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 اتصال المزارعين باإلرشاد الزراعي في قضاء حديثة وعالقته ببعض المتغيراتمستوى 

 الجبار خير هللا عبد أديب
 األنبارجامعة -الفرات أعاليمركز تنمية حوض 

 ةصاللخا

الزراعي في قضاء حديثة من  اإلرشاداستهدفت الدراسة التعرف على مستوى اتصال المزارعين بجهاز 
 اإلرشادخالل وسائل االتصال المختلفة وعالقة هذا المستوى بعمر المزارع وتحصيله الدراسي ومدى ثقته بجهاز 

فكان عدد المبحوثين  1138عددهم وع المزارعين البالغ من مجم %10الزراعي. تم اختيار عينة عشوائية بنسبة 
 أظهرتمزارعا. استخدمت استمارة استبيان لجمع البيانات من المزارعين من خالل المقابلة الشخصية لهم.  114

هنالك ضعف كبير في عملية االتصال بين المزارعين وجهاز االتصال الزراعي بوسائله  إننتائج الدراسة 
من المزارعين  %90.50و 94.74، 80.55 أشارالجماهيرية فقد  أوة الجماعي أوالمختلفة سواء كانت الفردية 

هنالك ارتباط بين مستوى اتصال  إنالدراسة  وأوضحتعدم تواصلهم من خالل هذه الوسائل على الترتيب.  إلى
 وصتأالزراعي.  اإلرشادالزراعي وكال من عمره وتحصيله الدراسي ومدى ثقته بجهاز  اإلرشادالمزارع بجهاز 

المركزية  أووزيادة فاعليته على جميع المستويات سواء كانت المحلية  اإلرشاديالدراسة بضرورة تطوير الجهاز 
وتقديم الدعم المادي والبشري له لقيامه بمهامه في توصيل التقنيات الزراعية الحديثة وتحقيق التنمية الريفية 

 الشاملة.

Farmers' contact with agricultural extension in Haditha district and 

its relation to some variables 
Adeeb A. Khairallah 

Euphrates Higher Basin Development Center- Univ. Anbar 

Abstract 

The study aimed to identify the communicative level of farmers in the 

agricultural extension system in Haditha district through various means of 

communication and the relationship of this level with the age of the farmer, his 

educational achievement and his confidence in the agricultural extension system. A 

random sample of 10% of the total number of farmers 1138 was selected. The number 

of respondents was 114 farmers. A questionnaire was used to collect data from 

farmers through a personal interview. The results of the study showed that there is a 

significant weakness in the communication process between the farmers and the 

agricultural communication system by different means whether individual, collective 

or public, where 80.55, 94.74 and 90.50%  of the farmers indicated that they did not 

communicate through these means, respectively. The study showed that there is a 

correlation between the level of communication and the farmers’ age, his educational 

achievement and his confidence in the agricultural extension system. The study 

recommended the necessity to develop the extension system and increase its 
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effectiveness at all levels, whether local or central, and provide material and human 

support for it to carry out his tasks in the delivery of modern agricultural techniques 

and achieve comprehensive rural development. 

 المقدمة

من خالل  أهدافهتحقيق  إلىعني بتحقيق التنمية الريفية الزراعي باعتباره اهم مؤسسة ت اإلرشاديسعى 
تطبيقها واالستفادة منها  ألجلالزراعية  األبحاثا دوائر إليهالمزارعين بمعرفة التقنيات الحديثة التي تتوصل  إشراك

 جماعية على المستوى المحلي أو( متبعا بذلك طرق مختلفة في عملية التوصيل قد تكون هذه الطرق فردية 1)
 إلىالزراعي وتوجيهها  اإلرشاددوائر متخصصة على المستوى المركزي لجهاز  بإعدادهاوقد تكون جماهيرية يقوم 

الزراعي  اإلرشادالزراعي االتصال بانه عملية التفاعل االجتماعي بين  اإلرشاد(. ويعرف الباحثين في 5)المزارعين
(. تشمل هذه التغييرات تغييرات في 8تغييرات سلوكية مرغوبة لدى المزارعين ) إحداث إلىوالمزارعين تهدف 

