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اخلالصة :
ٌهدؾ البحث تحدٌد مستوى المهارات االتصالٌة للعاملٌن فً اإلرشاد الزراعً
فً إللٌم كوردستان بشكل عام وتحدٌد مستوى تلن المهارات فً مجاالت (التحدث,
االستــــــماع ,المراءة ,االتصـــــال ؼٌر اللفظٌة ,اإلنســــانٌة ،استخدام الطرائك
والمعٌنات اإلرشادٌة) ثم الممارنة بٌن مجاالت تلن المهارات وترتٌبها حسب مستوى
امتالكهم لها .وكذلن تحدٌد العاللة بٌن مستوى المهارات االتصالٌة للمرشدٌن
الزراعٌٌن وكل من متؽٌرات (العمر ,التخصص ،المستوى التعلٌمً ,مدة العمل فً
الوظائؾ اإلرشادٌة ,التفرغ للعمل اإلرشادي ,الثمة بالعمل اإلرشادي ,االتجاه نحو
اإلرشاد الزراعً) وتحدٌد عاللة تلن المهارات بجملة العوامل المستملة .استخدام
المنهج الوصفً لتحمٌك أهداؾ البحث .ولد تم إعداد استمارة استبٌان تم الوصول
إلٌها عبر عدة مراحل تضمن شكلها النهائً على( )38فمرة استخدمت لتحدٌد
مستوى تلن المهارات للمجاالت الستة وذلن عن طرٌك ممٌاس خماسً تضمن
المستوٌات (موافك جدا ,موافك ,محاٌد ,ؼٌر موافك ,ؼٌر موافك جدا) وأعطٌت لها
المٌم ()5,4,8,2,1على التوالً .شمل مجتمع البحث كافة العاملٌن فً اإلرشاد
الزراعً فً كافة محافظات إللٌم كوردستان والبالػ عددهم( .)402تم اختٌار عٌنه
عشوائٌة منهم بنسبة  %75وبلػ عدد المبحوثٌن( )510مبحوثا.وتم جمع البٌانات
باستخدام استمارة استبٌان وبطرٌمة الممابلة الشخصٌة.كما استخدم البرنامج
اإلحصائً ( )spssفً تحلٌل بٌانات الدراسة .ولد خلصت نتائج البحث إلى إن
مستوى مهارات االتصال لدى العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً فً إللٌم كوردستان
كان متوسطا ٌمٌل إلى االنخفاض كما ظهر عاللة ارتباطٌه معنوٌة بٌن مستوى تلن
المهارات وكل من متؽٌرات(العمر ,المستوى التعلٌمً ,النشأة ,االتجاه نحو اإلرشاد
الزراعً) وؼٌر معنوٌة لكل من المتؽٌرات (مدة العمل فً اإلرشاد ,التفرغ للعمل,
الثمة بالعمل اإلرشادي) وٌوصً البحث بضرورة االهتمام بتطوٌر تلن المهارات
عن طرٌك إعداد دورات تدرٌبٌة فً مجاالت مهارات االتصال وضرورة تنوع
طرق االتصال وأسالٌبه.
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The research aims to determine the level communication
skills for workers in the agricultural extension in the Kurdistan
region generally .And determine the level of these skills in the
scopes of: (speaking, listening, reading, communication is
verbal, humanistic, using methods and means in Extension)
,and then compare those skills and arranged according to the
level that they have them., As well as determine the relationship
between the level of communication skills for agricultural
extension workers and the variables of. (age, specialty, level of
education, duration of work in jobs, work full time in extension,
the confidence to work of agriculture extension and, the attitude
towards extension) and determine the relationship of those
skills, inter independent factors. The researcher used descriptive
approach to achieving the goals of the research. Questionnaire
was prepared through several stages to ensure their final form on
(83) paragraph was used to determine the level of these skills
through scale by six levels. Population of research included all
extension workers in all provinces of Kurdistan region who were
(209). Random sample was selected from them percentage 71%
, the number of respondents (150) . Data was collected by using
a questionnaire in during the personal interview.
Data analysis by Using (SPSS) statistical software .The results
revealed that the level of communication skills of workers in the
agricultural extension was middle tends to decline. The result
showed also significant correlation between the level of those
skills and all of the variables (age, level of education, the
attitude towards extension) and not significant for each of the
variables (duration of work in jobs, work full time in extension
and confidence to work in extension)
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The research recommended to more interest to development
those skills through training courses in the scopes of
communication skills, and there are needs for diversity of
communication methods for development of those skills
مقدمة البحث ومشكلته :
ٌعد االتصال أساسا هاما للمجتمع اإلنسانً سواء كان بدائٌا أم متحضراَ ،ذلن ألن
وجود المجتمع ومن ثم استمراره متولؾ على نمل العادات والتفكٌر والشعور من
الكبار إلى الناشئٌن وال ٌمكن للحٌاة االجتماعٌة إن تموم بتؽٌٌر هذا النمل
(فهمً ،)8: 4002،كما وان دوام المجتمع واستمراره ٌتم بنمل الخبرة من اإلفراد
المشتركٌن فً عملٌة االتصال بما ٌؤدي إلى زٌادة فرص التأثٌر على الظروؾ
المحٌطة بهم .وان عملٌة إٌصال التوصٌات والتمنٌات الزراعٌة الحدٌثة تتأثر بعوامل
عدة ومتنوعة ٌأتً فً ممدمتها نشاط وكفاءة ومهارات العاملٌن فً اإلرشاد
الزراعً الذي ٌؤدي دورا َ مهما َ فً إٌصال المعارؾ والمهارات واالتجاهات
االٌجابٌة إلى المزارعٌن ألحداث تؽٌٌرات سلوكٌة مرؼوبة وتحسٌن الطرائك
واألسالٌب الزراعٌة لهم(الساعدي ) 181:4050،ومن ثم تحسٌن مستواهم المعاشً
واالجتماعً والتعلٌمً ،وللوصول إلى تطوٌر المزارعٌن وتنمٌتهم من خالل جهاز
