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عـالقة الصفات االتصالیة لمرشدي زراعـة محصول القطن بمستوى تطبیق الزراع لتقنیات 
  محافظة صالح الدیـن -زراعة المحصول في قضاء الشرقاط 

  محمود حدیس جاسم                           محمد یوسف جمیل
  العراق /جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم التعلیم الزراعي 

  
  لخالصةا

رغم افتراض العدید من المختصین فmي حقmل االتصmال اھمیmة الصmفات االتصmالیة فmي نجmاح 
لmذلك فقmد . عامل التغییر إال أن ھذا االفتراض لmم یلmق الmدعم البحثmي الواسmع خصوصmا فmي العmراق 

كان الھدف الرئیسي من ھmذه الدراسmة ھmو تحدیmد العالقmة بmین الصmفات االتصmالیة لمرشmدي زراعmة 
محافظmة  -صول القطن ومستو颁 تطبیق الزراع لتقنیات زراعmة المحصmول فmي قضmاء الشmرقاط مح

زارعmmا تmmم اختیmmارھم عشmmوائیا مmmن مجمmmوع زراع القطmmن ) ١٩٣( شmmملت الدراسmmة . صmmالح الmmدین
وتmmم االسmتعانة باسmتمارة لجمmmع البیانmات الالزمmmة تضmمن الجmmزء . المنتمmین الmى الجمعیmmات التعاونیmة 

سmت أدوات لقیmاس الصmفات االتصmالیة للمرشmدین كمmا یmدركھا أفmراد العینmة مmن الmزراع األول منھا 
. الجmmزء الثmmاني تضmmمن أداة لقیmmاس مسmmتو颁 تطبیmmق أفmmراد العینmmة لتقنیmmات زراعmmة محصmmول القطmmن .

 颁توmت ومسmالیة السmوأظھرت نتائج التحلیل وجود عالقة ارتباط معنویة بین كل من الصفات االتص
كمmا . فة إلى وجود عالقة ارتباط معنویة بین الصmفات االتصmالیة السmت مmـع بعضmھا إضا، التطبیق 

متباینة للصفات االتصالیة السmت فmي مسmتو颁 ) عالقات سببیة(أظھرت نتائج التحلیل وجود تأثیرات 
  . وفي بعضھا البعض من ناحیة أخر颁 ، التطبیق من ناحیة 

  المقدمة
mmmmب الmmmmـات الـتتطلmmmmة التقنیmmmmـي تزراعة الحدیثmmmmـةـتmmmmـي الزراعmmmmـة فmmmmـة العلمیmmmmـف المعـرفmmmmكی  

 )Sanders  ،املة ) .  ١٩٨٤mmmادیة الشmmmة االقتصmmmل بالتنمیmmmة للتعجیmmmر أھمیmmmالیب األكثmmmد األسmmmإن اح
والذي أصبح جزءاً مھما من استراتیجیات العدید من البلدان یتضمن تطویر وتكییف وتقیmیم التقنیmات 

ممmا یmؤدي إلmى رفmع دخmولھم وخفmض األسmعار ، الmزراع  الزراعیة التي یمكن تبنیھا من قبل صغار
ونمmmmو االقتصmmmاد الmmmوطني ، الحقیقmmmة للمنتجmmmات الزراعیmmmة للمسmmmتھلكین وزیmmmادة الكفmmmاءة االقتصmmmادیة 

)Johnson   وKeloge ، ل ) .  ١٩٨٤mmیلة لحmmا الوسmmتمرار أنھmmة باسmmات الحدیثmmرت التقنیmmد أظھmmلق
ن المنmmاطق الریفیmmة الزالmmت العملیmmات الزراعیmmة تmmتم وذلmmك ألنmmھ فmmي الكثیmmر مmm، المشmmاكل الزراعیmmة 

وبالنتیجmة فmأن الmزراع ینتجmون ، بوسائل بسیطة وطرائق تقلیدیة تستند إلى أسلوب التجربmة والخطmأ 
 ) ١٩٨٤، Watts ( أكثر قلیالً ممـا ھو مطلوب ألسرھم ممـا یستدعي التغییmر فmي طرائmق اإلنتmاج 

سلوب التقلیدي للزراعة إلى األسلوب العلمي التقنmي الحmدیث یمثmل إال أن التأثیر في التحول من األ. 
  أكثmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmر المشmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmاكل الحاسمmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـة والمعقmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـدة 

