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 الخالصة 

إلى التعرف على حجم معوقات تطبيق البحوث الزراعية من وجهة نظر الباحثين في يهدف البحث   
محافظة نينوى ثم إيجاد االختالف في وجهات نظرهم وفقا لبعض خصائصهم الشخصية والوظيفية ، تكونت 

( مبحوث، جمعت البيانات باستخدام استمارة استبيان أعدت لهذا البحث، تم تحليل 111عينة البحث من )

، اختبار مان وتني، يبيانات باستخدام بعض الوسائل اإلحصائية منها )معامل االرتباط البسيط، الوزن المؤوال
اختبار كروسكال والس( وقد أظهرت النتائج ان مستوى حجم المعوقات بشكل عام هو عالي يميل الى 

تال المراتب األولى من حيث المتوسط وان مجال المعوقات االدارية والتنظيمية ومجال المعوقات المالية اح
الحجم، بينما جاء مجال المعوقات االجتماعية ومجال المعوقات الفنية بالمراتب األخيرة كما أظهرت النتائج 
عدم وجود فروق معنوية في حجم معوقات تطبيق البحوث الزراعية وفقاً للمتغيرات اآلتية: )الجنس ، النشأة، 

، عدد البحوث العلمية المنشورة( في حين أظهرت النتائج وجود فروق  الشهادة العلمية ، المرتبة العلمية
معوقات تطبيق البحوث  وقد استنتجت الباحثة حقيقة وجودمعنوية وفقا لمتغير مدة الخدمة الوظيفية . 

الزراعية في المجاالت األربعة بشكل عام ، وان األشكال الرئيسي الذي يعيق تطبيق نتائج البحوث الزراعية 
لق بالجوانب اإلدارية والتنظيمية والمالية وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات أهمها االعتماد على يتع

 التنموية المقرة والممولة من قبل وزارة التعليم العالي او وزارة الزراعة او محافظة نينوىالبرامج الوطنية 
لتعليم العالي ووزارة الزراعة وهذه البرامج تضم في عضويتها باحثين ومرشدين زراعيين من وزارة ا

وبعض الجهات الساندة من الوزارات األخرى ومن خالل هذه البرامج يتم تحديد المشكلة األكثر ضررا 
للقطاع الزراعي ، ومن ثم توجيه جمهور الباحثين إليجاد الحلول لحلها ثم التعاون مع المرشدين الزراعيين 

قل عن ثالث سنوات لحين اكتساب نتائج  البحوث درجة التطبيق لتطبيقها في حقول الزراع ولمدة زمنية الت
 من قبل الزراع.

 كلمات دالة: معوقات تطبيق البحوث ، البحوث الزراعية ، الباحثين الزراعيين .
 

   / 92012 /10وقبوله    2012 /5  17/م البحث تاريخ تسل

 
 المقدمة 
نقر  الغرذاء غ االهميرة والخطرر مرن ابررز مالمحره يواجه العرراق فري الوقرت الحاضرر تحردياً ارذائياً برال

( على الرام من توفر االمكانات المتاحة في العراق )توفر مروارد 2000،  نصيف) واضطراره الى استيراده 
( ويعتبررر تطبيررق البحرروث الزراعيررة مررن اكثررر السرربل 2001زراعيررة بشرركل كبيررر ، والتنرروع البيئرري( )عبرراس ، 

(،حيرث ترتمكن Stads and Beintema  ،2004زراعري وتحقيرق االمرن الغرذائي)فاعليرة فري زيرادة االنترا  ال

الدول النامية من خالل تطبيق نتائج البحث العلمي من وضع اقدامها على اول درجة من درجرات سرلم التطرور 
رة ( وألن عمليرة التغييرر مسرتم2001الذي يمكنها من اللحاق بالدول المتقدمة)المؤتمر الدولي الزراعي االول، 

والتقنيررات الزراعيررة الترري تفرزهررا المراكررز البحثيررة متخصصررة ومتنوعررة ومتعررددة ومتجررددة االمررر الررذي يلقرري 
بعبىء كبير على االرشاد الزراعي باعتباره المسؤول االول عن نقل التقنيات الزراعية المتطورة الرى جمهرور 

ترجمررة نتررائج االبحرراث الزراعيررة الررى  ( . وفرري الواقررع فرر ن عرردم2001المسررتفيدين منهررا )أبررو العررز وآخرررون ، 

تقنيات جديدة يستخدمها الفالح والمنتج الزراعي يشكل مشكلة تعانيها الدول النامية بمجملها بدرجرة او براخرى 
( ففي العراق هناك العديد من العقبات التي تحول دون تطبيق نتائج البحوث الزراعية مرن قبرل 1991)وزان ، 

عف الجهراز اإلرشرادي ويتضرل ذلرك مرن خرالل العديرد مرن الدراسرات منهرا دراسرة المستفيدين منها، أهمهرا ضر
( ودراسرة 2001( ودراسرة الشرمري )2001( ودراسرة الطرائي )2005) ي( ودراسرة الجرجرر2005نصيف )

( . كما تشير الدراسات الرى وجرود ضرعف فري التنسريق والتعراون برين 2009( ودراسة لفتة )2005الجبوري )

واالرشاد الزراعري علرى الررام مرن ضررورة وجرود عالقرة وظيفيرة متبادلرة حيرة برين المرشرد  المراكز البحثية
( ودراسررة 2005( ودراسرة الشرعار )1919والباحرث الزراعري لتطبيرق نتررائج البحروث ومنهرا دراسرة الررراوي )

 فز ( كما ان معظم البحوث ال تعكس اولويات المشكالت الحقيقية وتضعف الحوا2010كاطع وعبد الرزاق )

 
 البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني
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المادية والمعنوية للباحثين الزراعيين حيث ياتي تقدير الباحث في معظم االحيران علرى ابحاثره المنشرورة 
( ويشرير جميرل الرى عردم وجرود معرايير صرادقة تسرتند علرى 2000من دون اعتبار لقيمتها التطبيقيرة )رحمرة ، 

اثيرات البحث في مختلف شررائل المجتمرع المسرتفيدة مرن نترائج البحروث الزراعيرة )جميرل بيانات موثوقة عن ت
( باالضافة الى ان تمويل مثل هذه االبحاث يأتي اسفل قائمرة األوليرات حيرث توصرل أحمرد فري دراسرته 2011،

د منهرا فري الى ان تمويل البحوث في العراق متواضع جداً اذ يصعب معه انجاز بحروث علميرة وتطبيقيرة يسرتفا
( ، كمرا ان بعرض المعوقرات تررتبط برالكوادر البحثيرة نفسرها بمسرتوياتها 2010معالجة مشاكل واقعية )أحمرد ، 

المختلفة ليس فقط من حيث أعدادها وانما مرن حيرث ضرعف تأهيلهرا وإعردادها وتردريبها وتجديرد تأهيلهرا وعردم 
سررتبيانات الترري اجريررت فرري وزارة العلرروم ترروفر التسررهيالت الكافيررة لعملهررا حيررث كشررفت تقررارير العمررل واال

والتكنولوجيررا محدوديررة عطرراء البرراحثين بشرركل عررام والبرراحثين الررزراعيين بشرركل خررا  فرري السررنوات االخيرررة 
( ، كمررا يتبرين مرن دراسررة العباسري قلررة المختبررات العلميرة والمعامررل الفنيرة والحقررول 2009)علري وآخررون ، 

البحوث وقلة او انعدام تفاعل البراحثين الرزراعيين مرع االوسراط العلميرة فري واالجهزة والمواد الالزمة إلجراء 
( ، هررذا باإلضرافة الررى وجررود العديرد مررن المعوقررات التري تحررول دون تطبيررق البحرروث 2005العرالم )العباسرري ، 

الزراعيرة فري العرراق بشركل عرام وفري محافظرة نينروى بشركل خرا  ، فبرالرام مرن ان محافظرة نينروى تتمتررع 
ر اإلمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة ووجود العديد من المؤسسات البحثية مثل كليرة الزراعرة والغابرات بتوف

في جامعة الموصل والمعهد الزراعي التقني في الموصل وقسم البحروث الزراعيرة ، وينجرز سرنوياً العديرد مرن 
 209لغابرات فري جامعرة الموصرل فري كليرة الزراعرة وا 2011البحوث الزراعية حيث بلرغ عردد البحروث لعرام 

