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الخالصة
أستهدف البحث التعرف على دور الموظفين الزراعيين في عملية نقل التقانات الزراعيةة الةى الةزرا فةي
محافظة نينوى بشكل عام وفي كل مجال مةن مجةاالت البحةث التةي ت ةمنت (مجةال التنظةيم ،مجةال التططةيط،
مجةةال التنفي ة  ،مجةةال المتابعةةة ،مج ةال التقةةويم) ،وايجةةاد العالقةةة االرتباطيةةة بةةين دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي
عملية نقةل التقانةات وكةل مةن المتغيةرات المسةتقلة االتيةة (العمةر ،المسةتوى التعليمةي ،التطصة  ،النشةةة ،مةدة
الطدمة في الدوائر الزراعية ،مصادر المعلومات الزراعية).
شةةمل البحةةث جميةةظ المةةوظفين الةةزراعيين فةةي مديريةةة زراعةةة نينةةوى والشةةعب التابعةةة لهةةا والبةةالع عةةدد م
( )644موظف زراعي ،أطتيرت مةنهم عينةة عشةوائية بسةيطة بنسةبة ( )%41والبةالع حجمهةا ( )830موظةف
زراعي )28( ،موظف زراعي من داطل اقسام مديرية زراعة نينوى )068( ،موظةف زراعةي مةوزعين علةى
الشعب الزراعية التابعة لمديريةة زراعةة نينةوى ،و لة بعةد اسةتبعاد ( )31موظفةا شةملوا بقيةا ثبةات المقيةا
الطاصة بالبحث .اعةدت اسةتمارة اسةتبيان ت ةمنت ( )57فقةرة لقيةا دور المةوظفين الةزراعيين موزعةة علةى
طمسة مجاالت تتعلة ببةرام عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة تنظيمةا وتططيطةا وتنفية ا ومتابعةة وتقويمةا اشةتمل
كل مجال على عدد من الفقرات ي( )04 ،03 ،08 ،04 ،00على التوالي و ظ امامها مقيا طماسةي (لةدي
دور كبيةةر جةةدا ،لةةدي دور كبيةةر ،لةةدي دور متوسةةط ،لةةدي دور قليةةل ،لةةي لةةدي دور) ،أعطيةةت القةةيم الرقميةةة
التاليةةة ( )0،8،3،6،7علةةى التةةوالي ،وأظهةةرت النتةةائ أن دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات
الزراعية بشكل عام كان متوسط يميل الى االرتفا  ،مما يشةير الةى دور المةوظفين الةزراعيين الفعةال وأوصةى
البحةةث ب ةةرورة تنفي ة دورات تدريبيةةة تسةةتهدف تزويةةد المةةوظفين الةةزراعيين بالمعلومةةات والطبةةرات الالزمةةة
لتحسين دور م في برام نقل التقانات الزراعية.
كلمات دالة :التقانات الزراعية ،دور الموظفين الزراعيين ،عملية
تاريخ تسلم البحث  8102/5/07وقبوله 8102/00/5