)Legans  ،د ) .  ١٩٧١mmم تواجmmھ رغmmنیین انmmر السmmرة عبmmرت الخبmmدان أظھmmن البلmmر مmmي الكثیmmفف
ھmmذه التقنیmmات الزراعیmmة المتفوقmmة علmmى تلmmك المسmmتخدمة فmmأن الفجmmوة بmmین مسmmتو颁 المعرفmmة الحالیmmة ب

وذلmك ألنھmا ربمmا ال تكmون مالئمmة ، التقنیات وما ھو مستخدم في الزراعة لیس من السھل تقلیصmھا 
( او تتعارض مـع عملیـات تقلیـدیة او حضmـاریة  ، لمناطق زراعیة معینة او ال یمكن نقلھا بسھولة 

 Sigmanو Swanson   ،١٩٨٤ . (  
عmن تزویmد  الً وبوصفة وظیفة حكومیة مسmوإن ھناك قبوال واسعا على أن اإلرشاد الزراعي 

إال أن )  . ١٩٨٤،  Watts( الmmmزراع بالمعلومmmmات والخmmmدمات التعلیمیmmmة عmmmن التقنیmmmات الزراعیmmmة 
  Legansوینسmـب . المؤسسات اإلرشادیة في الدول النامیة واجھت الكثیر من الفشل لتحقیـق ذلmـك 

لمسmmتو颁 المحلmmي ھmmم غیmmر قmmادرین ذلmmك الفشmmل إلmmى أن مرشmmدي ھmmذه المؤسسmmات فmmي ا  )١٩٧١(
بتدریبھم على خلق ثقة لد颁 الزراع بالمستو颁 المناسب لتغییر سلوكھم المmرتبط بالعملیmات الزراعیmة 

وذلmك ، الحدیثة مما یتطلmب إخضmاع ھmؤالء المرشmدین للتغییmر لمقابلmة حاجmات ومتطلبmات المسmتقبل 
mة بجعلھم مھیئین إلیضاح عناصر التقنیة الجدیدة ومؤھلین فmات التعلیمیmون التقنیmت ، ي فنmي الوقmوف

ولمmmا كانmmت عملیmmة . نفسmmھ أن یكmmون لmmدیھم فھمmmا عملیmmا للتقنیmmة التmmي یقومmmون بتعلیمھmmا وإیضmmاحھا 
وان المھمة الرئیسیة للمرشmد الزراعmي تتمثmل فmي إیصmال ، االتصال تشكل جوھر العمل اإلرشادي 

  التقنیmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmات
  

  .٢٠٠٤ محمود حدیس جاسمالبحث مستل من رسالة الماجستیر للطالب 
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  /    /         .وقبولھ      ٢٧/٢/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
فانmھ مmن المتوقmع أن )  ١٩٩٧، المنظمmة العربیmة للتنمیmة الزراعیmة ( واألفكار الجدیدة إلى الزراع  

تmmؤدي العدیmmد مmmن الصmmفات االتصmmالیة للمرشmmدین دورا أساسmmیا فmmي تحقیmmق التغیmmرات المطلوبmmة فmmـي 
لmذلك فmأن تحmـدید .وبالتmالي التطبیmق المناسmب لھmذه التقنیmات ، رف ومھارات واتجاھmات الmزراع معا

تلك الصفـات وعالقتـھا بالتبني أصبح موضوع اھتمmام البmاحثین فmي مجmال نشmر وإیصmـال التقنیmـات 
الذي عرض تصmنیفا شmامالً لتلmك الصmفات أطلmق علیھmا ،  )١٩٩٥-١٩٦٢(  Rogersكـان أبرزھم 

، التماثmmmل أالتصmmmالي ، جھmmmود عامmmmل التغییmmmر ( یتھmmmا عوامmmmل نجmmmاح عامmmmل التغییmmmر وتضmmmمنت ألھم
ورغmmم ) . العمmmل مmmن خmmالل قmmادة الmmرأي و االنسmmجام مmmع حاجmmات النmmاس ، التعmmاطف ، المصmmداقیة 

صیاغتھ لتعمیمات تفترض العالقة االیجابیة بین كل من ھذه الصmفات ونجmاح عامmل التغییmر معmززاً 
بmmالمنطق وبعmmض النظریmmات السmmلوكیة ودراسmmات الحالmmة وعmmددا محmmددا مmmن البحmmوث فقmmد افتراضmmاتھ 