 يوفري المعهرد الزراعر  (2011،  احصرائيات قسرم البحرث والتطروير فري كليرة الزراعرة والغابرات / جامعرة الموصرل) بحث
أمرا فري قسرم البحروث  (2011، احصرائيات المعهرد الزراعري التقنري فري الموصرل )بحرث 212التقني في الموصرل بلرغ 

، هرذا باإلضرافة إلرى الجهرود الوطنيرة التري   (2011، ت قسم البحروث الزراعيرةاحصائيا )بحث 42الزراعية فقد بلغ 

بذلت وتبذل من قبل الحكومة من خالل البرامج الوطنيرة إال أن نسربة ضرئيلة جرداً مرن البحروث الزراعيرة تأخرذ 
يرة نوعيرة سبيلها إلى مرحلة التطبيق او تساهم في حل مشاكل واقعية ومن ثم لرم تكرن هنراك فري الواقرع نقلرة تقن

تساهم في تحقيق التنمية الزراعية ، وإذا دققنا باحثين بموضوعية عرن الخلرل واألسرباب المؤديرة إلرى ذلرك نجرد 
بدون أدنى شرك ان هنراك العديرد مرن المعوقرات التري تحرول دون تطبيرق نترائج البحروث الزراعيرة منهرا مرا هرو 

اعي وسررعياً وراء تشررخي  هررذه المعوقررات إداري ومنهررا مررا هررو فنرري ومنهررا مررا هررو مررالي ومنهررا مررا هررو اجتمرر
 والنهوض بواقع البحوث الزراعية فقد وضعت الباحثة األهداف اآلتية : 

نينوى وسروف  من وجهة نظر الباحثين في محافظة أوال: التعرف على حجم معوقات تطبيق البحوث الزراعية
 يتم تحقيق هذا الهدف من خالل االهداف الفرعية اآلتية : 

فري  هرة نظرر البراحثين فري محافظرة نينروىسرتوى حجرم معوقرات تطبيرق البحروث الزراعيرة مرن وجتحديرد م-أ 
المجاالت االتية )المعوقات اإلدارية والتنظيمية ، المعوقرات الفنيرة ،المعوقرات الماليرة ، المعوقرات االجتماعيرة( 

 بشكل عام.
محافظرة  هرة نظرر البراحثين فري ترتيب مجراالت معوقرات تطبيرق البحروث الزراعيرة وفقراً لحجمهرا مرن وج-ب 

 نينوى . 
نينروى فري   ترتيب معوقات تطبيق البحوث الزراعية وفقاً لحجمها مرن وجهرة نظرر البراحثين فري محافظرة -  

كل مجال من المجاالت االتية )المعوقات االدارية والتنظيمية ، المعوقات الفنية ، المعوقات المالية ، المعوقرات 
 االجتماعية( . 

في وجهات نظر الباحثين في محافظة نينروى فري تحديرد حجرم معوقرات تطبيرق البحروث  االختالفإيجاد  ثانيا :
الزراعية وفقاً للمتغيرات اآلتية )الجرنس، النشرأة ، الشرهادة العلميرة ، المرتبرة العلميرة ، مردة الخدمرة الوظيفيرة ، 

 عدد البحوث العلمية المنشورة( . 
 

  مواد البحث وطرائقه
ًً مرن البراحثين الرزراعيين العراملين فري المؤسسرات البحثيرة المتمثلرة  211البحث ) شمل مجتمع َ ( مبحوثا

بكلية الزراعة والغابات في جامعرة الموصرل والمعهرد الزراعري التقنري فري الموصرل وقسرم البحروث الزراعيرة 
مررن المؤسسررات % مررن البرراحثين الررزراعيين فرري كررل 20التطبيقيررة ، وتررم اختيررار عينررة عشرروائية طبقيررة بنسرربة 

( باحثراً زراعيراً، ولغررض جمرع البيانرات الخاصرة بالبحرث 111البحثية الثالثة وبذلك تكونت عينة البحث مرن )

تررم إعررداد اسررتمارة اسررتبيان خاصررة بوصررفها اداة رئيسررية لجمررع البيانررات ، بعررد االطررالع علررى بعررض األدبيررات 
، الجررزء األول تضررمن بيانررات تتعلرررق  والدراسررات ذات العالقررة بموضرروع البحررث وقررد تكونرررت مررن جررزئين

بالخصائ  الشخصية والوظيفية وكما ياتي )الجنس ، النشأة، الشهادة العلميرة ، المرتبرة العلميرة ، مردة الخدمرة 
( فقررة تعبرر كرل منهرا عرن معروق 19الجرزء الثراني فتضرمن ) الوظيفية ، عدد البحوث العلمية المنشورة( ، أما
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راعيرة ترم توزيعهرا علرى اربرع مجراالت هري )المعوقرات االداريرة والتنظيميرة ، من معوقات تطبيق البحروث الز
المعوقررات االجتماعيررة( وللتعرررف علررى راي المبحرروث حررول حجررم    المعوقررات الماليررة ، المعوقررات الفنيررة ،

معوقات تطبيق البحوث الزراعية طلب منه االجابة علرى مقيراس مكرون مرن خمرس بردائل امرام كرل فقررة وهري 
،  2،  4، 5جدا ، كبيرة ،متوسطة ، قليلة ، قليلرة جردا( ، وترم تخصري  درجرات لهرذه البردائل كراألتي ) )كبيرة

( علرررى التررروالي. ترررم التحقرررق مرررن الصررردق الظررراهري بعررررض اسرررتمارة االسرررتبيان علرررى مجموعرررة مرررن 1، 2

مة صريااتها المتخصصين في اإلرشاد الزراعي للتعرف على آرائهم ومالحظاتهم حول فقرات االستبيان وسال
ومدى وضوحها ودقة قياسها وبعد اخذ مالحظاتهم بعين االعتبار تم الحذف والتعرديل واإلضرافة علرى اسرتمارة 
االسررتبيان ،وقررد تررم ايجرراد معامررل الثبررات باسررتخدام طريقررة التجزئررة النصررفية وتررم التصررحيل باسررتخدام معادلررة 

(Guttman) طبيررق البحرروث الزراعيررة بمجاالترره االربعررة ،حيررث بلغررت قرريم معامررل الثبررات لمقيرراس معوقررات ت
، 0.81، الفنيرة 0919( بينما بلغت قريم معامرل الثبرات للمجراالت االربعرة كمرا يلري )االداريرة والتنظيميرة 0994)

( واهم الوسائل المستخدمة فري تحليرل البيانرات هري )معامرل االرتبراط البسريط، 0919، االجتماعية 0911المالية 

 والس(. لر مان وتني ،اختبار كروسكا،اختبا يالوزن المؤو
   

  النتائج والمناقشة
أوال: التعرف على حجم معوقات تطبيق البحوث الزراعية من وجهة نظرر البراحثين فري محافظرة نينروى وقرد 

 تحقق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية اآلتية : 
لبراحثين فري محافظرة نينروى فري تحديد مستوى حجرم معوقرات تطبيرق البحروث الزراعيرة مرن وجهرة نظرر ا-أ

المجررراالت التاليرررة قالمعوقرررات الداريرررة والتنظيميرررة ي المعوقرررات الفنيرررة ي  المعوقرررات الماليرررة ي المعوقرررات 
لتحديد مستوى حجم معوقات تطبيرق البحروث الزراعيرة فري المجراالت االربعرة بشركل  االجتماعية( بشكل عام.

ات تطبيرق البحروث الزراعيرة إلرى ثرالث فئرات باسرتخدام المردى عام تم تقسيم الدرجات المعبرة عن حجم معوقر
 (1النظري، وكما موضل في الجدول )

  
 ( :مستوى حجم معوقات تطبيق البحوث الزراعية من وجهة نظر المبحوثين بشكل عام1الجدول )

Table (3): Level of obstacles size for applying the agricultural researches from the 

respondents' point of view generally 
 مستوى حجم المعوقات

Level of obstacles size 
 عدد المبحوثين

Respondents Number 
 النسبة المئوية

percentages 

 ( درجة111-19منخفض )

degree (111-19  )low 
1 0.87 

 ( درجة254-112متوسط )

degree (254-112 )medium 
44 20992 

 ( درجة240-255عالي )

degree (240-255) high 
01 1192 

 المجموع
total 

111 100% 

% مررن البرراحثين الررزراعيين المبحرروثين يرررون ان مسررتوى 99( ان مررا يقرررب 1يتبررين مررن الجرردول رقررم )

حجم المعوقات بشكل عام هو عالي يميل الى المتوسط مما يعبر عن حجم وجديرة هرذه المعوقرات والتري تحرول 
 ث الزراعية في حقول الزراع واالستفادة منها. دون تطبيق البحو

برراحثين فرري محافظررة ترتيررب مجرراالت معوقررات تطبيررق البحرروث الزراعيررة وفقرراه لحجمهررا مررن وجهررة نظررر ال-ب
( أن مجررال المعوقررات االداريررة والتنظيميررة ومجررال المعوقررات 2تشررير النتررائج الموضررحة فرري جرردول ) نينرروى .

