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  مقدمة البحث:الفصل األول
_____________________________________________________  

 مقدمة 1.1

 
هها ال شؾ فيو أف الزراعة تمعب دكران حاسهان في دفع عهمية التنهية في الدكؿ الناهية، كلكي 

تنجح الجيكد الهبذكلة هف قبؿ الدكلة في ىذا الهجاؿ، يجب النظر إلي التنهية الزراعية باعتبارىا 
جزءان هف عهمية أعـ كأشهؿ أال ك ىي التنهية الريفية، كعميو فإف التنهية الزراعية ينبغي أف تتـ 

. هف خبلؿ االىتهاـ باإلنساف نفسو اقتصاديان كاجتهاعيان كفكريان كسمككيان 
 

كتعتهد التنهية الريفية أساسان عمى إحساس الهجتهعات الهحمية بهشاكميا كاشتراؾ أفرادىا اشتراكان 
فعميان في إعداد خطة النيكض بيا كتنفيذىا بصكرة تؤدم إلى إحداث تغييرات هادية كفكرية 

كسمككية، فإنيا تأخذ صكرة جيكد هباشرة تظير في شكؿ هنشط تتناكؿ هختمؼ احتياجات الحياة 
 .الصحية كالزراعية كالتعميهية كالثقافية كالتركيحية، السياسية كاالقتصادية

 
كلقد اتفؽ العمهاء عمى أف هناىج التنهية الريفية تأخذ صكران كأشكاالن هتعددة يمعب فييا اإلرشاد 

الزراعي دكران رئيسيان باعتباره عهمية تعميهية كعهؿ ديهقراطي كتطكعي يعتهد عمى الهشاركة 
:   أف 8-  5ص ص، 1972كاإلسياـ هف قبؿ األىالي في أنشطتو كبراهجو كقد أشار العادلي 

                                                                                                   
جياز اإلرشاد الزراعي أحد األجيزة الرئيسية المعنية بتطوير المجتمع الريفي وزيادة اإلنتاجية "

ت كاتجاىات الزراع، وذلك عن طريق إحداث تغييرات سموكية مرغوبة في معارف وميارا، الزراعية
كها يعد الجياز اإلرشادم الزراعي هف أىـ األجيزة االتصالية بالريؼ، فيك يقـك بنقؿ كتكصيؿ 
قناعيـ  نتائج البحكث كالتكصيات الفنية الزراعية بأسمكب هبسط إلي جهيكر الزراع كتعميهيـ كا 

. "لؤلخذ باألساليب كاألفكار الزراعية الهستحدثة
 



 إرشاد الزراعي إلي تحقيؽ أىدافو فإنو يستخدـ طرقان اتصالية عديدة لحهؿ رسائمو                       ولكي يصل ال      "
 (".1، ص 1996: بدران وسميمان)      اإلرشادية إلي جهيكر الزراع 

 
: م الى أن 1994كأشار الخطيب 

 
 حيث يقع عمى عاتقو ،المرشد الزراعي يعتبر من أىم األعمدة االتصالية في اإلرشاد الزراعي"

بالدرجة األكلى هيهة االتصاؿ بالزراع، ك  يتكقؼ نجاح الهرشد أك فشمو باعتباره ككيبلن لمتغيير  
كما أن لممعرفة واألداء ، عمى شخصيتو وميارتو في االتصال باآلخرين-  إلى حد كبير - 

درات اتصالية وعميو فال بد من توفير مرشدين ذوي ق، المتطور دور بارز في ىذا المجال
". كهيارات هعرفية كأدائية هتطكرة تعهؿ عمى تنفيذ األنشطة االتصالية بتمقائية ككفاءة

 
كقد شيد الهجتهع الفمسطيني بعد قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية تغيران اجتهاعيان كاقتصاديان 

ىائبلن، فقد أكلت السمطة الكطنية  الفمسطينية إلى قطاع الزراعة اىتهاهان خاصان ييدؼ إلى زيادة 
دخال - بشقيو النباتي والحيواني - اإلنتاج الزراعي  وتحسين نوعيتو وتحديث ما يمكن تحديثو وا 

أما من ، ىذا من جية، األساليب الزراعية الحديثة واألصناف المحسنة ذات اإلنتاجية العالية
لبشرم الركيزة األكلى في جية أخرى فقد أولت الجيات المسئولة اىتمامًا بالغًا بتطوير العنصر ا

قطاع الزراعة، كذلؾ هف خبلؿ النيكض بالهستكيات الهعرفية كالهيارية كاالتجاىية لمعنصر 
.  البشرم بها يهكنو هف استخداـ أفضؿ الطرؽ كاألساليب الزراعية الحديثة

 
كعمي ىذا األساس فقد تـ إنشاء العديد هف الهشاريع الزراعية التنهكية اليادفة لمنيكض كالرقي 

بهستكل الزراعة في هناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية، كقد حظيت هحافظات جنكب غزة 
.  بالعديد هف ىذه الهشاريع بيدؼ زيادة الدخؿ القكهي فييا

 
كلهعرفة إلى أم هدل استطاعت ىذه الهشاريع الزراعية أف تحقؽ أىدافيا كاف ال بد هف دراسة 
السمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع في هحافظات جنكب غزة كها يرتبط بيذا السمكؾ هف عكاهؿ 
قد تؤثر فيو، كهها ال شؾ فيو أف دراسة العكاهؿ الهرتبطة بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع 
في هحافظات جنكب غزة يعكس هدل نجاح خطط التنهية الزراعية كخاصة فيها يتعمؽ بالعنصر 
البشرم الذم ىك اليدؼ هف التنهية الزراعية ككسيمة تحقيقيا، كهف أجؿ ذلؾ فقد قاـ الباحث 
بدراسة العكاهؿ الهرتبطة بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع في هحافظات جنكب غزة، كذلؾ 

 .لكي تككف هؤشران كاضحان كحجر الزاكية عند التخطيط لمبراهج الزراعية الهستقبمية



 
                                                المشكمة البحثية                               2.1

                                                                                             
ترتكز الخدهة اإلرشادية التعميهية الناجحة كالسميهة عمى إحداث تغيرات سمككية في جهيكر 

الهزارعيف، تأخذ ىذه التغيرات السمككية الهطمكب إحداثيا هف خبلؿ الجيكد كاألنشطة التعميهية 
ذا  اإلرشادية أشكاالن كصكران هتعددة، إحداىا ىك إحداث تغيرات في السمكؾ االتصالي لمهزارعيف، كا 

كاف االتصاؿ يقع بالدرجة األكلى عمى عاتؽ الهرشد الزراعي فاف أخطر الهياـ الكاجب عمى 
الهرشد القياـ بيا ىي تمؾ األنشطة الهتعمقة بالسمكؾ االتصالي لجهيكر الهزارعيف كها يشهمو 
 .ذلؾ السمكؾ هف أنشطة كأفعاؿ تنتقؿ بكاسطتيا الرسائؿ االتصالية اإلرشادية إلى جهيكر الزراع

 
: ـ حكؿ صفات الهسترشديف أف1990جاء في دراسة الطنكبي عاـ 

 
يختمفكف في السمكؾ كفي قدراتيـ العقمية، المسترشدين أيًا كان جنسيم أو عمرىم أو تخصصيم "

كفي قدرتيـ عمى التفكير كفي قدرتيـ عمى هكاجية الهكاقؼ كحؿ الهشكبلت التي تصادفيـ في 
حياتيـ، كهف ىنا كاف لزاهان عمى الهرشد أك الهرشدة الزراعية أف ال يتكقع استجابة جهاعية هف 

قبؿ الهسترشديف لها يكصي بو أك يسعى إلى نشره هف أفكار كأساليب عصرية، بؿ يتكقع 
، كما يختمف الزراع أيضًا في صفاتيم الجسمية. استجابة لدل البعض، كرفض لدل البعض اآلخر

ويؤثر ىذا عمى سموكيم العام بصورة ، وفي صورىم وأشكاليم، فيم يختمفون في أطواليم وأوزانيم
". رىـ هف الناسكما يؤثر ذلك عمى سموكيم االجتماعي وعالقاتيم بغي، من الصور

 
كىذا يعني أف ىناؾ فركقان فردية كبيرة بيف الهسترشديف في قدرتيـ عمى اكتساب الخبرة كفي 

وعمى ، (تعديل السموك نتيجة لمخبرة: )قدرتيـ عمى التعمـ، ذلؾ ألف التعريؼ الشائع لمتعمـ ىك
 لدييـ قدرة كبيرة ىذا فإن المرشدين الزراعيين أو المرشدات الزراعيات يجدوا بعض المسترشدين

عمى التعمـ أكثر هف غيرىـ، كتكجد فركؽ كبيرة بيف الهسترشديف فيها يتصؿ بشخصياتيـ، 
. كالشخصية ىي التي تحدد سمكؾ الفرد كاستجاباتو كتحدد قدرتو عمى التكافؽ كالتكيؼ هع بيئتو

ذه الدكافع ىي وه، كما أن ىناك فروقًا فردية كبيرة أيضا بين المسترشدين فيما يتصل بالدوافع
التي تحرؾ سمكؾ الفرد كتدفعو لتحقيؽ ىدؼ هعيف، كتختمؼ شدة ىذه الدكافع كقكتيا باختبلؼ 

 .األفراد

 
كىنا يجب أف يتعاهؿ الهرشد الزراعي أك الهرشدة الزراعية هع كؿ هزارع أك سيدة ريفية عمى أنو 
شخصية هستقمة في كيانيا كليس هف الضركرم أف يسمؾ سمككان هشابيان لجاره أك صديقو، كهف 



ىنا تأتي أىهية االتصاالت الفردية بالزراع أك بالسيدات الريفيات، فمكؿ شخصية ها يناسبيا هف 
طرؽ كأساليب اقناعية، كليذا يجب أف يتسـ العاهميف بالجياز اإلرشادم الزراعي بهركنة عالية 

إف كاف ذلؾ أهران ليس و- كفيـ جيد لشخصية كسمكؾ كدكافع بؿ كهيكؿ كاتجاىات الهسترشديف 
. إذا ما أردنا لجيودنا التعميمية اإلرشادية الزراعية النجاح- ىينان 
 

كالكاقع أف الفركؽ الفردية بيف الزراع تكضح كتفسر أنيـ عادةن ها يختمفكف في سمككيـ نتيجة 
ليذه الفركؽ، كعمي ىذا األساس يختمؼ سمكؾ الزراع في هكاجية هشكمة هعينة نتيجة لمفركؽ 

. الفردية القائهة بينيـ في الشخصية كفي القدرة عمى التكافؽ كالتكيؼ كفي الدكافع
 

كيف يمكن أن يقوم المرشد الزراعي بتعديل سموك : "وتتبمور المشكمة البحثية في تساؤل رئيسي ىو
كسابيم قدرات اتصالية عالية دون فيم ألبعاد سموكيم االتصالي الحالي؟ ، وىذا التساؤل "الزراع وا 

: يقود بدوره إلي عدد من األسئمة البحثية التي تعكس وتبمور بصفة أساسية مشكمة البحث أال وىي
  

- ما ىي العوامل المرتبطة بالسموك االتصالي اإلرشادي لمزراع في محافظات جنوب غزة - 1
. فمسطين؟

  
كالعكاهؿ ىل ىناك عالقة ارتباطية بين السموك االتصالي اإلرشادي لمزراع كمتغير تابع - 2

عدد ، عدد أفراد األسرة العاممين في المزرعة، حجم األسرة، عمر المزارعين:- الهستقمة اآلتية
ممكية ، الحيازة الحيوانية، الحيازة الزراعية، الحالة التعميمية لممزارع، أفراد األسرة المتعممين

 االتجاه نحك العهؿ ،االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي، إجمالي الدخل السنوي، األجيزة المنزلية
. الزراعي، االتجاه نحك الهزارعيف،هصادر الهعمكهات الزراعية؟

 

. ما ىي المصادر التي يستقي منيا الزراع المبحوثين في محافظات جنوب غزة لمعموماتيم؟- 3
 
 أىداف البحث 3.1 
 

اإلرشادم لمزراع دراسة العوامل المرتبطة بالسموك االتصالي "استيدؼ ىذا البحث بصفة رئيسية 
ولتحقيق ىذا اليدف تم صياغة األىداف البحثية الفرعية ". فمسطين– في هحافظات جنكب غزة 

: التالية
 

. التعرف عمى أىم السمات والخصائص المميزة لمزراع المبحوثين في محافظات جنوب غزة- 1



 
اقتصادية دراسةالعالقات االرتباطية بين بعض الخصائص الشخصية واالجتماعية وال- 2

 .كاالتصاليةالههيزة لمزراع الهبحكثيف هف ناحية كهقدار سمككيـ االتصالي اإلرشادم الزراعي
 

 مبررات البحث 4.1

 
يعاني قطاع غزة بشكؿ عاـ كهحافظات جنكب غزة بشكؿ خاص هف تدني هستكل الخدهات 

اإلرشادية الزراعية الهقدهة لمزراع، كقمة عدد العاهميف في اإلرشاد الزراعي، عبلكة عمي عدـ 
كما وتفتقر أيضًا . كجكد جياز إرشادم هستقؿ بحد ذاتو أك تنظيـ إرشادم لو ىيكمو الخاص بو

محافظات جنوب غزة عمي وجو الخصوص إلى وجود مراكز البحوث العممية الزراعية والتي ليا 
. دور ىام وأساسي في عممية االتصال ما بين المرشد والزارع

 

كهف ىذا الهنطمؽ كنظران لضعؼ اإلرشاد الزراعي في ىذه الهنطقة كها تعانيو هف ندرة الهرشديف 
الزراعييف، فقد قاـ الباحث بإجراء دراسة تتناكؿ العكاهؿ الهرتبطة بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم 
لمزراع  في هحافظات جنكب غزة، لعؿ ىذا العهؿ يفيد القائهيف عمى عهمية اإلرشاد الزراعي في 

الهنطقة هستقببلن، أك يسفر عف بمكرة فكرة جيدة عف الدكر الياـ كاألساسي الذم يقـك بو 
. اإلرشاد الزراعي كسبؿ تعزيز دكر الهرشديف الزراعييف

 
كها أف دراسة العكاهؿ الهرتبطة بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع في هحافظات جنكب غزة قد 
تمعب دكران ىاهان كأساسيان في دعـ كتفعيؿ الخدهة اإلرشادية الزراعية بالهنطقة، كها أف ضعؼ 

الخدهات التي تقدهيا قنكات االتصاؿ الهختمفة في هجاؿ اإلرشاد الزراعي ىك ها دفع الباحث إلى 
القياـ بيذه الدراسة بيدؼ التكصؿ إلي إجراءات ككسائؿ النيكض بهستكل الخدهات التي تقدهيا 

 .تمؾ القنكات
 أىمية البحث 5.1

 
يعتبر ىذا البحث هف البحكث الرائدة في هجاؿ دراسة العكاهؿ الهرتبطة بالسمكؾ االتصالي 

اإلرشادم في فمسطيف عاهةن كفي هحافظات جنكب غزة بصفة خاصة، حيث أنو قد يعد نقطة 
انطبلؽ نحك البحكث اإلرشادية كاالجتهاعية الريفية الهستقبمية، باإلضافة إلى ذلؾ فإف ىناؾ 

القادة : بعض الفئات التي تعتبر دراسة سمكؾ الهسترشديف كفيهو ضركريان بالنسبة ليا أىهيا
المرشد أو )العاممون العاديون في التنظيم اإلرشادي ،  الرسميون أو اإلداريون الزراعيون



العاممون في مجال اإلعالم الزراعي ، المعممون في اإلرشاد الزراعي األكاديمي، (المرشدة
. االت اإلنسانيةوالمشتغمون بالبحوث في المج

  
كها أف هعرفة العكاهؿ الهرتبطة بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع في هحافظات جنكب غزة قد 
يساعدنا كثيرا في بناء براهج تنهكية هستقبمية لقطاع الزراعة في هحافظات غزة، كها انو في ظؿ 
حداثة كسائؿ االتصاؿ الهختمفة في هناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية كاف البد هف دراسة أثر 
ىذه الكسائؿ عمى السمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع في بعض الهناطؽ، كهف ناحية أخرل فاف 
النتائج البحثية الهتكصؿ إلييا كالتي تتعمؽ بالخصائص الههيزة لمزراع الهبحكثيف يهكف االستفادة 

هنيا هف خبلؿ تدعيـ الخصائص االيجابية هنيا كاستغبلليا كقكل دافعة لهشاركة الزراع في 
 . األنشطة كالبراهج الهستقبمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 االطار النظرم كالدراسات السابقة :الفصؿ الثاني
 _____________________________________________________



   هقدهة1.2
 

:  أف30-22، ص ص 1980: أشار هحهد
 

ومن الواضح أن ىناك ارتباطًا ، التوصل إلى إطار نظري جيد يعد خطوة ىامة عند تصميم البحث"
حيث تفيد النظرية في تفسير األحداث ، وثيقًا وتأثيرًا تبادليًا بين األسس النظرية والنتائج البحثية

تيار جكانب كما أنيا تساعد عمى التنبؤ وتضع أساسًا الخ، والعالقات المشاىدة عمى أرض الواقع
هعينة هف الكقائع لبحث االنتظاـ بينيا كفي الهقابؿ فإف الكقائع تعد السبيؿ الذم يقكد إلى  

".  النظريات القائهة أك إعادة صياغتيا
 

: إلي أن اإلطار النظري يجب أن ينطوي عمى ما يمي( 1987: صالح)كقد أشار
 

". األشهؿتحديد العالقة بين مشكمة البحث واإلطار النظري - "1
 
تحديد العالقة بين المشكمة المطروحة والدراسة السابقة ذات العالقة المباشرة أو غير - "2

" . المباشرة
 

". عرض الفروض البديمة وفق اإلطار النظري األشمل- "3
 

 

 

 

 االتصال اإلرشادي 2.2
 

 نتعرض ىنا إلى الكتابات كالدراسات التي أهكف لمباحث اإلطبلع عمييا في هجاؿ السمكؾ 
االتصالي اإلرشادم، كسكؼ يتـ ذلؾ العرض هف خبلؿ أربعة أجزاء رئيسية يتناكؿ األكؿ هنيا 

لهفيـك االتصاؿ، كالثاني ألىهية االتصاؿ في اإلرشاد الزراعي، كالثالث لعناصر عهمية االتصاؿ، 
. أها الجزء الرابع فيعرض لمسمكؾ االتصالي اإلرشادم، كفيها يمي عرض لتمؾ النقاط

 
  : مفيوم االتصال 1.2.2
 



لقد تناكؿ كثير هف العمهاء االتصاؿ بالتعريؼ، حيث تناكلو كؿه هنيـ هف كجيات نظر هختمفة 
التعبير الموضعي لعقمية الجماىير "االتصال بأنو ( 9، ص 1961:جروث)كهتباينة، فقد عرؼ 

". وروحيا وميوليا واتجاىاتيا في نفس الوقت
 

بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة عمى أعداد " االتصاؿ بأنو (6 ص، 1961:أوىيرا)كها عرؼ 
". كثيرة من الناس وىؤالء الناس في مناطق مختمفة

 
عممية نشر فكر مادي أو معنوي عمى عدد ميتم من "فيري أن االتصال ( 1965: كاتز)أها 

". الناس داخل وحدة معينة في فترة زمنية معينة
 

". نقل وتبادل معمومات واعية بين بني اإلنسان"أن االتصال  ( 6، ص1965: ىينز)كها يرم 
 

العممية التي يستطيع خالليا شخصان أو أكثر تبادل "االتصال بأنو ( 1971: ليجانز)كقد عرؼ 
 بطريقة يتهكف هعيا كؿ هنيها هف فيـ هعنى كهضهكف األفكار والحقائق والمشاعر أواالنطباعات

 ".كهحتكل رسالة ها فيها هشتركان 

 
العممية التي من خالليا نقل "االتصال بأنو ( 11، ص 1971: روجرز وشوميكر)كها عرؼ 

". الرسائل من المصدر إلى المستقبل
 

العممية التي من خالليا نقل "االتصال بأنو ( 11 ص، 1971: روجرز وشوميكر)كها عرؼ 
". الرسائل من المصدر إلى المستقبل

 
: أف هفيـك االتصاؿ يشير إلى( 70 ص: 1969 عكدة )كأخيران فقد ذكر

 
العممية أو الطريقة التي تنتقل بيا األفكار والمعمومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين "

بمعنى أن ىذا النسق ، يختمف   من حيث الحجم ومن حيث محتوى العالقات المتضمنة فيو 
ة صغيرة أك هجتهع هحمي االجتماعي قد يكون مجرد عالقة ثنائية نمطية بين شخصين أو جماع

".     أك هجتهع قكهي أك حتى الهجتهع اإلنساني ككؿ إف صح هثؿ ىذا  االصطبلح
 

: في تفسيره لبلتصاؿ أف 50 – 49 ص ص، 1959: كقد أشار رايت



 
االتصال سواءًا باأللفاظ أو غيرىا عممية ديناميكية مستمرة تتغير دون انقطاع ويمكننا ىنا "

االتصال المباشر الذي يتم دون فاصل زماني أو :- ئيسييف هف االتصاؿالتمييز بين نوعين ر
مكاني بين كل من المتصل والمستقبل واالتصال غير المباشر الذي يتم في وجود فاصل زماني أو 

".  مكاني بين المتصل والمستقبل
 

 :أىمية االتصال في اإلرشاد الزراعي 2.2.2
 

: في تعريفو لئلرشاد أف 80ص: 1977أشارالشاذلي
 
اإلرشاد أكاديميًا كان أو تطبيقيًا يستمد الكثير من مقوماتو من العديد من العموم األخرى المرتبطة "

باالتصال ومنيا عمم النفس االجتماعي الذي ييتم بدوره بالنواحي التأثيرية والمفظية لالتصال 
د الزراعي، كها قد يترتب عمى ومن ىنا تبرز نقطة االلتقاء األولي بين االتصال واإلرشا، البشري

ذلؾ هف ضركرة اىتهاـ العاهميف في هجاؿ اإلرشاد الزراعي بالنكاحي التأثيرية، كالمفظية لبلتصاؿ 
". البشرم كصكالن لتحقيؽ التأثير الهطمكب هف االتصاؿ اإلرشادم

 
كها يهكننا استجبلء هزيدان هف أبعاد العبلقة بيف االتصاؿ كاإلرشاد هف خبلؿ تتبعنا لهسار العهمية 
اإلرشادية التطبيقية عمى اختبلؼ أغراضيا، حيث أف أم عهمية إرشادية البد كأف يسبقيا اتصاؿ 
ها تهاشيان هع الهنطؽ ككاقع الحاؿ، كبعبارة أخرل فإف االتصاؿ يعد هنطمقان لئلرشاد، كهف ناحية 
ثانية فإف أداء ىذه العهمية أك تنفيذىا يتطمب استخداـ كسيط أك كسائط اتصالية أم أف اإلرشاد 
يتطمب إعادة اتصاؿ ترسيخان لها أنجز أك لبدء عهمية إرشادية جديدة كلهزيد هف اإليضاح فسكؼ 

. نناقش ىذه الهناحي الثبلث بشيء هف التفصيؿ
 

 :االتصال كمنطمق لإلرشاد 1.2.2.2
 

 لتفسير ىذا الهنحى دعنا نتساءؿ ها ىك الغرض هف العهمية اإلرشادية؟ أف اإلجابة ألكؿ كىمة 
عمى ىذا التساؤؿ تبرز التعميـ كفرض رئيسي لمعهمية اإلرشادية، إال أف الهتخصصيف اإلرشادييف 

سكاءان أكانكا أكاديهييف أك تطبيقييف يعمهكف تهاهان أف التدريب يعد أحد أغراض ىذه العهمية 
أيضان، كقد يككف اإلعبلـ الزراعي أحد أغراض العهمية اإلرشادية أيضان باعتبار أف اإلعبلـ 

الزراعي ُيعنى بنشر فكرة ها، أك كاجب هحدد عمى جهيكر الهسترشديف كبشكؿ هفيـك لمعاهة، 
كها قد يككف أحد أغراض العهمية اإلرشادية هنصبان عمى حث الهزارعيف كهساعدتيـ عمى سمككية 



اتخاذ قرار بتبني شيء هعيف سكاء كاف ىذا الشيء ابتكاران ها أك هنتجا تكنكلكجيا أك حؿ لهشكمة 
هعينة، كهف الهعركؼ أف عهمية اتخاذ القرار تتهثؿ في ابسط صكرىا في اختيار بديؿ هعيف هف 

. بيف عدة بدائؿ هختمفة
 

فأيان كانت أغراض العهمية اإلرشادية تعميهان أك تدريبان أك إعبلهان أك اتخاذ قرار بالتبني، فإف األهر 
يتطمب بداىة ضركرة االتصاؿ بيف الهينييف اإلرشادييف هف جانب، كالهسترشديف هف جانب 
آخر، كأف يككف ىذا االتصاؿ عكسيان، أك رجعيان حتى تتحقؽ تمؾ األغراض بكفاءة كفاعمية، 

. اعي بدكف اتصاؿأنو ال إرشاد زر:كبذلؾ ال نككف قد تجاكزنا الحقيقة إذا قمنا
 
  :االتصال كوسيط لإلرشاد 2.2.2.2
 

كيف يؤدي رجل اإلرشاد عممو : لتفسير ىذا الهنحى أيضان، دعنا نجيب عمى التساؤؿ اآلتي
سواءًا كان تعميميًا أو تدريبيًا أو عالقة أو إكسابا لسموكية اتخاذ قرار بالتبني؟ وتتمثل اإلجابة 

اإلرشاد البد أف يجرم اتصاالن أك عدة اتصاالت هعينة حتى ينجز عمي ىذا التساؤل في أن رجل 
عهمو، كىك بصدد ذلؾ البد أف يستخدـ إشارات كرهكزان اتصالية قد تككف في صكرة ألفاظ أك 

صكر هرسكهة أك هرئية أك قد تككف صكرة أداء عهؿ هعيف أم إيضاحية أك قد تككف في أكثر 
هف صكرة هف تمؾ الصكر جهيعان، كعمى ذلؾ فاف العهؿ اإلرشادم يتـ هف خبلؿ كسيط أك كسائط 

 .اتصالية
 :االتصال كناتج لإلرشاد 3.2.2.2
  

ومن ، والثاني الفشل، األول النجاح: ينحصر ناتج العهؿ اإلرشادم كأم عهؿ آخر في احتهاليف
فشؿ كما أن تالفي ال، البدييي أن تأكيد النجاح وترسيخو يعد مطمبًا أساسيا الستمرار النجاح

كتصحيحو يتطمب البحث عف هسبباتو كاستئصاليا، كهف ثـ فاف النجاح في العهؿ اإلرشادم أك 
الفشؿ فيو يتطمب اتصاالت هعينة تتفؽ هع كؿ هف االحتهاليف، فعمى سبيؿ الهثاؿ أف نجاح رجؿ 

اإلرشاد في االتصاؿ برؤسائو يبرز تفكقو كجدارتو، كها يتطمب االتصاؿ بالهسترشديف تأكيدان 
كترسيخان لها نجح في إرشادىـ إليو، ككذا االتصاؿ بأقرانو هف الهرشديف اآلخريف حثان ليـ عمى 

أما في حالة الفشل فان رجل اإلرشاد يتصل بكل من . تقميده كاستثارة ىههيـ في إتباع إرشاداتو
ت كما يتصل بمرؤوسيو محيطًا إياىم عممًا بالمعوقا، شارك في العمل بحثًا عن مواطن الضعف

التي حالت دكف تحقيؽ النجاح كطالبان النصح كالهشكرة، كيتصؿ بالهسترشديف هكضحان أسباب 
هكانيات تبلفيو، كبالخبراء طمبان لمنصح كالهشكرة، كىكذا نرل هدل اعتهاد اإلرشاد  الفشؿ كا 



وال يخفى أيضًا . الزراعي عمى عهمية االتصاؿ كتكاهميا في سبيؿ تحقيؽ ها يصبكا إليو اإلرشاد
أف لئلرشاد تأثيراتو عمى االتصاؿ هكضكعان كتأكيدان كترسيخان كتطكيران فهف حيث الهكضكع 

فاإلرشاد  يعد أحد هكضكعات االتصاؿ الهيني الياهة خاصة في الهجتهع الريفي، كهف شأف أم 
تقدـ في اإلرشاد ينعكس عمى كسائؿ االتصاؿ عاهة، كبالهثؿ فإف أم تقدـ في كسائؿ االتصاؿ 

وخالصة القول أن عممية االتصال الصحيحة . اإلرشادم ينعكس عمى كسائؿ االتصاؿ عاهة
.  تعتبر جوىر العمل اإلرشادي الناجح خاصة وتطوير الريف وتنميتو عامة

 
 عناصر االتصال 3.2 

 
تتضهف عهمية االتصاؿ بصفة عاهة خهسة عناصر أساسية ىي العناصر التي اتفؽ عمييا 

: هعظـ العمهاء كالباحثيف ىي
 
  :العنصر األول 1.3.2

 
وىو ما يطمق عميو القائم باالتصال أو المتصل أو المصدر أو وكيل التغيير وىو ميندس وقائد "

" ويقصد بالمتصل كل فرد ينقل أو يوصل فكرة بيدف التأثير فيمن تصميم ىذه الفكرة، اإلرشاد
 (.31  ص،1975: عبد الغفار)

:  أف(37 ص، 1985: شاكر)كيرل 

 

حساساتيم أو " التأثير المرغوب فيو يقصد بو تعديل معمومات اآلخرين أو اتجاىاتيم النفسية وا 
". سموكيم أو معتقداتيم

 
 كيعتهد نجاح عهمية االتصاؿ أساسان عمى شخصية القائـ باالتصاؿ بجانب اقتناعو بالرسالة التي 

دراكو  ( الرضا عن عممو)ينقميا كالعهؿ الذم يقـك بو  بالجهيكر الذم يقصده أك وشعوره وا 
بهستقبمي الرسالة االتصالية كاتجاىاتو ناحيتيـ، باإلضافة إلى أف القائـ باالتصاؿ يجب أف يككف 

هكثكقان بو، كتتهثؿ ىذه الثقة في صدقو كعدلو، كاعتدالو في هعاهمة الناس كخبرتو كهستكل 
تعميهو ككفاءتو كاتجاىاتو الطيبة نحك الهستقبميف، كهيكلو االجتهاعية كدائرة هعارفو كهدل 
األلفة التي يخمقيا بينو كبيف جهيكره، كهدل تقديره كهعرفتو لمعكاهؿ االقتصادية كاإلهكانات 
الهتاحة كالعكاهؿ النفسية كاالجتهاعية لمهستقبميف لرسالتو، كأف يأخذ في االعتبار الجيكد 



السابقة لهف سبقكه بجانب خبرتو الشخصية، كأال يغفؿ الخبرات الهستقبمية أك يمغييا بؿ يهكنو 
. أف يعدؿ فييا لؤلحسف

 
  :العنصر الثاني 2.3.2
 

 :أف 38 ص، 1985:       يرل شاكر
 

، ىو المحتوى أي المكونات الجزئية لمرسالة:- وأية رسالة تتكون من قسمين األول، الرسالة"
ويقصد . ل هترابطان بمعنى كيفية وضع ىذا المحتو، التكوين البنائي لممحتوى:- والقسم الثاني

الفكرة أو األفكار أو األحاسيس أو المعتقدات التي يحاول المصدر ) بالرسالة في عممية االتصال
(". نقميا إلى المستقبل والتأثير عميو طبقًا ليا

 
  :العنصر الثالث 3.3.2
 

الجياز التكتيكي :"  ىي(67 ص، 1961 :مالتسكي)كىك القناة أك الكسيمة، كالكسيمة كها عرفيا 
الذي يمكن بواسطتو نقل الرسالة بشكل عام غير مباشر وفي اتجاه واحد إلى مجموعات من 

 ".الناس

 
  :فقد عرؼ الكسيمة بأنيا( 24 ص، 1975: عبد الغفار)أها 

 
، الصحف: والقنوات االتصالية تشمل، طرق أو وسائل نقل مضمون ما لنقل المعمومات وتسجيميا"

البريدية، الهجبلت، التميفزيكف، كالراديك، كلكف هشكمة األهية كعدـ انتشار التعميـ تقؼ الرسائل 
عقبة عهكهان في االتصاؿ خاصة عند استعهاؿ الكسائؿ الهطبكعة التي ال يجب االعتهاد عمييا في 

ىذه الحالة بؿ يجب االعتهاد عمى الكسائؿ الهسهكعة، كبناءان عمى ذلؾ لكي تنتقؿ الرسالة في 
قائد )حالة انتشار األهية يهكف استخداـ االتصاؿ الشخصي أك االتصاؿ هف خبلؿ كسيط 

أو المقاءات أو الزيارات في الحقل أو المنزل أو الندوات أو االجتماعات بجانب الوسائل ، (إرشادي
ويمكن ، ويجب توفيرىا وضرورة البث في الوقت المناسب لمجميور المستيدف، المسموعة

حيث ثبت أننا لكي نحصل عمى أقصى منفعة من ، واحدة( قناة) هف كسيمة اتصالية استعمال أكثر
 ".الوسيمة االتصالية يجب عمينا أن نستعمل أكثر من وسيمة

 
 :العنصر الرابع 4.3.2
 



 :الهسترشد بأنو( 72 ص، 1963 :ضيرنج)كىك الهستقبؿ أك الهسترشد أك الهتصؿ بو، كيعرؼ 
 
كل شخص مستقبل عن طريق وسائل االتصال الجماىيري رسالة أو وسائل مفيومة وذات مغزى "

ويالحظ أن ىذا التعريف يقتصر عمى قنوات االتصال الجماىيرية ولكن ال يجب ، "بالنسبة لو
وىكذا يمكن تعريف المسترشد بأنو كل شخص أو مجموعة أشخاص ، إغفال بقية قنوات االتصال