اإلرشاد الزراعً البد وان ٌكون العاملون فٌه بمستوى من الكفاءة لٌؤدوا رسالتهم
اإلرشادٌة بأفضل ما ٌنبؽً(عرٌبً ،)181:4055،وفً هذه السٌاق أكدت التمٌمً
إلى إن من أهم السمات المطلوب توافرها لدى المرشدٌن الزراعٌٌن ألداء واجباتهم
بكفاءة امتالكهم مهارات اتصال فعالة عند اتصالهم بالمزارعٌن إلحداث التؽٌرات
المرؼوبة لدٌهم (التمٌمً .)19:4007 ،حٌث ٌوفر لهم امتالن تلن المهارات
الفرصة لتطبٌمها وتنظٌم أنفسهم وفما لذلن(ننه .)42: 4002،وٌشٌر روجرز إلى إن
شبكة المعلومات لد وفرت فرصة للعاملٌن فً اإلرشاد الزراعً لالتصال بإعداد
كبٌرة من متعلمٌهم فً ولت واحدا( )Rogers.2003:887وأكدت  Seeverما
توصل إلٌه سابموها من إن نجاح عملٌة االتصال اإلرشادي ٌتولؾ على عوامل
عدٌدة لد ٌكون أبرزها مهارات االتصال للمرشد الزراعً بوصفة المائم بالعملٌة
of
informanation
&Skills
ومهاراتها
معلوماتها
ومصدر
 ،) Seevers.2007:33(.Sourcesوعلى الرؼم من صعوبة إعطاء تعرٌؾ محدد
للمهارة ٌمكن أعمامه على المهارات المختلفة (العجٌلً (92:5222،إال أنها عرفت
بأنها المدرة على أداء العمل بدرجة كبٌرة من الكفاءة والدلة (رٌان)42 :4001،
واعتبر  Frankالمهارة حاسمة وضرورٌة النجاز فعال مبنى على االنفتاح وجسور
الثمة بٌن المرشد والمسترشد(  ( Frank,2001:2وحٌث إن مهارة االتصال هً
أساس العمل اإلرشادي المستمر ومنطمة وجوهرة (الطنوبً .)80: 4005،فمد
حظٌت باهتمام الكثٌر من باحثً اإلرشاد الزراعً الذٌن اختلفوا فً تحدٌد أنواعها
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إال إن اؼلبهم اتفك على مفاهٌمها ,فمد أشار الوهر إلى إن مهارات االتصال تعنً
عملٌة نمل الرموز االتصالٌة بحٌث تحمل المعنى الذي ٌبتؽٌه المرسل
(الوهر )16:4002،بٌنما أوضح عبدهللا إلى إن مهارات االتصال اإلرشادي تعنً
لدرة المرشد الزراعً أو فنه فً إٌصال الرسالة اإلرشادٌة إلى المستهدفٌن وذلن
من خالل استخدام أسالٌب فعالة ومالئمة تتضمن استثارتهم وإلناعهم بها واستمبال
ردود أفعالهم علٌها عبر التؽذٌة الراجعة (عبدهللا )7: 4002,فٌما عد المعاضٌدي
االتصال اإلرشادي نظاما تفاعلٌا ٌعتمد نجاحه على المهارات االتصالٌة للمرشدٌن
الزراعٌن (المعاضٌدي )3:4005,لذلن أجرٌت العدٌد من الدراسات لتحدٌد تلن
المهارات والنظم االتصالٌة للعاملٌن فً اإلرشاد الزراعً ،فمد وجد العجٌلً فً
دراسته لوالع التنظٌم اإلرشادي فً العراق ضعفا فً االتصاالت الداخلٌة
والخارجٌة لذلن التنظٌم وعدم وجود آلٌات محددة لتنظٌم تلن
االتصاالت(العجٌلً )543 :4002،فٌما أشار الطائً وآخرون فً دراستهم
للحاجات المعرفٌة للمالكات الوظٌفٌة فً وزارة الزراعة فً موضوع االتصال
اإلرشادي إلى وجود ضعؾ فً مستوى المهارات االتصالٌة لهم ( الطائً
وآخرون )3:4007،بٌنما وجدت العبٌدي إن مهارات االتصال للعاملٌن فً اإلرشاد
الزراعً فً محافظة نٌنوى هً متوسطة تمٌل لالنخفاض (العبٌدي.)22 :4003،
فٌما وجد عبد هللا أن مستوى المهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن فً محافظات
المنطمة الوسطى من العراق فً مجال زراعة الخضر ٌتمٌز بالضعؾ(عبدهللا،
 .) 36:4002وتعد محافظة السلٌمانٌة من محافظات إللٌم كوردستان شمال العراق
الذي ٌتمٌز بان له إدارة خاصة به منذ فترة تزٌد على العمدٌن وفً دراسة إرشادٌة
أجرٌت فً تلن المحافظة وجد دمحم أن الحاجات التدرٌبٌة للعاملٌن فً اإلرشاد
الزراعً فٌها فً مجال االتصال كانت عالٌة حٌث بلؽت اهمٌتها النسبٌة % 12
تمرٌبا على ممٌاس بلؽت لٌمته العلٌا  % 13والدنٌا  ،%82ولد أشار الباحث فً
تفسٌره لنتٌجة بحثه إلى إن العاملٌن اإلرشادٌن فً السلٌمانٌة ال ٌمومون باالتصال
مع الفالحٌن بشكل علمً ومدروس وإنما ٌعتمدون االجتهاد الذاتً فً ذلن وال ٌوجد
إي تجدٌد فً معلوماتهم أو مهاراتهم فً هذا الجانب ( دمحم  .)84:4050،ومن أجل
التعرؾ على والع مهارات االتصال اإلرشادي فً عموم محافظات إللٌم
كوردستان ,ولندرة الدراسات اإلرشادٌة فٌه جاءت فكرة هذه الدراسة من خالل
طرح التساؤل البحثً األتً  :مامستوى مهارات االتصال لدى العاملٌن فً اإلرشاد
الزراعً فً إللٌم كوردستان.؟
أهداف البحث :
 .5تحدٌد مستوى مهارات االتصال للعاملٌن فً اإلرشاد الزراعً فً إللٌم
كوردستان بشكل عام .
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 .4تحدٌد مستوى مهارات االتصال للعاملٌن فً اإلرشاد الزراعً فً كل مجال من
االتصال(التحدث,االستماع ,المراءة ,االتصال ؼٌر
المجاالت اآلتٌة لمهارات
اللفظٌة,اإلنسانٌة ,استخدام الطرائك والمعٌنات اإلرشادٌة).
 .8تحدٌد العاللة بٌن مستوى المهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن والمتؽٌرات
اآلتٌة (العمر ،التخصص المستوى التعلٌمً ،مدة العمل فً الوظائؾ اإلرشادٌة ،
النشأة ،التفرغ للعمل اإلرشادي ،الثمة بالعمل اإلرشادي ،االتجاه نحو اإلرشاد
الزراعً ).
 .2تحدٌد العاللة بٌن مستوى المهارات االتصالٌة وجملة المتؽٌرات المستملة فً
الفمرة السابمة .
منهجية البحث :
ٌمع البحث الحالً فً إطار بحوث الرأي التً تمع ضمن المنهج الوصفً  ،وٌفٌد
هذا النوع من البحث فً توفٌر البٌانات عن آراء وموافمة المبحوثٌن عن موضوع
ما ،أو ظاهرة معٌنة (فاندالٌن .)5272,وتشخٌص جوانب الضعؾ فٌها وتحدٌد
أسباب وممترحات معالجتها ،فضالَ عن التنبؤ بمستمبل تلن الظواهر.
جمتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من جمٌع المرشدٌن الزراعٌٌن العاملٌن فً محافظات إللٌم
كوردستان (السلٌمانٌة ,اربٌل ,دهون ,كرمٌان) والبالػ عددهم()402مرشد زراعٌا
*تم اختٌار عٌنه عشوائٌة منهم بحجم  510مرشدا زراعٌا ٌمثلون %75.77من
مجتمع البحث.,والجدول االتً ٌوضح مجتمع البحث وعٌنته-:
* وزارة الزراعة والري إقلٌم كوردستان.

