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أنشطة التواصل اإلرشادي للعاملين اإلرشاديين بمحافظة كفر الشيخ

عادل إبراهيم محمد الحامولي   أحمد مصطفي عبد هللا  عبدالعليم سيد أحمد الشافعي و عزت محمد مجاهد
قسم االقتصاد الزراعي –  كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ مركز البحوث الزراعية طالب دراسات عليا

استهدف البحث بصفة رئيسية التعرف علي طبيعة أنشطة التواصل اإلرشادي التي يقوم بها العاملين اإلرشاديين 
الشيخ  بالجهاز اإلرشادي بمحافظة كفر  العاملين اإلرشاديين  البحث علي جميع  الشيخ، وأجري  بمحافظة كفر 
أو  الشخصية  بالمقابلة  إما  االستبيان  بواسطة  البحث  هذا  بيانات  وجمعت  إرشادياً.  عامالً   92 عددهم  والبالغ 
البيانات  جمع  وبعد  كورونا,  جائحة  ظروف  من  البالد  به  تمر  لما  نظراً  اإللكتروني  البريد  أو  التليفون  عبر 
والمتوسط  والتكرارات,  المئوية,  النسبة  هي:  إحصائية  أدوات  عدة  باستخدام  وتحليلها  تفريغها  تم  ومراجعتها 
المستهدفة  للفئات  اإلرشادية  االتصالية  الطرق  أبرز  تمثلت  التالي:  النحو  علي  النتائج  أهم  وجاءت  المرجح، 
كالزراع والقادة الريفيين والشباب الريفي والمرأة الريفية في: الندوات اإلرشادية بنسبة 89,1%، يليها الملصقات 
أما   .%54,4 بنسبة  المكتبية  الزيارات  يليها   ،%56,5 بنسبة  المحمول  التليفون  ثم   ،%74,8 بنسبة  اإلرشادية 
البحثية  والجهات  والزراعية  الريفية  االجتماعية  والمنظمات  العمل  الرسمية كزمالء ورؤساء  للجهات  بالنسبة 
ثم   ،%65,2 بنسبة  المكتبية  الزيارات  يليه   ،%75 بنسبة  المحمول  التليفون  كانت:  والجامعة(  البحوث  )مركز 
االجتماعات اإلرشادية بنسبة 56,5%.تبين أن االتصال أسبوعياً جاء في المرتبة األولي بمتوسط قدره %40,8، 
يليه في المرتبة الثانية االتصال شهرياً بمتوسط قدره 31,9%، ثم االتصال يومياً في المرتبة الثالثة بمتوسط قدره 
31,8%، وتبين أن توقيت االتصال صباحاً احتل المرتبة األولي بمتوسط قدره 77,2%، يليه في المرتبة الثانية 

توقيت االتصال ظهراً بمتوسط قدره %48,6.

الريفي،  الشباب  المنظمات،  الريفية،  المرأة  الريفيين،  القادة  االتصالية،  األنشطة  الزراع،  المفتاحية:  الكلمات 
الطرق االتصالية، العاملين اإلرشاديين. 

المقدمة ومشكلة البحث                                                             

تتعلق  التي  الجديدة  والمعارف  المعلومات  نقل  عملية  تعتبر 
السلوكي  أولي مراحل التغيير  هي  بالمبتكرات الزراعية الجديدة 
بالممارسات  المتعلقة  المعلومات  هذه  توفير  أن  كما  المعرفي، 
للمزارعين  مهمة  معينة  لبيئة  والمالئمة  الجديدة  الزراعية 
)سالم  الزراعية،  ومهاراتهم  معارفهم  لتحديث  الريفي  والمجتمع 

وبدران، 1995). 

حيث أن أهم مراحل تنمية العنصر البشري تكون من خالل 
جديدة  قيم  خلق  في  تسهم  التي  والمعارف  بالمعلومات  تزويده 
ينعكس  وهذا  األفضل،  نحو  وممارساته  سلوكياته  وتعديل  لديه، 
لبعض  تعرضه  خالل  من  معيشته،  بمستوي  االرتقاء  علي 
في  هاماً  دوراً  تؤدي  التي  الزراعي  اإلرشادي  االتصال  طرق 
وتعديل  المعرفي،  سلوكه  وتشكيل  والمعارف  المعلومات  اكسابه 

ممارساته لتحقيق التنمية المنشودة، )طلبة، 2015).

ويتم ذلك من خالل قيام التنظيم اإلرشادي بحسن استثمار كافة 
إمكاناته وخاصة البشرية منها والمتمثلة في العاملين اإلرشاديين 
هؤالء  جهود  وتنظيم  أعماله،  تنفيذ  عاتقهم  علي  يقع  والذي  به 
العاملين علي المستويات المختلفة لتوصيل الخدمة اإلرشادية إلي 

نحو  اإلرشاديين  العاملين  أهمية  يتضح  هنا  ومن  المسترشدين، 
ذلك  المهني،  والنمو  الزراعية  التنمية  برامج  في  الزراع  قيادة 
ألن العاملين اإلرشاديين الزراعيين بمستوياتهم المختلفة يقومون 
بمهام ومسئوليات عديدة وهي: قيادة المرشدين نحو قيادة مؤثرة، 
واالشتراك في تخطيط البرامج اإلرشادية وإقرارها، واإلشراف 
مع  للعمل  موظفيهم  وتدريب  اإلرشادية،  البرامج  علي  التنفيذي 
وتنسيق  عليه،  والقائمين  اإلرشادي  العمل  وتقييم  المسترشدين، 
)مرزبان،   ،)1985 )فريد،  وموازنتها،  اإلرشادية  البرامج 

 .(1995

الزراعية  والتقنيات  التوصيات  نقل  عملية  وتتأثر  هذا 
المستحدثة بعدة عوامل يأتي في مقدمتها كفاءة ومهارات العاملين 
إيصال  في  هاماً  دوراً  يؤدون  والذين  الزراعي  اإلرشاد  في 
إلحداث  للزراع  اإليجابية  واإلتجاهات  والمهارات  المعارف 
الزراعية  واألساليب  الطرق  وتحسين  مرغوبة  سلوكية  تغييرات 
والتعليمي،  واالجتماعي  المعيشي  مستواهم  تحسين  ثم  لهم، ومن 
عاٍل من  مستوي  علي  العاملين  هؤالء  يكون  أن  يتطلب  ما  وهو 
ما  بأفضل  اإلرشادية  رسالتهم  ليؤدوا  االتصالية  والقدرة  الكفاءة 

يكون، )الساعدي والبدري، 2010).

مع  المتنوعة  مجاالته  في  الزراعي  اإلرشاد  يعمل  حيث 
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أفراد متباينين في الخصائص الشخصية والمستويات االجتماعية 
الفهم  علي  والقدرة  الخبرات  وكذلك  واالقتصادية،  والثقافية 
طرقه  من  ينوع  أن  الزراعي  اإلرشاد  علي  البد  فكان  واإلدراك 
ينتجه  عما  فضالً  التباين،  هذا  يقابل  أن  يستطيع  حتي  ووسائله 
بين  الزراعية  المستحدثات  نشر  في  كبيرة  فوائد  من  التنويع 

.(john, 2010( ،جمهور المسترشدين

والمعينات  للطرق  االرشاديين  العاملين  استخدام  ويعتبر 
االرشادية بصورة صحيحة بمثابة حجر األساس للعمل اإلرشادي 
سكان  إلي  الجديدة  واألفكار  الخبرات  وتوصيل  نقل  في  الفعال 
اإلرشادية  والمعينات  الطرق  اختيار  عملية  وتعتبر  الريف، 
العاملين  تواجه  التي  المهام  أصعب  من  معين  لموقف  المالئمة 
وطبيعة  بخصائص  جيدة  معرفة  إلي  تحتاج  والتي  اإلرشاديين، 
وأساليب  قدرات  ويتطلب  إرشادية،  ومعينة  طريقة  كل  وأهمية 
اتصالية خاصة لدي هؤالء العاملين حتي يتمكنوا من إتخاذ القرار 
المناسبة  اإلرشادية  والمعينات  الطرق  أفضل  بتحديد  المناسب 
للتباين في خصائص الجمهور الذي يتعاملون معه، كما أن الطرق 
اإلرشادية الناجحة في مكان ما قد ال تنجح في مكان آخر وال مع 
اإلرشاديين  العاملين  يكون  أن  عليه  يستوجب  مما  آخر،  جمهور 
لديهم إلمام كبير بعملية االتصال والطرق والمعينات التي تستخدم 
فيها بجانب عدداً من المهارات والخصائص والقدرات االتصالية، 

(العجيلي ونوفان، 2019).

ويعد االتصال الجيد جوهر العمل اإلرشادي حيث أن المشكلة 
توصيل  بكيفية  تتعلق  اإلرشادية  التعليمية  العملية  في  الرئيسية 
المستحدثة  والمنزلية  الزراعية  واألفكار  والمعارف  المعلومات 
إلي جمهور الزراع وربات البيوت الريفيات بطريقة تحفزهم علي 
اإلرشاد  يعتمد  حيث  الفعلي،  التنفيذ  موضع  ووضعها  بها  األخذ 
الزراعي في توصيل رسالته إلي المستهدفين علي استخدام وسائل 

االتصال الفردي والجماعي والجماهيري، )يحيي، 2006).

ويعاني اإلرشاد الزراعي من أوجه قصور في طرقه ووسائله 
المنوطة بنقل المعرفة الزراعية رصدها عدد من الباحثين تتمثل 
الريفيين،  مع  للتواصل  المرشدين  نقل  وسائل  ونقص  قلة  في: 
وبعد المسافة بين الباحثين والمرشدين الزراعيين، ونقص أعداد 
عملية  علي  جيداً  والمؤهلين  المدربين  الزراعيين  المرشدين 
واإلرشاد،  البحوث  بين  االتصال  وضعف  اإلرشادي،  االتصال 
مما أدي إلي ضعف وتدهور الخدمات اإلرشادية المقدمة للريفيين 
ضوء  وفي  اإلرشاديين،  للعاملين  االتصالي  الدور  مقدمتها  وفي 
علي  ذلك  وانعكاس  والمتالحقة،  المتعاقبة  التكنولوجية  التغيرات 
في  التطورات  تلك  مواكبة  من  له  البد  والذي  الزراعي  اإلرشاد 
العاملين  من  يتطلب  الذي  األمر  بالمسترشدين،  اتصاله  قنوات 
ومعارف  معلومات  من  يقدمونه  فيما  النظر  إعادة  اإلرشاديين 
وكيفية إعدادها، وطرق وأساليب توصيلها للمسترشدين، )حفني، 

.(2008

األنشطة  طبيعة  علي  للتعرف  محاولة  البحث  هذ  يعد  لذا 
االتصالية التي يقوم بها العاملين اإلرشاديين والمنوط بهم تأديتها 
من  وذلك  اإلرشادي،  االتصال  عملية  من  المستهدفة  الفئات  مع 
التي  االتصالية  الطرق  ما  التالية:  التساؤالت  علي  اإلجابة  خالل 
من  المستهدفة  بالفئات  لالتصال  اإلرشاديين  العاملين  يستخدمها 
عملية االتصال اإلرشادي؟، وما عدد مرات االتصال التي يقوم 
عملية  من  المستهدفة  بالفئات  لالتصال  اإلرشاديين  العاملين  بها 
اإلرشاديين  العاملين  اتصال  سبب  وما  اإلرشادي؟،  االتصال 
توقيت  وما  اإلرشادي؟،  االتصال  عملية  من  المستهدفة  بالفئات 
اتصال العاملين اإلرشاديين بالفئات المستهدفة من عملية االتصال 

بالفئات  اإلرشاديين  العاملين  اتصال  شكل  وما  اإلرشادي؟، 
المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي؟.

