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تحلیل مضمون النشرات االرشادیة الصادرة عن الھیئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي لعامي
٢٠٠٨- ٢٠٠٧*

عباس علي احمدنجم الدین عبدهللا سلیم
جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات / قسم اإلرشاد الزراعي 

الخالصة
لالرشاد والتعاون تحلیل مضمون النشرات االرشادیة الصادرة عن الھیئة العامة الى ھدفت الدراسة

وتم اتباع اسلوب تحلیل المضمون ). كیف قیل؟( ومن حیث الشكل ) ماذا قیل؟( من حیث المضمونالزراعي
نسبة وقد اظھرت النتائج ان غالبیة النشرات االرشادیة الصادرة و ب. لوصف مضمون النشرات االرشادیة

نسبة المشاركین في اعداد الوقایة، وبلغت مجالقد تضمنت موضوعات في مجاالت تخص ٪٢٨.٥٧
من ٪٢٨.٥٨، كما اظھرت النتائج ان نسبة ٪٥٥النشرات االرشادیة من حملة شھادة الدكتوراة نسبة 

واتباع نظم النشرات االرشادیة كانت تھدف الى تحسین مستوى الوعي باسالیب مكافحة االفات الزراعیة
٪١٠من النشرات االرشادیة كانت مساحة الصور والرسوم ھي اقل من ٪٥٧.١٤وان نسبة . الري المتطورة

. بالنسبة للمساحة الكلیة للنشرة االرشادیة
المواضیع التي تھم المزارع من حیث انتشار االمراض  واستنتج الباحثان ان النشرات االرشادیة ركزت على 

اوصى الباحثان بضرورة اصدار نشرات ارشادیة تتناول مجال الغابات واالنتاج الحیواني لذا . واالوبئة
وعلوم االغذیة ھذا باالضافة الى زیادة حجم الصور والرسوم في النشرات االرشادیة وتخصیص میزانیة 

.في القطرالزراعةاتي من خالل كلیخاصة الصدار نشرات ارشادیة وبشكل دور

المقدمة
طران لل

االرشاد الزراعيب

 )
). ١٩٩٧االرشاد الزراعي، 

ت. ع
. المزارعمساعدة 

(طرائق
وتعد المطبوعات وسیلة). ١٩٩٦واخرون، 

( ائ
ت. )١٩٨٧وسمیر، 

سیطة وموجزة وقصیرة الجمل وواضحة الفكرة ومتسلسلةب
فالنشرات . البسیط او المجموعة المستھدفة

ستخدمھا اجھزة االرشاد الزراعي في مجال التنمیة الزراعیة والرتالتي 
). ١٩٩٦، وآخرون( 

سداد ( ماتوكجزء من عمل االرشاد الزراعي الذي
). ١٩٨٧واخرون، 

ائل 

) ) ھـ١٤٢٠(١٩٩٩شیبة ومحمد،(الجید لتلك النشرات االرشادیة 
یؤدي الى المساھمة الفعالة في انتاج وسیلة تتسم بدرحة عالیة م

ومن ) (الموجھ ا
-:الى اجریت ھذه الدراسة التي تھدف). كیف قیل؟ ( حیث الشكل 

٢١/١٢/٢٠٠٩وقبولھ في ٢٠٠٩/  ٩/ ٢٨تاریخ تسلم البحث  *
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-:اوال
-:من حیث ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

.في القطرخصص اقسام كلیة الزراعةنوعیة الموضوعات الواردة بالنشرات االرشادیة وفقا لمجاالت ت.١
.المستوى العلمي للقائمین على اعداد المادة العلمیة االرشادیة لھذه النشرات.٢
.ات الى تحقیقھانوعیة االھداف التي تسعى ھذه النشر.٣

: ثانیا
:، من حیث )٢٠٠٨-٢٠٠٧(

.حجم النشرة االرشادیة مقدرا بعدد صفحاتھا.١
.اشكال المعالجة الطباعیة.٢
.یةلون عنوان وارضیة صفحة الغالف الخارجي للنشرات االرشاد.٣
.طریقة كتابة العنوان الرئیسي للنشرات االرشادیة.٤
.مساحة صورة الغالف بالنسبة لمساحة صفحة الغالف في النشرات االرشادیة.٥
.مساحة الصور والرسوم الواردة بالنشرة بالنسبة لمساحتھا الكلیة.٦

مواد البحث وطرائقھ

اعي . م٢٠٠٨-٢٠٠٧لعامي  لزر
باحث.) ١٤( تبع ال انوا

:الزراعي، وذلك باستخدام وحدتین اساسیتین من وحدات تحلیل المضمون ھما
١.