جدول ( :) 5مجتمع البحث وعٌنته
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لؽرض جمع البٌانات الخاصة بالبحث تم إعداد استمارة استبٌان تكونت من
جزئٌن-:
الجزءاألول تضمن بعض المعلومات الشخصٌة والوظٌفٌة عن المبحوثٌن(العمر,
التخصص ,المستوى التعلٌمً ,مدة العمل فً الوظائؾ اإلرشادٌة ,التفرغ للعمل
اإلرشادي ,الثمة بالعمل اإلرشادي ,االتجاه نحو اإلرشاد الزراعً) حٌث تم لٌاس
العمر بعدد السنوات ،التخصص :فً اإلرشاد الزراعً ,ؼٌر إرشادي أعطً له المٌم
()4,5على التوالً وتم تحدٌد المستوى التعلٌمً حسب المؤشرات اآلتٌة(خرٌج
إعدادٌة ،خرٌج معهد زراعً ,خرٌج كلٌة زراعة ,شهادة علٌا)أعطٌت له المٌم
اآلتٌة()2,8,4,5على التوالً ولٌست مدة الخدمة فً الوظائؾ اإلرشادٌة بعدد
سنوات التً لضاها المبحوث فً العمل اإلرشادي .فٌما لٌست النشأة ,رٌفً ,حظري
أعطٌت لها المٌم()4,5على التوالً.ولٌس التفرغ للعمل اإلرشادي بسؤال المبحوث
عن تفرؼه للعمل اإلرشادي (كلٌا ,جزٌئا) حٌث خصصت لها المٌم()5,4على
التوالً .إما الثمة بالعمل اإلرشادي فمٌست بعدد الزراع الذٌن ٌتصلون بالمرشد
الزراعً لؽرض االستشارة الزراعٌة اسبوعٌا ,فٌما لٌس االتجاه نحو اإلرشاد
الزراعً بثمانٌة عبارات نصفها اٌجابٌة والنصؾ األخر سلبٌة وفك المستوٌات
اآلتٌة(موافك جدا ,موافك ،محاٌد ,ؼٌر موافك ,ؼٌر موافك جدا) وأعطٌت لها المٌم
()1,2,8,4,5على التوالً للعبارات االٌجابٌة وعكست التمدٌرات لنفس العدد من
العبارات السلبٌة.حٌث بلػ مدى االتجاه( )40-2درجة .إما الجزء الثانً من
االستمارة فمد اشتمل على لٌاس مهارات االتصال الذي تم تحدٌده باالطالع على
البحوث والدراسات السابمة وأراء الخبراء والمختصٌن فً هذا الجانب حٌث تكون
من ستة مجاالت لمهارات االتصال وهً مجاالت  (:التحدث ,االستماع ,المراءة,
االتصال ؼٌر اللفظٌة ,اإلنسانٌة ,استخدام الطرائك والمعٌنات اإلرشادٌة).حٌث تم
تخصٌص الفمرات اآلتٌة لكل مجال من مجاالت المهارات المذكورة
( )45,55,52,2,50,57وعلى التوالً وذلن باستخدام خماسً تكونت من خمس
مستوٌات هً(ٌحدث دائماٌ ,حدث ؼالباٌ ,حدث احٌانا ,نادرا ،ماٌحدث ,الٌحدث
ابدا) ولد خصصت له المٌم اآلتٌة ( )5,4,8,2,1على التوالً للفمرات االٌجابٌة
وعكسها للفمرات السلبٌة وبذلن ٌصبح عدد الفمرات التً استخدمت لمٌاس مهارات
االتصال ( )38فمرة .
قياس الصدق والثبات :
بعد إكمال االستمارة بشكلها األولً تم لٌااس صادق الممٌااس الظااهري وصادق
المحتاااوى بعرضاااه علاااى مجموعاااة مااان الخباااراء فاااً كلٌاااات اآلداب والزراعاااة فاااً
جامعات ,تكرٌت ,السالٌمانٌة ,دهاون الاذٌن وافماوا علٌاه بعاد األخاذ بمالحظااتهم عناه
ولؽاارض لٌاااس ثبااات الممٌاااس تاام اختٌااار عٌنااه اسااتطالعٌة عشااوائٌة بحجاام ()80
مرشاادا ماان خااار عٌنااة البحااث حٌااث اسااتخدمت طرٌمااة الفاكرونبااا( ( Alpha
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 .)Cronbachكونها تعطً الحد األدنى لمعامل الثبات ولد بلؽات فٌاه معامال الثباات
( )0.38وبعااد ذلاان تاام جمااع البٌانااات للفتاارة  4054/2/1ولؽاٌااة . 4054/50/51
واستخدمت مجموعة مان الطرائاك اإلحصاائٌة لتحلٌال بٌاناات الدراساة ومنهاا معامال
االرتبااااط البساااٌط لبٌرسااان ومعامااال االرتبااااط الرتباااً لسااابٌرمان ومعادلاااة الدرجاااة
المعٌارٌة.ومعادلااة معاماال االنحاادار المتعاادد المراحاال step-wise multiple
 Regression analysisاضافة الى استخدام البرنامج اإلحصائً (.)spss
النتائج واملناقشة :
الهدف األول  :تحدٌد مستوى المهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن فً إقلٌم
كوردستان .
تم تصنٌؾ مهارات االتصال للمرشدٌن الزراعٌٌن فً إللٌم كردستان إلى ثالث فئات
وذلن من خالل تحوٌل الدرجات الخام للمهارات إلى درجات معٌارٌة وذلن تالفٌا
لمشاكل المٌاس وكما موضح بالجدول األتً:
جدول( :)2توزٌع المبحوثٌن وفقا لمستوى مهاراتهم االتصالٌة.
فئات مستوى
مهارات االتصال
الواطئة

