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المهارات االتصالية للمرشدين الزراعيين في مركز محافظة واسط وعالقتها ببعض المتغيرات
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كلية الزراعة  /جامعة تكريت
E-mail: abu.ahmad0888@gmail.com
الخالصة
استتهدؾ الحثتتح تثديتتد مستتتار المهتارات التمتتالية للمرشتتدين التتزراعيين فت مركتتز مثافظتتة ااس ت
اعالقتهتا حتحعا المتؽيترات  .شتم مجتمتا الحثتح جميتتا العتاملين فت الرشتاد الزراعت فت مركتز مثافظتتة
ااس االحالػ عددهم ( )79محثاثا.
تتم جمتا الحيانتات ح ريةتة المةاحلتة الشةمتية حااست ة استتماري استتحيان مكانتة متن قستمين تاتمن الةستتم الا
منها حعا المتؽيرات الشةمتية الةامتة حالمرشتدين التزراعيين ،فيمتا تاتمن الةستم الثتان مةيتاه المهتارات
التمالية للمرشدين الزراعيين ف مركتز مثافظتة ااست  ،تتم استتةدام العديتد متن الاستائ الثمتائية التاليتة
مث ت  :المتتدر ،المتاستت الثستتاح  ،معامتت الرتحتتا الحستتي  ،معامتت الرتحتتا لستتحيرمان ،اةتحتتار( ،)tالنستتحة
المئاية.
اظهرت النتائج ان مستار المهارات التمالية للمرشدين التزراعيين فت مركتز مثافظتة ااست متاست
يمي الى الرتفاع ،كما اظهرت النتائج اجاد عالقتة ارتحتا معنايتة عنتد مستتار اثتمتا (  )1010حتين النشتةي
امستار مهاري التما .
هذا اتام الحاثثة حتاعية العاملين حاإلرشتاد الزراعت نثتا اهميتة المهتارات التمتالية فت ادا العمت
الرشتتادإل إليمتتا الرستتالة حشتتتك فعتتا متتن ةتتتال تتتدريي المرشتتدين التتتزراعيين علتتى ت تتاير مهتتتاراتهم
التمتالية اكتتذلا ثاجتة المرشتتدين التزراعيين التتى تهيئتة الاقتتت الكتاف لالستتتماع التى المشتتاك التت تااج ت
المتتزارعين اايجتتاد الثلتتا المناستتحة لهتتا ،كمتتا تام ت حتكليتتؾ احنتتا الريتتؾ حالتمتتا متتا التتزراع اتكلتتيفهم
حاألنش ة الرشادية ف من ةة الحثح.
كلمات دال  :المهارات التمالية ،المرشدين الزراعيين.
تاريخ تسلم الحثح 2018/9/00:اقحال 2018/00/9

