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 في مديرية زراعة نينوى الموظفين الزراعيين تحسين اداء دور االتصال الداخلي في

 الباحث 

 عبد العزيز حميد مدهاس

 قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل

abdalazizhm@uomosul.edu.iq 

 1/3/2021 قبولهتاريخ و 7/1/2021  البحث استالم تاريخ  . 

 الخالصة

مديرية زراعة مقر  الموظفين الزراعيين العاملين في اداء تحسينفي دور االتصال الداخلي  التعرف علىيهدف البحث الى         

والعالقة  تحقيق الرضا الوظيفي ,نوعية العملتحسين  , العملانجاز ) وهي المدروسةمجاالت الفي كل مجال من و ,نينوى بشكل عام

الخصائص الشخصية كل من  ودور االتصال الداخلي  بين  عالقة االرتباطكذلك يهدف البحث الى التعرف على  ,(مع الزمالء

وشمل البحث  (عدد سنوات الخدمة ,المنصب, اللقب الوظيفي, التحصيل الدراسي ,السن ,الجنس) المتمثلة بـو والوظيفية للمبحوثين

جمعت البيانات بواسطة استمارة  ,موظفا  (* 125)  هموالبالغ عدد ,جميع الموظفين الزراعيين العاملين في مقر مديرية زراعة نينوى

م ااستخدبالبيانات  وحللت,(95النهائية )شاملة البحث ويذلك بلغت  , وثابتة  صادقة على مواصفاتها وتبين انها  تم التعرفو ,استبيان

الموظفين الزراعيين العاملين في مقر مديرية  اداءدور االتصال في تحسين واظهرت النتائج ان  , (  spssالبرنامج االحصائي ) 

دور االتصال بين  (0.05)عند مستوى  عالقة ارتباط معنويةووجدت  , ,زراعة نينوى بشكل عام كان متوسطا يميل الى االرتفاع

جيد  اداء وجود,اهمها وقد تضمن البحث بعض االستنتاجات , الخدمةعدد سنوات المنصب وو السن متغيروبين الداخلي بشكل عام 

في منطقة والعالقات بين الموظفين انجاز العمل  في مجال الموظفين الزراعيين العاملين في مديرية زراعة نينوىمن قبل ومرضي 

في انجاز اعمالهم  لتحسين اداؤهم وقدراتهم يينالزراع بالموظفين مديرية زراعة نينوى ضرورة اهتمام بووصى الباحث  ,البحث

 .من خالل اصدار االوامر والتوجيهات ومتابعة تنفيذهم لها  الموكلة اليهم

 ,مديرية زراعة نينوى. تحسين اداء الموظفين,االتصال الداخلي  الكلمات المفتاحية: 

ROLE OF THE INTERNAL COMMUNICATION IN PERFORMANCE  

BETTERING OF AGRICULTURAL STAFF  IN NINEVEH AGRICULTURE 

DIRECTORATE. 

Researcher 

Abed – Al- Aziz- Hammed Midhs 

Department of agricultural Extension and Technology Transfer  / College of Agriculture and 

Forestry / University of Mosul / Iraq 

abdalazizhm@uomosul.edu.iq 

 Date of research received 7/1/2021  and accepted    1/3/2021  

abstract 

            The research is aimed to identified of   the role of the boarder Internal communication in 

performance  bettering of agricultural staff  in Nineveh agriculture directorate and find out the 

relationship between the independent variables and dependent variable .  

      The research included all agricultural employees working at the Nineveh Agriculture Directorate, 

which amounted to (125) respondent, questionnaire was used for collection of the information that 

consist of two parts: the first part is include to the personal variables and the second part included the 
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dependent variable that is (internal communication). Has been used of statistical program (Spss) for 

the analysis of the study data. The results showed that internal communication in research region, 

was high, there is significant relationship between internal communication and the variables some of 

studied.                    

 Researcher was given some of Recommendations, the most important of them,the directorate 

interest in employees to improve their performance and get their work done. 

      performance bettering staff Key words: Internal communication, Nineveh agriculture directorate,  

 المقدمة ومشكلة البحث                                                      

الشيء المشترك, العربية واالنكليزية  في اللغتين – communicationالمشتقة من الكلمة الالتينية  communis كلمة تعني       

ولو دققنا النظر  (31 :2012,)المزاهرة  توضيح حكوميتعني بالغ رسمي أو بيان أو communique أما في اللغة الفرنسية فكلمة 

 .(2005:164,ومحمد  بعضها البعض. )قبيلةبفي التعريف لوجدناها تعني نقل الرسائل و المعلومات و الربط بين األفراد و المجتمعات 

أو  العالمات و اإلشارات االتصال" بأنه نقل المعنى من شخص ألخر من خاللعرف هنري ألبرت الجمعي ان  نقلوقد           

لدى ميلر يحدث عندما تواجه معلومات في مكان ما أو لدى شخص  االتصالالرموز من خالل نظام لغوي مفهوم ضمني للطرفين. و

و تدل حديثا على المعلومة المرسلة و شبكة الطرق و  (10-9 :1997,)الجمعي, إلى مكان آخر أو شخص آخر ما و نريد إيصالها