ف طريؽ قنكات االتصاؿ الهختمفة رسالة أك رسائؿ هفيكهة تككف ذات قيهة تصمو أو تصميم ع
بالنسبة لو، كفي اإلرشاد الزراعي فإف الزراع يهثمكف الهستقبميف لرسالة اإلرشاد الزراعي، كأف 

ص ، 1969 :كالرك)شخصية الهستقبميف لمرسائؿ االتصالية تؤثر عمى نجاح االتصاؿ، كلذا يرل 
: أىهية التعرؼ عمى( 231-223 ص
 
فإنو يمكن معرفة مستوى ، فبالنسبة لمعموماتيم، والبيئة التي تحيط بيم، اتجاىاتيم، معموماتيم"

فإن ، معمومات المستقبل عن الرسالة وذلك بإعطائو بعض القنوات المبدئية المعرفية عن الرسالة
".  ثير الهطمكبفإنو يصبح من المستحيل حدوث التأ( الكود) لم يعرف القصد منيا أو المعنى

 
كبالنسبة التجاىاتيـ فإنو قد ال يقبؿ الهستقبؿ الرسالة أساسان أم ال يرضى عنيا حيث تككف 

وربما يممك المستقبل أو يكون لديو اتجاىات تمنعو أو ( يخفى اتجاىاتو ) اتجاىاتو غير كاضحة 
ًن ربها تككف تجاه وىذه االتجاىات أيضا، تحول بينو وبين قبول الرسالة المراد توصيميا إليو

تجاه ( االيجابي)وفي العادة فإن االتجاه المفضل، الخ...القائـ باالتصاؿ كالككد كهحتكل الرسالة
وال بد من تغيير االتجاىات السمبية تجاه القائم ، ىذه األشياء ىام جدًا وضروري لنجاح االتصال

اب كالرد عمييا بالتفصيؿ، وذلك بتعميل أو تسبيب أو بيان األسب، باالتصال والكود والمحتوى
حيث أنو هف األساسيات الياهة في السمكؾ اإلنساني كجكد بعض الناس ههف ليـ تأثير عمى 

غيرىـ كيككنكا هكضع ثقتيـ كاحتراهيـ كتككف اتجاىات الغالبية هف الناس تجاىيـ طيبة، كيهكف 
استغبلؿ ىؤالء القادة في إنجاح الرسالة االتصالية ككسطاء فعاليف، كالبيئة االجتهاعية تؤثر 

الذي يعيش ( بالمغزى االجتماعي) عمى تكجيو الهستقبميف أك عمى عهمية االتصاؿ فيها يعرؼ 
فيم ال يعيشون في فراغ بل تحيط بيم البيئة االجتماعية وتمثل الضغوط ليذه ، فيو المستقبمون

م البيت، األصدقاء، البيئة ما يواجيو المستقبمون من تأثير الجيران سواءًا في الغيط أو ف
دراك المستقبمين وبالتالي نجاح ، (سمسمة النسب) العائمة أك األقارب  حيث يؤثرون عمى شعور وا 

وكذلك نظرتيم إلى من سبقو ، االتصال باإلضافة إلى صورة القائم باالتصال الحالي ونظرتيم إليو
 .في العمل معيم

 



 : العنصر الخامس5.3.2
 

كىك االستجابة أك التأثير، حيث ظير أف نسبة كبيرة هف الرسائؿ ال تحدث تأثيران أك يككف ليا 
تأثير غاهض أك تأثير غير ثابت، بؿ ككثيران ها تنعكس االستجابة الهطمكبة، أم يحدث االتصاؿ 

-117 ص ص، 1960 :ىارولد الزويل)كيرل . نتيجة عكس ها كاف ييدؼ إليو القائـ باالتصاؿ

ن كانت ىذه الرسالة ىامة وضرورية، دراسة خصائص الرسالة وحدىا ال يكفي:" أف(130 ، "وا 
دراسة مدى تأثير تمك :" ىك(75 ص، 1971 :رشتى)ترل ولكن األمر األساسي واليام فيما 

ن أدت جميع العناصر األخرى ، "الرسالة فإن لم يحقق ىذا التأثير يعتبر االتصال فاشاًل وا 
ة، كيهكف دراسة التأثير عف طريؽ دراسة التبني لؤلفكار الجديدة، أك خصائصيا بكفاءة عالي

هدل اشتراؾ الهستقبؿ في الحياة االجتهاعية كالسياسية كالهنظهات الهكجكدة في الريؼ، كهدل 
استعهالو لهختمؼ البدائؿ الهتاحة لمكصكؿ إلى حؿ هشاكمو كهعرفة ردكد فعمو لمرسالة االتصالية 

.  معرفي( ب) سموكي ( أ : ) الهكجية إليو، كعمى ذلؾ ينقسـ التأثير إلى
 

التأثير السمككي يعني التطبيؽ لمرسالة، كالتأثير الهعرفي يعكس هدل التغيير الذم طرأ في 
الهعارؼ التي كانت سائدة لدل الهستقبميف أك الجهيكر قبؿ كبعد الرسالة، كهدل تركيز انتباىيـ 
فيها ىك هطمكب هنيـ، كزيادة إدراكيـ لحاجاتيـ كهعرفتيا، كيجب عمى القائـ باالتصاؿ أف يعدؿ 

( المرتد)هف رسالتو في ضكء ها يبلحظو أك يسهعو هف جهيكره في عهمية االتصاؿ العكسي  
، 1972 :العادلي)وقد ذكر ، والموقف قبل وبعد الرسالة، وعميو أن يتتبع مدى االستجابة لرسالتو

: أف( 89 ص
 
 حياة الفرد حيث أنو يعتبر األداة الرئيسية في تأقمهو هع بيئتو، فعف االتصال لو أىمية كبرى في"

طريؽ االتصاؿ يستطيع الفرد السيطرة عمى كسائؿ إشباع رغباتو كحاجاتو األساسية كالحصكؿ 
عمى ها يحتاجو هف اآلخريف، كلها كانت عهمية االتصاؿ ىي عبارة عف عهمية تفاعؿ بيف الجانب 
البشرم الهتهثؿ في الهرسؿ كالهستقبؿ، كالجانب الهادم ههثبلن في الهكاد كاألدكات الهستخدهة في 

نقؿ الرسالة، لذا فقد اىتـ كثير هف العمهاء كالباحثيف بعهمية االتصاؿ كتناكلكىا بالتعريؼ 
". كالتفسير، كنظران ألىهية عهمية االتصاؿ اإلرشادم كعناصره الهختمفة

 
 السموك االتصالي اإلرشادي 2.4
 

 :عمي أف( 48-47 ص ص، 1990 :الخفاجي)أشار 
 



وقد تفاعمت ىذه الطرق وتطورت بتطور الجنس ، االتصال وبعض طرقو ُوجدا منذ بدء الخميقة"
، حيث أسيمت في تقدم اإلنسان وفي تنمية قابميتو ومواىبو في مواكبة الحياة وازدىارىا، البشري

دراك العالقة بين التقدم البشري  كتطكر طرؽ االتصاؿ كاضحان في ىذا الهضهار وأصبح التمييز وا 
هها يؤكد الربط التاريخي بيف كسائؿ االتصاؿ كارتقاء اإلنساف كتطكره، كفي الهجاؿ اإلرشادم 
تؤكد طرؽ االتصاؿ اإلرشادية عمى أىهية االتصاؿ بالهزارعيف كبأسرىـ الذيف يسعى اإلرشاد 

". لخدهتيـ كتطكير هستكل هعيشتيـ الريفية
 

وبعضيا )كفي ىذا اإلطار تقسـ طرؽ االتصاؿ إلى طرؽ بصرية كطرؽ كبلهية كطرؽ هكتكبة 
، ولكل واحدة من ىذه الطرق مزايا وعيوب، (مكون من طرق مشتركة كما ىو في الجياز المرئي

وتتضمن الطرق الكالمية االتصال الشخصي الحادث في الحقل والزيارات المنزلية وفي 
.   استعهاؿ أجيزة الراديك كالتمفزيكف كالتميفكفاالجتماعات العامة وكذلك عند

 
يتصؼ جيازا اإلذاعة الهرئية كالهسهكعة بهزايا أكبر في عهمية االتصاؿ، لكف أحيانان عدـ فيـ 
. هكضكع الرسالة اإلرشادية، كقمة التفاعؿ بيف الجياز الهرئي كالهزارع هف هساكئ ىذه الطريقة

 بكاسطة الحركة الجادة كالتعبير الفني لمهكضكع الهراد ويمكن التغمب لحد ما عمى ىذه المشكمة
عرضو هها يزيد هف إصغاء الهزارع كتحسيف اتصالو، كذلؾ فيناؾ هساكئ سائدة في ىذا 
الهجاؿ، فعندها تككف الرسالة شفكية غير هسجمة فربها يحدث اضطرب لمهزارع في فيهو 

لهكضكعيا كىنا يحدث االختبلؼ الذم يجعؿ الهزارع يتصؿ بالهرشد الزراعي لتكضيح األهر، كها 
أف ىناؾ أيضان عددان هحدكدان هف الهزارعيف يهكف االتصاؿ بيـ كجيان لكجو، كىذا يجعؿ أغمب 

. الطرؽ الشفكية هكمفة
 

كتعتبر المغة هشكمة أيضان، فعندها يتكمـ الهرشد الزراعي بمغة كالقركم بمغة هختمفة، تتطمب 
عهمية االتصاؿ شخصان ثالثنا كهترجـ، كىذا يربؾ كيبطئ حركة االتصاؿ كيحد هف هفعكؿ الرسالة 
اإلرشادية، حتى لك تكمـ الهرشد الزراعي بنفس لغة كليجة الهزارع فإف الكمهات ليا هعافو هتعددة 

. كربها ال يهكف شرحيا كتبسيطيا
 

إف الجياز الهسهكع يهكف أف يهد الهبلييف هف الهزارعيف في هجتهعاتنا العربية بهختمؼ 
الهعمكهات الزراعية كيعتبر كسيمة اتصاؿ غير هكمفة كخاصة النكع الصغير، فكبل الجيازيف 

الهرئي كالهسهكع يستعهبلف بصكرة كاسعة في الدكؿ الهتقدهة كالناهية عمى حد السكاء، كتعتبر 
طرقان سريعة كغير هكمفة لنشر الهعمكهات، إال أف هف هساكئيا أف االتصاؿ يككف في اتجاه 



فإن ، وبالرغم من ىذه المشاكل. كاحد، كأف الهعمكهات قد ال تككف هبلئهة لمظركؼ الهحمية
طريقة االتصال الكالمية وبمساعدة الطرق البصرية المكممة ليا تعتبر الوسيمة المالئمة لممرشد 

. صاؿ بالهجتهعات الريفية العربية ذات نسب األهية الهرتفعةالزراعي لالت
 

بالرغـ هف صعكبة العهؿ بطرؽ االتصاؿ الهكتكبة في قرانا العربية فإف ىذه الطرؽ تعتبر 
ضركرية لمعهؿ اإلرشادم، فالهعمكهات الفنية يجب أف تكزع عمى هختمؼ هستكيات الهرشديف 
الزراعييف، كأف يتـ إعداد األرقاـ كالتقارير الهرتبطة باإلنجازات اإلرشادية ألجؿ عرضيا عمى 
الهشرؼ اإلرشادم، ككذلؾ االحتفاظ بيا عمى شكؿ سجبلت، ككنشاطات يهكف الرجكع إلييا 

ولطريقة االتصال المكتوبة موقع عظيم وفعالية أكبر . لتنهية كبناء البراهج اإلرشادية الهستقبمية
سائؿ كالدكريات كالنشرات الرسهية كالقصص اإلرشادية بالمقارنة مع طرق االتصال الشفوية كالر

كاإلعبلف عف األحداث كالهقاالت التي تساىـ في عرض نتائج الخدهات اإلرشادية لمهجتهعات 
الهتقدهة، كىي طرؽ ذات تكاليؼ هناسبة لنشر الهعمكهات عمى أكبر عدد هف الهزارعيف، كتعتبر 

ىذه الطرؽ ذات اتصاؿ بطريقة كاحدة، حيث تقـك بالتأثير عمى نسبة بسيطة هف الهزارعيف 
كخاصة في الهجتهعات ذات األهية الهرتفعة نظران ألىهية الهعمكهات كعدـ استطاعة ىؤالء 

وىنا يكمن دور المرشد الزراعي في البحث عن الطرق التعميمية . الهزارعيف هف قراءتيا كفيهيا
رات الهزارعيف كأفكارىـ كضهاف التسييبلت المالئمة لمظروف الريفية السائدة واالستفادة من ميا

.  الهتكفرة ليـ
 

إف االفتراض الخاص بأف سمكؾ الفرد سمككان رشيدان افتراضان غير سميهان، فهف الهعركؼ أف العائد 
الهادم الذم يسعى إليو الفرد ىك احد الدكافع التي تكهف كراء سمككو، إال انو ليس ىك الدافع 
الكحيد الذم يفسر سمككو، فيناؾ دكافع نفسية كاجتهاعية أخرل الدكافع  الهادية تكهف كراء 

السمكؾ البشرم عهكهان، كال شؾ أف اإلرشاد الزراعي أحد النظـ التعميهية التي تيدؼ إلى إحداث 
تغيرات سمككية هرغكبة في هعمكهات كهيارات كاتجاىات جهيكره اإلرشادم سكاء كانكا قادة 

 . هحمييف إرشادييف أك زراع

 
التغيرات المعرفية أو :" أف ىذه التغيرات تتهثؿ في(53-52 ص ص، 1973 :عمر وآخرون)يرل 

وحتى التغير الشامل في بنيانو ، فيما يتعممو الفرد ابتداء من مجرد إضافة معمومة واحدة
، والتغير السموكي التنفيذي أو المياري ُيعني بو التغيير فيما يقوم بو الفرد من ميارات، "المعرفي

كالتي إها أف تككف هيارات عقمية كالطريقة التي يكتسبيا الفرد لمتفكير فيها يكاجيو هف أهكر 
بالدقة كالسرعة البلزهتيف، أك هيارات حركية كقدرة الهزارع عمى استعهاؿ آلة الهيكنة في إحدل 



العهميات الزراعية، باإلضافة إلى التغير السمككي الشعكرم كالذم ُيعني بو تغير ها لشعكر الفرد 
. أك ها يعتقد فيو كىك ها يطمؽ عميو تغير في االتجاىات أك القيـ

 
: التغيرات التعميمية في السموك تشمل التغير في كل من:" أف(20 ص :كآخركف 1962بايرن)يرل 

، العادات، الميارات، القدرات، الفيم، القيم، المعرفة بالمعمومات، األغراض، المثل، االىتمامات
". كاالتجاىات، الممارسات

 
: نقبلن عف ليكنبرجر أف( 35 ص: 1991رشاد) ذكر 

 
ثم يزيد ، بل ىناك من يتبناىا أوالً ، األفراد ال يتبنون األفكار والممارسات الجديدة في نفس الوقت"

ن اتخاذ الفرد قرارًا بتبني الممارسة الجديدة ، كما ال يتبناىا البعض مطمقاً ، معدل تبنييا فيما بعد وا 
". ىا هع سمككو الهعتاد، ليس ضهانان الستهراره في تنفيذىاوتكامل

 
كلكي يتبنى الهزارع ىذه األفكار كالههارسات يجب أف تككف هرحمة التجريب هصحكبة باكتساب 
لمهعرفة الهتعمقة بكيفية تنفيذ ىذه األفكار كالههارسات، كأف يدرؾ الهزارع أنو بحاجة إلى ىذه 

الههارسات الجديدة، نظران ألف الفرد ال يستطيع أف يتبنى أم ههارسة هستحدثة كتصبح جزءان هف 
سمككو دكف أف يقـك باستخداهيا أك تطبيقيا أك تنفيذىا، حتى كلك تكفرت لديو الهعمكهات 

الكافية عنيا، سكاءان كانت خاصة بالكعي بيا أك بكيفية تنفيذىا، بهعنى أف الههارسة الجديدة 
لكي تصبح جزءان هف سمكؾ الشخص البد كأف يكتسب الهعمكهات الكافية عنيا ثـ يهارسيا أك 

يقـك بأدائيا فعميان، كأف يصحح ها يصادفو هف أخطاء طكاؿ فترات تنفيذىا حتى يصبح هاىران في 
. أدائيا

 
يتضح هف العرض السابؽ أىهية إحداث التغيرات السمككية في هعارؼ كههارسات الزراع لكي 

.  يصبح االتصاؿ اإلرشادم فعاؿ كيحقؽ اليدؼ هف العهمية االتصالية
 
 بعض نماذج االتصال 5.2
 

نظران ألف االتصاؿ عبارة عف عهمية دائرية تتـ في اتجاىيف، لجأ الباحثكف كالعمهاء إلى صياغة 
نهاذج لبلتصاؿ لهحاكلة تفسير التفاعؿ البشرم الذم يتسـ بالتعقيد الشديد، أم لتفسير الحدث 

الهعقد كتبسيطو كتقديهو في صكرة أك شكؿ رهزم يسيؿ هعالجتو، كبدأت ىذه النهاذج أك 



االتصال ىو البحث عن أساليب اإلقناع :"الهحاكالت بالنهكذج البسيط، حيث كاف أرسطك يرم أف
أي محاولة جذب ، أي أن اليدف األساسي من االتصال ىو اإلقناع بأي وسيمة، المتوافرة

، كاستهرت كجية النظر ىذه (59–58 ص، 1975 :رشتي")اآلخرين لتأييد وجية نظر المتحدث
حتى أكاخر القرف السابع عشر، حيث أف عناصر عهمية االتصاؿ في ىذا النهكذج تألفت هف 

 ص 1975: عبد الغفار " ) مستقبل أو ىدف(3)رسالة ( 2)متصل ( 1: ")ثبلثة عناصر ىي
200 .)

 
 20ص ص :1971ليجانز)تطكرت بعد ذلؾ النهاذج الهفسرة لعهمية االتصاؿ حتى ظير نهكذج 

: إلي خهسة عناصر رئيسية ىيالذي قسم عناصر عممية االتصال  ( 22- 
 
ثم أضاف العمماء والباحثون بعد ذلك . مستقبل( 5 )هعالجة( 4 )قناة( 3) رسالة( 2)هصدر( 1)

أال وىو ، عنصرًا سادسًا إلي تمك العناصر الخمسة ال يقل أىمية عنيا بأي حال من األحوال
 ".Response or Feedbackعنصر االستجابة أو رد الفعل 

 
كفيها يمي عرض لبعض النهاذج الهفسرة لعهمية االتصاؿ، كىي النهاذج التي أهكف لمباحث في 

 .حدكد إهكانياتو كالهصادر الهتاحة لدية اإلطبلع عمييا في ىذا الخصكص
 
(: 1961 )نموذج مالتسكى 1.5.2

 
شفوية )تظير فيو قناة اتصاؿ كرسالة هحددة تتضهف هعمكهات كخبرات هتعددة، كقناة االتصاؿ 

والرسالة المحددة ، الخ...مثل المحاضرات أو االجتماعات أو الراديو أو التمفزيون( يكانيكيةأو م
وبيذا تتكون عناصر االتصال في ىذا ، (نفس الثقافة)تفيم في أي مكان وبنفس المعنى 

م مستقبل  كما ف( 4) قناة اتصالية (3) رسالة (2)متصل ( 1: )النموذج من أربعة عناصر ىي
 (.1.3)شكؿ 

 
                                                                           

 
 
(: 1963 )نموذج ديفيد بارلو 2.5.2

 



يظير في ىذا النهكذج أف الهتصؿ لديو هحتكل يريد نقمو، فينقمو أكالن إلى قناة اتصاؿ، ثـ تتكلى 
قناة االتصاؿ حهؿ الرسالة أك الهحتكل بطريقتيا الخاصة إلى الهستقبميف، أم اتصاؿ في قناة 
هيكانيكية فاصمة بيف الطرفيف حيث تحكؿ القناة الرسالة إلى رسالة أخرل بطريقتيا كتحكيؿ 

الكبلـ إلى هكجات جياز آخر ليفؾ الهستقبؿ الرسالة كبذلؾ فعناصر االتصاؿ في ىذا النهكذج 
 (2.3)شكؿ يكضحيا 

 
                                                                                     

 

 

                      
 (:1987 )نموذج الطنوبي 3.5.2 

 

م نموذجًا في مجال االتصال يمكن االىتداء بو في تفسير عممية االتصال 1987قدم الطنوبي عام
من حيث المكونات والتفاعل الديناميكي بين  تمك المكونات والعوامل المؤثرة في كفاءة العممية 
االتصالية، كما يمكن االستفادة من ىذا النموذج أيضًا في تحسين عممية االتصال اإلرشادي 

الزراعي، وفيما يمي عرض توضيحي ليذا النموذج، والذي يتكون من مجموعة أفعال اتصالية في 
المنبع، المصدر، : اتجاىات متضادة، ويتكون الفعل االتصالي الواحد عمى سبيل المثال من

التشويش،  ، المستقبل كمتصل، المستقبل من مستقبل،(القناة)المتصل، الرسالة، الوسيمة االتصالية 
وفيما يمي شرح المكونات األساسية لنموذج  ،المناخ العام، ىدف االتصال  ومعالجة الرسالة

 :الطنوبي

 
: المنبع1.3.5.2 

 
كىك الهكاف الذمُ تكلد فيو الرسالة االتصالية كيتحتـ اتخاذ هجهكعة هف القرارات كاألنشطة 

كالدخكؿ في أفعاؿ اتصالية بيدؼ تكصيميا إلى الجهيكر في صكرة جيدة لتحقيؽ ىدؼ أك أكثر 
وتبدأ عممية االتصال بوجود ، (ردود الفعل عما تم تبميغو)كاستقباؿ أفعاؿ في االتجاه الهضاد 

الخ في ...لكهة اجتهاعية كانت طبيعية أك اقتصادية أك رياضيةأو مع، مشكمة أو حدث أو ظاىرة
حاجة إلى حل أو تجميع وتنظيم لتكون رسالة أو محتوى اتصالي جيد تيم أعداد كبيرة من 

ويطمق ، (مسموع)أو جزئي ( مقروء)الجميور ويجب أن تنقل وتنتشر بينيم في شكل مكتوب
(. الهنبع)عمى المكان الذي تولد منو الرسالة اسم 

 



 :المصدر2.3.5.2 
 

كىك الشخص أك الجهاعة أك الييئة التي تقـك بتجهيع الرسالة هف هنبعيا، أك ىك الشخص أك 
الجهاعة أك الييئة التي تقـك بترجهة حقائؽ أك خياالت أدبية هف كضع يصعب نشره كفيهو 

 االتصالية ووظيفة المصدر بشكل عام تجييز الرسالة. كضع هناسب قابؿ لمنقؿ كالنشر كالفيـ
. في صكرة جيدة قابمة لمنقؿ كالنشر كالتداكؿ كالتأثير في الجهيكر

 
 

:   المتصل3.3.5.2 
 

ىك الشخص أك الشخصاف أك الهجهكعة الهحدكدة التي أسعدىا الحظ باستقباؿ الهحتكل 
، فرد)االتصالي في كقت هبكر بالنسبة لآلخريف كيتحتـ عمييـ تكصيؿ ذلؾ الهحتكل لآلخريف 

 .سواء بصورة رسمية أو غير رسمية(  كجهيكرجماعة

 
: الرسالة4.3.5.2 

 
والتي يتم ... كىي عبارة عف الهحتكل االتصالي هتهثبلن في الحقائؽ أك الخياالت أك البيانات الخ

. نقميا إلى المستقبل بواسطة متصل من خالل قناة اتصال أو أكثر
 

:   الوسيمة االتصالية5.3.5.2 
 

كيقصد بيا أم كسيمة تستخدـ في نقؿ كتكصيؿ الهحتكل االتصالي أك هضهكف الرسالة إلى 
الهستقبؿ، كتتدرج هف الهستكل التقميدم كالنار كالدخاف كاإليهاءات كالمغة، إلى هستكل أرقى 

كالشرائح كاألفبلـ الثابتة كالسينها كالهسرح كالهيكركفكف، إلى أرقى كالراديك كالتمفزيكف كالفيديك 
وتمعب الوسيمة . كالترجهة كالهعارض كالكمهة الهكتكبة، إلى أرفع هف ذلؾ كاألقهار الصناعية

االتصالية دورًا ىامًا في نجاح عممية االتصال من خالل تفاعميا مع بقية عناصر العممية 
. االتصالية

 
   :المستقبل كمتصل6.3.5.2 

 



كيقصد بو في ىذا النهكذج كؿ فرد أك جهاعة أك جهيكر هحدكد يتمقى الهحتكل االتصالي بقصد 
أك بدكف قصد ثـ يقـك بدكر الهتصؿ كذلؾ بنقؿ الرسالة التي تمقاىا إلى آخريف هف أىمو كجيرانو 

ويمعب المستقبل كمتصل دورًا ال ، وغالبًا ما يتم ذلك بقصد أو بدون قصد، الخ...كأصدقائو
اتساع نطاؽ انتشارىا يستيان بو في نشر الرسالة وزيادة حجم جميور المستقبمين ليا وكذلك 

الجغرافي كاالستفادة هنيا كذلؾ باتصالو باآلخريف، كنقؿ الرسالة ليـ بقصد أك بدكف قصد، 
. كبحالة جيدة أك أقؿ جكدة في شكؿ رسهي أك غير رسهي

 
:   المستقبل من مستقبل 7.3.5.2

 
ؿ مستقب)كىك كؿ فرد أك جهاعة أك جهيكر كصمت إليو الرسالة هف خبلؿ هستقبؿ هبكر

استجابتو أك رفضو لهحتكل الرسالة، كقد يتـ ذلؾ بقصد أك بدكف  بغض النظر عن( كهتصؿ
الهستقبؿ هف هستقبؿ دكران ال  قصد، بسرعة أك ببطء، بصكرة رسهية أك غير رسهية، كيمعب

. يستياف بو في نجاح عهمية االتصاؿ هف عدهو، كذلؾ بقدر استجابتو كتفيهو لمرسالة
 

: التشويش8.3.5.2 
 

كيقصد بالتشكيش في ىذا النهكذج أم شيء يؤثر عمى كفاءة عهمية االتصاؿ البشرم كينقسـ 
: إلى
 

: تشويش مبكر1.8.3.5.2 
 
كيقصد بو أم شيء يحكؿ دكف كصكؿ الرسالة كاهمة أك كها ىي هف الهنبع إلي الهتصؿ، كيتـ  

. ذلؾ هف خبلؿ هرحمة ها قبؿ االتصاؿ
 

: تشويش وقتي2.8.3.5.2 
 

كيقصد بذلؾ كؿ ها هف شأنو تقميؿ كصكؿ الرسالة بكفاءة عالية أك كها ىي هف الهتصؿ إلى 
. الهستقبؿ كهتصؿ، كيحدث ذلؾ خبلؿ هرحمة االتصاؿ الفعمي

 
  :تشويش متأخر3.8.3.5.2 



 
، (المستقبل من مستقبل)كىك كؿ ها هف شأنو كصكؿ الرسالة ضعيفة أك هخمة في هعناىا إلى 

خر هف التشكيش إلى الهتصؿ كهتصؿ بخصائصو الشخصية الهتعارؼ ويرجع ىذا النوع المتأ
عمييا كالسابؽ ذكرىا، أك إلى الهستقبؿ هف هستقبؿ بخصائصو العاهة كالسابؽ ذكرىا أك إلى 

. الهناخ العاـ الذم يتـ فيو االتصاؿ
 

 

: المناخ العام9.3.5.2 
 

يعتبر الهناخ العاـ أك الجك العاـ عنصران جديدان أك إضافة جديدة إلى نهاذج االتصاؿ عاهة، كىذا 
العهمية االتصالية ككؿ، كعمى كؿ عنصر هف عناصر العهمية  الهناخ يؤثر كببل شؾ عمى

االتصالية عمى انفراد، بهعنى أف الهناخ العاـ كمها كاف جيدان أدل ذلؾ إلى تقميؿ درجة التشكيش 
نسبيان، ككذلؾ تحسيف دكر كؿ عنصر في النهكذج االتصالي إلى حد ها، كهف ثـ زيادة كفاءة 

 .العهمية االتصالية
 

ىناؾ العديد هف النظريات الهفسرة لعهمية االتصاؿ نذكر هنيا عمي سبيؿ الهثاؿ نظرية الطنكبي 
:   حيث ذكر الطنكبي أف،(1996)لبلتصاؿ 

 
وشق ، شق مياري، سموك الفرد يتكون بصفة أساسية وكما ىو مدرك لنا جميعًا من شق معرفي"

اتجاىي، كأف أم هحاكلة لتعديؿ سمكؾ الفرد تتناكؿ جانبان أك أكثر هف تمؾ الجكانب الثبلثة، 
كإلحداث أم تغيير في سمكؾ الفرد سكاءان في هعارفو أك هياراتو أك اتجاىاتو يتطمب األهر الرجكع 

الخ ومن ...إلى هصادر هرجعية هتخصصة لبلستفادة هف الحقائؽ كالهعمكهات كاإلحصائيات
". حقائؽ التي يتضهنيا الهصدر الهعرفيال

  
كيرل الطنكبي فإف ذلؾ ال يأتي هف فراغ كلكف ال بد هف هنبع أك هنابع تقـك بتكليد كابتكار 
كتكفير كـ ىائؿ هف تمؾ الحقائؽ أك الهعمكهات، كالنظريات الهستحدثة تساعد عمى إجادة 

االتصاؿ بالطالب أك العاهؿ أك الهزارع أك الهرأة أك الشباب كبها يحقؽ إحداث الهرغكب في جانب 
أك أكثر هف جكانب السمكؾ، كها يساىـ الهنبع أك الهنابع في تكفير كـ ىائؿ هف الهعمكهات 
ف كانت ىذه الهنابع تتأثر بعكاهؿ هتعددة تسيـ في  كالذم يسهيو البعض بثكرة الهعمكهات، كا 

خدهة البحث العمهي كتنشطو كتعهؿ عمى تطكيره، كها تساىـ الهعارؼ في كضع النهاذج بصكرة 



دقيقة ككذا الكصكؿ إلى نظرية، إذ أف إجراء البحكث في أم هجاؿ كهنيا هجاؿ االتصاؿ يحتاج 
. إلى كـ ىائؿ هف الهعمكهات الهتصمة بيذا الهجاؿ

 
 الدراسات السابقة 6.2
 

 لعدد هف الدراسات السابقة التي أهكف لمباحث اإلطبلع عمييا في هجاؿ السمكؾ ىناعرض نت
 .االتصالي اإلرشادم، كالتي سكؼ نستفيد هنيا لمكصكؿ إلى أىداؼ البحث

 (:1988 )دراسة سيير لويس توفيق1.6.2 

 
تناكلت ىذه الدراسة بعض العكاهؿ الهؤثرة في النشاط االتصالي لمزراع الهتعمؽ بترشيد استخداـ 
الهياه في بعض هناطؽ استصبلح األراضي، كقد تهت الدراسة هف خبلؿ عدة أسئمة تشكؿ في 

ما ىي طبيعة ومكونات وحجم : هجهكعيا هشكمة الدراسة الراىنة كالتي يهكف بمكرتيا فيها يمي
النشاط االتصالي لمزراع المتعمق بترشيد استخدام مياه الري؟ وما ىي أىم العوامل التي يمكن أن 

رم في الهناطؽ ؿع الهتعمؽ بترشيد استخداـ هياه اتؤثر في فاعمية النشاط االتصالي لمزرا
. الهستصمحة؟ ككيؼ يهكف زيادة حجـ ككفاءة ىذا النشاط االتصالي لمزراع؟

 
كاتساقان هع هشكمة الدراسة يهكف إيجاز أىدافيا في هحاكلة الكشؼ عف طبيعة كهككنات كحجـ 
النشاط االتصالي لمزراع الهتعمؽ بترشيد استخداـ هياه الرم في الهناطؽ الهستصمحة، كأيضان 
التعرؼ عمى أىـ العكاهؿ التي هف الههكف أف تؤثر عمى حجـ ىذا النشاط االتصالي لمزراع، 

. كأخيران التكصؿ إلى تكصيات هحددة لزيادة حجـ ككفاءة ىذا النشاط االتصالي
 

، الحالة الزواجية، عمر المبحوث، نوع المبحوث: كقد ضهت الدراسة عدة هتغيرات هستقمة ىي
هينة الهبحكث، حجـ األسرة، نكع األسرة، الهستكل التعميهي لؤلبناء، حجـ ، الحالة التعميمية

حيازة األرض الزراعية، حجـ حيازة الحيكانات الهزرية، الهشاركة االجتهاعية الرسهية، الهشاركة 
االجتهاعية غير الرسهية، القيادية، التردد عمى الهناطؽ الحضرية، هستكل الطهكح، االستبصار 

الكجداني، الهعرفة بالهستحدثات، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، الدخؿ السنكم كهستكل 
. الهعيشة

 
كقد تـ جهع بيانات ىذه الدراسة عف طريؽ الهقابمة الشخصية عمى عينة هف هنتفعي الهناطؽ 

جمعية  65الهستصمحة عمى هستكل الجهيكرية، حيث حصرت الدراسة اختيارىا هبدئيان عمى 



 هف جهمة عدد الجهعيات التعاكنية الزراعية لؤلراضي الهستصمحة كالبالغ %35.7تمثل نحو 
.  جهعية182عددىا 

 
ىذا كقد تـ اختيار عينة الدراسة بناءان عمى هحاكر أربعة، الهحكراألكؿ يتعمؽ بطريقة الرم 

الهستخدهة، كالهحكرالثاني يختص بنكع التربة، في حيف أف الهحكر الثالث ييتـ بتاريخ إشيار 
الجهعية، أها الهحكر الرابع فيتعمؽ بحجـ زهاـ الجهعيات هكضكع الدراسة، كلقد قاهت ىذه 