مقدمة ومشكلة البحث
تعةةد التنميةةة المتكاملةةة ةةدفا اساسةةيا ألي بلةةد السةةيما البلةةدان الناميةةة التةةي ال تةةزال تحةةاول جا ةةدة اللحةةا
بالدول المتقدمة من اجل النهوض بمسةتوياتها االقتصةادية واالجتماعيةة والمعيشةية المطتلفةة ،والتنميةة الزراعيةة
تمثل جزءا مهمةا مةن التنميةة المتكاملةة (عفانةة; 3 :8101 ،الجميلةي وأصصةان .)852 :8104 ،وتتركةز ا ميةة
التنمية الزراعية أساسا في التعاون الوثي بين ثالثةة أجهةزة امةة و ةي البحةوث الزراعيةة واالرشةاد الزراعةي
وجمةةا ير المةةزارعين و ل ة مةةن طةةالل إجةةراء البحةةوث الزراعيةةة المطتلفةةة واسةةتطال نتائجهةةا والتةكةةد منهةةا
وتوصةةيل ة النتةةائ إلةةى حقةةل التطبي ة فةةي مجةةاالت اإلنتةةا الزراعةةي النبةةاتي والحيةةواني وإقنةةا جمةةا ير
المةزارعين بتطبيقهةةا وتبنيهةا بهةةدف زيةةادة اإلنتةا الزراعةةي (الشةةريف ;8103،علةي .)845 :8104،ومةةن نةةا
تظهةةر أ ميةةة الةةدور ال ة ي يمكةةن أن يقةةوم بةةه الجهةةاز اإلرشةةادي الزراعةةي فةةي دفةةظ عجلةةة التنميةةة االقتصةةادية
الزراعيةةةة إ يتةةةولى جهةةةاز اإلرشةةةاد الزراعةةةي مسةةةيولية نقةةةل تلةةة المعلومةةةات واألفكةةةار والمسةةةتحدثات إلةةةى
المةةةزارعين وإقنةةةاعهم بهةةةا لتطبيقهةةةا (Mossie and ; 2009: 2 ،ŽIVKOVIĆ and others
 .)2015: 173 ،Beleteكما ان االرشاد الزراعي يمثل حلقةة وصةل بةين الةزرا ومراكةز البحةوث الزراعيةة
التي تعمل على نقل المعارف والتقانات الجديدة للزرا وكة ل نقةل نتةائ اسةتطدام التقانةات الزراعيةة ومشةاكل
الةزرا لمراكةز البحةوث الزراعيةة اليجةاد الحلةول المناسةبة لهةاBaig ،8103: 408 2015: 2)،; Altalb
 .)and Aldosariوتمةةةر عمليةةةة نقةةةل التقانةةةات الزراعيةةةة بمجموعةةةة مةةةن الططةةةوات المتسلسةةةلة يقةةةوم بهةةةا
ةةةمن برنةةام متكامةةةل تنظيمةةةا
المتطتصةةون بعمليةةةة نقةةل التقانةةةات الزراعيةةةة مسةةتهدفة شةةةريحة مةةن الةةةزرا
وتططيطا وأ دافا وتنفي ا وتقويما ،وأن كل ططوة من ططوات عمليةة نقةل التقنيةات الزراعيةة تت ةمن مجموعةة
مةن اإلجةةراءات األساسةية ابتةةداء مةن تحديةةد المنطقةة المسةةتهدفة وتحديةد المشةةكالت واألولويةات وانتهةةاء بعمليةةة
التقويم سواء كان البنائي او التجميعي .و اإلجراءات تحتا الى عاملين أكفاء بالبرام ولةديهم مةن الطبةرات
والمعلومات الالزمةة لكةي يحقة البرنةام أ دافةه التةي و ةظ مةن اجلهةا (علةي وآطةرون; 300-301 :8105،
 .)2012: 61،Abdul Wahab and othersوتتمثل مراحل البرام االرشةادية المتطصصةة فةي عمليةة نقةل
التقانات الزراعية بمرحلة التنظةيم و ةي اعةداد البرنةام وو ةظ الهيكةل التنظيمةي للبرنةام بشةكل اطةار يعمةل
علةةى رسةةم العالقةةات ورسةةم اال ةةداف وتقسةةيم العمةةل و ةةو يعنةةي بمسةةيولية مراحةةل البرنةةام المقبلةةة تططيطةةا
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحثة
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وتنفي ا ومتابعة وتقويما (الكرمكةي .)87 :8103،تليهةا مرحلةة التططةيط والتةي تشةمل جمةظ المعلومةات االزمةة
وتحليلهةةا وتحديةةد المشةةكالت التةةي تواجههةةا واالططةةاء التةةي تمةةار بغيةةة تصةةحيحها وتصةةويبها لتحسةةين اداء
الةةزرا انفسةةهم ممةةا يةةنعك ايجابةةا علةةى زيةةادة انتةةاجهم وتحسةةينه كمةةا ونوعةةا ،وك ة ل تعلةةيمهم كيفيةةة اسةةتطدام
التقانةةات واالسةةاليب الزراعيةةة الحديثةةة (الزيةةدي واشةةوا  ; 0865 :8104،ننةةة وآطةةرون .)50 :8115،تليهةةا
المرحلة تنفي ططة العمل وف ماحدد في مرحلةة التططةيط (صةال واطةرون:8116،
مرحلة التنفي يتم في
 .)341امةةا مرحلةةة المتابعةةة فهةةي قيةةا مةةدى التقةةدم فةةي مرحلةةة التنفي ة (الريمةةاوي وآطةةرون.)877 :0887 ،
وآطر مراحل البرنام ي مرحلة التقويم والتي يتم فيهةا تحديةد الجوانةب االيجابيةة والسةلبية حتةى يمكةن و ةظ
برام ارشادية جادة في المستقبل على اسةا سةليم (صةال وآطةرون .)341 :8116 ،وأطيةرا يمكةن القةول أن
اإلرشاد الزراعةي النةاج ةو الة ي يعتمةد علةى البةرام اإلرشةادية الفنيةة المعةدة والمنفة ة والمقيمةة جيةدا ،وفقةا
لألس ة العلميةةة والتةةي تعك ة فكةةر المرشةةدين الةةزراعيين وجميةةظ المشةةتغلين باإلرشةةاد الزراعةةي فةةي تدريسةةه
بالمعا ةةد والجامعةةات وفةةي تطبيقةةه (قشةةطه .)000 :8103،وعنةةد الحةةديث عةةن واقةةظ المةةوظفين الةةزراعيين فةةي
ةعف عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة
محافظة نينوى ودور م في عملية نقل التقانةات الزراعيةة نجةد انةه نةا
ونشةةر ا بةةين الةةزرا حيةةث ان نةةا فجةةوة بةةين تطبي ة بةةرام نقةةل التقانةةات علةةى ارض الواقةةظ وبةةين الططةةط
المو ةوعة (الجبةةوري .)7 :8114،كمةةا او ةةحت بعةةض الدراسةات ان معظةةم البحةةوث الزراعيةةة تجةةري دون
تحديد دقي لألحتياجات واالولويةات التةي حةددتها بةرام التنميةة الزراعيةة كمةا ان العمةل االرشةادي يفتقةر الةى
الية محةددة ألستقصةاء مشةكالت التطبية وأيصةالها الةى البةاحثين .وأل ميةة دور المةوظفين الةزراعيين فةي نقةل
التقانةةات الزراعيةةة الحديثةةة فةةي اطتصةةار الفتةةرة الزمنيةةة الالزمةةة للوصةةول بالتنميةةة الةةى اعلةةى مسةةتوياتها و ة ا
مادفظ الباحثة للقيام به الدراسة .ومن نا تةط الدراسة منطلقا لتجيب عن التسايالت البحثية اآلتية:
 .0مةا و دور المةةوظفين الةزراعيين فةةي عمليةةة نقةل التقانةةات الزراعيةةة الةى الةةزرا فةةي محافظةة نينةةوى بشةةكل
عام؟
 .8ما و دور الموظفين الزراعيين فةي كةل مجةال مةن مجةاالت عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة و ةي( :التنظةيم،
التططيط ،التنفي  ،المتابعة ،التقويم)؟
 .3ل نا عالقة ارتباط بين دور الموظفين الزراعيين في عملية نقةل التقانةات وكةل مةن المتغيةرات المسةتقلة
االتية(:العمر ،المستوى التعليمةي ،التطصة  ،النشةةة ،مةدة الطدمةة فةي الةدوائر الزراعيةة ،مصةادر المعلومةات
الزراعية)،؟
ا داف البحثResearch Objectives :
يهدف البحث الى تحقي االتي-:
 .0التعرف على دور الموظفين الةزراعيين فةي عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة الةى الةزرا فةي محافظةة نينةوى
بشكل عام.
 .8التعةرف علةةى دور المةةوظفين الةزراعيين فةةي كةةل مجةةال مةن مجةةاالت عمليةةة نقةل التقانةةات الزراعيةةة و ةةي:
(التنظيم ،التططيط ،التنفي  ،المتابعة ،التقويم).
 .3ايجاد العالقة االرتباطية بين دور الموظفين الزراعيين في عملية نقل التقانات وكةل مةن المتغيةرات المسةتقلة