أهداف البحث                                                                          

يستهدف البحث بصفة رئيسية التعرف علي طبيعة األنشطة 
االتصالية التي يقوم بها العاملين اإلرشاديين بمحافظة كفر الشيخ، 

من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:
العاملين - 1 يستخدمها  التي  االتصالية  الطرق  علي  التعرف 

من  المستهدفة  بالفئات  لالتصال  المبحوثين  االرشاديين 
عملية االتصال اإلرشادي.

العاملين - 2 بها  يقوم  التي  االتصال  مرات  عدد  علي  التعرف 
من  المستهدفة  بالفئات  لالتصال  المبحوثين  االرشاديين 

عملية االتصال اإلرشادي.
التعرف علي أسباب اتصال العاملين االرشاديين المبحوثين - 3

بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي.
التعرف علي توقيت اتصال العاملين االرشاديين المبحوثين - 4

بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي.
المبحوثين - 5 االرشاديين  العاملين  اتصال  التعرف علي شكل 

بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي.

االستعراض المرجعي                                                               

:Communication Conceptأوالً: مفهوم االتصال

يعرف العادلي (1973) االتصال بأنه: “العملية التي يستطيع 
والمشاعر  والحقائق  األفكار  تبادل  من  أكثر  أو  شخصين  خاللها 
أو االنطباعات بطريقة يتمكن معها كل منهم من الفهم المشترك 
العمري (1986)  ويعرفه  الرسالة”.  ومحتوى  ومضمون  لمعنى 
علي أنه “عملية تفاعل بين طرفين من خالل رسالة معينة فكرة 
أو خبرة أو أي مضمون اتصالي آخر عبر قنوات اتصالية أخري 
تفاعالً  توضح  بصورة  الرسالة  مضمون  مع  تتناسب  أن  ينبغي 
بث  “عملية  االتصال  أن   (1987) بيتنر  ويري  بينهما،  مشتركاً 
أعداد  علي  معينة  بموضوعات  تتصل  خيالية  أو  واقعية  رسائل 
االقتصادية  النواحي  في  بينهم  فيما  مختلفين  الناس  من  كبيرة 
واالجتماعية والثقافية والسياسية ومتواجدين في مناطق متفرقة”، 
وعرفه بيتنر (1987) بأنه عملية ديناميكية يقوم بها شخص ما أو 
أشخاص بنقل رسالة تحمل المعلومات أو اآلراء أو اإلتجاهات أو 
المشاعر إلي اآلخرين لتحقيق هدف ما عن طريق الرموز لتحقيق 
النظر  بغض  اتصالية  بيئة  أو  سياق  أو  ما  ظرف  في  ما  استجابة 

عن ما قد يعترضها من تشويش”. 

ويشير عبد المقصود (1988) إلى أن االتصال هو: “العملية 
المستقبل”،  إلى  المصدر  من  الرسائل  انتقال  بواسطتها  يتم  التي 
ويرى العبد (1993) أن االتصال هو: “نقل المعلومات واألفكار 
واالتجاهات من طرف إلى آخر من خالل عملية ديناميكية مستمرة 
ليس لها بداية أو نهاية”، أما دوكاخ (1994) فيري أن االتصال 
يعني “السلوك االتصالي الذي يهدف إلي الحصول علي استجابة 
معينة من شخص ما أو االستجابة المميزة للفرد نحو مثير معين”.

ويبين الطنوبي والصادق (1997) أن االتصال “عبارة عن 
صالح  أما  أكثر”.  أو  شخصين  بين  واألفكار  المعلومات،  تبادل 
(1997) فعرف االتصال علي أنه: “العملية التي ينقل بمقتضاها 
يعدل  لكي  لغوية،  رموز  عادة  منبهات  باالتصال)  (القائم  الفرد 

سلوك األفراد اآلخرين مستقبلي الرسالة” 

يتبين من العرض السابق أن االتصال هو عبارة عن العملية 
من  واالتجاهات  واألفكار  المعلومات  نقل  خاللها  من  يتم  التي 
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طرف إلى آخر من خالل قنوات اتصالية مختلفة تضمن وصول 
الرسالة إلي المستفيدين منها إلحداث التغيير المطلوب.

 Extension Communication ثانيًا: مفهوم االتصال اإلرشادي
:Concept

اإلرشادي  االتصال  أن   (1977) ورزق  الخولي  يبين 
الريف  وتطوير  خاصة  الناجح  اإلرشادي  العمل  جوهر  “هو 
مكتشفي  باعتبارهم  العلماء  بين  التنسيق  خالل  من  عامة  وتنميته 
المبتكرات الجديدة واإلداريون لكونهم القائمين علي إدارة البرامج 
بعملية  القائمون  باعتبارهم  الزراعيون  والمرشدون  التنموية، 
مستوياتهم  لتحسين  المسترشدين  جمهور  إلي  المكتشفات  إيصال 
أنه  علي   (1994) صالح   ويعرفه  واالقتصادية.  االجتماعية 
المتسلسلة  الخطوات  من  مجموعة  بالعملية  ويقصد  “عملية 
إحراز  الي  النهاية  في  تؤدي  بحيث  البعض  ببعضها  المرتبطة 

هدف أو مجموعة من األهداف. 

للتأثير  منظمة  “جهود  يعني  أنه   (2001) الطنوبي  ويري 
علي األفراد وتعديل سلوكهم في مجال معين بما يتفق وظروف 
مجتمعهم. كما يعرف عليوة (2004) االتصال في مجال اإلرشاد 
نقل  بمقتضاها  يتم  التي  االجتماعية  العملية  باعتباره  الزراعي 
رسالة إرشادية معينة من مصدرها إلى مستقبليها الذين يستفيدون 

منها.

المعاني  توصيل  “عملية  بأنه   (2012) قشطه  يعرفه  كما 
وتبادلها بين الناس وهو يتضمن كل الطرق والمعينات االتصالية 
التي يمكن لعقل بشري غزو عقل بشري آخر والتأثير عليه وال 
فهم  دون  فقط  للمزارع  وتوصيلها  المعلومة  نقل  علي  يقتصر 

واستيعاب.

:Communication Kindsثالثًا: أنواع االتصال

أساس  على  االتصال  تصنيف   (1973) العادلي  يذكر 
المقتضيات الفورية للمستقبلين على النحو التالي:

زيادة - 1 االتصال  من  النوع  هذا  ويستهدف  إعالمي:  اتصال 
معارف الناس بتقديم الحقائق المتعلقة بموضوع ما أو فكرة 

معينة دون أن تتاح لهم الفرصة للنقاش أو الجدل.
اتصال تشويقي: وهنا تقدم الرسالة بصورة مشوقة بطريقة - 2

تحفز المستقبل لها على تقبل مضمونها.
إقناع - 3 إلى  االتصال  مصدر  يهدف  وفيها  إقناعي:  اتصال 

وتعميماته  واستنتاجاته  نظره  وجهة  بأن  رسالته  مستقبلي 
إليها  يتطرق  وال  الصحة  من  عالية  درجة  على  وخبراته 
والجدل  المناقشة  على  عادةً  األسلوب  هذا  ويعتمد  شك، 

وتقديم الحقائق في صورة منطقية مقبولة.

 ]1[ في:  االتصال  أنواع   )1988( المقصود  عبد  ويحدد 
الذي  الشخص  إن  المقصود:  غير  واالتصال  المقصود  االتصال 
يغني لنفسه ال يقصد أن يؤثر في أحد، بقدر ما يقصد التعبير عن 
ليخرجه  آخر،  إلى شخص  بيده  اشار شخص  إذا  لكن  مشاعره، 
مقصودة،  تعتبر  الحالة  هذه  في  االتصال  عملية  فإن  مأزق،  من 
الهادف  الهادف: االتصال  الهادف واالتصال غير  ]2[ االتصال 
أو  شخص  على  للتأثير  محدد  واضًحا  هدفًا  يتضمن  الذي  هو 
جماعة بطريقة معينة، واالتصال الهادف هو أحد مكونات التعليم 
اإلرشادي بصفة خاصة، والتنمية بصفة عامة، فعلى سبيل المثال 
المزارعين  يقنع  أن  الزراعي  المرشد  يحاول  عندما  الحصر  ال 
باستعمال فكرة أو خبرة زراعية جديدة، فإنه يعمل لتحقيق غرض 
واضح، ولكن عندما يتناقش المزارعين حول موضوع معين فإن 

االتصال هنا يتم دون هدف محدد، ]3[ االتصال الموجه واالتصال 
الرسائل  انتقال  الذي يتضمن  الموجه هو  الموجه: االتصال  غير 
الرسائل  يتضمن  الموجه  غير  االتصال  أما  معينين،  أفراد  إلى 
اإلذاعية التي تنقل من خالل الراديو، والتي ال توجه لفرد معين أو 
جماعة معينة، ]4[ االتصال الشخصي )وجًها لوجه( واالتصال 
من بعد: االتصال الشخصي يكون كل منهم على مرأى ومسمع 
الراديو  مثل  وسائل  خالل  فيتم  بعد  من  االتصال  أما  غيره،  من 
والجماهيري:  والجماعي  الفردي  االتصال   ]5[ والتليفزيون، 
يعتمد هذا التقسيم على عدد األفراد الذين يتم االتصال بهم، ]6[ 
أو  زيادة  إلى  يؤدي  فقد  العاطفي:  واالتصال  المعرفي  االتصال 
ومزاجه،  عواطفه  على  يؤثر  قد  أو  المستقبل  معارف  في  تغيير 
النوع  أما في  المعرفي،  الحالة األولى يطلق عليه االتصال  وفي 

اآلخر يطلق عليه االتصال العاطفي.

:Communication Componentsرابعاً: عناصر االتصال

قسم عودة )1998( نقالً عن كولمان ومارش عملية االتصال 
إلي خمسة عناصر وهي: 

الشخص أو الجماعة التي تبدأ بإرسال الرسالة ويطلق عليه - 1
المتصل.