الهحاكر عمى اعتبار أنيا هجتهعة تهثؿ الكضع الحقيقي لهجتهع الدراسة كهف ثـ يمـز أف يتكرر 
 هجهكعة ههكنة، 16 جهعية الهختارة إلى 65أعقب ذلك تصنيف . ىذا الكضع ثانية في العينة

كؿ هجهكعة هف الجهعيات تشترؾ في الهعايير األربعة السابقة، كباعتبار أف كؿ هجهكعة تتهاثؿ 
في الهحاكر األربعة، لذلؾ تـ اختيار جهعية كاحدة عشكائيان هف كؿ هجهكعة ليصبح عدد 

، الدقيمية، البحيرة، الشرقية:  جهعية هكزعة في خهس هحافظات ىي16الجهعيات الهختارة 
% 1 هنتفع تهثؿ نحك 200التي بمغت -  ذلؾ اختيار عينة الهنتفعيف  وتمي. اإلسكندرية والفيوم

جهمة الهنتفعيف في الخهسة كستيف جهعية الههثمة لعينة جهعيات األراضي الهستصمحة في  من
تم اختيارىا بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة ومن واقع سجالت الحيازة - ىذه الدراسة 

 بالستة عشر جهعية الهختارة، بحيث ركعي نسبة تهثيؿ الهنتفعيف بالجمعيات التعاونية الزراعية
وقد استغرقت فترة جمع البيانات نحو أربعة . في كؿ هجهكعة هف الهجهكعات الستة عشر

 كعقب جهع البيانات تـ تفريغ بياناتو في جداكؿ خاصة أعدت ليذا، حيث أعطيت إجابات ،أشير
الهبحكثيف قيهان رقهية تتناسب هع الهستيدؼ قياسو بحسب طبيعة كاتجاه أسئمة االستبياف، 
كعقب التفريغ تـ تحميؿ البيانات بكاسطة الحاسب اآللي حيث استخدهت هقاييس الهتكسط 
( ف)الحسابي، االنحراؼ الهعيارم، هعاهؿ االرتباط البسيط، أسمكب االنحدار الهتدرج، اختبار 

االتصالي لمزراع أكفي اختبار صحة وذلك سواء في بناء المقياس الشامل لمفيوم النشاط 
. الفركض اإلحصائية لمدراسة

 
تشير نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى نجاح الدراسة في بناء هقياس شاهؿ خهاسي األبعاد لهفيـك 

: النشاط االتصالي لمزراع الهتعمؽ بترشيد استخداـ الهياه يضـ ثبلثة هككنات أساسية ىي
ألربعة عشر أسمكبان هف أساليب ترشيد استخداـ هياه الرم استقبال وتفسير واستجابة الزراع 

هف الهبحكثيف يتصفكف بدرجة % 47كالتي حددىا نخبة هف الهسئكليف في الرم، كقد اتضح أف 
هف الهبحكثيف بدرجة هتدرجة % 31.5هتدرجة االنخفاض في نشاطو االتصالي، بينها اتصؼ 
هف إجهالي هنتفعي الهناطؽ % 68.5االرتفاع في نشاطو االتصالي، كىك ها يعني أف نحك 

. الهستصمحة يعانكف هف ضعؼ نشاطيـ االتصالي



 
هف ناحية اختبار صحة الفركض، أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى كجكد عبلقات هعنكية 

نوع : هكجبة بيف درجة النشاط االتصالي لمزراع الهتعمؽ بترشيد استخداـ الهياه كبيف كؿ هف
التعميهية، هينة الهبحكث، الهستكل التعميهي لؤلبناء، حجـ حيازة األرض الحالة ، المبحوث

الزراعية، الهشاركة االجتهاعية الرسهية، الهشاركة االجتهاعية غير الرسهية، القيادية، التردد 
عمى الهناطؽ الحضرية، هستكل الطهكح، االستبصار الكجداني، الهعرفة بالهستحدثات، االتجاه 

. نحك اإلرشاد الزراعي، الدخؿ السنكم، هستكل الهعيشة
 

: أشارت النتائج إلى كجكد عبلقات هعنكية سالبة بيف درجة النشاط االتصالي لمزراع كبيف كؿ هف
. نوع األسرة، حجم األسرة، الحالة الزواجية، عمر المبحوث

 
 كأخيران تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة غير هعنكية بيف درجة النشاط االتصالي لمزراع 

كبيف حجـ حيازة الحيكانات الهزرية كفي إطار التفاعؿ الهشترؾ لهتغيرات الدراسة الهستقمة في 
تأثيرىا عمى درجة النشاط االتصالي لمزراع الهتعمؽ بترشيد استخداـ الهياه، استخدـ أسمكب 

تحميؿ االنحدار الهتدرج لبياف أىـ ىذه العكاهؿ تأثيران، كقد أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى 
، نوع األسرة، مينة المبحوث، عمر المبحوث: أف أىـ ىذه العكاهؿ هرتبة حسب أىهيتيا ىي

التردد عمى ، القيادية، المشاركة االجتماعية غير الرسمية، المشاركة االجتماعية الرسمية
هف التغير في % 91.59وقد وجد أن ىذه المتغيرات السبعة تشرح معًا نحو . المناطق الحضرية

درجة النشاط االتصالي لمزراع الهتعمؽ بترشيد استخداـ الهياه، أها بقية التغير كيهثؿ نحك 
يعزل إلى هتغيرات أخرل لـ تتضهنيا  الدراسة، كقد تضهنت الدراسة فصبل ن يختص % 8.41

بالهناقشة العاهة لمنتائج في إطار الكاقع االجتهاعي الهصرم انتيت في إلى تحديد هكاصفات 
الزراع الذيف يتهتعكف بارتفاع درجة نشاطيـ االتصالي فيها يتعمؽ بأساليب ترشيد استخداـ هياه 
الرم حتى يهكف تكجيو الجيكد اإلرشادية إلييـ أكثر هف غيرىـ هف الزراع اآلخريف، هها يؤدم 

في النياية إلى نجاح سياسة ترشيد استخداـ هياه الرم االتصالي لمزراع الهتعمؽ بترشيد 
.  استخداـ هياه الرم

 
(: 1988 )دراسة عبد الرحمن عباس عطية سنبل2.6.2 

 
تناكلت ىذه الدراسة هشاكؿ االتصاؿ بصغار الزراع، حيث أشارت الههارسات اإلرشادية إلى أف 
صغار الزراع ال يهثمكف ىدفان رئيسيان لئلرشاد الزراعي بالرغـ هف كثرتيـ العددية فعادة ها يفضؿ 



هيندسك اإلرشاد الزراعي التعاهؿ هع فئات هحدكدة هف الزراع هها يسيؿ إقناعيـ بالتكصيات 
اإلرشادية، كالذيف يطمؽ عمييـ غالبان الزراع التقدهيكف أك كبار الزراع، كهها ال شؾ فيو أف 

االستهرار في ىذا االتجاه ليس في صالح التنهية الزراعية، حيث أف تنهية صغار الزراع سكؼ 
يككف ليا أثرىا عمى هعدالت التنهية االقتصادية كاالجتهاعية هستقببلن، كاالتصاؿ الكؼء يهثؿ 

أحد العناصر الرئيسية هف براهج التنهية الزراعية، كلكجكد ها يشير إليو صعكبة االتصاؿ بصغار 
الزراع، فقد اتجو ىذا البحث لهعرفة كتحديد هشاكؿ االتصاؿ بيؤالء الزراع، بقصد الهساىهة في 

ولتحقيق ىذا . تخطيط االتصاؿ بيـ إلى االتجاه نحك تعضيد العائد هف جيكد الخدهة اإلرشادية
والتعرف عمى ، اليدف اقتضى األمر تحديد ووصف عناصر أو أطراف عممية االتصال اإلرشادي

إلى جانب تحميل السموك االتصالي ، نوعية ومدى استجابة صغار الزراع لمتوصيات اإلرشادية
. ختمؼ عناصر كأطراؼ عهمية االتصاؿ اإلرشادممع تحديد المشاكل المرتبطة بم،ليم
 

عينات عشكائية تهثؿ  4كقد اختير هركز تبل بهحافظة الهنكفية كهكقع إلجراء البحث كاختيرت 
واستند تحديد صغار الزراع .  هف صغار الزراع هف قرل كفر عسكر، كفر صناديد، زنارة% 20

ة، كاهتياف الزراعة كهصدر رئيسي لمرزؽ، ممكية اآلالت الزراعي، إلى عناصر الحيازة الزراعية
واختير أطراف العممية االتصالية حيث تم تمثيميم بجميع ميندسي . باإلضافة إلى صغار الزراع

 هيندسان، كجهيع قادة اإلرشاد 42اإلرشاد الزراعي العاممين بالجمعيات الزراعية بالمركز وعددىم 
.  قائدان 75بالقرل األربع كعددىـ 

 
 كقد انطكل البحث عمى العديد هف العناصر كالهتغيرات البحثية، كهف العناصر البحثية ها 

تعمؽ بكصؼ كتحديد عناصر عهمية االتصاؿ اإلرشادم، كهنيا ها تعمؽ باستجابة صغار الزراع 
لمتكصيات اإلرشادية، كهنيا ها تعمؽ بالخكاص االتصالية لصغار الزراع، أها الهتغيرات البحثية 

، معدل تبني المحاصيل الجديدة، معدل تبني التوصيات اإلرشادية: فبمغت ثبلث هتغيرات ىي
ممكية ، حجم الحيازة، السن: والمتغيرات المستقمة بمغت عشرة ىي، المشاركة في العمل اإلرشادي

، الحالة التعميمية لممزارع، الطموح الشخصي واألسري مستوى المعيشة،عدد األوالد ، الماشية
.  ألكالد الهزارع، الهستكل االتصالي االجتهاعي، الهيؿ لمهغاهرةالحالة التعميمية 

 
كباستخداـ االستبياف بالهقابمة الشخصية تـ تجهيع البيانات الخاصة بالبحث، كاشتهؿ البحث 
عمى ثبلثة استبيانات، أكليا خاص بهيندسي اإلرشاد الزراعي، كالثاني بالقادة اإلرشادييف، 

. ـ1987انتيى تجهيع البيانات في سبتهبروقد . كالثالث بصغار الزراع
 



ككفقان لنكعية البيانات التي جهعت تـ اختيار األساليب كاالختبارات اإلحصائية الهناسبة، كىكذا 
ميندسي وقادة )استخدهت اإلحصاء الكصفية في تحميؿ كعرض البيانات الخاصة بالنظاـ الهرشد 

اعدت اإلحصاء الكصفية في إعدادىا لمعرض وبالنسبة لبيانات صغار الزراع فقد س، (اإلرشاد 
كالتحميؿ، كاستخدهت اختبارات تحميؿ التبايف باإلضافة إلى براهج الحاسب اآللي لتحديد العبلقة 
االنحدارية الخطية الهتعددة لجهيع الزراع تتهثؿ في هجهكعتيف هف العكاهؿ تؤثراف هعان عمى 

احتهاؿ كصكؿ الرسالة اإلرشادية إلى صغار الزراع كاستجابتيـ ليا بالتطبيؽ، كنظران لتداخؿ ىذه 
: العكاهؿ بها يجعؿ الفصؿ بينيها أهران غير عهمي فقد رؤل عرضيا هعان عمى النحك التالي

 
 (1):  نقص في أعداد أفراد النظاـ الهرشد، حيث كجد أف نسبة كبيرة هف هيندسي اإلرشاد:أكالن 

لـ تتعرض لمتدريب ( 3).عمى هؤىؿ هتكسط  حصلت( 2) . ال يحكزكف كأسرىـ أرضان زراعية
 كها أف غالبيتيـ ال تهتمؾ أك تعهؿ في أية (5).  ال تقرأ في الهجاؿ الزراعي(4). أثناء الخدهة

وفيما يتعمق بالقادة اإلرشاديين فقد ظير أن أحدًا منيم لم يتعرض ألية دورة . هشاريع زراعية
. وفيما يتعمق بالقادة اإلرشاديين فقد ظير أن أحدًا منيم لم يتعرض ألية دورة تدريبية، تدريبية

 
:  ندرة إشراؾ صغار الزراع في األنشطة اإلرشادية كالذم اتخذ هظاىر عديدة هنيا:ثانيان 

 
 ضعؼ هشاركة صغار الزراع في التجهعات اإلرشادية، فمـ يزد نسبة صغار الزراع في (1)

 هف إجهالي زراع % 11التجهعات اإلرشادية لمذرة كالقهح التي نفذت خبلؿ الهكسـ الهاضي عف 
. التجهعات

 انعداـ هشاركة كعدـ دعكة صغار الزراع في االجتهاعات اإلرشادية، فمـ تزد نسبة هف شارؾ (2)
من إجمالي % 8عن ( عمى جمع البيانات لمبحث)في ىذه االجتهاعات خبلؿ الهكسـ الهاضي 

. الزراع الذين حضروا االجتماعات
 

حيث تصل مجمة اإلرشاد ، ندرة أو انعدام وصول مجمة اإلرشاد الزراعي إلى صغار الزراع( 3)
 .فقط هف إجهالي هف تصميـ الهجمة هف الزراع% 55الزراعي إلى 

 
 ضعؼ أك انعداـ الثقة في هيندسي اإلرشاد، كها أكدىا غالبية هيندسي اإلرشاد كبعض :ثالثان 

. القادة اإلرشادييف
 



ودارت أسباب التعديل بنسب ( ، السكريداف2ذرة جيزة ) تعديؿ غالبية التكصيات الهعنية :رابعان 
م التكصيات، كنقص في إهكانيات تطبيقيا، كتنفيذ الجديد بأسمكب متقاربة حول عيوب فنية ف

 .قديـ، كالتعارض هع الهعتقدات
.  ضعؼ هعدؿ االستجابة كالتكصيات اإلرشادية:خاهسان 

 
 ضعؼ اإلهكانات كالتسييبلت اإلرشادية هثؿ عدـ كجكد أجيزة سهعية أك بصرية كعدـ :سادسان 

. تكفر أهاكف لعهؿ االجتهاعات اإلرشادية، كنقص أك انعداـ سبؿ االنتقاؿ كالهكاصبلت
 

 ضعؼ الهيؿ لمهغاهرة لدل غالية صغار الزراع، فقد كجد أف غالبيتيـ لدييـ هيبلن ضعيؼ :سابعان 
.                                                                       لمهغاهرة

 
منيم ليس لدييم أية  % 42.71انعداـ الطهكح الشخصي لدل صغار الزراع، فقد ثبت أف  :ثاهنان 

. كما أن نحو ما يقرب من نصفيم تتجو طموحاتيم اتجاىًا غير زراعي، طموحات
 

: كهف نتائج البحث ذات الداللة االتصالية ها يمي
 
. ارتفاع معدل االتصال بين القادة اإلرشاديين وصغار الزراع- 1
 
: اختالف الخواص االتصالية بين زراع العينات البحثية األربع اختالفًا حقيقيًا فيما يتعمق ب- 2

معدل تبني ، معدل تبني المحاصيل الجديدة، الميل لممغامرة، المستوى االتصالي االجتماعي
. يدة، الهشاركة في العهؿ اإلرشادم، الطهكح الشخصي كاألسرم، هستكل الهعيشةالتوصيات الجد

 
 هتغيرات بحثية عمى هعدؿ تبني صغار الزراع لمتكصيات اإلرشادية كىذه 6ثبوت تأثير - 3

، الميل لممغامرة، عدد األوالد، حجم الحيازة الزراعية، مستوى المعيشة، السن: العكاهؿ ىي
. من إجمالي التباين في معدل التبني%  34المستوى االتصالي االجتماعي وتفسر 

 
الطموح : هتغيرات بحثية عمى هعدؿ تبني صغار الزراع لمهحاصيؿ الجديدة كىي 4 ثبكت تأثير -4

المستوى االتصالي االجتماعي وتفسر معًا ، الميل لممغامرة، عدد األوالد، الشخصي واألسري
. من إجمالي التباين في ىذا المعدل% 31
 



ثبوت تأثير ثالثة  متغيرات بحثية عمى مستوى مشاركة صغار الزراع في العمل اإلرشادي - 5
الطموح الشخصي متغيرات بحثية عمى مستوى مشاركة ، مستوى المعيشة: ذه العكاهؿ ىيوه

الطموح الشخصي ، مستوى المعيشة: صغار الزراع في العمل اإلرشادي وىذه العوامل ىي
. من إجمالي التباين في ىذا المستوى% 27المستوى االتصالي االجتماعي وتفسر معًا ، واألسري

 
(: 1989 )دراسة محمد فرج عبد الباري3.6.2 

 
استيدؼ ىذا البحث كصؼ كتحميؿ السمكؾ االتصالي لمهرشديف الزراعييف الهصرييف في سياؽ 

 :كالقادة، كفي سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ دراسة اتصاليـ بجهيكرىـ هف الزراع
 
من حيث األفضمية ، الطرق التي يستخدميا المرشدون في اتصاليم بالزراع عموماً - 1

. ر كهحتكيات كهستيدفات الطريقةوالجميو
 
. أسس اختيارىم لجميورىم من الزراع عمومًا والقادة عمى وجو الخصوص- 2
 
. العوامل التي تؤثر عمى أنشطتيم االتصالية بالزراع والقادة في مواقع عمميم- 3
 
 ستند البحث إلى عينة عشكائية هف الهرشديف الزراعييف الهحمييف العاهميف في ثهانية هراكز ا

 6 هرشدان، كاشتهؿ البحث عمى 120إدارية، تتبع ثهاني هحافظات هصرية، بمغ هجهكعيـ 
.  هستقمة13هتغيرات تابعة ك

 
كألغراض جهع البيانات صههت استهارة استبياف سمهت إلى الهرشديف الهعنييف لهؤلىا، 

ـ، كبعد اختبار صبلحية الهقاييس 1989كاستغرؽ ذلؾ نحك ثبلثة شيكر انتيت في هارس 
الهستعهمة، استخدـ لتحميؿ البيانات هعاهؿ االرتباط البسيط، كهعاهؿ االنحدار الهتعدد، فضبلن عف 

. هؤشرات اإلحصاء الكصفي
 

: ككانت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا
 
الزيارات : تخدهيا الهرشدكف في االتصاؿ بالزراع في هكاقع عهميـ ىيأن الطرق التي يس- 1

ثم الزيارات المكتبية ، المطبوعات اإلرشادية، التجمعات اإلرشادية، الحقمية واالجتماعات والندوات



ىي الزيارات %( 72.9)وأن أفضميا من وجية نظر غالبية المبحوثين ، من حيث الترتيب
. الحقمية

 
: ىكر الطرؽ اإلرشادية، تبيف اآلتيوبالنسبة لجم- 2
 
ذوي اإلمكانات ، وفئات متوسطي العمر، جميور االجتماعات كانت الفئات األكثر شيوعاً - أ

، واستجابتيم لإلرشاد متوسطة، ومن أسر ذات مكانة اجتماعية متوسطة، المادية المتوسطة
. كذلك كفاءتيم الزراعية متوسطة، ومستوى تعميميم أقل من المتوسط

 
كما لعبت ، جميور التجمعات كان عامل االستجابة لإلرشاد من أىم عوامل اختيار الجميور- ب

. مما يشير إلى ارتباط االستجابة بالخبرة، خبرة المزارع دورًا ال بأس بو
 
ثم “ تشجيع أي مزارع” ىو%( 59.5)جميور الزيارات المكتبية كان اتجاه غالبية المرشدين - ج

. قادة اإلرشاد
 

لـ يتبيف أم اتجاه لمتهييز بيف الزراع عمى أساس الحيازة، أك تحيز لصالح كبار الزراع، - د
. كلكف االتجاه كاف أكثر بصفة خاصة لصالح أكاسط فصغار الزراع عهكهان 

كذلؾ تناكلت الدراسة هحتكيات كهستيدفات الطرؽ التي يستخدهيا الهرشدكف، كهف أىـ النتائج 
: تبيف أف

 
قمية تضهنت نشر هعمكهات أك تكصيات، كاكتساب ثقة الزراع، كاختيار حقكؿ الزيارات الح- 1

. إرشادية
 
، فول صويا وطماطم، كما اتضح أن أشير التجمعات ىي تمك التي تزرع محاصيل حقمية- 2

وأن االجتماعات اإلرشادية تعقد غالبًا لحل ، وأقميا انتشارًا ىي السمسم والبطاطس والبرسيم
ناقشة التعميهات الفنية، كأف الزيارات الهكتبية يؤدييا الزراع طمبان لنصيحة أك وم، مشاكل الزراع

 .هشكرة أك خدهة
ثـ تناكؿ البحث اختيار الهرشديف لمجهيكر اإلرشادم عهكهان كلقادة اإلرشاد عمى كجو 

: الخصكص، فمكحظ أف
 



الهادية الهتكسطة ذوي اإلمكانات ، المرشدين يفضمون التعامل مع الزراع متوسطي العمر- 1
كهف أسر ذات هكانة اجتهاعية هتكسطة،كاستجابتيـ لئلرشاد قكية كتعميهيـ أقؿ هف الهتكسط، 
كلكنيـ ذككا كفاءة زراعية عالية، كبالنسبة الختيار قادة اإلرشاد كاف اختيارىـ يحدث عمى أسس 

ىا سيكلة االتصاؿ بيـ، الخبرة الزراعية يمي، ثم القدرة عمى التأثير، االستجابة لإلرشاد: أىهيا
. ثـ الهكانة االجتهاعية

 
، كما توصل البحث إلى إثبات تأثير عدد من العوامل عمى األنشطة االتصالية لممرشدين- 2

(: اإلشارة بين القوسين تحدد اتجاه العالقة) تعرض فيما يمي مرتبطة بالنشاط التي ليا تأثير عميو
 
مصادر ) - ( الرضا الوظيفي)-( خ االلتحاؽ باإلرشاد تاري: معدل عقد االجتماعات اإلرشادية-أ

حجم العالقات ، )+(، االتجاه نحك اإلرشاد )+(الخمفية الريفية ، )+(المعمومات الزراعية 
 )+(.السطحية 

 
، )-(الهعمكهات الزراعية مصادر، )-(عف هكقع العهؿ بعد السكن: فػة الزيارات الحقميةكثا- ب

، حجـ العبلقات العابرة )+(الخمفية الريفية ، )+(، البقاء خارج القرية )-(حجم العالقات الوثيقة 
.)+( 

 
بعد السكن عن موقع العمل ، )-(تاريخ االلتحاق باإلرشاد : معدل إنشاء التجمعات اإلرشادية- ج

 )+(.حجم العالقات العابرة ، )+(، االتجاه نحك اإلرشاد )+(
 
حجم العالقات ، )-(اريخ االلتحاؽ باإلرشاد ت: حجم المشاركة في التجمعات اإلرشادية-د

)+(. ، حجـ العبلقات العابرة )+(حجم العالقات الوثيقة ، )+(، الرضا الكظيفي )-(السطحية 
 
، تاريخ )-(صورة الزراع عمومًا ، )-(الخمفية الريفية : معدل الزيارات المكتبية لممرشد- ى

(. )+االتجاه نحو اإلرشاد ، )+(االلتحاؽ باإلرشاد 
 

كىكذا يككف البحث قد تكصؿ إلى تحديد طرؽ اإلرشاد الهستخدهة في التعاهؿ هع الزراع هف 
حيث أنكاعيا، أىهيتيا، جهيكرىا، هحتكياتيا،كهستيدفاتيا، كها أكضح البحث كيؼ يختار 

وفي النياية أثبت تأثير عديد من . الهرشدكف جهيكرىـ سكاء كانكا زراعان أك قادة إرشادييف



عمى األنشطة االتصالية لمهرشد،كبرغـ ىذا فالبحث لـ يتعرض لدراسة الطرؽ اإلرشادية العوامل 
. التكمفة اإلرشادية لمطريقة،تكرار االستخدام،التوافر: هف بعض نكاحييا الياهة هثؿ 

 
كها لـ يتناكؿ ها يفعمو الزراع هع االتصاؿ هف حيث األىداؼ كالعائد كالطرؽ كالهحتكيات 

وقد كان مخططًا أن يدرس اتصال المرشد بالمرؤوسين . الهفضمة كالثقة في هصادر االتصاؿ
، والرؤساء والزمالء ولكن كان معني ذلك اتساع نطاق البحث لدرجة ال تتحمميا إمكانات الباحث

وينصح ، وىناك مشكمة أخرى ذات أىمية خاصة، ويترك ىذا لدراسة أخرى أو بحاث آخرون
ة لمهرشد الختيار الهحتكل الذم يكصمو لمزراع، ىؿ لو دكر فيو بدراستيا وتتعمق بالحدود المتاح

فقد وردت في ، ومن الناحية العممية. أـ أف دكره يقتصر عمى تنفيذ التعميهات التي تصؿ إليو
: أبرزىا، الدراسة إشارات ذات داللة ىامة

 

ذا االتجاه، انتشار استخدام الزيارات الحقمية في اتصال المرشدين بالزراع ويجب تشجيع ه- 1
كتيسير ىذا النكع هف االتصاؿ سكاء بتكفير سبؿ االنتقاؿ أك حفز الهرشديف، كقد يفيد عقد 

االجتهاعات اإلرشادية الصباحية في الحقكؿ، كىذا يمـز تكفير الظركؼ كالهكاف الهناسب لهثؿ 
. ىذه االجتهاعات

 
يتضهف تدريب الهرشد كيؼ وقد يفيد أن ، الميل إلى التعامل مع جميور من الفئات الوسطى-2

ينكع جهيكره بضـ أفراد هف الهجدديف أك الزراع الهشيكد ليـ بالخبرة كالكفاءة الزراعية، ككذلؾ 
. ههثميف لفئات الزراع األخرل

 
غالبيتيا حقمية وبيذا تبتعد طرق ، اقتصار التجمعات اإلرشادية عمى محاصيل معينة- 3

لخضر كاإلنتاج الحيكاني، كهف الهيـ التفكير في اإليضاح عن محاصيل أخرى ىامة كمحاصيل ا
دعـ ىذا النشاط الياـ، كتكسيع نطاقو كحفز الهرشديف كتدريبيـ عميو حيث أف الهرشديف األكثر 

اتصاالن بالزراع ىـ األقدـ في الخدهة اإلرشادية كهف البيئات الريفية، كاتجاىيـ نحك اإلرشاد 
يتهيز بااليجابية، كقد تصمح ىذه العكاهؿ كهعايير الختيار الهرشديف الجدد، أك استخداـ ىذه 
النكعية هف الهرشديف في الهشاريع الزراعية الياهة كالحهبلت القكهية لمنيكض بالهحاصيؿ 

.       الزراعية
(: 1998 )دراسة محمد عمي منصور  4.6.2

 



يعتبر السمكؾ االتصالي لمهرشد الزراعي كالذم تبمكره هعارفو كاتجاىاتو كههارساتو هف أىـ 
الهفاىيـ التي تمعب دكرىا في العهمية االتصالية اإلرشادية، كحكؿ ىذا الهفيـك كأبعاده كهحددات 

 هرشدان زراعيان يهثمكف 144كؿ هنيا تدكر ىذه الدراسة التي أجريت عمى عينة عشكائية عددىا 
 هرشدان بهحافظتي كفر الشيخ كالغربية، حيث تـ اختيار 360من إجمالي عددىم البالغ % 40

ثبلثة هراكز إدارية بكؿ هحافظة باعتبار أنيا هف أكبر الهراكز هساحة كعددان لمهرشديف 
الزراعييف، كقد تـ جهع بيانات الدراسة باستخداـ استهارة استبياف بالهقابمة الشخصية اشتهمت 

عمى بيانات خاصة بالهتغيرات الشخصية كالهينية لمهبحكثيف كبيانات تتعمؽ بإدراؾ كتنفيذ كاتجاه 
. الهرشديف نحك األنشطة االتصالية اإلرشادية الهدركسة كىي خهسة عشر نشاطان اتصاليان 

 
كقد تـ جدكلة البيانات كهعالجتيا كهيان كتحميميا إحصائيان باستخداـ أسمكب الحصر العددم 

واالنحدار ، (ف)كالنسب الهئكية كالهتكسط الهرجح كاالرتباط البسيط كهعاهؿ االنحدار كاختبار 
: كجاءت أىـ  نتائج ىذه الدراسة عمي النحك التالي، المتعدد التدريجي

 
رغم أن غالبية المرشدين يدركون األنشطة االتصالية بدرجة عالية ويتميزون باتجاه عاٍل - 1

 بدرجة هتكسطة هها يشير إلى كجكد هعكقات تحكؿ دكف التنفيذ نحوىا لكن تنفيذىم ليا كان
. العالي لتمؾ األنشطة اإلرشادية

 
بإيجاد متوسط مرجح لكل نشاط عمى حدة لترتيب ىذه األنشطة حسب أىميتيا إدراكًا وتنفيذًا - 2

كؿ واتجاىًا كانت األنشطة التي تحظى بترتيب متقدم تدور حول أنشطة الزيارات الميدانية لحق
وىي غالبًا ، وعقد الندوات واالجتماعات اإلرشادية، واختيار الحقول والتجمعات اإلرشادية، الزراع

كما كان ىناك أنشطة أخرى حظيت بترتيب متأخر ودارت ، األنشطة السائدة والشائعة االستعمال
ض حول إرسال خطابات لمزراع والرد عمييم وتنظيم رحالت ليم واالشتراك في إقامة المعار

. الزراعية بالقرية
 

اتفق المبحوثين حول الترتيب الخاص ببعض األنشطة واختمفوا حول الترتيبات الخاصة - 3
لكن المبحوثين لم يتفقوا ادراكًا وتنفيذًا واتجاىًا عمى ترتيب ما ألي ، ببعض األنشطة األخرى

حد كىك نشاط نشاط من األنشطة الخمسة عشر الواردة بالدراسة إال حول ترتيبيم لنشاط وا
التعرؼ عمى هشكبلت التطبيؽ كنقميا لمجياز البحثي هها يدؿ عمى عدـ كجكد إطار فكرم 

لمسمكؾ االتصالي اإلرشادم يجهع الهرشديف الزراعييف، كذلؾ يستدعي إقاهة دكرات تدريبية 



هؿ حتى يكونوا جميعًا عمى إدراك كا( األىمية والتنفيذ)إرشادية هكثفة عف األنشطة االتصالية 
. بتمؾ األنشطة هعرفيان كهياريان 

 
وجدت عالقة ارتباطية بسيطة بين بعض المتغيرات المستقمة وكل من إدراك األنشطة -  4

. االتصالية واالتجاه المواتي نحوىا وتنفيذىا ميدانياً 
 
هف التبايف % 39.3باستخدام نموذج االنحدار المتعدد اتضح وجود خمس متغيرات تفسر - 5

تنفيذ األنشطة ، الخبرة في العمل اإلرشادي، المحتوى التدريبي، االتجاه:الكمي لئلدراؾ كىي
وبالنسبة لمتنفيذ أسفر النموذج عن ثالثة متغيرات تفسر ، والخبرة في العمل الزراعي، االتصالية

االتجاه نحو األنشطة ، الرضا عن العمل اإلرشادي: من التباين الكمي لو وىي% 31.3
أما عن االتجاه نحو األنشطة االتصالية فقد أسفر . في العهؿ الزراعيالخبرة ، المدروسة

اإلدراك ألىمية : من التباين في االتجاه وىي% 36.5النموذج عن ثالثة متغيرات أيضًا تفسر 
وعميو فينبغي التركيز عمى ىذه ، الخبرة في العمل اإلرشادي، التنفيذ، األنشطة االتصالية

– التنفيذ – اإلدراك )كاضح في التبايف الهفسر ليذه الهتغيرات التابعةالمتغيرات التي ليا إسيام 
والقيام بدراسات تالية لمتعرف عمى متغيرات أخرى لم تشمميا ىذه الدراسة تسيم في ( االتجاه

. تفسير النسب المتبقية
 

(: 1994 )دراسة محمد فاروق أحمد محمد الجمل 5.6.2

 
تناكلت ىذه الدراسة القدرات االتصالية لدل الهرشديف الزراعييف الهحمييف في هصر، حيث ها 
يزاؿ الهرشد الزراعي إلى اآلف يهثؿ أىـ الهستكيات الكظيفية بالعهؿ اإلرشادم كقاعدة ىيكمو 
التنظيهي في جانب التنفيذ كلعؿ هف أىـ أدكاره ىك االتصاؿ بالهستيدفيف هف الزراع كأسرىـ 

لتغيير هعارفيـ كهيارتيـ، كأف ذلؾ ال يعني فقط أف يتكافر لديو حكاس االتصاؿ كلكف بالضركرة 
. يمـز أف يتكفر لو تأىيبلن كتدريبان كتنهية لقدرات االتصاؿ الناجح

 
كهف الهؤكد عمهيان كعمى هستكل الخبرات الهحمية كالدكلية، أف اإلرشادييف بكجو عاـ كالهرشديف 

بكجو خاص ها لـ يكتسبكا القدرات االتصالية الفعالة، فإنو ال يتكقع أف تحدث نكاتج لمعهؿ 
اإلرشادم ذات كيؼ ككـ فعاؿ، كهع استحداث كظيفة هرشدم األحكاض هف قبؿ جياز اإلرشاد 
الزراعي دكف تكجيو سابؽ أك تنهية لقدرات ىؤالء العاهميف الجدد، كنظران لعدـ كجكد دراسات 

بحثية في اإلرشاد الزراعي في هصر تحدد قدرات االتصاؿ الفعالة كالهتهثمة في قدرتي التحدث 



كاالستهاع ككذا األنشطة االتصالية التي يقـك بيا هرشدم القرل كاألحكاض، كها يستخدهكنو هف 
طرؽ كهعينات كشدة ىذا االستخداـ، لذا أصبح هف الضركرة الهمحة دراسة الكضع القائـ 

لهستكيات تمؾ األنشطة االتصالية كالطرؽ كالهعينات، كقدرتي التحدث كاالستهاع عند هرشدم 
. األحكاض هقارنة بهرشدم القرل كالتي تهكنيـ هف أداء اتصالي فعاؿ حديثان كاستهاعان 

