
 

 

العامرية محافظة   قرى إحدى محددات إستفادة الزراع من إستخدام الهاتف المحمول فى المجاالت التنموية ب
 األسكندرية 

 1 ه، كمال عيسى صقر، سامى ربيع عبدعالء الدين أمين بيطحابوزيد محمد الحبال، 

 

 1 كلية الزراعة- سابا باشا - جامعة االسكندرية

 2020 ديسمبر19 ى، الموافقة على النشر ف2020 نوفمبر 12 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
محددات   على  التعرف  رئيسية  بصفة  البحث  هذا  استهدف 

الزرا  فى  إستفادة  المحمول  الهاتف  إستخدام  من  المبحوثين  ع 
عشر محافظة    أحدى  العامرية  بمنطقه  وذلك  تنمويا  مجاال 

خالل    ،االسكندرية من  الهدف  هذا  تحقيق  وسائل  وتنحصر 
 األهداف الفرعية التالية:  

الخصائص  -1 بعض  واالتصاليه    االجتماعيه  دراسة  االقتصاية 
 لمبحوثين. ل  والنفسية المميزة

للهاتف المحمول فى   ستخدام الزراع المبحوثينإ دى  م  دراسة  -2
 .                                سةالتنموية المدرو المجاالت 

المبحوثين  مدى  على  التعرف  -3 الهاتف  من    استفادة  استخدام 
   .المدروسة المحمول فى المجاالت

االرتباطية  -4 العالقات  المتغيرات   دراسة  من  كل  بين    والتأثيرية 
المبحوثين    وبين مستوى   روسةالمستقلة المد استخدام الزراع 

 المجاالت موضع الدراسة كمتغير تابع.   يللهاتف المحمول ف

 مستقلة ال  والتأثيرية بين المتغيرات  االرتباطية  العالقات  دراسة  -5
من  و   المدروسة المبحوثين  الزراع  استفادة  مستوى  بين 

المحمول  إ الهاتف  الدراسة    فيستخدام  موضع  المجاالت 
 ير تابع. كمتغ

تواجه الزراع المبحوثين فى    يالمشكالت الت  أهم  على  التعرف -6
المحمول   للهاتف  استخدامهم  تعيق  والتى  الدراسة  منطقه 

المدروسة المجاالت  فى  منه  استفادتهم  من  وماهى   ،وتقلل 
 اقترحات حل هذه المشكالت من وجهه نظرهم. 

البيانات: وتحليل  االستبيان    تجميع  على  الباحث  أعتمد 
الشخصية  اب المبحوثين    إلستيفاءلمقابلة  من  البحثية  البيانات 

( مبحوث يمثلون عينة مختاره عشوائيًا من أجمالى  100وعددهم)
وعددهم) البحث  بمنطقة  الزراع  استعان  700عدد  وقد  مزارع,   )

اال االساليب  باستخدام  البيانات  تحليل  فى    حصائيه الباحث 
مثل   المئوية، التحليلية  التكرارية,ومتوسط    لوالجداو   النسب 

المعياري   ،الحسابي البسيط,  ،واالنحراف  وتحليل    ومعامل االرتباط 
االلى  T)  واختبار  االنحدار بالحاسب  ( وذلك من خالل االستعانه 

 (.(SPSS فى عمليه التحليل بأستخدام برنامج 
 قد تمثلت أبرز النتائج  التى توصلت اليها الدراسة فيما يلي:  

بعض   و الاالخصائص  أوال:  اإلقتصاديه  االتصاليه  جتماعيه 
 لزراع المبحوثين:التى تميز االنفسيه و 

األعمار ذوي  من  المبحوثين  وإنخفاض    ،المتوسطة  أغلبية 
األسرية   السعة  وإرتفاع  وزوجاتهم،  للزراع  التعليمي  المستوى 

  السعات الحيازية المزرعية للمبحوثين،   للزراع المبحوثين، وصغر
تعرضهم   مستوى  وإرتفاع  و لوإرتفاع  المختلفة،  اإلتصال  سائل 

مستوى   وإرتفاع  الزراعية،  لمصادرالمعلومات  تعرضهم  مستوى 
  ، مشاركتهم اإلجتماعية، وإرتفاع مستوى درجة القيادية للمبحوثين

 تميزت درجة التجديدية للزراع المبحوثين باإلرتفاع.            كما 
ا  للهاتف  المبحوثين  الزراع  إستخدام  مدى  فى ملثانيًا:  حمول 

نسبة ذوي  بلغت  االحدى عشر  المدروسة  التنموية  المجاالت 
المنخفض إالستخدام  مستوى   %54مستوى  ذوي  نسبة  بلغت 

المتوسط االستخدام    ،%27االستخدام  ذوي  نسبة  بلغت  بينما 
 .لمبحوثينالمجموع الكلي ل من %   19المرتفع

المحمول   الهاتف  من  المبحوثين  الزراع  إستفادة  مدى    ي ف ثالثًا: 
نسبة ذوي  بلغت  األحدى عشر  المدروسة  التنموية  المجاالت 

المنخفضة االستفادة   ،%63  إالستفادة  ذوى  نسبة  وبلغت 
  % 13  وبلغت نسبه ذوي إالستفادة المرتفعة   ،%24المتوسطة  

 لمبحوثين .  المجموع الكلي لمن 
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البسيطة  اإل   اتالعالق :  رابعا من  بين  رتباطيه  المتغيرات  كل 
الم المستقل مدىر دة  وبين  ا  استخدام  وسة    ين لمبحوثالزراع 

المحمول كمتغير    للهاتف  تنمويا   مجاالت  عشر  احدى  فى 
 تابع.   

المستوى   عند  طردية  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  تبين 
( التالية: 0.01المعنوى  المستقلة  للمتغيرات  بالنسبه  وذلك   )

ات  ج و ز ل  يالتعليم  المستوى   ،ينلمبحوثي للزراع االتعليم  المستوى 
المبحوثين الحالزراع  المزرعية  ةاز ي،  ا  االرضيه    ، ينلمبحوثللزراع 

االتصال لوسائل  المبحوثين  الزراع  الزراع    ،تعرض  تعرض 
لمصادر   االجتماعية    ،الزراعية  المعلوماتالمبحوثين  المشاركة 

ا القيادية    ،ينلمبحوثللزراع  ا درجة  درجه  لمبحوثللزراع  ين, 
حين إتضح وجود عالقة إرتباطية    ىفالتجددية للزراع المبحوثين.  

 ( االحتمالى  المستوى  أعمار    متغير( ل0.01معنوية عكسية عند 
 وعدد أفراد اسر الزراع المبحوثين.  ،الزراع المبحوثين

المدروسة    :خامساً  المستقلة  المتغيرات  بين  االنحدارية  العالقات 
لل المبحوثين  الزراع  استخدام  المحمولومدى  في    هاتف 

 تنموية المدروسة. لا المجاالت 
تبين معنويه تأثير سبعه متغيرات مستقله على المتغير التابع  

لمستوى  ا   ،لمبحوثيني للزراع االمستوى التعليم متمثله في اآلتى:  
الزراع  لزوج ي  التعليم المبحوثين   ،ينالمبحوث ات  الزراع    تعرض 

اال  لت  ،تصاللوسائل  المبحوثين  الزراع  المعلومات عرض    مصادر 
االجتماعية    ،الزراعية ا  المشاركة  درجة    ،لمبحوثينللزراع 
ا   القيادية للزراع    ،لمبحوثينللزراع  المزرعية  االرضيه  الحيازة 

 المبحوثين.
البسيطة  اإل   اتالعالق  :سادساً  من  بين  رتباطية  المتغيرات  كل 

من   ينلمبحوثة  الزراع اد فاست إ ة المدروسة وبين مدىالمستقل
  تنمويا  كمتغير تابع. الً افي احدى عشر مج لهاتف المحمولا

تبين من تحليل اإلرتباط البسيط وجود عالفه ارتباطية معنوية  
( االحتمالى  المستوي  للمتغيرات  0.01عند  بالنسبة  وذلك   )

لمستوى  , وا لمبحوثيني للزراع االمستوى التعليم المستقلة التاليه:  
الزراع  لزوج ي  التعليم المزرعيه   ،ينالمبحوثات  االرضيه    والحيازة 

المبحوثين المبحوثينو   ،للزراع  الزراع  اال   تعرض   ، تصاللوسائل 
لوت المبحوثين  الزراع  المعلومات عرض    ، الزراعية  مصادر 
االجتماعية  و  االمشاركة  القيادية  ،لمبحوثينللزراع  للزراع    درجة 

وجود   ،لمبحوثينا تبين  كما  المبحوثين.  للزراع  التجددية  ودرجه 
( 0.01المستوى االحتمالى )  دعالقه ارتباطيه معنوية عكسيه عن 

المبحوثين   متغير ل الزراع  الزراع    ،أعمار  أسرة  أفراد  وعدد 
 المبحوثين.

المدروسه    :سابعاً  المستقلة  المتغيرات  بين  اإلنحدارية  العالقات 
ال  من  المبحوثين  الزراع  إستفادة  المحمولومدى  فى    هاتف 

 المجاالت التنمويه المدروسة  كمتغير تابع. 
التابع    تبين معنوية تأثير سته متغيرات مستقلة على المتغير 

اآلتى:   في  التعليممتمثله  االمستوى  للزراع    ، لمبحوثيني 
االجتماعيةو  ا  المشاركة  ي  التعليم  ي لمستو وا  ،لمبحوثينللزراع 

الزراع  لزوج القيادية و   ،ينالمبحوثات  ا  درجة    ، لمبحوثينللزراع 
المبحوثين الزراع  اال   وتعرض  الحيتصاللوسائل  االرضيه  ز ا,و  ة 

المبحوثين للزراع  حيث    ،المزرعيه  "ف"  قيمه  إلي  استناد  وذلك 
قيمتها )  بلغت  مستوى  75.83حوال  عند  معنويتها  ثبت  والتى   )

( هذا باالضافة الي أن المتغيرات المستقلة السته  0.01إحتمالى ) 
من مقدار التباين الذي   %60مجتمعة  تساهم في تفسير حوالي  

المتغ التحديد    ري يمكن حدوثه في  التابع إستنادًا إلى قيمه معامل 
 %.    60( التى بلغت 2ر)

إستفادة    وتحد من  المبحوثينالزراع    التى تواجه  التلمشكا  :ثامناً 
فى المجاالت التنموية    هاتف المحمولالزراع المبحوثين من ال 

 لقد تمثلت تلك المشكالت في اآلتي:   المدروسة
 فاع تكاليف الخدمه.تر ا –2ضعف كفاءة شبكه المحمول.  –1
ضعف الرقابة    –4عدم توافر أفرع لشركات المحمول بالقرى.    –3

المحمول. شركات  المحمول.  -5  على  اسعار  عدم  -6    إرتفاع 
 إلتزام شركات المحمول بشروط التعاقد. 