المقدمة ومشكلة البحث
يمث التما أثد أهم النش ة النسانية ف العمر الثديح اتتزايد أهميتة التمتا ااستائل ليشتك
أهم التةممات العلمية الت تستثق الدراسة االحثح الدقيق (نمر )01 ،811: ،ثيح يلعي التما دارا
كحيتترا ف ت ثيتتاي الفتتراد االجماعتتات االتتدا اتعتمتتد علي ت جميتتا النشتتا ات الثةافيتتة االقتمتتادية االسياستتية
( المشاقحة )8100:06 ،الكان التما من اهم الممادر الت تام المعتارؾ االمعلامتات لتذا فتان التنميتة
الزراعيتتة تعتمتتد ف ت أساستتها علتتى كفتتا ي الممتتادر التتت يستتة منهتتا التتزراع معتتارفهم حال ريةتتة االستتلاي
المناسي ( ال ناح )8110:86; ،
لك تت تار الزراعتة اتنمتا لحتد متن ان يةةتذ الرشتاد الزراعت داره حشتك فعتا اان الستاه فت الرشتاد
الزراع ها أتحاع ريةة تعليمية إلرشاد أحنا الريؾ ( العمر)8108:88 ،
تعد كفا ي العاملين الرشاديين ف مجا التما الت تسهم ف فاعلية اجهزي الرشاد الزراع الهذا
تسعى هذه الجهزي الى تثسين معارؾ امهارات المرشدين من ةتال تتافير الحترامج التدريحيتة الالزمتة لرفتا
قدراتهم الفنية االتمالية ( اثمد اؼايي)1 :8101 ،
الكت يستتتةدم ال رائتق الرشتتادية المتاثتة حكفتتا ي فان ت متن الاتترارإل أن يلتم حتتحعا الجاانتي الت ت يمكن ت
الستناد اليه ا ف اةتيار ال رق االمعينات الرشادية (فريد)08 :8111 ،
أهم معاقات التما ف الدا النامية ه اعؾ التاام متا التزراع اكتذلا عتدم تاعيتة المرشتدين
لزيادي تفاعلهم ما المسترشدين للثما على أكحر قدر من التؽذية الراجعة لفهم مشاكلهم ( الريمااإل:0;;8 ،
 )8:9اتلع ي مهارات التما دارا كحيترا فت ثيتاي كت شتةا مهمتا كانتت الاظيفتة التت يشتؽلها فالمهتاري
التمتتالية لهتتا التتتةثير المحاشتتر علتتى الفتتراد ستتاا كانتتت من اقتتة اا ؼيتتر من اقتتة()87 :8117 ،Mcrhrd
لذلا فان عملية ت اير المهارات التمالية ل يمكن ان تترا الى عام المدفة حت تت لتي ةحتري عاليتة تتزاد
للةائم حالتما حالمعلامات عن رداد الفعتا اال ممارستات التت يةتام حهتا انةتران ()811;:6: ،USAID
امن المهارات الساسية الت يجي ان يمتلكها المرشد الزراع ه :
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 - 0مهتاري التثتتدح :اه ت الةتتدري علتى استتتةدام رمتتاز لؽايتتة من اقتتة تنتةت متتن ةاللهتتا الفكتتار االمشتتاعر
االتجاهات الى المستةح ( الستامرائ  )8101:88 ،اان الةتدري علتى التثتدح متن اهتم الةمتائا التمتالية
لإلنستتان فالةتتدري علتتى استتتعما الكلمتتات ه ت متتن ميتتزات الةيتتادي االةتتدري علتتى التثتتدح متتن ستتمات المرشتتد
الزراع ( السردإل)081 :8100 ،
 - 8مهاري الستماع :تعد الةدري على المتؽا المترثر حتركيتز لستتيعاي الرستالة ااستتماع المرشتد الزراعت
للتتزراع يستتاعده ف ت التعتترؾ علتتى مشتتاك التتزراع اثاجتتاتهم ارداد أفعتتالهم ( المتتياد )67 :8118 ،ايعتتد
الستماع من المهارات الت متالية الستتةحالية علتى مالثظتة المعنتى ااستكشتاؾ رمتاز الكتالم للمسترشتد حدقتة
اانتحاه من دان مةا عة من المرشد الزراع ( السعيد)86 :8118 ،
اأن مهاري الستماع من المهارات األساسية ل لفرد االت يتعلمها منذ ال فالة فاإلنسان يتتعلم الستتماع قحت
تعلم الكالم فالستماع مهاري أساستية اأستاه للمهتارات التمتالية األةترر (ثجتاي )08 :811: ،االستتماع
يساعد الفرد على فا رماز الرسالة الت يستما إليها ايساعد ف الاقت نفس على التاامت حشتك فاعت متا
انةتترين متتن ةتتال تتر األستتئلة المتتثيثة التتت متتن شتتانها تااتتي الرستتالة ()68 :8101 ،Mcpheat
الالستماع الفعا العديد من الشرا منها:
أ  -عدم مةا عة المتثدح.
ي  -النظر الى الشةا المتكلم إلدامة التاام مع .
ت  -أظهر حانا تستما للمتكلم من ةال حعا ثركات الجسد كهزي الرأه اا الحتسامة.
ح  -ر السئلة ذات الملة حماااع المتثدح.
ج  -عارا أا أتفق ما حعا نةا الماااع):: 8100 CCEA( .
 - 1مهاري الكتاحة :اه الةتدري علتى تكتاين رمتاز مكتاحتة حشتك دقيتق امتتراح اترجمتة الفكتار االمشتاعر
الى رماز من ةية مكتاحة (حاالاهر )877 :8116 ،اتفتةر حعا الكتاحتات التى التعحيتر الجيتد اتتةللهتا حعتا
الة ا النثاية ا ا الفةرات (جلعاد)9; :8118 ،
اتمث مهاري التما الكتاحيتة الةتدري علتى الكتاحتة المتثيثة االمةتمتري التت تتردإل التى نجتا عمليتة
التما ))86 :8117 ،Mcrhrd
كمتا انهتا تمثت قتدري المرست علتى ترجمتة الفكتار االمعتان التى رمتاز تتمثت حالكلمتات المكتاحتة اينحؽت ان
تكان اااثة امفهامة امالئمة لتثةيق اهداؾ التما ثيح ان الرستالة المكتاحتة تثتتاج التى مستتةح يمتلتا
مهاري اتما تمكن من فهم مامانها (مال )008 :0;;9 ،
 - 6مهاري استة دام لؽة الجسد فه ناع من انااع التما الت ل تستةدم الكلمات المن اقة اا المكتاحة حت
تستتتةدم الثركتتات حاليتتد االجستتم مث ت تعتتاحير الاج ت االعينتتين اهتتذا يت لتتي التمتتا المحاشتتر حتتين المرستت
االمستةح  .اان أكثر من نمؾ مثتار الرسالة حين المتملين تنةت حااست ة الرمتاز االثر كتات ؼيتر اللفظيتة
اهذا ؼالحا ما يثدح حشك ؼيتر ااعت متن ةتال استتةدامنا للؽتة الجستد فت التاامت (:8101 ،Mcpheat
 )88اؼالحا ان من لديهم مهاري ارستا المعتان ؼيتر اللفظيتة حشتك متثي لتديهم اياتا قترا ي المعتان ؼيتر
اللفظية حشك مثي اان فهم الرماز يعتمد على الممارسة ( الفتن  )66 :8118 ،امن اج تجني الاقاع ف
الفهتم الةتا ل للرمتاز ؼيتر اللفظيتة التت يةتام حهتا المرشتد متن قحت افتراد المجتمتا الريفت يجتي النتحتاه التى
مجماعة الرماز ؼير اللفظية السائدي ف المجتما الريف لن ذلا يسحي اعؾ التاام حتين المرشتد اافتراد
المجتما ( )8117:07 ،Fabio
اعنت د النظتتر التى ااقتتا عمليتة التمتتا الرشتادإل ف ت العتراق نجتتدها اتعيفة حنتتا ا علتى متتا ذكرتت المنظمتتة
العرحيتة للتنميتتة الزراعيتتة ثيتتح أشتتارت التتى تتتدن ااتتعؾ كفتتا ي التمتتا حتتالزراع ف ت معظتتم دا التتا ن
العرح امنها العراق اعدم تافر معينات التما حين المرشتد يتن االتزراع ( العتان  )8118:6 ،اان ايمتا
المعلامات يثتاج الى تاثيق أشكا امستتايات الةتدري علتى التمتا التت تترح العتاملين فت مجتا الرشتاد
الزراع حالزراع ( ) 8101::9 ،Swansonاحنا ا على ما تةدم تتمث مشكلة الحثح فت الجاحتة عتن الستئلة
التالية:
 -0ما مستار المهارات التمالية للمرشدين الزراعيين ف مركز مثافظة ااس حشك عام؟
 -8ما عالقة الرتحا حين مستار المهارات التمالية للمرشدين الزراعيين اك المتؽيرات المستةلة التالية:
( التثمي الدراس  ،النشةي ،الةدمة الرشادية ،المنمي الدارإل ،التجاه نثا الرشاد)؟
