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يالخضر فمید بالتغذیة الورقیة لزراع في مجال التساإلرشادیةمة التوصیات ئمال مستوى 

  محافظة بغداد/ قضاء الطارمیة

  

***نضال سلمانو **طالبأحالم، * خالدة شوكت محمد

  األساسیةكلیة التربیة *

  الجامعة المستنصریة-بغداد/كلیة الزراعة**

  بغداد/كلیة التقنیة والصحیة***

  

  ةصالخال

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات تحدیداستهدف البحث الحالي 

وقد تكونت عملیة بناء مقیاس مستوى المالئمة من المراحل . محافظة بغداد/ قضاء الطارمیة يالخضر فلزراع 

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةمقیاس مستوى مالئمة التوصیات إعداد: األولىالمرحلة : اآلتیة

ذات العالقة في خدمة محاصیل اإلرشادیةوالنشرات األدبیاتمن خالل األولیةلزراع الخضر في  بصورته 

وعة على مجماألولیةمقیاس  بصورته العرض : المرحلة الثانیة ) . إرشادیةتوصیة 15(تكونت من, الخضر 

في محاور وفقرات المقیاس رأیهملبیان , الزراعي واإلرشادالنباتي اإلنتاجفي میادین ) خبراء6(  تكونت من

استخدم مقیاس ثالثي : المرحلة الثالثة .   لهوما یتطلبه من تعدیالت لغرض الخروج بالصیغة النهائیة . ,المقترح 

وقد حددت درجة , الاعرف, غیر مالئمة, ئمة بشكل جزئي مال, مستویات هي مالئمة بشكل تام أربعةتكون من 

غیر , ي ثالثة درجات ئمالئمة بشكل جز , درجات  أربعةمالئمة بشكل تام : األتيلكل مستوى على النحو 

وبذلك بلغت الدرجة الدنیا للمقیاس درجة واحدة و الدرجة العلیا للمقیاس , الاعرف درجة واحدة , درجتانمالئمة

  .درجة 30بمتوسط مقداره درجة و 60

والقرى من الزراعاختیرت عینة , ) قرى8(موزعین في ) مزارع650(وتكون مجتمع البحث من 

من الزراع %) 15بنسبة ( اخذ عینة بطریقة المعاینة العشوائیة التناسبیة. 1: األتيالمتواجدین فیها وعلى النحو 

االستبانة أداةواستخدمت ) . قرى4(من القرى بلغت %) 25( اخذ عینة عشوائیة بنسبة. 2).  مزارع41(بلغت 

المتوسط الحسابي لوصف استجابة عینة البحث بشان لمستوى مالئمة واستخدم. لبیانات من عینة البحث لجمع ا

إلیجاد) : بیرسون(في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر و معامل االرتباطاإلرشادیةالتوصیات 

  ) . االستبانة(جمع البیانات ألداةلثبات معامل ا

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات ان  إلىخلص البحث و 

مالئمة تعزیز إلىوتضمن البحث عددًا من التوصیات التي تهدف .,عدم مالئمتهایقع ضمن مستوىالخضر

إنتاجیةفي تحسین إیجاباوبما ینعكس في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضراإلرشادیةالتوصیات 

  .  في منطقة البحثالخضروٕانتاج
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Abstract
This research aimed to the Level of Suitable Extension Recommendions of 

Field Foliar Application for Vegetables Farmer in AL-Tarmyia Distrtct – Baghdad
Governorate The process of Building the Level of Suitable Scale stages, these stages 
are: The first: Literatures Folders Extension in field of, Plant Production containing of 
Fifteen Recommendions .The second: A preliminary Suitable Scale was showed to a 
group of experts and specialized persons in agricultural extension field to express 
their opinions about fields and items of the Suitable scale and its fitness. the . .the
third: Used the Four Suitable scale consists of: Completely Suitable,Partiall Suitable, 
Unsuitable, Don’t no. and put degrees of the Four Suitable scale according to: 
Completely Suitable four degrees, Partially Suitable three degrees , Suitable, 
Unsuitable  two degrees and don’t know one degree. The research population is(650 
farmer)in (8 villages). Samples were chosen from both 1.A sample was randomly 
chosen using the stratified method a percentage of (15%) the numbers are (41 farmer). 
2.A sample was randomly chosen a percentage of (50%) the numbers are(4 
villages).A questionnaire used to collect dates from the sample. The statistical tools 
used are the percentages, Half spilt coefficient. 

