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مھارات االتصال لدى العاملین باإلرشاد الزراعي في محافظة نینوى وعالقتھا ببعض الخصائص 
  الشخصیة والوظیفیة

  أروى مؤید فتحي            نبیل عبد المسیح بھنام       
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم التعلیم الزراعي 

  
  الخالصة

الزراعRي فRي محافظRة  باإلرشRادالتصRال لRدى العRاملین أستھدف البحث التعرف على مھRارات ا
نینوى من خالل تحدید مستوى مھارات االتصال لدى المبحوثین وترتیب مجاالت مھارات االتصال مRن 

لمھRارات الزراعRي  باإلرشRادناحیة امتالكھم لھا وتحدید العالقRة االرتباطیRة بRین درجRة امRتالك العRاملین 
مستوى التعلیم ، التخصRص ، مRدة الخدمRة الوظیفیRة (صیة والوظیفیة وكل من خصا~صھم الشخ االتصال

، االتجRاه  اإلرشRاديالخدمRة ، النشRأة ، التفRرغ للعمRل  إثنRاء، التRدریب  إرشRادیة، مدة العمل في وظRا~ف 
تكRون مجتمRع البحRث مRن كRل العRاملین فRي الشRعب الزراعیRة التابعRة لمدیریRة  ).الزراعRي  اإلرشRادنحو 

البحثیRة  لإلجRراءاتخضRعوا موظفRاً حیRث بلRغ عRدد المبحRوثین الRذین  ١٨١والبالغ عددھم زراعة نینوى 
تضRRRمن بیانRRRات متعلقRRRة  األولتكونRRRت مRRRن جRRRز~ین  أداةجمعRRRت البیانRRRات مRRRن خRRRالل . مبحوثRRRاً  ١٢٤

بالخصا~ص الشخصRیة والوظیفیRة للمRوظفین مسRتوى التعلRیم ، التخصRص ، مRدة الخدمRة الوظیفیRة ، مRدة 
Rي وظRRل فRادي ، العمRل اإلرشRRرغ للعمRأة ، التفRRة ، النشRاء الخدمRRدریب أثنRادیة ، التRRاها~ف إرشRRو  االتجRRنح

أما الجزء الثاني فتضمن مقیاساً مؤلفاً من عRدد مRن الفقRرات لتحدیRد مسRتوى مھRارات . اإلرشاد الزراعي
 رسRRRونبی ارتبRRRاطالزراعRRRي وتRRRم تحلیRRRل البیانRRRات باسRRRتخدام معامRRRل  باإلرشRRRاداالتصRRRال لRRRدى العRRRاملین 

الزراعRRي فRRي محافظRRة  باإلرشRRادالنتRRا~ج أن غالبیRRة العRRاملین  وأوضRRحت.  وتحلیRRل االنحRRدار وسRRبیرمان
كمRا تبRین وجRود عالقRة ارتبRاط معنویRة بRین االنخفRاض  إلRىنینوى لدیھم مھارات اتصال متوسRطة تمیRل 

ة العمRل فRي وظRا~ف ومRد ، مدة الخدمRة الوظیفیRة الزراعي وكالً من باإلرشادمھارات االتصال للعاملین 
  .الخدمة أثناءوالتدریب  ، الزراعي اإلرشادواالتجاه نحو  ، إرشادیة

  
  المقدمة

أشRارت اغلRب التجRارب إلRى أن معظRم  إذتعد التنمیة الزراعیة جزءا مكمال للتنمیRة االقتصRادیة 
اعتھRا ، كان نتیجة التطور الRذي واكRب زر كلھا وحصلت على تقدم في اقتصادھاالدول التي واجھت مشا

لھذا أصبحت تنمیة القطاع الزراعي وتحدیث أسالیبھ اإلنتاجیة لیس ھRدفا تسRعى إلیRھ الRدول النامیRة الیRوم 
وعلRى  ).١٩٩٠الخفاجي وشلوف، (ادیة بعامة فحسب، بل ُیعّد ضرورة ملحة لقیام ونجاح التنمیة االقتص

ي ، فضالً عRن كونRھ أحRد روافRد عملیRة العلمي في النشاط الزراعللتقدم  الرغم من وجود اآلثار االیجابیة
التنمیة االقتصادیة إال انھ لم یحقRق نتRا~ج متقدمRة مثRل الروافRد األخRرى ، وھRو مRا یعنRي أن ھنRاك فروقRاً 
زمنیة بین نتا~ج البحوث الزراعیة في محطاتھا و معاملھا البحثیة ، وبین تطبیقھا في مواقRع اإلنتRاج عنRد 

ھناك العدید من المعوقات التي تعترض طریRق انتشRار و تطبیRق نتRا~ج  الزراع وھو ما یمكن تفسیره بان
لRذا  ).١٩٩٩شRیخ، (ھذه البحوث وترجمتھا إلى سلوك منتج یؤدي إلRى الرضRا االجتمRاعي واالقتصRادي 

بمعRدالت  اإلسRراعفRي  وأھمیتھRاالزراعي كمؤسـسة تغییر لھا حیویتھا  باإلرشادفان غالبیة الدول أخذت 
الزراعRي بRل یتوقRف  اإلرشRاد، ویعتمد تحقیRق التغییRر الRذي یسRتھدفھ )١٩٧٣العادلي ،(یة التنمیة الزراع

 إن، حیRث اإلرشRادينجاحھ في ذلك على العملیة االتصالیة اإلرشادیة المخططة والتي تعد جوھر العمRل 
والتRي مRن الصحیح والناجح في العملیة االتصRالیة  األداءالعمل اإلرشادي الناجح ھو العمل المعتمد على 

خاللھا یوصRل الخبRرات واألفكRار المسRتجدة الRى سRكان الریRف وبصRورة تحفRزھم لألخRذ بھRا واالسRتفادة 
السRRامرا~ي (تصRالي الیومیRة ویتناسRRب ذلRك طردیRا مRع النجRاح فRRي تنفیRذ العمRل اال أعمRالھم أداءمنھRا فRي 