الدرجة
المعٌارٌة
الل من 5-

58

المتوسطة

بٌن  5-و5+

582

32.8

العالٌة
المجموع

أكثر من 5+

8
510

4
%500

s.d=38.46

العدد

=345.10

النسبة
المئوٌة
3.2

معدل مهارات
االتصال
417.8
814.8
208.8



) (X

N=150

ماان الجاادول رلاام (ٌ )4تبااٌن أن الفئااة األولااى الواطئااة شااكلت نساابة ( )%3.2ماان
المجموع الكلً للمستجوبٌن تلٌها الفئة الثانٌة المتوسطة وبنسبة ( ,)%32.8فً حاٌن
بلؽت فئة مهاارات االتصاال العالٌاة ( ,)%4وٌساتدل مان ذلان إلاى أن حاوالً %23
مان المبحاوثٌن كاانوا ضامن الفئتااٌن المتوساطة والمنخفضاة لمهاارات االتصاال وهااذا
ٌعنااً إن مهااارات االتصااال للعاااملٌن فااً اإلرشاااد الزراعااً فااً إللااٌم كوردسااتان
متوسااطة تمٌاال إلااى االنخفاااض األماار الااذي ٌتطلااب مضاااعفة الجهااود باالتجاااه الااذي
ٌعزز من زٌادة مهارات االتصال لهم بما ٌضمن توصٌل المعلومات الحدٌثة والمفٌدة
لهم لرفع مستوى أدائهم االتصالً .
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الهدف الثانً  :تحدٌد مستوى مهارات االتصال للمرشدٌن الزراعٌٌن فً كلل مجلال
مللن المجلللاالت اةتٌلللة  ( :التحللد ا االسلللتماقا القلللراءةا االتصللال رٌلللر الل ٌلللةا
اإلنسانٌةا استخدام المعٌنات).
تم تصنٌؾ مهارات االتصال فً كل مجال من المجاالت المكونة لها إلى ثالث فئاات
بعد إن تم تحوٌل الدرجات الخام إلى درجات معٌارٌة ولد عرضت بثالث فئاات فاً
كل مجال وهاً (واطئاة ,متوساطة ,عالٌاه ) وذلان لبٌاان توزٌاع المبحاوثٌن وكماا فاً
الجدول األتً :
جدول( :)3اإلعداد والنسب المئوٌة للمبحوثٌن موزعٌن وفقا َ ل ئات ومجاالت
االتصال
المهارات
االتصالٌة

.5
مهارات
التحدث

فئات
مستوى
المهارات
االتصالٌة
واطئ
متوسط
عالً

الدرجة
المعٌارٌة
الل من 5-
بٌن 5-
و5+
أكثر من
5+

المجموع
واطئ
 . 4مهارا
ت
االستماع

متوسط
عالً

الل من 5-
بٌن 5-
و5+
أكثر من
5+

المجموع
واطئ
.8
مهارات
المراءة

متوسط
عالً
المجموع
واطئ

.2
مهارات
االتصال
ؼٌر

متوسط
عالً

الل من 5-
بٌن 5-
و5+
أكثر من
5+
الل من 5-
بٌن 5-
و5+
أكثر من
5+

العدد

%

معدل
مهارة
االتصال

52

2.88

12.81

542

34.27

75.44

54

3

72.2

510

% 100

52

2.88

82.52

543

31.82

21.51

3

1.88

22.87

510

% 100

23

51.88

42.42

102

23

28.22

41

52.27

21.50

510
88

% 100
22.454
44

22

22

21.85

53

54

70.54

X

S.D

1.224 70.22

2.821 22.47

1.214 25.50
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الفظً

المجموع
واطئ

.1
مهارات
اإلنسانٌة

متوسط
عالً
المجموع
واطئ

.2
مهارات
استخدام
المعٌنات

متوسط
عالً
المجموع

الل من 5-
بٌن 5-
و5+
أكثر من
5+
الل من 5-
بٌن 5-
و5+
أكثر من
5+
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510

