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 الخالصة

 فيً الزراع الى الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً الزراعٌٌن الموظفٌن دور على أستهدف البحث التعرف      

 ،مجيال التططيٌط ،وفً كل مجال من مجياالت البحيث التيً تتيمنت )مجيال التنظيٌم عام بشكل نٌنوى محافظة

 فييً اليزراعٌٌن المييوظفٌن دور بيٌن االرتباطٌية العالقيية واٌجياد ،مجيال التقييوٌم( ،مجييال المتابعية ،مجيال التنفٌي 

 ميدة ،لنشيؤةا ،التطصي  ،التعلٌميً المسيتوى ،االتٌية )العمير المسيتقلة المتغٌيرات مين وكيل التقانات نقل عملٌة

 .(الزراعٌة المعلومات مصادر ،الزراعٌة الطدمة فً الدوائر

والبيال  عييدد م  شيمل البحيث جمٌيل الميوظفٌن الييزراعٌٌن فيً مدٌرٌية زراعية نٌنيوى والشييعب التابعية لهيا     

( موظيف 830%( والبيال  حجمهيا )81أطتٌرت مينهم عٌنية عشيوائٌة بسيٌطة بنسيبة ) ( موظف زراعً،688)

( موظف زراعيً ميوزعٌن عليى 068) ،( موظف زراعً من داطل اقسام مدٌرٌة زراعة نٌنوى;:) ،زراعً

 المقٌيا  ثبيات بقٌيا  شيملوا موظفيا  ( 31) اسيتبعاد بعيد و لي ، الشعب الزراعٌة التابعة لمدٌرٌة زراعية نٌنيوى

 عليى موزعية ناليزراعٌٌ الميوظفٌن دور لقٌيا  فقيرة( 97) تتيمنت اسيتبٌان اسيتمارة بالبحث. اعيدت الطاصة
 اشيتمل وتقوٌميا   ومتابعية وتنفٌي ا   وتططٌطيا   تنظٌميا   الزراعٌية التقانيات نقيل عملٌية ببيرام  تتعلي  مجياالت طمسة

  لدي) طماسً مقٌا  امامها وتل التوالً على( 08 ،03 ،;0 ،08 ،00) ً الفقرات من عدد على مجال كل
 الرقمٌيية القييٌم أعطٌييت ،(دور لييدي ليٌ  ،قلٌييل دور لييدي ،متوسييط دور ليدي ،كبٌيير دور لييدي ،جييدا كبٌير دور

وأظهييرت النتييائ  أن دور الميوظفٌن الييزراعٌٌن فييً عملٌية نقييل التقانييات  ،التيوالً علييى( 0،8،3،6،7) التالٌية
مما ٌشٌر اليى دور الميوظفٌن اليزراعٌٌن الفعيال وأوصيى  ،الزراعٌة بشكل عام كان متوسط ٌمٌل الى االرتفاع

البحيث بتييرورة تنفٌيي  دورات تدرٌبٌيية تسييتهدف تزوٌيد المييوظفٌن الييزراعٌٌن بالمعلومييات والطبييرات الالزميية 

 لتحسٌن دور م فً برام  نقل التقانات الزراعٌة.
 عملٌة ،دور الموظفٌن الزراعٌٌن ،كلمات دالة: التقانات الزراعٌة

 :9/00/810وقبوله  :07/9/810تسلم البحث تارٌخ 

 مقدمة ومشكلة البحث

 اللحييا  جا يدة تحياول تيزال ال التييً النامٌية البليدان السيٌما بليد ألي اساسييٌا    يدفا   المتكاملية التنمٌية تعيد       

 الزراعٌية والتنمٌية المطتلفية، والمعٌشيٌة واالجتماعٌية االقتصيادٌة بمستوٌاتها النهوض اجل من المتقدمة بالدول

 وتتركيز ا مٌية (.:89: 8108 ،الجمٌليً وأصصيان; 3: 8101 ،عفانية) المتكاملة التنمٌة من مهما جزءا   تمثل
 الزراعيً واالرشياد الزراعٌية البحيوث و يً  امية أجهزة ثالثة بٌن الوثٌ  التعاون فً أساسا   الزراعٌة التنمٌة

 منهييا والتؤكييد نتائجهيا واسييتطال  المطتلفيية الزراعٌية البحييوث إجيراء طييالل ميين و لي  المييزارعٌن وجميا ٌر

 جمييا ٌر وإقنيياع والحٌييوانً النبيياتً الزراعييً اإلنتييا  مجيياالت فييً التطبٌيي  حقييل إلييى النتييائ   يي   وتوصييٌل

  نيا ومين (.889: 8108،عليً ;8103،الشيرٌف) الزراعيً اإلنتيا  زٌيادة بهيدف وتبنٌهيا بتطبٌقهيا المزارعٌن
 االقتصييادٌة التنمٌيية عجليية دفييل فييً الزراعييً اإلرشييادي الجهياز بييه ٌقييوم أن ٌمكيين اليي ي الييدور أ مٌيية تظهير

 إليييى والمسيييتحدثات واألفكيييار المعلوميييات تلييي  نقييل مسيييإولٌة الزراعيييً اإلرشييياد جهييياز ٌتيييولى إ  الزراعٌيية

 ŽIVKOVIĆ and others، 2009: 2 ; Mossie and) لتطبٌقهيييا بهييييا وإقنييياعهم الميييزارعٌن

Belete،2015: 173  .)الزراعٌية البحيوث ومراكيز اليزراع بيٌن وصل حلقة ٌمثل الزراعً االرشاد ان كما 
 ومشياكل الزراعٌية التقانيات اسيتطدام نتائ  نقل وك ل  للزراع الجدٌدة والتقانات المعارف نقل على تعمل التً

 Altalb،2015: 2) 80; :8103، Baig ;لهيا المناسيبة الحليول الٌجياد الزراعٌية البحيوث لمراكيز اليزراع

and Aldosari.) بهيييا ٌقيييوم المتسلسيييلة الططيييوات مييين بمجموعييية الزراعٌييية التقانيييات نقيييل عملٌييية وتمييير 
 تنظٌميييا   متكامييل برنيييام  تييمن اليييزراع ميين شيييرٌحة مسييتهدفة الزراعٌييية التقانييات نقيييل بعملٌيية المتطتصييون

 مجموعية تتتيمن الزراعٌية التقنٌيات نقيل عملٌية ططوات من ططوة كل وأن وتقوٌما ، وتنفٌ ا   وأ دافا   وتططٌطا  

 بعملٌيية وانتهياء واألولوٌيات المشيكالت وتحدٌيد المسيتهدفة المنطقية تحدٌيد مين ابتيداء األساسيٌة اإلجيراءات مين

 الطبرات من ولدٌهم بالبرام  أكفاء عاملٌن الى تحتا  اإلجراءات و   . التجمٌعً او البنائً كان سواء التقوٌم

 ; 300-301: 8109،وآطيرون عليً) اجلهيا مين وتيل التيً أ دافيه البرنام  ٌحق  لكً الالزمة والمعلومات

Abdul Wahab and others،2012: 61.) نقيل عملٌية فيً المتطصصية االرشيادٌة البيرام  مراحيل وتتمثيل 

 