محتوي الرسالة أو مضمونها.- 2
الوسيلة المستخدمة في عملية اإلرسال أو النقل.- 3
المستقبل أو المتصل به.- 4
االستجابة التي يصدرها هذا المستقبل.- 5

وصنف مكاوي والسيد )2001( عناصر عملية االتصال إلي 
اآلتي : 1-المرسل: هو الشخص الذي يبدأ الحوار بصياغة أفكاره 
في  يتوفر  أن  ويجب  يقصده،  الذي  المعني  عن  تعبر  رموز  في 
عند  االتصال  مهارات  أ-  وهي:  أساسية  شروط  أربعة  المرسل 
ومهارة  التحدث،  ومهارة  الكتابة،  مهارة  في  وتتمثل  المصدر: 
ووزن  التفكير  علي  القدرة  ومهارة  االستماع،  ومهارة  القراءة، 
األمور، ب- إتجاهات المصدر: وتؤثر إتجاهاته نحو نفسه أو نحو 
مباشر،  بشكل  االتصال  عملية  علي  المتلقي  نحو  أو  الموضوع 
الرسالة  يؤثر ذلك علي  أن  يحتمل  المصدر سلبياً  إتجاه  فإذا كان 
نجاح  ذلك علي  يؤثر  نفسه  نحو  إيجابيا  كان  وإذا  يصنعها،  التي 
مستوي  ج-   ، الموضوع  ونحو  المتلقي  نحو  وكذلك  االتصال، 
معرفة المصدر: من الواضح أن قدر المعرفة التي لدي المصدر 
ما  نقول  أن  نستطيع  ال  فنحن  رسالته،  في  يؤثر  الموضوع  عن 
ال نعرفه ، د- النظام االجتماعي والثقافي: يتأثر القائم باالتصال 
والقيم  والمعتقدات  والثقافي  االجتماعي  النظام  في  بمركزه 

المسيطرة عليه.  
المتلقي: وكل ما سبق ينطبق علي المتلقي.- 2
الخبرات - 3 من  نطاقاً  يحمل  منا  فرد  كل  المشتركة:  الخبرة 

والعادات والتقاليد والمعارف واالتجاهات والسلوكيات التي 
الذين نتصل بهم  أينما ذهب، وحين يكون األفراد  تصاحبه 
تكون  التفاهم  فرص  فإن  لنا  مشابهة  حياتية  خبرات  لديهم 
الخبرة  تباعدت  كلما  النقيض  وعلي  فعالة،  بطريقة  متاحة 

الحياتية بين المرسل والمتلقي كلما صعب التفاعل.
الرسائل: هي مضمون السلوك االتصالي ومن السهل علي - 4

المتلقي أن ينقي الرسائل أو يتجاهلها أو يتقبل بعض األفكار. 
قنوات - 5 عبر  للمتلقين  الرسائل  تصل  (القنوات):  الطرق 

الحواس  طريق  عن  نستقبلها  الشخصية  فالرسائل  متعددة، 
مثل السمع والنظر والشم واللمس، والرسائل العامة نتلقاها 
ومجالت  صحف  من  الجماهيرية  االتصال  وسائل  عبر 

وراديو وتليفزيون.
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القدرة علي اإلرسال - 6 التشويش: وهو أي عائق يحول دون 
أو االستقبال.

المعلومات - 7 إعادة  الصدى  برجع  يقصد  الصدى:  رجع 
للمرسل حتي يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الرسالة حققت 

أهدافها من عدمه.
المرسل والمتلقي - 8 نتيجة االتصال وهو يقع علي  األثر: هو 

علي السواء، وقد يكون األثر نفسياً أو اجتماعياً.

 Components of خامساً: عناصر عملية االتصال اإلرشادي 
:Extension Communication

يري العادلي )1973( نقالً عن ليجانز Leganes أن عملية 
االتصال تشتمل على ستة عناصر رئيسية هي:

مصدر االتصال أو الداعية: وهو مصدر الرسائل ومرسلها، - 1
وفي العمل اإلرشادي الزراعي فإن المرشد أو األخصائي 

أو المشرف الزراعي هو الذي يعمل كمصدر لالتصال.
يود - 2 التي  المعلومات  هي  الرسالة  المحتوى:  أو  الرسالة 

مصدر االتصال أن يتلقاها جمهور المسترشدين ويفهموها 
ويعملوا بهديها.

قنوات االتصال: وهي تعتبر معابر أو وسائط االتصال التي - 3
تستخدم في نقل وتوصيل الرسائل إلى جمهور المسترشدين.

يستعمله - 4 الذي  التكنيك  معاملة  يقصد  الرسالة:  معاملة 
المعاملة  من  والهدف  تقديم وعرض رسالته،  في  الشخص 
وواقعية  ومفهومة  واضحة  اإلرشادية  الرسالة  جعل  هو 

بالنسبة للمسترشدين.

اإلرشادية - 5 الرسالة  مستقبلي  وهم  المسترشدين:  جمهور 
استجابتهم  نتيجة  استفادتهم  يفترض  والذي  المقصودين 

للرسالة اإلرشادية بطريقة معينة.
عملية - 6 عناصر  من  عنصر  آخر  هي  الجمهور:  استجابة 

االتصال، وتتمثل في استجابة المسترشدين لما يقدم لهم من 
رسائل في صورة ما يقومون به من أفعال، وإذا تمت عملية 
االتصال بالشكل المرسوم والمقرر لها، فمن المفروض أن 
في سلوك  تغييرات مرغوبة  إحداث عدة  ذلك  يترتب على 

المسترشدين تتمثل في معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم.

عملية  تتم  لكي  أنه  إلى   )1988( المقصود  عبد  ويشير 
االتصال اإلرشادي البد من وجود ما يلي:

وهو - 1 المعلم،  بدور  يقوم  الذي  الفرد  هو  الزراعي:  المرشد 
وكيل التغيير، أي المسئول عن إحداث التغيير المطلوب.

وجمهور - 2 بالخدمة،  المستهدف  الفرد  هو  المسترشد: 
الريف  وأهل  وعائالتهم،  الزراع،  هم  بالخدمة  المستهدفين 

جميعًا.
واألفكار - 3 المعلومات  تتضمن  وهي  اإلرشادية:  الرسالة 

المراد نقلها أو توصيلها للزراع، وتعليمها لهم، أي تتضمن 
كل ما يدور حول الفكرة أو الشيء الجديد.

قناة االتصال: وهي الوسيلة التي يتم من خاللها نقل الرسالة - 4
من المرشد إلى المسترشد.

ليست  ولكنها  العناصر ضرورية  هذه  أن  علي  ويؤكد       
كافية لحدوث االتصال اإلرشادي إذ البد من وجود عنصر خامس 

لحدوث هذا االتصال وهو االستجابة.

شكل 1. عناصر عملية االتصال

شكل 2. عناصر عملية االتصال اإلرشادي

 
 المرسل                الرسالة                        الوسيلة
 

  التأثير                         االستجابة                      المستقبل           
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سادساً: عوامل فاعلية ونجاح مصادر عملية االتصال:
  Effective factors and success of the sources

of communication process:

يري كالً من إسماعيل )2003(، ونصر )2008(، ومختار 
بشكل  تسهم  عوامل  عدة  هناك  أن   )2011( وفواز   ،)2010)
بعناصره  تتعلق  االتصال  عملية  ونجاح  فاعلية  زيادة  في  كبير 
مثل: المرسل أو الملقي، والمستقبل أو المتلقي، والرسالة، ورجع 
الصدى أو التغذية العكسية، والوسيلة المستخدمة. ونتناولها علي 

النحو التالي:

عوامل فاعلية ونجاح المرسل أو الملقي: وتتمثل فيما يلي:- 1
دون 	  القضية  عرض  أو  المعلومة  نقل  وتعني  المصداقية: 

تحيز أو هوي، وتحري الحقائق والواقع وااللتزام بروايتها 
من  يمكنه  باالتصال  القائم  أو  المرسل  وقعت، وصدق  كما 
فوري  تغيير  إحداث  وبالتالي  المتلقي  الجمهور  ثقة  كسب 
وقبول  جاذبية  مثل  أخري  عوامل  من  أكثر  الجمهور  لدي 

المرسل علي سبيل المثال.
العميق 	  اإليمان  يعد  لها:  الدقيق  والفهم  بالقضية  اإليمان 

أهم  من  الراسخ  واليقين  بالمبدأ  الثابتة  والعقيدة  بالرسالة 
الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المرسل وإال فإن كالمه 
علي  يكون  أن  المرسل  وتصنعاً، وعلي  تكلفاً  يكون  سوف 
فهم دقيق لما يقوله وأن يحيط إحاطة كاملة بالموضوع الذي 

يقدمه وملم بكافة جوانبه وأخر تطوراته.
محدداً 	  الهدف  يكون  أن  ينبغي  والغاية:  الهدف  وضوح 

وواضحاً أمام القائم باالتصال، ويركز علي هذا الهدف ومن 
أفكار  تصيد  أو  موضوع  من  أكثر  بين  الخلط  ينبغي  ال  ثم 
وعبارات ليس بينها رابط وال تخدم الهدف األساسي الذي 

صاغ من أجله الرسالة.
العام، 	  الرأي  استقطاب  علي  كثيراً  تساعد  الحسنة:  السمعة 

القائم  فعلي  ثم  ومن  فيه،  والتأثير  معه  الثقة  جسور  وبناء 
باالتصال أن يكون بعيداً عن مواطن الشبهات ألنها تضعف 

من قيمة رسالته وتأثيره وتوهن االستجابة لهذه الرسالة.
الجمهور 	  فهم  مهمة  تعد  دراسته:  عبر  الجمهور  فهم 

ثقافتهم  وتختلف  شرائحه  تتنوع  حيث  الشيء  بعض  صعبة 
ومستوياتهم ومداركهم، ومع ذلك ينبغي التعرف عليه حتي 
أكبر  وتحقيق  وتالئمه،  تناسبه  التي  الرسالة  تقديم  يمكن 

استفادة ممكنة.
أشياء 	  في  يتباين  الجمهور  كان  إذا  والتشويق:  الجاذبية 

كثيرة فإن ذلك يفرض علي القائم باالتصال اختيار المدخل 
المتلقين  أنظار  يلفت  الذي  المالئم  واألسلوب  المناسب، 
للرسالة مثل مقدمة جيدة ومشوقة تعمل علي جذبهم للمرسل.

فيما - 2 وتتمثل  المتلقي:  أو  المستقبل  ونجاح  فاعلية  عوامل 
يلي:

النوع 	  مثل  والديموغرافية:  السيكولوجية  المتلقي  خصائص 
(حضري،  اإلقامة  ومحل  االجتماعية  والحالة  والسن 
واآلراء  والمعتقدات،  المادي،  والدخل  وريفي(، 
واإلتجاهات، والقيم والميول، والطموح والتطلعات ... إلخ.

