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الخالصة
استهدفت الدراسة التعرؾ على معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة التً تواجه الباحثٌن فً المراكز البحثٌةة
التابعة لهٌأة البحوث الزراعٌة  /وزارة الزراعة فً محافظة بؽداد شةمل البحةث جمٌةل البةاحثٌن البةالػ عةددهم
(  ) 97باحث فً المحطات والمراكز البحثٌة فً محافظة بؽداد .
أعةةدت اسةةتمارة اسةةةتبٌان لجمةةل بٌانةةات البحةةةث مكونةةة مةةةن جةةزأٌنت تنةةمن الجةةةزم ااول منهةةا ال صةةةا
الش صٌة للمبحوثٌن تمثلةت فةً (السةن ت العنةوان الةوظٌ ً ت موقةل العمةل ت المشةاركة فةً المشةارٌل البحثٌةة ت
المشاركة فً النشاطات االرشادٌة) .
بٌن ما تنمن الجزم الثانً (  )80عبارة كل منها تمثل مشكلة من مشاكل نقل التقنٌات موزعة على مجاالت
البحث التالٌة (مجال المعوقات العامةت مجال المعوقات ال اصة بالزراع ت مجال المعوقات ال اصة بالباحثٌنت
مجةةال المعوقةةات ا ل اصةةة بالتقنٌةةةت مجةةال المعوقةةات ال اصةةة بةةدا رة االرشةةاد الزراعةةً)  .تةةم عرنةةها علةةى
اال تصاصٌن فً اإلرشاد الزراعً وعلم الن س لتحقٌق الصدق الظاهري وصدق المحتوى.
اظهةرت النتةا ان البةةاحثٌن فةً المراكةز البحثٌةةة التابعةة للهٌةةأة العامةة للبحةوث الزراعٌةةة ٌواجهةون معوقةةات
كبٌرة فً مجال عملٌة نقل التقنٌةات الةى الةزراع  .كمةا ا سةتن الباحةث اهمٌةة مشةاركة البةاحثٌن فةً النشةاطات
االرشادٌة لتمكٌنهم من تطوٌر مهاراتهم االتصالٌة مل الزراع .
الش صٌةت السن
كلمات داله :وزارة الزراعةت ال صا
تارٌخ تسلم البحث 8102/4/4 :وقبوله 8102/0/80