 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحثة
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 ٌعميل اطيار بشيكل للبرنيام  التنظٌميً الهٌكيل ووتيل البرنيام  اعداد و ً التنظٌم بمرحلة الزراعٌة التقانات
 تططٌطييا   المقبليية البرنييام  مراحييل بمسييإولٌة ٌعنييً و يو العمييل وتقسييٌم اال ييداف ورسييم العالقييات رسييم عليى

 االزمية المعلوميات جميل تشيمل والتيً التططيٌط مرحلية تلٌها(. 87: 8103،الكرمكً) وتقوٌما   ومتابعة   وتنفٌ ا  
 اداء لتحسييٌن وتصييوٌبها تصييحٌحها بغٌيية تمييار  التييً واالططيياء تواجههييا التييً المشييكالت وتحدٌييد وتحلٌلهييا

 اسييتطدام كٌفٌية تعلييٌمهم وكي ل  ،ونوعييا   كميا   وتحسييٌنه انتياجهم زٌييادة اٌجابييا  عليى ٌينعك  ممييا انفسيهم اليزراع

 تلٌهييا(. 90: 8119،وآطيرون ننيية;  0869: 8108، الزٌييدي واشيوا )الحدٌثية  الزراعٌيية واالسيالٌب التقانيات

: 8116،واطيرون صالح)التططٌط  مرحلة فً ماحدد وف  العمل ططة تنفٌ  المرحلة     فً ٌتم التنفٌ  مرحلة

(. 877: 7;;0 ،وآطييرون الرٌمياوي) التنفٌي  مرحلية فيً التقيدم مييدى قٌيا  فهيً المتابعية مرحلية اميا(. 381
 وتيل ٌمكين حتيى والسيلبٌة االٌجابٌية الجوانيب تحدٌيد فٌها ٌتم والتً التقوٌم مرحلة  ً البرنام  مراحل وآطر

 أن القيول ٌمكين وأطٌيرا  (. 381: 8116 ،وآطرون صالح) سلٌم اسا  على المستقبل فً جادة ارشادٌة برام 
 وفقيا   ،جٌيدا   والمقٌمية والمنفي ة المعيدة الفنٌية اإلرشيادٌة البيرام  عليى ٌعتميد الي ي  و الناجح الزراعً اإلرشاد

 تدرٌسييه فييً الزراعييً باإلرشيياد المشييتغلٌن وجمٌييل اليزراعٌٌن المرشييدٌن فكيير تعكيي  والتييً العلمٌيية لألسي 

 فييً اليزراعٌٌن الميوظفٌن واقيل عين الحيدٌث وعنيد (.000: 8103قشيطه،) تطبٌقيه وفيً والجامعيات بالمعا يد
 الزراعٌية التقانيات عملٌية نقيل تيعف  نيا  انيه نجيد الزراعٌية التقانيات نقل عملٌة فً ودور م نٌنوى محافظة

 الططييط وبيٌن الواقييل ارض عليى التقانييات نقيل بييرام  تطبٌي  بييٌن فجيوة  نييا  ان حٌيث الييزراع بيٌن ونشير ا

 دون تجيري الزراعٌية البحيوث معظيم الدراسيات ان بعيض اوتيحت (. كميا7: 8118،)الجبيوري الموتيوعة
 اليى ٌفتقير االرشيادي العميل ان كميا الزراعٌية التنمٌية بيرام  حيددتها التً واالولوٌات لألحتٌاجات دقٌ  تحدٌد

 نقيل فيً اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور وأل مٌية البياحثٌن. اليى وأٌصيالها التطبٌي  مشيكالت ألستقصياء محددة الٌة

 و يي ا مسيتوٌاتها اعليى الييى بالتنمٌية للوصيول الالزمية الزمنٌيية الفتيرة اطتصيار فييً الحدٌثية الزراعٌية التقانيات

 :اآلتٌة البحثٌة التساإالت عن لتجٌب منطلقا   الدراسة تؤط   نا ومن. الدراسة به   للقٌام الباحثة مادفل

 بشيكل نٌنيوى محافظية فيً اليزراع اليى الزراعٌية التقانيات نقيل عملٌية فيً اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور ميا و .0
 عام؟

 ،التنظيٌم: )و يً الزراعٌية التقانيات نقيل عملٌية مجياالت مين مجيال كل فً الزراعٌٌن الموظفٌن دور ما و .8
 ؟(التقوٌم ،المتابعة ،التنفٌ  ،التططٌط

 المسيتقلة المتغٌيرات مين وكل التقانات نقل عملٌة فً الزراعٌٌن الموظفٌن دور بٌن ارتباط عالقة  نا   ل .3
 المعلوميات مصيادر ،الطدمية فيً اليدوائر الزراعٌية ميدة ،النشؤة ،التطص  ،التعلٌمً المستوى ،العمر:)االتٌة

 ؟(،الزراعٌة

 Research Objectives: البحث ا داف
 -:االتً تحقٌ  الى البحث ٌهدف

 نٌنيوى محافظية فيً اليزراع اليى الزراعٌية التقانيات نقيل عملٌية فً الزراعٌٌن الموظفٌن دور على التعرف .0
 .عام بشكل

: و ييً الزراعٌية التقانيات نقيل عملٌية مجياالت مين مجيال كيل فيً اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور عليى التعيرف .8
 (.التقوٌم ،المتابعة ،التنفٌ  ،التططٌط ،التنظٌم)

 المسيتقلة المتغٌرات من وكل التقانات نقل عملٌة فً الزراعٌٌن الموظفٌن دور بٌن االرتباطٌة العالقة اٌجاد .3
 المعلوميات مصيادر ،الطدمية فيً اليدوائر الزراعٌية ميدة ،النشؤة ،التطص  ،التعلٌمً المستوى ،العمر:)االتٌة

 الزراعٌة(.

 :االجرائٌة التعرٌفات

 . و كل ماٌقوم به الموظف الزراعً فٌما ٌط  عملٌة نقل التقانات الزراعٌة: الدور. 0

 الشيهادات واصيحاب الزراعٌة والكلٌات والمعا د االعدادٌات طرٌجو االشطا   م: الزراعٌٌن الموظفٌن. 8
 لها. التابعة الشعب وبعض نٌنوى زراعة مدٌرٌة فً الزراعة وزارة مال  على فعال والمعٌنٌن العلٌا

 طيالل مين اليزراع اليى تنقيل( مادٌية صٌير ،مادٌة) مدطالت اي الزراعٌة بالتقانات ٌقصد: الزراعٌة التقانات. 3
 ونوعيا   كميا   االنتيا  فيً زٌيادة لتحقٌي  التقانيات تل  بتبنً والمتمثل النهائً الهدف لتحقٌ  الزراعٌٌن الموظفٌن

 .التغٌٌر المنشود من استطدام التقانات الزراعٌة ألحداث انفسهم مساعدة على الزراع مساعدة طالل من

 .الزراع الى الزراعٌة التقانات لنقل المطصصة االرشادٌة البرام  بها ٌقصد: االرشادٌة البرام . 6
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        :وعٌنة البحث مجتمل
 التابعية الزراعٌية والشيعب نٌنيوى زراعية مدٌرٌية فيً العاملٌن الزراعٌٌن الموظفٌن جمٌل البحث مجتمل شمل

( 3:6) النهيائً العيدد اصيبح المدٌرٌية اقسيام فيً الموظفٌن من عدد استبعاد . وبعد(688) عدد م والبال  لها