 
: كلقد تكصؿ الباحث إلى النتائج البحثية اآلتية

 
أن استخدام كل من مرشدي القرى ومرشدي األحواض لمطرق اإلرشادية متقارب نسبيًا فيما - 1

النتائج كاستخداهيـ لمنشرات اإلرشادية الهتخصصة ككذا عدا طرق اإليضاح العممي بعرض 
الهجبلت اإلرشادية كأخيران البراهج التميفزيكنية الريفية بالتميفزيكف فقد أظير هرشدم القرل تفكؽ 

. كاضح في استخداـ تمؾ الطرؽ عف هرشدم األحكاض
 
 اإلرشادية ىناك تفوق واضح لمرشدي القرى عن مرشدي األحواض في استخدام المعينات- 2

. ككاف ىذا االستخداـ كاضحان في استخداـ هرشدم القرل لغالبية الهعينات اإلرشادية
 

تقارب كل من مرشدي القرى ومرشدي األحواض لغالبية األنشطة االتصالية المدروسة فيما - 3
فقد أظيرت النتائج تميز مرشدي القرى ، عدا قيام مرشدي القرى بقراءة مجمة اإلرشاد الزراعي

عف هرشدم األحكاض في ىذا النشاط االتصالي فقط كيتشابو أدائيـ االتصالي سكاء بتعرضيـ 
. لهصادر االتصاؿ الهدركسة ككذا الهعرفة العاهة كالهتخصصة الزراعية

 
ال يوجد ىناك فرق معنوي في متوسط درجة أداء مرشدي القرى لقدرة التحدث في موقف - 4

. الزيارة الحقمية أو المكتبية
 
 ال يكجد ىناؾ فرؽ هعنكم في هتكسط درجة أداء هرشدم األحكاض لقدرة التحدث في هكقفي -5

 .الزيارة الحقمية أك الهكتبية هع ككف ىذا األداء هنخفض الهستكل
ال يوجد ىناك فرق معنوي في متوسط درجة أداء مرشدي القرى لقدرة االستماع في موقفي - 6

. الزيارة الحقمية أو المكتبية
 
كد فرؽ هعنكم في هتكسط درجة أداء هرشدم األحكاض لقدرة االستهاع في كاؿ هف وج- 7

الهكقفيف الهدركسيف حيث تفكقت درجة قدرتيـ لبلستهاع في هكقؼ الزيارة الحقمية عنيا في 



الهكتبية، ككانت أىـ الفركؽ ألداء هرشدم األحكاض لقدرة االستهاع كلصالح الزيارة الحقمية في 
يركز عمى ، يكيف نفسو مع طبيعة صوت المتحدث من حيث العمو واالنخفاض: ”البنكد التالية

يقمل من حركاتو وايمائاتو أمام ،  يظير تعبيرات وجية مطمئنة لممتحدث، المتحدث بنظرات ىادئة
 .“المتحدث

 
وجود فرق معنوي بين كل من مرشدي القرى ومرشدي األحواض لقدرة التحدث في موقف - 8

. لصالح هرشدم القرلالزيارة الحقمية 
 
وجود فرق معنوي بين كل من مرشدي القرى ومرشدي األحواض لقدرة التحدث في موقف - 9

وقد أظير مرشدي القرى تميزًا لبنود أداء قدرة التحدث ، الزيارة المكتبية لصالح مرشدي القرى
ف الحرؼ ويسك، ويوفق نبرة صوتو مع الوقفات، يستخدم الطبقة الصوتية المناسبة: التالية

. األخير هف الكمهة، عف باقي بنكد أداء قدرة التحدث في هكقؼ الزيارة الهكتبية
 

وجود فرق معنوي بين كل من مرشدي القرى ومرشدي األحواض لقدرة االستماع في موقف - 10
. الزيارة الحقمية لصالح مرشدي القرى

 
درة االستهاع في وجود فرق معنوي بين كل من مرشدي القرى ومرشدي األحواض لق- 11

. هكقؼ الزيارة الهكتبية لصالح هرشدم القرل
 

كيستخمص هها سبؽ أف ىناؾ انخفاضان نسبيان في درجة استخداـ هرشدم األحكاض لبعض 
الطرؽ اإلرشادية عف هرشدم القرل، كانخفاضان همحكظان في درجة استخداـ هرشدم األحكاض 
لغالبية الهعينات اإلرشادية عف هرشدم القرل، كتقارب في درجة القياـ باألنشطة االتصالية 

الهدركسة، ىذا باإلضافة إلى االنخفاض النسبي في درجة أداء قدرة التحدث كاالستهاع لكؿ هف 
هرشدم القرل كهرشدم األحكاض ككاف ىناؾ احتياج شديد لتنهية كصقؿ تمؾ القدرات لدييـ 
كبخاصة هرشدم األحكاض كيككف ذلؾ هف خبلؿ البراهج التدريبية اإلرشادية الهستقبمية لكؿ 

.   هنيـ
 

 (:  م 2000 )دراسة نازك سمير محمود عثمان6.6.2 

 



كقد تناكلت ىذه الدراسة دراسة تحميمية لبعض الهتغيرات الهؤثرة عمى فعالية االتصاؿ اإلرشادم 
في هحافظة القميكبية، حيث تعد التنهية الزراعية كاجبان الرتفاع الكفاية اإلنتاجية الزراعية كبذلؾ 

يرتفع الهستكل الهعيشي، ففي ظؿ الزيادة في عدد السكاف ينتج عنو زيادة في الطمب عمى 
الهكاد الغذائية، هها يؤدم لحدكث الفجكة الغذائية، ككجد أف الطريؽ الصحيح لتضييؽ حجـ ىذه 
الفجكة الغذائية ال يأتي إال بإتباع الحمكؿ العمهية التي تعهؿ عمى زيادة اإلنتاج أك بخفض كهية 
الفاقد هف الهنتج الكمي لمهحاصيؿ كىذا ها يسعى اإلرشاد الزراعي إلى تحقيقو، حيث أنو أحد 

ىذا . األجيزة اإلرشادية التي تقـك بتزكيد الزراع بقدر كاؼ هف الهعمكهات كالهعارؼ كالهيارات
التي تتأثر بالعديد و، وقد وجد أن نجاح العمل اإلرشادي يتوقف عمى فعالية االتصال اإلرشادي

ف الدراسات السابقة لـ تتناكؿ بعض ىذه الهتغيرات بالدراسة، لذا أجريت ىذه  هف الهتغيرات، كا 
الدراسة بغية التعرؼ عمى بعض ىذه الهتغيرات، كهدل تأثيرىا عمى فعالية االتصاؿ 

: وكانت أىداف ىذا البحث تفصياًل عمى الوجو التالي.اإلرشادم
 
كهات زراع الذرة الشاهية الهتعمقة بتكصياتو الفنية بكبلن هف القرل الهطبؽ التعرف عمى معل- 1

. كغير الهطبؽ بيا التجهعات اإلرشادية لزراعتو
التعرف عمى تطبيق زراع الذرة الشامية لمممارسات المتعمقة بتوصياتو الفنية بكاًل من القرى - 2

. المطبق وغير المطبق بيا التجمعات اإلرشادية لزراعتو
 
تحديد الفروق بين معمومات زراع الذرة الشامية المتعمقة بتوصياتو الفنية بكاًل من القرى - 3

. المطبق وغير المطبق بيا التجمعات اإلرشادية لزراعتو
 
تحديد الفروق بين ممارسات زراع الذرة الشامية المتعمقة بتوصياتو الفنية بكاًل من القرى - 4

. ت اإلرشادية لزراعتوالمطبق وغير المطبق بيا التجمعا
 
تحديد العالقة بين معارف زراع الذرة الشامية المتعمقة بتوصياتو الفنية بكاًل من القرى - 5

المطبق وغير المطبق بيا التجمعات اإلرشادية لزراعتو وبين المتغيرات المستقمة المدروسة 
د األسرة في العهؿ درجة مساىمة أفرا، الدخل الكمي، درجة تعميم المبحوث، السن:- التالية

بالقيراط، / المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية، (بالقيراط) الهزرعي، حجـ الحيازة الهزرية
الدخل الصافي من ، فدان/ هتكسط إنتاجية الهساحة الهزركعة بهحصكؿ الذرة الشاهية أردب

) رأم، درجة القدرية درجة قيادة ال، درجة االنفتاح عمى العالم الخارجي، مساحة الذرة الشامية
، درجة المشاركة االجتماعية الرسمية، درجة طموح المبحوث التعميمي والميني ألبنائو، (التواكمية



، درجة التردد عمى مراكز الخدمات، درجة االتصال بوكالء التغيير، درجة المشاركة غير الرسمية
دثات الزراعية، درجة درجة الوعي بالمستح، درجة التعرض لبعض طرق االتصال الجماىيرية

االتجاه نحك األهكر الهستحدثة، درجة الدكافع االقتصادية،  درجة الدكافع االجتهاعية، درجة 
الدكافع النفسية، درجة القيـ االقتصادية، درجة القيـ االجتهاعية، درجة قيـ العهؿ، درجة القيـ 

. األخبلقية، درجة قيـ األهاف
 
غيرات الهستقمة ذات العبلقة الهعنكية بدرجة هعارؼ زراع تحديد نسبة مساىمة كل من المت- 6

الذرة الشاهية الهتعمقة بتكصياتو الفنية بكبلن هف القرل الهطبؽ كغير الهطبؽ بيا التجهعات 
. اإلرشادية لزراعتو في تفسير التبايف الكمي ليا

 
 الفنية بكؿ هف تحديد العالقة بين درجة ممارسات زراع الذرة الشامية المتعمقة بتوصياتو- 7

القرل الهطبؽ كغير الهطبؽ بيا التجهعات اإلرشادية لزراعتو كبيف الهتغيرات الهستقمة السابؽ 
. ذكرىا في اليدؼ الخاهس

 
تحديد نسبة هساىهة كؿ هف الهتغيرات الهستقمة ذات العبلقة الهعنكية بدرجة ههارسات زراع - 8

الذرة الشاهية الهتعمقة بتكصياتو الفنية بكؿ هف القرل الهطبؽ كغير الهطبؽ بيا التجهعات 
. اإلرشادية لزراعتو في تفسير التبايف الكمي ليا

 
تحديد الهصادر التي يستقي هنيا زراع الذرة الشاهية هعمكهاتيـ الهتعمقة بتكصياتو الفنية - 9

. بكبلن هف القرل الهطبؽ كغير الهطبؽ بيا التجهعات اإلرشادية لزراعتو
كقد أجرم ىذا البحث في في هركزم بنيا، كطكخ بهحافظة القميكبية، كقد اختيرت قريتيف بكؿ 
هركز هف الهركزيف سالفي الذكر، إحداىها هف القرل التي تكجد بيا التجهعات اإلرشادية لمذرة 

الشاهية، كاألخرل ال تكجد بيا تجهيع إرشادية، كىذه القرل ىي قريتي هرصفا بهركز بنيا، كهيت 
كنانة بهركز طكخ هف القرل التي تكجد بيا التجهعات اإلرشادية لمذرة الشاهية بهركزم بنيا، 

كطكخ، كقريتي دجكم بهركز بنيا، كهشتير بهركز طكخ هف القرل غير الهكجكد بيا التجهعات 
هف زراع % 5وتم تحديد عينتي البحث بالطريقة العشوائية بنسبة . اإلرشادية لذات الهحصكؿ 

هحصكؿ الذرة الشاهية بكبلن هف القرل التي تكجد بيا التجهعات اإلرشادية كالقرل التي ال تكجد 
بيا تجهيعات إرشادية هف كاقع كشكؼ الحصر الهكجكدة بالجهعيات التعاكنية الزراعية في عاـ 

1999. 

 



 هبحكثان هف زراع هحصكؿ الذرة الشاهة بالقرل األربع الهختارة، 186بمغ حجـ عينتي البحث 
هف % 5 هبحكثان، كذلؾ بنسبة 136ككاف حجـ العينة االكلى التي تهثؿ التجهعات اإلرشادية 

 هبحكثان 61هبحكثان بقرية هرصفا،  75:  هزارعان هكزعيف كالتالي2735إجهالي عددىـ كالبالغ 
بقرية هيت كنانة، أها العينة الثانية كالتي تهثؿ زراع القرل التي لـ تطبؽ بيا التجهعات 

من إجمالي عددىم والبالغ % 5هبحكثان، كذلؾ بنسبة  50اإلرشادية لمذرة الشاهية فقد تألفت هف 
.  مبحوثًا بقرية مشتير 24 هبحكثان بقرية دجكل، 26: موزعين كالتالي، مزارعاً  1007

 
كقد تـ جهع بيانات ىذه الدراسة عف طريؽ الهقابمة الشخصية لمهبحكثيف باستخداـ استهارة 
استبياف أعدت ليذا الغرض، كتككنت استهارة االستبياف هف جزئيف أكليها يتضهف قياس 

الهتغيرات الهستقمة الهدركسة هكضع الدراسة، أها ثانييها فقد تضهف هقياسيف أحدىها لتحديد 
هعارؼ الزراع، كاآلخر لقياس تبنييـ لمههارسات الهتعمقة بالتكصيات الفنية الخاصة بهحصكؿ 

. الذرة الشاهية
 

ىذا كقد استخدـ الهتكسط الحسابي كاالنحراؼ الهعيارم فيها يختص بالبيانات الهتعمقة بهعمكهات 
كههارسات الزراع الخاصة بهحصكؿ الذرة الشاهية بكؤل هف القرل الهطبؽ كغير الهطبؽ بيا 
التجهعات اإلرشادية، كأيضان الفركؽ بيف ههارسات الزراع الهتعمقة بالتكصيات الفنية الخاصة 
بهحصكؿ الذرة الشاهية بكؿ هف القرل الهطبؽ كغير الهطبؽ بيا التجهعات اإلرشادية، كاختبار 
الفرؽ بيف هتكسطي درجات هعمكهات الزراع الهتعمقة بتكصياتو الفنية الخاصة بهحصكؿ الذرة 
الشاهية بكؿ هف القرل الهطبؽ كغير الهطبؽ بيا التجهعات اإلرشادية، كهعاهؿ االرتباط البسيط 
لدراسة العبلقة بيف درجات كؿ هف الهعارؼ كالههارسات كبعض الهتغيرات الهستقمة الهدركسة، 
ككذا نهكذج التحميؿ االرتباطي كاالنحدارم الهتعدد الهتدرج الصاعد هصادر هعرفة الهبحكثيف 

. لمتكصيات الفنية الخاصة بهحصكؿ الذرة الشاهية بقرل الدراسة
 

كباستعراض الدراسات السابقة في ىذا الهجاؿ يتضح لنا أنو بالرغـ هف أىهية االتصاؿ في براهج 
بحوث االتصال في الدول النامية لم تعطى أىمية كبيرة لدراسة مشاكل "التنهية الزراعية، إال أف 

( 1977: راجع ليونارد)ومشاكل االتصال بصغار الزراع عمى وجو الخصوص، االتصال عموماً 
 .عمى سبيل المثال

 
كحيث أف جهيع ىذه الدراسات أجريت في هصر، فإف دراسات االتصاؿ في هصر غالبان ها تتناكؿ 
عكاهؿ كعهميات التبني كطرؽ اإلرشاد كتهس صغار الزراع بذكر تأثيرات عاهؿ الدخؿ أك الحيازة 



ونصرت ، (1978)الهز رعية أك ها شابو ذلؾ، كهف أهثمة ذلؾ ها أثبتو كؿ هف أبك حطب 
الحالة التعميهية، حجـ الحيازة، حجـ من وجود عالقة معنوية بين التبني وكل من ( "1961)

الثركة الحيكانية، كدرجة االشتراؾ في الهنظهات كتكرار االتصاؿ بككبلء التغيير، كاالتجاه نحك 
". التجديد

 
 عمى (1974: عبد الباقي)، (1969:عودة )كهف بحكث االتصاؿ التي أجريت في هصر أيضان 

حيث أن ، بعض أنماط االتصال ترتبط بالمستوى االقتصادي واالجتماعي"سبيؿ الهثاؿ تبيف أف 
وأن مستوى الوعي بمشكالت ، جميور الصحف يتمتع بمكانة اقتصادية واجتماعية مرتفعة
كبحكث االتصاؿ في هصرعهكهان ، "المجتمع يرتبط بالمستوى االقتصادي واالجتماعي والتعميمي

عناصرالعممية االتصالية دون أن تربطيا بمشاكل اتصالية معينة خاصة "تتناكؿ كاحدان أك أكثرهف 
راجع ، )وىذا ىو األسموب الشائع عمومًا في الدراسات االتصالية ، "فيما يتعمق بصغار الزراع

(. 1974: ، سينج1971ليجانز 
 

(: 2001)دراسة عادل عبد العظيم أحمد المكاوي 7.6.2 
 

االقتصادية واالتصالية المؤثرة - استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمي بعض العكاهؿ االجتهاعية
في سموك تبني التوصيات اإلرشادية اإلنتاجية الحيوانية بين الزراع المتعاممين مع مشروع 

: ولتحقيق ىذا اليدف تم صياغة مجموعة األىداف الفرعية التالية، التنمية الريفية بالبحيرة
 
 .كؾ تبني التكصيات اإلرشادية اإلنتاجية الحيكانيةتحديد درجة سل- 1

                                             
االقتصادية واالتصالية لمزراع المبحوثين والتي – التعرف عمى بعض الخصائص االجتماعية -  2

التعميهي مستوى الطموح ، مستوى درجة تعميم األبناء، مستوى تعميم المبحوث، تضمنت العمر
الهأهكؿ لؤلبناء، عدد أفراد الكحدة الهعيشية، التردد عمى الهناطؽ الحضرية، التعرض لؤلنشطة 
اإلرشادية كقيادة الرأم، التعرض لكسائؿ االتصاؿ الجهاىيرم،اإلسياـ االجتهاعي  الشخصية 

التجديدية، الحيازة األرضية الهز رعية، عدد الكحدات الحيكانية، الهستكل الهعرفي العاـ، 
. الهستكل الهيارم العاـ، االتجاه نحك التكصيات اإلرشادية اإلنتاجية الحيكانية

 
دراسة مغزوية الفروق بين توزيعات المبحوثين وفقًا لدرجة سموك تبني التوصيات اإلرشادية - 3

. االقتصادية واالتصالية– اإلنتاجية الحيوانية والخصائص االجتماعية 



 
القة االرتباطية بيف كؿ هف درجة سمكؾ تبني التكصيات اإلرشادية تحديد نوع وقوة الع- 4

االقتصادية واالتصالية - اإلنتاجية الحيكانية كهتغير تابع ككؿ هف الخصائص االجتهاعية 
. كمتغيرات مستقمة

 
تقدير نسبة التباين المفسر إلى التباين الكمي في درجة سموك تبني التوصيات اإلرشادية - 5

. لذم يهكف إرجاعو إلى تأثير الهتغيرات الهستقمة هكضكع الدراسةالحيوانية وا
 

 هبحكث تـ اختيارىـ عشكائيان كيهثمكف ثمث عدد الزراع 150انطكت عينة ىذه الدراسة عمى 
 هزارعان 450الهستيدفيف بتنفيذ التكصية الخاصة بهعالجة قش األرز باليكريا كالبالغ عددىـ 

ويمثمون ، والدلنجات، المحمودية، كوم حمادة،  قرية داخؿ هراكز دهنيكر16هكزعيف في نطاؽ 
وىؤالء الزراع تم نشر وتطبيق التوصيات اإلرشادية اإلنتاجية الحيوانية ، شاممة ىذه الدراسة

وتسمين العجول ، والفطام المبكر، والتمقيح الصناعي، الخاصة باألعالف غير التقميدية المزروعة
وقد استعان الباحث بطريقة . في هراكزىـ بكاسطة القائهيف عمى هشركع التنهية الريفية بالبحيرة.

.                                      االستبيان بالمقابمة الشخصية الستيفاء بيانات ىذه الدراسة
 

واختبار ، واالنحراف المعياري، والمتوسط الحسابي، استخدهت الجداكؿ التكرارية، كالنسب الهئكية
هعاهؿ االرتباط البسيط، كأسمكب االنحدار الهتعدد عمى هراحؿ لتحديد بيانات ىذا و، مربع كاي

. البحث
 

– كبتحميؿ النتائج السابقة لدراسة العبلقة االرتباطية بيف كؿ هف الخصائص االجتهاعية
: االقتصادية واالتصالية كمتغيرات مستقمة ودرجة تبني سموك التبني كمتغير تابع اتضح اآلتي

 

أظيرت النتائج البحثية كجكد عبلقة ارتباطية هغزكية بسيطة عمى الهستكل االحتهالي  -1
عدد الوحدات ، اإلنتاجية الحيوانية، بين كل من االتجاه نحو التوصيات اإلرشادية 0.01

قيادة ، الحيازة الرضية المزرية، المستوى المعرفي العام، التعرض لألنشطة اإلرشادية، الحيوانية
 لكسائؿ االتصاؿ الجهاىيرم، الشخصية التجديدية، كاإلسياـ االجتهاعي كبيف التعرض، الرأي

. سمكؾ تبني التكصيات اإلرشادية الحيكانية
 



وبين كل من  0.05اتضح كجكد عبلقة ارتباطية هغزكية بسيطة عمى الهستكل االحتهالي - 2
ة سمكؾ تبني التكصيات ودرج، المستوى المياري العام، مستوى الطموح التعميمي المأمول لألبناء

. اإلرشادية اإلنتاجية الحيكانية
 
أظيرت النتائج البحثية أنو ال تكجد عبلقة ارتباطية بسيطة بيف كؿ هف درجة سمكؾ تبني - 3

التكصيات اإلرشادية اإلنتاجية الحيكانية كبيف كؿ هف العهر، هستكل تعميـ الهبحكث، هتكسط 
. درجة تعميـ األبناء، عدد أفراد الكحدة الهعيشية، كالتردد عمى الهناطؽ الحضرية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األسموب البحثي :ثالثالفصل ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة1.3 
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ األسمكب البحثي الذم تـ إتباعو في ىذه الدراسة بداية هف التصهيـ الهنيجي 
نتياءان بهعاهمتيا إحصائيان، كذلؾ هف  لمدراسة الحالية، هركران بعهمية جهع البيانات الهيدانية، كا 
خبلؿ عرض الهفاىيـ كالهصطمحات الهستخدهة، التعريفات اإلجرائية، نكع الدراسة، الهنيج 



الهستخدـ، هجاؿ الدراسة الجغرافي كالبشرم كالزهني، أدكات جهع البيانات الهيدانية، الهتغيرات 
 كفيها يمي ،البحثية، طرؽ القياس، أدكات التحميؿ اإلحصائي، كأخيران الفركض الخاصة بالدراسة

. عرض لتمؾ النقاط بالتفصيؿ
 

 التعريفات اإلجرائية2.3 

 
: أنو (27، ص 1988: اليمالي)ذكر 

 
لما كانت المفاىيم تساعد في عممية االتصال، والتعميم، وبناء النظرية كان ال بد أن تكون ىذه " 

القوة، البيروقراطية و :- المفاىيم واضحة دقيقة، ومتفقًا عمييا من قبل العمماء جميعًا، فمفاىيم مثل
الرضا تعني عدة أشياء لعدة أفراد وتستخدم في سياقات مختمفة لتشير إلى عدة أشياء، ومن ىنا جاء 

االىتمام في الفرع العممي بالحصيمة المغوية، فإذا كانت الدراسات القائمة في مجال العموم 
االجتماعية ركنت في مراحميا األولى إلى استخدام المغة اليومية في الوصف والتعميم، إال أنيا ومع 

". تطور ىذا الفرع من المعرفة تطورت معو استخدام المصطمحات الفنية
 

من أىم األشياء التي يجدر بالباحث تحديدىا ىي المفاىيم :" أن (83، ص 1986: أحمد)يذكر 
واأللفاظ العممية التي يتناوليا البحث، حيث يفضل الكثير من الباحثين المجوء إلى التعريف 
". اإلجرائي حتى ال يكون ىناك أي خالف عمى المقصود من كل مفيوم يستخدمونو في البحث

: وظائف المفاىيم العممية في ثالث وظائف ىي (92 - 91، ص ص 1983: محمد)ويوجز 
 

توجيو الباحث من خالل تحديدىا لممنظور وتعيينيا لنقطة االنطالق مما ييسر من إدراك - "1
العالقات بين الظواىر، ونظرًا لكون المفيوم ينطوي عمى توضيح لكيفية إجراء المالحظات، فانو 

". بذلك يتضمن خصائص مساعدة لمباحث عمى تحقيق ىدفو في البحث
 

تحديد العمميات واإلجراءات الضرورية الالزمة لمالحظة تمك الفئات والمتغيرات التي يمكن أن - "2
". تزود الباحث بمعمومات أكثر عن موضوع الدراسة

 

تسمح المفاىيم بإجراء االستنتاجات العممية فعن طريق االستنباط باستخدام قواعد المنطق "- 3
يمكن التعميم من المفاىيم التي تم تطويرىا عمى حاالت أخرى، كما يمكن أن يتعمق التعميم 

". بالمستقبل فيتخذ صورة التنبؤ
 



ويتضمن العرض التالي تحديدًا وتوضيحًا لبعض مفاىيم المصطمحات الرئيسية الواردة في ىذه 
 .(راجع التعريفات في بداية الدراسة): الدراسة مستندًا في ذلك إلى المفاىيم النظرية واإلجرائية

 
 
  نوع الدراسة والمنيج المستخدم3.3

 
: أن( 1995: صالح)استخدـ الباحث أسمكب الكصفي التحميمي حيث ذكر 

 
الدراسات الوصفية تستيدف تقرير خصائص ظاىرة معينة أو موقف تغمب عميو صفة التحديد "

 كتفسيرىا الستخبلص داللتيا، كتصؿ عف طريؽ ذلؾ إلى وتعتمد عمى جمع الحقائق وتحميميا
". إصدار تعميهات بشأف الهكقؼ أك الظاىرة التي يقـك الباحث بدراستيا

 
 كها يرل البعض أف الدراسات الكصفية ىي التي تجهع بياناتيا ال لخدهة غرض هباشر لذاتو 

نها يقصد بيا تكفير البيانات لخدهة سائر الباحثيف  هحدد سمفان كال لفائدة جاهع البيانات نفسو كا 
في أغراضيـ الهتعددة، كعادة تقـك بجهع بيانات ىذا النكع هف البحكث األجيزة اإلحصائية في 
الدكلة، كقد يككف ذلؾ عمى فترات دكرية كها ىك الحاؿ في التعدادات السكانية كحصر اإلنتاج 
الزراعي كغيره أك عمى فترات غير دكرية كها في بحكث هيزانية األسرة أك الهسكح االجتهاعية، 
كالكاقع أف قصر الدراسات الكصفية عمى هجرد جهع البيانات اإلحصائية كتكفيرىا لخدهة سائر 
الباحثيف ليس صحيحان، فالبيانات اإلحصائية في حد ذاتيا ال يهكف اعتبارىا بحكثان كصفية ذلؾ 
ألف الدراسات الكصفية ال تقؼ عند هجرد جهع البيانات كالحقائؽ بؿ تتجو إلى تصنيؼ الحقائؽ 

. إلى بيانات كتحميميا ثـ استخبلص النتائج كتحميميا
 

أحيانان يطمؽ البعض عمى ىذه الدراسات بدراسات الهكانة أك الهراكز ألنيا تعني بكصؼ الهكانات 
كاألكضاع القائهة في هجتهع في فترة هعينة كيطمؽ عمييا فريؽ آخر اسـ الدراسات القاعدية أك 

الهعيارية نظران ألنيا تعني بتحديد القكاعد العاهة كالهعايير السائدة بيف أفراد الهجتهع الكاحد 
كيطمؽ عمييا فريؽ ثالث اسـ الدراسات الهسحية نظران ألننا حيف نهسح الظاىرة إنها نحاكؿ 
تحديد طبيعتيا كهعرفة خصائصيا كيطمؽ عمييا فريؽ رابع اسـ الهسح الهعيارم ليجهع بيف 

الفكرتيف األخيرتيف، كفي رأينا أف اصطبلح الدراسات الكصفية يؤدم إلى الهعنى الهقصكد أكثر 
هف أم اصطبلح آخر، ثـ أنو أكثر عهكهية كشهكالن هف أم هف الهسهيات السابقة، ىذا كتشترؾ 

: الدراسات الكصفية فيها يمي



 
أنيا تتجو إلى الكصؼ الكهي أك الكيفي لمظكاىر الهختمفة بالصكرة التي ىي عمييا في - 1

. الهجتهع لمتعرؼ عمى تركيبيا كخصائصيا
 
أنيا تعني بحصر العكاهؿ الهختمفة الهؤثرة في الظاىرة كقد تتضهف فركضان هبدئية تربط بيف -2

هتغيريف أك أكثر، إال أف ىذه الفركض ليست هف النكع الذم يقكؿ بأف هتغيران ها يسبب أك يحدث 
الهتغير اآلخر، فالنكع األخير هف الفركض يحتاج إلى دراسات أكثر دقة كعهؽ كىك الذم 

.     تتضهنو الدراسات التجريبية أك السببية
 

جمااًل تعد الدراسة الحالية دراسة وصفية تصف بعض المتغيرات والمفاىيم المدروسة والمتعمقة  وا 
بالسموك االتصالي اإلرشادي لمزراع، كما أنيا من النوع الذي يختبر فروضًا سببية، حيث اعتمدت 

وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية . الدراسة الحالية عمي وضع فروض واختبار داللتيا اإلحصائية
.  عمي منيج المسح االجتماعي الجزئي بالعينة في جمع البيانات

هجاؿ الدراسة  4.3
 

يقصد بهجاؿ الدراسة ذلؾ اإلطار الذم تجرم فيو الدراسة، كعمي ىذا األساس يشتهؿ هجاؿ 
. والمجال الزمني، والمجال البشري، المجال الجغرافي: الدراسة عمي ثبلث هجاالت فرعية ىي

  

:  الهجاؿ الجغرافي1.4.3
 

ويقصد بو المنطقة أو المناطق التي أجريت بيا الدراسة، وقد أجريت الدراسة الحالية في محافظات 
فمسطين، حيث تقع فمسطين في جنوب غرب قارة آسيا في الجزء الجنوبي لمساحل – جنوب غزة 

الشرقي لمبحر األبيض المتوسط، وىي بذلك تقع في قمب العالم القديم مما يجعميا جسرًا بريًا بين 
فريقيا وبين البحر المتوسط والبحر األحمر ومن ثم المحيط األطمسي والمحيط اليندي . آسيا وا 

 
 كيمو مترًا ومن 224 يحد فمسطين من الغرب البحر األبيض المتوسط عمى ساحل طولو نحو 

رفح، : الشرق سوريا، وتقع محافظات جنوب غزة إلى الجنوب من فمسطين وتضم محافظتين ىما
وسوف نقوم بإلقاء نظرة سريعة عمي كل (. خارطة فمسطين (1)أنظر مرفق رقم )وخان يونس 

. محافظة عمى حدة
 



: هحافظة رفح1.1.4.3 
 

دونمًا جنوب قطاع غزة ويمتد طرفيا الجنوبي ( 55.000)تقع هحافظة رفح كالتي تبمغ هساحتيا 
ومن الجية الشمالية تحدىا محافظة ، عمى طول الشريط الحدودي مع جميورية مصر العربية

أما من الشرق فيحدىا الخط ، ومن الغرب تطل عمى البحر األبيض المتوسط، خان يونس
ـ، كاألراضي التي احتمتيا إسرائيؿ 1967ليفصل بين األراضي المحتمة عام ( خط اليدنة)األخضر 

ويبمغ تعداد سكان محافظة . ألف دونم( 28)وتقدر مساحة النفوذ البمدي بحوالي ، م1948عاـ 
حي : ومجمسين قرويين ىي، نسمة موزعين عمى عشر أحياء وتجمعات سكنية( 120.386)رفح 

ية، كحي السبلـ، كحي ومنطقة رفح الغرب، وحي تل السمطان، ومخيم الالجئين، وسط البمد
الجنينة، كهنطقة خربة العدس، كحي النخمة، كهنطقة البيكؾ، كهنطقة الحشاش، كأخيرا هنطقة 

، وتقع ىذه األحياء ضمن إشراف مجمس بمدي واحد. الهكاصي الكاقعة عمى اهتداد شاطئ البحر
. الشوكة والنصر: ومجمسين قرويين ىما

حوالي  1997في محافظة رفح وفق إحصائيات (  سنة فأكثر15)يبمغ عدد القكل العاهمة 
 كتبمغ هساحة األراضي الزراعية في ، فرد4263 فرد يعهؿ هنيـ في قطاع الزراعة 20344

هف الهساحة الهزركعة في قطاع % 13أي ما يعادل  1997 دكنهان عاـ 24348هحافظة رفح 
 دكنـ أم ها 13371وتصل المساحة المروية في محافظة رفح حوالي  194242غزة كالبالغة 

. هف إجهالي الهساحة الهزركعة% 55يعادؿ 
 

:   محافظة خان يونس2.1.4.3
 

هف إجهالي هساحة هحافظات %  31.7أي حوالي  2كم113تبمغ هساحة هحافظة خاف يكنس 
مخيم ، خان يونس: غزة، كتضـ هحافظة خاف يكنس العديد هف التجهعات السكنية هثؿ

يكنس، بني سييبل، عبساف الصغيرة، عبساف الكبيرة، خزاعة، القرارة، السريج، الهكاصي، خان
النجار، قاع الخرابة، قاع القريف، أـ كهيؿ، أـ الكبلب، الفخارم، حي األهؿ، السطر  قيزاف

. الشرقي، السطر الغربي، الكتيبة
 

 كيشكمكف 1997نسمة حسب إحصائية ( 196662)يبمغ عدد سكاف هحافظة خاف يكنس 
وقد بمغت . هف إجهالي سكاف فمسطيف% 7هف إجهالي سكاف هحافظات غزة ك%  19.6نسبة 