.بھا النشرة االرشادیة
وحدة.٢

:الى نوعین رئیسیین ھما
) ماذا قیل ؟ ( فئة الموضوع .أ

تخصص اقسام كلیة الزراعة والغابات، واھداف تسعى الھیئة العا
.من وراء اصدارات النشرات االرشادیة، ومصادر للمعلومات یقصد بھا محرري المادة العلمیة للنشرة

. ) ( .ب
ف مالطباعیة، والمظھر العام لصفحة الغال

.بالنسبة لمساحة صفحة الغالف، ومساحة الصور والرسوم بالنسبة للمساحة الكلیة للنشرة

.والمضمون على فئات التحلیل
مساحة ( ـلنسبة لمساحة صفحة الغالف كموتم حساب النسبة المئویة لمساحة صورة الغالف با

) ١٠٠×/ صورة الغالف بالسنتمتر المربع
اج: ( مساحة الصور والرسوم الواردة بالنشرة بالنسبة لمساحتھا الكلیة وكم یلي

احدة×عدد الصفحات (المساحة الكلیة للنشرة / الواردة بالنشرة بالسنتمتر المربع لو فحة ا لص احة ا ١٠٠×) مس
.))١٤٢٠(١٩٩٩شیبة ومحمد،(التكرار والنسب المئویةھذا وقد تم عرض بیانات ھذه الدراسة باستخدام ). 

النتائج والمناقشة
التعرف على-:أوالً 

-:م من حیث٢٠٠٨-٢٠٠٧لعام 
١..

من٪٢٨.٥٧نشرات ارشادیة وبنسبة ) ٤(ان اربعة ) ١(یتبین من الجدول 

٢١.٤٣٪ .
.)١(وكما موضح في الجدول . منھالكل ٪١٤.٢٩التي تناولت تخصصات التربة والبستنة وبنسبة 



٢٠١٠)٤(العدد ) ٣٨(المجلد ) ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین

): ١(جدول ال
.طبقا لمجاالت تخصص اقسام كلیة الزراعة والغابات

تخصص مجاالت اقسام 
كلیة الزراعة والغابات

عدد 
النشرات

النسبة 
المئویة

م تخصص مجاالت اقسا
كلیة الزراعة والغابات

عدد 
النشرات

النسبة 
المئویة

٢١٤.٢٩التربة٤٢٨.٥٧وقایة النبات
٢١٤.٢٨البستنة٣٢١.٤٣المحاصیل الحقلیة
٪١٤١٠٠المجموع٣٢١.٤٣الثروة الحیوانیة

ات 

 .

.تصنیع الغذائيصغیرة،  وعدم االھتمام بال
٢.

أن ) ٢(یتبین من الجدول .العامة لالرشاد والتعاون الزراعي
١١دھم دحیث كان عللنشرات االرشادیة ھم من حملة شھادة الدكتوراة

اقدم ٪٥٥ما نسبتھ
.٪١٥كل واحد منھم نسبة و یمثللكل منھما ٣ھم في اعداد المادة العلمیة الفنیة 

:)٢(ال
.زراعيالصادرة عن الھیئة العامة لالرشاد والتعاون ال

النسبة المئویةالعددالمستوى العلميالنسبة المئویةالعددالمستوى العلمي
حاصل على 
٣١٥مھندس زراعي اقدم١١٥٥شھادة دكتوراه

١٥رئیس مھندسین زراعیین١٥رئیس باحثین
١٥باحث علمي

٪٢٠١٠٠المجموع رئیس مھندسین 
٣١٥زراعیین اقدم

یعني اوھذ

.، من حیث زیادة االنتاج وتحسینھ كما ونوعاً )موظفین زراعیین و مزارعین ( الزراعة
أ) ٣(.وعیة االھداف التي تسعى ھذه النشرات الى تحقیقھان.٣

( و ) ـوعي باسالیب مكافحة االفالتحسین مستوى ( االرشادیة كانت تھدف الى 
لمزارع تحسین الوعي البیئي والزراع( كما ھدفت الى ٪٢٨.٥٨وبنسبة مئویة ) المتطورة دى ا ل سبة نوب) ي 

٪٢١.٤٣مئویة 
تعاون :)٣(جدول ال وال

.الزراعي الى تحقیقھا
النسبة المئویةالعدداھداف النشرة االرشادیة

٤٢٨.٥٨اتباع نظم الري المتطورة
٣٢١.٤٣ب مكافحة االفات الزراعیة لدى المزارعینتحسین مستوى الوعي باسالی