 الشييعب عليى الميوزعٌن الميوظفٌن عيدد ،موظفيا( 069) الزراعيية مدٌرٌية اقسيام داطيل الميوظفٌن عيدد موظفيا

 اعتميدت حٌيث ،البحيث عٌنية اطتٌيار فيً البسٌطة العشوائٌة العٌنة طرٌقة واستطدمت ،موظفا (839) الزراعٌة

 موظفيا( 830) البحيث عٌنية فيً اليزراعٌٌن الموظفٌن عدد بل  وب ل  ،الكلً البحث مجتمل من%( 81) نسبة

 التابهيية الزراعٌيية الشييعب علييى مييوزعٌن موظفييا( 068)و ،الزراعيية مدٌرٌيية اقسييام داطييل ميين موظفييا( ;:)
 نٌنوى. زراعة لمدٌرٌة

 طريقة البحث

وتكونييت  ،البحييث بموتييوع الطاصيية البٌانييات لجمييل كييؤداة االسييتبٌان اسييتمارة علييى االعتميياد تييم            

استمارة االستبٌان من جزأٌن الجزء االول تتمن المتغٌرات المستقلة بٌنما الجيزء الثيانً فقيد تتيمن مجياالت 

 التقانييات نقييل ببييرام  عملٌيية تتعليي  مجيياالت طمسيية علييى موزعيية الييزراعٌٌن المييوظفٌن دور البحييث لقٌييا 

 عيدد عليى مجيال كيل ( فقيرة اشيتمل97وتقوٌما  تتمنت المجياالت ) ومتابعة   وتنفٌ ا   وتططٌطا   تنظٌما   الزراعٌة

 ،جيدا كبٌير دور ليدي) طماسيً مقٌيا  امامهيا وتيل  التوالً على( 08 ،03 ،;0 ،08 ،00) ً الفقرات من

( 0،8،3،6،7) التالٌة الرقمٌة القٌم أعطٌت ،(دور لدي لٌ  ،قلٌل دور لدي ،متوسط دور لدي ،كبٌر دور لدي
التوالً. وبعد أكتمال االستمارة بشكلها النهائً تمت عملٌة جمل البٌانات الطاصة بالبحث بطرٌقة المقابلة  على

ٌنيوى. وبعيد ا تميت معالجية البٌانيات الشطصيٌة مين طيالل مسياعدة الميوظفٌن اليزراعٌٌن فيً مدٌرٌية زراعية ن

 ،tاطتبيار  ،التكيرارات ،وتفرٌغها وتبوٌبها وتحلٌل البٌانات بؤستطدام بعض الوسائل االحصيائٌة )النسيبة المئوٌية

 مطتصيٌن عليى عرتيها تيم البحيث أداة صيد  تحقٌ  (. ولغرضSPSSالتحلٌل االحصائً بؤستطدام برنام  )
 التعيدٌالت واجراء بآرائهم االط  حٌث تم الموصل، جامعة فً التربوي النف  وعلم الزراعً االرشاد فً قسم

 فيً اليزراعٌٌن الموظفٌن دور) مقٌا  فقرات ثبات معامل إٌجاد تم .فقرة (97) البالغة االستبٌان على الالزمة

حٌيث بلغيت (. Half Split) النصيفٌة التجزئية طرٌقية بؤسيتطدام( عيام بشكل الزراع الى الزراعٌة التقانات نقل

 بثبييات االسييتمارة تمتيياز ( وبيي ل ;;،1وقٌمتهييا) الثبييات معامييل بجيي ر الصييالحٌة حسيياب ( وتييم:;،1قٌمتييه )

 .:86/0/810ولغاٌة  8/00/8109من  للفترة المبحوثٌن من البٌانات جمل تم ومعامل صالحٌة عالٌٌن،
 النتائ  والمناقشة:

 فييً الييزراع الييى الزراعٌيية التقانييات نقييل عملٌيية فييً الييزراعٌٌن المييوظفٌن دور علييى التعييرف: األول الهييدف

 .عام بشكل نٌنوى محافظة

 التقانات نقل عملٌة مجاالت فقرات على المبحوثون علٌها حصل رقمٌة قٌمة أعلى أن   النتائ  أظهرت          

 ثيالث عليى المبحوثٌن توزٌل وتم. رقمٌة قٌمة( 809،8) مقدار  وبمتوسط( 97) قٌمة وادنى( 366) الزراعٌة

 (.0) الجدول فً كما. الزراعٌٌن الموظفٌن لدور وفقا   فئات
 

 عام بشكل نٌنوى محافظة فً الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً لدور م تبعا المبحوثٌن توزٌل( 0) الجدول
 متوسط الدور النسبة المئوٌة العدد الفئات )قٌمة رقمٌة(

 134.9 88.70 78 (086 -97منطفتة )

 809.16 71.88 008 (876 – 087متوسطة )

 8:8.38 89.89 83 (366 – 877عالٌة )

  ٪011 830 المجموع

83.3:;  =S.d  809.8  = ̅ 
        

 وان ،(876 -087) المتوسيطة الفئية تمن ٌقعون المبحوثٌن من%( 71،88) نسبة أن الى( 0) الجدول ٌشٌر

 المبحييوثٌن صالبٌية أن سيب  مميا ٌتتيح ،(366 -877)العالٌيية الفئية تيمن ٌقعيون المبحيوثٌن مين%( 89،89)
 التقانيييات نقييل عملٌيية فييً الييزراعٌٌن المييوظفٌن دور ان ٌعنييً و يي ا والعالٌيية المتوسييطة الفئيية تييمن ٌقعييون

 ليدٌهم اليزراعٌٌن الميوظفٌن ان اليى  لي  سيبب ٌعيود وقيد. االرتفياع اليى ٌمٌل متوسط  و عام بشكل الزراعٌة

 .عام بشكل الزراع الى الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً نشاط

 الزراعٌية التقانات نقل عملٌة مجاالت من مجال كل فً الزراعٌٌن الموظفٌن دور على التعرف: الثانً الهدف

 (.التقوٌم ،المتابعة ،التنفٌ  ،التططٌط ،التنظٌم: )و ً
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 : التنظٌم مجال.0

 وأدنى(. 75) التنظٌم مجال فقرات على المبحوثون علٌها حصل رقمٌة قٌمة أعلى أن النتائ  أظهرت          

 .(77 -00) رقمٌة وعلى مقٌا  مدا  النظري ٌتراوح بٌن قٌمة( :30،6) مقدار  وبمتوسط( 00) قٌمة
 فيً موتيح  يو كميا المجيال،  ي ا فيً اليزراعٌٌن الميوظفٌن ليدور وفقيا فئات ثالث على المبحوثٌن توزٌل وتم

 (.8) الجدول

 التنظٌم مجال فً الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً لدور م وفقا المبحوثٌن توزٌل ٌوتح (8) الجدول

 متوسط الدور النسبة المئوٌة العدد الفئات )قٌمة رقمٌة(

 8;.;0 80.87 71 (87 -00منطفتة )

 33.68 .70.0 :00 (61 – 88متوسطة )

 68.18 89.89 83 (77 – 60عالٌة )

