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الملخص :استهدفت هذه الدراسة بصفة أساسية الوقوف على درجة تعرض زراع النخيل املبحوثني مبنطقة اخلرج لطرق االتصال اإلرشادية ،وكذلك
الوقوف على األمهية النسبية للطرق االتصالية املدروسة من وجهة نظرهم ،باإلضافة إىل دراسة طبيعة العالقة بني املتيارا

املستقلة املدروسة ودرجة

تعرض املبحوثني لطرق االتصال اإلرشادية كمتيار تابع ،وحتديد درجة إسهام تلك املتيارا املستقلة ذا العالقة االرتباطية املعنوية يف التيار ااحاد
باملتيار التابع.
وقد أجريت هذه الدراسة على  86مبحوثاً ميثلون  % 6.8من مجلة الشاملة البالغ عددها ( )608مزارعاً ،ومت حتديدها استناداً ملعادلة
كوكران  ،وقد مت مجع البيانا األولية باستخدام االستبيان باملقابلة الشخصية ،واستخدم يف عرض النتائج وحتليل البيانا كل من :اجلداول التكرارية،
والنسب املئوية ،واملتوسط ااحسايب ،واالحنراف املعياري ،ومعامل االرتباط البسيط لبارسون ،واالحندار املرحلي (. )Stepwise
ومتثلت أهم النتائج يف أن أكثر من ثلثي املبحوثني يقعون يف فئيت درجة التعرض املنخفض واملتوسط .وفيما يتعلق باألمهية النسبية لتلك
الطرق فقد جاء الربامج التليفزيونية يف الرتتيب األول كطريقة اتصال مفضلة من قبل املبحوثني حيث  % ,,،5أهنم يتعرضون هلا بشكل دائم ،يليها
يف األمهية االتصال مبهندس الري مبديرية الزراعة بنسبة  ،% 8,،8مث الربامج اإلذاعية بنسبة  ،% 75،3بينما جاء يف الرتتيب السابع املرشد الزراعي
بنسبة  ،% ,8،,وأخاراً جاء يف الرتتيب التاسع أساتذة إنتاج النخيل بكلية الزراعة .وكانت هناك عالقة ارتباطيه موجبة عند املستوى االحتمايل .08
بني درجة تعرض املبحوثني لطرق االتصال اإلرشادية كمتيار تابع وكل من:مساحة ااحيازة املنزرعة بالنخيل ،حداثة املبحو  .وعالقة سالبة عند نفس
املستوى االحتمايل مع سن املبحو  .ووجود عالقة معنوية موجبة عند مستوى احتمايل .0,مع :عدد العاملني املؤجرين باملزرعة .وعالقة سالبة عند
نفس املستوى االحتمايل مع :اخلربة يف زراعة النخيل .بينما مل يثبت وجود عالقة معنوية عند أي من املستويني االحتماليني مع :املستوى التعليمي،
الزارعة كمهنة أساسية ،سعة ااحيازة املزرعية ،عدد أفراد األسرة العاملني باملزرعة ،صايف الدخل السنوي لألسرة من حمصول التمر .وللوقوف على أثر تلك
املتيارا على درجة تعرض املبحوثني لطرق االتصال اإلرشادي ،فان كل من :سن املبحو  ،واملساحة املنزرعة بالنخيل جمتمعة قد أثرتا مبقدار 83.,
 %يف التيار ااحاد باملتيار التابع.
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المقدمة والمشكلة البحثية:
يعترب االتصال املدخل احملوري لتحقيق الزراعة

صيانة وترشيد واستخدام املوارد املائية ،وكذلك دراسة شليب،
والدوسري

(  ),08,واليت أوضحت أن هناك اجتاها

املستدامة ،حيث من املعروف أنه كي تتحقق الزراعة

سلبية من قبل املبحوثني من زراع النخيل حنو استخدام نظم

املستدامة جيب أن تدخر طرقاً جديدة للتعلم والتعليم.

الري بالتنقيط نتيجة النقص املعريف بسبل استخدامها بشكل

فالتعليم يعين نقل املعرفة بني الشخص الذي يعرف إىل

جيد من حيث التشييل والصيانة .وهذا ما لفت انتباه

الشخص الذي ال يعرف .والتعليم هو الطريقة االعتيادية

الباحثان حنو أمهية ودور عملية االتصال اإلرشادي ،والطرق

للمنهج التعليمي مبفهومه الرمسي كما هو يف التعليم النظامي،

االتصالية املختلفة يف إمكانية حتسني معارف وتثقيف هؤالء

بينما التعليم غار الرمسي فهو املتبع يف اإلرشاد الزراعي .أما

الزراع وبالتايل تكوين اجتاها اجيابية حنو نظم الري ااحديثة،

التعلم فهو الرغبة الذاتية على التطوير الذايت وتعزيز القدرة

وتقنني استخدام هذا املورد اهلام باعتباره املدخل األساسي

على التعلم .فالشيء الذي يصبح مهماً هنا للتحول

لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة.

