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امكانية تطبيق رشاد الزراعي في ليبيا و يهدف البحث بصفة رئيسية إلي التعرف علي أراء الباحثين الزراعيين والعاملين االرشادية في خصخصة اال

هذا لالخصخصة لديهم بنجاح، ولتحقيق أهداف البحث فقد تم تصميم استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض خصيصا، وقد تم اختيار ثالث مناطق بليبيا 
من اجمالي عدد الفئات المستهدفة في  %32غت مبحوثا بنسبة بل 401البحث وهي )طرابلس، سبها، البيضاء(، حيث تم اختيار عينة عشوائية قوامها 

مبحوثا من العاملين في االرشاد الزراعي، وتم تجميع بيانات البحث خالل شهري أكتوبر  14من الباحثين الزراعيين، و 65البحث وهي موزعة كما يلي: 
 نسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري.، واستخدم في عرض البيانات والنتائج البحثية الجداول التكرارية وال3045ونوفمبر لعام 

 
 وتمثلت أهم النتائج فيما يلي:

من االرشاديين يقرون بتواجد الخدمة االرشادية بشكل  %22.2من الباحثين،  %23.4: أشارت النتائج إلي أن جودة الخدمة اإلرشادية في ليبيا
 وهي تقل عن نظيرتها الجدولية. 0.040حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة  0.06ي معنوية جيد، وتبين عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستو 

من االرشاديين أشاروا بوجود امكانية لدفع مقابل الخدمة، وتبين عدم  %65.6من الباحثين،  %04.1: حيث أظهرت النتائج أن دفع مقابل للخدمة
 وهي أقل من نظيرتها الجدولية. 3.6.4غت قيمة كاي المحسوبة حيث بل 0.06وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية 

 %53.6من الباحثين،  %50.0: حيث أشارت النتائج إلي أن نسبة تقبل الخدمة االرشادية مدفوعة األجر من الحكومة أم من القطاع الخاص
حيث  0.06وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية  من االرشاديين يقرون بأن المزارع يفضل القطاع الحكومي عن القطاع الخاص، وتبين عدم 

 وهي أقل من نظيرتها الجدولية. 3.6.4بلغت قيمة كاي المحسوبة 
من االرشاديين  %53.6من الباحثين،  %11.5: حيث أشارت النتائج إلي أن نسبة السماع عن محاوالت الحكومة لخصخصة الخدمة االرشادية

حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة  0.06الخدمة االرشادية، وتبين عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية يقرون بعدم سماعهم عن خصخصة 
 وهي أقل من نظيرتها الجدولية. 2.204

خصة من االرشاديين يقرون بأن الخص %55.0من الباحثين،  %06: حيث أشارت النتائج إلي أن نسبة إمكانية خصخصة الخدمة االرشادية بليبيا
 0.401، وبلغت قيمة كاي 0.06ممكنة التطبيق في ليبيا بنجاح، وتبين عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية 

ميتها هوفيما يتعلق برؤية المبحوثين في أسس ومتطلبات خصخصة اإلرشاد الزراعى في ليبيا: فقد أظهرت النتائج أنها جاءت مرتبة تنازليا وفقا أل
علي هذا األمر،  %4..0ية كما يلي: حيث جاء في الترتيب األول )الجهاز اإلرشادي الحالي يقدم خدمات إرشادية بأجر للزراع(، حيث أتفق ونسبها المئو 
(، يمنهم كانت أراءهم عد تحملة المزارع اي تكاليف، بينما جاء في الترتيب الثاني )تقليص عدد العاملين في االرشاد الزراعي الحال %30.3في مقابل 

منهم يرون تقليص عددهم. وجاء في الترتيب الثالث )تطبيق الخصخصة علي نطاق  %33.4علي تقليص أعدادهم في مقابل  %..00حيث لم يتفق 
رفضوا تطبيق الخصخصة، وجاء في الترتيب  %34.4، علي ذلك الرأي في مقابل %04.3ضيق أوال علي أن يتم تعميمها في حالة نجاها(، حيث أتفق 

أشاروا بالرفض،  %4..3قبول تطبيق الالمركزية، في مقابل  %00.3ع كل من )تطبيق الالمركزية في إدارة وتمويل الخدمات االرشادية( حيث أتفق الراب
علي قبول  %00.3)السماح بإقامة منظمات للزراع بدون تدخل الحكومة للمساهمة في الحصول علي خدمات ارشادية خاصة ألعضائها( حيث لم يتفق 

أشاروا بقبول اقامة تلك المنظمات، وجاء في الترتيب الخامس )بيع الجهاز االرشادي  %4..3لسماح بإقامة المنظمات بدون التدخل الحكومي، في مقابل ا
الزراع  ة معالحكومي للقطاع الخاص(، )إقامة مكاتب استشارية أو جهات خاصة لتقديم الخدمات االرشادية بأجر(، )تعاقد المكاتب االستشارية الخاص

أشاروا بقبول هذه البنود، وجاء في الترتيب  %20.4علي رفض البنود الثالثة، في مقابل  %3..5فرادي لتقديم خدمات إرشادية بأجر لهم(، حيث أشار 
علي التعاقد مع  %54.2السادس )تعاقد منظمات الزراع مع مرشدين غير تابعين للحكومة في الحصول علي الخدمة اإلرشادية بأجر(، حيث لم يتفق 

أشاروا بالموافقة، وجاء في الترتيب السابع )تعاقد المكاتب االستشارية الخاصة مع منظمات الزراع  %24.0مرشدين غير تابعين للحكومة، في مقابل 
االخير )قيام مراكز االرشاد علي تعاقد المكاتب مع منظمات الزراع، وجاء في الترتيب الثامن و  %56.1لتقديم خدمات ارشادية بأجر(، حيث لم يتفق 
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علي قبول تقديم خدمات ارشادية بأجر من االرشاد  %53.6الزراعي بتقديم خدمات ارشادية بأجر مع االبقاء علي الجهاز االرشادي التقليدي(، حيث أتفق 
 أشاروا الي عدم القبول. %20.6الحالي، في مقابل 

أظهرت النتائج أن هناك أربعة أشكال فقط من األشكال الثمانية لخصخصة الخدمة : رؤية المبحوثين في أشكال خصخصة الخدمات اإلرشادية
لترتيب األول ا اإلرشادية لطرق الدفع الفردي والتي تم عرضها علي المبحوثين قد القت قبوال واستحسانًا من معظم المبحوثين وهي مرتبة كما يلي: جاء في

منهم بعدم  %33.4في مقابل  %..00التي يحصل عليها  لجميع المحاصيل طول الموسم" بنسبة موافقة "قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير النصائح 
 %00.3فقة االموافقة، بينما جاء في الترتيب الثاني "قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير الحصول على نصائح لكل محصول في الموسم الواحد" بنسبة مو 

حين جاء في الترتيب الثالث "قيام المزارع بسداد نسبة من دخله السنوي نظير الحصول علي النصائح والخدمات  بعدم الموافقة، في %4..3في مقابل 
بعدم الموافقة، بينما جاء في الترتيب الرابع واألخير "قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير النصائح  %10.1في مقابل  %5..6االرشادية" بنسبة موافقة 
بعدم القبول أما باقي األشكال األخرى للخصخصة وعددها أربعة  %14.4في مقابل  %..64ل فدان يقوم بزراعته" بنسبة موافقة التي يحصل عليها لك

من اجمالي عددهم، كما أظهرت  % 60أشكال فقد أعتبرها معظم المبحوثين غير مناسبة للزراع في ليبيا حيث كانت نسبة موافقتهم عليها ال تتعدي نسبة 
لخاصة باختبار )كاي( دم وجود فروق معنوية بين مجموعتي المبحوثين في رؤيتهم لمناسبة األشكال الثمانية للخصخصة عند مستوي معنوية النتائج ا
0.06. 
 

 مقدمة البحث ومشكلته واهدافه:
وياًل ، تستطيع أن تصمد أمامها طمنذ سنوات بدأت دول العالم تشعر أن مشاكل الزراع والتكنولوجيا الزراعية أصبحت أكثر تعقيدًا، وال 

لكافة  لوتتعامل معها بفاعلية من خالل مركزية وبيروقراطية القطاع الحكومي، وواجهت الحكومات في العالم أزمات متزايدة وصعب عليها توفير تموي
عوبة بما فيها اإلرشاد الزراعى، وتزايد الموقف صالخدمات اإلرشادية الزراعية، وبدأت في تقليص تلك االعتمادات المالية التي تدعم الخدمات الزراعة 

د الطرق افي الدول النامية حيث واجهت مشكلتين مترابطتين أولهما :العدد الكبير من الزراع والمطلوب تغطيتهم بالخدمة اإلرشادية والعمل علي ايج
نيات والموارد المتاحة والتي تلزم إلقامة جهاز ارشادى علي مستوى المناسبة إليصال التكنولوجيا الزراعية الحديثة إليهم، وثانيهما :محدودية اإلمكا

 عالي من الكفاءة والفعالية.
ية وهي مفاالتجاه المطبق حاليا لنقل الخبرة الفنية يتم من خالل االتصال الشخصي بين المرشدين والمزارعين،ويتم التنفيذ في إطار الحمالت القو 

