
 

 

إحدى  ب التوصيات اإلرشادية الزراعيةاستخدام وسائل التواصل االجتماعي في تلقي  من المزارعيناستفادة 
منطقة البستان بمحافظة البحيرةُقرى   

 1سماعيلإإسماعيل عبد المالك محمد 

 
 قسم العلوم االقتصادية والتعاونية الزراعية بالمعهد العالي للتعاون الزراعي 1

 2021 يونيو13 ى، الموافقة على النشر ف2021 مايو 05 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
  المزارعين   استفادة  درجةهدف هذا البحث إلى التعرف على  ي

الشهيد عبد المنعم  قرية االجتماعي بوسائل التواصل من استخدام 
تلقي    رياض في  البحيرة  بمحافظة  البستان  توصيات  البمنطقة 
األهداف  ةالزراعي  يةاإلرشاد  خالل  من  وذلك  التالية،  الفرعية  ، 

اتجاهات  التواصل  نحو    المزارعين  تحديد  وسائل  استخدام 
استخدام  تحديد  و   االجتماعي، سائل  لو الفعلي    المزارعيندرجة 

االجتماعيالتواص  بين  ل  االرتباط  على  والتعرف  المتغيرات  ، 
المدروسة   منالمستقلة  كل  وبين  استفاد للمبحوثين،  درجة    تهم : 

االجتماعي، التواصل  وسائل  استخدام  نحو   من  واتجاهاتهم 
و  االجتماعي،  التواصل  وسائل  الفعلي    استخدامهمدرجة  استخدام 

االجتماعي التواصل  اإل   لوسائل  التوصيات  تلقي  رشادية  في 
من  الزراعية المزارعين  استفادة  درجة  بين  العالقة  وتحديد   ،

ا  تلقي  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  لتوصيات  استخدام 
اإلرشادية الزراعية، ودرجة اتجاهاتهم نحو هذه الوسائل، ودرجة  

 استخدامهم الفعلي لها. 
استفادة  لمدى    الوصفيمنهج  العلى    البحثهذه    ويعتمد

الشه مزارعي   القرية  التابعة  يد عبد  البستان  بمنطقة  رياض  منعم 
وسائل التواصل  من استخدام  لمركز حوش عيسى بالبحيرة  إداريًا  

قد تم إجراء  و ،  اإلرشادية الزراعيةتوصيات  الاالجتماعي في تلقي  
عددها   بلغ  عينة  على  البحث  شاملة    116هذا  من  مزارعًا 

البالغ   بالقرية  وق  165  قوامهاالمزارعين  جمع مزارعًا،  تم  د 
ت عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة استبيان  البيانا 
م، وتم عرض 2021وذلك خالل شهر يناير  لهذا الغرض،    اعدت

تحليل   وتم  المئوية،  والنسب  العددي  التوزيع  جداول  في  النتائج 
لبيرسون،   البسيط  االرتباط  معامل  باستخدام  وذلك  البيانات 

االجتماعية  حصائية إلحصاءات العلوم  باستخدام برنامج الحزم اإل
SPSS. 

 :وقد تبلورت أهم النتائج فيما يلي
أن المبحوثين   تبين  أرباع  ثالثة  من  يقرب  ٪(، 71.6)  ما 

االجتماعي   التواصل  وسائل  استخدام  من  استفادتهم  في  مستوى 
الزراعية   اإلرشادية  التوصيات  و تلقي  ثلثي  مرتفعًا،  من  يقرب  ما 

( ل٪63.3المبحوثين  مرتفع  (  مستوي  االتجاهات  أيضًا  ديهم  من 
يزيد عن    امو االجتماعي.  واصل  اإليجابية نحو استخدام وسائل الت

 ( المبحوثين  لوسائل  56نصف  الفعلي  استخدامهم  مستوى   ،)٪
تلقي   في  االجتماعي  الزراعية التواصل  اإلرشادية    التوصيات 

   .اً متوسط
ين درجة  كما أوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية معنوية ب

لتلقي  االجتماعي  واصل  استفادة المبحوثين من استخدام وسائل الت
اتجاهاتهم   درجة  من،  كل  وبين  الزراعية،  اإلرشادية  التوصيات 
لها.   الفعلي  استخدامهم  ودرجة  الوسائل،  لهذه  استخدامهم  نحو 

عال وجود  أيضا  النتائج  أوضحت  بين  كما  معنوية  ارتباطية  قة 
للمبحوثين وهي: حجم الحيازة  روسة  مدالبعض العوامل المستقلة  

والتردد   الرسمية،  االجتماعية غير  المزرعية، والمشاركة  األرضية 
كل   وبين  الثقافي،  واالنفتاح  بالمحافظة،  المعلومات  مراكز  على 

وسائل التواصل لتلقي    درجة استفادة المبحوثين من استخدام من:  
حو استخدامهم  درجة اتجاهاتهم نو التوصيات اإلرشادية الزراعية،  

لهالهذ الفعلي  استخدامهم  ودرجة  الوسائل،  النتائج  ه  وأوضحت   .
الفعلي  أيضًا   االستخدام  درجة  بين  ارتباطية عكسية  وجود عالقة 

  لوسائل التواصل االجتماعين وبين متغير السن،   المزارعينمن ِقبل 
في  أخذها  يمكن  التي  التوصيات  من  مجموعة  البحث  قدم  وقد 

 املين في منطقة البحث. عللدى ا االعتبار  
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المفتاحية: االجتماعي  الكلمات  التواصل  التوصيات  -وسائل 
الزراعية  المزارعين-اإلرشادية  المزارعين -اتجاهات  -استفادة 

 محافظة البحيرة -االنفتاح الثقافي 

 المشكلة البحثية و  المقدمة
ذاز القطاعرررراز الزراعيررررة يعتبررررر اإلرارررراد الزراعرررري مرررر  

مررر  الحرررر   ر، ويسرررتمد  ررريم القيمرررةالقيمرررة الربيررررص فررري مصررر
علررررررى إحسرررررري  إنتررررررا يتهم  المرررررزارعي الشرررررديد علررررررى مسرررررراعدص 

الزراعية م  خالل االستفادص مر  اافرة التصصصراز الزراعيرة، 
يعمرررل علرررى إومررريل المشررركالز للبرررا  ي  إليجررراد  لرررول كمرررا 
نترررررابح البحرررروو للرررررزرا  وإطبيقهررررا فررررري  لهرررررا، وإومرررريلعلميررررة 

 .ي  مستوى معيشتهم قولهم، مما ينعكس على إحس
 هررررار اإلرارررراد الزراعرررري مرررر    ررررم ا  هررررزص  كمررررا يعتبررررر

 المسرررر ولة عرررر  نقررررل المعلومرررراز والترنولو يررررا الالرمررررة للتنميررررة
، فررال يو ررد  هررار بشرركل عررام، والتنميررة الزراعيررة بشرركل خررا 

بح رررررري قرررررروج دون إوا ررررررد  هررررررار إراررررررادج قررررررادر علررررررى نقررررررل 
تفيدي  منهررا، إلررى  يررث المسرر المعلومراز الناإجررة عرر  ا بحرراو

ريقرة الترري إحقررل فاعليتهررا، فبردون  رريا الجهررار إ ررل إلررك وبالط
 فرنن اإلراراد الزراعري بيسة ال فابدص منها، واريلك   المعلوماز

عمليررررة  علررررىيعمررررل احلقررررة ومررررل برررري  ا اررررصا  القررررابمي  
 (61  ، 2001)الطنوبى:  الزرا التنمية الترنولو ية و 

 م ا  هررزص رر   الزراعرري   ررد كمررا يدعررد  هررار اإلرارراد
 والممارسراز ا فررار نشرر فري   ميتر  الريج إرمر  االإصرالية
فاعلة   بطريقة الزرا  ىإل البحوو نتابح الجديدص، ونقل الزراعية

 مع يتفل بما التنفيي موضع ووضعها بها والعمل على إقناعهم
 (32  ، 2004: الصالدجمرإفعة ) إنتا ية ظروفهم لتحقيل

إوعيررة الررزرا  ومسرراعدإهم  ويهرردا اإلرارراد الزراعرري إلررى 
ى فهررم وإطبيررل المسررتحدزاز الزراعيررة، الترري يترإرر  عليهررا علرر

إحرررررديث الزراعرررررة وإنميتهرررررا والنهرررررو  باإلنترررررا  وريرررررادص دخرررررل 
المرررررزار ، ليمترررررد  زررررررم إلرررررى إحسررررري  مسرررررتوى معيشرررررة الرررررريفيي  

 ( 44  ، 2012)قشطة: 

المشكالز  العديد م   المصرج  الزراعي  اإلرااد  ويوا   
المعلوماز الزراعية    نقلز إلى القصور الواضح في  والتي  د

والتومياز الفنية إلى  مهور المزارعي , وم   يم المشكالز 
لتقاعد   طبيعية  انتيجة  الوظيفي  إآكل  عداد  هارم  استمرار 

اال الل   عدم  مع  التقاعد  س   ببلوغ  منهم  بمرادي   العديد 
الجيد   التأ يل  ونقص  التعيي ،  طريل  ع   رراعيي   دد 

استصدام  ل مجال  في  التطوراز  لمواكبة  الزراعيي   لمرادي  
بي   إرنولو  العالقة  وضعف  واالإصاالز،  المعلوماز   يا 

البحث العلمي واإلرااد الزراعي، وضعف ال قة بي  المرادي   
الم م   وغير ا  الزراعيي ،  والمنتجي   التي  الزراعيي   شكالز 