االتية(:العمر ،المستوى التعليمةي ،التطصة  ،النشةةة ،مةدة الطدمةة فةي الةدوائر الزراعيةة ،مصةادر المعلومةات
الزراعية).
التعريفات االجرائية:
 .0الدور :و كل مايقوم به الموظف الزراعي فيما يط عملية نقل التقانات الزراعية.
 .8الموظفين الزراعيين :م االشطا طريجو االعداديات والمعا ةد والكليةات الزراعيةة واصةحاب الشةهادات
العليا والمعينين فعال على مال وزارة الزراعة في مديرية زراعة نينوى وبعض الشعب التابعة لها.
 .3التقانات الزراعية :يقصد بالتقانات الزراعية اي مدطالت (ماديةة ،صيةر ماديةة) تنقةل الةى الةزرا مةن طةالل
الموظفين الزراعيين لتحقي الهدف النهائي والمتمثل بتبنةي تلة التقانةات لتحقية زيةادة فةي االنتةا كمةا ونوعةا
من طالل مساعدة الزرا على مساعدة انفسهم ألحداث التغيير المنشود من استطدام التقانات الزراعية.
 .6البرام االرشادية :يقصد بها البرام االرشادية المطصصة لنقل التقانات الزراعية الى الزرا .
مجتمظ وعينة البحث:
شمل مجتمظ البحث جميظ الموظفين الةزراعيين العةاملين فةي مديريةة زراعةة نينةوى والشةعب الزراعيةة التابعةة
لها والبةالع عةدد م ( .)644وبعةد اسةتبعاد عةدد مةن المةوظفين فةي اقسةام المديريةة اصةب العةدد النهةائي ()326
موظفةةا عةةدد المةةوظفين داطةةل اقسةةام مديريةةة الزراعةةة ( )065موظفةةا ،عةةدد المةةوظفين المةةوزعين علةةى الشةةعب
الزراعية ( )835موظفا ،واستطدمت طريقة العينة العشوائية البسيطة فةي اطتيةار عينةة البحةث ،حيةث اعتمةدت
نسبة ( )%41من مجتمظ البحث الكلي ،وب ل بلةع عةدد المةوظفين الةزراعيين فةي عينةة البحةث ( )830موظفةا
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( )28موظفةةا مةةن داطةةل اقسةةام مديريةةة الزراعةةة ،و( )068موظفةةا مةةوزعين علةةى الشةةعب الزراعيةةة التابهةةة
لمديرية زراعة نينوى.
طريقة البحث
تةةم االعتمةةاد علةةى اسةةتمارة االسةةتبيان كةةةداة لجمةةظ البيانةةات الطاصةةة بمو ةةو البحةةث ،وتكونةةت
استمارة االستبيان من جزأين الجزء االول ت من المتغيرات المسةتقلة بينمةا الجةزء الثةاني فقةد ت ةمن مجةاالت
البحةةث لقيةةا دور المةةوظفين الةةزراعيين موزعةةة علةةى طمسةةة مجةةاالت تتعلةة ببةةرام عمليةةة نقةةل التقانةةات
الزراعية تنظيما وتططيطا وتنفي ا ومتابعة وتقويما ت ةمنت المجةاالت ( )57فقةرة اشةتمل كةل مجةال علةى عةدد
من الفقرات ةي( )04 ،03 ،08 ،04 ،00علةى التةوالي و ةظ امامهةا مقيةا طماسةي (لةدي دور كبيةر جةدا،
لدي دور كبير ،لدي دور متوسط ،لدي دور قليل ،لي لدي دور) ،أعطيت القةيم الرقميةة التاليةة ()0،8،3،6،7
على التوالي .وبعد أكتمال االستمارة بشكلها النهائي تمت عملية جمظ البيانات الطاصة بالبحةث بطريقةة المقابلةة
الشطصية مةن طةالل مسةاعدة المةوظفين الةزراعيين فةي مديريةة زراعةة نينةوى .وبعةد ا تمةت معالجةة البيانةات
وتفريغها وتبويبها وتحليل البيانات بةستطدام بعض الوسائل االحصةائية (النسةبة المئويةة ،التكةرارات ،اطتبةار ،t
التحليل االحصائي بةستطدام برنام ( .)SPSSولغرض تحقي صةد أداة البحةث تةم عر ةها علةى مطتصةين
في قسم االرشاد الزراعي وعلم النف التربوي في جامعة الموصل ،حيث تم االط بةررائهم واجةراء التعةديالت
الالزمة على االستبيان البالغة ( )57فقرة .تم إيجاد معامل ثبات فقةرات مقيةا (دور المةوظفين الةزراعيين فةي
نقل التقانات الزراعية الى الزرا بشكل عةام) بةسةتطدام طريقةة التجزئةة النصةفية ( .)Half Splitحيةث بلغةت
قيمتةةه ( )1،82وتةةم حسةةاب الص ةالحية بج ة ر معامةةل الثبةةات وقيمتهةةا( )1،88وب ة ل تمتةةاز االسةةتمارة بثبةةات
ومعامل صالحية عاليين ،تم جمظ البيانات من المبحوثين للفترة من  8105/00/4ولغاية .8102/0/86
النتائ والمناقشة:
الهةةدف األول :التعةةرف علةةى دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات الزراعيةةة الةةى الةةزرا فةةي
محافظة نينوى بشكل عام.
أظهرت النتائ أن أعلى قيمة رقمية حصل عليها المبحوثون على فقرات مجاالت عمليةة نقةل التقانةات
الزراعية ( )366وادنى قيمة ( )57وبمتوسط مقدار ( )805،4قيمة رقمية .وتةم توزيةظ المبحةوثين علةى ثةالث
فئات وفقا لدور الموظفين الزراعيين .كما في الجدول (.)0
الجدول ( )0توزيظ المبحوثين تبعا لدور م في عملية نقل التقانات الزراعية في محافظة نينوى بشكل عام
Table (1) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
agricultural technologies in the Nineveh province in general
Average of role Percentage The number )Numeric value(Categories
متوسط الدور
النسبة المئوية
العدد
الفئات (قيمة رقمية)
134.9
88.70
78
)046 -57( Low
منطف ة
805.16
71.88
004
متوسطة )876 – 047( Medium
828.34
85.85
43
)366 – 877( High
عالية
٪011
830
المجمو الكلي Total
̅ = 805.4 S.d = 43.328
𝑿
يشير الجدول ( )0الى أن نسبة ( )%71،88من المبحةوثين يقعةون ةمن الفئةة المتوسةطة ( ،)876 -047وان
( )%85.85مةةن المبحةةوثين يقعةةون ةةمن الفئةةة العاليةةة( ،)366 -877يت ة ممةةا سةةب أن صالبيةةة المبحةةوثين
يقعةةون ةةمن الفئةةة المتوسةةطة والعاليةةة و ةة ا يعنةةي ان دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات
الزراعية بشكل عام و متوسةط يميةل الةى االرتفةا  .وقةد يعةود سةبب لة الةى ان المةوظفين الةزراعيين لةديهم
نشاط في عملية نقل التقانات الزراعية الى الزرا بشكل عام.
الهدف الثاني :التعرف على دور الموظفين الزراعيين في كل مجال من مجاالت عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة
و ي( :التنظيم ،التططيط ،التنفي  ،المتابعة ،التقويم).
.0مجال التنظيم:
أظهرت النتائ أن أعلى قيمة رقمية حصل عليها المبحوثون على فقرات مجةال التنظةيم ( .)57وأدنةى
قيمة ( )00وبمتوسط مقدار ( )30.62قيمة رقمية وعلى مقيا مدا النظري يتراوح بين (.)77 -00
وتم توزيظ المبحوثين على ثالث فئةات وفقةا لةدور المةوظفين الةزراعيين فةي ة ا المجةال ،كمةا ةو مو ة فةي
الجدول (.)8
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توزيظ المبحوثين وفقا لدور م في عملية نقل التقانات الزراعية في مجال التنظيم
الجدول ( )8يو
Table (2) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
agricultural technologies in the field of regulation
Average of role Percentage
The number )Numeric value(Categories
متوسط الدور
العدد
النسبة المئوية
الفئات (قيمة رقمية)
08.88
71
80.47
منطف ة )87 -00( Low
33.64
002
70.12
متوسطة )61 – 84( Medium
عالية )77 – 60( High
المجمو الكلي Total

