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مستوى الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر في قضاء الطارمية /
بغداد
م.م .خالدة شوكت محمد
كمية التربية األساسية  /جامعة المستنصرية

المستخمص
استيدف البحث الحالي التعرف عمى مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة
لزراع الخضر ,والتعرف عمى مستوى استفادتيم من الخدمات اإلرشادية المقدمة
إلييم .فضال عن الكشف عن العالقة بين مستوى الخدمات وكل من المتغيرات
المستقمة  .وجمعت البيانات من خالل استمارة استبيان بالمقابمة الشخصية  ,وتكون
استمارة االستبيان من جزئين األول تتضمن أسئمة لقياس المتغيرات الشخصية  ,بينما
تتضمن الجزء الثاني مقياسا ثالثيا مكون من  10فقرات لقياس الخدمات اإلرشادية
المقدمة لزراع الخضر فضال عن مقياس رباعي مكون من  10فقرات لقياس مستوى
استفادة الزراع من الخدمات اإلرشادية المقدمة لزراع الخضر.
تكون مجتمع البحث من  8قرى في منطقة الطارمية واخذت عينة عشوائية تناسبية
منيا بنسبة  % 25بمغت عدد قرى البحث  2قرية ىي البوتاج الدين  ,حياليين ,
واخذت عينة عشوائية طبقية تناسبية بنسبة  %10من القرى المشمولة بالعينة فبمغ
حجم عينة البحث  34مزارعاً لمخضر .

وخمص البحث إلى وجود ضعف في مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة لزراع

الخضر ,فضال عن ضعف في استفادة الزراع من تمك الخدمات اإلرشادية ,
وتضمن البحث عدد من التوصيات التي تيدف إلى تكثيف الخدمات اإلرشادية
الزراعية المقدمة لزراع الخضر في قضاء الطارمية.

Diala, Jour, Volume, 37, 2009
The level of Agricultural Extension Services Introduced to
Vegetable Farmers in Al-Tarmiya District/Baghdad
Khalida Shawkat
Assistant Instructor
Dept. of Science
College of Basic Education
Al- Mustansiriyah University
Abstract
The present research aimed to identify the level of
Extension services introduced to vegetable farmers , and
identify the level of their benefiting form the Extension services
introduced it to them ,as well as find out the relation ship
between the level of services and each of independent variables
.
The data was collected through personal interviews using
questionnaire the questionnaire of two domains: the first domain
included questions for measuring personal variables, whereas
the second domain included a triple scale of 10 items for
measuring the level of Extension services Introduced to
Vegetable Farmers. There is also a quadric scale consisting of
10 items for measuring the level of Farmers, benefit from the
Extension services introduced to them.
The research population consisted of 8 villages in Al-Tarmiya
District . A random proportional sample of 2 villages was
selected representing 25% of the total ;they are AL bo Tajaldeen
,Hayaleen . A stratified random sample of 34 farmers
representing 10% of the total farmers ,population were selected .
Results of the study indicated that the level of Extension
introduced to the vegetable farmers was low ,and that the
farmers benefit of the Extension services introduced to them
was also weak . The research included several recommendation
about increasing agricultural services introduced to vegetable
farmers in the Al-Tarmiya area .
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المقدمة ومشكمة البحث :
تعد الخضر بجميع أنواعيا من المحاصيل الزراعية الرئيسة نظ اَر

لألىمية الغذائية واإلنتاجية لمعظم بمدان العالم والسيما العراق .تكمن أىمية الخضر
في أنيا مجال عمل ومصدر دخل عشرات اآلالف من الزراع (

)9إذ تشير

اإلحصاءات الزراعية وجود انخفاض في إنتاجية الخضر لسنوات عديدة منيا عمى
سبيل الذكر الالحصر (جدول )12()1
جدول ()1إنتاجية الخضر
السنوات اإلنتاجية ألف طن /هكتار
116.29 2003
114.93 2007