  %011 830 المجموع

;.;03 =S.d  30.6:  = ̅ 
        

 نسيبة وان(. 61 -88) المتوسيطة الفئية تيمن ٌقعيون المبحيوثٌن مين%( .70.0) نسيبة أن( 7) الجدول ٌشٌر

 فيً اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور أن   و نا ٌتتيح(. 77 -60) العالٌة الفئة تمن تقل المبحوثٌن من%( 89.89)
 اليزراعٌٌن الميوظفٌن فيؤن النتٌجية لهي   ووفقيا   ،االرتفياع الى ٌمٌل متوسط  و التنظٌم مجال فً التقانات عملٌة

 نقل عملٌة مراحل فً مشاركتهم طالل من الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً التنظٌم مجال فً جٌدا   دورا   لدٌهم

 .الزراعٌة التقنٌات

 مجال التططٌط: 

 وأدنى ،(0:) مجال التططٌط فقرات على المبحوثون علٌها حصل رقمٌة قٌمة أعلى أن النتائ  أظهرت        

 وتيم (.0: -08بيٌن) ٌتيراوح النظيري ميدا  مقٌيا  وعليى رقمٌية قٌمية( ;67،6) مقيدار  وبمتوسط( 08) قٌمة
 الجدول فً موتح  و كما مجال،ال   ا فً الزراعٌٌن الموظفٌن لدور وفقا فئات ثالث على المبحوثٌن توزٌل

(3.) 

 ططٌطالت مجال فً الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً لدور م وفقا المبحوثٌن توزٌل ٌوتح (3) الجدول

 المتوسط النسبة المئوٌة العدد الفئات )قٌمة رقمٌة(

 89.38 0:.83 77 (39 -08منطفتة )

 67.;6 37.;6 006 (;7 – :3متوسطة )

 ;8.:8 6:.88 88 (0: – 81عالٌة )

  %011 830 المجموع

07،79 =S.d  67،6; = ̅     

 نسيبة وان ،(;7 -:3) المتوسيطة الفئية تيمن ٌقعيون المبحيوثٌن مين%( 37.;6) نسيبة أن( 3) الجيدول ٌشٌر

 الميييوظفٌن دور أن  لييي  مييين وٌتتيييح(. 0: -81)العالٌييية  الفئييية تيييمن ٌقعيييون المبحيييوثٌن ميين%( 6:.88)
 فً الزراعٌٌن الموظفٌن دور أن   الى ٌشٌر و  ا ،االرتفاع الى ٌمٌل متوسط  و التططٌط مجال فً الزراعٌٌن

 .وفعال جٌد ٌعتبر المجال   ا

 مجال التنفٌ : 

 قٌمة وأدنى ،(8;) مجال التنفٌ  فقرات على المبحوثون علٌها حصل رقمٌة قٌمة أعلى أن النتائ  أظهرت     

 توزٌيل وتيم(. 8; -;0) بيٌن ٌتراوح النظري مدا  مقٌا  وعلى رقمٌة قٌمة( 7:،78) مقدار  وبمتوسط( ;0)

 (.6) الجدول فً موتح  و كما مجال،  ا ال فً الزراعٌٌن الموظفٌن لدور وفقا فئات ثالث على المبحوثٌن
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 نفٌ الت مجال فً الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً لدور م وفقا المبحوثٌن توزٌل ٌوتح( 6) الجدول

 المتوسط النسبة المئوٌة العدد الفئات )قٌمة رقمٌة(

 0:.30 81.37 69 (66 -;0) منطفتة

 18.;7 79.79 033 (91 – 67متوسطة )

 :.:9 :88.1 70 (8; – 90عالٌة )

  %011 830 المجموع

08،;9 =S.d  78،:7 = ̅ 
 وان ،(91 -67) المتوسيطة الفئية تيمن ٌقعيون المبحيوثٌن مين%( 79.79) نسيبة أن( 6) الجيدول ٌشٌر      

 الميوظفٌن دور أن  لي  مين . وٌتتيح(8; -90)العالٌية  الفئية تيمن ٌقعيون المبحيوثٌن من%( .88.0) نسبة
 اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور ارتفياع اليى ٌشيٌر و ي ا ،االرتفياع اليى ٌمٌل متوسط  و التنفٌ  مجال فً الزراعٌٌن

 .التنفٌ  مجال فً
 مجال المتابعة:

 قٌمة وأدنى ،(83) مجال المتابعة فقرات على المبحوثون علٌها حصل رقمٌة قٌمة أعلى أن النتائ  أظهرت   

 توزٌيل وتيم(. 83 -03) بيٌن ٌتراوح النظري مدا  مقٌا  وعلى رقمٌة قٌمة( 71،:3) مقدار  وبمتوسط( 03)

 (.7) الجدول فً موتح  و كما ،  ا المجال فً الزراعٌٌن الموظفٌن لدور وفقا   فئات ثالث على المبحوثٌن
 

 متابعةال مجال فً الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً لدور م وفقا   المبحوثٌن توزٌل ٌوتح( 7) الجدول

 متوسط الدور النسبة المئوٌة العدد )قٌمة رقمٌة(الفئات

 80.80 87.00 :7 (;8 -03منطفتة )

 ::.:3 67.45 017 (68 – 31متوسطة )

 78.60 44.;8 :8 (83 – 69عالٌة )

  %011 830 المجموع

08،69 =S.d  3:،71 = ̅ 

 وان ،(68 -31) متوسطةال فئةال تمن ٌقعون المبحوثٌن من%( 67.67) نسبة أن( 7) الجدول ٌشٌر         

وظفٌن الميي دور أن  ليي  ميين وٌتتييح. (83 -69)العالٌيية الفئيية تييمن تقييل المبحييوثٌن ميين%( 44.;8) نسييبة
و ي ا ٌشيٌر اليى ان الميوظفٌن اليزراعٌٌن ليدٌهم  ،ٌمٌيل اليى االرتفياع متوسيط متابعة  وال مجال فً الزراعٌٌن

 دور فعال فً مجال المتابعة.

 مجال التقوٌم:

 وأدنيى ،(97) مجيال التقيوٌم فقيرات عليى المبحوثيون علٌهيا حصيل رقمٌية قٌمية أعلى أن النتائ  أظهرت      

 وتيم (.87 -08) بيٌن ٌتيراوح النظيري ميدا  مقٌيا  وعليى رقمٌة قٌمة( :67،8) مقدار  وبمتوسط( 08) قٌمة
 الجيدول فيً موتيح  يو كميا ، ي ا المجيال فيً اليزراعٌٌن الميوظفٌن ليدور فئيات ثيالث على المبحوثٌن توزٌل

(8.) 

 تقوٌمال مجال فً التقانات نقل عملٌة فً لدور م وفقا المبحوثٌن توزٌل ٌوتح( 8) الجدول

 متوسط الدور النسبة المئوٌة العدد الفئات )قٌمة رقمٌة(

 86.36 87.54 ;7 (37 -08منطفتة )

 68.86 68.75 :01 (77 – 38متوسطة )

 88 89.71 86 (97 – 78عالٌة )

  %011 830 المجموع

06،;; =S.d 67،8:  = ̅ 
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 ،(77 -38) متوسييطةال فئيةال تييمن ٌقعيون المبحييوثٌن مين%( 68.97) نسييبة أن( 8) الجيدول ٌشيٌر          

 دور أن  لييي  مييين وٌتتيييح(. 97 -78عالٌييية)ال فئيييةال تيييمن ٌقعيييون المبحيييوثٌن مييين%( 89.90) نسيييبة وان
و ي ا ٌشيٌر اليى ان الميوظفٌن اليزراعٌٌن  ،ٌمٌيل اليى االرتفياع متوسيط تقوٌمال مجال فً موظفٌن الزراعٌٌنالم

 لدٌهم دور فً نقل التقانات الزراعٌة فً   ا المجال.