علومة او الحزمة اإلرشادية بطريقة مبسطة من القمة الي القاعدة ويتم نشر المعلومة بشكل موسع بينما التطبيق تتم خالل الموسم وتتميز بتقديم  الم
تهدفين سيتم بشكل محدود اوقليل نسبيا،ومن خالل الدراسات التى أجريت حول تقييم اثر اإلرشاد في تبنى وانتشار التوصيات الفنية بين الزراع الم

ن انه رغم أن المزارع يعي جيدا المعلومة المنقولة أليه االانه اليطبقها بشكل عملي،وهذا يعنى ان المزارع قد عرف التوصيات بالخدمة االرشادية،تبي
ل الولكن الجهود اإلرشادية كنت غير موفقة في تغيير سلوكه،وقد يرجع ذالك الي إن  المرشد الزراعي قد قام بنشر المعلومة بين الزراع  من خ

لمزارع للطرق المناسبة لتعريف الزراع بالمعلومات المتعلقة بالتوصيات الفنية المختلفة،االان المرشد الزراعي اليعى جيدا االحتياجات الفعلية االستخدام ا
وف المزارع ظر والمشاكل التى تقابله ويعانى منها،كما إن المرشد الزراعي اليدرك قيمة ماتمثله المعلومة المنقولة للمزارع إذا أخذنا في االعتبار 

 ( .612: 611، ص ص 6102رشاد، االجتماعية واالقتصادية والمحيطة به )
د و كذلك فان األوضاع الحالية للمرشدين الزراعيين الميدانين تحتاج الى إعادة النظر حيث ال تتمكن الحكومات، في ظل قيود الميزانية والقي

مكانيات المفروضة على هيكل األجور والحوافز، من زيادة مرتبات  هؤالء المرشدين الميدانيين الذين يتعاملون مباشرة مع المزارعين فى ظروف صعبة وا 
ة دضئيلة ووسائل انتقال غير كافية. وقد ادى ذلك كله الى التفكير فى ضرورة العمل على تعزيز أوضاع هؤالء المرشدين من خالل محاولة استعا

ارعين والذين يستفيدون فعال من هذه الخدمات في صورة زيادات معنوية في إنتاجهم الزراعي النباتي جزء من تكاليف الخدمات التي يقدمونها إلى المز 
 (Rivera, 1992, P1) والحيواني .

ومن هنا أصبحت الحكومات أمام موقفين، األول: توفير كل النفقات والتكاليف المخصصة لإلرشاد الزراعى كخدمة حكومية، والثانى: هو 
ى من الخدمة اإلرشادية الحكومية إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والزراع ومنظماتهم للمشاركة المتزايدة في تحمل مسئولية األعباء التحول التدريج

 (. 62، ص 0991صالح، المالية للخدمة اإلرشادية )
 

 ومن هنا فان مشكلة البحث يمكن ان تتبلور في التساؤالت التالية:
  بالدور المنوط به في تقديم الخدمة االرشادية بشكل جيد؟هل يقوم اإلرشاد الحالي 
 هل من الممكن تطبيق خصخصة اإلرشاد الزراعي  في ليبيا؟ 
 ماهي الصورة التي يمكن قبولها من قبل الزراع لخصخصة اإلرشاد الزراعي؟ 
 ماهي االستراتيجيات المالئمة لخصخصة الخدمة االرشادية ؟ 
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 أهداف البحث: 
 صفة رئيسية إلي خصخصة اإلرشاد الزراعي في ليبيا من خالل تحقيق األهداف الفرعية االتية:يهدف هذا البحث ب

 التعرف علي مدي جودة الخدمة االرشادية وامكانية وصور تطبيقها من خالل وجهتي نظر الباحثين الزراعيين والعاملين باإلرشاد الزراعي. .4
ن في مجال االرشاد الزراعي علي كافة المستويات في نوعية الخدمات االرشادية وامكانية التعرف علي رؤي كل من الباحثين الزراعيين والعاملي .3

 خصخصتها في ليبيا.
 التعرف علي االستراتيجيات التي يمكن استخالصها من اراء الباحثين والعاملين االرشاديين في خصخصة االرشاد الزراعي في ليبيا. .2
 

 االستعراض المرجعي
 الزراعى:ماهية خصخصة اإلرشاد 

تتضمن الخصخصة بمعناها الخالص النقل الكامل للملكية غالبًا بطريقة البيع من الحكومة إلى أى كيان خاص، وهذا الكيان يسد كل النفقات  
الخصخصة بأنها "عملية تقليل دور الحكومة أو زيادة دور القطاع الخاص في نشاط معين أو ملكية  Savasوالتكاليف ويتلقى أى فوائد، وقد عرف 

شيء ما".ويستخدم مصطلح الخصخصة ثالث حاالت وذلك عندما نعتمد على مؤسسات القطاع الخاص في إنجازها لحاجات الناس، وفي تقليل 
 في ملكية األصول، ونقل المشاريع الحكومية أو األصول الحكومية إلى القطاع الخاص. دور الحكومة وزيادة دور القطاع الخاص في نشاط معين أو

كما أن مصطلح خصخصة اإلرشاد الزراعى قد يدرك بطريقة متسعة لكى يشمل الجهود التى تبذلها الدول لكى تعيد تصميم نظمها اإلرشادية 
ى جهد من الحكومة أو القطاع العام تجاه الالمركزية شكاًل من أشكال الخصخصة، من الناحية المالية ولكى تجعل تلك النظم المركزية، ويعتبر أ

رة و وعندما يطبق اإلرشاد الزراعى نظام الخصخصة فإنها تفهم على نطاق واسع على أنها إتاحة أو زيادة مشاركة دور القطاع الخاص، وليس بالضر 
 (.0991)الشرباصي، ذ التى تمتلكها الدولة إلى القطاع الخاصأن يتضمن ذلك نقل األصول أو الموجودات أو القوة أو النفو 

 
 أسباب االتجاه نحو خصخصة اإلرشاد الزراعى:

لقد تعددت األسباب التى دفعت بعض الدول إلى االتجاه نحو خصخصة اإلرشاد تلك األسباب يمكن تلخيصها على النحو التالى كما لخصاها 
 :(6106)الشرباصي، 

 الحكومية.تقليل النفقات  .4
 البيروقراطية الحكومية. .3
 األداء الضعيف إلرشاد القطاع العام. .2
 عدم كفاءة الخدمات اإلرشادية الحكومية. .1
 التكاليف العالية واألثر الضعيف لبرامج اإلرشاد الحكومى. .6
 زيادة التعارض بين اهتمامات الزراع واألهداف السياسية. .5
 عتها.كون الخدمات اإلرشادية الحكومية عامة في طبي .0
رشادات معينة ال يستطيع اإلرشاد العام  .4 ظهور أنواع جديدة من ضروب اإلنتاج في الزراعة كالزراعة البيئية والعضوية تتطلب معلومات وا 

 توفيرها. 
 

 خامسًا: مزايا خصخصة اإلرشاد الزراعى:
 :(0991)الشرباصي،  لخصخصة اإلرشاد الزراعى مزايا متعددة، يمكن تلخيصها على النحو التالي كما الذكرها 

 تؤدى الخصخصة إلى تقديم خدمات إرشادية أكثر فعالية ألن المزارع لديه حرية االختيار للمرشد األفضل واألقدر على مساعدته. .4
في ظل نظام الخصخصة يحرص المزارع على تحضير الكثير من األسئلة الدقيقة التى تجعل النصيحة أفضل وتضمن استغالل وقت المرشد  .3

 استغالل ألنه يدفع له أجرًا مقابل هذا الوقت، وتجعله يقتنع بتلك النصيحة التى دفع مقابل لها.أفضل 
يتفرغ المرشد في ظل نظام الخصخصة للعمل التعليمي واإلرشادي دون الخوض في سياسات الحكومة التى قد تتعارض مع هذا الدور التعليمي  .2

 كما يحدث في اإلرشاد الحكومي.
 اقع على القطاع العام وتخفيض النفقات.تقليل العبء الو  .1
عطائها األولوية في العمل اإلرشادى. .6  التركيز على مشكالت الزراع وا 
 تنمى خصخصة اإلرشاد الدوافع االستثمارية واإلنجازية لدى الزراع، في حين أن الخدمة اإلرشادية الحكومية تقتل تلك الدوافع لديهم. .5
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ين اإلدارة للخدمة اإلرشادية وذلك بتطبيق الالمركزية في جميع العمليات اإلدارية ، وخاصة في تعمل خصخصة اإلرشاد الزراعى على تحس .0
 عمليات اتخاذ القرار والتخطيط.

عادة توجيه خدماته تجاه المناطق والزراع المحرومين  .4 ن مربما تعطى خصخصة اإلرشاد فرصة لإلرشاد العام لتقليل التكاليف التي ىيتكبدها، وا 
 الخدمات.