وان عممية تطوير زراعة وانتاج الخضر تقع عمى عاتق مسؤولية العديد من
المؤسسات الزراعية والبحثية والتعميمية من بينيا اإلرشاد الزراعي باعتباره المنظمة
التعميمية المسئولة عن إيصال الخدمات اإلرشادية إلى الزراع وخصوصاً زراع

الخضر ,بيدف تغير الممارسات الزراعية التقميدية السائدة لدييم وبما ينعكس إلى

تحسين إنتاجية حقوليم الزراعية  .إن الخدمة اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع
الخضر يتأثر بعدد من العوامل منيا مستوى الخدمة ومدى استفادة (الرضا عن
الخدمة ) المقدمة لمزراع إذ تشير العديد من الدراسات العممية واإلحصاءات الزراعية
إلى أىمية الخدمة واالستفادة منيا إن واحد في تحسين إنتاجية الخضر منيا أشار
(الحكيم  )3()2004 ,إلى أىمية االستثمار في القطاع الزراعي وال سيما في
ميادين اإلنتاج النباتي (الخضر ) والخدمات المقدمة لمزراع  ,وذكرت (رحمة ,
 )6()2000إلى أن أىم أساليب تطوير العمل اإلرشادي ىو تحسين مستوى الخدمة
المقدمة لمزراع في مختمف الميادين الزراعي .وأشارت( المنظمة العربية لتنمية
الزراعية  )13()1995 ,إلى أن واحد من التوصيات الميمة والعاجمة لتحسين العمل
الزراعي ىو تحسين مستوى خدماتو اإلرشادية .وذكر( الزىراني  )7()1990 ,إلى إن
الخدمة اإلرشادية تعني بشكل أساسي استخدم الطرائق والوسائل اإلرشادية الفعالة
,وذكر كل من (الزايدي والشافعي  )15()1983 ,أن الخدمة اإلرشادية تشتمل عمى
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جوانب إرشادية ومادية (توفير مستمزمات الزراعية ) .وتشير بعض الدراسات إلى
وجود ضعف أو غياب الخدمة اإلرشادية منيا عمى سبيل الذكر  ,ضعف في تقديم
الخدمة لبعض مكونات المجتمع الريفي كما في دراسة (البدري,