This research ended to the Level of Suitable Extension Recommendions of 
Field Foliar Application for Vegetables Farmer in AL-Tarmyia Distrtct – Baghdad
Governorate in the Unsuitable level. The research recommendations  that aiming to 
support the level of suitable, that reflected a positive improving productivity  and 
production of farming system.

  

  مقدمة ومشكلة البحث

یسة للعدید من بلدان ئمحاصیل الخضر من المحاصیل المهمة والر وخصوصاً تعد المحاصیل البستنیة 

دخل ًا مهمًا للومصدر , )9(اإلنسانیة مهمة في نمو وصحة ئلما توفره من عناصر غذا, العالم ومن بینها العراق 

محاصیل الخضر وتحقیق وٕانتاجإنتاجیةوان عملیة تحسین ) 2.(والوطني لتلك البلداناألسريعلى المستویین 

الممارسات الزراعیة المهمة المساعدة كأحدبعوامل عدیدة منها التسمید یتأثرالوطني اإلنتاجاالكتفاء الذاتي من 

تساعد في عملیة نمو وبناء ) رىغكبرى وص(أساسیةمن خالل ماتضیفه من عناصر ) 1(,ي عملیة التحسینف

  ) 5.(النبات

والطلب ,والتزاید السكاني المضطرد ,لتربة ولمواسم زراعیة متتالیة محاصیل مجهدة لاعة ر ز ان اال

ووصف ,) 4(,ورداءة نوعیتهاالسنةالمتزاید والمستمر على الغذاء ولمحاصیل زراعیة التتوفر في معظم فصول

ظهور العدید من حاالت وصور إلىأدى,,)3(والتي من بینها العراقالعدید من دول العالم بالعجز الغذائي

أدىالمرجوة من استخدامهااألهدافكمدخالت مادیة تسهم في تحقیق األسمدةالضعف والسلبیة في استخدام 
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هذه الظواهر والتغییرات , منها على سبیل الذكر الالحصر ,حصول مایعرف بالفجوة الغذائیة إلىبطبیعة الحال 

إلىكثیرة أحیانفي واإلنتاجیةاالستخدام المفرط وعدیم الجدوى االقتصادیة إلىدت قالوجیة المتسارعة و التكن

من قابلیتها فمما یضعذور التي تصیب الجاإلمراضو,اصر الغذائیة الموجودة في التربةخفض جاهزیة العن

التي تحدث لالوراق النباتات واإلضرارالعدید من التشوهات فضال عن) 11.(على امتصاص العناصر الذائبة 

الكبرى (وبهدف معالجة حاالت نقص وفقدان العناصر الغذائیة ) 6.(بشكلها الصلب األسمدةنتیجة لالستخدام 

السلبیة في تلوث البیئة هو استخدام تقانة أثارهاوالتقلیل من ,واالقتصادیةاإلنتاجیةكفاءتهاورفع ,)والصغرى

باعتبارها عنصرا مهما في تقلیل الفاقد من محلول رش العناصر الغذائیةFoliar Applicationالتغذیة الورقیة

نمو وزیادة فاعلیة امتصاصها عن طریق توزیع عدد رشاتها على طول فترات  %70من أكثرإلىیصل 

یة ئوتنظیم حركة العناصر الغذا) 8(,)والسیقاناألوراق(الخضریة للنباتاتاألجزاءالنباتات في الحقل و على 

