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مستوى استخدام الطرائق اإلرشادية من قبل العاملين باإلرشاد الزراعي بمحافظة صالح الدين 

 عـــالقتها ببعض المتغيرات الشخصية والوظيفية

 سحاب عايج يهسف                                            بذار رافع نهفان 

 قدم االقتراد واإلرشاد الزراعي اإلرشاد الزراعي كمية الزراعة  جامعة تكريت     

 (2021/ 4/ 7قبل لمشذر في    2021/ 2/ 2)قجم لمشذر في   

 السدتخمص

شادية مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد الدراعي التعخؼ عمى مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلر أستيػجؼ البحػث      
بسحافغة صالح الجيؽ في كل مجاؿ مؽ مجاالت الظخائق اآلتية ) الفخدية, الجساعية, والجساىيخية (, وكحلػ 

باإلضافة إلى تختيب فقخات كل مجاؿ مؽ مجاالت الظخائق تػختيب مجاالت اسػتػخجـ الظخائق اإلرشادية تػشازليا, 
العالقة اإلرتباطية بيؽ مدتؾى االستخجاـ لمظخائق اإلرشادية الدراعية وعجد ف السئؾي, وتحجيج اإلرشادية حدب الؾز 

مؽ الستغيخات السدتقمة ذات العالقة, وكحلػ التعخؼ عمى أىؼ السذكالت التي تعيق استخجاـ الظخائق اإلرشادية, 
السبحؾثيؽ العامميؽ باإلرشاد  % مؽ01( مبحؾثًا يسثمؾف  041عيشة عذؾائية تكؾنت مؽ ) اجخي البحث عمى 

الدراعي في مخكد مجيخية زراعة السحافغة والذعب الدراعية التابعة ليا وفزال عؽ مخكد التجريب اإلرشادي 
 بالسحافغة, ومؽ اجل جسع البيانات أعج الباحث استسارة االستبياف والسكؾنة مؽ قدسيؽ:

 مسؾعفيؽ السدتخجميؽ لمظخائق اإلرشادية بالعسل اإلرشادي,لالستغيخات الذخرية والؾعيفية يذسل القدؼ األوؿ     
تسثل القدؼ الثاني بكياس مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية بالعسل اإلرشادي,وبعج أف تؼ جسع البيانات  بيشسا

 ي. أف أىؼ الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا ى البيانات,وتفخيغيا وترشيفيا ، استخجمت الؾسائل اإلحرائية لتحميل 

كسا وضحت , الجساعية عمى بكية الظخائق مؽ حيث مدتؾى االستخجاـ تفؾؽ مجاؿ الظخائق اإلرشادية     
التجريب بيؽ مدتؾى االستخجاـ لمظخائق اإلرشادية وكل مؽ الستغيخات التالية )معشؾية الشتائج وجؾد عالقة ارتباط 

سرادر السعمؾمات, طبيعة العسل في اإلرشاد أثشاء الخجمة, وعجد دورات التجريب أثشاء الخجمة, التعخض ل
وعجـ وجؾد عالقة معشؾية بيؽ مدتؾى االستخجاـ لمظخائق اإلرشادية وكل مؽ الستغيخات التالية ) الدؽ,  الدراعي(

السذكالت التي تعيق أو تحج مؽ استخجاـ كسا بيشت نتائج  الجراسة  وجؾد عجد مؽ مجة الخجمة الؾعيفية الكمية(, 
مظخائق اإلرشادية في العسل اإلرشادي, فقج جاءت مذكمة )عجـ وجؾد وقت كافي لؾصؾؿ السخشج العامميؽ ل

عجـ وجؾد وسائط نقل كافيو لشقل السخشجيؽ ) الدراعي إلى جسيع الفالحيؽ( بالسختبة األولى, بيشسا حرمت مذكمة
ىي األندب لمؾضع الجساعية  باف الظخائق اإلرشاديةواستشتج الباحث ( على المرتبة األخٌرة , إلى الفالحيؽ

ديادة كادر السخشجيؽ الدراعييؽ وخاصة خخيجي قدؼ اإلرشاد الحالي إليراؿ الخسائل اإلرشادية, وأوصى الباحث ب
الدراعي بكميات الدراعة لتغظية معغؼ السداحات التي تجخل ضسؽ حجود عسميؼ وذلػ مؽ خالؿ مشح فخص 

 .التعييؽ

 لمباحث االوؿ.البحث مدتل مؽ رسالة ماجدتيخ 1
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Abstract 

    The Study aimed to identify the level of the usage of the extension methods by 

workers in agricultural extension in Salah Al-Din Governorate in each of the 

following fields (individual, group, and Mass), As well as arrange the fields of using 

extension methods In descending order, As well as arranging the paragraphs of each 

field of the extension methods according to the percentage weight,  Determine the 

correlation relationship between the level of usage of agricultural extension methods 

and a number of related variables, As well as identifying the most important problems 

that hinder the usage of extension methods, The Study was conducted on a random 

sample consisting of (140) respondents representing 50% of the respondents working 

in agricultural extension at the Governorate Agricultural Directorate Center and its 

affiliated agricultural divisions, in addition to the Governorate Extension Training 

Center, and in order to collect data, the researcher prepared a questionnaire form 

consisting of two parts: 

     The first part included personal and functional variables related to the employees 

who use the extension methods in the extension work, While the second section was 

represented by measuring the level of the usage of the extension methods in the 

extension work, and after data were collected, unpacked and classified, Statistical 

means were used to analyze the data, and the most important results that were reached 

are all the following: - 
     The results of the study showed the superiority of the group extension methods 

over the  other of the methods in terms of the level of the usage, and the results 

showed a significant correlation relationship between the level of the usage of the 

extension methods and each of the following variables (In-service training, number of 

in-service training sessions, exposure to information sources, nature of work in 

agricultural extension) and the absence of a moral relationship between the level of 

use of the extension methods and each of the following variables (age, total 

employment service period), and the results of the study showed that there are a 

number of problems that hinder or find from the workers' use of extension methods in 

the extension work, the problem (lack of sufficient time for the agricultural guide to 

reach all farmers) came first. While the problem of (lack of sufficient transportation 

means to transport extension workers to farmers) came to the last place, The 

researcher recommended increasing the cadre of agricultural extension agents, 

especially graduates of the Agricultural Extension Department, in Faculties of 
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Agriculture, to cover most of the areas that fall within the limits of their work, by 

granting employment opportunities. 
 

 
 

 السقجمة ومذكمة البحث :

ُتعج التشسية الدراعية مؽ الخكائد السيسة في عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية ، وقج تزاعفت أىسيتيا      
بذكل خاص في العجيج مؽ الجوؿ الشامية التي يعتبخ القظاع الدراعي فييا بسثابة العسؾد األساسي لالقتراد 

(, بالخغؼ مؽ أف األنذظة الدراعية قج أحخزت تقجًما 23:  1997الؾطشي )السشغسة العخبية لمتشسية الدراعية ، 
ية االقترادية ، ولكشيا لؼ تحقق نتائج متقجمة مثل عمسًيا إيجابًيا ، باإلضافة إال أنيا احج عشاصخ عسمية التشس

العشاصخ األخخى، مسا يجؿ عمى وجؾد فارؽ زمشي بيؽ ما تؾصمت نتائج البحؾث الدراعية بسحظاتيا,وبيؽ ما يتؼ 
تشفيحه مؽ بؾاسظة الدراع بسؾاقع اإلنتاج ويعؾد الدبب بحلػ لؾجؾد العجيج مؽ العؾائق الستعمقة بتظبيق وانتذار 