توجه 	  التي  للرسالة  اإلعالمية  المضامين  من  العديد  هناك 
نحو جمهور معين بحيث تستحوذ تلك المضامين علي نوع 
إلخ   ... الشباب  أو  المرأة  برامج  مثل  الجمهور  من  معين 
والتي توجه نحو فئة أو مجموعة معينة، ولكي تحقق هدفها 
ذلك  بخصائص  تامة  دراية  علي  المرسل  يكون  أن  البد 

الجمهور وصفاته.

عوامل فاعلية ونجاح الرسالة: وتتمثل فيما يلي: - 3
المصدر 	  في  العالية  الجمهور  ثقة  تعد  المصدر:  مصداقية 

هي أساس التعرض للرسالة وهي العامل المؤثر في فاعلية 
المصدر،  تخصص  من  الثقة  هذه  وتنشأ  بها،  اإلقتناع 
مهاراته  عن  فضالً  الموضوع  معالجة  علي  ومقدرته 

االتصالية ومركزه االجتماعي.
للوسيلة 	  الجمهور  يوليها  التي  الثقة  مدي  الوسيلة:  في  الثقة 

تبثه  بما  واالقتناع  الوسيلة  لتلك  التعرض  في  هاماً  عامالً 
من رسائل.

مع 	  تماماً  متسقة  الرسالة  تكون  أن  يجب  الواقع:  معايشة 
عند  يشعر  بحيث  المتلقي  الجمهور  فيه  يعيش  الذي  الواقع 
وتلبي  تماماً  للواقع  معايشة  بأنها  الرسالة  لتلك  التعرض 

احتياجاته المعرفية والثقافية والعلمية ... إلخ.
في 	  الدقة  مراعاة  من  البد  الرسالة  صياغة  عند  الدقة: 

من  للتأكد  أكثر من مصدر  إلي  والرجوع  الرسالة  صياغة 
دقة المعلومات التي تحتويها، وكلما كانت دقيقة كلما كانت 

أكثر مصداقية للمتلقي.
الوضوح: يجب أن تصاغ الرسالة بوضوح شديد بحيث ال 	 

تحمل أي لبس لدي المتلقي في الفهم، وتصاغ في عبارات 
سهلة، وتعرض معلومات في صورة مبسطة.

المناسب 	  الشكل  يختار  أن  المرسل  علي  العرض:  أسلوب 
أسلوب  في  عرضها  يتم  بحيث  الرسالة  به  تعرض  الذي 
الذي  المحتوي  ومع  المتلقي،  الجمهور  مع  يتناسب  جذاب 

تتضمنه الرسالة حتي تنال إهتمام الجمهور المتلقي.
االستمرارية:االتصال هو عملية متصلة متواصلة ال تنتهي، 	 

أكبر عدد  اجتذاب  الخاصة لضمان  أهميته  للتكرار  أن  كما 
التعرض  نسبة  ولضمان  المستهدف،  الجمهور  من  ممكن 
إلي الرسالة اإلعالمية وإدراكها علي النحو المطلوب، وهنا 
يجب التأكيد علي تفادي التشبع اإلعالمي ألنه قد يؤدي إلي 
نتيجة عكسية، ويمكن أن يكون تكرار الرسالة بشكل متنوع 

لضمان زيادة التأثير. 
الحقائق 	  تنقل  أن  البد  الرسالة  أن  بمعني  الموضوعية: 

المجردة إلي الجمهور بدون تحيز أو ذاتية.
الجمهور 	  دراسة  يجب  المستهدف:  الجمهور  تحديد 

مستوي  ومراعاة  إليه  الرسالة  توجيه  قبل  بدقة  المستهدف 
استيعابه للرسالة ومهاراته في استقبالها واحتياجاته لها.

المناسبة 	  الطرق  اختيار  ينبغي  المناسبة:  الطرق  اختيار 
مدي  مثل  معايير  لعدة  وتخضع  المستهدف،  للجمهور 
انتشار  لها، ومدي  التعرض  وكثافة  الطرق،  تلك  صالحية 

تلك الطرق.

العكسية: - 4 التغذية  أو  الصدى  رجع  ونجاح  فاعلية  عوامل 
وتتمثل فيما يلي: 

يتيح  بحيث  المرسل  إلي  المستقبل  من  راجع  اتصال  هو 
للمرسل المجال للحصول علي معلومات عن مدي تفاعل المتلقي 
مع الرموز التي أرسلها المرسل إلي المتلقي، ويعتبر عنصراً هاماً 
في إيضاح المعاني بين المرسل والمستقبل، ونجاح دائرية العملية 
، فاإليجابي  أو سلبياً  إيجابياً  االتصالية، وقد يكون رجع الصدى 
يدفع  تقديم رسالته، والسلبي  المصدر علي االستمرار في  يشجع 
علي  والتعرف  رسالته  في  القصور  أوجه  معالجة  إلي  المرسل 

مدي فهم الرسالة واستيعابها.

الصدى  رجع  أ-  وهي:  أنواع  عدة  الصدى  لرجع  ويوجد 
الفوري: وهو استجابة فورية لالتصال ويتحقق ذلك في االتصال 
الجماعي والجماهيري.  في االتصال  لوجه ونسبياً  الفردي وجهاً 
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ب- رجع الصدى اآلجل: ويتأخر وصوله إلي المتصل ويمتاز به 
االتصال الجماهيري، وال يقدم إال بعضاً مما يشعر به المتلقي نحو 
الرسالة. ج- رجع الصدى المتقدم: ويختص باالتصال الجماهيري 
ويسعي المرسل لمعرفة ردود أفعال جمهوره المتلقي بما يفيده في 

تعديل رسالته وتطويرها.

عوامل فاعلية ونجاح الوسيلة المستخدمة: - 5

     وتتمثل فيما يلي: يحتاج أي اتصال إلي وسيلة لتوصيل 
في  كما  طبيعية  تكون  وقد  المستقبل،  إلي  المرسل  من  الرسالة 
االتصال الشخصي والجمعي، وصناعية كما في عملية االتصال 
تكنولوجية،  وسائل  على  االتصال  فيها  يعتمد  الذي  الجماهيري 
فالوسيلة هي األداة التي من خاللها أو بواسطتها يتم نقل الرسالة 
قامت  إذا  ناجح  بأنه  االتصال  ويتصف  المتلقي،  الجمهور  إلي 
المستقبل  ويفهمها  تشويش  أو  تحريف  دون  النقل  بمهمة  الوسيلة 

بالمعني الذي يريده المرسل.

وقد تكون الوسيلة في صورة آالت وأجهزة فنية قادرة علي 
صنع نسخ كثيرة من الرسالة التي صممها المرسل، وتوزع علي 
تكون  الرسالة، وقد  تستقبل  استقبال  المستقبل، وأجهزة  الجمهور 

تلك الطرق مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو سمعية بصرية.

 Obstacles of Extension سابعاً: معوقات االتصال اإلرشادي
:Communication

يؤكد عمر )1980( على أن نجاح اإلرشاد في أداء رسالته 
إنما يقع علي عاتق مصدر االتصال المتمثل في المرشد الزراعي، 
لذا فمن أهم المؤهالت التي يجب مراعاتها عند اختيار المرشدين 
الزراعيين هي القدرة علي التعبير المؤثر كالماً وكتابةً، والقيادة، 

والقدرة علي التعليم، والقدرة علي التعامل مع الغير. 

االتصال  فشل عملية  أو  نجاح  أن  العادلي )1983(  أوضح 
اإلرشادي إلى حد كبير يتوقف علي شخصية المرشد، ومهاراته 
في االتصال باآلخرين، وقدرته علي التأثير فيهم واكتساب ثقتهم، 
وإعطائها  اإلرشادية  الرسائل  أهم  واختيار  تحديد  في  وكفاءته 
المعاملة السليمة ثم إرسالها من خالل أكثر قنوات االتصال فاعلية 

إلي جمهور المسترشدين.

االتصال  معوقات  أهم  من  أن   )1986( العمري  يري  بينما 
مصدر  لدي  األساسية  االتصال  مهارات  توفر  عدم  هو  الفعال 
والقراءة،  واالستماع،  التحدث،  )مهارة  وهي  االتصال  عملية 
إلي  فيشيران   )1995( وهيرن  كيلسي  أما  والتفكير(،  والكتابة، 
اإلرشادي  للعمل  األساس  بوصفها  االتصال  مهارات  أهمية 
المرشد  يدعوا  وأسرهم  بالمسترشدين  الفعلي  فاإلهتمام  الناجح، 
إلي أن يبتسم عندما يتحدث عن األشياء التي تهمهم وأن يصغي 
اقتراحات  لهم  ليقدم  له  مهيأة  الفرصة  تكون  وهنا  بإهتمام  إليهم 

وأفكار ويؤثر في إتجاهاتهم وسلوكهم.

ويري سالم وشكري )1995( أن المشكالت التي تؤثر علي 
االتصال اإلرشادي تتمثل فيما يلي:

المرشد - 1 لدي  مناسب  بقدر  االتصال  مهارات  توفر  عدم 
غير  وتجعلها  للرسالة  معاملته  علي  تؤثر  والتي  الزراعي 

مناسبة.
صعوبة إدراك المعالجة التي شكلت بها الرسالة اإلرشادية - 2

عندما تكون الطريقة المستخدمة معقدة أو أعلي من مستوي 
ثقافة المسترشدين.

بواسطة - 3 االتصال  قنوات  استخدام  إمكانية  عدم  أو  ضعف 
أو  استخدامها  طريقة  يعرف  ال  عندما  الزراعي  المرشد 

إدارتها بطريقة جيدة.

بعد المسافة االجتماعية بين المرشد الزراعي والمسترشدين - 4
مع  يتناسب  ال  سلوك  أو  بمظهر  المرشد  ظهر  إذا  خاصة 

الوضع االجتماعي للمسترشدين.
واستقبال - 5 إلرسال  المناسب  غير  أو  الكافي  غير  الوقت 

الرسالة.
يحدث - 6 كما  الجمهور،  لدي  االستقبال  مهارات  اختالف 

الصفوف  في  أماكن  علي  للحصول  للمزارعين  تزاحم  من 
األولي أمام الشاشة عند عرض فيلم سينمائي.

وجود عيوب في قنوات االتصال المستخدمة تسبب ضوضاء - 7
تعوق وصول الرسالة، وذلك مثل استخدام مكبرات للصوت 

غير نقية.