   ).١٩٩٠والجادري، 
ب امتالكھم عدداً من المھارات والخصRا~ص یتطل إلیھمنجاح العاملین في ھذه المھام الموكلة  إن

ناعRRRھ ت،كمRRا إن كفRRاءة المرشRRد الزراعRRي النRRRاجح تعتمRRد بدرجRRة كبیRRرة علRRRى مRRدى درایتRRھ وإلمامRRھ وإق
). ١٩٩٧،  مجھRول(بالتوصیات اإلنتاجیة و مRدى قدرتRھ ومھاراتRھ فRي تطبیقھRا و توصRیلھا للمRزارعین 

  فضالً عن مدى 
  

 .٢٠٠٨بحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني 
  ٢٠١١/  ٦  /٢٧وقبولھ     ٢٠١٠ / ١٠  /٥تاریخ تسلم البحث 
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وبRالرغم مRن  ). ٢٠٠٥،  إسRماعیل( لنجاحRھ فیRھ دى تRوفر الوسRا~ل الالزمRةرغبتھ بالقیام بھذا العمل وم

تواصRRل األجھRRزة اإلرشRRادیة الزراعیRRة فRRي كRRل األقطRRار العربیRRة ومRRن ضRRمنھا العRRراق فRRي أداء دورھRRا 
ووظیفتھRRا األساسRRیة فRRي نشRRر و نقRRل التوصRRیات والتقنیRRات الزراعیRRة المسRRتحدثة إلRRى أفRRراد وجماعRRات 

لتطبیقھRRا و اسRRتخدامھا إال أن المعلومRRات و البیانRRات و اإلحصRRا~یات تشRRیر إلRRى أن المجتمعRRات الریفیRRة 
درجة انتشار و تطبیق الكثیر من التوصیات البحثیة الزراعیة و نتا~ج البحث العلمي كRان غیRر مرضRي، 
بRRل انRRھ فRRي بعRRض الحRRاالت كRRان اسRRتخدام وتطبیRRق الخبRRرات و التوصRRیات بكاملھRRا ال یRRؤدي إلRRى التغییRRر 

نشRRود و ال إلRRى النتRRا~ج المرجRRوة فRRي تحقیRRق معRRدالت إنتاجیRRة عالیRRة و دفRRع وتسRRریع عملیRRة التنمیRRة الم
إخفاق المرشد الزراعRي فRي عملیRة : و یمكن إرجاع ذلك إلى سبب أو أكثر من األسباب آالتیة. الزراعیة

تصRال، نتیجRة االتصال ال سباب تنظیمیة أو شخصیة أو اجتماعیة، أو السRلبیات التRي تصRاحب عملیRة اال
، أو ضعف الكفاءة االتصالیة للمرشد الزراعRي )١٩٩٤،  مجھول(استخدام وسا~ل وطرا~ق غیر مناسبة 

فضRRالً عRRن أن معRاییر اختیRRار العRRاملین فRRي اإلرشRاد الزراعRRي كانRRت ال تRRتم وفقRRا ). ١٩٩٣عبRد النبRRي ، (
ت االتصRال ، و قRد یضRاف إلRى للمؤھل العلمي دون اعتبار للحد األدنى من متطلبات وظیفتھم في مھارا

  :ویھدف البحث الحالي الى .ألیھم من جھد في تدریبھم و إكسابھم تلك المھارات ذلك قلة ما یوجھ
التعرف على مھارات االتصال لدى العاملین باإلرشاد الزراعي فRي محافظRة نینRوى وسRیتم تحقیRق  :أوال

 :ذلك من خالل األھداف الفرعیة آالتیة
  .ات االتصال لدى العاملین باإلرشاد الزراعي في محافظة نینوىتحدید مستوى مھار . أ

 .ترتیب مجاالت مھارات االتصال لدى العاملین باإلرشاد الزراعي في محافظة نینوى  . ب
بRRین درجRRة امRRتالك العRRاملین باإلرشRRاد الزراعRRي فRRي محافظRRة نینRRوى  االرتباطیRRة تحدیRRد العالقRRة :ثانیååاً 

مسRتوى التعلRیم ، التخصRص ، مRدة (الشخصیة والوظیفیة آالتیة  لمھارات االتصال، وكل من خصا~صھم
الخدمRRة الوظیفیRRة ، مRRدة العمRRل فRRي وظRRا~ف إرشRRادیة ، التRRدریب أثنRRاء الخدمRRة ، النشRRأة ، التفRRرغ للعمRRل 

 ).نحو اإلرشاد الزراعي االتجاهاإلرشادي ، 
ملRة العوامRل المسRتقلة المتعلقRة تحدید عالقة مھارات االتصال لدى العRاملین باإلرشRاد الزراعRي بج :ثالثاً 

مستوى التعلیم ، التخصRص ، مRدة الخدمRة الوظیفیRة ، مRدة العمRل فRي (بخصا~صھم الشخصیة والوظیفیة 
نحRRو اإلرشRRاد  االتجRRاهوظRRا~ف إرشRRادیة ، التRRدریب أثنRRاء الخدمRRة ، النشRRأة ، التفRRرغ للعمRRل اإلرشRRادي ، 

  ).الزراعي
  

  البحث وطرائقھ مواد 
في محافظة نینوى حیث شمل جمیع الموظفین العاملین في الشعب الزراعیة التابعة إلRى تم إجراء البحث 

موزعین على الشعب الزراعیRة البالغRة  موظفاً  ١٨١وقد تكون مجتمع البحث من  ،مدیریة زراعة نینوى
 فRرداً  ٣٠المجتمRع  بعRد اسRتبعاد  أفRرادوقد تRم توزیRع اسRتمارة االسRتبیان علRى جمیRع . شعبة زراعیة ٢١