, )1( )1995

وبعض احتياجات المرأة الريفية (الجبوري  )4()2006 ,وذكرت كل من (العبيدي
 10()2006,و(الراوي  )5()2008 ,إلى وجود ضعف في تقديم الخدمة اإلرشادية
لمزراع .
لذا جاء البحث ليطرح التساؤالت اآلتية :
 ما مستوى الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر في منطقة
الطارمية /بغداد.
 ما مستوى استفادة زراع الخضر من الخدمات اإلرشادية .
 ما العالقة بين مستوى الخدمات اإلرشادية والعوامل المستقمة (العمر ,
المستوى التعميمي  ,حيازة األرض  ,الدخل الموسمي ).
أهداف البحث :
ييدف البحث الحالي إلى :
 .1التعرف عمى مستوى الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر في
منطقة الطارمية /بغداد.
 .2التعرف عمى مستوى استفادة زراع الخضر من الخدمات اإلرشادية .
.3تحديد العالقة بين مستوى الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر
والعوامل المستقمة (العمر  ,المستوى التعميمي  ,حيازة األرض  ,الدخل الموسمي
).
أهمية البحث :
 التعرف عمى الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر.
 تطوير إنتاجية الخضر في منطقة البحث من خالل تطبيق الخدمات
اإلرشادية كماً ونوعاً وتوقيتاً .
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 يوفر قاعدة بيانات لممنظمات التنموية في المساىمة والعمل الزراعي في
تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج اإلرشادية .
التعاريف اإلجرائية :
 الخدمة اإلرشادية  :ىي عبارة عن مستوى الخدمة المقدمة لزراع الخضر ,
ويحدد بالدرجة التي يحصل عمييا .
 االستفادة عن الخدمة اإلرشادية  :عبارة عن ردود أفعال زراع الخضر عن
الخدمة اإلرشادية المقدمة ليم .
منهجية البحث :
.1منيجية البحث  :يأتي البحث الحالي ضمن البحوث االستطالعية والتشخيصية
التي تقع ضمن المنيج الوصفي .
.2منطقة إجراء البحث  :اختير قضاء الطارمية في محافظة بغداد منطقة إلجراء
البحث وذلك لكونيا تشتير بزراعة الخضر وتشكل  %70من المساحات
المزروعة بالخضر )14( .
. 3مجتمع البحث  :شمل مجتمع البحث زراع الخضر في قضاء الطارمية البالغ
عددىم  1250زراع  ,يتوزعون عمى  8قرى (البو تاج الدين  ,أبو سرويل ,
حيالين  ,البو فراج  ,الرفع  ,الطائي  ,الزور  ,العابجي).
.4عينة البحث :
. 1اختيرت عينة عشوائية بنسبة  %25من المناطق المشمولة بالعينة
بمغ مجموعها  2قرية وحددت باالتي  :حيالين  ،البو تاج الدين .
 .2اختيرت بطريقة المعاينة الطبقية العشوائية عينة بنسبة  %10من
زراع الخضر من القرى المشمولة بالعينة وبذلك أصبحت عينة البحث
 34مزارعاً كما مبين في الجدول (.)2
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جدول ()2توزيع عينة زراع الخضر وفقاً لمقرى التابعة لقضاء الطارمية
عدد عينة القرى

عدد القرى

2

8
المجموع

اسم القرية
البو تاج
الدين
حيالين

عدد الزراع
130

2

عدد عينة الزراع
13

210

21

340

34

بناء المقياس:
 .1اعد مقياس لقياس مستوى الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر
في ضوء:
النشرات اإلرشادية ,األدبيات العممية ذات الصمة بموضوع الخضر
والتقارير

الصادرة عن و ازرة الزراعة أراء بعض المختصين في مجال

زراعة الخضر  ,إذ يعد الخبراء احد المصادر األساسية في بناء المقياس
 )8(.وتكون المقياس من مجالين  ,اشتممت عمى  20توصية في مجال
الخدمات اإلرشادية المقدمة لزراع الخضر .
.2عرض المقياس عمى  7خبراء متخصصاً في مجال الخضر وذلك بيدف
التعرف عمى درجة الموافقة وما يتطمبو من تعديالت لمخروج بالصيغة