المقدمة ومشكلة البحث
أن نشةةر التقنٌةةات الزراعٌةةة عملٌةةة أساسةةٌة فةةً تطةةوٌر اإلنتاجٌةةة واإلنتةةاح الزراعةةً وتحسةةٌن نوعٌتةةهت
وتحسٌن د ول المنتجٌن الةزراعٌٌنت وعنصةر أساسةً فةً التنمٌةة الزراعٌةة المسةتدامة .وان مةا سلةمًة بةالثورة
ال نرام التً حصلت فً الستٌنٌات من القرن المانً والعقود الالحقة جامت نتٌجة اسةتنباط تقنٌةات زراعٌةة
عالٌة اإلنتاجٌة ونشرها فً حقول المنتجٌن الةزراعٌٌن (كةارل وجةون ت  ) 5 :1992وتتحمةل وزارة الزراعةة ال
سةٌما ااجهةزة البحثٌةة مسةةولٌة تحقٌةق أهةداؾ التنمٌةة الزراعٌةة باعتبارهةا المسةةولة الر ٌسةة عةن اسةةتنباط
التقنٌات الزراعٌة الحدٌثةت ونقلها ونشرها بٌن ص وؾ ال الحة ٌن والتةروٌ للتقنٌةات الحدٌثةة ومحاولةة أقنةاع
ال الحٌن ودم هذه التقنٌات فً نظمهم المزرعٌة ومتابعة عملٌةات التطبٌةق وتشة ٌ المشةكالت التةً تواجةه
عملٌات التن ٌذ وذلك لزٌادة اإلنتاح (المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌةت  )2001:12واإلرشاد الزراعً كعمةل
فنً ٌجعلةه بحاجةة أ كبةر للةى تطبٌةق مبةادف وم ةاهٌم العالقةات العامةة لذ انةه ٌأ ةذ دور الحلقةة المهمةة فةً نقةل
التقنٌات الزراعٌة على م تلؾ أنواعها مةن مصةادر اسةتنباطها فةً مراكةز البحةث العلمةً والكلٌةات الزراعٌةة
وٌنقلها للى جمهور المزارعٌن (المستهدفٌن) عبر تنظٌماته المتنوعة (مراد ت )2002:89ل ذا ٌلعد مسةتوى أدام
العةةةةاملٌن فةةةةً برنةةةةام نشةةةةةر التقنٌةةةةات الزراعٌةةةةة احةةةةةد أهةةةةم المتؽٌةةةةرات المةةةةةةثرة فةةةةً نجةةةةا البرنةةةةةام
(  )Oweis,2006:395فالتكنولوجٌةةة الحدٌثةةة ال تعنةةً مجةةرد أدوات ومعةةدات حدٌثةةة بةةل هةةً أٌنةةا لطةةرق
اسةت دام تلةةك اادوات والمعةةدات (  ) Hans,1971:34لةةذلك فةةان نظةةامً اإلرشةةاد والبحةةث العلمةةً الزراعةةً
ٌشةكلون نظامةةا متكةامال لتحقٌةةق هةةدؾ مشةترك واحةةد هةةو لحةداث التؽٌٌةةر المناسةةم فةً التقنٌةةات والممارسةةات
الزراعٌة على مستوى الحقل (الراوي وسدادت  )12 :1995وأظهرت التقنٌةات الحدٌثةة باسةتمرار انهةا الوسةٌلة
لحةل المشةاكل الزراعٌةة وذلةك انةه فةً الكثٌةر مةةن المنة اطق الرٌ ٌةة ال زالةت العملٌةات الزراعٌةة تةتم بوسةةا ل
بسٌطة وطرا ق تقلٌدٌة تسةتند للةى أسةلوم التجربةة وال طةأ وبالنتٌجةة فةان الةزراع ٌنتجةون أكثةر قلةٌال ممةا هةو
مطلوم اسرهم مما ٌسةتدعً نةرورة التؽٌٌةر فةً طرا ةق اإلنتةاح (  )Watts,1984: 45نظةرا اهمٌةة دور
المراكز البحثٌة فً نقل التقنٌات الزراعٌة بالتعاون مل جهاز اإلرشاد الزراعً للةى الةزراع ومعرفةة معوقةات
عمل الباحثٌن فً هذه المراكز جامت فكرة البحث لإلجابة على التساةالت التالٌة:
 _ 0ما حجم معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة من وجهة نظر الباحثٌن فً المراكز البحثٌة فً محافظة بؽداد
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 _8ما حجم معوقات نقل التقنٌات الزراعٌةة مةن وجهةة نظةر البةاحثٌن فةً المراكةز البحثٌةة فةً محافظةة بؽةداد
حسم المجاالت التالٌة:
ما حجم معوقات نقل التقنٌات فً مجال المعوقات العام ؟
الباحثٌن ؟
ما حجم معوقات نقل التقنٌات فً مجال الذي ٌ
التقنٌة ؟
ما حجم معوقات نقل التقنٌات فً مجال المعوقات الذي ٌ
الزراع ؟
ما حجم معوقات نقل التقنٌات فً مجال المعوقات الذي ٌ
دا رة اإلرشاد ؟
ما حجم معوقات نقل التقنٌات فً مجال المعوقات الذي ٌ
 _ 3ما عالقة االرتباط بٌن معوقات نقل التقنٌات الزراعٌةة مة ن وجهةة نظةر البةاحثٌن فةً المراكةز البحثٌةة فةً
محافظةةة بؽةةداد وبةةٌن المتؽٌةةرات المسةةتقلة التالٌةةة ( السةةن ت العنةةوان الةةوظٌ ً ت موقةةل العمةةل ت المشةةاركة فةةً
المشارٌل البحثٌة ت المشاركة فً النشاطات االرشادٌة) ؟
أهداف البحث
ٌهدؾ البحث للى تحقٌق ما ٌأتً:
تحدٌد حجم معوقات نقل التقنٌات الزراعٌةة التةً تواجةه البةاحثٌن فةً المراكةز البحثٌةة التابعةة لةدا رة البحةوث
الزراعٌة فً محافظة بؽداد
ترتٌم مجاالت البحث تنازلٌا
تحدٌةد عالقةة االرتبةةاط بةٌن حجةةم معوقةات نقةةل التقنٌةات التةً تواجةةه البةاحثٌن فةةً المراكةز البحثٌةةة وكةل مةةن
المتؽٌ ةرات المسةةتقلة التالٌةةة ( السةةن ت العنةةوان الةةوظٌ ً ت موقةةل العمةةل ت المشةةاركة فةةً المشةةارٌل البحثٌةةة ت
المشاركة فً النشاطات االرشادٌة) .
مواد البحث وطرا قه
مجتمل البحث :شمل البحث كافة الباحثٌن فةً دا ةرة البحةوث مةن مراكةز ومحطةات بحثٌةة فةً بؽةداد ولبةالػ
عددهم ( ) 29باحثات موزعٌن (  )84دكتورت و(  )42ماجستٌرت و(  ) 08دبلوم عالً ت على التوالً .
عٌنة البحث:
ا تٌرت عٌنة عشوا ٌة من الباحثٌنت درجة الدكتوراه (  )02مبحوثا.
ا تٌرت عٌنة عشوا ٌة من الباحثٌنت درجة الماجستٌر (  )61مبحوثا.
ا تٌرت عٌنة عشوا ٌة من الباحثٌنت درجة الدبلوم ( )2مبحوثا.
جدول(  )0توزٌل عٌنة البحث
Table (1) Distribution of the research sample
%
العدد
الشهادة
ت
the number
Certificate
02
دكتور
0
82.6
Doctor
61
ماجستٌر
8
42.9
Magister
2
دبلوم عالً
3
00.2
Higher Diploma
011
49
المجموع
tOTAL
بنام مقٌاس معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة:
مرت عملٌة بنام مقٌاس معوقات نقل التقنات الزراعٌة بأربل مراحل وعلى النحو االتً:
المرحلة االولى :لعداد المقٌاس بصٌؽته ااولٌة.
اعد مقٌاسا لقٌاس معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة ااولٌة فً نوم:
 .0النشرات اإلرشادٌة فً مجال نقل التقنٌات الزراعٌة.
 .8االدبٌات العلمٌة ذات الصلة بمونوع نقل التقنٌات الزراعٌة.
 . 3التقارٌر الصادرة عن وزارة الزراعة وكذلك البحوث والدراسات ذات الصلة.
 . 6ارام مجموعة من اال تصاصٌن فً مجال اإلرشاد الزراعً.
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المرحلة الثانٌة :تطوٌر المقٌاس