% ، 0992درجرة ووزن مئروي  29920درجرة  29910توسرط حسرابي مقرداره اترب االولرى بمالمالية احتال المر
على التوالي وقد يرجع سبب ذلرك الرى ضرعف المؤسسرات البحثيرة واإلرشرادية وتشرتتها وعردم وجرود  0191%

اسررتيراتيجية واضررحة لتنظرريم عملهررا باالضررافة الررى عرردم ترروفر التمويررل الكررافي لوضررع نتررائج البحرروث موضررع 
خيررة بمتوسرط حسرابي المعوقات االجتماعية ومجال المعوقات الفنية فقد جاءا بالمراتب األ التطبيق . اما مجال

على التروالي وقرد يعرود سربب ذلرك الرى  %0491% ، 0499درجة ووزن مئوي  2.005درجة  29044مقداره 

التنظريم الرالزم أن الزراع يشعرون بالحاجة إلى التقنيات الجديردة ويتقبلرون اسرتخدامها إذا مرا تروافرت اإلدارة و
إلنتا  ونقل التقنيات وان األمور الفنيرة متروفرة نوعراً مرا وإنهرا قابلرة للتطروير إذا مرا تروافرت اإلدارة والتنظريم 

 والتمويل الكافي. 
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 (: ترتيب مجاالت معوقات تطبيق البحوث الزراعية وفقاً لحجمها من وجهة نظر المبحوثين 2الجدول) 

Table (2): Rank order of the obstacles aspects for applying agricultural researches 

according to their sizes from the respondents' point of view  

 المجاالت ت
aspects 

 المتوسط الحسابي*

Arithmetic Mean * 
 الوزن المئوي
weighted 

percentage  

 الرتبة
Rank 

order 

 يةالمعوقات اإلدارية والتنظيم 1
Administrative and 

organizational obstacles  

29910 0992 1 

 المعوقات المالية 2
Financial obstacles   

29920 0191 2 

 المعوقات االجتماعية 2
Social obstacles   

29044 0499 2 

 المعوقات الفنية 4
technical obstacles  

29005 0491 4 

 5*الدرجة القصوى = 
*The maximum degree = 5 
ترتيب معوقات تطبيق البحوث الزراعية وفقاه لحجمها مرن وجهرة نظرر البراحثين فري محافظرة نينروى فري  -ج

كررل مجررال مررن المجرراالت اآلتيررة قالمعوقررات الداريررة والتنظيميررة ي المعوقررات الفنيررة ي المعوقررات الماليررة ي 
حتررل المرتبررة األولررى فرري مجررال المعوقررات ( أن المعرروق الررذي ا2يتبررين مررن جرردول ) المعوقررات االجتماعيررة( .

اإلداريرررة والتنظيميرررة هرررو )ضرررعف أو انعررردام دور الجمعيرررات التعاونيرررة الفالحيرررة فررري تطبيرررق نترررائج البحررروث 
وقد يعود سبب ذلرك الرى ضرعف ا إلمكانيرات  1199ووزن مؤي % 49245مقداره  الزراعية( بمتوسط حسابي

الحكومرة وضرعف الخبررات الفنيرة واإلداريرة فيهرا وقلرة الترردريب  الماليرة لهرذه التنظيمرات وقلرة دعمهرا مرن قبرل
وانخفاض الوعي التعاوني للرزراع باإلضرافة إلرى عردم وجرود معرايير لتقيريم أداء تلرك التنظيمرات، امرا المعروق 
الذي جراء فري المرتبرة االخيررة فهرو )عردم تعراون المراكرز البحثيرة مرع البراحثين بمرا يمكرنهم مرن تنفيرذ بحروثهم 

وقد يعود سربب ذلرك الرى انره   0092% يدرجة ووزن مؤو 29509حيل( بمتوسط حسابي مقداره كل الصبالش

على الرام من الرنق  الحراد فري الخردمات المسراندة للبحروث الزراعيرة التري تقردمها المراكرز البحثيرة للبراحثين 
ثين اال انه مرن المالحرظ ان وعدم اتسامها بالمرونة والمعاصرة التي تتطلبها عمليات البحث وطبيعة عمل الباح

 ن( ا4المراكررز البحثيررة متعاونررة مررع باحثيهررا ضررمن الميزانيررات واإلمكانيررات المتاحررة لهررا،ويتبين مررن جرردول )

المعوق الذي احتل المرتبة األولى في مجال المعوقات الماليرة هرو )ضرعف او انعردام دور القطراع الخرا  فري 
وقرد يعرود سربب ذلرك إلرى  1095% يدرجرة ووزن مرؤو 49201حثي( بمتوسط حسرابي مقرداره دعم القطاع الب

عدم وجود مؤسسات تمويلية ومصارف لها اهتمامات باالستثمار في مجال البحوث الزراعية ، كما يحدث فري 
الدول المتقدمة التي يقوم فيها القطاع الخا  بتمويل البحوث بهردف االسرتفادة مرن نتائجهرا باإلضرافة إلرى عردم 

ا  علرى تصرور متطلبرات وفوائرد االسرتثمار فري البحروث الزراعيرة، أمرا المعروق الرذي جراء قدرة القطاع الخر
راع( بمتوسرط حسرابي ال يؤدي تطبيقها الى تحسين الحالة االقتصادية للز مرتبة األخيرة فهو )بعض التقنياتبال

ة يررؤدي وقررد يعررود سرربب ذلررك الررى ان االررب التقنيررات الزراعيرر  1191% يدرجررة ووزن مررؤو29221مقررداره 

تطبيقها الى زيادة االنتا  الزراعي وبالتالي تحسين الحالة االقتصادية للزراع اذا ما تم تطبيقها ضمن الشرروط 
والظروف والتوصيات الخاصة بها بالشكل الصحيل او ان تطبيقها يؤدي الى زيادة في االنتا  الزراعي ولكرن 

المعرروق الررذي احتررل  ن( ا5جرردول )ال، كمررا يتبررين مررن  كلفررة التطبيررق قررد تتجرراوز الزيررادة المتحققررة فرري االنتررا 

ل المخراطرة( بمتوسرط حسرابي المرتبة االولى في مجال المعوقات االجتماعية هو )عردم اسرتعداد الرزراع لتحمر
وقد يعود سبب ذلك الى محدودية امكانيرات الرزراع الماليرة وتردني نسربة  1199% يدرجة ووزن مؤو 49095

الزراعية، اما المعروق الرذي جراء فري المرتبرة األخيررة فهرو )تعرارض بعرض نترائج  نجاح تطبيق نتائج البحوث
درجررة  29011تمررع( بمتوسررط حسررابي مقررداره البحرروث الزراعيررة مررع القرريم والعررادات والتقاليررد السررائدة فرري المج

ين وقد يعود سبب ذلك الى المام البراحثين برالظروف االجتماعيرة التري تحريط برالمزارع  1194% يووزن مؤو

وعملهم مما يؤدي الى تقديم نتائج بحوث متماشية مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع،و يتبرين مرن جردول 
المعوق الذي احتل المرتبة األولى في مجال المعوقات الفنيرة هرو )قلرة الحقرول اإلرشرادية المتخصصرة  ن( ا1)

وقرد يعرود  1092% يدرجرة ووزن مرؤو 4.009حوث( بمتوسط حسابي مقداره لتوضيل كيفية تطبيق نتائج الب

سبب ذلك إلى التجاوز على معظم الحقرول اإلرشرادية مرن قبرل أهرالي المنطقرة باإلضرافة الرى ضرعف امكانيرات 
الحقول االرشادية الموجودة من حيث توفر الوسائل والمستلزمات المساعدة في تنفيذ االنشطة االرشادية وعردم 
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ة ومتخصصررة فرري التقنيررات الزراعيررة، امررا المعرروق الررذي جرراء بالمرتبررة وجررود كرروادر ارشررادية مدربررة ومؤهلرر
يهم( بمتوسرط حسرابي مقرداره األخيرة هو )عدم اقتناع الباحثين بمشاكل الزراع التي ينقلها المرشرد الزراعري الر

وقد يعرود سربب ذلرك الرى وجرود رابرة صرادقة لردى البراحثين الرزراعيين  1194%يدرجة ووزن مؤو 29219

 ألجراء بحوث تحل مشاكل واقعية للزراع اذا ما قام المرشد الزراعي بنقلها اليهم. المبحوثين
 

 
 (: ترتيب المعوقات اإلدارية والتنظيمية  وفقاً لحجمها من وجهة نظر المبحوثين  3الجدول)

Table (3): Rank order of the administrative and organizational obstacles according 

to their sizes from the respondents' point of view 

 المعوقات اإلدارية والتنظيمية ت 
Administrative and organizational obstacles  

المتوسط 
 الحسابي*

*Arithmatic 

Mean 

 الوزن المئوي
weighted 

percentage 

 الرتبة
Rank 

order 

طبيق ضعف او انعدام دور الجمعيات التعاونية الفالحية في ت 1
 نتائج البحوث الزراعية  

Weakness or the lack of role of the 

cooperative farmers societies in applying the 

results of the agricultural researches.  