%500

80

40

81.28

507

75.88

22.22

58

3.27

18.72

510
51

%100
50

28.22

541

38.88

38.84

50

2.27

22.2

510

% 100

2.204 27.52

7.278 34.22

ومن الجدول رلم (ٌ )8تبٌن إن أعلى نسبه من المبحوثٌن فً مجال مهارات التحدث
كانت  %38تمرٌبا ضمن الفئة المتوسطة وبمعدل ممداره  75.44لٌمه رلمٌة
لمهارات التحدث ونسبة  %2ضمن الفئة الواطئة وبمعدل ممداره  12.81لٌمة
رلمٌة إما فً مجال مهارة االستماع فكانت النسبة األعلى  %31تمرٌبا ضمن الفئة
المتوسطة وبمعدل مهارة لدرة  21.51لٌمه رلمٌة تلٌه نسبة  %2لدى الفئة الواطئة
وبمعدل مهارة لدرة  82.52لٌمة رلمٌة .إما فً مجال مهارة المراءة فكانت اعلً
نسبة للمبحوثٌن  %23ضمن الفئة المتوسطة وبمعدل ممداره  28.22لٌمه رلمٌة
تلٌها نسبة  %57تمرٌبا لدى الفئة العالٌة من المبحوثٌن وبمعدل مهارة ممداره
 21.50لٌمه رلمٌة إما فً مهارة االتصال الؽٌر اللفظً فكانت اعلً نسبة من
المبحوثٌن  %22ضمن الفئة المتوسطة وبمعدل ممداره  21.85لٌمه رلمٌة  .إما
فً مجال مهارات االتصال اإلنسانٌة فكانت اعلً نسبة من المبحوثٌن  %75ضمن
الفئة المتوسطة وبمعدل مهارة  22.22تلٌها نسبة  %40من ضمن الفئة الواطئة
للمهارات اإلنسانٌة وبمعدل مهارة ممداره  81.82لٌمه رلمٌة .إما فً مجال
استخدام المعٌنات اإلرشادٌة فكانت النسبة األعلى  %38ضمن الفئة المتوسطة
وبمعدل مهارة ممداره  38.84لٌمه رلمٌة تلٌها نسبة  %50من المبحوثٌن فً الفئة
الواطئة من المهارة .ومن استعراض النتائج السابمة تبٌن إن الؽالبٌة العظمى من
المرشدٌن الزراعٌٌن فً إللٌم كوردستان كانوا ضمن الفئتٌن المتوسطة والمنخفضة
وهذا ٌعنً إن مستوى امتالكهم لتلن المهارات هو متوسط ٌمٌل إلى االنخفاض
ولؽرض إجراء الممارنة بٌن المجاالت الستة للمهارات االتصال استخدم المعدل
الحسابً الموزون وكانت النتائج كما هً موضحه بالجدول رلم ()2
جدول( :)4ترتٌب مجاالت االتصال وف المتوس الحسابً
الرتبة
المتوسط الحسابً الموزون
المجال
-01-

العذد الثالث والخمسىن  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3102

.5
.4
.8
.2
.1
.2

مهارة استخدام الطرائك
والمعٌنات اإلرشادٌة
مهارة التحدث
مهارة االتصال ؼٌر
اللفظً
مهارة اإلنسانٌة
مهارة االستماع
مهارة المراءة
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2.521

5

8.324

4

8.242

8

4.222
4.773
4.255

2
1
2

ومن الجدول ٌتبن إن مجال مهارة استخدام الطرائك والمعٌنات اإلرشادٌة لد جاء
بالمرتبة األولى بمتوسط حسابً موزون ممداره  2.521بٌنما جاءت مهارة
االستماع والمراءة بالمرتبتٌن االخرتٌن حٌث بلػ المتوسط لكل منها ()4.773
و()4.255على التوالً .وٌمكن تفسٌر ارتفاع المهارات االتصالٌة للمبحوثٌن فً
مجال استخدام الطرائك والوسائل اإلرشادٌة إلى استخدامهم هذا النوع من المهارات
فً عملهم الٌومً وذلن لحاجتهم إلٌها بٌنما جاءت مهارات االستماع والمراءة
للمبحوثٌن بالمرتبٌن االخٌرتٌن وهذا ٌمكن إن ٌعطً دلٌال على إن المبحوثٌن ربما
الٌدركون أهمٌة هذٌن المجالٌن من المهارات وبالتالً فهم بحاجة كبٌرة إلضفائها.
الهدف الثال  :تحدٌد العالقة بٌن مستوى المهارات االتصالٌة للمرشدٌن
الزراعٌٌن والعوامل الشخصٌة اةتٌة (العمر ،التخصص ،المستوى التعلٌمً ،مدة
العمل فً الو ائف اإلرشادٌة ،النشأة ،الت رغ للعمل اإلرشادي ،الثقة بالعمل
اإلرشادي ،االتجاه نحو اإلرشاد الزراعً ).
جدول( :)5توزٌع المبحوثٌن على وف عالقة المهارات االتصالٌة والعوامل
المستقلة
العوامل
 .5العمر
 . 4المستوى
العلمً

الفئات

عدد المبحوثٌن

()82-42
()22-87
()28-10
إعدادٌة
معهد
بكالورٌوس
شهادة علٌا

32
84
42
25
82
77
-

-00-

النسبة
المئوٌة
12.8
45.8
52.2
47.8
44.7
15.8

المعدل

معامل االرتباط

847.1
822.5
871.7

0.214

804.8
822.4
823.2

0.402
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 .8مدة العمل
فً اإلرشاد
 .2النشأة
 .1التفرغ
للعمل
.2الثمة بالعمل
اإلرشادي
 .2االتجاه
نحو اإلرشاد
الزراعً
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()55-5
)45-54
()88-44
رٌفً
حضري
كلٌا
جزئٌا
()50-5
()40-55
()80-45
()20-85