موظفRRا  ١٢٤إال أن الدراسRRة اقتصRRرت علRRى  شRRملوا بقیRRاس ثبRRات اسRRتمارة االسRRتبیان الخاصRRة بالبحRRث
مRRن مجتمRRع البحRRث ، وذلRRك لتعRRذر االتصRRال بعRRدد مRRنھم ، وعRRدم دقRRة إجابRRة الRRبعض  % ٨٢.١٢یمثلRRون 

 ادباإلرشRجمRع البیانRات مRن العRاملین ل اسRتبیان  اسRتمارةصRممت البحRث  ولغرض تحقیق أھداف. األخر
، أمRRا   للمبحRRوثینبیانRRات تتعلRRق بالخصRRا~ص الشخصRRیة والوظیفیRRة  منھRRا األولتضRRمن الجRRزء الزراعRRي 

مقیاساً مؤلفاً من عدد من الفقرات لتحدید مستوى مھRارات االتصRال لRدى العRاملین   فتضمن الجزء الثاني
مRن خRالل االطRالع صRیاغتھا  تفقرة تمR ١٢٠من  األولیةتكون المقیاس بصیغتھ  .في اإلرشاد الزراعي

ت لمھRRارات علRRى البحRRوث السRRابقة حRRول موضRRوع المھRRارات ، وھRRذه الفقRRرات موزعRRة علRRى سRRتة مجRRاال
مجRRال مھRRارات التحRRدث  ، مھRRارات االسRRتماع ، مھRRارات القRRراءة ، مھRRارات االتصRRال األساسRRیة وھRRي 

وكانRت  .ت اإلرشRادیة االتصال غیر اللفظي ، المھارات اإلنسانیة ، مھRارات اسRتخدام الطرا~Rق والمعینRا
یحRRدث أحیانRRاً ، نRRادراً مRRا یحRRدث ، ال  لبRRاً ،یحRRدث دا~مRRاً ، یحRRدث غا(بRRدا~ل اإلجابRRة مقابRRل كRRل فقRRرة ھRRي 

، علRى التRوالي فRي حالRة كRون  ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥وتم تخصRیص قRیم لھRذه البRدا~ل كRاألتي ). یحدث أبداً 
 ھاعرضRولغRرض تحقیRق صRدق أداة القیRاس تRم  الفقرات ایجابیة وبالعكس في حالة كRون الفقRرات سRلبیة

على مجموعة من المحكمین والمختصین في العلوم التربویة والنفسیة في كلیة التربیة لجامعRة الموصRل، 
واحRRد . وكRRذلك المختصRRین مRRن قسRRم اإلرشRRاد الزراعRRي فRRي كلیRRة الزراعRRة بجامعRRة اإلسRRكندریة بمصRRر
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فضالً عRن أسRاتذة التعلRیم الزراعRي فRي كلیRة الزراعRة . لیبیاالمتخصصین بالجامعة العربیة المفتوحة في 
والتعرف على أرا~ھم ومالحظاتھم المتعلقRة بنRوع األسR~لة وسRالمة صRیاغتھا . والغابات بجامعة الموصل

 Alpha) بطریقRRة ومجاالتھRRا األداةثبRRات وتRRم قیRاس ، ومRدى وضRRوحھا ومالءمتھRRا لمسRRتوى المبحRRوثین
Chron bach)  ًاRRت تباعRRدث ٠.٨٦وكانRRارات التحRRتماع ٠.٧٧، لمھRRارات االسRRارات   ٠.٩٢، لمھRRلمھ

لمھRارات اسRتخدام  ٠.٧٠،  اإلنسانیةللمھارات   ٠.٩٠،  لمھارات االتصال غیر اللفظي ٠.٨٢، القراءة 
كما تم استخراج قRوة تمییRز الفقRرات ألجRل الكشRف عRن الفقRرات الممیRزة ، )اإلرشادیةالطرق والمعینات 

  .فقرة ٨٥العدد النھا~ي لفقرات المقیاس  أصبحقیاس النھا~ي حیث التي سیتألف منھا الم
  

  النتائج والمناقشة
التعرف على مھارات االتصال لدى العاملین باإلرشاد الزراعRي فRي محافظRة نینRوى،ویتم : الھدف األول

  :تحقیق ذلك من خالل األھداف الفرعیة آالتیة
 .شاد الزراعي في محافظة نینوىتحدید مستوى مھارات االتصال لدى العاملین باإلر . أ

إن أغلبیRة المبحRوثین كانRت ضRمن الف~Rة المتوسRطة والواط~Rة وھRذا یعنRي إن ) ١(یتبین من الجدول 
ویمكRن ان ) متوسRطة تمیRل إلRى االنخفRاض(مھارات االتصال للعاملین في اإلرشاد الزراعي بشكل عRام 

یقومRون بإعمRال إضRافیة  إذغیر إرشادیة ، اختصاصات أغلبیة المبحوثین ھي  إنتعزى ھذه النتیجة الى 
  .متنوعة فضالً عن عملھم اإلرشادي 

  
  توزیع العاملین باإلرشاد الزراعي وفقا لعموم مھارات االتصال: ) ١(جدول ال  

  المنسبة الم~ویة  العدد  الدرجة المعیاریة  مھارات االتصال
  ١٦.١٠٠  ٢٠  ١-اقل من   منخفضة
  ٦٩.٤٠٠  ٨٦  ١+،  ١-بین   متوسطة
  ١٤.٥٠٠  ١٨  ١+من  أكثر  عالیة

  ١٠٠  ١٢٤  المجموع
 .ترتیب مجاالت مھارات االتصال لدى العاملین باإلرشاد الزراعي في محافظة نینوى  . ب

إن المھRRارات اإلنسRRانیة تصRRدرت المرتبRRة األولRRى فRRي الترتیRRب، حیRRث بلRRغ ) ٢(یتبRRین مRRن الجRRدول 
 ةانیة للمبحRوثین مقارنRوى المھRارات اإلنسRارتفRاع مسRتوھذا یعنRي  ٣.٢٩٠متوسطھا الحسابي الموزون 