49245 1199 1 

عرردم وجررود مؤسسررة مركزيررة تقرروم بتحقيررق االنسررجام بررين  2
 البحث العلمي الزراعي وخطط التنمية

There is no central institution that works on 

achieving consistency between the 

agricultural scientific research and the 

development plans.  

49211 1192 2 

عدم وجود نظام لمتابعة نتائج تطبيق البحوث الزراعية علرى  2
مسرررتوى حقرررول المرررزارعين بهررردف تقيررريم النترررائج ومعالجرررة 

 ل التطبيق مشاك
There is no system to follow up the results of 

agricultural researches on the level of farmers 

aiming at evaluating the results and fixing the 

application problems.  

49220 1491 2 

اياب سياسرة عامرة للدولرة تسراعد علرى إبرراز دور البحروث  4
 لتنمية وتدفع بنتائجها نحو التطبيق.الزراعية في ا

The absence of a general policy of the state 

that helps to reveal the role of agricultural 

researches in development and adopting their 

results to be applied.  

49112 1290 4 

 ى اياب او عدم وضوح استراتيجيات بحثية طويلة المد 5
The absence or the non-clarity of long-term 

research strategies.   

49121 1295 5 

عرردم وجررود صرريغة تنظيميررة بحثيررة إرشررادية واضررحة تقرروم  1
 ب يصال نتائج البحوث إلى المستفيدين منها. 

The absence of a clear organizational, 

research and extension form that rests on 

conveying the results to the beneficiaries.  

29992 0999 1 

عدم توفر اآلليات الالزمة الختبرار نترائج البحروث وتطويعهرا  0
 في حقول المزارعين.

Unavailability of the necessary mechanisms 

and using them in the farmers' fields.  

 

29912 0990 0 
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هررزة اإلرشرراد الزراعرري ومراكررز عرردم وجررود تنسرريق بررين أج 1
 البحوث الزراعية 

The absence of coordination between the 

extension systems and the agricultural 

research centers.  

29950 0992 1 

ضرررعف فاعليرررة نظرررام المتابعرررة والرقابرررة والتقيررريم ل نشرررطة  9
 البحثية.

The ineffectiveness of the follow up control 

and evaluation system for the research 

activities.  

29914 0192 9 

 اياب التنسيق والتعاون بين المراكز البحثية  10
Lack of coordination and cooperation among 

the research centers.  

29901 0192 10 

ثين ارتباط معظم معايير التقدم المهني وحروافز الترقيرة للبراح 11
بالنشر العلمي في دوريات معروفة علمياً اكثر مرن ارتباطهرا 

 بجدوى النتائج البحثية وإمكانية تطبيقها.
Most of the professional advancement and 

promotion incentives of the researchers are 

related to the scientific publication in famous 

periodicals more than their relatedness with 

the research results feasibility and the 

possibility of applying them. 

29190 0190 11 

االفتقررار الررى اليررة لجمررع المعلومررات والمشرركالت البحثيررة مررن  12
قبرررل االرشررراد الزراعررري ممرررا يرررؤدي الرررى ضرررعف التخطررريط 

 للبحوث الزراعية.
Lack of a technique for collecting the 

information and research problems by the 

extension and that leads to the weakness in 

planning for the agricultural researches.  

29154 0091 12 

عدم تبني مراكز البحوث لخطرة واضرحة ألولويرات البحروث  12
 الزراعية 

The research centers don’t adopt a clear plan 

for the agricultural researches priorities.  

29119 0194 12 

ضرررعف التنسررريق الضرررروري وانعدامررره أحيانرررا برررين مراكرررز  14
 البحوث او الباحثين والجهات المستفيدة 

The lack of the necessary planning between 

the research centers or researchers and the 

beneficiaries.  

2.102 0191 14 

 اياب الالمركزية في مجال البحوث الزراعية 15
The absence of decentralization in the field of 

agricultural researches. 

 

29112 0292 15 

عدم تعاون المراكز البحثية مع الباحثين بما يمكنهم من تنفيرذ  11
 بحوثهم بالشكل الصحيل

The lack of cooperation between the research 

centers and the researchers that enables them 

from conducting their researches in the 

appropriate way.   

 

29509 0092 11 

 5*الدرجة القصوى = 
*The maximum degree = 5 
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 (: ترتيب المعوقات المالية  وفقاً لحجمها من وجهة نظر المبحوثين 4الجدول) 
Table (4): Rank order of the financial obstacles according to their sizes from the 

respondents' point of view 

                                            المعوقات المالية ت 
Financial obstacles:    

المتوسط 
 الحسابي*

*Arithmatic 

Mean 

 الوزن المئوي
weighted 

percentage 

 الرتبة
Rank 

order 

 ضعف او انعدام دور القطاع الخا  في دعم القطاع البحثي. 1
The lack or the weakness of the private sector role 

in supporting the research sector.  

49201 1095 1 

انخفررراض دخرررول الرررزراع ممرررا يعيرررق التوسرررع الزراعررري وادخرررال  2
 مستويات تقنية متقدمة.

The low income of farmers hinders the agricultural 

extension  and the introduction of advanced 

technical levels.  

49225 1495 2 

ضررعف المكافئررات الماليررة المرتبطررة بنجرراح تطبيررق نتررائج البحرروث  2
 الزراعية.

The small financial rewards that are connected with 

the success of applying the agricultural researches. 

49190 1291 2 
 
 

عدم توفر االعتمادات المالية الالزمة لوضرع نترائج البحروث موضرع  4
 التطبيق .

Unavailability of the necessary financial credits to 

apply the research results.   

49121 1295 495 

تجررارب الحقليررة مررن اجررل فحرر  وتأكيررد قلررة التخصيصررات الماليررة لل 5
 كفاءة البحوث الزراعية.

The lack of the financial allocations for the field 

experiments necessary for checking and confirming 

the efficiency of the agricultural researches. 

49121 1295 495 

دريب وكرذلك قلرة االعتمرادات قلة االعتمادات المالية المخصصرة للتر 1
 المالية المخصصة لتجهيز مراكز التدريب القائمة لتدريب الزراع.

Lack of funding for training and for supplying the 

current training centers to train the farmers. 

 

49112 1292 1 

 ث.عدم توفر سياسة سعرية مشجعة للزراع على تطبيق نتائج البحو 0
Unavailability of pricing policy that encourages the 

farmers to apply the research results.  

49104 1291 0 

عدم توفر القروض والدعم الالزم لمساعدة صغار المرزارعين علرى  1
 تطبيق نتائج البحوث.

Unavailability of the necessary loans and support to 

assist the small farmers to apply the research 

results.  

49025 1090 1 

عرردم وجررود مكافئررات ماليررة للررزراع الررذين يقومررون بتطبيررق نتررائج  9
 البحوث الزراعية اسرع من ايرهم.

No financial reward to the farmers who apply the 

results of the agricultural researches quicker than 

other farmers. 

 

29905 0995 9 

 قلة دراسات الجدوى االقتصادية للبحوث الزراعية. 10
The lack of feasibility studies of agricultural 

researches. 

 

29901 01912 10 
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ارتفرراع كلفررة تطبيررق بعررض التقنيررات البحثيررة قياسرراً بالمنررافع المتحققررة  11
 منها.

The high cost of applying some research techniques 

compared to the benefits obtained.   