 -1ما مستار المهارات التمالية للمرشدين ف ك من المهتارات التاليتة ( مهتاري التثتدح ،مهتاري الستتماع،
مهاري الكتاحة ،مهاري استةدام لؽة الجسد)؟
 -6ما ها ترتيي المهارات التما لية للمرشدين الزراعيين تنازليا؟
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أهداف البحث
يهدؾ الحثح الى تثةيق ما يل :
 - 0تثديد مستار المهارات التمالية للمرشدين الزراعيين ف مركز مثافظة ااس حشك عام.
 - 8تثديتد عالقتتة الرتحتا حتتين مستتار المهتتارات التمتتالية للمرشتدين التتزراعيين اكت المتؽيتترات المستتتةلة
التالية:
( التثمي الدراس  ،النشةي ،الةدمة الرشادية ،المنمي الدارإل ،التجاه نثا الرشاد).
 - 1تثديد مستار المهارا ت التمالية للمرشدين التزراعيين فت كت متن المهتارات التاليتة ( :مهتاري التثتدح،
مهاري الستماع ،مهاري الكتاحة ،مهاري استةدام لؽة الجسد)
 - 6ترتيي المهارات التمالية للمرشدين الزراعيين تنازليا.
الفرضيات االحصائية:
 - 0ل تاجتد عالقتة ارتحتا معنايتتة حتين المهتارات التمتتالية للمرشتدين التزراعيين ف ت مركتز مثافظتة ااس ت
االتثمي الدراس .
 - 8ل تاجتد عالقتة ارتحتا معنايتتة حتين المهتارات التمتتالية للمرشتدين التزراعيين ف ت مركتز مثافظتة ااس ت
االنشةي.
 - 1ل تاجتد عالقتة ارتحتا معنايتتة حتين المهتارات ا لتمتتالية للمرشتدين التزراعيين ف ت مركتز مثافظتة ااس ت
االةدمة الرشادية.
 - 6ل تاجتد عالقتة ارتحتا معنايتتة حتين المهتارات التمتتالية للمرشتدين التزراعيين ف ت مركتز مثافظتة ااس ت
االمنمي الدارإل.
- 7ل تاجتد عالقتتة ارتحتتا معنايتة حتتين المهتتارات التمتالية للمرشتتدين التتزراعيين فت مركتتز مثافظتتة ااس ت
االتجاه نثا الرشاد.
التعريفات الجرائية:
 مهتتاري التمتتا  :هتت قتتدري المرشتتد علتتى أرستتا ااستتتةحا المعلامتتات االمشتتاعر االثاستتيه متتن االتتىالمسترشد اادراا ما يمدر عن من استجاحات لفظية اؼير لفظية.
 المرشتتد الزراع ت  :هتتا متتن اهتتم العتتاملين ف ت الجهتتاز الرشتتادإل لكان ت المتم ت المحاشتتر االةتتائم حالعمليتتةالتعليمية الرشادية على المستار المثل .
 ال ار الدلل  :ها الةحري المشتركة حتين المرست االمستتةح  ،فكلمتا كانتا فت ا تار دللت ااثتد متن ةتالةحراتهما المشتركة كان ذلا اقري للتفاهم.
م نطقة البحث
شم مجتما الحثح جميا العاملين ف الرشاد الزراع ف مركز مثافظة ااس  .اكما محين ف جدا (:)0
Table (1) shows the research community
جدا ( ) 0يحين مجتما الحثح
المجماع
الدائري
ت
19
المركز الرشادإل
0
The center of extension
81
شعحة زراعة الكات
8
Agriculture division in kut
79
المجمـــــــــ ـاع
Sum
اعداد استمارة االستبيان:
تم اعداد استماري الستحيان الةامة حالحثح حعد ال الع على حعا الدراسات الةامة حالمهارات التمتالية
للمرشتتدين التتزراعيين اقتتد تكانتتت استتتماري الستتتحيان متتن قستتمين :تاتتمن الا منهتتا عتتدد متتن المتؽيتترات
الةامة حالمرشدين الزراعيين مث ( التثمي الدراس  ،النشةي ،الةدمة الرشادية ،المنمي الدارإل ،التجتاه
نثا الرشاد) فيما تامن الةستم الثتان مةيتاه المهتارات التمتالية للمرشتدين التزراعيين فت مركتز مثافظتة
ااس .حعد النتها من اعداد الستماري التثةيق المتدق الظتاهرإل امتدق المثتتار تتم عراتها علتى حعتا
التدريسيين ف قسم القتماد االرشاد الزراع اتم الةذ حمالثظاتهم اتعدي حعا الفةرات.
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قياس متغيرات البحث:
يعرؾ الةياه حةن العملية الت نثم حااس تها على قيم رقمية لمتؽيرات الحثح ( الةمش  )07 :8111 ،لذلا
أع ى الحاثح الةيم الرقمية المحينة أمام ك متؽير لك يمكن التعام معها اثمائيا.
قياه العاام المستةلة:
 - 0التثمي الدراس  :تم قياس حةرحا مستايات ه ( اعدادية ،معهد ،كلية ،شتهادي عليتا) اقتد أع يتت الةتيم
الرمزية التالية (  )6،1،8،0على التاال .
 - 8النشةي :تم اع ا الةيم الرمزية التالية ريؾ (  ،)0مدينة (.)8
 - 1الةدمة الرشادية :عدد السناات الت ماره النش ة الرشادية فيها.
 - 6المنمي الدارإل:تم اع ا الةيم ثسي الحدائ  :مدير شعحة ( )0مدير قسم ( )8مرشد زراع (.)1
 - 7التجاه نثا الرشاد :تم قياس من ةال ( )8عحارات (  )1منها إيجاحية.
ا(  )1سلحية ااعت أمام ك منها ٌثالثة حدائ (ماافتق ،مثايتد ،ؼيتر ماافتق) أع يتت الةتيم الرمزيتة ( )0،8،1
للعحارات اليجاحية احالعكه للعحارات السلحية.
قياه العام التاحا :اقد تم قياه مهارات التما متن ةتال (  )8:عحتاري مازعتة علتى أرحعتة مهتارات كمتا
ف جدا (  )0ااتعت امتام كت منهتا الحتدائ (دائمتا ،أثيانتا ،نتادرا ،ل أقتام) أع يتت الةتيم (  ،0،8،1متفر)
احذلا تنثمر الةيم المعحري عن هذا المتؽير (مفر  ):6 -درجة .كما محين ف جدا (:)8
جدا ( ) 8تازيا العحارات ثسي مهارات التما
Table (2) Distribution of terms according to the communication skills
المدر الكل للمهاري
عدد العحارات
المهاري
ت
T The total range of
Number of items
Skill
skill
;
التثدح
0
مفر 89-
The talk
9
الكتاحة
8
مفر 80 -
Writing
9
الستماع
1
مفر 80-
Listening
7
استةدام لؽة الجسد
6
مفر 07-
Use of body language
8:
المجمـــــــــــــــــــــــــــاع
مفر :6 -
Sum
ال رق االاسائ اإلثمائية :لؽرا الاما إلى أهداؾ الحثح فةد استتةدمت ال ترق االاستائ اإلثمتائية
انتية:
 - 0المدر ( :المفااإل )81: :811; ،لتازيا المحثاثين إلى فئات.
 - 8المتاس الثساح  )sapna,2009;22 ( :أستةدم لامؾ المتؽيرات.
 - 1معام الرتحا الحسي )( (Pearsonجادي.)877 :811; ،
استةدم إليجاد عالقة الرتحا حين العاام الكمية االمهارات التمالية للمرشدين الزراعيين.
 - 6قانان الرتحا لسحيرمان (الحلدااإل)811;:091 ،
استةدم إليجاد عالقة الرتحا حين العاام الامفية االمهارات التمالية للمرشدين الزراعيين.
 - 7اةتحار ))Hunmyoung, 2009.8( ):t
لةتحار معناية عالقة الرتحا حين العاام المدراستة ا المهتارات التمتالية للمرشتدين التزراعيين متن ةتال
مةارنتها ما قيمة) )tالجدالية.
 - 8النسحة المئاية :لحيان نسحة المهارات التمالية للمرشدين الزراعيين.
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النتائج والمناقشة
الهدؾ الا  :تثديد مستار المهارات التمالية للمرشدين الزراعيين فت مركتز مثافظتة ااست حشتك عتام.
تحين ان اقت قيمتة تعحتر عتن مستتار المهتارات التمتالية (  )66ااعلتى قيمتة (  ):8احمتاست ثستاح مةتداره
(  ،)010تم تازيا المحثاثين على ثالح فئات حاستةدام المدر كما ها ماا ف جدا ( :)1
جدا ( )1تازيا المحثاثين ثسي مهاراتهم التمالية
Table (3) Distribution of respondents according to their communication skills
الفئات
Categories