(, 3:  1999البحؾث وتخجستياإلى سمؾكيات مشتج والتي تؤدي إلى القبؾؿ االقترادي واالجتساعي)شيخ،  نتائج
إذ إف تشسية القظاع الدراعي واستحجاث طخائق إنتاجية، لؼ يعج ىجًفا تدعى إليو البمجاف الشامية، بل أصبح ىشاؾ 

از التشسية والتقجـ  و حل السذاكل الدراعية حاجة ممحة لتحقيق التشسية االقترادية واالجتساعية بشجاح ، وإحخ 
 (. 6:   2007والسذاكل في السجتسعات الخيفية)نشو وآخخوف ، 

لعب اإلرشاد الدراعي مشح إنذائو دوًرا رئيديا في أحجاث التشسية الدراعية، ألنو يدعى إلى تحديؽ الكفاءة     
غة وتؾصيل السعارؼ الدراعية ونتائج البحث االقترادية لإلنتاج الدراعي مؽ خالؿ تدييل السعمؾمات وصيا

العمسي إلى السدتيجفيؽ بظخيقة قابمة لمتشفيح, مسا أدى إلى تغييخات اجتساعية واقترادية إيجابية في السجتسع 
الدراعي وتحديؽ الغخوؼ السعيذية لمفالحيؽ الحيؽ يعسمؾف في الدراعة وذلػ عؽ طخيق حل مذاكل اإلنتاج 

ؾد السبحولة الستخجاـ التقشيات واألساليب الدراعية الحجيثة السشاسبة لمغخوؼ البيئية ، ألف الدراعي مؽ خالؿ الجي
معغؼ دوؿ العالؼ تؾجيت إلى العسل لتؾسيع نظاقيا واستخجاميا وتاميؽ متظمباتيا لمكياـ بؾعائفػو عمى أفزل وجو 

دراعي مؤسدة ميسة لمتغييخ ولو أىسية (, لحلػ  فإف معغؼ دوؿ العالؼ تعتبخ اإلرشاد ال 55:  2007)الخالجي ، 
(, فإف العسمية اإلرشادية ستربح غيخ فعالة  إذا 152: 1998كبيخة في تدخيع معجالت التشسية الدراعية)الظشؾبي،

لؼ تكؽ ىشاؾ طخيقة مذاركة مقبؾلة لمسدارعيؽ تداعج في تؾفيخ ونذخ االبتكارات الدراعية والخبخة واألفكار الججيجة 
(, لحلػ يجب عمى العامميؽ في السجاؿ اإلرشادي فيؼ مدايا وعيؾب كل 158:2011)الياغي،لدكاف الخيف 

طخيقة وحجود تشفيحىا، لحلػ فإف عسمية اختيار طخيقة إرشادية مشاسبة لسؾقف محجد ىي مؽ أكثخ السياـ دقة 
أفزل طخيقة السفخوض بالشدبة لكادر اإلرشاد الدراعي مؽ أجل تسكيشيؼ مؽ اتخاذ القخار الرحيح برجد اختيار 

استخجاميا لكل مذخوع, وفًقا الحتياجات السؾقف وتحقيق اليجؼ بذكل صحيح ، وبالتالي تؾفيخ الؾقت والساؿ 
((, بسا أف السخشج الدراعي مدؤوؿ عؽ تخظيط وإجخاء وتشغيؼ أنذظة االتراؿ Rivera :2010, p 8والسجيؾد 

أجل تحقيق أىجاؼ عسمية االتراؿ وتشفيحىا بشجاح ، ونقل  ، واختيار واستخجاـ الظخؽ والؾسائل السالئسة مؽ
السعمؾمات اإلرشادية لمسدارعيؽ وتمقي ردود أفعاؿ السدتخشجيؽ, ويجب أف يعخؼ القشؾات التي يمدمو أف يدتعسميا 

د وكيفية استخجاميا بذكل صحيح ، وتتسثل ىحه القشؾات في الظخائق اإلرشادية الستاحة أماـ العامميؽ في اإلرشا

( 1 )
The Study  is part of  the M.Sc thesis of the auther 
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الدراعي, ومؽ أجل استخجاـ ىحه الظخائق بذكل فعاؿ، يجب أف يكؾف مجرًكا لبعض الجؾانب التي يسكشو االعتساد 
 (.9: 2005عمييا في عسمية االتراؿ وطخائق اإلرشاد الدراعي والتي ِتعج مخكد عسمة)العباسي وآخخوف ، 

ائق اإلرشاد تدداد مع زيادة عجد استخجاـ ىحه أعيخت العجيج مؽ الجراسات أف اآلثار التعميسية الستخجاـ طخ     
الظخائق، ونادًرا ما تكؾف ىشاؾ محاولة مخضية الستخجاـ طخيقة واحجة ، وأف الخجمات اإلرشادية تتظمب غالًبا 

أكثخ مؽ طخيقة واحجة، إذا كانت إحجى الظخؽ ال تعسل بذكل جيج ، يسكشػ استخجاـ طخيقة أخخى بجاًل مؽ ذلػ 
(, أذ أف الغخض الخئيدي لجياز 6: 1998ساؿ العسل التعميسي بأفزل وجو ) الظشؾبي، ، بحيث يسكؽ إك

اإلرشاد الدراعي ىؾ إحجاث تغييخات سمؾكية مثالية بالسعخفة والخبخة والسيارات واالتجاىات، لحا يجب أف تدتخجـ 
فات بيؽ السدتخشجيؽ وضساف العجيج مؽ والظخائق والؾسائل اإلرشادية السختمفة حتى تتسكؽ مؽ تمبية ىحه االختال

الؾصؾؿ إلى كل السدارعيؽ والتأثيخ فييؼ, لحلػ ال يسكؽ االعتساد عمى واحجة مؽ ىحه الظخائق أو عجد قميل مشيا, 
 (.35:  2012وتذسل ىحه الظخائق ) الظخائق الفخدية, والظخائق الجساعية, والظخائق الجساىيخية ) قذظو ، 

الدراعي بالعخاؽ بذكل عاـ العجيج مؽ السذاكل والرعؾبات، مؽ أبخزىا عجـ وجؾد دعؼ يؾاجو جياز اإلرشاد      
مؽ الجولة في ضؾء الؾضع الخاىؽ لمقظاع الدراعي برؾرة عامة والجياز اإلرشادي برؾرة خاصة ىحا يجعل مؽ 

ية وبالتالي يؤدي الرعؾبة تحجيج واختيار طخائق اإلرشاد، مسا يعكذ بذكل سمبي عمى استخجاـ الظخائق اإلرشاد
الى نقص تعخض الدراع ليحة الظخائق، لحلػ ال يسكؽ تؾصيل الخسالة اإلرشادية بذكل فعاؿ إلى لمسدتخشجيؽ,إذ 

( إف مدتؾى الظخائق اإلرشادية التي يدتخجميا AL-Ajelli and Dlger, 2017 :p 205وججت دراسة ) 
لالنخفاض أيزا، حيث شخرت )مجيخية زراعة السخشجوف الدراعيؾف في محافغة الدميسانية متؾسظة تسيل 

(  وجؾد ضعف باستخجاـ الظخائق والؾسائل اإلرشادية في السحافغة,مسا أدى إلى ردود  2019صالح الجيؽ ، 
فعل سمبية عمى مدتؾى مذاركة السدارعيؽ في بعض الظخائق اإلرشادية,وبحدب تقاريخ صادرة عؽ األمؼ الستحجة 