 ؤدى الخصخصة إلى زيادة الشعور بالمسئولية لوكالء اإلرشاد.ت ..
 تؤدى الخصخصة إلى زيادة كفاءة البحث العلمى. .40
 

 اآلثار السلبية لخصخصة اإلرشاد الزراعى:
 لقد حدثت مجموعة من اآلثار السلبية نتيجة خصخصة اإلرشاد الزراعى في بعض الدول منها االتجاه نحو تدعيم الزراعات ذات النطاق

نعزال ا عن هالواسع على حساب الزراعات الصغيرة، وتقلص مفهوم المعلومات الزراعية باعتبارها خدمة عامة ، وفقدان مصادر المعلومات للتكامل وا 
 .(0991)الشرباصي، الزراع، وعرقلة التدفق الحر للمعلومات، وقلة التعاون بين نظم المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص 

الدول فيما بينها في نوع الخدمات اإلرشادية المقدمة للزراع فمنها ما هي حكومية ومنها ما هي خاصة، وقد توجد الخدمات اإلرشادية  وتختلف
م هو هالخاصة إلى جانب الخدمات اإلرشادية الحكومية، وذلك طبقًا لإلمكانيات والظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية للدولة، واألمر الم

 ية حصول المزارع في النهاية على خدمات إرشادية جيدة.كيف
هذا ومن الجدير بالذكر عند اقتراح اي استراتيجية لخصخصة قطاع معين فإنه ينبغي ان يتم اخذ اراء مقدمي الخدمة وكذا المستفيدين منها 

 في هذا االقتراح عند التفكير في بناء االستراتيجية الخاصة بهذا المجال.
 

 بحثية: الطريقة ال
ويقصد به المكان الذي سوف يتم إجراء هذا البحث فيه وهي دولة ليبيا، وقد وقع االختيار علي ثالثة المجال الجغرافي)اختيار منطقة البحث(:

فر له امناطق وهي)طرابلس، البيضا، سبها( لتكون منطقة البحث، ويعزي ذلك إلي أن الباحث يعمل في احدي مناطقها وهي العاصمة طرابلس، وتتو 
ب لبعض التسهيالت المادية واألدبية والتي قد ال تتوافر له في مناطق أخري، فضال عن الرغبة في تحقيق الهدف الذي اتي الباحث لتحقيقه كطا

 وافد من دولة ليبيا.
، وسبها، حيث العاصمة، والبيضاءحيث تبلغ شاملة مجتمع البحث في المناطق الثالثة بليبيا وهي: طرابلس المجال البشري)شاملة البحثوعينته(: 

د الزراعي ايشمل المجال البشري كل منأعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة في المناطق الثالثة والباحثين بالمراكز البحثية وكذلك العاملين باإلرش
من هؤالء المبحوثين تم اختيارهم من المناطق  ( مبحوثا، موزعين علي المناطق الثالثة للدراسة،وقد تم اخذ عينة.15بهذه المناطق السابق ذكرها )

 الجغرافية الثالث المكونة لمنطقة البحث.
 

 ( بيان بالتوزيع العددي للمبحوثين بمنطقة البحث4جدول رقم )
  م

اسم المنطقة 
 الجغرافية

  عدد المبحوثين
أعضاء هيئة تدريس  اإلجمالي

 بالجامعات
باحثين بمراكز البحوث 

 الزراعية
 باإلرشاد الزراعيعاملين 

 335 35 10 450 طرابلس 4
 430 30 20 00 البيضاء 3
 443 44 36 .5 سبها 2

 164 51 6. ..3 اإلجمالي
 .3045المصدر: شئون أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة، بيانات غير منشورة، 

 
 .3045بيانات غير منشورة، مراكز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية،  -
 .3045ادارة التعاون واالرشاد واالعالم الزراعي البحري، بيانات غير منشورة،  –
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 65مبحوثا موزعة كما يلي:  401من إجمالي عدد المبحوثين في المناطق الثالثة حيث كان إجمالي هذه العينة  %32وقد تم أخذ عينة قوامها 
ليات الزراعة في المناطق الثالثة ومن الباحثين بالمراكز البحثية الزراعية ويطلق عليهم )باحثين زراعيين(، وكذلك مبحوثا من أعضاء هيئة التدريس بك

 مبحوثا من العاملين باالرشاد الزراعي بالمناطق الثالثة في ليبيا.  14
حيث تم جمع بيانات الدراسة خالل شهري أكتوبر  يقصد به الفترة التي تم خاللها جمع البيانات الميدانية من مناطق البحث،المجال الزمني:

 .3045ونوفمبر من عام 
اعتمد البحث على طريقة االستبيان حيث استخدمت تلك الطريقة لجمع البيانات الالزمة من فئتي الباحثين الزراعيين في المناطق طريقة جمع البيانات:

فيه على المستويات المختلفة والتي شملت مديري اإلدارات المختلفة باإلدارة المركزية الثالث، وكذلك من المسئولين عن الجهاز اإلرشادي والعاملين 
 لإلرشاد الزراعي ومديري إدارات اإلرشاد الزراعي بالمناطق المختلفة.

تعلق باإلرشاد الزراعي، تهذا ولقد تم تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات الالزمة من المبحوثين، وتتكون استمارة االستبيان بعض االسئلة التي
 واألسس التي يجب أن تقوم عليها خصخصة اإلرشاد الزراعي.

ي: مدي :بالمتغيراتالمتعلقةباإلرشاد الزراعي وتمثلت فاألولاشتملت استمارة االستبيان علي قسمين: اختص القسم مرحلة إعداد استمارة االستبيان: 
المزارع للخدمة  لتقديم الجهاز االرشادي الحالي للخدمة االرشادية الجيدة، مدي تقبل المزارع لدفع أجر رمزي للخدمة االرشادية التي تقدم إليه، مدي تقب

ن الخدمة االرشادية بأجر هل يفضل المزارع الحصول عليها بمفردة أم من االرشادية مدفوعة األجر من الحكومة أم من القطاع الخاص، عندما تكو 
خالل جمعيات ومنظمات المزارعين، سماع المبحوثين عن محاوالت الحكومة لخصخصة الخدمة االرشادية، خصخصة االرشاد الزراعي مدخال 

ء العاملين بجهاز االرشاد الزراعي للعمل تحت نظام الخصخصة، لتحسين الخدمات االرشادية، إمكانية خصخصة الخدمة االرشادية بليبيا، مدي كفا
: من االستمارة بوضع استراتيجية مناسبة لخصخصة الخدمة االرشادية بليبيا من خالل مجموعة من العبارات تندرج تحت الثانيبينما اختص القسم 

عبارة، األشكال المناسبة لخصخصة الخدمة  43ا والتي تضمنت المحاور الثالثة التالية:سبل تطبيق خصخصة الخدمة االرشادية بنجاح في ليبي
 ( أشكال مختلفة لخصخصة الخدمة االرشادية. 4اإلرشادية في ليبيا ) 

 
 فيما يلي عرضا لطرق قياس المتغيرات ومعالجتها الكميةطرق قياس المتغيرات والمعالجة الكمية لها: 

 قياس المتغيرات المتعلقة باإلرشاد الزراعي: -أ
ويقصد بهانوعية الخدمة االرشادية المقدمة حاليا من الجهاز االرشادي للزراع، تقديم الجهاز االرشادي الحالي للخدمة االرشادية الجيدة:  مدي .4

 علي الترتيب. 4، 3وهو مقياس متضمن إجابتين )نعم، ال( وتعطي االستجابة األرقام التالية 
ويقصد بهامدي تقبل الزراع لدفع مبلغ رمزي نظير الحصول علي الخدمة دية التي تقدم إليه: مدي تقبل المزارع لدفع أجر رمزي للخدمة االرشا .3

علي  4، 3االرشادية المقدمة لهم من الجهاز االرشادي للزراع، وهو مقياس متضمن إجابتين )نعم، ال( وتعطي االستجابة األرقام التالية 
 الترتيب.

ويقصد به التعرف علي مدي ثقة وتفضيل المزارع األجر من الحكومة أم من القطاع الخاص:  مدي تقبل المزارع للخدمة االرشادية مدفوعة .2
لتلقي الخدمة االرشادية إذا كانت مدفوعة األجر هل من الجهاز االرشادي الحكومي أم من الجهاز االرشادي الخاص،وهو مقياس متضمن 

 علي الترتيب. 4، 3التالية إجابتين )الحكومة، القطاع الخاص( وتعطي االستجابة األرقام 
عرف ويقصد به التعندما تكون الخدمة االرشادية بأجر هل يفضل المزارع الحصول عليها بمفردة أم من خالل جمعيات ومنظمات المزارعين:  .1

أم من  مفردهعلي المصدر الذي يرغب المزارع في الحصول علي الخدمة االرشادية منه إذا كانت مدفوعة األجر هل يفضل الحصول عليها ب
خالل جمعيات ومنظمات المزارعين،وهو مقياس متضمن إجابتين )بمفرده، جمعيات ومنظمات غير حكومية( وتعطي االستجابة األرقام التالية 

 علي الترتيب. 3، 4
ية لخدمة االرشادويقصد بهاالتعرف علي درجة سماع الزراع عن امدي سماع المبحوثين عن محاوالت الحكومة لخصخصة الخدمة االرشادية:  .6

مدفوعة األجر وعن محاوالت خصخصة االرشاد الزراعي في ليبيا، وهو مقياس متضمن إجابتين )نعم، ال( وتعطي االستجابة األرقام التالية 
 علي الترتيب. 4، 3

اص الرشادي الزراعي الخويقصد بهاالتعرف علي درجة معرفة الزراع بمدخل اخصخصة االرشاد الزراعي مدخال لتحسين الخدمات االرشادية:  .5
ودوره في تحسين الخدمة االرشادية عندما تكون خدمة إرشادية مدفوعة األجر، وهو مقياس متضمن إجابتين )نعم، ال( وتعطي االستجابة 