عرض المقٌاس بصورته ااولٌة على  04بٌرا مت صصا فً مٌدان اإلرشةاد الزراعةً ونقةل التقنٌةات
وذلك لبٌان موافقتهم علٌه وفقا لمتطلبات أعداد البحثت وما ٌطلبه من تعةدٌالت لل ةروح بالصةٌؽة النها ٌةة قبةل
عرنةه علةى المبحةةوثٌنت وذلةك فةً نةةوم مقٌةاس موافقةةة تكةون مةن ثةةالث عبةاراتت موا فةق كلٌ ةامت موافةق مةةل
اجرام التعدٌلت ؼٌر موافقت اذ اعطٌت لها االوزان 8ت 0ت  1درجة على التوالًت فكانت النتا كما مبٌن فً
الجدول (.)8
جدول ( )8توزٌل درجات ارام ال برام بشأن موافقتهم على المجاالت وال قرات.
Table(2) Distribution of the views of experts on their agreement on the areas and
paragraphs.
موافقة ال قرات
موافقة المجاالت
بدا ل الموافقة
Approval of
Approval areas
Alternatives to
paragraphs
approval
%
عدد ال برام
%
عدد ال برام
Number
Number
of experts
of experts
2464
03
011
04
موافق كلٌا
Totally OK
469
0
___
___
موافق مل أجرام التعدٌل
OK with edit
469
0
___
___
ؼٌر موافق
not agree
011
04
011
04
المجموع
TOTAL
المرحلة الثا لثة :أعداد المقٌاس بصٌؽته النها ٌة.
حددت عتبة قطل معٌار مقدارها  % 21من درجة موافقةة ال بةرام علةى ال قةرات وٌعنةى بهةا بقةام المجةال أو
التوصٌة بصٌؽته النها ٌة اذا حصل على  % 21فأكثر من ارام ال برام .وعتبة قطل مصطلح شا ل االسةتعمال
فةةً البحةةوث التربوٌةةةة والن سةةٌة (م تةةار ت  ) 082 :0224وفةةةً نةةوم نتةةا الجةةةدول ( ) 8تةةم الموافقةةة علةةةى
المجةاالت جمٌعهةا اذ حصةلت علةةى نسةبة موافقةة  %011مةةن ارام ال بةرامت وبةذلك بقٌ ةت المجةاالت كمةا هةةً
مسة مجاالتت كما حصلت ال قرات على نسبة موافقة  % 28- % 26مةن ارام ال بةرام بعةد ان دمة فقةرتٌن
فةةً بعةةض المجةةاالت واصةةبحت فقةةرة واحةةدة ثةةم حةةذفت فقةةرتٌن مةةن ن ةةس المجةةاالت .وبةةذلك اصةةبحت عةةدد
ال قرات  21فقرة موزعة على مجاالت البحث كما فً جدول ( ) 3ونةعت أمةام كةل منهةا البةدا ل (كبٌةرة جةدات
كبٌرةت متوسطةت قلٌلةت ال ٌوجد).
واعطٌةةت درجةةة (6ت 3ت 8ت  0ت صةة ر) علةةى التةةوالً .وبةةذلك بلؽةةت الدرجةةة العلٌةةا للمقٌةةاس  381ودرجتةةه
الصةؽرى صة را وتةةم اٌجةاد الدرجةةة العلٌةا بنةةرم البةدٌل االكبةر فةةً عةدد ال قةةرات امةا الدرجةةة الصةؽرة تةةم
بنرم قٌمة البدٌل االصؽر وهو الص ر فً عدد ال قرات.
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جدول (ٌ )3بٌن توٌل ال قرات على مجاالت البحث
Table (3) shows the prediction of the paragraphs on the research areas
عدد ال قرات
المجال
ت
Number of paragraphs
the field
06
المعوقات العامة
0
General Constraints
02
الباحثٌن
معوقات ت
8
Obstacles to researchers
08
التقنٌة
معوقات ت
3
Technical constraints
81
الزراع
معوقات ت
6
Obstacles to farmers
04
دا رة االرشاد
معوقات ت
4
Constraints related to the extension circuit
21
المجموع
TOTAL
المرحلة الرابعة :قٌاس الصدق والثبات
 . 0صدق المقٌةاس :ان الصةدق ٌعنةً قٌةاس مةا ونةل لقٌاسةه (الظةاهر ومنٌةزلت  ) 033 :8118اي المجةاالت
وال قرات ٌنبؽً ان تكون مال مة بالؽرض الذي ونعت من اجله .اذ ان الصدق ٌحقق بمدى مال مةة كةل فقةرة
بالهدؾ الذي ونعت من اجله وهوما ٌعرؾ بالصدق الظاهري او السطحً(ابو زٌنةةت ٌ )44 :0222عنةً أن
المقٌاس ٌبدو صةادقا بالنسةبة للم حةو او لمةن ٌنظةر الٌةهت وقةد تةم تحقٌقةه مةن ةالل عةرض فقةرات المقٌةاس
على مجموعة من ال برام اال تصاصٌن فً مجال اإلرشاد ونقل التقنٌات.
ولتحقٌةق مةن صةدق المحتةةوى لالسةتمارة عةرض علةةى مةن مجموعةة مةن ال بةةرام المت صصةٌن فةً مجةةال
البحةوث أذ ان صةدق المحتةوى ٌعنةً معرفةة مةدى تمثٌةل فقةرات المقٌةاس والمكونةات ال اصةة التةً ٌقٌسةها أو
ٌمثلها (داةود وا رونت  ) 002 :0221وبعد ذلةك عةرض االسةتمارة علةى اسةاتذة قسةم اإلرشةاد والتعلةٌم وذلةك
للتحقق من الصدق الظاهري ل قرات المقٌاس .اذ ٌشةٌر الم تصةون فةً القٌةاس والتقةوٌم ل لةى أن مجموعةة مةن
المحكمٌن من ذوي اال تصا وال بةرة ٌتةراو عةددهم مةابٌن  2- 4بإمكةانهم الحكةم علةى الصةدق الظةاهري
والمحتوي ل قرات المقٌاس وقد حصلت موافقة معظم ال برام على االستمارة.
اجري ا تبار اولً  pre-testلالستبانة فً شهر كانون ااول  8109على عٌنة مةل ة مةن
 .8ثبات المقٌاس:
م
 31باحثةا ( ةارح العٌنةةة) فةً دا ةةرة البحةوث .وذلةةك للتحقةق مةةن ثبةات المقٌةةاس .اذ ٌشةٌر الثبةةات للةى درجةةة
التوافق فً نتٌجة القٌاس فةً حالةة التكةرار (مةاٌرزت  )008 :0221وتةم اسةت دام معادلةة  Pearsonفةً قٌةاس
معامةةل ثبةةات المقٌةةاس اذ بلةةػ ( )1928ت وصةةححت النتٌجةةة باسةةت دام معادلةةة  Spearman-Brownوكانةةت
النتٌجة (  )1924درجةت ولتأكٌد من صالحٌة المقٌاس تم جةذر معامةل الثبةات وكانةت مقةدار معامةل الصةالحٌة
لوسةةةٌلة القٌةةةاس (  ) 1922درجةةةة وتعةةةد هةةةذه القٌمةةةة مةشةةةرا جٌةةةدا علةةةى االتسةةةاق ل قةةةرات المقٌةةةاس(القم
وأ رونت  . ) 000 :8111ان معامل الثبات ٌعد مرنةٌا ومقبةوال اذ وصةلت قٌمتةه الةى  1,91فمةا فةوق وٌعةد
مقبوال كلما اقترم من واحد درجة.
قٌاس متؽٌرات البحث
قٌاس المتؽٌرات المستقلة :تم قٌاس المتؽٌرات المستقلة كما ٌلً:
 - 0السن :تم قٌاسه بعدد سنوات عمر المبحوث عند جمل البٌانات.
 - 8العنةوان الةةوظٌ ً :تةةم قٌاسةةه مةن ةةالل اربعةةة بةةدا ل هةةً (باحةث ت باحةةث أول ت ر ةةٌس بةةاحثٌنت بٌةةر)
أعطٌت القٌم ( 0ت  8ت 3ت  )6على التوالً .
 – 3موقل العمل :تم قٌاسه من الل بدٌلٌن هما (محطةة بحثٌةة ت مركةز بحثةً) أعطٌةت القةٌم ( 0ت  )8علةى
التوالً .
 - 6المشاركة فً المشارٌل البحثٌة :أعطٌت درجة لكل مشاركة.
 - 4المشاركة فً اانشطة اإلرشادٌة :أعطٌت درجة لكل مشاركة..