مجال  في  إجراؤها  تم  التي  السابقة  الدراسات  وأجمعت 
االتصال اإلرشادي ومنها دراسة حسين )2011(، ودراسة بهنام 
الشافعي  ودراسة   ،)2012( ناصر  ودراسة   ،)2012( وفتحي 
ودراسة   ،)2015( ودراز  حفني  ودراسة   ،)2014( وآخرين 
خضر  ودراسة   ،)2016( كعكة  ودراسة   ،)2015( طلبة 
علي  ودراسة   ،)2017( خير هللا  ودراسة   ،)2017( والعجيلي 
(2017(، ودراسة الحامولي وآخرين )2018(، ودراسة رحيم 
(2018(، ودراسة الحامولي وآخرين )2019( علي أهمية عملية 
المستهدفة  والفئات  اإلرشاديين  العاملين  بين  اإلرشادي  االتصال 
اإلرشاديين  العاملين  كفاءة  رفع  علي  العمل  وضرورة  منه, 
العمل  في  ممكن  أداء  معدل  أعلى  إلى  للوصول  االتصالية 
اإلرشاديين  العاملين  من  المنوط  الدور  وأوضحت  اإلرشادي، 
نتائج بعض  به، كما أظهرت  القيام  الوظيفية  بمختلف مستوياتهم 
في  المستخدمة  اإلرشادية  والطرق  الطرق  أبرز  الدراسات  هذه 
إلى  المختلفة  الزراعية  والمعارف  المعلومات  وتوصيل  نقل 

جمهور المسترشدين. 

األسلوب البحثي                                                                       

أوالً: التعاريف اإلجرائية:
العاملين اإلرشاديين: يقصد بهم في هذا البحث كل من يعمل - 1

أو  إرشادياً  في مجال اإلرشاد الزراعي سواء كان مسئوالً 
اإلرشاد  وإدارات  اإلرشادية،  بالمراكز  إرشادياً  أخصائياً 
الزراعي بالمحافظة والمراكز اإلدارية، أو مرشداً زراعياً 

علي مستوي القرية.
طبيعة األنشطة االتصالية للعاملين اإلرشاديين: تم قياسها من - 2

خالل خمسة محاور المحور األول: نوعية وسيلة االتصال 
العاملين  به  يقوم  ما  كل  بها  ويقصد  والحديثة(:  )التقليدية 
مستخدمين  إرشادية  وفعاليات  وظائف  من  اإلرشاديين 
التأثير اإليجابي  وسائل االتصال بأنواعها المختلفة، بهدف 
بكل  االتصال  طريقة  أو  ووسيلة  المستهدفة،  الفئات  علي 
اإلرشادي  االتصال  عملية  من  المستهدفة  الفئات  من  فئة 
والمرأة  الريفي،  والشباب  الريفيين،  والقادة  الزراع،  وهم: 
اإلرشادية،  المنظمة  العمل  ورؤساء  وزمالء  الريفية، 
والجامعة،  الزراعية  البحوث  مركز  البحثية  والجهات 
والمنظمات االجتماعية الريفية والزراعية المختلفة، والتي 
النحو  تم حصر معظمها فبلغ )23( وسيلة أو طريقة علي 
التالي: الطرق التقليدية مثل الزيارات المكتبية، والزيارات 
األرضي،  والتليفون  الحقلية،  والزيارات  المنزلية، 
والخطابات الشخصية، واالجتماعات اإلرشادية، والندوات 
وأيام  اإلرشادية،  والحقول  العملي،  واإليضاح  اإلرشادية، 
الدورية،  والتقارير  اإلرشادية،  والمطبوعات  الحقل، 
والمتاحف  اإلرشادية،  والمعارض  اإلرشادية،  والملصقات 
السينمائية.  والعروض  اإلرشادية،  والرحالت  الزراعية، 
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المحمول،  التليفون  في:  تمثلت  الحديثة  الطرق  بينما 
آب،  وواتس  “اإليميل”،  اإللكتروني  والبريد  والفاكس، 
أي  إضافة  حرية  له  وترك  بوك،  وفيس  العادي،  والبريد 
إقراره  حالة  في  المبحوث  ويحصل  غيرها.  أخري  وسيلة 
باستخدام أياً من الطرق التقليدية والحديثة السابقة في عملية 
االتصال علي “درجتين”، و”درجة واحدة” في حالة عدم 
عليها  حصل  التي  الدرجات  تلك  جمع  وتم  استخدامها، 
المستخدمة في  لتعبر عن محور وسيلة االتصال  المبحوث 

عملية االتصال اإلرشادي مع الفئات المستهدفة السابقة.

العالقة  بأطراف  االتصال  مرات  عدد  الثاني:  المحور 
االتصالية: يقصد بها عدد مرات االتصال التي يجريها المبحوث 
تتم  وهل  اإلرشادي،  االتصال  عملية  من  المستهدفة  الفئات  مع 
حرية  له  وترك  موسمي  أو  أو شهري  أسبوعي  أو  يومي  بشكل 
إضافة أي عدد مرات لالتصال أخري غيرها. وأعطي المبحوث 
وأسبوعياً،  )يومياً،  الختياره  وفقاً   )1  ،2  ،3  ،4( الدرجات 
وشهرياً، وموسمياً( علي الترتيب، وتم جمع الدرجات التي حصل 
عليها المبحوث لتعبر عن عدد مرات االتصال بالفئات المستهدفة.

االتصالية:  العالقة  بأطراف  االتصال  الثالث: سبب  المحور 
يقصد بها السبب الذي أجري المبحوث عملية االتصال اإلرشادي 
بالفئات المستهدفة من أجله، وتم عرض إحدي عشر سبباً اتصالياً 
علي المبحوث ليختار من بينها وترك له حرية إضافة أي سبب 
اجتماعات،  وحضور  واإلرشاد،  النصح  وهي:  غيرها  آخر 
وحضور ندوات، واستقبال مشكلة، وعرض مشكلة، وتقديم حل 
لمشكلة، وطلب دعم فني، وطلب دعم إداري، وطلب دعم مادي، 
وتقديم تقرير، وحضور دورات تدريبية. ويحصل المبحوث علي 
و”درجة  السابقة،  األسباب  من  أياً  اختياره  حالة  في  “درجتين” 
جمع  وتم  األسباب،  تلك  من  ألياً  اختياره  عدم  حالة  في  واحدة” 
تلك الدرجات التي حصل عليها المبحوث لتعبر عن محور سبب 

االتصال بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي.

يقصد  المستهدفة:  بالفئات  االتصال  توقيت  الرابع:  المحور 
المبحوث عملية االتصال اإلرشادي  الذي أجري فيه  التوقيت  به 
توقيت  عن  المبحوث  بسؤال  قياسه  وتم  المستهدفة،  بالفئات 
المبحوث درجات )1، 2،  المستهدفة، وأعطي  بالفئات  االتصال 
وفي  وعصراً،  وظهراً،  )صباحاً،  الختياره  وفقاً   )6  ،5  ،4  ،3
المغرب، وفي العشاء، وليالً( علي الترتيب، وتم جمع الدرجات 
بالفئات  االتصال  توقيت  عن  لتعبر  المبحوث  عليها  حصل  التي 

المستهدفة.

المحور الخامس: شكل االتصال بأطراف العالقة االتصالية: 
االتصال  عملية  من  المستهدفة  بالفئات  االتصال  شكل  به  يقصد 
اإلرشادي سواء كان اتصال مباشر أو شبه مباشر “عبر الهاتف” 
االتصال  شكل  عن  المبحوث  بسؤال  قياسه  وتم  مباشر،  غير  أو 
 (1  ،2  ،3( درجات  المبحوث  وأعطي  المستهدفة،  بالفئات 
جمع  وتم  مباشر(،  وغير  مباشر،  وشبه  )مباشر،  الختياره  وفقاً 
االتصال  شكل  عن  لتعبر  المبحوث  عليها  التي حصل  الدرجات 

بالفئات المستهدفة.

ثانياً: منطقة وشاملة البحث:
تم إجراء هذا البحث علي جميع العاملين اإلرشاديين بالجهاز 
بإدارة  العاملين  في:  المتمثل  الشيخ  كفر  بمحافظة  اإلرشادي 
والعاملين  الشيخ،  بكفر  الزراعة  بمديرية  الزراعي  اإلرشاد 
العشر،  الزراعية  باإلدارات  الزراعي  اإلرشاد  بقسم  اإلرشاديين 
مركزاً   24 وعددها  اإلرشادية  بالمراكز  اإلرشاديين  والعاملين 
 92 البحث  بيانات  تجميع  وقت  حتي  عددهم  ووصل  إرشادياً، 

عامالً إرشادياً.

ثالثاً: جمع وتحليل البيانات:
بواسطة  المبحوثين  جميع  من  البحث  هذه  بيانات  جمع  تم 
البريد  أو  التليفون  عبر  أو  الشخصية  بالمقابلة  إما  االستبيان 
البالد من ظروف جائحة كورونا,  به  تمر  لما  نظراً  اإللكتروني 
وقد استغرقت عملية جمع البيانات من فبراير وحتي مايو 2020, 
شامله  هم  استمارة   )92( المستوفاة  االستمارات  عدد  بلغ  وقد 

البحث.

تم  التي  االستبيان  استمارات  ومراجعة  البيانات  جمع  وبعد 
البيانات  التأكد من استيفاء جميع  ومكتبياً من أجل  جمعها ميدانياً 
وجدولتها  وتبويبها  البيانات  تفريغ  جداول  إعداد  تم  بها,  الواردة 
أساليب  عدة  استخدام  وتم  البحث,  لمتطلبات  وفقاً  وتصنيفها 
وأدوات إحصائية وهي: النسبة المئوية, والتكرارات, والمتوسط 

المرجح.

النتائج البحثية                                                                           

االرشاديين  العاملين  يستخدمها  التي  االتصالية  الطرق  أوالً: 
االتصال  عملية  من  المستهدفة  بالفئات  لالتصال  المبحوثين 

االرشادي:
أ- الطرق المستخدمة لالتصال بالفئات المستهدفة من عملية 

االتصال اإلرشادي (التقليدية والحديثة):
اإلرشادي  االتصال  في  المستخدمة  الطرق  أبرز  تمثلت 
بالزراع مرتبة تنازلياً كما في جدول )1( كما يلي: الطرق التقليدية 
الملصقات  يليها  بنسبة %89,1،  الندوات اإلرشادية  وتمثلت في: 
اإلرشادية بنسبة 74,8%، ثم كالً من الزيارات الحقلية والحقول 
االجتماعات  يعقبهما  منهما،  لكل   %73,9 بنسبة  اإلرشادية 
بنسبة %66,3،  المكتبية  الزيارات  ثم  بنسبة %69,6،  اإلرشادية 
يليها أيام الحقل بنسبة 65,2%، بينما الطرق الحديثة تمثلت في: 
التليفون المحمول بنسبة 68,5%، يليه فيس بوك بنسبة %15,2، 

ثم واتس آب بنسبة %13,1.