ارات یھRRتم ذلRRك الRRى ان ھRRذا النRRوع مRRن المھRR یعRRزى سRRبب أنة، ویمكRRن رى المدروسRRتھم األخRRمRRع مھRRارا
عدم تكرار أخطا~Rھ خبرة تمكنھ من   اإلنسان تزید رب الحیاة، وان تجابنجاح البناء مع اآلخرینبالتعامل 

   .ة لالندماج والتعاون معھمأو الحاج لدافع اسیولد لدیھ ابقة مع اآلخرین، مما الس
   
  ترتیب مجاالت مھارات االتصال للعاملین باإلرشاد الزراعي: ) ٢(جدول ال    

المتوسط الحسابي   المجـــــــــــال
  الرتبة  *الموزون

  ١  ٣.٢٩٠  المھارات اإلنسانیة

  ٢  ٣.١٦١  مھارات التحدث

  ٣  ٣.١١٢  مھارات االستماع

  ٤  ٢.٩٥١  مھارات القراءة

  ٥  ٢.٦٢٠  مھارات االتصال غیر اللفظي

  ٦  ٢.٥٦٤  مھارات استخدام الطرا~ق والمعینات اإلرشادیة
  ٥= الدرجة القصوى *       
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بینما جاءت مھارات االتصال غیر اللفظي ومھارات استخدام الطرا~Rق والمعینRات اإلرشRادیة بRالمرتبتین 
وھRذه . علRى التRوالي) ٢.٥٦٤(و ) ٢.٦٢٠(ون لكRل منھRا األخیرتین، حیث بلغ المتوسط الحسابي المRوز

النتیجة قد تدل على قلة االھتمام بالمھارات غیر اللفظیRة علRى الRرغم ممRا أكRده كثیRر مRن العلمRاء مRن أن 
ومRا یRودون التعبیRر عنRھ  نالناجح بالزراع فیھ الكثیر من االعتماد على ترجمة مRا یریRدو لمرشداتصال ا

لتكتمRل صRورة  موقف أالتصالي من خالل تعبیرات وجوھھم وحركاتھم المتنوعRة،وما یضمرونھ إثناء ال
وربمRا كRان المسRتوى الحRالي المRنخفض ). ٢٠٠٢الجیوسRي، ( يوغیر لفظالرسا~ل التي یرسلونھا لفظیا 

لمھRRارة اسRRتخدام الطرا~RRق والمعینRRات اإلرشRRادیة مرحلیRRا وولیRRد ظRRروف ومالبسRRات اسRRتخدام الطرا~RRق 
داولة والتي تكاد تقتصر على االجتماعات اإلرشادیة مع المRزارعین أو القRادة فRي حضRور اإلرشادیة المت

  .االختصاصیین فقط
بRین درجRة امRتالك العRاملین باإلرشRاد الزراعRي فRي محافظRة  االرتباطیRة تحدیRد العالقRة: الھدف الثåاني 

  :نینوى لمھارات االتصال وكل من الخصا~ص الشخصیة والوظیفیة اآلتیة
  كانRRت) Spearman(أن قیمRRة معامRRل االرتبRRاط الرتبRRي ) ٣(یتبRRین مRRن الجRRدول  :التعلååیم مسååتوى .١
المحسRوبة  (t)بین العاملین وفقا لقیمة  وجود عالقة ارتباط سالبة غیر معنویةوھو یدل على ) ٠.٢٤٣-( 

دریب إلى أن الممارسة الفعلیة للعمل اإلرشادي والتعRرض للتRسبب ذلك وقد یعود ) ٢.٧٦٥-(التي كانت 
المستمر في مجال اإلرشاد واالتصال الزراعي واإلطالع على كل ما ھو جدید في مجRال العمRل ، یRؤدي 
إلى زیادة مھRارة االتصRال لRدیھم بغRض النظRر عRن كRونھم خریجRي كلیRات زراعRة أو معاھRد زراعیRة أو 

  .اعدادیات زراعة
  
   درجة امتالكھم لمھارات االتصالوعالقتھ بتوزیع المبحوثین وفقاً لمستوى التعلیم : ) ٣( جدولال

  النسبة الم~ویة  العدد  مستوى التعلیم

 rsقیمة 
-٠.٢٤٣  

  
  tقیمة 

  المحسوبة
-٢.٧٦٥ 

  
  
 tقیمة 

  الجدولیة
١.٦٤٥  

  

  ٤٥.١٦٠  ٥٦  خریج إعدادیة زراعة
  ٢٠.١٦٠  ٢٥  خریج معھد زراعي
  ٣٢.٢٦٠  ٤٠  خریج كلیة زراعة

  ٢.٤٢٠  ٣  شھادة علیا
  ١٠٠  ١٢٤  المجموع

-(كانRRت )   Spearman(أن قیمRRة معامRRل االرتبRRاط الرتبRRي  )٤(یتبRRین مRRن الجRRدول   :التخصååص. ٢ 

 المحسRوبة  (t)بRین العRاملین وفقRا لقیمRة وجود عالقة ارتباط سRالبة غیRر معنویRة وھو یدل على ) ٠.١٨٩
اتھم قRد تلقRوا فRي وھذا قد یعني ان اغلب المبحوثین بغRض النظRر عRن تخصصR .) ٢.١٢٤-(  التي كانت

RRدراسRRي اإلرشRRا فRRة دروسRRین تھم األكادیمیRRري أو تبRRـلوك البشRRر السRRي تفسRRة التRRي او االجتماعیRRاد الزراع
  .العوامل المؤثرة فیھ، إضافة إلى الدروس التي تلقوھا في العلوم الزراعیة

