختلف  والت  يمكن تحدي ها واست عابها لكرض

(ن فةقً عن  ورها الفاعا ف  واول  احا  الح ازات 2020الرقم  المتاح  لها ف  ب  تها الخارج   )عبدالكن ن 

(ن ةما يمكن FAO, 2020الزراع   ال ك رة إلى األسواكن والتواا إلى الحلول للملكقت الت  يعانوو منها )

  المختلف  وتحدي ها باستمرارن وبالتال  تمك ن الزرار ف  بناد قواعد الب انات والمعلومات الزراع  الرقمنهاستخداا 

 (.Nikola, 2019من التوااا إلى قرار اا ب ف  الوقت المناسب للح ول على افةا النتا ج )

وعل ه ... فقد منز ابستخداا المتزايد للرقمن  اإلرشا ي  الفرا  الواسع   ماا اإلرشا  الزراع  إلعا ة 

تقديم المعلومات والخدمات اإلرشا ي  إلى المزارر لتحذ ن جو ة الخدمات اإلرشا ي   النظر ف  مناهج و سال ب

(ن وب يتم دلك إب من  قل توافر ةفايات ف  هذا المجال فالكفايات ه  2015وجعلها اة ر فاعل   )عبدالواحدن 

 ,Manoherما ) أل اد مهم   المقدرة المتكامل  الت  تلما مجما مفر ات المعرف  والمهارات وابتجاهات القزم 

(ن وعل ه فالكفاي  تحدث نتا ج إيجاب   ف  تحق ق األهداف المطلوب  بحتوا ها على المعارف والمهارات والق م 2019

وابتجاهات المناسب  والت  تتطلب جم عها ق اا العامل ن باإلرشا  الزراع  الرقم  بالعديد من األ وار الت  تفرضها 

من اجا تحق ق  هداف اإلرشا  الزراع ن وعل ه يبرز البحث الحال  ف   الرقمنهف  توظ ف  مهماته المتنوع 

 اإلجاب  على التذاؤبت األت  :

  ما الكفايات المتوفرة لدى العامل ن باإلرشا  الزراع  الرقم  ومن وجه  نظر اإل ارة العل ا واإل ارة

 الوسطى و احا  اللها ات العل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consolidation of these competencies through the continuous development and training of 

workers in digital Extension. 
Keywords: digital agricultural Extension, Basic Competencies 
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 البحثف اهدأ
الزراعي التعرف على توافر الكفايات األساسية لدى العاملين باإلرشاد الزراعي في مجال استخدام اإلرشاد اوال: 

 الرقمي من وجهة نظر اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى وأصحاب الشهادات العليا والمتضمنة كل من:
 مستدامة وذكية أسريةالزراعي الرقمي من اجل مزارع  اإلرشاد إلىالتحول  .1
 الزراعي الرقمي اإلرشادوتجارب دولية في تطبيق االستفادة من خبرات  .2
 المنصاتعبر  اإلرشاديةوتنفيذ الرسائل  أعداد .3
 الزراعي الرقمي ومنصاته اإلرشادالعوامل المؤثرة في فاعلية  .4
 الرقمية. اإلرشاديةوبرامج المنصة متابعة وتقويم نشاطات  .5

 الكفايات االساسية لدى العاملين في االرشاد وفقا ألهميتها. ثانيا: ترتيب مجاالت

 : تتوافر لدى العامل ن بعض الكفايات األساس   ف  مجال استخداا اإلرشا  الزراع  الرقم .فرضية البحث

 تعريفات اجرائية:

زراعي للزراع االرشاااااد الزراعي الرقمي: اسااااتخدام تقنيات االتصاااااالت والمعلومات الرقمية في تقديم ارشاااااد 

 المستهدفين على شكل توصيات وارشادات ، وتقدم بوسائل الصوت والصورة والنص المكتوب .

الكفايات االساااااااسااااااية: الحد الكافي من المعارو والمهارات واالجراءات التي تمكن القائمين ب دارة المنصااااااة 

 االرشادية الزراعية ب دارة المنصة االرشادية بكلفة وجهد ووقت مقبولين.