 ميين وكييل التقانييات نقييل عملٌيية فييً الييزراعٌٌن المييوظفٌن دور بييٌن االرتباطٌيية العالقيية رابييل: اٌجييادالهييدف ال

 ،الطدمية فيً اليدوائر الزراعٌية مدة ،النشؤة ،التطص  ،التعلٌمً المستوى ،العمر) :االتٌة المستقلة المتغٌرات

 (.الزراعٌة المعلومات مصادر

 العمر:  -0

ة وبمتوسط مقدار  ( سن87( سنة وأدنى عمر )83أظهرت نتائ  البحث إن أعلى عمر للمبحوثٌن كان )        

ول الفئة. كما فً ( وقد تم تقسٌم المبحوثٌن وفقا  العمار م الى ثالث فئات عمرٌة باستطدام المدى وط6:.60)

 (.9الجدول رقم )

لمتغٌييييير العمييييير وعالقتيييييه بيييييدور الميييييوظفٌن                            وفقيييييا   اليييييى فئيييييات المبحيييييوثٌن توزٌيييييل ٌوتيييييح (:9)الجييييدول
 فً عملٌة نقل التقانات الزراعٌة الزراعٌٌن

 العدد فئات العمر )سنة(
النسبة 

 المئوٌة

قٌمة معامل االرتباط 

 rالبسٌط لبٌرسون 

 8:.68 ;; (39-87منطفتة )

 3;.37 3: (71-:3متوسطة ) :1.18

 80.80 ;6 (83-70عالٌة )

  %011 830 المجموع

01،710  =S.d  60،:6 = ̅ 

( حٌيث بلغيت 39 -87) ( ان اعليى نسيبة مين المبحيوثٌن كانيت فيً الفئية المنطفتية9تبٌن من الجدول)        

( فقد كانت بؤقل نسيبة 83 -70) (. اما الفئة العالٌة3;.37( بنسبة )71 -:3) (. تلٌها الفئة المتوسطة8:.68)

ميوظفٌن اليزراعٌٌن فيً عملٌية نقيل دور ال بيٌن معنوٌية ارتبياط عالقية(. وأظهيرت النتيائ  عيدم وجيود 80.80)

 ،و ييً صٌير معنوٌيية( :1،18)بٌرسيون البسيٌط االرتبيياط معاميل حٌيث بلغيت قٌميية ،والعميير التقانيات الزراعٌية
ميوظفٌن اليزراعٌٌن ومتغٌير العمير. و ي   النتٌجية ال دور بيٌن معنوٌية ارتبياط عالقية وجود عدم على ٌدل و  ا

( ودراسيية اطييرى ل )صتييٌب 8103بٌنمييا تتفيي  مييل دراسيية )صتييٌب  ،(8103تطتلييف مييل دراسيية )الطالييب 

( اي ان دور المبحوثٌن لٌ  له عالقة بالعمر. و  ا ٌعنً ان بؤطتالف اعمار الموظفٌن الزراعٌٌن فؤن 8103
 دور م الٌطتلف فً عملٌة نقل التقانات الزراعٌة وقد ٌعتمد على متغٌرات اطرى.

 ،)طيرٌ  اعدادٌية الزراعية فئيات اربيل إليى التعليٌم لمسيتوى وفقيا   بحيوثٌنالم تصنٌف تم. المستوى التعلٌمً: 8

 (. :كما مبٌن فً الجدول رقم ) ،شهادة زراعٌة علٌا( ،بكالورٌو  زراعة ،طرٌ  دبلوم زراعة

ً وعالقتيه بيدور الميوظفٌن اليزراعٌٌن التعلٌمي مسيتوىلل وفقيا   الى فئيات المبحوثٌن توزٌل ٌوتح :(:) الجدول
 فً عملٌة نقل التقانات الزراعٌة

فئات المستوى 
 التعلٌمً

 العدد
النسبة 
 المئوٌة

قٌمة معامل االرتباط 

 rsالرتبً لسبٌرمان 

 09.75 60 طرٌ  إعدادٌة زراعة

** 1.81;- 

 07.07 37 طرٌ  دبلوم زراعة
 7;.70 081 بكالورٌو  زراعة

 07.07 37 علٌاشهادة زراعٌة 

 ٪011 830 المجموع
            

 بلغييت إ  البكيالورٌو  شيهادة حمليية مين  يم المبحيوثٌن ميين العظميى األصلبٌيةان  (:مين الجيدول رقييم ) تبيٌنٌ

 يم  %(07.07) نسيبة وان ،اعدادٌية زراعية شهادة حملة من  م%( 09.97) نسبة وان ،%(7;.70) نسبتهم
  ييً المبحييوثٌن ميين ات الزراعٌيية العلٌيياشييهادال حمليية نسييبة بلغييت حييٌن فييً ،ميين حمليية شييهادة دبلييوم زراعيية
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. وأظهيرت النتييائ  عيين وجييود عالقية ارتبيياط معنوٌيية موجبيية بيٌن دور المييوظفٌن الييزراعٌٌن فييً %(07.07)
)**  سييبٌرمانل الرتبيًحٌيث بلغييت قٌمية معاميل االرتبيياط  ،عملٌية نقيل التقانييات الزراعٌية والمسيتوى التعلٌمييً

( ممييا ٌييدل علييى وجييود عالقيية ارتبيياط معنوٌيية بييٌن دور 1.10( و يً معنوٌيية عنييد مسييتوى معنوٌيية )-;1.81
و ي   النتٌجية تطتليف ميل دراسية  ،الموظفٌن الزراعٌٌن فً عملٌية نقيل التقانيات الزراعٌية والمسيتوى التعلٌميً

و ييً عيدم وجييود  (8103صتيٌب )ـ( والدراسيية االطيرى ليي8103( وكي ل  دراسيية )صتيٌب 8103)الطاليب 
عالقية ارتبيياط معنوٌيية بيٌن الييدور والمسييتوى التعلٌمييً. و ي ا ٌطتلييف بالنسييبة للدراسية الحالٌيية حٌييث اظهييرت 

 الميوظفٌن عليى تيؤثٌر ليه ٌكيون قيد التعلٌميً المسيتوى انيه ٌعنً النتائ  وجود عالقة ارتباط معنوٌة سالبة و  ا

 مسيتوى لدٌه ال ي الزراعً الموظف ان الممكن من نها حٌث ،معاك  بشكل الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً

 معاٌشييتهم نتٌجيية الييزراع الييى الزراعٌيية التقنييات نقييل عملٌيية فييً عالٌيية طبيير  ٌمتليي  ولكيين متوسييط تعلٌمييً

 .معهم واالحتكا 

 . التطص : 3 
الييى فئتييٌن  تييم تقسييٌم المبحييوثٌن الزراعييً اإلرشيياد مجييال فييً للتطصيي  وفقييا   المبحييوثٌن توزٌييل تييم       

صٌييير متطصصيييٌٌن باالرشييياد الزراعيييً( وعنيييد تفرٌييي  البٌانيييات أعطيييً  ،)متطصصيييٌن باالرشييياد الزراعيييً

وبليي  عيييدد  ،(8( وصٌييير المتطصصييٌن باالرشييياد الزراعييً رقيييم )0المتطصصييٌن باالرشيياد الزراعيييً رقييم )

الغٌير متطصصيٌن باالرشياد  اما عدد المبحوثٌن ،( مبحوثا  70المبحوثٌن من المتطصصٌن باالرشاد الزراعً )

 (.;) رقم بالجدول مبٌن  و وكما ،( مبحوثا  0:1الزراعً فكان )

متغٌير التطصي  الدراسيً وعالقتيه بيدور المييوظفٌن ل وفقييا   اليى فئيات المبحيوثٌن توزٌيل ٌوتيح :(;) الجيدول
 الزراعٌٌن فً عملٌة نقل التقانات الزراعٌة.

