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مصادر االتصال المستخدمة من قبل المرشد الزراعي في نقل المعمومات الزراعية لزراع الشمب في ناحية
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المستخمص

استيدف البحث في االساس التعرف عمى مصادر االتصال المستخدمة من قبل المرشد الزراعي في نقل المعمومات الزراعية لزراع الشمب
في ناحية العباسية بمحافظة النجف االشرف وتحديد اىم الطرائق والوسائل االرشادية المستخدمة من قبمو لنقل تمك المعمومات لزراع

, وذلك من خالل استبانة صممت لجمع البيانات من زراع الشمب تضمنت مقاييس ثالث لقياس مصادر االتصال (الطرائق الفردية,الشمب
)11( تكون مجتمع البحث من الجمعيات الفالحية التابعة لشعبة زراعة العباسية والبالغ عددىا,) الطرائق الجماىيرية,الطرائق الجماعية

,) الرسالة المحمدية, المرتضى, العراق,) جمعيات فالحية ىي (الصدر4( ) وبواقع%36(  أخذت عينة عشوائية بنسبة,جمعية فالحية

)707( ) من الزراع الموزعين عمى الجمعيات الفالحية المذكورة انفاً والبالغ عددىم%15( أخذت عينة عشوائية تناسبية طبقية وبنسبة

, اظيرت نتائج البحث الى ان مصادر االتصال تؤدي دو ار ميما في نقل المعمومات الزراعية لزراع الشمب,) زارعا106( زارعاً وبواقع

 كما ان ىناك تباينات,فضال عمى ان الطريقة الجماعية تعد من اكثر الطرائق استخداما من قبل المرشد الزراعي إليصال تمك المعمومات

 ويوصي الباحث بضرورة العناية,طفيفية في استخدام مصادر االتصال مما يدل عمى ان معظم ىذه المصادر ميمو في العمل االرشادي
 قسم تطوير,واالىتمام الكافي لمحصول الشمب كونو من المحاصيل االستراتيجية وذلك من خالل التعاون مع الييئة العامة لمبحوث الزراعية

 فضال عن االستمرار بدعم الوحدات البحثية والمرشدين الزراعيين وزراع الشمب بالدورات التدريبية وبما يتالئم مع حاجاتيم,زراعة الرز

.االتصالية

. ناحية العباسية, زراع الشمب, مصادر االتصال:كممات مفتاحية
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Al-Salhi

COMMUNICATIONAL SOURCES USED BY THE AGRICULTURAL AGENT TO
TRANSFER AGRICULTURAL INFROMATION FOR RICE FARMERS IN ALABBASSIA / NAJAF Al-ASHRAF GOVERNORATE
A. T. Hd. Al-Salhi
Assist Lecturer
Univ of Baghdad- College of Agric – Dept. Extension and Transfer of Agricultural Techniques
ABSTRACT
The research aimed to know the communicational sources used by agricultural Agent to transfer
agricultural information for rice farmers in AL- Abbbassia of Najaf Al- Ashraf province and
determine the most important extension means and method used by the agent in his contact with
farmers. A questionnaire is designed to collect data included three scales to measure communicational
sources (personal methods , collective methods, and mass media methoda ), The research community
was farmers associations in AL-Abbassia cultivation section (11) association, The sample was farmers
associations (36%) which were ( AL-Sadr, Iraq, Murtatha, and mohamed massage ), then another
proportional random classical sample was taken (15%) of farmers of the mentioned associations (709)
which was (106) farmers ,The research results showed that the communicational sources play a very
important role in transfer of agricultural information to rice farmers, as well as the collective methods
were most methods the used by extension agent to transfer the information, There were also some
differences in the used sources which means that all methods were important. The research
recommended to take care and attention to rice crop as a strategically crops, cooperation with general
corporation of the agricultural research department of rice growing development , Inaddition it can
recommended to support the research extension agents and rice farmers by training courses according
to their communicational need.
Key Word: Communicational sources , farmers of rice, AL-Abbassia.
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عممرة االتصال ( )82كوتنه رمثل مصدر المعمومات فهو