632

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )64العدد (8102 )6

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

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (4) 8102

قٌاس حجم المعوقات ( المتؽٌرات التابعة)
تم قٌاس حجم المعوقات من الل  21فقرة ونعت امامها البدا ل (كبٌةرة جةدا ت كبٌةرة ت متوسةطة ت قلٌةة ت ال
ٌوجد) اعطٌت القٌم (  6ت 3ت 8ت 0ت  ) 1على التوالً وبذألك تنحصر القٌم المعبرة عن حجم المعوقات من ( 1ت
 ) 381موزعة على م جاالت البحث كما فً جدول رقم ( .)6
جدول ( )6توزٌل درجات القٌاس حسم مجاالت البحث
Table (4) Distribution of measurement grades by field of research
مدى المجال
عدد ال قرات
المجال
ت
Range of domain
Number of
the field
paragraphs
06
معوقات عامة
0
44- 1
General Obstacles
02
معوقات عمل الباحثٌن
8
98- 1
Constraints of
researchers' work
08
التقنٌة
معوقات ت
3
62- 1
Technical constraints
81
الزراع
معوقات ت
6
21- 1
Obstacles to farmers
04
دا رة
معوقات ت
4
46- 1
اإلرشاد
Constraints of the
Extension Department
21
المجموع
381- 1
TOTAL
الوسائل اإلحصائية
لؽرض الوصول للى أهةداؾ البحةث تةم اسةت دام الطةرق والوسةا ل اإلحصةا ٌة لتحلٌةل البٌانةات وذلةك لؽةرض
الوصول للى أهداؾ البحث منها:
- 0المةدى :أسةةت دم لتوزٌةةل المتؽٌةرات المسةةتقلةت ومسةةتوى التطبٌةةق وفةق القةةانون ا تةةً( :الص ة اوي ت :8112
. )812
المدى= أعلى قٌمة – أقل قٌمة
مدى التؽٌٌر
( مل تقرٌم النتا للى أقرم عدد صحٌح)
طول ال ة=
عدد ال ات
- 8معامل االرتباط البسٌط بٌرسون  :ألست دم إلٌجاد عالقة االرتباط بةٌن حجةم معوقةات نقةل التقنٌةات الزراعٌةة
وكل من العوامل المستقلة الكمٌة وفقا للقانون ا تً ( جودةت . )844 :8112
∑
)

∑() ̀

∑(√

=r

 = rمعامل االرتباط
= xقٌم العامل المستقل.
=yقٌم مستوى التبنً.
 = nعدد المبحوثٌن.
 - 3معامل االرتباط (سبٌرمان) :است دم إلٌجاد عالقة االرتباط بٌن العامل الوص ً وقٌاس حجةم معوقةات نقةل
التقنٌات الزراعٌة (البلداويت . )091 :8112
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 =rsمعامل االرتباط سبٌرمان
= مربل اال تالفات فً الرتم
= عدد افراد العٌنة
 - 6معادلة التصحٌح لسبٌرمان براون :است دمت لتصةحٌح ثبةات اال تبةار المحسةوم بطرٌقةة التجز ةة النصة ٌة
وفق القانون االتً ( البلداويت . )09168116
= معامل الثبات
= معامل االرتباط بٌن ال قرات الزوجٌة وال ردٌة.
 - 4ا تبار ( : (tاست دم ال تبار معنوٌة العالقة االرتباطٌة بٌن حجم معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة وكةل مةن
العوامل المستنقلة من الل مقارنتها مل قٌمة ( ) tالجدولٌة ومعادلته:
لذ لن:

√

= قٌمة ))t
 = rقٌمة معام ل االرتباط بٌن المتؽٌرات .
 = nعدد لفراد العٌنة( القرشًت )44 :8119

النتائج والمناقشة
الهدؾ ااول :تحدٌد حجم معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة التً تواجه الباحثٌن فً المراكز البحثٌة بشكل عام
أنحصرت القٌم المعبرة عةن حجةم معوقةات نقةل التقنٌةات التةً تواجةه البةاحثٌن بةٌن (  )012و(  )824بمتوسةط
مقةةداره (  )810,40وأنحةةراؾ معٌةةاري (  .)68648تةةم توزٌةةل المبحةةوثٌن للةةى ثةةالث ف ةةات باسةةت دام المةةدى
وطول ال ة فكأنت كما مبٌن فً الجدول.

جدول ( )4توزٌل المبحوثٌن حسم معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة
Table (5) Distribution of Respondents by Difficulties of Transporting Agricultural
Techniques
متوسط المعوقات
النسبة الم وٌة
العدد
ال ات
ت
Average
percentage
the
Categories
constraints
number
03
0
032.942
02.6
من نة ( ) 090 - 012
LOW
61
8
818.394
42.9
متوسطة ( ) 836 - 098
MEDIUM
06
3
844.349
81.2
مرت عة ( ) 829 - 834
HIGH
49
المجموع
٪011
TOTAL
=48.68

d.S

̅810.40

ٌتبةٌن مةةن جةةدول ( )4أن حجةةم المعوقةةات التةً تواجةةه البةةاحثٌن فةةً مجةةال نقةل التقنٌةةات متوسةةط ٌمٌةةل للةةى
االرت ةةاع وقةةد ٌكةةون السةةبم ان عملٌةةة نقةةل التقنٌةةات الزراعٌةةة هةةً مةةن صةةلم عمةةل االرشةةاد الزراعةةً مةةل
االستعانه بالمراكز البحثٌة الزراعٌة فً مجال تطوٌر وتطوٌل التقنٌات الزراعٌة .
الهدؾ الثانً  :ترتٌم مجاالت البحث تنازلٌا
لؽرض ترتٌم مجاالت البحث تنازلٌا وللت ل من ال رق فً عدد العبةارات بةٌن المجةاالت تةم تقسةٌم مجمةوع
المجال على عدد عباراته وبذلك تم توحٌد المقٌاس لجمٌل المجاالت وكأنت النتٌجة كما فً الجدول.
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جدول ( )4ترتٌم مجاالت معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة
Table (6) Arranging the areas of obstacles in the transfer of agricultural techniques
الرتبة
المتوسط
عدد ال قرات
المجموع
المجال
RANK
Average
Number of
TOTAL
the field
paragraphs
0
81
3428
الزراع
معوقات ت
023.0
Obstacles to farmers
8
08
8180
التقنٌة
معوقات ت
042.6
Technical constraints
3
06
8330
معوقات عامة
044.4
General Obstacles
دا رة اإلرشاد
معوقات ت
Constraints of the
Extension Department
الباحثٌن
معوقات ت
Obstacles to researchers

8492

04

040.0

6

8222

02

041.4

4

الزراع جامت بالمرتبة االولى وقد ٌكون السبم فةً ذلةك
ٌتبٌن من جدول ( )4أن مجال المعوقات التً ت
هً عدم قدرة الزراع على استٌعام التقنٌات الزراعٌة وتمكنهم من الحصول علٌهات فٌما جام مجال المعوقات
الباحثٌن بالمرتبة اال ٌرة وقد ٌكون احد ااسبام للى أن الباحثٌن ٌعرفون واجباتهم جٌدا وٌعملةون
التً ت
نمن االمكا نٌات المتٌسرة لهم فً المحطات والمراكز البحثٌة.
الهةدؾ الثالةث :تحدٌةد عالقةةة االرتبةاط بةٌن معوقةات نقةةل التقنٌةات فةً المحطةات البحثٌةةة وكةل مةن المتؽٌةةرات
المستقلة ا تٌة:
السن :تبٌن أن المبحوثٌن ٌتوزعون حسم السن وكان ف ة (  ) 39 _84سنة عةددهم (  ) 80وكةان ف ةة ( )41 _31
سنة عددهم ()31ت وف ة (  ) 43 _40عددهم (  ) 04كما مبٌن فً الجدول .
جدول
ت

1
2
3

(ٌ )9بٌن توزٌل المبحوثٌن حسم ا لسن
Table (7) shows the distribution of respondents by age
متوسط المعوقات
النسبة الم وٌة
العدد
ف ات العمر
 rقٌمة
r value
Average
percentage
the
Age categories
constraints
number
02
814.94
30.36
(  ) 39 - 84سنة
*
13
801.49
66.99
(  ) 41 - 32سنة
0,2804
099.63
83.22
(  )43 – 40سنة
المجموع
TOTAL