االساااتدامة:   االساااتخدام المسااادول لموارد النظام الزراعي لفسااارة الريفية بحيث تبقى منت ة  ومت ددة   ول 

 فترة االستخدام .

 المواد و رق العمل

 (2007)الةامنن  جر  البحث وفقا للطريق  المذح   الت  تقا ضمن المنهج الواف منه ية البحث: 

 شما مجتما البحث ةا من: م تمع البحث:

محافظات ودلك لتواجد اإل ارة العل ا ح راً ف   8محافظات المنطق  الوسطى من العراك والبال  عد ها  .1

محافظ  بكدا  والمنتم   إلى محافظات المنطق  الوسطى من العراك والذبب ال ان  هو تطب ق هذل المحافظات 

 رونا.اإلرشا  الزراع  الرقم  عبر من ات التوااا ابجتماع   ثناد جا ح  ةو

العامل ن ف  اإل ارة العل ا والوسطى و احا  اللها ات العل ا واإل ارة التنف ذي  والمنفذين ف  محافظات المنطق   .2

 الوسطى من العراك.

 شملت ع ن  البحث ةا:عينة البحث: 

ع ن  علااوا    بعض محافظات المنطق  الوسااطى من العراك وه  بكدا  وةربقد المقدساا  وبابان اد تم   ذ  .1

 %. 40بنذب  

موظفاً وهما  2اإل ارة العل ا والمتم ل  بمكتب المدير العاا لدا رة اإلرشاااا  والتدريب الزراع  والبال  عد هم  .2

 له.المدير العاا ونا بهن وقد تم ا ذ المجتما بأةم

اإل ارة الوسااااطى والمتم ل  بكا من مدراد  قذاااااا اإلرشااااا  ف   ا رة اإلرشااااا  والتدريب الزراع  ومدراد  .3

المحافظات ال قث  المراةز اإلرشا ي  التابع  لهان فةقً عن مدراد  قذاا اإلرشا  ف  مديريات الزراع  ف  

 ما بأةمله.موظفاً وقد تم ا ذ المجت 41الملمول  بالبحث والبال  عد هم 

لعب والوحدات اإلرشا ي  ف  اإل ارة التنف ذي   .4 لها ات العل ا والمتم ل ن بمذؤول ن ال والبال   احا  ال

والموزع ن على موظفاً  16وبواقا % 35ف  اإلرشااا ن تم   ذ ع ن  علااوا    بنذااب  موظفاً  46عد هم 

فةااقً عن  قذاااا إلرشااا  والتدريب الزراع  األقذاااا والمراةز والمزارر اإلرشااا ي  التابع  إلى  ا رة ا

ال قث  الملاااامول  اإلرشااااا  ووحدات اللااااعب اإلرشااااا ي  التابع  إلى مديريات الزراع  ف  المحافظات 

 وةما موضز ف  الجدول ابت : بالبحث.

 (والنسب المئوية . م تمع وعينة البحث )األعداد1جدول.

 النذب  الم وي  ع ن  البحث مجتما البحث الف   المدروس 

 %100 2 2 اإل ارة العل ا

 %100 41 41 اإل ارة الوسطى

 %35 16 46 حمل  اللها ات العل ا

 59 89 المجمور
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اعد مخطج البحث وب اااااورته األول   ف  ضاااااود األ ب ات المتعلق  بموضاااااور البحث و راد تطوير أداة البحث: 

فقرة  62ابت ااااابت والمعلومات الرقم   وتكوو من  الخبراد والمخت اااا ن ف  مجال اإلرشااااا  الزراع  ومجال

بات  14مجابت وقد عرض المخطج على  5موزع  على   ب ر ف  م داو اإلرشاااااااا  الزراع  وعلوا الحاساااااا

ستبان   اا  بالخبراد وضا لها مق اس موافق  تكوو  سط  ا بستطقر موافقتهم وق اس ادك المخطج ودلك بوا

 على التوال  2ن1ن0وافق ما التعااديااان غ ر موافق وقااد حااد ت لهااا ق م رقم اا  من العبااارات األت اا : موافقن م

 % 93.5( وقد بلكت  رج  موافق  الخبراد  2018% )الق ذاا  ن75ةما حد ت عتب  قطا  (2017)سااارانتاةوسن