االجتماعي وتنمية املوارد البشرية الالزمة لتحقيق ودعم

ولذا فان فهم احمليط الذي يعيش فيه املزارعون،

الزراعة املستدامة هو نوعية املسار االتصايل التعليمي اجلديد

ويديرون فيه مزارعهم ويتخذون فيه قراراهتم اليومية من األمهية

الذي جيب أن يسلكه املزارعون واجملتمعا ،

مبكان للتعرف على تلك العوامل اليت ميكن أن تؤثر على
الصفا

(.)Roling,N.,&Van, 1994

الشخصية اليت يتمتع هبا كل فرد وتوضح الكيفية

على أن هناك

اليت يتلقى هبا املعلوما وفهمها ،مث بعد ذلك استخدامها أو

قصوراً ًً يف درجة وعي الناس مبشاكل املياه يف اململكة العربية

عدم استخدامها يف عملية اإلنتاج الزراعي .وهنا يربز دور

السعودية ،وخاصة يف جمال الزراعة وذلك كما تشار إليه

االتصال عموماً ،واالتصال اإلرشادي على وجه اخلصوص

دراسة الزهراين ،ومنصور (888,هـ) من أن هناك إمكانية

وعالقته بتلك الصفا

لكل مزارع ،حيث تتنوع طرق

لتحقيق وفراً يف استهالك املياه من خالل التوعية يف جمال

االتصال املتاحة للفرد ،واجلماعة ،واجلماهار واليت تقدم أنواعاً

وتؤكد نتائج العديد من الدراسا
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خمتلفة من املعلوما الالزمة يف الزراعة عموماً ،ويف جمال نظم

مستخدمة طاقة الرموز واإلشارا والعبارا وما يرتتب على

الري ااحديث خصوصاً لزراع النخيل ،فال يعد االتصال

ذلك من عمليا اجتماعية خمتلفة من إعادة ترتيب األفكار

الفعال عملية من مرحلة واحدة ،ولكنه عملية متصلة ترمي

والصراع واملناقشة والتكيف والتبين والرفض والتوافق ،وما يتبع

إىل حتقيق هدف معني ( ،سوانسن.)8550 ،

ذلك من ردود أفعال متباينة بني األفراد واجلماعا من تأثار

فاالتصال ضرورة إنسانية واجتماعية وحضارية،

وتأثر متبادل ،وما قد ينتج عن ذلك يف هناية املطاف من

حيث أن حاجة اإلنسان له يف خمتلف البيئا الثقافية احمللية

تييار يف االجتاها

واألمناط السلوكية غار املرغوبة ،وحتقيق

ال تقل أمهية عن حاجته إىل املسكن واليذاء والكساء واألمن

لتدفق املعلوما  ( ،أبو عرقوب .),007،وكلها عمليا

اخل ،فهو ال يستطيع أن يعيش مبعزل عن باقي أفراد اجملتمع،

ضرورية والزمة لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة ،فال تنمية

وال بد له أن يدخل يف عالقا خمتلفة املستويا حيث أن

دون اتصال ونقل للتقنية الزراعية ااحديثة ،وال تنمية دون

واملفاهيم

تييار لألفكار واملفاهيم الراسخة يف أذهان املزارعني( ،اجلمل،

االتصال يعين يف النهاية تطوير وتقوية العالقا

املختلفة ،كما أن االتصال يعد عملية حياتية يومية
وديناميكية متس كل قطاعا

.) ,080

اجملتمع ،تتمثل يف نقل

ولذا فان الباحثان يسعيان من وراء إجراء هذه

والفهم من شخص إىل أخر ،أو من

الدراسة إىل التعرف على درجة تعرض زراع النخيل املبحوثني

مجاعة إىل أخرى سواء كانت ذا طبيعة اجتماعية أو ثقافية

لطرق االتصال اإلرشادية،وحتديد األمهية النسبية لتلك لطرق

أو علمية ،وسواء كانت تتصل بالناس أنفسهم أو بالبيئة اليت

املدروسة ،والوقوف على أهم العوامل املؤثرة على درجة

يعيشون فيها (دعبس  .)8555 ،فضالً عن ذلك فان

تعرضهم بتلك الطرق االتصالية  ،وكذلك التعرف على أهم

االتصال يعرب عن عملية التفاعل االجتماعي باملفهوم

املعوقا

اليت حتول دون حتقيق ذلك ،األمر الذي سوف

االنثربولوجي الواسع ،متمثالً يف عملية تدفق املعلوما

يساهم يف مساعدة متخذي القرارا

واألفكار بني الناس وتبادل الرسائل االتصالية املختلفة

الزراعي إىل االستناد لنتائج علمية توضح مدى فاعلية تلك

واستقبال املعلوما
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الطرق على أرض الواقع وحتديد األمهية النسبية لتلك الطرق

الفروض البحثية:

االتصالية اإلرشادية املستخدمة ،لدعم العمل اإلرشادي هبا،

يرى أبو شنب (  ) ,080أن الفرض يقصد به

وكذلك لالستعانة بالطرق اإلرشادية األخرى غار املستعملة

االقرتاح ،أو القاعدة اليت يفرتض نوعاً ما بصحتها ،ويتم

لتحقيق التنوع يف طرق االتصال مبا يساهم يف اإلسراع من

اختيار منهج معني الختبار تواترها يف ااحدو مع الوقائع

الزراعية ،وحتقيق أهداف

اليت تكون معروفة وحمددة .وعليه ولتحقيق اهلدف الثالث

عملية تبين الزراع للمستحدثا

التنمية الزراعية املستدامة .باعتبار أن هؤالء املزارعني ميثلون

للدراسة مت صياغة الفرضني النظريني التاليني:

احد املوارد البشرية اهلامة يف القطاع الزراعي ،ومن الضروري

توجد عالقة ارتباطيه وتأثارية معنوية بني درجة

االهتمام هبذا املورد واالستثمار يف تنميته ،حىت يكونوا قادرين

تعرض زراع النخيل املبحوثني لطرق االتصال اإلرشادية

على حتقيق أهداف الدولة من هذا القطاع ( ،سلطان،

املدروسة كمتيار تابع وكل من املتيارا املستقلة التالية :سن

.) ,088

املبحو  ،املستوى التعليمي للمبحو  ،الزراعة كمهنة

أهداف الدراسة:

أساسية ،اخلربة يف زراعة النخيل ،سعة ااحيازة املزرعية ،سعة

يف ضــوء العــرض الســابق فــان هــذه الدراســة تســعى إىل حتقيــق

ااحيازة املنزرعة بالنخيل ،عدد أفراد األسرة العاملني بالزراعة،

األهداف الفرعية التالية:

عدد العاملني املؤجرين باملزرعة ،صايف الدخل السنوي

 -8التعرف على درجة تعرض زراع النخيل املبحوثني لطرق
االتصال اإلرشادية املدروسة مبنطقة اخلرج.

لألسرة ،صايف الدخل من حمصول التمر ،حداثة املبحو .

 -,الوقوف على األمهية النسبية للطرق االتصالية املدروسة
من وجهة نظر املبحوثني.
 -7دراسة أثر بعض العوامل الشخصية واالجتماعية
واالقتصادية املدروسة كمتيارا مستقلة على درجة
تعرض املبحوثني لطرق االتصال اإلرشادي كمتيار تابع.

ويتم اختبار هذا الفرض يف صورته الصفرية التالية
"ال توجد عالقة ارتباطيه معنوية بني درجة تعرض املبحوثني
لطرق االتصال اإلرشادية كمتيار تابع وكل من املتيارا
املدروسة السابقة".
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الطريقة البحثية

يف حالة اإلجابة ( بال) .وعليه ترتاوح الدرجة النظرية هلذا

التعريفات اإلجرائية وطرق قياسها:

املتيار بني ( صفر –  ) 8,درجة.

درجة تعرض زراع النخيل بطرق االتصال اإلرشادية:

سن المبحوث :ويقصد به يف هذه الدراسة عدد السنوا

ويقصد هبا يف هذه الدراسة مدى اتصال املبحو بكل من

اليت مر من عمر املبحو حىت وقت إجراء هذه الدراسة.

 -8املرشد الزراعي وأنشطته اإلرشادية من حيث مدى

الزراعة كمهنة أساسية :ويقصد هبا يف هذه الدراسة مدى

و

بالعمل الزراعي من حيث كوهنا املصدر

تواجد املرشد باملنطقة ،والزيارا

املتبادلة معه ،والندوا

عالقة املبحو

االجتماعا اإلرشادية ،واخلدما اليت يقدمها املرشد للزراع

األساسي لدخل األسرة ،وهل ميارسها باعتبارها مهنة أساسية

عموماً ويف جمال النخيل خصوصاً -, .االتصال بوكالء

له  ،ومدى تواجده ملتابعة العمل هبا ،ودرجة اهتمامه

التييار مثل األخصائيني الزراعيني ،وأعضاء هيئة التدريس

بتطويرها .ومت قياس هذا املتيار من خالل إجابا املبحو

باجلامعة ،ومهندسي نظم الري ااحديث ،واجلاران من القادة

على عشرة عبارا جتيب على تلك التساؤال وبنفس طرق

املتميزين باملنطقة -7 .االتصال بوسائل اإلعالم الزراعية

قياس املتيار السابق ،ولذا فان هذا املتيار ترتاوح درجته

ومتابعة الربامج الزراعية هبا سواء كانت إذاعية ،أو تليفزيونية،

النظرية بني ( صفر –  )70درجة.