النيائية,وذلك في ضوء مقياس موافقة تكون من ثالث عبارات  ,موافق كمياً ,

موافق مع إجراء التعديل  ,غير موافق وحددت أوزان لتمك العبارات وىي

( )0,1,2عمى التوالي وجرى حساب متوسط درجة الموافقة وكانت النتيجة
لمخبراء % 86مع الموافقة الكمية  %14 ,مع موافقة مع إجراء تعديل.
 .3حدد وزن لمستوى الخدمات اإلرشادية الزراعية وعمى النحو األتي :
المجال األول  :أعطي الدرجات ( )3,2,1عمى التوالي لمفقرات
(قميل  ,متوسط ,عالي ) أما المجال الثاني  :أعطي
الدرجات(  )0,1,2,3عمى التوالي لمفقرات (كبيرة ,متوسطة  ,قميمة
 ,معدومة ).
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 .4فحص الصدق  :جرى فحص الصدق الظاىري ىو مدى تحقيق المقياس
لميدف الذي وضع من اجمو(  )7وذلك من خالل عرضة عمى خبراء اإلرشاد
الزراعي  .أما صدق المحتوى ىو مدى تغطية األىداف الموضوعية (  )11وذلك
من خالل عرضة عمى خبراء الخضر .
 .5فحص الثبات  :جرى اختبار أولي  pre – testلالستبانة في شير نيسان
عام  2008عمى عينة مؤلفة من  15زراع في منطقة الرفع خارج العينة في
منطقة الطارمية  .لمتحقق من ثبات المقياس إذ يشير الثباب إعطاء قياسات ثابتة
أكثر من مرة في ظروف مماثمة ( .)2استخدمت طريقة التجزئة النصفية لفقرات
المقياس لفحص الثبات ,وقد بمغت قيمة معامل االرتباط  0.85 personدرجة
وجرى تصحيحو باستخدا م معامل االرتباط البسيط  spearmanوقد بمغت
0.92درجة ولمتأكد من صالحية المقياس تم جذر معامل الثبات وكان مقدار
الصالحية لوسيمة القياس  0.91درجة .
 .6أداة جمع البيانات :استخدمت االستبانة بالمقابمة الشخصية  ,وكانت عممية
جمع البيانات في شير . 2008 6/16-5/15
 .7قياس العوامل المستقمة :
 .1العمر  :قيس بعدد السنوات .
 .2المستوى التعميمي  :قسم إلى  5مستويات (أمي  ,يق ار ويكتب ,
متوسطة ,

إعدادية  ,كمية فأكثر )  ,وأعطى األوزان

( )4,3,2,1,0عمى التوالي .
 .3حيازة األرض  :قسم إلى ثالث فئات (ممك  ,عقد  ,إيجار ) ,وأعطى
األوزان ( )1,2,3عمى التوالي.
 .4الدخل الموسمي  :قسم إلى ثالث مستويات (عالية  ,متوسطة
,منخفضة ) ,وأعطى األوزان(  )1,2,3عمى التوالي.
 . 8اإلحصائية  :استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية  :االرتباط  ,المتوسط
الحسابي  ,االنح ار ف المعياري  ,معامل االختالف  ,النسب المئوية  ,المعدل ,
اختبار .t
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عرض النتائج ومناقشتها :
أوال :التعرف عمى مستوى الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر .
اظير نتائج البحث بأن مدى القيم الرقمية لمستوى الخدمات اإلرشادية

الزراعية المقدمة لزراع الخضر كان ما بين
قيمتو الرقمية ما بين

 18-10درجة عن مقياس بمغ مدى

 30-10درجة وبمتوسط حسابي

 13.47درجة وبانح ار ف

معياري  .2.2ومعامل اختالف  16.33وان أعمى نسبة لممبحوثين وبمقدار %44.1
ويقدم ليم الخدمة اإلرشادية بمعدل  11.26درجة واقل نسبة  14.7%وبمعدل 17
درجة كما مبين في الجدول .3
جدول ( )3مستوى الخدمات اإلرشادية لزراع الخضر
فئات الخدمات
اإلرشادية
قليلة 12-10
متوسطة 15-13
عالية 18-16
المجموع

العدد  %معدل الخدمات المتوسط
الحسابي
اإلرشادية
13.47
11 .20
44.1 15
14.28
41.2 14
17
14.7 5
100 34

s

c.v

16.33 2.2

ومن الجدول (  )3يظير انخفاض واضح في متوسط الخدمات اإلرشادية الزراعية
المقدمة لزراع الخضر بشكل عام  ,ويعزى ذلك إلى أسباب عديدة منيا قمة المالك
اإلرشادي المسؤول الرئيسي عن تقديم الخدمة اإلرشادية في مجال الخضر .
انياًا:التعرف عمى مستوى استفادة زراع الخضر من الخدمات اإلرشادية الزراعية

لهم.