لذلك فقmد كانmت ھmذه الدراسmة محاولmة .بالمزید من البحث لدعم تلك االفتراضات    Rogersأوصى 
  . لملئ جزء من فجوة بحثیة في مجال نقل التقنیات 

ن ون الزراعیmولي الmذي یقmوم بmھ المرشmدتتضح أھمیة ھذه الدراسة من خالل الmدور أالتصmا         
ففmي استعراضmmھ لتسmmعمائة .فmي عملیmmة التغییmر الناتجmmة عmmن تبنmي الmmزراع للتقنیmات واألفكmmار الجدیmmدة 

 و   Rogersدراسmة عmmن العوامmmل المmؤثرة علmmى المبmmادرة أو احتمmال تبنmmي األفكmmار الجدیmدة وجmmد 
Shoemaker  

وجmد و .میة االتصال بعامل التغییر كانت ھي األعلmى ان نسبة الدراسات التي دعمت أھ،  )١٩٧١(
في مصر أن النشاطات اإلرشادیة كان لھا دوراً مھماً في تبني ونشر التقنیات فmي ) ١٩٩٥( شاھین 

  والدوسmكي) ١٩٧٧(ة ـن اللیلmـل مmـوفmي العmراق اتفقmت نتmـائج دراسmات كm. مجال اإلنتاج الحیmواني 
) ١٩٩٩( والسعیmmـدي ) ١٩٩٦(والخفmmاجي )  ١٩٨٨( وي والmmدیرا)  ١٩٨٧( وإبmmراھیم ) ١٩٨٥( 

علmmى أھمیmmة االتصmmال االرشmmادي ) ٢٠٠٢( واالوسـmmـي ) ٢٠٠٢( والجنابmmـي )  ١٩٩٩( والجmmادري 
  .في تبني العدید من تقنیات االنتاج الزراعي لمختلف المحاصیل 

تكmرات الزراعیmة مع ھذه األھمیmة للمرشmدین الmزراعیین كمصmدر لمعلومmات الmزراع عmن المب       
فmmأن البحmmث فmmي العوامmmل التmmي تسmmاھم فmmي تطmmویر أداء المرشmmدین فmmي العmmراق وتحدیmmدا العوامmmل 

العمmmmر ( حیmmث تناولmmت اغلmmـب البحmmوث العوامmmل الدیموغرافیmmـة للmmـزراع ، االتصmmالیة ھmmي نmmادرة 
أظھmرت عالقmة ورغmم أن ھmذه البحmوث . وعالقتھا بالتبني ) الخ ....... والمستو颁 التعلیمي والدخل 

فان العدید من البحوث التي تمت فmي دول متعmددة أظھmرت أن ، بین الكثیر من ھذه العوامل والتبني 
ویعتقmد الباحثmان أن االتجاھmات الحالیmة . العوامل االتصالیة ال تقmل أھمیmة فmي تأثیراتھmا علmى التبنmي 

ة للmزراع وزیmmارات حقلیmmة والتmي تركmmز علmmى إقامmة دورات تدریبیmm، لإلرشmاد الزراعmmي فmي العmmراق 
تجعmmل أھمیmmة الدراسmmة الحالیmmة أكثmmر وضmmوحا حیmmث ، للفmmرق المتخصصmmة بالمحاصmmیل االسmmتراتیجیة 

یقابmmل ذلmmك صmmعوبة التغییmmر فmmي العوامmmل ، إمكانیmmة التعامmmل مmmع المتغیmmرات التmmي تضmmمنتھا الدراسmmة 
محاولmھ أولیmة لوضmع أسmس  وبذلك فأن ھذه الدراسmة تمثmل. الدیموغرافیة للزراع في المد颁 القریب 

لبعض المناھج الدراسیة لطلبة الكلیات والمعاھmد واالعmدادیات الزراعیmة ومنmاھج تmدریب المmوظفین 
أثناء الخدمة من اجل أعدادھم كعاملي تغییر بما ینسجم والمؤھالت المطلوبة المسmتنده الmى الصmفات 