 الرتباطمعامل ا النسبة المئوٌة العدد فئات التطص 

  :88.1 70 متطص  باإلرشاد الزراعً

 8;.99 0:1 صٌر متطص  باإلرشاد الزراعً -1.898**

 ٪011 830 المجموع

 

 بلغيييت الزراعيييً اإلرشيياد مجيييال فيييً المتطصصييٌن صٌييير المبحييوثٌن نسيييبة أن (;مييين الجييدول رقيييم ) تبييٌنٌ

 و ي ا ،%(:88.1) الزراعيً اإلرشياد مجيال فيً المتطصصيٌن المبحيوثٌن نسيبة بلغت حٌن فً ،%(8;.99)
  يم مين قلٌلية وفئية ،مطتلفية زراعٌية تطصصيات مين الزراعيً القطياع فيً العاملٌن المبحوثٌن صالبٌة أن ٌعنً

الزراعييً. وأظهييرت النتييائ  وجييود عالقيية ارتبيياط معنوٌيية سييالبة بييٌن دور المييوظفٌن  باإلرشيياد متطصصييٌن

التطصيي  الدراسيً وقيد بلغييت قٌمية معامييل االرتبياط الرتبييً اليزراعٌٌن فيً عملٌيية نقيل التقانييات الزراعٌية و

  النتٌجة تطتلف عميا توصيلت الٌيه (. وان   1.10( و ً معنوٌة عند مستوى معنوٌة )-1.898لسبٌرمان )**

( و يً عيدم وجييود عالقية ارتبياط بييٌن 8103( ودراسية )صتييٌب 8103دراسية )الطاليب( ودراسيية )صتيٌب 
 دور فقييد اظهييرت النتييائ  وجييود عالقيية ارتبيياط معنوٌيية سييالبة بييٌن حالٌييةور والتطصيي . امييا الدراسيية الالييد

 الميوظفٌن ان ٌعنيً و ي ا. معياك  وبشيكل والتطصي  الزراعٌية التقانات نقل عملٌة فً الزراعٌٌن الموظفٌن

 و لي  الزراعٌية التقانيات نقيل عملٌة فً فعال دور لدٌهم ٌكون قد مطتلفة زراعٌة تطصصات الى ٌنتمون ال ٌن

 .الزراعً القطاع تطصصات مطتلف فً المطتلفة الزراعٌة التقانات بؤنواع معرفتهم نتٌجة

 النشؤة: 

حتري( وعنيد تفرٌي  البٌانيات  ،حٌث صنف المبحوثٌن الى فئتٌن )رٌفً للنشؤة وفقا   المبحوثٌن توزٌل تم       

وقد بل  عدد  ،(8 ات النشؤة الحترٌة رقم ) ( واعطً المبحوثٌن0أعطً المبحوثٌن  ات النشؤة الرٌفٌة رقم )

 ،( مبحوثيا  089اما عدد الموظفٌن  ات النشؤة الحترٌة فقيد بلي  ) ،( مبحوثا  86المبحوثٌن  ات النشؤة الرٌفٌة )

 (01) رقم الجدول فً موتح  و كما
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فييً عملٌيية نقييل  ٌٌنالييى فئييات وعالقتيه بييدور المييوظفٌن الييزراع للنشييؤة وفقييا   المبحييوثٌن توزٌييل( 01) الجيدول
 التقانات الزراعٌة

 العدد النشؤة
النسبة 

 المئوٌة

قٌمة معامل االرتباط الرتبً 

 rsلسبٌرمان 

  89.71 86 رٌفً

 .98.2 089 حتري 1.093**

 %011 830 المجموع

           

 أن حيٌن فيً ،المبحيوثٌن مين%( ;98.8) نسيبة ٌمثليون حتيرٌةال النشؤة  وي أن( 01من الجدول رقم ) تبٌن

وأظهيرت النتيائ  وجيود عالقية ارتبياط ارتبيياط  .المبحييوثٌن مين%( 89.90) نسيبة ٌمثليونرٌفٌية ال النشيؤة  وي
حٌييث بلغييت قٌميية  ،معنوٌيية موجبيية بييٌن دور المييوظفٌن الييزراعٌٌن فييً عملٌيية نقييل التقانييات الزراعٌيية والنشييؤة

( مما ٌدل عليى وجيود 1.10توى معنوٌة )( و ً معنوٌة عند مس1.093)** سبٌرمانل الرتبً االرتباط معامل
عالقة ارتباط معنوٌة بيٌن دور الميوظفٌن اليزراعٌٌن فيً عملٌية نقيل التقانيات الزراعٌية والنشيؤة. و ي   النتٌجية 

و  ا ٌعنً ان نشؤة الموظف تإثر اليى حيد كبٌير عليى دور  فيً عملٌية نقيل  ،(8103تتف  مل دراسة )الطالب 
 التقانات الزراعٌة.

 الطدمة فً الدوائر الزراعٌة:مدة 

 مقدار  وبمتوسط سنة( 0) مدة طدمة وأدنى سنة( 68) كان للمبحوثٌن مدة طدمة أعلى إن البحث نتائ  أشارت

 الميدى طدامتباسي فئيات ثيالث اليى لميدة طيدمتهم فيً اليدوائر الزراعٌية وفقيا   المبحوثٌن تقسٌم تم وقد( 9;.01)

 (.00) رقم الجدول فً مبٌن كما. الفئة وطول

لزراعٌية الييى فئيات وعالقتييه بيدور المييوظفٌن ا فييً اليدوائر طيدمتهم لمييدة وفقيا   المبحييوثٌن توزٌيل( 00) جيدول
 فً عملٌة نقل التقانات الزراعٌة الزراعٌٌن

فئات مدة الطدمة فً 

 الدوائر الزراعٌة )سنة(
 العدد

النسبة 

 المئوٌة

قٌمة معامل 

االرتباط البسٌط 

 rبٌرسون 

  8:.90 088 (06 -0منطفتة )

 80.:0 63 (:8 -07متوسطة ) 1.010

 73.; 88 (68 -;8عالٌة  )

 ٪011 830 المجموع

;،:9 =S.d  01،;9 = ̅ 

 ( سينة حٌيث بلغيت06-0فيً الفئية المنطفتية )  يً المبحيوثٌن مين نسيبة أعلى ( ان01تبٌن من الجدول رقم )