العدد
Number

النسحة المئاية
Percentage

المتاس
Medium

 Lowمنةفاة ( )78 - 66

:

06011

70087

 Mediumمتاس ة ( )8; - 79

11

;790

880;8

 Highعالية ( ):8 - 91

08

8:019

9108:

المجماع
Sum

79

% 011

يتحتين متن جتدا ( ) 1ان المستتار العتام لمهتارات التمتتا للمرشتدين التزراعيين فت مركتز مثافظتة ااس ت
متاس يمي الى الرتفاع اقد يكتان الستحي ان معظتم العتاملين حاإلرشتاد الزرعت هتم متن احنتا المن ةتة اقتد
مارساا العم الرشادإل لفتري ايلة الديهم الةدري على تامي الرسالة الرشادية الى المزارعين.
الهدؾ الثان  :تثديد عالقة الرتحتا حتين مستتار المهتارات التمتالية للمرشتدين التزراعيين اكت المتؽيترات
المستةلة التالية:
 - 0التثمي الدراس  :تم تازيا المحثاثين ثسي تثميلهم الدراس  ،كما ها ماا ف جدا (:)6
جدا ( )6تازيا المحثاثين ثسي تثميلهم الدراس
Table (4) Distribution of respondents according to the their education level
الفئات
Categories

العدد
Number

النسحة المئاية
Percentage

المتاس
Medium

اعدادية high school

01

;880

88071

معهد Institute

06

8607

8009:

كلية College

8:

6;00

870;8

عليا Postgraduate

8

107

9007

المجماع Sum

79

% 011

قيمة rs
The value of
rs

** 108:

** تشير الى اجاد عالقة ارتحا معناية على مستار 1010

يتحتين متن جتدا ( ) 6أنّ أعلتى قيمتة لمستتار المهتارات التمتالية للمرشتدين التزراعيين ،اتمن فئتة (عليتتا)،
اإليجاد عالقة الرتحا حين التثمي الدراس امستار المهارات التمتالية استتةدم معامت الرتحتا الرتحت
لسحيرمان .إذ حلؽت قيمة معام الرتحا (  )108:اه معناية عند مستار (  ،)1010اعليت تترفا الفراتية
الثمتائية ،اتةح ت الفراتية الحديلتتة التت تتتناّ علتتى (اجتاد عالقتتة ارتحتا معنايتتة حتين المهتتارات التمتتالية
للمرشدين الزراعيين االتثمي الدراس ّ ) اقد يعاد السحي الى ان مهارات التمتا كانتت اتمن المةتررات
الدراسية ف مناهج الدراسات العليا ،اإل أن حزيادي المستار التعليم يزداد مستار المهارات التمالية.
 - 8النشةي :تم تازيا المحثاثين ثسي نشةتهم ،كما ماا ف جدا ( :)7
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جدا ( )7تازيا المحثاثين ثسي نشةتهم
Table (5) Distribution of respondents according to their origin
المتاس
النسحة المئاية
العدد
الفئات
قيمة rs
The value of
Medium
Percentage
Number
Categories
rs
ريؾ rural

;1

8:06

88017

مدينة City
المجماع Sum

0:
79

1008

81080

** 1018 -

%011

** تشير الى اجاد عالقة ارتحا معناية على مستار 1010

يتحين من جدا ( ) 7أنّ أعلى قيمة لمستار المهتارات التمتالية للمرشتدين التزراعيين ،اتمن فئتة ( الريتؾ)،
اإليجاد عالقة الرتحا حين النشةي امستار المهارات التمالية استةدم معام الرتحا الرتحت لستحيرمان .إذ
حلؽت قيمة معام الرتحا (  )1018-اه معناية عند مستتار (  ،)1010اعليت تترفا الفراتية اإلثمتائية،
اتةح ت الفراتتية الحديلتتة الت ت تتتناّ علتتى (اجتتاد عالقتتة ارتحتتا معنايتتة حتتين المهتتارات التمتتالية للمرشتتدين
الزراعيين االنشةي) اقد يعاد السحي الى ان الكلمات االلهجة الت يستةدمها المرشدان متن احنتا الريتؾ هت
نفه الكلمات اتع نفه المعنى لدر الزراع ف من ةة الحثح.
 - 1الةدمتة الرشتادية :تتم تازيتا المحثتاثين ثستي ةتدمتهم اإلرشتادية التى ثتالح فئتات حاستتةدام المتدر ،كمتا
ماا ف جدا (:)8
جدا ( )8تازيا المحثاثين ثسي الةدمة اإلرشادية
Table (6) Distribution of respondents according to the Extension Service
المتاس
النسحة المئاية
العدد
الفئات
قيمة r
The value of
Medium
Percentage Number
Categories
rs
(  )08 - 8سنة
(  )81 - 01سنة

67
01

;9:0
0907

81010
890:

(  )16 - 86سنة
المجماع

8
79

108

91

* 1086

% 011

* تشير الى اجاد عالقة ارتحا معناية على مستار 1017
يتحين من جدا ( ) 8أنّ أعلى قيمة لمستار المهارات التمالية للمرشتدين التزراعيين ،اتمن الفئتة ( الثالثتة)،
اإليجاد عالقة الرتحا حين الةدمة الرشادية امستتار المهتارات التمتالية استتةدم معامت ارتحتا حيرستان.
إذ حلؽت قيمتة معامت الرتحتا (  )1086اهيمعنايةعنتد مستتار (  ،)1017اعليت تترفا الفراتية الثمتائية،
اتةح ت الفراتتية الحديلتتة الت ت تتتناّ علتتى (اجتتاد عالقتتة ارتحتتا معنايتتة ح تين المهتتارات التمتتالية للمرشتتدين
الزراعيين االةدمة الرشادية) اقد يعاد السحي الى ان زيادي الةدمة الرشادية تزيد من تفاع المرشتدين متا
الزراع مما يزيد من مهاراتهم التمالية.
 - 6المنمتي اإلدارإل :تتم تازيتتا المحثتاثين ثستتي المنمتي اإلدارإل التى ثتتالح فئتات حاستتتةدام المتدر ،كمتتا
ماا ف جدا (:)9
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جدا ( )9تازيا المحثاثين ثسي المنمي اإلدارإل
Table (7) Distribution of Respondents according to the administrative position
المتاس
النسحة المئاية
العدد
الفئات
قيمة rs
The value of
Medium
Percentage Number
Categories
rs
مدير شعحة
Director of Division
مدير قسم
Director of the
department
مرشد زراع
Agricultural guide
المجماع Sum

7

:0:

7;0:

07

8801

88001

19

;860

86080

79

% 011

0.06
غ.م

يتحين من جدا ( ) 9أنّ أعلتى قيمتة لمستتار المهتارات التمتالية للمرشتدين التزراعيين ،اتمن فئتة ( المرشتد
الزراع ت ) ،اإليجتتاد عالقتتة الرتحتتا حتتين المنمتتي الدارإل امستتتار المهتتارات التمتتالية استتتةدم معامتت
الرتحتتا الرتحيلستتحيرمان .إذ حلؽتتت قيمتتة معام ت الرتحتتا (  )1018اه ت ؼيتتر معنايتتة ،اعلي ت تةح ت الفراتتية
الثمتتائية ،اتتترفا الفراتتية الحديلتتة الت ت تتتناّ علتتى (عتتدم اجتتاد عالقتتة ارتحتتا معنايتتة حتتين المهتتارات
التمالية للمرشدين الزراعيين االمنمي الدارإل).
 - 7التجاه نثا الرشاد :تم تازيا المحثاثين ثسي التجاه نثا الرشاد الى ثالح فئات حاستةدام المدر ،كمتا
ماا ف جدا (:):
جدا ( ):تازيا المحثاثين ثسي التجاه نثا الرشاد
Table (8) Distribution of respondents According to the trend towards agricultural
extension
المتاس
النسحة المئاية
العدد
الفئات
قيمةr
The value
Medium
Percentage Number
Categories
of rs
7800

18

81088

سلح ( )08088 - 9
negative
88069
1101
;0
مثايد ( )0:011 - 08089
neutral
96
0108
8
ايجاح ( )86 - 0:016
positive
79
% 011
المجماع Sum
** تشير الى اجاد عالقة ارتحا معناية على مستار 1010

** 1068

يتحين من جدا ( ) :أنّ أعلى قيمة لمستار المهارات التمالية للمرشدين الزراعيين ،امن فئة ( اليجتاح )،
اإليجتتاد عالقتتة الرتحتتا حتتين التجتتاه نثتتا الرشتتاد امستتتار المهتتارات التمتتالية استتتةدم معامتت ارتحتتا
حيرسان .إذ حلؽت قيمة معام الرتحا (  )1068اهت معنايتة عنتد مستتار ( ،)1017اعليت تترفا الفراتية
الثمتائية اتةح ت الفراتتية الحديلتتة الت ت تتتناّ علتتى (اجتتاد عالقتتة ارتحتتا معناي تة حتتين المهتتارات التمتتالية
للمرشدين الزراعيين االتجتاه نثتا الرشتاد) اقتد يعتاد الستحي التى ان المرشتدين ذاإل التجتاه اليجتاح نثتا
العم الزراع يكان اندفاعهم اكثر لالتما حالمزارعين مما يزيد من ةحرتهم امهاراتهم التمالية.
الهدؾ الثالح :حيان المستار العام لك مهاري من المهارات التمالية المدراسة التالية:
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 - 0مهتتتاري التثتتتدح :انثمتتترت الةتتتيم المعحتتتري عتتتن مهتتتاري التثتتتدح حتتتين ( )89010 - 00احمتاستتت مةتتتداره
(  ،)01100تم تازيا المحثاثين ثسي مهاري التثدح الى ثالح فئات حاستةدام المدر ،كما ماا ف جتدا
( ;):
جدا (;) تازيا المحثاثين ثسي مهاري التثدح
Table (9) Distribution of respondents according to the conversation skill
المتاس
النسحة المئاية
العدد
الفئات
Percentage
Number
Categories
Medium
منةفاة ( )08011 - 00
Low
متاس ة ( )80089 - 08016
Medium
عالية ( )89010 - 8008:
High
المجماع

;

070:

08088

88

1:07

0;076

88

6709

81079

79

% 011

يتحين من جدا (; ) اْن معظم العاملين حاإلرشاد الزراع هم من امن الفئة العالية تليها الفئة المتاست ة لتذا
يامتؾ مستتار مهتاري التثتتدح لتدر العتاملين حاإلرشتاد الزراع ت حانت مرتفتا يميت التتى المتاست اقتد يكتتان
السحي قدري المرشدين الزراعيين علتى استتةدام الكلمتات التت لهتا نفته المعنتى لتدر التزراع ممتا يسته نةت
الرسالة الرشادية الى الزراع.
 - 8مهاري الكتاحة :انثمرت الةيم المعحري عن مهاري الكتاحة حين (  )80 - 01احمتاس مةداره (  ،)066006تتم
تازيا المحثاثين ثسي مهاري الكتاحة الى ثالح فئات حاستةدام المدر ،كما ماا ف جدا ( :)01
جدا ( )01تازيا المحثاثين ثسي مهاري الكتاحة
Table (10) Distribution of respondents according to the writing skill
المتاس
النسحة المئاية
العدد
الفئات
Percentage
Number
Categories
Medium
منةفاة ( )01088 - 01
Low
متاس ة ( )09011 - 01089
Medium
عالية ( )80 - 09016
High
المجماع
Sum

9

0808

08068

09

;8;0

07098

11

;790

0;0:0

79

% 011

يتحتين متتن جتدا (ْ ) 01ان نمتتؾ العتاملين حاإلرشتتاد الزراعت تةريحتتا هتم متتن اتمن الفئتتة العاليتة تليهتتا الفئتتة
المتاس ة لذا يامؾ مستار مهاري الكتاحة لتدر العتاملين حاإلرشتاد الزراعت حانت مرتفتا يميت التى المتاست
اقد يكان السحي قدري المرشدين ف التعحير عن أرائهم حدقة.
 - 1مهتتاري الستتتماع :ان ثمتترت الةتتيم المعحتتري عتتن مهتتاري الستتتماع حتتين (  )80010 - 801احمتاس ت مةتتداره
(  ،)006068تتم تازيتا المحثتاثين ثستي مهتاري الستتماع التى ثتالح فئتات حاستتةدام المتدر ،كمتا ماات فت
جدا ()00
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جدا ( )00تازيا المحثاثين ثسي مهاري الستماع
Table (11) Distribution of respondents according to the listening skill
المتاس
النسحة المئاية
العدد
الفئات
Percentage
Number
Categories
Medium
منةفاة ( )00011 - 801
Low
متاس ة ( )08089 - 00016
Medium
عالية ( )80010 - 0808:
High
المجماع
Sum

