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 الملخص العربى
هتتتتتبا البحتتتتتس ب،تتتتتفة رنيستتتتتية  دراستتتتتة اإلنفتتتتتتاح دف يستتتتتته

اإللكتروني ألعضاء مجتالس إدارات الجمعيتات التعاونيتة الزراعيتة 
ببعض مراكز محافظة البحيرة واستفادتهم من المواقتع والتطبيقتات 

تجاهتتاتهم نحوهتتا وقتتد استتتخدم ايستتتبيان  .اإللكترونيتتة الزراعيتتة وا 
ميدانيتتتتتة متتتتتن ال بالمقابلتتتتتة ال خ،تتتتتية فتتتتتي استتتتتتيفاء البيانتتتتتات

ا  واستتتخدمت النستتو المنويتتة  والجتتداوة التكراريتتة  150 مبحوثتت،
ايرتبتتتتاط  ومعامتتتتةوالمتوستتتتط الحستتتتابي  واينحتتتتراف المعيتتتتار   

البستتتتيط  واينحتتتتدار المتعتتتتدد  إختبتتتتار تحليتتتتة التبتتتتاين إلختبتتتتار 
في تحلية بيانات البحس. وخلص البحس إلتى العديتد متن   الفروق

بلغتت نستبة أبرز تلك النتتانج فيمتا يلتى:  ثلتالنتانج البحثية  وتم
أفتتتتتتراد مستتتتتتتول اإلنفتتتتتتتاح اإللكترونتتتتتتي المتتتتتتنخفض والمتوستتتتتتط 

متتتن جملتتتة المبحتتتوثين. فتتتي حتتتين بلغتتتت نستتتبة بول  86.85%
المواقع والتطبيقات اإللكترونية ايستفادة ال،غيرة والمتوسطة من 

متتتتن جملتتتتة المبحتتتتوثين. وبلغتتتتت نستتتتبة بول  %72.6 الزراعيتتتتة
المواقع والتطبيقات اإللكترونية لسلبية والمحايدة نحو ت اايتجاها
تبتين وجتود فتروق متن جملتة المبحتوثين. كمتا  %66.7 الزراعية

معنوية بين المراكز الثالثة المدروسة وفق،ا لمتوسطات درجات كتة 
متتتتتن: اإلنفتتتتتتاح اإللكترونتتتتتي للمبحتتتتتوثين واستتتتتتخدامهم للمواقتتتتتع 

 هاتهم نحوها.تجاوالتطبيقات اإللكترونية الزراعية  وا

التعاونية  الجمعيات -الكلمات المفتاحية: اإلنفتاح اإللكتروني 
ايستتتفادة  –المواقتتع والتطبيقتتات اإللكترونيتتة الزراعيتتة -الزراعيتتة 

نحتتو  اإلتجاهتتات –المواقتتع والتطبيقتتات اإللكترونيتتة الزراعيتتة  متتن
  المواقع والتطبيقات اإللكترونية الزراعية.

 بحثيةال والم كلة المقدمة
إن المعلوماااااات ال إلناااااى ل نساااااان عنهاااااا منااااا  باااااد  تااااااري  
البشرية في أي مجال من مجاالت النشاط اإلنساني سوا  كان 
ا أو إليااار  لااا  مااان  ا أو صاااناعيعا أو تجارياااع هااا ا المجاااال زراعياااع
ا ماا باال معلوماات منا   المجاالت، حيث لم يعاي  اإلنساان يوماع

ا حا إن وجااد علاااى ألهااار ادرا. وتعااد المعلوماااات جاااة ومطلباااع
أساسيعا في حياة اإلنسان، كما أنها موردعا اقتصاديعا واساتمماريعا، 
 ،وسلعة استراتيجية، وخدمة وصناعة تؤمر على الدخل القومي

االنتشااااااااار الواساااااااا  لوسااااااااا ل قااااااااد أصاااااااابح (. و 2004)نجاااااااام، 
التكنولوجيا الرقمية مان أهام سامات المجتمعااات المعاصاارة، وال 

جاااال المناسااان ساااوى ياااؤدى إلاااى التريااان أن اساااتخدامها فاااي ا
صورة تعتمد على إنتاج وعرا خادمات معلوماتية، واالعتمااد 
عليهااااااااا فااااااااي معالجااااااااة المعلومااااااااات، والقاااااااادرة علااااااااى تخزينهااااااااا 
واسااااترجاعها باااااسرعة فا قااااة فااااى كافااااة المجاااااالت والقطاعااااات 

 . )2008االقتصادية )تربان، 
( إلاااي أن االعتمااااد علاااى طااار  2008ويشاااير )الجاااويلي، 

ين االتصال التقليدية فقط يقى عا قعا أمام تدف  وانسايان سالوأ
المعلوماااااات والمساااااتحدمات التكنولوجياااااة الحديماااااة مااااان المراكاااااز 
البحميااااة إلااااى جمهااااور الاااازراخ، لاااا ل  أصاااابح اسااااتخدام وسااااا ل 
االتصال الحديمة ضرورة تمليها الحاجة لتضي  الفجوة الزمنياة 

فعلااي لهااا ماان ال بااين اكتشاااى المسااتحدمات الزراعيااة والتطبياا 
قبل الزراخ، و ل  لماا لوساا ل تكنولوجياا المعلوماات واالتصاال 
الجديااااادة مااااان دور فعاااااال فاااااي تجااااااوز وعباااااور عوا ااااا  الااااازمن 
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والمسااااااافة، والقاااااادرة الفا قااااااة علااااااى نشاااااار وتبااااااادل المعلومااااااات 
 .والمعااارى بساارعة كبياارة ممااا يسااهم فااي تحقياا  أهااداى التنميااة

الزراعاي مان خاالل اخ وقد استوجن  ل  تحديث وتطوير القط
ادجهازة المعنياة، ويعتبر اإلرشاد الزراعي أحد النألم التعليمياة 
إلير الرسمية التي تستهدى تحديث وتطااوير  لا  القطااخ ماان 
خالل نقل التكنولوجيا المستحدمة التاي تنتجهاا المراكاز البحمياة 
الزراعيااة إلااى التطبيااا  الميااداني، وتحديااد المشااكالت الزراعيااة 

ول المناساابة لهااا إلااى أفااراد المجتماا  إلحااداث تنميااة لحلااونقاال ا
حقيقياة، من خالل الطار  اإلرشاادية المتنوعاة، واالساتفادة مان 
التغييرات التكنولوجية القا مة علاى توألياى وساا ل التكنولوجياا 
 ، الرقمية التي أمرت على مختلى النشاط اإلنسااني )عبدالواحاد 

مااااو  فيهااااا، والتااااي لمو ، وتااااوفير المعلومااااات الزراعيااااة ا)2015
 .(Renwick, 2009)تعتبر من أهم أهاداى اإلرشااد الزراعي، 

زا  توجاااااال الدولااااااة إلااااااى تعماااااايم االسااااااتفادة ماااااان الشاااااابكة  وا 
العنكبوتية فقد بدأ يتعاألم دور تكنولوجيا االتصال الحديمة فاي 
مختلى قطاعات الدولة بصافة عاماة والقطااخ الزراعاي بصافة 

كات االفتراضاااية والهااااتى لشااابخاصاااة مااان خاااالل اإلنترنااات وا
المحمااول، وشاابكات التواصاال اإلجتماااعى كمصااادر معلومااات 
للاازراخ إلااى الحااد الاا ي ق لااعا دور اإلرشاااد الزراعااي كمصاادر 
للمعلوماااات، ومااان مااام فقاااد أكااادت العدياااد مااان وكااااالت التنمياااة 
الدولية على أهمية تغيير دور االرشاد الزراعي لكى يتأقلم م  

وم بااادور الميسااار أو الوسااايط لتعألااايم يقااا الواقااا  الجدياااد بحياااث
اسااااتفادة الاااازراخ ماااان المعلومااااات التااااي تقاااادمها لهاااام المصااااادر 

 . (Soyemi, 2014)( نقالع عن2015المتعددة، )قاسم، 
ونألاااارعا دهميااااة اسااااتخدام وتوأليااااى تكنولوجيااااا المعلومااااات 

وقادرتها علاى حال  واالتصاالت في العمل اإلرشادي الزراعاي،
اعيااة إلااى المسااتهدفين، بساابن نقااا لزر مشااكلة نقاال المعااارى ا

عااادد المرشااادين الااازراعيين وقلاااة وساااا ل المواصاااالت الالزماااة 
ا لهااام ، فقاااد أولااات وزارة الزراعاااة واستصاااالم ادراضاااي اهتماماااع

كبيرعا في استراتيجيتها للتنمية الزراعية المستدامة على ضارورة 
ات الحادمااااة فااااي إحااااالل الوسااااا ل التكنولوجيااااة لمواكبااااة التطااااور 

ومااااات واالتصااااال. كمااااا قاماااات ب نشااااا  ل تكنولوجيااااا المعلمجااااا
العديااااد ماااان مراكااااز المعلومااااات ووحاااادات الحاساااان ا لااااي فااااي 
مختلااااااى المجاااااااالت الزراعيااااااة البحميااااااة واإلرشااااااادية والخدميااااااة 
واإلدارية، بغرا خدماة العمال فاي القطااخ الزراعاي، وضامان 

 قاارارات الالزمااة فاايساارعة تاادف  المعلومااات الزراعيااة واتخااا  ال
(، خاصااااة وأن تكنولوجيااااا 2005، )العبااااد، ادوقااااات المناساااابة

ا واسااعاع فااي  المعلومااات ووسااا ل االتصااال الحديمااة، تلقااى تطبيقااع
مجال االرشاد الزراعي في كميار مان الادول. وفاى ها ا السايا  

( أن استخدام الحاسن ا لي واإلنترنت في 2003ي كر قاسم )
مناساابة لتكاماال  قااد أصاابح يشااكل بي ااةمجااال اإلرشاااد الزراعااي 

شااااار واساااااتخدام المعرفاااااة والمعلوماااااات الزراعياااااة، واساااااتغالل ون
القدرات التعليمياة واالتصاالية لتفعيال التكامال باين المساتخدمين 
لتكنولوجياااااا المعلوماااااات واالتصااااااالت، والقاااااا مين علاااااى جهااااااز 
اإلرشاااد الزراعااي، ممااا يساااعد علااى تقااديم خاادمات معلوماتيااة 