  
  صالوعالقتھ بدرجة امتالكھم لمھارات االتتوزیع المبحوثین وفقاً للتخصص : ) ٤(جدول ال

  النسبة الم~ویة  العدد  التخصص

  rsقیمة 
-٠.١٨٩  

  tقیمة 
  المحسوبة

-٢.١٢٤ 

  
 tقیمة 

  الجدولیة
١.٦٤٥ 

  

  ٥.٦٥  ٧  إرشاد زراعي 
  ٩٤.٣٥  ١١٧  تخصصات أخرى

  ١٠٠  ١٢٤  المجموع

 كانRت (Person)أن قیمة معامل االرتباط البسRیط ) ٥(یتبین من الجدول رقم :الوظیفیة  ةمدة الخدم. ٣
وفقRا ) ٠.٠١(موجبRة بRین العRاملین علRى مسRتوى  معنویة  وھو یدل على وجود عالقة ارتباط) ٠.٥٧٩(

طRRول مRدة الخدمRRة الوظیفیRRة یجعRRل  إنیرجRRع ذلRك الRRى قRRد  و ،  ٧.٨٤١التRRي كانRت المحسRRوبة  (t)لقیمRة 
إضRRافة إلRRى  المبحRRوث أكثRRر احتكاكRRاً بالجوانRRب المختلفRRة للعمRRل اإلرشRRادي وأكثRRر تعRRامالً مRRع اآلخRRرین،

اتصالھ بالھی~ات والدوا~ر التي لھا عالقة بالعمل اإلرشادي مما یجعلھ أكثRر قRدرة علRى اسRتخدام مھاراتRھ 
  .بكفاءة و فاعلیة
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وعالقتھ بدرجة امتالكھم لمھارات توزیع المبحوثین وفقاً لمدة الخدمة الوظیفیة : ) ٥(جدول ال   
  االتصال

  النسبة الم~ویة  العدد  مدة الخدمة الوظیفیة

 r قیمة
٠.٥٧٩**  

  tقیمة 
  المحسوبة
٧.٨٤١  

 tقیمة 
  الجدولیة
٢.٣٢٦  

  ٢١.٨  ٢٧  سنة ١٤ – ١

  ٤١.١  ٥١  سنة ٢٨ – ١٥

  ٣٧.١  ٤٦  سنة ٤٢ – ٢٩

  ١٠٠  ١٢٤  المجموع
  )٠.٠١(معنویة على مستوى **    

 (Person)عامRل االرتبRاط البسRیط أن قیمRة م) ٦( یتبین من الجدول :مدة العمل في وظائف إرشادیة. ٤
) ٠.٠١(موجبة بین العاملین  على مسRتوى معنویة  وھو یدل على وجود عالقة ارتباط ) ٠.٤٥٧(كانت 

وھذا قد یعني انھ كلمRا كRان عمRل العRاملین فRي اإلرشRاد   ) ٥.٦٧١(التي كانت  المحسوبة (t)وفقا لقیمة 
وقRد تعRزى النتیجRة الRى تRراكم االتصRال لRدیھم ،  الزراعي أطول ادى ذلRك الRى ارتفRاع مسRتوى مھRارات

  .الخبرات لدى العاملین بزیادة مدة عملھم االرشادي 
  
وعالقتھ بدرجة امتالكھم توزیع المبحوثین وفقاً لمدة العمل في وظا~ف إرشـــــادیة : ) ٦( جدولال

  لمھارات االتصال
    النسبة المئویة  العدد  مدة العمل في وظائف إرشادیة

  
  rقیمة 
٠.٤٥٧ **    

  
  

  tقیمة 
  المحسوبة

   ٥.٦٧١  

  
  
 tقیمة 

 الجدولیة
٢.٣٢٦  

  ٦.٥  ٨  لم یعملوا في وظائف إرشادیة
  ٧٧.٤  ٩٦  سنة ١٤ – ١
  ١٠.٥  ١٣  سنة ٢٨ – ١٥
  ٥.٦  ٧  سنة ٤٢ – ٢٩

  ١٠٠  ١٢٤  المجموع
  )٠.٠١(معنویة على مستوى ** 

األول یتصل بإعRداد الRدورات التدریبیRة التRي اشRترك : نجزأی شمل ھذا العامل :التدریب أثناء الخدمة.٥
كانRت  (Person)أن قیمة معامل االرتباط البسیط) ٧(أثناء الخدمة فقد تبین من الجدول  فیھا المبحوثون 

وفقRا ) ٠.٠١(علRى مسRتوى  وھو یدل على وجود عالقة ارتبRاط معنویRة موجبRة بRین العRاملین) ٠.٢٤١(
  . ٢.٧٤٢لتي كانت االمحسوبة  (t)لقیمة 

  
وعالقتھ بدرجة امتالكھم لمھارات توزیع المبحوثین وفقا للمشـــاركة في الدورات التدریبیة :) ٧(جدولال

  االتصال
  النسبة الم~ویة  العدد  المشـاركة في الدورات التدریبیة

  rقیمة 
*٠.٢٤١  

  tقیمة 
  المحسوبة
٢.٧٤٢ 

 tقیمة 
 الجدولیة
٢.٣٢٦  

  ٣١.٤٥  ٣٩  غیر متدرب
  ٦٨.٥٥  ٨٥  متدرب
  ١٠٠  ١٢٤  المجموع

  ) ٠.٠١(معنویة على مستوى * 
أما الجزء الثاني من ھذا العامل والذي یتصل بمRدة الRدورات التدریبیRة التRي اشRترك فیھRا المبحوثRون فقRد 

وھو یدل علRى وجRود  )٠.١٩٧( نتكا (Person)أن قیمة معامل االرتباط البسیط ) ٨(تبین من الجدول 
التRي كانRت  المحسRوبة (t)وفقRا لقیمRة ) ٠.٠٥(علRى مسRتوى معنویRة موجبRة بRین العRاّملین  رتباطاعالقة 

١.٨٢٩ .  
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  وعالقتھ بدرجة امتالكھم لمھارات االتصالتوزیع المبحوثین وفقا لمدة الدورات التدریبیة :  )٨(   **ال