خواجة تأسيس الشتراك فردين أو أكثر في مجال واحد, فاالتصال يعني التفاعل بشكل عام. ) األفكار و المعلومات , وهيتبادل 

شتى  ويمكن لالتصال فتح المجال لالحتكاك البشري وفتح الفرصة للتفكير واالطالع والحوار وتبادل المعلومات في  (1:200551,

كالصم والبكم, إذ يستخدمون  اإلنسان عن الشعور بالعزلة وحتى المصابين بعاهات نطقية وسمعية المجاالت والميادين, كما أنّه اليبعد

ويساعد  ,االتصال األخرى لتيسر لهم التفاهم مع اآلخرين لغة اإلشارة الخاّصة بهم لتخرجهم من إطار عزلتهم كما يستخدمون وسائل

ت والتقاليد واللغات من و إلى المجتمعات  األخرى و عملية  اإلتصال جزء االتصال األفراد والمجتمعات على نقل الثقافات والعادا

اليتجزء من عمل كل مؤسسة إذ تمارس القيادة ويتحقق التنسيق من خالل االتصال, وذلك بتكاثف جهود القادة اإلداريين, فكلما فهموا 

تصاالت وفقا للهيكل التنظيمي للمؤسسة كما يحدد مشكالت االتصال تطورت مها راتهم وازدادت فاعلية المؤسسة, وبهذا تتّم اال

عملية هادفة بين طرفين  ويعتبر االتصال المؤسسي او التنظيمي ,المسؤولين تقسيم العمل والعالقات الوظيفية داخل المؤسسة وخارجها 

وهو يتيح ,االفراد والقادة االداريين  اواكثر من خالل تبادل المعلومات واالفكار واالراء والتاثير في المواقف واألتجاهات وتنظيم عمل

وبذلك يمكن تحقيق اتصال فعال ذو اتجاهين داخلي وخارجي , انسياب قدر كافي من المعلومات والبيانات بين مختلف الوحدات االدارية

في  والتأثيرلين وهو يعمل على ظهور التعاون بين افراد التنظيم وتجميع وجهات النظر بقصد اقناع العام,مكمالن لبعضهما البعض

اما االتصال الخارجي يهدف الى تحسين صورة المنظمة او المؤسسة وخدماتها لدى مختلف جماهيرها وزبائنها واذن فكال ,سلوكهم 

االتصالين سواءا كان داخليا او خارجيا هما مهمين واليقل احدها اهمية عن االخر في خدمة المؤسسة وتحقيق اهدافها وارضاء 

.(8 :6201,امالو )فراحي د سواءجمهورها على ح  

وهو يخلق  ,ويخلق صورة ذهنية جيدة ومريحة لدى افراد المؤسسة  عملية جيدة للتخطيط والتنظيم يعتبر االتصال الداخلي و       

 .(27-26 :2011,ويقرر شراكة متبادلة بين االفراد)الدليمي سمعة طيبة

تفاعل في محيط التنظيم الداخلي والخارجي باستعمال لغة مكتوبة او منطوقة واالتصال من وجهة نظر)ثوماس وهاريس( هو       

 Thomas, and) لتحقيق اهداف التنظيم او المؤسسة اومفهومة لغرض تنسيق ورقابة وتيسيير سلوك االفراد والجماعات والجماهير

Mark,2008 ( 2015,10:عاشورينقال عن). 

 وسواءا كان جمعيا او ,االشكال االتصالية  , المؤسسات ,االشخاص  ,االزمان واالمكنة يحدث على اي حال مع تعدد  فاالتصال       

كل  ذلك مهم  جدا سواءا للفرد او للمجتمع اوللمؤسسات ,داخليا كان ام خارجيا ,او كان لفظيا او غير لفظيا  ,وشخصياافرديا  ,جماهيريا 

بل حتى االشارات وااليماءات والحركات والصمت  ,ذاتي( ) حتى الفرد مع نفسه يمتلك اتصال ,واليستغنى عنه على اية حال 

  .(12-9 :2017,ة الجسد( )االتروشيوالسكنات تعني اتصال وهو مايسمى اليوم )لغ

عبر وسائله  المهتمين إجماالالمؤسسات و و االتصال الداخلي بانه هو نقل المعلومات و البيانات الالزمة من و إلى اإلدارةو       

  .(13:2004,.) عدون المختلفة 

القيادات اإلدارية, أو بين مختلف المستويات و  و الموظفينتصال قائم بين العمال و الموظفين أو بين ااالتصال الداخلي هو و        

نقل المعلومات الخاصة بالمنظمة هي االتصال عملية و ,(8 :2016,بوزيان عبد الغنيو ,األقسام الموجودة في المؤسسة.)بوقبرين
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داخلها  وخارجها وهو وسيلة لتبادل االفكار والمعلومات واالتجاهات والرغبات بين اعضاء التنظيم من اجل االرتباط والتماسك بين 

 .(22:2002,اعضاء التنظيم او المؤسسة الذي من خالله يمكن الوصول الى الهدف االسمى والنهائي للتنظيم)محمود

ج واداء المنظمة المتمثلة واالتصال التنظيمي الداخلي باشكاله المختلفه صاعدة كانت او نازلة او افقية فهو يؤثر ايجابا على نات        

جيد لهذه  منظمو فهتادية المهام الموكلة اليهم على  كذلك يؤثر االتصال الداخلي بااليجاب  ,وخارجهاباعضاءها وسلوكياتهم داخلها

واء التوترات سسة يخلق نوع من التوازن بين اعضاء المنظمة واحتلداخلي بين اعضاء المنظمة او المؤتصال افتكثيف األ , هامالم

 (.2003:28,فيها)دليو والسلوكيات الشاذة لدى بعضهم.