554
42
54
25
502
80
540
542
3
52
8

72.7
57.8
3
47.8
74.7
58.8
32.7
32
1.8
2.8
4

881.4
870.2
835.5
804.8
825.5
522.2
484.8
403.4
422.1
418.7
417

()57-55
()42-53
()85-41

4
2
582

5.8
2
24.7

22.1
544.2
444.2

0.512
ؼٌر معنوي
0.482
 0.043ؼٌر
معنوي
 0.022ؼٌر
معنوٌة

0.411

 .5العمر أظهارت نتاائج البحاث أن أعلاى عمار للمبحاوثٌن مماداره ( )28سانة ,والال
عماار( )24ساانة ,وكااان أعلااى معاادل ممااداره ( )871.7درجااة للمهااارات االتصااالٌة
للمرشاادٌن الاازراعٌٌن ضاامن الفئااـة العمرٌااة ( )28-10ساانة ,فٌمااا كااان الاال معاادل
ممااداره ( )847.1درجااة ضاامن الفئااة العمرٌااة ( )82-42ساانة وٌمكاان تفسااٌر هااذه
النتٌجة بأن المرشدٌن الازراعٌٌن كلماا تمادم بهام العمار زادت لادٌهم المادرة والمهاارة
فااً االتصااال .ولؽاارض الكشااؾ عمااا إذ كاناات هنااان عاللااة ارتباطٌااه بااٌن مستااـوى
مهااارات اتااـصال المرشاادٌن الاازراعٌٌن وأعمااارهم ,فمااد اسااتخدم معاماال االرتباااط
البسااٌط ( )personوكاناات لٌمتااه ( )0.214وهااذا ٌاادل علااى وجااود عاللااة ارتباطٌااه
معنوٌااة .وتتفااك هااذه النتٌجااة مااع ماتوصاال إلٌ اه (عباادهللا )42:4002,و(الخض ارجً
.)557 :4002,
 .2المستوى العلمً  :أظـهرت نتائج البحث إن نسبة ( )%51.3من المبحوثٌن هم
خرٌجوا بكالورٌوس
فً حٌن نسبة( )%22,7خرٌجً معهد ونسبة ( )%47.8خرٌجً إعدادٌة ,وٌشٌر
الجدول أعاله إلى أن أعلى معدل للمهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن ممداره
( )15.8درجة ضمن فئة (البكالورٌوس) ,والل معدل للمهارات االتصالٌة ممداره
( )44.7درجة ضمن فئة (المعهد) وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة إلى إن المرشدٌن
الزراعٌٌن وفرت لهم المستوٌات التعلٌمٌة المتوفرة فرصا للحصول على المعلومات
والمهارات االتصال خالل دراستهم األكادٌمٌة فً كلٌات الزراعة فً حٌن التتضمن
مناهج االعدادٌات والمعاهد مثل هذه المواد .ولؽرض الكشؾ عما إذا كانت هنان
عاللة ارتباطٌه بٌن مستوى المهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن والتحصٌل
العلمً ,استخدم معامل االرتباط الرتبً( )Spearman Brownالذي لٌمته
( )0.402وهذا ٌدل على وجود عاللة ارتباطٌه معنوٌة بٌن العاملٌن تحتم على
-03-
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سلطات اإلللٌم استحداث ألسام لإلرشاد فً كافة كلٌات الزراعة فً اإلللٌم  ,وتتفك
هذه النتٌجة مع (عبدهللا  )22 :4002وال تتفك ماتوصل إلٌة (العبٌدي:4003،
.)25
 .3مدة العمل فً اإلرشاد :أظهرت نتائج البحث أن أعلى مدة للعمل فً اإلرشاد
الزراعً للمرشدٌن الزراعٌٌن ممداره ( )83سنة ,والل مدة خدمة( )1سنة ,وٌشٌر
الجدول أعاله إلى أن نسبة أكثر من نصؾ المبحوثٌن تمع ضمن الفئة الوالعة بٌن
( )11 - 1سنة خدمة فً العمل اإلرشادي الزراعً ,والل نسبة ( ) 3%تمع ضمن
الفئة الوالعة بٌن ( )88-44سنة خدمة فً العمل اإلرشادي الزراعً ,ولؽرض
الكشؾ عما إذا كانت هنان عاللة ارتباطٌه بٌن مستوى مهارات اتصال المرشدٌن
الزراعٌٌن ومدة العمل اإلرشادي الزراعً ,فمد استخدم معامل االرتباط البسٌط
( ,)personوكانت لٌمته( ) 0.512وهذا ٌدل على عدم وجود عاللة ارتباطٌه ؼٌر
معنوٌة ,وال تتفك هذه النتٌجة مع ماوجدة (العبٌدي  )22:4003و(عبدهللا :4002،
 )21لكنها تتفك مع ماتوصل إلٌه( حمٌري. )20: 4007،
 .4النشأة  :أظـهرت نتائج البحث إن نسبة ( )%74.7من المبحوثٌن هم من النشأة
الحضرٌة فً حٌن نسبة( )%27.8هم من النشأة الرٌفٌة وٌشٌر الجدول أعاله إلى
أن أعلى معدل للمهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن ممداره ( )825.5درجة
ضمن فئة (الحضر) ,والل معدل للمهارات االتصالٌة ممداره ( )804.8درجة
ضمن فئة (الرٌفً) ولد ٌكون سبب هذه النتٌجة إن التطور الحضاري الذي تشهده
المدن وتطور نظم االتصال والمعلومات فٌها ممارنة مع المرى لد ٌهٌأ الفرصة
للمرشدٌن الزراعٌٌن ذوي األصول الحضرٌة لتطوٌر مهارتهم .ولؽرض الكشؾ
عما إذا كانت هنان عاللة ارتباطٌه بٌن مستوى المهارات االتصالٌة للمرشدٌن
الزراعٌٌن والنشأة ,استخدم معامل االرتباط الرتبً( )Spearman Brownالذي
لٌمته ( )0.482وهذا ٌدل على وجود عاللة ارتباطٌه معنوٌة .وال تتفك هذه النتٌجة