ض إلى  يؤدى  مما  اإلراادج  بالجهار  العاملي   عف  إوا   
على  القابمي   دعا  اليى  ا مر  اإلراادية،  بوظابفهم    قيامهم 

المصرج   الزراعي  اإلرااد إلى  الشأن  من ومة  إطوير  مراعاص 
م، ع   2030الزراعي ضم  استراإيجية التنمية الزراعية  تى  

م بديلة  إرنولو ي   وسابل  إ الل  إرنولو يا طريل  وسابل   ل 
ا الحاس   في  مم لة  واالإصاالز  واالنترنت، المعلوماز  آللي 

وسابل التوامل اال تماعي، وذلك لمواكبة التطوراز الحادزة  و 
اراادية   خدماز  وإقديم  اإللرتروني،  االإصال  مجال  في 

 مناسبة لجمهور المزارعي .
السرررنواز ا خيررررص  ررردو إطرررور وإقررردم ملحرررو  فرررري  فررريو 

والسركان  الزراعري باإلراراد سراعد العراملي االإصرال  إرنولو يرا
 ، ن يتفرراعلوا مررع مصررادر معلومرراز متصصصررةعلررى الررريفيي  

والقنررررررواز الف ررررررابية،  الفيررررررديو،وذلررررررك مرررررر  خررررررالل مررررررؤإمراز 
التوامرررل  ووسررابل ،الرمبيرروإر واإلنترنرررت والمواقررع االلرترونيرررةو 

والعرررررررررو  التقديميررررررررة، والررررررررراميراز الرقميررررررررة، اال تمرررررررراعي، 
، و ررررو مررررا يعرررررا بترنولو يررررا االإصررررال المحمولررررةوالتليفونرررراز 

 ( Alex Et. Al: 2006, 65. )لومازوالمع
وإعتبرررررررر التطررررررروراز السرررررررريعة فررررررري مجرررررررال االإصررررررراالز 
وإرنولو يا المعلوماز القابمة على استصدام الحاسر  والتليفرون 
المحمول م    م العوامل التي قد إساعد علرى إطروير اإلراراد 
الزراعرررري، والترررري مرررر  اررررأنها  ن إيسررررر وإرررردعم إررررأزير العوامررررل 
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ديررررد مرررر  الفررررر  المتا ررررة لتطبيررررل  رررريم ا خرررررى. و نررررا  الع
الترنولو يرررراز فرررري اإلرارررراد الزراعرررري، فترنولو يررررا المعلومرررراز 
سررروا إقررردم خررردماز معلوماإيرررة  ديررردص للمنررراطل الري يرررة مررر  
خررالل المراكررز اإلراررادية الترري إرررون مجهررزص بررن م المعلومرراز 

القرراراز، وإتحقرل الفابردص   اإصراذعلرى    الرزرا الزراعية لمسراعدص  
ا، وإم إر مة  ريم لوماز إذا ما إم إحويلها إلى معار م  المع

المعرررارا إلرررى ممارسررراز. إال  ن إ رررصم المعلومررراز وإعقرررد ا 
للمررزارعي  يتطلبرران سرررعة ودقررة ومررولها فرري الوقررت المناسرر  

 (5  ، 2005قاسم: )
الترنولو يا  وسابل  استصدام  فنن  المنطلل  وم   يا 

يعتبر   مجال في المستحدزة الزراعي  للتغل اإلرااد   مهمًا 
اإلراادية، م   العديد على يفتح المشكالز   قنواز كما  ن  
لصدمة واسعة اإصال اإلراادج، ومتنوعة  الزراعي   القطا  
المناطل المستحدزة الزراعية ا فرار ونشر الري ية،   لرافة 

 المناس ، والمعارا الزراعية في الوقت  المعلوماز وإوميل
 الزراعية، نتابح البحوو ىالومول إل في الزرا  فرمة وريادص
الصدمة   إقديم الحكومية في  غير  المؤسساز مشاراة مكانيةوإ

للمتصصصي  مشكالز وإوميل اإلراادية،  إليجاد الزرا  
الحياص لتحسي  لها، المناسبة الحلول الريف  في نوعية 

 ( 6  ،  2007)عبدالوا د:  
لوقوا على در ة  محاولة علمية لاليا اان  يا البحث  

استصدام  المبحو   استفادص م   اال تماعي  وسزي   التوامل  ابل 
 . التومياز اإلراادية الزراعيةفي إلقي 

 البحث:  أهداف
لوسابل    –  1 استصدامهم  المزارعي  م   استفادص  در ة  إحديد 

اإلراادية   التومياز  إلقي  في  اال تماعي  التوامل 
 الزراعية.

وسابل در ة  إحديد    -  2 استصدام  نحو  المزارعي   اإجا از 
إلقي  ا في  اال تماعي    اإلراادية تومياز  اللتوامل 

 .ةالزراعي

لوسابل    المزارعي االستصدام الفعلي م  ِقبل  در ة  إحديد    -  3
إلقي   في  اال تماعي  اإلراادالالتوامل    ية تومياز 

 .ةالزراعي
العالقة  –  4 در ة    إحديد  م     المزارعي استفادص  بي  

إلقي   استصدامهم في  اال تماعي  التوامل    لوسابل 
اإلراادال وبي   ةالزراعي  يةتومياز  در ة  ،  م :  ال 

ودر ة  استصدامنحو  اإجا اإهم   الوسابل،  لهيم  هم 
   استصدامهم الفعلي لها.

بي     -  5 العالقة  المستقلة  إحديد  المدروسة  المتغيراز 
و جم    للمبحوزي  التعليم،  سنواز  وعدد  الس ،  و ي: 

المزرعية ا رضية  اال تماعيةالحيارص  والمشاراة  غير    ، 
والتردد   بالمحاف ة،  الرسمية،  الصدماز  مراكز  على 
در ة استفادص المزارعي  وبي  ال م :    واالنفتاح ال قافي.

إلقي   في  اال تماعي  التوامل  لوسابل  استصدامهم  م  
الز  اإلراادية  نحو ،  راعيةالتومياز  اإجا اإهم  در ة 

 استصدامهم لهيم الوسابل، ودر ة استصدامهم الفعلي لها.  
 :لبحثيةوض االفر 
معنوية  –  1 ارإباطية  عالقة  استفادص   إو د  در ة  بي  

اال تماعي   التوامل  لوسابل  استصدامهم  م   المزارعي  
وبي    الزراعية،  اإلراادية  التومياز  إلقي  م : في  ال 

استصدام نحو  اإجا اإهم  ودر ة    همدر ة  الوسابل،  لهيم 
   .استصدامهم الفعلي لها

معن  –  2 ارإباطية  عالقة  بي   إو د  استفادص وية  در ة 
استصدامه م   اال تماعي  المزارعي   التوامل  لوسابل  م 

الزراعية اإلراادية  التومياز  إلقي  ، وبي  متغيراإهم في 
 المستقلة المدروسة. 

در ة    -  3 بي   معنوية  ارإباطية  عالقة  اإجا از  إو د 
استصدام   نحو  اال تماعي،  المبحوزي   التوامل  وسابل 
 لة المدروسة. وبي  متغيراإهم المستق

در ة    -  4 بي   معنوية  ارإباطية  عالقة  االستصدام  إو د 
المبحوزي  قبل  م   اال تماعي    الفعلي  التوامل  لوسابل 
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التومياز اإلراادية الزراعية، وبي  متغيراإهم  في إلقي 
 المستقلة المدروسة. 

 . الصفرية ممورإهفي    ميع الفرو  إم اختبارو 
 تعاريف إجرائية: 

ا التواصل  التوامل  الجتماعي:  وسائل  بوسابل  يقصد 
اال تماعي في  يا البحث مع م وسابل التوامل اال تماعي  
اإلراادية  التومياز  إلقي  في  الزرا   الستصدام  المتا ة 
م ل  إصادفهم  التي  بالمشكالز  الصامة  والحلول  الزراعية، 

والواإس بو ،  االلرترونية،  ال يس  والمواقع  والتليجرام،   اب، 
 روني.والبريد اإللرت

يقصد بها في  يا  استخدام وسائل التواصل االجتماعي: 
قيام   وسابل    المزارعي البحث  م   وسيلة  و  ك ر  باستصدام 

في   اال تماعي  الزراعية   إلقيالتوامل  اإلراادية  التومياز 
 و لول المشكالز التي إصادفهم، م  مصادر مصتلفة. 