بكافة االفكار  الزراعيين العاملين بهاالموظفين  المهمة في رفد  الجوانبواحد من اهم زراعة نينوى مديرية الداخلي في واالتصال       

وبما ان اكثر الباحثين قد اغفلوا بعض الجوانب  ,ذلكبحاجة الى  والموظفين,المستويات المؤسسية والتنظيمية  كافةوالمعلومات على 

االداء الوظيفي  ا يخصميف المشاكل  ومعالجةالمهمة وخاصة فيما يتعلق باالتصاالت الداخلية وفوائدها وما يترتب عليها من ايجابيات 

الماسة حاجة لل ,ينالزراعي نوظفيمال اداءالباحث ان يقدم هذه الدراسة للتعرف على مدى فاعلية االتصال الداخلي لتحسين  وارتأى , لهم

 -:الت االتيةؤلتجيب على التسا تبرز الحاجة لهذه الدراسةومن هنا  ,اليها

 الموظفين الزراعيين في مديرية زراعة نينوى بشكل عام؟ تحسين اداءدور االتصال الداخلي في  ما -1

 الموظفين الزراعيين في مديرية زراعة نينوى في كل مجال من المجاالت المدروسة؟ تحسين اداءما دور االتصال الداخلي في  -2

 (.تحقيق الرضا الوظيفي والعالقة مع الزمالء ,تحسين نوعية العمل ,انجاز العمل وهي )

عة الزراعيين في مديرية زرا للموظفين والوظيفية  الشخصية الخصائصاالرتباط بين دور االتصال الداخلي وبعض  ماعالقة -3

 ؟نينوى

 اهداف البحث

 .الموظفين الزراعيين العاملين في مديرية زراعة نينوى بشكل عام تحسين  اداءدور االتصال الداخلي في التعرف على  -1

 الموظفين الزراعيين العاملين في مديرية زراعة نينوى تحسين  اداء الداخلي فيدور االتصال التعرف على  -2

 .(والعالقة مع الزمالء تحقيق الرضا الوظيفي ,تحسين نوعية العمل ,انجاز العمل في كل مجال من المجاالت المدروسة)

الشخصية للموظفين الزراعيين العاملين في مديرية زراعة  الخصائصعالقة االرتباط بين دور االتصال الداخلي وبعض تحديد  -3

 (.عدد سنوات الخدمة ,االداري المنصب,اللقب الوظيفي  ,التحصيل الدراسي ,السن ,الجنسنينوى)

 اهمية البحث 

االفراد هو في نفس الوقت اهتمام بالموظفين الذين يعملون بها عدد كبير من ان االهتمام بالمؤسسات والمنظمات التي تضم         

هو  او المنظمة اعضاء المؤسسةبين  فيماواالتصال الداخلي  ,وينالون منها لقمة عيشهم عن طريق استحصال المرتبات والمكافئات 

ومن هنا تبرز اهمية ,هم وانتاج هماءعلى اد سة الجيدة والمرغوبة التي تنعكواستحصال السمع سبب لديمومة العمل الجاد والمخلص

                                                                   البحث الحالي.              

 -: الفرضيات االحصائية

 .الجنسال توجد عالقة ارتباط معنوية بين دور االتصال الداخلي في مديرية زراعة نينوى ومتغير  -1

 . السنال توجد عالقة ارتباط معنوية بين دور االتصال الداخلي في مديرية زراعة نينوى ومتغير  -2

 .التحصيل الدراسيال توجد عالقة ارتباط معنوية بين دور االتصال الداخلي في مديرية زراعة نينوى ومتغير  -3

 زراعة نينوى ومتغير اللقب الوظيفي.ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين دور االتصال الداخلي في مديرية  -4

 .االداري المنصبال توجد عالقة ارتباط معنوية بين دور االتصال الداخلي في مديرية زراعة نينوى ومتغير  -5

 .عد سنوات الخدمةال توجد عالقة ارتباط معنوية بين دور االتصال الداخلي في مديرية زراعة نينوى ومتغير  -6

 التعاريف االجرائية
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 .كل مايتعلق باصدار االوامر والتوجيهات بشأن تنفيذ العمل وانجازه على اكمل وجه ممكن -:تحسين االداء

من الموظفين الى )الصاعد ,هو االتصال الذي يحدث داخل المديرية بكافة اشكاله النازل )من المدير الى الموظفين(: االتصال الداخلي

 بينهم (.االفقي)اتصال الموظفين  فيما ,المدير(

فما فوق في التخصص الزراعي ويعمل في مجال الزراعة زراعية : كل الموظفين الحاصلين على شهادة اعدادية الموظفين الزراعيين