ماتوصل إلٌة (العبٌدي . (22 :4003،
 .5الت رغ للعمل اإلرشادي  :أظـهرت نتائج البحث إن نسبة ()%32.7من
المبحوثٌن هم من فئة المتفرؼٌن (جزئٌا) .
فً حٌن نسبة( )%13.8هم من المتفرؼٌن للعمل كلٌا وٌشٌر الجدول أعاله إلى أن
أعلى معدل للمهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن ممداره ( )484.8درجة
ضمن فئة (جزئٌا) ,والل معدل للمهارات االتصالٌة ممداره ( )522.2درجة ضمن
فئة (كلٌا)  ,ولد ٌكون سبب ذلن إن اؼلب المبحوثٌن هم متفرؼٌن جزئٌا للعمل
اإلرشادي لذلن انعكس سلبٌا على مستوى مهاراتهم وبالتالً على أدائم لعملهم
اإلرشادي .ولؽرض الكشؾ عما إذا كانت هنان عاللة ارتباطٌه بٌن مستوى
المهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن والتفرغ للعمل ,استخدم معامل االرتباط
( )Spearman Brownالذي لٌمته ( )0.043وهذا ٌدل على عدم وجود عاللة
ارتباطٌه ؼٌر معنوٌة .وتتفك هذه النتٌجة مع ماوجده (العبٌدي (27 :4003،
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 .6الثقة بالعمل اإلرشادي  :أظـهرت نتائج البحث إن نسبة ( )% 32من المبحوثٌن
هم من فئة ()50-5
فً حٌن نسبة( )%2هم ضمن فئة ( )40-31والل معدل للمهارات االتصالٌة ممداره
( )403درجة ضمن الفئة الواطئة .ولؽرض الكشؾ عما إذا كانت هنان عاللة
ارتباطٌه بٌن مستوى المهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن والتفرغ للعمل
,استخدم معامل االرتباط الرتبً ( )Brown Spearmanالذي لٌمته ()0.022
وهذا ٌدل على عدم وجود عاللة ارتباطٌه ؼٌر معنوٌة ،وال تتفك هذه النتٌجة مع
ماوجده (العجٌلً )32 :5222،
 .7االتجاه نحو اإلرشاد الزراعً  :أظهرت نتائج البحث أن أعلى اتجاه للمبحوثٌن
من( )85-41بنسبة ( )%24سنة ,واتجاه واطئ ( )57-55بنسبة( ,)5.8وكان
أعلى معدل ممداره ( )871.7درجة للمهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن
ضمن الفئـة ( )28-10سنة ,فٌما كان الل معدل ممداره ( )22.1درجة ضمن الفئة
( )57-55وٌعزى ذلن أن المرشدٌن الزراعٌٌن ذوي االتجاه العالً ٌتمٌزون بأن
مهاراتهم وخبرات االتصال لدٌهم عالٌة ,ولؽرض الكشؾ عما إذ كانت هنان عاللة
ارتباطٌه بٌن مستـوى مهارات اتـصال المرشدٌن الزراعٌٌن واتجاهاتهم ,فمد استخدم
معامل االرتباط البسٌط ( )personوكانت لٌمته ( )0.411وهذا ٌدل على وجود
عاللة ارتباطٌه معنوٌة .وتتفك هذه النتٌجة مع ماوجدة (العجٌلً)35 :5222,
و(العبٌدي (2 :4003،
الهلللدف الرابلللع :تحدٌلللد العالقلللة بلللٌن مسلللتوى المهلللارات االتصلللالٌة للمرشلللدٌن
الزراعٌٌن بجملة العوامل المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصٌة.
إن الؽااارض مااان الكشاااؾ عااان عاللاااة مساااتوى مهاااارات االتصاااال للعااااملٌن فاااً
اإلرشااااد الزراعاااً بجملاااة المتؽٌااارات المساااتملة هاااو لمعرفاااة أثااار كااال متؽٌااار ماااع
وجاااود المتؽٌااارات األخااارى علاااى مساااتوى مهاااارات االتصاااال ،ومااان ثااام ترتٌاااب
تلاااان المتؽٌاااارات تنازلٌااااا علااااى وفااااك ذلاااان ومعرفااااة مماااادار التباااااٌن الكلااااً فااااً
مهاااارات االتصاااال الاااذي تفساااره المتؽٌااارات المدروساااة .ولهاااذا الؽااارض اساااتعمل
نماااااوذ تحلٌااااال االنحااااادار المتعااااادد المراحااااالstep-wise multiple :
) )Regression analysisوٌتباااااٌن مااااان الجااااادول رلااااام ( )1إن متؽٌااااار النشاااااأة
والعماار واالتجاااه نحااو اإلرشاااد الزراعااً ماان المتؽٌاارات المسااتملة التااً كااان لهااا
تاااأثٌر علاااى مساااتوى مهاااارات االتصاااال ،إماااا ساااائر المتؽٌااارات المساااتملة األخااارى
فماااد تااام اساااتبعادها مااان النماااوذ النعااادام معنوٌاااة االنحااادار الخااااص بهاااا .وتباااٌن
نتاااائج التحلٌااال إن لٌماااة معامااال االرتبااااط المتعااادد ( )0.182وهاااً معنوٌاااة علاااى
مساااتوى  . 0.05إذ فسااارت تلااان المتؽٌااارات ( )0.437مااان التبااااٌن فاااً مهاااارات
االتصال .والجدول(ٌ )1وضح ذلن.
جللدول( :)6مراحللل نمللوحل تحلٌللل االنحللدار لمسللتوى المهللارات االتصللالٌة وجملللة
المتغٌرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن.
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المتؽٌرات
المستملة