١٧.١٤تحسین الوعي البیئي و الزراعي لدى المزارعین
) (

٢١٤.٢٩.الوبائیة

١٧.١٤نشر تقنیة الزراعة بالبیوت المحمیة
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١٧.١٤الحث على زراعة محاصیل الخضر الصیفیة
١٧.١٤الحث على زراعة المحاصیل الصناعیة الستراتیجیة المھمة

١٧.١٤الحث على تربیة الطیور ذات االھمیة االقتصادیة والصحیة لالنسان
٪١٤١٠٠المجموع

٢٨.٥٨٪
٪٢١.٤٣لدى المزارعین ، واالفات الزراعیةیب مكافحة سالباالوعي

اجعالمزارعین عمل الدوائر ر
اتباع ، ٢٠٠٣والشعب الزراعیة المنتشرة في انحاء القطر بعد احداث عام 

ي لبالتاي
.وتقلیل الفقدت كمیتھااالستفادة من المیاه مھما كانمن مكن المزارع تالمزارع على استخدام الطرق التي 

: ثانیا
:، من حیث٢٠٠٨-٢٠٠٧

٩ان حجم  تسعة ) ٤(یتبین من الجدول :حجم النشرة االرشادیة مقدرا بعدد صفحاتھا.١
من اجمالي عینة النشرات االرشادیة ا٪٦٤.٢٩بنسبة 

١٤٢٠(١٩٩٩(٢٧-٥( (
١٦-٥

ءت ضمن فئة . رات االرشادیةفاالختصار والوضوح یعد من اھم نقاط نجاح النش ا تي ج ات ال نشر بة لل نس اما بال
٪٤٢٨.٥٧حیث بلغ عدد النشرات في ھذه الفئة ٥٠-٢٨النشرات المناسب نوعا ما 

االرشادیة الصادرة فیما كانمن النشرات 
.)٧.١٤(وبنسبة 

.حجم النشرة االرشادیة مقدرا بعدد صفحاتھا:)٤(جدول ال
النسبة المئویةالعددحجم النشرةالنسبة المئویةالعددحجم النشرة

١٧.١٤)٧٣-٥١(غیر مناسب ٩٦٤.٢٩)٢٧-٥(مناسب 
٪١٤١٠٠المجموع٤٢٨.٥٧)٥٠-٢٨(مناسب نوعا ما 

فحة كانت ٢٧-٥ادیة التي كانت احجامھا تان ھذه النتائج تشیر الى ان النشرات االرش ص
ذات نسبة عالیة تفوق نصف النشرات االرشادیة الصادرة وھذه النتائج تدعو الى ان تكون النشرات االرشادیة 

.))١٤٢٠(١٩٩٩شیبة ومحمد،( صفحة النھا االفضل ١٦-٥حجامھا تتراوح مابین ا
قد اھتمت ٪٥٨.٧١ان عدد النشرات االرشادیة و بنسبة ) ٥(ن الجدول یتبین م:اشكال المعالجة الطباعیة.٢

٪٩٢.٨٥بكتابة مقدمة توضح اھمیة موضوع النشرة، وان 
٪٥٠وان نسبة . في طباعة النشرة

٪٧.١٤نسبة 
.النشرة باالضافة الى كتابة تعلیق اسفل الصورة او الشكل بخط اكبر من المتن نھایةمرجعیة في 

.الطباعیة للنشرات االرشادیةةالمعالجأشكال:)٥(جدول ال
بة المئویةالنسالعدد اشكال المعالجة الطباعیة

١٢٥٨.٧١كتابة مقدمة تبین اھمیة موضوع النشرة االرشادیة
١٣٩٢.٨٥استخدام ورق مصقول في طباعة النشرة االرشادیة

٧٥٠استخدام عناوین رئیسیة وجانبیة بلون مختلف
١٧.١٤كتابة تعلیق اسفل الصور و االشكال بخط اكبر من خط المتن

١٧.١٤االرشادیةةلمحتویات النشرصفحةتخصیص 
١٧.١٤د قائمة مرجعیة في نھایة النشرة االرشادیة وجو

للموضوع و اھمیتھ
مصقول نتباه القارئا ام ورق  تخد اس
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في الطباعة، ھذا والبد من االخذ بنظر االعتبار في تخصیص صفحة لمحتویات النشرة و كتابة قائمة مرجعیة 
.في نھایة النشرة االرشادیة

ت) ٦(یتبین من الجدول :اإلرشادیةنشرات طریقة كتابة العنوان الرئیسي لل.٣
٣٪٦٤.٢٩ب

٢٪٢١.٤٣بت
.من النشرات االرشادیة٪١٤.٢٨ما یمثل بعناوینھا على سطرین وبحجمین مختلفین تبارشادیتین كت