قد تكون في باب تغيير اتجاهات المزارعين نحو التقنيات الحديثة وتقبلها من قبل  أوفي المهارات  أوالمعارف 
الشخص للفكرة وتبنيها بداية تقبل  إنفي عملية التغيير حيث  األساس(. ويعتبر التغيير المعرفي هو 7المزارعين )

الزراعي والمزارعين هي  اإلرشاد(. وتعتبر وسائل االتصال بين 3يبدا من سماعه بهذه الفكرة ومعرفته بها )
 .األفكارفي عملية توصيل هذه  األساس

المستحدث بين المزارعين تعتبر من اهم مراحل عملية التبني حيث انه وكما  أوعملية انتشار الفكرة  إن
المستحدث  أوالزراعي هو العملية العقلية التي يمر بها المزارع منذ سماعه بالفكرة  اإلرشادباحثون في يعرفه ال

والمستحدثات  األفكارفي عملية نشر  األساس(. وتعد عملية االتصال هي 4حتى تصبح جزءا من سلوكه )
الزراعي ومعرفة  باإلرشادرعين الزراعية الحديثة ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على مستوى اتصال المزا

 أهدافوقد حددت  للتواصل مع المزارعين في قضاء حديثة. اإلرشاديالوسائل المتبعة من قبل الجهاز  أفضل
الزراعي بمختلف وسائل االتصال سواء  اإلرشادالتعرف على مستوى التواصل بين المزارعين وجهاز الدراسة ب

التعرف على العالقة بين مستوى اتصال المزارعين وبعض المتغيرات الجماهيرية، و  أوالجماعية  أوكانت الفردية 
عدم وجود افترض البحث  الزراعي. اإلرشادالشخصية كالعمر والتحصيل الدراسي ومدى ثقة المزارع بجهاز 

: العمر، اآلتيةالشخصية  الخصائص حديثة وبعضعالقة معنوية بين مستوى اتصال المزارعين في قضاء 
 .الزراعي باإلرشادالمستوى التعليمي ومدى ثقة المزارع 

 المواد وطرائق العمل

مزارعا تم  1138شمل مجتمع البحث جميع المزارعين في قضاء حديثة والبالغ عددهم  تمع البحثمج 
مزارعا موزعين على قضاء  114ين عدد المزارعين المبحوث أصبحمنهم وبذلك  %10اختيار عينة عشوائية بنسبة 

 جزئيين،استمارة لغرض جمع البيانات الخاصة بالبحث اشتملت على  أعدادتم  عملية جمع المعلومات حديثة.
منها خصص لقياس العوامل المستقلة وهي عمر المبحوث وقد تم قياسه من معرفة عدد السنين التي  األولالجزء 
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 إجابةسي وقد تم قياسه من خالل والتحصيل الدرا البيانات،قضاها المبحوث من والدته وحتى تاريخ جمع 
 أو إعدادية متوسطة، ابتدائية،يقرأ ويكتب  ،دة فقرات عن مستواه التعليمي وهي: أميالمبحوث على سؤال شمل ع

 الترتيب.على  6و 5 ،4، 3، 2 ،1أعطيت الدرجات التالية وقد  كلية فما فوق،

المبحوث عن سؤال  إجابةالزراعي وقد تم التعرف عليها من خالل  اإلرشادمدى ثقة المزارع بجهاز  
، 1 الدرجات أعطيتوقد  ،ثقةليس لديه  اعتيادية،ثقته  جدا،عالية  ثقتههي: حدد فيه مدى ثقته بثالث مستويات 

اعي الزر  اإلرشادعلى الترتيب. والجزء الثاني من االستمارة حدد لمعرفة مستوى اتصال المزارع مع جهاز  3و 2
وحددت  أنشطة أو أساليبمن خالل طرائق االتصال الفردية والجماعية والجماهيرية وقد شملت كل على ست 

على  1و 2، 3 الدرجات أعطيتد وق ،يتصل وال بصورة نادرة يتصل ، يتصل دائما،للعبارات أمامها اإلجابة
االرتباط البسيط لحساب العالقة بين المتغيرات وقد استخدمت النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ومعامل  .الترتيب

 المستقلة والمتغير التابع.