011

49

* تشٌر للى أن العالقة معنوٌة على مستوى 1.14

ٌتبةٌن مةةن جةدول ( )9أن اكبةةر ا لمعوقةةات كأنةت تواجةةه البةاحثٌن فةةً (  )41- 32ولتحدٌةةد عالقةة االرتبةةاط بةةٌن
معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة والسن است دم معامةل االرتبةاط البسةٌط بٌرسةون وقةد كأنةت قٌمتةه ( )1682 -
وهذا ٌدل على وجود عالقة ارتباط معنوٌة عكسٌة بٌن معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة والسةن ت عنةد مسةتوى
احتمال (  .) 1914لذا ترفض ال رنٌة البحثٌة التً تن على ( عدم وجود عالقةة ارتبةاط معنوٌةة بةٌن معوقةات
نقل التقنٌات وا لسن ) .وقد ٌكون احةد ااسةبام أن البةاحثٌن كبةار السةن لةدٌهم القةدرة علةى التعامةل مةل الةزراع
ولقناعهم بالتقنٌات الزراعٌة الحدٌثة وال ٌت ق هذا مل ما توصل الٌه (الجبوري ت . )8114
 - 8العنوان ا لوظٌ ً :تم توزٌل المبحوثٌن وفقا لعناوٌنهم الوظٌ ٌة كما مبٌن فً الجدول .
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جدول ( )2توزٌل الباحثٌن حسم العنوان الوظٌ ً
Table (8) Distribution of Researchers by Job Title
قٌمة
متوسط المعوقات
النسبة الم وٌة
العدد
العنوان الوظٌ ً
ت
value of
Average
percentage
the
Career Title
rs
constraints
number
62
باحث
0
814.89
90.46
Researcher
 1.884
باحث أول
8
022.23
2.24
*
Senior
Researcher
00
ر ٌس باحثٌن
3
023.89
04.60
Chief
Researcher
8
بٌر
6
061.4
8.22
expert
011
49
المجموع
TOTAL
* تشٌر للى وجود عالقة ارتباط معنوٌة عند مستوى ()1.14

ٌتبةٌن مةةن جةدول ( )2أن أعلةةى متوسةط للمعوقةةات تواجةةه ف ةة (باحةةث) ولؽةرض تحدٌةةد عالقةة االرتبةةاط بةةٌن
معوقةات نقةل التقنٌةات والعنةوان الةةوظٌ ً اسةت دم معامةل االرتبةاط الرتبةً سةةٌبرمان حٌةث كأنةت قٌمةة معامةةل
االرتبةةاط (  )1688 -وٌةةدل علةةى و جةةود عالقةةة ارتبةةاط عكسةةٌة بةةٌن المتؽٌةةرٌن وال تبةةار معنوٌةةة العالقةةة بةةٌن
المتؽٌرٌن است دم ا تبار ( ) tوقد تبٌن وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن المتؽٌرٌن عند مستوى (  )1614وقةد
ٌكون احد ااسبام أن الباحثٌن الجدد لٌس لدٌهم ال برة الكافٌة فً مجال نقل التقنٌات فً مجال ا تصاصهم ت
لذا نرفض ال رنٌة اإلحصا ٌة التً تن على (عةدم وجةود عالقةة ارتبةاط معنوٌةة بةٌن معوقةات نقةل التقنٌةات
والعنوان الوظٌ ً).
- 3موقل العمل :تم توزٌل المبحوثٌن حسم ف ات موقل العمل كما مبٌن فً الجدول .
جدول ( )2توزٌل الباحثٌن حسم الموقل العمل
Table (9) According to Work Location Distribution
متوسط المعوقات
النسبة الم وٌة
العدد
ف ات موقل العمل
ت
قٌمة r
value of r
Average
percentage
the
Categories of
constraints
number
work site
69
قسم
0
811.09
91.02
Department
1.16
غ.م
81
محطة بحثٌة
8
816.44
82.24
Research
Station
011
49
المجموع
TOTAL
ٌتبٌن من جدول ( )2أن معظم المبحوثٌن ٌعملون فً االقسام وأن أعلى متوسط للمعوقات تواجه الذٌن
ٌعملةون فةً ( المحطةة البحثٌةةة) ولؽةرض تحدٌةد عالقةةة االرتبةاط بةٌن معوقةات نقةةل التقنٌةات الزراعٌةة وموقةةل
العمل است دم معامل االرتباط الرتبً سٌبرمان لذ كأنت ( ( )1616وقد تبٌن عةدم وجةود عالقةة ارتبةاط معنوٌةة
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بةٌن المتؽٌةرٌن ت لةذا تقبةل ال رنةٌة اإلحصةا ٌة التةً تةن علةى (عةدم وجةود عالقةة ارتبةاط معنوٌةة بةٌن حجةم
معوقات نقل التقنٌات الزراعٌة وموقل العمل) وتت ق هذه النتٌجة مل ما توصل الٌة .
 - 6المشاركة فً المشارٌل البحثٌة :تم توزٌل المبحوثٌن حسم المشاركة فً المشةارٌل البحثٌةة كمةا مبةٌن فةً
الجدول.
جدول (ٌ )01بٌن توزٌل الباحثٌن ح سم المشاركة فً المشارٌل البحثٌة
النسبة الم وٌة
العدد
ف ات المشاركة
ت
percentage
Post categories
the number
42

0
من نة ()4 - 0
LOW
4
2
متوسطة ( )01 – 4
MEDIUM
6
3
مرت عة ( )04- 00
HIGH
49
المجموع
** تشٌر لل ى أن العالقة معنوٌة على مستوى 1.10