اإلرشادية التوصيات  بها    :تلقى  البحث   في يقصد   يا 
لسا المزارعي   التياإللتومياز  تقبال  الزراعية  يقوم    راادية 

التوامل  بنشر ا    اإلراادجالجهار   وسابل  خالل  م   وذلك 
 .اال تماعي

التواصل    المزارعين  اتجاهات وسائل  استخدام  نحو 
يقصداالجتماعي البحث    فيبها    :  ورغباز  يا  ميول 
سلبيةسواء  كانت    المزارعي  محايدص  و    نحو   إيجابية  و 

فاست اال تماعي  التوامل  وسابل  التومياز    يصدام  إلقي 
 .الزراعية اإلراادية

  الطريقة البحثية:
 قريرررة الشررهيد عبرررد المررنعم ريرررا  فرري  رررى  رريا البحرررث 

بمنطقة البستان والتابعرة إداريرًا لمرارز  روس عيسرى بمحاف رة 
ضرم  المر لرة وذلك إم إسليمها لف از االنتفا    والتيالبحيرص،  
قررد إررم إ ررراء  رريا و ، لشررباب الصررريجي  القرروميلمشرررو  ال انيررة ل

مزارعرررررًا مررررر  اررررراملة  116عررررردد ا البحرررررث علرررررى عينرررررة بلررررر  
وقرررد إرررم  مرررع مزارعرررًا،  165 قوامهرررابالقريرررة البرررال  المرررزارعي  

اسرررررتمارص البيانررررراز عررررر  طريرررررل المقابلرررررة الشصصرررررية باسرررررتصدام 
وذلررررررك خررررررالل اررررررهر ينرررررراير لهرررررريا الغررررررر ،  اعرررررردزاسررررررتبيان 
 العرررررددجالنترررررابح فررررري  رررررداول التوريرررررع عرررررر  وإرررررم م، 2021

والنس  الم وية، وإم إحليل البياناز باستصدام معامرل االرإبرا  
برنرررامح الحرررزم اإل صرررابية  باسرررتصداموذلرررك البسررريب لبيرسرررون، 

 .SPSSإل صاءاز العلوم اال تماعية 
 المعالجة الكمية: 

   أواًل: المتغيرات المستقلة:
مبحوو ع  سن  معبرًا عن  الس : إم قياس الس  بسؤال ال  -1

، وقد بل  الحد  ام الصام، مقربة  قرب سنة ميالديةبا رق
الفعلي   للمدى  المبحوزي   ا دنى  و دم  سنة  35لس    ،

وفقًا  سنة  61ا على   المبحوزي   إقسيم  وإم  إلى    للس  ، 
ف از  ى:   مغيرصزالو  ف ة  (،  سنة  43  -35)  ف ة 

ابيرص  (،  سنة  52  –  43)متوسطة     61  –  52)ف ة 
 (.سنة

التعليم  -2 سنواز  طريل :  عدد  ع   المتغير  قياس  يا  إم 
في   ق ا ا  التي  السنواز  عدد  ع   المبحوو  سؤال 

لعدد سنواز  وقد بل  الحد ا دنى للمدى الفعلي  التعليم،  
ا على  سنواز  7  التعليم و دم  إقسيم    سنة  16،  وإم 

م    زالو  يث  المبحوزي   إلى  التعليم  سنواز    عدد 
)سم م:    مستوياز منصفض  إعليمي    10  -7توى 
)،  (سنواز متوسب  إعليمي  سنة(،    13-10مستوى 

 .سنة(  16-13مستوى إعليمي عالي )
: إم قياس  يا المتغير المزرعيةمسا ة الحيارص ا رضية    –  3

يحور ا   التي  المسا ة  ع   المبحوو  سؤال  طريل  ع  
للحيارص  ، وقد بل  الحد ا دنى للمدى الفعلي  مقدرص بالفدان

المزرعيةا ر  ،  فدان  22، و دم ا على  فدان وا د   ضية 
وفقًا   المبحوزي   إقسيم  المزرعية وإم  ا رضية  لحيارإهم 

 يارص ،  فدان(   8-1)   يارص مغيرصزالو ف از  ى:    إلى
 فدان(.  22-15 يارص ابيرص ) فدان( 15-8) متوسطة
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قياسها    -    4 إم  الرسمية:  غير  اال تماعية  المشاراة 
عشر  مقياس مكون م   وزي  على  باستقصاء ر ى المبح

با نشطة  قيامهم  مدى  م مونها  ول  يدور  عباراز 
إبادل   التالية:    في والمجامالز    التهانياال تماعية 

القرية، والحر  على ريارص   السارص   ل    جالمناسباز 
ا وإبادل  القرية،  م    ل  والمعداز  آلمريض  الز 

والمساع العون  وإقديم  القرية،  مع   ل    في دص  الزراعية 
العزاء   وق بوا    والقيام  القرية،  ا رماز   ل    في از 

القرية والقرى المجاورص، وا تماعاز فض المنارعاز بي   
والمسا مة   بالقرية،  البي ة   في الجيران  إحسي   عملياز 

لجان الزااص وافالة اليتيم بالقرية،    فيبالقرية، والمسا مة  
القرية   م    الي  الصريجي   ال  ا عم  فيومزاملة 

ية، وإبادل ا دواز المنزلية مع الجيران م    ل  زرعالم
مقياس مكون م    على  وذلك  ف از  ي:    زالوالقرية، 

،  1، و2، و3دابمًا، و  يانًا، ونادرًا، و عطيت الدر از  
الفعلي   للمدى  ا دنى  الحد  بل   وقد  الترإي ،  على 

الرسمية   غير  اال تماعية  و دم    12للمشاراة  در ة، 
وإم  د  30ا على   لمستوى  ر ة،  وفقًا  المبحوزي   إقسيم 

ف از  زالو  إلى  الرسمية  غير  اال تماعية  مشاراتهم 
)   : ى منصف ة  مشاراة  ،  (در ة  18  -12مشاراة 

( )،  ( در ة  24  –  18متوسطة  مرإفعة   –  24مشاراة 
 . (در ة 30

التردد على مراكز الصدماز بالمحاف ة: وإم قياس  بسؤال   - 5
بالتردد على مراكز الصدماز   المبحوزي  ع  مدى قيامهم

الزرا  ومديرية  بالمراز،  الزراعية  اإلدارص  عة  التالية: 
بالمنطقة،  الزراعية  ال انوية  والمدارس  بالمحاف ة، 
على   وذلك  الزراعة،  والياز  الزراعية،  البحوو  ومحطة 

م  م   مقياس  و  يانًا،   زالوكون  دابمًا،  ف از  ي: 
الدر از   و عطيت  الترإي ،  ، ع1، و2، و 3ونادرًا،  لى 

مراكز  على  للتردد  الفعلي  للمدى  ا دنى  الحد  بل   وقد 
ا على    وا د   ،صدمازال و دم  وإم    11در ة،  در ة، 

مراكز  على  التردد  لمستوى  وفقًا  المبحوزي   إقسيم 

ف  إلى  ربع  بالمحاف ة  يلي:الصدماز  اما  مستوى     از 
( منصفض  متوسب مستوى  (،  در از  4  –  1إردد  إردد 

)مستوى  ،  (در از  7  –  4) مرإفررررع    11  -   7إردد 
 (. در ة

ال قافي  -  6 للمبحوزي    :االنفتاح  ال قافي  االنفتاح  قياس  إم 
الراديو،  إلى  االستما   بنود  ي:  ع   ربع  بسؤالهم 

واستصدام   الصحف،  وقراءص  التليفزيون،  وسابل  ومشا دص 
اال تماعي م   التوامل  مكون  مقياس  على  وذلك   ،

دابمًا،    زالو ونادرًا،ف از  ي:  و عطيت    و  يانًا، 
و3الدر از   و 2،  وق1،  الترإي ،  على  الحد  ،  بل   د 

ال قافي لالنفتاح  الفعلي  للمدى  ،  وا دص  در ة  ، ا دنى 
ا على   وفقًا   12و دم  المبحوزي   إقسيم  وإم  در ة، 

ف از   زالو  إلى  ال قافي  االنفتاح  مستوى    : ىلمستوى 
( منصفض    انفتاح مستوى  (،  در از  4  –  1انفتاح 

 –  8انفتاح مرإفررررع )مستوى  (،  در از  8  –  4)  متوسب
 (. در ة 12

استفادثانياً  درجة  تحديد  المبحوثين:  استخدامهم    ة  من 
اإلرشادية   التوصيات  تلقي  في  االجتماعي  التواصل  لوسائل 

استقصاء  الزراعية:   استجابتهم   ر ىإم  خالل  م   المبحوزي  
  استصدام  عباراز إت م  االستفادص م  8لمقياس مكون م   

اإلراادية   التومياز  إلقي  في  اال تماعي  التوامل  وسابل 
زالزي  و:    الزراعية، مقياس  على  ما،  نعموذلك  لحد  ،  ال، 

على الترإي . و معت الدر ة   1، و2، و3و عطيت الدر از  
ال ر ى  ع   لتعبر  في  الرلية  استفادإهممبحوزي   م    در ة 

ا إلقي  في  اال تماعي  التوامل  وسابل  لتومياز  استصدام 
 .اإلراادية الزراعية

الفعلي   للمدى  ا دنى  الحد  بل   استفادص  لدر ة  وقد 
التوامل اال تماعي  المبحوزي  في إلقي    م  استصدام وسابل 

الزراعية   29، و دم ا على  در از  8  ،التومياز اإلراادية 
لمستوى   وفقًا  المبحوزي   إقسيم  وإم  م   در ة،  استفادإهم 

ا التوامل  وسابل  إلىاستصدام  ف از  ى:    ال تماعي  زالو 
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استفادص منصفض استفادص  (،  در ة  13  –  8)  مستوى  مستوى 
استفادص  در ة(،   18  –13)  متوسب )مرإفرررر  مستوى    –  18ع 
 (. در ة 24

مرر   باسررتفادص المبحرروزي وقررد إررم إحديررد العبرراراز الصامررة 
فرررري إلقرررري التومررررياز  وسررررابل التوامررررل اال تمرررراعياسررررتصدام 

وسرررررابل التوامرررررل  علرررررى النحرررررو الترررررالي: اإلرارررررادية الزراعيرررررة
اسرتفيد مر   -اال تماعي إتيح إفاميل  ك ر قبل بردء الزراعرة 
وسابل التوامل  –الموبايل والحاس  في إوفير الوقت والجهد 

اال تمرررراعي إسرررراعد علررررى التعلرررريم الررررياإي واإلرارررراد الزراعررررري 
وسرررابل التوامرررل اال تمررراعي إمكررر  مررر  الحصرررول  –المفتررروح 

وسررررابل التوامررررل  – بشرررركل يناسرررر  الجميررررع علررررى المعلومرررراز
 –اال تمررراعي يمكنهرررا إررروفير المعلومررراز التررري إصصرررني فقرررب 
وسررابل التوامررل اال تمرراعي إترريح لرري المعلومرراز فرري الوقررت 

وسابل التوامل اال تماعي إتميز بسرعة مرد  –اليج يناسبني 
 –المررررزار  بالمعلومرررراز الترررري إسررررراعدم فرررري  ررررل المشررررركالز. 