اف العخاؽ يعاني مؽ نقص الغحاء ولحلػ يعتسج عمى استيخاد السشتجات والدمع الدراعية ومشغسة األغحية والدراعة ف
مؽ دوؿ الجؾار لتعؾيض الشقص الغحائي، إذ أصبحت محافغة صالح الجيؽ نتيجة الشقص في الغحاء ليذ لجييا 

بؾحجة جسيع الؾسائل والسكؾنات لدراعة الشاجحة ، لحلػ مؽ السفخوض زيادة العائج ورفع اإلنتاج 
(,ويتحقق ذلػ مؽ خالؿ نذخ نتائج البحؾث والتؾصيات إلى السدارعيؽ بظخيقة  2:  2003مداحة)الحذيبخي،

بديظة وسيمة ، وتؾصيل السعمؾمات واألفكار والسسارسات الدراعية السدتحجثة ونذخىا وإقشاع السدارعيؽ بتشفيحىا 
  2008تاجية وتحديؽ معيذتيؼ  ) الدبيعي ، بظخيقة تتشاسب مع أوضاعيؼ لمؾصؾؿ إلى أعمى مدتؾى مؽ اإلن

(,إذ تقع عمى عاتق العامميؽ في الجياز اإلرشادي مدؤولية تؾصيل وانتذار السفاليؼ والسعمؾمات والسسارسة 4: 
الدراعية السدتحجثة وذلػ باستخجاـ الظخائق والؾسائل اإلرشادية السؾائسة, فاف الظخائق اإلرشادية تعسل عمى 

سيؾر السدتخشجيؽ مؽ خالؿ تمقي السعمؾمات والسعخفة والحقائق الدراعية السخسمة إلييؼ بدبب تذؾيق وتحفيد ج
استخجاميؼ مجسؾعة متشؾعة مؽ الظخائق اإلرشادية حيث تشؾعت الظخائق اإلرشادية، وتؼ تقديسيا إلى أكثخ 

ث حجثت في الدشؾات األخيخة السجسؾعات شيؾًعا وفًقا آلراء الخبخاء ، إلى طخائق فخدية وجساعية وجساىيخية, حي
ثؾرة واسعة الشظاؽ في مجاؿ التكشؾلؾجيا واالتراالت ، وأنتجت عؽ ىحه الثؾرة وسائل وطخائق وأجيدة اتراالت 

ججيجة مثل اإلنتخنت والدتااليت والسؾبايالت ، فيسا اختفت الؾسائل والظخائق األخخى ، مثل دور الديشسا 
لى التغييخات التي حرمت في سمؾؾ األفخاد )السخشجيؽ والسدتخشجيؽ(، وذلػ اإلرشادية ومدخح الخيفي باإلضافة إ

بتأثخىؼ بثؾرة االتراالت مؽ جانب ولعجـ وجؾد دراسة سابقو بسدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية مؽ قبل 
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 العامميؽ في اإلرشاد الدراعي بسحافغة صالح الجيؽ في كل مجاؿ مؽ مجاالت الظخائق اآلتية ) الفخدية,
الجساعية, والجساىيخية (,كؾنو احج وسائل االتراالت السدتحجثة, ونغخا لسا لسحافغة صالح الجيؽ مؽ أىسية 

 واسعة في اإلنتاج الدراعي جاءت فكخة ىحه الجراسة التي تشظمق مؽ مجسؾعة مؽ األسئمة البحثية. 

راعي في محافغة صالح الجيؽ في كل ما ىؾ واقع استخجاـ لمظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد الد  -1
 مجاؿ مؽ مجاالت الظخائق اآلتية ) الفخدية, الجساعية, والجساىيخية (؟ 

ما عالقة االرتباط بيؽ مدتؾى استخجاـ لمظخائق اإلرشادية الدراعية وعجد مؽ الستغيخات السدتقمة          -2
 ذات  العالقة ؟ 

 يؼ لمظخائق اإلرشادية ؟ما السعؾقات التي تعتخض عسمية استخجام  -3

 
 
 

 Objectives of the Research                                                           أهجاف البحث:

التعخؼ عمى مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية الدراعية مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد الدراعي في محافغة  -1
 ظخائق اآلتية ) الفخدية, الجساعية, والجساىيخية (.صالح الجيؽ في كل مجاؿ مؽ مجاالت ال

 تػختيب مجاالت اسػتػخجـ الظخائق اإلرشادية تػشازليا. -2

 تختيب فقخات كل مجاؿ مؽ مجاالت الظخائق اإلرشادية حدب الؾزف السئؾي.-3

خات السدتقمة تحجيج العالقة اإلرتباطية بيؽ مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية الدراعية وكل مؽ الستغي-4
التالية)الدؽ, التجريب أثشاء الخجمة, وعجد دورات التجريب أثشاء الخجمة,مجة الخجمة الكمية,التعخض لسرادر 

 السعمؾمات, طبيعة العسل في اإلرشاد الدراعي(.

اد التعخؼ عمى ابخز السذاكل والسعؾقات التي تحج تعيق استخجاـ الظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ باإلرش -5
 الدراعي في  محافغة صالح الجيؽ.

 Importance of research: أهسية   البحث

ال يؾجج دراسات عؽ مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد الدراعي في محافغة  -1
 صالح الجيؽ في كل مجاؿ مؽ مجاالت الظخائق اآلتية ) الفخدية, الجساعية, والجساىيخية (.

ج اإللساـ بالخرائص الذخرية والؾعيفية لمعامميؽ في اإلرشاد الدراعي ذا أىسية كبيخة في نقل السعمؾمات يع -2
 واألفكار الحجيثة إلى جسيؾر السدتخشجيؽ لسا يقجمو مؽ تقجـ وتظؾر العسل اإلرشادي الدراعي في السحافغة .

لظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ باالرشاد لسعخفة عمى ابخز السذاكل والسعؾقات التي تحج تعيق استخجاـ ا -3
 الدراعي في محافغة  صالح الجيؽ.

 
   Operational Definitions:التعريفات اإلجرائية

تعشي كل مرادر السعمؾمات التي يعتسج عمييا السبحؾث في الحرؾؿ عمى  مرادر السعمهمات الزراعية : -0
 والسشغسات .السعمؾمات مؽ  الجوائخ والسخاكد البحؾث 
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وتعشي الرعؾبات والسذكالت التي تحج مؽ استخجاـ أو االستفادة مؽ معهقات استخجام الطرائق اإلرشادية : -2
الظخائق اإلرشادية الدراعية مؽ قبل  العاممؾف في اإلرشاد الدراعي مسا أثخا سمبًا عمى عسميات تؾصيل التقانات 

 الدراعية السدتحجثة إلى جسيؾر السدتخشجيؽ

 

 السهاد وطرائق العسل

 أواًل :مشهجية البحث: 

إذ أف الباحثاف اعتسجا بإجخاء البحث عمى ألسشيج الؾصفي , ويعتبخ ىحا السشيج أحج أشكاؿ التحميل العمسي    
السشتغؼ الحي يختار ويرف الغؾاىخ أو السذاكل السعيشة مؽ خالؿ جسع البيانات والسعمؾمات حؾؿ الغؾاىخ أو 

), لمؾصؾؿ إلى البيانات والحقائق التفريمية حؾؿ 332, 2000وتحجيج حالتيا الحالية)ممحؼ , السذاكل السعيشة
 مدتؾى الظخائق اإلرشادية التي يدتخجميا العامميؽ باإلرشاد الدراعي في محافغة صالح الجيؽ.