29199 0490 11 

صغر حجم الملكية الزراعية ال يسمل بتطبيرق بعرض نترائج البحروث  12
 الزراعية.

The small size of the agricultural property doesn’t 

allow the application of the agricultural researches 

results.  

29449 1990 12 

ال توجررد فوائررد ماديررة ملموسررة فرري زيررادة االنتررا  عنررد تطبيررق نتررائج  12
 البحوث الزراعية.

There are no tangible financial benefits in 

increasing the production when applying the 

Results of the agricultural researches.  

29210 1091 12 

دي تطبيقهرررا الررى تحسرررين الحالررة االقتصرررادية بعررض التقنيرررات ال يررؤ 14
 للزراع.

Some technologies don’t lead to improving the 

farmer economic status.  

29221 1191 14 

 The maximum degree = 5*                                                                          5*الدرجة القصوى = 

 
 (: ترتيب المعوقات االجتماعية  وفقاً لحجمها من وجهة نظر المبحوثين 5) جدولال

Table (5): Rank order of the social obstacles according to their sizes from the 

respondents' point of view 
 المعوقات االجتماعية ت 

Social obstacles:    
المتوسط 
 الحسابي*

*Arithmatic 

Mean 

 وزن المئويال
weighted 

percentage 

 الرتبة
Rank 

order 

 عدم استعداد الزراع لتحمل المخاطرة  1
Farmers are not ready to take risk.  

 

49095 1199 1 

الهجرررة مررن الريررف الررى الحضررر ومررا يترتررب علررى ذلررك مررن عررزوف  2
 المنتجين عن تطبيق المبتكرات البحثية وتطوير االنتا . 

Migration from the village to the city and its 

consequences represented by the producer abstention 

from applying the research innovations and 

developing the production.  

49019 1194 2 

 تفضيل الزراع ل سلوب التقليدي في الزراعة. 2
The farmers prefers the traditional style of agriculture.  

29950 0992 2 

صررررعوبة تمثيررررل الررررزراع للبحرررروث الزراعيررررة الخررررتالف مسررررتوياتهم  4
 االجتماعية والثقافية.

The difficulty of representing the agricultural 

researches by the farmers due to the differences in 

their social and cultural levels.  

29922 01.5 4 

 قلة الوعي واالدراك الفني للمزارعين بمستلزمات االنتا  الحديث. 5
The lack of awareness and the farmers' technical 

awareness with the requirements of the modern 

production.  

29914 0192 5 

عدم وجود اجتماعات ارشادية خاصة برالزراع توضرل الفوائرد المترتبرة  1
 تطبيق نتائج البحوث الزراعية . على

Unavailability of extension meeting for the farmers 

that show the benefits resulting from applying the 

agricultural researches results.  

29190 0190 195 
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 عدم ثقة المستفيد بجدوى البحوث وجدارة الباحث . 0
The beneficiary doesn’t trust the feasibility of 

researches and the researcher's competency.  

29190 0190 195 

عدم اعتماد مبردأ اشرراك المرشردين الرزراعيين والجهرات المسرتفيدة فري  1
 مناقشة نتائج البحوث والتطبيق بشكل دوري.

The principle of excluding the extension agents and 

the beneficiaries in discussing the results of researches 

and application periodically is adopted. 

29111 0091 1 

 ضعف قدرة الزراع على فهم واستيعاب المبتكرات البحثية. 9
The weakness of the farmer's ability to understand the 

comprehend the research innovations.  

29145 0199 9 

انشغال الزراع باالنتا  االعتيادي اليرومي وشرعورهم برأن تطبيرق نترائج  10
 البحوث يتطلب توقف بعض الخطوط او الحلقات عن االنتا .

Farmers' preoccupation with the daily ordinary 

production when they feel that applying the results of 

agricultural researches requires that some lines or 

cycles will stop.  

29120 0191 1095 

قلة وعي الزراع باهمية تطبيق نتائج البحوث وضعف تقيريمهم لعائردات  11
 البحث.

The lack of the farmers' awareness with the 

importance of applying the research results and the 

weakness of their evaluation to the research returns.  

29120 0191 1095 

ضرررعف تنفيرررذ الرررزراع للتوصررريات االرشرررادية المتعلقرررة بتطبيرررق نترررائج  12
 البحوث 

The weakness of executing extension 

recommendations by the farmers which are related to 

research results.  

29119 0194 12 
 
 

 التجديد والتغييرضعف رابة الزراع في  12
The weak desire of the farmer in innovation and 

change.  

 

29042 0499 12 

 عدم توجيه البحوث لتلبية احتياجات الزراع 14
The researches are not directed to meet the farmers' 

needs.  

 

29112 0292 14 

ؤثر سررلباً علررى جهررل بعررض المرشرردين فرري التعامررل مررع الررزراع ممررا يرر 15
 تطبيقهم لنتائج البحوث.

Ignorance of some extension agents in dealing with 

the farmers which negatively influence their 

application to research results.  

29440 1199 15 

 ضعف نظرة المجتمع الريفي للباحث العلمي 11
The little appreciation of the rural society members 

towards the scientific researcher.  

29212 1092 11 

 ضيق نطاق االتصاالت االجتماعية للزراع 10
The narrow scope of the farmer's social 

communications.  

29222 1490 10 

تعررارض بعررض نتررائج البحرروث الزراعيررة مررع القرريم والعررادات والتقاليررد  11
 المجتمع  السائدة في

The contradiction of some research results with the 

prevailed value, customs and traditions. 

 

29011 1194 11 

 5*الدرجة القصوى = 
*The maximum degree = 5  
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 (: ترتيب المعوقات الفنية وفقاً لحجمها من وجهة نظر المبحوثين 6جدول) ال
Table (6): Rank order of the technical obstacles according to their sizes from the 

respondents' point of view 

 المعوقات الفنية ت 
The technical obstacles 

المتوسط 
 الحسابي*

*Arithmatic 

Mean 

 الوزن المئوي
weighted 

percentage 

 الرتبة
Rank 

order 

يفيررة تطبيررق نتررائج قلررة الحقررول االرشررادية المتخصصررة لتوضرريل ك 1
 البحوث 

The lack of the specialized extensions fields to 

clarify how to apply the research results.  

49009 1092 1 

حاجررة قنرروات االتصررال بررين اجهررزة البحرروث الزراعيررة والمنتجررين  2
 الزراعيين الى مزيد من الدعم والكفاءة. 

The need of communication between the 

agricultural systems and the agricultural producers 

to more support and efficiency.  

29949 0990 2 

ايرراب االسررتراتيجيات الخاصررة بصررقل مهررارات الكرروادر البحثيررة  2
 داخل وخار  القطر.

The absence of the strategies related to improve the 

skills of the research staff inside and outside the 

country.  

29940 0191 2 

ضعف التوعيه واالرشاد عبر وسائل االعالم المختلفة التي توضرل  4
 امكانات التطبيق وتحفز المستفيدين نحوها.

The weakness of enlightenment and extension 

through the media which show the application 

possibilities and encourage the beneficiaries.  

29922 0190 4 

ايرراب المجموعررات البحثيررة المتكاملررة عررن التخصصررات المختلفررة  5
 واعتماد صيغ انفرادية في تنفيذ البحوث.

The absence of the complete research groups from 

the various specialization and adopting individual 

forms in executing the researches. 

29922 0195 5 

صعوبة حصول الزراع على المبتكرات البحثية ومدخالت تطبيقهرا  1
 المناسبة. تبالكمية والنوعية والتوقيتا

The difficulty of getting research innovations and 

the inputs of applying them in the appropriate 

quantity, quality and timing.  

29910 0192 1 

على  كيفيرة  اسرتخدام المبتكررات  نعدم تدريب المرشدين الزراعيي 0
 في حقول الزراع

The absence of training the extension agents to use 

the innovations in the farms.  

29110 77.6 

 

0 

ضعف العمل اإلرشادي على مسرتوى الحقرل والتركيرز فقرط علرى الصرفة  1
 لتعليمية من خالل الوسائل الجماعية.  ا

The weakness of extension on the level of the field and 

only focusing on the teaching aspect through the 

collective means. 

29094 0599 1 

 بعض المبتكرات يتطلب تطبيقها الكثير من الوقت والجهد  9
Much time and work are needed to apply some 

innovations.  

29059 0592 9 

عدم تفرغ الباحث للمساهمة في إيصال نتائج أبحاثه إلى المستفيدين  10
 منها.

The researcher has no time to convey the results of 

his researches to the beneficiary parties.  