إصررال التليفرروني مررع  تمرراعي إقلررل مرر  االوسررابل التوامررل اال
 المراد الزراعي. 

اتجاهات المبحوثين نحو استخدام وسائل  درجة  : تحديد  ثالثاً 
اإلرشادية:   التوصيات  تلقي  في  االجتماعي  إم  التواصل 

لمقياس  استجابتهم  خالل  م   المبحوزي   اإجا از  استقصاء 
م    التوامل    12مكون  وسابل  استصدام  إت م   عبارص 

ماال على  وذلك  ما،    :قياس زالزي  و تماعي،  لحد  موافل، 
الدر از   و عطيت  موافل،  و3وغير  و2،  الترإي    1،  على 
في  الة العباراز    3، و2، و1في  الة العباراز اإليجابية، و

ع    لتعبر  الرلية  الدر ة  و معت  اإجا از  در ة  السلبية، 
ي  استصدام وسابل التوامل اال تماعي في إلق  نحوالمبحوزي   

   ية.التومياز اإلرااد
الفعلي   للمدى  ا دنى  الحد  بل   اإجا از  وقد  لدر ة 

في إلقي    ستصدام وسابل التوامل اال تماعيالمبحوزي  نحو ا
  36، و دم ا على  در ة  12  التومياز اإلراادية الزراعية،

لمستوى   وفقًا  المبحوزي   إقسيم  وإم  نحو ادر ة،  إجا اإهم 

التوامل   وسابل  إلىتماعاال استصدام  ف از  ى:    ي  زالو 
  –  20)   اإجا از محايدص  در ة(،  20  –  8)  اإجا از سلبية

 (. در ة  36 – 28)  اإجا از ايجابية در ة(، 28
اإجا رررررراز بدر ررررررة وقررررررد إررررررم إحديررررررد العبرررررراراز الصامررررررة 

فري إلقري  التوامل اال تماعيوسابل استصدام نحو   المبحوزي 
  رد  بنرابي  ي:علرى النحرو الترال  التومياز اإلرارادية الزراعيرة

  د  بنرابي ) و  ك رر(   -) و  ك ر( يجيدون استصدام الرمبيوإر
  ررد  بنررابي ) و  ك ررر(  -يجيرردون اسررتصدام الموبايررل الحررديث 

 سرتطيع  رل  -يجيدون استصدام وسرابل التوامرل اال تمراعي  
الردخول علرى مواقرع   -وبايرل  المشكالز التري إروا هني مرع الم
 رإرر   خطراء ا يررص  - بة لريالتوامل اال تماعي سهل بالنسر

التوامل باإلنترنت  علىم  السهل    -  عند استصدام الموبايل.
لرررردج بررررالمنزل  -امتلرررك  رررريس بررررو  و إعامررررل معرررر  بسررررهولة  -

يمكننررررري متابعرررررة  -كمبيررررروإر يمكررررر  الررررردخول منررررر  ل نترنرررررت 
 اب بررررررال يس بررررررو  والررررررواإس واالن ررررررمام لمجموعررررررة اراررررررادية

دري  الستصدام الموبايرل م  الت  المزيد  إلى  تا     -والتليجرام  
  .با نترنتالمعلوماز الزراعية  علىم  الصع  الحصول  -

تحديد  رابعاً  المبحوثين   درجة:  ِقبل  من  الفعلي  االستخدام 
تلقي   في  االجتماعي  التواصل  اإلرشاداللوسائل    ية توصيات 

استجابتهم   :ةالزراعي خالل  م   المبحوزي   ر ى  استقصاء  إم 
 وذلك على مقياس زالزي  و:،  عباراز  8  لمقياس مكون م 

در از   واعطيت  نادرا،  على    1،  2،  3دابما،   يانا،  در ة 
   التوالي. 

الفعلي   للمدى  الحد ا دنى  بل    المبحوزي   الستصدام وقد 
اال تماعيل التوامل  التومياز   وسابل  إلقي  في  فعليًا 

در ة، وإم    29، و دم ا على  در از  8  اإلراادية الزراعية،
و إقس المبحوزي   لمستوى  يم  فعلياً استصدامفقًا  وسابل  ل  هم 

إلى اال تماعي  ف از  ى:    التوامل  استصدام  زالو  مستوى 
  –  15)  مستوى استصدام متوسب(،  در ة  15  –  8)  منصفض
 (. در ة  29  – 22مرإفررررع ) مستوى استصدام (،در ة 22
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الفعلي   باالستصدام  الصامة  العباراز  إحديد  إم  وقد 
التوا استصدم  لوسابل  التالي:  النحو  على  اال تماعي  مل 

اال تما التوامل  معلومة  وسابل  على  ج  للحصول  عي 
لمعرفة    -ا تا ها   الزراعي  بالمراد  مرص  م   اإصلت  ك ر 

المعلوماز   على    -بعض  للحصول  استصدمت  و ل 
اعرز باالرإياح عندما    -لحشراز  معلوماز خامة بمقاومة ا

  -بي ة  اذبة بالنسبة لي    استصدمت الموبايل والحاس   نها
وا الموبايل  طريل  ع   الزراعي  ال  االرااد  لحاس   قل 

المشاكل    –إوقعاإي   على  ل  ابير  ف ل  ل   المعرفة  بنك 
و  هتني   اال تماعي  –التي  التوامل  وسابل  م     صلت 

لم إوا هني مشاكل ا يرص    –بًا  إ اباز لرل ا س لة إقري  على
 . تماعي زناء استصدام وسابل التوامل اال 

 النتائج البحثية ومناقشتها 
واالجتماعية  االقتصادية  الخصائص  بعض  وصف  أواًل: 

 للزراع المبحوثين:
 ( ما يلي: 1 ظهرز النتابح الواردص في الجدول رقم ) 

المبحوزي   الس :    –  1 نسبة  المتوسب    فيإقارب  الس   ف ة 
)سنة  52  –  43) المرإفع  الس   وف ة   ،)52  –  61  
بلغت  (،  سنة و%38.8 يث  الترإي ،   37.1%،  على 

( الربع  م   يقرب  ما  الس     في (  %24.1بينما  اء  ف ة 
 . (سنة  43  – 35المنصفض )

التعليم:  –  2 سنواز  نصفما    عدد  م   المبحوزي     يقرب 
ما يقرب و  ،سنة( 16-13)ق وا في التعليم م  ( 44%)

التعليم م  )(  %38.8م  خدمسيهم )   10  -7ق وا في 
النسبة    ،سنواز( )واانت  في  (  %17.2ا قل  ق وا  قد 

 سنة(.  13 -10التعليم م  )
 
 
 
 

الحياراز    -  3 المزرعية: جم  الع مى   ا رضية  الغالبية 
  المزرعية ا رضية  إقع  يارإهم    م  المبحوزي (  83.6%)
منهم   %13.8  نسبة فدنة(، و   8  –  1)  الصغيرصالف ة    في

)  فيإقع  يارإهم   المتوسطة    في فدان(،    15  –  8الف ة 
مبح اء   ي    فقب  زالزة  ف ة    في   %2.6وبنسبة  وزي  
 . فدان( 22-15) الربيرصالحيارص 

  يزيد ع  ما    مستوى المشاراة اال تماعية غير الرسمية:  –  4
المبحوزي    مشاراتهم   (.%55.1)نصف  مستوى 

الرسمية   بينما اانت نسبة ذوج ،  مرإفعاال تماعية غير 
( المتوسطة  المشاراة( %34.3المشاراة  ذوج   ،  ما 

 . (%10.6نصف ة فجاءز نسبتهم )الم
ما يزيد  مستوى التردد على مراكز الصدماز بالمحاف ة:    –  5

مستوى إردد م على    (.% 41.3)على خدمسي المبحوزي   
متوسطاً  بالمحاف ة  الصدماز  نسبة    .مراكز  اانت  بينما 

)  ذوج  المنصفض  ذوج  (%32.7التردد  نسبة  و اءز   ،
 . (%26التردد المرإفع )

ما يزيد على خدمسي المبحوزي  في:  فتاح ال قااالنمستوى    –  6
انفتا هم    (.42.2%) متوسطاً مستوى  بينما    .ال قافي 

نسبة   )  ال قافي  االنفتاح  ذوج كانت  ،  (%34.5المرإفع 
االنفتاح   مستوى  نسبة  المنصفض ال قافي  و اءز 

(23.3% .) 
السابل  ن    ويت ح       العر   الحاملي   م   م   نسبة 

لها دور في قدرإهم على  لي قد يكون  ل عاعلى مؤ المبحوزي   
ومنها استصدامها  وسهولة  المستحدزاز  وسابل    استيعاب 

المشاراة  مستوج  ارإفا   اما  ن  اال تماعي،  التوامل 
وسابل   خالل  م   التفاعل  يتبع   المبحوزي   بي   اال تماعية 