 ارتفاع ضريبة المحمول.  –7
المقترح  :تاسعاً  نظر  ةالحلول  للتغلب على    من وجهة  المبحوثين 

ى تواجههم عند استخدام الهاتف المحمول وتحد  لتا  تالمشكال 
 من االستفادة منه. 

الشرك-1 وصيانتها  ةعمل  الشبكات  تقويه  وجود    -2.  على 
بها خاصه  الحكومه  تدعمها  رسميه  توفير    -3  .شبكات  ضروره 

لعمالئهايرئيس  فرعأ تسهيال  القرى  داخل  االرشاد    -4  .ه  يقوم 
المزارعين على  هواتف  بتوزيع  التواصل  مميال  الزراعى  لتقويه  زين 

ان    -5.  بينهم وبين المرشد الزراعى لتوصيل التوصيات االرشاديه
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الشرك بين  الشكاوى  الحكومه فاصله فى    -6.  والعمالء  اتتكون 
يتم   القيمإان  االبحاث  -7ة.  للباق  ةالفعلي  ةيضاح  اجراء  أهميه 

الصحة   على  المحمول  للهاتف  االثارالسلبيه  لمعرفة  وإيضاحها 
إستخدام    -8  مة.العا كثرة  بأن  ارشادية  توعيات  هناك  يكون  أن 

 الهاتف المحمول قد يؤثر على التواصل االسرى.

اإلتصالالمفتاحيالكلمات   محددات  اإلتصال    -ة:  مفهوم 
 اإلتصاالت فى اإلرشاد الزراعي. تكنولوجيا المعلومات و  -ونظرياتة 

 المقدمة والمشكلة البحثية 
الل الوقت  فى  العالم  شهد  نحاضقد  علميه  ر  هضه 

كبيرة عن  وتكنولوجيه  المعارف ها  وتمخض  الكثيرمن 
العلميه المجاالت  شتى  الدول  ،  واالفكارفي  بعض  اخذت  وقد 

والتوصيات االفكار  مختلف   بتلك  في  تطبيقها  سبل  ويسرت 
وتجاريه وتتفاوت    ،وصناعيه  ،المجاالت االنتاجية من زراعيه

بالنسبه   بينها  فيما  كبيرا  تفاوتا  لهذه عة  لسر الدول  تطبيقها 
 . المبتكرات واإلستفاده منها فى مجاالت االنتاج المختلفه

العلميه ل  القدرات  المتقدمه  بالدول  الزراع  لدي  اصبح  قد 
وتحقيق معدالت  التقدم  استمرار  لهم  تيسر  التي  واالقتصاديه 

وذلك نتيجه جهود   ،إنتاجيه عاليه في شتي المجاالت الزراعية
ال  االرشاديه  إلي    عيهزرا الخدمه  باالضافه  اليهم  المقدمه 

الكم  حيث  من  أمثل  بشكل  االرشاديه  التوصيات  تطبيقهم 
والوقت   ثورة   كماالكيف  العلميه  النهضه  تلك  على  ترتب 

حيويا   دورًا  لها  كان  التي  واإلتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
فى تواصل وتفاعل سكان دول العالم فيما بينهم فيما يخص  

م امكانيه مناقشه مشاكلهم والتوصل  ن ثوم  ،كل شئون حياتهم
بينهم   السريع  التواصل  خالل  من  لها  مشتركه  حلول  الى 
مجاالت   شتى  فى  تهمهم  التى  المعلومات  على  والحصول 

 الحياه زراعيه وصناعيه وتجاريه و ثقافيه...الخ. 
فى    مشكالت  من  الزراعي  االرشاد  يوجهه  لما  ونظرا 

لتلبيه احتياج بالزراع  المعلوماتم ماته التواصل  كان والبد    ،ن 
التقليدية الطرق  بجانب  حديثه  تواصل  طرق  إستخدام    ، من 

العصر  المعلومات واالتصاالت فى  تكنولوجيا  وفى ظل ثورة 

االتصاالت   وسائل  تطورفى  من  عليها  ترتب  وما  الحالي 
وانتشرت  أخرى,  بعد  سنه  تتطور  التي  الحديثة  االلكترونية 

الم العالم  دول  مستوى  و تقد على  وحاضرهام  ريفها    ،النامي 
وغيرهم   الزراع  استخدامها  على  فى  لوأقبل  منها  إلستفاده 

تكلفة بالحصول على المعلومات التى تهمهم في وقت قصير و 
الهاتف   ،أقل إلستخدام  الزراعي  االرشاد  سعى  لذلك  ونتيجه 

 المحمول فى التعامل مع الزراع والتواصل معهم.
الدر   هذه  فكره  برزت  هنا  هذه  لإل  اسهومن  على  جابة 

المحمول   التساؤالت: للهاتف  الزراع  إستخدام  محددات  ماهى 
, أيضا ما من المجاالت االخرى  في المجاالت الزراعية وغيرها

الهاتف المحمول   المبحوثين من إستخدام  الزراع  مدى إستفاده 
 في المجاالت الزراعية وغيرها من المجاالت.

ف السنين منذ  آالدى  شهدت الزراعة تحوالت كثيره على م
الزراعة مجتمع  إلى  الصيد  مجتمع  من  البشريه  أنتقلت  ،  أن 

واألالت  ومدخالتها  الزراعه  طرق  فى  كبير  تطور  فحدث 
المستخدمه مساحات ،  الزراعيه  أصبحت  الوقت  نفس  وفى 

كبيره من االراضى الزراعيه تدار بواسطه أسر المزارعين من  
العديد ظل  فى  الصغيره  الحيازات  صعوبات ال  من  أصحاب 

متزايد نحو  على  المحددة  الموارد  على  التنافس  فى   ،متمثله 
وتلوث   المياه  ونقص  الزراعيه  األرض   ةالزراعي  بيئهالوفقدان 

    .(2ص:  ،2018  وغيرها من مشكالت )الشناوى:
جعل   ما  بالزراعة    تسعى    مصر هذا  للنهوض  جاهده 

حيث   من  المصرى  االقتصاد  قطاعات  أهم  أحد  بوصفها 
عتمااإلع لسكانهاد  والكساء  الغذاء  توفير  في  ومصدر    ،ليها 

وتستوعب حوالى  ، المواد الخام للعديد من الصناعات التحويلية
وتسهم فى تحسين الميزان التجارى  ،  ربع القوى البشرية العاملة

خاصه   الزراعيه  الحاصالت  من  مصر  صادرات  خالل  من 
)ا الزراعية.  المنتجات  من  وغيرها  والفاكهه    لى: لخو الخضر 

 (.  8ص: ، 2018
وتقوم استراتيجيه مصر وهى بسبيل تنميه قطاع الزراعه  

باستصالح  وذلك  األفقيه  التنميه  أولهما  محورين  على  بها 



 2020ديسمبر   -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

424 

لتعويض  الصحراويه  االراضى  فى  جديده  مساحات  واستزراع 
موارد   إستخدام  نتيجه  سنويا  الزراعيه  االراضى  من  الفاقد 

ز  غير  اعمال  فى  الزراعية  محور   ،يهراعاألرض  وثانيهما 
باالنتاجية  النهوض  يستهدف  الذى  الرأسية  الزراعيه  التنميه 
الزراعية الفدانية من خالل زراعة اصناف ذات انتاجيه عاليه  

 (.  15ص :،  2019ألغلب المحاصيل الزراعية )الحبال:
تستهدف   تعليميه  عمليه  بإعتباره  الزراعي  االرشاد  ويقوم 

مرغوب سلوكيه  تغيرات  فاحداث  مه  ومهارات ى  عارف 
الزراع البحوث والتوصيات   ،واتجاهات  حيث يقوم بنقل نتائج 

االرشادية الزراعية إلى الزراع في صورة بسيطة وسهلة وتتفق  
الذهنية بسهولة  التى   وقدراتهم  وتطبيقها  فهمها  من    ،تمكنهم 

بنقل  الزراعي  االرشادي  الجهاز  يقوم  الوقت  نفس  وفي 
تطبيق تلك التوصيات الى    عنداع  المشكالت التي تواجه الزر 

لها العلمية  الحلول  إليجاد  الزراعى  البحثى  وبذلك   ،جهاز 
الزراعي   االرشاد  جهاز  بين  الفعال  االتصال  عمليه  تستمر 

الزراعي والزراع الزراعي ضرورى لتحقيق ،  والبحث  فالتحديث 
مصر فى  المستدامة  الزراعية  تحديث    ،التنمية  يتم  ولكي 

الزراعي    كل  وضع الزراعة فالبد من   التكنولوجي  التقدم  أنواع 
عامة  م بصفه  االرشاد  مفهوم  ويعنى  الفعلي.  التطبيق  وضع 

الزراع عقول  فى  الواعى  المعلومات   ،التأثير  نقل  خالل  من 
سليم،  والمعرفه لرأى  التوصل  على  قرار  ،  لمساعدتهم  واتخاذ 

 (.      4ص: ، 1982حكيم. )الحبال:
الكثير علي  المفهوم  هذ  التي  ا   من  وينطبق  لمجاالت 

واالجتماعية  االقتصادية  إالنسانية  اإلنشطة  تتناول 
 والتكنولوجيه المختلفة. 