 علي الترتيب. 4، 3األرقام التالية 
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الخدمة االرشادية في منطقة الدراسة ومدي ويقصد بهاالتعرف علي درجة إمكانية خصخصة إمكانية خصخصة الخدمة االرشادية بليبيا:  .0
 علي الترتيب. 4، 3تطبيق الخدمة اإلرشادية مدفوعة األجر، وهو مقياس متضمن إجابتين )نعم، ال( وتعطي االستجابة األرقام التالية 

هاز يتم بها العاملين بالجويقصد به معرفة درجة الكفاء التي مدي كفاء العاملين بجهاز االرشاد الزراعي للعمل تحت نظام الخصخصة:  .4
االرشادي الحالي وهل هذه الدرجة من الكفاءة تؤهلهم للقيام بالخدمة االرشادية تحت نظام الخصخصة،وهو مقياس متضمن إجابتين )نعم، ال( 

 علي الترتيب، مع ذكر األسباب في كل حالة. 4، 3وتعطي االستجابة األرقام التالية 
 اعي في ليبيااستراتيجية خصخصة االرشاد الزر  -ب

للوصول الي استراتيجية مناسبة لخصخصة الخدمة االرشادية بليبيا تم ذلك من خالل عرض مجموعة من العبارات تندرج تحت المحاور 
ل عبارة، يقوم المبحوث بتحديد أي من هذه السب 43:سبل تطبيق خصخصة الخدمة االرشادية بنجاح في ليبيا والتي تضمنت أوال -الثالثة التالية:

 بمناسب ويجب اتباعه عند وضع استراتيجية لخصخصة االرشاد الزراعي من وجهة نظره الشخصية، ثم بعد ذلك يتم ترتيبها وفقا للتكرارات والنس
يتم  ث: األشكال المناسبة لخصخصة الخدمة االرشادية في ليبيا حيثانياالمئوية الستجابات جميع المبحوثين واختيار المناسب منهاواألكثر تكرارا،

أشكال مختلفة لخصخصة الخدمة االرشادية، يقوم المبحوث بتحديد أي من هذه األشكال هو المناسب مناسب ويجب اتباعه عند وضع  4عرض 
ين مبحوثلاستراتيجية لخصخصة االرشاد الزراعي من وجهة نظره الشخصية، ثم بعد ذلك يتم ترتيبها وفقا للتكرارات والنسب المئوية الستجابات جميع ا

 واختيار المناسب منها واألكثر تكرارا.
استخدم في عرض البيانات الوصفية العرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية، باإلضافة إلى المتوسط الحسابي التحليـل اإلحصـائي:سادسا: أدوات 

 .واالنحراف المعياري
 كفاءة العاملين بالجهاز اإلرشادىأوال: وجهة نظر المبحوثين في جودة الخدمات اإلرشادية ورأيهم في 

 جودة الخدمة اإلرشادية في ليبيا .0
( التوزيع العددي والنسبي لوجهتي نظر كل من الباحثين الزراعيين والعاملين باإلرشاد وفقا آلرائهم عن 3توضح النتائج الواردة بالجدول رقم )

من االرشاديين يقرون بتواجد الخدمة االرشادية  %22.2من الباحثين،  %23.4مدي جودة الخدمة االرشادية في الوقت الحالي، حيث تشير الي أن 
من االرشاديين، وباستعراض  %55.0من الباحثين، في مقابل  %..55بشكل جيد، بينما بلغت نسبة من أقروا بأن الخدمة االرشادية غير جيدة 

رو بأن الخدمة االرشادية غير متواجدة بشكل جيد، في حين أقرت النسبة قد أق %50.2نتائج اجمالي الفئتين يتضح أن ما يزيد عن ثلثي المبحوثين 
 بتواجد الخدمة االرشادية بشكل جيد. %23.0المتبقية والبالغة 

 يولدراسة االختالف بينهما تم تطبيق اختبار مربع ) كاى ( لمعرفة الفروق بين كل من الباحثين والعاملين باإلرشاد في وجهة نظرهم حول مد
وهي أقل من نظيرتها  0.040الخدمة االرشادية بشكل جيد في ليبيا،حيث عدم وجود فروق معنوية بينهما، وبلغت قيمة مربع كاي المحسوبة تواجد 

 .0.06الجدولية عند مستوي 
 

 ( توزيع المبحوثين وفقًا لمدي تواجد الخدمة االرشادية الجيدة3جدول رقم )
 البيان

 تواجد الخدمة
 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين

 % تكرار % تكرار % تكرار
 23.0 21 22.2 45 23.4 44 نعم
 50.2 00 55.0 23 ..50 24 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0حرية = درجات                01.16=  1.10.         قيمة مربع كأي الجد ولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحثالمصدر

 1.106قيمة كأي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كأي الجدولية عند مستوي 

 
 دفع مقابل للخدمة .6

( إلي التوزيع العددي والنسبي لوجهتي نظر كل من الباحثين الزراعيين والعاملين باالرشاد وفقا آلرائهم مدي 2تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )
شاروا من االرشاديين، أ %65.2من الباحثين،  %04.1وجود االمكانية لدي المزارع في دفع مقابل للخدمة االرشادية، حيث أظهرت النتائج أن 

 %12.0من الباحثين في مقابل  %34.5بوجود إمكانية لدي المزارع لدفع مقابل الخدمة، بينما بلغت نسبة من بعدم تحميل المزارع تكاليف الخدمة 
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رع لدفع مقابل قد أقرو بوجود االمكانية لدي المزا %51.1من االرشاديين، وباستعراض نتائج إجمالي الفئتين يتضح أن ما يقترب من ثلثي المبحوثين 
 منهم بعدم تحميل المزارع أي مقابل للخدمة. %26.5الخدمة االرشادية، في حين أقرت النسبة المتبقية والبالغة 

 ولدراسة االختالف بينهما تم تطبيق اختبار مربع ) كاى ( لمعرفة الفروق بين كل من الباحثين والعاملين باإلرشاد في وجهة نظرهم عن مدي
المزارع لدفع مقابل للخدمة االرشادية المقدمة له من الجهاز االرشادي في ليبيا، اتضح أنه ال يوجد فروق معنوية بينهما، حيث بلغت امكانية وتقبل 

، ويتضح ذلك أيضا منتقارب النسب المئويةلكل منهما كما هو 0.06وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند مستوي  3.6.4قيمة مربع كأي المحسوبة 
 جدول التالي.موضح بال

 
 ( توزيع المبحوثين وفقًا آلرائهم عن مدي رضي الزراع عن دفع مقابل للخدمة االرشادية المقدمة لهم2جدول رقم )

 البيان
 دفع مقابل للخدمة

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 51.1 50 65.2 30 04.1 10 نعم
 26.5 20 12.0 34 34.5 45 ال

 400 401 400 14 400 26 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10.                 قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحثالمصدر

 6.091قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
 االرشادية مدفوعة األجر من الحكومة أم من القطاع الخاصتقبل الخدمة  .4

( إلي التوزيع العددي والنسبي لوجهتي نظر كل من الباحثين الزراعيين والعاملين باالرشاد وفقا آلرائهم عن 1تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )
من االرشاديين  %53.6من الباحثين،  %50.0رت النتائج إلي أن  تفضيل الزراع لمصدر حصولهم علي الخدمة االرشادية مدفوعة األجر، حيث أشا

من الباحثين في مقابل  %2..2يقرون بأن المزارع يفضل القطاع الحكومي في حين جاءت نسبة من أجابوا بأن المزارع يفضل القطاع الخاص 
أشاروا الي أن المزارع يفضل جهاز  %54.6بحوثين من االرشاديين، حيث توضح نتائج اجمالي الفئتين أن ما يزيد عن نصف عدد الم 20.6%

 أشاروا بأفضلية القطاع الخاص علي الحكومي. %24.6االرشاد الحكومي في مقابل 
 رولدراسة االختالف بينهما تم تطبيق اختبار مربع ) كاى ( لمعرفة الفروق بين كل من الباحثين والعاملين باإلرشاد في وجهة نظرهم عن مصد

وهي أقل من نظيرتها  0.026لخدمة االرشادية، اتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما، حيث بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة الحصول علي ا
 ، ويتضح ذلك أيضا من تقارب نسب كل منهما كما هو موضح بالجدول التالي.0.06الجدولية عند مستوي 

 
 علي الخدمة االرشادية مدفوعة األجر من الحكومة أو القطاع الخاص ( توزيع المبحوثين وفقًا آلرائهم عن مصدر حصولهم1جدول رقم )

 البيان
 

 مصدر الحصول

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 54.6 51 53.6 20 50.0 21 الحكومة
 24.6 10 20.6 44 2..2 33 الخاص
 400 401 400 14 400 65 االجمالي

 0درجات حرية =         01.16=  1.10.                قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحثالمصدر
 1.140قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
 جمعيات ومنظمات: يفضل المزارع الحصول علي الخدمة االرشادية بأجر بمفردة أم من خالل .2