المقدمة

الوسرمة التي تصل بها المعمومات الى بقرة االفراد وهو القائد

احدث التقدم العممي في العالم المعاصر ثورة في الزراعة

الذي تتركز وظائفه اوال واير ار عمى تأدرة رسالته بأكمل صورة

ضاعفت االتنتاج الزراعي في العقود االيررة وادركت عدة

( .)22فالعممرة االرشادرة هي عممرة اتصالرة ترتبط ارتباطا

دول مؤي ار ان هذه الزرادة في االتنتاجرة لم تكن دون مقابل

مباش ار بعدد االتصاالت التي رقوم بها المرشد الزراعي مع

واتنها اثرت في تتنمرة وتطورر القطاع الزراعي والذي رعد في

الزراع وبالطرائق والوسائل التعمرمرة التي رستيدمها والتي

وقتتنا الحاضر متطمبا ضروررا تتطمع الره كافة المجتمعات

تتعمق اساسا بكرفرة ارصال المعمومات الزراعرة الحدرثة الرهم

المتقدمة والتنامرة عمى حد سواء وذلك ألهمرة القطاع

الزراعي()11

وتشجرعهم عمى االيذ بها ووضعها موضع التتنفرذ ( )81اذ

فالقطاع الزراعي والزراعة الحدرثة عامال

رتطمب من المرشد الزراعي بكوتنه مصدر المعمومات الزراعرة

حاسما من عوامل تحقرق االمن الغذائي الذي رضمن حصول

تعدد الطرائق والوسائل االرشادرة التي رستيدمها في االتصال

التناس عمى ما رحتاجوتنه من االغذرة وياصة قطاع اتنتاج

بالزراع لضمان تاثر كل فرد في الموقف التعمرمي وما رصل

الحبوب( )6فالثروة اليضراء التي تحدث ترجع بشكل رئرس

الرهم من افكار ومبتكرات مستحدثه ( .)22وعمره فان صالح

الى اديال اصتناف جدردة ذات مواصفات عالرة لعدد من

المحاصرل ومتنها محصول الرز( .)8رعد الرز احد

العمل االرشادي مرتبط بكفاءة المرشد الزراعي الذي رتولى

المحاصرل االستراترجرة التي تعتمد عمرها كثرر من البمدان

توفرر الظروف واالمكاتنات الالزمة لزراع الرز لرفع اداءهم

من يالل توجرهاته ( )82وبذلك القى هذا الموضوع اهتمام

المتنتجة له ومتنها العراق كوتنه مصد اًر ال رمكن االستغتناء عتنها

الكثرر من الباحثرن ألتنه رمرز برن المرشد التناج في عممه

فهو غذاء حروي رئرسي ألكثر من تنصف سكان العالم ()88

اذ رعد محصول الرز في العراق من المحاصرل المهمة لذا

المرداتني عن المرشد االقل تنجاحا ( )82وعمى الرغم من

تسعى و ازرة الز ارعة العراقرة الى تطورر زراعة المحصول بما

تواصل المرشد الزراعي في اداء دوره عمى الوجه االكمل في

توصرل المعمومات الزراعرة لزراع الشمب اال ان الدراسات

رتالئم مع الظروف البرئة وبالرغم من ذلك فان زراعته تعاتني

ٍ
مرضى ( )8وقد
تشرر الى ان اداء المرشد متنيفض وغرر

من وجود مشكالت عدردة متمثمة بفجوة برن مستوى المعرفة

رعود السبب الى ضعف وتدتني كفاءة الطرائق المستيدمة لتنقل

بالتقاتنات وبرن استيدامها بالصورة الصحرحة والمالئمة

المعمومات الزراعرة لزراع الشمب لذا جاء البحث لمعرفة

( )22وعمى الرغم من التطور العممي الكبرر والمستمر في

مصادر المستيدمة من قبل المرشد الزراعي في تنقل

زراعة محصول الرز وما رتنتج عتنه من كم هائل من

المعمومات الزراعرة لزراع الشمب في تناحرة العباسرة بمحافظة

معمومات وافكار ومستحدثات زراعرة اال اتنه لم رؤدي الى تقدم

التنجف االشرف وبالتحدرد فان البحث رؤشر التساؤالت االترة:

حقرقي في اتنتاجرته ( )28لذلك كاتنت هتناك حاجة ممحه

لوجود اجهزة ارشادرة واتصالرة مهمتها تسهرل واتنسراب

 -8ما مصادر االتصال المستيدمة من قبل المرشد الزراعي

المعمومات المتعمقة بزراعة محصول الرز من مصادر اتنتاجها

في تنقل المعمومات الزراعرة لزراع الشمب في تناحرة العباسرة

بمحافظة التنجف االشرف؟

الى الزراع بطرائق مبسطة ( )4وذلك رتم عن طررق جهاز

 -2ما اهم الطرائق والوسائل االرشادرة المستيدمة من قبل

االرشاد الزراعي والذي رسعى لمتنهوض بزراعة محصول الرز

من يالل تطورر معارف ومهارات زراع الرز لزرادة االتنتاج
وتحسرن

تنوعرته

وبالتالي

رفع

المستوى

المرشد الزراعي لتنقل المعمومات الزراعرة لزراع الرز؟

االقتصادي

اىداف البحث

واالجتماعي من يالل تحسرن طرائق االتصال بهم (.)24

 -8التعرف عمى مصادر االتصال المستيدمة من قبل

فاالتصال رمثل جوهر العمل االرشادي فهو رهتم بتنقل وتبادل

المرشد الزراعي لتنقل المعمومات الزراعرة لزراع الشمب في

وزراع الرز في المردان ( )9فالمرشد الزراعي عتنصر مهم

 -2تحدرد اهم الطرائق والوسائل االرشادرة المستيدمة من

في الجهاز االرشادي وعامال مهما رؤثر في تنجاح او فشل

قبل المرشد الزراعي لتنقل المعمومات الزراعرة لزراع الشمب

تناحرة العباسرة بمحافظة التنجف االشرف.

االفكار برن مصدر المعمومات والمتمثل بالمرشد الزراعي
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في تناحرة العباسرة بمحافظة التنجف االشرف والمتمثمة

الجمعرات الفالحرة التابعة لشعبة زراعة العباسرة والبالغ

بـ(الطرائق الفردرة الطرائق الجماعرة الطرائق الجماهرررة).

عددهم ( )2811وكما موض في (جدول )8

اىمية البحث

جدول .1توزيع اعداد الزراع في الجمعيات الفالحية لشعبة

تتض اهمرة البحث من يالل الدور االتصالي الذي رقوم

زراعة العباسية
انجمعٍت انفالدٍت عذد انسراع
153
انمرتضى
504
اننصر
434
انغذٌر
365
بسبط انفراث
200
انعراق
174
انرسبنت
انمذمذٌت
375
فذن
647
انشهٍذ
182
انصذر
578
انسهراء
243
انسالو
3855
انمجمىع
 -2عينة البحث

به المرشد الزراعي في عممرة التغررر المرغوبة والتناتجة عن
تنقل المعمومات الزراعرة الحدرثة لزراع الشمب في تناحرة
العباسرة بمحافظة التنجف االشرف اذ رأتي هذا البحث في

اطار التوجرهات الحدرثة التي اكدتها متنظمة االغدرة والزراعة
العالمرة والمتنظمة العربرة لمتتنمرة الزراعرة والسرما التي تركز
عمى اهمرة ودور المرشدرن الزراعررن في تنقل المعمومات
الزراعرة الحدرثة لزراع الشمب (.)81
الفرضيات البحثية

 -8ضعف مصادر االتصال المستيدمة من قبل المرشد
الزراعي لتنقل المعمومات الزراعرة لزراع الشمب في تناحرة

العباسرة بمحافظة التنجف االشرف.

 -8ايتررت عرتنة عشوائرة بسرطة من الجمعرات الزراعرة

المواد وطرائق العمل

التابعة لشعبة زراعة العباسرة في محافظة التنجف االشرف

 -1منيجية البحث رعد البحث من البحوث المسحرة التي
تقع ضمن المتنهج الوصفي()82

وبتنسبة  %26وبواقع 4جمعرات فالحرة هي (الصدر العراق

والذي رقوم بوصف

المرتضى الرسالة المحمدرة)