 ثم ،%(80.:0) سنة حٌث بلغت (:8-07)الفئة المتوسطة  من المبحوثٌن نسبة بعد ا جاءت ثم. %(8:.90)

وأظهيرت النتيائ  عيدم وجيود  %(.73.;)حٌيث بلغيت  سينة( 68 -;8)مين الفئية العالٌية  المبحوثٌن نسبة تلتها
عالقية ارتبياط معنوٌية بيٌن دور الميوظفٌن اليزراعٌٌن ومتغٌير ميدة الطدمية فيً اليدوائر الزراعٌية. حٌيث بلغييت 

و ي   النتٌجية تتفي  ميل دراسية )الطاليب  ،( و يً صٌير معنوٌية1.010ط الرتبً لسيبٌرمان )قٌمة معامل االرتبا

(. مميا ٌيدل عليى عيدم وجيود عالقية 8103( والدراسة االطيرى ل )صتيٌب 8103( ودراسة )صتٌب 8103
ٌية ارتباط معنوٌة بٌن دور الموظفٌن الزراعٌٌن فيً عملٌية نقيل التقانيات الزراعٌية ومتغٌير ميدة الطدمية الزراع

 فً الدوائر الزراعٌة.

 مصادر المعلومات الزراعٌة:

 .(:) قٌمة وأدنى( 30) كان للمبحوثٌن قٌمة لمصادر المعلومات الزراعٌة أعلى إن البحث نتائ  أشارت       
 كميا. الفئية وطيول الميدى باسيتطدام فئيات ثالث الى لمصادر المعلومات الزراعٌة وفقا المبحوثٌن تقسٌم تم وقد

 .(00رقم ) الجدول فً
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 فييً اليزراعٌٌن الميوظفٌن بيدور وعالقتييهلمصيادر المعلوميات الزراعٌية  وفقييا   المبحيوثٌن توزٌيل( 08) جيدول 
 الزراعٌة التقانات نقل عملٌة

فئات مصادر 

المعلومات الزراعٌة 

 )قٌمة رقمٌة(

 العدد
النسبة 

 المئوٌة

قٌمة معامل 

االرتباط البسٌط 

 rبٌرسون 

  .8.4 07 (07 -:منطفتة )

**1.38; 
 :;.76 089 (83 -08متوسطة )

 53.:3 ;: (30 -86العالٌة )

 ٪011 830 المجموع

  

 حٌييث بلغييت (83-08) ً فييً الفئية المتوسييطة يي المبحيوثٌن ميين نسييبة أعلييى أن (00ميين الجييدول رقيم ) تبيٌن

ثيم تلتهيا  ،%(73،:3) حٌيث بلغيت( 30-86)ثم جاءت بعد ا نسبة المبحوثٌن من الفئية العالٌية  ،%(:;.76)

 ارتبياط عالقية وجيود النتيائ  وأظهيرت. %( ;8.6) حٌث بلغت (07 -:)منطفتة النسبة المبحوثٌن من الفئة 
مصيادر المعلومييات  ومتغٌيير فييً عملٌية نقييل التقانيات الزراعٌية اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور بييٌن موجبية معنوٌية

 معنوٌية مسيتوى عنيد ،معنوٌية و يً( ;1.38**) لبٌرسيونبسٌط ال االرتباط معامل قٌمة بلغت حٌث. الزراعٌة

 التقانييات نقييل عملٌية فييً اليزراعٌٌن المييوظفٌن دور بيٌن معنوٌيية ارتبيياط عالقية وجييود عليى ٌييدل مميا (1.10)
  .مصادر المعلومات الزراعٌة ومتغٌر الزراعٌة

 

 االستنتاجات والتوصيات

 :االستنتاجات

 ٌؤتً: البحث نستنت  مابناء  على النتائ  التً أسفر عنها 

 ،االرتفياع الى ٌمٌل متوسط  و عام بشكل الزراعٌة التقانات نقل فً الزراعٌٌن الموظفٌن دور ان النتائ  بٌنت

 . الزراع الى الزراعٌة التقانات نقل فً وفاعال   مهما   دورا   ٌإدون الزراعٌٌن الموظفٌن ان  ل  من نستنت 

 كيان ،التقيوٌم( ،المتابعية ،التنفٌ  ،التططٌط ،الزراعٌٌن فً مجاالت )التنظٌمكما بٌنت النتائ  ان دور الموظفٌن 
 االرشييادٌة فييً البيرام  اليزراعٌٌن للمييوظفٌن عيالً دور وجييود  لي  ميين نسيتنت  ،االرتفيياع اليى ٌمٌييل متوسيط

 .الزراعٌة التقانات نقل لعملٌة المطصصة

 المسيتقلة والمتغٌيرات اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور بيٌن سيالبة معنوٌية ارتباط عالقة جود النتائ  أظهرت. 6     
 علييى عالقيية لييه ٌكييون قييد التعلٌمييً المسييتوى أن    ليي  ميين نسييتنت  ،(التطصيي  ،التعلٌمييً المسييتوى) االتٌيية

 ال ي الزراعً الموظف ٌكون أن   الممكن من أنه إ  ،معاك  بشكل الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً الموظفٌن

 أن   اٌتيا   ونستنت . الزراع الى الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً عالٌة طبر  ٌمتل  متوسط تعلٌمً مستوى لدٌه

 التقانييات نقييل عملٌية فييً فعيال دور لييدٌهم ٌكييون قيد مطتلفيية زراعٌية تطصصييات الييى ٌنتميون اليي ٌن الميوظفٌن

 .المطتلفة الزراعٌة التقانات بؤنواع معرفتهم نتٌجة و ل  الزراعٌة

 المسيتقلة والمتغٌيرات اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور بٌن موجبة معنوٌة ارتباط عالقة جود النتائ  أظهرت. 7     
 المييوظفٌن دور فيً تيؤثٌر المتغٌيرات لهي   ان  لي  مين نسيتنت  ،(الزراعٌية المعلوميات مصيادر ،النشيؤة) االتٌية

 .الزراع الى الزراعٌة التقانات نقل عملٌة فً الزراعٌٌن

 المسييتقلة والمتغٌيرات اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور بييٌن معنوٌية ارتبياط عالقية وجييود عيدم النتيائ  بٌنيت. 8      
 دور عليى تيؤثٌر لهيا ليٌ   ي   ان  لي  مين نسيتنت (. الزراعٌية اليدوائر فً الطدمة مدة ،الجن  ،العمر) اآلتٌة

 لهيا تكيون أطيرى متغٌيرات وجيود إليى  لي  ٌعيود وقيد ،الزراعٌية نقيل التقانيات عملٌة فً الزراعٌٌن الموظفٌن

 معنوٌة. ارتباط عالقة

 :التوصيات

 -:ٌؤتً بما الباحثة توصً السابقة االستنتاجات توء فً

 فييً التطبٌقٌيية الزراعٌيية البحيوث وقسييم ،نٌنييوى زراعية ومدٌرٌيية الزراعيية وزارة فيً المسييإولة الجهييات عليى
 الزراعٌية التقانيات نقيل عملٌية بواقيل النهيوض على العمل اإلرشادٌة والمراكز والغابات الزراعة وكلٌة نٌنوى