                             .فقطفي مقر مديرية زراعة نينوى 

 طريقة اجراء البحث                                                         

 منهج البحث 

استخدم المنهج الوصفي في البحث الحالي ال نه أكثر المناهج البحثية مالئمة ويوفر بيانات وصفية حقيقية عن الواقع المطلوب 

 ويوصف الواقع وصفاٌ دقيقاٌ. ,دراسته 

 منطقة البحث

الذين يعملون في  من الموظفين الزراعيين والتي تضم عددا   زراعة نينوىمديرية مقر في كانت منطقة البحث محصورة      

 .الزراعة 

 مجتمع وعينة البحث

والبالغ عددهم فقط  نينوى مديرية زراعةمقرفي والعاملين شمل البحث جميع الموظفين الزراعيين المتعينين على المالك الدائم       

حيث  ,منها لالختبار االولي لمعرفة ثبات االستبيان مبحوثا  ( 30)  اداستبعبعد  شاملة البحثاصبحت حيث  ,موظف زراعي  (125)

 .النهائية المعلومات منهم  تجمع وهم الذين ,( مبحوثا  95)  بلغت شاملة البحث  النهائية

 أداة جمع البيانات:

 استخدم االستبيان كأداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث وتكونت استمارة االستبيان من جزئين أساسيين هما:

  -الجزء األول:
. (عدد سنوات الخدمة ,المنصب االداري,اللقب الوظيفي  ,مستوى التعليمي ,السن ,الجنس)المتغيرات الشخصية المتمثلة بـ -اوال:

 -وتم قياسها كما يلي:

 ( على التوالي.2,1) لها قيم رقمية اعطيتتم قياسه بالبدائل )ذكر( و)انثى( الجنس:  -1 

 .من عمر المبحوث حتى لحظة جمع البيانات لكل سنة درجة واحدة: تم قياسه بإعطاء السن -2

 بدائل وتم اعطاء كل بديل قيمة رقمية وكما  اربع: تم قياسه بمقياس يتكون من  التحصيل الدراسي -3

 (. 4( اعدادية زراعية )3( دبلوم زراعي )2بكالوريوس زراعة ) ,(1) زراعية شهادة عليا :يلي

مهندس زراعي  (1زراعيين )  مهندسين  ية وكاالتي: رئيسكل بديل قيمة رقم: وتم قياسه بخمسة بدائل واعطي اللقب الوظيفي -4

 (5)مراقب زراعي( 4( معاون مهندس زراعي)3( مهندس زراعي)2اقدم)

 مسؤول (2رئيس قسم): (.1موظف عادي) اعطي لكل بديل قيمة رقمية وكاالتيبدائل  باربعة وتم قياسه :االداري المنصب -5

 (.4مدير دائرة )( 3شعبة)

  في الوظيفة. درجة واحدة لكل سنة عملوتم قياسها بإعطاء  :عدد سنوات الخدمة -6

الموظفين الزراعيين العاملين في مديرية زراعة  تحسين  اداء دور االتصال الداخلي في)المتغير التابع وهو  -:الجزء الثاني

( مستويات متدرجة وهي )دور كبير 5وضعت امام كل فقرة ) فقرة (37) وتم قياسه بمقياس خماسي متدرج تكون من .(نينوى

 ,على الترتيب (1,2,3,4,5هذه المستويات قيم رقمية )لدور قليل جدا ( واعطيت  ,قليل دور ,دور متوسط  ,دور كبير ,جدا  

تحسين الثاني وهو )المجال  اما ,,ات( فقر10تضمن )و( انجاز االعمالاالول وهو ) المجال: مجاالتثالثة على فقرات توزعت ال

كما في و,( فقرة 12ضمن)تو(  تحقيق الرضا الوظيفي والعالقات مع الزمالء)فهوالثالث  المجالفقرة اما ( 15تضمن )و( االداء

 (.1الجدول )
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 الدراسة وفقراتها مجاالت( يبين عدد 1جدول)

 عدد الفقرات          المحور                              ت

 10 انجاز االعمال االول المجال

 15 االداءنوعية تحسين  الثاني المجال

 12 تحقيق الرضا الوظيفي والعالقات مع الزمالء. الثالث المجال

 فقرة 37 جاالتم 3 المجموع

 
 -قياس مواصفات االداة:   

من خالل توزيعها على محكمين بتخصص االرشاد الزراعي واالتصال االرشادي في كلية  , صدق االداةتم قياس  -الصدق :   

 وبذلك تعتبر صادقة.,% 87 افقات من قبل المحكمين  على صدق االستبيانوكان معدل المو  ,الزراعة الغابات / جامعة الموصل

حيت بلغ  ,املة البحث استبعدوا من ش,( مبحوثا 30البيانات من عينة اولية بلغت  )من خالل جمع  تم التعرف عليه الثباتاما  -الثبات:

 .  باستخدام معامل الفا كرومباخ ان حللت بياناتهابعد ( 0,79) معامل ثبات اداة االستبيان

 .-جمع البيانات:

الموظفين  من ,مبحوثا   (95) التي بلغت النهائيةشاملة البحث افراد ها على توزيع تماستبيان جمعت البيانات بواسطة استمارة          

 . مديرية زراعة نينوى العاملين في مقر

 الوسائل اإلحصائية:

حللت باستخدام  ,بعد إتمام جمع البيانات تم تدقيقها وتفريغها وتبويبها في جداول منظمة على برنامج اكسل وفقآ ألهداف البحث      

                                        -وكانت النتائج كما يلي:( 17, 2006 ,( )الهيتيSpss)االحصائيبرنامج ال

 والمناقشةالنتائج                                                            

 الموظفين الزراعيين العاملين في مديرية زراعة نينوى اداء تحسين دور االتصال الداخلي في  التعرف على الهدف األول:

 . بشكل عام 

( 94,5( بمتوسط مقداره )156 -45الفعلي تراوحت ما بين) دور االتصال الداخلياظهرت النتائج أن القيم الرقمية المعبرة عن      

 باستخدام ثالث فئات إلىالمبحوثين  تقسيم تم( و185-37) ما بينالنظرية ( على مقياس انحصرت قيمته 13,4وانحراف معياري )

 بشكل عام الداخلي االتصال لدور وفقا المبحوثين توزيع( 2)جدول   (2وكما موضح في جدول ),المدى 

 المتوسط  النسبة المئوية  العدد الفئات 

 67 11,6 11 (81 -45)منخفضة 

 94,6 67,4 64 (118 -82)متوسطة

  127 21 20 ( 156 -119مرتفعة)

  ٪100 95 المجموع

وبلغت  ةرتفعموتليها الفئة ال( ٪  67,4) وبلغت المتوسطةأن أعلى نسبة من المبحوثين كانت في الفئة ( 2)يتضح من الجدول        

الموظفين الزراعيين العاملين في مقر مديرية زراعة نينوى بشكل  تحسين اداءدور االتصال الداخلي في ٪( لذا يوصف 21نسبتهم فيها)

واستجابة  من خالل االتصال فيما بينهم تفاعالت بين الموظفين والمدراء وجودوقد يعزى ذلك الى  , رتفاعمتوسط يميل الى االبأنه  عام 

 .الموظفين لالوامر والتوجيهات التي تصلهم من قبل رؤسائهم وتنفيذها بشكل جيد

 

في كل مجال من  الموظفين الزراعيين العاملين في مديرية زراعة نينوى تحسين  اداء دور االتصال الداخلي في -الهدف الثاني:

 -:مجاالت البحث وهي 

 . انجاز العمل -أ

وانحراف ( 37,6( بمتوسط مقداره )43 -13تراوحت ما بين) عملنجاز الاعن اظهرت النتائج أن القيم الرقمية المعبرة       

وكما ,المدى  باستخدام ثالث فئات إلىالمبحوثين  تقسيم تم( و50-10انحصرت قيمته ما بين ) نظري ( على مقياس4,5معياري )

 العملنجاز الوفقا ً المبحوثين توزيع( 3)جدول   (3موضح في جدول )

 المتوسط  النسبة المئوية   العدد الفئات 

 15,3 23 22 (22 -13)منخفضة 

 27 64,3 61 (32 -23) متوسطة

 35,2 12,7 12 ( 43 -33)  مرتفعة 

  ٪100 95 المجموع
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وتليها الفئة المنخفضة وبلغت ( ٪64,3) أن أعلى نسبة من المبحوثين كانت في الفئة المتوسطة وبلغت( 3)يتضح من الجدول        

ان  وقد يعزى ذلك الى ,بأنه متوسط يميل الى االنخفاض   مجال انجاز العمل٪( لذا يوصف دور االتصال الداخلي في 23نسبتهم فيها)

بل ربما هناك عوامل اخرى  ,في التشجيع على انجاز العمل في المديرية ليس هو العامل الوحيد  الداخلي الذي يلعبه االتصال الدور

                      .مين عليهالمباشرة للعمل من قبل القائمتابعات لوامثل المراقبات  تتفاعل مع االتصال الداخلي لتشجع انجاز العمل بشكل جيد

  .تحسين نوعية العمل -ب   

( 62 -17في تحسين نوعية العمل تراوحت ما بين) اظهرت النتائج أن القيم الرقمية المعبرة عن دور االتصال الداخلي الفعلي     

المبحوثين  تقسيم تم( و75-15على مقياس انحصرت قيمته النظرية ما بين )( 6,1( وانحراف معياري )39,7بمتوسط مقداره )

 .(4وكما موضح في جدول ),المدى  باستخدام ثالث فئات إلى

 االداء نوعية حسينلت وفقا المبحوثين توزيع( 4)جدول                                  

 المتوسط  النسبة المئوية  العدد الفئات 

 22,4     12,6 12 (31-17)منخفضة 

 36,3 69,5 66 (46 -32) متوسطة

 49,7 17,9 17 ( 62 -47)   مرتفعة

  ٪100 95 المجموع

وبلغت  المرتفعةوتليها الفئة ( ٪69,5) أن أعلى نسبة من المبحوثين كانت في الفئة المتوسطة وبلغت( 4)يتضح من الجدول        

وقد يعزى ذلك الدور  , رتفاعبأنه متوسط يميل الى اال تحسين نوعية االداء٪( لذا يوصف دور االتصال الداخلي في 17,9نسبتهم فيها)

وقد يعزى ذلك الى ان المراجع العليا  ,في مجال تحسين نوعية العمل كان جيدا  الموظفين تحسين اداءفي  الداخلي الذي يلعبه االتصال

ن حريصين على تحسين نوعية العمل واظهاره بالشكل الالئق امام مسؤوليهم وامام المؤسسات من المدراء والمسؤولين المباشري

  االخرى . 