 
 
 
 

 ثانيا: مجتسع البحث وعيشته :

ػي مخكد مجيخيػة زراعػة محافغة صالح الجيؽ والذعب تسثل مجتسع البحث بكافة العامميؽ باإلرشاد الدراعي ف    
مؾعفا زراعيا مؾزعيؽ عمى مخكد السجيخية والذعب الدراعية البالغ  (1)(280الدراعية التابعة ليػػػا والبالغ عجدىؼ )

فة إلى السخكػػد اإلرشػػادي بالسحافغػة, تؼ اختيار عيشة عذؾائية مشيؼ وكانت ( شعبة زراعية, باإلضا23عجدىا )
( مبحؾثا, والججوؿ رقؼ  140%(, وبحلػ بمغ عجد السبحؾثيؽ الحيؽ ُطبقت عمييؼ اإلجخاءات البحثية ) 50ندبة )

 .( يبيؽ مجتسع البحث وعيشة 1) 

 
 لزراعية( يوضح توزيع المبحوثين وفق عددهم بالشعب ا 1الجدول ) 

 الذعب الزراعية ت
العجد 
 الكمي

عدد 
 المبحوثين

 الذعب الزراعية ت
العجد 
 الكمي

عدد 
 المبحوثين

 2 4 يثرب 14 26 52 السجيرية 1
 3 6 امرلي 15 4 8 تكريت 2
 11 22 الطهز 16 5 10 بيجي 3
 3 6 حسرين 17 9 18 الداحل االيدر 4
 4 8 االسحاقي 18 4 8 العمم 5
 11 22 الذرقاط 19 6 12 الجور 6
 2 4 الريشية 20 5 10 سامراء 7

                                                           
 . 9143متحجث مؽ قبل شعبة اإلحراء الدراعي في مجيخية زراعة صالح الجيؽ (1
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 3 6 شيخ جسيل 21 2 4 السعترم 8
 3 6 الزوية 22 3 6 دجمة 9
 4 8 تمهل الباج 23 3 6 الثرثار 10
 4 8 الحجاج 24 8 16 الزمهعية 11
 4 8 السركز اإلرشادي 25 4 8 بمج 12
 140 280 السجسهع 7 14 الججيل 13

 

 البحث :ثالثاً : أداة 

لتحقيق أىجاؼ الجراسة تؼ الكياـ بعّجة زيارات ميجانية لسخكد مجيخية الدراعة في صالح الجيؽ وعجد مؽ      
الُذعب الدراعية التابعة ليا, حيث تؼ إجخاء لقاءات مع رؤساء الُذعب وعجد مؽ العامميؽ لغخض معخفة طبيعة 

اإلرشادية السدتخجمة لالتراؿ بالسدارعيؽ, إذ تؼ ترسيؼ استسارة األعساؿ التي يقؾمؾف بو , وتحجيج أىؼ طخائق 
االستبياف, ىي وسيمة لجسع السعمؾمات مؽ السبحؾثيؽ مؽ خالؿ العجيج مؽ األسئمة أو العبارات السخسمة بالبخيج أو 

عمى مجسؾعة األسئمة البخيج اإللكتخوني أو باليج أو االستسارة االلكتخونية لمسبحؾثيؽ تؼ انتقاؤىؼ ليقؾمؾا باإلجابة 
حٌث تم إعداد استمارة استبٌان من (,  145:  2008بأنفديؼ بسداعجة أو بجوف مداعجة الباحػث)عبج الحفيظ ، 

 قسمٌن رئٌسٌن وكاالتً.

 يتزسؽ البيانات الستعمقة بالسؾعفيؽ الحيؽ يدتخجمؾف الظخائق إرشادية بالعسل اإلرشادي.القدم األول : 

طخيقة إرشادية، الغخض مشيا تحجيج مدتؾى استخجاـ العامميؽ باإلرشاد  25حا القدؼ يتزسؽ ىالقدم الثاني :
الدراعي ليحه الظخائق، وكحلػ تعييؽ مدتؾى أىسيتيا في تبادؿ األفكار والسسارسات الدراعية الججيجة مؽ وجية 

 ( ثالث مجاالت أساسية.3نغخ العامميؽ، مقدسة إلى )

ق الفخدية اآلتية )االتراالت الياتفية, الديارات الحقمية,الديارات : يتزسؽ الظخائالسجال األول     
: شسل بيشسا السجال الثانيالسكتبية,الديارات السشدلية، وسائل التؾاصل االجتساعي, الخظابات الذخرية(, 

ذاىجة، الظخائق الجساعية اآلتية )يـؾ الحقل, االجتساعات اإلرشادية,الشجوات اإلرشادية, اإليزاح العسمي بالس
الخحالت اإلرشادية، السحاضخات اإلرشادية, , السؤتسخات اإلرشادية ، ورش العسل,السيخجانات الدراعية,اإليزاح 

تزسؽ الظخائق الجساىيخية اآلتية )البخامج الدراعية التمفديؾنية, البخامج وما السجال الثالث: العسمي بالشتيجة(,
تخنت, السمرقات, الديشسا اإلرشادية، السعارض الدراعية(، ولكياس الدراعية اإلذاعية,الشذخات اإلرشادية, االن

مدتؾى استخجاـ عؽ كل طخيقة تؼ استخجاـ البجائل التالية لإلجابة ىي )دائسا، أحيانا، نادرا، ال تدتخجـ(، إذ تؼ 
رل عمييا (، عمى التؾالي, واف مجسؾع الكيؼ الخقسية التي ح 4،3،2،1الكياـ بتخريص الكيؼ الخقسية التالية)

السبحؾث يعكذ مدتؾى استخجامو لمظخائق اإلرشادية وبحلػ بمغ السجى الشغخي لكيؼ استخجاـ الظخائق اإلرشادية 
(, عمى التؾالي, أما مجاؿ السذكالت التي تحج مؽ مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية فقج 100-25بيؽ )

يث خررت الكيؼ الخقسية التخميدية التالية         خررت البجائل التالية )كبيخة, متؾسظة, قميمة, معجومة(, ح
(, عمى التؾالي, ومؽ اجل قياس الرجؽ تؼ عخض )استسارة االستبياف(عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء  0,1,2,3) 
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ثؼ استخجمت طخيقة معامل األلفا كخونباخ العمـؾ التخبؾية والشفدية,في اإلرشاد الدراعي و  سجاؿب االختراصييؽ
( مبحؾث تؼ انتقاؤىؼ عذؾائيًا ضسؽ مجتسع البحث ومؽ خارج  20كياس عمى عيشة مكؾنو مؽ )لكياس ثبات الس

عيشة البحث مؽ مخكد مجيخية زراعة صالح الجيؽ والذعب الدراعية التابعة ليا, باإلضافة السخكد التجريب 
تيا فبمغت قيستو ( وثؼ جخى حداب معامل صالحي 0.86واإلرشاد الدراعي, و إذ بمغت قيسة ثبات السقاييذ )

 ( ُتعتبخ ىحه السقاييذ ثابتة.0.70( بتجاوزىا ) 0.927)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشتائج والسشاقذة:

الهجف األول :التعرف عمى مدتهى استخجام الطرائق اإلرشادية من قبل العاممين باإلرشاد الزراعي في محافظة 
والجساهيرية ( كسا هه مبين في الججول  صالح الجين في كل مجال من السجاالت اآلتية ) الفردية, الجساعية,

 (. 2رقم ) 

 ( تهزيع السبحهثين وفقا لسدتهى استخجام الطرائق اإلرشادية في كل مجال2الججول ) 

مدتهى  مجاالت االستخجام ت
 االستخجام 

 % العجد الفئات


X 
S.D 

1 

 

الطرائق اإلرشادية 
 الفردية

 