إرشادية ،أومعارض

حداثة المبحوث :ويقصد هبا يف هذه الدراسة الرغبة الذاتية،

زراعية .وقد مت قياس هذا املتيار من خالل إجابا كل

و درجة سعي املبحو

ااحديثة ومت

مبحو على أربع عشرة عبارة توضح درجة تعرض املبحو

تركيزها يف نظم الري ااحديثة باعتبارها مطلب ملح يتعلق

لكل طريقة من طرق االتصال املدروسة حبيث حيصل على

بتقنني استهالك مياه الري لكوهنا مورد شحيح باململكة

أو صحف وجمال

ثال

درجا

زراعية ،أو نشرا

يف حالة اإلجابة (دائماً) ،ودرجتان يف حالة

اإلجابة (أحياناً) ،ودرجة يف حالة اإلجابة (نادراً) ،وصفر

حنو تطبيق التقنيا

العربية السعودية  ،ومت قياس هذا املتيار من خالل إجابا
املبحو على أربع عشرة عبارة توضح مدى مبادرته لتطبيق
نظم الري ااحديثة يف زراعة النخيل ،وبنفس طريقة القياس
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السابقة فان القيمة النظرية هلذا املتيار ترتاوح بني ( صفر –

الدراسة باستخدام معادلة كوكران ( Cochran, 1953,

 ) 8,درجة.

 .)pp.51-55وعليه فقد حتدد

منطقة الدراسة:

مبحوثاً ميثلون حوايل  % 6،8من مجلة الشاملة ،مت حتديدهم

مت اختيار منطقة اخلرج كنطاق جيرايف إلجراء هذه
الدراسة  ،وذلك لعدة اعتبارا

منطقية كان من أمهها :أن

عينة الدراسة يف 86

بالطريقة العشوائية املنتظمة ،مث مت مجع البيانا منهم مجيعاً
أسلوب تجميع البيانات

هذه املنطقة تعد من أهم مناطق اإلنتاج الزراعي يف اململكة

مت استخدام االستبيان باملقابلة الشخصية كأداة

العربية السعودية،إذ يبلغ عدد سكاهنا أكثر من  800ألف

لتجميع البيانا األولية الالزمة هلذه الدراسة وقد روعي فيه

نسمة ،وتبعد عن الرياض  3,كم باجتاه اجلنوب الشرقي،

مجيع القواعد املنهجية املتصلة بشكل االستمارة ونوعية

تصب هبا العديد من األودية كما تشتهر بوجود العيون املائية

وصياغة األسئلة واليت تتفق مع نوعية املبحوثني  ،كما روعي

قدمياً ،وتعد منطقة زراعية من الدرجة األوىل مبا تنتجه من

فيها ترابط حمتوياهتا وتسلسل أسئلتها تسلسالً منطقياً  ،وقد

حماصيل زراعية متنوعة متثل  %,8من إنتاج اخلضروا اليت

استعان الباحثان عند إعداد االستمارة مبا ورد يف الكثار من

ومصانع

العلمية املتصلة مبوضوع البحث  ،وبعد

حتتاجها اململكة السعودية ،كما هبا أكرب شركا
األلبان والدواجن ،باإلضافة إىل املساحا

املختلفة املزروعة

النشرا

واملؤلفا

إعداد االستبيان مت اختباره مبدئياً األمر الذي استتبعه إدخال

باألنواع املختلفة من خنيل التمر.

بعض التعديال

الشاملة والعينة

بعض األسئلة أو تعديل الرتتيب للبعض اآلخر منها  ،وقد

متثلت شاملة هذه الدراسة يف مجيع زراع النخيل

انطو

سواء حبذف أو إضافة أو تعديل صياغة

االستمارة علي ثالثة أقسام رئيسية اختص أوهلا

مبنطقة اخلرج .ومن واقع السجال بفرع الزراعة مبنطقة اخلرج

باألسئلة املتعلقة بالبيانا

مت حصر الشاملة واليت بلغ عدد الزراع هبا ( )608مزارعاً،

الثاين فقد اختص بقياس درجة تعرض املبحوثني لطرق

وزارة الزراعة .),08,،وقد مت حتديد عينة

االتصال اإلرشادية  ،واحتوى القسم الثالث على األسئلة

(وفقاً لبيانا
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اخلاصة باملعوقا

اليت تواجه املبحوثني وحتول دون تعرضهم

036

أسلوب  Enterوذلك لتفسار نسب مسامهة املتيارا

لطرق االتصال اإلرشادية.

املستقلة ذا

أسلوب تحليل البيانات

الكلي املفسر هلا ،وذلك باستخدام ااحاسب اآليل

إن إجراء التحليل اإلحصائي يقتضى تنظيم
البيانا

العالقة االرتباطية باملتيار التابع يف التباين

وبرنامج .SPSS

النتائج ومناقشتها

البحثية وترتيبها وتصنيفها وجدولتها مبا يسمح

بوصفها وتفسارها الستجالء النتائج اليت حتقق أهداف

أوالا :درجة تعرض زراع النخيل لطرق االتصال اإلرشادية:

البحث  .ونظراً لطبيعة البحث وأهدافه ومستلزماته

حتقيقاً هلدف الدراسة األول واستناداً ملا أوضحته

التحليلية اإلحصائية املستخدمة ،فقد لزم األمر

النتائج امليدانية مت تصنيف املبحوثني وفقاً لدرجاهتم املعربة عن

املستقلة الوصفية إىل قيم رقمية

فئا ،

والعمليا

حتويل بعض املتيارا

مدى تعرضهم لطرق االتصال اإلرشادية إىل ثال

(متيارا كمية) ،مت بعدها تفريغ وتبويب البيانا الصحيحة

وذلك باالستعانة مبتوسطهم ااحسايب واحنرافهم املعياري حيث

وجتميعها وجدولتها جبداول التوزيع التكراري البسيط  ،كما

أظهر

املشاهدة

استعان الباحث يف حتليل البيانا بالطرق اإلحصائية اآلتية:

للمبحوثني والدالة على درجة تعرضهم لطرق االتصال

النسب املئوية  ، Percentage Distributionواملتوسط

اإلرشادية بني (  ) 76 -88درجة ،مبتوسط حسايب بلغ

ااحسايب  ، Arithmetic Meanواالحنراف املعياري

( ) ,,،87درجة ،وباحنراف معياري قدره (  ),.,5درجة،

 ، Standard Deviationوذلك إلظهار التباين بني الزراع

وبتوزيع املبحوثني إىل ثال

جند أن () % 88،,

املبحوثني  ،كما استخدم للتحقق من صدق الفروض البحثية

منهم من ذوي درجة التعرض املنخفض لطرق االتصال

البسيط Correlation

اإلرشادي  ،يف حني كان (  ) % ,,،5منهم درجة

كل من معامل االرتباط

 Coefficientلبارسون لدراسة العالقا

بني املتيارا

النتائج ما يلي :تراوحت الدرجا

فئا

تعرضهم متوسطة ،بينما بليت نسبة املبحوثني من فئة درجة

املستقلة واملتيار التابع  ،مث تقدير العالقة االحندارية باستخدام
J. Saudi Soc. for Agric. Sci., Vol. 13, No. 2a; 2014

حممد يوسف امحد شليب و فهد عويس الدوسري

030

التعرض املرتفعة (  ) % 70.5من مجلة الزراع املبحوثني،

 ) 8563 ( Riveraعلى ان استخدام ااحواس يؤدي إىل

كما يوضحها جدول ( .) 8

تسهيل التعلم ،وكلما زاد عدد ااحواس خالل عملية االتصال

جدول ( :)8توزيع الزراع املبحوثني وفقا لدرجة تعرضهم
لطرق االتصال اإلرشادية
درجة التعرض

التكرار

%

منخفض ( 88ألقل من
 ,,درجة)

88

88،,

متوسط ( ,,ألقل من
 70درجة)

78

,,،5

مرتفع ( 76 -70درجة)

,8

70.5

الجملة

86

011

زاد

سرعة التعلم .وهذا يتطلب بالضرورة من متخذي

القرار يف جمال اإلرشاد الزراعي تنشيط وتدريب املرشدين
الزراعيني على استخدام طرق االتصال اإلرشادية املختلفة،
وتوضيح مميزا وعيوب كل طريقة ،وأمهية عمل توليفا من
تلك الطرق اإلرشادية املختلفة لتوصيل التقنيا والتوصيا
الفنية الزراعية بشكل أكثر كفاءة.
ثانيا :األهمية النسبية لطرق االتصال اإلرشادية:
حتقيقاً هلدف الدراسة الثاين ،وللوقوف على األمهية

وتشار النتائج السابقة إىل أن أكثر من ثلثي

النسبية لطرق االتصال اإلرشادية املدروسة من وجهة نظر

املبحوثني يقعون يف فئيت درجة التعرض املنخفضة واملتوسطة،

املبحوثني  ،وذلك بتوزيع تلك الطرق وترتيبها استناداً إىل

وهذا يشار إىل أن هناك قصوراً يف جمال االتصال اإلرشادي ،

ميلهم لالختيار فيما بينها ووفقاً للدرجة اليت مينحها كل

وذلك من منطلق أن االتصال هو جوهر العمل اإلرشادي،

مبحو لكل طريقة من طرق االتصال واليت تعرب عن درجة

وأن طرق االتصال املختلفة تعد مبثابة املمر الرئيسي لنقل

أمهيتها بالنسبة له ،ومبا يعكس أمهية كل طريقة وفقاً ملا

اإلرشادية ااحديثة إىل مجهور الزراع ،

واملعارف اليت حيتاجوهنا،

التقنية و التوصيا

وذلك لسد الفجوة املعرفية واملهارية واالجتاهية لديهم،
باعتبارها املكونا

حيصلون عليه منها من املعلوما

وذلك يف ظل ضعف الدور اإلرشادي الواضح وغار

األساسية للسلوك اإلنتاجي هلم ،بل

وبتصنيف تلك الطرق وفقاً لدرجة تعرضهم هلا ،كما ذكرها

واملدخل اهلام لتحقيق الزراعة املستدامة ،حيث يؤكد

املبحوثني أنفسهم كان ترتيبها كما هي موضحة جبدول (.),
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جدول (  :) ,توزيع طرق االتصال اإلرشادي وفقاً ألمهيتها النسبية من قبل زراع النخيل املبحوثني
مستوى االستخدام
م