 م موزعة حسب1997دكنهان عاـ 61877الزراعية في هحافظة خاف يكنس ضيمساحة األرا
(. 2)جدكؿ 



 
. أنواع المزروعات وطريقة الزراعة والمساحة في محافظة رفح:  1.3جدول

 

 أنكاع الهزركعات
 طريقة الزراعة

( دونم)الهجهكع
( دونم)هركم( دونم)بعمي 

 9693 3166 6527. أشجار الفاكيػػة

 8865 7765 1100. الخضػػػراكات

 5790 2440 3350. الهحاصيؿ الحقمية

 24348 13371 10977 الهجهكع

     
. القطؼال تتضمن المساحة المذكورة في الجدول مساحة األراضي المزروعة بأزىار : هبلحظة

 
. أنواع المزروعات وطريقة الزراعة والمساحة في محافظة خان يونس: 2.3جدول 

 

 أنكاع الهزركعات
 طريقة الزراعة

( دونم)الهجهكع
( دونم)هركم( دونم)بعمي

 33360 9505 23855. هحاصيؿ حقمية

 14799 6429 8370. الخضػػػار

 13718 9030 4688. أشجار الفاكية

 61877 24964 36913 الهجهكع العاـ

       
.  ال تتضهف الهساحة الهذككرة في الجدكؿ هساحة األراضي الهزركعة بأزىار القطؼ:هبلحظة 
 
 :المجال البشري 2.4.3

 

كيقصد بو األفراد الذيف طبقت عمييـ الدراسة الهيدانية، كيترتب عمي تحديدىـ تحديد شاهمة 
: كعينة الدراسة عمي النحك التالي

 



  انطكت شاهمة ىذه الدراسة عمى كافة هزارعي الدفيئات كالذيف يهتينكف: شاممة الدراسة1.2.4.3
، فمسطين-  الزراعة الهينة الرئيسية بالنسبة ليـ كالدفيئات همكان ليـ في هحافظات جنكب غزة 

 .حيث أف ىذه الهحافظات ىي الحدكد الجغرافية ليذه الدراسة
 

من المجموع %  3.3 تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة كاهمة بنسبة  : عينة الدراسة2.2.4.3
مزارع طبقًا إلحصائيات وزارة  4500 الكمي لممزارعين المستيدفين بالدراسة والبالغ عددىم

ـ، كيعتبر حجـ العينة هناسبان نظران لتجانس خصائص الهزارعيف كاجهالي 2003الزراعة لعام 
 (.3جدول  )حيازتيـ كالتركيب الزراعي السائد في الهنطقة

 
 
 

 

. توزيع شاممة وعينة الدراسة الميدانية عمي المحافظات المدروسة: 3.3جدول 
 

 الهحافظة إجهالي عدد الزراع عدد أفراد العينة النسبة الهئكية
. رفػػػح 2500 100 4.0%
. خاف يكنس 2000 50 2.5%
 الهجهكع 4500 150 3.3%

 
 : الهجاؿ الزهني3.4.3

 
يقصد بيا المدة الفعمية التي تم خالليا جمع بيانات الدراسة الميدانية، حيث استغرقت عممية جمع 

. 2003 وانتيت في أول سبتمبر 2003البيانات الميدانية ثالثة شيور متصمة بدأت من أول يونيو 
 
 :أدوات جمع البيانات 5.3

 
 تـ استخداـ االستبياف في ىذا البحث كأداة لجهع البيانات هف خبلؿ الهقابمة الشخصية لمهزارعيف 

الهبحكثيف، حيث تـ تطكير استبياف في ضكء الدراسات السابقة كطبقان لؤلىداؼ البحثية التي 
وقد . القدس/ تضهنتيا ىذه الدراسة، كتحت إشراؼ عهادة  الدراسات العميا في جاهعة القدس

(: ارة االستبيافاستم( 2)مرفق رقم )تكون االستبيان من جزأين رئيسيين ىما 



 
 يشهؿ هقياس بعض العكاهؿ الهرتبطة بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع :الجزء األكؿ
. الهبحكثيف

 
. أعد لغرض قياس السموك االتصالي اإلرشادي لمزراع المبحوثين: الجزء الثاني

 
. استخدهت المغة العربية في كتابة كصياغة فقرات االستبياف

 
تم اختبار االستبيان من خالل االختبار الحقمي، وذلك  بغرض التعرف عمى أوجو القصور  

والغموض التي قد توجد في بعض جوانب االستبيان، وذلك لتصحيح وتعديل ما يمكن تصحيحو 
. بحيث يصبح أكثرا وضوحًا وأبسط فيمًا لممبحوثين

 
 الهتغيرات البحثية كطريقة القياس 6.3

 
زاء ها تبيف هف نتائج الدراسات السابقة لمسمكؾ االتصالي  في ضكء أىداؼ ىذا البحث كا 

اإلرشادم كفي ضكء الهنطؽ اإلرشادم، كها تضهنتو الهؤلفات كالكتابات العمهية في ىذا الهجاؿ 
كالخبرة الشخصية لمباحث فقد أهكف التكصؿ إلي عدد هف الهتغيرات البحثية التي تقع في إطار 
هشكمة الدراسة الحالية كتهثؿ أىهية في شرح كتفسير الهشكمة البحثية، كهف ثـ فقد انحصرت 

: هتغيرات ىذا البحث في نكعيف هف الهتغيرات ىها
 

:  المتغيرات المستقمة1.6.3
 

عدد أفراد األسرة العاممين ، حجم األسرة، عمر المزارعين: كتشتهؿ عمى خهسة عشر هتغيران ىي
الهتعمهيف، الحالة التعميهية لمهزارع، الحيازة الزراعية،الحيازة عدد أفراد األسرة ، في المزرعة

الحيكانية، همكية األجيزة الهنزلية، صافي الدخؿ السنكم، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، االتجاه 
نحك العهؿ الزراعي، االتجاه نحك الهزارعيف، هصادر الهعمكهات، االتصاؿ بالهرشد الزراعي، تبني 

. األفكار الجديدة
 

 :المتغيرات التابعة2.6.3 
 



. كىك هتغير كاحد فقط كىك السمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع الهبحكثيف
 

إلى صورة كمية إلجراء التحميالت اإلحصائية المالئمة ( الخام)كقد تـ تحكيؿ البيانات الكصفية 
 .(غيرات البحثيةدليل القياس الكمي لممت( 3)أنظر مرفق رقم ) عمييا واستخالص نتائج الدراسة 

 

                                                                                                 أدوات التحميل اإلحصائي  7.3

ستخدهت عدة هقاييس ا                                                                                                  
كأدكات إحصائية، كذلؾ لكصؼ الهتغيرات البحثية، كتحميؿ البيانات الهتحصؿ عمييا هف الدراسة 

معامل ارتباط ، التكرار، النسبة المئوية: الهيدانية، كذلؾ بها يتفؽ كتحقيؽ األىداؼ البحثية هنيا
 .االنحدار الجزئي، نموذج االنحدار الخطي المتعدد، بيرسون

 

 : الفروض البحثية8.3

 
: أف ( 71، ص 1988: اليمالي )أشار

 
الفرضية بمثابة تخمين مؤقت يستمده الباحث من النظرية وتظل النظرية مؤقتة وال تتحول إلى "

ال ترفض  قانون طالما ال نختبرىا ونتحقق من صحتيا فإذا تم اختبارىا وثبت صحتيا فعندئذ تقبل وا 
النظريات العمهية أك هف الهشاىدات ويمكن استخالص الفروض من . عمى أنيا ليست صحيحة

". هباشرة أك خبرة الباحث كخيالو كحدسو أك كميا هجتهعة
 

، التحرر من القيم، الدقة، الوضوح: كىناؾ هجهكعة هف الخصائص الهشتركة لمفركض كىي
. وقابمية االختبار التجريبي عن طريق استخدام مناىج البحث المالئمة

 
: إلي أنو( 1995: صالح)أشار 

 
فإن بعض العمماء يحاربون مبدأ فرض الفروض قائمين بأنيا تبتعد ، بالرغم من أىمية الفروض"

بالباحث عن الحقائق الخارجية ألنيا تعتمد عمى تخيل العالقات بين الظواىر في حين أن 
المالحظة والتجربة تكفيان في الكشف عن القوانين كما أن الفروض  تدعو إلى تحيز الباحث 

 ".كض التي يضعيا هع إىهاؿ بقية النكاحي األخرل الهحتهمةناحية الفر

 



كالحقيقة أف لمفركض أىهية كبيرة كخاصة في البحكث التجريبية، فيي تكجو الباحث إلى نكع 
الحقائؽ التي يجب أف يبحث فييا بدالن هف تشتت الجيكد دكف غرض هحدد، كها أنيا تساعد 
عمى الكشؼ عف العبلقات الباحثة التي تقـك بيف الظكاىر، أها هف ناحية تحيز الباحث لمفرض 

األمانة العممية ومن الممكن غرس األمانة العممية في نفس ، المثالية: فإننا نفترض في الباحث
الباحث عن طريق تعويده عمى الدقة في المالحظة وتدريبو عمى طرق البحث السميمة كما يمكن 

قة لمقياس، كهف الضركرم أال يتسرع الباحث ضمان الموضوعية العممية باستخدام وسائل دقي
ال يجعميا هخالفة  في كضع الفركض كأف يستهدىا هف الهبلحظات كالتجارب التي يقـك بيا كا 
لمحقائؽ الهقررة كالقكانيف العمهية، كها يجب عميو أف يصكغ الفركض بطريقة تجعميا قابمة 

. لبلختبار
 

: قالفرض بأن( 99 - 97، ص ص 1983: محمد)كيعرؼ 
 
قضية احتمالية تقرر العالقة بين المتغيرات أو أنو تفسير مؤقت لمظواىر ألنو متى ثبت صدقو "

أصبح قانونا عاما يمكن الرجوع إليو في تفسير جميع الظواىر التي تشبو تمك التي أوصت 
". ومن ثم صياغة الفروض يعد مطمبًا ضروريًا لتوجيو البحث العممي،بوضعو

 
: كهف ىذا الهنطمؽ ككفقان ألىداؼ البحث فقد تـ صياغة الفركض النظرية التالية

 
توجد عالقة ارتباطية بين السموك االتصالي اإلرشادي الزراعي لممزارعين وبين عمر - 1

، عدد أفراد األسرة المتعممين، عدد أفراد األسرة العاممين في المزرعة، حجم األسرة،المزارعين
 الزراعية، الحيازة الحيكانية، همكية األجيزة الهنزلية، صافي الحيازة، الحالة التعميمية لممزارع

الدخؿ السنكم، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، االتجاه نحك العهؿ الزراعي، االتجاه نحك 
. الهزارعيف، هصادر الهعمكهات، زيارة الهرشد الزراعي، تبني األفكار الجديدة

 
لمزراع الهبحكثيف كهتغير تابع بخهسة عشر يتأثر السموك االتصالي اإلرشادي الزراعي - 2

عدد أفراد األسرة العاممين في ، حجم األسرة، عمر المزارعين: هتغيران هستقبلن هجتهعة كىي
الحيازة ، الحيازة الزراعية، الحالة التعميمية لممزارع، عدد أفراد األسرة المتعممين، المزرعة
ؿ السنكم، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، االتجاه صافي الدخ، ممكية األجيزة المنزلية، الحيوانية

نحك العهؿ الزراعي، االتجاه نحك الهزارعيف، هصادر الهعمكهات، زيارة الهرشد الزراعي، تبني 
. األفكار الجديدة، كذلؾ في ظؿ التأثيرات التبادلية ليذه الهتغيرات



 
( اإلحصائية)كلمتحقؽ هف صحة الفركض النظرية السابقة، فقد تـ اختبارىا في صكرتيا الصفرية 

: التالية
 
ال توجد عالقة ارتباطية بين السموك االتصالي اإلرشادي الزراعي لممزارعين وبين عمر - 1

، عدد أفراد األسرة المتعممين، عدد أفراد األسرة العاممين في المزرعة، حجم األسرة، المزارعين
ازة الحيكانية، همكية األجيزة الهنزلية، صافي الحي، الحيازة الزراعية، الحالة التعميمية لممزارع

الدخؿ السنكم، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، االتجاه نحك العهؿ الزراعي، االتجاه نحك 
 .الهزارعيف، التعرض لهصادر الهعمكهات، زيارة الهرشد الزراعي، تبني األفكار الجديدة

ع الهبحكثيف كهتغير تابع بخهسة عشر ال يتأثر السموك االتصالي اإلرشادي الزراعي لمزرا- 2
عدد أفراد األسرة العاممين في ، حجم األسرة، عمر المزارعين: هتغيران هستقبلن هجتهعة كىي

الحيازة ، الحيازة الزراعية، الحالة التعميمية لممزارع، عدد أفراد األسرة المتعممين، المزرعة
نكم، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، االتجاه صافي الدخل الس، ممكية األجيزة المنزلية، الحيوانية

نحك العهؿ الزراعي، االتجاه نحك الهزارعيف، التعرض لهصادر الهعمكهات، زيارة الهرشد الزراعي، 
. تبني األفكار الجديدة، كذلؾ في ظؿ التأثيرات التبادلية ليذه الهتغيرات

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 النتائج البحثية والمناقشة :الرابعالفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة1.4 
 

يتضهف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج البحثية التي تـ التكصؿ إلييا هف خبلؿ الدراسة الهيدانية، كقد 
تهت هناقشة تمؾ النتائج في ثبلثة أجزاء، اختص أكليا بالخصائص الشخصية كاالقتصادية 

وتناول الجزء الثاني السموك االتصالي اإلرشادي ، كاالتصالية كالنفسية الههيزة لمزراع الهبحكثيف
أما الجزء الثالث فقد انطوى عمى دراسة العوامل المؤثرة عمي السموك ، لمزراع المبحوثين

.  فاالتصالي اإلرشادي لمزراع المبحوثي
 

 :الخصائص الشخصية واالقتصادية واالتصالية المميزة لمزراع المبحوثين2.4 
 

يتعاهؿ اإلرشاد الزراعي هع جهاىير الزراع كأسرىـ أينها كانكا كعمى اختبلؼ هستكياتيـ الثقافية 
ولقد اتفقت كثير من الكتابات عمى أن اإللمام الجيد ، كاالقتصادية كاالجتهاعية كالنفسية

دراؾ بالظروف االجتماعية واالقتصادية والتعميمية والثقافية التي ي عيش فييا الزراع كأسرىـ، كا 
أكجو التشابو كاالختبلؼ فيها بينيـ، تعد نقطة االنطبلؽ األكلى في إعداد كتخطيط كتنفيذ العديد 



هف البراهج كاألنشطة اإلرشادية الفعالة، كتحدد إطار كأىداؼ العهؿ اإلرشادم، كجكانب التغيير 
، ص 1976: عبد الغفار)،  (55، ص 1965: عمر)، الهطمكب إحداثيا عمى كافة الهستكيات

 (. 38، ص 1985: شاكر)، (193، ص 1984: الشاذلي)، (232
                            

كفيها يمي كصفان لمخصائص الشخصية كاالقتصادية كاالتصالية كالنفسية الههيزة لمزراع أفراد 
د األسرة العاهميف في الهزرعة، عدد أفراد عدد أفرا، حجم األسرة، عمر المزارع: العينة، أال كىي 

األسرة الهتعمهيف، الحالة التعميهية لمهزارع، الحيازة الزراعية، الحيازة الحيكانية، همكية األجيزة 
الهنزلية، صافي الدخؿ السنكم، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، االتجاه نحك العهؿ الزراعي، 

وفيما . االتجاه نحك الهزارعيف، هصادر الهعمكهات، زيارة الهرشد الزراعي، تبني األفكار الجديدة
. يمي عرض لنتائج توزيع تمك الخصائص

 
 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لفئات العمر1.2.4 

 
ترجع أىمية معرفة أعمار السكان إلى ما ليا من الصمة القوية بحيويتيم ونشاطيم في مختمف "

 (.3، ص 1988: صالح كشمبي" )الميادين االجتماعية واالقتصادية
 

كقد اختمفت نتائج الدراسات التي تناكلت هكضكع العبلقة بيف العهر كالتعرض لكسائؿ االتصاؿ 
الهختمفة، فقد أكدت بعض الدراسات عمي ارتفاع درجة تعرض فئات السف الصغيرة لكسائؿ 

أف فرصة ( 197، ص 1978: بك جبلؿ)و، (490، ص 1965: مميكو)االتصاؿ، حيث كجد 
السهاع عف الفكرة الجديدة تزداد بصغر سف القركم الهستقبؿ ليها، كها تبيف هف نتائج دراسة 

أن السن ، التي قام بيا في خمس قرى تقميدية من قرى كولومبيا( 614، ص 1966: روجرز)
: عودة)كذلك وجد ، كان سمبي االرتباط باستمرار مع متغير التعرض لوسائل االتصال الجماىيرية

أن ىناك عالقة بين السن الصغيرة ( 284، ص 1978: بف جمكؿ)و ، (324، ص 1969
. والتعرض لوسائل االتصال الجماىيرية

 
: حسيف)و ، (198، ص 1976: شاىيناز طمعت)و، (434، ص 1973: حسين)كذلؾ تكصؿ 

إلى وجود عالقة عكسية بين السن ( 282، ص 1983: انياـ الدسكقي)و، (96، ص 1978
ليفزيكف، ففئات السف الصغيرة أكثر إقباالن عمى هشاىدة التميفزيكف هف فئات السف ومشاىدة الت

وجود عالقة معنوية بين زيادة درجة ( 175، ص 1980: أبو العز)كما وجد . الهتكسطة كالكبيرة
، ص 1966: مميكو)أيضًا توصل ، التعرض لمبرامج الريفية التميفزيونية وبين فئة السن الصغيرة



إلي أن معدل االستماع إلى الراديو وقراءة الصحف يزداد ( 220، ص 1974: هنى سراج)و، (81
.                                                                            بصغر سن القروي

 
إلى وجود عالقة ارتباطيو عكسية بين معدل قراءة الصحف ( 38، ص 1966: مميكو)كها تكصؿ 
أن ىناك عالقة ارتباطيو عكسية بين كل من ( 87، ص 1973: بيمو)ووجد  . وعمر القارئ

أن أعمى ( 385، ص 1983: كدسو)وأوضح . التركيب العمري ومتوسط عدد الصحف المقروءة
: ىمت وبرتراند)ان تكصؿ كؿ هف أيض. نسبة اطالع لمصحف تقع في الفئة العمرية الصغيرة

. إلى أن أكثر من نصف َمن ال يستمعون لمراديو يدور عمرىم حول الخمسين( 9، ص 1953
كذلك ، أن االستماع لمراديو يقل مع زيادة السن( 198، ص 1976: شاىيناز طمعت)كما وجدت 

 الزراع عمى وجود عالقة ايجابية بين اعتماد( 110، ص 1975: العطار)أوضحت نتائج دراسة 
الجيراف أك شركة السكر أك كزارة الزراعة في استقاء هعمكهاتيـ الزراعية الخاصة بهحصكؿ 

أن األصغر سنًا من ( 130، ص 1975: المرزوقي)الشكندر السكرم كبيف صغر السف، ككجد 
إلى ( 207، ص 1978: سامية رزق)وتوصمت ، الزراع أكثر استخدامًا لطرق اإلرشاد الزراعي

 كهف ،زراع األصغر سنان أكثر هيبلن إلى استقاء هعمكهاتيـ الزراعية هف الهرشد الزراعيأن ال
ناحية أخرل أكدت بعض الدراسات كجكد عبلقة ايجابية بيف هتكسطي السف كالتعرض لكسائؿ 

إلى أن الفئات العمرية المتوسطة ىي أكثر ( 102، ص 1970: الحاروني)االتصاؿ، فقد تكصؿ 
: خضر)و، (163، ص 1973: دره)هع الريفي استهاعان لئلذاعة، ككجد الفئات في المجت

أن الفئات العمرية المتوسطة ىي أكثر الفئات استماعًا ومشاىدة لمبرامج ( 139، ص 1973
أن كثافة االستماع اإلذاعي ( 314، ص 1977: الشين)وأوضح ، الريفية في اإلذاعة والتميفزيون

 .    السففي الريف تزداد بين صغار ومتوسطي

 
 .كفقان لفئات العهر توزيع الزراع المبحوثين( 1.4)كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، فيعرض الجدكؿ

 
 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لفئات العمر:  1.4جدول

 

( سنة)الفئات العهرية عدد الزراع الهبحكثيف النسبة الهئكية
21.3  %

36.7 % 

42 % 

32 

55 

63 

. سنة فأقػؿ 44
 .سنػة 55 – 45

.  فأكثرسنة 56



100  %  الهجهكع 150
 

سنة بمتوسط حسابي ( 60 - 25)أبانت النتائج البحثية أف أعهار الزراع الهبحكثيف تتراكح هف 
 سنة، كقد تـ تصنيؼ الزراع الهبحكثيف إلى ثبلثة 11 سنة كانحراؼ هعيارم قدره 49.9قدره 

 – 45كهف تتراكح أعهارىـ هف%21.3 سنة 44فئات عهرية فبمغت نسبة هف تقؿ أعهارىـ عف 
 كيشير ذلؾ إجهاالن إلى أف ، سنة فأكثر56منيم %  42في حين بمغت أعمار %  55 سنة 55
سنة وىي مرحمة عمرية تتسم بالحيوية  56من الزراع المبحوثين تقل أعمارىم عن %(  58)

. والنشاط
 

 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لعدد أفراد األسرة2.2.4 

 
اختمفت نتائج األبحاث بالنسبة لمعبلقة بيف عدد أفراد األسرة كالتعرض لكسائؿ االتصاؿ، فقد 
أثبتت بعض األبحاث كجكد عبلقة ايجابية بيف عدد أفراد األسرة كالتعرض ليذه الكسائؿ حيث 

إلي أن جميور السينما يتسم بارتفاع عدد ( 161، ص 1974: عبد المعطي ومحمود)تكصؿ 
إلى وجود عالقة طردية بين السعة ( 94، ص 1978: عصمت)راد األسرة، كها تكصؿ أف

 .األسرية لمزراع وبين مقدار تعرضيم لوسائل االتصال اإلرشادية الزراعية والوسائل اإلعالمية

في حيف تكصمت دراسات أخرل إلى كجكد عبلقة سمبية بيف عدد أفراد األسرة كالتعرض لكسائؿ 
إلى أنو كمما قل عدد األفراد في األسرة كمما زادت ( 173، ص 1973: دره)االتصاؿ، فقد تكصؿ 

أن ( 132، ص 1975: المرزوقي)ووجد ، نسبة التعرض لمبرامج الريفية في اإلذاعة والتمفزيون
، الزراع الذين يعولون أسر ذوي عدد قميل من األفراد أكثر استخدامًا لمطرق اإلرشادية الزراعية

قيام عالقة ارتباطيو عكسية بين عدد أفراد األسرة ( 154، ص 1976: صالح)واتضح من دراسة 
ىذا ولم تتمكن بعض الدراسات من إثبات أي نوع . واتجاىات الزراع نحو المطبوعات اإلرشادية

، ص 1975: لمعطار)فقد تبين ، من العالقة بين عدد أفراد األسرة والتعرض لوسائل االتصال
عدم وجود عالقة بين استماع الزراع لمبرامج اإلذاعية ( 72، ص 1977: ليمى حسنيف)و، (110

توزيع الزراع ( 2.4)كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، فيعرض الجدكؿ ، وبين سعتيم األسرية
. كفقان لعدد أفراد األسرة المبحوثين

 
، بهتكسط فرداً ( 15 - 1)أكضحت النتائج البحثية أف عدد أفراد أسر الهبحكثيف يتراكح ها بيف 

وقد تم تصنيف الزراع المبحوثين إلى ، فرداً  4.2حسابي قدره ثهانية أفراد، كانحراؼ هعيارم قدره 
، كهف يتراكح عدد %31.3ثالث فئات فبمغت نسبة من يقل عدد أفراد أسرىم عن ستة أفراد  



عدد في حين بمغت نسبة من يتراوح ، % 34.7أفراد أسرىـ هف ستة إلى أقؿ هف عشرة أفراد  
ويتضح مما سبق أن . من جممة الزراع المبحوثين%  34فردًا ( 15 - 10)أفراد أسرىـ هف 

. من الزراع المبحوثين يقل عدد أفراد أسرىم عن المتوسط الحسابي%  42حوالي 
 

 : توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لعدد أفراد األسرة: 2.4 لجدو
 

 عدد أفراد األسرة عدد الزراع الهبحكثيف النسبة الهئكية
30.3 

35.3 

34 

46 

53 

51 

 .أفػػراد 5 - 1

. أفػػراد 9 - 6

 .أفراد فأكثر 10

 الهجهكع 150 100
 

 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لعدد أبناء األسرة العاممين بالزراعة 3.2.4
 

. كفقان لعدد أبناء األسرة العاهميف بالزراعة توزيع الزراع المبحوثين( 3.4)يعرض الجدكؿ 
 

. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لعدد أبناء األسرة العاممين بالزراعة: 3.4 جدول
 

 

عدد أفراد األسرة العاهميف في      عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية
 الهزرعة

27 .3  %

60 % 

12.7 % 

41 

90 

19 

. فرد فأقػؿ

. أفراد 3 - 2
 .أفراد 8 - 4

 الهجهكع 150 100%
 

فردًا ( 8 -1)أكضحت نتائج الدراسة أف عدد أبناء الهبحكثيف العاهميف بالزراعة تراكحت هف 
 فردان،  كقد تجاكز الهتكسط بالنسبة 1.2 فرد،ان كانحراؼ هعيارم قدره 2.3بمتوسط حسابي قدره 

كذلك أوضحت النتائج أن الزراع المبحوثين الذين ، % 64.6 هبحكثان نسبتيـ 97ليذه الخاصية 



مما ، وىي نسبة متدنية جداً %  1.4لدييم ستة أبناء فأكثر يعممون في الزراعة قد بمغت نسبتيم 
ذا قمنا . يشير إلى انخفاض نسبة األبناء العاممين في الزراعة بين أبناء الزراع المبحوثين وا 

 27.3مزارعًا نسبتيم  41ئات فإف النتائج تشير إلى أف بتوزيع الزراع المبحوثين إلى ثالث ف
 هزارعان بمغت نسبتيـ 90كما أن ، من الزراع المبحوثين لدييم ابن واحد يعمل في الزراعة% 
 هزارعان 19في حين أن ، من الزراع المبحوثين لدييم ثالثة أبناء فأقل يعممون في الزراعة% 60

. ثيف لدييـ أربعة أبناء فأكثر يعهمكف في الزراعةمن الزراع المبحو% 12.7بمغت نسبتيـ 
 
:   توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لعدد أفراد األسرة المتعممين4.2.4
 

أظيرت بعض الدراسات كجكد عبلقة ايجابية بيف الهستكل التعميهي لؤلبناء كالتعرض لكسائؿ 
 طردية بيف الهستكل إلى وجود عالقة( 95، ص 1978: عصمت)االتصاؿ الهختمفة، فقد تكصؿ 

التعميهي ألبناء الزراع كبيف هقدار تعرض آبائيـ لكسائؿ االتصاؿ اإلرشادية الزراعية كالكسائؿ 
إثبات معنوية العالقة بين درجة ( 19، ص  1980: سموى صالح)اإلعبلهية، في حيف لـ تستطع 

. االستماع لمبرامج اإلذاعية الريفية وبين وجود أبناء متعممين باألسرة
 

كفقان لعدد أفراد  توزيع الزراع المبحوثين( 4.4) كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، فيعرض الجدكؿ
. األسرة الهتعمهيف

 
. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لعدد أفراد األسرة المتعممين: 4.4جدول 

 
 عدد أفراد األسرة الهتعمهيف  عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية

49.3  %

22.7  %

28  %

74 

34 

42 

. فرد فأقػػؿ 2

. أفػػراد 3-4

. أفراد فأكثر 5

100  %  الهجهكع 150
 

فردًا بانحراف معياري ( 15 – 0) أكضحت النتائج أف عدد أبناء الزراع الهتعمهيف تراكح ها بيف 
من الزراع % 49.3كما أوضحت النتائج أن ، فرد 2.9وبمتوسط حسابي قدره ، فرد 2.85قدره 

كما أن ، المبحوثين لدييم اثنان فأقل من أبنائيم متعممين وقد بمغ عددىم أربعة وسبعين مزارعاً 



كذلك ، مزارعاً  42من الزراع المبحوثين لدييم أربعة أبناء متعممين فأقل وقد بمغ عددىم % 22.7
 هف % 28أوضحت النتائج أن من لدييم خمسة أبناء فأكثر متعممين بمغت نسبتيم 

.  هزارعان 42الزراع الهبحكثيف كبمغ عددىـ 
 

: توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمحالة التعميمية5.2.4 
 

تشير الدراسات إلى أف تعميـ الهزارع يعتبر ىاهان جدان في العهمية اإلرشادية، حيث أنو كمها كاف 
الهزارع هتعمها كمها كاف تبنيو لمهبتكرات الزراعية سريعا، كقد تبيف أف العبلقة بيف الهستكل 

التعميهي كالتعرض لكسائؿ االتصاؿ تتأثر إلى حد كبير بنكع كسيمة االتصاؿ، فبالنسبة لكسائؿ 
االتصاؿ الهكتكبة أكدت هعظـ الدراسات كجكد عبلقة ايجابية هكجبة بيف درجة التعرض ليذه 

أما بالنسبة لوسائل االتصال األخرى فقد اختمفت نتائج األبحاث . الكسائؿ كبيف الهستكل التعميهي
إلى أن ( 198، ص 1978: بك جبلؿ)و، (490، ص 1965: مميكو)في ىذا الشأن فقد توصل 

كذلك ذكر  . فرصة السهاع عف الفكرة الجديدة تزداد بارتفاع الهستكل التعميهي لمقركم الهستقبؿ
أثناء دراستيما (  روجرز و تشابينز)أن كاًل من ( 420 – 413، ص ص 1971: داو وسركار)

 لوكالء اإلرشاد الزراعي في والية أوىايو األمريكية وجدوا أن الزراع الذين يتصمون بدرجة كبيرة
بككبلء اإلرشاد كانكا يتصفكف بأنيـ ذكم هستكل تعميهي أعمى، كىذه النتيجة تدعهيا أيضان 

دىكبيفاؿ )و، (1965: دازجكبتا)و ، (1964: بكس)و، (1960: ساب و تشوبد)دراسات  
: جاناركار كسيبركار)و، (1966: جكارة كخالكدكار)و، (1966:  شيمنيكه)و، (1965: كسكىاؿ
1966 .)