 مناط  الريفية. جديدة لل
ريااااااان أن التطاااااااورات الساااااااريعة فاااااااي مجاااااااال تكنولوجياااااااا الو 

المعلومااااات واالتصااااال وانخفاااااا تكلفتهااااا، وساااارعة انتشااااارها، 
وساااهولة اسااااتخدامها قاااد أتااااام الفرصاااة لتحسااااين وتطاااوير نقاااال 
المعرفاااة الزراعيااااة، مااان خااااالل تاااوفير قنااااوات اتصاااالية واسااااعة 

و جدياد ومفياد ومتنوعة لخدمة القطاخ الزراعي ونشر كل ما ها
عين. وقاااااد إهاااااتم الجهااااااز اإلرشاااااادى ح المزرعاااااة والمااااازار لصاااااال

الزراعاااى، وإليااارل مااان مقااادمى الخااادمات الزراعياااة ممملاااين فاااى 
المكاتااااااان اإلستشاااااااارية الزراعياااااااة، ومراكاااااااز الخبااااااارة الزراعياااااااة 
الحكومياة وإليار الحكومياة، والشاركات والمؤسساات العاملاة فاى 

اإلنتااااااج الزراعاااااي  مجاااااال إنتااااااج واساااااتيراد وتجاااااارة مساااااتلزمات
انة البي اااة الريفياااة، ......إلااا ، بالعمااال والمحافألاااة علاااى وصاااي

علااااى تطااااوير وسااااا لهم فااااي الوصااااول إلااااى عمال هاااام وتااااروي  
ومن مم تم تصميم العدياد مان  .(hill, 2012سلعهم وخدماتهم، )

المواق  اإللكترونية والتطبيقات الزراعية التي تحمل كل ما يهم 
نتاجياااااااة الزراعياااااااة تطلبااااااال العملياااااااة اإلالمااااااازارخ  والمزرعاااااااة، وت

المحافألاااة علاااى وصااايانة البي اااة الزراعياااة، وتمكااان فاااى نفااا  و 
الوقاااات للعاااااملين اإلرشاااااديين والاااازراخ وقااااادتهم المحليااااين ماااان 
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التردد عليها في الوقت المناسان واساتخدامها واإلساتفادة منهاا، 
يجاد الحلول لمشااكلهم اإلنتاجياة والتساويقية الزراعياة الملحاة  وا 

ألهاارت وجااود رإلبااة بعااا الدراسااات قااد أوإليرهااا، خاصااة وأن 
مرتفعااااة لاااادى الاااازراخ المبحااااومين السااااتخدام وسااااا ل التواصاااال 
اإلجتمااعى للحصاول علاى الخادمات اإلرشاادية الزراعياة، وأن 
السلو  المتوق  لهؤال  الزراخ يتجل نحو استخدام تل  الوساا ل 

الزراعياااة  متاااى بااادأت أى مباااادرة لتقاااديم المعلوماااات اإلرشاااادية
 (.2019د الغنى،تل  الوسا ل، )عب عن طري 

ونألاارعا لكااون أعضااا  مجااال  إدارات الجمعيااات التعاونيااة 
الزراعيااة هاام قااادة محليااون، وهاام الحلقااة الوساايطة الهامااة بااين 
المرشااااد الزراعااااى وجمهااااور المسترشاااادين، والاااا ين قااااد يتعاااااألم 
دورهااااام اإلرشاااااادي الزراعاااااي فاااااي ألااااال قلاااااة أعاااااداد المرشااااادين 

هاا ا البحااث بدراسااة وماان ماام فقااد اهااتم  راعيين، وكباار ساانهمالااز 
اإلنفتااااااام اإللكتروناااااااى دعضاااااااا  مجاااااااال  إدارات الجمعياااااااات 
التعاونياااة الزراعياااة بمحافألاااة البحيااارة، علاااى وساااا ل التواصااال 
اإلجتماعى واستفادتهم منها واتجاهاتهم نحوها، نألرعا لماا يمملال 

اإلرشااااادي هااااؤال  القااااادة ماااان أهميااااة بالغااااة فااااي مجااااال العماااال 
 الزراعي.

 األهداف البحثية
يساااااتهدى هااااا ا البحاااااث بصااااافة ر يساااااية، دراساااااة اإلنفتاااااام 
اإللكترونااااااي دعضااااااا  مجااااااال  إدارات الجمعيااااااات التعاونيااااااة 
الزراعية ببعا مراكز محافألة البحيرة واستفادتهم من المواق  
تجاهااتهم نحوهاا، و لا  مان  والتطبيقات اإللكترونية الزراعياة وا 

 تالية:دهداى الفرعية الخالل تحقي  ا
التعاااااارى علااااااى بعااااااا الخصااااااا ا الشخصااااااية الممياااااازة  .1

دعضاااااا  مجاااااال  إدارات الجمعياااااات التعاونياااااة الزراعياااااة 
 المبحومين.

التعرى علاى درجاة اإلنفتاام اإللكتروناي دعضاا  مجاال   .2
 إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية المبحومين. 

ارات التعاااااارى علااااااى درجااااااة اسااااااتفادة أعضااااااا  مجااااااال  إد .3
لمبحااااااومين ماااااان المواقاااااا  عاونيااااااة الزراعيااااااة االجمعيااااااات الت

 والتطبيقات اإللكترونية الزراعية.
التعارى علااى اتجاهااات أعضاا  مجااال  إدارات الجمعيااات  .4

التعاونياااااة الزراعياااااة المبحاااااومين نحاااااو المواقااااا  والتطبيقاااااات 
 اإللكترونية الزراعية.

ضاا  دراسة العالقات التأميرية بين الخصاا ا المميازة دع .5
ة الزراعيااااة المبحااااومين الجمعيااااات التعاونياااامجااااال  إدارات 

اإلنفتاااااام اإللكترونااااي، واالساااااتفادة ماااان المواقااااا  وكاااال ماااان 
والتطبيقات اإللكترونية الزراعياة، واإلتجاهاات نحاو المواقا  

 والتطبيقات اإللكترونية الزراعية.

التعااااااارى علاااااااى الفااااااارو  باااااااين أعضاااااااا  مجاااااااال  إدارات  .6
فااي مراكااز ايتاااى زراعيااة المبحااومين الجمعيااات التعاونيااة ال

باااااااارود وكفااااااار الااااااادوار ودمنهاااااااور مااااااان حياااااااث إنفتااااااااحهم ال
المواقاا  والتطبيقااات اإللكترونيااة اإللكترونااي واسااتفادتهم ماان 

 واتجاهاتهم نحوها.الزراعية 

 األسلوو البحثى

 أوي،: الم،طلحات البحثية

ويقصااد بهااا المواقتتع والتطبيقتتات اإللكترونيتتة الزراعيتتة:  (1)
راعيااة سااوا    اإللكترونيااة الز البحااث بعااا المواقاا فااي هاا ا

كاناااات تابعااااة لهي ااااات حكوميااااة زراعيااااة، أو تابعااااة لاااابعا 
جمعياااات ومؤسسااااات خدمااااة المجتماااا ، أو تابعااااة لشااااركات 
خاصااة، باإلضااافة للصاافحات الزراعيااة ومجموعااات العماال 
علااااااى مواقاااااا  التواصاااااال اإلجتماااااااعى، وكاااااا ل  التطبيقااااااات 

 اإللكترونية الزراعية.
البحاااااث سااااان فاااااي هااااا ا  ويقصاااااد بااااالمبحتتتتتوثين: ستتتتتن ال (2)

 المبحوث مقدرعا دقرن سنة ميالدية وقت إجرا  البحث.
ويقصد بال فاي ها ا البحاث  المستول التعليمى للمبحوس: (3)

عاادد الساانوات الدراسااية التااي أتمهااا المبحااوث بنجااام، ويااتم 
 التعبير عنل بقيمة رقمية.
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 ويقصااد باال فااي هاا ا البحااث المستتتول التعليمتتى لءبنتتاء: (4)
بنااا  المبحااوث بنجااام، اسااية التااي أتمهااا أعاادد الساانوات الدر 

 ويتم التعبير عنل بقيمة رقمية.
ويقصاد بال فاى ها ا البحاث عادد أفاراد  عدد أفراد األسترة: (5)

ا ويعاولهم المبحاوث، وياتم التعبيار  ادسرة ال ين يعيشون معاع
 عنل بقيمة رقمية.

ويقصااااد بهااااا فااااي هاااا  البحااااث  حيتتتتازة األرض الزراعيتتتتة: (6)
ة سااوا  بحااوث ماان أرا زراعياامااا تحااوزل أساارة الممجمااوخ 

 كانت ملكعا أم إيجارعا أو مشاركة مقدرة بالقيراط.

ويقصااد بهااا فااي هاا ا البحااث ماادى  :عضتتوية المنظمتتات (7)
مشاااااااركة المبحااااااوث فااااااي أنشااااااطة المنألمااااااات االجتماعيااااااة 
والتعليميااة واالقتصااادية والسياسااية القا مااة بمنطقااة البحااث، 

عياة تنمياة لمجل  المحلي، وجمممل )ادحزان السياسية، وا
المحلى، ومجل  ا با  والمعلماين، ومجلا  إدارة  المجتم 

ويعباار عنهااا بقيمااة رقميااة تعباار إلاا (، ……مركااز الشاابان 
وطبيعااة الاادور الاا ي عاان عاادد المنألمااات المشااتر  فيهااا، 

وماادى انتألاماال فااي حضااور إجتماعاتهااا، وماادى يقااوم باال، 
علااااى النحااااو  اسااااتفادتل منهااااا، ويعطااااى المبحااااوث درجااااات

 :التالي
ر ااااي  مجلاااا  إدارة )مااااالث درجااااات(، عضااااو  العضتتتتوية: •

مجلااا  ادارة )درجتاااان(، جمعياااة عمومياااة )درجاااة واحااادة(، 
 )صفر(. لي  عضوعا

ا )ماااااااااااالث درجاااااااااااات(،  حضتتتتتتتتتتتور اإلجتماعتتتتتتتتتتتات: • دا ماااااااااااع
 )صفر(. أحيانعا)درجتان(، نادرعا )درجة واحدة(، ال يحضر

ساااااااطة كبيااااااارة )ماااااااالث درجاااااااات(، متو  متتتتتتتدل ايستتتتتتتتفادة: •
 )صفر(. منعدمة ودة )درجة واحدة(،)درجتان(، محد

ويقصد بال فاي ها ا البحاث تقادير المبحاوث  قيادة الرأل: (8)
ا للنصااااح  الاااا اتى لماااادى تااااردد الاااازراخ ا خاااارين علياااال طلبااااع
والمشاااورة فاااى سااات موضاااوعات تتعلااا  باااالنواحى ادسااارية، 
والدينياااة، والزراعياااة، والسياساااية، وخدماااة المجتمااا  وتنمياااة 

ا  –عى متدرج )دا معا  ل  على مقيا  رباالبي ة، و   –أحياناع

، صاااافر( علااااى 1، 2، 3ال(، وأعطياااات درجااااات ) -نااااادرعا 
 نف  الترتين، ويتم التعبير عن  ل  بقيمة رقمية.