دائما

طرق االتصال اإلرشادي

ال

أحيانا

عدد

%

عدد

%

عدد

%

8

الربامج التليفزيونية

76

,,،5

,8

7,،7

8

6،6

,

مهندس الري مبديرية الزراعة

7,

83

86

,8،,

86

,8،,

7

اجلاران املتميزين يف نظم الري

,5

8,،8

7,

,8،,

8

,،5

8

الربامج اإلذاعية

,3

75،3

,,

78،6

88

,7.,

,

الندوا العامة

,,

78،6

,3

75،3

88

,7،,

8

نشرا إرشادية

,,

7,،8

8,

,,،8

78

8,،8

3

املرشد الزراعي

86

,8،,

8,

83،8

76

,,،5

6

الصحف واجملال الزراعية

8

6،6

80

88،3

,,

38،,

5

أعضاء هيئة التدريس
املتخصصني يف إنتاج النخيل
بكلية الزراعة

8

,،5

,

,،5

8,

58،,

وتوضح نتائج اجلدول السابق أن الربامج

مث جاء يف الرتتيب الثاين مهندس الري مبديرية الزراعة،

التليفزيونية متثل األمهية األوىل ألكثر من نصف املبحوثني،

باعتباره املصدر األكثر ثقة بالنسبة إىل  % 83من

باعتبارها الطريقة املفضلة لديهم وذلك ألهنا تصل إليهم

املبحوثني ،خاصة وأن معظمهم يستخدمون نظم الري

بسهولة دون مشقة متخطية حاجز املكان والزمان ،إليهم ،

بالتنقيط وحيتاجون باستمرار إىل مشورته وحل املشاكل اليت
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يتعرضون هلا يف هذا اجملال .مث جاء يف الرتتيب الثالث من
حيث األمهية هلم اجلاران املتميزين يف تطبيق نظم الري،
وذكرهم  % 8,.8منهم كمرجعية هلم وباعتبارهم قادة
زراعيني ميكن االعتماد عليهم وحل مشاكلهم .يف حني كان
ترتيب املرشد الزراعي يف املرتبة السابعة وذكره % ,8،,
فقط من املبحوثني باعتباره مرجعيتهم بشكل دائم ،وأخاراً
ذكر املبحوثني أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف إنتاج
النخيل بكلية الزراعة كمرجعية هلم حيث ذكرهم % ,.5
فقط من مجلة الزراع املبحوثني.

التليفزيونية باعتبارها من طرق االتصال ذا

التأثار الفعال

يف مجهور املزارعني ،وأن هذه الطريقة االتصالية تعد بديالً
الزراعية ،وهذا األمر

حيتاج إىل التعاون بني جهاز اإلرشاد الزراعي ووسائل
اإلعالم ،من أجل إعداد برامج إرشادية جيدة توجه إىل
املزارعني ،إذ ميكن أن تساهم تلك الربامج يف سد العجز يف
دور اإلرشاد الزراعي ،والوصول للمناطق احملرومة من خدماته
اإلرشادية باململكة.

اإلرشادي كمتغير تابع:

حتقيقاَ هلدف الدراسة الثالث مت دراسة طبيعة
العالقة االرتباطية بني درجا

املتيارا

املستقلة املدروسة ،

واليت ميكن إدخاهلا يف منوذج حتليل معامل االرتباط البسيط
لبارسون مع درجا

تعرض املبحوثني لطرق االتصال

اإلرشادي كمتيار تابع ،حيث توضح نتائج جدول ( )7إىل
وجود عالقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوى  0.08بني
كل من متيار :سعة ااحيازة املنزرعة بالنخيل ،حداثة

وتؤكد النتائج السابقة على أمهية تفعيل دور الربامج

جيدا ميكن من خالله نقل التقنيا

ثانيا :العالقة بين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة
للزراع المبحوثين ودرجات تعرضهم لطرق االتصال

املبحو  ،وسالبة عند نفس املستوى االحتمايل مع سن
املبحو .

وكذلك وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بني:

عدد العاملني املؤجرين باملزرعة عند مستوى معنوي ، 0.0,
وعالقة سالبة عند نفس املستوى املعنوي مع متيار اخلربة يف
زراعة النخيل .وبناءاً على ذلك ميكن رفض الفرض
اإلحصائي ،وقبول الفرض البديل الذي ينص على " وجود
عالقة ارتباطيه بني كل من  :سن املبحو  ،اخلربة يف زراعة
النخيل ،سعة ااحيازة املنزرعة بالنخيل ،عدد العاملني املؤجرين
باملزرعة ،حداثة املبحو  .بينما مل يثبت وجود عالقة معنوية
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بني املتيار التابع وكل من املستوى التعليمي للمبحو ،

وتشار النتائج السابقة إىل أنه كلما كرب عمر

الزراعة كمهنة أساسية ،سعة ااحيازة املز رعية ،عدد أفراد

املبحو  ،وازداد عدد سنوا خربته يف زراعة النخيل كان

األسرة العاملني باملزرعة ،صايف الدخل السنوي لألسرة من

أقل تعرضاً لطرق االتصال اإلرشادي ،وهذا قد يرجع إىل أن

حمصول التمر ،وبالتايل ال ميكن رفض الفرض اإلحصائي وال

املزارعني من كبار السن  ،وذوي اخلربة العالية ،يعدون

نستطع قبول الفرض البديل فيما يتعلق بكل من هذه

أنفسهم مرجعية لباقي املزارعني ،وأهنم أكثر متسكاً باخلربا

املتيارا .