 اليزراعٌٌن الميوظفٌن دور تحسيٌن عليى والعميل ،بٌينهم فٌما العالقة توثٌ  طرٌ  عن المحافظة فً عام بشكل

 االرشيياد قسييم مسييإولً وعلييى. واإلنتاجٌيية اإلنتييا  لزٌييادة ودعمهييا الييزراع الييى الزراعٌيية التقانييات نقييل فييً



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 :810( 6( العدد )68المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (68)    No. (4)   810: 
 

01 

 اإلرشيياد مفهييوم توتييٌح اجييل ميين إرشييادٌة ومحاتييرات نييدوات إقاميية نٌنييوى زراعيية مدٌرٌيية فييً الزراعييً
 المطصصية االرشيادٌة البيرام  الٌية وتوتيٌح ،الزراعيً القطياع فيً العاملٌن والموظفٌن للمسإولٌن الزراعً

 دور فٌهيا كان التً الزراعٌة التقانات نقل عملٌة مجاالت ببعض النهوض وك ل  الزراعٌة التقانات نقل لعملٌة

 الموظيييف وتعرٌييف  ،(التنفٌيي  مجيييال ،التططييٌط مجييال ،التنظيييٌم مجييال) و ييً تيييعٌفا الييزراعٌٌن المييوظفٌن

 ٌقيوم ان ٌجيب الي ي اليدور وتوتيٌح الزراعٌية التقانيات نقيل فً االرشادٌة للبرام  المهمة بالمراحل الزراعً

 الزراعٌية التنمٌية تحقٌي  اجل من الزراعٌة التقانات تبنً فً الزراع دور تحسٌن فً الزراعً اإلرشاد قسم بهِ

 .المحافظة فً
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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 
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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

                                 الزراعٌييية الحدٌثييية                                  للتقنٌيييات الصيييفراء الييي رة زراع تبنيييً معيييدل(. 8118)محميييد عبيييده ططييياب ،الجبييوري
 .الموصل جامعة ،ماجستٌر رسالة ،كركو  محافظة/  قتاءالحوٌجة فً المتغٌرات ببعض وعالقته

 نقل فً االرشادي االتصال معوقات(. 8108)السامرائً مهدي نجاح وأصصان جاسم حدٌ  محمود ،الجمٌلً
 بيبعض وعالقتهيا سيامراء قتياء فيً الزراعً االرشاد فً العاملٌن نظر وجهة من الزراعٌة التقنٌات

 .تكرٌت جامعة ،(6)08 ،الزراعٌة للعلوم تكرٌت جامعة مجلة ،العوامل

 االرشيياد فييً مقدميية(. 7;;0)الصييبٌحً عبييداللطٌف وطلييدون حميياد جمعيية وحسيين شييكري احمييد ،الرٌميياوي
 .االردنٌة الجامعة ،الزراعة كلٌة ،والتوزٌل للنشر الفالح مكتبة ،الزراعً

 معياٌٌر ظيل فيً االرشيادٌة البيرام  تططيٌط(. 8108)نياجً عبيدالرزا  واشيوا  مطشر جاسم محمد ،الزٌدي
 ،العراقٌية الزراعٌية العليوم مجلية ،العيرا  مين الوسيطى المنطقية محافظات بعض فً الشاملة الجودة

 .بغداد جامعة ،(7)69

 كنانية بوابيات ،للميزارعٌن التقانيات نقيل فيً الزراعيً االرشياد دور (.8103)جيو ر صدٌ  رحبانً ،الشرٌف
 .اونالٌن

 اساسييٌاته الزراعيً االرشياد(. 8116)عزمييً محميد وسيهٌر الطنييوبً عمير ومحميد مصييطفى صيبري ،صيالح

 .االسكندرٌة جامعة ،للكتاب االسكندرٌة مركز ،0ط ،وتطبٌقاته

(. المسييتوى المعرفييً للمييوظفٌن الييزراعٌٌن فييً عملٌيية تططييٌط البييرام  8103احمييد عييواد طالييب) ،الطالييب
 ،مجلية تكرٌيت للعليوم الزراعٌية ،االرشادٌة الزراعٌة وعالقتيه بيبعض المتغٌيرات فيً محافظية نٌنيوى

 جامعة الموصل. ،كلٌة الزراعة والغابات ،قسم االرشاد الزراعً ونقل التقنٌات ،(8)03

 فييً الزراعٌية لالراتيً المسييتدامة التنمٌية اسيتراتٌجٌات(. 8101)الييرإوف عبيد محميود محمييد لميٌ  ،عفانية
 ،نيابل  فيً الوطنٌية النجياح جامعية ،ماجسيتٌر رسيالة ،دراسيٌة كحالية طوبا  محافظة الغربٌة التفة

 .فلسطٌن

 باإلرشيياد العيياملٌن أداء مسييتوى(. 8109)شييرٌف عميير ومحمييد ارحييٌم ابييرا ٌم وفييرا  طلٌييل ماجييد ،علييً
 جامعية مجلية ،اليدٌن صيالح محافظية/ تكرٌيت قتياء فيً الزراعٌية التقنٌيات نقيل بيرام  فً الزراعً

 .الزراعٌة للعلوم الساد  العلمً المإتمر بوقائل طا  عدد ،الزراعٌة للعلوم تكرٌت

 باالرشياد العياملٌن نظير وجهة من الزراعٌة التقنٌات نقل برام  فً االدائٌة الفجوة(. 8108)طلٌل ماجد ،علً

 .تكرٌت جامعة ،(6)08 ،الزراعٌة للعلوم تكرٌت مجلة ،تكرٌت قتاء فً الزراعً

 فيً للزراع الزراعٌة التقانات وتطوٌر تكٌٌف فً الزراعٌة البحثٌة المراكز (. دور8103علً احمد) ،صتٌب

 االرشيياد قسييم ،(6)36،العلمييى للتبييادل اإلسييكندرٌة مجليية ،وعالقتييه بييبعض العوامييل نٌنييوى محافظيية

 .تكرٌت جامعة ،الزراعة كلٌة ،الزراعً واالقتصاد

 الزراعٌية التقانيات وتوزٌيل تيوفٌر فيً الزراعٌية التجهٌيزات شيركة ميوظفً (. دور8103علً احمد) ،صتٌب

 ،(8)88 ،العلمييى للتبيادل اإلسيكندرٌة مجلية ،بييبعض المتغٌيرات وعالقتيه نٌنيوى محافظية فيً لليزراع
 جامعة تكرٌت. ،كلٌة الزراعة ،قسم االرشاد واالقتصاد الزراعً

 ،للطباعيية الٌين جيرٌن ،النامٌية اليدول فيً النياجح الزراعيً االرشياد فلسيفة(. 8103)عبيا  عبيدالحلٌم ،قشيطة
 .القا رة جامعة

 .دمش  ،والتوزٌل والنشر للطباعة تموز ،والمدراء االدارة(. 8103)شكور سٌد عدنان ،الكرمكً

 والمطبوعيات الكتيب مدٌرٌية ،الزراعيً االرشياد (.8119)شمعون ولٌلى شٌخ جمعة ودروٌش وحٌد بشار ،ننه
 .سورٌا ،حلب جامعة ،الزراعة كلٌة ،الجامعٌة
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