 النتائج والمناقشة

 الزراعي باإلرشادمستوى اتصال المزارعين 

بين  مستوى االتصال في كبير هنالك ضعف إن 1وكما مبين في الجدول رقم  نتائج الدراسة أوضحت
نسبة من يتصل  أنمن خالل جميع طرق االتصال التي شملتها الدراسة فقد تبين  الزراعي واإلرشادالمزارعين 

ونسبة من يتصل نادرا  %5.12ن خالل قنوات االتصال الفردية هيالزراعي م اإلرشاددائما من المزارعين بجهاز 
ة الدراس أوضحتطرق االتصال الجماعية فقد  أما %80.55في حين بلغت نسبة من ال يتصل  %14.33هي 
بصورة نادرة  %4.53االتصال الجماعية في حين يتصل  من المزارعين يتصلون من خالل قنوات %0.73 أن

الدراسة  أوضحتطرق االتصال الجماهيرية فقد  أمامن المزارعين  %94.74وال يتصل من خالل هذه القنوات 
وال يتصل  %7.31ادرة يتصل بصورة ن من المزارعين يتصلون بصورة دائمة من خاللها في حين %2.19 أن

 يلي تفصيل لكل واحدة من طرق االتصال: وفيمامنهم من خالل هذه الطرق.  90.50%

الزراعي من خالل طرق االتصال الفردية والجماعية  باإلرشاديوضح مستوى اتصال المزارعين  1جدول رقم 
 والجماهيرية

 ال يتصل نادرا ما يتصل يتصل دائما طرق االتصال ت
عدد    

 المزارعين
النسبة  المعدل

 المئوية
عدد 

 المزراعين
النسبة  المعدل

 المئوية
 عدد

 المزارعين
النسبة  المعدل

 المئوية
ةالطرق الفردي 1  35 5.84 5.12 % 98 16.33 14.33 % 551 91.83 80.55 % 
.4 5.16 31  % 0.73 0.83 5 الطرق الجماعية 2 53  % 648 108 94.74 % 
ةالطرق الجماهيري 3  15 2.5 2.19 % 50 8.33 7.31 % 619 103.16 90.50 % 
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 الزراعي من خالل طرق االتصال الفردية باإلرشادمستوى اتصال المزارعين 

بالمزارعين وذلك بسبب التفاعل بين  تأثيراطرق االتصال  أكثرمن  ةتعتبر طرق االتصال الفردي 
من قبل المرسل بصورة مباشرة  إليهالمستقبل تجاه الفكرة المقدمة  أفعالالمرسل والمستقبل والتعرف على ردود 

قنوات اكثر ال إن (2وكما مبين في الجدول رقم ) االتصال حسب درجة استخدامها اتضح قنوات وعند ترتيب .(5)
لها التواصل من خالعدل حيث بلغ ممزارعين االتصاالت الهاتفية الخلوية بين المرشد الزراعي وال هي استخداما
زراعي للمزارع في تليها زيارة المرشد ال 1.271مكتبه   أومرشد الزراعي في بيته تليها زيارة المزارعين لل 1.657
 1.157راعية في فرع المنطقة الزراعية تليها زيارة المزارع للمتخصصين في الشؤون الز  1.254حقله  أوبيته 

تظهر الدراسة وجود  مل وأخيرا 1.131يثق بمعلوماتهم الزراعية الذين من المزارعين  إلقرانهتليها  زيارة المزارع 
عبر وسائل التواصل االجتماعي   اإللكترونيةالرسائل  ةقنا من خاللالزراعي  واإلرشادتواصل بين المزارعين 