 
أن ىناك عالقة معنوية بين الحالة التعميمية لمزراع وبين ( 167، ص 1974: عقيمة)كذلؾ كجد 

إلى أن ( 110، ص 1975: العطار)كما توصل . حضورىم األيام الحقمية لمحقول اإلرشادية
الحاصمين عمى شيادات من الزراع أكثر اعتمادًا عمى شركة السكر أو وزارة الزراعة في استقاء 

ة عف هحصكؿ الشكندر السكرم، كأف الذيف يقرأكف كيكتبكف هف الزراع أكثر معموماتيم الزراعي
أن الزراع الذين يقرءون ويكتبون ( 131، ص 1975: لممرزوقي)اعتهادان عمى الجيراف، كتبيف 

أن ىناك عالقة ( 95، ص 1977: الجزار)وتوصل ، أكثر استخدامًا لمطرق اإلرشادية المختمفة
يهي لمهزارع كبيف تعدد الهصادر الهرجعية كاألساليب الهعرفية التي معنوية بين المستوى التعل

أن ىناك عالقة طردية بين المستوى التعميمي ( 95، ص 1978: عصمت)يتعرض ليا، كأكضح 
. لمزراع وبين مقدار تعرضيم لوسائل االتصال اإلرشادية الزراعية والوسائل اإلعالمية

 



في خمس قرى تقميدية في ريف ( 614، ص 1966: روجرز)هف خبلؿ الدراسات التي قاـ بيا 
كولومبيا تبين أن سنوات التعميم كانت مرتبطة ايجابيًا ومعنويًا مع التعرض لوسائل االتصال 

، ص 1969: إهاـ)و، (324، ص 1969: عودة)وىذه النتيجة يؤكدىا كل من ، الجماىيرية
 كذلؾ تكصؿ ،(288، ص 1983: انياـ الدسكقي)و، (284، ص 1978: بف جمكؿ)و ، (426

في دراستو عن وسائل االتصال الجمعي في حياة القرية المصرية أن ( 479، ص 1965: مميكو)
أن ( 87، ص 1973: بيمو)كما وجد ، قراءة الصحف تتركز في الموظفين العاممين بيذه القرية

عميهي، ىناك عالقة طردية بين متوسط عدد الصحف التي يقرأىا المزارع وبين المستوى الت
، 1974: هنى سراج)و، (7، ص 1968: دكتشهاف)و، (81، ص 1966: مميكو)كذلؾ تكصؿ 

كذلك ، أن معدل قراءة الصحف واالستماع لمراديو تزداد بارتفاع المستوى التعميمي( 241ص 
إلى زيادة مدى قراءة الصحف ومشاىدة التميفزيون ( 195ص ، 1976: شاىيناز طمعت)توصمت 

. لتعميهيبزيادة المستوى ا
 

، (72، ص 1977: ليمى حسنيف)و، (10 - 9، ص ص 1950: ريست وفروتوىي)أيضان كجد 
عالقة طردية بين تعرض الريفيين لمبرامج اإلذاعية الريفية ( 118، ص 1980: سمكل صالح)و

( 199، ص 1978: حسيف)و، (336، ص 1973: لحسين) كتبيف ،وبين مستواىم التعميمي
ف التعميـ كبيف االستهاع إلى الراديك كهشاىدة هختمؼ براهج التميفزيكف، وجود عالقة ايجابية بي

إلى وجود عالقة معنوية بين درجة التعرض لمبرامج ( 175، ص 1980: أبو العز)كها تكصؿ 
، ص 1970: الحاروني)ووجد . الريفية التميفزيونية وبين ارتفاع المستوى التعميمي لمزراع

ارتفاع معدل التردد عمى السينما بارتفاع ( 161، ص 1974: عبد الهعطي كهحهكد)و، (182
. المستوى التعميمي في الريف

 
كلكف ىناؾ هجهكعة أخرل هف الدراسات تكصمت إلى كجكد عبلقة بيف انخفاض الهستكل 

، (15، ص 1966: بابرماير وروجرز)التعميهي كبيف التعرض لكسائؿ االتصاؿ، فقد تكصؿ 
إلى أن نسبة االستماع إلى ( 195، ص 1976: شاىيناز طمعت)و، (389، ص 1971: عكدة)و

أن أصحاب ( 389، ص 1971: عودة)كما وجد . الراديو بين األميين أكثر من المتعممين
. المستوى التعميمي المنخفض يميمون إلى االعتماد عمى المصادر الشخصية كمصدر لمعموماتيم

، 1983: كدسة)و، (139، ص 1973: خضر)و، (163، ص 1973: دره)كما توصل كل من 
وجود عالقة بين سماع ومشاىدة البرامج الريفية في اإلذاعة والتميفزيون وبين ارتفاع ( 385ص 

وأخيرًا ىناك مجموعة من الدراسات توصمت إلى عدم وجود عالقة بين المستوى . نسبة األمية
: كيرؿ)و، (10، ص 1950: سايروسكي وجاكارد)فقد وجد ، التعميمي والتعرض لوسائل االتصال



أن االختالفات في المستوى التعميمي ليس ليا تأثير عمى االستماع لمبرامج ( 42، ص 1954
استبعاد التعميم في ارتباطو بالتعرض لألجيزة ( 7، ص 1968:  دوتشمان)وأكد . اإلذاعية الريفية

ـ كجكد إلي عد( 110، ص 1975: العطار)وتوصل ، الجماىيرية عند تطبيق ممارسات جديدة
وتوصل . عبلقة بيف استهاع الزراع لبرناهج صكت الفبلحيف في الراديك كبيف الهستكل التعميهي

إلى عدم وجود عالقة بين نشاط االستماع إلى الراديو ومشاىدة ( 150، ص 1978: بو جالل)
. التميفزيون وبين الحالة التعميمية

 
كفقان لمحالة  كزيع الزراع الهبحكثيفت( 5.4)كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، فيعرض الجدكؿ 

. التعميهية
 

. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمحالة التعميمية: 5.4 جدول
 

 الحالة التعميهية  عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية

30 

70 

45 

105 

. يقرأ كيكتب
. أهػػػػي

 الهجهكع 150 100
 

: يتضح هف الجدكؿ السابؽ أنو قد تـ تصنيؼ الزراع الهبحكثيف إلى فئتيف كفقان لحالتيـ التعميهية
كبمغ عددىـ خهسة كأربعكف هزارعان، كالفئة األخرل فئة % 30فئة يقرأ ويكتب وبمغت نسبتيم 

األمر الذي يعكس تدني الحالة التعميمية . مزارعاً  105كعددىـ % 70األهييف كبمغت نسبتيـ 
. لمزراع المبحوثين

 
: لحيازة األرضية المزرعيةل  توزيع الزراع المبحوثين وفقًا 6.2.4

 
إلي أن المزارعين الذين لدييم حيازة زراعية محدودة ال يتحممون المخاطر ( 1987: صالح)أشار 

وباإلضافة لذلك فان الحيازة األرضية تعد ، مقارنة بالمزارعين الذين لدييم حيازات زراعية كبيرة
وقد أكدت معظم . ارع كهستكاه الهعيشي كها يرتبط بذلؾ هف أنهاط سمككيةمؤشرًا ىامًا لدخل المز

الدراسات عمي وجود عالقة ايجابية بين حجم الحيازة الزراعية وبين درجة التعرض لوسائل 
إلي وجود عالقة طردية بين سعة ( 95، ص 1978: عصمت)فقد توصل ، االتصال المختمفة



 تعرضيـ لكسائؿ االتصاؿ اإلرشادية الزراعية كالكسائؿ الحيازة الزراعية لمزراع وبين مقدار
وجود عالقة معنوية بين درجة التعرض لمبرامج ( 175 ، ص1980: أبو العز)وأوضح . اإلعبلهية

وبالرغم مما سبق من نتائج فمم تتمكن ، الريفية التميفزيونية وبين كبر حجم الحيازة الزراعية
إلى أن ( 69، ص 1954: نوكس)اقة، حيث تكصؿ بعض الدراسات من إثبات وجود ىذه العل

مرتبة اإلذاعة اإلرشادية وأىميتيا لدى الزراع كمصدر لممعمومات لم تتأثر بحجم حيازة 
، (257، ص 1976: عبد الغفار)و، (110، ص 1975: العطار)وتوصل كل من ، المبحوثين

لبراهج اإلذاعية عدم وجود عالقة معنوية بين االستماع ل( 119، ص 1980: سمكل صالح)و
. الريفية كبيف حجـ الحيازة الزراعية

 
كفقان لمحيازة  توزيع الزراع المبحوثين( 6.4)كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، فيعرض الجدكؿ 

. األرضية الهزرية
 

. لحيازة األرضية المزرعيةلتوزيع الزراع المبحوثين وفقًا : 6.4جدول
 

 الحيازة األرضية   عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية
44.7 % 

 24 % 

31.3 % 

67 

36 

47 

 .دكنـ 1-2
. دكنـ 3-4
 دكنـ فأكثر 5

 الهجهكع 150 100%
 

دونم بمتوسط ( 7 - 1)أكضحت النتائج البحثية أف الحيازات الهزرية لمهبحكثيف تتراكح ها بيف 
 دكنـ، كقد بمغ عدد هف يهتمككف حيازة زراعية 1.9 دكنـ كبانحراؼ هعيارم قدره 3.3حسابي قدره 

كما أوضحت النتائج أن الذين ، % 44.7دكنهاف فأقؿ سبعة كستيف هزارعان بمغت نسبتيـ 
يمتمكون من ثالثة دونمات إلي أربعة دونمات بمغ عددىم ستة وثالثون مزارعًا يمثمون بنسبة 

في حين بمغ عدد المزارعين الذين يمتمكون خمسة دونمات فأكثر سبعة وأربعون ، % 24قدرىا 
%.   31.3مزارعًا بمغت نسبتيم 

 
 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا الحيازة الحيوانية 7.2.4

 
 .كفقان لمحيازة الحيكانية توزيع الزراع المبحوثين( 7.4)يعرض الجدكؿ 



حيوان ( 8 -0)تشير نتائج الدراسة إلي أف الحيازة الحيكانية لمزراع الهبحكثيف تراكحت هف 
 حيكاف، كبمغ عدد هف يهتمككف 2.4 حيكاف، كبانحراؼ هعيارم قدره 2.2بمتوسط حسابي قدره 

كما أوضحت النتائج أيضًا ، %40.7حيكاف كاحد فأقؿ إحدل كستيف هزارعان يهثمكف نسبة قدرىا 
يمتمكون عدد يتراوح من حيوانين إلي % 32.6ىا أن تسعة وأربعين مزارعًا يمثمون نسبة قدر

في حين أن عدد من يمتمكون أربعة حيوانات فأكثر بمغ أربعين مزارعًا يمثمون ، ثالثة حيوانات
كذلك أوضحت النتائج أن ثمانية وخمسين مزارعًا ال يمتمكون حيوانات ، %27.3نسبة قدرىا 

.  نسبة هف ال يهتمككف حيكانات هزرعيةوىذا يشير إلى ارتفاع، %38.7مزرعية بمغت نسبتيم 
 

. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا الحيازة الحيوانية: 7.4 جدول
 

 الحيازة الحيكانية عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية

40 % 

32.7 % 

27.3 % 

60 

49 

41 

 .كافمح 0-1
. حيكاف 2-3

 .حيكانات فأكثر 4
 الهجهكع 150 100%

 
: يةعتوزيع الزراع المبحوثين وفقًا لممكية اآلالت المزر  8.2.4

 
ال شؾ أف همكية الهزارعيف لآلالت الهز رعية كتبنييـ لمتقنيات الحديثة في الزراعة يعكس هدل 
أىهية النشاط اإلنتاجي الزراعي لمهزارع كهدل تقبمو لمتقنيات كالهبتكرات الزراعية الحديثة، كهف 

. ىذا الهنطمؽ كاف لزاهان عمينا بحث هدل اهتبلؾ الهزارعيف لآلالت الزراعية الحديثة
 

كفقان الهتبلكيـ اآلالت الهزرية، كيتضح هف ىذا  توزيع الزراع المبحوثين( 8.4)يعرض الجدكؿ 
، آلة( 8-1)الجدكؿ أف الهزارعيف الهبحكثيف يهتمككف عدد هف اآلالت الزراعية يتراكح ها بيف 

.  آلة2.8 آلة، كهتكسط حسابي قدره 1.3بانحراف معياري قدره 
 

يهتمككف آلتيف فأقؿ، بينها % 52ككذلؾ أكضحت النتائج أف ثهانية كسبعيف هزارعان بنسبة قدرىا 
هف % 39.3بمغ عدد الهزارعيف الذيف يهتمككف أربع آالت فأقؿ تسعة كخهسيف هزارعان يهثمكف 



الزراع الهبحكثيف، بينها بمغ عدد هف يهتمككف خهس آالت فأكثر ثبلثة عشر هزارعا بنسبة قدرىا 
. من الزراع المبحوثين% 8.7

 

. يةعاآلالت المزرلممكية المبحوثين وفقًا الزراع توزيع : 8.4 جدول
 

 يةعهمكية اآلالت الهزر   عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية

52 % 

39.3 % 

8.7 % 

78 

59 

13 

. آلة 1-2

 .آلة 3-4
. آلة 5-8

 الهجهكع 150 100%
 

 :  توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لممكية األجيزة المنزلية9.2.4
 

تعتبر همكية األجيزة الهنزلية هؤشران كاضحان عمي هدل انفتاح الهزارع عمى العالـ الخارجي، كهدل 
رغبة الهزارع في هكاكبة الحضارة كالتقدـ العمهي اليائؿ الحاصؿ، كهدل تبنيو لمتقنيات الحديثة، 

. كىذا يعد هؤشران كاضحان عمى هدل تقبؿ الهزارع لؤلفكار كالهبتكرات الزراعية الحديثة
  

. كفقان لهمكية األجيزة الهنزلية توزيع الزراع المبحوثين( 9.4)يعرض الجدكؿ 
 

. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لممكية األجيزة المنزلية: 9.4جدول 
 

 همكية اآلالت الهنزلية عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية

40 % 

42 % 

18 % 

60 

63 

27 

. أجيزة فأقؿ 5
. أجيزة 6-7
 .أجيزة 8-10

 الهجهكع 150 100%
 

( 10–2)أكضحت النتائج أف الزراع الهبحكثيف يهتمككف عدد هف األجيزة الهنزلية تراكح ها بيف 
وقد بمغ عدد . جياز 1.6وبانحراف معياري قدره ، جياز 6.02بمتوسط حسابي قدره ، أجيزة

بينما بمغ عدد من ، % 40المزارعين الذين يمتمكون خمسة أجيزة فأقل ستون مزارعًا نسبتيم 



كما بمغ عدد من ، % 42يمتمكون من ستة إلي سبعة أجيزة ثالثة وستين مزارعًا بنسبة قدرىا 
من الزراع % 18كثر هف ثهانية أجيزة سبعة كعشريف هزارعان يهثمكف نسبة قدرىا يمتمكون أ
. المبحوثين

  
: توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لصافي الدخل السنوي 10.2.4

 
ال ريب أف الدخؿ يعتبر أحد العكاهؿ الياهة الهفسرة لمسمكؾ اإلنساني، كأف اختبلؼ األفراد هف 

حيث دخكليـ لو تأثيره الهباشر عمى أنهاط سمككيـ اإلنتاجي كاالستيبلكي، ىذا باإلضافة إلى أف 
الدخؿ يساعد في إعطاء فكرة كاضحة عف الهستكل الهعيشي لؤلفراد كبالتالي هكانتيـ االجتهاعية 

بيف أقرانيـ، كهها ال شؾ فيو أيضان أف الدخؿ الهحدكد يحد هف اإلقداـ عمى األخذ باألفكار 
كما أن حجم الحيازة . الجديدة الهرتفعة التكاليؼ كالتي ال يتحهؿ فييا الهزارع عنصر الهخاطرة

وبالتالي فمن المتوقع أن تشير نتائج األبحاث التي تتناول ، الزراعية يعكس الدخل السنوي
موضوع العالقة بين متوسط الدخل السنوي والتعرض لوسائل االتصال المختمفة عمى غرار تمك 

قة بيف حجـ الحيازة الزراعية كالتعرض لكسائؿ االتصاؿ، حيث تبيف أف النتائج التي تتناول العال
. هعظـ األبحاث تهيؿ إلى تأكيد كجكد عبلقة ايجابية بيف الدخؿ كالتعرض لغالبية كسائؿ االتصاؿ

أن فرصة السماع عن ( 201، ص 1978: بك جبلؿ)و ، (490، ص 1965: مميكو)فقد أوضح 
: روجرز)كما توصل كل من . لدخؿ الهادم لمقركم الهستقبؿ لياالفكرة الجديدة تزداد بارتفاع ا

إلى وجود ( 284، ص 1978: بف جمكؿ)و، (324، ص 1969: عكدة)و، (614، ص 1966
كما أوضح ، عالقة موجبة بين التعرض لوسائل االتصال الجماىيرية وبين ارتفاع الدخل السنوي

وجود عالقة بين الدخل األسري السنوي لممزارع وبين تعدد المصادر ( 135، ص 1977: الجزار)
إلي ( 95، ص 1978: عصمت)وكذلك توصل . المرجعية واألساليب المعرفية التي يتعرض ليا

وجود عالقة طردية بين الدخل األسري السنوي لمزراع وبين مقدار تعرضيم لوسائل االتصال 
، (18، ص 1966: بابرماير وروجرز)هية، كها كجد كؿ هف اإلرشادية الزراعية والوسائل اإلعال

أن ذوي الدخل السنوي ( 190، ص 1976: شاىيناز طمعت)و، (8، ص 1968: دكتشهاف)و
. المنخفض أكثر استماعًا إلى الراديو

 
كبالرغـ هف ذلؾ لـ تتكصؿ بعض ىذه الدراسات إلى تأكيد ىذه العبلقة، فأكضحت نتائج دراسة 

عدم وجود عالقة ( 119، ص 1980: سمكل صالح)و، (42، ص 1950: اردسابروسكي وجارك)
. معنوية بين درجة االستماع لبرامج اإلذاعية الريفية وبين الدخل المزرعي السنوي



كفقان لصافي  لتوزيع الزراع المبحوثين( 10.4)كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، فيعرض الجدكؿ 
 .الدخؿ السنكم

 
 :الزراع المبحوثين وفقًا لصافي الدخل السنويتوزيع : 10.4 جدول

 
 صافي الدخؿ السنكم عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية

36.3 % 

44.7 % 

20 % 

53 

67 

30 

. شيكؿ 9000 - 5000

. شيكؿ 20000 - 10000

. شيكؿ 50000 - 21000

 الهجهكع 150 100%
 

( 50–  5)أكضحت النتائج البحثية أف صافي الدخؿ السنكم لمزراع الهبحكثيف يتراكح ها بيف 
وقد بمغ .  شيكؿ10420 شيكؿ، كبانحراؼ هعيارم قدره 15140ألف شيكل بمتوسط حسابي قدره 

عدد المزارعين الذين يقل صافي الدخل السنوي ليم عن عشرة آالف شيكل ثالثة وخمسين مزارعًا 
الدخؿ السنكم ليـ عف كاحد بينما بمغ عدد المزارعين الذين يقل صافي ، %35.3بنسبة قدرىا 

كما بمغ عدد من يزيد صافي ، % 44.7كعشريف ألؼ شيكؿ سبعة كستكف هزارعان بنسبة قدرىا 
من الزراع % 20الدخل السنوي ليم عن إحدى وعشرين ألف سيكل ثالثين مزارعًا بنسبة قدرىا 

. المبحوثين
 

: توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لالتجاه نحو اإلرشاد الزراعي11.2.4 
 

يقصد باالتجاه نحك اإلرشاد الزراعي درجة هيؿ الهبحكث نحك اإلرشادالزراعي، كقد تـ تحديد ىذه 
الدرجة هف خبلؿ التعرؼ عمى هكقؼ الهزارعيف الهبحكثيف هف حيث الهكافقة أك عدـ الهكافقة أك 

 هيدانيان وتمت مراجعة ىذه العبارات. الهحايد لخهسة عشر عبارة تتعمؽ باإلرشاد الزراعي
حصائيان، ككذلؾ تهت هراجعة ىذه العبارات هف قبؿ بعض األخصائييف باإلرشاد الزراعي  كا 

كالتنهية الريفية بغرض التعرؼ عمي ها إذا كانت ىذه العبارات تتضهف بعض نقاط الغهكض 
زالة الغهكض بغرض زيادة هصداقية الهحتكل ليذا الهقياس، كهها  كعدـ الكضكح كلتكضيح كا 

تجدر اإلشارة إليو أف اثناف فقط هف ىذه العبارات سمبية كباقي العبارات ايجابية، كقد استخدهت 
نفس العبارات بنفس التسمسؿ هع االىتداء بهقياس ليكرت الثبلثي، حيث أعطي لمهبحكث في 



حالة الهكافقة التاهة لمعبارات االيجابية الهككنة لمهقياس ثبلث درجات رقهية، كاالستجابة 
أما العبارات السمبية المكونة ليذا . الهحايدة درجتاف رقهيتاف، كعدـ الهكافقة درجة رقهية كاحدة

وأعطيت ، المقياس فقد أعطيت في حالة الموافقة التامة لمعبارة السمبية درجة رقمية واحدة
أما االستجابة بعدم الموافقة فقد رصدت ليا ثالث ، درجتان رقميتان في حالة االستجابة المحايدة

وقد تم حساب المجموع الكمي التجاىات المزارعين نحو اإلرشاد . رجات رقهية في ىذه الحالةد
الزراعي من خالل جمع ما تحصل عميو المزارع المبحوث من درجات رقمية عبر جميع عبارات 

وقد كانت أعمى قيمة رقمية معبرة عن اتجاىات ، مقياس اتجاىات المزارعين نحو اإلرشاد الزراعي
 20 درجة رقهية، كأقؿ قيهة رقهية ىي 45عيف الهبحكثيف نحك اإلرشاد الزراعي ىي  المزار

. درجة رقهية
 

كفيها يتصؿ بالدراسات السابقة كالتي حاكلت استجبلء العبلقة ها بيف االتجاه نحك اإلرشاد 
أن الزراع ( 129، ص 1957: المرزوقي)الزراعي كالسمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع، فقد كجد 

ذوي االتجاه الشديد نحو كل من اإلرشاد الزراعي والمرشد الزراعي أكثر تعرضًا لطرق اإلرشاد 
في دراستو حول اتجاىات المزارعين نحو استخدام ( 1990: صالح)كما أوضح . الزراعي

ا ىذه المبيدات إيجابية العالقة بين اتجاىات المزارعين وكل من المتغيرات البحثية التي تضمنتو
، درجة القدرية، االتصال باإلرشاد الزراعي، المشاركة االجتماعية، المينة الرئيسية: الدراسة كىي

في حين كانت تمك العالقة عكسية مغزوية مع متغير االحتياجات التعميمية ، االستبصار الوجداني
 هغزكية بيف ومن ناحية أخرى لم توضح ىذه الدراسة قيام عالقة ارتباطيو، اإلرشادية لمزراع

اتجاىات الهزارعيف نحك استخداـ الهبيدات، ككؿ هف العهر، الهستكل التعميهي، عدد أفراد 
وبصورة عامة فإن ىذه الدراسة أيضًا قد كشفت أن . األسرة، هستكل الهعيشة، هصادر الهعمكهات

رشاد الزراعي، االتصال باإل، االستبصار الوجداني، االحتياج التعميمي اإلرشادي، المينة الرئيسية
درجة القدرية كهتغيرات هستقمة تؤثر هجتهعة في اتجاىات الزراع نحك استخداـ الهبيدات 

. من التباين الكمي في تمك االتجاىات% 70الزراعية كها أنيا تفسر حكالي 
 

كفقان لبلتجاه  لتوزيع الزراع المبحوثين( 11.4)كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، يعرض الجدكؿ 
. نحك اإلرشاد الزراعي

 
 أف الهتكسط الحسابي التجاىات الهزارعيف نحك اإلرشاد  الزراعي قد بمغ  (11.4 )يكضح الجدكؿ

واستنادًا لذلك فقد تم تقسيم أفراد .  درجة رقهية5.8درجات رقهية بانحراؼ هعيارم قدره  9.34
ة الهبحكثيف الذيف فئة االتجاىات السمبية والتي تضمنت كاف: عينة البحث إلى الفئات التالية



درجة رقهية فأقؿ عبر هقياس االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، حيث بمغ عددىـ  32تحصمكا عمى 
أما فئة االتجاىات ، من المجموع الكمي لممبحوثين% 28.7مبحوثًا بنسبة تقدر بحوالي  43

لغ عددىـ درجة رقمية وب( 37–33)المحايدة والتي تضمنت كافة المبحوثين الذين تحصموا عمى 
أما فئة االتجاىات ، من المجموع الكمي لممبحوثين% 32هبحكثان بنسبة تقدر بحكالي  48

 درجة 38االيجابية نحو اإلرشاد الزراعي فإنيا تضمنت كافة المبحوثين الذين تحصموا عمى 
من المجموع % 39.3 هبحكثان بنسبة تقدر بحكالي 59رقهية فأكثر كبمغ عدد أفراد ىذه الفئة 

لي لمهزارعيف الهبحكثيف، األهر الذم يؤكد ايجابية اتجاىات نسبة كبيرة هف الهزارعيف الك
الهبحكثيف نحك اإلرشاد الزراعي في الكقت الذم تتسـ فيو اتجاىات أكثر هف نصؼ الهزارعيف 
الهبحكثيف بالسمبية كالحيادية األهر الذم قد يرجع إلى حد كبير بسبب كجكد ثغرة كنقص في 

الهستكيات الهعرفية كالهيارية لمعاهميف باإلرشاد الزراعي، ككذلؾ القصكر قي كيفية استحضار 
. كاستخداـ ىذه الهعارؼ كالهيارات بشكؿ فعاؿ كفي الكقت الهناسب

 
 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لالتجاه نحو اإلرشاد الزراعي: 11.4 جدول

 

 فئات االتجاه نحك عدد الزارع الهبحكثيف النسبة الهئكية
 اإلرشاد الزراعي

28.7 

32 

39.3 

43 

48 

59 

(.  درجة فأقؿ32)سمبي 
(.  درجة37–33)هحايد 
(.  درجة فأكثر38)ايجابي

 الهجهكع 150 100
 
 
 

 :التجاه نحو العمل الزراعيل توزيع الزراع المبحوثين وفقًا 12.2.4
 

يقصد باالتجاه نحك العهؿ الزراعي درجة هيؿ الهبحكث نحك العهؿ الزراعي، كتـ تحديد ىذه 
الدرجة هف خبلؿ التعرؼ عمى هكقؼ الهزارعيف الهبحكثيف هف حيث الهكافقة أك عدـ الهكافقة أك 

وقد تمت مراجعة ىذه . الهحايد لستة عشر عبارة تتعمؽ بالعهؿ الزراعي الحقمي كأىهية الزراعة
حصائيا، ككذلؾ تهت هراجعة ىذه العبارات هف قبؿ بعض األخصائييف ال عبارات هيدانيان كا 

باإلرشاد الزراعي كالتنهية الريفية بغرض التعرؼ عمي ها إذا كانت ىذه العبارات تتضهف بعض 



زالة الغهكض بغرض زيادة هصداقية الهحتكل ليذا  نقاط الغهكض كعدـ الكضكح، كلتكضيح كا 
الهقياس، كهها تجدر اإلشارة إليو أف ثبلثة فقط هف ىذه العبارات ايجابية كباقي العبارات سمبية 

كاستخدهت نفس العبارات بنفس التسمسؿ هع االىتداء بهقياس ليكرت الثبلثي، حيث أعطي 
لمهبحكث في حالة الهكافقة التاهة لمعبارات االيجابية الهككنة لمهقياس ثبلثة درجات رقهية، 

أما العبارات السمبية . كاالستجابة الهحايدة درجتاف رقهيتاف، كعدـ الهكافقة درجة رقهية كاحدة
، المكونة ليذا المقياس فقد أعطيت في حالة الموافقة التامة لمعبارة السمبية درجة رقمية واحدة

أما االستجابة بعدم الموافقة فقد رصدت ، وأعطيت درجتان رقميتان في حالة االستجابة المحايدة
 ثـ تـ حساب الهجهكع الكمي التجاىات الهزارعيف نحك العهؿ الزراعي ،ثة درجات رقهيةليا ثال

هف خبلؿ جهع ها حصؿ عميو الهزارع الهبحكث هف درجات رقهية عبر جهيع عبارات هقياس 
اتجاىات الهزارعيف نحك العهؿ الزراعي، كقد كانت أعمى قيهة رقهية هعبرة عف اتجاىات 

درجة  22 درجة رقهية، كأقؿ قيهة رقهية ىي 48الهزارعيف الهبحكثيف نحك العهؿ لزراعي ىي 
. رقهية

 
كىنالؾ العديد هف الدراسات التي تناكلت اتجاىات الهزارعيف نحك العهؿ الزراعي، كنحك الهبتكرات 

الزراعية، كاالستعداد لمتغيير، كها إلى ذلؾ هف الهكاضيع ذات الصمة باإلرشاد الزراعي في 
حول اتجاىات المزارعين نحو العمل الزراعي ( 1990: الميمة)هختمؼ أقطار العالـ، ففي دراسة 

أوضحت ىذه الدراسة وجود عالقة ارتباطيو معنوية بين كل من ، وبعض العوامل المرتبطة بو
المشاركة ، قوة العمل الزراعي، اتجاىات المزارعين نحو العمل الزراعي وكل من حجم العائمة

هعمكهات الزراعية، كاالستعداد لمتغيير، كعند دراسة تأثير ىذه الهتغيرات مصادر ال، االجتماعية
الهستقمة هجتهعة عمى اتجاىات الهزارعيف نحك العهؿ الزراعي تبيف أف هستكل الهعيشة، 

كهصادر الهعمكهات الزراعية، كالهشاركة االجتهاعية، كاهتبلؾ كسائؿ اإلنتاج، كالحيازة الهز 
من التباين % 35رعية، كقكة العهؿ الزراعي، كعدد أفراد األسرة تستطيع جهيعيا أف تفسر 

وىي معنوية في تأثيرىا عمى اتجاىات ، الحادث في اتجاىات المزارعين نحو العمل الزراعي
. المزارعين نحو العمل الزراعي

 
إلي وجود عالقة طردية بين اتجاه الزراع نحو العمل ( 98، ص 1978: عصمت)كذلؾ تكصؿ 
كما . بيف هقدار تعرضيـ لكسائؿ االتصاؿ اإلرشادية الزراعية كالكسائؿ اإلعبلهيةالزراعي و
إلى وجود عالقة طردية بين التعرض لوسائل اإلعالم وبين ( 134ص : 1978: أبو عمي)توصل 

. اتجاه الزراع نحو العمل الزراعي



كفقان لبلتجاه  يفلتوزيع الزراع المبحوث( 12.4)كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، يعرض الجدكؿ 
. نحك العهؿ الزراعي

 

 :نحو العمل الزراعيوفقًا لالتجاه توزيع الزراع المبحوثين : 12.4جدول 
 

 فئات االتجاه نحك عدد الهزارعيف الهبحكثيف النسبة الهئكية
 العهؿ الزراعي

24 % 
36.7 % 
39.3 % 

36 

55 

59 

 (.درجة 36 - 32)سمبي 

(.  درجة40 – 37)هحايد 
(.  درجة48 - 41)ايجابي

100 %  الهجهكع 150
 

 39.1يكضح الجدكؿ السابؽ الهتكسط الحسابي التجاىات الهزارعيف نحك العهؿ الزراعي بمغ 
واستنادًا لذلك فقد تم  تقسيم أفراد عينة . درجة رقمية 4.9درجة رقمية بانحراف معياري قدره 

تضهنت كافة الهبحكثيف الذيف تحصمكا فئة االتجاىات السمبية والتي : البحث إلى الفئات التالية
مبحوثًا  36حيث بمغ عددىم ، درجة رقمية التجاىاتيم نحو العمل الزراعي( 36 - 32)عمى 

أما فئة االتجاىات المحايدة والتي ، من المجموع الكمي لممبحوثين% 24بنسبة تقدر بحوالي 
اتجاىاتيـ نحك العهؿ درجة رقمية ل( 40 -37)تضمنت كافة المبحوثين الذين تحصموا عمى 

من المجموع الكمي %  36.7مبحوثًا بنسبة تقدر بحوالي  55الزراعي، حيث بمغ عددىـ 
 أها فئة االتجاىات االيجابية نحك العهؿ الزراعي فإنيا تضهنت كافة الهبحكثيف الذيف ،لممبحوثين

مبحوثًا  59درجة رقهية التجاىاتيـ نحك العهؿ الزراعي كبمغ عددىـ ( 48 – 41)تحصمكا عمى 
هف الهجهكع الكمي لمهزارعيف الهبحكثيف، األهر الذم يؤكد ايجابية % 39.3بنسبة تقدر بحوالي 

. اتجاىات نسبة كبيرة هف الهزارعيف الهبحكثيف نحك العهؿ الزراعي
 

: التجاه نحو المزارعينلتوزيع الزراع المبحوثين وفقًا  13.2.4
 

يقصد باالتجاه نحك الهزارعيف درجة هيؿ الهبحكث نحك غيرىـ هف الهزارعيف، كتـ تحديد ىذه 
هكقؼ الهزارعيف الهبحكثيف هف حيث الهكافقة أك عدـ الهكافقة أك  الدرجة هف خبلؿ التعرؼ عمى

وتمت . الهحايد لستة عشر عبارة تتعمؽ بهكقؼ كرأم الزراع الهبحكثيف نحك غيرىـ هف الهزارعيف



ح صائيا ككذلؾ تهت هراجعة ىذه العبارات هف قبؿ بعض مراجعة ىذه العبارات ميدانيًا وا 
األخصائييف باإلرشاد الزراعي كالتنهية الريفية بغرض التعرؼ فيها إذا كانت ىذه العبارات تتضهف 
زالة الغهكض لغرض زيادة هصداقية الهحتكل  بعض نقاط الغهكض كعدـ الكضكح، كلتكضيح كا 
ليذا الهقياس، كهها تجدر اإلشارة إليو أف عبارتاف فقط هف ىذه العبارات سمبية، كباقي العبارات 
ايجابية كاستخدهت نفس العبارات بنفس التسمسؿ هع االىتداء بهقياس ليكرت الثبلثي، حيث 
أعطي لمهبحكث في حالة الهكافقة التاهة لمعبارات االيجابية الهككنة لمهقياس ثبلث درجات 

أما العبارات . رقهية، كاالستجابة الهحايدة درجتاف رقهيتاف، كعدـ الهكافقة درجة رقهية كاحدة
السمبية المكونة ليذا المقياس فقد أعطيت في حالة الموافقة التامة لمعبارة السمبية درجة رقمية 

أما االستجابة لعدم الموافقة فقد ، وأعطيت درجتان رقميتان في حالة االستجابة المحايدة، واحدة
ـ حساب الهجهكع الكمي التجاىات الهزارعيف نحك ثم ت، رصدت ليا ثالثة درجات رقمية

الهزارعيف هف خبلؿ ها تحصؿ عميو الهزارع الهبحكث هف درجات رقهية عبر جهيع عبارات 
هقياس اتجاىات الزراع الهبحكثيف نحك غيرىـ هف الهزارعيف كقد كانت أعمى قيهة رقهية هعبرة 

 درجة رقهية كأقؿ قيهة 36عف اتجاىات الهزارعيف الهبحكثيف نحك غيرىـ هف الهزارعيف ىي  
.  درجة رقهية12رقهية ىي 

 
كفقان لبلتجاه نحك  توزيع الزراع المبحوثين( 13.4)كفيها يتصؿ بالدراسة الحالية، يعرض الجدكؿ 

غيرىـ هف الهزارعيف، كيتضح هف ىذا الجدكؿ أف الهتكسط الحسابي التجاىات الهزارعيف نحك 
واستنادًا لذلك .  درجة رقهية3.3درجة رقهية بانحراؼ هعيارم قدره  30غيرىـ هف الهزارعيف بمغت 

فئة االتجاىات السمبية والتي تضمنت كافة : فقد تم  تقسيم أفراد عينة البحث إلى الفئات التالية
درجة رقمية التجاىاتيم نحو المزارعين حيث بمغ ( 28 - 12)المبحوثين الذين تحصموا عمى 

أما ، من المجموع الكمي لممبحوثين% 22 هبحكثان بنسبة تقدر بحكالي 33عدد أفراد ىذه الفئة 
درجة ( 30-29)فئة االتجاىات المحايدة والتي تضمنت كافة المبحوثين الذين تحصموا عمى 

 هبحكثان بنسبة تقدر بحكالي 51رقمية التجاىاتيم نحو المزارعين حيث بمغ عدد أفراد ىذه الفئة 
حكثيف، أها فئة االتجاىات االيجابية نحك الهزارعيف فإنيا تضهنت من المجموع الكمي لممب% 34

درجة رقمية التجاىاتيم نحو المزارعين وبمغ عدد ( 36-32)كافة الهبحكثيف الذيف تحصمكا عمى 
هف الهجهكع الكمي لمهزارعيف الهبحكثيف، % 44مبحوثًا بنسبة تقدر بحوالي  66أفراد ىذه الفئة 