ر إلى أھمیة بناء البرامج التعلیمیة علmى ویعتبر ذلك ضروریا تماشیا مع المبدأ الذي یشی. االتصالیة 
في حین تمثل المناھج التعلیمیة الزراعیة في الدول النامیة صوراً للمنmاھج ، أساس حاجات المجتمع 

لmذلك فقmد تضmمن )  .  ١٩٩٠، McDonald( الغربیة التي ال تلبي بالضرورة حاجmات ھmذه الmدول 
تصالیة للمرشدین الزراعیین االتي من االھmداف البحث فضال عن استنباط ادوات لقیاس الصفات اال

  :المحددة 
تحدید العالقة االرتباطیة بین كل من الصفات االتصالیة لمرشدي زراعة محصmول القطmن  -١

محافظmة صmالح  –ومستو颁 تطبیق الزراع لتقنیات زراعة المحصول في قضاء الشmرقاط 
  .وكذلك بین الصفات االتصالیة مع بعضھا ، الدین 

٢- mد نسmق تحدیmالتطبی 颁توmmي مسmالیة فmفات االتصmmن الصmل مmأثیر كmmر ( بة تmmأثیر المباشmالت (، 
 颁التأثیر غیر المباشر ( ونسبة تأثیر كل صفة اتصالیة في الصفات االتصالیة األخر.  ( 

  
  مواد البحث وطرائقھ 
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استخدم أسلوب مالحظة الزراع لمرشmدي زراعmة محصmول القطmن لتحدیmد درجmة الصmفات 
حیmmث یعكmmس ھmmذا األسmmلوب بدقmmة كبیmmرة السmmلوك الحقیقmmي للmmذین تmmتم ، مدروسmmة لmmدیھم االتصmmالیة ال
كمmا أن الmزراع فmي ھmذه الدراسmة یمثلmون ھmدف عملیmة االتصmال ) .  ١٩٨٧،   Baily(مالحظmتھم 

وان إدراكھmmم للصmmفات االتصmmالیة للمرشmmدین یحmmدد بدرجmmة كبیmmرة نجmmاح عملیmmة ، واھmmم عناصmmرھا 
مmن % ١٠زارعmاً تmم اختیmارھم عشmوائیا بنسmبة   ١٩٣منت عینmة الدراسmة  لذلك فقد تض. االتصال 

  .محافظة صالح الدین / مجموع زراع محصول القطن في قضاء الشرقاط 
 颁وmمین احتmن قسmت مmللحصول على البیانات الالزمة صممت استمارة لجمع البیانات تكون

الصmmدق فmmي ھmmذه األدوات فقmmد  ولتحقیmmق.األول سmmت أدوات لتحدیmmد الصmmفات االتصmmالیة للمرشmmدین 
اختیmmرت فقراتھmmا اسmmتنادا إلmmى المفmmاھیم الmmواردة فmmي المصmmادر المتخصصmmة وأراء األخصmmائیین فmmي 

ووضع أمام كل فقرة مقیاسا من ثالث درجmات .العلوم النفسیة واإلرشاد الزراعي والمجتمع الریفي 
إلmmى ) ٢(والmmرقم ، ا الفقmmرة إلmmى ضmmعف تركmmز الصmmفة التmmي تعبmmر عنھmm) ١(لیشmmیر الmmرقم )  ٣-٢-١( 

مجمmوع القmیم الرقمیmة التmي أعطاھmا . إلmى شmـدة تركmـز الصmفة ) ٣(والmرقم ، اعتدال تركmز الصفmـة 
  .المبحوث لفقرات أداة الصفة تمثل الدرجة النھائیة لتلك الصفة للمرشدین 

یmات زراعmة محصmول القسم الثاني لالستمارة احتو颁 أداة لتحدید مستو颁 تطبیق أفmراد العینmة لتقن    
-طریقmة الزراعmة  –موعmد الزراعmة  –تحضیر األرض ( تضمنت ثمان عملیات زراعیة ، القطن 

تم اختیارھا وتحدید اھمیmة كmل عملیmة مmن ،) الجني –الري  –المكافحة  –التسمید  –الكثافة النباتیة 
و % ٦و % ١٢و % ١٠و % ١٥بواقmmع ، قبmmل مجموعmmة مmmن خبmmراء زراعmmة محصmmول القطmmن 