( إلي التوزيع العددي والنسبي لوجهتي نظر كل من الباحثين الزراعيين والعاملين باالرشاد وفقا آلرائهم عن 6تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )
أن  ث أشارت النتائج إليتفضيل المزارع للحصول علي الخدمة االرشادية مدفوعة األجر بمفردة أو من خالل جمعيات ومنظمات خاصة بالزراع، حي
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من االرشاديين أشاروا بأن الزراع سوف يحصلون علي الخدمة االرشادية مدفوعة األجر بمفردهم، بينما جاءت نسبة  %06الباحثين،  %15.1نسبة 
ر النتائج الخاصة من االرشاديين، كما تظه %36من الباحثين في مقابل  %62.5من أجابوا بأن المزارع يفضل الجمعيات والمنظمات الخاصة 

أشاروا بأن المزارع يفضل للحصول علي الخدمة االرشادية بمفرده من مصدرها في  %54.6بإجمالي الفئتين أن ما يزيد عن نصف عدد المبحوثين 
 يفضلونها عن طريق منظمات الزراع. %24.6مقابل 

يقة ن كل من الباحثين والعاملين باإلرشاد في وجهة نظرهم عن طر ولدراسة االختالف بينهما تم تطبيق اختبار مربع ) كاى ( لمعرفة الفروق بي
، بينما توجد فروق معنوية  0.04حصول المزارع علي الخدمة االرشادية مدفوعة األجر، اتضح أنه ال توجد فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية 

، وأكبر من  0.04وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند مستوي  4.051، حيث بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 0.06بينهم عند مستوي معنوية 
 ، ويتضح ذلك من عدم تقارب النسب لكل منهما كما هو موضح بالجدول التالي.0.06نظيرتها الجدولية عند مستوي 

 
 بمفرده أومن جمعيات ومنظمات( توزيع المبحوثين وفقًا آلرائهم لطريقة حصول المزارع علي الخدمة االرشادية مدفوعة األجر 6جدول رقم )

 البيان
 الحصول طريقة

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 54.6 51 06 25 15.1 35 بمفرده
 24.6 13 36 43 62.5 20 جمعيات ومنظمات

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي             .   : استمارة االستبيان للبحثالمصدر

 1.622قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
 السماع عن محاوالت الحكومة لخصخصة الخدمة االرشادية .0

العددي والنسبي لمدي سماع كل من الباحثين الزراعيين والعاملين باالرشاد عن محاوالت  ( إلي التوزيع5تشير النتائج الواردة بالجدول رقم ) 
من االرشاديين يقرون بعدم سماعهم عن الخصخصة   %53.6من الباحثين،  %11.5خصخصة الخدمة االرشادية، حيث أشارت النتائج إلي أن نسبة 
من االرشاديين، كما توضح نتائج إجمالي  %20.6من الباحثين في مقابل  %66.1في حين جاءت نسبة من أجابوا بسماعهم عن الخصخصة 

 لديهم فكرة مسبقة عن خصخصة الخدمة االرشادية وأن األمر لن يكون جديد بالنسبة لهم. %10.4الفئتين أن ما يقترب من نصف عدد المبحوثين 
صخصة خبين كل من الباحثين والعاملين باإلرشاد فيمدي سماعهم عن ولدراسة االختالف بينهما تم تطبيق اختبار مربع ) كاى ( لمعرفة الفروق

، حيث بلغت قيمة مربع 0.06، اتضح أنه ال توجد فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية عند مستوي معنوية الخدمة اإلرشادية من قبل المسئولين
كانت تقترب منها، ويرجع ذلك لعدم تقارب النسب لكل منهما كما هو وأن  0.06وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند مستوي  2.204كاي المحسوبة 

 موضح بالجدول التالي.
 

 ( توزيع المبحوثين وفقًا لسماعهم عن خصخصة الخدمة اإلرشادية من قبل المسئولين5جدول رقم )
 البيان

 السماع عن
 الخصخصة 

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 10.4 .1 20.6 44 66.1 24 نعم
 ..63 66 53.6 20 11.5 36 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10.                 قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحثالمصدر

 4.411قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
 



 521    خصخصة االرشاد الزراعي في ليبيا كما يراها الباحثين الزراعيين والعاملين االرشاديين
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 خصخصة االرشاد الزراعي مدخال لتحسين الخدمات االرشادية .2
( إلي التوزيع العددي والنسبيلوجهتي نظر كل من الباحثين الزراعيين والعاملين باالرشاد وفقا ألرائهم عن 0تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )

من االرشاديين أشاروا بأن  %14.0من الباحثين،  %23.3اديةمدخل مناسب لتحسين الخدمة، أشارت النتائج إلي أن إعتبارخصخصة الخدمة االرش
الخصخصة لن تكون هي البديل المناسب لتحسين الخدمة االرشادية، في حين جاءت نسبة من أجابوا بأن الخصخصة هي البديل المناسب لتحسين 

من االرشاديين، كما توضح نتائج اجمالي الفئتين أن ما يقترب من ثلثي عدد المبحوثين  %64.2ين، في مقابل من الباحث %50.4الخدمة االرشادية 
يرون عدم نجاح  %25.6يعتقدون أن الخصخصة بديل جيد ومناسب لتحسين الخدمة االرشادية وأن األمر مقبول بالنسبة لهم، في مقابل  52.6%

 فكرة الخصخصة.
بارخصخصة الخدمة إعتما تم تطبيق اختبار مربع ) كاى ( لمعرفة الفروق بين كل من الباحثين والعاملين باإلرشاد عن ولدراسة االختالف بينه

، حيث بلغت قيمة 0.06، اتضح أنه ال توجد فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية عند مستوي معنوية اإلرشادية مدخل مناسب لتحسين الخدمة
 ،حيث بلغتالنسب لكل منهما كما هو موضح بالجدول التالي. 0.06وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند مستوي  4.044مربع كاي المحسوبة 

 
 ( توزيع المبحوثين وفقًا آلرائهم عن خصخصة الخدمة االرشادية كمدخل مناسب لتحسن الخدمة االرشادية0جدول رقم )

 البيان
 الخصخصة

 مدخل مناسب 

 المجموع االرشاديينالعاملين  الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 52.6 55 64.2 34 50.4 24 نعم
 25.6 24 14.0 30 23.3 44 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
  0درجات حرية =   01.16=  1.10.  قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحثالمصدر

 0.100قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10عند مستوي قيمة مربع كاي الجدولية 
 

 إمكانية خصخصة الخدمة االرشادية بليبيا .6
( إلي التوزيع العددي والنسبي لوجهتي نظر كل من الباحثين الزراعيين والعاملين باالرشادعن إمكانية 4تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )
من االرشاديين أشاروا بأن الخصخصة ممكنة  %55.0من الباحثين،  %06أشارت النتائج إلي أن نسبة خصخصة الخدمة االرشادية بليبيا، حيث 

من  %22.2من الباحثين في مقابل  % 36التطبيق في ليبيا بنجاح، في حين جاءت نسبة من أجابوا بأن الخصخصة غير ممكنة التطبيق 
يرون أن الخصخصة ممكنة التطبيق في مقابل  %04.3ب من ثالثة أرباع عدد المبحوثين االرشاديين، كما توضح نتائج اجمالي الفئتين أن ما يقتر 

 يرون بأنها غير ممكنة التطبيق. 34.4%
ولدراسة االختالف بينهما تم تطبيق اختبار مربع ) كاى ( لمعرفة الفروق بين كل من الباحثين والعاملين باإلرشاد عن إمكانية خصخصة 

، حيث بلغت قيمة مربع كاي 0.06يا، اتضح أنه ال توجد فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية عند مستوي معنوية اإلرشاد الزراعي في ليب
 ، ويتضح ذلك من تقاربالنسب لكل منهما كما هو موضح بالجدول التالي.0.06وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند مستوي  0.401المحسوبة 

 

 وفقًا آلرائهم عن إمكانية خصخصة الخدمة االرشادية في ليبيا( توزيع المبحوثين 4جدول رقم )
 البيان

 إمكانية
 الخصخصة

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 04.3 01 55.0 23 06 13 نعم
 34.4 20 22.2 45 36 41 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10.  قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي االستبيان للبحث: استمارة المصدر

 1.162قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 
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 ما يجب مراعاته عند وضع استراتيجية خصخصة االرشاد الزراعي .1
 ي للعمل تحت نظام الخصخصةمدي كفاء العاملين بجهاز االرشاد الزراع .9

( إلي التوزيع العددي والنسبي لوجهتي نظر كل من الباحثين الزراعيين والعاملين باالرشاد عن مدي كفاءة .تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )
من االرشاديين أشاروا  %06من الباحثين،  %5..5العاملين بجهاز االرشاد الزراعي للعمل تحت نظام الخصخصة، حيث أشارت النتائج إلي أن 
من االرشاديين،  %36من الباحثين في مقابل  %20.1بعدم كفاءة العاملين باالرشاد، في حين جاءت نسبة من أشاروا بأن العاملين باالرشاد أكفاءه 

العاملين بجهاز االرشاد الزراعي أشاروا بعدم كفاءة  %03.4كما توضح نتائج اجمالي المبحوثين من الفئتين أن ما يزيدعن ثلثي عدد المبحوثين 
 أشاروا بكفاءة العاملين. %..30للعمل تحت نظام الخصخصة، في مقابل 