أظيرت نتائج البحث بأن مدى القيم الرقمية لمستوى استفادة زراع الخضر
من الخدمات اإلرشادية الزراعية كان مابين  14-3درجة عمى مقياس بمغ مدى قيمتو
الرقمية

مابين  30-5درجة وبمتوسط حسابي مقداره

نسبة لممبحوثين %70.6

 5.61درجة  ,وان أعمى

ىم من ذوي االستفادة القميمة من الخدمات اإلرشادية
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الزراعية وبمعدل  4.5درجة بينما كانت اقل نسبة لممبحوثين  % 5.9ىم من ذوي
االستفادة العالية وبمعدل  12.5درجة كما مبين في الجدول4
جدول ( )4مستوى استفادة زراع الخضر من الخدمات اإلرشادية الزراعية ليم.
فئات درجة
االستفادة
قليلة 6-3
متوسطة 10-7
عالية 14-11
المجموع

العدد

%

24
8
2
34

70.6
23.5
5.9
100

معدل
االستفادة
4.5
7.4
12.5

المتوسط
الحسابي
2.42 5.61
s

c.v
43.1

ومن الجدول ( )4يظير انخفاض واضح في متوسط استفادة المبحوثين من الخدمات
اإلرشادية وقد يعزى ذلك إلى أسباب عديدة منيا ضعف أو غياب إيصال الخدمة
اإلرشادية في المكان والتوقيت والنوعية تمك الخدمة عمى شكل معمومات زراعية
إرشادية.

ال ًاا  :التعرف عمى عالقة الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر

والعوامل المستقمة .

 .1العمر  :لمعرفة فيما إذا كانت ىناك عالقة ارتباطيو بين متغير الخدمات
اإلرشادية والعمر  ,استخدم معامل االرتباط البسيط

 spearmanوكانت

قيمتو  0.71درجة وىذا يدل عمى وجود عالقة ارتباطيو قوية بين المتغيرين
 ,ولمعرفة معنوية العالقة استخدم اختبار  tوكانت قيمتو **  8.1درجة مما
يدل عمى إن العالقة معنوية عمى مستوى  0.01درجة وىذا يعني فئة الشباب
لزراع الخضر يمتازون بانجذابيم وسعييم وراء كل جديد من المعمومات
والميارات الزراعية ذات العالقة بعمميم الزراعي .
ولوصف توزيع زراع الخضر حسب العمر ,قسمو إلى ثالث فئات ,ظير إن
مدى أعمار المبحوثين كان ما بين

 66-25سنة وبمتوسط حسابي
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46.11درجة وبانحراف معياري  11.65درجة ,وكان أعمى معدل لمزراع
المبحوثين  16درجة تقع ضمن الفئة العمرية  38-25واقل معدل  12درجة
تقع ضمن الفئة  66-53وكما مبين في الجدول 5
جدول (  )5العالقة بين الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر
والعمر
الفئات
العمرية
38-25
52-39
66-53
المجموع

عدد الزراع

%

9
11
14
34

26.5
32.3
41.2
100

معدل
الخدمات
16
13
12

معامل
االرتباط
**0.71

t
8.1

ومن الجدول  5يظير إن الشباب يمتازون بطموح كبير نحو تبني تقانات
زراعية جديدة من خالل الخدمات اإلرشادية المقدمة ليم .
 .2المستوى التعميمي  :لمعرفة فيما إذا كانت ىناك عالقة ارتباطيو بين

متغير الخدمات اإلرشادية و المستوى التعميمي  ,استخدم معامل االرتباط
البسيط  spearmanوكانت قيمتو  o.59درجة وىذا يدل عمى وجود عالقة
ارتباطيو قوية بين المتغيرين  ,ولمعرفة معنوية العالقة استخدم اختبار

t

وكانت قيمتو ** 5.1درجة مما يدل عمى إن العالقة معنوية عمى مستوى
 0.01درجة,وىذا يعني إن التقدم في المستوى التعميمي يرافقو ازدياد مستوى
الخدمات اإلرشادية .
ولوصف توزيع زراع الخضر حسب المستوى التعميمي  ,قسمو إلى خمس
فئات  ,وبمتوسط حسابي  1.76درجة وبانحراف معياري  1.25درجة ,وان
أعمى معدل لمزراع المبحوثين كان  16.4درجة عند الفئة من خريجي الكمية
واقل معدل 11.3درجة عند الفئة األمي كما مبين في الجدول .6
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جدول ( )6العالقة بين الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر
و المستوى التعميمي
المستوى
التعليمي
أمي
ابتدائية
متوسطة
إعدادية
كلية فأكثر
المجموع