مدة الدورات التدریبیة 
  باألیام 

  النسبة الم~ویة  العدد
  
  rقیمة 

٠.١٩٧*  
  

  
  tقیمة 

  المحسوبة
١.٨٢٩  

  
 tقیمة 

  الجدولیة
١.٦٤٥  

  ٨٨.٢٤  ٧٥  یوم ٨٤ – ١
  ٤.٧٠  ٤  یوم ١٦٨ – ٨٥
  ٧.٠٦  ٦  یوم ٢٥٢ – ١٦٩

  ١٠٠  ٨٥  المجموع
  )٠.٠٥(معنویة على مستوى * 

ت أكثRر والثاني الى انھ كلما زاد التدریب كلما اكتسRب المبحRوثین مھRارا األولوتدل النتیجتان في الجزء 
وھRRذا یتفRRق مRRع مRRا ذكRRره احRRد الكتRRاب عRRن أھمیRRة التRRدریب فRRي سRRد الRRنقص لمسRRتوى مھRRارات األفRRراد 

، كمRRا أكRRد كاتRRب أخRRر علRRى أھمیRRة التRRدریب فRRي تكRRوین عRRادات فكریRRة ) ١٩٩٠السRRامرا~ي والجRRادري، (
ایة ومقRدرة كف أكثرالعاملین لمھارات ومعارف واتجاھات جدیدة تجعلھم  إكسابوعلمیة مناسبة تسھم في 

  )١٩٧٣العادلي، (في أداء أعمالھم الحالیة والتي ینتظر أن یقوموا بھا مســـتقبال 
 ٠.٠٤١-كانRت ) Spearman(أن قیمة معامل االرتبRاط الرتبRي ) ٩(یتبین من الجدول رقم  :النشأة . ٦

 ،) ٠.٤٥٣-( التRي كانRت (t)وھو یدل على عRدم وجRود عالقRة ارتبRاط معنویRة بRین العRاّملین وفقRا لقیمRة 
وھذا یدل على ان مھRارات االتصRال لRدى المبحRوثین تRزداد أو تقRل بغRض النظRر عRن نشRأتھم الریفیRة او 

  .الحضریة
  

  وعالقتھ بدرجة امتالكھم لمھارات االتصالتوزیع المبحوثین وفقاً للنشأة : ) ٩( جدولال       
  النسبة الم~ویة  العدد  النشأة

  
  rsقیمة 

-٠.٠٤١  

  
  tقیمة 
  وبةالمحس

-٠.٤٥٣ 

  
 tقیمة 

  الجدولیة
١.٦٤٥  

  ٥٧.٢٦  ٧١  ریفي
  ٤٢.٧٤  ٥٣  حضري
  ١٠٠  ١٢٤  المجموع

كانRت  (Person)أن قیمة معامل االرتبRاط البسRیط  )١٠(یتبین من الجدول  :التفرغ للعمل اإلرشادي. ٧
ویمكRن   )١.٥٩(انRت التRي ك (t)وھو یدل على عدم معنویة العالقRة بRین العRاّملین وفقRا لقیمRة ) ٠.١٤٣(

الزراعRي یكلفRون بالعمRل  اإلرشRادغیRر المتخصصRین فRي  الRى ان غالبیRة المبحRوثین تفسیر ھذه النتیجRة 
اھتمامRا كافیRا وال  اإلرشRاديالیعطRون للعمRل  فRإنھملRذا  األخرىالوظیفیة  أعمالھمعالوة على  اإلرشادي

  .یرغبون في تعلم او اكتساب مھارات جدیدة 
  

وعالقتھ بدرجة امتالكھم لمھارات توزیع المبحوثین وفقاً للتفرغ للعمل اإلرشادي : ) ١٠(جدولال
  االتصال

  النسبة الم~ویة  العدد  ــل اإلرشاديالتفرغ للعم

  rقیمة 
٠.١٤٣  

  
  tقیمة 

  المحسوبة
١.٥٩  
  

  
 tقیمة 

  الجدولیة
١.٦٤٥  

  ٢٤.٢  ٣٠  متفرغ للعمل اإلرشادي كلیا
  ٥٠.٨٠  ٦٣  متفرغ للعمل اإلرشادي جز~یاً 
  ٢٥  ٣١  غیر متفرغ للعمل اإلرشادي

  ١٠٠  ١٢٤  المجموع
 (Person)أن قیمRة معامRل االرتبRاط البسRیط ) ١١( تبین من الجRدول :االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي. ٨

وفقا لقیمRة ) ٠.٠١(على مستوى  معنویة موجبة بین العاّملینوھو یدل على عالقة ارتباط  ٠.٢٦٧كانت 
(t) ت المحRRي كانRRوبة التRRم  ٣.٠٥٩سRRو عملھRRاملین نحRRات العRRت اتجاھRRا كانRRھ كلمRRك انRRیر ذلRRن تفسRRویمك

    . مرتفعة أصبحوا راضین وسعداء بأعمالھم وینتجون بكفاءة ومھارة عالیة 
تحدید عالقة مھارات االتصال لدى العاملین باإلرشRاد الزراعRي بجملRة العوامRل المسRتقلة : الھدف الثالث

  :ھم الشخصیة والوظیفیة المتعلقة بخصا~ص
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للتعرف على العالقة بین مھارات االتصال لدى العاملین في االرشاد الزراعي وجملة العوامل المستقلة 
استخدم تحلیل االنحدار متعدد المراحل الذي یفسر مقدار التباین في العامل التابع بواسطة جملة العوامل 

  تفسیر التباین ، المستقلة كما یرتبھا وفقا لمقدار مساھمتھا في
  
وعالقتھ بدرجة امتالكھم لمھارات نحو اإلرشاد الزراعي  التجاھاتھمتوزیع المبحوثین وفقاً :  )١١( جدولال