 .ون هذه القناةمجميع المزارعين ال يستخد إننتيجة الدراسة  أظهرتحيث 

 الزراعي من خالل قنوات االتصال الفردية باإلرشادمستوى اتصال المزارعين  2جدول رقم 

 قنوات االتصال
 ال يتصل نادرا دائما

 المعدل

الترتيب
 

 نسبة% عدد نسبة% عدد نسبة% عدد

 3 1.254 78.95 90 16.67 19 4.38 5 حقله أوالمرشد الزراعي للمزارع في بيته  زيارة-1
 2 1.271 70.20 88 18.42 21 4.38 5 مكتبه أوالمزارع للمرشد الزراعي في دائرته  زيارة-2
 4 1.157 86.84 99 10.53 12 2.63 3 المزارع للمتخصصين الزراعيين في دوائر الزراعة زيارة3-

 5 1.131 89.47 102 7.90 9 2.63 3 الذين يثق بمعلوماتهم الزراعية إلقرانهالمزارع  زيارة4-
 1 1.657 50.88 58 32.45 37 16.67 19 الهاتفية الخلوية بين المزارع والمرشد الزراعي االتصاالت-5

 6 1 100 114 - - - - عبر وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية الرسائل-6

 االتصال الجماعية  قنوات الزراعي من خالل باإلرشادمستوى اتصال المزارعين 

( وعلى 2على الفرد ) تأثيرالفعال كون القرار الجماعي له  بتأثيرهااالتصال الجماعي  قنواتتمتاز 
هنالك  إن أوضحت 2دراسة وكما مبين في الجدول رقم نتائج ال إن أالفي عملية االتصال  أهميتهاالرغم من 

وكما مبين في  حسب درجة استخدامها اتضح هذه القنوات وعند ترتيبقنوات ال هضعف في عملية استخدام  هذ
  1.131ستخدامها الحقل هي افضل القنوات حيث بلغ معدل ا وأيام اإلرشاديةاالجتماعات  إن 3دول رقم الج

عدم  إلىفيه جميع المزارعين  أشارفي الوقت الذي  1.096بمعدل مقداره  اإلرشاديةتليها الندوات والمحاضرات 
يضاحالنتيجة  احإيضالحقلية بنوعيها  اإليضاحاتالزراعي من خالل  اإلرشادتواصلهم مع  الطريقة وكذلك  وا 
 اإلرشادالزراعية الموجهة من قبل جهاز  اإلرشادية األنشطةضعف  إلىوالرحالت العلمية وهذا يشير  ورش العمل
 .المزارعين إلىالزراعي 

 



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15زراعية مجلد مجلة األنبار للعلوم ال

702 
 

 الزراعي من خالل وسائل االتصال الجماعية باإلرشادمستوى اتصال المزارعين  3جدول رقم 
الترتيب المعدل ال يتصل نادرا دائما قنوات االتصال

 

 نسبة % عدد نسبة % عدد نسبة % عدد
 1 1.131 88.60 101 9.65 11 1.75 2 اإلرشادية االجتماعات-1

 2 1.096 92.11 105 6.14 7 1.75 2 اإلرشاديةوالمحاضرات  الندوات2-
 1 1.131 87.72 100 11.41 13 0.87 1 الحقل أيام3-
 3 1 100 114 - - - - الحقلي بنوعيه الطريقة والنتيجة اإليضاح4-
 3 1 100 114 - - - - عمل ورش-5

 3 1 100 114 - - - - العلمية الرحالت6-

 االتصال الجماهيرية  قنواتالزراعي من خالل  باإلرشاداتصال المزارعين  مستوى 

كبيرة جدا من المزارعين بوقت  أعداد إلىالوصول من خاللها  بإمكانيةاالتصال الجماهيرية  قنواتتمتاز 
 لقنواتوعند ترتيب ااعية، على الجمهور اقل من وسائل االتصال الفردية والجم تأثيرها أن إالقصير وبكلفة قليلة 

كانت في المرتبة  اإلرشاديةالنشرات والصحف  إن (4وكما مبين في الجدول رقم ) حسب درجة استخدامها اتضح
 عدل اتصالالزراعية بم اإلذاعيةتليها البرامج  1.421 معدل استخدامهاحيث بلغ  الفي مستوى االتص األولى
عدم  إلىالمزارعين  أشار يالذ تفي الوق 1.078مقداره  معدلتليها البرامج التلفزيونية الزراعية ب 1.201مقداره 