ولدراسة االختالف بينهما تم تطبيق اختبار مربع )كاى( لمعرفة الفروق بين كل من الباحثين والعاملين باإلرشاد عن مدي كفاءة العاملين 
، حيث بلغت قيمة 0.06عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية عند مستوي معنوية  باالرشاد للعمل تحت نظام الخصخصة، اتضح

 ،ويتضح ذلكأيضا من تقاربالنسب لكل منهما. 0.06وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند مستوي  .0.25مربع كاي المحسوبة 
 

 باالرشاد للعمل تحت نظام الخصخصة( توزيع المبحوثين وفقًا آلرائهم عن مدي كفاءة العاملين .جدول رقم )
 البيان

 كفاءة
 العاملين باإلرشاد

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 03.4 06 06 25 5..5 .2 غير أكفاء
 ..30 .3 36 43 20.1 40 أكفاء

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10. قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي للبحث : استمارة االستبيانالمصدر

 1.429قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
 ثانيا: خصخصة الخدمة االرشادية في ليبيا:

 رؤية المبحوثين في أسس ومتطلبات خصخصة اإلرشاد الزراعى في ليبيا: -أ
لقد تم صياغة إحدى وعشرون عبارة للتعبير عن األسس والمتطلبات التى يجب أن تقوم عليها خصخصة اإلرشاد الزراعي والتى تم 

 استخالصها من اإلطار النظري، تلك البنود أو األسس هي:
 تطبيق الالمركزية في إدارة وتمويل وتقديم الخدمات اإلرشادية. .4
 للقطاع الخاص.بيع الجهاز اإلرشادى الحكومى  .3
 السماح بإقامة مكاتب استشارية أو جهات خاصة لتقديم الخدمات اإلرشادية بأجر. .2
 اإلبقاء على الجهاز اإلرشادى الحكومى كما هو والسماح بإقامة مكاتب إستشارية أو جهات خاصة لتقديم الخدمات اإلرشادية بأجر. .1
 ر.قيام الجهاز اإلرشادى الحالى بتقديم خدمات إرشادية بأج .6
 السماح بإقامة منظمات للزراع بدون تدخل الحكومة المساهمة في الحصول على خدمات إرشادية خاصة ألعضائها. .5
 تقليص أعداد العاملين بالجهاز اإلرشادي الحالي. .0
 قيام مراكز اإلرشاد الزراعى بتقديم خدمات إرشادية خاصة مع اإلبقاء على اإلرشاد التقليدي. .4
 ة أيًا كان شكلها على نطاق ضيق أواًل على أن يتم تعميمها في حالة نجاحها.تطبيق استراتيجية الخصخص ..

 تعاقد الحكومة مع مكاتب استشارية خاصة لتقديم الخدمات االرشادية للزراع لتقديم خدمات إرشادية بأجر لهم. .40
 تعاقد المكاتب االستشارية الخاصة مع منظمات الزراع لتقديم خدمات إرشادية بأجر ألعضائها. .44
 تعاقد منظمات الزراع مع مرشدين زراعيين غير تابعين للحكومة للحصول على الخدمات اإلرشادية بأجر. .43

سير في لوبسؤال المبحوثين من الباحثين الزراعيين والعاملين باإلرشاد الزراعي حول رؤيتهم لكل بند من البنود السابقة ومدى مناسبته وأهميته ل
 ق معظمهم على أهمية كل منها مرتبة تنازليا وفقا ألجمالي أراءهم على النحو التالي:طريق خصخصة اإلرشاد الزراعى، اتف



 527    خصخصة االرشاد الزراعي في ليبيا كما يراها الباحثين الزراعيين والعاملين االرشاديين
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الجهاز اإلرشادي الحالي يقدم خدمات إرشادية ( والذي يري بأن 6جاء في الترتيب األول من حيث األهمية في طريق الخصخصة البند رقم ) .4
منهم كانت أراءهم بعدم الموافقة علي دفع أي  %30.3الرأي، في مقابل  من إجمالي المبحوثين علي هذا %4..0، حيث أتفق بأجر للزراع

(، ولدراسة االختالف بين المجموعتين تم تطبيق اختبار مربع )كاى( لمعرفة الفروق بينهما حيث أتضح 44تكلفة كما هو موضح بالجدول رقم )
( وهي أقل من نظيرتها الجدولية 0.032قيمة كاي المحسوبة )حيث بلغت  0.06و  0.04عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية 

 (، ويظهر ذلك أيضا من تقارب النسب بين آراء المجموعتين.44عند نفس المستويين من المعنوية كما هو موضح بنفس الجدول رقم )
 

 تقديم خدمات إرشادية بأجر( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام الجهاز اإلرشادي الحالي ب40جدول )
 البيان

 تقديم
 خدمة بأجر

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 4..0 42 3..0 24 40.1 16 نعم
 30.3 34 30.4 40 5..4 44 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10كاي الجدولية عند مستوي قيمة مربع : استمارة االستبيان للبحث. المصدر

 1.164قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
من إجمالي  %..00، حيث لم يتفق تقليص عدد العاملين في االرشاد الزراعي الحالي( والذي يري 0جاء في الترتيب الثاني البند رقم ) .3

(، ولدراسة االختالفات بين 44أشاروا بتقليص عدد العاملين باإلرشاد كما هو موضح بالجدول رقم ) %33.4المبحوثين علي تقليص أعدادهم في مقابل 
حيث  0.06و  0.04ند مستوي معنوية المجموعتين تم تطبيق اختبار مربع كاي علي أراء المجموعتين حيث أتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما ع

(، ويظهر 44( وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند نفس المستويين من المعنوية كما هو موضح بنفس الجدول رقم )0.124بلغت قيمة كاي المحسوبة )
 ذلك أيضا من تقارب النسب بين آراء المجموعتين.    

 
 ب رؤيتهم في تقليص أعداد العاملين بالجهاز اإلرشادى الحالى( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حس44جدول )

 البيان
 تقليص

 عدد العاملين

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 33.4 32 36 43 5..4 44 نعم
 ..00 44 06 25 40.1 16 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.  المصدر

 1.240قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
يق الخصخصة علي نطاق ضيق أوال علي يري تطب( والذي ..جاء في الترتيب الثالث من حيث األهمية عند تطبيق الخصخصة البند رقم ) .2

أشاروا بعدم  %34.4من إجمالي المبحوثين علي تطبيقها في نطاق محدود، في مقابل  %04.3، حيث أتفق أن يتم تعميمها في حالة نجاها
كاي علي أراء (، ولدراسة االختالفات بين المجموعتين تم تطبيق اختبار مربع 43قبول تطبيق الخصخصة كما هو موضح بالجدول رقم )

( وهي .3.04حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة ) 0.06و  0.04المجموعتين،حيث أتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية 
 (.43أقل من نظيرتها الجدولية عند نفس المستويين من المعنوية كما هو موضح بنفس الجدول رقم )
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للمبحوثين حسب رؤيتهم في تطبيق إستراتيجية الخصخصة أيًا كان شكلها على نطاق ضيق أواًل و يتم تعميمها في ( التوزيع العددى والنسبي 43جدول)
 حالة نجاحها

 البيان
 تطبيق

 محدود للخصخصة

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 04.3 01 3..0 24 51.2 25 نعم
 34.4 20 30.4 40 26.0 30 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.   المصدر

 6.619قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
تطبيق الالمركزية في إدارة  ( والذي يري4النسبةمن حيث األهمية عند تطبيق الخصخصة كل من البند رقم )جاء في الترتيب الرابع بنفس  .1

السماح بإقامة منظمات للزراع بدون تدخل الحكومة للمساهمة في الحصول علي ( والذي يري 40، والبند رقم )وتمويل الخدمات االرشادية
علي السماح بإقامة  %00.3من إجمالي المبحوثين علي تطبيق المركزية، ولم يتفق  %00.3، حيث أتفق خدمات ارشادية خاصة ألعضائها

أشاروا بعدم تطبيق الالمركزية، والسماح بإقامة منظمات للزراع بدون تدخل الحكومة  %4..3منظمات للزراع بدون تدخل الحكومة، في مقابل 
بين المجموعتين تم تطبيق اختبار مربع كاي علي أراء المجموعتين حيث أتضح (، ولدراسة االختالفات 42،41كما هو موضح بالجدولين رقم )

( للبندين األول والعاشر 3.634، 4.2.2حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة ) 0.06و 0.04عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية 
 ية كما هو موضح بنفس الجدولين السابقين.علي الترتيب وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند نفس المستويين من المعنو 

 
 ( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين وفقا لرؤيتهم في تطبيق الالمركزية في إدارة وتمويل وتقديم الخدمات اإلرشادية42جدول )

 البيان
 تطبيق

 الالمركزية

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 00.3 02 06 25 55.4 20 نعم
 4..3 24 36 43 ..22 .4 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.  المصدر

 0.494 قيمة كاي المحسوبة =      4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 
 

( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في السماح بإقامة منظمات للزراع بدون تدخل الحكومة للمساهمة في الحصول 41جدول )
 على خدمات إرشاديةخاصة ألعضائها
 البيان

 إقامة
 منظمات خاصة

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 4..3 24 20.6 44 32.3 42 نعم
 00.3 02 53.6 20 05.4 12 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.  المصدر