: ويقصاااد بااال فاااى هااا ا البحاااث الموقاااى ايستتتتعداد للتغييتتتر (9)
السلوكى الا ى يمكان أن يتخا ل المبحاوث عناد الساماخ عان 

بزراعااااة اعيااااة جدياااادة تتعلاااا  خماااا  توصاااايات إرشااااادية زر 
سب  زراعتل فى القرياة، واساتخدام مبياد جدياد محصول لم ي

لمكافحااااااة حفااااااات أحااااااد المحاصاااااايل التااااااى يقااااااوم بزراعتهااااااا، 
واساااااتخدام المخلفاااااات الزراعياااااة فاااااى عمااااال أعاااااالى إليااااار 
تقليديااااة، وتغيياااار نألاااااام الاااارى،  واإلعتمااااااد علااااى مصاااااادر 

بقيماة رقمياة جديادة للمعلوماات الزراعياة، وياتم التعبيار عنال 
ابات المبحاوث علاى خمساة أسا لة لتوصل اليها من إجيتم ا

ا لمقيااا  رباااعى متاادرج ماان )أقااوم بالتنفياا  فااورعا، أنتألاار  وفقااع
حتااى ينفاا ل الاابعا وياانجح لااديهم، أنتألاار حتااى ينفاا ل باااقى 
الزراخ فى القرية، ال أنف  على االطال ( ويعطى المبحاوث 

 ، صفر( على الترتين.  1،2،3درجات )
بها فى ها ا البحاث مادى موافقاة  قصدوي افعية اإلنجاز:د (10)

المبحاااااوث علاااااى مماااااان عباااااارات تعكااااا  ميلااااال لكااااال مااااان: 
التخطااايط للمساااتقبل، واإلقباااال علاااى العمااال، وعااادم الخشاااية 
من المغامرة أو المنافسة أو الفشال، والصابر والمماابرة علاى 
حاال مااا يواجهاال ماان مشااكالت، والرإلبااة فااي تأديااة ادعمااال 

، حمااااال مسااااا ولية العمااااالمسااااا ولية كبيااااارة، وتالتاااااي تتطلااااان 
وتحقي  التميز عن باقى الزراخ في القرية، وتقييم ادنشاطة 
التاااى يقاااوم بهاااا بصااافة دورياااة، و لااا  علاااى مقياااا  ربااااعى 

ا ا -متاادرج )دا مااع ال(. وقااد أعطياات درجااات  -نااادرعا  -أحيانااع
، صافر( علاى الترتيان، وياتم التعبيار عنال بقيماة 1، 2، 3)

 رقمية.
د بااال فاااي هااا ا البحاااث عااادد قصاااوياح اإللكترونتتتي: اإلنفتتتت (11)

المواقاااااا  والتطبيقااااااات اإللكترونيااااااة الزراعيااااااة التااااااى يعرفهااااااا 
المبحااوث، وماادى اسااتخدامل لكاال منهااا. ويااتم التعبياار عناال 
بقيماة رقمياة ياتم التوصال اليهاا مان إجاباات المبحاوث علااى 
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سؤالين يتعلقان به ا الشأن، حيث يعطى المبحوث درجاات 
 تالى: على النحو ال

يعطااااى المبحااااوث درجااااة واحاااادل لكاااال لوستتتتانة: المعرفتتتتة با •
 وسيلة تواصل إجتماعي ي كرها.

( 1( نادرعا )2(   أحيانعا )3دا معا ) مدل استخدام الوسانة: •
 ال )صفر(.

 :الزراعيتتة المواقتتع والتطبيقتتات اإللكترونيتتةايستتتفادة متتن  •
ويقصد بل فى ه ا البحث عدد المجاالت التي استفاد منها 

دى ت اإللكترونياااااة، ومااااااوالتطبيقاااااالمواقااااا  المبحاااااوث مااااان 
استفادتل منها، وياتم التعبيار عنال بقيماة رقمياة ياتم التوصال 
إليهااااا ماااان إجابااااات المبحااااوث علااااى سااااؤالين يتعلقااااان بهاااا ا 

 الشأن، ويعطى المبحوث درجات على النحو التالي: 
o :يعطاااى المبحاااوث درجاااة واحااادل لكااال  مجتتتايت ايستتتتفادة

 مجال استفاد منل
o ( 1قليلااااااة )( 2متوسااااااطة )( 3رة )بيااااااك تفادة:متتتتتتدل ايستتتتتت

 منعدمة )صفر(.

المواقتتتتتتع والتطبيقتتتتتتات اإللكترونيتتتتتتة ايتجتتتتتتا  نحتتتتتتو  (12)
ويقصد بل في ه ا البحث موقى المبحومين مان  :الزراعية

عبااارة  30حيااث القبااول أو المحاياادة أو الاارفا لمضاامون 
تتعلاااا  باااااالمواق  والتطبيقاااااات اإللكترونيااااة الزراعياااااة، وياااااتم 

وفاااا  يااااتم التوصاااال اليهااااا  مااااة رقميااااة لاااا  بقي التعبياااار عاااان
، 2مقيا  مالمي متادرج، حياث أعطاى المبحاوث درجاات )

( 2، 1، صاااافر( و لاااا  للعبااااارات اإليجابيااااة، و)صاااافر، 1
 درجة للعبارات السلبية.  

 ثاني،ا: المتغيرات البحثية
 تضمن ه ا البحث نوعين من المتغيرات هما:ي

، وهايرعا مسات( متغ12وعددها ) المتغيرات المستقلة: : سان مقالع
المستوى التعليمى للمبحومين، والمساتوى التعليماى المبحومين، و 

لألبناااااا ، وعااااادد أفاااااراد ادساااااارة، الحياااااازة ادرضاااااية الزراعيااااااة، 
وعضااااااوية المنألمااااااات، وقيااااااادة الاااااارأي، واالسااااااتعداد التغيياااااار، 

ودافعية اإلنجاز، واإلتجال نحو اإلرشااد الزراعاي، واالستبصاار 
 ي.تممار االس ميلالالوجداني، و 

وتنحصر في ماالث متغيارات هاي: اإلنفتاام  متغيرات التابعة:لا
اإللكتروناااااااى للمبحاااااااومين، واساااااااتفادة المبحاااااااومين مااااااان المواقااااااا  
والتطبيقاااات اإللكترونياااة الزراعياااة، واتجاهاااات المبحاااومين نحاااو 

 المواق  والتطبيقات اإللكترونية الزراعية.

 ثالث،ا: الفروض البحثية
ر ساااة مجتمعاااة فاااى تفسااايو لة المدر ت المساااتقتساااهم المتغيااارا -1

التبااااين الكلاااى فاااي درجاااة اإلنفتاااام اإللكتروناااي للمبحااااومين 
 كمتغير تاب .

تساااهم المتغيااارات المساااتقلة المدروساااة مجتمعاااة فاااي تفساااير  -2
التبااااين الكلاااى فاااي درجاااة اساااتفادة المبحاااومين مااان المواقااا  

 والتطبيقات اإللكترونية الزراعية كمتغير تاب .

تفسااير مدروسااة مجتمعااة فااي لمسااتقلة اغياارات التسااهم المت  -3
التباااين الكلااى فااي درجااة اتجاهااات المبحااومين نحااو المواقاا  

 والتطبيقات اإللكترونية الزراعية كمتغير تاب . 

يوجااااد فاااارو  مغزويااااة بااااين المبحااااومين فااااي مراكااااز ايتاااااى  -4
البااارود وكفااار الاادوار ودمنهاااور ماان حياااث درجااة اإلنفتاااام 

 اإللكتروني. 

ى مين فااااي مراكااااز ايتاااااو ين المبحاااامغزويااااة باااايوجااااد فاااارو   -5
البااارود وكفاار الاادوار ودمنهااور ماان حيااث درجااة االسااتفادة 
 من المواق  والتطبيقات اإللكترونية الزراعية.              

يوجااااد فاااارو  مغزويااااة بااااين المبحااااومين فااااي مراكااااز ايتاااااى  -6
الباااارود وكفااار الااادوار ودمنهاااور مااان حياااث درجاااة االتجاااال 

             الزراعية.         لكترونيةيقات اإلنحو المواق  والتطب
 رابع،ا: ال املة والعينة

تمملت شاملة ه ا البحث فى جمي  أعضا  مجال  إدارات 
الجمعياات التعاونياة الزراعيااة فاى مالماة مراكااز مختاارة عشااوا يعا 

كفاااار بمحافألااااة البحياااارة وهااااى مركااااز إيتاااااى البااااارود، ومركااااز 
ساااات  م اختيااااارل مركااااز تاااا، ومركااااز دمنهااااور، وماااان كااااالاااادوار
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زراعياااة بطريقاااة عشاااوا ية، وهاااى: جمعياااات:  جمعياااات تعاونياااة
زهرة، والعكريشاة، وكاوم البركاة، والعرقاون، والبسالقون، وبردلاة 
ماان مركااز كفاار الاادوار، وجمعيااات: زرقااون، ونديبااة، ودنشااال، 
ودسااون ، وشاارنون، وساانهور ماان مركااز دمنهااور، وجمعيااات: 

ام  وكفاار سااضااهر التمبحاارى، و  الضااهرية، والخوالااد، والسااوالم
جعيااى بمركاز إيتاااى الباارود، وقااد بلاع إجمااالى عاادد مسااعد، و 

أعضا  مجال  إدارات الجمعياات التعاونياة الزراعياة المختاارة 
عضااوعا فقااط  150عضااوعا، وقااد تاام اسااتيفا  البيانااات ماان  166