43

85.85

64.14

830
%011
̅ = 30.62 S.d =8.803
𝑿

يشةير الجةةدول ( )7أن نسةبة ( )%70.12مةةن المبحةةوثين يقعةون ةةمن الفئةة المتوسةةطة ( .)61 -84وان نسةةبة
( )%85.85من المبحوثين تقظ من الفئةة العاليةة ( .)77 -60و نةا يت ة أن دور المةوظفين الةزراعيين فةي
عملية التقانات في مجال التنظيم و متوسط يميةل الةى االرتفةا  ،ووفقةا لهة النتيجةة فةةن المةوظفين الةزراعيين
لديهم دورا جيدا في مجال التنظيم في عملية نقل التقانات الزراعية من طالل مشاركتهم فةي مراحةل عمليةة نقةل
التقنيات الزراعية.
مجال التططيط:
أظهرت النتائ أن أعلى قيمة رقمية حصل عليها المبحوثون على فقرات مجةال التططةيط ( ،)20وأدنةى
قيمةة ( )04وبمتوسةةط مقةةدار ( )67،68قيمةة رقميةةة وعلةةى مقيةا مةةدا النظةةري يتةراوح بةةين( .)20 -04وتةةم
توزيظ المبحوثين على ثالث فئات وفقا لدور الموظفين الزراعيين في ا المجال ،كما و مو ة فةي الجةدول
(.)3
توزيظ المبحوثين وفقا لدور م في عملية نقل التقانات الزراعية في مجال التططيط
الجدول ( )3يو
Table (3) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
agricultural technologies in planning field
Average of role
Percentage
The number
)Numeric value(Categories
متوسط الدور
النسبة المئوية
العدد
الفئات (قيمة رقمية)
85.34
77
83.20
)35 -04( Low
منطف ة
68.67
006
68.37
متوسطة )78 – 32( Medium
42.88
48
84.26
)20 – 41( High
عالية
المجمو الكلي Total