بينهم التوامل اال تماعي  يث  مبحت  ي القاسم المشتر   
التفاعال اال تفي  اماعيز  وبجان   و يا  ال قافي،  نفتا هم  ة، 

إلقي  في  واستصدامها  انتشار ا  سرعة  م   ا يرا  يسهل 
      .التومياز اإلراادية الزراعية
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 التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقًا للمتغيرات المستقلة المدروسة .1جدول رقم 
 %  عدد  )سنة( فئات السن 1
 24.1 28 (43-35ف ة مغيرص ) 
 38.8 45 ( 52-43) ةسط تو ف ة م 
 37.1 43   (61-52ف ة ابيرص ) 
 %  عدد  )سنة(  عدد سنوات التعليم 2
 38.8 45 (  10-7مستوج إعليمي منصفض ) 
 17.2 20 (  13-10مستوج إعليمي متوسب ) 
 44 51 (  16-13) عاليمستوج إعليمي  
 %  عدد  )فدان( األرضية المزرعيةالحيازة حجم  3
 83.6 97 (8-1 يارص مغيرص ) 
 13.8 16 ( 15-8 يارص متوسطة ) 
 2.6 3 ( 22-15 يارص ابيرص ) 
 %  عدد  )درجة(  المشاركة االجتماعية غير الرسميةمستوى  4
 10.6 12  18-12) منصف ةمشاراة  
 34.3 40 (24-18) متوسطةمشاراة  
 55.1 64 ( 30-24) مرإفعةمشاراة  
 %  عدد  )درجة( افظةمح مراكز الخدمات بالالتردد على مستوى  5
 32.7 38 ( 4-1) منصفضإردد  
 41.3 48 ( 7-4) متوسبإردد  
 26 30 ( 11-7) مرإفعإردد  
 %  عدد    )درجة( االنفتاح الثقافيمستوى  6
 23.3 27 ( 4-1) منصفضانفتاح زقافي  
 42.5 49 ( 8-4)انفتاح زقافي متوسب  
 34.5 40 ( 12-8) انفتاح زقافي مرإفع 

 116ن = 
 

تحديد  ثانياً  درجة:  في  المبحوثين  من   رأى  استفادتهم 
تلقي   في  االجتماعي  التواصل  وسائل  التوصيات  استخدام 

 . اإلرشادية الزراعية
استفادإهم   في در ة ي   ز المبحو لر ى  إراوح المدى الفعلي       

  التومياز م  استصدام وسابل التوامل اال تماعي في إلقي  
 در از  8 قصى، ودر ة احد    24، بي   ةالزراعي  يةاإلرااد

 و إم إقسيم المبحوزي  إلى زالزة ف از اما    كحد  دنى. وقد
( رقم  في  دول  زدل ي  2موضح  م   يقرب  ما  وإبي   ن   )

استفادإهم م  استصدام وسابل   ، مستوج %(60.3المبحوزي  )
إلقي   في  اال تماعي  اإلراادال التوامل  ة الزراعي  يةتومياز 

زلث ما  و ،  مرإفعاً  ع   مستوى    ،%(34.5)  المبحوزي   يزيد 
  ، منهم في (%5.2)اانت  قل نسبة  ، بينما  استفادإهم متوسطاً 

ارإفا  مستوج استفادص . وقد يعزى االستفادص المنصف ة مستوى 
إلى  ن وسابل التوامل اال تماعي  زبتت فاعليها    المبحوزي 

انتشار ا  بحكم  خاللها  م   المتفاعلي   استفادص  راوية  م  
اال تم التفاعالز  ال  مع  وإداخلها  ودور ا  الر يف  اعية، 

الر ير م  ا عمال في ظل  ابحة ارونا،    إيسيرالربير في  
  والمن ماز ا عمال    من ماز يث اعتمدز عليها الر ير م   

 تعليمية. ال
 

رقم وفقًا    .2جدول  للمبحوثين  والنسبي  العددي  التوزيع 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي  لمستوى استفادتهم من  

 ة الزراعي يةتوصيات اإلرشادالفي تلقي 

 

االستفادة من استخدام  مستوى  م
 %  العدد  )درجة(وسائل التواصل االجتماعي 

 5.2 6 (13 – 8) استفادص منصف ة 1
 34.5 40 (18 – 13) ادص متوسطةاستف 2
 60.3 70 ( 24 – 18) استفادص مرإفعة 3

 100 116 اإلجمالي 
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اتجاهات المبحوثين نحو استخدام وسائل    درجة  : تحديدثالثاً 
 التواصل االجتماعي في تلقي التوصيات اإلرشادية الزراعية. 

الفعلي        المدى  المبحو لدر ة  إراوح  نحو زاإجا از  ي  
و  إلقي  استصدام  في  اال تماعي  التوامل  تومياز  السابل 
در ة    12در ة احد  قصى، و  36، بي   ةالزراعي  يةاإلرااد

 و كحد  دنى. وقد إم إقسيم المبحوزي  إلى زالزة ف از اما  
ما يقرب م  زالزة  ربا   ( وإبي   ن 3موضح في  دول رقم ) 

ن  (%71.6)  المبحوزي  ايجابية  اإجا از  استصدام  لديهم  حو 
إلقي    وسابل في  اال تماعي  اإلراادية  التوامل  التومياز 
ع  ،  الزراعية يزيد  المبحوزي   وما  ذوج    ( %25.8)  ربع  م  

بينما  اء ذوج االإجا از السلبية بنسبة ،  االإجا از المحايدص
 ( بلغت  يعزى  (%2.6قليلة  وقد  اإجا از  .  مستوى  ارإفا  

اعي  ل التوامل اال تمنحو استصدام وساب  المبحوزي  اإليجابية
التومياز اإلراادية الزراعية إلقي  الربير إلى    ،في  االنتشار 

الصع    م   اال تماعي  يث  مبح  التوامل  لوسابل 
االستغناء عنها عند مع م مستصدميها خامة انها دور ا في  
مرور  مع  يتعاظم  للمعرفة  الناس  ا تيا از  واابا   إلبية 

 الوقت.  
 

رقم   للمب  .3جدول  والنسبي  العددي  وفقًا  التوزيع  حوثين 
في   االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  نحو  التجاههم 

 تلقي التوصيات اإلرشادية الزراعية

 م
اتجاهات المبحوثين نحو  
استخدام وسائل التواصل  

االجتماعي في تلقي التوصيات  
 )درجة(  اإلرشادية الزراعية

 %  العدد 

 2.6 3 ( 20 – 12اإجا از سلبية ) 1
 25.8 30 ( 28  – 20اإجا از محايدص ) 2
 71.6 83 ( 36 – 28اإجا از ايجابية ) 3

 100 116 اإلجمالي 
 

المزارعين رابعاً  ِقبل  من  الفعلي  االستخدام  درجة  تحديد   :
تلقي   في  االجتماعي  التواصل    اإلرشادية توصيات  اللوسائل 

 . ةالزراعي

المبحو       الستصدام  الفعلي  المدى  لوسابل  زإراوح  فعليًا  ي  
إلقي  التوامل اال  ،  ةالزراعي  يةتومياز اإلراادالتماعي في 

و  29بي    إم    در از  8در ة احد  قصى،  وقد  احد  دنى. 
ف از اما   إلى زالزة  المبحوزي   موضح في  دول   و  إقسيم 

  ( % 56)  ( وإبي   ن ما يزيد ع  نصف عدد المبحوزي 4رقم )
في   اال تماعي  التوامل  لوسابل  الفعلي  استصدامهم  مستوى 

 ن ما يزيد ع   و ،  اً متوسط  از اإلراادية الزراعيةالتوميإلقي  
)ربع مرإفع(  %25.9هم  استصدامهم  م  و ،  اً مستوى  يقرب  ما 

مستوج االستصدام الفعلي لوسابل    (%18.1)  خمس المبحوزي 
إلقي   في  اال تماعي  اإلراادال التوامل   ةالزراعي  يةتومياز 

المبحوزي  اً منصف  استصدام  مستوى  إلى  ن  يشير  ما  و و   ،
إلقي  ا في  اال تماعي  التوامل  لوسابل  التومياز  لفعلي 
الزراعيةا نسبتهم   فوق   إلراادية  بلغت  المتوسب،  يث 
مع  (،  74.3%) إتمااي  النسبة  المرإفعو يم  المستوى   نسبة 
التوامل  ال وسابل  استصدام  نحو  المبحوزي   إجا از 

 يث بلغت   اال تماعي في إلقي التومياز اإلراادية الزراعية
م   اما  نها    ،(71.6%) المرإفع  المستوج  ذوج  نسبة  إساير 

المستفيدي  م  استصدام وسابل التوامل اال تماعي في إلقي 
 (.  %60.3التومياز اإلراادية الزراعية  يث بلغت )

 
رقم   وفقًا    .4جدول  للمبحوثين  والنسبي  العددي  التوزيع 

لوسائل   المزارعين  ِقبل  من  الفعلي  االستخدام  لمستوى 
 التوصيات اإلرشادية الزراعية تلقي جتماعي في التواصل اال

االستخدام الفعلي لوسائل  مستوى  م
 %  العدد  )درجة(التواصل االجتماعي 

 18.1 21 (15  – 8منصفض ) استصداممستوى  1
 56 65 (22 – 15متوسب )استصدام مستوى  2
 25.9 30 ( 29 – 22مرإفع )استصدام مستوى  3

 100 116 اإلجمالي 
 

االرتباطيةتحديد    خامسا: استفادة   العالقة  درجة  بين 
في   االجتماعي  التواصل  لوسائل  استخدامهم  من  المزارعين 

وبين   الزراعية،  اإلرشادية  التوصيات  من:  تلقي  درجة  كل 
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استخدام نحو  ودرجة   هماتجاهاتهم  الوسائل،  لهذه 
  استخدامهم الفعلي لها.