 22 31 (17-13)   واطئ

20.814 

 

2.657 

 

 74 104 (   22-18)   متهسط

 4 5 (  28-23)   عالي

 100 140  السجسـهع

2 

الطرائق اإلرشادية 
 الجساعية

 

 5 7 (26-19)   واطئ
33.636 

 

4.723 

 
 52 73 (   34-27)   متهسط

 43 60 فأكثخ(  -35)  عالي
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 100 140  السجسـهع

3 

اإلرشادية الطرائق 
 الجساهيرية

 

 18 25 (18-14)   واطئ

21.221 

 

2.769 

 

 59 83 (   23-19)   متهسط

 23 32 فأكثخ(  -24)  عالي

 100 140  السجسـهع

( يتبيؽ أف أعمى درجة حرل عمييا السبحؾثيؽ في مجاؿ استخجاـ الظخائق اإلرشادية  2مؽ الججوؿ )      
وانحراف معٌاري مقداره)  20.814) وبمتوسط مقداره )(  13وأدنى درجة بمغت ) (  28الفخدية بمغت )

%(ثؼ تميا السبحؾثيؽ  74حيث أف أعمى ندبة مؽ السبحؾثيؽ جاءت ضسؽ الفئة الستؾسظة بمغت )(,  2.657
ىحا % ( مؽ السبحؾثيؽ ضسؽ الفئة العالية, و  4% (, وأف ندبة ) 22الحيؽ ىؼ ضسؽ الفئة الؾاطئة وندبتيؼ )

يعشي أف مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية الفخدية متؾسط يسيل إلى االنخفاض, وقج يكؾف سبب ىحه الشتيجة أف 
ىحا الشؾع مؽ الظخائق يتظمب إعجاد كبيخة مؽ السخشجيؽ الدراعييؽ, فزال عؽ الشفقات السالية والجيؾد الكبيخة التي 

 جاـ ىحا الشؾع مؽ الظخائق رغؼ ما يتزسشو مؽ ايجابيات.قج تكؾف غيخ متؾفخة بذكل كافا مسا حجد مؽ استخ

يتزح أف أعمى درجة حرل عمييا السبحؾثيؽ في ىحا  أما مجال استخجام الطرائق اإلرشادية الجساعية    
وانحراف معٌاري مقداره  )  33.636) وبمتوسط مقداره)(  19( وأقل درجة بمغت )  42السجاؿ بمغت )

%(,في حيؽ تمتيا ندبة 52عغسى مؽ السبحؾثيؽ جاءت ضسؽ الفئة الستؾسظة بمغت )وأف الشدبة ال(,  4.723
% (, بيشسا حرل السبحؾثيؽ الحيؽ ىؼ ضسؽ الفئة الؾاطئة عمى  43السبحؾثيؽ الحيؽ ىؼ ضسؽ الفئة العالية )

, وقج يكؾف % (, وىحا يعشي أف مدتؾى استخجاـ الظخائق الجساعية كاف متؾسط يسيل لالرتفاع5أقل ندبة بمغت )
سبب ىحه الشتيجة مالئستيا ألغمب األنذظة والفعاليات اإلرشادية التي تجخي في السحافغة مؽ حيث انخفاض 

 التكاليف وإمكانية التعخؼ عمى ردود األفعاؿ بذكل مباشخ.

ا يتبيؽ أف أعمى درجة حرل عمييا السبحؾثيؽ في ىح أما مجال استخجام الطرائق اإلرشادية الجساهيرية     
وانحراف معٌاري مقداره 21.221) وبمتوسط مقداره )(  14( وأقل درجة بمغت )  28السجاؿ بمغت )

%(,ثؼ تمتيا ندبة السبحؾثيؽ  59وأف أعمى ندبة مؽ السبحؾثيؽ جاءت ضسؽ الفئة الستؾسظة بمغت )(,  2.769)
ؽ الحيؽ ىؼ ضسؽ الفئة % ( حرل عمييا السبحؾثي18%(, بيشسا ندبة ) 23الحيؽ ىؼ ضسؽ الفئة العالية )

الؾاطئة,  وىحا يعشي أف مدتؾى استخجاـ ىحا الشؾع مؽ الظخائق متؾسظة تسيل الى االرتفاع حيث تؾزع الكثيخ مؽ 
السظبؾعات والشذخات اإلرشادية لمدراع, فزال عؽ مذاىجتيؼ لمبخامج اإلذاعية والتمفديؾنية التي تبث عمى قشؾات 

 فزائية مختمفة.

 
 .:ترتيب مجاالت استخجام الطرائق اإلرشادية تشازلياالهجف الثاني 

أعيخت نتائج الجراسة أف الظخائق اإلرشادية الجساعية تحتل السختبة األولى مؽ حيث مدتؾى استخجاـ      
 ( . 3وكسا مبيؽ في الججوؿ رقؼ ) 76.444السبحؾثيؽ ليا بؾزف مئؾي مقجره ) )

 ق اإلرشادية وفقا لقيم األوزان السئهية( ترتيب مجاالت استخجام الطرائ 3الججول ) 

الستهسط  الطرائق اإلرشادية ت
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 السرتبة الهزن السئهي 
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 1 76.444 4.722 33.636 الظخائق اإلرشادية الجساعية 1

 2 75.790 2.769 21.221 الظخائق اإلرشادية الجساىيخية 2

 3 74.337 2.657 20.814 الظخائق اإلرشادية الفخدية 3

     


X = S.D                                                            25.224 = 8.506  

لمطرائق ( أنو بالسقارنة مع طخائق اإلرشاد الدراعية األخخى فاف استخجاـ السبحؾثيؽ )  3يؾضح الججوؿ )     
يكؾف سبب ذلػ ما تؾفخه الظخائق الجساعية مؽ تأثيخ جساعي كبيخ عمى  ( أعمى, وقج اإلرشادية الجساعية

( بؾزف  الطرائق اإلرشادية الجساهيرية السدتخشجيؽ فزال عؽ قمة التكاليف السادية والبذخية والدمشية,ثؼ تمتيا )
سختبة األخيخة ( عمى ال الطرائق اإلرشادية الفردية( بالسختبة الثانية, في حيؽ حرمت ) 75.790مئؾي مقجاره )

(, مسا سبق يتزح أف استخجاـ الظخائق اإلرشادية الفخدية قميل بالخغؼ مسا ليا مؽ 74.337بؾزف مئؾي مقجاره )
أىسية كبيخه لسجتسعشا والسجتسعات الشامية ذات معجالت األمية العالية وقج يعؾد الدبب في االستخجاـ القميل ليحه 

ي تحج مؽ استخجاميا ومشيا عجـ وجؾد إعجاد كافية مؽ السخشجيؽ الظخائق إلى وجؾد سمدة مؽ العؾامل الت
الدراعييؽ وعجـ وجؾد القجرات والغخوؼ والذخوط السظمؾبة لتشفيح ىحه الظخائق وباإلضافة إلى صعؾبة تغظية 
مشظقة عسل السخشج الدراعي الجغخافية بالظخائق الفخدية التداعيا وصعؾبة والؾصؾؿ إلى بعض السشاطق في 

 ؼ التي تسخ بيا السحافغة وكحلػ تحتاج إلى جيج وتكاليف مالية عالية.الغخو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهجف الثالث : ترتيب فقرات كل مجال من مجاالت الطرائق اإلرشادية حدب الهزن السئهي.