الظواهر وصفا دقرقا من اجل الوصول الى حقائق متعمقة

 -2ايتررت عرتنة عشوائرة طبقرة تتناسبرة من زراع الشمب

بمصادر المعمومات الزراعرة المستيدمة من قبل المرشد

التابعرن لمجمعرات الفالحرة في شعبة زراعة العباسرة

الزراعي لزراع الشمب بتناحرة العباسرة اذ رعد هذا المتنهج

بمحافظة التنجف االشرف والبالغ عددهم  029زارع وبتنسبة

مديال متناسبا لدراسة مثل هذه الجواتنب ألتنه رتطمب معرفة

 %81وبواقع  826زارعا موزعرن عمى الجمعرات الفالحرة

الطرائق واالمكاتنات التي تساعد في تطورر الوضع لما هو

والمبرتنة إعدادهم في (جدول .)2

افضل وتوفرر براتنات عن زراع الشمب.

جدول .2توزيع عينة الزراع عمى الجمعيات الفالحية

 -2منطقة اجراء البحث ايتررت تناحرة العباسرة بمحافظة

المشمولة بالبحث اعداد استبانة جمع البيانات (أداة البحث)

التنجف االشرف متنطقة ألجراء البحث لكوتنها من اكثر
التنواحي التي تشتهر بزراعة الشمب لوقوعها عمى كتف تنهر

عذد إفراد انعٍنت
عذد انسراع
انجمعٍبث انفالدٍت
27
182
انصذر
26
174
انرسبنت انمذمذٌت
23
153
انمرتضى
30
200
انعراق
106
709
انمجمىع
تعرف أداة البحث بأتنها الوسرمة التي تيرج البراتنات من

الفرات اذا بمغت المساحة المزرعة لعام  2281بحدود
 02222دوتنم اما اليطة المقترحة  89222دوتنم وبسبب
شحة المراه وواقع الحال بعد التضرر بالمراه اصبحت

المساحة المزروعة  82222دوتنم متنها  122دوتنم صتنف
عتنبر و  88122دوتنم صتنف راسمرن.

مجتمع الدراسة ( )86ولغرض تحقرق هدف البحث والمتمثل

 -3مجتمع البحث وعينتو

بالتعرف عمى مصادر االتصال التي رستيدمها المرشد

.1مجتمع البحث :شمل مجتمع البحث كل من:

الزراعي في تنقل المعمومات الزراعرة لزراع الشمب في تناحرة

.2أ -الجمعرات الفالحرة التابعة لشعبة زراعة العباسرة والبالغ

العباسرة تم تصمرم استبراتنه ياصة باالعتماد عمى عدة

عددها  88جمعرة فالحرة ب -زراع الشمب المتنتمرن الى

وسائل متنها اراء اليبراء والميتصرن الدراسات والبحوث
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والمقاالت المتعمقة بزراعة محصول الشمب شبكة المعمومات

الموزون ()82

الدولرة اذ تعد االستباتنة بمثابة أداة أساس وأحدى الوسائل

(.)84

الجردة التي رمكن من ياللها الحصول عمى البراتنات

النتائج والمناقشة

متدرج رتكون من (كثر ار احراتنا تناد ار ) وقد يصصت أوزان

قبل المرشد الزراعي لنقل المعمومات الزراعية لزراع الشمب

من مصادر االتصال.

أظهرت تنتائج البحث ان اجابات المبحوثرن حول مصادر

المطموبة لتحقرق أغراض البحث ( )80ووضع مقراس ثالثي

الوزن المئوي()0

معادلة الفا كروتنباخ

اليدف االول :التعرف عمى مصادر االتصال المستخدمة من

لهذا المقراس وكاألتي  8,2,2وعمى التوالي إمام كل مصدر

في ناحية العباسية بمحافظة النجف االشرف

صدق المقياس

االتصال المستيدمة من قبل المرشد الزراعي لتنقل المعمومات

صدق االيتبار رعتني قدرته عمى قراس ما وضع من اجمه

لزراع الشمب في تناحرة العباسرة والبالغ عددها  2مصادر

( )89وهو الدرجة التي من ياللها رستطرع المقراس أن

اتصال حصمت عمى متوسط األوساط المرجحة رقع برن

رحقق أهدافه ( )84وألجل التحقق من صدق االستباتنة تم

( )2.22 -8.89درجة وبمتوسط وزن مئوي رقع برن

عرضها عمى مجموعة من اليبراء والميتصرن في مجال

( )04.99 -62.99درجة وكما موض في (جدول)2

اإلرشاد الزراعي واألعالم لقراس الصدق الظاهري وصدق

جدول .3توزيع المبحوثين وفقاً ألرائيم عمى مصادر

المحتوى وبعد االيذ بمالحظاتهم اجررت بعض التعدرالت

االتصال المستخدمة من قبل المرشد الزراعي لنقل

عمى مصادر االتصال المستيدمة لالستبران والذي رعد احد

المعمومات الزراعية لزراع الشمب.