اإلرشادي  االتصال  في  المستخدمة  الطرق  أهم  وجاءت 
بالقادة الريفيين مرتبة تنازلياً كما في جدول )1( فيما يلي: الطرق 
ثم   ،%67,4 بنسبة  اإلرشادية  الندوات  في:  وتمثلت  التقليدية 
الزيارات  من  يعقبها كالً  بنسبة %54,4،  االجتماعات اإلرشادية 
من  كالً  ثم   ،%53,3 بنسبة  اإلرشادية  والمطبوعات  المكتبية 
الزيارات الحقلية والحقول اإلرشادية بنسبة 44,6%، أما الطرق 
الحديثة فتمثلت في: التليفون المحمول بنسبة 56,5%، ثم كالً من 

فيس بوك وواتس آب بنسبة %16,3.

اإلرشادي  االتصال  في  المستخدمة  الطرق  أهم  تمثلت  بينما 
بالشباب الريفي مرتبة تنازلياً كما في جدول )1( فيما يلي: الطرق 
يليها   ،%54,4 بنسبة  اإلرشادية  الندوات  في:  وتمثلت  التقليدية 
اإلرشادية  االجتماعات  ثم   ،%47,8 بنسبة  المكتبية  الزيارات 
اإلرشادية  المطبوعات  نسبة  بلغت  حين  في   ،%45,7 بنسبة 
40,2%، ثم الحقول اإلرشادية بنسبة 32,6%، أما الطرق الحديثة 
آب  واتس  ثم   ،%45,7 بنسبة  المحمول  التليفون  في:  تمثلت  فقد 

بنسبة 16,3%، يليه فيس بوك بنسبة %15,2.

أما المرأة الريفية فكانت أهم الطرق المستخدمة في االتصال 
اإلرشادي بها مرتبة تنازلياً كما في جدول )1( فيما يلي: الطرق 
يليها   ،%54,4 بنسبة  المكتبية  الزيارات  في:  وتمثلت  التقليدية 
اإلرشادية  االجتماعات  ثم   ،%45,7 بنسبة  اإلرشادية  الندوات 
بينما   ،%34,8 بنسبة  المنزلية  الزيارات  يعقبها   ،%35,9 بنسبة 
الطرق  أما   ،%29,4 نسبته  ما  شغلت  اإلرشادية  المطبوعات 

الحديثة فقد تمثلت في: التليفون المحمول بنسبة %27,2.
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والمنظمات  بالجهات  لالتصال  المستخدمة  الطرق  ب- 
الرسمية من جانب العاملين االرشاديين المبحوثين:

اإلرشادي  االتصال  في  المستخدمة  الطرق  أهم  جاءت 
بزمالء ورؤساء العمل مرتبة تنازلياً كما في جدول )2( فيما يلي: 
الطرق التقليدية تمثلت في: الزيارات المكتبية بنسبة 65,2%، ثم 
االجتماعات اإلرشادية بنسبة 60,9%، يعقبها الندوات اإلرشادية 
بنسبة 56,5%، يليها التقارير الدورية بنسبة 34,8%، ثم التليفون 
التليفون  في:  وتمثلت  الحديثة  الطرق   .%32,6 بنسبة  األرضي 
المحمول بنسبة 75%، يليه واتس آب بنسبة 31,5%، ثم فيس بوك 

بنسبة %26,1.

اإلرشادي  االتصال  في  المستخدمة  الطرق  أهم  تمثلت  بينما 
بالمنظمات االجتماعية الريفية والزراعية المختلفة مرتبة تنازلياً 
كما في جدول )2( فيما يلي: الطرق التقليدية تمثلت في: الزيارات 

بنسبة  اإلرشادية  االجتماعات  يليها   ،%61,9 بنسبة  المكتبية 
51,1%، يعقبها الندوات اإلرشادية بنسبة 45,7%، يليها التليفون 
األرضي بنسبة 30,4%، أما الطرق الحديثة فتمثلت في: التليفون 
المحمول بنسبة 52,2%، ثم فيس بوك بنسبة 20,7%، يليه واتس 

آب بنسبة %17,4. 

تمثلت  فقد  والجامعة)  البحوث  (مركز  البحثية  الجهات  أما 
تنازلياً  مرتبة  الجهات  بتلك  االتصال  في  المستخدمة  الطرق  أهم 
في:  وتمثلت  التقليدية  الطرق  يلي:  فيما   (2) جدول  في  كما 
االجتماعات اإلرشادية بنسبة 56,5%، يعقبها الندوات اإلرشادية 
بنسبة 46,7%، ثم الزيارات المكتبية بنسبة 44,6%، يليها التليفون 
األرضي بنسبة 28,3%، يليه الحقول اإلرشادية بنسبة %30,4، 
أما الطرق الحديثة فتمثلت في: التليفون المحمول بنسبة %48,9، 

ثم فيس بوك بنسبة 21,7%، يليه واتس آب بنسبة %20,7.

جدول 1. طرق اتصااللعاملين االرشاديين المبحوثين بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي

ــة
يـــ

ــد
قليـ

 الت
رق

لط
ا

 الطريقة المستخدمة 
في االتصال

متوسط % الفئات المستهدفة
لعدد مرات 

االتصال
المرأة الريفيةالشباب الريفيالقادة الريفيينالزراع

%العدد%العدد%العدد%العدد

6166,34953,34447,85054,455,5الزيارات المكتبية

3942,43639,12628,33234,837,1الزيارات المنزلية

6873,94144,62628,31819,641,6الزيارات الحقلية

0,05,7صفر1010,91314,177,6التليفون األرضي

0,04,1صفر55,477,833,3الخطابات الشخصية

6469,65054,44245,73335,951,4االجتماعات اإلرشادية

8289,16267,45054,44245,764,2الندوات اإلرشادية

4144,62931,52021,71617,428,8اإليضاح العملي

6873,94144,63032,61314,141,3الحقول اإلرشادية

6065,24043,52830,41617,439,1أيام الحقل

5660,94953,33740,22729,445,9المطبوعات اإلرشادية

4474,82729,42223,91112,035,0الملصقات اإلرشادية

0,07,9صفر1112,01213,066,5الرحالت اإلرشادية

ــة
ــــ

ديث
لح

ق ا
طر

ال

6368,55256,54245,72527,249,5التليفون المحمول

البريد اإللكتروني 
)اإليميل(

0,02,5صفر22,244,333,3

0,011,4صفر1213,11516,31516,3واتس آب

0,01,7صفر33,333,322,2البريد العادي

1415,21516,31415,255,413,0فيس بوك

المصدر: حسبت من استمارة االستبيان                                                    ن = 92 مبحوث
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ثانياً: عدد مرات اتصال العاملين االرشاديين المبحوثين بأطراف 
العالقة االتصالية:

عدد مرات االتصال بالفئات المستهدفة من عملية االتصال أ- 
اإلرشادي:

في  كما  تنازلياً  مرتب  بالزراع  االتصال  مرات  عدد  تمثل 
أسبوعياً  ثم   ،%65,2 بنسبة  يومياً  التالي:  النحو  علي   )3( شكل 
ثم   ،%7,6 شهرياً  االتصال  نسبة  بلغت  بينما   ،%33,7 بنسبة 
بينما جاء عدد مرات االتصال  بنسبة  %3,3،  االتصال موسمياً 
بالقادة الريفيين مرتب تنازلياً كما في شكل )3( علي النحو التالي: 
يومياً  بينما   ،%27,2 بنسبة  شهرياً  ثم   ،%47,8 بنسبة  أسبوعياً 

بنسبة االتصال 23,9%، ثم االتصال موسمياً بنسبة %4,4.

مرتب  الريفي  بالشباب  االتصال  مرات  عدد  جاء  حين  في 
بنسبة  أسبوعياً  التالي:  النحو  علي   )3( شكل  في  كما  تنازلياً 
48,9%، ثم شهرياً بنسبة 26,1%، ويومياً بنسبة بلغت %22,8، 

ثم االتصال موسمياً بنسبة %12. 

مرتب  بها  االتصال  مرات  عدد  جاء  فقد  الريفية  المرأة  أما 
تنازلياً كما في شكل )3( علي النحو التالي: شهرياً بنسبة %38,1، 
ثم   ،%18,5 بلغت  بنسبة  وموسمياً   ،%32,6 بنسبة  أسبوعياً  ثم 

االتصال يومياً بنسبة %13,1.

المستهدفة من عملية  بالفئات  االتصال  وبترتيب عدد مرات 
بتلك  تبين أن االتصال أسبوعياً  االتصال اإلرشادي بصفة عامة 
في  يليه   ،%40,8 قدره  بمتوسط  األولي  المرتبة  في  جاء  الفئات 
جاء  ثم   ،%31,8 قدره  بمتوسط  يومياً  االتصال  الثانية  المرتبة 
االتصال شهرياً في المرتبة الثالثة بمتوسط قدره 24,8%، ثم جاء 

االتصال موسمياً في المرتبة الرابعة بمتوسط قدره %9,6.  

 عدد مرات االتصال بالجهات والمنظمات الرسمية:ب- 
مرتب  العمل  ورؤساء  بزمالء  االتصال  مرات  عدد  تمثل 
تنازلياً كما في شكل )4( علي النحو التالي: يومياً بنسبة %85,9، 
شهرياً  االتصال  نسبة  بلغت  بينما   ،%17,4 بنسبة  أسبوعياً  ثم 

8,7%، ثم االتصال موسمياً بنسبة %3,3.

بينما تمثل عدد مرات االتصال بالمنظمات االجتماعية الريفية 
النحو  كما في شكل )4( علي  تنازلياً  المختلفة مرتب  والزراعية 
التالي: أسبوعياً بنسبة 40,2%، ثم شهرياً بنسبة 37%، بينما بلغت 

نسبة االتصال موسمياً 27,2%، ثم االتصال يومياً بنسبة %5,4.

في حين تمثل عدد مرات االتصال بالجهات البحثية )مركز 
النحو  )4( علي  في شكل  كما  تنازلياً  والجامعة( مرتب  البحوث 
التالي: شهرياً بنسبة 50%، ثم موسمياً بنسبة 30,4%، بينما بلغت 
نسبة االتصال أسبوعياً 27,2%، ثم االتصال يومياً بنسبة %3,3.