ت على فقرة توزع 48وف  ضود موافق  الخبراد واأل ذ بمقحظاتهم  عدت ابستبان  وب ورتها النها    وشملت 

 وعلى التوال .فقرة  11ن 7ن 10ن 9ن 11 مذ  مجابت وبواقا 

مبحوثاً  ارإ  20للتأةد من ثبات ابسااااااتبان  اجر  ا تبار  ول  على ع ن  من المبحوث ن بواقا فحص الثبات: 

نت وةا spssع ن  البحث وتم حذااااا  معاما ال بات باسااااتخداا معا ل  الفا ةرومباج وبرنامج التحل ا اإلح ااااا   

 (.2007)الةامن ن0.95ق م  ال بات 

: استخدمت الوسج الحذاب  المرجز والوزو الم و  ومعا ل  الفا ةرومباج عمل   الوسائل اإلحصائية

 اإلح ا  spss التحل ا اإلح ا  ن ةما استخدا التحل ا ال دو  إضاف  إلى التحل ا بواسط  نظاا 

 

 

 

 نتائج البحث والمناقشة

مدراء  نظر وجهه من الرقمي الزراعي باإلرشااااد العاملين لدى األسااااساااية الكفايات بعض توافر أهميةالهدو// 

 .العليا الشهادات وأصحاب الوسطى واإلدارة العليا اإلدارة

 التحول إلى اإلرشاد الزراعي الرقمي من اجل مزارع أسرية مستدامة وذكية. .1

س   الت  يتطلب توافرها ف  العامل ن ف    ظهرت نتا ج البحثن او األوساط المرجح  لفقرات الكفايات األسا

فقرة  11مجال التحول إلى اإلرشااااااا  الزراع  الرقم  من اجا مزارر  سااااااري  مذااااااتدام  ودة   والبال  عد ها 

وبوزو % 83-80 رج  وبوزو م و  تراوح ما ب ن  3.25 رج  وبوساااج إجمال   3.34-3.19تراوحت ما ب ن 

 رج  والدن ا ااافرن وه  جم عاً تقا ضاامن  4وفق مدرإ مذااتوى  هم    ماساا  ق مته العل ا %، 81.61إجمال  

 مذتوى مهم باتجال مهم جداً. وةما موضز ف  الجدول ابت :

 

 

 

 

ية التي يتطلب توافرها في م ال التحول . توزيع المبحوثين وفقا آلرائهم حول فقرات الكفايات األساس2جدول.

 إلى اإلرشاد الزراعي الرقمي من اجل مزارع أسرية مستدامة وذكية
 

 

 

 ت
دور اإلرشاد الرقمي في التحول إلى مزارع أسرية  فقرات الم ال

 وذكية مستدامة
 الوسط المرجح

الوزن المئوي 

% 

 83 3.34 التعريف بالم طلحات والمفاه م دات ال ل  1

 81 3.22 األسبا  الموجب  بستدام  المزارر األسري  2

 81 3.22  هداف استدام  المزارر األسري  3

 80 3.19 مبا ئ و سس استدام  المزارر األسري  4

 82 3.27 مجابت استدام  المزارر األسري  5

 82 3.27 استدام  زيا ة اإلنتاج   للمزارر األسري  6

 82 3.29 للمزارر األسري  استدام  األراض  الزراع   7

 81 3.24 استدام  م ال الر  للمزارر األسري  8

 80 3.20 التك ف ما التك رات المنا    )الزراع  الذة  ( 9

 80 3.19 التقانات والممارسات لتحق ق استدام  المزارر األسري  10

 82 3.29  ور من   اإلرشا  ف  تحق ق ابستدام  للمزارر األسري  11

 81.16 3.25 اإلجمالي
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 نستنتج من ال دول أعاله:

  هناك تأة د من قبا المبحوث ن على  هم   المزارر األسري  ف  تحق ق التنم   الزراع   المذتدام  وتحق ق األمن

مل وو  570الكذا   المحل  والعالم  باعتبارها اللكا المه من على شكا المزارر ف  العالمن فهناك  ة ر من 

% من الكذاد المذتهلك بحذب إح ا  ات منظم  األغذي  والزراع   80 سري  ف  العالم تنتج  ة ر من مزرع  