29022 0490 10 
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جعررة مرن الررزراع الررى أجهررزة البحرروث االفتقرار إلررى المعلومررات الرا 11
 الزراعية.

Lack of agricultural information fed back from the 

farmer to the agricultural research systems.   

29190 0291 1195 

عدم عرض نتائج البحروث علرى الجهرات المسرتفيدة باسرلوب مبسرط  12
 مما تبعدها عن امكانية التطبيق.

The results of the researches were not presented to 

the beneficiaries in a simple way and that made 

them inapplicable. 

  

2919 0291 1195 

 معظم البحوث ذات طبيعة مكتبية تفتقر الى الجانب التطبيقي. 12
Most of the researches are of a theoretical nature 

and they lack the practical aspect.  

29120 0291 12 

ضررعف قناعررة المرشررد الزراعرري برربعض التقنيررات يررؤثر فرري عمليررة  14
 نقلها واقناع الزراع بتطبيقها.

The extension agent is not very much convinced 

with some technologies influences communicating 

them and convincing the farmers to apply them.  

29510 0191 14 

 نق  الكوادر البحثية المدربة والمؤهلة. 15
Lack of qualified and trained researchers.  

29544 0099 1595 

ضعف المام االجهزة البحثية والباحثين برالنظم الزراعيرة المحليرة وفهمهرا  11
 مما يؤدي الى تقديم نتائج قد ال تكون مالئمة وال يقبلها المزارع. 

The little knowledge and understanding of the research 

systems and researchers about the local agricultural 

systems and that leads to providing results that might 

not be consistent and might not be accepted by the 

farmer.  

29544 0099 1595 

كررررات البحثيرررة علرررى التفررروق بصرررورة جليرررة علرررى عرردم قررردرة المبت 10
 المبتكرات المستخدمة فعالً. 

Inability of the research innovations to clearly 

excel the innovations used.  

29511 0094 10 

التطبيررق الخرراطيء للمبتكرررات البحثيررة ممررا يررؤدي الررى عرردم ابررراز  11
 تفوقها النسبي على المبتكرات االخرى.

The incorrect application of the research 

innovations which leads to conceal their relative 

superiority over the other innovations. 

3.475 69.5 11 

افتقار االطرر البحثيرة للخبررات العمليرة فري واقرع مؤسسرات اإلنترا   19
 والخدمات المحلية.

The research frameworks lack the practical 

experiences in the reality of the local production 

and services institutions.  

29450 1992 19 

ظررروف التطبيررق العملرري لنتررائج البحرروث فرري المحطررات التجريبيررة ال  20
 تتشابه مع ظروف تطبيقها النهائي.

The conditions of scientific application of the 

research results in the experimental stations are no 

similar to the condition of the final application.  

3.440 68.8 20 

الباحثين بمشاكل الزراع التي ينقلها المرشد الزراعي اليهم  ععدم اقتنا 21
. 

The researchers are not convinced with the farmers' 

problems that the extension agent convey to them.  

29219 1194 21 

 5*الدرجة القصوى = 
*The maximum degree = 5 
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ثانيا : ايجاد االختالف في وجهات نظر الباحثين في محافظة نينوى في تحديد حجرم معوقرات تطبيرق البحروث 
 (0)الجدول الزراعية وفقاه لبعض المتغيرات

فقراً لهرذا المتغيرر الرى فئترين وعنرد مقارنرة الوسريط للفئترين باسرتخدام اختبرار تم توزيع المبحوثين و الجنس :-1 
أي انره ال يوجرد فرروق فري  0905وهي قيمة ايرر معنويرة عنرد  -1.324المحسوبة (Z)مان وتني ، بلغت قيمة 

كرال  حجم معوقات تطبيق البحوث الزراعية وفقاً لهذا المتغير وقد يعود السبب فري ذلرك الرى ان المبحروثين مرن
 الجنسين يتعرضون لظروف متشابهة في سياق عملهم وبالتالي عدم ظهور فروق في اجاباتهم .

تم توزيع المبحوثين وفقاً لهذا المتغير الى فئتين وعند مقارنة الوسيط للفئتين باسرتخدام اختبرار مران  النشأة :-2
أي انره ال يوجرد فرروق فري حجرم  0905وهي قيمة اير معنوية عند  0.399-المحسوبة (Z)وتني ، بلغت قيمة 

معوقررات تطبيررق البحرروث الزراعيررة وفقرراً لهررذا المتغيررر وقررد يعررود السرربب فرري ذلررك الررى ان البرراحثين الررزراعيين 
يتصفون بضعف اتصالهم وتعاملهم مع اهل الريف والواقع الريفي ومختلف االنشرطة الزراعيرة وبالترالي فرانهم 

 ربة وفقاً لمتغير النشأة .يشعرون بحجم هذه المعوقات بدرجات متقا

تم توزيع المبحوثين وفقاً لهذا المتغير الرى ثرالث فئرات وعنرد مقارنرة الوسريط للفئرات الثالثرة  الشهادة العلمية:-
أي  0905وهي قيمرة ايرر معنويرة عنرد  0.647المحسوبة (H)والس ، وبلغت قيمة  لباستخدام اختبار كروسكا

يق البحوث الزراعية وفقاً لهذا المتغير وبالرام من عدم وجود فرروق انه ال يوجد فروق في حجم معوقات تطب
معنوية نالحظ ارتفاع قيمة الوسيط لفئة حملة شهادة البكالوريوس مقارنة مرع حملرة الشرهادات العليرا وقرد يعرود 
ع سبب ذلك ان معظم الباحثين الزراعيين من حملة شهادة البكالوريوس تتصف طبيعة عملهم باتصرالهم برالزرا

والواقع العملي أكثر من الباحثين الزراعيين حملة شهادات الماجستير والردكتوراه الرذين تتصرف طبيعرة عملهرم 
 بالطابع األكاديمي والمكتبي 

 

 ( : الفروق في حجم المعوقات وفقاً لمتغيرات البحث0جدول )ال
Tabli (7):Difference in the size of obstacles according to the research variables 

 المتغيرات
Variables  

 العررررردد
Number  

 الوسيط
Median  

 المحسوبة zقيمة 
Value of 

Calculated Z 

 المحسوبة Hقيمة 

Value of 

Calculated H 

 الجنس
gender  

 
 

 
 

 
 

 
1.324- 

 اير معنوية
Insignificant 

 

 
 

  
 ذكر

Male  

90 259   

 أنثى
Female  

19 201 

 النشأة
background  

 
 

 
 

 
09299- 

 اير معنوية
Insignificant 

 

 

 ريفي
Rural  

54 210 

 حضري
Urban  

12 211 

 الشهادة العلمية
Scientific certificate 

 
 

 
 

 

 

 

 
0.647 

 اير معنوية
Insignificant 

 بكالوريوس
Bachelor  

2 214 

 ستيرماج
Master  

51 212 

 دكتوراه
Doctorate  

51 259.5 

 المرتبة العلمية
Scientific status  
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 معاون باحث
assistant Researcher's  

1 266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29121 
 اير معنوية

Not significant 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 باحث
Researcher  

2 248 

 اقدم ثباح
Senior researcher  

1 258 

 رئيس باحثين
Chief researcher  

1 249 

 مدرس مساعد
Assistant lecturer  

30 266.5 

 مدرس
Lecturer  

27 261 

 أستاذ مساعد
Assistant professor  

38 257.5 

 أستاذ
Professor  

13 267   

أخررررررى ترررررذكر )خبيرررررر،رئيس مهندسرررررين 
 مهندسين زراعيين اقدم( زراعيين، رئيس

Others: (expert, senior chief 

agricultural engineer)  

 

3 252 

 مدة الخدمة الوظيفية
Period of the employment 

service  

   

 
 

 

 

6.422* 

 ( سنة10-2مدة خدمة قصيرة )
Short period (2-17) years.  

42 267.5 

 ( سنة22-11مة متوسطة )مدة خد
Medium service period (18-33) 

48 255 

 ( سنة49-24مدة خدمة طويلة )
Long period (34-49) years  

26 260 

 عدد البحوث
Number of researches 

 

 
 

 
 
 

 

 

09019 
 اير معنوية

Not significant  
 ( بحث22-1عدد قليل)

Small number (1-33)      

researches.  

102 211 

 ( بحث11-24عدد متوسط)
Medium number (34 -66) 

researches. 

11 250 

 ( بحث99-10عدد كبير)
Big number (67-99) researches. 