مستمرة    عملية  هو  الزراعي  اإلرشاد  ان  القول  ويمكن 
وم اساسين  بعدين  االتصالي:  تتتضمن  البعد  وهما:  كاملين 

والتسويق  تطويراالنتاج  وسائل  وتوصيل  نقل  يتم  خالله  ومن 
األ من  والممارسات ر،  فكاالزراعي,  والمعارف،  والمعلومات، 

والبعد   المستهدفه،  الفئات  الي  الحديثه  الزراعيه  التكنولجيه 
من   ةالمستهدف  الثاني البعد التعليمي: وفيه تتم مساعدة الفئات

وتطبيق   فهم  علي  تساعدهم  تعليمية  واجراءات  انشطة  خالل 
نوعي وتحسين  الزراعي  االنتاج  تعظيم  بهدف  الوسائل  ته هذه 

واالرتقاءباال الدخل  زيادة  إلي  الريفيةبا  ضافة  )قشطة    لحياة 
 (.  35ص: ، 2013

أكثر   منذ  في مصر  الزراعي  االرشاد  وبالرغم من وجود 
االرشادية   للخدمة  الحالي  الواقع  ان  إال  قرن  نصف  من 
الكثيرمن  الي  ماسة  حاجه  في  التزال  انها  يالحظ  الزراعية 

قبل الصادقة والمخلصة من  والتنفذيين  متخال  الجهود  صصين 
إتساعا بين ماتم   الفجوة تزداد  اذ أن  والزراع في هذا المجال. 
الزراع  تطبيق  وبين  حديثه  زراعيه  تقنيات  من  اليه  التوصل 
الزراعي   االنتاج  علي  سلبا  تنعكس  والتي  التكنولوجيا  لهذه 

 (.  65ص:   ، 2018)عصام: 
الخدمة   وتدني  تدهور  من  الزراعي  االرشاد  ويعاني 

 ة, وإنخفاض فاعليتها وكفائتها وذلك نتيجه للعديد مناديرشاال
والمعوقات والمزمنة  المشكالت  ب  الحادة  جهاز الموجودة 

نعكس علي مستوي إستفادة إالمصري، وهو مااإلرشاد الزراعي  
ورضا المزارعين وسكان الريف عنها، فضال عن تدني مستوي 

االنش هذه  في  المشاركه  عن  وعزوفهم  فيها،  طه  ثقتهم 
الوهاب،  اال األحيان)عبد  أغلب  في  جدا  القليلة  رشاديه 

2016   .) 

 اهداف الدراسة 

تستهدف هذه الدراسه بصفه رئيسية التعرف على محددات  
فى   المحمول  الهاتف  إستخدام  من  الزراع  بعض  إستفادة 

المختلفه  مجاالت  ال من  التنمويه  الهدف  هذا  تحقيق  ويمكن 
 خالل األهداف الفرعيه التالية:   

االجتماعيه  اسدر  -1 الخصائص  بعض  القتصاية  اة 
 المميزة للمبحوثين. واالتصاليه والنفسية

مدى إستخدام المبحوثين للهاتف المحمول  التعرف على    -2
 . فى المجاالت موضع الدراسة

مدى   -3 على  استخدام    ستفادة أالتعرف  من  المبحوثين 
 الهاتف المحمول فى المجاالت المدروسة. 



 ... محددات إستفادة الزراع من إستخدام الهاتف المحمول فى المجاالت التنموية : ابوزيد محمد الحبال وأخرون.،

 

425 

االرتب -4 العالقات  و اطيدراسة  من ة  كل  بين    التأثيرية 
المتغيرات المستقلة المدروسة وبين مستوى استخدام الزراع 
المبحوثين للهاتف المحمول في المجاالت موضع الدراسة  

 كمتغير تابع.  

من   -5 كل  بين  والتأثيرية  االرتباطية  العالقات  دراسة 
استفادة   مستوى  وبين  المدروسة  المستقلة  المتغيرات 

إستخ من  المجاالت ال  دام المبحوثين  في  المحمول   هاتف 
 موضع الدراسة كمتغير تابع. 

 التي تواجه الزراع المبحوثين فى التعرف على المشكالت -6
المحمول  للهاتف  استخدامهم  تعيق  والتى  الدراسة  منطقه 

وماهى    ،وتقلل من استفادتهم منه فى المجاالت المدروسة
 اقترحات حل هذه المشكالت من وجهه نظرهم. 

 والتطبيقية للدراسة: لنظرية همية ااأل

   -األهميه النظرية: -أوال
الباحث بعض   فى  يسعى  تجميع  الى  الدراسة  هذه 

فى   الدراسة  موضوع  حول  أجريت  التى  العلميه  المجهودات 
المحمول واإلستفاده منه في مجاالت   الهاتف  مجال استخدام 
بصورة  ترتبط  التي  المجاالت  من  وغيرها  الزراعى  اإلنتاج 

بم اباشره  الريفىالعمل  المجتمع  وتنمية  وكذلك    ، لزراعى 
دراسات  فى  إليها  اإلستناد  يمكن  بحثيه  نتائج  بتقديم  اإلسهام 
في   االلكتروني  االرشاد  استخدام  مجال  فى  الحقه  ارشادية 
الدراسة   المجاالت موضع  في  منه  واإلستفادة  الزراعي  العمل 

العلمى األسلوب  من  اإلستفاده  يمكن  فإنه   المتبع   وعليه 
مشابهه والمقا مستقبليه  دراسات  اجراء  فى  المستخدمه  ييس 

دحض  أو  تأكيد  في  تفيد  علميه  نتائج   الى  التوصل  بغيه 
نتائج الدراسات السابقه من أجل استكمال الجهود العلميه من  

 .منطلق أن العلم تراكمى
 -األهميه التطبيقية: -ثانيا  

تسفر  من أن  ا  المأمول  بعض  عن  الدراسة  لنتائج هذه 
اإلس  البحثيه يمكن  فيتالتى  منها  الهاتف   فادة  استخدام 

وما يترتب على ذلك    ،المحمول في العمل االرشادي الزراعي

وما  الزراعي  االرشادي  مجاالت  بمختلف  وتنميه  تطوير  من 
أجل  من  بينهما  فيما  تتعاون  مجاالت  من  بها  يرتبط 

وتقدمه انها  وايضا    ،تطويرالمجتمع  ع كما  الضوء  لى  تلقي 
التالمش وإالستفاده اكل  المحمول  الهاتف  إستخدام  من  تحد  ي 

تواصل   ومعوقات  المختلفة,  التنموية  المجاالت  فى  منه 
المشترك  التواصل  تفعيل  وكيفيه  بالزراع  الزراعيين  المرشدين 
التفاعل االرشادى مع الزراع واإلستفادة  فيما بينهم. مما يثرى 

تكنولوج مجال  فى  الحادثه  التطورات  المعمن  لومات  يا 
الزراعيو  االرشادى  العمل  فى  شأنهاو   أيضا   اإلتصاالت    من 

طرق ي  أن تطوير  سبل  إلى  الزراعى  االرشاد  نظر  وجه 
فى   المحمول  الهاتف  إستخدام  خالل  من  الفردي  االتصال 

الزراع مع  يعانيه    ،التواصل  ما  على  التغلب  امكانيه  وبالتالى 
ال عجز في  مادية و االرشاد الزراعى من نقص في اإلمكانيات 

هذا فضال عن   الفنية  قدراتهم  المدربة ونقص  البشرية  الموارد 
وتشتت  تفتت  مشكالت  من  به  وما  االرشادى  العمل  طبيعه 
التواصل مع   الحيازات االرضيه المزرعية مما يزيد من أعباء 

 . الزراع
إلى  تشير  الدراسة  فهذه  إعداد    أخيرًا  في  القصور  أوجه 

يجب التى  التحتية  لإلستإعداده  البنيه  تكنولوجيا ا  من  فاده 
فى  االلكتروني  اإلرشاد  إدخال  فى  واإلتصاالت  المعلومات 

    التعامل مع الزراع.
 االطار النظرى: 

إال  التقدم  من  القدر  هذا  ليحقق  يكن  لم  العلمى  البحث    أن 
األ وخبرات  جهود  المتعاقبةبفضل  من    ،جيال  كان  هنا  ومن 

ت هو  علمى  بحث  اى  تعميم  دعائم  اإلأهم  التبع   يعلمنتاج 
الجهود    ي والفكر  كافه  على  والوقوف  البحث  موضوع  حول 

سواء   السابقه  مباشر إوالخبرات  بصورة  به  غير   ةتصلت  او 
التعرف على الثغرات   ،مباشرة الباحث فى  من شأنه وأن يفيد 

ومعالجتها البحث  تعترى  افضل    التى  نتائج  الى  والتوصل 
 .عمقأ و 
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 تصال: مفهوم  اإل 
االتصال ف  إن  المر كان  البدائيى  عباره   ةاحل  التاريخ  من 

الوسيله   هو  والكالم  ألخر  شخص  من  األخبار  نقل  عن 
لذلك مثل  إثم    ،المالئمه  عالمات  ذلك  بعد  االنسان  ستعمل 

النارإ بحاسه   ،الصوت  ،شعال  مرتبطه  الوسائل  هذه  وأن 
والبصر ج  ، السمع  التاءثم  االكتشافات  مرحلة  أصبح    يت 

رت فيها الكتابه ثم الورق ثم  ظه   حيث  ،ااإلتصال فيها جماعي
وبعدها جاءت مرحلة العصر الحديث الذى تطورت    ،الطباعة

الطباعه تقنية  لنقل    فيه  أكثر سرعة  أخرى  واستعملت وسائل 
الحاسب   ظهر  ثم  والهاتف  والتليفزن  الراديو  مثل  المعلومات 
الشاشات   عبر  نقلها  ثم  وحفظها  المعلومات  لتسجيل  االلى 

 (. 4-3ص ص   : 2005)ابراهيم 
الباحثين  جانب  من  عديده  تعريفات  ظهر  ولقد 
جميعها  وتؤكد  واإلعالم  اإلتصال  علوم   فى  والمتخصصين 
مع  وتعاونهم  وتفاعلهم  البشر  حياه  فى  اإلتصال  أهميه  على 
بعضهم البعض وقد أصبح اإلتصال اإلطار األساسى للعلوم  

ا  ،الحديثه فهذه  إتصال  بدون  أنه ال يوجد علم  تميزه لميزه  إذ 
اإلنسان   بها  يقوم  التى  األخرى  النشاطات     تعتبر   عن جميع 

بطبيعته   العلم  أن  باوير":  فأإ"مارتين  أو    ةنظري  يتصالى 
نتيجه متوصل اليها ال تلقى قيمه علميه إالعن طريق تداولها  

جهإوتبليغها   من  الباحثين  مجتمع  من    ة لى  للنقد  وعرضها 
                . (Boeree Martime 1996) أخرى  ةجه