(FAO .  ن وه  بتزايد مذتمر بفعا عاما الم راث وتفتت الملك   الزراع) 

  و العما على واول  دمات المن   الرقم   إلى المزارع ن األسري ن الذين غالبا ما تكوو الخدمات اإلرشا ي  

 الحدي  .م ا ر المعرف  والتقانات  المقدم  لهم ضع ف  من جه ن وضعف إمكان اتهم للواول إلى

  تأة د المبحوث ن على  و تكط   دمات المن   اإلرشا ي  الرقم   مواض ا مهم  ةابستدام  ومواجه  التك رات

 المنا    وشح  الم ال وغ رها.

 .اإلرشاد الزراعي الرقمياالستفادة من خبرات وت ارب دولية في تطبيق  .2

 ظهرت نتا ج البحث  و األوساط المرجح  لفقرات الكفايات األساس   ف  مجال ابستفا ة  برات 

-3.34فقرات تراوحت ما ب ن  9ن والبال  عد ها وتجار   ول   ف  تطب ق اإلرشا  الزراع  الرقم 

%ن 85.50وبإجمال   %88-83 رج ن وبوزو م و  تراوح ما ب ن  3.42 رج  وبإجمال   3.53

 رج  والدن ا افر وه  جم عاً تقا ضمن مذتوى مهم  4وفق مدرإ مذتوى  هم    ماس  ق مته العل ا 

 .باتجال مهم جداً. وةما موضز ف  الجدول   نال

. توزيع المبحوثين وفقا آلرائهم حول الكفايات األساسية التي يتطلب توافرها في م ال 3جدول.

 خبرات وت ارب دولية في تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي.االستفادة من 

 نستنتج من ال دول أعاله:

    و هناك توافق ب ن  راد المبحوث ن حول ضرورة ابستفا ة من  برات وتجار  الدول األ رى اإلقل م 

العالم   ف  تقديم الخدمات اإلرشا ي  باألسلو  الرقم  فقد حظ ت جم ا الفقرات بمذتوى والدول   والمنظمات 

  هم   ب ن مهم إلى مهم جدا.

    اطقر المبحوث ن على هذل الخبرات والتجار  الدول   وتطويعها وبما يتقدا ما إمكان ات النظاا اإلرشا

المجتما المحل  من جه    رىن وتكط ته الزراع  المحل  من جه ن وما   ا ص وطب ع  وإمكانات 

 لمواض ا نابع  من ملكقت المزارع ن وحاجاتهم.

 أعداد وتنفيذ الرسائل اإلرشادية عبر منصات اإلرشاد الزراعي الرقمي: .3

 ظهرت نتا ج البحث  و األوساط المرجح  لفقرات الكفايات األساس   الت  يتطلب توافرها ف   عدا  وتنف ذ 

 3.53-3.36فقرات تراوحت ما ب ن  10الرسا ا اإلرشا ي  عبر من ات اإلرشا  الزراع  الرقم  والبال  عد ها 

ن وفق مدرإ %85.47بوزو  جمال  و %88-84 رج ن وبوزو م و  تراوح ما ب ن  3.42 رج  وبوسج  جمال  

 رج  والدن ا افر وه  جم عاً تقا ضمن مذتوى مهم باتجال مهم جداًن ةما  4مذتوى  هم    ماس  ق مته العل ا 

 ابت : 4ف  الجدول.

 

 

 الوزن المئوي % الوسط المرجح خبرات وت ارب دولية في تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي فقرات م ال ت

 83 3.34 منظور الخدم  اإلرشا ي  ف  التوجهات المعاارة 1

 86 3.44 تحديث نظاا اإلرشا  الزراع  2

 84 3.37 األسبا  واألهداف 3

 84 3.37 مناهج تحديث نظم اإلرشا  ومنها اإلرشا  الرقم  4

 84 3.37 اهم المناهج المعاارة ف  مجال اإلرشا  5

 88 3.51 ف  مجال اإلرشا  الرقم  FAOإرشا ات منظم  الفاو  6

 88 3.53  برات بعض البلداو ف  مجال اإلرشا  الرقم  7

 87 3.47 الذابق الدروس المذتخل   من الخبرات  8

 84 3.37 جوانب ابستفا ة من الخبرات الذابق  ف  تطب ق اإلرشا  الرقم  ف  البلد 9

 85.50 3.42 اإلجمالي
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يتطلب توافرها في م ال أعداد  . توزيع المبحوثين وفقا آلرائهم حول فقرات الكفايات األساسية التي4جدول.