  تحقيق الرضا الوظيفي والعالقة مع الزمالء. -جـ 

 ( بمتوسط مقداره51 -15اظهرت النتائج أن القيم الرقمية المعبرة عن الرضا الوظيفي والعالقة مع الزمالء تراوحت ما بين)     

 ثالث فئات إلىالمبحوثين  تقسيم تم( و60 -12( على مقياس انحصرت قيمته النظرية ما بين)5,4( وانحراف معياري )32,5)

 لرضا الوظيفي والعالقات مع الزمالءل وفقا المبحوثين توزيع( 5)جدول      (5وكما موضح في جدول ),المدى  باستخدام

 المتوسط  النسبة المئوية  العدد الفئات 

 20 17,9 17 (26 -15)منخفضة 

 31,3 67,4 64 (38 -27)متوسطة 

 43,5 14,7 14 فاكثر(  -39مرتفعة )

  ٪100 95 المجموع

وبلغت  ةضفمنخوتليها الفئة ال( ٪67,4) أن أعلى نسبة من المبحوثين كانت في الفئة المتوسطة وبلغت( 5)يتضح من الجدول        

وقد يعزى ذلك الى ان  , نخفاضبأنه متوسط يميل الى اال , الرضا الوظيفي والعالقة مع الزمالء٪( لذا يوصف 17,9نسبتهم فيها)

كان اقل مما  تحقيق الرضا الوظيفي والعالقات مع الزمالء الموظفين في مجال تحسين اداءفي الداخلي الدور الذي يلعبه االتصال 

واستخدام تعامل المسؤولين وقد يكون بسبب  ,قليلةولكن هذه العالقات بينهم عالقات الموظفين  ناوقد يكون السبب في هذا  ,يتوقع 

 .قد يؤدي الى قلة تحقيق الرضا الروتين معهم

عالقة االرتباط بين دور االتصال الداخلي وبعض الخصائص الشخصية للموظفين الزراعيين العاملين على  التعرف -الهدف الثالث:

 عدد سنوات الخدمة(. ,المنصب االداري,دراسي لتحصيل الا ,الوظيفي اللقب ,السن ,الجنسمثل )في مديرية زراعة نينوى 

كان  لمبحوثيناعداد الذكور من ااظهرت نتائج البحث ان و,( انثى,كر )ذ فئتيالى  جنسلوفقا ل تم تقسيم المبحوثين الجنس : -1

 .(7)موضح في جدول  وكما , %(63وكانت نسبة الذكور فيها ) ,  ضعف اعداد االناث

 54سنة واكبر عمر هو  21حيث كان اقل عمر هو ,على اساس المدى  وتم تقسيم المبحوثين الى  ثالث  فئات -السن: - -2

وكانت >( سنة 44 -32واظهرت النتائج ان اكثر المبحوثين كانوا في الفئة الوسطى التي تراوح سنهم فيها ما بين ) وكما ,سنة

  (7)موضح في جدول كما و ,%( 38,9نسبتهم فيها)

 ,تم تقسيم المبحوثين وفقا للتحصيل الدراسي الى  خمس  فئات حسب االشهادات الموجودة في المديرية  :التحصيل الدراسي -3

في حين كانت  ,( المبحوثين كان تحصيلهم الدراسي في فئة )دبلوم فني زراعي اعلى نسبة من اظهرت نتائج البحث انو

 (7)موضح في جدول  وكما , %(40نسبتهم فيها)
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ان اعلى نسبة من المبحوثين واظهرت نتائج البحث  ,فئات  خمسالى وفقا للقب الوظيفي تم تقسيم المبحوثين  :اللقب الوظيفي -4

 (7)موضح في جدول  وكما ,(%34,7) فيها نسبتهم  كانتالتي )مهندس زراعي( فئة في  كانوا 

  كانوامبحوثين واظهرت النتائج اكثر ال ,تم تقسيم المبحوثين وفقا للمنصب االداري الى اربعة مستويات  :المنصب االداري -5

 (7)موضح في جدول  وكما,%(83,2نسبتهم  فيها ) وكانتفي فئة )موظف عادي( 

ان اعلى لبحث ان واظهرت نتائج ا ,فئات  لتقسيم استمارة االستبيان الى ثالثتم تقسيم المبحوثين وفقا  :عدد سنوات الخدمة -6

كانت ين نسبة من المبحوثواقل ,%(45,3نسبتهم  فيها ) حيث كانت, سنة (10اقل من نسبة من المبحوثين كانت خدمتهم )