اإلتصال ف:  نظريات  اإلتصال  نظريات  شكل    ي بدأت 
النظري شروط  فيها  التتوافر  وكتابات  ،  ةالعلمي  ةتصورات 

بالتبعي تطورت  اإلتصال  وبحوث   دراسات   وتطور     ةوبتقدم 
اإلتصال علمي  ،نظريات  نظريات  قواعدها     ةوأصبحت   لها  

 . وأصولها
 : راعياد الز االرش تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في

التغيرات  من  العديد  الحاضر  الوقت  في  العالم  يشهد 
والتي    ةواإلجتماعي  ةاإلقتصادي واقعا  أوالتكنولوجية  نتجت 

جديدا يقوم علي التواصل واإلتصال خالل تطبيقات تكنولوجيا 

تغير  إلى  التغيرات  هذه  أدت  حيث  واإلتصاالت  المعلومات 
أنحا في جميع  الناس  وأسلوب  العاطريقه  العالم    ، لمء  وأصبح 

عصراال  اال يعيش  أوعصر  ن  او  المعرفه  ما   المعلومات 
المعلومات  بتكنولوجيا  المرتبطه  المعلومات  ثورة  يسمي 

يستعان بها في   يالت  ةصبحت المعلومات هي القو أألمتطورة  و 
وأد المعرفه  مستوي  فى    للتأثيرئها  زيادة  االفراد  سلوك  على 

اال  ،المجتمع عاتق  على  العالزراعرشاد  ويقع  االكبر   بءى 
الزراعي التنميه  ب  ةلتحقيق  اإلمكانيات  إوالريفية  كافة  ستغالل 

المعلومات والمعارف في جميع أنشطة الحياة    المتاحة وتوفير
الريفيين   واتجاهات  ومهارات  ومعارف  التفكير  اسلوب  وتغيير 

االرشادي والوسائل  بالطرق  والمتعدده    ةمستعينا  المختلفة 
ا  باعتبارها االرشادى  لمرتكز احد  العمل  لنشاط  االساسيه  ات 

 (.        65ص  ،2018  ،الزراعى)عصام
مرتبطه  أ لقد   الرقمية  التكنولوجيا  وثيقا إصبحت  رتباطا 

العصر حيث تعد الوسيله األكثر   تطورب المجتمعات في هذا 
النامي المجتمعات  لنقل  متطور   ةأهميه  مجتمعات  حيثالي   ة, 

بطريق فى  ةتساهم  معلوماتيمجتمع  بناء    مباشرة  على   ة يعتمد 
اإلتصال  ةالكتروني بخدمات  مباشره  صله  واإلنتاج   ،ذات 
الناميه  او   ،والتعليم الفقرلها  لمجتمعات  تخطى  على    ، القدرة 

للتنميه واإلنتقال   التقليديه  المراحل  لى مسار معرفى  إوتخطى 
الناحيه   من  اكبر  مضافه  بقيمه  ويتمتع  النمو  الى  يستند 

التكنولوجيا  p  :Chapman)0 :02009  (2  االقتصاديه وتلعب 
دورا الحياة  الرقميه  نواحى  كل  في  فى   ،هاما  موجودة  فهى 

  أدوات  المكاتب والمشروعات   ،محطات البث ومؤسسات النقل
 ،وفي البيت  التدريب,  ،والتعليم  ،والمحاسبية  ،ةوالزراعي  ،ةالمالي
والرياضه   ،والتصنيع  ،الصحة  وفي والطاقه,    والصحافه, 

 (. (FAO 2010, P2 اوغيره
التكنولوجي الوسائل  ابرز  من  معالم   يالت  ةولعل  غيرت 

اإلتصاالت في العالم الهاتف المحمول, حيث لم يعرف العالم  
التإ بالسرعه  استخدامه  انتشر  أجهزه   ي ختراعا  بها  انتشرت 

التكنولوجب غيرت  وقد  المحمول,  أو  الثابت  سواء  ا الهاتف 
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ح من  اإلنتاج,  نظأم  من  وجودته الرقمية  اإلنتاج,  حجم  يث 
الم بناءً وشكل  تعديله  يمكن  الذى  المستهلك    نتج  طلب  على 

تكنولوجبا  احدثت  ولقد  الجديدة,  والتقنيات  التطورات,  لمواكبه 
الهاتف المحمول ثوره فى عالم اإلتصاالت الدوليه وأصبحت 

بال تكنو  اليوم  نموا  القطاعات  اسرع  المعلومات  منازع  لوجيا 
وقد مستخدم   واإلتصاالت,  مليار  اربعه  اكثرمن  اليوم  أصبح 

يوميا المحمول  للهاتف  العالم  لقد    (,ESCWA  2010)في 
مستخدم عدد  )اإلنترنت(    يوصل  الدوليه  المعلومات  شبكة 

بليون مستخدم    6. 1الرقمية الى مايزيد عن    كأحد أهم الوسائل
للمعلومة    ألنها           وأكثرقوة لتدعيم العمل أصبحت أسهل وصوال 

(bank.2005  (the world,      يتضح مما سبق أهميه اإلستفاده
المعلومات  من   عامه  تكنونولوجيا  بصفه  الزراعي  العمل  فى 

والعمل االرشادى بصفه خاصة, وذلك من خالل إستخدام كل  
اإلتصال   وسائل  مختلف  الزراعيين  والمرشدين  الزراع  من 

تناقله  كما يمكنهم من اإلستفاده مما ت   االجتماعى فيما بينهم
معلومات وتوصيات ترتبط ارتباطا هذه الوسائل المتطورة من  

مباشرًا بالعمل اإلرشادى والتنميه الريفيه, وبالتالى تحقق تطورًا  
 ملموسا فى شتى مناحي الحياه الريفيه.

 ي األسلوب البحث 
 منطقة وعينة البحث  (1

أ فى  تم  البحث  األجراء  بحثية سكنمحافظة  كمنطقة  درية 
ال الباحث على منطقه   وقد و قع اختياردراسة ،  إلجراء هذه 

بحثي  ةالعامري الزراعيه  كمنطقه  المناطق  اكبر  بأعتبارها  ة 
وتم المزارعين  وعدد  المساحة  حيث  من  اختيار    بالمحافظة 

للدراسة   كمجال  الزراعيه  العامريه  إلداره  التابعه  حارس  قرية 
القرى   أهم  من  أنها  مساحتها بحيث  تبلغ  حيث  العامرية 

)الزر  فدان2300اعية  و (  الحائزين  ,  حائز    700)  عدد   )
ويوجد   والداجنى,  والحيوانى  الزراعى  انتاجها  بتنوع  وتتصف 

الزراع لالرشاد  مركز  من  يبها  وعدد  زراعية,  جمعية   ,
التعليميه   والمعاهد  شاملة    وقد المدارس  في  اتمثلت  لبحث 
حارس     ةهم شروط الدراسة بقريجميع الزارع  ممن ينطبق علي

عددهموال الجمعية 700)   بالغ  بكشوف  المسجلين  مزارع   )
تم    ةالزراعي بنسبه إبالقرية ولقد  ختيار عينة عشوائيه منتظمة 

(15( العينه  فبلغ حجم  الشامله  ولقد    اً ( مزارع105( % من 
( زراع من العينه نظرًا لسفرهم خارج منطقه الدراسه  5استبعد)

الع الزراعة    . مصدر: وزارة( مبحوث100ينه على)فاقتصرت 
اداره واست باألسكندرية,  الزراعه  مديريه  االراضى,  صالح 

حارس   جمعية  النهضة,  تعاونيات  مراقبه  الزراعية,  العامرية 
   (.2018الزراعية )

 التعاريف االجرائية   (2
المبحوثين:را الز   - به    ع  مزارع  يقصد  كل  الدراسة  هذه  فى 

المحم الهاتف  فيستخدم  المعلومات   يول  على  الحصول 
ترتبط بمجاالت نشاطه واهتمامه سواء نباتيه    يالت  ةعيالزرا 

 تضمنها مجاالت الدراسة.   يلتالخ ا وحيوانيه وداجنيه 
المبحوثين: ويقصد به فى هذه الدراسة عدد    -  اعمار الزراع 

المبحوث حتى وقت اجراء   السنوات التى مضت من عمر
   .د السنواتالدراسة معبراعن ذلك بعد

التعليمي    - المبحوثين:المستوى  هذه   للزراع  فى  به  ويقصد 
قضاها التى  السنوات  عدد    فى بنجاح    المبحوث    الدراسة 

 .   عبرا عن ذلك بقيم رقميةم اى من مراحل التعليم المختلفة 
يقصد به فى    :المستوى التعليمى لزوجات الزراع المبحوثين  -

السنوات عدد  الدراسة  المبحوثق  ي الت  هذه  زوجه   ضتها 
راحل التعليم  المختلفة معبرا عن ذلك  ن مى مأفى    بنجاح  

      .بقيم رقمية
المبحوثين  - الزراع  اسرة  أفراد  به :  عدد  هذه    ويقصد  فى 

المبحوث أسرة  أفراد  عدد  نفس   الدراسة  فى  معه  المقيمه 
الخام   أوقد    المنزل   الرقم  عن  ستخدم  افراد  عدد  للتعبير 

 . ة الواحدةاألسر 
مبحوثين: ويقصد بها فى  اع الللزر   ةالحيازة األرضية المزرعي  -

يحوزها   التى  المزرعية  األرض  المساحة  الدراسة  هذه 
 .  قيراطالمبحوث ويقوم بزراعتها معبرا عن ذلك بال
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االتصال:  - لوسائل  المبحوثين  الزراع  فى    تعرض  به  يقصد 
الدراسة   االتصال  عدد  هذه  يستخدمها وسائل  التى 

المختلفه  المبحوث   المعلومات  على  رًا عن عب م  للحصول 
 ذلك  بقيمه رقمية.   