 وتنفيذ الرسائل اإلرشادية عبر منصات اإلرشاد الزراعي الرقمي

 نستنتج من ال دول أعاله:

 و جم ا المبحوث ن من الف ات ال قث  يؤةدوو على  هم    عدا  وتنف ذ الرسا ا اإلرشا ي  عبر المن ات اإلرشا ي  

العال   والمتقارب  الت  ح لت عل ها جم ا فقرات هذا المجال والت  تتراوح الرقم  ن وهذا ما عكذته الق م الرقم   

ب ن مهم إلى مهم جدان وقد يعو  الذبب ف  دلك إلى  و الرسا ا اإلرشا ي  تلكا حلوبً لملكقت المزارع ن 

ف  استدام  وحاجاتهمن فةق عن طرا ق و  وات تنف ذ هذل الرسال  عبر المن ات الرقم   من العناار الر  ذ  

 عما ونجاح المن ات الرقم   اإلرشا ي .

 العوامل المدثرة في فاعلية اإلرشاد الزراعي الرقمي ومنصاته: .4

 ظهرت نتا ج البحثن  و األوسج المرجح  لفقرات الكفايات األساس   الت  يتطلب توافرها ف  مجال توفر 

-3.31فقرات تراوحت ما ب ن  7العواما الت  تزيد من فاعل   اإلرشا  الزراع  الرقم  ومن اته والبال  عد ها 

ن %85.41ووزو م و   جمال   %83-87 رج ن وبوزو م و  تراوح ما ب ن  3.42  رج  وبوسج  جمال  3.49

هم  رج  والدن ا افرن وه  جم عاً تقا ضمن مذتوى مهم باتجال م 4وفق مدرإ مذتوى  هم    ماس  ق مته العل ا 

 .5جداًن وةما موضز بالجدول 

. توزيع المبحوثين وفقا آلرائهم حول أهمية فقرات الكفايات األساسية التي يتطلب توافرها في 5جدو.

 العوامل المدثرة في فاعلية اإلرشاد الزراعي الرقمي ومنصاته. م ال نوفر

 نستنتج من ال دول أعاله:

   و هناك مجموع  من العواما والمتطلبات تؤ ذ بنظر ابعتبار عند  نلاد من   اإلرشا  الزراع  الرقم 

وما ي  ومال   وبلري  وتنظ م  ن اد ح لت جم ا الفقرات الوار ة ف  الجدول الذابق على منها معلومات   

مذتوى  هم   من مهم باتجال مهم جدان وقد يعو  الذبب ف  دلك  و جم ا العواما المذةورة تؤثر وبلكا 

 مباشر ف  عما المن  .

 متابعة وتقويم نشا ات وبرامج المنصة اإلرشادية الرقمية..1

 ظهرت نتا ج البحثن  و األوساط المرجح  لفقرات الكفايات األساس   الت  يتطلب توافرها ف  مجال متابع  

تراوحت  فقرة  11وتقويم نلاطات وبرامج المن   اإلرشا ي  الرقم   من وجه  نظر المبحوث ن والبال  عد ها 

% وبوزو  جمال  88الى 79 من وبوزو م و  رج   3.33 رج  وبوسج  جمال   3.51-3.17ما ب ن 

تقا جم عاً ضمن مذتوى  و رج  والدن ا افر 4%ن وفق مدرإ مذتوى  هم    ماس  ق مته العل ا 83.32

 .6مهم باتجال مهم جداًن الجدول.