وتضmmمنت كmmل عملیmmة زراعیmmة .علmmى التmmوالي للعملیmmات المmmذكورة % ٤و % ١٢و % ٢٦و % ١٥
عددا من األسئلة مجموع اإلجابات الصحیحة علیھا من قبل المبحوث تمثل مستو颁 التطبیmق للعملیmة 

  :فمثال عملیة تحضیر األرض تضمنت خمسة أسئلة عن قیام الزراع باآلتي .
  . سنوات كل اربع ) سم ٥٠(حراثة عمیقة  -١
 .حراثة بأتجاھین متعامدین  -٢
 ) .سم  ٣٠ – ٢٥(حراثة بعمق  -٣
 .تنعیم التربة  -٤
 .تسویة التربة  -٥

أمmا مسmتو颁 تطبیmق المبحmوث لتقنیmات زراعmة .حیث أعطیت ثالث درجات لكل إجابة صحیحة 
  .محصول القطن فیتمثل بمجموع مـا حصل علیة لجمیع العملیات الثمان 

mmmتمارة أولیmmmار االسmmmد اختبmmmات األدوات ،اً بعmmmد ثبmmmفیة لتحدیmmmة النصmmmة التجزئmmmتخدمت طریقmmmاس
و  ٨٢,٠و  ٧٩,٠و  ٨٩,٠زارعmا فكmان معامmل الثبmات ) ٣٠(المستخدمة باالستعانة بعینة تضmمنت 

لكmmل مmmن أداة الجھmmود اإلرشmmادیة والتماثmmل أالتصmmالي والتعmmاطف والمصmmداقیة  ٧٦,٠و  ٩٤,٠ ٨٨,٠
وقmد اسmتخدم أسmلوب المقابلmة .مmع الحاجmات علmى التmوالي  والعمل من خmالل قmادة الmرأي واالنسmجام

الشخصیة للمبحوثین في عملیmة جمmع البیانmات التmي تمmت خmالل تشmرین األول وتشmرین الثmاني لعmام 
٢٠٠٢ .  

 لتحدیmmد عالقmmة االرتبmmاط المتداخلmmة    Personلتحلیmmل البیانmmات فقmmد اسmmتخدم معامmmل ارتبmmاط 
Intercorrelation ـار .دراسة بین متغیرات الmل المسmلوب تحلیmتخدم أسmا اسmكمPath analysis  

  ).١٩٨٩،  Johnson( لتحـدید العالقـة السببیـة بـین متغیـرات الدراسـة 
  

  النتائج والمناقشة
علmى (إلmى وجmود عالقmة ارتبmاط معنویmة عالیmة ) ١(تشیر نتائج تحلیmل االرتبmاط فmي الجmدول 

 颁فا)  ٠١,٠مستوmن الصmفة مmل صmق بین قیم كmالتطبی 颁توmیم مسmة وقmتة المدروسmالیة السmت االتص
بmین الصmفات ) ٠١,٠على مستو颁 ( ھذه العالقة ربما أدت إلى وجود عالقة ارتبـاط معنوي عالیة .

  .االتصالیة الستة مع بعضھا 
حیث تشیر قیم معامmل التmأثیر المباشmر الmى ، یوضح نتائج تحلیل المسار ) ٢(یوضح الجدول 

بینما تشیر قmیم معامmل التmأثیر غیmر المباشmر الmى ، ة اتصالیة في مستو颁 التطبیق نسبة تأثیر كل صف
 颁رmام .مجموع نسب تأثیرات كل صفة اتصالیة في الصفات األخmكل عmھ بشmدول انmن الجmر مmویظھ
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فان الصفات االتصالیة األقل تmأثیر مباشmر فmي مسmتو颁 التطبیmق كانmت أعلmى تmأثیر غیmر مباشmر فmي 
  .األخر颁 الصفات االتصالیة 

  عالقة االرتباط المتداخل بین الصفات االتصالیة ومستو颁 التطبیق) : ١(الجدول 
Y X6 X5  X4  X3  X2   

 ٧٧٠,٠  *٦٩٠,٠  *٧١٠,٠  *٤٨٨,٠  *٦٢٥,٠  *٦٠٩,٠*  X1 
 ٠ ,٧٨٩  *٧٧٣,٠  *٤٧٠,٠  *٥٣٨,٠  *٦٣٧,٠*    X2 
 ٧٥٠,٠  *٥٥٠,٠  *٥٩٩,٠  *٦٢٥,٠*      X3 
 ٥٦٨,٠  *٥٦٤,٠  *٦٣٢,٠*        X4 
 ٥٢٧,٠  *٥٥٩,٠*          X5 
 ٦٦٧,٠*            X6 
 ٧٤٠,٠*           Total 