المعلومات    - لمصادر  المبحوثين  الزراع  : الزراعيةتعرض 
  ةيقصد بها فى هذه الدراسة عدد مصادرالمعلومات الزراعي

التى يستقى منها المبحوث معلوماته معبرًا عن ذلك بقيمه 
 .رقمية

ال  -  للزراع  االجتماعيه  بها    مبحوثين:المشاركة    فى يقصد 
الم الوجدالدراسة  إلى  شاركه  تؤدى  والتى  االفراد  بين  انيه 

, يتم زيادة الروابط االجتماعيه وتقويه العالقات بين االفراد
     .  عنها بقيم رقميةالتعبير 

يقصد بها فى هذه الدراسة    درجة القيادية للزراع المبحوثين:  -
مساهمته فى   الوقوف على درجه قيادة المبحوث من حيث

الذات الجهود  فى  مشروعات  مساهمته  وفى  بالقرية  يه 
التدريبي  ةاألنشط لجوء    ةواالرشادي  ةوالبرامج  مدى  وكذا 

ف المبحوثين  مع  مشاركته  ومدى  اليه  كافه   يالجيران 
ذلك  .  ويتم التعبير عن  ةالعالقات والمناسبات اإلجتماعي

 بقيم رقمية.
المبحوثين:  - للزراع  التجددية  هذه    درجة  فى  بها  يقصد 

ع الوقوف  تجديديالدراسة  درجه  حيث    ةلى  من  المبحوث 
المستحدثإ المبتكرات  تطبيق  نحو  المجال    ةتجاهه  فى 

وذلك من خالل استجابته لعشر عبارات    يوالمنزل  يالزراع
  .بقيم رقمية أجباتهم  وتم التعبير عن

المحمول: إمستوى    - للهاتف  المبحوثين   الزراع    ستخدام 
ب مجموع  يقصد  الدراسة  هذه  فى  ال  ه  المعبرة    ةرقميالقيم 

الحصول    يعن إحدى عشر محورًا يستخدمها المبحوث ف
يحتاجها من خالل الهاتف المحمول   يعلى المعلومات الت

الحيوانناإل  وهى اإلنتاج  النباتى,  الداجنيتاج  اإلنتاج   ,ي, 
المنزلية,ا الصغيرة,  إلداره  التعليم,   ةالبيئ  المشروعات 

الصحيةيقالتسو  النواحى  الثق,  النواحى  االدخار    ,ةافي, 

واحدوتواإلستثمار  رقميه  درجه  أعطاء  استخدام,  ل  ةم  كل 
قيم ه باعطائه  تم التعبيرعنفقد  ستخدام   الوبالنسبه لمدى ا

 رقمية.   
من     - المبحوثين   الزراع  استفادة   الهاتف  إمستوى  ستخدام 

م الرقميه  فى هذه الدراسة مجموع القي  هالمحمول: يقصد ب 
عن استفادة  المعبرة  من    مدى  عشر    المبحوث  إحدى 

محورًا  يستخدمها المبحوث فى الحصول على المعلومات 
قد تم  التعبير و التى يحتاجها من خالل الهاتف المحمول  

قمي رقمية  بقيم  ذلك  كل  ع   ةعن  فى إن  هذه    ستفادة 
ستفادة المبحوث من إوبالنسبه لمدى    المجاالت المدروسة,

 . بقيم رقمية هاعن تم التعبيرفقد ام الهاتف المحمول ستخدإ
 : المتغيرات البحثية (3 
البحثية لهذة الدراسه    تمثلت المتغيراتأوال: المتغيرات التابعه:   

  -هما: انتابع فى متغيران 
المجاالت   ي ستخدام المبحوثين للهاتف المحمول فإمستوى    -أ 

                            المدروسة.                     ةيتنمو ال
ستخدام الهاتف المحمول  إمن    ستفادة المبحوثينأ  مستوى   -ب 

 . المدروسة  ةيتنمو المجاالت الي ف
متغيرات   المستقلة: عشر  المتغيرات  اعمار    مستقلة هىثانيا: 
التعليمي المستوى  المبحوثين,  المبحوثين,  الزراع   للزراع 

التعليم الم  يالمستوى  الزراع  أفراد  بحوثينلزوجات  عدد   ,
ال الزراع  األاسرة  الحيازية  السعة  المزرعيه  مبحوثين,  رضية 

لوسائل  المبحوثين  الزراع  تعرض  المبحوثين,  للزراع 
المعلومات  لمصادر  المبحوثين  الزراع  تعرض  االتصال, 

االجتماعيالزراعية المشاركة  درجة   ة,  المبحوثين,  للزراع 
المبحوثين, للزراع  الت  القيادية  للزراع درجة  جددية 

 المبحوثين. 
 :ثيةض البحالفرو  (4

باهداف  تم    يرتبط  بشكل  الدراسة  هذه  فروض  صياغه  
 الدراسة على النحو التالى:  
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مستوى    توجد"  -1 بين  إرتباطية  الزراع  إعالقة  ستخدام 
المحمول   للهاتف  التنموية  المبحوثين  المجاالت  في 

المتغيرات    تابع    كمتغير وبين كل من    المستقلهللدراسة 
ه  المدروسة, اختبار  فويتم  الفرض     ة الصفري  ه صورت  يذا 

 التالية: 
بين   ارتباطيه  عالقة  الزراع إمستوى  "التوجد  ستخدام 

كمتغير المحمول  للهاتف  من   المبحوثين  كل  وبين  تابع 
 .  ة"المتغيرات المستقله المدروسة على حد

مستوى   توجد"  -2 بين  إرتباطية  الزراع إ  عالقة  ستفادة 
من  المب الهاتف  إحوثين  تابع    كمتغير  المحمول  ستخدام 

ويتم    المدروسة"  للدراسة وبين كل من  المتغيرات المستقله
 التالية:  ةالصفري  هصورت  ياختبار هذا الفرض ف

بين  عالقة  "التوجد الزراعإمستوى    ارتباطيه   ستفادة 
من   كمتغيرإالمبحوثين  المحمول  الهاتف  تابع     ستخدام 

كل وبين  المدروسة    للدراسة  المستقله  المتغيرات  كل  من 
 .  ة"على حد

مستوى  "  -3 للهاتف إيتأثر  المبحوثين  الزراع   ستخدام 
فى   المختلفةمجاالت  الالمحمول   تابعر  كمتغي  التنموية 

المستقله المتغيرات  ويتم   المدروسة.   للدراسة وبين كل من 
ف الفرض  هذا            التالية:   ةالصفري  هصورت  ياختبار 

المبحوثيإمستوى    ر"اليتأث الزراع   للهاتف ستخدام  ن  
ف التال  يالمحمول  المختلفة  مجاالت  تابع    كمتغيرنموية 

 . "لمتغيرات المستقله المدروسةى من اللدراسة با
مستوى "  -4 استخدام  إ  يتأثر  من  المبحوثين  الزراع  ستفادة 

فى   المحمول  الالالهاتف  المختلفة  مجاالت    كمتغير تنموية 
ويتم    سة"ة المدرو كل من المتغيرات المستقلب  تابع  للدراسة

صورت فى  الفرض  هذا  اليتأثر   ه اختبار  التالية:    الصفريه 
الزراعإ  مستوى  من   ستفادة  الهاتف  إ  المبحوثين  ستخدام 

التبال  المحمول المختلفة  مجاالت  تابع   كمتغيرنموية 
 .  لمتغيرات المستقله المدروسةى من ابا للدراسة

 

   ج البحثيةئ النتا
االتصاليه ديه و اإلقتصا الخصائص االجتماعيه: بعض أوال

 حوثين:مبلالتى تميز ا النفسيهو 
ن  ع أعمارهم  قل  من تبلغت نسبه    :عمار الزراع المبحوثينأ   -1

سنة40) نسبه  %,    10(  ما تمن  وبلغت  اعمارهم  تراوح 
نسبه من تراوحت , بينما بلغت  %42( سنة  54  –41بين)

بين مجموع    %48  فأكثر(  سنه  54)  اعمارهم  الكلي  من 
 . لمبحوثينل

التعليمالمستو   -2 للمبحوثين:  يى  ذوى    للزراع  نسبة  بلغت 
, بينما بلغت نسبة ذوى  %60المنخفض  ي  المستوى التعليم
التعليم ف%30المتوسط    يالمستوى  نسبة   ي,  بلغت  حين 

  ي من المجموع الكل   % 10المرتفع    يالمستوى التعليمذوى  
 مبحوثين. لل

ت نسبه ثين: بلغالمبحو   لزوجات الزراع  يعليمالمستوى الت  -3
بلغت نسبة ذوى  و ,  %75المنخفض    يذوى المستوى التعليم

التعليم ف%20المتوسط    يالمستوى  نسبة   ي,  بلغت  حين 
التعليم الكل  %5المرتفع    يالمستوى  المجموع  ي  من 

 لمبحوثين. ل
التى   األسر  نسبةبلغت  سرة الزراع المبحوثين:  أعدد افراد    –4

عن  وبلغت  %14  أفراد   3  تقل  مننسبة  ,    فرد أ  7  االقل 
وبلغت  77% من,  المجموع   %9  أكثرف  أفراد   7نسبة  من 
 . للمبحوثين يالكل

المبحوثين:  ةالحياز   -5 للزراع  المزرعية  بلغت نسبه   االرضيه 
تقل حيازاتهم عن وبلغت نسبه من   %49قيراطًا    24  من 

هم اما من بلغت حيازات   %48  قيراطاً   60تقل حيازاتهم عن
ي  من المجموع الكل  % 3  نسبتهمقيراطا فاكثر فقد كانت    60

 لمبحوثين. ل
ذوى بلغررررت نسرررربه  تعرررررض المبحرررروثين لوسررررائل االتصررررال: –6

ذوى التعرررررررررررررررض  ينمررررررررررررررابو , %52التعرررررررررررررررض المررررررررررررررنخفض
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 مبحوثين.      ي للالمجموع الكلمررن  %23نسرربة ذوى التعرررض المرتفررعامررا , %25المتوسررط

 (100=. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا  للخصائص  المميزه لهم )ن1جدول 
 %  الخصائص   %  الخصائص  

 السن  -1 
 سنه فاقل   40  
 56القل من  41  
 فأكثر   56  
 (   70الى  22مدى  )ال

 48.16متوسط الحسابى 
 8.52انحراف معيارى   

 
10 
42 
48 

 المشاركه االجتماعيه   -8
 درجات فأقل   7منخفض   

 درجة   14القل من   8متوسط    
 درجة فأكثر 14مرتفع     

 (  21 – 2ى         ) المد
 (  10.62متوسط حسابى  )

 ( 4.12انحراف معيارى  ) 

 
34 
36 
30 

 وى التعليمى للمبحوثمست  -2
 درجه فأكثر   2منخفض 
 درجات  10القل من   3متوسط 

 درجات  10مرتفع      أكثر من  
 (  16 – 1المدى        ) 
 (  5.85متوسط حسابى )
 ( 3.59انحراف معيارى )