مبحااوث بساابن  16نألاارعا لتعاا ر الحصااول علااى البيانااات ماان 
 لرفا. الوفاة أو المرا أو ا

 لبياناتع وتحلية امس،ا: جماخ

تااام اساااتيفا  البياناااات الميدانياااة باساااتخدام اساااتمارة اساااتبيان 
بالمقابلااة الشخصااية تاام إعاادادها لتحقياا  ادهااداى البحميااة فااى 

وحتااااى منتصااااى ساااابتمبر  2020الفتاااارة ماااان منتصااااى يوليااااو 
الساااتمارة  (pretest)، و لااا  بعاااد إجااارا  إختباااار مباااد ى 2020

  للتأكد ج عينة البحث، و لر ا من خامبحومع  15االستبيان م  
مااان ساااالمة ووضاااوم أسااا لة االساااتمارة، وساااهولة فهمهاااا. وتااام 
اسااااااتخدام النساااااان الم ويااااااة، والماااااادى، والمتوسااااااط الحسااااااابي، 
واالنحراى المعياري، والجداول التكرارية فاي وصاى وتصانيى 
المبحاااومين، كماااا تااام اساااتخدام معاااامالت اإلرتبااااط، واالنحااادار 

المرتبطة والمؤمرة متغيرات المستقلة لرى على افى التع المتعدد
علاااى المتغيااارات التابعاااة، كماااا اساااتخدم إختباااار تحليااال التبااااين 
إلختبااااار الفاااارو  بااااين المبحااااومين ماااان حيااااث درجااااة اإلنفتااااام 
 اإللكترونااااي، واالسااااتفادة ماااان المواقاااا  والتطبيقااااات اإللكترونيااااة

 ، واتجاهاتهم نحوها.الزراعية

 النتانج البحثية
الجميتتات  عضتتاء مجتتالس إداراتلخ،تتانص المميتتزة ألاأوي: 

 التعاونية الزراعية المبحوثين
للتعرى على بعا الخصاا ا المميازة للازراخ المبحاومين 
التااااااى يعتقااااااد أنهااااااا تاااااارتبط أو تااااااؤمر علااااااى تعرضااااااهم للمواقاااااا  
والتطبيقاااات اإللكترونياااة الزراعياااة، فقاااد قاااام الباحاااث بتصااانيى 

ا لكاااال ماااان تلااا  الخصاااا يم  ا إسااااتنادعا إلااااى قاااااالمبحاااومين وفقااااع
ى ونصااى وحاادة إنحااراى معيااارى إلااى مااالث المتوسااط الحساااب

 ف ات، وقد تبين ما يلي:  
تراوم سن الازراخ المبحاومين مان  سن الزراع المبحوثين: (1)

ساااااانة،  50.21ساااااانة، بمتوسااااااط حسااااااابى قرابااااااة  30-70
نحااااراى معيااااارى قرابااااة  ، وبلغاااات نساااابة ماااان يقاااال 10.24وا 

 ماان %27.3مااا تجاااوز ن، بي%72.7ساانة  56ساانهم عاان 
، ومؤدى  ل  أن إلالبية المبحومين فى سنة 55المبحومين 

سن النشاط والعمل واإلنتاج، ومان المتوقا  أن يكوناوا أكمار 
ا مااان إليااارهم للمواقااا  والتطبيقاااات الزراعياااة ووساااا ل  تعرضاااع

 (.  1التواصل االجتماعي، )جدول 
: تااااراوم القاااايم الرقميااااة المستتتتتول التعليمتتتتي للمبحتتتتوثين (2)

 1مبحاااومين مااان لتعليماااى للااازراخ العبااارة عااان المساااتوى امال
درجااااااة،  5.69درجااااااة، بمتوسااااااط حسااااااابى بلااااااع  16إلااااااى 

، وقااااد بلغاااات نساااابة الاااازراخ 3.38وانحااااراى معياااااري قاااادرل 
، %20المبحااااااومين أفااااااراد المسااااااتوى التعليمااااااى الماااااانخفا 

، وقاااااااد تباااااااين أن %23.3، والمرتفااااااا  %56.7والمتوساااااااط 
حيااث  القاارا ة والكتابااة ىجمياا  المبحااومين لااديهم القاادرة علاا

التعاون الزراعي أن يجيد القرا ة والكتابة كال اشترط قانون 
ماااااان يترشااااااح لعضااااااوية مجلاااااا  إدارة الجمعيااااااة التعاونيااااااة 

 (. 1الزراعية، )جدول 
: تراوحت القيم الرقمية المعبارة المستول التعليمى لءبناء (3)

 21إلاااى  3عاان المساااتوى التعليمااى دبناااا  المبحااومين مااان 
نحاراى م 11.2توسط حسابى بلاع مدرجة، ب عياارى سانل، وا 
، وقااااد بلغاااات نساااابة المبحااااومين  وى المسااااتوى 3.56قاااادرل 

، %58.7، والمتوسط %17.3التعليمي لألبنا  المنخفا 
 (.  1، )جدول %24والمرتف  

تاااااراوم عااااادد أفاااااراد أسااااار الااااازراخ  عتتتتتدد أفتتتتتراد األستتتتترة: (4)
مااان  %82فااارد، وقاااد تباااين أن  12إلاااى 3المبحاااومين مااان 

عاادد )ممانيااة متوسااطة وقليلااة ال ومين ماان  وى ادساارحااالمب
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بينما بلغت نسبة من تجاوز عادد أفاراد أسارهم  أفراد فأقل(،
 (.1فقط من جملة المبحومين، )جدول  %18ممانية أفراد 

تراوحااات الحياااازة ادرضاااية  الحيتتتازة األرضتتتية الزراعيتتتة: (5)
قياااااراط،  164إلااااى  24الزراعيااااة للااااازراخ المبحااااومين مااااان 

نحااراى معيااار قياار  66.47زة قاادرل ابمتوساط حياا ى بلااع اط، وا 
، وقااااد بلغاااات نساااابة  وى الحيااااازات ادرضااااية 29.1قرابااااة 

من  %79قيراط فأقل(  81الزراعية الصغيرة والمتوسطة )
جملاااااة الااااازراخ المبحاااااومين، فاااااى حاااااين بلغااااات نسااااابة  وى 

ماان المبحااومين، ويعتقاااد  %21الحيااازات ادرضااية الكبياارة 
ا واستفاأأن  وى الحيازات الكبيرة  دة من المواق  كمر تعرضع

تطبيقاااات االلكترونياااة الزراعيااااة مقارناااة بااا وى الحيااااازات وال
ا مانهم للساعى للحصاول  الصغيرة والمتوسطة، و ل  حرصاع
علاااى كاااال ماااااهو جديااااد ومفيااااد ماااان المعلومااااات ماااان شااااتى 

 (.1مصادرها لصالح المزرعة واإلنتاج، )جدول 
عااااان  تراوحااااات الااااادرجات المعبااااارة عضتتتتتوية المنظمتتتتتات: (6)

مااااات القا مااااة فااااى لمبحااااومين فااااى المنألعضااااوية الاااازراخ ا
درجاااة، بمتوساااط حساااابى قااادرل  70إلاااى  15المجتمااا  مااان 

، وقاد بلغات 14.24درجة، وانحاراى معيااري بلاع  41.98
نسااااابة  وى الدرجاااااة المنخفضاااااة فاااااي عضاااااوية المنألماااااات 

، %35.3، والمرتفعااااااااااااة %31.4، والمتوسااااااااااااطة 33.3%
م ث المبحاومين فقاط هالاادمر الا ي يشاير إلاى أن حاوالى م

لمرتفعاااااااة فاااااااى عضاااااااوية المنألماااااااات، مااااااان  وى الدرجاااااااة ا
ا واساتفادة  والمتوق  أن يكون هاؤال  المبحاومين أكمار تعرضاع

 (.1من المواق  والتطبيقات االلكترونية الزراعية، )جدول 

تراوحت الدرجات المعبرة عن التقدير ال اتى  قيادة الرأ : (7)
 ( درجااة،18 –7ماان ) نلقيااادة الاارأى بااين الاازراخ المبحااومي

نحااااااراى  12.65قرابااااااة  بمتوسااااااط حسااااااابى بلااااااع درجااااااة، وا 
، وقد بلغت نسان ادفاراد  وى مساتوى 3معيارى قدرل قرابة 

، %37.3، والمتوساااااااااط %34قياااااااااادة الااااااااارأى المااااااااانخفا 
من جملة المبحومين، ادمار الا ى يشاير  %28.7والمرتف  

 ط%( هم فق 29إلى أن مايزيد قليالع على رب  المبحومين )
عتقااااد أن هااااؤال  هاااام لاااارأى المرتفعااااة، وي وى درجااااة قيااااادة ا

ا واستفادة من المواق  والتطبيقاات االلكترونياة  ادكمر تعرضع
 (.1الزراعية، )جدول 

تراوحااات القااايم الرقمياااة المعبااارة عااان  ايستتتتعداد للتغييتتتر: (8)
( 14 –6االساااتعداد للتغييااار باااين الااازراخ  المبحاااومين مااان )

درجاااااة، وانحااااااراى  10.3درجاااااة، بمتوسااااااط حساااااابي قاااااادرل 
، وقاااااد بلغااااات نسااااابة  وى درجاااااة 2.1 معيااااااري قااااادرل قراباااااة

، والمتوساااااااااااط %23.3االساااااااااااتعداد المااااااااااانخفا للتغييااااااااااار 
، ومااااااااااؤدى  لاااااااااا  أن معألاااااااااام %32، والمرتفاااااااااا  44.7%

%( هااااااام مااااااان  وى االساااااااتعداد المرتفااااااا   77المبحاااااااومين )
والمتوسااط للتغيياار وتبنااى ادفكااار الزراعيااة الجدياادة، ويتفاا  

ي تؤكااد راسااات العلميااة التاادتاال الكتابااات والدك لاا  ماا  مااا أ
أن القادة المحليين إلالبعا ما يكوناون أكمار اساتعدادعا للتغييار 
وتبناااااى ادفكاااااار المساااااتحدمة مقارناااااة بغيااااارهم مااااان الااااازراخ، 

 (.1)جدول 
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 مميزة لهتوزيع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية المبحوثين وفقا للخ،انص الم .1جدوة 