 (7)موضح في جدول  وكما (22,6ا )فيهحيث كانت نسبتهم ,  (سنة 20 )اكثر منسنوات خدمتهم 

 
 ( توزيع المبحوثين وفقا لمتغيرات البحث7جدول )                                                    

 % التكرار الفئات اسم  المتغير
قيمة معامل 

االرتباط الرتبي 

 لسبيرمان

قيمة معامل 

االرتباط 

البسيط 

 لبيرسون

 pقيمة 
(*))P.value( 

مستوى 

 المعنوية

 الجنس -1

 63 60 ذكر

 36.8 35 انثى n.s 0.211 ـــــــــــ 0.118

 100 95 المجموع

 السن -2

 33.7 32 سنة (21-31)

 (0.05) 0.456  0.584 ـــــــــــــــــــ
 38,9 37 سنة( 44 -32 )

 27.3 26 سنة (54- 43)

 100 95 المجموع

التحصيل  -3

 الدراسي

 12.7 12 اعدادية زراعة

0.0332 
 

 (n.s)  0.0644 ـــــــــــــــــ

 40 38 دبلوم فني زراعي

 21 20 بكالوريوس زراعي

 26.3 25 شهادة عليا زراعية

 100 95 المجموع

اللقب  -4

 الوظيفي

 9.5 9 رئيس مهندسين زراعيين 

 (n.s) 0.117 ـــــــــــــــــــ  0.0021
 11.6 11 مهندس زراعي اقدم 

 34.7 33 مهندس زراعي 

 31.6 30 معاون مهندس زراعي 

 12.6 12 مراقب زراعي

 100 95 لمجموعا

المنصب  -5

 االداري

 1.1 1 مدير دائرة 

 (0.05)  0.138 ـــــــــــــــــ 0.787

 7.3 7 مسؤول شعبة

 8.4 8 رئيس قسم

 83.2 79 موظف عادي

 100 95 المجموع

عدد  -6

سنوات 

 الخدمة

 45.2 43 سنة 10اقل من 

 (0.05) 0.0375 0.584 ـــــــــــــــــــ
 32.6 31 سنة 20 -10من 

 22.6 21 سنة 20اكثر من 

 100 95 المجموع

 

 )*( (P.value)برنامجتظهر في نتائج التحليل في ي اقل قيمة ترفض عندها فرضية العدم وهي : ه (spssعند ايجاد عالقات االرتباط )      
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الموظفين  تحسين اداءبين دور االتصال في  (0.05)عند مستوى معنوية  ان هنالك عالقة ارتباط معنويه (7رقم )وتبين من الجدول  

وقد يعزى ذلك اال ان  المنصب االداري وعدد سنوات الخدمة (السن والزراعيين في مقر مديرية زراعة نينوى وكل من المتغيرات )

 الوظيفي داءاالتحسين في  وبالنتيجه كان المنصب له دور كبير ,.في االتصال بين الموظفين لعب دورا مهماالمنصب االداري هو 

وكذلك عدد سنوات الخدمة ساهمت  ,المباشرة علىهم والتابعة وانجاز االعمال من خالل االشراف والمراقبة  للموظفين الزراعيين 

 . الوظيفية طيلة فترة خدمته الموظف وذلك بسبب اكتسابه مهارات ومعارف تجاه وظيفته تحسين اداءفي 

مع  (0.05) عند مستوى معنوية اط معنويهبعالقه ارتاي لم تظهر  اللقب الوظيفي (التحصيل الدراسي و رات )الجنس وياما متغ     

وقد يعزى ذلك الى ان هذه المتغيرات ليس لها  .الموظفين الزراعيين في مقر مديرية زراعة نينوى تحسين اداءدور االتصال في 

 بشكل عام. تحسين ادائهممعنويه في  بين االفراد وبذلك لم تظهر ايتصالي ادور 

 بناء  على نتائج البحث يمكن استخالص االستنتاجات التالية: :االستنتاجات

وقد يكون سببه ان هناك اتصاالت مكثفة بين . وايجابيا حسنا  ,الموظفين العاملين في مديرية زراعة نينوى اداءكان    -1

 عملهم. فيهم تحسين اداءيخص العمل وقد ادى ذلك الى  ماالرؤساء والموظفين في

العمل وبذلك كان لالتصال  فيما يخصبينهم مكثفة وجدت اتصاالتهم وفيما بين الموظفين انفسهم وبين المدراء  تعاون هناك  -2

   تحقيق العالقة الجيدة بين الموظفين. دور كبير في ذلك

ربما كان سببها و,تعامل المسؤولين معهم خاصة في قلة رضا الموظفين العاملين في مقر مديرية زراعة نينوى عن العمل  -3

 الرضا.  فانعكس ذلك علىالروتين في العمل فادى الى الملل 

عند وان هذا المتغير لم يظهر اي معنوية  ,مديرية زراعة نينوى عدد الموظفات في مقرمن  اكثرعدد الموظفين الذكور  -4

 ,الموظفين الزراعيين العاملين في مقر مديرية زراعة نينوى تحسين اداءمع دور االتصال الداخلي في (  0.05مستوى )

تحسين ر واالنثى في فرق بين الذك هنالك  اي ليس ,همتحسين اداءوقد يعزى ذلك ان متغير الجنس ليس له اهمية ودور في 

 .متغيرات اخرى.اسباب اخرى ويعزى الى وربما  ,داءاال

( 0.05عند مستوى )ظهر متغير السن معنوية ا و ,( سنة54 -21مابين) في مديرية زراعة نينوى   تراوح سن الموظفين -5

السن  كباراكثر من  تحسين اداءهم السن يرغبون في  صغاروقد يكون سبب ذلك ان  ,دور االتصال في تحسين االداءمع 

 تحسبا لمستقبل وظائفهم.