  ) 10.(األخرىاالیجابیة  التأثیراتفضال عن اامتصاصهمع تعزیز قدرة المجموع الجذري على بشكل متوازن 

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر المحمیة اإلرشادیةان عملیة تحدید مستوى مالئمة التوصیات 

لذا جاء البحث الحالي , الوطني اإلنتاجتعد من العناصر الرئیسة المساهمة في تحقیق االكتفاء الذاتي من 

  : اآلتیةلیطرح التساوالت 

.هل ان التوصیات االرشادیة في مجال التسمید مالئمة للمزارعین-1

الدورات ,المستوى التعلیمي,العمرك(مستوى مالئمة التوصیات وبعض المتغیرات هل توجد عالقة بین -2

  .)مصادر المعلومات,التدریبیة

  

  البحثأهداف

قضاء يالخضر ففي مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات نحدید. 1

  محافظة بغداد؟/ الطارمیة 

مصادر ،الدورات التدریبیة,المستوى التعلیمي,العمر(التوصیات هذه تحدید العالقة بین مستوى مالئمة .2

  ).المعلومات

  اإلجرائیةالتعریفات 

  .مجال معین لواقع یراد تحسینهأوحالة أهدافتحقیقمدىهي : مستوى المالئمة. 1

یالئم بأسلوبووضعها ,بالتجربة العلمیة إلیهامجموعة من النتائج التي تم التوصل :اإلرشادیةالتوصیات.2

  .مستوى الزراع في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة

  المواد وطرائق العمل

  منطقة إجراء البحث. 1

محافظة بغداد منطقة إلجراء البحث لكونها تشتهر بزراعة الخضر وتشكل / قضاء الطارمیة تم اختیار

  )7. (من المساحات المزروعة بالخضر في العراق % 40

  مجتمع البحث. 2

8، یتوزعون على )مزارعا650(شمل مجتمع البحث زراع الخضر في قضاء الطارمیة البالغ عددهم 

  ).1(كما مبین في الجدول , قرى
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  عینة البحث.3

المرحلة االولى ثم المزارعین من القرى المشمولة تم استخدام اسلوب العینة متعددة المراحل الختیار القرى في . 1

من زراع الخضر من القرى المشمولة % 15بنسبة بالعینة في المرحلة الثانیة وقد تم اختیار عینة عشوائیة

  ).1(كما مبین في الجدول مزارعاً ) 41(لك أصبحت عینة البحث بالعینة وبذ

في الجدول كما مبینقرى4مشمولة بالعینة بلغ مجموعهاطق المن المنا% 50عینة عشوائیة بنسبة اختیرت. 2

)1.(  

  

  عینة الزراع وفقا للقرى المشمولة بالعینةمجتمع وتوزیع)1(جدول

  %50عینة القرى  %15عینة الزراع   القضاء  المحافظة

  الطارمیة  بغداد

  البوتاج الدین  12

  عرفال  10

  حالیین  8

  الزور  11

  4  41  المجموع الكلي

  

  بناء المقیاس.4

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضراإلرشادیةمالئمة التوصیات تضمن بناء مقیاس

  اآلتیةالمراحل 

لخضرافي مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراعاإلرشادیةمالئمة التوصیات مقیاس إعداد:األولىالمرحلة 

  .)إرشادیةتوصیة 15(تكونت من , ذات العالقة اإلرشادیةوالنشرات األدبیاتمن خالل األولیةبصورته 

واإلنتاجفي میادین ) خبراء6(  على مجموعة تكونت مناألولیةمقیاس بصورته العرض :المرحلة الثانیة 

وما یتطلبه من تعدیالت , في محاور وفقرات المقیاس المقترح رأیهملبیان , الزراعي واإلرشادالنباتي

.) 2(وكما مبین في الجدول , لغرض الخروج بالصیغة النهائیة للمقیاس 

  