  االتصال
االتجاه نحو اإلرشاد 

  النسبة الم~ویة  العدد  الدرجة المعیاریة  الزراعي
  rقیمة 
٠.٢٦٧ **  

  

  tقیمة 
  المحسوبة
٣.٠٥٩ 

 tقیمة 
 الجدولیة
٢.٣٢٦  

  ٣٦.٣  ٤٥  ١-اقل من   سلبي
  ٤٧.٦  ٥٩  ١+و  ١-بین   محاید
  ١٦.١  ٢٠  ١+أكثر من   ایجابي

  ١٠٠  ١٢٤  المجموع  
  )٠.٠١(معنویة على مستوى ** 

مRRن التبRRاین فRRي مھRRارات االتصRRال وذلRRك ُمبRRین فRRي % ٤٢.٢٩وقRRد فسRRرت العوامRRل المسRRتقلة مجتمعRRة  
من التباین %)  ٣٣.٤٦(فقد فسرت  األولىفي المرحلة  حیث جاءت مدة الخدمة الوظیفیة) ١٢(الجدول 

مRن التبRاین ، ثRم التخصRص فRي ) %٦.١٩(في المرحلة الثانیة بنسبة إرشادیة، ثم مدة العمل في وظا~ف 
الزراعRي فRي المرحلRة الرابعRة  اإلرشRادمن التبRاین ، ثRم االتجRاه نحRو ) %١.٤٩(المرحلة الثالثة وبنسبة 

  .ن من التبای) %١.١٥(بنسبة 
، وقRد  األخرىبین العوامل  األھمیةفي  األولىمدة الخدمة الوظیفیة قد احتلت المرتبة  إنیتضح من ذلك 

زیادة اتصاالتھم بالمؤسسات التي لھRا عالقRة  إلىطول مدة خدمة العاملین یؤدي  إن إلىیرجع سبب ذلك 
  .بكفاءة ومھارة اكبر  ھمأعمال أداءوبالتالي تراكم الخبرة لدیھم ورفع مستوى  اإلرشاديبالعمل 

  
  مراحل نموذج تحلیل االنحدار لمھارات االتصال وجملة العوامل المستقلة: ) ١٢( جدولال

  العوامل المستقلة  ت
معامل 

االرتباط 
 Rالمتعدد 

معامل 
التحدید 

R2 

التغیر في 
  معامل التحدید

معامل 
االنحدار 
  الجز~ي

 Fقیمة 

  **٦١.٣٤  ١.٩٣٥٥  ٠.٣٣٤٦  ٠.٣٣٤٦  ٠.٥٧٨٥  مدة الخدمة الوظیفیة  ١

مدة العمل في وظا~ف   ٢
  إرشادیة

١٢.٤٢  ١.٢٥١٠  ٠.٠٦١٩  ٠.٣٩٦٥  ٠.٦٢٩٧**  

  *٣.٩٣  ٢١.٨٥٢٤-  ٠.٠١٤٩  ٠.٤١١٤  ٠.٦٤١٤  التخصص  ٣

االتجاه نحو اإلرشاد   ٤
  *٢.٨٨  ٠.٧٦٥٨  ٠.٠١١٥  ٠.٤٢٢٩  ٠.٦٥٠٣  الزراعي
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  :عنھا البحث نستنتج ما یأتي  أسفربناء على النتا~ج التي و

تؤدي دوراً مھماً في عملھم اإلرشRادي حیRث  الزراعي باإلرشادللعاملین  أن مھارات االتصال   .١
، وان شRدین و تRدفعھم نحRو تحقیRق األھRدافتمكنھم من التأثیر الفاعل و البناء فRي سRلوك المستر

لیRRة مRRن المبحRRوثین مRRن المیRRل لالنخفRRاض فRRي مسRRتوى المھRRارات قRRد یكRRون سRRببھ وجRRود نسRRبة عا
 . إرشادیةغیر  أخرى أكادیمیةاختصاصات 

أن المھارات اإلنسانیة تعد من المھارات الضروریة لنجاح المبحوثین في عملھRم اإلرشRادي و    .٢
 .ھي تشكل العنوان البارز للعاملین الناجحین في العمل اإلرشادي في الوقت الحاضر

n  = ١٢٤ 
  ٠,٠١معنویة على مستوى ** 
 ٠,٠٥معنویة على مستوى   * 
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الكثیRر مRن مھRارات  الزراعRي باإلرشRادالعRاملین كسRب إن الخدمة الوظیفیة الطویلRة لإلفRراد ت   .٣
 . االتصال والمعارف والخبرة المیدانیة التي ستنعكس ایجابیاً على مستوى أداء أعمالھم 

أن األعمال اإلرشادیة التي یمارسھا أول~ك العاملون یكون لھا تأثیر كبیر في إكسابھم مھارات    .٤
 .االتصال التي تتناسب وتلك األعمال 

قRRد تفضRRي إلRRى نتRRا~ج عكسRRیة بسRRبب عRRدم إمكانیRRة إعطRRاء  لRRدورات التدریبیRRةقصRRر مRRدة ا أن  .٥
 . المتدرب كافة المعلومات المتعلقة بالعمل خالل تلك الفترة القصیرة 

بدقة و مھRارة عRالیتین  ھمعلى أداء عمل العاملین یقدمونإن االتجاه االیجابي نحو العمل یجعل    .٦
 ه االیجابي نحو مھنتھم یة االتجامما یؤكد أھمیة تنم

أن مھارات االتصال للعاملین فRي اإلرشRاد الزراعRي تحRدد علRى أسRاس مRدة الخدمRة الوظیفیRة    .٧
 .مع األخذ بنظر االھتمام العوامل األخرى

  :  بما یأتي أوصى الباحثانوعلیھ 
تRRى ح الجRRددمكثفRRة قبRRل الخدمRRة للعRRاملین فRRي اإلرشRRاد الزراعRRي  إرشRRادیةتنظRRیم بRRرامج تدریبیRRة  .١