األهر الذم يؤكد ايجابية اتجاىات نسبة كبيرة هف الهزارعيف الهبحكثيف نحك غيرىـ هف 
. الهزارعيف

 

. التجاه نحو المزارعينلتوزيع الزراع المبحوثين وفقًا : 13.4 جدول



 

 عدد الزراع الهبحكثيف النسبة الهئكية
 فئات االتجاه نحك
 غيرىـ هف الهزارعيف

22 

23 

44 

33 

51 

66 

 (.درجة 28-12 )سمبي

(. درجة 31– 29 )هحايد

(. درجة 36-32)ايجابي

 الهجهكع 150 100
 

: توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمصادر المعمومات الزراعية 14.2.4
 

ال ريب أف الهزارع الذم يستقي هعارفو الزراعية هف هصادر هتعددة كهتنكعة أكثر تعرضان لؤلفكار 
كما أن المزارع الذي يتصل دومًا بمصادر معمومات ،الجديدة كأسرع هف غيره تبنيان لتمؾ األفكار

 ىذه موضوعية غالبًا ما يكون أسبق من نظرائو في المجتمع المحمي الذين ال يمجئون إلى مثل
وقد أمكن لمباحث تحديد مصادر المعمومات الزراعية التي ، (305، ص 1987: صالح)الهصادر 

وقد أخذ كل ، يتصل بيا الزراع المبحوثين من خالل إجاباتيم عمى سؤال يتعمق بيذا الشأن
ؿ ومن ثم فقد أبانت النتائج البحثية الواردة بالجدو، (1)مصدر يجيب عنو المزارع القيمة الرقمية 

أن عدد مصادر المعمومات الزراعية التي يتصل بيا الزراع المبحوثين يتراوح من مصدر ( 14.4)
 1.3هصدر كانحراؼ هعيارم قدره  3.8بمتوسط حسابي قدره ، واحد فقط إلى خمسة مصادر

. هصدر
 

. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لتعرضيم لكل مصدر من مصادر المعمومات الزراعية: 14.4 جدول
 

 النسبة الهئكية عدد الزراع الهبحكثيف عدد الهصادر
. هصدر 2 – 1

. هصادر 4 – 3

. هصادر فأكثر 5

34 

46 

70 

22.7 % 

30.7 % 

46.6 % 

 %100 150 الهجهكع

 



أهكف أيضان تقسيـ الزراع الهبحكثيف كفقان لعدد الهصادر التي يستقكا هنيا هعمكهاتيـ الزراعية، 
من الزراع المبحوثين يستقوا معموماتيم % 1.4أن (  15.4)فقد أكضحت النتائج الكاردة بالجدكؿ 
بينما بمغ عدد ، وقد بمغ عدد ىذه الفئة مزارعين اثنين، الزراعية من مصدر زراعي واحد فقط

المزارعين المبحوثين الذين يستقوا معموماتيم الزراعية من مصدرين اثنين اثنان وثالثون مزارعًا 
وبمغ عدد الزراع المبحوثين ، من إجمالي عدد الزراع المبحوثين، %21.3مبحوثًا وبمغت نسبتيم 

الذين يستقوا معموماتيم الزراعية من ثالثة مصادر تسعة وعشرون مزارعًا مبحوثًا وبنسبة قدرىا 
وقد بمغ الزراع المبحوثين الذين يستقوا معموماتيم الزراعية من أربعة مصادر زراعية ، 19.3%

، بينها بمغ عدد هف يستقكا هعمكهاتيـ 11.3هبحكثان كبنسبة هئكية قدرىا سبعة عشر مزارعًا 
من % 46.7الزراعية هف خهسة هصادر زراعية سبعيف هزارعان هبحكثان كبنسبة هئكية قدرىا 

ويتضح مما سبق أن ما يزيد عمى نصف عدد الزراع المبحوثين . إجمالي الزراع المبحوثين
. أربعة هصادر فأكثريستقوا معموماتيم الزراعية من 

 
 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لعدد مصادر المعمومات: 15.4 جدول

 
 النسبة الهئكية عدد الزراع الهبحكثيف عدد الهصادر

1 

2 

3 

4 

5 

2 

32 

29 

17 

70 

1.4% 

21.3 % 

19.3% 

11.3% 

46.7 % 

 %100 150 الهجهكع

كقد أهكف ترتيب هصادر الهعمكهات كفقان لتكرارىا كهصدر لمهعمكهات الزراعية بيف الهبحكثيف 
مديرية الزراعة مئة وتسعة ، المرشد الزراعي خمسة وثمانون مزارعا مبحوثًا ً : عمى النحك اآلتي

سبعة الجيران مئة و، النشرات اإلرشادية خمسة وتسعون مزارعًا مبحوثاً ، وعشرون مزارعًا مبحوثاً 
(. 16.4جدول )عشر هزارعان هبحكثان، الخبرة الذاتية هئة كخهسكف هزارعان هبحكثان 

 
أف الهرشد الزراعي يأتي في نياية قائهة هصادر الهعمكهات الزراعية ( 16.4)هف الجدكؿ يتضح 

لمهبحكثيف، هها يدؿ عؿ ضعؼ الخدهة اإلرشادية، كبالتالي ضعؼ عهمية االتصاؿ ها بيف الزراع 
. الهبحكثيف كبيف الهرشد الزراعي

 
 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لتكرار مصادر المعمومات: 16.4جدول 



 

النسبة الهئكية  التكرار الهصدر
 إلجهالي العينة

. الخبرة الذاتيػػػة
. هديرية الزراعػػة

. الجيػػػػػػراف
. النشرات اإلرشادية
 .الهرشد الزراعػي

150 

129 

117 

95 

85 

100% 

86 % 

78 % 

63.3 % 

56.7 % 

 
: توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لتبني الممارسات المزرعية العصرية 15.2.4

 

العممية العقمية التي يمر بيا الفرد منذ سماعو " :التبني بأنو ( 76، ص 1969: روجرز)عرؼ 
". عن فكرة ما حتى تبنييا النيائي

 
العممية التقديرية العقالنية :" أنوفقد عرف التبني عمى ( 331، ص 1975: عبد الغفار)أها 

والنفسية الشعورية التي يمر بيا الفرد من وقت سماعو بفكرة ما حتى اقتناعو بيا ورسوخيا 
كلهعرفة تبني الزراع الهبحكثيف لؤلفكار كالهستحدثات الزراعية الجديدة ، "كجزء من سموكو وقيمو

تـ تكجيو سؤاؿ لمزراع الهبحكثيف حكؿ هدل هناسبة األفكار الجديدة التي يقدهيا اإلرشاد 
وقد أخذت ، (ال)أو ( نعم)الزراعي لمزارع الهبحكثيف، كانحصرت اإلجابة لمزراع الهبحكثيف ب

(. صفر)القيمة الرقمية( ال)بينما حصمت اإلجابة ( 2)القيمة الرقمية ( نعـ)اإلجابة 
 

 هزارعان هبحكثان أجابكا بأف األفكار الجديدة التي يقدهيا اإلرشاد كفأكضحت النتائج أف ثبلثة كثهاف
، من مجموع الزراع المبحوثين% 55.3الزراعي هناسبة ليـ، كقد هثمت ىذه الفئة نسبة قدرىا 

، بينما أجابت الفئة األخرى بأن األفكار الجديدة التي يقدميا اإلرشاد الزراعي غير مناسبة ليم
% 44.7ف هزارعان هبحكثان بنسبة قدرىا وكان عدد المزارعين المبحوثين في ىذه الفئة سبعة وستو

(. 17.4جدول)هف هجهكع الهزارعيف الهبحكثيف، 
 

 : المبحوثينلمزراعمدى مناسبة األفكار الجديدة : 17.4 جدول
 

 ال نعـ البياف



 67 83 العدد

 % 44.7 % 55.3 النسبة الهئكية

 
كلمتحقؽ هف تطبيؽ الزراع الهبحكثيف لؤلفكار كالهستحدثات الزراعية الجديدة، تـ تكجيو سؤاؿ 

تركز ىذا السؤال حول تطبيق المزارع لألفكار والمستحدثات ( نعم)آخر لمهزارعيف الذيف أجابكا ب
 الرقهية القيمة( نعم)وقد أخذت اإلجابة ( ال)أو ( نعم)وانحصرت اإلجابة ىنا ب، الزراعية الجديدة

ولقد شكل عدد المزارعين الذين طبقوا ، (صفر)القيمة الرقمية ( ال)بينما أخذت اإلجابة ( 1)
بينما ، %87.9األفكار والمستحدثات الزراعية الجديدة ثالث وسبعون مزارعًا مبحوثًا بنسبة قدرىا 

 الجديدة عشرة كان عدد المزارعين المبحوثين الذين لم يطبقوا األفكار والمستحدثات الزراعية
(. 18.4جدول )، %12.1هزارعيف بنسبة قدرىا 

 
 :تطبيق الزراع المبحوثين لألفكار والمستحدثات الزراعية الجديدة: 18.4 جدول رقم

 
 ال يطبؽ يطبؽ البياف
 10 73 العدد

 %12.1 % 87.9 النسبة الهئكية

   
يتضح هها سبؽ أف نسبة كبيرة هف الهزارعيف الهبحكثيف طبقكا األفكار كالهستحدثات الزراعية 

. الجديدة
 

  طريقة قياس السموك االتصالي اإلرشادي لمزراع المبحوثين3.4
 

 : مقدمة1.3.4
 

تهكف الباحث هف قياس السمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع الهبحكثيف بحصر إجابات الزراع 
الهبحكثيف عمى عدة أسئمة تكضح سمككيـ االتصالي اإلرشادم، كىذه األسئمة تركزت بشكؿ 

مشاىدة البرامج ، االستماع إلى البرامج اإلذاعية بالراديو:-  هباشر حكؿ الهكضكعات التالية
وكذلك تم توجيو ، استعمال التميفون والتميفون النقال، مطالعة الصحف والمجالت، التميفزيونية



اع الهبحكثيف ومدى اتصال الزر، أسئمة لمزراع المبحوثين حول مصادر المعمومات الزراعية
.  بالهرشد الزراعي

 
 : في قياس السموك االتصالي االرشاديأىم النتائج التي تم التوصل إلييا 2.3.4 

 
: البرامج اإلذاعية بالراديو1.2.3.4 

 
تـ قياس االستهاع لمبراهج اإلذاعية بالراديك عف طريؽ تكجيو سؤاؿ لمهزارع الهبحكث حكؿ 

وقد حصل المزارع المبحوث في ، لالستماع لمبرامج اإلذاعية بالراديو( ال)أو (  نعم)اإلجابة ب
فقد حصل عمى صفر درجة ( ال)أما في حالة اإلجابة ، عمى درجتين رقميتين( نعم)حالة اإلجابة 

أن المزارعين المبحوثين الذين أجابوا ( 19.4)كقد أكضحت النتائج الكاردة بالجدكؿ ، هيةرق
كان ( ال)، أها الهزارعيف الذيف أجابكا ب%51.3 هزارعان بنسبة قدرىا 77كان عددىم ( نعم)ب

 %.  48.7مزارعًا بنسبة قدرىا  73عددىم 

 

حول طبيعة البرامج التي ( نعم)كبعد ذلؾ تـ تكجيو سؤاؿ لمهزارعيف الهبحكثيف الذيف أجابكا ب
برامج زراعية أو ، برامج ترفييية، تمثيميات، دينية، ثقافية، يستمعوا إلييا سواء كانت إخبارية

أن سبعًا وسبعين مزارعًا ( 20.4)وقد أوضحت النتائج الواردة بالجدول . غير ذلك من البرامج
رعان هبحكثان يستهعكف لمبراهج الثقافية، خمسة عشر مزا، مبحوثًا يستمعون لمبرامج اإلخبارية

كخهسة عشر هزارعا هبحكثان يستهعكف لمبراهج الدينية، اثنا عشر هزارعان هبحكثان يستهعكف 
لمتهثيميات، خهسة عشر هزارعان هبحكثان يستهعكف لمبراهج الترفييية، كتسعة عشر هزارعان هبحكثان 

. يستهعكف لمبراهج الزراعية
 

 : لوسائل االتصال الجماىيريةامزارعين الذين تعرضوعدد ال: 19.4جدول 
 

 الهصدر التكرار النسبة الهئكية
51.3  %

40.7  %

8 % 

77 

61 

12 

. كػػػػػػالرادم
. كفػػػػالتميفزم

. الصحؼ كالهجبلت
 

 :ين طبيعة البرامج التي تعرض ليا الزارع المبحوث:20.4جدول 



 

ػاف
البي

 

 صحؼ كهجبلت تمفزيػكف راديػك

رية
خبا
إ

فية 
ثقا

نية 
دي

ات 
ثيمي
ته

يية 
رفي
ت

عية 
زرا

رية 
خبا
إ

فية 
ثقا

نية 
دي

ات 
ثيمي
ته

يية 
رفي
ت

عية 
زرا

رية 
خبا
إ

فية 
ثقا

نية 
دي

 

رار
لتك
ا

 7
7

 1
5

 1
5

 1
2

 1
5

 1
9

 1
3
1

 1
1
5

 1
1
8

 1
1
8

 1
0
1

 

9
5

 1
6

 

6 3 

 
:  مشاىدة البرامج التمفزيونية2.2.3.4

 
تـ قياس هشاىدة البراهج التمفزيكنية عف طريؽ تكجيو سؤاؿ لمهزارع الهبحكث حكؿ اإلجابة 

وقد حصل المزارع المبحوث في حالة ، لمشاىدة لمبرامج اإلذاعية بالتمفيزيون( ال)أو ( نعم)ب
فقد حصل عمى صفر درجة ( ال)أما في حالة اإلجابة ، عمى درجتين رقميتين( نعم)اإلجابة 
كان ( نعم)أن المزارعين الذين أجابوا ب( 19.4) كقد أكضحت النتائج الكاردة بالجدكؿ، رقمية

   89كان عددىم ( ال)أما المزارعين الذين أجابوا ب،  %40.7 هزارعان، بنسبة قدرىا 61عددىم 
 %. 59.3هزارعان بنسبة قدرىا 

 
حكؿ طبيعة البراهج التي ( نعم)كبعد ذلؾ تـ تكجيو سؤاؿ لمهزارعيف الهبحكثيف الذيف أجابكا ب

يشاىدكنيا سكاء كانت إخبارية، ثقافية، دينية، تهثيميات، براهج ترفييية، براهج زراعية أك غير 
أن مئة وواحد وثالثين مزارعًا ( 20.4 )ذلؾ هف البراهج، كقد أكضحت النتائج الكاردة بالجدكؿ

ان هبحكثان يشاىدكف البراهج وأن مئة وخمسة عشر مزارع، مبحوثًا يشاىدون البرامج اإلخبارية
الثقافية، كأف هئة كثهانية عشر هزارعان هبحكثان يشاىدكف البراهج الدينية، كأف هئة كثهانية عشر 

هزارعان هبحكثان يشاىدكف التهثيميات، ككذلؾ هئة ككاحد هزارع هبحكث يشاىدكف البراهج 
. الترفييية، كخهس كتسعكف هزارعان هبحكثان يشاىدكف البراهج الزراعية

 

:  مطالعة الصحف والمجالت3.2.3.4
 

تـ قياس هطالعة الصحؼ كالهجبلت عف طريؽ تكجيو سؤاؿ لمهزارع الهبحكث حكؿ اإلجابة 
( نعم)وقد حصل المزارع المبحوث في حالة اإلجابة ، لمطالعة الصحف والمجالت( ال)أو ( نعم)ب

وقد أوضحت . لى صفر درجة رقهيةفقد حصل ع( ال)أما في حالة اإلجابة ، عمى درجتان رقميتان



مزارعًا بنسبة  12كان عددىم ( نعم)أن المزارعين الذين أجابوا ب( 19.4)النتائج الواردة بالجدول 
 %. 92 هزارعان بنسبة قدرىا 138كان عددىم ( ال)أما المزارعين الذين أجابوا ب، % 8قدرىا 

 
حول طبيعة األخبار التي ( نعم)كبعد ذلؾ تـ تكجيو سؤاؿ لمهزارعيف الهبحكثيف الذيف أجابكا ب

وقد . أخبار زراعية أو غير ذلك من األحبار، دينية، ثقافية، يطالعونيا سواء كانت إخبارية
أن ستة عشر مزارعًا يطالعون األخبار في الصحف ( 20.4)أوضحت النتائج الواردة بالجدول 

أف ثبلثة فقط هف الهزارعيف بينما أوضحت النتائج ، وستة فقط يطالعون الثقافة، والمجالت
. الهبحكثيف يطالعكف األخبار الدينية

 
:  االتصال التميفوني4.2.3.4

 
تهكف الباحث هف قياس االتصاؿ التميفكني كذلؾ عف طريؽ تكجيو سؤاؿ لمهزارع الهبحكث إف 

كاف يهتمؾ تميفكف أك تميفكف نقاؿ أك كمييها هعان، كقد تـ إعطاء قيهة رقهية كاحدة لمهزارع الذم 
يهتمؾ كاحد هف ىذه األجيزة أك كمييها هعان، كدرجة صفر لمهزارع الذم ال يستعهؿ أم هف 

عدد المزارعين المبحوثين الذين يستخدمون ( 21.4)ويوضح جدول . التميفكف أك التميفكف النقاؿ
. االتصال التميفوني

 
 : المبحوثين الذين يستخدمون االتصال التميفونيعدد الزارع: 21.4جدول 

 
 استعهاؿ االتصاؿ التميفكني عدد الزراع الهبحكثيف النسبة الهئكية

86.6  %

13.4  %

130 

20 

. نعـ
 .ال

 الهجهكع 150 100%
 

يتضح هف الجدكؿ السابؽ أف عدد الهزارعيف الذيف يستعهمكف االتصاؿ التميفكني بمغ هئة 
بينما بمغ عدد المزارعين المبحوثين الذين ال ، % 86.6كثبلثيف هزارعان هبحكثان، بنسبة قدرىا 

وىذا يدل عمى ، % 13.4بنسبة قدرىا ، يستعممون االتصال التميفوني عشرين مزارعًا مبحوثاً 
ارتفاع نسبة الهزارعيف الهبحكثيف الذيف يستخدهكف االتصاؿ التميفكني نتيجة لكثرة انتشار 

. التميفكنات في هنطقة البحث
 



:  االتصال بالمرشد الزراعي5.2.3.4
 

تـ قياس اتصاؿ الهزارع الهبحكث بالهرشد الزراعي كذلؾ عف طريؽ تكجيو سؤاؿ لمهزارع 
، (2)تأخذ القيمة الرقمية ( نعم )الهبحكث تتعمؽ بزيارة الهرشد الزراعي لو، كفي حالة اإلجابة ب

أن ( 22.4)وقد أوضحت نتائج الجدول (. صفر)تأخذ القيمة الرقمية ( ال)وفي حالة اإلجابة ب
عدد المزارعين المبحوثين الذين يزورىم المرشد الزراعي بمغ تسعة وثمانين مزارعًا مبحوثا بنسبة 

دد الهزارعيف الهبحكثيف الذيف ال يزكرىـ الهرشد الزراعي إحدل بينما بمغ ع، % 59.3قدرىا 
%.  40.7كستيف هزارعان هبحكثان بنسبة قدرىا 

 
 كلبياف أىهية الزيارة التي يقـك بيا الهرشد الزراعي لمهبحكث، قاـ الباحث بتكجيو عدة أسئمة 
لمهزارع الهبحكث تتعمؽ كميا بأىهية زيارة الهرشد الزراعي لو تركزت ىذه األسئمة حكؿ كفاية 

عدد الزيارات التي يقـك بيا الهرشد الزراعي، كهدل استفادة الهزارع الهبحكث هف زيارة الهرشد 
الزراعي، كأىهية الهرشد الزراعي بالنسبة لمهزارع الهبحكث، كفي حالة إجابة الهزارع الهبحكث 

فقد أخذت القيهة الرقهية ( ال)وفي حالة اإلجابة ب، (1)فقد أخذت القيمة الرقمية ( نعم)ب
وىم عدد المزارعين الذين أجابوا ( 89)ثم تم حساب النسبة المئوية وذلك بالقسمة عمى ، (صفر)
.                                 في السؤال الرئيسي( نعم)ب

 

 :توزيع الزراع المبحوثين وفقًا التصال المرشد الزراعي بيم: 22.4 جدول
 

 البيػاف
 زيارة الهرشد الزراعي

 ال نعـ

 61 89 عدد الزراع الهبحكثيف

 % 40.7 % 59.3 النسبة الهئكية

                         

أن ستة وأربعين مزارعًا مبحوثًا أجابوا بأن عدد الزيارات التي ( 23.4)أكضحت نتائج الجدكؿ 
بينما أجاب ثالثة وأربعون مزارعًا ، % 51.7يقوم بيا المرشد الزراعي ليم كافية بنسبة قدرىا 

وعند ، % 48.3مبحوثًا بأن عدد الزيارات التي يقوم بيا المرشد الزراعي غير كافية بنسبة قدرىا 
أجاب ستة وثمانون ، توجيو سؤال آخر لممزارعين حول االستفادة من زيارة المرشد الزراعي ليم



وقد أجاب ، %96.6 الزراعي ليـ بنسبة قدرىا مزارعًا مبحوثًا بأنيم يستفيدون من زيارة المرشد
وعند توجيو ، %3.4ثالثة فقط بأنيم لم يستفيدوا من زيارة المرشد الزراعي ليم بنسبة قدرىا 

أجاب ستة ، سؤال أخير ليؤالء المزارعين المبحوثين حول أىمية المرشد الزراعي بالنسبة ليم
وأجاب ، %96.6 بالنسبة ليـ بنسبة قدرىا وثمانون مزارعًا مبحوثًا بأن المرشد الزراعي ميم

وبذلك توضح ، %3.4ثالثة فقط بأن المرشد الزراعي ليس لو أىمية بالنسبة ليم بنسبة قدرىا
وأن زيارتو ميمة ، النتائج السابقة أن غالبية المزارعين يستفيدون من زيارة المرشد الزراعي ليم

.  الهرشد الزراعي ليـبالنسبة ليم مع مالحظة حاجتيم لزيادة عدد زيارات
 

: تعرض الزراع المبحوثين لجميع وسائل اإلعالم 6.2.3.4
 

إف التعرض لكسائؿ اإلعبلـ شرط هف شركط التنهية التي يهكنيا أف تصبح أحد الهتغيرات الياهة 
التغيير االجتهاعي الهكجو، كفي العصرية عمى نطاؽ كاسع في الدكؿ األقؿ  التي تمعب دكران في

، 1980: طمعت)نهكان، كالفكرة األساسية ىي أف تعرض الفبلح لئلعبلـ يؤدم إلى طريؽ العصرية 
(. 35ص
 

تـ قياس ىذه الدرجة كذلؾ بحساب جهيع القيـ التي تحصؿ عمييا الهزارع الهبحكث كالتي أجاب 
لتعرضو لمبرامج اإلذاعية والتميفزيونية والصحف والمجالت حيث تم حساب ( نعم)عمييا باإلجابة 

وبعد ذلك تم حساب القيم الرقمية لإلجابات لجميع ، لكل مزارع عمى حدة( نعم)إجابة كل 
 (.2)كما ذكرنا سابقًا قد أخذت القيمة الرقمية ( نعم)حيث أن كل إجابة ، المزارعين المبحوثين

 
أن القيم الرقمية لتعرض الزراع المبحوثين لجميع ( 24.4)كقد أكضحت النتائج الكاردة بالجدكؿ 
بمتوسط حسابي قدره ثالث درجات ، درجة رقمية( 6 – 0)كسائؿ اإلعبلـ قد تراكحت ها بيف 

: وقد تم تقسيم الزراع المبحوثين إلى ثالث فئات.  درجة رقهية1.7وبانحراف معياري قدره ، رقمية
الفئة األولى وىي فئة المزارعين ذوى التعرض المنخفض لوسائل اإلعالم والذين حصموا عمى 

أما الفئة الثانية ، %50.7ف رقهيتاف فأقؿ كبمغ عددىـ ستة كسبعكف هزارعان بنسبة قدرىا درجتا
درجات ( 4  -3)فيي فئة المزارعين ذوى التعرض المتوسط لوسائل اإلعالم والذين حصموا عمى

، أها الفئة الثالثة فقد انحصرت %36.7رقمية وبمغ عددىم خمسة وخمسون مزارعًا بنسبة قدرىا 
في فئة الهزارعيف ذكل التعرض العالي لكسائؿ اإلعبلـ كالذيف حصمكا عمى خهس درجات رقهية 

%. 12.6فأكثر كبمغ عددىـ تسعة عشر هزارعان بنسبة قدرىا 
 



 

 :مرشد الزراعي لمزراع المبحوثينأىمية زيارة ال: 23.4 جدول
 

 البياف
 كفاية عدد الزيارات

االستفادة هف زيارة 
 الهرشد الزراعي

أىهية الهرشد الزراعي 
 لمهبحكث

 ال نعـ ال نعـ ال نعـ
 3 86 3 86 43 46 التكرار

 % 3.4 % 96.6 % 3.4 % 96.6 % 48.3 % 51.7  النسبة الهئكية

 
 
 

 :المبحوثين وفقًا لتعرضيم لجميع وسائل اإلعالم المدروسةتوزيع الزراع : 24.4 جدول
 

 درجة التعرض عدد الزراع الهبحكثيف النسبة الهئكية
50.7% 

36.7% 

12.6% 

76 

55 

19 
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  العوامل المؤثرة عمي السموك االتصالي اإلرشادي لمزراع المبحوثين4.4
 

:  مقدمة1.4.4
  

لعكاهؿ الهؤثرة عمي السمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع الهبحكثيف، كسكؼ يتـ الجزء ايعرض ىذا 
ذلؾ العرض هف خبلؿ تناكؿ العبلقات االرتباطية كالتأثيرية بيف الهتغيرات الهستقمة كالسمكؾ 

االتصالي اإلرشادم لمزراع الهبحكثيف، ثـ تناكؿ العكاهؿ الهؤثرة عمي السمكؾ االتصالي اإلرشادم 
. واألتي عرض ألىم النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذا الصدد. لمزراع الهبحكثيف

 
العالقات االرتباطية والتأثيرية بين المتغيرات المستقمة والسموك االتصالي اإلرشادي لمزراع  2.4.4

: المبحوثين



 
ال توجد عالقة ارتباطيو بين السموك االتصالي : "الختبار الفرض اإلحصائي األكؿ كالقائؿ

عدد أفراد األسرة العاممين في ، حجم األسرة، اإلرشادي الزراعي لممزارعين وبين عمر المزارعين
ة الزراعية، الحيازة الحياز، الحالة التعميمية لممزارع، عدد أفراد األسرة المتعممين، المزرعة

الحيكانية، همكية األجيزة الهنزلية، صافي الدخؿ السنكم، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، االتجاه 
نحك العهؿ الزراعي، االتجاه نحك الهزارعيف، التعرض لهصادر الهعمكهات، زيارة الهرشد الزراعي، 

كالتأثيرية بيف تمؾ الهتغيرات الهستقمة فقد تم دراسة العالقات االرتباطية ، "تبني األفكار الجديدة
.  كالسمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع الهبحكثيف

 
لنتائج العالقات االرتباطية والتأثيرية بين المتغيرات المستقمة والسموك ( 25.4)يعرض جدكؿ 

: ويتضح من ىذا الجدول ما يمي. االتصالي اإلرشادي لمزراع المبحوثين
 
فيها يتصؿ بعبلقة أعهار الهزارعيف بسمككيـ االتصالي اإلرشادم اتضح كجكد عبلقة ارتباط  - 1

هعنكية بيف السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي كأعهار الهزارعيف الهبحكثيف، حيث بمغت قيهة 
، كها جاءت كىذه 0.05 كىي قيهة هغزكية عند هستكل داللة 0.168هعاهؿ االرتباط البسيط 

العبلقة طردية أم كمها زاد عهر الهزارعيف زاد السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي لدييـ 
: بو جالل)ك ،(1965: مميكو: )وىذه النتيجة ال تتفق مع ما توصل إليو كل من. كبالعكس

: انياـ الدسكقي)و، (1976: شاىيناز طمعت)و، (1973: حسيف)و، (1966: ركجرز)و، (1978

 (.1977: الشيف)و، (1973: بيمك)و، (1974: هنى سراج)و، (1980: أبك العز)و، (1983

                          

 فيها يتصؿ بعبلقة عدد أفراد أسرة الزراع الهبحكثيف بسمككيـ االتصالي اإلرشادم الزراعي– 2
اتضح عدـ كجكد عبلقة ارتباط بيف كؿ هف عدد أفراد أسرة الزراع الهبحكثيف كهتغير هستقؿ 

، 0.118كالسمكؾ االتصالي اإلرشادم ليـ كهتغير تابع، حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط 
: وىذه العالقة تتفق مع ما توصل إليو كل من. 0.05كىي قيهة غير هغزكية عند هستكل داللة 

: دره)و، (1975: الهرزكقي)و، (1976: صالح)و، (1976:  ليمى حسنيف)و، (1975: العطار)
(. 1974: عبد الهعطي كهحهكد)و، (1978: عصهت)و، (1973

 
فيها يتصؿ بعبلقة عدد أبناء أسرة الزراع الهبحكثيف العاهميف بالزراعة بالسمكؾ االتصالي – 3

أنو ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين ( 25.4 )اإلرشادم الزراعي ليـ، اتضح هف نتائج الجدكؿ



الزراعة، حيث بمغت قيهة السموك االتصالي اإلرشادي الزراعي وعدد أفراد األسرة  العاممين في 
 .0.05كىي قيهة غير هعنكية عند هستكل داللة  0.064-هعاهؿ االرتباط البسيط 

  

فيها يتصؿ بعبلقة عدد أفراد أسرة الزراع الهبحكثيف الهتعمهيف بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم – 4
السمكؾ االتصالي أنو توجد عالقة ارتباط  معنوية بين ( 25.4 )الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ

 0.196اإلرشادم الزراعي كعدد أفراد األسرة الهتعمهيف، حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط 
كقد جاءت ىذه العبلقة طردية أم كمها زاد عدد . 0.05كىي قيهة هعنكية عند هستكل داللة 

وىذه النتيجة . أفراد األسرة الهتعمهيف  زاد السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي لدييـ كبالعكس
: سمكل صالح)في حين ال تتفق مع ما توصمت إليو ، (1978: عصمت)تتفق مع ما توصل إليو 

1980 .)
  