 الوزن المئوي % الوسط المرجح فقرات م ال تخطيط وتنفيذ الرسائل اإلرشادية عبر المنصات  ت

 85 3.41 اإلرشا  ت ن ف ابت ال  1

 84 3.36  هداف ابت ال اإلرشا   2

 85 3.39 عناار ابت ال اإلرشا   3

 86 3.44   ا ص القا م ن بابت ال و عدا  الرسا ا اإلرشا ي  4

 88 3.53   ا ص )وتنف ذ( الرسال  اإلرشا ي  5

 86 3.42 هدف ) هداف( الرسال  اإلرشا ي  6

 85 3.41 اإلرشا ي   ا ص محتوى الرسال   7

 84 3.37 ت ن ف محتوى الرسال  اإلرشا ي  8

 86 3.46 تنف ذ )طرا ق و  وات( الرسال  اإلرشا ي  عبر المن ات الرقم   9

 85 3.41 تقويم الرسال  اإلرشا ي  10

 85.47 3.42 اإلجمالي

 % الوزن المئوي الوسط المرجح الرقمي ومنصاته اإلرشادفقرات مجال العوامل المؤثرة في فاعلية  ت

 84 3.36 البيئة التمكينية )السياسات، التشريعات، اللوائح ....الخ( 1

 86 3.46 وغيرها(البنية التحتية )المستلزمات المادية  2

 83 3.31 الرقمي ومنصاته اإلرشادقدرات منظومة  3

 87 3.47 ،...الخ(األداءالرقمي )المعارف، المهارات،  اإلرشادقدرات العاملين في  4

 87 3.49 الرقمي ومنصاته اإلرشادالدعم والتخصصات المالي الالزمة في استخدام  5

 86 3.42 الرقمي ومنصاته اإلرشادالفاعلة في  األطرافمستوى مشاركة  6

 85 3.41 الفاعلة والمستهدفين من الفالحين األطرافالتفاعل ما بين  7

 85.41 3.42 اإلجمالي
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توافرها في م ال . توزيع المبحوثين وفقا آلرائهم حول فقرات الكفايات األساسية التي يتطلب 6جدول.

 متابعة وتقويم نشا ات وبرامج المنصة اإلرشادية الرقمية.

 ستنتج من ال دول أعالهن

  و عمل   المتابع  والتقويم  ساس   ف     عما  و نلاط إرشا   بهدف تطويرل وتحذ نه وهو ما  ةدل 

المجال قد ح لت على  المبحوث ن بف اتهم ال قث  ومن  قل مذتوى  هم   الفقراتن إد  و جم ا فقرات

 مذتوى  هم   من مهم باتجال مهم جدا.

  و من اهم   وات المتابع  والتقويم لعما المن   اإلرشا ي  الرقم   تتم ا ف  ر و   فعال المذتهدف ن عل ها 

واستحذانهم لها واستخداا التكذي  الراجع  ف  تحذ ن وتطوير عما المن  ن وهو ما  ةدل المبحوث ن من 

 % وه  ق مه عال  .87ول هذل الفقرة على وزو م و  بل   قل ح 

 الهدو الثاني: ترتيب م االت الكفايات االساسية لدى العاملين في االرشاد وفقا ألهميتها..2

لكرض التعرف على اهم   مجابت الكفايات ابساااااساااا   لدى العامل ن باإلرشااااا  الزراع  فقد رتبت تنازل ا وفق 

لدى العالم ن ف  ا  من  وابوزاو الم وي   لفقرات الكفايات األسااااااسااااا   الت  يتطلب توافرهااألوسااااااط المرجح  

المجابت المذةور ومن وجهه نظرهم ن جاد ف  المرتب  ابولى  مجال ابسااااااتفا ة من  برات وتجار   ول   ف  

 ن جاد مجال %ن ف  ح85.50ووزو م و    3.42تطب ق ابرشاااااااا  الزراع  الرقم  بوسااااااج مرجز عاا بل  

التحول الى ابرشاااا  الزراع  الرقم  من اجا مزارر  ساااري  مذاااتدام  ودة   ف  المرةز اب  ر بوساااج مرجز 

 %. 81.61ووزو م و  3.25عاا

 ترتيب م االت الكفايات االساسية لدى العاملين في االرشاد وفقا ألهميتها. 7جدول.