إو د عالقة  ":  ا ول القابلإم اختبار الفر  اإل صابي       
بي  در ة استفادص المزارعي  م  استصدامهم   ارإباطية معنوية

اإلراادية  التومياز  إلقي  في  اال تماعي  التوامل  لوسابل 
وبي    م :  الزراعية،  استصدامال  نحو  اإجا اإهم   همدر ة 

 " وذلك ع  طريللهيم الوسابل، ودر ة استصدامهم الفعلي لها
 . سون ر  ساب معامل االرإبا  البسيب لبي

 ( ما يلي: 5أوضحت النتائج الواردة في الجدول رقم )ولقد  
ارإباطية    و ود   -    معنوية   طرديةعالقة  مستوى  عند 

در ة    0.05 استصدامهم  المزارعي     استفادصبي   لوسابل  م  
التوامل اال تماعي في إلقي التومياز اإلراادية الزراعية،  

م وبي    استصدامه  :ال  نحو  اإجا اإهم  لهيم  در ة  م 
الفعلي   استصدامهم  ودر ة  قيم   لها،الوسابل،  بلغت   تا يث 
لبيرسون   البسيب  االرإبا   و0.209معامل  على  0.211،   ،

   .الترإي 
الفر          يمك  رفض  فنن     اليةً   ا ول   اإل صابي وعلي  
العالقة بي  استفادص المبحوزي  م  استصدامهم  معنوية    ب بوز

إل في  اال تماعي  التوامل  اإلراادية لوسابل  التومياز  قي 
م   وال  استصدام  الزراعية،  نحو  اإجا اإهم  لهيم    همدر ة 

 الوسابل، ودر ة استصدامهم الفعلي لها. 
على  ساس  ن      ذلك  إفسير  الما  ويمك   در ة     اانت 

اإجا از المزارعي  نحو استصدام وسابل التوامل اال تماعي  
ايجابية الزراعية  اإلراادية  التومياز  إلقي  ابيرص    في  بدر ة 

ذلك   اما  ن    إلى كلما  دى  التومياز،  م   يم  استفادإهم 
اال تماعي   التوامل  وسابل  استصدام  م   نابعة  االستفادص 

الفعلي     ي ًا م  االستصدام  الوسابل لهريادص  المزار    يم   ن 
 يسعى دابما وراء ال ما يع م انتا ية  رض . 

 
 

للعالقة بيرسون  لمعامل االرتباط البسيط    تاقيم  .5جدول رقم  
درجة   لوسائل  بين  استخدامهم  من  المبحوثين  استفادة 

التواصل االجتماعي في تلقي التوصيات اإلرشادية الزراعية  
من   استخداموكل  نحو  اتجاهاتهم  الوسائل   هم درجة  لهذه 

 ودرجة استخدامهم الفعلي لها  
 م

 المتغيرات المستقلة 
درجة االستفادة من  
استخدام وسائل  

التواصل  
 جتماعي اال

وسابل  در ة   1 استصدام  نحو  االإجام 
 التوامل اال تماعي 

0.209* 

التوامل   2 لوسابل  الفعلي  االستصدام  در ة 
 اال تماعي 

0.211* 

                   0.178=   0.05 عند مستوى معنويةالقيمة الجدولية: 

 
درجة استفادة : تحديد معنوية العالقة االرتباطية بين  سادساً 

لوسائلمن    المبحوثين في   استخدامهم  االجتماعي  التواصل 
المستقلة    متغيراتهموبين    ةالزراعي  يةتوصيات اإلرشادالتلقي  

   المدروسة. 
اإل صابي        الفر   اختبار  القابلإم  إو د  ال اني  "ال   :

بي    معنوية  ارإباطية  م  عالقة  المبحوزي   استفادص  در ة 
ل إلاستصدامهم  في  اال تماعي  التوامل  اوسابل  لتومياز  قي 

الزراعية، وبي    المدروسة و ي:    متغيراإهماإلراادية  المستقلة 
،  المزرعية، و جم الحيارص ا رضية  وعدد سنواز التعليمالس ،  

مراكز  على  والتردد  الرسمية،  غير  اال تماعية  والمشاراة 
ال قافي واالنفتاح  بالمحاف ة،  طريل.  "الصدماز  ع    وذلك 

 . يرسون ب لب ساب معامل االرإبا  البسي 
 ( ما يلي: 6أوضحت النتائج الواردة في الجدول رقم )ولقد  
  0.01عند مستوى معنوية  طردية    ارإباطيةو ود عالقة    -  
وسابل التوامل  در ة استفادص المبحوزي  م  استصدامهم لبي   

وبي    الزراعية،  اإلراادية  التومياز  إلقي  في  اال تماعي 
الم  :متغيرج  ا رضية  الحيارص  ال قافي،  جم  واالنفتاح  زرعية، 

قيم بلغت  البسيب    تا يث  االرإبا   ،  0.387لبيرسون  معامل 
 ، على الترإي . 0.283و
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عالقة    - معنوية  طردية    ارإباطيةو ود  مستوى    0.05عند 
بي  در ة استفادص المبحوزي  م  استصدامهم لوسابل التوامل  

إلقي   في  وبي  اال تماعي  الزراعية،  اإلراادية  التومياز 
على    :متغيرج  والتردد  الرسمية،  غير  اال تماعية  المشاراة 

،  يث بلغت قيمتا معامل االرإبا  مراكز الصدماز بالمحاف ة
 ، على الترإي .0.210، و0.198البسيب لبيرسون 

عالقة    - و ود  م   عدم  المبحوزي   استفادص  در ة  بي  
التوامل لوسابل  التومياز    استصدامهم  إلقي  في  اال تماعي 

الزراعيةاإلراا سنواز  :متغيرج وبي     ،دية  وعدد    الس ، 
لبيرسون    التعليم، البسيب  االرإبا   معامل  قيمتا  بلغت   يث 
و0.152 الترإي .0.134،  على  ن يرإهما   ،  م   و ما  قل 
 . 0.05عند مستوى معنوية   ليةالجدو 
الفر          رفض  يمك   ال  فنن     ال اني  اإل صابيوعلي  
بالنس  كليةً  رف    يمك   لمتغيرازوإنما  الحيارص   :بة   جم 

المزرعية الرسميةا رضية  غير  اال تماعية  والمشاراة   ،  ،
ال قافي،   واالنفتاح  بالمحاف ة،  الصدماز  مراكز  على  والتردد 

عالقته  والتي معنوية  م  مزبتت  المبحوزي   استفادص    بدر ة 
التومياز   إلقي  في  اال تماعي  التوامل  لوسابل  استصدامهم 

 .اإلراادية الزراعية
 جم الحيارص ا رضية المزرعية،  ويمك  إفسير ذلك بأن       

البحث ع  ال ما   فيل  دور مؤزر   إشجيع  محابها على 
الغالبية الع مى  يع م االستفادص م   يم الحيارص خامة و ن 

( المبحوزي   الصغيرص، %83.6م   الحياراز  م   محاب   ،)
ال قافي انفتا هم  ذلك  في  يزيد  ويساعد م  ما  ع      يث  ن 

(، مستوى انفتا هم ال قافي فوق  %77زالزة  ربا  المبحوزي  )
ام الرسمية،  المتوسب،  غير  اال تماعية  مشاراتهم  ا  ن 

وإردد م المستمر على مراكز المعلوماز بالمحاف ة ال  يم 
يساعد م   الوعي  قدر م   لديهم  إلى  اصا   إحتا   ا مور 
التوا وسابل  بواسطة  والتفاعل  استصدام  سهولة  مل  في 

اال تماعي والتي  مبحت   د   م وسابل التوامل والتفاعل  
 بي  البشر.

استفادص       در ة  بي   عالقة  و ود  عدم  إفسير  يمك   اما 
إلقي    المبحوزي  التوامل اال تماعي في  م  استصدام وسابل 

الزراعية،  اإلراادية  وعدد    التومياز  الس   متغيرج  وبي  
التعليم المبحو   ،سنواز  يبيلون  ل  هد م إلى  ن  ميع  زي  

للومول إلى  قصي استفادص مما يحورون بغض الن ر على  
العمرية  و ال المر لة  في  ذلك  اان  بينهم سواء  الفردية  فروق 

   المستوى التعليمي.
 