.طریقة كتابة العنوان الرئیسي للنشرات اإلرشادیة: )٦(الجدول
النسبة المئویةالعددطریقة كتابة العنوان الرئیسي

٣٢١.٤٣عنوان مكتوب على سطر واحد
٩٦٤.٢٩عنوان مكتوب على سطرین وبنفس حجم الخط
٢١٤.٢٨عنوان مكتوب على سطرین وبحجمین مختلفین

٪١٤١٠٠المجموع

.تباه القارئان
ان ) ٧(یتبین من الجدول :اإلرشادیةفي النشرات مساحة صورة الغالف بالنسبة لمساحة صفحة الغالف .٤

ما بنشرات ٨٪٣٠-١٠
.من النشرات الصادرة ٪٥٧.١٤یمثل 

.لنسبة لمساحة صفحة الغالفمساحة صورة الغالف با:)٧(الجدول
النسبة المئویةالعددمساحة صورة الغالف بالنسبة لمساحة الغالف

٣٩٨٥٧.١٤-١٠
٦٩٣٢١.٤٣-٤٠
١٠٠٣٢١.٤٣-٧٠

١٤١٠٠المجموع

٪٣٩-١٠من النشرات كانت مساحة الصورة مابین ٪٥٧.١٤ان بینوت
.النشرة ولو بشكل مبسطعبر عن مضمون تجذب انتباه القارئ وو تةحمناسب وان الصورة تكون واض

مساحة إنإلى) ٨(یتبین من الجدول :مساحة الصور والرسوم الواردة بالنشرة بالنسبة لمساحتھا الكلیة.٥
لغت  لرسوم ب لصور وا -١١٪٥٧.١٤بنشرات ٪١٠ا

.٪٢٨.٥٧ما یمثل بإرشادیةنشرات ألربعساحة النشرة الكلیة من م٪١٥
.اإلرشادیةمساحة الصور والرسوم بالنسبة للمساحة الكلیة للنشرة :)٨(الجدول

النسبة المئویةالعددمساحة الصور والرسوم بالنسبة للمساحة الكلیة للنشرة
٨٥٧.١٤فاقل٪١٠
٤٢٨.٥٧٪١٥-٪١٠
٢١٤.٢٩فاكثر٪١٦

١٤١٠٠المجموع

تنتباه القارئ واجذب تا
).من الكلمة المكتوبةتأثیراً أكثرالصورة ( بالمحتوى 

ات كانت ٪٥٠ان ) ٩(:لخط المستخدم في كتابة النشرات االرشادیةحجم ا. ٦ لنشر من ا
وان .٢٤

٢٠٪٢٨.٥٧
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.١٤من النشرات االرشادیة كان حجم خط المتن ٪٧٨.٥٧

.حجم الخط المستخدم في كتابة النشرات االرشادیة): ٩(الجدول
حجم خط كتابة متن النشراتعیةحجم خط العناوین الفرحجم خط العناوین الرئیسیة

٪العددحجم الخط٪العددحجم الخط٪العددحجم الخط
١٦٤٢٨.٥٧١٦٧٥٠١٣١٧.١٤
٢٤٧٥٠١٨٣٢١.٤٣١٤١١٧٨.٥٧
٢٦٣٢١.٤٣٢٠٤٢٨.٥٧١٦٢١٤.٢٨

١٤١٠٠المجموع١٤١٠٠المجموع١٤١٠٠المجموع

االستنتاجات
-:الدراسة نستنتج ما یاتياستنادا الى نتائج 

وقایة (على التوالي ھي ان المواضیع التي وردت في النشرات االرشادیة ركزت على ثالث مجاالت.١
وذلك نتیجة التدھور الكبیر الحاصل في الزراعة خاصة في ) النبات، المحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة

.ارة الزراعة والشعب والدوائر الزراعیةعمل وزراجعالمجاالت آنفة الذكر والسبب یعود الى ت
ان معظم القائمین على اعداد النشرات االرشادیة ھم من ذوي الخبرة العلمیة والعملیة والتي یمكن .٢

في نشر التقنیات والمھارات الزراعیة الجدیدة بین المزارعین والعاملین في مجال الزراعة ماالعتماد علیھ
.)الموظفین الزراعیین(
شرات االرشادیة الى تحسین الوعي باسالیب مكافحة االفات  والوعي البیئي لدى المزارعین تھدف الن.٣

واتباع نظم الري المتطورة نستنتج ان النشرات االرشادیة تناولت اھم المشاكل التي واجھت وتواجھ الزراع 
التي یمكن في العراق وھي انتشار االمراض واالوبئة في المزروعات اضافة الى موضوع شحة المیاه

