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مستوى تعرض زراع ناحیة القیارة بمحافظة نینوى لبعض طرائق االتصال اإلرشادیة الزراعیة وعالقتھا 
*ببعض المتغیرات

رضوان ذنون یونس الخشابنجم الدین عبدهللا سلیم
العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم التعلیم الزراعي 

الخالصة

طرق االتصال باألفراد والجماعات والجماھیر، وكذلك بجم: االتصال اإلرشادیة وھي
٨٦الفروق في درجة التعرض وفقاً لبعض المتغیرات، شملت عینة البحث 

تصمیم استما

– .
متوسط % ٧٠.٩٣ ل وا

% ٦.٩٨والمرتفع % ٢٢.٠٩
عرض المبحوثین وفقاً حیث درجة تعرض المبحوثین لجمیع الطرق، كما تبین وجود فروق معنویة في درجة ت

ال توجد فروق معنویة وفقاً في حین درجة االعتماد على الزراعة ونوع األسرة، ومستوى التعلیم، : للمتغیرات
وأوصى . لعدد سنوات ممارسة العمل الزراعي ونوع الحیازة المزرعیة

ل الرسائل اإلرشادیة وتفعیل الطرق غیر المتعرض لھا من قبل اإلرشادیة المتعرض لھا من قبل الزراع في نق

.نتائج البحث بأن لھا عالقة بدرجة تعرض الزراع لطرق االتصال اإلرشادیة

المقدمة

لتي )١٩٩٨الطنوبي، (وسیطرة القیم والتقالید القدیمة 

الوظائف بنقل المعلومات لتوفیر المعرفة للمستھدفین 
)١٩٩٦آخرون، الریماوي و(على اتخاذ قرارات سلیمة وتحفیزھم على تنظیم أنفسھم 

لبحوث(ا  ) ا
)١٩٩٦ننھ، (المتباینین ثقافیاً واجتماعیاً واقتصادیاً 

واحدة من الجمھور اإلرشادي، ةوالتي یكون االتصال بوحدالفردي 

)William ،ولما كان ) ١٩٨٤

)٢٠٠٠(
للطرق اإلرشادیة ال تصل محافظة نینوى وتنوعھا فإن درجة تعرض الغالبیة العظمى من السكان الریفیین في 

)٢٠٠٧(

.

١٩/٦/٢٠٠٨وقبولھ ٢٨/٤/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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(المیدانیة تعد أدوات ووسائل مھمة لوضع الخطط وتقویم البرامج وتحقیق التواصل مع جمھور الزراع 
.، وھذا ما دفع الباحثان إلجراء ھذا البحث)٢٠٠٧

إن ) ١٩٨٨(. 
توسط % ٨٧.٥ لم مرتفع% ٩.٣وا ل وا

ارعاً ٢٣٢% ٣.٢ ا وجد . مز ) ٢٠٠٣(El-Zharكم
 :

یة، الحقول اإلرشادیة، البرامج اإلذاعیة الریفیة، الزیارات الحقلیة، البوسترات، االجتماعات اإلرشاد
وجود ) ٢٠٠٧(Okunadeو) ١٩٩٦() ١٩٩٠(

:تيویھدف البحث الحالي إلى تحقیق ما یأ. االجتماعیة واالقتصادیة
طرق : . ١

.الجماعات والجماھیر، وكذلك لجمیع ھذه الطرقواالتصال باألفراد
وفقاً . ٢

: تیةللمتغیرات اآل
.الحیاة المزرعیة ونوع األسرة

)
).رات المذكورة أعالهتعرض الزراع المبحوثین لطرق االتصال اإلرشادیة وفقاً للمتغی

مواد البحث وطرائقھ

% ٣٠٢٠وإن عدد قرى الناحیة مزارعاً، ٨٦٠والبالغ عددھم ٢٠٠٧
% ٣٠، ثم أخذت٦وبذلك بلغ عدد القرى المبحوثة 