 الخ،انص العدد % خ،انصلا العدد %

 
34 
37.3 
28.7 

 
51 
56 
43 

 قيادة الرأي )درجة(
 (11منخفا )أقل من 

 (11-14متوسط )
 (14مرتف  )أكبر من 

 
32 
40.7 
27.3 

 
48 
61 
41 

 سن المبحومين )سنة(
 (45صغير )أقل من 

 (55- 45متوسط )
 (55كبير )أكبر من 

 
23.3 
44.7 
32 

 
35 
67 
48 

 رجة(للتغيير )د تعدادساال
 (9قليل )أقل من 

 (11- 9متوسط )
 (11كبير )أكبر من 

 
20 
56.7 
23.3 

 
30 
85 
35 

 المستوى التعليمي للمبحومين )درجة(
 (3صغير )أقل من 

 (4- 3متوسط )
 (4كبير )أكبر من 

 
28.7 
47.3 
24 

 
43 
71 
36 

 دافعية اإلنجاز )درجة(
 (16منخفا )أقل من 

 (20-16متوسط )
 (20مر من   )أكتفمر 

 
17.3 
58.7 
24 

 
26 
88 
36 

 المستوى التعليمي لألبنا  )درجة(
 (9صغير )أقل من 

 (13-9متوسط )
 (13كبير )أكبر من 

 
36.7 
34 
29.3 

 
55 
51 
44 

 االتجال نحو اإلرشاد الزراعى )درجة(
 (31سلبي )اقل من 

 (36 – 31محايد )
 (36إيجابي )أكبر من 

 
28 
54 
18 

 
42 
81 
27 

 (ادسرة )فردراد أف عدد
 (6صغيرة )أقل من 

 (6-8متوسطة )
 (8كبيرة )أكبر من 

 
20 
46 
34 

 
30 
69 
51 

 االستبصار الوجداني )درجة(
 (10سلبي )اقل من 

 (13 – 10محايد )
 (13إيجابي )أكبر من 

 
43.4 
35.3 
21.3 

 
65 
53 
32 

 الحيازة ادرضية الزراعية )فدان(
 (51صغيرة )أقل من 

 (51-81متوسطة )
 (81ة )أكبر من كبير 

 
24 
49.3 
26.7 

 
36 
74 
40 

 الميل االستممارى )درجة( 
 (7قليل )أقل من 

 (8- 7متوسط )
 (8كبير )أكبر من 

 
33.3 
31.4 
35.3 

 
50 
47 
53 

 عضوية المنألمات )درجة(
 (35منخفا )أقل من 

 (49 – 35متوسط )
 (49مرتف  )أكبر من 

 

دافعيااة  عباارة عاانتراوحاات الاادرجات الم دافعيتتة اإلنجتتاز: (9)
( درجااااة، 24 – 8زراخ المبحااااومين ماااان )نجاااااز بااااين الاااااإل

نحراى معياارى  17.82بمتوسط حسابى بلع قرابة درجة، وا 
، وبلغااااات نسااااابة  وى دافعياااااة اإلنجاااااااز 3.42قااااادرل قراباااااة 

، %47.3فقاااااط، والمتوساااااطة  %28.7المنخفضاااااة بيااااانهم 
%(  24، أى أن قراباااة ربااا  المبحاااومين )%24والمرتفعاااة 
ويعتقااد أن هااؤال  المرتفعااة،  عيااة اإلنجاااز وى دافهاام فقااط 

ساااااتفادة ماااااان المواقااااا  والتطبيقااااااات  ا وا  هااااام ادكمااااار تعرضااااااع
 (.  1االلكترونية الزراعية، )جدول 

: تراوحاات القاايم الرقميااة ايتجتتا  نحتتو اإلر تتاد الزراعتتي  (10)
المعباااارة عاااان إتجاهااااات الاااازراخ المبحااااومين نحااااو اإلرشاااااد 

 بلع قرابة ط حسابى( درجة، بمتوس45 –20الزراعى من )

نحااراى معياااري قاادرل قرابااة  33.27 ، وبلغاات 5.2درجااة، وا 
فقااااااااط،  %36.7نساااااااابة  وى اإلتجاهااااااااات الساااااااالبية بياااااااانهم 

، أى أن أقااااال مااااان %29.3، واإليجابياااااة %34والمحايااااادة 
%( هاااااام فقااااااط  وى اإلتجاهااااااات  29.3ملااااااث المبحااااااومين )

اإليجابيااااة نحااااو اإلرشاااااد الزراعااااى، ويعتقااااد أن هااااؤال  هاااام 
ستفادة ر تعرضع ادكم والتطبيقاات االلكترونياة من المواق  ا وا 

 (.  1الزراعية، )جدول 
: تراوحت القيم الرقمية المعبرة عن ايستب،ار الوجداني  (11)

( درجاااة، 16 – 5اإلستبصاااار الوجااادانى للمبحاااومين مااان )
درجاة، وانحاراى معيااري  11.7بمتوسط حسابي بلاع قراباة 
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الوجاادانى ستبصااار ، وبلغاات نساابة  وى اال2.8قاادرل قرابااة 
، %34، والمرتفااااااا  %46والمتوساااااااط ، %20مااااااانخفا ال

ادماااار الاااا ي يؤكااااد أن معألاااام المبحااااومين ماااان  وى درجااااة 
 (.1االستبصار الوجداني المرتف  والمتوسط، )جدول 

تراوحت الدرجات المعبرة عان الميال  المية ايستثمار :  (12)
( درجااات، بمتوساااط 10 – 3اإلسااتممارى للمبحااومين مااان )

نحاراى معياادرجة، و  7.4قرابة  حسابى بلع ري قادرل قراباة ا 
، وبلغااااات نسااااابة  وى الميااااال االساااااتمماري المااااانخفا 1.6
، %26.7، والمرتفاااااااا  %49.3فقااااااااط، والمتوسااااااااط  24%

%( مان  وى  76ادمر ال ي يؤكد أن إلالبية المبحاومين )
 (.1درجة الميل االستمماري المرتف  والمتوسط، )جدول 

ا: معتتتارف وخبتتترات أعضتتتاء  يتتتات دارات الجمعمجتتتالس إثانيتتت،
يتتة الزراعيتتة المبحتتتوثين عتتن المواقتتع والتطبيقتتتات التعاون

 اإللكترونية الزراعية
أفااد جميا  المبحاومين باأن خدماة توفر خدمتة اإلنترنتت:  (1)

اإلنترناات متاحااة فااي منطقااة البحااث، ويمكاان دي شااخا 
فاااي المنطقاااة االشاااترا  فيهاااا ساااوا  علاااى هاتفااال المحماااول 

ياا  كمااا أفاااد جمل المنزلااي، أو هاتفااالاا ي باال إمكانيااة  لاا  
 المبحومين باستفادتهم من خدمة اإلنترنت.

أفااااد جميااا  المبحاااومين باااأنهم  حيتتتازة الهتتتاتف المحمتتتوة: (2)
، وأن أإللان  يحوزون هم أو أحد أفراد أسارهم هاتفاا محماوالع

 ه ل الهواتى مزود ب مكانية االتصال باإلنترنت.  
ين المبحاوممان  %78تباين أن قراباة  حيازة حاسو آلي: (3)

لالسااااااااتخدام الشخصااااااااي أو  ساااااااان حلااااااااي سااااااااوا لااااااااديهم حا
 االستخدام العا لي.

أألهرت النتا   البحمياة  اإلنفتاح اإللكتروني للمبحوثين: (4)
أن القااااااايم الرقمياااااااة المعبااااااارة عااااااان اإلنفتاااااااام اإللكتروناااااااي 

درجة، بمتوساط  35للمبحومين قد تراوحت من صفر إلى 
 8.66درجااااة، وانحااااراى معياااااري يبلااااع  13.85حسااااابي 

ا لقاايمهم الرقميااة إسااتنادعا المبحااومين و ة، وبتصاانيى درجاا فقااع
إلى قيم المتوسط الحسابى ونصى وحدة إنحراى معيارى 

الااى مااالث ف ااات، فقااد بلغاات نساابة أفااراد مسااتوى اإلنفتااام 
، %30 ، والمتوسااااااااط%56.85اإللكترونااااااااي الماااااااانخفا 

مااااان جملاااااة المبحاااااومين، ادمااااار الااااا ى  %13.3والمرتفااااا  
إللكتروناي اإلنفتاام ا مبحومين  وىنسبة اليشير إلى تدنى 

المتوساااط والمااانخفا. وهاااؤال  فاااي حاجاااة ماساااة للتوعياااة 
 (.2المواق  والتطبيقات االلكترونية الزراعية، )جدول ب

 توزيع المبحوثين وفقا لفنات اإلنفتاح اإللكتروني .2جدوة 
 النسبة المنوية العدد فنات اإلنفتاح اإللكتروني )درجة(

 56.7 85 (15من منخفا )أقل

      30 45 (23 – 15ط )وسمت

 13.3 20 (23مرتف  )أكمر من 

 100 150 المجموخ

 ولمزيد من اإليضام فقد تبين ما يلي:
معرفتتتتة المبحتتتتوثين بتتتتالمواقع والتطبيقتتتتات ايلكترونيتتتتة  (1)

تراوحات القايم الرقمياة المعبارة عان عادد المواقا  الزراعية: 
حاااومين يعرفهاااا المب ة التاااىوالتطبيقاااات االلكترونياااة الزراعيااا

 4.59درجااات بمتوسااط حسااابي قاادرل  10ر إلااى ماان صااف
وقد بلغت نسابة  وى ، 2.39درجة، وانحراى معياري بلع 

، والكبيااارل %55.4، والمتوساااطة %19.3المعرفاااة القليلاااة 
مااان جملاااة المبحاااومين، ادمااار الااا ى يوضاااح أن  25.3%

ن بيرعا مقرابة رب  المبحومين فقط هم ال ين يعرفون عددعا ك
اللكترونية الزراعية، بينما يقا  إلالبياة التطبيقات االمواق  و 

المبحاااومين فاااي ف تاااي المعرفاااة المتوساااطة والقليلاااة، وهاااؤال  
فااااي حاجااااة ماسااااة للتوعيااااة بكيفيااااة التعاماااال ماااا  المواقاااا  