.)الري بالتنقیط والري بالرش ( التغلب علیھا من خالل استخدام طرق الري الحدیثة 
نستنتج من ذلك ان القائمین على . ان معظم النشرات االرشادیة كانت مناسبة من حیث عدد صفحاتھا.٤

كون النشرات اعداد النشرات االرشادیة اخذوا بنظر االعتبار انھ خیر الكالم ما قل ودل النھ في حال
.االرشادیة ذات عدد صفحات كثیرة یسبب الملل لدى القارئ

نستنتج من ھذه الدراسة ان  استخدام االلوان  المختلفة في كتابة العناوین وكتابة مقدمة عن موضوع .٥
.النشرة یلفت انتباه القارئ ویشده لمعرفة محتوى النشرات االرشادیة وھذا ما یھدف الیھ االرشاد الزراعي

استنتج الباحثان ان كتابة عنوان النشرة على سطرین وبحجم ونوع خط مختلفین عن بعضھما یجذب .٦
انتباه القارئ ویعطي شيء من الجمالیة والترتیب للنشرات االرشادیة

مناسبة وان للصور دور كبیر في التعرف على استنتج الباحثان الى ان حجم صورة الغالف كانت .٧
.موضوع النشرة االرشادیة

. استنتج الباحثان ان حجم الصور الواردة في النشرات االرشادیة غیر كافیة.٨
التوصیات

-:بما یأتيالى نتائج البحث یوصي الباحثان استنادا 
نشرات ارشادیة تھتم بمجال الغابات واالنتاج الحیواني و علوم االغذیةبإصداراالھتمام .١
بتھیئة مادة علمیة للنشرات االرشادیة على ر كافةفي القطالزراعةاتفي كلیتكلیف الكادر التدریسي.٢

.شرط ان تكون في خدمة المزارعین
تخصیص میزانیة خاصة الصدار النشرات االرشادیة من كلیات الزراعة وبشكل دوري على ان تصاغ .٣

.باسلوب واضح وسھل
ھمیة تلك زیادة عدد الصور والرسوم في النشرات االرشادیة كي تكون اكثر وضوحا وداللة على ا.٤

.الواقعارضو إمكانیة تطبیقھا علىالنشرات 
.لة في اعداد النشرات االرشادیةیاختصار عناوین النشرات االرشادیة واستخدام االوراق الصق.٥
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ABSTRACT
The study aimed at analyze the content of extension bulletins which are

produced by the general faculty of agricultural extension and cooperation 2007-
2008 according to the content the (What says?) and the shape (How says?). Content
analysis technique was used to describe the content of bulletins. Results showed
that 28.57% of bulletins contented themes belong to the field of plant protection.
55% From the bulletins were prepared by participators have Ph.D. certificates.
28.58% from the bulletins were aimed to improve the level of knowledge about
controlling the agric pests and diseases by using the developed irrigation systems.
57.14% of the bulletins consist pictures and painting with less than 10% from the
whole area of each bulletins. The researchers concluded that the extension bulletins
were concentrated on serious themes for farmer especially the diffusion of diseases
and pest. So the researchers recommended that there were importance to produce
bulletins in the fields of forestry, husbandry and food industries, in addition to
increasing the size of pictures and paintings in the bulletins and devoting budget to
produce periodical enables the college of agriculture new bulletins.

المصادر
اإلرشاد يـة فـدمـمق). ١٩٩٦(جمعة حماد وخلدون عبد اللطیف الصبیحي نحس, احمد شكري, الریماوي

.األردن-عمان, دار حنین للنشر والتوزیع, ١ط, الزراعي
راتـاراء المرشدین والفالحین في بعض مناطق القطر بالنش).١٩٨٧(آخرون سین و سداد، ساھر ح

).٢(١٨االرشادیة الزراعیة، مجلة  العلوم الزراعیة،  
الصادرة تحلیل مضمون النشرات االرشادیة) )ھـ١٤٢٠(١٩٩٩(شیبة، محمد مصطفى ومحمد حامد شاكر 

سعود خالل الفترة منلملكمركز االرشاد الزراعي بكلیة الزراعة جامعة اعن
.ـھ١٤١٩-١٤٠٥

.مبادئ االرشاد الزراعي، جامعة الموصل). ١٩٨٧(اللیلة، زكي حسن و سمیر عبد العظیم عثمان 
ي، وزارة ـاصدارت مركز االرشاد الزراع) ١٩٩٧(ال االرشاد الزراعيـارات في مجـمخت
.ملكة العربیة السعودیة، الریاضالعالي، جامعة الملك سعود، الملیم ـالتع