2 211 

 0905*معنوية عند 
*Significant at 0.05 
متغير الى تسرع فئرات وعنرد مقارنرة الوسريط للفئرات التسرعة تم توزيع المبحوثين وفقاً لهذا ال المرتبة العلمية:-4

أي  0905وهي قيمة ايرر معنويرة عنرد   29121المحسوبة  (H)والس ، بلغت قيمة  لباستخدام اختبار كروسكا

انه ال يوجد فروق في حجم معوقات تطبيق البحوث الزراعيرة وفقراً لهرذا المتغيرر وقرد يعرود سربب ذلرك الرى ان 
متبع للباحثين الزراعيين في محافظرة نينروى يكرون علرى اسراس عردد البحروث العلميرة المنشرورة نظام الترقية ال

الباحثين الزراعيين بر جراء بحروث تطبيقيرة ومعرفرة المعوقرات  من دون اعتبار لقيمتها التطبيقية لذا فان اهتمام
ات متقررارب وفقرراً لمتغيررر الترري تحررول دون تطبيقهررا متقررارب وبالتررالي فرران وعرريهم وادراكهررم بحجررم هررذه المعوقرر

 المرتبة العلمية.
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تم توزيع المبحوثين وفقاً لهذا المتغير الى ثالث فئرات باسرتخدام المردى وعنرد مقارنرة  مدة الخدمة الوظيفية:-5
وهي قيمرة معنويرة 19422المحسوبة  (H)والس ، بلغت قيمة  لالوسيط للفئات الثالثة باستخدام اختبار كروسكا

وجد فروق في حجم معوقات تطبيرق البحروث الزراعيرة وفقراً لهرذا المتغيرر وقرد يعرود سربب أي انه ي 0905عند 

ذلك إلى إن الباحثين الزراعيين ذوي مدة الخدمة الطويلة والمتوسطة عرادة يكونروا مشرغولين براألمور اإلداريرة 
قهرا لرذا فران وعريهم واإلشرافية أكثر من انشغالهم واهتمامهم بجدوى البحوث والمعوقات التري تحرول دون تطبي

 وإدراكهم لحجم معوقات تطبيق البحوث الزراعية اقل من ذوي مدة الخدمة الوظيفية القصيرة.
ترم توزيرع المبحروثين وفقراً لهرذا المتغيرر الرى ثرالث فئرات باسرتخدام المردى  عدد البحوث العلميرة المنشرورة:-6

 09019المحسرروبة (H)والررس ، بلغررت قيمررة  لوعنررد مقارنررة الوسرريط للفئررات الثالثررة باسررتخدام اختبررار كروسرركا
أي انه ال يوجد فروق في حجم معوقات تطبيق البحوث الزراعيرة وفقراً لهرذا  0905وهي قيمة اير معنوية عند 

المتغيررر وقررد يعررود سرربب ذلررك الررى ان معظررم البحرروث الزراعيررة الترري يقرروم ب جرائهررا البرراحثين الررزراعيين هرري 
 تالي عدم ظهور فروق في إجاباتهم وفقا لهذا المتغيربحوث أكاديمية اير تطبيقية وبال

 

 استنادا إلى نتائج الدراسة نستنتج ما يأتي :
حقيقررة وجررود المعوقررات الررواردة فرري االسررتبيان والترري تحررول دون تطبيررق نتررائج البحرروث الزراعيررة فرري الواقررع 

لرق بالجوانرب اإلداريرة والتنظيميرة اإلشكال الرئيسي الذي يعيق تطبيق نتائج البحوث الزراعية يتع نالحقلي، وا
والجوانب المالية، وعدم فاعلية وكفاءة الجمعيات التعاونية في تقديم الخدمات للزراع التي تسهل علريهم تطبيرق 

الحقول اإلرشادية بوضعها الحالي تؤدي دورا محدودا في تطبيرق نترائج البحروث  ننتائج البحوث الزراعية، وا
ث الزراعية يعتمد بشكل كلري علرى التمويرل الحكرومي مرن الدولرة والتري كثيرراً مرا تمويل البحو نالزراعية، وا

تكون لها أولويات أخرى تستحوذ على االب التمويل المتاح مما يضعف من التمويل المتاح للبحوث الزراعيرة 
اعيين البرراحثين الررزر نوا ، وعرردم وجررود الضررمانات المطلوبررة لرردى الررزراع لتطبيررق نتررائج البحرروث الزراعيررة،

يدركون حجم معوقات تطبيق البحروث الزراعيرة بردرجات متقاربرة وفقراً للمتغيررات اآلتيرة : )الجرنس ، النشرأة، 
المرتبة العلمية، الشهادة العلمية ، عدد البحوث العلمية المنشورة( ، وانره كلمرا زادت مردة الخدمرة الوظيفيرة قرل 

 الزراعية . إدراك الباحثين الزراعيين لحجم معوقات تطبيق البحوث
 ما يأتي :ونقترح  استنادا إلى االستنتاجات السابقة نوصيو
االعتماد على البرامج الوطنية التنموية المقرة والممولة من قبل وزارة التعلريم العرالي او وزارة الزراعرة او  -1

لعرالي وهذه البرامج تضرم فري عضرويتها براحثين ومرشردين زراعيرين مرن وزارة التعلريم ا ، محافظة نينوى
وبعررض الجهررات السرراندة مررن الرروزارات األخرررى ومررن خررالل هررذه البرررامج يررتم تحديررد  ، ووزارة الزراعررة

ومن ثم توجيه جمهور الباحثين إليجاد الحلرول لحلهرا ثرم التعراون  ، المشكلة األكثر ضررا للقطاع الزراعي
ثرالث سرنوات لحرين اكتسراب مع المرشدين الزراعيين لتطبيقها في حقرول الرزراع ولمردة زمنيرة التقرل عرن 

 نتائج  البحوث درجة التطبيق من قبل الزراع.  
تفعيررل دور الجمعيررات التعاونيررة الفالحيررة و دعمهررا مررن قبررل الحكومررة وتزويررد إدارة الجمعيررات بالعرراملين  -2

فري  المدربين ذوي الخبرات الكافيرة مرع االسرتمرار فري تردريبهم وتقيريم أدائهرم نظررا الهميرة االدارة الجيردة
الجمعيررات التعاونيررة علررى كافررة مسررتويات التطررور التكنولرروجي فرري القطرراع الزراعرري والعمررل علررى تشررجيع 
الزراع لالنتماء إلرى الجمعيرات التعاونيرة ليسرهل التعامرل معهرم فري تقرديم الخردمات الزراعيرة والتكنولوجيرا 

 الحديثة .
سابهم المهرارات الالزمرة لتطبيرق نترائج البحروث إقامة حقول إرشادية نموذجية في مواقع مناسبة للزراع إلك -3

 وإقناعهم بأهمية تطبيقها وتقديم الدليل المادي على ذلك من خالل مشاهدتهم لنتائج مادية ملموسة.
تفعيل العالقة بين مراكز البحروث الزراعيرة والقطراع الخرا  والعمرل علرى زيرادة الروعي بأهميرة التعراون  -4 

الحكررومي للقطرراع الخررا  لتشررجيعه علررى االسررتثمار والرردخول فرري مشررروعات  التررام بينهمررا و ترروفير الرردعم
 التصنيع الزراعي المحلي بشكل عام و االستثمار في البحوث الزراعية بشكل خا  .

السماح للباحثين الزراعيين وخصوصاً ذوي مدة الخدمة المتوسطة والطويلة بالتفرغ لفتررة زمنيرة لالنتقرال  -5 
راع ألاراض إجراء البحوث أو اإلشراف علرى تطبيرق النترائج مرع إحرداث نروع مرن الجزئي إلى حقول الز

الترروازن بررين العمررل البحثرري والمهررام األخرررى الموكلررة إلرريهم ممررا يسررهم فرري توجيرره البحررث نحررو الوجهررة 
 الصحيحة الفاعلة وينبثق من واقع حي وملبي لحاجات الزراع الفعلية.    