مالئمة التوصیات االرشادیة في مجال التسمید الخبراء للخروج بالصیغة النهائیة لمقیاسأراء) 2(جدول 

  بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر

  البدائل
  الفقرات  المحاور

  %  العدد  %  العدد

83.33  5  100  6  صالحة

  16.67  1  0  0  غیر صالحة

  100  6  100  6  المجموع

  . الخبراء أراءفي ضوء إلیهاعلى محاور وفقرات المقیاس التي تم التوصل اإلبقاءوعلیه تم 

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةلمستوى مالئمة التوصیات استخدم مقیاس ثالثي:المرحلة الثالثة 

درجات ومالئم بشكل جزئي 4واعطیت بشكل تام مالئمةمستویات هي أربعةتكون من لزراع الخضر

  .درجات وهكذا3واعطیت 
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في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةمالئمة التوصیات مستوىتم تصنیف مقیاس:مرحلة الرابعة ال

  ) .3(مستویات وكما مبین في  الجدول ثالثةإلىلزراع الخضر

  

مید بالتغذیةفي مجال التساإلرشادیةمالئمة التوصیات مستویات مقیاس مستوى ) 3(جدول 

  ضرالخالورقیة لزراع

في اإلرشادیةمالئمة التوصیات مستوى بدائل مقیاس 

  مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر

مالئمة التوصیات مستوى درجات مستویات مقیاس 

  في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضراإلرشادیة

16-1  الاعرف

-1732  غیر مالئمة

  48-33  مالئمة بشكل جزئي

64-49  مالئمة بشكل تام

  

  . جمع البیانات من عینة البحث ماستخدم الباحث االستبانة كوسیلة ل:جمع البیانات أداة. 5

على مجموعة )وفقراتهامجاالتها(ها ـع محتویاتـبجمیجمع البیانات أداةعرضت :جمع البیانات أداةصدق . 6

والتي حصلت على اتفاق معظم , ) خبراء6(الزراعي بلغ عددهم واإلرشادالنباتياإلنتاجمن الخبراء في 

  ) . 2(الخبراء كما مبین في الجدول

على 2009آذارفي شهر) االستبانة(ختبار أولي  ألداة جمع البیانات اإجراءتم : جمع البیاناتأداةثبات . 7

بطریقة التجزئة النصفیة ) بیرسون(تم استخدام معامل االرتباطو ,رع الخضراز م16مكونة منعینة عشوائیة

تصحیحه باستخدام معادلة سبیرمان وجرى0.92بلغت قیمته ) االستبانة(جمع البیانات أداةلفحص ثبات 

  .0.98وللتاكد من صالحیة المقیاس تم جذر معامل الثبات والذي بلغت مقداره , 0.95براون والتي بلغت 

  : مراحل هي أربعةمرت عملیة جمع البیانات في : جمع البیانات . 8

15و جمعت البیانات من, قیاس جمع البیانات الخاصة بالخروج بالصیغة النهائیة للم: األولىالمرحلة . أ

/1 /2009–27 /1 /2009  

وجمعت البیانات,)االستبانة(جمع البیانات أداةجمع البیانات الخاصة بفحص صدق : المرحلة الثانیة . ب

    27/1/2009–2009/ 15/1من

وجمعت البیانات ,)االستبانة(جمع البیانات أداةجمع البیانات الخاصة بفحص ثبات : المرحلة الثالثة . ج

  2009/ 4/5–2009/ 5/3من

/ 18/6وقد جمعت البیانات للمدة من, جمع البیانات الخاصة بعینة البحث : المرحلة الرابعة . د

2009–12  /8 /2009  

     :في تحلیل البیانات اآلتیةاإلحصائیةاستخدمت الوسائل : اإلحصائیةالوسائل . 9

في مجال اإلرشادیةمالئمة التوصیات لمستوى استجابة عینة البحث بشانلوصف : المتوسط الحسابي. 1