عدد الزراع

%

6
8
13
2
5
34

17.7
23.5
38.2
5.9
14.7
100

معدل
الخدمات
11.3
13
13.3
14
16.4

معامل
االرتباط
o.59

t
**5.1

من الجدول  6:يعزى إن الزراع المتعممين ذوي المستوى التعميمي العالي يسعون
بشكل دائم ومستمر إلى التعرف عمى الخبرات والمعمومات والتجارب التي تتصل
بمجال نشاطيم .
 .3حيازة األرض الزراعية  :لمعرفة فيما إذا كانت ىناك عالقة ارتباطيو بين
متغير الخدمات اإلرشادية و حيازة األرض الزراعية  ,استخدم معامل االرتباط

البسيط  spearmanوكانت قيمتو  0.32درجة وىذا يدل عمى وجود عالقة ارتباطيو
قوية بين المتغيرين  ,ولمعرفة معنوية العالقة استخدم اختبار  tوكانت قيمتو * 2.0
درجة مما يدل عمى إن العالقة معنوية عمى مستوى  0.05درجة.

ولوصف توزيع زراع الخضر حسب حيازة األرض ,قسمو إلى ثالث فئات ,وبمتوسط

حسابي 1.67درجة وبانحراف معياري  0.72درجة وان أعمى معدل لمزراع
المبحوثين كان  14درجة عند فئة التعاقد واقل معدل  11.4درجة عند فئة الممك
كما مبين في الجدول. 7

جدول ( )7العالقة بين الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر و حيازة
األرض الزراعية
حيازة
األرض

عدد الزراع

%

معدل
الخدمات

معامل
االرتباط

t
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ملك
تعاقد
إيجار
المجموع

4
12
18
34

13.5
14
13

11.7
35.5
53
100

* 2.0

0.32

من الجدول 7 :يعزى إلى إن الزراع التعاقد يسعى دائماً إلى الخدمات اإلرشادية
وذلك لتجديد التعاقد وتحقيق أعمى ربح من إنتاج الخضر.

 .4الدخل الموسمي  :لمعرفة فيما إذا كانت ىناك عالقة ارتباطيو بين متغير
الدخل الموسمي

الخدمات اإلرشادية و

 ,استخدم معامل االرتباط البسيط

 spearmanوكانت قيمتو  0.15درجة وىذا يدل عمى وجود عالقة ارتباطيو
 tوكانت قيمتو

ضعيفة بين المتغيرين  ,ولمعرفة معنوية العالقة استخدم اختبار

 0.86درجة مما يدل عمى إن العالقة غير معنوية عمى مستوى  0.01درجة .
ولوصف توزيع زراع الخضر حسب الدخل الموسمي ,قسمو إلى ثالث فئات
,وبمتوسط حسابي  1.58درجة وبانحراف معياري  0.70درجة وان أعمى معدل
لمزراع المبحوثين كان  13.8درجة لمفئة ذات الدخول المتوسطة واقل معدل

13

درجة لمفئة ذات الدخول المنخفضة وىذا يشير إن زراع الخضر ذو الفئة المنخفضة
يندفعون أكثر نحو الخدمات اإلرشادية كما مبين في الجدول .8

جدول ( )8العالقة بين الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الخضر و الدخل
الموسمي
الدخل
الموسمي
عالية

عدد الزراع

%

4

11.7

معدل
الخدمات
13.5

معامل
االرتباط
0.15

t
0.86
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متوسطة
منخفضة
المجموع

12
18
34

35.5
53
100

13.8
13

من الجدول 8:يعزى إلى ضعف الخدمة اإلرشادية المقدمة ليم وبالتالي ينعكس
بشكل واضح عمى مستوى أدائيم لمعممية الزراعية والذي يؤثر بالمحصمة النيائية
عمى دخوليم االقتصادية .