العاملين في االرشاد ترتيب المجاالت االساسية وفق ألهميتها لدى  ت
 الزراعي

 معدل االوزان المئوية المرجحة  مجالمعدل اوساط ال

 85.50 3.42 االستفادة من خبرات وتجارب دولية في تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي 1

 85.47 3.42 الزراعي الرقمي اإلرشادعبر منصات  اإلرشاديةوتنفيذ الرسائل  أعداد 2

 85.41 3.42 الزراعي الرقمي ومنصاته اإلرشادالعوامل المؤثرة في فاعلية  3

 83.32 3.33 الرقمية اإلرشاديةمتابعة وتقويم نشاطات وبرامج المنصة  4

 81.61 3.25 مستدامة وذكية. أسرية اجل مزارعالزراعي الرقمي من  إلرشادلالتحول  5

 

تقارب آراء المبحوثين حول اهمية كل مجال من مجاالت الكفايات االساسية   : على الرغم مناالستنتاج من الهدف الثاني

للعمل في االرشاد الرقمي  االن ان هناك تباين بسيط  رتب تلك المجاالت  لتعكس صورة واضحة عن ضعف تلك الكفايات 

المركز االول من االهمية ليكشف و الحاجة الى تطويرها بوسائل متعددة . فقد جاء مجال االستفادة من التجارب الدولية في 

عن قصر عمر التجربة العراقية في هذا المجال والحاجة الى سقلها باالطالع على تجارب الدول االخرى من اجل انضاج 

،  7الكفايات االساسية في هذا المجال وبأسرع وقت ممكن  وهكذا لبقية المجاالت حسب  ترتيبا الذي ظهر في الجدول رقم 

مجال االخير  الذي كعس مجيئه في المرتبة االخيرة حاجة العاملين في االرشاد الى اتقان حيازة الكفايات في وصوال الى ال

المجاالت التي سبقته وبشكل جيد يمكنهم من  قيادة التحول الى االرشاد الزراعي الرقمي من اجل مزارع اسرية مستدامة 

 وذكية قبل الشروع في الدخول في هذا المجال .

 الوزن المئوي الوسط المرجح متابعة وتقويم المنصة فقرات الم ال ت

 83 3.32 تعريف بالم طلحات 1

 88 3.51 والتقويم هم   المتابع   2

 83 3.34  هداف المتابع  والتقويم 3

 79 3.17  نوار المتابع  والتقويم 4

 83 3.34 ال ات المتابع  والتقويم 5

 82 3.29 طرا ق المتابع  والتقويم 6

 81 3.22   وار المتابع  والتقويم 7

 84 3.36 عناار المتابع  والتقويم 8

 81 3.25 والتقويم اإلجرادات التقن   المتابع  9

 85 3.39 النتا ج المتحقق  واستخدامها ف  تطوير اإلرشا  الرقم  ومن اته 10

 87 3.47 ابهتماا بر و   فعال المذتهدف ن واعتما ها ف  التطوير 11

 83.32 3.33 اإلجمالي
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 استنتاج

للعامل ن باإلرشا  الرقم  ف  المجابت المذةورة  ل ا على   و ا راك المبحوث ن اهم    توافر الكفايات ابساس  

معرفتهم بها وبالتال  توفرها لديهم وبنذب مقبول  وبذلك نقبا الفرض   البح    القا ل  بتوافر بعض الكفايات 

 األساس   لدى العامل ن ف  مجال استخداا اإلرشا  الزراع  الرقم 

 لتوصياتا

 يوا  الباحث ابت :من  قل نتا ج البحث الحال ن 

ضاااااارورة ابهتماا بدعم وتنم   الكفايات الت  تتوافر لدى العامل ن باإلرشااااااا  الزراع  الرقم  لما له من نتا ج .1

 إيجاب   على تطوير الخدم  اإلرشا ي .

ت ضرورة التخط ج لدورات تدريب    وري  للعامل ن ف  اإلرشا  الزراع  الرقم  تتناول  حد ال ات طرك و  وا.2

 التعل م اإللكترون  وة ف   توظ فه ف  عما اإلرشا  الزراع .

إقام   ورات تدريب   ت ق ف   وورش عما تدريب   ف  مجال التعل م اإللكترون ن ما توف ر الظروف المق م  الت  .3

 تذاعد على استخداا وتوظ فه بكفادة ف  العما اإلرشا  .
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