ام غربي ١٤، اجمتھ ٩، جدعھ ١٨مبحوثا، امام شرقي ١٦قریة العوسجة : قریة وكما یأتي ام ، جرناف ١٥، 
وتم .% ٨٦١٠. ١٤غربي 

ءتضمنت في جزان خاصة بموضوع البحث، إعداد استمارة استبی
 :١ . :

مرشد بالمزا) النقال(اتصال المزارع بالمرشد بالھاتف والزیارات المكتبیةوالزیارات المنزلیةو ل ال ا تص رع وا
 .٢ . :

لنشرات : . ٣.  ا
البووالملصقاتواإلرشادیة

) ( .١٣
مؤشر 

. ١، ٢، ٣، ٤: . : للطریقة وھي

درجة، ٢٠-٥
.درجة٥٢-١٣درجة، ولجمیع الطرق بین ٢٠-٥ین درجة، وبالجماھیر ب١٢-٣وبالجماعات بین 

الثاني أما الجزء
 : :١.

١، ٢، ٢.٣.٣
على ١، ٢.٢ملك، .١: . التوالي

 :١.٢.
وقد روعي عند تصمیم استمارة االستبیان صیاغة األسئلة بطریقة سھلة ومفھومة .على التوالي٢، ١األوزان 

ی
مجموعة اللقاء بعدد من المعنیین بالقطاع الزراعي في منطقة البحث، كما عُرض االستبیان على
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٢٠في مجال اإلرشاد الزراعي وبعد التعدیل والحذف واإلضافة تم اختیار 
، وتم جمع ٠.٨٢

. ٢٠٠٨عام 
.والس لتحلیل بیانات البحث–واالنحراف المعیاري واالختبار التائي واختبار كروسكال 

النتائج والمناقشة
: أوالً 

:) باألفراد، الج(االتصال 
درجة ١٧٦١٠.٤٣

وعند ٢.٩٥
توسط )٩-٦(منخفض: یبین ما یلي) ١(في الجدول كما االتصال باألفراد ). ١٧-١٤(، ومرتفع )١٣-١٠(، م

وأقل ٧
٠.٨٣درجة وانحراف معیاري ٢.٧٤بمتوسط حسابي قدره ٢درجة 

توسط )٣-٢(منخفض : م ) ٥-٤(، م
). ٧-٦(ومرتفع 

درجة ١١ھي  قل  على ٣٤.١٠١.٠٣وأ
توسط )٥-٣(منخفض :  ، م

). ١١-٩(ومرتفع ) ٨-٦(
، وتم ٣.٩٤ري درجة وانحراف معیا١٥.٨٩بمتوسط حسابي قدره ١١وأقل درجة ٣٥علیھا المبحوثین ھي 

-١١(منخفض : 
).٣٥-٢٧(ومرتفع ) ٢٦-١٩(، متوسط )١٨

مستوى تعرض الزراع المبحوثین لطرق االتصال اإلرشادیة): ١(الجدول 
طرق االتصال
اإلرشادیة

مستوى التعرض

جمیع الطرقبالجماھیربالجماعاتباألفراد

%العدد%العدد%العدد%العدد

٣٦٤١.٨٦٦٦٧٦.٧منخفض
٤٧٣٨٤.٨٨٦١٧٠.٩٣

٣٩٤٥.٣٥١٦١٨.٦متوسط
٠١٠١١.٦٣١٩٢٢.٠٩

١١١٢.٧٩٤٤.٦٦٣٣.٤٩٦٦.٩٨مرتفع
٨٦١٠٠٨٦١٠٠٨٦١٠٠٨٦١٠٠المجموع

نسبة ٣٩إن ) ١(یتبین من الجدول  % ٤٥.٣٥ن 
٦٦٧٦.٧٤ %

% ٧٣٨٤.٨٨أن 
٦١٧٠.٩٣ %

 .