830
%011
̅ =67،68 S.d =07،75
𝑿

يشةير الجةدول ( )3أن نسةةبة ( )%68.37مةن المبحةةوثين يقعةون ةمن الفئةةة المتوسةطة ( ،)78 -32وان نسةةبة
( )%84.26مةةةن المبحةةةوثين يقعةةةون ةةةمن الفئةةةة العاليةةةة ( .)20 -41ويت ةةة مةةةن لةةة أن دور المةةةوظفين
الزراعيين في مجال التططيط و متوسط يميل الى االرتفا  ،و ا يشير الى أن دور المةوظفين الةزراعيين فةي
ا المجال يعتبر جيد وفعال.
مجال التنفي :
أظهرت النتائ أن أعلى قيمة رقمية حصل عليها المبحوثون على فقرات مجةال التنفية ( ،)84وأدنةى قيمةة
( )08وبمتوسط مقدار ( )74،27قيمة رقمية وعلى مقيا مةدا النظةري يتةراوح بةين ( .)84 -08وتةم توزيةظ
في الجدول (.)6
المبحوثين على ثالث فئات وفقا لدور الموظفين الزراعيين في ا المجال ،كما و مو
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توزيظ المبحوثين وفقا لدور م في عملية نقل التقانات الزراعية في مجال الت
الجدول ( )6يو
Table (4) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
agricultural technologies in the field of implementation field
Average of role
Percentage
The number )Numeric value(Categories
متوسط الدور
النسبة المئوية
العدد
الفئات (قيمة رقمية)
30.20
65
81.37
منطف ة )66 -08( Low
78.14
033
75.75
متوسطة )51 – 67( Medium
عالية )84 – 50( High
المجمو الكلي Total

70

88.12

52.2

830
%011
̅ =74،27 S.d =04،85
𝑿

يشةةير الجةةدول ( )6أن نسةةبة ( )%75.75مةةن المبحةةوثين يقعةةون ةةمن الفئةةة المتوسةةطة ( ،)51 -67وان
نسةبة ( )%88.12مةةن المبحةوثين يقعةةون ةةمن الفئةة العاليةةة ( .)84 -50ويت ة مةن لة أن دور المةةوظفين
الزراعيين في مجال التنفي و متوسط يميةل الةى االرتفةا  ،و ة ا يشةير الةى ارتفةا دور المةوظفين الةزراعيين
في مجال التنفي .
مجال المتابعة:
أظهرت النتائ أن أعلى قيمة رقمية حصل عليها المبحوثون على فقرات مجةال المتابعةة ( ،)43وأدنةى قيمةة
( )03وبمتوسط مقدار ( )32،71قيمة رقمية وعلى مقيا مةدا النظةري يتةراوح بةين ( .)43 -03وتةم توزيةظ
في الجدول (.)7
المبحوثين على ثالث فئات وفقا لدور الموظفين الزراعيين في ا المجال ،كما و مو
توزيظ المبحوثين وفقا لدور م في عملية نقل التقانات الزراعية في مجال المتابعة
الجدول ( )7يو
Table (5) Distribution of respondents according to their role in the process of
transfer of agricultural technologies in the field of follow-up field
Average of role Percentage The number )Numeric value(Categories
متوسط الدور
النسبة المئوية
العدد
الفئات (قيمة رقمية)
80.80
72
منطف ة )88 -03( Low
87.00
32.22
017
67.67
متوسطة )64 – 31( Medium
عالية )43 – 65( High
المجمو الكلي Total

42
88.66
830
%011
̅ =32،71 S.d =08،65
𝑿

78.60

يشير الجدول ( )7أن نسبة ( )%67.67من المبحوثين يقعةون ةمن الفئةة المتوسةطة ( ،)64 -31وان
نسةةبة ( )%88.66مةةن المبحةةوثين تقةةظ ةةمن الفئةةة العاليةةة( .)43 -65ويت ةة مةةن لةة أن دور المةةوظفين
الزراعيين في مجال المتابعةة ةو متوسةط يميةل الةى االرتفةا  ،و ة ا يشةير الةى ان المةوظفين الةزراعيين لةديهم
دور فعال في مجال المتابعة.
مجال التقويم:
أظهرت النتةائ أن أعلةى قيمةة رقميةة حصةل عليهةا المبحوثةون علةى فقةرات مجةال التقةويم ( ،)57وأدنةى
قيمة ( )04وبمتوسط مقةدار ( )67،82قيمةة رقميةة وعلةى مقيةا مةدا النظةري يتةراوح بةين ( .)47 -04وتةم
توزيظ المبحوثين علةى ثةالث فئةات لةدور المةوظفين الةزراعيين فةي ة ا المجةال ،كمةا ةو مو ة فةي الجةدول
(.)4
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توزيظ المبحوثين وفقا لدور م في عملية نقل التقانات في مجال التقويم
الجدول ( )4يو
Table (6) Distribution of respondents according to their role in the transfer of
technologies in the field of evaluation field
Average of role Percentage The number )Numeric value(Categories
متوسط الدور
النسبة المئوية
العدد
الفئات (قيمة رقمية)
86.36
78
87.76
)37 -04( Low
64.46
012
64.57
)77 – 34( Medium
)57 – 74( High
المجمو الكلي Total