البسيط لبيرسون للعالقة   .6جدول رقم   قيم معامل االرتباط 
لوسائل  بين   استخدامهم  من  المبحوثين  استفادة  درجة 

  في تلقي التوصيات اإلرشادية الزراعية جتماعي  التواصل اال
 المستقلة المدروسة  متغيراتهموبين 

درجة تقبل المبحوثين للتواصل   المتغيرات المستقلة  م
 اإللكتروني

 0.152 الس   1
 0.134 عدد سنواز التعليم  2
 **0.387 ا رضية المزرعية  جم الحيارص   3
غير   4 اال تماعية  المشاراة 

 الرسمية  
0.198** 

الصدماز   5 مراكز  على  التردد 
 بالمحاف ة 

0.210* 

 **0.283 االنفتاح ال قافي   6
 0.178=  0.05عند            0.232=  0.01 الجدولية: عندالقيمة  

 
درجة اتجاهات : تحديد معنوية العالقة االرتباطية بين  سابعاً 

وسائل استخدام  نحو  في    المبحوثين  االجتماعي  التواصل 
المستقلة    متغيراتهموبين    ةالزراعي  يةتوصيات اإلرشادالتلقي  

   المدروسة. 
اإل صابي        الفر   اختبار  القابلإم  إو د  ال الث  "ال   :

بي  معنوية  ارإباطية  نحو    در ة  عالقة  المبحوزي   اإجا از 
التومياز   إلقي  في  اال تماعي  التوامل  وسابل  استصدام 

الزراعية، وبي    المدروسة و ي:  المسمتغيراإهم  اإلراادية  تقلة 
،  المزرعية، و جم الحيارص ا رضية  وعدد سنواز التعليمالس ،  

مراكز  على  والتردد  الرسمية،  غير  اال تماعية  والمشاراة 
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بالمحاف ة ال قافيالصدماز  واالنفتاح  طريل .  "،  ع   وذلك 
 .  ساب معامل االرإبا  البسيب لبيرسون 

 ( ما يلي: 7قم )أوضحت النتائج الواردة في الجدول ر ولقد  
عالقة    - معنوية  طردية    ارإباطيةو ود  مستوى    0.01عند 

استصدام وسابل التوامل    اإجا از المبحوزي  نحودر ة  بي   
وبي   الزراعية،  اإلراادية  التومياز  إلقي  في  اال تماعي 

و ي:   المدروسة  المستقلة  المتغيراز  الحيارص بعض   جم 
المزرعية،   اال تماعيا رضية  الرسمية،  والمشاراة  غير  ة 
ال قافي،   البسيب  واالنفتاح  االرإبا   معامل  قيم  بلغت   يث 

 على الترإي .  0.264و، 0.245، 0.393لبيرسون 
عالقة    - معنوية  طردية    ارإباطيةو ود  مستوى    0.05عند 

اإجا از المبحوزي  نحو استصدام وسابل التوامل  در ة  بي   
الزرا  اإلراادية  التومياز  إلقي  في  وبي  اال تماعي  عية، 

بالمحاف ة،   ،متغير الصدماز  على مراكز  بلغت   التردد   يث 
 . 0.193يرسون قيمة معامل االرإبا  البسيب لب

بي     - عالقة  و ود  نحو در ة  عدم  المبحوزي   اإجا از 
التومياز   إلقي  في  اال تماعي  التوامل  وسابل  استصدام 

وبي    الزراعية،  سنواز  :متغيرج اإلراادية  وعدد    الس ، 
،  0.142   يث بلغت قيمتا معامل االرإبا  لبيرسون،  ،يمالتعل

لية عند و ما  قل م  ن يرإهما الجدو   .، على الترإي 0.131
 . 0.05مستوى معنوية 

الفر          رفض  يمك   ال  فنن     ال الث  اإل صابيوعلي  
لمتغيراز  كليةً  بالنسبة  رف    يمك   الحيارص   :وإنما   جم 

المزرعية االا رضية  والمشاراة  الرسمية،  ،  غير   تماعية 
بالال قافيواالنفتاح   الصدماز  مراكز  على  والتردد  محاف ة،  ، 
المبحوزي  نحو  بدر ة    مزبتت معنوية عالقته  والتي اإجا از 

التومياز   إلقي  في  اال تماعي  التوامل  وسابل  استصدام 
 اإلراادية الزراعية.

في        والتي  ي  االإجا از  بأن  ذلك  إفسير  ويمك  
إع إتأزر  ا ساس  المبحوزي   لدج  والرغباز  الميول  ع   بر 

فوابد   م   اال تماعي  التوامل  وسابل  لهم  إقدم   ما  بمدج 

المستقلة   بمتغيراإهم  إتعلل  الفوابد  و يم  استصدامها،   راء 
م   را ِ  يحورون  ما  بالومول   كحجم  ورغبتهم  مزرعية 

 ية  يم ا ر  إلى ما يلبي ويشبع ا تيا اإهم الحياإية،  إلنتا
مراكز   كما على  وإردد م  اال تماعية،  مشارااإهم   ن 

لهيم  إبنيهم  في  ابير  دور  ل   ال قافي  وانفتا هم  المعلوماز 
التوامل   وسابل  استصدام  نحو  اإليجابية  االإجا از 

 اال تماعي.
 

البسيط لبيرس  .7جدول رقم   ون للعالقة قيم معامل االرتباط 
التوابين   وسائل  استخدام  نحو  المبحوثين  صل  اتجاهات 

الزراعيةاالجتماعي   اإلرشادية  التوصيات  تلقي  وبين   في 
 المستقلة المدروسة  متغيراتهم

درجة تقبل المبحوثين للتواصل   المتغيرات المستقلة  م
 اإللكتروني

 0.142- الس   1
 0.131- عدد سنواز التعليم  2
 **0.393 ا رضية المزرعية  جم الحيارص   3
غير   4 اال تماعية  المشاراة 

 مية  الرس
0.245** 

الصدماز   5 مراكز  على  التردد 
 بالمحاف ة 

0.193* 

 **0.264 االنفتاح ال قافي   6
 0.178=  0.05عند               0.232=  0.01 الجدولية: عندالقيمة  
 

االستخدام  : تحديد معنوية العالقة االرتباطية بين درجة  ثامناً 
االج التواصل  لوسائل  المزارعين  ِقبل  من  في  الفعلي  تماعي 

  المستقلة   متغيراتهموبين    التوصيات اإلرشادية الزراعيةتلقي  
   . المدروسة
اإل صابي        الفر   اختبار  إو د  القابل  الرابعإم  "ال   :
ِقبل  معنوية    ارإباطيةعالقة   الفعلي م   االستصدام  در ة  بي  

إلقي   في  اال تماعي  التوامل  لوسابل  التومياز  المزارعي  
الزراعي :  المدروسة و يالمستقلة  متغيراإهم  وبي     ،ةاإلراادية 

،  المزرعيةا رضية  ، و جم الحيارص  سنواز التعليمعدد  و الس ،  
والتردد   الرسمية،  غير  اال تماعية  مراكز والمشاراة  على 

بالمحاف ة ال قافيالصدماز  واالنفتاح  طريل.  "،  ع    وذلك 
 .  ساب معامل االرإبا  البسيب لبيرسون 
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 ( ما يلي: 8ئج الواردة في الجدول رقم )أوضحت النتاولقد  
معنوية   طردية  ارإباطيةعالقة    و ود   -    مستوى  عند 

لوسابل  االستصدام الفعلي م  ِقبل المزارعي   بي  در ة    0.01
،  التومياز اإلراادية الزراعيةالتوامل اال تماعي في إلقي  
التالية:   المتغيراز  م   غير  وال  اال تماعية  المشاراة 

واالنفتاح الرسمية،   بالمحاف ة،  الصدماز  مراكز  على  والتردد 
لبيرسون     يثال قافي،   البسيب  االرإبا   معامل  قيم  بلغت 
  .الترإي على   0.310، و0.278و، 0.389

معنوية    طردية   ارإباطيةعالقة    و ود  - مستوى    0.05عند 
در ة   ِقبل  بي   م   الفعلي  لوسابل    المزارعي االستصدام 

،  التومياز اإلراادية الزراعيةإلقي    التوامل اال تماعي في
ا رضية  متغير،  وبي    الحيارص  بلغت  المزرعية جم  ،  يث 
 . 0.201معامل االرإبا  البسيب لبيرسون  ةقيم
  0.05عند مستوى معنوية   عكسية ارإباطيةعالقة    و ود -

لوسابل   المزارعي االستصدام الفعلي م  ِقبل بي  در ة 
، لتومياز اإلراادية الزراعيةاالتوامل اال تماعي في إلقي 

معامل االرإبا  البسيب   مةوبي  متغير الس ،  يث بلغت قي 
 . 0.238 -لبيرسون 

ِقبل    عالقة  عدم و ود        الفعلي م   االستصدام  بي  در ة 
إلقي   في  اال تماعي  التوامل  لوسابل  التومياز  المزارعي  

الزراعيةاإلراادي متغير  ة  وبي   التعليم،  سنواز  ث ،  يعدد 
لبيرسون   البسيب  االرإبا   معامل  قيمة  و ي    .0.118بلغت 
 , 0.05 قل م  ن يرإها الجدولية عند مستوى معنوية 

  اليةً   الرابع اإل صابيوعلي  فنن  ال يمك  رفض الفر         
لمتغيراز بالنسبة  رف    يمك   الحيارص   :وإنما  و جم  الس ، 

المزرعية الرسا رضية  غير  اال تماعية  والمشاراة  مية،  ، 
بالمحاف ة،   الصدماز  مراكز  على  ال قافي،  والتردد  واالنفتاح 

بدر ة االستصدام الفعلي م  قبل    مزبتت معنوية عالقته  والتي 
في   اال تماعي  التوامل  لوسابل  التومياز   إلقيالمبحوزي  

 اإلراادية الزراعية.