 ترتيب فقرات طرائق اإلرشاد الفردية : -أ 

حدب الؾزف السئؾي وكسا ىؾ مبيؽ الججوؿ رقؼ   تبيؽ نتائج الجراسة تختيب فقخات الظخائق اإلرشادية الفخدية     
 (4 . ) 

ت في 
 االستسارة

الستهسط  الطرائق اإلرشادية الفردية
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الهزن 
 السئهي 

 السرتبة

 1 84.643 0.925 3.386 الديارات الحقمية 1

 2 83.036 1.047 3.321 وسائل التؾاصل االجتساعي 7

 3 76.071 0.943 3.043 االتراالت العخضية 5

 4 74.821 1.076 2.993 خظابات الذخرية 6
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 5 68.036 1.099 2.721 الديارات السشدلية 3

 6 67.500 1.136 2.700 االتراالت الياتفية 2

 7 66.250 1.228 2.650 الديارات السكتبية 4

 ( ترتيب فقرات طرائق اإلرشاد الفردية حدب الهزن السئهي  4الججول )

( جاءت بالسختبة األولى في تختيب فقخات  الزيارات الحقمية( أف )  4تغيخ الشتائج ألسبيشو في الججوؿ )       
وسائل (, بيشسا حرمت )  84.643الظخائق اإلرشادية الفخدية مؽ حيث مدتؾى االستخجاـ بؾزف مئؾي مقجاره   )

الزيارات (, أما بالسختبة األخيخة فجاءت ) 83.036ه )( عمى السختبة الثانية بؾزف مئؾي مقجار  التهاصل االجتساعي
(, ويسكؽ إف يعدى الدبب في ذلػ أف الديارات الحقمية تؾفخ لمعامميؽ في 66.250( بؾزف مئؾي مقجاره ) السكتبية

مجاؿ اإلرشاد الدراعي فخصة التعخؼ عمى السذكالت التي يؾاجييا السدارعؾف بذكل ميجاني ومباشخ وإمكانية 
ال عؽ تعديد الثقة بيؽ الفالحيؽ والعامميؽ في اإلرشاد الدراعي وكحلػ تؾصيل السعمؾمات بذكل أفزل حميا فز

وبأقل وقت, بيشسا الديارات السكتبية كاف مدتؾى استخجميا ىؾ األقل بيؽ فقخات طخائق اإلرشاد الفخدية ألنيا قج 
 عؽ الحخج والرعؾبات التي تؾاجو تشفيح مثل تكؾف مكمفة ماديا ومعشؾيا لمسدارع حيث تتظمب تكاليف لمشقل, فزال

 ىحه الديارات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ترتيب فقرات طرائق اإلرشاد الجساعية : -ب

تؾضح نتائج الجراسة تختيب فقخات الظخائق اإلرشادية الجساعية حدب الؾزف السئؾي وكسا ىؾ مبيؽ في      
 ( . 5الججوؿ رقؼ ) 

 رشاد الجساعية حدب الهزن السئهي ( ترتيب فقرات طرائق اإل  5الججول )

ت في 
 االستسارة

الستهسط  الطرائق اإلرشادية الجساعية
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الهزن 
 السئهي 

 السرتبة

 1 87.679 0.925 3.507 الشجوات اإلرشادية 1

 2 82.321 0.941 3.293 اإليزاح العسمي بالشتيجة 7
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 3 81.964 1.087 3.279 السيخجانات الدراعية 11

 4 78.393 0.983 3.136 الجورات التجريبية 5

 5 78.214 1.045 3.129 الخحالت اإلرشادية 9

 6 77.143 0.877 3.086 يـؾ الحقل 3

 7 76.607 1.120 3.064 اإليزاح العسمي بالسذاىجة 6

 8 72.857 1.184 2.914 السؤتسخات اإلرشادية 8

 9 68.929 1.072 2.757 االجتساعات اإلرشادية 2

 10 68.750 1.151 2.750 السحاضخات اإلرشادية 4

 11 67.857 1.171 2.714 ورش عسل 10

( احتمت السختبة األولى في تختيب  الشجوات اإلرشادية( أف )  5تغيخ الشتائج السؾضحة في الججوؿ )         
(,  وقج يعؾد الدبب في  87.679)  الظخائق اإلرشادية الجساعية مؽ حيث مدتؾى االستخجاـ بؾزف مئؾي مقجاره 

ذلػ إلى االستخجاـ السكثف لمشجوات اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ في مجاؿ اإلرشاد الدراعي بسحافغة صالح الجيؽ 
إلى إف الشجوات اإلرشادية تديل لمعامميؽ بسجاؿ اإلرشاد الدراعي باالتراؿ بعجد كبيخ ندبيا مؽ الفالحيؽ, 

فكار الحجيثة وإقشاع السدارعيؽ بأىسيتيا, وتذجيعيؼ عمى اتخاذ القػػخار الستعمق بتبشي وتعخيفيؼ بالسدتججات واأل
االبتكارات واألفكار السدتحجثة بأقل وقت وتكمفو, باإلضافة إلى أف تشفيحىا ال يحتاج إلى كمفة عالية بالسقارنة 

( بالسختبة الثانية في تختيب  سمي بالشتيجةاإليزاح العبالظخائق األخخى التي تمتيا باالستخجاـ, بيشسا جاءت فقخة ) 
( ويعدى الدبب في ذلػ إلى أنيا مؽ أكثخ  82.321فقخات الظخائق اإلرشادية الجساعية بؾزف مئؾي مقجاره )

طخائق اإلرشادية الجساعية لمتؾصل مع السدارعيؽ وإقشاعيؼ عمى تعمؼ األعساؿ واألساليب الدراعية ألنيا تعتسج 
البرخ والسسارسات الفعمية لمتؾصيات العمسية لتعمؼ الفالحيؽ باإلضافة إلى الشقاش والعسل عمى حاستي الدسع و 

مع السخشج الدراعي عؽ كيفية تظبيق الخبخة الحجيثة لالرتقاء بسدتؾى اإلنتاج الدراعي وذلػ مؽ خالؿ إتاحة 
حيؽ بالسخشج الدراعي والعسل الفخصة لكل فالح لتشفيح السيارات الفخدية، كسا أنيا تديج مؽ ثقة وقشاعة الفال

( فقج حرمت عمى السختبة األخيخة في تختيب فقخات الظخائق اإلرشادية  ورش عسلاإلرشادي, أما فقخة ) 
( ويخجع سبب ذلػ إلى صعؾبة اختيار السكاف والؾقت السشاسب لحزؾر  67.857الجساعية بؾزف مئؾي مقجاره )

ت الالزمة إلجخاء الؾرشة, فزال إلى قمة الكادر اإلرشادي السختص جسيع الفالحيؽ وقمة تؾفخ األدوات و السعجا
 الحي يستمػ الخبخة الكافية في إعجاد وتشفيح مثل ىحه الؾرش. 