متوسط المعوقات
Average
constraints

4.49 8

12.98 2

6.4 7

8.218

2.9 5

1.84 12

rsقٌمة
value of rs

**
-1.44

100

ٌتبٌن من جدول ( )01أن اكبر نسبة من المبحوثٌن هم من ال ة المن نةة وأن اكبةر متوسةط للمعوقةات كأنةت
تواجةه المبحةةوثٌن فةةً ال ةة المن نةةة كةةذلك وإلٌجةةاد عالقةة االرتبةةاط بةةٌن معوقةات نقةةل التقنٌةةات الزراعٌةةة
والمشاركة فً المشارٌل البحثٌة تم است دام معامل االرتباط البسٌط بٌرسون حٌث كأنت قٌمتهل (  )1644 -وقد
تبٌن وجود عالقة ارتبةاط معنوٌةة بةٌن المتؽٌةرٌن عنةد مسةتوى (  ) 1610لةذا تةرفض ال رنةٌة اإلحصةا ٌة التةً
تةن علةى (عةدم وجةود عالقةة ارتبةاط معنوٌةة بةٌن معوقةات نقةل التقنٌةات والمشةاركة فةً المشةارٌل البحثٌةة)
ونقبل ال رنٌة البدٌلة  .وقد ٌكون احد ااسبام أن الب احثٌن الذٌن ٌشتركون فً المشةارٌل البحثٌةة تتكةون لةدٌهم
المعرفة الكاملة بالتقنٌة ومعرفة كٌ ٌة تطبٌق ها مما بسهل علٌهم اٌصالها للزرع.
 - 4المشةاركة بالنشةةاط اإلرشةةادي :أنحصةرت مشةةاركات البةةاحثٌن بالنشةةاطات اإلرشةادٌة بةةٌن (ص ة ر –  )2تةةم
توزٌل المبحوثٌن للى ثالثة ف ات وكما فً الجدول .
جدول (ٌ)00بٌن توزٌل ف ات الباحثٌن حسم المشاركة بالنشاط اإلرشادي
متوسط المعوقات
النسبة الم وٌة
العدد
ف ات المشاركة
ت
Average
percentage number
Post categories
constraints
62
0
800.04
93.06
من نة ( )3 – 1
LOW
03
8
022.31
02.61
متوسطة () 9 – 6
MEDIUM
4
3
060.12
9.64
مرت عة ( 2فأكثر)
HIGH
011
49
المجموع
TOTAL
** تشٌر للى وجود عالقة لرتباط معنوٌة على مستوى 1610

قٌمةrs
value of rs

** 1.34-

ٌتبٌن من جدول ( )00أن معظم المبحةوثٌن لةم ٌشةتركوا فةً اانشةطة اإلرشةادٌة وأن اعلةى متوسةط للمعوقةات
كأن فً ال ة المن نة .ولتحدٌد عالقة االرتباط بٌن معوقات نقل التقنٌةات والمشةاركة فةً النشةاط اإلرشةادي
است دم قانون بٌرسةون حٌةث كأنةت قٌمةة معامةل االرتبةاط (  ) 1634 -وقةد تبةٌن وجةود عالقةة ارتبةاط معنوٌةة
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بةٌن المتؽٌةةرٌن عنةد مسةةتوى معنوٌةةة (  ) 1610لةذا نةةرفض ال رنةةٌة اإلحصةا ٌة التةةً تةةن علةى (عةةدم وجةةود
عالقةةة ارتبةةاط معنوٌةةة بةةٌن معوقةةات نقةةل التقنٌةةات والمشةةاركة فةةً النشةةاط اإلرشةةادي) وقةةد ٌكةةون السةةبم أن
البةاحثٌن الةذٌن ٌشةاركون فةً اانشةةطة اإلرشةادٌة ٌكونةوا قةرٌبٌن مةن ال ةزراع ممةا ٌسةمح لهةم بمعرفةة ظةةروؾ
الزراع وا تٌار التقنٌات المال مة لهم باإلنافة للى معرفتهم أفنل الطرا ق اإلرشادٌة المناسةبة لنقةل التقنٌةات
مما ٌقلل من معوقات عملهم فً هذا المجال.
االستنتاجات
 – 0اظهةةرت النتةةا ان حجةةم المعوقةةات التةةً تواجةةه البةةاحثٌن متوسةةطة تمٌةةل لالرت ةةاع نسةةتنت مةةن ذلةةك أن
الباحثٌن ٌواجهون معوقات فً عملٌة نقل التقنٌات الزراعٌة الحدٌثة ل لى الزراع.
 – 8اظهرت النتا أ ن العاملٌن فً مجال اإلرشاد الزراعً أكثر مةن البةاحثٌن ٌواجهةون معوقةات فةً مجةال
عملهم.
 – 3اظهرت النتا ان مجال المعوقات ال اصة بالزراع أحتةل المرتبةة ااولةى بةٌن المجةاالت و عةدم مال مةة
التقنٌات لمستوى الزراع أو عدم قدرة التقنٌات الحدٌثة أ ن تحل المشاكل التً تواجه الزراع .
 – 6اظهرت النتةا وجةود عالقةة ارتبةاط عكسةٌة بةٌن حجةم المعوقةات ا لتةً تواجةه البةاحثٌن فةً نقةل التقنٌةات
الحدٌثةة والسةةن نسةةتنت مةةن ذلةةك أهمٌةة تكلٌةةؾ البةةاحثٌن كبةةار السةةن فةً نقةةل التقنٌةةات الزراعٌةةة الحدٌثةةة الةةى
الزراع.
 - 4اظهةرت النتةا وجةود عالقةة ارتبةاط عكسةٌة بةٌن حجةةم المعوقةات التةً تواجةه البةاحثٌن فةً نقةل التقنٌةةات
الحدٌثة والمشاركة فً االنشطة االرشادٌة نستنت مةن ذلةك أهمٌةة مشةاركة البةاحثٌن مةل المرشةدٌن الةزراعٌن
لزٌةادة بةرتهم فةً مجةال التواصةل مةةل الةزراع وهةذا ٌقلةل مةن حجةم المشةةاكل التةً تةواجههم فةً عملٌةة نقةةل
التقنٌات الحدٌثة .
التوصيات
 – 0العمل على تذلٌل معوقات عمل الباحثٌن فً المراكز البحثٌة من قبل وزارة الزراعة .
 – 8توفٌر المستلزمات التً ٌحتاجها العاملٌن فً مجال االرشاد الزراعً .
 – 3تكلٌؾ الباحثٌن كبار السن فً عملٌة نقل التقنٌات الحدٌثة الى الزراع .
 – 6ا تٌار التقنٌات التً تتالمم مل ظروؾ الزراع وتحل مشاكلهم .
 – 4نرورة مشاركة الباحثٌن فً االنشطة االرشادٌة التً تلقام فً مناطق عملهم .
البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث ااول
Obstacles to the transfer of agricultural techniques from the point of view of
researchers in research centers in the province of Baghdad
Ali Amer Hamed
Mahmood Hadies Jassim
Majeed Hadi Saleh
Email: IRAQ_1212@YAHOO.COM