).٢(الجدول 



ISSN 1815)عة الرافدینمجلة زرا – 316 X) ٢٠٠٩)١(العدد ) ٣٧(المجلد

الحسابي لكل طریقةترتیب طرق االتصال اإلرشادیة تنازلیاً وفقاً للمتوسط ): ٢(الجدول 
االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيةالرتبنوعھاالطریقة

١٢.٧٥٢٠.٧٧٥فردیةالزیارات المكتبیة
٢٢.٣١١٠.٩٦٤فردیةاتصال المزارع بالمرشد بالھاتف

٣٢.٢٤٠٠.٨٣٥فردیةالزیارات المنزلیة
٤٢.١١١٠.٨٨٦جماعیةالندوة اإلرشادیة

٥١.٩٧٣٠.٥٥٤جماعیةالملصقات
٦١.٨٢١٠.٩٦٢اعیةجمالدورات التدریبیة
٧١.٧٥٥٠.٨٤٥فردیةالزیارات الحقلیة

٨١.٦٢١٠.٩١٤فردیةاتصال المرشد بالمزارع بالھاتف
٩١.٢١٠٠.٧٥٢جماھیریةالصحف والمجالت الزراعیة
١٠١.١٢١٠.٥١١جماھیریة)بالستالیت(البرامج الزراعیة التلفزیونیة 

ع المبحوثین انحصرت في اال اإلرشادیة التي تعرض لھا الزراالتصإن طرق ) ٢(یتبین من الجدول 
إذ أعشرة طرق فقط من مجموع ثالثة عشرة طریقة اشتملھا البحث، 

 .
٢.٧٥٢لى من حیث درجة المرتبة األو

، ٠.٧٧٥درجة وانحراف معیاري 
 .

اإلرشادیة بالجماعات فقد أحرزت الندوة 
٢.١١١٠.٨٨٦

التفاعل التام بین المرشد وجمھور المسترشدین وبین أفراد الجمھور أنفسھ
. یةعفي طرق االتصال الجما

١.٩٧٣
لطریقة التعرض لھذه اسھولة ، وقد یرجع ذلك إلى ٠.٥٥٤

.المرتبة األولى في طرق االتصال الجماھیریة
:إیجاد الفروق في درجة تعرض الزراع المبحوثین لطرق االتصال اإلرشادیة وفقاً للمتغیرات اآلتیة: ثانیاً 

للكشف عن اختالف درجة التعرض لطرق االتصال اإلرشادی:مستوى التعلیم. ١
محسوبة H)٣(والس– ل ٦.٦٤ا

٠.٠١
، )٢٠٠٧(Okunadeلمتغیر مستوى التعلیم، وتتفق ھذاالتصال اإلرشادیة وفقاً 

.ةالتعرض لطرق االتصال اإلرشادی
٢ .:H محسوبة ل ، ٥.٨٧٠.٠١ا

.وھذا ما یدفعھم للتعرض بكثرة لطرق االتصال اإلرشادیة
وھي قیمة غیر معنویة عند مستوى ٠.١٨المحسوبة Hبلغت قیمة :عدد سنوات ممارسة العمل الزراعي. ٣

٠.٠٥
)١٩٩٦(وتتفق ھذه النتیجة مع ما وجده ننھ لمتغیر عدد سنوات ممارسة العمل الزراعي

تعرض  مستوى ال لك ألن  وذ
.یتعلق بالمحتوى التعلیمي لتلك الطرق ومدى فائدتھا للزراعالتعرض 

٤ .:
)٤(t محسوبة ل ٠.١٢ا

٠.٠٥
. الفئتین

.المبحوثین في درجة تعرضھم للطرق اإلرشادیة
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، وبذلك ٠.٠١مستوى وھي قیمة معنویة عند ٧.٦٣المحسوبة tبلغت قیمة:نوع األسرة. ٥
الزراع األسر البسیطة والزراع ذوو جد فرق معنوي في درجة تعرض أي أنھ یوالعدم ونقبل الفرضیة البدیلة