جدول 2. طرق اتصال العاملين اإلرشاديين المبحوثين بالجهات والمنظمات الرسمية المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي

ــة
ــــ

ديــ
ليــ

لتق
ق ا

طر
ال

 الطريقة المستخدمة 
في االتصال

الجهات والمنظمات الرسمية
متوسط % 
لعدد مرات 

االتصال

زمالء ورؤساء العمل
)داخل، وخارج مقر 

العمل(

المنظمات 
االجتماعية الريفية 
والزراعية المختلفة

الجهات البحثية 
)مركز البحوث، 

والجامعة(
%العدد%العدد%العدد

6065,25761,94144,657,2الزيارات المكتبية
3032,62830,42628,330,4التليفون األرضي

1718,51314,11516,316,3الخطابات الشخصية
5660,94751,15256,556,2االجتماعات اإلرشادية

5256,54245,74346,749,6الندوات اإلرشادية
2021,71010,91920,717,8اإليضاح العملي

2223,91718,52325,022,5المطبوعات اإلرشادية
3234,81617,42021,724,6التقارير الدورية

2527,21920,71314,120,7الملصقات اإلرشادية
1516,31112,01010,913,1المتاحف الزراعية

1415,21010,91415,213,8الرحالت اإلرشادية

ــة
ــــ

يثـ
حد

 ال
رق

لط
ا

6975,04852,24548,935,4التليفون المحمول
1617,41617,41718,517,8الفاكس

1819,61112,01819,617,1البريد اإللكتروني )اإليميل(
2931,51617,41920,723,2واتس آب
2426,11920,72021,722,8فيس بوك

المصدر: حسبت من استمارة االستبيان                                                                    ن = 92 مبحوث



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م47 ، ع2 )2021(

عادل ابراهيم محمد علي الحامولى،  وآخرون 178

وبترتيب عدد مرات االتصال بالجهات والمنظمات الرسمية 
في  جاء  الجهات  بتلك  شهرياً  االتصال  أن  اتضح  عامة  بصفة 
الثانية  المرتبة  في  يليه   ،%31,9 قدره  بمتوسط  األولي  المرتبة 
في  أسبوعياً  ثم االتصال  قدره %31,5،  بمتوسط  يومياً  االتصال 
في  موسمياً  االتصال  ثم   ،%28,3 قدره  بمتوسط  الثالثة  المرتبة 

المرتبة الرابعة بمتوسط قدره %20,3.  

ثالثاً: أسباب اتصال المبحوثين بأطراف العالقة االتصالية:
االتصال  عملية  من  المستهدفة  بالفئات  االتصال  سبب  أ- 

اإلرشادي:
في  كما  تنازلياً  مرتبة  بالزراع  االتصال  أسباب  أهم  جاءت 
 ،%78,3 بنسبة  الندوات  حضور  التالي:  النحو  علي   )5( شكل 
بنسبة  مشكلة  استقبال  ثم   ،%70,7 بنسبة  واإلرشاد  النصح  ثم 
لمشكلة  حل  وتقديم  االجتماعات  حضور  من  كالً  يليه   ،%65,2

بنسبة بلغت %54,4.

شكل 3. عدد مرات اتصال المبحوثين بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي

شكل 4. عدد مرات اتصال المبحوثين بالجهات والمنظمات الرسمية
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مرتبة  الريفيين  بالقادة  االتصال  أسباب  أهم  تمثلت  بينما 
تنازلياً كما في شكل )5( علي النحو التالي: حضور ندوات بنسبة 
استقبال  يليها   ،%59,8 بنسبة  اجتماعات  حضور  ثم   ،%70,7
مشكلة بنسبة بلغت 52,2%، ثم تقديم حل لمشكلة بنسبة %44,6.

الريفي مرتبة  بالشباب  في حين جاءت أهم أسباب االتصال 
ندوات  حضور  التالي:  النحو  علي   )5( شكل  في  كما  تنازلياً 
حضور  يليه   ،%47,8 بنسبة  مشكلة  استقبال  ثم   ،%66,3 بنسبة 
بنسبة  واإلرشاد  النصح  يليه   ،%46,7 بلغت  بنسبة  اجتماعات 

45,7%، ثم تقديم حل لمشكلة بنسبة %40,2.

أما المرأة الريفية فقد جاءت أهم أسباب االتصال بها مرتبة 
تنازلياً كما في شكل )5( علي النحو التالي: حضور ندوات بنسبة 
مشكلة  واستقبال   ،%44,6 بنسبة  واإلرشاد  النصح  ثم   ،%64,1
بنسبة بلغت 43,5%، يليه كالً من حضور اجتماعات وتقديم حل 

لمشكلة بنسبة %38,1.

تبين  المستهدفة  بالفئات  المبحوثين  اتصال  أسباب  وبترتيب 
أن سبب حضور الندوات جاء في المرتبة األولي بمتوسط قدره 
ثم   ،%52,2 قدره  بمتوسط  مشكلة  استقبال  سبب  يليه   ،%69,9
سبب النصح واإلرشاد في المرتبة الثالثة بمتوسط قدره %51,9، 
وجاء في المرتبة الرابعة سبب حضور اجتماعات بمتوسط قدره 
49,8%، يليه سبب تقديم حل لمشكلة في المرتبة الخامسة بمتوسط 
السادسة  المرتبة  ثم جاء سبب عرض مشكلة في  قدره %44,3، 
بمتوسط قدره 21,2%، ثم سبب طلب دعم فني في المرتبة السابعة 
فقد  تدريبية  دورات  حضور  سبب  أما   ،%12,5 قدره  بمتوسط 
جاء في المرتبة الثامنة بمتوسط قدره 4,4%، في حين شغل كالً 
التاسعة  المرتبة  مادي  دعم  إداري  وطلب  دعم  سببي طلب  من 
بمتوسط قدره 2,2%، وجاء في المرتبة العاشرة سبب تقديم تقرير 

بمتوسط قدره %0,0.  

ب- سبب االتصال بالجهات والمنظمات الرسمية:
مرتبة  العمل  ورؤساء  بزمالء  االتصال  أسباب  أهم  تمثلت 

تنازلياً كما في شكل )6( علي النحو التالي: طلب دعم فني بنسبة 
نسبة  بلغت  بينما   ،%65,2 بنسبة  إداري  دعم  طلب  ثم   ،%67,4
حضور اجتماعات 63,1%، يليها حضور ندوات بنسبة 62%، ثم 

عرض مشكلة بنسبة %53,3.

االجتماعية  بالمنظمات  االتصال  أسباب  أهم  تمثلت  بينما 
الريفية والزراعية المختلفة مرتبة تنازلياً كما في شكل )6( علي 
حضور  ثم   ،%70,7 بنسبة  اجتماعات  حضور  التالي:  النحو 
ندوات بنسبة 56,5%، بينما بلغت نسبة طلب دعم فني %35,9، 

ثم عرض مشكلة بنسبة %30,4.

في حين تمثلت أهم أسباب االتصال بالجهات البحثية )مركز 
النحو  علي   )6( شكل  في  كما  تنازلياً  مرتبة  والجامعة(  البحوث 
ندوات  حضور  ثم   ،%67,4 بنسبة  اجتماعات  حضور  التالي: 
ثم طلب  نسبة عرض مشكلة %50،  بلغت  بينما  بنسبة %65,2، 

دعم فني بنسبة %47,8.

وبترتيب أهم أسباب اتصال المبحوثين بالجهات والمنظمات 
في  جاء  مادي  دعم  طلب  سبب  أن  عامةتبين  بصفة  الرسمية 
بينما جاء سبب حضور  قدره %68,6،  بمتوسط  األولي  المرتبة 
اجتماعات في المرتبة الثانية بمتوسط قدره 67,1%، في حين جاء 
قدره %61,2،  بمتوسط  الثالثة  المرتبة  في  ندوات  سبب حضور 
قدره  بمتوسط  الرابعة  المرتبة  في  فني  دعم  طلب  سبب  جاء  ثم 
الخامسة  المرتبة  في  جاء  فقد  مشكلة  أما سبب عرض   ،%50,4
في  إداري  دعم  طلب  سبب  جاء  بينما   ،%44,6 قدره  بمتوسط 
المرتبة السادسة بمتوسط قدره 35,9%، في حين جاء سبب تقديم 
تقرير في المرتبة السابعة بمتوسط قدره 33,7%، بينما جاء سبب 
أما  بمتوسط قدره %31,5،  الثامنة  المرتبة  النصح واإلرشاد في 
سبب تقديم حل لمشكلة فقد جاء في المرتبة التاسعة بمتوسط قدره 
العاشرة بمتوسط  يليه سبب استقبال مشكلة في المرتبة   ،%28,6
حضور  سبب  عشر  الحادية  المرتبة  في  وجاء   ،%28,2 قدره 

دورات تدريبية بمتوسط قدره %17,8.

شكل 5. أهم أسباب اتصال المبحوثين بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي
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رابعاً: توقيت اتصال المبحوثين بأطراف العالقة االتصالية: 
االتصال  عملية  من  المستهدفة  بالفئات  االتصال  توقيت  أ- 

اإلرشادي:
تمثل أهم توقيت لالتصال بالزراع مرتب تنازلياً كما في شكل 
بنسبة  ظهراً  ثم   ،%90,2 بنسبة  صباحاً  التالي:  النحو  علي   )7)

48,9%، يليه االتصال عصراً بنسبة %17,4.

بينما تمثل أهم توقيت لالتصال بالقادة الريفيين مرتب تنازلياً 
ثم  بنسبة %68,5،  التالي: صباحاً  النحو  كما في شكل )7( علي 
ثم   ،%19,6 بنسبة  عصراً  االتصال  يليه   ،%56,5 بنسبة  ظهراً 

االتصال في المغرب بنسبة %10,9.

مرتب  الريفي  بالشباب  لالتصال  توقيت  أهم  جاء  حين  في 
بنسبة  صباحاً  التالي:  النحو  علي   )7( شكل  في  كما  تنازلياً 
بنسبة  عصراً  االتصال  يليه   ،%46,7 بنسبة  ظهراً  ثم   ،%71,7

17,4%، يليه االتصال في المغرب بنسبة %16,3.

مرتب  بها  لالتصال  توقيت  أهم  تمثل  فقد  الريفية  المرأة  أما 
بنسبة  صباحاً  التالي:  النحو  علي   )7( شكل  في  كما  تنازلياً 
78,3%، ثم ظهراً بنسبة 42,4%، ثم عصراً بنسبة بلغت %13,1.

من  المستهدفة  بالفئات  المبحوثين  اتصال  توقيت  وبترتيب 
عملية االتصال اإلرشادي تبين أن توقيت االتصال صباحاً احتل 
االتصال  توقيت  جاء  ثم   ،%77,2 قدره  بمتوسط  األولي  المرتبة 
توقيت  يليه   ،%48,6 قدره  بمتوسط  الثانية  المرتبة  في  ظهراً 
 ،%16,9 قدره  بمتوسط  الثالثة  المرتبة  في  عصراً  االتصال 
بمتوسط  المغرب  في  االتصال  توقيت  الرابعة  المرتبة  في  وجاء 
في  االتصال  توقيت  الخامسة  المرتبة  في  ثم جاء  قدره %10,9، 

العشاء بمتوسط قدره 5,4%، يليه توقيت االتصال ليالً في المرتبة 
السادسة بمتوسط قدره %3.