 
60 
30 
10 
 

 درجة القيادية    -9
 درجة فأقل   12منخفض  
 درجة  18القل من  12متوسط   
 فأكثر درجة 18مرتفع     

 (  24 – 9المدى         ) 
 (  14.8متوسط حسابى  )

 ( 3.2انحراف معيارى  ) 

 
37 
51 
12 

مستوى تعليمى لزوجات المبحوثين منخفض   -3
 درجه فأقل  2منخفض 
 درجات   6القل من  3متوسط 

 درجات فأكثر 6تفع أكثر من مر 
 (  12 – 1المدى         ) 
 (  3.63متوسط حسابى  )

 ( 1.76ى  )انحراف معيار 

 
75 
20 
5 

 درجة التجددية     -10
 درجة فأقل   11منخفض 
 درجة  15القل من  12متوسط  
 درجة فأكثر 15مرتفع    

 (  22 – 9المدى         )
 (  14.0متوسط حسابى  )

 ( 3.39انحراف معيارى  ) 

 
24 
37 
39 

 عددافراد االسره  -4
 فرد فأقل   3سعه االسريه  

 فرد 7القل من  4سعه  
 افراد فأكثر   7ه  سع

 (  9 – 2المدى         ) 
 (  5.19متوسط حسابى  )
 (1.6انحراف معيارى  )

 
14 
77 
9 

 عدد مرات استخدام الهاتف  -11
 درجة فأقل   15استخدام منخفض  

 درجة   25 اقل من15استخدام متوسط 
 درجة فأكثر 25استخدام مرتفع   

 (  25 – 5المدى         ) 
 

 
54 
27 
19 

 ازه االرضيه  الحي  -5
 قيراط  فأقل   24منخفض  

 قيراط  60القل من  25متوسط 
 قيراط فأكثر        60مرتفع      

 ( قيراط 70 – 20المدى   )    
 (  42.16متوسط حسابى  )
 ( 17.9انحراف معيارى  )

 
49 
48 
3 

 مدى استخدام الهاتف -12
 درجة فأقل  51مدى منخفض  
 درجة 81القل من  52مدى متوسط   

 درجة فأكثر 81ى مرتفع    مد
 (  102-38المدى         ) 
 ( 66متوسط حسابى  )

 (15انحراف معيارى  ) 

 
54 
27 
19 
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 1تابع جدول  
 %  الخصائص   %  الخصائص  

 ل تعرض المبحوثين لوسائل االتصا -6
 درجات فأقل   3منخفض 

 درجات    8القل من   3توسط  م
 درجات   8مرتفع      أكثر من  

 ( 12 – 2المدى        )
 ( 5.5متوسط حسابى )
 ( 3.00انحراف معيارى )

 
52 
25 
23 
 

 عدد مرات االستفادة من الهاتف -13
 درجة فأقل  15استفادة منخفض 
 درجة  25اقل من 15استفادة متوسط 
 درجة فأكثر  25   استفادة  مرتفع

 ( 25 – 5)       المدى  
 

 
48 
22 
30 

التعرض  لمصادر المعلومات الزراعيه  منخفض   -7
 درجه فأقل   15

 درجة   20القل من  16متوسط 
 درجة فأكثر  20مرتفع 

 ( 24 – 10المدى         ) 
 ( 20متوسط حسابى  )
 ( 4.9انحراف معيارى  )

 
16 
65 
19 

 مدى استفاده من الهاتف -14
 درجة فأقل  56مدى منخفض 
 درجة 87القل من  57مدى متوسط  
 درجة فأكثر 87مدى مرتفع   
 (   102-38المدى      ) 

 (  71.5متوسط حسابى ) 
 (15.5انحراف معيارى  ) 

 
63 
24 
13 

 
 ي ذو  بلغرت نسربه  علومرات:الم  تعرض المبحروثين لمصرادر  –7

التعرررررررررض  ي نسرررررررربة ذو  امررررررررا ,%16 التعرررررررررض المررررررررنخفض
 المرتفررررع نسرررربة ذوى التعرررررضفررررى حررررين , %65المتوسررررط 

 مبحوثين.ي للالمجموع الكل من 19%
بلغررررررت نسرررررربه ذوي  لمبحرررررروثين:لالمشرررررراركة االجتماعيررررررة   -8

, بينمرررررا نسررررربة ذوي % 34 مسرررررتوى المشررررراركة المنخفضرررررة
 %30ما ذوي المستوى المرتفرعبين  ,%36  المستوى المتوسط

 وع الكلي للمبحوثين.جمالم
بلغرت نسربه ذوي درجره القياديرة  مبحوثين:لل ةدياقيال درجه  -9

 ,%51, وذوى درجررررة القياديررررة المتوسررررطة%37 المنخفضررررة
 مررررررررررن %12           وذوى درجرررررررررة القياديررررررررررة المرتفعرررررررررة

 لمبحوثين.          وع الكلي لجمالم
بلغرررررت نسررررربة ذوي درجررررره  وثين:لمبحرررررلة تجدديرررررال درجررررره -10

وذوي درجرررررررررررة التجررررررررررردديي  %24 التجدديرررررررررررة المنخفضررررررررررره
 مررن %39 وذوى درجررة القياديررة المرتفعررة ,%37 وسررطهالمت
 لمبحوثين.   وع الكلي لجمالم

مرردى إسررتخدام الررزراع المبحرروثين للهرراتف المحمررول  فررى  -11
المجرررراالت التنمويررررة المدروسررررة االحرررردى عشررررربلغت نسرررربة 

, حررين بلغررت نسرربة %54تخدام المررنخفضذوي مسررتوى إالسرر
نسربة ذوي   , وبلغرت%27  ذوي مستوى االسرتخدام المتوسرط

   .لمبحوثينالمجموع الكلي لمن  %19 االستخدام المرتفع
مدى إستفادة الزراع المبحوثين من الهراتف المحمرول فري   -12

المجررراالت التنمويرررة المدروسرررة األحررردى عشرررر بلغرررت نسررربة 
, وبلغرررررررررررت نسررررررررررربة ذوى %63ذوي إالسرررررررررررتفادة المرررررررررررنخفض

وبلغرررررت نسررررربه ذوي إالسرررررتفادة  ,%24االسرررررتفادة المتوسرررررط 
 لمبحوثين. المجموع الكلي لمن  %13رتفع الم

المتغيرات   من  كل  بين  البسيطة  اإلرتباطيه  العالقات  ثانيًا: 
الزراع   استخدام  مدى  وبين  المدروسة  المستقلة 

المحمو للهاتف  مجاالت المبحوثين  عشر  احدى  فى  ل 
 تنمويا  كمتغير تابع.   

استخدام   مدى  بين  البسيط  االرتباط  تحليل  من  اتضح 
المدروسه  المبحوث التنمويه  المجاالت  فى  المحمول  للهاتف  ين 

يلى:    ما  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  وبين  تابع  كمتغير 
معنوية ارتباطية  عالقة  المعنوى   عند  طردية  وجود   المستوى 

التالية:  ( 0.01) المستقلة  للمتغيرات  بالنسبه    المستوى   ذلك 
ال لزوجات  التعليمي  المستوى  للمبحوثين,  مبحوثين، التعليمي 

  الحيازةاالرضيه للمبحوثين, 
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المبحوثين  2جدول   الزراع  استخدام  مدى  وبين  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  من  كل  بين  البسيطة  اإلرتباطيه  العالقات   .
 .للهاتف المحمول

 معامل اإلرتباط البسيط  قيمة العالقات اإلرتباطية البسيطة بين المتغيرات المستقله المدروسه ومدى إستخدام الهاتف المحمول 

 **    0.436- اعمار الزراع المبحوثين   - 1

 **     0.550 المستوى التعليمى للزراع المبحوثين  - 2

 **     0.470 المستوى التعليمى لزوجات الزراع المبحوثين  -3

 **    0.232- عدد أفراد اسرة الزراع المبحوثين  -4

 **     0.314 ن الحيازه االرضيه المزرعية للمبحوثي  -5

 **     0.482 تعرض الزراع المبحوثين لوسائل االتصال      -6

 **     0.352 تعرض الزراع المبحوثين لمصادر المعلومات الزرعية  -7

 **     0.444 راع المبحوثين المشاركة االجتماعية  للز  - 8

 **     0.310 درجة القيادية للزراع المبحوثين   - 9

 **     0.300 لزراع المبحوثين    درجة التجددية ل  -10

 (   0.01** مستوى معنويه  ) 

 
المبحوثين   تعرض  االتصال,  لوسائل  المبحوثين  تعرض 

االجتماعية   لمصادر المشاركة  الزراعية,  المعلومات 
التجددية  للمبحوثين درجه  المبحوثين,  للزراع  القيادية  درجة   ,

عك معنوية  إرتباطية  وجودعالقة  إتضح  كما   سيةللمبحوثين 
االحتمالى  عند أعمار    (0.01)  مستوى  لمتغير  بنسبة 

 المبحوثين, وعدد أفراد اسرالمبحوثين.    
المستقلة   المتغيرات  بين  االنحدارية  العالقات  ثالثًا: 

استخدام ومدى  المحمول     المدروسة  للهاتف  المبحوثين 
 في المجاالت التنموية المدروسة.

بعض بين  االنحداري  التحليل  نتائج  المتغيرات   أوضحت 
للهاتف   المبحوثين  استخدام  مدى  وبين  المدروسه  المستقله 
المحمول فى المجاالت التنموية المدروسة حيث تبين معنويه 

التابع المتغير  على  مستقله  متغيرات  سبعة  في   تأثير  متمثله 
التعليمي  المستوى  للمبحوثين,  التعليمي  المستوى  اآلتى: 

المبحوثين تعرض  المبحوثين,  االتصال,    لزوجات  لوسائل 
المشاركة الزراعية,  المعلومات  لمصادر  المبحوثين   تعرض 

الحيازة  للمبحوثين,  القيادية  درجة  للمبحوثين,  االجتماعية 
 االرضيه المزرعية للمبحوثين.