 (.3والتطبيقات االلكترونية الزراعية، )جدول 

ا لفنتات عتدد .3جدوة   المواقتع توزيع التزراع المبحتوثين وفقت،
 ة الزراعية التي أفادوا بمعرفتهاايلكتروني والتطبيقات

 النسبة المنوية العدد الفنات )درجة(

 19.3 29 (3منخفا )أقل من 

 55.4 83 (6 – 3متوسط )

 25.3 38 (6مرتف  )أكمر من 

 100 150 المجموخ
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استتتتخدام المبحتتتوثين للمواقتتتع والتطبيقتتتات ايلكترونيتتتة  (2)
اساااتخدام معبااارة عااان لرقمياااة الا ت القااايم: تراوحاااالزراعيتتتة

المبحاااومين للمواقااا  والتطبيقاااات االلكترونياااة الزراعياااة مااان 
درجاة،  9.25درجة بمتوسط حسابي قادرل  28صفر إلى 

، وقااااااد بلغاااااات نساااااابة  وى 7.58وانحااااااراى معياااااااري بلااااااع 
 %38، والمتوسااااااااااااط %30.7االسااااااااااااتخدام الماااااااااااانخفا 

 ي ماااان جملااااة المبحااااومين، ادماااار الاااا %31.3والمرتفاااا  
المبحااااااومين ماااااان  وى  ر ماااااان ملماااااايلااااااى أن أكماااااايشااااااير إ

االسااااااتخدام الماااااانخفا والمتوسااااااط للمواقاااااا  والتطبيقااااااات 
 .(4االلكترونية الزراعية، )جدول 

ا لفنتتات استتتخدامهم  .4جتتدوة  توزيتتع التتزراع المبحتتوثين وفقتت،
 للمواقع والتطبيقات ايلكترونية الزراعية

 يةالمنو  النسبة العدد فنات مستول ايستخدام )درجة(

 19.3 29 (3قل من منخفا )أ

 55.4 83 (6 – 3متوسط )

 25.3 38 (6مرتف  )أكمر من 

 100 150 المجموخ

المواقاااا  والتطبيقااااات ولمزيااااد ماااان اإليضااااام فقااااد تاااام ترتياااان 
االلكترونية الزراعية وفقاعا لدرجاة اإلنفتاام اإللكتروناى علاى كال 

ين نحااو المبااواالسااتخدام( علااى ال سااماخمنهاا )مجمااوخ درجتااى ال
 (، 5ل )في جدو 

 سماع المبحوثين عن كة منها  ومدل استخدامهم لهاترتيو المواقع والتطبيقات ايلكترونية الزراعية وفق،ا لدرجة  .5جدوة 

درجة 
 اإلنفتاح

 سمع علم يسبق له السما دانما،  أحيانا،  نادرا،  ي المواقع والتطبيقات ايلكترونية الزراعية السماع مدل ايستخدام

 في  بو  112 38 80 15 8 9 390

 موق  مديرية الزراعة بمحافألة البحيرة 95 55 66 20 0 9 333

 واتسان 70 80 46 14 8 2 244

 موق  عالم الزراعة 66 84 31 10 5 20 184

 دليل المبيدات 40 110 24 6 8 2 132

 السو  الزراعي 49 101 15 9 9 16 121

   إروىبيتط 35 115 14 8 3 10 96

 موق  وزارة الزراعية 30 120 18 0 5 7 89

 منتدى الخيرات الزراعية 33 117 16 0 10 7 91

 بوابات كنانة أونالين. 25 125 10 5 6 4 71

 المعمل المركزى للنألم الخبيرة 25 125 9 5 4 7 66

 دليل  الزراعي 25 125 10 2 5 8 64

 منتدى زراعة نت  18 132 8 2 3 5 49

 رات بلدنايخ 23 127 5 3 5 10 49

 موق  خيرات بلدنا 23 127 5 3 5 10 49

 بشاير 17 133 8 0 4 5 45

 انستجرام 5 145 2 3 0 0 17

 المنصة الزراعية اإللكترونية 10 140 2 0 0 8 16

 الساقية للتنمية الزراعية 7 143 1 1 2 3 14

 بالنتك  3 147 0 1 0 2 5
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ريااااة الزراعااااة   مديوموقاااا الفااااي  بااااو ، نأوماااان ماااام فقااااد تبااااين 

بمحافألااااااة البحياااااارة، والااااااوات  ان، قااااااد تصاااااادرت قا مااااااة تلاااااا  
الوسااا ل، بينمااا جااا  فااي مركااز متوسااط موقاا  عااالم الزراعااة، 
يلياااال دلياااال المبياااادات، فالسااااو  الزراعااااى، بينمااااا جااااا ت باااااقي 

 (.5الوسا ل في مؤخرة تل  القا مة، )جدول 
لكترونيتة استفادة المبحوثين من المواقع والتطبيقتات اي  (3)

تراوحااااات القااااايم الرقمياااااة المعبااااارة عااااان اساااااتفادة الزراعيتتتتتة: 
المبحومين من المواق  والتطبيقات االلكترونية الزراعياة مان 

درجاة،  19.6درجة، بمتوساط حساابي قادرل  54صفر إلى 
، وقد بلغت نسابة  وى االساتفادة 15وانحراى معياري قدرة 

 ،%31.3، واالسااااااااااتفادة المتوسااااااااااطة %41.3الصااااااااااغيرة  
ماان جملااة المبحااومين، ومااؤدى  %37.4واالسااتفادة الكبياارة 

%( كانت استفادتهم  62.6 ل  أن قرابة ملمى المبحومين )
قليلاة أو متوسااطة ماان وساا ل التواصاال االجتماااعى، ادماار 
ال ى يؤكد الحاجة الماساة لتوعياة المبحاومين للتعارى علاى 

  ل وتااادريبهم علاااى اساااتخدامها واالساااتفادة منهاااا،تلااا  الوساااا
 (.6)جدول 

توزيتتتع المبحتتتوثين وفقتتتا لفنتتتات استتتتفادتهم متتتن  .6جتتتدوة 
 المواقع والتطبيقات ايلكترونية الزراعية

 النسبة المنوية العدد فنات ايستفادة )درجة(

 31.3 47 (12قليلة )أقل من

 31.3 47 (27 – 12متوسطة )

 37.4 56 (27كبيرة )أكمر من 

 100 150 المجموخ

جاااالت اسااتفادة المبحااومين ماان المواقاا  وقااد أمكاان ترتياان م
ا للدرجااااة الكليااااة  ا وفقااااع والتطبيقااااات االلكترونيااااة الزراعيااااة تنازليااااع
)مجماااوخ درجتاااى التكااارار واالساااتفادة( علاااى النحاااو المباااين فاااي 

التعااااارى علاااااى (، حياااااث يالحاااااأل تصااااادر كااااال مااااان 7جااااادول )
معرفااااااة أصااااااناى ، و جياااااادلمصااااااادر الحصااااااول علااااااى تقاااااااوي 

معرفاة أسااعار المحاصاايل فااي ، و يرالمحاصايل المقبولااة للتصااد
 ، قا مااة مجاااالت االسااتفادة بينمااا جااا  مجااالالبورصااة العالميااة

تسهيل الوصول إلى ، ومجال شرا  مستلزمات االنتاج الزراعي
معرفاااة حفاااات المحاصااايل والطااار  ، ومجاااال التجاااار والماااوزعين
 رة تل  القا مة. في مؤخ الصحيحة لمقاومتها

المواقع والتطبيقات ايلكترونية  ( اتجاهات المبحوثين نحو6)
 الزراعية:

تراوحاااااات القاااااايم الرقميااااااة المعباااااارة عاااااان اتجاهااااااات الاااااازراخ 
المبحااومين نحااو المواقاا  والتطبيقااات االلكترونيااة الزراعيااة  ماان 

درجااااة،  31.18درجااااة، بمتوسااااط حسااااابي قاااادرل  45إلااااى  18
، وقد بلغت نسبة  وى االتجاهاات 7.21وانحراى معياري قدرة 

، واالتجاهااااات %32، واالتجاهااااات المحاياااادة %34.7السااالبية 
مااان جملاااة الااازراخ المبحاااومين، وماااؤدى ماااا  %33.3اإليجابياااة 

سااااااب   يتضااااااح أن ملمااااااي المبحااااااومين يقعااااااون فااااااي ف تااااااي  وى 
االتجاهااااااااات الساااااااالبية والمحاياااااااادة نحااااااااو المواقاااااااا  والتطبيقااااااااات 

نما تتسم اتجاهات ملث المبحاومين فقاط االلكترونية الزراعية، بي
بيااة، ويعتقااد أناال فااي ألاال توجاال الدولااة لتعماايم اسااتخدام باإليجا

شبكة االنترنات فاي جميا  أجهزتهاا وتحاديث الانألم المتبعاة فاي 
مجاااااالت التعلاااايم واإلرشاااااد الزراعااااي وانتشااااار أجهاااازة الهاااااتى 
المحمول وأجهزة الحاسن ا لي ومد خدماة اإلنترنات الاى رباوخ 

اصااال فساااوى تااازداد اعاااداد المعتمااادين علاااى وساااا ل التو  مصااار
اإلجتماعى كمصادر مرجعية هامة تحألى بمقة الزراخ وقادتهم 
المحليااااين ممااااا قااااد يااااؤدى إلااااى تحسااااين اتجاهاااااتهم نحااااو تلاااا  

 (.8الوسا ل، )جدول 
ا: العالقتتات التيثيريتتة بتتين المتغيتترات المستتتقلة وكتتة متتن  ثالثتت،

 المتغيرات التابعة
عالقاااة اإلرتباطياااة باااين كااال مااان المتغيااارات أمكااان دراساااة ال

قلة والتابعاااة تمهيااادعا إلجااارا  التحليااال اإلنحااادارى المتعااادد، المسااات
 ومن مم أوضحت النتا   البحمية ما يلى:
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 مجايت ايستفادة من المواقع والتطبيقات ايلكترونية الزراعية .7جدوة 

 % التكرار مجايت ايستفادة

 مدل ايستفادة

الدرجة  قليلة متوسطة ةكبير 
 % عدد % عدد % عدد الكلية

التعااارى علاااى مصاااادر الحصاااول علاااى تقااااوي 
 جيدل. 