46

85.50

48

830
%011
̅ = 67،82 S.d =06،88
𝑿

يشةةير الجةةدول ( )4أن نسةةبة ( )%64.57مةةن المبحةةوثين يقعةةون ةةمن الفئةةة المتوسةةطة (،)77 -34
وان نسةةةبة ( )%85.50مةةةن المبحةةةوثين يقعةةةون ةةةمن الفئةةةة العاليةةةة( .)57 -74ويت ةةة مةةةن لةةة أن دور
المموظفين الزراعيين في مجةال التقةويم متوسةط يميةل الةى االرتفةا  ،و ة ا يشةير الةى ان المةوظفين الةزراعيين
لديهم دور في نقل التقانات الزراعية في ا المجال.
الهةةدف الرابةةظ :ايجةةاد العالقةةة االرتباطيةةة بةةين دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات وكةةل مةةن
المتغيرات المستقلة االتية( :العمر ،المستوى التعليمةي ،التطصة  ،النشةةة ،مةدة الطدمةة فةي الةدوائر الزراعيةة،
مصادر المعلومات الزراعية).
 -0العمر:
أظهرت نتائ البحث إن أعلى عمر للمبحوثين كان ( )43سنة وأدنى عمر ( )87سةنة وبمتوسةط مقةدار
( )60.26وقد تم تقسيم المبحوثين وفقا العمار م الى ثالث فئات عمرية باستطدام المدى وطول الفئةة .كمةا فةي
الجدول رقم (.)5
الجةةدول( )5يو ة توزيةةظ المبحةةوثين الةةى فئةةات وفقةةا لمتغيةةر العمةةر وعالقتةةه بةةدور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي
عملية نقل التقانات الزراعية
Table (7) The distribution of respondents to categories according to the variable of
age and its relation to the role of agricultural workers in the transfer of
agricultural technologies
The value of the simple correlation
Age categories
Percentage The number
coefficient of Pearson r
)(year
النسبة المئوية
العدد
قيمة معامل االرتباط البسيط بيرسون
فئات العمر (سنه)
68.24
88
)35-87( Low
1.142
37.83
23
)71-32( Medium
80.80
68
)43-70( High
%011
830
المجمو الكلي Total
̅
𝑋 =60،26 S.d = 01،710
تبين مةن الجةدول( )5ان اعلةى نسةبة مةن المبحةوثين كانةت فةي الفئةة المنطف ةة ( )35 -87حيةث بلغةت
( .)68.24تليها الفئة المتوسطة ( )71 -32بنسبة ( .)37.83امةا الفئةة العاليةة ( )43 -70فقةد كانةت بةقةل نسةبة
( .)80.80وأظهةرت النتةائ عةدم وجةةود عالقةة ارتبةاط معنويةةة بةين دور المةوظفين الةةزراعيين فةي عمليةة نقةةل
التقانةةات الزراعيةةة والعمةةر ،حيةةث بلغةةت قيمةةة معامةةل االرتبةةاط البسةةيط بيرسةةون( )1،142و ةةي صيةةر معنويةةة،
و ا يدل على عدم وجةود عالقةة ارتبةاط معنويةة بةين دور المةوظفين الةزراعيين ومتغيةر العمةر .و ة النتيجةة
تطتلةةف مةةظ دراسةةة (الطالةةب  ،)8103بينمةةا تتف ة مةةظ دراسةةة (ص ةةيب  )8103ودراسةةة اطةةرى ل (ص ةةيب
 )8103اي ان دور المبحوثين لي له عالقة بالعمر .و ا يعني ان بةطتالف اعمةار المةوظفين الةزراعيين فةةن
دور م اليطتلف في عملية نقل التقانات الزراعية وقد يعتمد على متغيرات اطرى.
 .8المستوى التعليمي :تةم تصةنيف المبحةوثين وفقةا لمسةتوى التعلةيم إلةى اربةظ فئةات (طةري اعداديةة الزراعةة،
طري دبلوم زراعة ،بكالوريو زراعة ،شهادة زراعية عليا) ،كما مبين في الجدول رقم (.)2
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توزيةظ المبحةوثين الةى فئةات وفقةا للمسةتوى التعليمةي وعالقتةه بةدور المةوظفين الةزراعيين
الجدول ( )2يو
في عملية نقل التقانات الزراعية
Table (8) shows the distribution of respondents according to educational level and
its relation to the role of agricultural employees in the transfer of
agricultural technologies.
The correlation value of the
Education categories
Percentage The number
Spearman rs
فئات التعليم
النسبة المئوية
العدد
قيمة معامل االرتباط الرتبي لسبيرمان
Graduated of Agriculture high
05.57
60
school
طري اعدادية زراعة
Graduate Diploma of Agriculture
07.07
37
طري معهد زراعة
-1.818
**
Bachelor of Agriculture
70.87
081
بكالوريو زراعة
Higher Agricultural Certificate
07.07
37
شهادة زراعية عليا
٪011
830
المجمو الكلي Total
يتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم ( )2ان األصلبيةةة العظمةةى مةةن المبحةةوثين ةةم مةةن حملةةة شةةهادة البكةةالوريو إ بلغةةت
نسبتهم ( ،)%70.87وان نسبة ( )%05.57م من حملةة شةهادة اعداديةة زراعةة ،وان نسةبة ( )%07.07ةم
مةةن حملةةة شةةهادة دبلةةوم زراعةةة ،فةةي حةةين بلغةةت نسةةبة حملةةة الشةةهادات الزراعيةةة العليةةا مةةن المبحةةوثين ةةي
( .)%07.07وأظهةةرت النتةةائ عةةن وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة موجبةةة بةةين دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي
عمليةةة نقةةل التقانةةات الزراعيةةة والمسةةتوى التعليمةةي ،حيةةث بلغةةت قيمةةة معامةةل االرتبةةاط الرتبةةي لسةةبيرمان (**
 )-1.818و ةةي معنويةةة عنةةد مسةةتوى معنويةةة ( )1.10ممةةا يةةدل علةةى وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةين دور
الموظفين الزراعيين فةي عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة والمسةتوى التعليمةي ،و ة النتيجةة تطتلةف مةظ دراسةة
(الطالةةب  )8103وك ة ل دراسةةة (ص ةةيب  )8103والدراسةةة االطةةرى ل ةـ(ص ةةيب  )8103و ةةي عةةدم وجةةود
عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةين الةةدور والمسةةتوى التعليمةةي .و ة ا يطتلةةف بالنسةةبة للدراسةةة الحاليةةة حيةةث اظهةةرت
النتائ وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة و ة ا يعنةي انةه المسةتوى التعليمةي قةد يكةون لةه تةةثير علةى المةوظفين
في عملية نقل التقانات الزراعية بشكل معاك  ،حيث انه من الممكن ان الموظف الزراعةي الة ي لديةه مسةتوى
تعليمةةي متوسةةط ولكةةن يمتلةة طبةةر عاليةةة فةةي عمليةةة نقةةل التقنةةات الزراعيةةة الةةى الةةزرا نتيجةةة معايشةةتهم
واالحتكا معهم.
 .3التطص :
تةةم توزيةةظ المبحةةوثين وفقةةا للتطصةة فةةي مجةةال اإلرشةةاد الزراعةةي تةةم تقسةةيم المبحةةوثين الةةى فئتةةين
(متطصصةةةين باالرشةةةاد الزراعةةةي ،صيةةةر متطصصةةةيين باالرشةةةاد الزراعةةةي) وعنةةةد تفريةةةع البيانةةةات أعطةةةي
المتطصصةةين باالرشةةةاد الزراعةةةي رقةةةم ( )0وصيةةةر المتطصصةةين باالرشةةةاد الزراعةةةي رقةةةم ( ،)8وبلةةةع عةةةدد
المبحوثين من المتطصصين باالرشاد الزراعي ( )70مبحوثا ،اما عدد المبحةوثين الغيةر متطصصةين باالرشةاد
الزراعي فكان ( )021مبحوثا ،وكما و مبين بالجدول رقم (.)8
الدراسةي وعالقتةه بةدور المةوظفين الةزراعيين