*  颁٠١,٠العالقة معنویة على مستو   
X1 = الجھود اإلرشادیة ،X2 = اليmل أالتصmالتماث ،X3 = داقیةmالمص ،X4 = اطفmالتع ،X5 =

   .مستو颁 التطبیق =  Y، االنسجام مع الحاجات = X6، العمل من خالل قادة الرأي 
  

  .التأثیر المباشر غیر المباشر للصفات االتصالیة :  )٢(الجدول 
  معامل التأثیر غیر المباشر  معامل التأثیر المباشر  الصفات االتصالیة

  ٥٩٢,٠  ٠١٥,٠  الجھود اإلرشادیة

  ٥٨٨,٠  ٠٣٥,٠  المصداقیة
  ٥١٥,٠  ١١٥,٠  التعاطف

  ٣٩٢,٠  ١٦٧,٠  العمل من خالل قادة الرأي
  ٣٩٦,٠  ٢٣٨,٠  التماثل أالتصالي

  ٣١١,٠  ٣٥٤,٠  االنسجام مع الحاجات
      

یتضح من خالل تحلیل االرتباط المتداخل وتحلیل المسار أن جمیع الصفات االتصالیة السmت 
للمرشmmدین ذات عالقmmة مmmع بعضmmھا لتسmmاھم فmmي تحدیmmد كفmmاءتھم االتصmmالیة المتمثلmmة فmmي ھmmذه الدراسmmة 

ید من التفسیرات یمكmن مmن خاللھmا تبریmر ھmذه أن العد. بمستو颁 تطبیق المبحوثین لتوصیاتھم الفنیة 
فجھود المرشدین المعبر عنھا في ھذه الدراسة بالوقت والنشاط المكرسmین لتحقیmق االتصmال .النتائج 

ھmذا یعنmي . بالمبحوثین یمثل األساس الذي بدونھ تفقmد الصmفات االتصmالیة الخمmس األخmر颁 أھمیتھmا 
وھكmذا . ادیة سیقابلھا قیم صفریة للصفات الخمس األخmر颁 إحصائیا أن القیم الصفریة للجھود اإلرش

 颁رmفات األخmأثیرات الصmر لتmا اكبmل فرصmیح بالمقابmادیة یتmود االرشmادة الجھmفأن توفر فرص لزی .
ذلmك یتضmmح مmن خmmالل تحقیmmق صmفة الجھmmود االرشmادیة علmmى أعلmmى معامmل تmmأثیر غیmر مباشmmر رغmmم 

فmرغم اعتبmار .ة لصmفتي التعmاطف والتماثmل أالتصmالي كmذلك بالنسmب.حصولھا على اقل تأثیر مباشر 
اعتبmر ھmذه الصmفة ) ١٩٧١(  Rogersإال أن ، صفة التعاطف في العدید من األدبیات صفة مستقلة 

شرطا ضروریا لتحقیق صفة التماثل أالتصالي والتي بدورھا تزید من كفاءة االتصال بین المصmدر 
ذلmك حmین اسmتخدم مفھmوم التعmاطف علmى انmھ درجmة  ابعد من) ١٩٧٣( Smithوقد ذھب .والمستلم 

مmن ناحیmة . وانmـھ بmدون التعmاطف ال یمكmن فھmم اآلخmرین ، التشابھ في المشاعر بین شmخص وآخmر 
أخر颁 فأن صفتي التعاطف والتماثل اللتان تشكالن األساس لفھmم مشmاعر وأحاسmیس المبحmوثین مmن 

سmتعانة باسmتراتیجیة تحدیmد حاجmات المبحmوثین قبل المرشدین ربمmا كmان لmھ عالقmة بقmدرتھم علmى اال
أن . وبالتالي تأثیرھا في قدرتھم على إقناع المبحوثین لتطبیmق التقنیmات التmي خططmوا لنشmرھا بیmنھم 

والmذي بmدوره ربمmا ، مد颁 تحقیق ذلmك ربمmا لmھ عالقmة أیضmا بمmد颁 اسmتعانة المرشmدین بقmادة الmرأي 
  .سیحدد مصداقیة المرشدین 