  مید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضرالتس

  ) . االستبانة(جمع البیانات ألداةمعامل الثبات إلیجاد: )بیرسون(االرتباطمعامل . 2
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  النتائج ومناقشتها

قضاء يالخضر فمید بالتغذیة الورقیة لزراعفي مجال التساإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات تحدید:أوال

  .محافظة بغداد/ الطارمیة 

  ) 4(وكما مبین في الجدول , 21.38مالئمة بلغ المستوى لالحسابيمتوسطالإنظهر 

  

  في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراعاإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات ) 4(جدول 

  محافظة بغداد/ قضاء الطارمیة يالخضر ف

  %  العدد  الفئات
في اإلرشادیةالحسابي مستوى مالئمة التوصیات المتوسط

  مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر
  االرتباط

12-20  26  63.4  20.9  0.15

21-29  10  24.4  21.26
على غیر معنوي

  001مستوى 
  22  12.2  5  فأكثر-30

21.38  100  41  المجموع

  

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات یظهر ان) 4(ومن الجدول 

  :إلىویمكن ان یعزى سبب ذلك , لزراع الخضر یقع ضمن فئة عدم مالئمتها

  .تتسم بصفة العموم ولجمیع المناطق والمحاصیلاإلرشادیةان معظم التوصیات .1

  .وذات مصطلحات متخصصة ,یغلب على التوصیات الصبغة العلمیة البحتة .2

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر اإلرشادیةتحدید العالقة بین مستوى مالئمة التوصیات :.ثانیا

  .وبعض العوامل المستقلة

  العمر. 1

في مجال التسمید اإلرشادیةبین مستوى مالئمة التوصیات والمعنویةالعالقة االرتباطیةلمعرفة طبیعة 

  ).5(كما مبین في الجدول0,46بلغت ة االرتباطظهر ان قیم,العمر و بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر

  

  لزراعمستوى مالئمة التوصیات اإلرشادیة في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة العالقة )5(جدول 

  الخضر والعمر

  %  العدد  الفئات العمریة
في اإلرشادیةالمتوسط الحسابي مستوى مالئمة التوصیات 

  مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر
  االرتباط

24-34  13  31.7  25.4  0.46**

35-45  22  53.7  19.5  
معنوي على 

  0.01مستوى 
46-56  6  14.6  13.8  

19.56  100  41  المجموع

  

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات یظهر ان)5(ومن الجدول 

ضعیفة ومعنویة ویمكن ان یعزى سبب ارتباطیهمع وجود عالقة , لزراع الخضر یقع ضمن فئة عدم مالئمتها
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یة لزراع الخضر یقل مع تقدم في مجال التسمید بالتغذیة الورقاإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات ان إلىذلك 

  .الزراع بالعمر

  المستوى التعلیمي. 2

في مجال التسمید اإلرشادیةلمعرفة طبیعة العالقة االرتباطیة والمعنویة بین مستوى مالئمة التوصیات 

كما مبین في 0,65بلغت ة االرتباط ظهر ان قیم,بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر والمستوى التعلیمي 

  ).6(الجدول

  

لزراع الخضر مستوى مالئمة التوصیات اإلرشادیة في مجال التسمید بالتغذیة الورقیةالعالقة )6(جدول 

  والمستوى التعلیمي

فئات المستوى 

  الدراسي
  %  العدد

في مجال اإلرشادیةالمتوسط الحسابي مستوى مالئمة التوصیات 

  التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر
  االرتباط

**0.65  16.4  19.5  8  أمي

  14.9  19.5  8  ابتدائیة

معنوي على 

  0.01مستوى 

22.3  12.2  5  متوسطة

  23  9.8  4  إعدادیة

25.4  39  16  كلیة فأكثر

20.4  100  41  المجموع

  