 
 
 ترتيب فقرات طرائق اإلرشاد الجساهيرية : -ج

يؽ في أوضحت نتائج الجراسة تختيب فقخات الظخائق اإلرشادية الجساىيخية حدب الؾزف السئؾي وكسا ىؾ مب     
 ( . 6الججوؿ رقؼ ) 

 ( ترتيب فقرات طرائق اإلرشاد الجساهيرية حدب الهزن السئهي  6الججول )

ت في 
 االستسارة

الستهسط  الطرائق اإلرشادية  الجساهيرية
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الهزن 
 السئهي 

 السرتبة
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 1 86.071 0.962 3.443 االنتخنيت 6

 2 85.536 0.906 3.421 الشذخات اإلرشادية 1

 3 76.071 0.988 3.043 السعارض الدراعية 5

 4 74.464 1.208 2.979 الديشسا اإلرشادية 7

 5 73.393 0.923 2.936 البخامج الدراعية التمفديؾنية 3

 6 68.036 1.060 2.721 السمرقات )البؾستخات( 2

 7 66.964 1.177 2.679 البخامج الدراعية اإلذاعية 4

( جاءت بالسختبة األولى مؽ حيث مدتؾى  االنترنت( إف فقخة )  6مؽ الشتائج السجرجة في الججوؿ ) تبيؽ     
( ويسكؽ أف يعؾد سبب ذلػ إلى إف  86.071استخجاـ الظخائق اإلرشادية الجساىيخية بؾزف مئؾي مقجاره )

اؿ باإلضافة وصؾؿ شبكات العالسيؽ في مجاؿ اإلرشاد الدراعي يستمكؾف خبخات ومسارسات عالية في ىحا السج
االنتخنيت إلى جسيع القخى في السحافغة مسا يديل وصؾؿ السعمؾمات واستشتاجات البحؾث إلى الفالحيؽ بؾقت 

( الحي اجتاح العالؼ والبمج وكحلػ  19قميل وتعج طخيقة فعالو وآمشة في نفذ الؾقت في عل انتذار وباء ) كؾفيج 
( بالسختبة الثانية حيث مدتؾى  الشذرات اإلرشاديةيو, في حيؽ تمتيا فقخة ) ال تحتاج إلى وقت وجيج وتكاليف عال

( ( ألنيا تعتسج عمى الكمسة السكتؾبة  85.536استخجاـ الظخائق اإلرشادية الجساىيخية بؾزف مئؾي مقجاره 
لسعمؾمة والرؾر لتؾصيل السعمؾمة إلى الدراع  وتذخح السؾاضيع العمسية بمغة سيمة ومبدظة، وكحلػ تكؾف ا

السشذؾرة بيا محجدة ومشغسة مسا يديل استيعابيا وفيسيا وكمسا تتظمب األمخ يسكؽ قخاءتيا والخجؾع إلييا في إي 
وقت،وتعج مرجرًا مؾثؾقًا لمسعمؾمات, وال تحتاج إلى تكاليف عالية في تؾصيل ونذخ, في حيؽ أخحت فقخة ) 

 ث مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية الجساىيخية بؾزف مئؾي ( السختبة األخيخة مؽ حي البرامج الزراعية اإلذاعية

 ( وقج يكؾف سبب ذلػ عجـ وجؾد واإلمكانيات السادية والبذخية إلنتاج مثل ىحه البخامج في  66.964مقجاره )

 الجوائخ الدراعية واإلرشادية في وقت غابت مثل ىحه البخامج عؽ القشؾات واإلذاعات السحمية في السحافغة.

 
 
 
 
 
 
 
 

الهجف الرابع : التعرف عمى أبرز السذاكل والسعهقات التي تحج من استخجام الطرائق اإلرشادية من قبل 
 العاممين باإلرشاد الزراعي في محافظة صالح الجين.

العجيج مؽ السعؾقات والسذاكل التي تحج مؽ استخجاـ الظخائق اإلرشادية في أوضحت نتائج البحث وجؾد      
العسل اإلرشادي بسحافغة صالح الجيؽ, وتؼ تختيب السعؾقات والسذاكل مؽ قبل السبحؾثيؽ وفقا لمستؾسط 

 (.8الحدابي وكسا ىؾ مؾضح في الججوؿ رقؼ) 

 ( يبين السذاكل والسعهقات التي تحج من استخجام الطرائق اإلرشادية 8الججول ) 
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ت في 
 االستسارة

الستؾسط  الفقخات ت
 الحدابي

 الختبة

 1 2.621 عجـ وجؾد وقت كافي لؾصؾؿ السخشج الدراعي إلى جسيع الفالحيؽ 1 1

 2 2.364 صعؾبة  جسع السدارعيؽ في مكاف واحج 2 11

 3 2.321 قمة التجريب اإلرشادي في مجاؿ استخجاـ طخائق االتراؿ اإلرشادي 3 17

 4 2.312 الدراعية قمة الخبخة الفشية اإلرشادية في إعجاد وتقجيؼ البخامج التمفديؾنية 4 13

عجـ وجؾد أماكؽ وقاعات إرشادية متخررة لعقج الشجوات  5 7
 واالجتساعات

2.271 5 

 6 2.229 تخكد العسل اإلرشادي الفخدي عمى بعض السدارعيؽ دوف غيخىؼ 6 5

 7 2.193 قمة البخامج اإلذاعية والتمفديؾنية الدراعية 7 16

الدراعية مع وقت فخاغ بعض عجـ مالئسة تؾقيت بث بعض البخامج  8 12
 الفالحيؽ

2.186 8 

 9 2.121 بعج السدافة بيؽ بعض القخى والجوائخ اإلرشادية 9 6

 10 2.114 قمة الحقؾؿ اإليزاحية والسدارع الشسؾذجية اإلرشادية 10 9

 11,5 2.05 تحتاج إلى تكاليف عالية  لتغظية جسيع الشذاطات 11 3

 11,5 2.05 غيخ مشاسبة لألمييؽ مؽ السدارعيؽالشذخات اإلرشادية تكؾف  12 14

 13 2.036 تحتاج إلى قجرات وجيؾد تشغيسية لإلعجاد والتشفيح 13 10

 14 2.021 قمة الؾسائل والسعيشات اإلرشادية 14 15

 15 1.929 قمة التفاعل بيؽ السخشج والفالحيؽ 15 8

 16 1.886 قمة إعجاد الكادر الستخرص في مجاؿ اإلرشاد الدراعي 16 2

 17 1.671 عجـ وجؾد وسائط نقل كافيو لشقل السخشجيؽ إلى الفالحيؽ 17 4

 
( إف أكثخ مذكمة تؾاجو استخجاـ الظخائق اإلرشادية في العسل اإلرشادي في محافغة  8يتزح مؽ الججوؿ)  

بمغت  ( بستؾسط حدابي عجم وجهد وقت كافي لهصهل السرشج الزراعي إلى جسيع الفالحينصالح الجيؽ )
(, وقج يذيخ ذلػ الى انذغاؿ السخشجيؽ الدراعييؽ بأمؾر إدارية وروتيشية مسا يؤدي إلى ضياع 2.621قيستو )

صعهبة  جسع وقت مؽ الجيج السفخوض لتشفيح أنذظة إرشادية إلى السدارعيؽ, وجاءت بالسختبة الثانية مذكمة )
(, وقج يخجع الدبب في ذلػ إلى إف الفالحيؽ 2.364( بستؾسط حدابي بمغت قيستو )السزارعين في مكان واحج

يدكشؾف في مشاطق متباعجة ومتبايشة ومؽ جانب أخخ قج ال تتالئؼ األنذظة اإلرشادية مع تؾقيتات اإلعساؿ 
الدراعية لجى الدراع مسا يرعب عمى السخشج الدراعي جسع السدارعيؽ في مكاف واحج, بيشسا جاءت بالسختبة 

( بستؾسط حدابي بمغت قيستو وسائط نقل كافيه لشقل السرشجين إلى الفالحين عجم وجهداألخيخة مذكمة )
(, وىي تعج مؽ أقل السذكالت التي تعيق السبحؾثيؽ مؽ استخجاـ الظخائق اإلرشادية في العسل 1.671)

كية اإلرشادي, وقج يكؾف سبب ذلػ أف العالسيؽ في اإلرشاد الدراعي لؼ يعج الشقل يسثل مذكمة كبيخة قياسا بب
 السذكالت في عل تؾفخ وسائط لمشقل الخاص لجى الكثيخ مؽ الدراع والسخشجيؽ الدراعييؽ. 
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 االستشـتـاجات :

 وفًقا لمشتائج التي أسفخت عشيا الجراسة استشتج الباحث األتي:    

وعميو أعيخت نتائج تختيب مجاالت استخجاـ الظخائق تشازليا تفؾؽ مجاؿ الظخائق اإلرشادية الجساعية،  - 1
ويسكؽ االستشتاج  بأفَّ الظخائق اإلرشادية الجساعية ىي األندب لمؾضع الحالي إليراؿ الخسائل اإلرشادية  وذلػ 
ألنيا مالئسة لمتفاعل مع عجد كبيخ ندبيا مؽ السدارعيؽ, وال تحتاج  إلى تكاليف عالية وكادر كبيخ مؽ السخشجيؽ 

 الدراعييؽ كسا ىؾ الحاؿ في بكية الظخائق.