ختبار نتائج البحروث الزراعيرة للتأكرد مرن نجاحهرا الفعلري ودراسرة جردواها ضرورة توفير اآلليات الالزمة ال-6
االقتصادية واآلثار االجتماعية المترتبة عليها ومدى مالئمتها للظروف المحليرة ومرن ثرم نقلهرا الرى الرزراع 

مررع اسررتمرار الرردعم والمسرراعدة لعمليررة تطبرريقهم لنتررائج البحرروث الزراعيررة ، وإقنرراعهم بجرردوى تطبيقهررا 
 مساعدتهم في حل المشاكل في ذلك.و
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وضع ميزانيرة مسرتقلة ثابترة كافيرة مرن قبرل الحكومرة للعمرل البحثري والرزراع ووضرع القروانين و السياسرات  -7
الميسرة لحركة التمويل مع توفر المرونة الالزمرة لتمويرل االحتياجرات بحسرب متطلبرات اجرراء البحروث و 

اعدة الباحثين إلجراء بحوث تطبيقية يمكن االسرتفادة منهرا فري متطلبات تطبيقها من قبل الزراع لضمان مس
 الواقع الحقلي فضال لما له من دور في تيسير قبول الزراع لنتائج هذه البحوث وتطبيقها.

اجراء دراسات مماثلة عرن معوقرات تطبيرق البحروث الزراعيرة باسرتخدام نفرس التصرنيفات المتبعرة فري هرذا  -8
ت اخرررى لمجرراالت المعوقررات مررن وجهررة نظررر كررل مررن الررزراع والمرشرردين البحررث او باسررتخدام تصررنيفا

الزراعيين في محافظة نينوى الن لكرل وجهرة نظرره فري المعوقرات التري تواجره تطبيرق البحروث الزراعيرة 
 فضال عن طريقة تفكيره الخاصة والتى تحل له عقباته .

افظرات االخررى مرن العرراق والمقارنرة اجراء دراسات تتضمن معوقات تطبيق البحروث الزراعيرة فري المح -9
بينها وبين نتائج هذه الدراسة لغرض الوصرول الرى تحديرد شرامل ودقيرق للمعوقرات االكثرر إلحاحرا ووضرع 

 األولوية لحلها وفق اسس علمية سليمة .   
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ABSTRACT 
The research aimed to recognize  the obstacles size of applying agricultural 

researches from the researcher’s point of view in Nineveh province and then to 

determine the differences in these obstacles according to some variables . The research 

sample included (116) respondents . Data were collected through questionnaire was 

specially designed for this research .The collected data were analyzed by using many 

statistical methods such as (person correlation coefficient , percentage weight , kruskal 

–wallis , mann –Whitney) .The results showed that the size level of application 

obstacles of agricultural researches were high tending to medium , also that aspect of 

the administrative and organizational and financial obstacles had ranked first  

according to size while the aspect of the technical and the social obstacles came At last 

. again it was found that there was no significant differences in obstacles size of 

application agricultural researches according to gender, background , scientific 

certificate, scientific status and number published research there was significant 

difference in the size of application agricultural researches according to official service 

period . The researcher concluded the fact that there are obstacles against applying the 

agricultural researches in the four aspects, and that the main problem that hinders the 

application of the agricultural researches is related to the administrative and the 

financial aspects. In the light of result , the researcher recommends the Relying on the 

national programs approved and financed by the ministry of the higher education or the 

ministry of agriculture or Nineveh governorate. These programs include – as members 

– agricultural researchers and extension employees and certain supporting authorities 

from the other ministries such as the ministry of sciences and technology and the 

ministry of trade. Through this program the most damaging problem is identified in the 

agricultural sector and then directing the researchers to find the solution for this 

problem and then cooperate with the extension employees to apply it in the farmers' 

fields for a period which is no less than three years until the results of the researches 

the degree of application by the farmers. 

Key words : the obstacles of applying the researches, the agricultural researchs  

,the agricultural researchers. 
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 المصادر
( ، دراسرة تقيميرة لبررامج تردريب المرشردين الرزراعيين فري 2001أبو العز ، علي صالل مصرطفى وآخررون )

 25مجلة الزقرازيق للبحروث الزراعيرة ، مجال المكافحة المتكاملة بمحصول القطن في محافظة الشرقية ، 
 (1 : )152-145.   

( . دور السياسررة الماليررة فرري تعزيررز التنميررة اإلنسررانية )االسررتثمار فرري التعلرريم 2010أحمررد ، داؤد عبررد الجبررار )
( ، )رسررالة ماجسررتير( ، كليررة 2000/  1990الجررامعي نموذجرراً مخترراراً( ، حالررة دراسررة العررراق للمرردة 

 االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد.
نظرر  التقنيرات الزراعيرة مرن وجهرة( . حجرم وأهميرة مشراكل نقرل 2001الجبوري ، علي أحمد اضيب حسن )

الموظفين الزراعيين وزراع المناطق االروائية في محافظة نينوى، )اطروحة دكتوراه( ، كلية الزراعرة 
 والغابات ، جامعة الموصل.
العرراق   آراء العاملين االرشاديين بمشاكل العمرل االرشرادي فري .( 2005الجرجري ، دحام نايف عزو قادر )

 واالهمية ، )اطروحة دكتوراه( ، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل.من حيث الحجم 

، كليرة ( 01) ت جامعيرة ،جريردة ومضرا( . البحوث الزراعية لمن ؟ ثم مراذا ؟ ، 2011جميل ، محمد يوسف )

 الزراعة والغابات ، جامعة الموصل . 

البحرروث الزراعيررة وجهازاإلرشرراد ( . نمرروذ  نظررري للعالقررة بررين جهررات 1919الررراوي ، أمررل عفترران زايررر )

 بغداد. الزراعي في القطر وواقع االرتباط بينهما ، )رسالة ماجستير( ، كلية الزراعة، جامعة
( . السياسررات الزراعيررة فرري البلرردان العربيررة ، مركررز دراسررات الوحرردة العربيررة ، الطبعررة 2000رحمررة ، منررى )

 األولى ، بيروت ، لبنان .
( . واقع العالقة بين بعض المؤسسرات اإلرشرادية والبحثيرة فري العرراق 2005سم محمد )الشعار ، يسار سالم قا

مرررن حيرررث المعرررايير البحثيرررة واالتصرررالية ، )اطروحرررة دكتررروراه( ، كليرررة الزراعرررة والغابرررات ، جامعرررة 
 الموصل.

رشرادية اال ( . تفعيل دور المجتمع الريفي في تحسين مسرتوى نشراط التنظيمرات2001الطائي ، حسين خضير )
 . 12-11: 1مجلة الزراعة العراقية ، الزراعية المحلية ، 

بغرداد  كليرة مجلرة ( . التكنولوجيا الزراعية في الروطن العربري )الواقرع واالفراق( ،2001عباس ، سامي حميد )
 .101-11:  12للعلوم االقتصادية الجامعة ، 
تدريسرريين فرري كليررة الزراعررة والغابررات / ( . معوقررات البحررث العلمرري لل2005العباسرري ، عامررل فاضررل خليررل )

 . 9-4: (3) 22، مجلة زراعة الرافدين ، جامعة الموصل 

( . دراسرة كفراءة أداء البراحثين الرزراعيين )دراسرة تطبيقيرة فري وزارة 2009علي ، فياض عبرد هللا وآخررون )
 .124-109: 14مجلة كلية المأمون الجامعة ، العلوم والتكنولوجيا( ، 

( . واقع بعض جوانب التنظيم لعملية العالقرات العامرة فري 2010يى رمضان وأشواق عبد الرزاق )كاطع ، يح

مجلة الزراعرة العراقيرة ، العمل اإلرشادي الزراعي في بعض محافظات المنطقة الوسطى في العراق ، 
15 (2 : )122-125. 

مجلرة علروم الزراعرة المرزارعين ،  ( . معوقات عملية نقل التقنيات من وجهرة نظرر2009لفتة ، أحمد حمدان )
 .91-11( : 4) 40العراقية ، 

( . االرشاد الزراعي الوسيلة الحاسمة لتحقيق التنمية الزراعية فري العرراق : 2005نصيف ، عاصم اسماعيل )
 .  20- 11: 2المجلة الزراعية العراقية ، الواقع ... المطلوب ، 
لمؤسسررية الترري تمكررن أجهررزة االرشرراد الزراعرري والبحرروث االحتياجررات ا( .2000نصرريف ، عاصررم اسررماعيل )

 . 25-22: 2مجلة الزراعة العراقية  ،وتطوير التكنلوجيا لتحسين االداء لتحقيق التنمية الريفية

 ( . تعزيررز دور البحررث العلمرري فرري دعررم خطررط التنميررة الزراعيررة 2001المررؤتمر الرردولي الزراعرري االول )

 معة حلب .المستدامة ، كلية الزراعة ، جا
Beintema, N. M. ; G. Stads (2004) .Sub-saharan African agricultural research recent 

investment trends .Journal Of Outlook On Agriculture. 33) 4( : 239-246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