وسائل التعرف عمى صدق اداة البحث ومدى تمثرل مكوتنات

المقراس لتنواحي الجواتنب المقاسه (.)2

ثبات المقياس اجري ايتبار اولي ( )Pre-Testعمى عرتنة
استطالعرة (استبعدت من عرتنة البحث) تكوتنت من 81

زارعاً ولتحدرد ثبات مقراس مصادر االتصال قرس الثبات
إحصائرا عن طررق تحمرل براتنات االيتبار األولي باستيدام

طررقة الفا كروتنباخ لهذه المقاررس ()2.08 2.82 2.86
لكل من الطررقة الفردرة والطررقة الجماعرة

تسهسم
دسب
االستمبرة
2

تسهسم
دسب
االهمٍت
1

3

2

1

3

مصبدر
االتصبل
انطرائك
انجمبعٍت
انطرائك
انجمبهٍرٌت
انطرائك
انفردٌت

متىسظ
االوسبط
انمرجذت
2222

متىسظ
انىزن
انمئىي
74299

2

66233

1289

62299

رتبرن من الجدول أعاله بأن جمرع مصادر االتصال

والطررقة

المستيدمة من قبل المرشد الزراعي لتنقل المعمومات الزراعرة

الجماهرررة وعمى التوالي .جمعت البراتنات يالل شهري ارمول

لزراع الشمب في تناحرة جاءت متقاربة وعمى الرغم من ذلك

تشررن االول من عام  2281عن طررق المقابمة الشيصرة

جاءت الطررقة الجماعرة بالمرتبة األولى من حرث مستوى

لزراع الشمب في تناحرة العباسرة اذ تعد من أكثر وسائل

األهمرة وموافقة المبحوثرن عمرها إذ حققت وسط مرج قدره

رعطي المستجوب معموماته بشكل شفهي وردون الباحث

أعمى من األوساط المرجحة لمصادر االتصال الرئرسة

الحصول عمى المعمومات شروعاً فبدال من كتابة اإلجابات

( )2.22درجة وبوزن مئوي قدره ( )%04.99درجة وهو

األجوبة ( )1وتعرف المقابمة الشيصرة بأتنها طررقة لجمع

األيرى وقد رعود سبب ذلك إلى كون الطررقة الجماعرة هي

المعمومات بشكل مباشر من اآليررن عن طررق االتصال

االكثر شروعا برن غالبرة الزراع اذ تتعامل مع ارض الواقع

الشيصي وتستيدم في األغمب كوسرمة مكممة ألسالرب

تعامال

أيرى لجمع البراتنات ()2

إرجابرا .في حرن جاءت الطررقة الفردرة بالمرتبة

األيررة من

الوسائل اإلحصائية :بعد تجمرع البراتنات تمت مراجعتها

حرث مستوى األهمرة وموافقة المبحوثرن إذ

حققت وسط مرج

قدره ( )8.89درجة وبوزن مئوي قدره

وتدقرقها وتبوربها وتصتنرفها وجدولتها واســتيدمت االســالرب

( )%62.99درجة وهو اقل من األوساط المرجحة لمصادر

اإلحصائي ( )SPSSالتنسبة المئورة المتوسط الحسابي

اهتمام المرشد الزراعي بالطررقة الفردرة لكوتنها طررقة تحتاج

االحصائرة في معالجة هذه البراتنات من يالل برتنامج التحمرل

االتصال الرئرسة األيرى وقد رعزى السبب في ذلك لقمة

768

انصبنذً

مجهت انعهىو انسراعٍت انعرالٍت – 2016/ 771 -765 :)3(47
الى وقت طورل وجهد فضال عن عدم توفر االمكاتنات

وهو اقل من األوساط المرجحة لموسائل االرشادرة بالطرائق

المادرة.