1

النشأة

معامل
االرتباط
المتعدد R
0.408
0.874
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معامل
التؽٌر فً
معامل
االنحدار
التحدٌد  R²معامل التحدٌد
الجزئً
0.081
0.025
0.025

معنوٌة**

0.874

معنوٌة**

0.583

0.027

F

2
العمر
االتجاه نحو
3
 0.434معنوٌة**
0.522
0.437
0.182
اإلرشاد
الزراعً
وٌشٌر الجدول أعاله إلى أن لٌـمة معامل االرتباط المتعدد بـجملة المتؽٌرات
المستملة المتعلمة بالخصائص الشخصٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن ممدارها ()0.182
و( )0.874و( )0.408وهً معنوٌة على مستوى ( )0.01العوامل المستملة اآلتٌة
(االتجاه نحو اإلرشاد الزراعً ,العمر ,النشأة) على التوالً.وٌبٌن الجدول إن معامل
التحدٌد ( )R²فً المرحلة األولى من النموذ االنحدار المتعدد المراحل كان
( )0.025وهذا ٌعنً إن النشأة تساهم فً تفسٌر ( )0.025من تباٌن المهارات
االتصالٌة المبحوثة  ,والمرحلة الثانٌة من التحلٌل كان معامل التحدٌد ( )0.138وهو
ٌعنً العمر للمرشدٌن الزراعٌٌن ٌساهم فً تفسٌر( )0.583من تباٌن المهارات
االتصالٌة المبحوثة  ,والمرحلة الثالثة من التحلٌل كان معامل التحدٌد ()0.437
وهو ٌعنً إن عامل االتجاه نحو اإلرشاد الزراعً ٌساهم فً تفسٌر( )0.437من
تباٌن المهارات االتصالٌة المبحوثة .
االستنتاجات :
اظهرت نتائج الدراسة الحالٌة ماٌلً:
 -5أن مستوى مهارات االتصال للعاملٌن فً إللٌم كوردستان هً متوسطة تمٌل
لالنخفاض ومن ذلن ٌمكن االستنتا بوجود ضعؾ فً تلن المهارات لدٌهم ولد
ٌكون سبب ذلن عدم تفرؼهم للعمل اإلرشادي أو وجود موظفٌن من تخصصات
علمٌة أخرى ٌمومون بهذا العمل.
 -4إن العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً ٌتفولون فً مجال مهارات استخدام الطرائك
والمعٌنات اإلرشادٌة على بمٌة مجاالت المهارات نتٌجة استخدامها لها وهذا ٌؤكد
على إن أفضل أنواع التعلم تتحمك من خالل التطبٌك والممارسة .
 -8وجود عاللة معنوٌة بٌن مستوى امتالن المرشدٌن وكل من متؽٌرات (العمر,
المستوى العلمً ,النشأة  ,االتجاه نحو اإلرشاد الزراعً) وعلٌة ٌمكن إن نستنتج إن
االتجاه االٌجابً ٌجعل الفرد ٌمدم أعلى أداء فً عمله وانجازه بدله ومهارة .
 -2إن متؽٌر النشأة والعمر واالتجاه نحو اإلرشاد الزراعً من المتؽٌرات المستملة
التً كان لها تأثٌر على مستوى مهارات االتصال.
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التىصيات :
 -5ضرورة استكمال استحداث ألسام لإلرشاد الزراعً فً كافة كلٌات الزراعة فً
إللٌم كوردستان.
 -4تنظٌم دورات تدرٌبٌة لتنمٌة لدرات العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً فً كافة
مجاالت مهارات االتصال.
 -8أجراء دراسات أخرى فً إللٌم كوردستان لتحدٌد مهارات االتصال لدى العاملٌن
فً المستوٌات المٌادٌة العلٌا فً التنظٌم اإلرشادي فً إللٌم كوردستان واأللسام
اإلرشادٌة والمدراء اإلرشادٌٌن .
املصادر
 التمٌمً  ،جزائر عبدا هلل  ، )4007( ،السمات المطلوب توافرها فً المرشدٌنالزراعٌٌن ألداء واجباتهم بكفاءة ،رسالة ماجستٌر  ،لسم اإلرشاد الزراعً  ،كلٌة
الزراعة  ،جامعة بؽداد.
 الحمٌري ٌ .اسر عبده  , )2007( ,بـعض مهارات االتصال األسـاسٌة لـدىبمحافظة سوها  ,رسالة ماجستٌر  ,معهد
المرشدٌن الزراعٌٌـن المحلٌٌـن
بحوث اإلرشاد الزراعً والتنمٌة الرٌفٌة  ,مصر.
 الخضرجً  .منال دمحم ) ,( 2006مهارات االتـصال لدى المهندسـات الزراعٌةالعامالت فً مجـال اإلرشـاد الزراعً بـمحافظة الؽربٌة  ,رسـالة ماجستٌـر ,معهد
بحوث اإلرشـاد الزراعً والتنمٌة الرٌـفٌة  ,مصر .
 الساعدي  ،حٌدر عباس عبدا هلل  ،أشواق عبد الرزاق البدري(، )4050المهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن فً مجال زراعة محاصٌل الخضر فً
بعض المحافظات الوسطى وعاللتها ببعض العوامل  ،مجلة الباحث اإلعالمً،
عدد ( )50 -2حزٌران -أٌلول.
 الطائً  .حسٌن خضٌر و آخرون  , )2007( ,الحاجات المعرفٌة للمالكاتالوظٌفٌة اإلرشادٌة فً وزارة الزراعـة العرالٌة فً مـوضوع االتصال اإلرشـادي
 ,بحث منشور  ,مجلة العلوم الزراعٌة العرالٌة ,عدد.3
 الطنوبً  .دمحم عمر  , (2001) ,نظرٌات االتصال  ,جامعة اإلسكندرٌة  ,ط, 1دار اإلشعاع الفنـٌة .
 العبٌدي ,أروى مؤٌد فتحً ( )4003مهارات االتصال لدى العاملٌن باإلرشادالزراعً فً محافظة نٌنوى وعاللتها ببعض الخصائص الشخصٌة والوظٌفٌة
,رسالة ماجستٌر,كلٌة الزراعة والؽابات ,جامعة الموصل .
 العجٌلً  .سحاب عاٌد ٌوسؾ  ,) 1999( ,مستوى المهارات المٌادٌة لدىالمرشـدٌن الزراعٌٌن المٌدانٌٌن وعاللتـه ببعض الخصائص دراسة مٌدانٌة فً
المحافظات الوسطى ,رسالة ماجستٌر  ,لسم اإلرشـاد الزراعً ،كلٌة الزراعة ,
جامعة بؽداد .
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 العجٌلً  ،سحاب عاٌد ٌوسؾ  ) 4002(,تطوٌر البنٌان التنظٌمً لالرشادالزراعً فً العراق ,أطروحة دكتوراه  ،كلٌة الزراعة،جامعة بؽداد .
 المعاضٌدي  ،عادل سالم  ,) 2001( ,تمانٌات المعلومات وتطبٌمها  ,هٌئة المعاهدالفنـٌة ,جامعـة الموصل  ,ط , 1دار المكتبة والطباعة والنشر .
 النبهان ،موسى( ،)4002أساسٌات المٌاس فً العلوم السلوكٌة ،دار الشروقللطباعة والنشر والتوزٌع عمان ،المملكة األردنٌة الهاشمٌة.
 الوهر  .أدٌانا  ,ترجمة مبارن الوزرة  ,) 2004 (,مهارات االتصال بثمة  ,ط2 ,دار الرفعة للنشر.
 رٌان  ,فكري حسن  , (2005 (,التدرٌس أهدافه وأسـس وأسالٌـب وتموٌم نتائجهوتطبٌـماته  ,ط , 2دار اإلشعاع الفنـٌة .
 عبدهللا  ,حٌدر عباس (,)4002المهارات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن فًمجال زراعة محاصٌل الخضر فً بعض محافظات المنطمة الوسطى ,رسالة
ماجستٌر ,كلٌة الزراعة /جامعة بؽداد.
 عرٌبً  ،سعدي مزهر  )4055( ،اتجاهات المرشدات الزراعٌة نحو الدوراتالتدرٌبٌة فً محافظة بابل ،مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة .)5(8 ،
 فان دالٌن  ,دٌوبولد (  , ) 5272مناهج البحث فً التربٌة و علم النفس  ,ترجمة_دمحم نبٌل نوفل  ,مكتبة االنجلو المصرٌة  ,الطبعة الثانٌة  ,الماهرة .
 فهمً  ،عٌد  ،دمحم فاروق (، )4002عملٌة االتصال ومهاراته وأهمٌته فً العملاإلرشادي الزراعً ،معهد بحوث اإلرشاد الزراعً والتنمٌة  ،لسم وبحوث الطرق
والمعٌنات اإلرشادٌة ،مصر ،الماهرة.
 ننه  ,بشار وحٌد وآخرون )4007(.اإلرشاد الزراعً ,منشورات جامعة حلبمدٌرٌة الجامعة سورٌا .
- Frank. Allan, 2001, communicating on the job, Dallas, Scott
and Foreman.
- Rogers, E.M. (2003), Diffusion of Innovation, Fifth Edition,
Free Press, Newt ark.
- Seevers, Brend, Donna Graham & Vikki Conklin
,(2007)Education Through Cooperative Extension, The Ohio
State University, 2nd Edition,.
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