االستنتاجات :
 .1وجود انخفاض واضح ومؤثر في مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة
لزراع الخضر
 .2وجود فروقات معنوية بين مستوى الخدمة وجممة العوامل المستقمة
وتحديداً العمر والتحصيل العممي وحيازة األرض .
التوصيات :
 .1تفعيل الخدمة اإلرشادية المقدمة حالياً لزراع الخضر .

 .2وضع برامج إرشادية تتالئم وطبيعة المدخالت المتاحة ليم .
 .3األخذ بالتوصيات التي تم التوصل إلييا في معالجة حاالت الضعف السائدة
في الخدمات اإلرشادية.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانه/م

جامعة المستنصرية

قسم العموم

أخي المزارع الكريم

Diala, Jour, Volume, 37, 2009
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته
إن االستبانة التي بين يديك تمثل مستوى الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع

الخضر في قضاء الطارمية /بغداد لذا أرجو تعاونكم معاً في اإلجابة عمى الفقرات التي
تتضمنيا االستبانة  ,بوضع عالمة ( ) /أمام البدائل المقدمة لكل فقرة خدمة لتحقيق
وتحسين إنتاجكم وال سيما الخضر .

مع الشكر والتقدير

الباحثة  :خالدة شوكت محمد
أوال :المعمومات الشخصية
 .1العمر (

) سنة .

 .2المستوى التعميمي  :أمي (
فأكثر (

).

) ابتدائية (

 .3حيازة األرض الزراعية  :ممك (

) عقد (

 .4الدخل الفصمي لمحاصيل الخضر  :عال (

) متوسطة (
) إيجار (

ت
1

عقد اجتماعات إرشادية بطرق منتظمة .

2

تدريب الزراع عمى القيام بمكافحة الخضر .

3

إقامة حقول إرشادية.

).

) متوسط ( ) منخفض (

انياًا :ما هي الخدمات اإلرشادية المقدمة لزراع الخضر .
الخدمات اإلرشادية

) إعدادية (

عال

) كمية

متوسط

).

قميل
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4

عرض أفالم إرشادية ذات عالقة بزراعة محاصيل الخضر.

5

قيام المرشدين الزراعيين بزيارات ميدانية لحقول زراع الخضر .

6

قيام المرشدين الزراعيين بتوزيع نشرات إرشادية متخصصة بزراعة

7

توزيع ممصقات جداريو لمزراع ذات عالقة بزراعة الخضر

8

عقد ندوات إرشادية لزراع الخضر

9

تتضمن البرامج اإلرشادية التمفزيونية واإلذاعية فقرات ذات عالقة

10

تقديم االستشارة من قبل المرشدين الزراعيين إلى زراع الخضر .

الخضر .

بزراعة الخضر .

ال اًا :ماهي درجة استفادتك من الخدمات اإلرشادية .

ت
1

مستوى االستفادة من الخدمات اإلرشادية.

دورات التدريبية التخصصية (الخاصة بزراعة الخضر ).

2

االجتماعات اإلرشادية .

3

البرامج اإلذاعية والتمفزيونية .

4

الندوات اإلرشادية .

5

الممصقات الجدارية .

6

النشرات اإلرشادية .

7

الزيارات الميدانية .

8

اإليضاحات الحقمية .

9

عرض األفالم ذات العالقة بزراعة الخضر.

10

االستشارة اإلرشادية .

كبيرة متوسطة قميمة معدومة