یكونوا على درایة علمیة بكافRة األنشRطة اإلرشRادیة والمھRارات التRي تسRاعد علRى زیRادة فاعلیRة 
العمل اإلرشادي ، باإلضافة إلى أجراء دورات تدریبیة مركزة أثناء الخدمة مع مراعاة تخطRیط 

Rل فRتوى العامRع مسRي وتنفیذ ھذه البرامج التدریبیة على مستوى رفیع من الكفاءة و الشمول لرف
 .اإلرشاد الزراعي وجعلھ یدرك واجباتھ ومھامھ الوظیفیة

اعتماد مھارات االتصال كأحد المعاییر الر~یسة عند تقویم الموظفین في عملھم من قبل الجھRات  .٢
المسRRؤولة و المشRRرفة علRRى عملھRRم عRRن طریRRق تضRRمین اسRRتمارات تقRRویم كفRRاءة العRRاملین فRRي 

االسRتماع ، االتصRال غیRر اللفظRي ، المھRارات  التحدث ،(اإلرشاد الزراعي في جانب مھارات 
 ).اإلنسانیة ، استخدام الطرا~ق والمعینات اإلرشادیة

العمل على تحدید المھRام اإلرشRادیة الزراعیRة بدقRة للعRاملین فRي اإلرشRاد الزراعRي حتRى یمكRن  .٣
 .الحكم على مدى نجاحھم في أدا~ھم لتلك المھام وامتالكھم للمھارات 

٤. RRRمن منRRRى أن تتضRRRدادیات یوصRRRد واالعRRRة والمعاھRRRات الزراعRRRي كلیRRRي فRRRاد الزراعRRRاھج اإلرش
الزراعیة االتصال و مھاراتھ في العمل اإلرشادي فضالً عن التRدریب العملRي للطلبRة علRى تلRك 

  المھارات
  

  
COMMUNICATION SKILLS AMONG AGRICULTURAL 

EXTENSION WORKERS IN NINEVEH GOVERNORATE AND ITS 
RELATIONSHIP WITH PERSONAL AND VOCATIONAL 

CHARACTERISTICS  
  

 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to recognize the communication skills 

extension workers in  Nineveh governorate by limiting their communication 
skill level .arranging communication skills fields and limiting the relation 
between communication skills level of extension workers and these personal 
and vocational characteristics. (level of education. specialization. vocational 
service period. period of working in extension work. training during service 
specializing in extension work and attitude toward agricultural extension). The 
population consisted of all workers of  Nineveh agriculture directorate and its 
divisions . which was 181 workers the sample included 124 workers. Data were 

Nabeel Abdel-Maseeh Behnam          Arwa Moayad Fat'hi 

Agr. Edu. Dept., College of Agric. And  Forestry, Mosul Univ., Iraq 
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collected by a questionnaire which had two parts .the first the contained data 
related with some personal and vocational characteristics . the second part 
contained a measurement have many items to limit the level of extension 
workers communication skills. the data were analyzed by using simple person 
correlation spearman  rank correlation and multiple step- wise regression 
analysis. The main findings are as follows most of extension workers in 
Nineveh governorate have medium communication skills which tend to 
decreasing and also their are a significant relation between the level of 
communication skills of extension workers and these factors vocational service 
period .period of working in extension job. training during service. and  attitude 
toward agricultural extension .  

  
  المصادر

العوامRRل المRRؤثرة علRRى فاعلیRRة اإلرشRRاد الزراعRRي فRRي نشRRر و اسRRتخدام ،  )٢٠٠٥(إسRRماعیل ،رعRRد مسRRلم 
 .٥، ص ٤سالة اإلرشاد الزراعي ، العدد ، ر التقانات الحدیثة

اإلرشRاد الزراعRي بالجماھیریRة اللیبیRة  .) ١٩٩٠(الخفاجي ، عباس عبد المحسن و فیصل مفتاح شRلوف 
  .امعة عمر المختار ، البیضاء ، الجماھیریة اللیبیةوسبل تطویره ، منشورات ج

وأنا مقدمة في مھارات التواصل اإلنسRاني، مكتبRة التربیRة العربRي أنت  . )٢٠٠٢(الجیوسي، محمد بالل 
 .، السعودیة، الریاضلدول الخلیج

علRRیم علRRم اإلرشRRاد الزراعRRي، مطRRابع الت . )١٩٩٠(السRRامرا~ي، عبRRد هللا احمRRد، وعRRدنان حسRRن الجRRادري 
  .العالي في الموصل

دراسRة تحلیلیRة لRبعض العوامRل الشخصRیة و االجتماعیRة و االقتصRادیة  . )١٩٩٩(شیخ ، جمعRة درویRش
، رسRRالة دكتRRوراه ، قسRRم  اإلرشRRادیةالمRRؤثرة علRRى مسRRتوى أداء المرشRRدین الRRزراعیین لمھRRامھم 

 والمجتمع الریفي ، جامعة القاھرة ، مصر  اإلرشاد
  .أساسیات علم اإلرشاد الزراعي، دار المطبوعات الجدیدة، مصر . )١٩٧٣(د العادلي، احمد السی

المرشRRد الزراعRRي تقRRویم میRRداني لRRألداء االتصRRالي ، مكتبRRة النھضRRة  . )١٩٩٣(عبRRد النبRRي ، عبRRد الفتRRاح 
 .المصریة ، القاھرة

ربیRة للتنمیRة المنظمRة العدراسة كفاءة أنظمة اإلرشاد الزراعي فRي الRوطن العربRي ،  . )١٩٩٤(مجھول 
  .، الخرطوم ، السودانالزراعیة 

دور اإلرشRRاد الزراعRRي فRRي نقRRل نتRRا~ج األبحRRاث الRRى الRRزراع وأثRRره علRRى التنمیRRة  . )١٩٩٧(مجھRRول 
  .الخرطوم ، السودان،  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة المستدامة،

 