لك إلى )١٩٩٠(المركبةاألسر ذوو  ذ
ن یعیلون أسر مركبة أكثر لطرق االتصال اإلرشادیة مم

.جدید رغبة في زیادة إنتاجھم وتحسین المستویات المعیشیة ألسرھم الكبیرة

والس للفروق في درجة تعرض المبحوثین وفقاً لبعض المتغیرات–نتائج اختبار كروسكال ): ٣(الجدول 

متوسط الوسیطالعددالفئاتلمتغیراتا
الترتیب

Hقیمة 
المحسوبة

مستوى التعلیم

١٣١٢٣.٢أمي

٦.٦٤ **
معنوي

١٨١٣٣.٦یقرأ ویكتب
٢٥١٥٤.٧خریج ابتدائیة

١٦١٦٥.٦خریج متوسطة
١١١٨٦.٣خریج إعدادیة

٣٢٢٩.٤خریج كلیة

درجة االعتماد على 
الزراعة

** ٢٣٢١٩.٤٥.٨٧د بدرجة كبیرةیعتم
معنوي ٣٧١٥٤.٥یعتمد بدرجة متوسطة

٢٦١٣٣.٧یعتمد بدرجة قلیلة

عدد سنوات ممارسة العمل 
الزراعي

غیر ١٩١٦٦.٢٠.١٨سنوات٧أقل من 
معنوي ٤١١٤٤.٤سنة) ١٤-٧(

٢٦١٥٥.٢سنة١٤أكثر من 
.٠.٠١معنوي عند مستوى ** 

نتائج االختبار التائي للفروق في درجة تعرض المبحوثین لطرق االتصال اإلرشادیة): ٤(ول الجد
المحسوبةtقیمة متوسط درجة التعرضالنسبة المئویةالعددالفئاتالمتغیرات

نوع الحیازة 
المزرعیة

٥٤٦٢.٧٩١٦.٠٢٠.١٢ملك
غیر معنوي ٣٢٣٧.٢١١٥.٦٢إیجار

معنوي** ٢٦٣٠.٢٣١٤.٠٦٧.٦٣بسیطةنوع األسرة ٦٠٦٩.٧٧١٧.٠٣مركبة
.٠.٠١معنوي عند مستوى ** 

االستنتاجات
وجد . ١

.االتصال بالجماعات والجماھیر
طرق االتصال باألفروجد بأن ھناك تركیز تعرض المبحوثین ل. ٢

.بالجماعات وكذلك الجماھیر
: اآلتیةتتأثیر للمتغیراوجد أن ھناك. ٣

.درجة تعرض المبحوثین لطرق االتصال اإلرشادیة

التوصیات
زیادة اعتماد . ١

من 

المتعرض لھا من قبل المبحو
.الرسائل اإلرشادیة إلى أكبر عدد ممكن من الزراع

٢ .
.اإلرشادیة عند نقل الرسائل اإلرشادیة
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FARMERS LEVEL EXPOSURE IN ALGYARA DISTRICT/ NENEVAH
PROVINCE TO SOME AGRICULTURAL EXTENSION METHODS AND

ITS RELATION WITH SOME VARIABLES
Najmelddin A. Saleem Radwan T. AL-Kashab

College of Agric. & Forestry – Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
The objectives of this research were to determine the level of farmers

exposure in Al-Gayara District Nenevah province to some agricultural extension
methods: Individual extension methods, group extension methods and mass
extension methods, and to find out if significant differences exist in the degree of
these exposure according to some variables. The research sample included 86
respondents, the data were collected through a interview, after testing the validity
and reliability of the interview, the researchers used Arithmetic mean, Kruskal-
Wallis test and t-test to analyze the data. It was found that there were low level
exposure for 70.93% of the respondents to all extension methods, also it was found
that there were significant differences in the degree of exposure according to
variables: education level, degree of dependence on agricultural work and years of
work in agriculture, while there were no significant differences according to: types
of land tenure and type of family.
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