 توقيت االتصال بالجهات والمنظمات الرسمية:ب- 
مرتب  العمل  ورؤساء  بزمالء  لالتصال  توقيت  أهم  تمثل 
بنسبة  صباحاً  التالي:  النحو  علي   )8( شكل  في  كما  تنازلياً 
يليه   ،%20,7 بنسبة  ثم عصراً   ،%62 بنسبة  ظهراً  ثم   ،%90,2

االتصال في المغرب والعشاء بنسبة %7,6.

االجتماعية  بالمنظمات  لالتصال  توقيت  أهم  تمثل  بينما 
الريفية والزراعية المختلفة مرتب تنازلياً كما في شكل )8( علي 
النحو التالي: صباحاً بنسبة 67,4%، ثم ظهراً بنسبة 51,1%، يليه 

االتصال عصراً بنسبة %7,6.

)مركز  البحثية  بالجهات  لالتصال  توقيت  أهم  في حين جاء 
النحو  )8( علي  في شكل  كما  تنازلياً  والجامعة( مرتب  البحوث 
يليه   ،%51,1 بنسبة  ظهراً  ثم   ،%89,1 بنسبة  صباحاً  التالي: 

االتصال عصراً بنسبة %6,5.

الرسمية  والمنظمات  بالجهات  االتصال  توقيت  وبترتيب 
المرتبة  في  جاء  االتصال صباحاً  توقيت  أن  اتضح  عامة  بصفة 
في  ظهراً  االتصال  توقيت  يليه   ،%82,2 قدره  بمتوسط  األولي 
المرتبة الثانية بمتوسط قدره 54,7%، ثم توقيت االتصال عصراً 
الثالثة بمتوسط قدره 21%، يليه توقيت االتصال في  في المرتبة 
في  جاء  ثم   ،%4,7 قدره  بمتوسط  الرابعة  المرتبة  في  المغرب 
المرتبة الخامسة توقيت االتصال في العشاء بمتوسط قدره %2,5، 
بينما جاء توقيت االتصال ليالً في المرتبة السادسة بمتوسط قدره 

.%0,4

شكل 6. أهم أسباب اتصال المبحوثين بالجهات والمنظمات الرسمية
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شكل 7.  توقيت اتصال المبحوثين بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي

شكل 8. توقيت اتصال المبحوثين بالجهات والمنظمات الرسمية
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خامساً: شكل اتصال المبحوثين بأطراف العالقة االتصالية:
االتصال  عملية  من  المستهدفة  بالفئات  االتصال  شكل  أ- 

اإلرشادي:
احتل  يلي:  فيما  بالزراع  المبحوثين  اتصال  شكل  تمثل 
االتصال بشكل مباشر المرتبة األولي بنسبة بلغت 91,3%، يليه 
الهاتف«  »عبر  مباشر  شبه  بشكل  االتصال  الثانية  المرتبة  في 
في  مباشر  بشكل غير  االتصال  بينما جاء  بلغت %42,4،  بنسبة 

المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 16,3%، شكل )9). 

بينما تمثل شكل اتصال المبحوثين بالقادة الريفيين فيما يلي: 
شغل االتصال بشكل مباشر المرتبة األولي بنسبة بلغت %83,7، 
بينما جاء االتصال بشكل شبه مباشر »عبر الهاتف« في المرتبة 
الثالثة جاء االتصال  المرتبة  ثم في  بلغت %42,4،  بنسبة  الثانية 

بشكل غير مباشر بنسبة بلغت 20,7%، شكل )9).

الريفي علي  بالشباب  المبحوثين  اتصال  جاء شكل  في حين 
النحو التالي: في المرتبة األولي جاء االتصال بشكل مباشر بنسبة 
بلغت 73,9%، يليه في المرتبة الثانية االتصال بشكل شبه مباشر 
جاء  الثالثة  المرتبة  وفي   ،%44,6 بلغت  بنسبة  الهاتف«  »عبر 

االتصال بشكل غير مباشر بنسبة بلغت 25%، شكل )9).

وفيما يتعلق بالمرأة الريفية فقد جاء شكل اتصال المبحوثين 
بها علي النحو التالي: في المرتبة األولي االتصال بشكل مباشر 
الثانية االتصال بشكل غير  المرتبة  ثم في  بلغت %65,2،  بنسبة 
مباشر بنسبة بلغت 35.9% ، ثم جاء في المرتبة الثالثة االتصال 

بشكل شبه مباشر »عبر الهاتف« بنسبة بلغت 25%، شكل )9).

من  المستهدفة  بالفئات  المبحوثين  اتصال  شكل  وبترتيب 
االتصال  شكل  أن  تبين  عامة  بصفة  اإلرشادي  االتصال  عملية 
في  يليه   ،%78,5 قدره  بمتوسط  األولي  المرتبة  احتل  المباشر 
المرتبة الثانية شكل االتصال شبه المباشر )عبر الهاتف( بمتوسط 
قدره 38,6%، في حين جاء شكل االتصال غير المباشر المرتبة 

الثالثة بمتوسط قدره 24,5%، شكل )9).

ب- شكل االتصال بالجهات والمنظمات الرسمية:
علي  العمل  ورؤساء  بزمالء  المبحوثين  اتصال  شكل  جاء 
بنسبة  األولي  المرتبة  مباشر  بشكل  االتصال  التالي: شغل  النحو 
»عبر  مباشر  شبه  بشكل  االتصال  احتل  بينما   ،%91,3 بلغت 
في  جاء  حين  في   ،%63 بلغت  بنسبة  الثانية  المرتبة  الهاتف« 
الثالثة االتصال بشكل غير مباشر بنسبة بلغت %21,7،  المرتبة 

شكل )10).

االجتماعية  بالمنظمات  المبحوثين  اتصال  شكل  تمثل  بينما 
االتصال  شغل  التالي:  النحو  علي  المختلفة  والزراعية  الريفية 
جاء  بينما   ،%76,1 بلغت  بنسبة  األولي  المرتبة  مباشر  بشكل 
الثانية  المرتبة  في  الهاتف«  »عبر  مباشر  شبه  بشكل  االتصال 
االتصال  الثالثة  المرتبة  في  جاء  حين  في   ،%42,4 بلغت  بنسبة 

بشكل غير مباشر بنسبة بلغت 25%، شكل )10).

البحثية  بالجهات  المبحوثين  اتصال  شكل  تمثل  حين  في 
المرتبة  في  التالي: جاء  النحو  والجامعة« علي  البحوث  »مركز 
في  يليه   ،%67,4 بلغت  بنسبة  مباشر  بشكل  االتصال  األولي 
الثانية االتصال بشكل شبه مباشر »عبر الهاتف« بنسبة  المرتبة 
غير  بشكل  االتصال  الثالثة  المرتبة  في  يعقبه   ،%45,7 بلغت 

مباشر بنسبة بلغت 27,2%، شكل )10).

شكل 9.  شكل اتصال المبحوثين بالفئات المستهدفة من عملية االتصال اإلرشادي
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والمنظمات  بالجهات  المبحوثين  اتصال  شكل  وبترتيب 
في  جاء  المباشر  االتصال  شكل  أن  تبين  عامة  بصفة  الرسمية 
الثانية  المرتبة  في  يليه   ،%78,3 قدره  بمتوسط  األولي  المرتبة 
شكل االتصال شبه المباشر )عبر الهاتف( بمتوسط قدره %50,4، 
أما شكل االتصال غير المباشر فقد جاء بالمرتبة الثالثة بمتوسط 

قدره %24,6.

التوصيات                                                                        

تسهيل  بضرورة  البحث  يوصي  السابقة  النتائج  ضوء  في 
كطريقة  المحمول  للتليفون  االرشادي  بالجهاز  العاملين  استخدام 
طريقتي  من  كل  استخدام  عن  فضالً  المستهدفين  مع  للتواصل 
طريقة  من  لالستفادة  مكاتبهم  وتهيئة  والندوات  االجتماعات 
الفترة  على  بالتركيز  البحث  يوصي  كما  المكتبية،  الزيارات 
البحث  يوصي  أيضاً  المستهدفين،  مع  التواصل  عند  الصباحية 
بضرورة تنشيط العاملين بالجهاز اإلرشادي للتواصل مع الفئات 
الريفية  والمرأة  الريفي  والشباب  والقادة  الزراع  من  المستهدفة 
والجهات الرسمية وال سيما سبل التواصل شبه المباشر من وسائل 
فيروس  أزمة  من  المجتمع  يواجهه  ما  ظل  في  للتواصل  حديثة 
للمستهدفين  االرشادية  والمعارف  المعلومات  كافة  لنقل  كورونا 
من المسترشدين. كما يوصي بأهمية تكرار مرات التواصل معهم 
وأيضاً  بها،  المعنيين  إلى  اإلرشادية  المعلومات  وصول  لضمان 
اإلرشاد  دور  لتفعيل  كافية  مالية  مخصصات  توفير  علي  العمل 
والمنظمات  والجهات  المستهدفة  بالفئات  االتصال  في  الزراعي 

الرسمية.

التمويل Funding: اليوجد اى تمويل خارجى للدراسة

المؤلفين  جميع   :Author contribution المؤلفين مشاركة 

شاركوا فى اعداد و نشر البحث

تضار  يوجد  ال   :Conflict of interest المصالح  تضارب 
مصالح بين المؤلفين
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Activities of the Extension Communications for the Extension 
Workers at Kafr El-Sheikh Governorate
Adel I. Elhamoly1, Ahmad M. Abdallah1,Abdaleem S. Elshafay andEzzat2 M. 
Megahed1

1Dept. of Agric. Economics, Facultyof Agric., Kafrelsheikh University
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THE paper mainly aimed to identify the activities of the extension communications 
for extension workers at Kafr El-Sheikh governorate. The research data were 

collected from all the respondents by the personal & telephone questionnaire and 
E-mail. It was analyzed by using several statistical tools as: percentage, frequencies, 
means, and, weight means.The most important results included the most extension 
communication methods uses for target groups such as farmers, rural leaders, rural 
youth and rural women were: Informational symposium about 89.1%, extension 
posters by 74.8%, then mobile phone by 56.5%, office visits by 54.4%., and  for the 
official authorities such as colleagues & heads of work, rural & agricultural social 
organizations, and research centers (Research Center and the University) were: 
mobile phone by 75%, then office visits at 65.2%, extension meetings by 56.5%. It 
was found that the weekly communication was first place with an average of 40.8%, 
followed by the monthly communication by 31.9%, then the daily communication 
by 31.8% and it was found that the timing of the morning communication came first 
then at noon by 77.2%, and 48.6% respectively. 

Keywords: Farmers, communication activities, leaders, rural women, organizations, 
youth, Methods, extension workers. 