 لبحثى الفرض ا
إزاء ما تبين للباحث من عردم معنويرة العالقرات اإلنحداريرة 

فررري المجررراالت برررين متغيرررر مررردى إسرررتخدام الهررراتف المحمرررول  
التنمويررررره المدروسرررررة وثرررررالث متغيررررررات مسرررررتقله هررررري: أعمرررررار 

عرردد أفررراد أسررر المبحرروثين, درجرره التجدديررة للررزراع  المبحرروثين,
حداريرره بررين متغيررر المبحروثين, ولقررد اتضررح معنويرره العالقرره اإلن

مرررررردى إسررررررتخدام الهرررررراتف المحمررررررول فرررررري المجرررررراالت التنمويررررررة 
متبقيررره وبالترررالى يررررفض المدروسررة  وسررربعه متغيررررات مسرررتقلة ال

الفرررض الصررفري القائررل بأنرره "توجررد عالقرره بررين مرردى إسررتخدام 
الهرراتف المحمررول  فرري المجرراالت التنمويررة المدروسررة وكررل مررن 

الفرررض االصررلى بعررد تعديلرره  المتغيرررات المسررتقلة العشررره ويقبررل
 في الصوره التاليه: 

"يترررأثر مررردى اسرررتخدام الرررزراع المبحررروثين للهررراتف المحمرررول  
 ى المجاالت التنمويه المدروسة  وكل من المتغيرات المستقله ف
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 سبيه للمتغيرات المستقله فى تأثيرها على متغير استخدام الهاتف المحمول. األهميه الن. 3جدول  

معامل النحدار   الترتيب 
 الجزئى القياسى 

معامل االنحدار   قيمة "ت" 
 الجزئي 

 المتغيرات المستقله  

 المستوى التعليمي للزراع المبحوثين  7.241 6.57 0.362 األول 

 ي لزوجات الزراع المبحوثين  المستوى التعليم 3.457 8.40 0.264 الثانى 

 تعرض الزراع المحوثين لوسائل االتصال     2.659  0.243 الثالث

 تعرض الزراع المبحوثين لمصادر المعلومات الزراعية    1.415 5.44 0.240 الرابع

 المشاركة االجتماعية للزراع المبحوثين 1.454 3.450 0.239 الخامس 

 القيادية للزراع المبحوثين   درجة  1.321 2.173 0.128 السادس 

 الحيازة االرضيه المزرعية للزراع المبحوثين  2.219 2.335 0.120 السابع

 
التاليرررررره : المسررررررتوى التعليمرررررري للررررررزراع المبحرررررروثين, المسررررررتوى 

المزرعية   مبحوثين, الحيازه االرضيهالتعليمي لزوجات الزراع ال
للزراع المبحروثين, تعررض الرزراع المبحروثين لوسرائل االتصرال, 
تعرررررررض الررررررزراع المبحرررررروثين لمصررررررادر المعلومررررررات الزراعيررررررة, 
المشاركة االجتماعية  للزراع المبحروثين, درجرة القياديرة للرزراع 

 ".المبحوثين, وذلك فى ظل التأثيرات التبادليه لهذه المتغيرات
المتغيرات   من  كل  بين  البسيطة  اإلرتباطية  العالقات  رابعًا: 
الزراع   إستفادة  مدى  وبين  المدروسة  المستقلة 
احدى عشر مجااًل  في  المحمول  الهاتف  المبحوثين من 

 ير تابع.تنمويا  كمتغ

ارتباطية   البسيط وجود عالفه  التباين  تحليل  تبين من  لقد 
( االحتمالى  المستوي  عند  بالنسبة  0.01معنوية  وذلك   )

للمبحوثين,   التعليمي  المستوى  التاليه:  المستقلة  للمتغيرات 
االرضيه  الحيازة  المبحوثين,  لزوجات  التعليمي  المستوى 

ال,تعرض الزراع للمبحوثين, تعرض المبحوثين لوسائل االتص
المبحوثين لمصادر المعلومات الزراعية, المشاركة االجتماعية  

القيادية درجة  التجددية    للمبحوثين,  درجه  للمبحوثين, 
معنوية   ارتباطيه  عالقه  وجود  تبين  حين  فى  للمبحوثين. 

( بنسبه لمتغير أعمار 0.01عكسيه عند المستوى االحتمالى ) 
 مبحوثين.المبحوثين, وعدد أفراد أسرة  ال

العالقااااات اإلنحداريااااة بااااين المتغياااارات المسااااتقلة  -خامساااااً 
ين مان الهااتف المدروسه ومادى إساتفادة الازراع المبحاوث

المحماااول  فاااى المجااااالت التنموياااه المدروساااة  كمتغيااار 
 تابع.

لقررررد أوضرررررحت نتررررائج التحليرررررل االنحرررردارى برررررين المتغيررررررات 
حرروثين مررن المسررتقله المدروسرره وبررين مرردى اسررتفادة الررزراع المب

الهاتف المحمرول فرى المجراالت التنمويره المدروسرة, ولقرد تبرين 
على المتغيرالتابع متمثله فري معنوية تأثير سته متغيرات مستقلة

اآلترررررررررررررررررى: المسرررررررررررررررررتوى التعليمررررررررررررررررري للرررررررررررررررررزراع المبحررررررررررررررررروثين,  
المشرررررراركةاالجتماعية للررررررزراع المبحرررررروثين, المسررررررتوى التعليمرررررري 

ديرررة للرررزراع المبحررروثين, لزوجرررات الرررزراع المبحررروثين, درجرررة القيا
الحيررازة االرضرريه  تعرررض الررزراع المبحرروثين لوسررائل االتصررال,

 المزرعيه للمبحوثين.
ي        وذلررررك اسررررتناد إلرررري قيمرررره "ف" حيررررث بلغررررت قيمتهررررا حرررروال

           ( حيررررررررث ثبررررررررت معنويتهررررررررا عنررررررررد مسررررررررتوى إحتمررررررررالى75.83)
هرررررذا باالضرررررافة الررررري أن المتغيررررررات المسرررررتقلة السرررررته  (0.01)
مرن مقردار التبراين الرذي %60جتمعة تسراهم فري تفسرير حرواليم

مررره معامرررل يمكرررن حدوثررره فررري المتغيرررر الترررابع ا سرررتنادًا إلرررى قي
 % . 60التى بلغت (2التحديد )ر
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 الفرض البحثى:
إزاء ما تبين للباحث من عدم معنوية العالقرات إالنحداريرة 
بين متغير مدى إستفادة المبحوثين من الهراتف المحمرول  فري 
المجررراالت التنمويرررة المدروسرررة واربعرررة متغيررررات مسرررتقلة هرررى: 

عرررررض الررررزراع أعمرررارالمبحوثين, عرررردد افررررراد أسررررر المبحرررروثين, ت
المبحررررروثين لمصرررررادر المعلومرررررات الزراعيرررررة, درجرررررة التجدديرررررة 
للمبحوثين, ولقرد إتضرح معنويرة العالقرة االنحداريرة برين متغيرر 

حمررررول فرررري مرررردى إسررررتفادة الررررزراع المبحرررروثين مررررن الهرررراتف الم
المجاالت التنموية المدروسة وهرى سرتة متغيررات مسرتقلة هرى: 

ركة االجتماعيررررررررررة المسررررررررررتوى التعليمرررررررررري للمبحرررررررررروثين, المشررررررررررا
للمبحرررروثين, المسررررتوى التعليمرررري  لزوجررررات المبحرررروثين, درجررررة 
القياديرررررة للمبحررررروثين, تعررررررض المبحررررروثين لوسرررررائل االتصرررررال, 

يررررفض الفررررض الحيرررازة االرضرررية للرررزراع المبحررروثين, وبالترررالي 
"ال توجررررد عالقرررره بررررين مرررردى إسررررتفادة      الصررررفري القائررررل بأنرررره

ي المجررررراالت التنمويرررررة المبحررررروثين مرررررن الهررررراتف المحمرررررول  فررررر
المدروسررة وكررل مررن المتغيرررات المسررتقلة العشرررة ويقبررل الفرررض 

 أالصلى بعد تعديلة فى الصورة التالية: 
 يتررأثر مرردى إسررتفادة المبحرروثين مررن الهرراتف المحمررول  فرري

المجرررراالت التنمويررررة المدروسررررة وكررررل مررررن المتغيرررررات المسررررتقلة 
اركة االجتماعيرررة التاليرررة: المسرررتوي التعليمررري للمبحررروثين, المشررر

للمبحررررروثين, المسرررررتوي التعليمررررري لزوجرررررات المبحررررروثين, درجرررررة 
القياديرررررة للمبحررررروثين, تعررررررض المبحررررروثين لوسرررررائل اإلتصرررررال, 

ظرل الترأثيرات  الحيازة االرضية المزرعية للمبحروثين, وذلرك فري
 .التبادلية لهذه المتغيرات

 تقلة المدروسة ومدى إالستفادة من الهاتف المحمول.  . العالقات اإلرتباطية البسيطة بين المتغيرات المس4جدول 

 قيمة معامل اإلرتباط البسيط  المتغيرات المستقلة    

 ** 0.331- أعمار الزراع المبحوثين   - 1

 **     0.488 للزراع المبحوثين المستوى التعليمي  - 2

 **     0.466 المستوى التعليمي لزوجات الزراع المبحوثين  -3

 **    0.442- أسرة الزراع المبحوثين عدد أفراد  -4

 **     0.304 الحيازه االرضيه المزرعية للمبحوثين  -5

 **     0.377 تعرض الزراع المبحوثين لوسائل االتصال      -6

 **     0.452 لمبحوثين لمصادر المعلومات الزراعية تعرض الزراع ا -7

 * *    0.548 المشاركة االجتماعية  للزراع المبحوثين  - 8

 **     0.214 درجة القيادية للزراع المبحوثين   - 9

 **     0.386 درجة التجددية للزراع المبحوثين    -10

 (   0.01** مستوى معنويه  ) 

 رات المستقلة في تأثيرهاعلى متغيراإلستفادة للهاتف المحمول  . األهميه النسبية للمتغي5جدول 

معامل النحدار   الترتيب 
 الجزئى القياسى 

معامل االنحدار   مة " ت " قي
 الجزئي 

 المتغيرات المستقلة  

 المستوى التعليمي للزراع المبحوثين  6.953 6.050 0.385 األول 
 زراع المبحوثين  المشاركة االجتماعية لل 1.626 3.765 0.297 الثانى 
 المستوى التعليمي لزوجات الزراع المبحوثين  3.624 2.906 0.264 الثالث
 درجة القيادية للزراع المبحوثين    1.609 2.581 0.259 الرابع