وقد يعزى ذلك الى ان احتياج مديرية  ,)دبلوم فني زراعي(تحصيلهم الدراسي  كان اكثر موظفي مديرية زراعة نينوى -6

( مع دور االتصال الداخلي في 0.05معنوية عند مستوى )عالقة  ولم هذا اي ,زراعة نينوى لهذه الشهادات اكثر من غيرها

بل يمكن  ,وربما يعزى ذلك الى ان االتصال اليتاثر  بالشهادة الموظفين الزراعيين في مديرية زراعة نينوى. تحسين اداء

 . عالقة معنوية مع الشهادةالمتغير التابع اي ولذلك لم يظهر سواءا كانت شهادات عليا ام دنيافي اتصاالتهم يكونوا ان 

الموظفين الزراعيين  تحسين اداء( مع دور االتصال الداخلي في 0.05متغير اللقب لم يظهر اي معنوية عند مستوى )ان  -7

بل كل االلقاب سواء في , اليتاثر بهذا المتغير تحسين االداءان  , وقد يكون سبب ذلك ,في مقر مديرية زراعة نينوى

 .مرؤوسيهماداء فهم حريصين على تحسين اداءهم و سواءا كان مديرا او مهندسا او مراقبا,ذلك

ان المناصب العليا هم على اتصال كبير مع ,وقد يكون سبب ذلك .(0.05)متغير المنصب( معنوية عند مستوى )اظهر  -8

 .ولهم دور بذلك للحاجة الماسة اليهالموظفين 

وقد اظهر معنوية عكسية عند مستوى  ,سنوات 10اقل من كان اكثر الموظفين في مقر مديرية زراعة نينوى خدمتهم   -9

وقد يكون سبب  ,الموظفين الزراعيين في مقر مديرية زراعة نينوى تحسين اداء( مع دور االتصال الداخلي في 0.05)

الن امامهم فترة من المسؤولية تجاه وظائفهم اكثر من القدماء  دين الجدنالمتعي لدى كون تحسين االداء  يان  ,ذلك 

وات الخدمة معنوية مع ولذلك اظهر عدد سن,فيحرصوا على تحسين ادائهم ويريدوا ان يزيدوا ثقة مسؤوليهم بهم  المستقبلية

    .دور االتصال
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 استناداً إلى االستنتاجات السابقة يُوصى بما يأتي: لتوصيات :ا

ورفع مستوى  هماداء لتحسين ومتابعتهم بشكل دوري  بالموظفين الزراعيين مديرية زراعة نينوى ضرورة اهتمام  -1

 ..انجازهم

االعمال االدارية لما لها دور فعال في  اصدار االوامرالتي تخص االهتمام والتركيز على على مديرية زراعة نينوى  -2

 تحسين وانجاز االعمال الموكلة اليهم.

باألتصاالت اليومية مع الموظفين ومتابعة عملهم اليومي للنهوض بقدرات ضرورة قيام مدراء االقسام والشعب الزراعية  -3

  انجاز وتحسين العمل.

 والرؤساء والمسؤولين المباشرين على العمل. تق المدراءالمسؤولية الملقاة  على عاتعٌزيز  -4

والعمل على اعطاء حريات للموظفين النجاز االعمال  , االنجازالذي هو سبب قلة االبداع و تخلص من الروتينلاضرورة  -5

 بخبراتهم وتنمية روح االبداع لديهم.

تتواكب مع اعمالهم لديمومة االتصاالت والنداءات لدى الموظفين في المديرية بتقنيات عالية  توفير اجهزة اتصال حديثة -6

 واالوامر بين الرئيس والمرؤوس.  

اثناء  تواجه الموظفينمستمرة من قبل مدراء االقسام والشعب الزراعية في التغلب على المعوقات والمشاكل التي المتابعة ال -7

 تأدية عملهم.

 التوصيات وهي :اقترح الباحث عدة اقتراحات على ضوء المقترحات:    

بالتعاون مع قسم  ,بشكل عام والزراعية بشكل خاصعمل دراسات اخرى موسعة تخص تحسين اداء الموارد البشرية  -1

 جامعة الموصل للنهوض بمستوى الموظفين الزراعيين في مجال تخصصهم .–التنمية البشرية في كلية االدارة واالقتصاد 

لكل مجال من المجاالت المدروسة على حدة وبالتفصيل وهي)مجال انجاز االعمال ومجال تحسين  القيام بدراسات اخرى  -2

                                                  نوعية العمل ومجال تحقيق الرضا الوظيفي ومجال تحقيق العالقات بين الزمالء(.
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