70 46.6 40 26.6 25 16.6 5 3.3 245 

 222 9.3 14 12 18 23.3 35 44.6 67 تسهيل الوصول إلى التجار والموزعين

التعاااااارى علااااااى شااااااركات وتجااااااار مسااااااتلزمات 
 دهااإلنتاج الزراعي وأماكن تواج

66 44 50 33.3 10 6.6 6 4 242 

 225 3.3 5 16.6 25 23.3 35 43.3 65 ى المحاصيل المقبولة للتصدير نامعرفة أص

معرفاااااة الألاااااروى المملاااااى لزراعاااااة ادصاااااناى 
 الجديدة للمحاصيل المختلفة

62 41.3 45 30 15 10 2 1.3 229 

معرفاااة أساااعار مساااتلزمات اإلنتااااج فاااي الساااو  
 المحلى

58 38.6 35 23.3 23 15.3   209 

محاصاايل المختلفااة المعرفااة كميااة التقاااوى ماان 
 الالزمة لزراعة الفدان وكيفية تجهيزها للزراعة 

55 36.6 32 21.3 21 14 2 1.3 195 

معرفااة أسااعار المحاصاايل الزراعيااة فااي السااو  
 المحلى

50 33.3 22 14.6 18 12 10 6.6 162 

معرفااااة أفضاااال ادسااااوا  لتصاااادر المحاصااااايل 
 ختلفةالم

46 30.6 30 20 5 3.3 11 7.3 157 

حفااااات المحاصاااايل والطاااار  الصااااحيحة ة معرفاااا
 لمقاومتها

45 30 9 6 19 12.6 17 11.3 127 

 164   2.6 4 25.3 38 28 42 معرفة الطر  الصحيحة لتخزين التقاوى

معرفااااة عمليااااات مااااا بعااااد حصاااااد المحاصاااايل 
 المختلفة

40 26.6 25 16.6 10 6.6 5 3.3 140 

 فة ادماكن المختلفة لتحليل التربة الزراعيةمعر 
 تحديد درجة خصوبتها. و 

30 20 25 16.6 4 2.6 1 0.6 114 

 108 1.3 2 5.3 8 13.3 20 20 30 تسوي  المحاصيل المختلفة.

عدادها للزراعة  89 8.6 13 3.3 5 8 12 20 30 معرفة كيفية تجهيز ادرا وا 

 85 10 15 3.3 5 6.6 10 20 30 شرا  مستلزمات االنتاج الزراعي

عيااة لمختلااى المحاصاايل رامعرفااة العمليااات الز 
 وتوقيتاتها المملى.

30 20 8 5.3 8 5.3 14 9.3 84 

معرفااااااة طاااااار  الزراعااااااة الصااااااحيحة المناساااااابة 
 للمحاصيل المختلفة 

30 20 5 3.3 8 5.33 17 11.33 78 

معرفااااااة أسااااااعار المحاصاااااايل فااااااي البورصاااااااة  
 العالمية

18 12 15 10   3 2 66 

 فنات اتجاهاتهم نحو المواقع والتطبيقات ايلكترونية الزراعيةل توزيع الزراع المبحوثين وفق،ا .8جدوة 
 النسبة المنوية العدد فنات اإلتجا  )درجة(

 34.7 52 (28سلبي )أقل من 

 32 48 (35 – 28محايد )

 33.3 50 (35إيجابي )أكمر من 

 100 150 المجموخ
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قااااة ارتباطيااااة موجبااااة ومعنويااااة عنااااد المسااااتوى ( توجااااد عال1) 

بين اإلنفتام اإللكتروناي للمبحاومين وكال  0.01لي تمااالح
مااااااان المتغيااااااارات المساااااااتقلة ا تياااااااة: المساااااااتوى التعليماااااااي 
للمبحومين، والمستوى التعليمي لألبنا ، وعدد أفراد ادسرة، 
الحياااازة ادرضاااية الزراعياااة، وعضاااوية المنألماااات، وقياااادة 

ي، تجال نحو اإلرشاد الزراعي، والميل االستممار الرأي، واال
ودافعياة اإلنجااز، بينماا كانات العالقاة سالبية ومعنوياة عنااد 

م  متغيار سان المبحاومين، فاي  0.01المستوى االحتمالي 
حاااين لااام يتضاااح قياااام عالقاااة إرتباطياااة معنوياااة مااا  متغيااار 

 (.9االستبصار الوجداني، )جدول 
ومعنويااااة عنااااد المسااااتوى ( توجااااد عالقااااة ارتباطيااااة موجبااااة 2)

دة المبحاااااومين مااااان المواقااااا  فاباااااين اسااااات 0.01االحتماااااالي 
والتطبيقاااااات االلكترونيااااااة الزراعياااااة وكاااااال مااااان المتغياااااارات 
المسااتقلة ا تيااة: المسااتوى التعليمااي للمبحااومين، والمسااتوى 
التعليمااااي لألبنااااا ، وعاااادد أفااااراد ادساااارة، الحيااااازة ادرضااااية 

جااااال نحااااو اإلرشاااااد الزراعيااااة، وعضااااوية المنألمااااات، واالت
بينمااا كاناات العالقااة موجبااة ، الزراعااي، والمياال االسااتمماري

مااااا  كااااال مااااان  0.05ومعنوياااااة عناااااد المساااااتوى االحتماااااالي 
متغيااري قياااادة الااارأي، واالسااتعداد للتغييااار، وكانااات العالقاااة 

ماا  متغياار  0.01ساالبية ومعنويااة عنااد المسااتوى االحتمااالي 
معنوياة ما   سن المبحومين، في حين لم يتضح قيام عالقاة

ستبصااار الوجااداني، الكاال ماان متغياار: دافعيااة اإلنجاااز، وا
 (.9)جدول 

( توجااااد عالقااااة ارتباطيااااة موجبااااة  ومعنويااااة عنااااد المسااااتوى 3)
باااين اتجاهاااات المبحاااومين نحاااو المواقااا   0.01االحتماااالي 

والتطبيقاااااات االلكترونياااااة الزراعياااااة وكااااال مااااان  المتغيااااارات 
لمبحاااومين، وعضاااوية المساااتقلة ا تياااة: المساااتوى التعليماااي ل

االتجال نحاو اإلرشااد الزراعاي، و المنألمات،  وقيادة الرأي، 
والمياال االسااتمماري، ودافعيااة اإلنجاااز، بينمااا كاناات العالقااة 

مااا  كااال  0.05موجباااة ومعنوياااة عناااد المساااتوى االحتماااالي 
ماااااان متغياااااارى الحيااااااازة ادرضااااااية الزراعيااااااة،  واالسااااااتعداد 

 للتغيير، 
 

 كة من المتغيرات التابعةعالقات ايرتباطية بين المتغيرات المستقلة و نتانج تحلية ال .9جدوة 

 المتغيرات المستقلة

 المتغيرات التابعة

 اإلتجا  ايستفادة اينفتاح اإللكتروني

 معامة ايرتباط معامة ايرتباط معامة اإلرتباط

 **0.583- **0.233- **0.439 - سن المبحومين

 **0.274 **0.303 **0.261 مينالمستوى التعليمي للمبحو 

 0.138 **0.230 *0.288 يمي لألبنا المستوى التعل

 0.067 **0.329 **0.220 عدد أفراد ادسرة

 *0.165 **0.217 **0.227 الحيازة ادرضية الزراعية

 **0.260 **0.213 **0.318 عضوية المنألمات    

 **0.202 *0.162 **0.207 قيادة الرأي

 *0.161 *0.193 **0.332 لتغييراالستعداد ل

 **0.371 0.077 **0.202 ازدافعية اإلنج

 **0.307 **0.318 **0.426 االتجال نحو االرشاد الزراعي

 0.114 0.049 0.036 االستبصار الوجداني

 **0.254 **0.474 **0.520 الميل االستمماري 

 0.05توى االحتمالي * معنوي عند المس     0.01** معنوي عند مستوى االحتمالي 
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معنوياااة عناااد المساااتوى االحتماااالي وكانااات العالقاااة سااالبية و 

م  متغير سن المبحاومين، فاي حاين لام يتضاح قياام  0.01
عالقااااة معنويااااة ماااا  كاااال ماااان المتغياااارات المسااااتقلة ا تيااااة  
المستوى التعليمي لألبنا ، وعدد أفراد ادسرة، واالستبصاار 

 (.9الوجداني، )جدول 
  العالقااااااات االرتباطيااااااة السااااااابقة بااااااين فااااااي ضااااااو  نتااااااا و

ت المساااااتقلة وكااااال مااااان المتغيااااارات التابعاااااة فاااااي هااااا ا االمتغيااااار 
البحااااث، فقاااااد اسااااتخدم اسااااالون التحلياااال االنحااااادارى المتعااااادد، 
الستيضاااااام المتغيااااارات المساااااتقلة التاااااي تاااااؤمر فاااااي كااااال ماااااان 
المتغيااااارات التابعاااااة، حياااااث اساااااتخدم الباحاااااث نماااااو ج معادلاااااة 

 وقد تبين ما يلي: االنحدار الخطى المتعدد،

لتتي تترثر فتي اإلنفتتاح اإللكترونتي ا( المتغيرات المستقلة 1)
أوضاااحت النتاااا   البحمياااة أن  للمبحتتتوثين كمتغيتتتر تتتتابع: 

أحد عشر متغيرا مستقال وهى: سان المبحاومين، والمساتوى 
التعليماااي للمبحاااومين، والمسااااتوى التعليماااي لألبناااا ، وعاااادد 

الزراعيااااااة، وعضااااااوية أفااااااراد ادساااااارة، والحيااااااازة ادرضااااااية 

الساااااتعداد للتغييااااار، ودافعياااااة االمنألماااااات، وقياااااادة الااااارأي، 
اإلنجاااااااااز، واالتجااااااااال نحااااااااو اإلرشاااااااااد الزراعااااااااي، والمياااااااال 
االستمماري، تؤمر مجتمعل  معنويعا في اإلنفتام اإللكتروني 

، 13.89للمبحاااومين كمتغيااار تااااب ، حياااث بلغااات قيماااة ى 
تغيااارات ومااان مااام فااا ن هااا ل الم 0.522( 2وبلغااات قيماااة )ر
ن حدوماااال فااااي كااااماااان التباااااين المم %52.2يمكنهااااا تفسااااير 