 6.060المحسوبة = قيمة كاي       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 
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، بيع الجهاز االرشادي الحكومي للقطاع الخاص( والذي يري 3جاء في الترتيب الخامس بنفس النسبة من حيث األهمية كل من البند رقم ) .6
اقد المكاتب تع( والذي يري 44، والبند رقم )إقامة مكاتب استشارية أو جهات خاصة لتقديم الخدمات االرشادية بأجر( والذي يري 1والبند رقم )

من إجمالي المبحوثين الي عدم قبول أي من  %3..5، حيث أشاروا االستشارية الخاصة مع الزراع فرادي لتقديم خدمات إرشادية بأجر لهم
عتين (. ولدراسة االختالفات بين المجمو 40، 45، 46أشاروا بقبول هذه اآلراء كما هو موضح بالجداول رقم ) %20.4البنود الثالثة، في مقابل 

حيث بلغت  0.06و  0.04تم تطبيق اختبار مربع كاي علي أراء المجموعتين وأتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية 
( علي التوالي وجميعها أقل من نظيرتها الجدولية عند نفس 40، 2، 3( لكل من البنود رقم )4.2.2، 4.4.5، 4.4.5قيمة كاي المحسوبة )

 المعنوية كما هو موضح بنفس الجداول سابقة الذكر.المستويين من 
 

 ( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في بيع الجهاز اإلرشادي الحكومي للقطاع الخاص46جدول )
 البيان

 بيع
 الجهاز االرشادي

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 20.4 23 20.6 44 36 41 نعم
 3..5 03 53.6 20 06 13 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للدراسة.  المصدر

 0.192قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 
 

 ( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في السماح بإقامة مكاتب استشارية أو جهات خاصة لتقديم الخدمات اإلرشادية بأجر45جدول )
 البيان

 بيع
 الجهاز االرشادي

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 20.4 23 20.6 44 36 41 نعم
 3..5 03 53.6 20 06 13 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.  المصدر

 0.192قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
 العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في تعاقد المكاتب االستشارية الخاصة مع الزراع فرادى لتقديم خدمات إرشادية بأجر لهم ( التوزيع40جدول )

 البيان
 تعاقد

 المكاتب مع الزراع

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 20.4 23 36 43 26.0 30 نعم
 3..5 03 06 25 51.2 25 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.   المصدر

 0.494قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 
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يري تعاقد منظمات الزراع مع مرشدين غير تابعين للحكومة في الحصول ( والذي 43جاء في الترتيب السادس من حيث األهمية البند رقم ) .5
من إجمالي المبحوثين علي عدم قبول تعاقد منظمات الزراع مع مرشدين غير تابعين  %54.2، حيث أشاروا علي الخدمة اإلرشادية بأجر

(، ولدراسة االختالفات بين المجموعتين 30منهم أجابوا بالموافقة علي هذا الرأي كما هو موضح بالجدول رقم ) %24.0 للحكومة، في مقابل
وبلغت قيمةكاي  0.06و  0.04تم تطبيق اختبار مربع كاي علي أراء المجموعتين أتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية 

 (.44نظيرتها الجدولية عند نفس المستويين من المعنوية كما هو موضح بنفس الجدول رقم )( وهي أقل من 4.451المحسوبة )
 

( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين لرؤيتهم في تعاقد منظمات الزراع مع مرشدين زراعيين غير تابعين للحكومة للحصول على الخدمات 44جدول )
 اإلرشادية بأجر

 البيان
 مع تعاقد منظمات

 المرشدين 

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 24.0 22 36 43 20.6 34 نعم
 54.2 04 06 25 53.6 26 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.    المصدر

 0.122قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
يري تعاقد المكاتب االستشارية الخاصة مع منظمات الزراع لتقديم خدمات ( والذي 40وجاء في الترتيب الثامن من حيث األهمية البند رقم ) .0

منهم  %21.5الي المبحوثين علي عدم قبول تعاقد المكاتب الخاصة مع المنظمات، في مقابل من إجم %56.1، حيث أشاروا ارشادية بأجر
(، ولدراسة االختالفات بين .4أجابوا بالموافقة علي قبول التعاقد بين المكاتب الخاصة ومنظمات الزراع كما هو موضح بالجدول رقم )

 0.06و  0.04ن أتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما عند مستوي معنوية المجموعتين تم تطبيق اختبار مربع كاي علي أراء المجموعتي
( وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند نفس المستويين من المعنوية كما هو موضح بنفس الجدول رقم .4.45حيث بلغت قيمة كاي المحسوبة )

(4..) 
 

المكاتب االستشارية الخاصة مع منظمات الزراع لتقديم خدمات إرشادية بأجر ( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في تعاقد .4جدول )
 ألعضائها

 البيان
 تعاقد

 المكاتب مع المنظمات 

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 21.5 24 3..3 41 2..2 33 نعم
 56.1 54 00.4 21 50.0 21 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.  المصدر

 0.029قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
االرشاد الزراعي بتقديم خدمات ارشادية بأجر مع االبقاء علي الجهاز االرشادي قيام مراكز ( والذي يري 4جاء في الترتيب التاسع البند رقم ) .4

منهم أشاروا بعدم القبول كما هو موضح بالجدول  %20.6من إجمالي المبحوثين علي قبول هذا الرأي، في مقابل  %53.6، حيث أتفق التقليدي
مربع كاي علي أراء المجموعتين أتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما عند  (، ولدراسة االختالفات بين المجموعتين تم تطبيق اختبار30رقم )

( وهي أقل من نظيرتها الجدولية عند نفس المستويين من المعنوية كما هو 0.550وبلغت قيمة كاي المحسوبة ) 0.06و  0.04مستوي معنوية 
 (.30موضح بنفس الجدول رقم )
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للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام مراكز اإلرشاد الزراعى بتقديم خدمات إرشادية خاصة مع اإلبقاء على اإلرشاد ( التوزيع العددى والنسبي 30جدول )
 التقليدي

 البيان
 قيام

 مراكز خاصة جديدة

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 53.6 56 64.1 34 55.4 20 نعم
 20.6 .2 14.5 30 ..22 .4 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : استمارة االستبيان للبحث.   المصدر

 1.221قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
 أشكال خصخصة الخدمات اإلرشادية:ثالثًا: رؤية المبحوثين في 

يتناول هذا الجزء رؤية المبحوثين في أشكال خصخصة الخدمة اإلرشادية التى تعبر عن كيفية تحصيل األجر من الزراع للحصول على الخدمة 
 ي:ثمانية أشكال للخصخصة ه اإلرشادية، ولقد تم سؤال المبحوثين من الباحثين الزراعيين والعاملين باإلرشاد الزراعي والقادة المحليين عن

 قيام المزارع بدفع مبلغ معين للمرشد الزراعى عن كل زيارة يقوم بها إلى المزارع. .4
 قيام المزارع بدفع مبلغ معين عن كل استشارة يطلبها من المرشد الزراعى. .3
 قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير الحصول على نصائح لكل محصول في الموسم الواحد. .2
 مزارع بدفع مبلغ معين نظير النصائح التى يحصل عليها لجميع المحاصيل طوال العام.قيام ال .1
 قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير النصائح التى يحصل عليها عن كل فدان يقوم بزراعته. .6
 قيام المزارع بسداد نسبة من دخله السنوى نظير الحصول على النصائح والخدمات اإلرشادية. .5
 إعطاء جزء من محصوله نظير الحصول على النصائح والخدمات اإلرشادية الخاصة بزراعة هذا المحصول.قيام المزارع ب .0
 قيام المزارع بسداد تكلفة النصائح والخدمات اإلرشادية من ثمن مستلزمات اإلنتاج التى يتم الحصول عليها من الجهات التى توفرها.   .4

( يمكن القول بأن هناك أربعة أشكال فقط القت قبوال واستحسانا من أصل ثمانية أشكال 34 – 34وباستعراض النتائج المدونة بالجداول من )
عرضت علي المبحوثين لخصخصة الخدمة اإلرشادية والخاصة بطرق الدفع الفردي وهي مرتبة تنازليا كما يلي: حيث جاء في الترتيب األول من 

لغ معين نظير النصائح التي يحصل عليها  لجميع المحاصيل طول الموسم" بنسبة موافقة ( وهو "قيام المزارع بدفع مب1حيث القبول الشكل رقم )
( وهو 2منهم بعدم الموافقة، بينما جاء في الترتيب الثاني من حيث القبول الشكل رقم ) %33.4من إجمالي المبحوثين في مقابل  %..00بلغت 

من إجمالي المبحوثين، في  %00.3كل محصول في الموسم الواحد" بنسبة موافقة بلغت "قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير الحصول على نصائح ل
( وهو "قيام المزارع بسداد نسبة من دخله السنوي 5منهم بعدم الموافقة، في حين جاء في الترتيب الثالث من حيث القبول الشكل رقم ) %4..3مقابل 

منهم بعدم الموافقة،  %10.1من إجمالي المبحوثين، في مقابل  %5..6ة موافقة بلغت نظير الحصول علي النصائح والخدمات االرشادية" بنسب
( وهو "قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير النصائح التي يحصل عليها لكل فدان 6بينما جاء في الترتيب الرابع واألخير من حيث القبول الشكل رقم )