الجدول ( )8توزيظ المبحوثين الى فئات وفقةا لمتغيةر التطصة
في عملية نقل التقانات الزراعية.
Table (9) The distribution of respondents to categories according to the variable of
study specialization and its relation to the role of agricultural employees
in the transfer of agricultural technologies.
The correlation value
The
of the Spearman rs
Percentage
Specialization categories
number
النسبة المئوية قيمة معامل االرتباط الرتبي
فئات التطص
العدد
لسبيرمان
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Specialist in agricultural
extension
متطص في االرشاد الزراعي
Not specialized in
agricultural extension
صير متطص في االرشاد الزراعي
المجمو الكلي Total

70

88.12

021

55.88

830
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**

-1.854

يتبةةةين مةةةن الجةةةدول رقةةةم ( )8أن نسةةةبة المبحةةةوثين صيةةةر المتطصصةةةين فةةةي مجةةةال اإلرشةةةاد الزراعةةةي بلغةةةت
( ،)%55.88في حين بلغةت نسةبة المبحةوثين المتطصصةين فةي مجةال اإلرشةاد الزراعةي ( ،)%88.12و ة ا
يعني أن صالبية المبحوثين العةاملين فةي القطةا الزراعةي مةن تطصصةات زراعيةة مطتلفةة ،وفئةة قليلةة مةن ةم
متطصصةةين باإلرشةةاد الزراعةةي .وأظهةةرت النتةةائ وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة سةةالبة بةةين دور المةةوظفين
الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات الزراعيةةة والتطص ة الدراسةةي وقةةد بلغةةت قيمةةة معامةةل االرتبةةاط الرتبةةي
النتيجةة تطتلةف عمةا توصةلت اليةه
لسبيرمان (** )-1.854و ي معنوية عند مستوى معنوية ( .)1.10وان
دراسةةة (الطالةةب) ودراسةةة (ص ةةيب  )8103ودراسةةة (ص ةةيب  )8103و ةةي عةةدم وجةةود عالقةةة ارتبةةاط بةةين
الةةدور والتطص ة  .امةةا الدراسةةة الحاليةةة فقةةد اظهةةرت النتةةائ وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة سةةالبة بةةين دور
الموظفين الزراعيين في عملية نقةل التقانةات الزراعيةة والتطصة وبشةكل معةاك  .و ة ا يعنةي ان المةوظفين
ال ين ينتمون الى تطصصات زراعية مطتلفة قد يكون لديهم دور فعال في عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة و لة
نتيجة معرفتهم بةنوا التقانات الزراعية المطتلفة في مطتلف تطصصات القطا الزراعي.
النشةة:
تم توزيظ المبحوثين وفقا للنشةة حيث صنف المبحوثين الى فئتين (ريفي ،ح ري) وعند تفريةع البيانةات
أعطي المبحوثين ات النشةة الريفية رقم ( )0واعطي المبحوثين ات النشةة الح رية رقةم ( ،)8وقةد بلةع عةدد
المبحوثين ات النشةة الريفية ( )46مبحوثا ،اما عدد المةوظفين ات النشةةة الح ةرية فقةد بلةع ( )045مبحوثةا،
في الجدول رقم ()01
كما و مو
تبين من الجةدول رقةم ( )01أن وي النشةةة الح ةرية يمثلةون نسةبة ( )%58.88مةن المبحةوثين ،فةي حةين أن
وي النشةةة الريفيةةة يمثلةةون نسةةبة ( )%85.50مةةن المبحةةوثين .وأظهةرت النتةةائ وجةةود عالقةةة ارتبةةاط ارتبةةاط
معنويةةة موجبةةة بةةين دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات الزراعيةةة والنشةةةة ،حيةةث بلغةةت قيمةةة
معامل االرتباط الرتبي لسبيرمان (** )1.053و ي معنوية عند مستوى معنويةة ( )1.10ممةا يةدل علةى وجةود
عالقة ارتباط معنويةة بةين دور المةوظفين الةزراعيين فةي عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة والنشةةة .و ة النتيجةة
تتف مظ دراسة (الطالب  ،)8103و ا يعني ان نشةة الموظةف تةيثر الةى حةد كبيةر علةى دور فةي عمليةة نقةل
التقانات الزراعية.
الجةةدول ( )01توزيةةظ المبحةةوثين وفقةةا للنشةةةة الةةى فئةةات وعالقتةةه بةةدور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل
التقانات الزراعية
Table (10) Distribution of respondents according to their origin to categories and
their relation to the role of agricultural employees in the transfer of
agricultural technologies.
The correlation value of the
The
Percentage
Creation
Spearman rs
number
النسبة المئوية
النشةة
قيمة معامل االرتباط الرتبي لسبيرمان
العدد
85.50
46
Rural
**1.053
ريفي
58.88
045
City
مدينة
%011
830
المجمو الكلي
Total

2
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مدة الطدمة في الدوائر الزراعية:
أشارت نتائ البحث إن أعلى مدة طدمة للمبحوثين كان ( )68سنة وأدنى مدة طدمة ( )0سنة وبمتوسةط مقةدار
( )01.85وقةد تةم تقسةيم المبحةوثين وفقةا لمةدة طةدمتهم فةي الةدوائر الزراعيةة الةى ثةالث فئةات باسةتطدام المةدى
وطول الفئة .كما مبين في الجدول رقم (.)00
جةةدول ( )00توزيةةظ المبحةةوثين وفقةةا لمةةدة طةةدمتهم فةةي الةةدوائر الزراعيةةة الةةى فئةةات وعالقتةةه بةةدور المةةوظفين
الزراعيين في عملية نقل التقانات الزراعية.
Table (11) Distribution of the respondents according to the duration of their service
in the agricultural departments to categories and its relationship with the
role of agricultural employees in the transfer of agricultural
technologies.
The value of the simple
Duration of service in
correlation coefficient of
The
Percentage
)agricultural departments
Pearson r
number
(year
النسبة المئوية
قيمة معامل االرتباط البسيط
العدد
مدة الطدمة في الشعب الزراعية (سنه)
بيرسون
50.24
044
منطفظة )06 -0( Low
1.010
02.40
63
متوسطة )82 -07( Medium
8.73
88
()68 -88
عالية High
٪011
830
المجمو الكلي Total
𝑋̅ =01،85 S.d =8،25
تبين من الجدول رقةم ( )01ان أعلةى نسةبة مةن المبحةوثين ةي فةي الفئةة المنطف ةة ( )06-0سةنة حيةث بلغةت
( .)%50.24ثم جاءت بعد ا نسبة المبحوثين من الفئة المتوسطة ( )82-07سنة حيةث بلغةت ( ،)%02.40ثةم
تلتها نسةبة المبحةوثين مةن الفئةة العاليةة ( )68 -88سةنة حيةث بلغةت ( .)%8.73وأظهةرت النتةائ عةدم وجةود
عالقةة ارتبةاط معنويةةة بةين دور المةةوظفين الةزراعيين ومتغيةةر مةدة الطدمةة فةةي الةدوائر الزراعيةةة .حيةث بلغةةت
قيمة معامل االرتباط الرتبةي لسةبيرمان ( )1.010و ةي صيةر معنويةة ،و ة النتيجةة تتفة مةظ دراسةة (الطالةب
 )8103ودراسة (ص ةيب  )8103والدراسةة االطةرى ل (ص ةيب  .)8103ممةا يةدل علةى عةدم وجةود عالقةة
ارتباط معنوية بين دور الموظفين الةزراعيين فةي عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة ومتغيةر مةدة الطدمةة الزراعيةة
في الدوائر الزراعية.
مصادر المعلومات الزراعية :أشارت نتائ البحث إن أعلى قيمة لمصادر المعلومات الزراعيةة للمبحةوثين كةان
( )30وأدنى قيمة ( .)2وقد تم تقسيم المبحةوثين وفقةا لمصةادر المعلومةات الزراعيةة الةى ثةالث فئةات باسةتطدام
المدى وطول الفئة .كما في الجدول رقم (.)00
جةةدول ( )08توزيةةظ المبحةةوثين وفقةةا لمصةةادر المعلومةةات الزراعيةةة وعالقتةةه بةةدور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي
عملية نقل التقانات الزراعية
Table (12) Distribution of Respondents according to Agricultural Information
Sources and its Relation to the Role of Agricultural Personnel in the
Transfer of Agricultural Technology.
The value of the simple
Categories of agricultural
correlation coefficient of
The
information sources (numerical
Percentage
Pearson r
number
)value
النسبة المئوية
قيمة معامل االرتباط البسيط
العدد
فئات مصادر المعلومات الزراعية (قيمة
بيرسون
رقمية)
4.68
07
منطف ة )07 -2( Low
**1.388
76.82
085
متوسطة )83 -04( Medium
عالية )30 -86( High
المجمو الكلي Total