اليت اكتسبوها من أجدادهم وآبائهم ،وأن ما لديهم من

جدول (  :) 7قيم معامال االرتباط بني املتيارا املستقلة
املدروسة ودرجة تعرض املبحوثني لطرق
االتصال اإلرشادي
م

معامل االرتباط

المتغيرات

8

سن املبحو

**-0.75,

,

املستوى التعليمي للمبحو

0.08,

7

الزراعة كمهنة أساسية

-0.888

8

اخلربة يف زراعة النخيل

*-0.,,0

,

سعة ااحيازة املز رعية

0.838

8

سعة ااحيازة املنزرعة بالنخيل

**0.7,,

3

عدد أفراد األسرة العاملني
بالزراعة

-0.8,6

6

عدد العاملني املؤجرين باملزرعة

*0.,58

5

صايف الدخل السنوي لألسرة
من حمصول التمر

0.,,6

80

حداثة املبحو

**0،883

** مستوى معنوية عند 0.08

خربا

جتعلهم يستينون عن ااحاجة إىل التعرض لطرق

االتصال اإلرشادية املختلفة ،بل ينظرون ألنفسهم بأهنم هم
أنفسهم مرجعية لآلخرين .هذا األمر قد ينعكس سلباً على
استخدامهم للتقنيا الزراعية ااحديثة.
وللوقوف على أثر بعض العوامل الشخصية
واالجتماعية واالقتصادية املدروسة كمتيارا

مستقلة على

درجة تعرض املبحوثني لطرق االتصال اإلرشادي كمتيار
تابع ،وذلك استكماالً لتحقيق اهلدف الثالث من الدراسة،
مت استخدام معامل االحندار املتعدد من خالل منوذج املعادلة
الواحدة ،ويعرب عنه كدالة ملتيار واحد أو أكثر من املتيارا
املستقلة ،ويساعد االحندار املتعدد يف حتديد أو التنبؤ
بالظاهرة حمل الدراسة وذلك من خالل قياس أثر املتيارا

* مستوى معنوية عند 0.0,
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املستقلة جمتمعة على املتيار التابع .كما أستخدم اختبار
(ف) للتعرف على ميزوية منوذج االحندار املتعدد.
ويف ضوء نتائج مصفوفة العالقا

بينما متيار املساحة املنزرعة بالنخيل قد أثر مبا قيمته ( 8،,
 ) %من قيمة معامل التفسار الكلي يف التيار ااحاد

يف

االرتباطية

املتيار التابع حيث بليت قيمة  ) 0.,,, ( Betaوهي

املتحصل عليها ،وبإتباع أسلوب  Stepwiseحيث يتم

معنوية عند  .0،0,ومها املتياران املقبوالن يف هذا الربنامج

املستقلة قدرة على تفسار التباين

اإلحصائي ،و قد فسرتا جمتمعة ما يقرب من () % 83،,

املمكن حدوثه يف املتيار التابع .إذ تشار النتائج اإلحصائية

من قيمة التيار ااحاد يف املتيار التابع وهذا يعين أن هناك

يف درجة

ما يقرب من حوايل (  ) % 6,،6من العوامل املؤثرة على

تعرض املبحو لطرق االتصال اإلرشادية كمتيار تابع مبقدار

املتيار التابع واليت قد ترجع إىل متيارا

أخرى مل تتناوهلا

(  – ) % 80،3مت حساهبا برتبيع قيمة  - Betaحيث

تلك الدراسة ،كما يوضحها جدول ( .) 8

اختيار أكثر املتيارا

إىل أن عمر املبحو

قد أثر يف التيار ااحاد

كانت قيمة  )-0.7,3 ( Betaوهي معنوية عند ،0،0,

جدول (  :) 8أثر بعض املتيارا املستقلة املدروسة يف درجة تعرض املبحوثني لطرق االتصال اإلرشادية
معامل االنحدار

معامل التفسير الجزئي

Beta

R Square

عمر املبحو

-0.7,3

80.3

0.083

املساحة املنزرعة بالنخيل

0.,,,

8.,

0.078

المتغيرات المستقلة

مستوى المعنوية

معامل التفسار الكلي (% 83،, ) R2
قيمة ) P= 0,05 ( 8،,33 = F
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انطالقاً مما سبق ،ومما أسفر عنه نتائج الدراسة يوصي