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات یظهر ان) 6(ومن الجدول 

مع وجود عالقة ارتباطیة متوسطة ومعنویة ویمكن ان یعزى سبب , لزراع الخضر یقع ضمن فئة عدم مالئمتها

مستوى مالئمة التوصیات االرشادیة في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر یزداد مع تقدم ان إلىذلك 

  .م التعلیميالزراع في مستواه

  المشاركة في الدورات التدریبیة. 3

في مجال التسمید اإلرشادیةلمعرفة طبیعة العالقة االرتباطیة والمعنویة بین مستوى مالئمة التوصیات 

كما مبین في 0,30ظهر ان قیمته بلغت ,في الدورات التدریبیة ةالخضر والمشاركبالتغذیة الورقیة لزراع 

  ).7(الجدول

  

العالقة مستوى مالئمة التوصیات اإلرشادیة في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر )7(جدول 

  بالمشاركة بالدورات التدریبیة

فئات 

  لمشاركةا
  %  العدد

في اإلرشادیةالمتوسط الحسابي مستوى مالئمة التوصیات 

  مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر
  االرتباط

19.60.30  34.1  14  مشارك

  23.2  65.9  27  غیر مشارك
غیر معنوي على 

0.01مستوى 

  21.4  100  41  المجموع
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في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات یظهر ان) 7(ومن الجدول 

یعزى أنویمكن ةوغیر معنویمع وجود عالقة ارتباطیة ضعیفة , لزراع الخضر یقع ضمن فئة عدم مالئمتها

سبب ذلك الى ان المشاركة المستمرة والدائمة في الدورات التدریبیة یساعد وبشكل مؤثر في توضیح التوصیات 

  .االرشادیة في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر

  مصادر المعلومات. 4

في مجال التسمید اإلرشادیةلمعرفة طبیعة العالقة االرتباطیة والمعنویة بین مستوى مالئمة التوصیات 

كما مبین في -0,18بلغت االرتباطیة قیمته إنظهر ,المعلوماترالخضر ومصادبالتغذیة الورقیة لزراع 

  ).8(الجدول

  

  مالئمة التوصیات اإلرشادیة في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراعبین العالقة ) 8(جدول 

  الخضر ومصادر المعلومات

فئات مصادر 

  المعلومات
  %  العدد

في مجال اإلرشادیةالمتوسط الحسابي مستوى مالئمة التوصیات 

  التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر
  االرتباط

1-2  23  56.1  22.7  -0.18

غیر معنوي   17.9  34.1  14  3-4

على مستوى 

0.01

5-6  4  9.8  20.5  

20.36  100  41  المجموع

  

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات یظهر ان) 8(ومن الجدول 

یعزى إنویمكن ةوغیر معنویمع وجود عالقة ارتباطیة ضعیفة , لزراع الخضر یقع ضمن فئة عدم مالئمتها

ان االطالع المستمر والدائم والمتنوع على مصادر المعلومات یساعد وبشكل مؤثر في توضیح إلىسبب ذلك 

  .في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضراإلرشادیةالتوصیات 

  

  تاالستنتاجا

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر یقع ضمن فئة عدم اإلرشادیةمستوى مالئمة التوصیات إن.1

.مالئمتها

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر و اإلرشادیةوجود تباین في مستوى مالئمة التوصیات .2

  .العوامل المستقلة

  

  التوصیات

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر وبشكل متواصل اإلرشادیةالعمل على صیاغة التوصیات .1

الزراعي وبما یتالئم وطبیعة النظام اإلرشاديومستمر من قبل الجهات التنمویة المساهمة في العمل 

.المزرعي

في مجال التسمید بالتغذیة الورقیة لزراع الخضر اإلرشادیةعلى تعزیز مستوى مالئمة التوصیات التأكید.2

  ).مصادر المعلومات,الدورات التدریبیة,المستوى التعلیمي,العمر(عض العوامل المستقلةوب
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