01

880:

01019

11

7808

010:8

06

8608

0:006

79

% 011

يتحين من جدا ( )00اْن اكثر من نمؾ المر شدين الزراعيين هم من امن الفئة المتاس ة تليها الفئة العالية
لذا يامؾ مستار مهاري الستماع لدر العاملين حاإلرشاد الزراع حان متاس يمي الى الرتفاع اقتد يكتان
السحي ان معظم المرشدين هم من احنتا المن ةتة التديهم نفته المفتاهيم ممتا يجعلهتم اتمن ا تار دللت ااثتد
اهذا ما سه على المرشدين فهم الرسالة من الفالثين.
 - 6مهتتاري لؽتتة الجستتتد :انثمتترت الةتتيم المعحتتتري عتتن مهتتتاري لؽتتة الجستتد حتتتين ( )07 - 9احمتاستت مةتتتداره
(  ،)01908تم تازيتا المحثتاثين ثستي مهتاري لؽتة الجستد التى ثتالح فئتات حاستتةدام المتدر ،كمتا ماات فت
جدا (:)08
جدا ( )08تازيا المحثاثين ثسي مهاري لؽة الجسد
Table (12) Distribution of respondents according to the skill of body language
المتاس
النسحة المئاية
العدد
الفئات
Percentage
Number
Categories
Medium
:

880:

01019

متاس ة ( )08011 - ;089
Medium

;8

7808

010:8

عالية ( )07 - 08016
High
المجماع
Sum

81

8608

0:006

79

% 011

منةفاة ( Low );088 - 9

يتحتين متن جتدا ( )08اْن معظتم المر شتدين التزراعيين هتم متن اتمن الفئتة المتاست ة تليهتا الفئتة العاليتة لتتذا
يامؾ مستار مهاري لؽة الجسد لدر المرشدين الزراعيين حان متاس يمي التى الرتفتاع اقتد يكتان الستحي
قدري العاملين حاإلرشاد الزراع على استةدام الشارات االرماز الت يفهمها الفال .
الهدؾ الراحا :ترتيي المهارات التمالية للمرشدين الزراعيين تنازليا.
لؽتترا ترتيتتي المهتتارات التمتتالية تنازليتتا ثستتي المتاستت ات فةتتد تتتم تةستتيم المجمتتاع علتتى عتتدد الفةتترات
للتةلا من الفراقا ت ف عدد العحارات حين المهارات اكانت النتيجة كما محين ف جدا (:)01
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جدا ( )01ترتيي مهارات التما تنازليا
Table (13) Order of communication skills in descending order
الرتحة
متاس المهارات
عدد العحارات
المجماع
المهاري
Rank
Average of
Number of
Sum
Skill
skills
items
0
066006
9
;011
مهاري الكتاحة
Writing skill
8
01908
7
8:8
مهاري لؽة الجسد
The skill of body
language
1
01100
;
0088
مهاري التثدح
Talking skill
6
006068
9
:10
مهاري الستماع
Listening skill
يتحتين متن جتدا ( ) 01ان مهتاري الكتاحتة اثتلتت المرتحتتة الالتى اقتد يعتاد الستحي التى ان العتاملين حاإلرشتتاد
الزراعت يهتمتان حالكتاحتة لرتحا هتتا المحاشتر حالرستالة الرشتتادية االمعلامتات التت تاتتمها فت ثتين اثتلتتت
مهاري الستتماع المرتحتة الةيتري اقتد يعتاد الستحي التى عت دم قتدري العتاملين حاإلرشتاد الزراعت علتى الدراا
الكام للثاجات االمشاك الت تااج الزراع لك يمكنهم تهيئة الجاحة على اسئلتهم حشك مثي .
االستنتاجات
اعلى اا نتائج الدراسة نستنتج ما يل :
 اظهرت نتائج الحثح ان المستار العام للمهارات التمالية للمرشدين الزراعيين ف مركتز مثافظتة ااستمتاس يمي لالرتفاع نستنتج من ذلا الى ان هذا المستار يتج نثا المستار المهارإل الم لاي.
 يت لتي العمت الرشتادإل امتتالا المرشتدين التزراعيين كافتة المهتارات التمتالية لكانهتا تمثت هيكت الحنتاالمهارإل للمرشد ،اأظهرت نتائج الحثح ان مهاري الستماع جا ت حالمرتحتة الةيتري نستتنتج متن ذلتا التى ان
المرشدين الزراعيين العاملين حالمثافظة لم تتافر لهم الماري المتكاملة ف حنا هذه المهاري جرا اعتمتادهم
ف كافة مستايات التدريي متن جهتة افت كافتة المهتام التت يردانهتا متن جهتة أةترر علتى استتةدام مهتارات
تعتمد على الكلمة المن اقة.
 اظهترت النتتائج اجتاد عالقتة ارتحتا معنايتة علتى مستتار (  ) 1010حتين النشتةي امستتار مهتارات التمتانستنتج من ذلا اهمية ال ار الدلل حين المرس االمستةح ف عملية التما الرشادإل.
التاميات:
اعلى اا النتائج االستنتاجات تام الحاثثة حما يل :
 تاعية العاملين حاإلرشاد الزراع نثا اهمية المهارات التمالية ف ادا العم الرشادإل إليما الرسالةحشك فعا من ةال تدريي المرشدين الزراعيين على ت اير مهاراتهم التمالية.
 ثاجتتة المرشتتدين التتزراعيين التتى تهيئتتة الاقتتت الكتتاف لالستتتماع للمشتتاك الت ت تااج ت المتتزارعين اايجتتادالثلا المناسحة لها.
 تكليؾ احنا الريؾ حالتما ما الزراع اتكليفهم حاألنش ة الرشادية ف من ةة الحثح.COMMUNICATION SKILLS FOR AGRICULTURAL EXTENSION
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ABSTRACT
The aim of the research was to determine the level of communicative skills of
agricultural extension workers in the center of waist governorate and its relation to
some variables.
The research included all employees in the agricultural extension in the center of
waist governorate which are (57) respondents. The data were collected by interview
questionnaire form is composed of two sections, the first section included some
personal variables for the the agricultural workers, while the second section
included the communication skills standards for the agricultural extension workers
in the center of waist governorate. The following statistical methods were used like
the range, arithmetic, simple correlation, the correlation coefficient, spherical
correlation coefficient, (t) test, percentage.
The results showed that the level of communicative skills of agricultural
extension workers in the center of waist governorate average tends to rise as the
results showed a significant correlation (0.01) between the level of development and
the skill level of communication.
The research recommends that agricultural extension workers awareness towards
the importance of communication skills in the performance of work to deliver the
message effectively through training of agricultural workers to develop
communicative skills As well as the need of agricultural extension workers to create
time to listen to the problems facing farmers and find appropriate solutions and that
mandating rural contact with farmers and extension activities in assigned search
area.
Key words: communication skills, agricultural extension.
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المصادر
 نظري عامة من المتدرحين نثا الحرامج التدريحية المنفذي من.)8101 ( ، عحاه عل اعل اثمد ؼايي،اثمد
.)1(  العدد،)01 (  مجلة جامعة تكريت للعلام الزراعية المجلد،قح المركز الرشادإل ف مال الدين
. عمان،ـ دار الرفعة للنشر8 ،  مهارات التما.)8116 ( ، ترجمة نحارا الازري، أديانا،حاالاهر
 دار الراتا للنشتتر،0 ، التمتا االتمتتا الدارإل المحتادل االممارستات.)8118 ( ، ستامر مثمتد،جلعتاد
. ساريا،االتازيا
 دار الفجتتر للنشتتر،8 ، مهتتارات التمتتا لإلعالميتتين االترحايتتان االتتدعاي.)811: ( ، مثمتتد منيتتر،ثجتتاي
. الةاهري،االتازيا
، عمتتان، دار ثنتين للنشتر، ال حعتة الالتى،  مةدمتة فت الرشتاد الزراعت.)0;;8 ( ، اثمتد شتكرإل،الريمتااإل
.الردن
 عالقة حعا الةمائا الشةمية االاظيفيتة متا مهتارات التمتا لتدر.)8101 ( ، مثمد عزت، السامرائ
. جامعة تكريت، كلية الزراعة، رسالة ماجستير، العاملين ف مجا الرشاد الزراع
 جامعتة، التما االعالقات العامتة فت اداري المكتحتات امراكتز المع لامتات.)8100 (  مثمد الدحسـ،السردإل
. الردن،0 ، اترا للنشر االتازيا،الحلةا الت حيةية
 مهتارات التمتتا الجمتاهيرإل عتتن ريتق لؽتتة الة احتة ف ت الةنتتاات.)8118 ( ، رائتتد ثستين عحتتاه،الستعيد
. جامعة حؽداد،)1(  العدد،  مجلة الحاثح العالم،الفاائية العرحية
 دار الكتتتي، جامعتتة عمتتر المةتتتار،  الرشتتاد الزراع ت رقتت امعينات ت.)0;;9 ( ، متتحرإل مم ت فى، متتال
.0 ،الا نية
.  جامعة المام، دار أحن األثير لل حاعة االنشر،  اإلثما.)811; (  مفا الدين يانه،المفااإل
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المتتياد ،عحتتد الحاستت مثمتتد . )8118 ( ،الرشتتاد الزراع ت  ،0 ،دار المعتتارؾ الجامعيتتة للنشتتر ا التازيتتا،
الةاهري.
ال ناح  ،مثمد مثمد عمر .)8110 ( ،نظريات التما  ،م حعة الشعاع الفن .0 ،
العان  ،حال رفعت .)8118 ( ،تعرا الفالثين لتحعا ال رائتق االاستائ الرشتادية اتفعيت الستتفادي منهتا
ميدانيا ،رسالة ماجستير ،كلية الزراعة ،جامعة حؽداد.
العمر ،قم اليلى الكراد .)8108 ( ،الرشاد الزراع  ،كلية الزراعة ،جامعة دمشق ،ساريا.
فريتد ،مثمتتد أثمتد .)8111 ( ،ارقتتة عمت حعنتتاان اثتدي المتاحعتتة االتةيتيم للحرنتتامج أا المشتراع الرشتتادإل
الزراع اإداري نظم المعلامات  ،معهد حثاح الرشاد الزراع االتنمية الريفية ،أحري  ،الةاهري.
الفتن  ،ؼادي اثمد .)8118 ( ،مهارات التما  ،مركز ت اير التعليم الجامع  ،السعادية.
الةمش ،مم فى .)8111 ( ،الةياه االتةايم ف الترحيتة الةامتة ،0 ،دار الفكتر لل حاعتة االنشتر االتازيتا،
عمان ،الردن.
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