Abstract
The study aimed to identify the obstacles to the transfer of agricultural
techniques facing researchers in research centers affiliated with the Agricultural
Research Authority / Ministry of Agriculture in Baghdad Governorate. The study
included all researchers (97) researchers in research stations and centers in Baghdad
governorate. A questionnaire was prepared for the collection of research data
consisting of two parts, the first part of which included the personal characteristics
of the respondents (age, job title, work site, participation in research projects,
participation in extension activities).
While the second part (80) included the words of each of them is a problem of
technology transfer problems distributed in the following areas of research (the field
of general obstacles, the field of obstacles for agriculture, the area of obstacles for
researchers, the field of technical constraints, the field of constraints of the
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Department of Agricultural Extension). Has been presented to specialists in
agricultural extension and psychology to achieve virtual honesty and honesty of
content.
The results showed that researchers at research centers of the General Authority for
Agricultural Research (GARA) face significant obstacles in the transfer of
technologies to farmers. The researcher also stressed the importance of participating
researchers in the extension activities to enable them to develop their
communication skills with farmers.
Keywords: Ministry of Agriculture, Personal Characteristics, Age.
Received:6/6/2018, Accepted:21/1/2019

المصادر
ابو زٌنة ت فرٌد كاملت( ) 0222ت اساسٌات القٌاس والتقوٌمت مكتبة ال ال للنشر والتوزٌلتعمان.
البلداويت عبد الحمٌد عبد المجٌةدت (  ) 8116ت اسةالٌم البحةث العلمةً والتحلٌةل االحصةا ً والت طةٌط للبحةث
وجمل وتحلٌل البٌانات ٌدوٌا باست دام برنام spssت ط0ت دار الشروق للنشر والتوزٌل.
البلةةداوي ت عبةةد الحمٌةةد عبةةد المجٌةةد ت(  ) 8112ت أسةةالٌم اإلحصةةام تطت دار وا ةةل للنشةةر والتوزٌةةلت عمةةانت
االردن.
جودةت مح وظ ت ( )8112ت التحلٌل االحصا ً االساسً باست دام spssت ط 8تدار
وا ل للنشر والتوزٌلت عمانت ااردن .
ا لجبوريت علً احمد ؼنٌم (  )8114ت حجم واهمٌة مشاكل نقل التقانات الزراعٌة من وجهة نظر
المةةوظ ٌن الةةةزراعٌٌن وزراع المنةةةاطق االروا ٌةةةة فةةةً محافظةةة نٌنةةةو ىت اطروحةةةة دكتةةةوراهت كلٌةةةة الزراعةةةة
والؽاباتت جامعة الموصل.
داةودت عزٌز حنا وا رونت( ) 0221ت مناه البحث التربويت دار الحكمة للطباعة والنشرت القاهرة
الةةراوي ت أمةةل ع تةةان و سةةاهر حسةةن سةةداد ت (  ) 0224ت طةةرق االتصةةال بةةٌن تنظٌمةةات البحةةوث الزراعٌةةة
واإلرشاد الزراعً فً العراق ومدى تواترها ونتا جها ت مجلة العلوم التربوٌة والن سٌة .
الص اوي ت ص ام ٌونست (  ) 8112ت اإلحصامت مطبعة دار ابن االثٌر للطباعة والنشر ت جامعة الموصل .
الظاهرت زكرٌا محمد وعبدهللا منٌزلت( ) 8118ت مبادف القٌاس والتقةوٌم فةً التربٌةةت ط0ت الةدار العلمٌةة للنشةر
والتوزٌل تعمان ت االردن .
الطا ً ت حسٌن نٌرت (  )8112ت تحسةٌن ادارة بةرام نشةر التقنٌةات الزراعٌةة فةً العةراقت مجلةة ال ةرات
( . )0
القرشًت كاظم شرٌؾت ( ) 8119ت الطرا ق العلمٌة والطرا ةق الالمعلمٌةة فةً اال تبةارات اإلحصةا ٌةت مطبعةة
الدٌوانًت بؽدادت العراق.
القم ت مصط ى وا رونت( ) 8111ت القٌاس والتقوٌم فً التربٌةتط0ت دار ال كر للنشر ت عمان .
كارل اٌنشرت جون استانر (  ) 0228ترجمة سمٌر عبد الرحٌم الجلبًت التنمٌة الزراعٌة فً العالم الثالثت ح3ت
ط0ت دار الشةون الثقافٌة العامةت بؽداد .
ماٌرزت( ) 0221ت علم الن س التجرٌبًت ترجمة لٌل ابراهٌم البٌاتًت بؽداد.
م تةةار ت عبةةد العزٌةةز عبةةةدهللات( ) 0224ت طرا ةةق البحةةث فةةةً ال دمةةة االجتماعٌةت االسةةكندرٌة ت دار المعرفةةةة
الجامعٌة .
مةةرادت صةةال احمةةد ( ) 2002ت اال تبةةارات والمقةةاٌٌس فةةً العلةةوم الن سةةٌة والتربوٌةةة ت كلٌةةة التربٌةةة جامعةةة
الكوٌت ت دار الكتام الحدٌث ت القاهرة.
المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعًت (  )8110ت الدورة التدرٌبٌةة القطرٌةة فةً مجةال التقنٌةات الحدٌثةة فةً التلقةٌح
االصطناعً ونقل االجنةت بؽداد .
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