الفردرة األيرى وقد رعود السبب لعدم توفر شبكة االتنترتنرت

اليدف الثاني :تحديد اىم الطرائق والوسائل االرشادية

بصورة جردة في تمك المتناطق الررفرة فضال عن قمة إلمام
زراع الشمب باستيدام االتنترتنرت بصور صحرحة.

المستخدمة من قبل المرشد الزراعي كمصادر لنقل

 -2التعرف عمى الوسائل االرشادية لمطريقة الجماعية

المعمومات الزراعية لزراع الشمب في ناحية العباسية

أظهرت تنتائج البحث

بمحافظة النجف االشرف

االرشادرة لمطررقة الجماعرة المستيدمة من قبل المرشد

.1التعرف عمى الوسائل االرشادية لمطريقة الفردية
أظهرت تنتائج البحث

الزراعي لتنقل المعمومات الزراعرة لزراع الشمب في تناحرة

ان اجابات المبحوثرن لموسائل

العباسرة والبالغ عددها  6وسائل حصمت عمى وسط مرج

االرشادرة لمطررقة الفردرة المستيدمة من قبل المرشد الزراعي

رقع برن ( )2.62 -8.09درجة وزن مئوي رقع برن

لزراع الشمب في تناحرة العباسرة والبالغ عددها  4وسائل

( )80.22 -19.66درجة ,وكما موض في (جدول .)1

حصمت عمى وسط مرج رقع برن ( )2.82 -8.29درجة

جدول  .5توزيع المبحوثين وفقاً ألرائيم عمى اىم الوسائل

وزن مئوي رقع برن ( )92.22 -42درجة ,وكما موض في

االرشادية لمطريقة الجماعية

(جدول )4

جدول .4توزيع المبحوثين وفقاً ألرائيم عمى الوسائل
االرشادية لمطريقة الفردية

تسهسم
االستمب
رة

انتسه
سم
دسب
االهمٍت
1

3
2
4

2
3
4

1

مصبدر انمعهىمبث
انفردٌت

وسظ
مرج
ح

انىزن
انمئىي

انسٌبراث انذمهٍت
او انمنسنٍت
االتصبالث انهبتفٍت
انسٌبراث انمكتبٍت
انخطبببث
االنكترونٍت

2280

93233

1297
125
1229

65266
50
43

ان اجابات المبحوثرن لموسائل

تسهسم
االستمبرة

انتسهسم
دسب
االهمٍت
1

2

2

3
4
6

3
4
5

5

6

1

رتض

مصبدر
انمعهىمبث
انجمبعٍت
انذمىل
االٌضبدٍت
االجتمبع
االرشبدي
انمذبضرة
اننذواث
انمنبلشبث
انجمبعٍت
ٌىو انذمم