  والتوصیات االستنتاجات
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االسmmتنتاج الرئیسmmي الmmذي تmmم التوصmmل إلیmmھ مmmن خmmالل ھmmذا البحmmث یشmmیر إلmmى أن الصmmفات         
االتصالیة الست لمرشدي زراعة محصول القطن قد أسھمت فmي تفسmیر التبmاین فmي مسmتو颁 تطبیmق 

وان ھنmmاك مmmیالً لمرشmmدي زراعmmة .الmmزراع لتقنیmmات زراعmmة محصmmول القطmmن فmmي قضmmاء الشmmرقاط 
mد محصmmي تحدیmھا فmmع بعضmھم مmق لتسmmكل متسmت بشmالیة السmmفات االتصmار الصmى إظھmmن إلmول القط

  .مستو颁 تطبیق الزراع لتقنیات زراعة المحصول 
  : في ضوء نتائج واستنتاجات ھذه الدراسة یوصي الباحثان 

١-  颁توmبالنظر للعالقة المھمة المتداخلة التي ظھرت بین الصفات االتصالیة الست المدروسة ومس
یوصmي الباحثmان بmأن تتضmمن ، كذلك التmأثیر المباشmر وغیmر المباشmر لتلmك الصmفات ، لتطبیق ا

 مناھج اإلرشاد الزراعي وأسالیب نقل التقنیات الزراعیة في الكلیات والمعاھد واالعدادیات 
الزراعیmmة دور المرشmmد الزراعmmي فmmي عملیmmة نشmmر التقنیmmات وإیضmmاح أھمیmmة كmmل مmmن الصmmفات 

  .اف العملیة باالستعانة بالدراسات ذات العالقة واألمثلة ودراسات الحالة االتصالیة ألھد
یوصي الباحثان أیضا أن تتضمن مناھج التعلیم األكادیمي تدریبا للطلبة علmى صmفتي التعmاطف  -٢

والتماثل واللتین یمكن تحسmینھما مmن خmالل معایشmة الطلبmة للmزراع لعmدة اشmھر أو أسmابیع قبmل 
فیة لكي یستطیع الطلبة اإلحساس بمشاكل الزراع وتطmویر قmدراتھم علmى مزاولة مھامھم الوظی

كمmmا .النظmmر إلmmى تلmmك المشmmاكل بالطریقmmة التmmي ینظmmرون بھmmا ممmmا یسmmھل تحقیmmق االتصmmال بھmmم 
mmي الباحثmmة  انیوصmmة الزراعیmmات التعلیمیmmي المؤسسmmي فmmل ریفmmن اصmmة مmmول الطلبmmیل قبmmبتفض

 .التصافھم بالصفتین المذكورتین 
٣- mmا یوصmmي كمmmرأي فmmادة الmmد قmmالیب لتحدیmmل األسmmي أفضmmدریب العملmmمن التmmان أن یتضmmي الباحث

 .من اجل ضمان سرعة نشر التقنیات بین الزراع ، المجتمع 
التركیز على إكسmاب طلبmة المؤسسmات التعلیمیmة الزراعیmة معmارف ومھmارات تطبیقیmة تجعلھmم  -٤

 .م لالخذ باالسالیب التي یستخدمونھا قادرین على اظھار قدراتھم الفنیة امام الزراع مما یدفعھ
یوصي الباحثان إدارات الفروع الزراعیmة والفmرق اإلرشmادیة المتخصصmة إلmى تكmریس جھmود  -٥

 .عاملیھا على األنشطة التعلیمیة التي تتطلب التواجد الفعلي في حقل الزراع 
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ABSTRACT 

Communication Literatures indicated the importance of Change 
agents’ communicative characteristics to their success . Research is needed 
to support this assumptions specially in Iraq. The main purpose of this 
study was to determine the relationships between selected communicative 
characteristics of extension agents with peasants’ implementation level of 
cotton crop technologies in Shirqat Region–Salah Alden province. A 
sample of 193 cotton peasants included in the study. six instruments were 
used for collecting data to measure communicative characteristics of 
extension agent as perceived by peasants’. Other instrument used to 
measure peasants’ level of cotton crop technologies implementation. 
R e s u l t s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t
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relationships among research variables. The results also showed a causal–
e f f e c t 
relationship among variables. 
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