منهم بعدم القبول أما باقى األشكال األخري للخصخصة ودفع  %14.4لي المبحوثين، في مقابل من إجما %..64يقوم بزراعته" بنسبة موافقة بلغت 
 % 60بة سمقابل الخدمة وعددها أربعة أشكال فقد أعتبرها معظم المبحوثين غير مناسبة للزراع في ليبيا حيث كانت نسبة موافقتهم عليها ال تتعدي ن

 من اجمالي عددهم.
لقادة اولدراسة االختالفات بين المجموعتين تم تطبيق اختبار مربع كاي للوقوف على معنوية الفروق بين الباحثين والعاملين باإلرشاد الزراعي و 

 لالمحليين حول رؤيتهم لمناسبة أشكال الخصخصة الثمانية، اتضح عدم وجود فروق معنوية بين مجموعتى المبحوثين في رؤيتهم لمناسبة األشكا
(، في حين أظهرت النتائج وجود فروق معنوية عند مستوي  34:  34كما يظهر من الجداول من ) 0.04الثمانية للخصخصة عند مستوي معنوية 

بين مجموعتي المبحوثين في رؤيتهم لمناسبة الشكلين السابع والثامن فقط ويتضح ذلك من االرتفاع النسبي لنسب االختالف في الرأي بين  0.06
لكل منهما،  %64.4حثين والعاملين باالرشاد الزراعي،حيث أشار الباحثين إلى عدم مناسبة كل من هذين الشكلين السابع والثامن بنسبة بلغت البا

( وهو "قيام المزارع بإعطاء جزء من محصوله نظير الحصول 0من العاملين باإلرشاد الزراعي والذين أشارو بمناسبة الشكل رقم ) %04في مقابل 
(، في حين أشار العاملين إلي عدم موافقتهم علي الشكل 30لي النصائح والخدمات االرشادية الخاصة بزراعة المحصول" كما هو بجدول رقم )ع
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" وفرهات الثامن وهو " قيام المزارع بسداد تكلفة النصائح والخدمات اإلرشادية من ثمن مستلزمات اإلنتاج التى يتم الحصول عليها من الجهات التى
 34من إجمالي عددهم جدول رقم %06وهو نفس الرأي الذي أشاروا إليه الباحثين ولكن بنسبة فارق كبيرة حيث بلغت نسبة عدم موافقتهم 

 
 ( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام المزارع بدفع مبلغ معين للمرشد الزراعى عن كل زيارة يقوم بها إلى المزارع34جدول )

 البيان
 مبلغ 

 كل زيارة

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 53.6 56 53.6 20 53.6 26 نعم
 20.6 .2 20.6 44 20.6 34 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : بيانات استمارة االستبيان.   المصدر

 1.111قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
 ( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام المزارع بدفع مبلغ معين عن كل استشارة يطلبها من المرشد الزراعى33جدول )

 البيان
 مبلغ
 استشارةكل 

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 36 35 36 43 36 41 نعم
 06 04 06 25 06 13 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0حرية = درجات         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : بيانات استمارة االستبيان.   المصدر

 1.111قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير الحصول على نصائح لكل محصول في 32جدول )

 الموسم الواحد
 البيان

 مبلغ
 كل محصول

 المجموع العاملين االرشاديين يينالباحثين الزراع
 % تكرار % تكرار % تكرار

 00.3 02 55.0 23 02.3 14 نعم
 4..3 24 22.2 45 35.4 46 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : بيانات استمارة االستبيان.   المصدر

 1.041قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10مربع كاي الجدولية عند مستوي  قيمة
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( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير النصائح التى يحصل عليها  لجميع 31جدول )
 المحاصيل طول الموسم

 البيان
 مبلغ

 طول الموسم

 المجموع العاملين االرشاديين الزراعيينالباحثين 
 % تكرار % تكرار % تكرار

 ..00 44 36 25 40.1 16 نعم
 33.4 32 36 43 5..4 44 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : بيانات استمارة االستبيان.    المصدر

 1.240قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام المزارع بدفع مبلغ معين نظير النصائح  التي يحصل عليها عن كل فدان 36جدول )

 يقوم بزراعته
 البيان

 مبلغ 
 لكل فدان

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 ..64 61 60 31 62.5 20 نعم
 14.4 60 60 31 15.1 35 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : بيانات استمارة االستبيان.    المصدر

 1.046قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10كاي الجدولية عند مستوي قيمة مربع 

 
( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام المزارع بسداد نسبة من دخله السنوى نظير الحصول على  النصائح 35جدول )

 والخدمات اإلرشادية
 البيان

 نسبة
 من الدخل السنوي 

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 5..6 53 53.6 20 60 23 نعم
 10.1 13 20.6 44 12 31 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : بيانات استمارة االستبيان.   المصدر

 1.411قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10كاي الجدولية عند مستوي قيمة مربع 
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( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام المزارع بإعطاء جزء من محصوله نظيرالحصول على النصائح والخدمات 30جدول )
 اإلرشادية الخاصة بزراعة هذا المحصول

 البيان
 نسبة

 من المحصول

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 64.0 54 04 21 14.3 30 نعم
 14.2 12 .3 41 64.4 .3 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0حرية = درجات         01.16=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي : بيانات استمارة االستبيان.   المصدر

 0.240قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 

 
( التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين حسب رؤيتهم في قيام المزارع بسداد تكلفة النصائح والخدمات اإلرشادية من ثمن مستلزمات اإلنتاج 34جدول )

 توفرهاالتى يتم الحصول عليها من الجهات التى 
 البيان

 مع ثمن
 المستلزمات 

 المجموع العاملين االرشاديين الباحثين الزراعيين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 20.6 .2 36 43 14.3 30 نعم
 53.6 56 06 25 64.4 .3 ال

 400 401 400 14 400 65 االجمالي
 0درجات حرية =         01.16=  1.10مستوي قيمة مربع كاي الجدولية عند : بيانات استمارة االستبيان.   المصدر

 0.924قيمة كاي المحسوبة =       4.12=  1.10قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوي 
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Abstract 

The research aims mainly at identifying the views of agricultural researchers and extension workers in 

the privatization of agricultural extension in Libya and the successful possibility of implementing their 

privatization. In order to achieve the objectives of the research, a special questionnaire was specially designed for 

this purpose A random sample of 104 subjects was selected, representing 23% of the total number of target groups 

in the research. They were distributed as follows: 56 agricultural researchers and 48 respondents of agricultural 

extension workers. Data were collected during October and November 2016, and used in RIP data and research 

results frequency tables, percentages, arithmetic averages and standard deviation. 

 

The most important results were: 

Quality of extension service in Libya: The results indicated that 32.1% of the researchers, and 33.3% of 

the supervisors, acknowledge the presence of the extension service in a good manner, and there was no significant 

difference between them at 0.05 level. 

Accepted service paid by the government or the private sector: The results indicated that 60.7% of the 

researchers, 62.5% of the counselors acknowledge that the farms prefer the government sector for the private 

sector, and found no significant differences among them at a level of 0.05, Kai calculated at 2.598 which is lower 

than its tributary counterpart. 

The possibility of privatizing the extension service in Libya: The results indicated that 75% of the 

researchers, 66.7% of the supervisors, recognize that the privatization is feasible in Libya successfully, and there 

was no significant difference between them at a significant level was faunt 0.05, 

As for the respondents' view on the basis and requirements of the privatization of agricultural extension 

in Libya, the results showed that they were ranked in descending order according to their importance and 

percentages as follows: In the first order (the current extension system provides extension services for farmers), 

79.8% , Compared to 20.2% of the respondents. The number of workers in the current agricultural extension was 

no more than 77.9%. In contrast, 22.1% of them saw their number decrease. In the third ranking (the application 

of privatization on a small scale first, to be circulated in the case of success), where 71.2% of the opinion, in 

contrast to 28.8% refused to apply privatization, and ranked in the fourth order (the decentralization of 

management and financing extension services ), While 70.2% agreed to accept decentralization, while 29.8% 

indicated that they refused to allow the establishment of agricultural organizations without government 

intervention to contribute to the provision of special guidance services to their members. % Indicated the 

acceptance of the establishment of these organizations, and came in the fifth order (selling the extension device 

(69%), while 69.2% rejected the three items, compared to 30.8% who indicated that they accepted these services. 

(68%) agreed not to hire non-government advisors, compared to 31.7% who indicated approval. In the seventh 

order, Special Consultation with Farmers' Organizations to Provide Guided Counseling Services), 65.4% 

disagreed about the contract of the offices with the farmers' organizations. In the eighth and final ranking, the 

agricultural extension centers provided wage guidance services while maintaining the traditional guidance system. 

62.5% agreed to accept the provision of guidance services at a wage of the current guidance, 37.5% indicated no 

acceptance. 

The results showed that only four of the eight forms of privatization of the extension services for individual 

payment methods were presented to the respondents, which were accepted and accepted by most of the 

respondents. The results were as follows: (77.9%), while 22.1% disagreed with them. In the second order, "the 

farmers paid a certain amount for advice for each crop per season" with a rate of 70.2% 29.8% disapproved, in In 

the third order, the farmer pays a percentage of his annual income for advice and extension services with 59.6% 

approval and 40.4% (51.9%), while 48.1% disagreed. The other four forms of privatization were considered by 

most of the respondents to be unsuitable for agriculture in Libya, where the percentage of their approval was not 

more than 50% of their total number. Kay) blood there are significant differences between my group of 

respondents. 

 