وسظ
مرجخ

وزن
مئىي

2262

87233

2237

79

2233
2227
2215

77266
75266
71266

1279

59266

من الجدول اعاله أن األوساط المرجحة جاءت

متقاربة بمعدالتها وعمى الرغم من ذلك جاءت الحقول

رستتنتج من الجدول أعاله تقارب األوساط المرجحة عمى وفق

االرضاحرة بالمرتبة األولى وفق مستوى األهمرة وموافقة

مستوى األهمرة وموافقة المبحوثرن عمى الوسائل االرشادرة

المبحوثرن عمرها إذ حصمت عمى أعمى وسط مرج

لمطررقة الفردرة إذ ذكر أكثر المبحوثرن أن المرشد الزراعي

قدره

( )2.62درجة وبوزن مئوي قدره (  )%80.22درجة وهو

رستيدم الزرارات الحقمرة او المتنزلرة وما رؤكد ذلك حصولهما

أعمى من األوساط المرجحة لموسائل االرشادرة لمطرائق

عمى المرتبة األولى إذ حققت وسطاً مرجحاً قدره ()2.82

الجماعرة األيرى وقد رعزى السبب إلى قدرة المرشد الزراعي

درجة وبوزن مئوي قدره ( )%92.22درجة وهو أعمى من

عمى ارصال المعمومات الزراعرة لزراع الشمب بشكل اسهل

األوساط المرجحة لموسائل االرشادرة لمطررقة الفردرة وقد

وافضل من الطرائق والوسائل االيرى .في حرن ذكر أقل من

رعود السبب الى أدراك المرشد الزراعي ألهمرة العالقات

ثمثي المبحوثرن عمى أن المرشد الزراعي رستيدم روم الحقل

االجتماعرة برتنة وبرن زراع الشمب والتي تتنشا تنترجة تمك

وما رؤكد ذلك حصولها عمى المرتبة األيررة وفق مستوى

الزرارات لما تولده هذه الزرارات من تعزرز ثقة الزراع بالمرشد

األهمرة وموافقة المبحوثرن عمره إذ حققت عمى أدتنى وسط

لما روفره من يبرات وأسالرب جدردة لتطورر زراعة الشمب.

مرج

في حرن جاءت اليطابات االلكتروتنرة بالمرتبة االيررة وفق

قدره ( )8.09درجة وبوزن مئوي قدره ()%19.66

درجة وهو اقل من األوساط المرجحة لموسائل االرشادرة

مستوى االهمرة وموافقة المبحوثرن عمرها إذ حققت وسطاً

لمطرائق الجماعرة األيرى وقد رعزى السبب الى قمة اهتمام

مرجحاً قدره ( )8.29درجة وبوزن مئوي قدره ( )%42درجة
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المرشد الزراعي بتنشر وتنقل المعمومات الزراعرة إلى الزراع

المادرة لحضور المرشد لتك المؤتمرات.تنستتنتج مما سبق ان

عن طررق روم الحقل.

مصادر االتصال تؤدي دو ار مهما في تنقل المعمومات

-3التعرف عمى الوسائل االرشادية لمطريقة الجماىيرية

الزراعرة زراع الشمب اذ تمكن المرشد الزراعي من تحقرق

أظهرت تنتائج البحث

االهداف المرجوة كما ان الطررقة الجماعرة تعد من اكثر

ان اجابات المبحوثرن لموسائل

الطرائق استيداما من قبل المرشد الزراعي في ارصال وتنقل

االرشادرة لمطررقة الجماهرررة المستيدمة من قبل المرشد

المعمومات الزراعرة لزراع الشمب في تناحرة العباسرة فضال

الزراعي لتنقل المعمومات الزراعرة لزراع الشمب في تناحرة

عمى ان هتناك تبارتنات طفرفرة برن مصادر االتصال

العباسرة والبالغ عددها  6وسائل ارشادرة حصمت عمى وسط

المستيدمة من قبل المرشد الزراعي لتنقل المعمومات الزراعرة

مرج رقع برن ( )2.48 - 8.66درجة ووزن مئوي رقع برن

لزراع الشمب مما ردل عمى ان معظم هذه المصادر مهمه في

( )%82.66 –11.22درجة وكما موض في (جدول )6

عممه الزراعي وتواصال مع ما يمص إلره البحث الحالي من

جدول  .6توزيع المبحوثين وفقاً ألرائيم عمى اىم الوسائل

استتنتاجات وبتناء عمى ذلك روصي الباحث ضرورة توجره

االرشادية لمطريقة الجماىيرية

انتسهسم
تسهسم
االستمبرة دسب
االهمٍت
1
1
3

2

4

3

2

425

6

425

5

6

مصبدر
انمعهىمبث
انجمبهٍرٌت
انبرامج
انتهفسٌىنٍت
انمطبىعبث
االرشبدٌت
اننشراث
االرشبدٌت
انبرامج
االراعٍت
انتىاصم
االجتمبعً
انمؤتمراث

العتنارة واالهتمام الكافي لمحصول الشمب كوتنه من المحاصرل

انىسظ انىزن
انمرجخ انمئىي

االستراترجرة وذلك من يالل التعاون مع الهرئة العامة

2248

82266

2225

75

مصادر االتصال التقتني بما رتالئم مع التغررات السررعة

2223

74233

الحاصمة في المجتمع فضال عن االستمرار بدعم الوحدات

1269

56233

التدرربرة وبما رتالئم مع حاجاتهم.

1269

56233

1266

55233
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