ة الزراعية وهذا يالسينمائ األفالمتواصلهم من خالل المعارض الزراعية والملصقات والبوسترات الزراعية وكذلك 
 .ترتبط ارتباطا مباشرا به األنشطة ههذ إنالزراعي على المستوى المركزي حيث  اإلرشاد أنشطةشر ضعف في ؤ ي

 الزراعي من خالل قنوات االتصال الجماهيرية باإلرشادمستوى اتصال المزارعين  4جدول رقم 
 الترتيب المعدل ال يتصل نادرا دائما قنوات االتصال

 نسبة % عدد نسبة % عدد نسبة % عدد
 1 1.421 67.55 77 22.80 26 9.65 11 اإلرشاديةوالصحف  النشرات-1
 2 1.201 82.46 94 14.91 17 2.36 3 الزراعية اإلذاعية البرامج-2
 3 1.078 92.99 106 6.14 7 0.78 1 التلفزيونية الزراعية البرامج-3
 4 1 100 114 - - - - الزراعية  المعارض-4
 4 1 100 114 - - - - الزراعية والب وسترات الملصقات-5
 4 1 100 114 - - - - اإلرشاديةالسينمائية  األفالم-6

 العالقة بين مستوى االتصال وبعض العوامل 

هنالك عالقة معنوية بين مستوى اتصال  إن 5دراسة وكما مبين في الجدول رقم نتائج ال أوضحت
الزراعي وهذا  اإلرشادالزراعي وكل من عمر المزارع فكلما زاد عمر المزارع زاد اتصاله بجهاز  باإلرشادالمزارعين 

الخبرات المتراكمة عند المزارع والتي تزداد بازدياد العمر وكذا الحال بالنسبة لمستواه التعليمي  إلىقد يرجع سببه 
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لمدى ثقة المزارع بالجهاز  ةوكذا الحال بالنسب شادياإلر فكلما زاد مستواه التعليمي زاد تواصله مع الجهاز 
و  0.138و  0.114ي الجدولية ه  rوصحة المعلومات التي يزود المزارعين بها وقد كانت قيمه  اإلرشادي
 ة.على التوالي لكل من العوامل المذكور  0.121

 الزراعي باإلرشاديوضح معامل االرتباط بين العوامل المستقلة ومستوى اتصال المزارعين  5جدول رقم 

 الجدولية rقيمة  العامل
 **  0.114 العمر

 **  0.138 المستوى التعليمي
 *  0.121 الزراعي باإلرشادمدى ثقة المزارع 

 %1* معنوي عند مستوى ، %5** معنوي عند مستوى 

الزراعي والمزارعين والذي قد يكون  اإلرشادالدراسة وجود ضعف كبير في عملية التواصل بين  أوضحت
على المستوى المحلي والذي من مهامه االتصال بالمزارعين من خالل  اإلرشاديقله الكادر  أسبابهمن بين 

ين موجها من الجهاز عدم وجود اتصال جماهيري بالمزارع أووسائل االتصال الفردية والجماعية وكذلك قلة 
 والمرئية لذاالمسموعة  أوالمرئية  أو المسموعة أوالزراعي سواء كان عبر الكلمة المطبوعة  لإلرشادالمركزي 

 :يليتوصي الدراسة بما 

بالمزارعين  االتصالفي المستوى المحلي للقيام بدورهم الفعال في عملية  الزراعيينالمرشدين  أعدادزيادة 
خالل وسائله المختلفة  الجماهيري منالعمل على تفعيل دور االتصال ائل االتصال الفردية والجماعية، عبر وس

الزراعية  والشعب اإلرشاديةتخصيص دعم مالي للمراكز والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية،  اإلرشاديةكالمطبوعات 
قادرين  وتدريبهم لجعلهم اإلرشادي الكادر أعداداالهتمام بعملية لمحلي للقيام بمهامها اإلرشادية، على المستوى ا

 .بينهم المزارعين وزيادة الثقة وجه وخاصة بعد حصولهم على رضا أكملعلى القيام بمهامهم على 
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