والتردد        اال تماعية،  المشاراة  بأن  ذلك  إفسير  ويمك  
إحتا    المزارعي دماز، واالنفتاح ال قافي لدى  على مراكز الص

 ميعها إلى التعامل مع وسابل التوامل اال تماعي  يث  ن  
التفاعالز بي   المشتر  في مع م  القاسم  الوسابل باإت   يم 

في    مستصدميها ابير  دور  ل   يكون  و يا  البعض،  بع هم 
 ن   يا باإلضافة إلى    ستصدام  يم الوسابل.الإبنى المزارعي   

على البحث   زارعي الميحفز    الحيارص ا رضية المزرعية جم  
ع  ال ما يساعد م في الومول  على إنتا ية، على  ساس  
 ن ا مالي الناإح يكون ل  مردود اقتصادج ملحو  في  الة  

 إبني المستحدزاز. 
العالقة العكسية بي  در ة االستصدام  يمك  إفسير  اما         

المبحوزي    قبل  م   في    لوسابلالفعلي  اال تماعي  التوامل 
التوم ومتغير  إلقي  الزراعية،  اإلراادية  بأن    ،س الياز 

التوامل   لوسابل  استصداماإهم  إتسم  عمرًا  ا قل  المبحوزي  
 اال تماعي بالسهولة واليسر ع  الف از ا كبر عمرًا. 

إفسير  و ي ا         االستصدام  يمك   بي   عالقة  و ود  عدم 
المبحوزي  قبل  م   اال تماعي    الفعلي  التوامل  لوسابل 

إعليمهم،   سنواز  عدد  التوامل  ومتغير  وسابل  انتشار  بأن 
على   عادز  التي  واالستفادص  م   راء   المزارعي اال تماعي 

الن ر   بغض  استصدامها  على  الناس  مع م  استصدامها  فز 
 ع  مستوى إعليمهم.

 
رق البسيط  . 8م  جدول  االرتباط  معامل  دلبيرسون  قيم  بين  رجة  للعالقة 

في   االجتماعي  التواصل  لوسائل  المزارعين  ِقبل  من  الفعلي  االستخدام 
 المدروسة  المستقلة متغيراتهموبين  تلقي توصيات اإلرشاد الزراعي 

قيم معامل االرتباط   المتغيرات الكمية المستقلة  م
 لبيرسون 

*0.238 - الس   1  
 0.118 سنواز التعليم  2
المزرعية  جم الحيارص ا رضية  3  .2010*  
**0.389 المشاراة اال تماعية غير الرسمية   4  
التردد على مراكز الصدماز   5

 بالمحاف ة 
0.278**  

**0.310 االنفتاح ال قافي  6  
0.178=   0.05عند                  0.232=  0.01القيمة الجدولية: عند   
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 التوصيات 
الغالبية الع مى  ن رًا لما  ظهرإ  نتابح البحث م   ن    .1

المستوى المرإفع والمتوسب م    فيالمبحوزي   اءوا    م 
ر يهم   م     في يث  التوامل  االستفادص  وسابل  استصدام 

إلقي   في  الزراعيةاال تماعي  ليا  التومياز اإلراادية   ،
اإلرااد   البحث  هار  ب رورص   الزراعييومى  يا 

عر  المعلوماز الزراعية والتومياز الفنية   فيالتوسع  
للمحام الزراعية  ياإلراادية  ابكة  المصتلفة  ل  على 

للعملياز  الزمنى  الجدول  الدولية، مع مراعاص  المعلوماز 
المصتلفة م   الزراعية  مجموعة  إدري   وايلك   ،

وسابل   استصدام  على  الجدد  الزراعيي   المهندسي  
اليج  الفراغ  لمليء  وإجهيزيهم  اال تماعي  التوامل 
وإق الزراعيي ،  المرادي   عدد  لنقص  نتيجة  دم سيحدو 

 .العمر بم  يو د منهم في الصدمة  الياً 
البحث  و  .2 نتابح  لما  ظهرإ   الغالبية   ي ًا  ن رًا  م   ن 

المبحوزي     الع مى نحو م   إيجابية  اإجا از  لديهم 
استصدام وسابل التوامل اال تماعي في إلقي التومياز 

و ن   بل  الزراعية  ع  اإلراادية  يزيد  نصفهم   ما 
فعلياً  يجيستصدمها  ما  و و  الستقبال ،  علهم   اًل 

المعلوماز الزراعية م  خالل  يم الوسابل، ليا يومى  
 يم الوسابل في نقل     يا البحث ب رورص االعتماد على

للمزارعي   المصتلفة  اإلراادية  والتومياز  المعلوماز 
 واعتبار ا بي ة خصبة ومناسبة للعملية اإلراادية. 

البحث   .3 ممازلة  يومى  يا  دراساز  طل منا  في بن راء 
الريف   المرإفعة القديم  يث    المصرج م   ا مية  نسبة 
 المزارعي ، وذلك للوقوا على در ة إقبل  بي  المزارعي 

التوامل  الستصدام   وعالقتها   اال تماعيوسابل 
 .بصصابصهم

البحث   .4 القابمة  بيومي  يا  المزار   دعم  من مة  تطوير 
ور     اليج اليًا لتدري  المرادي  على استصدام التابلت  

في  عل ال  المزارعي   مع  اال تماعي  التوامل  في  يهم 
إربب   بحيث  للتوامل  متدر ة  قنواز  عمل  مع  منطقت ، 
المرازية  اإلدارص  مع  المحاف از  في  االرااد  قطاعاز 
الزراعي   اإلرااد  مديرج  ربب  وايلك  بالقا رص، 

في   ال  الزراعيي   بالمرادي     لنقل   منطقت بالمحاف از 
 لمرادي .ص عدد االتومياز ابديل ع  نق

 المراجع

الر م  عبد  دراسة ن م إوفيل، الصالدج،  والمعلوماز،   المعرفة 
داتورام،   رسالة محاف ة الجيزص، قرى   دىا في  المزارعي  على
 .2004 القا رص، الزراعة،  امعة كلية

الحدي ة   الزراعية  الترنولو يا  إرييف  عمر،  محمد  الطنوبى، 
في   التنمية  اللمتطلباز  النامية،  ا ولي،  الدول  طبعة 

 . 2001اإلسكندرية 
ل رااد   عبد مستقبلية  دراسة  محمد  فني،  ا مد  منصور  الوا د، 

الزراعي االلرتروني في مصر، رسالة داتورام، الية الزراعة،  
 .2007 امعة  سيو ، 

، محمد  س  مصطفي، استصدام الزرا  للن ام الصبير لألرر  قاسم
بمحاف المكمعينة إراادية  الشيخ،  البح ية لصدمة   ة افر  جلة 

 . 2005(، نوفمبر 2البي ة والمجتمع بالشرقية، العدد )
دار   رؤية  ديدص،  الزراعي:  اإلرااد  عباس،  الحليم  عبد  قشطة، 

 . 2012الندى للطباعة والنشر، القا رص، 
Alex, G., Zijp, W., & Byerlee, D., Rural extension and 

advisory services: New Directions, (English). Rural 

Strategy Background Paper; No. 9 Washington, 

D.C.: World Bank Group.2006 

 



   ...دام وسابل التوامل اال تماعياستص م  المزارعي استفادص  :سماعيلإإسماعيل عبد المالك محمد 

 

 

1373 

ABSTRACT 

Attitudes of Farmers Towards Using social media To Receive Agricultural 

Extension Recommendations in One of The Villages of Al Bustan Area in Al 

Buhaira Governorate 
Ismail Abdel Malik Mohamed Ismail 

This research aims to identify the degree to which 

farmers benefit from the use of social media in the 

village of Martyr Abdel Moneim Riyad in Al-Bustan 

District, Al-Buhaira Governorate, in receiving 

agricultural extension recommendations, through the 

following sub-objectives, determining farmers’ attitudes 

towards using social media, and determining the degree 

of actual farmers’ use of social media, and to identify 

the relationship between the independent variables 

studied by the respondents, and between: the degree to 

which they benefit from the use of social media, their 

attitudes towards the use of social media, and the 

degree of their actual use of social media in receiving 

agricultural extension recommendations . 

This research is based on the descriptive approach 

to the extent to which the farmers of the village of 

Martyr Abdel Moneim Riyad in the Al-Bustan area, 

which is administratively affiliated to the Hosh Issa 

Center in Beheira, benefited from the use of social 

media in receiving agricultural guidance 

recommendations. 165 farmers, and the data was 

collected through a personal interview using a 

questionnaire prepared for this purpose, during the 

month of January 2021 AD, and the results were 

presented in tables of numerical distribution and 

percentages, and the data was analyzed using the 

Pearson simple correlation coefficient, using the 

statistical packages program for social science statistics 

SPSS . 

The most important results were crystallized as 

follows: 

It was found that nearly three quarters of the 

respondents (71.6%) have a high level of benefit from 

the use of social media in receiving agricultural 

extension recommendations, and nearly two thirds of 

the respondents (63.3%) also have a high level of 

positive attitudes towards using social media. And more 

than half of the respondents (56%), their actual use of 

social media in receiving agricultural extension 

recommendations is medium . 

The results also showed the existence of a 

significant correlation between the degree to which 

respondents benefited from using social media to 

receive agricultural extension recommendations, and 

between each of the degree of their attitudes towards 

their use of these means, and the degree of their actual 

use of them. The results also showed a significant 

correlation between some independent factors of the 

respondents, namely: the size of the agricultural land 

tenure, informal social participation, the frequency of 

information centers in the governorate, and cultural 

openness, and between: the degree to which respondents 

benefit from using the means of communication to 

receive agricultural extension recommendations, And 

the degree of their attitudes towards their use of these 

means, and the degree of their actual use of them. The 

results showed that there was an inverse correlation 

between the degree of actual use by farmers of social 

media and the age variable, and the research presented a 

set of recommendations that can be taken into account 

among workers in the research area. 

 

 