 تعرض الزراع المحوثين لوسائل االتصال  3.405 1.954 0.244 الخامس 
 للزراع المبحوثين الحيازة االرضية المزرعية  1.955 1.521 0.120 السادس 

 %      60" 2(                            " ر75.83"ف" )  
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التى المشكالت  من   سادسًا:  وتحد  المبحوثين  تواجه 

إستفاداتهم من الهاتف المحمول فى المجاالت التنموية 
روسة والبالغ عددها إحدى عشر مجاالً اتضح وجود المد

وت المبحوثين  تواجه  التى  المشكالت  من  بعض  حد 
إستخدام الهاتف المحمول وإالستفادة منه في المجاالت  

وهى:   ار التنموية  المحمول,  شبكه  كفاءة  تفاع ضعف 
المحمول   لشركات  أفرع  توافر  عدم  الخدمه,  تكاليف 
إرتفاع   المحمول,  شركات  الرقابةعلى  ضعف  بالقرى, 

بشروط  المحمول  شركات  إلتزام  عدم  المحمول,  اسعار 
 بة المحمول.      التعاقد, ارتفاع ضري

للتغلب  المبحوثين  نظر  وجهة  من  المقترحة  الحلول  سابعًا: 
تواجههم   التى  المشكالت  الهاتف على  استخدام  عند 

على   التغلب  وأيضا  منه  االستفادة  من  وتحد  المحمول 
المحمول  الهاتف  إستخدام  عن  الناتجة  السلبيه  االثار 

 وهى: 

 
 

 حوثين وفقًا الهميتها النسبية لديهم.المشكالت التي تواجه المب .6جدول 

 %  التكرار  المشكالت التي تواجه المبحوثين 
 90 90 ات المحمول لمنطقة الدراسة. ضعف وسوء تغطية شبك  -1 

 80 80 إرتفاع تكاليف الخدمه للمحمول. -2

 70 70 عدم توافر افرع للشركات داخل القرى بمنطقة الدراسة.  -3

 33 33 ماكن فاصله خارجيه لتفصل بين الشكاوى العمالء والشركهعدم وجود رقابة من ا -4

 22 22 إرتفاع في اسعار المحمول. -5

 18 18 م إلتزام شركات المحمول بشروط التعاقد.عد – 6

 15 15 إرتفاع ضريبة المحمول. – 7

 10 10 كثرة إستخدام الهاتف بين افراد االسره يؤدى إلى ضعف الترابط األسري  –8

 . توزيع الحلول المقترحة من وجهه نظرالمبحوثين وفقًا الهميتها النسبية.  7ل جدو
 %  التكرار  المبحوثين  الحلول المقترحة من وجهة نظر

 90 90 عمل الشركة على تقويه الشبكات وصيانتها.  -1 

 85 85 وجود شبكات رسميه تدعمها  الحكومه خاصه بها. -2

 75 75 القرى تسهيال لعمالئها.   ضروره توفير أفرع رئيسيه داخل  -3

لتواصرررل بيرررنهم وبرررين المرشرررد الزراعرررى  يقررروم االرشررراد الزراعرررى بتوزيرررع هواترررف علرررى المرررزارعين المميرررزين لتقويررره ا –4
   .لتوصيل التوصيات االرشاديه

55 55 

 35 35 ان تكون الحكومه فاصله فى الشكاوى بين الشركات والعمالء.  -5

 32 32 ة الفعلية للباقة ويفضل ان يكون الشحن سنوي.ان يتم إيضاح القيم -6

 21 21 .الثار السلبيه للهاتف المحمول على الصحة العامةلمعرفه  ا التوصيه بأهميه اجراء االبحاث وإيضاحها –7

 8 8 ان يكون هناك توعيات ارشادية أن كثرة إستخدام الهاتف قد  يؤثر على التواصل االسرى .   -8
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ABSTRACT 

Determinants of Farmers Benefits of using Cell Phone in  Development All lds 

in One of Amria Villages in Alexandria Governorate 

Abo Zaid Mohamed El-Habbal, Aladdin Amin Baitah, Kamal Eisa Sakr and Sami Rabie Abdo 

This research mainly aimed at identifying the 

determinants that the research group benefited from 

using cell phone in eleven development fields in 

Amiriya were, Alexandria Governorate;     

1- To study some of the social, economic, 

communication and psychological characteristics of 

the researched farmers.      

2- To study the extent of farmers use of the mobile 

phone by the respondents, arm in the studied 

development fields.  
3- To know the extent to which the respondent arm has 

benefited from using the mobile phone in the studied 

development fields. 
4- To study the correlative and influential relationships 

between each studied independent variables and the 

level of researched farmers, use of mobile phones in 

the areas under study as a dependent variable.  
5- To study the correlational and influential 

relationships between each of the independent 

variables studied and of the level of benefit of the 

surveyed farmers from using the mobile phone in the 

areas under study and adependent variable.     
 6- To identify problems facing   farmers researched in 

the study area that    hinder their use of mobile 

phone and reduce their benefit from it in the school 

fields and what are the suggestions for solving these 

problems from their point of view. 
- Collecting and analyzing data: The researcher relied 

on the questionnaire in a Personal interview to 

complete the research data from the respondents, 

arm whose number was (100) respondents randomly 

selected sample  of the total number of farmers in 

the research area (700) farmers, Frequency tables, 

arithmetic mean, standard deviation, simple 

correlation coefficient, regression, analysis and (t) 

test was used in  analysis  process using  (spss) 

program .The most prominent results of the study 

were as follows:  
1- Some of the social economic,communication and 

psychological characterize of the surveyed farmers 

the majority of the respondents were of middle ages, 

of low educational level of farmers and their wives, 

with high family capacity of the surveyed farmers, 

small farm holding capacity of the respondents and 

their high level of exposure to the means.with 

different contact, of high level of  exposure to 

agricultural information sources with  high level of 

social participation and the high level of leadership 

of the respondents. 2- the extent of the researched 

farmers use of mobile phone in the studied   

development fields the eleven percent of people with 

level of employment 54%, while the percentage of 

the average use level was 27%and the percentage of 

those with high employment reached 19% of the 

total number of researchers. 3-The extent to which 

the researched farmers benefit from the mobile 

phone in the eleven studied development fields the 

percentage of those with low benefit reached 63%, 

the average of benefit reached 24%, and the high 

level of benefit rate reached 13%, of the total 

number of the studied farmers. 4- Simple 

correlational relationships between each of the 

studied independent variables and the extent of the 

researched farmers use of the mobile phone in 

eleven developmental domains as a dependent 

variable. there is a direct significant correlational 

relationships at the mean level (0.01) with respect to 

the following independent variables: educational 

level of the surveyed farmers, educational level of 

the surveyed farmers; wives, agricultural land tenure 

of the researched  farmers, exposure of the 

researched  farmers to the means of  communication, 

exposure of the surveyed farmers to agricultural 

information sources , social participation of the 

surveyed farmers and  degree of leadership of 

researched  farmers and  degree of regenerative 

farmers studied. 5- The  regression relationships 

between the studied independent variables and the 

extent to which the surveyed farmers use the mobile 

phone in the studied developmental areas  the 

significance of the effect of seven independent 

variables on the dependent variables represented in 

the following: The  educational level of the surveyed 

farmers ,the educational level of the surveyed 

farmers, wives, the exposure of the surveyed farmers 

to the means of communication, the exposure of the 

surveyed farmers, to sources, social participatory 

agricultural information for the researched farmers 

the degree of leadership of the researched  farmers 

and  farm land possession of researched. 6- The 

simple correlational relations between each of the 

independent variables studied and the extent to 

which the researched farmers benefit from the 

mobile phone in eleven areas of development as a 

dependent variable, the simple variance analysis 
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revealed the existence of as      Igniflcant correlation 

at the probability level (0,01) with respect to the 

following independent variables:  educational level 

of surveyed farmers, the educational level of 

surveyed farmers' wives, researched farmers' farm 

holdings to the means of  communication,social 

participation of the surveyed farmers, degree of 

leadership of the surveyed farmers, the degree of 

regeneration of the researched farmers, while the 

existence of an inverse signiflcant correlation was 

found at the probability (0.01) in relation to the age 

variable of the studied farmers and the number of 

family members of the surveyed farmers. 7-The 

regressive between the studied independent variabies 

and the extent to which the researched farmers 

benefit from the mobile phone in the studied 

developmentl areas as a dependent variables. the 

significance of the effect of six  independent 

variables on the dependent variable rebresented  in 

the following the educational level of the 

rebresented  arm the social participation of the 

surveyed farmers, the  educational level of the 

surveyed farmers, wives the  degree of leadership of 

the  surveyed farmers, the researched farmers 

exposure to the means of communication of the 

researched farmers agricultural land holdings based 

on the value of ''p'' where its value was about this is 

in addition to the fact the six  independent variables 

combined contribute to explaining about 60 % of the 

amount of variance that can occur in the dependent 

variable based on the value of the renewal rate  ( R2) 

which amounted to 60%.  8– Problems facing the 

researched farmers and limiting beneflt of the 

resarched farmers from mobile phone in the studied 

development flelds;. These problems were as 

follows: 
1- Poor efflciency of the mobile network. 2- High 

service costs 3-Unavailability of mobile network 

branches in villages. 4-weak control over mobile 

companies 5- High mobile prices. 6- Non –compliance 

by mobile companies contract condition. 7- The 

increase in the mobile tax. 8- Proposed solutions were 

from the respondents point of view to overcome the 

problems they face when using mobile phones and limit 

their benefit from it. 1- Were; The companys work to 

strengthen and maintain net work 2- the existence of 

official network supported by the government of its 

own. 3-The necessity to provide the main elevators 

inside the villages in order to facilitate their customers. 

4-The agricultues extension distributes telephones to 

distinguished fermers to strengthen communication 

between them and the   agricultural guide to deliver the 

indicative recommendations. 5-The government should 

be abuffer for complaints between companies and 

customers. 6-The actual value of the package be 

clarified, and it is preferable that the shipment be 

annual. 7- The importance of conducting and clarifying 

research to know the negative effects of the mobile 

phone on public health. 8- Prosence of informational 

awareness that the frequent use of the mobile phone 

affect family communication.   

 
 
 