قد أثر سلبا على درجة تعرضه لطرق االتصال اإلرشادي

الباحثان مبا يلي:

األمر الذي يرجعه الباحثان إىل أن كبار السن من الزراع

 -8ضرورة تفعيل وتنشيط العمل اإلرشادي واالستفادة من

املبحوثني يعتمدون بشكل أساسي على خرباهتم املرتاكمة
على مر السنني ،وأكثر متسكاً مبعارفهم  ،ويلجئون إىل
أقراهنم بشكل أكرب من الزراع األكثر خربة ،بينما صيار

الطرق اإلرشادية املختلفة املتاحة للمرشد الزراعي
للوصول ألكرب عدد ممكن من املزارعني.
 -,تفعيل دور طرق االتصال اجلماهارية من خالل إعداد
برامج تليفزيونية إرشادية توجه لزراع النخيل خاصة،

السن وخصوصاً يف حالة ارتفاع املستوى التعليمي يسعون

ومجيع الزراع باململكة عامة ،وذلك باعتبارها من طرق

للحصول على املعارف من مصادر تتسم بالثقة ،والبعد عن

االتصال املفضلة لدى غالبية املزارعني مبنطقة الدراسة،

املصادر التقليدية حبكم تفتحهم ووعيهم ،األمر الذي
جيعلهم أكثر تعرضاً  ،واستخداماً لطرق االتصال اإلرشادية ،
وذلك ينعكس على حصوهلم على معارف حديثة ،وغار
تقليدية ،ومن مصادر موثوق فيها ،وذلك يتفق مع الدراسا
اليت تؤكد أن صيار السن من الزراع عادة ما يكونون أكثر
انفتاحاً من كبار السن  .بينما زيادة املساحة املنزرعة
بالنخيل ،تدل على ارتفاع مستوى دخل املبحو  ،وحرصه

كما أوضحتها النتائج البحثية.
 -7أمهية إعداد برامج إرشادية مسموعة ومرئية ،معدة
بشكل جيد كي ختاطب مجيع فئا

املزارعني ،خاصة

األميني منهم من أجل تنميتهم ،والوصول إليهم بشكل
ميسر ،وبذلك ميكن لتلك الربامج ختطي ااحواجز
الزمانية واملكانية ،والتيلب على نقص عدد املرشدين
الزراعيني.
.-8ضرورة تنشيط وتفعيل وتدريب وكالء التييار باجملتمع،
وخاصة املتخصصني يف جمال نظم الري ااحديثة ،وذلك

الشديد على حتقيق إنتاج أفضل ،ومزيد من الدخل ،حرصاً

من خالل إجياد عالقة تعاون بشكل فاعل بني اإلرشاد

على مكانته بني أقرانه مما جيعله أكثر عرضة ملصادر

الزراعي ،وكالً من املراكز البحثية الزراعية ،وأعضاء هيئة

املعلوما

املختلفة من خالل طرق االتصال املختلفة،

التدريس بكليا الزراعة ،من التخصصا املختلفة.

وخصوصاً اإلرشادية منها.
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 -,الرتكيز على توجيه برامج إرشادية لصيار الزراع ،وخاصة
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صيار السن منهم نظراً لنقص خرباهتم ،وذلك لسد ما
لديهم من نقص يف معارفهم ،والعمل على تعديل
سلوكياهتم ،من أجل رفع معدال
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Studies on the Factors Affecting the Contact of Extension Workers
with the Palm Growers in Al-Kharj Region - Saudi Arabia
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ABSTRACT: This study mainly aimed to determine the factors affecting making the contact with the palm
growers in Al-Kharj Region. The study investigates the effect of methods of communication used in making the
contact with the palm growers and the nature of the relationship with the independent variables and dependent
variable. The purpose of the study was to determine the degree of contribution of those independent variables in
changing dependent variables.
The study was conducted on 68 expatriates accounted for 8.4% of total (801) farmers, identified by
employing the Cochran equation. Data were collected by using a questionnaire against an interview. Data were
subjected to statistical analysis and were presented in the form of: frequency tables, percentages, arithmetic
means, standard deviation, correlation coefficient (Pearson) and regression, using the computer program SPSS.
The most significant results of the study reveal that more than two-thirds of the respondents had low
and medium exposure to extension advice. As regards the relative importance of these methods, some 55% of the
respondents remain permanently exposed due to television programs, about 42 percent were influenced by the
contact of the irrigation engineer, Department of Agriculture. Some 39 percent respondents get information
through radio programs while ranking seventh, about 26% respondents were influenced by the agricultural leader
and finally Palm growers were influenced by the agriculture faculty. A positive correlation was found at
probability level 0.01 among the respondents for the exposure of extension methods of communication as a
dependent variable and the Palm growers.
However, the negative relationship is observed at the same probability level with the parameters like
age and for the experience in date palm cultivation. However, no significant relationship was observed for the
parameters like: level of education, profession, agriculture farm land-holdings, the number of family members
working on the farm, and the family's annual net income from the crops.
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