حرل مجاؿ الظخائق اإلرشادية الفخدية عمى التختيب األخيخ بيؽ مجاالت استخجاـ الظخائق اإلرشادية وعميو  -2
يسكؽ االستشتاج بؾجؾد ضعف في نظاؽ عسل السخشج الدراعي في السحافغة في مجاؿ الظخائق اإلرشادية الفخدية 

 ولحاجة لؾضع خظط مشاسبة لسعالجة ذلػ.

ادية تعاني مؽ عجـ وجؾد أعجاد كافية مؽ السخشجيؽ الدراعييؽ, وعجـ وجؾد القػجرات إف أغمب السخاكد اإلرش -3
 والغػخوؼ والذخوط السظمؾبػة لتشفيػح الجورات التجريبيػة واألنذظػة اإلرشاديػة السختمفة.

في استخجاـ بعض الظخائق اإلرشادية ً أعيخت نتائج دراسة فقخات مجاالت الظخائق اإلرشادية انخفاضا -4
كالديارات السكتبية والتخاجع في استخجاـ الظخائق إالرشادية األخخى بالخغؼ مؽ أىسيتيا كؾرش العسل والبخامج 

الدراعية اإلذاعية واستبجلت بظخائق إرشادية أخخى كاالنتخنت, مؽ ذلػ يسكؽ االستشتاج أف العامميؽ في مجاؿ 
غبة باستخجاـ الظخائق اإلرشادية الحجيثة والتي اإلرشاد الدراعي يستمكؾف مرادر معمؾمات حجيثة ولجييؼ الخ 

 تتكيف مع احتياجات السدارعيؽ وتؾاكب التظؾر بسجاؿ االتراؿ. 

يتزح مؽ نتائج الجراسة عجـ وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية مؽ قبل  -5
الستغيخات التالية ) الدؽ, ومجة الخجمة الؾعيفية  العامميؽ في اإلرشاد الدراعي في محافغة صالح الجيؽ وكال مؽ

الكمية(, وعميو ندتشتج أفَّ ىحه الستغيخات ليذ ليا عالقة ارتباط أو تأثيخ في استخجاـ العامميؽ في اإلرشاد 
 الدراعي لمظخائق اإلرشادية.

شادية مؽ قبل العامميؽ أعيخت نتائج الجراسة وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلر  – 6
باإلرشاد الدراعي والتجريب أثشاء الخجمة عمى استخجاـ الظخائق اإلرشادية,ندتشتج مؽ ذلػ أف استخجاـ الظخائق 

اإلرشادية في السجاؿ اإلرشادي مؽ قبل السبحؾثيؽ تتحدؽ وتتظؾر مؽ  خالؿ السذاركة بالتجريب أثشاء الخجمة 
تؾى السعخفة والسيارة والخبخة لجييؼ حتى يتسكشؾا مؽ استخجاـ الظخائق مسا يعدز تظؾيخا لسبحؾثيؽ ويحدؽ مد

 اإلرشادية برؾرة صحيحة.

أعيخت نتائج الجراسة وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ مدتؾى استخجاـ الظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ  -7
ادر السعمؾمات الستعمقة بالظخائق باإلرشاد الدراعي والتعخض لسرادر السعمؾمات,ندتشتج مؽ ذلػ إلى تؾفخ مر

اإلرشادية مؽ البخامج اإلذاعية والتمفديؾنية الدراعية وتشغيؼ أوقات عخضيا والسحاضخات اإلرشادية واالنتخنيت 
والجوائخ اإلرشادية والبيظخية بذكل كاٍؼ, باإلضافة إلى أنو كمسا زاد اطالع السبحؾثيؽ عمى عجد مؽ مرادر 

 عجدة والستشؾعة زاد استخجاميؼ لمظخائق اإلرشادية في العسل اإلرشادية.وأنؾاع السعمؾمات والست
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يتزح مؽ نتائج الجراسة وجؾد العجيج مؽ السذاكل والسعؾقات التي تعيق استخجاـ الظخائق اإلرشادية مؽ قبل  -8
اإلرشادية كسذكمة العامميؽ في اإلرشاد الدراعي,ندتشتج مؽ البحث وجؾد مذاكل ججيو تؾاجو استخجاـ الظخائق 

عجـ وجؾد وقت كافي لؾصؾؿ السخشج الدراعي إلى جسيع الفالحيؽ, فزال عؽ صعؾبة  جسع السدارعيؽ في مكاف 
واحج, وكحلػ قمة التجريب اإلرشادي في مجاؿ استخجاـ طخائق االتراؿ اإلرشادي, وحاجة تمػ السذكالت إلى 

عمى استخجاـ الظخائق اإلرشادية وبالتالي لمعسل اإلرشادي في حمؾؿ سخيعة ألنيا ربسا قج تؤدي إلى تأثيخات سمبية 
 السحافغة مدتكبال.

 
 التهصيات :

 -استشادا إلى ما تؾصمت إليو الجراسة الحالية مؽ استشتاجات يؾصي الباحث باألتي :    

عغؼ زيادة كادر السخشجيؽ الدراعييؽ وخاصة خخيجي قدؼ اإلرشاد الدراعي بكميات الدراعة لتغظية م -1
 السداحات التي تجخل ضسؽ حجود عسميؼ وذلػ مؽ خالؿ مشح فخص التعييؽ. 

ضخورة تزسيؽ مشاىج أقداـ اإلرشادية في كميات الدراعة مفخدات عؽ الظخائق اإلرشادية وأفزل الظخؽ في  -2
 استخجاميا. 

تجريب إثشاء الخجمة يجب عمى قدؼ اإلرشاد الدراعي في السحافغة ومخكد التجريب اإلرشادي االىتساـ بال -3
لمعامميؽ بالسجاؿ اإلرشادي لسا لو مؽ أثخ فعاؿ بخفع مدتؾى أدائيؼ وتظؾيخ قجراتيؼ عمى استخجاـ الظخائق 

 اإلرشادية الدراعية.

االهتمام بتوفٌر السكن المالئم للمرشدٌن الزراعٌٌن فً القرى الواسعة والمهمة اقتصادٌا والمتمٌزة باألنشطة  -4

 ل الخدمات اإلرشادٌة ألغلب الفالحٌن فً تلك القرى.الزراعٌة إلٌصا

ضرورة التغلب على المشاكل والمعوقات التً أظهرتها الدراسة تحد من استخدام الطرائق اإلرشادٌة من قبل  -0

العاملٌن فً مجال اإلرشاد الزراعً فً محافظة صالح الدٌن وتالفٌها من خالل معرفة أسبابها وإٌجاد الحلول 

 لها.المناسبة 
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