28

32.73

830

٪011
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تبةةين مةةن الجةةدول رقةةم ( )00أن أعلةةى نسةةبة مةةن المبحةةوثين ةي فةةي الفئةةة المتوسةةطة ( )83-04حيةةث بلغةةت
( ،)%76.82ثم جاءت بعد ا نسةبة المبحةوثين مةن الفئةة العاليةة ( )30-86حيةث بلغةت ( ،)%32،73ثةم تلتهةا
نسبة المبحوثين من الفئة المنطف ة ( )07 -2حيث بلغةت ( .)% 4.68وأظهةرت النتةائ وجةود عالقةة ارتبةاط
معنويةةة موجبةةة بةةين دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات الزراعيةةة ومتغيةةر مصةةادر المعلومةةات
الزراعية .حيث بلغت قيمة معامل االرتباط البسةيط لبيرسةون (** )1.388و ةي معنويةة ،عنةد مسةتوى معنويةة
( )1.10ممةةا يةةدل علةةى وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةين دور المةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات
الزراعية ومتغير مصادر المعلومات الزراعية.
االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات:
بناء على النتائ التي أسفر عنها البحث نستنت ما يةتي:
بينت النتائ ان دور الموظفين الزراعيين في نقل التقانات الزراعية بشكل عام و متوسط يميةل الةى االرتفةا ،
نستنت من ل ان الموظفين الزراعيين ييدون دورا مهما وفاعال في نقل التقانات الزراعية الى الزرا .
كما بينت النتائ ان دور الموظفين الزراعيين في مجاالت (التنظيم ،التططةيط ،التنفية  ،المتابعةة ،التقةويم) ،كةان
متوسةةط يميةةل الةةى االرتفةةا  ،نسةةتنت مةةن لة وجةةود دور عةةالي للمةةوظفين الةةزراعيين فةةي البةةرام االرشةةادية
المطصصة لعملية نقل التقانات الزراعية.
 .6أظهرت النتائ جود عالقةة ارتبةاط معنويةة سةالبة بةين دور المةوظفين الةزراعيين والمتغيةرات المسةتقلة
االتيةةة (المسةةتوى التعليمةةي ،التطصةة ) ،نسةةتنت مةةن ل ة أن المسةةتوى التعليمةةي قةةد يكةةون لةةه عالقةةة علةةى
الموظفين في عملية نقل التقانات الزراعية بشكل معاك  ،إ أنه من الممكن أن يكةون الموظةف الزراعةي الة ي
لديه مستوى تعليمي متوسط يمتل طبر عالية في عملية نقل التقانات الزراعية الى الةزرا  .ونسةتنت اي ةا أن
المةةوظفين ال ة ين ينتمةةون الةةى تطصصةةات زراعيةةة مطتلفةةة قةةد يكةةون لةةديهم دور فعةةال فةةي عمليةةة نقةةل التقانةةات
الزراعية و ل نتيجة معرفتهم بةنوا التقانات الزراعية المطتلفة.
 .7أظهرت النتائ جود عالقة ارتباط معنوية موجبةة بةين دور المةوظفين الةزراعيين والمتغيةرات المسةتقلة
االتيةةة (النشةةةة ،مصةةادر المعلومةةات الزراعيةةة) ،نسةةتنت مةةن لة ان لهة المتغيةةرات تةةةثير فةةي دور المةةوظفين
الزراعيين في عملية نقل التقانات الزراعية الى الزرا .
 .4بينةةت النتةةائ عةةدم وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةين دور المةةوظفين الةةزراعيين والمتغيةةرات المسةةتقلة
اآلتية (العمر ،الجن  ،مةدة الطدمةة فةي الةدوائر الزراعيةة) .نسةتنت مةن لة ان ة لةي لهةا تةةثير علةى دور
الموظفين الزراعيين في عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة ،وقةد يعةود لة إلةى وجةود متغيةرات أطةرى تكةون لهةا
عالقة ارتباط معنوية.
التوصيات:
في وء االستنتاجات السابقة توصي الباحثة بما يةتي-:
علةةى الجهةةات المسةةيولة فةةي وزارة الزراعةةة ومديريةةة زراعةةة نينةةوى ،وقسةةم البحةةوث الزراعيةةة التطبيقيةةة فةةي
نينوى وكلية الزراعة والغابات والمراكز اإلرشةادية العمةل علةى النهةوض بواقةظ عمليةة نقةل التقانةات الزراعيةة
بشكل عام في المحافظة عن طري توثية العالقةة فيمةا بيةنهم ،والعمةل علةى تحسةين دور المةوظفين الةزراعيين
فةةي نقةةل التقانةةات الزراعيةةة الةةى الةةزرا ودعمهةةا لزيةةادة اإلنتةةا واإلنتاجيةةة .وعلةةى مسةةيولي قسةةم االرشةةاد
الزراعةةي فةةي مديريةةة زراعةةة نينةةوى إقامةةة نةةدوات ومحا ةةرات إرشةةادية مةةن اجةةل تو ةةي مفهةةوم اإلرشةةاد
الزراعي للمسيولين والموظفين العةاملين فةي القطةا الزراعةي ،وتو ةي اليةة البةرام االرشةادية المطصصةة
لعملية نقل التقانات الزراعية وك ل النهوض ببعض مجاالت عملية نقل التقانات الزراعيةة التةي كةان فيهةا دور
المةةوظفين الةةزراعيين ةةةعيفا و ةةي (مجةةال التنظةةةيم ،مجةةال التططةةيط ،مجةةةال التنفيةة ) ،وتعريةةف الموظةةةف
الزراعي بالمراحل المهمة للبرام االرشةادية فةي نقةل التقانةات الزراعيةة وتو ةي الةدور الة ي يجةب ان يقةوم
به قسم اإلرشاد الزراعي في تحسين دور الزرا في تبني التقانات الزراعية مةن اجةل تحقية التنميةة الزراعيةة
في المحافظة.
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THE ROLE OF AGRICULTURAL EMPLOYEES IN THE OPERATION OF
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Email:Ahmedaltalb414@gmail.com
ABSTRACT
The present research aims at identifying the role of agricultural employees
in the operation of agricultural technologies transfer to farmers in Nineveh
Governorate in general, and in each field of the research fields،which included
(organization field, planning field، implementation field، follow-up field, evaluation
field). The comparison between the role of agricultural employees at the centers of
the Directorate of Agriculture of Nineveh and its agricultural divisions in the
transfer of agricultural technologies. Light is shed on the relation between the role
of the officials un the transfer of the technologies and the following independent
variables (age, educational level, specialization، origin, duration of service in
agricultural departments، sources of agricultural information).The research included
all the agricultural employees in the Directorate of Agriculture Nineveh and its
affiliated sections which are (384) agricultural workers, a random sample (60%)
has been selected (231) agricultural employees، (89) agricultural employees from
the sections of Nineveh Agriculture Directorate, (142) agricultural employees
distributed to the agricultural divisions in the Directorate of Agriculture Nineveh،
(30) employees have been excluded because they are included in measuring the
validity of the research. A questionnaire has been prepared which included (75)
paragraphs to measure the role of agricultural employees distributed in five areas
related to programs for the transfer of agricultural technologies concerning
organization ، planning، implementation, follow-up and maintenance. Each field has
a number of paragraphs (11, 16, 19, 13, 16), respectively, with a five-point scale
including the following expressions: (I have a very big role, I have a big role، I have
an average role, I have little role, I have no role). The following numerical values
have beengiven (5,4,3,2,1) respectively. The results showed that the role of
agricultural employees in the transfer of agricultural technology in general was
average and tends to increase, which indicates the role of agricultural employees. It
recommended that training courses be undertaken to provide agricultural employees
with the necessary information and expertise to improve their role in agricultural
technology transfer programs.
Keywords: Agriculture technology, the role of agricultural employees, operation.
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المصادر
 معةةةدل تبنةةةي زرا الةةة رة الصةةةفراء للتقنيةةةات الزراعيةةةة الحديثةةةة.)8114( ططةةةاب عبداللةةةه محمةةةد،الجبةةةوري
. جامعة الموصل، رسالة ماجستير،  محافظة كركو/ وعالقته ببعض المتغيرات في ق اءالحويجة
 معوقات االتصال االرشةادي فةي نقةل.)8104( محمود حدي جاسم وأصصان نجاح مهدي السامرائي،الجميلي
التقنيات الزراعية من وجهة نظر العاملين في االرشةاد الزراعةي فةي ق ةاء سةامراء وعالقتهةا بةبعض
. جامعة تكريت،)6(04 ، مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية،العوامل
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الريمةةاوي ،احمةةد شةةكري وحسةةن جمعةةة حمةةاد وطلةةدون عبةةداللطيف الصةةبيحي( .)0887مقدمةةة فةةي االرشةةاد
الزراعي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيظ ،كلية الزراعة ،الجامعة االردنية.
الزيدي ،محمد جاسةم مطشةر واشةوا عبةدالرزا نةاجي( .)8104تططةيط البةرام االرشةادية فةي ظةل معةايير
الجودة الشاملة فةي بعةض محافظةات المنطقةة الوسةطى مةن العةرا  ،مجلةة العلةوم الزراعيةة العراقيةة،
 ،)7(65جامعة بغداد.
الشريف ،رحباني صدي جو ر( .)8103دور االرشةاد الزراعةي فةي نقةل التقانةات للمةزارعين ،بوابةات كنانةة
اونالين.
صةال  ،صةةبري مصةةطفى ومحمةد عمةةر الطنةةوبي وسةهير محمةةد عزمةةي( .)8116االرشةاد الزراعةةي اساسةةياته
وتطبيقاته ،ط ،0مركز االسكندرية للكتاب ،جامعة االسكندرية.
الطالةةب ،احمةةد عةةواد طالةةب( .)8103المسةةتوى المعرفةةي للمةةوظفين الةةزراعيين فةةي عمليةةة تططةةيط البةةرام
االرشادية الزراعية وعالقتةه بةبعض المتغيةرات فةي محافظةة نينةوى ،مجلةة تكريةت للعلةوم الزراعيةة،
 ،)8(03قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات ،كلية الزراعة والغابات ،جامعة الموصل.
عفانةةة ،لمةةي محمةةد محمةةود عبةةد الةةريوف( .)8101اسةةتراتيجيات التنميةةة المسةةتدامة لالرا ةةي الزراعيةةة فةةي
ال فة الغربية محافظة طوبا كحالةة دراسةية ،رسةالة ماجسةتير ،جامعةة النجةاح الوطنيةة فةي نةابل ،
فلسطين.
علةةي ،ماجةةد طليةةل وفةةرا ابةةرا يم ارحةةيم ومحمةةد عمةةر شةةريف( .)8105مسةةتوى أداء العةةاملين باإلرشةةاد
الزراعي في بةرام نقةل التقنيةات الزراعيةة فةي ق ةاء تكريةت /محافظةة صةالح الةدين ،مجلةة جامعةة
تكريت للعلوم الزراعية ،عدد طا بوقائظ الميتمر العلمي الساد للعلوم الزراعية.
علي ،ماجد طليل( .)8104الفجوة االدائية في برام نقل التقنيات الزراعيةة مةن وجهةة نظةر العةاملين باالرشةاد
الزراعي في ق اء تكريت ،مجلة تكريت للعلوم الزراعية ،)6(04 ،جامعة تكريت.
ص يب ،علي احمد( .)8103دور المراكز البحثية الزراعية في تكييف وتطوير التقانات الزراعيةة للةزرا فةي
محافظةةة نينةةوى وعالقتةةه بةةبعض العوامةةل ،مجلةةة اإلسةةكندرية للتبةةادل العلمةةى ،)6(36،قسةةم االرشةةاد
واالقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة تكريت.
ص يب ،علي احمد( .)8103دور مةوظفي شةركة التجهيةزات الزراعيةة فةي تةوفير وتوزيةظ التقانةات الزراعيةة
للةةزرا فةةي محافظةةة نينةةوى وعالقتةةه بةةبعض المتغيةةرات ،مجلةةة اإلسةةكندرية للتبةةادل العلمةةى،)8(88 ،
قسم االرشاد واالقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة تكريت.
قشةةطة ،عبةةدالحليم عبةةا ( .)8103فلسةةفة االرشةةاد الزراعةةي النةةاج فةةي الةةدول الناميةةة ،جةةرين اليةةن للطباعةةة،
جامعة القا رة.
الكرمكي ،عدنان سيد شكور( .)8103االدارة والمدراء ،تموز للطباعة والنشر والتوزيظ ،دمش .
ننه ،بشار وحيد ودرويش جمعة شيخ وليلى شمعون( .)8115االرشةاد الزراعةي ،مديريةة الكتةب والمطبوعةات
الجامعية ،كلية الزراعة ،جامعة حلب ،سوريا.
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