فيها يتصؿ بعبلقة الحالة التعميهية لمزراع الهبحكثيف بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي – 5
ف السمكؾ االتصالي أنو ال توجد عالقة ارتباط  معنوية بي( 25.4 )يتضح هف الجدكؿ. ليـ

 0.140اإلرشادم الزراعي كالحالة التعميهية لمهزارعيف، حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط 
كىذه النتيجة ال تتفؽ هع كؿ ها تكصؿ إليو . 0.05وىي قيمة غير معنوية عند مستوى داللة 

: بيمو)، (1975: المرزوقي)، (1976: عقيمة)، (1971: داو وسركار)، (1965: مميكو: )كؿ هف
في حين تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو (. 1970: الحاروني)، (1980: أبو العز)، (1983
: العطار)، (1968: دوتشمان)، (1954: كيرل)، (1950: سابروسكي وجاكارد: )كل من
(. 1978: بو جالل)، (1975

 

فيها يتصؿ بعبلقة ارتباطيو بيف الحيازة األرضية الهزرية لمزراع الهبحكثيف كبيف السمكؾ – 6
أن ال توجد عالقة ارتباط معنوية ( 25.4)يتضح هف الجدكؿ ، االتصالي اإلرشادم الزراعي ليـ

حيث بمغت قيمة ، بين السموك االتصالي اإلرشادي الزراعي والحيازة المز رعية  لمزراع المبحوثين
كىذه النتيجة . 0.05 كىي قيهة غير هعنكية عند هستكل داللة 0.060معامل االرتباط البسيط 

 في ،(1980: أبو العز)، (1978: عصمت)، (1954: نوكس: )تتفؽ هع ها تكصؿ إليو كؿ هف
، (1976: عبد الغفار)، (1975: العطار: )حيف ال تتفؽ ىذه النتيجة هع ها تكصؿ إليو كؿ هف

(. 1980: سموى صالح)
 
فيها يتصؿ بعبلقة ارتباطيو بيف الحيازة الحيكانية لمزراع الهبحكثيف بالسمكؾ االتصالي – 7

أن توجد عالقة ارتباط  معنوية بين السموك ( 25.4 )اإلرشادم الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ



. 0.238حيث بمغت قيمة معامل االرتباط البسيط ، االتصالي اإلرشادي الزراعي والحيازة الحيوانية
وقد جاءت ىذه العالقة طردية أي كمما زاد ت الحيازة  الحيوانية زاد السموك االتصالي اإلرشادي 

. الزراعي لدييم وبالعكس
 
فيها يتصؿ بعبلقة ارتباطيو بيف همكية الزراع الهبحكثيف لآلالت الهزرية بالسمكؾ االتصالي - 8

د عبلقة ارتباط هعنكية بيف السمكؾ أن ال توج( 25.4 )اإلرشادم الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ
االتصالي اإلرشادم الزراعي كهمكية اآلالت الهزرية، حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط 

 .0.05 كىي قيهة غير هعنكية عند هستكل داللة 0.068
 
فيها يتصؿ بعبلقة همكية الزراع الهبحكثيف لؤلجيزة الهنزلية بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم – 9

وجود عالقة ارتباط  معنوية بين السموك االتصالي ( 25.4) الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ
 0.259حيث بمغت قيمة معامل االرتباط البسيط ، اإلرشادي الزراعي وممكية األجيزة المنزلية

 كقد جاءت ىذه العبلقة طردية أم كمها زاد همكية ،0.01كىي قيهة هعنكية عند هستكل داللة 
. األجيزة الهنزلية ارتفع السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي لدييـ كبالعكس

 
فيها يتصؿ بعبلقة صافي الدخؿ السنكم لمزراع الهبحكثيف بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم – 10

وجود عالقة ارتباط  معنوية بين السموك االتصالي ( 25.4 )الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ
 كىي 0.163حيث بمغت قيمة معامل االرتباط البسيط ، اإلرشادي الزراعي وصافي الدخل السنوي

 كقد جاءت ىذه العبلقة طردية أم كمها زاد صافي الدخؿ ،0.05قيهة هعنكية عند هستكل داللة 
وىذه النتيجة تتفق مع ما . االتصالي اإلرشادم الزراعي لدييـ كبالعكس السنكم زاد السمكؾ
، (1969: عودة)، (1966: روجرز)، (1978: بو جالل)،  (1965: مميكو: )توصل إليو كل من

في حين تختمف ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل (. 1978: عصمت)، (1978: بن جمول)
سابروسكي )، (1976: شاىيناز طمعت)، (1968: فدوتشما)، (1966: بابر ماير وروجرز: )من

(. 1980: سموى صالح)، (1950: وجاركارد
 

فيها يتصؿ بعبلقة اتجاه الزراع الهبحكثيف نحك اإلرشاد الزراعي بالسمكؾ االتصالي – 11
وجود عالقة ارتباط  معنوية بين السموك ( 25.4 )اإلرشادم الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ

دم الزراعي كاالتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط االتصالي اإلرشا
 كقد جاءت ىذه العبلقة طردية قكية ،0.01 كىي قيهة هعنكية عند هستكل داللة 0.458البسيط 



أم كمها كاف اتجاه الزراع نحك اإلرشاد الزراعي إيجابي ارتفع  السمكؾ االتصالي اإلرشادم 
(. 1957: المرزوقي)وىذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليو . الزراعي لدييـ كبالعكس

 
فيها يتصؿ بعبلقة اتجاه الزراع الهبحكثيف نحك العهؿ الزراعي بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم – 12

أنو توجد عالقة ارتباط  معنوية بين السموك االتصالي ( 25.4 )الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ
 0.342نحك العهؿ الزراعي، حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط اإلرشادي الزراعي واالتجاه 

 كقد جاءت ىذه العبلقة طردية أم كمها كاف اتجاه ،0.01كىي قيهة هعنكية عند هستكل داللة 
 كىذه ،الزراع نحك العهؿ الزراعي ارتفع السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي لدييـ كبالعكس

الذي توصل إلي وجود عالقة طردية بين ( 1978: عصمت )النتيجة تتفؽ هع ها تكصؿ إليو
اتجاه الزراع نحو العمل اإلرشادي وبين مقدار تعرضيم لوسائل االتصال اإلرشادية الزراعية 

. والوسائل اإلعالمية
 

فيها يتصؿ بعبلقة اتجاه الزراع الهبحكثيف نحك غيرىـ هف الهزارعيف بالسمكؾ االتصالي – 13
عدم وجود عالقة ارتباط  معنوية بين السموك ( 25.4)اإلرشادم الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ 

حيث بمغت قيمة ، االتصالي اإلرشادي الزراعي واتجاه الزراع المبحوثين نحو غيرىم من المزارعين
في حين ، (1990: الميمة)وىذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليو . 0.091معامل االرتباط البسيط 

(. 1978: عصمت) تتفؽ ىذه النتيجة هع تكصؿ إليو ال
 

فيها يتصؿ بعبلقة تعرض الزراع الهبحكثيف لهصادر الهعمكهات الزراعية بالسمكؾ االتصالي – 14
وجود عالقة ارتباط  معنوية بين السموك ( 25.4 )يتضح هف الجدكؿ ، اإلرشادم الزراعي ليـ

لهعمكهات الزراعية، حيث بمغت قيهة هعاهؿ االتصالي اإلرشادي الزراعي والتعرض لمصادر ا
وقد جاءت ىذه العالقة طردية أي كمما زاد تعرض الزراع المبحوثين . 0.604االرتباط البسيط 

. لمصادر المعمومات ارتفع السموك االتصالي اإلرشادي الزراعي لدييم وبالعكس
 

فيها يتصؿ بعبلقة اتصاؿ الزراع الهبحكثيف بالهرشد الزراعي بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم -  15
وجود عالقة ارتباط  معنوية بين السموك االتصالي ( 25.4 )الزراعي ليـ، يتضح هف الجدكؿ

حيث بمغت قيمة معامل االرتباط البسيط ، اإلرشادي الزراعي واتصال الزراع بالمرشد الزراعي
كقد جاءت ىذه العبلقة طردية أم كمها زادت عدد هرات زيارة الهرشد الزراعي لمزراع . 0.510

. الهبحكثيف ارتفع السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي لدييـ كبالعكس
 



فيها يتصؿ بعبلقة تبني الزراع الهبحكثيف لؤلفكار الزراعية الجديدة بالسمكؾ االتصالي - 16
وجود عالقة ارتباط  معنوية بين السموك ( 25.4) يتضح هف الجدكؿ، اإلرشادم الزراعي ليـ

لي اإلرشادم الزراعي كتبني األفكار الزراعية الجديدة، حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط االتصا
 كقد جاءت ىذه العبلقة طردية أم كمها زاد تبني الزراع الهبحكثيف لؤلفكار ،0.691البسيط 

 الزراعية الجديدة ارتفع السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي لدييـ كبالعكس
: كباالستناد إلي النتائج السابقة

 
يهكننا رفض الفرض اإلحصائي األكؿ كقبكؿ الفرض النظرم البديؿ فيها يتصؿ بالهتغيرات - 1

، الحيازة الحيوانية، عدد أفراد األسرة المتعممين، حجم األسرة، عمر المزارعين: الهستقمة التالية
 االتجاه نحك العهؿ ،االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي، صافي الدخل السنوي، ممكية األجيزة المنزلية

 .الزراعي، التعرض لهصادر الهعمكهات، زيارة الهرشد الزراعي، تبني األفكار الجديدة

   
 العالقات االرتباطية والتأثيرية بين المتغيرات المستقمة والسموك االتصالي: 25.4جدول 

. اإلرشادي لمزراع المبحوثين
 

 الهتغير هعاهؿ االرتباط هستكل الهعنكية

 .العهػػػػػػػػػػػػػػػر 0.168 0.05

 .عدد أفراد األسػػػػػػػػػرة 0.118 0.15

. عدد أفراد األسرة العاهميف بالزراعة 0.064-  0.44
. عدد أبناء األسرة الهتعمهيػػػػف 0.196 0.016
. الحالة التعميهية لمزراع الهبحكثػيف 0.14 0.09
. الحيازة األرضيػػػػػػػػػة 0.06 0.47
 .الحيازة الحيكانيػػػػػػػػػة 0.238 0.003

. همكية اآلالت الهزرعيػػػػػػة 0.068 0.41
. همكية األجيزة الهنزليػػػػػػة 0.259 0.001
. الدخؿ السنػػػػػػػػػػكم 0.163 0.05
. االتجاه نحك اإلرشاد الزراعػػي 0.458 0.00
. االتجاه نحك العهؿ الزراعػػػي 0.342 0.00
. االتجاه نحك الهزارعيػػػػػف 0.091 0.27



. هصادر الهعمكهػػػػػػػات 0.604 0.00
. االتصاؿ بالهرشد الزراعػػػي 0.51 0.00
. تبني األفكار الزراعية الحديثػػة 0.96 0.00

 
يهكننا قبكؿ الفرض اإلحصائي األكؿ كرفض الفرض النظرم البديؿ فيها يتصؿ بالهتغيرات - 2

أفراد األسرة، عدد أفراد األسرة العاهميف في الزراعة، الحالة التعميهية عدد : الهستقمة التالية
 .لمهزارع، الحيازة الزراعية، همكية اآلالت الهز رعية، االتجاه نحك الهزارعيف

 
نتائج التحميل االنحداري المتعدد لدراسة تأثير المتغيرات المستقمة والمرتبطة ذات الداللة  5.4

 اإلحصائية  بالمتغير التابع مجتمعة
 

 ال يتأثر السموك االتصالي اإلرشادي الزراعي : "الختبار الفرض اإلحصائي الثاني كالقائؿ
، عمر المزارعين: لمزراع الهبحكثيف كهتغير تابع بخهسة عشر هتغيران هستقبلن هجتهعة كىي

 حجـ األسرة، عدد أفراد األسرة العاهميف في الهزرعة، عدد أفراد األسرة الهتعمهيف، الحالة 
التعميهية لمهزارع، الحيازة الزراعية، الحيازة الحيكانية، همكية األجيزة الهنزلية، صافي الدخؿ 
السنكم، االتجاه نحك اإلرشاد الزراعي، االتجاه نحك العهؿ الزراعي، االتجاه نحك الهزارعيف، 

التعرض لهصادر الهعمكهات، زيارة الهرشد الزراعي، تبني األفكار الجديدة، كذلؾ في ظؿ التأثيرات 
فقد تم إجراء التحميل االنحداري المتعدد لدراسة تأثير المتغيرات ، "التبادلية ليذه الهتغيرات

 .المستقمة والمرتبطة ذات الداللة اإلحصائية  بالمتغير التابع مجتمعة
  

زاء ها تبيف لمباحث هف عدـ هغزكية العبلقة االرتباطية بيف السمكؾ االتصالي اإلرشادم كهتغير  كا 
عدد أفراد األسرة العاممين في ، عدد أفراد األسرة: تابع ككؿ هف الهتغيرات الهستقمة اآلتية

االتجاه نحو ، ممكية اآلالت الزراعية، الحيازة الزراعية، الحالة التعميمية لممزارع، الزراعة
ر الهتغيرات الهستقمة فقد اقتصر التحميل االنحداري المتعدد عمي دراسة تأثي، المزارعين اآلخرين

مجتمعة وقد ( السموك االتصالي اإلرشادي)كالهرتبطة ذات الداللة اإلحصائية بالهتغير التابع 
: تضمنت ىذه المتغيرات نموذج الدالة الخطية التالية

 



 0.09–  4 س0.0079+  3 س0.02+   2 س0.02–  1 س0.051+ 0.574= ص
 0.047+  9س 0.014+  8 س0.043+  7 س0.355+  6 س0.366+  5س
  10س

: حيث يعني الرهز
 

(. كمتغير تابع) السموك االتصالي اإلرشادي لمزراع المبحوثين= ص
. أعهار الزراع الهبحكثيف= 1س
. عدد أفراد أسرة الزراع الهبحكثيف الهتعمهيف= 2س
. الحيازة الحيكانية لمزراع الهبحكثيف= 3س
. همكية الزراع الهبحكثيف لؤلجيزة الهنزلية= 4س
. صافي الدخؿ السنكم لمزراع الهبحكثيف=  5س
. اتجاه الزراع الهبحكثيف نحك اإلرشاد الزراعي=  6س
. اتجاه الزراع الهبحكثيف نحك العهؿ الزراعي=  7س
. تعرض الزراع الهبحكثيف لهصادر الهعمكهات الزراعية=  8س
. اتصاؿ الزراع الهبحكثيف بالهرشد الزراعي=  9س
. تبني الزراع الهبحكثيف لؤلفكار الزراعية الحديثة=  10س
 

يتضح مغزوية تأثير ( 26.4 )ؿكباستعراض البيانات الكاردة في ىذا النهكذج كالتي يكضحيا جدك
والتي بمغت ( ف)تمك المتغيرات المستقمة مجتمعة عمي المتغير التابع استنادًا إلي قيمة 

وأن تمك المتغيرات المستقمة ، 0.01، كىي قيهة هغزكية عند هستكل االحتهالي 54.407
من جممة التباين في مقدار مشاركة الزراع في األنشطة %  79.7مجتمعة مسئولة عن تفسير 
 كيعني ذلؾ أف ىناؾ 0.797حيث بمغت قيمة معامل التحديد ، االتصالية اإلرشادية الزراعية

هتغيرات أخرل هتعمقة  بالسمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع لـ تتطرؽ إلييا ىذه الدراسة، كيهكف 
( ف)ويتضح  أيضا أن نموذج االنحدار جيد ومقبول من خالل قيمة . أف تتضهنيا دراسات أخرل
 .ومستوى المعنوية السابقين

 
كلهعرفة أثر كؿ هتغير عمي حده في ظؿ ديناهيكية تأثير الهتغيرات الهستقمة األخرل فقد تـ 

 :حساب هقدار هعاهؿ االنحدار الجزئي لكؿ هنيا فاتضح ها يأتي
 



" ت" درجة، كبمغت قيهة 0.051بمغت قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لمعهر كهتغير هستقؿ - 1
ف كاف يهكف قبكلو 0.05 درجة، كىذه القيهة غير هغزكية عند الهستكل االحتهالي 1.458  كا 

إحصائيان خاصة كأف قيهة ىذا الهعاهؿ أكبر هف خطئو القياسي كيعني ذلؾ كمها زاد العهر بهقدار 
 درجة في 0.051درجة فانو يرتفع تبعان لذلؾ هقدار السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي بهقدار 

. ظؿ ديناهيكية تأثير الهتغيرات األخرل
 
 

المرتبطة ذات نتائج التحميل االنحداري المتعدد لدراسة تأثير المتغيرات المستقمة و: 26.4جدول 
 :الداللة اإلحصائية  بالمتغير التابع مجتمعة

 

 الهتغيرات الهستقمة
هعاهؿ 
االنحدار 
 الجزئي

هعاهؿ االنحدار 
هستكل ( ت ) قيهة  الجزئي القياسي

 الهغزكية

 غير هغزكم 1.458 0.073 0.051 العهر
 غير هغزكم 0.752-  0.039-  0.02-  عدد أفراد األسرة الهتعمهيف

 غير هغزكم 0.699-  0.029-  0.02 الحيازة الحيكانية
 غير هغزكم 0.034 0.001 0.079 همكية األجيزة الهنزلية
 0.01 0.798-  0.117-  0.09-  صافي الدخؿ السنكم

 0.01 2.229 0.0559 0.366 االتجاه نحك االرشاد الزراعي

 0.01 2.044 0.0517 0.355 االتجاه نحك العهؿ الزراعي

 غير هغزكم 1.264 0.101 0.043 التعرض لهصادر الهعمكهات الزراعية
 غير هغزكم 0.165 0.013 0.014 االتصاؿ بالهرشد الزراعي

 غير هغزكم 0.212 0.008 0.047 تبني األفكار الزراعية الحديثة
 0.797=                           هعاهؿ التحديد  54.407= ؼ 

 

 0.02-بمغت قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لعدد أفراد األسرة الهتعمهيف كهتغير هستقؿ - 2
ن  0.05، كىذه القيهة غير هغزكية عند الهستكل االحتهالي 0.752" -ت"درجة، كبمغت قيهة  وا 

كان يمكن قبولو إحصائيًا خاصة وأن قيمة ىذا المعامل أكبر من خطئو القياسي ويعني ذلك كمما 
زاد عدد أفراد األسرة المتعممين بمقدار درجة فانو يرتفع تبعًا لذلك مقدار السموك االتصالي 

.  درجة في ظؿ ديناهيكية تأثير الهتغيرات األخرل0.071اإلرشادي الزراعي بمقدار 



  

 درجة، كبمغت 0.02بمغت قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لمحيازة الحيكانية كهتغير هستقؿ - 3
ف كاف 0.05 درجة، كىذه القيهة غير هغزكية عند الهستكل االحتهالي 0.699" -ت"قيهة   كا 

يهكف قبكلو إحصائيان خاصة كأف قيهة ىذا الهعاهؿ أكبر هف خطئو القياسي كيعني ذلؾ كمها زادت 
الحيازة بهقدار درجة فانو يرتفع تبعا لذلؾ هقدار السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي بهقدار 

                                                     . درجة في ظؿ ديناهيكية تأثير الهتغيرات األخرل0.02
، درجة 0.079بمغت قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لهمكية األجيزة الهنزلية كهتغير هستقؿ - 4

ن  0.05 درجة، كىذه القيهة غير هغزكية عند الهستكل االحتهالي 0.034" ت"وبمغت قيمة  وا 
كان يمكن قبولو إحصائيًا خاصة وأن قيمة ىذا المعامل أكبر من خطئو القياسي ويعني ذلك كمما 

بهقدار درجة فانو يرتفع تبعان لذلؾ هقدار السمكؾ االتصالي زادت ممكية األجيزة المنزلية 
.  درجة في ظؿ ديناهيكية تأثير الهتغيرات األخرل0.079اإلرشادم الزراعي بهقدار 

          

 درجة، كبمغت 0.09- بمغت قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لمدخؿ السنكم كهتغير هستقؿ - 5
ف كاف 0.05درجة، كىذه القيهة غير هغزكية عند الهستكل االحتهالي  0.798" - ت"قيهة   كا 

يهكف قبكلو إحصائيان خاصة كأف قيهة ىذا الهعاهؿ أكبر هف خطئو القياسي كيعني ذلؾ كمها زادت 
الحيازة الحيكانية بهقدار درجة فانو يرتفع تبعان لذلؾ هقدار السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي 

.  درجة في ظؿ ديناهيكية تأثير الهتغيرات األخرل0.09بهقدار 
                             

 0.366تبمغ قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لبلتجاه نحك اإلرشاد الزراعي كهتغير هستقؿ - 6
 0.01 درجة كىذه القيهة هغزكية عند الهستكل االحتهالي 12.229" ت" درجة، كبمغت قيهة 

كيشير ذلؾ إلي أنو بزيادة اإلرشاد الزراعي بهقدار درجة فانو يرتفع تبعان لذلؾ هقدار السمكؾ 
درجة في ظؿ ديناهيكية تأثير الهتغيرات األخرل في  0.366االتصالي اإلرشادم الزراعي بهقدار 

. النهكذج
 
 0.355بمغت قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لبلتجاه نحك العهؿ الزراعي كهتغير هستقؿ   - 7

، 0.01 درجة كىذه القيهة هغزكية عند الهستكل االحتهالي 12.044" ت"درجة، كبمغت قيهة 

كيشير ذلؾ إلي زيادة االتجاه نحك العهؿ الزراعي بهقدار درجة فانو يرتفع تبعان لذلؾ هقدار 
 كدرجة في ظؿ ديناهيكية تأثير الهتغيرات 0.355السمكؾ االتصالي اإلرشادم الزراعي بهقدار 

. األخرل في النهكذج
  



بمغت قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لمتعرض هصادر الهعمكهات الزراعية كهتغير هستقؿ - 8
 درجة كىذه القيهة غير هغزكية عند الهستكل االحتهالي 1.264" ت" درجة، كبمغت قيهة 0.043
0.01. 
 
 درجة، 0.014بمغت قيهة هعاهؿ االنحدار الجزئي لبلتصاؿ بالهرشد الزراعي كهتغير هستقؿ - 9

 .0.01 درجة، كىذه القيهة غير هغزكية عند الهستكل االحتهالي 0.165" ت"كبمغت قيهة 
 

 0.047بمغت قيمة معامل االنحدار الجزئي لتبني األفكار الزراعية الحديثة كمتغير مستقل - 10
 .0.01 درجة، كىذه القيهة غير هغزكية عند الهستكل االحتهالي 0.212" ت"درجة، كبمغت قيهة 

 

: كباالستناد إلي النتائج السابقة
 
يهكننا رفض الفرض اإلحصائي الثاني كقبكؿ الفرض النظرم البديؿ فيها يتصؿ بالهتغيرات - 1

االتجاه نحو العمل ، االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي، صافي الدخل السنوي: الهستقمة التالية
 .الزراعي

                                                                    
يهكننا قبكؿ الفرض اإلحصائي الثاني كرفض الفرض النظرم البديؿ فيها يتصؿ بالهتغيرات - 2

، الحيازة الحيوانية، عدد أفراد األسرة المتعممين، حجم األسرة، عمر المزارعين: الهستقمة التالية
شد الزراعي، تبني األفكار زيارة المر، التعرض لمصادر المعمومات، ممكية األجيزة المنزلية

.    الجديدة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

  توصيات الدراسة:الفصل الخامس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مقدمة 1.5
 

ىذه الدراسة، كالتي يهكف االستفادة هنيا في تطكير العهؿ ؿ يعرض ىذا الفصؿ التكصيات
اإلرشادم الزراعي بصفة عاهة كالسمكؾ االتصالي اإلرشادم بصفة خاصة بالهحافظات الجنكبية 

.    لقطاع غزة
 

 التوصيات 2.5
 

: في ضكء ها أسفرت عنو الدراسة هف نتائج أهكف صياغة التكصيات التالية
 
في ضكء ها أسفرت عنو الدراسة هف أىهية الهرشد الزراعي كهصدر لمهعمكهات لمزراع - 1

الهبحكثيف، كفي ضكء ارتفاع هعدالت استفادتيـ هف زيارات الهرشد الزراعي، تكصي الدراسة 
بضركرة زيادة عدد هرات زيارة الهرشديف الزراعييف لمزراع حيث أسفرت الدراسة عف عدـ كفاية 
تمؾ الزيارات لمزراع الهبحكثيف، كها تكصي الدراسة بضركرة االىتهاـ بتكفير كافة الهستمزهات 
كالهساعدات التي تعيف الهرشد الزراعي عمي القياـ بتمؾ الزيارات بكفاءة عالية، هع االىتهاـ 

 .بتدريب الهرشديف الزراعييف عمي تنفيذ هثؿ تمؾ الزيارات

      
في ضكء ها أسفرت عنو نتائج الدراسة هف ارتفاع نسب هتابعة البراهج الزراعية التميفزيكنية - 2

هقارنة بكسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ األخرل هف إذاعة كصحافة كتميفكف، تكصي الدراسة بضركرة 
تكثيؼ البراهج الزراعية التميفزيكنية كبثيا في هكاعيد هبلئهة لمزراع، هع االىتهاـ بإجراء دراسات 

 .لقياس أثر تمؾ البراهج عمي تعديؿ سمكؾ الزراع كتبنييـ لمتكصيات الزراعية



 

في ضكء ها أسفرت عنو الدراسة هف هسئكلية الهتغيرات الهستقمة الهدركسة عف تفسير - 3
، من جممة التباين في مقدار مشاركة الزراع في األنشطة االتصالية اإلرشادية الزراعية % 79.7

وما يعنيو ذلك من وجود متغيرات أخرى متعمقة  بالسموك االتصالي اإلرشادي لمزراع لم تتطرق 
إلييا ىذه الدراسة وفي ضوء حداثة العيد بالدراسات اإلرشادية الزراعية المحمية في المجتمع 

إجراء الهزيد هف الدراسات األخرل اإلرشادية  ريفي الفمسطيني، تكصي الدراسة بضركرةال
 . الستجبلء العكاهؿ الهؤثرة عمي السمكؾ االتصالي اإلرشادم لمزراع الهبحكثيف

      

في ضكء حداثة العيد بالخدهة اإلرشادية الزراعية في األراضي الفمسطينية، تكصي الدراسة - 4
بضركرة دعـ العهؿ اإلرشادم الزراعي الفمسطيني بالهقار كالهيزانيات الهبلئهة كاألفراد الهدربيف 

كالهعينات كالكسائؿ التعميهية البلزهة كىيكمية التنظيـ اإلرشادم الزراعي التي تتناسب هع الكضع 
.    كالظركؼ الهحمية السائدة بالهجتهع الزراعي الفمسطيني
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 انـارة االستبيـاستم
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 لية الدراسات العميا    ك

 برنامج اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية 

 العوامل المرتبطة بالسموك االتصالي اإلرشادي لمزراع

فمسطين- في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة   

 

 

 

 

 



 
جميع البيانات الواردة في ىذه االستمارة سرية وتستخدم فقط ألغراض البحث 

 العممي

 

:معمومات شخصية- 1  

:-العمر:-                                              اسـ الهزارع  

:-المنطقة:-                                                  الهحافظة  

:-اسـ الباحث  

:-تاريخ همئ االستهارة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:-بيانات عامة- 2  

فرد:-                                                      عدد أفراد األسرة  

فرد:-                                عدد أفراد األسرة العاهميف في الهزرعة  

         فرد:-                                    عدد أفراد األسرة الهتعمهيف

)     (ُأمي )      (                                يقرأ ويكتب :-  تعميـ الهزارع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:-يةعالحيازة المزر- 3  

                                                 دكنـ                                      همؾ

                                                                دكنـ            ايجار نقدم    

دكنـ            هشاركة  

    

:-اجمالي الحيازة الحيوانية- 4  

 الحيوان أبقار أغناـ هاعز دكاجف أخرل تذكر االجهالي

 العدد      

 

:-يةعممكية اآلالت المزر- 5  

 
:-ىؿ تهتمؾ أم هف اآلالت الهزرية التالية  

 

 االجهالي
 أخرل

 تذكر

 هحاريث

 هختمفة
 هاكينة رم

 هكتكر

 رش ظيرم

 هكتكر

 رش كبير

 سيارة

 نقؿ

 جرار

 زراعي
 اآللة

 العدد        



 
:-ممكية األجيزة المنزلية- 6  
 
 

:- ىؿ تهتمؾ أم هف األجيزة الهنزلية التالية
 
 

)   (    تميفزيكف  )   ( غسالة عادية  )   (   مروحة  )   (     مسجل  )   (     راديك  

)   ( ثالجة  )   (  تميفون  )   (     ساتاليت  )   (  غسالة أكتكهاتيؾ  

.__________________________________________________:أخرل تذكر  

 

:-اجمالي الدخل السنوي- 7  

 
(شيكل) العائد السنكم   هصادر الدخؿ 

 

انتاج نباتي- أ  

انتاج حيواني- ب  

داجنيانتاج - ج  

معاش حكومي- د  

 

 

 

 

 

 

:-االتجاه نحو االرشاد الزراعي- 8  

 



:-وضح لنا رأيك في العبارات اآلتية  

 

 العبػارة غير هكافؽ هحايد هكافؽ

   

.يعهؿ االرشاد الزراعي عمى نشر الهبتكرات الزراعية كاألفكار الهفيدة- 1  

.يعهؿ االرشاد الزراعي عمى زيادة االنتاج- 2  

.تنفيذ تكصيات الهرشد الزراعي ال تعهؿ عمى زيادة االنتاج- 3  

.الندكات ككرش العهؿ اإلرشادية غير هفيدة كهضيعة لمكقت- 4  

.يعهؿ االرشاد الزراعي عمى تقميؿ التكاليؼ- 5  

.حضكر البراهج التعميهية اإلرشادية هفيد جدان - 6  

.ليس هف الضركرم كجكد االرشاد الزراعي هف بداية الهنتج حتى تسكيقو- 7  

.االتصاؿ بالهرشد الزراعي كقت حدكث هشكمة ها هضيعة لمكقت- 8  

.يقكـ االرشاد الزراعي بحؿ جهيع هشاكؿ الهزارعيف كهعرفة حاجاتيـ- 9  

.يقدـ االرشاد الزراعي خدهاتو لكبار الهزارعيف فقط- 10  

.الهزارع عنده هعمكهات أكثر هف الهرشد الزراعي- 11  

.ال يهكف االتصاؿ بالهرشد الزراعي في أم كقت- 12  

.الهجبلت كالنشرات اإلرشادية هفيدة لمهزارعيف- 13  

.الهعمكهات التي يقدهيا الهرشد الزراعي صعبة ك ال يهكف تطبيقيا- 14  

.يقدـ الهرشد الزراعي نصائح غير هيهة ك غير هفيدة لمهزارعيف- 15  

 

 

:-االتجاه نحو العمل الزراعي- 9  

:-كضح لنا رأيؾ في العبارات اآلتية  



 

 العبػارة غير هكافؽ هحايد هكافؽ

.العهؿ الزراعي عهؿ ههؿ كغير هفيد- 1     

.الكظيفة أفضؿ هف العهؿ الزراعي- 2  

.غالبية الهزارعيف غير سعداء في عهميـ الزراعي- 3  

.هشاكؿ العهؿ الزراعي كثيرة ك أتضايؽ هنيا- 4  

.أشعر بالحرج عندها يعرؼ شخص ها أنني هزارع- 5  

.العهؿ الزراعي هيـ كباقي األعهاؿ األخرل- 6  

.يجب عدـ التكسع في العهؿ الزراعي بؿ التقميؿ هف الهساحة الهنزرعة- 7  

.أتضايؽ عندها أذىب الى الهزرعة- 8  

.العهؿ الزراعي شاؽ كيحتاج الى قكة- 9  

.يجب أف يعهؿ أبنائي بهينة غير هينة الزراعة- 10  

.العهؿ الزراعي سيؿ كيستطيع أم شخص القياـ بو- 11  

.يجب عدـ إعطاء العهؿ الزراعي أىهية كبيرة ألنو عهؿ تافو- 12  

.العهؿ الزراعي هينة الفقراء فقط- 13  

.يقدـ الهزارعيف هف خبلؿ عهميـ خدهة ضركرية لمكطف- 14  

.يجب ترؾ العهؿ الزراعي بهجرد الخسارة في هكسـ هف الهكاسـ- 15  

.  العهؿ الزراعي فقط لمناس الغير هتعمهيف- 16  

 

:-االتجاه نحو المزارعين- 10  

 

:-كضح لنا رأيؾ في العبارات اآلتية  



 

لعبػارةا غير    هكافؽ هحايد هكافؽ  

.يجب عدـ التعاكف بيف الهزارعيف كبعضيـ البعض- 1     

.الهزارع يجب أف يستقبؿ الهرشد كيستهع لنصائحو- 2  

.إذا تعرض هزارع لهشكمة يجب هساعدتو في حميا- 3  

.العهؿ هع الهزارع كهجهكعة لهكافحة آفة ها أفضؿ هف العهؿ الفردم- 4  
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ال)   ( نعم          )   ( ىل عدد الزيارات كافية                                      - أ  

- ال ج)   ( نعم          )   ( ىل تستفيد من زيارة المرشد الزراعي                      - ب

ال)   ( نعم          )   ( ىل تعتقد أن المرشد الزراعي لو أىمية بالنسبة لممزارع     

 

:-تبني األفكار الجديدة- 14  



 

 ىؿ تعتقد أف األفكار الجديدة التي يقدهيا االرشاد الزراعي هناسبة لمهزارع

ال)   ( نعم                          )   (   

 في حالة االجابة نعـ
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SUMMARY 

 

This research has mainly aimed at identifying the factors that connected with the 

communicative extension behavior for the farmers in the southern governorates of 

Gaza Strip – Palestine. 

Generally, the research focuses on tow main objectives: 

 

1- Recognizing the most important characteristics and traits of the farmers of in 

the southern governorates of Gaza strip. 

 

2- Studying the connecting relationships among the personal social, economic, 

communicative, psychological function of the farmers from one side, and their 

participations on the extension farming activities from the other side. 

 

This research includes five chapters. The first one is an introduction to the 

research problem, objectives and justifications. The second chapter presented the 



theoretical framework. It has discussed some proceeded studies that have a 

connection with the research. 

 

The third chapter presented the study methodology which includes the terms of 

the study, the study geographical and human domains, the study universe and 

sample, the study variables, data collection tools, as well as, the used statistical 

tools. 

 

The fourth chapter concerned with the research results and their discussion. Finall 

the fifth chapter presented the study summary and recommendations. 

The research includes fifteen independent variables and the sequent one that is the 

dependent variable: communicative extension farming behavior for the farmer.  

 

The study was in conducted in Gaza Strip southern governorates which are Rafah 

and Khan Younis. A complete random sample consists of 150 farmers representing 

3.3% of the total farmers in the two governorates based on the statistics of 

Ministry of Agriculture for the year 2003. 

 

Aquestionnaire was used for collecting the study data from the sample farmers by 

using personal interview techniques. The data collection was taken place from 

June to September 2003. 

 

Percentages, frequencies, Arithmetic Mean, Standard Deviation, Pearson 

Correlation Coefficient, Multiple and Partial Regression Analysis were used as 

statistical tools. 

      

The study has reached several important findings which can be summarized as 

follows: 

   

1- The research results clarify that the farmers, ages are among (25–60) years. The 

arithmetic mean is 49, 9 years; the standard deviation is eleven years. 

 



2- The results clarify the numbers of the farmers' family members are among (1–

15) individuals. The arithmetic mean is eight individuals, the standard 

deviation is 4, 2 individuals. 

3- The results clarify the sons of workers on farming are about (1–8) individuals. 

The arithmetic mean is 2, 3 individuals, the standard deviation is 1, 2 

individuals. 

 

4- The results clarify the educated sons of the farmers are about (0 – 15) 

individual. The standard deviation 2, 85 individuals, the arithmetic mean is 2, 9 

individuals. 

 

5- The research results clarify that the farmers have (1–7) acres, the arithmetic 

mean is 3, 3 acres, and standard deviation is 1, 9 acres. 

 

6- The results clarify that the farmer have (0 – 8) animals. The standard deviation 

is 2, 4 animals, the arithmetic mean 2, 2 animals. 

 

7- The results clarify that the farmers has (1-8) farming machines. The standard 

deviation is 1, 3 machines, the arithmetic mean is 2, 8 machines. 

  

8- The results clarify that the net yearly income is (5 – 50) thousands shekels. The 

standard deviation is 1040 shekels; the arithmetic mean is 15140 shekels. 

 

9- The results clarify that the farmers' attitudes towards the extension work is 9.34 

degrees. The standard deviation is 5, 8 degrees. 

 

10- The results clarify that the farmers' attitudes towards the farming work is 39.1 

degrees. The standard deviation is 4.9 degrees. 

11- The results clarify that the arithmetic average of the farmers' attitudes 

towards the other farmers is 30 degrees. The standard deviation is 3.3 degrees. 

 

12- The results clarify that the number of the farmers' resources of the farming 

information which the farmers communicates with is about (1–5) resources. 

The standard deviation is 1.3 resources; the arithmetic mean is 3.8 resources. 



 

13- The results clarify that the number of the farmers that apply the new farming 

practices are seventy three farmers, the percentage is 87, 9%, while as the 

farmers that not apply the new farming practices are ten farmers, the 

percentage is 12.1%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