 (.10، )جدول اإللكتروني للمبحومين كمتفير تاب اإلنفتام 

مماااا ساااب  يااارفا الفااارا الصااافري وبالتاااالي يمكااان قباااول 
الفاااارا البحمااااى ادول بعااااد تعديلاااال لياااانا علااااى أناااال  تسااااهم 
المتغياااارات المسااااتقلة ادتيااااة مجتمعااااة وهااااى: ساااان المبحااااومين، 

ي لألبنااااا ، ماااامسااااتوى التعليمااااي للمبحااااومين، والمسااااتوى التعليوال
وعاااادد أفااااراد ادساااارة، والحيااااازة ادرضااااية الزراعيااااة، وعضااااوية 
المنألمات، وقيادة الرأي، االستعداد للتغييار، ودافعياة اإلنجااز، 
واالتجال نحاو اإلرشااد الزراعاي، والميال االساتمماري فاي تفساير 

اإللكترونااااى للمبحااااومين التباااااين الممكاااان حدوماااال فااااي اإلنفتااااام 
 كمتغير تاب  

 التحلية اإلنحدارل المتعدد بين المتغيرات المستقلة واإلنفتاح اإللكتروني للمبحوثين كمتغير تابع .10جدوة 

 المتغيرات المستقلة معامة اينحدار الجزني معامة اينحدار الجزني القياسي ت

 سن المبحومين 0.239- 0.282- **4.183-

 المستوى التعليمي للمبحومين 0.188 0.027 0.423

 المستوى التعليمي لألبنا  0.270 0.111 1.48

 عدد أفراد ادسرة 0.183 0.044 0.684

 الحيازة االرضية الزراعية 0.013- 0.044- 0.632-

 عضوية المنألمات     0.083 0.135 1.87

 قيادة الرأي 0.009- 0.003- 0.04-

 ال نحو االرشاد الزراعياالتج 0.321 0.193 *2.36

 االستعداد للتغيير 0.82 0.191 **2.94

 الميل االستمماري   2.29 0.416 **5.89

 دافعية اإلنجاز 0.536- 0.222- **2.97-

 **   13.89ى =          0.522=  2ر
  0.05* معنوي عند المستوى االحتمالي      0.01** معنوى عند المستوى االحتمالي  
 

 



 ... رات الجمعيات التعاونية الزراعيةنفتام اإللكتروني دعضا  مجال  إدااإلوأخرون.،:  صبري مصطفى صالح يمصطف
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تاأميراع يتعرى الباحث على أكمار المتغيارات المساتقلة  ولكي

فااي اإلنفتااام اإللكترونااي للمبحااومين كمتغياار تاااب  فقااد اسااتخدم 
أسالون التحليال اإلنحادارى المتعاادد التادريجي باإلضاافة خطااوة 

 خطوة، وقد أوضحت النتا   ما يلي: 
أن سااب  متغياارات مسااتقلة فقااط، وهاام: المياال االسااتمماري، 

ن، واالساااتعداد للتغييااار، وعضاااوية المنألماااات، وسااان المبحاااومي
لمساااتوى التعليماااي لألبناااا ، ودافعياااة اإلنجااااز، واالتجاااال نحاااو وا

اإلرشاااااد الزراعااااي، مجتمعااااة هااااي ادكماااار تااااأميرعا فااااي اإلنفتااااام 
اإللكتروناااي للمبحاااومين كمتغيااار تااااب ، حياااث بلغااات قيماااة )ى( 

، 0.01، وهى قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي 21.824
ياااارات ، وماااان ماااام فاااا ن هاااا ل المتغ0.518( 2بلغاااات قيمااااة )رو 

مااان التبااااين الممكااان  %51.8المساااتقلة الساااب  يمكنهاااا تفساااير 
حدوماااال فااااي المتغياااار التاااااب ، حيااااث يسااااهم فيهااااا متغياااار المياااال 

، ومتغيااااار سااااان المبحاااااومين بنسااااابة %27االساااااتمماري بنسااااابة 
، ومتغيااار %6.5، ومتغيااار االساااتعداد للتغييااار بنسااابة 11.1%

ي ، ومتغيار المساتوى التعليما%1.9لمنألماات بنسابة عضاوية ا
، واالتجااال 1.8، ودافعيااة اإلنجاااز بنساابة %1.7لألبنااا  بنساابة 

% ماااان التباااااين الممكاااان  1.8نحااااو اإلرشاااااد الزراعااااي بنساااابة 
 (.11حدومل في المتغير التاب ، )جدول 

 ( المتغيرات  المستقلة المرثرة في استفادة المبحوثين من2)
 يقتتات ايلكترونيتتة الزراعيتتة كمتغيتتر تتتابع:المواقتتع والتطب

حت النتا   البحمية أن عشارة متغيارات مساتقلل وهاى: أوض

ساان المبحااومين، والمسااتوى التعليمااي للمبحااوث، والمسااتوى 
التعليماااي لألبناااا ، وعااادد أفاااراد ادسااارة، والحياااازة ادرضاااية 
الزراعية، وعضوية المنألمات، وقيادة الرأي، واالتجال نحو 

اري، لزراعاي، واالساتعداد للتغييار، والميال االساتمماإلرشاد ا
يااا عنااد المسااتوى اإلحتمااالي  فااي  0.01تااؤمر مجتمعاال معنوع

اسااااتفادة المبحااااومين  ماااان المواقاااا  والتطبيقااااات االلكترونيااااة 
، كمااا بلغاات قيمااة 7.226الزراعيااة، حيااث بلغاات قيمااة ى 

، وأن هاااااا ل المتغياااااارات  المسااااااتقلة مجتمعااااااة 0.342( 2)ر
ماااان التباااااين الممكاااان حدوماااال فااااي  %34.2 يمكنهااااا تفسااااير

، المبحااااااومين ماااااان وسااااااا ل التواصاااااال االجتماااااااعياسااااااتفادة 
 (.12)جدول 

مماااا ساااب  يااارفا الفااارا الصااافري وبالتاااالي يمكااان قباااول 
الفاااارا البحمااااى المااااانى بعااااد تعديلاااال لياااانا علااااى أناااال  تسااااهم 
المتغياااارات المسااااتقلة ادتيااااة مجتمعااااة وهااااي: ساااان المبحااااومين، 

للمبحااااوث، والمسااااتوى التعليمااااي لألبنااااا ، والمسااااتوى التعليمااااي 
فااااراد ادساااارة، والحيااااازة ادرضااااية الزراعيااااة، وعضااااوية وعاااادد أ

المنألمااااات، وقيااااادة الاااارأي، واالتجااااال نحااااو اإلرشاااااد الزراعااااي، 
واالسااااتعداد للتغيياااار، والمياااال االسااااتمماري فااااي تفسااااير التباااااين 
الممكاان حدوماال فااي اسااتفادة المبحااومين ماان المواقاا  والتطبيقااات 

 لكترونية الزراعية كمتغير تاب  اال
 

 نتانج التحلية اإلنحدارل المتعدد باإلضافة بين المتغيرات المستقلة واينفتاح اإللكتروني للمبحوثين كمتغير تابع .11جدوة
 ف المفسر  % للتباين % التراكمية للتباين المفسر الداخلة في التحلية المتغيرات الخطوة

 **54.87 27.0 27.0 الميل االستمماري 1

 **45.205 11.1 38.1 سن المبحومين 2

 **39.2 6.5 44.6 االستعداد للتغيير 3

 **31.38 1.9 46.4 عضوية المنألمات 4

 **26.716 1.7 48.1 المستوى التعليمي لألبنا  5

 **23.711 1.8 49.9 دافعية اإلنجاز                 6

 **21.824 1.8 51.8 االتجال نحو اإلرشاد الزراعي 7

      0.01ي ل** معنوى عند المستوى االحتما



 2021ديسمبر  -أكتوبر( 4العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

2204 

نتانج التحلية اإلنحدارل باإلضافة بين المتغيرات المستقلة واستفادة المبحوثين من المواقع والتطبيقات ايلكترونية  .12جدوة 
 الزراعية كمتغير تابع

 المستقلة المتغيرات اينحدار الجزنى معامة اينحدار الجزني القياسي معامة ت

 ينمسن المبحو  0.099- 0.067- 0.863-

 المستوى التعليمي للمبحوث 1.903 0.158 *2.117

 المستوى التعليمي لألبنا  0.197 0.047 0.536

 عدد أفراد ادسرة 1.342 0.185 **2.475

 الحيازة ادرضية الزراعية 0.021 0.041 0.514

 عضوية المنألمات     0.026 0.024 0.287

 قيادة الرأي 0.075 0.015 0.164

 االتجال نحو االرشاد الزراعي 0.183 0.063 0.703

 االستعداد للتغيير 0.590 0.079 1.048

 الميل االستممارى 3.127 0.327 **4.121

 ** 7.226ى=        0.342=  2ر 
 0.05* معنوي عند المستوى االحتمالي  0.01** معنوي عند المستوى االحتمالي 

 
لة تاأميراع قلكي يتعرى الباحث على أكمار المتغيارات المساتو 

فااااي اسااااتفادة المبحااااومين ماااان المواقاااا  والتطبيقااااات االلكترونيااااة 
الزراعياة كمتغياار تااب  فقااد اسااتخدم أسالون التحلياال اإلنحاادارى 
المتعااااادد التااااادريجي باإلضاااااافة خطاااااوة خطاااااوة، وقاااااد أوضاااااحت 

 ( ما يلي: 13النتا   المبينة في جدول )
ي، ر ة متغياارات مسااتقلة فقااط، وهاام: المياال االسااتمماأن مالماا

وعااادد أفاااراد ادسااارة، والمساااتوى التعليماااي للمبحاااومين، مجتمعاااة 
هااااااي ادكماااااار تااااااأميرعا فاااااااي اسااااااتفادة المبحااااااومين ماااااان المواقااااااا  
والتطبيقاااااات االلكترونياااااة الزراعياااااة، حياااااث بلغااااات قيماااااة )ى( 

، 0.01، وهى قيمة معنوية عند المستوى اإلحتمالي 21.824
هاااا تفساااير نهااا ل المتغيااارات المساااتقلة الااامالث مجتمعااال يمك وأن

من التباين الممكن حدومال فاي المتغيار التااب ، حياث  30.9%

، ومتغياار %22.5يسااهم فيهااا متغياار المياال االسااتمماري بنساابة 
، ومتغيااار المساااتوى التعليماااي %4.5عااادد أفاااراد ادسااارة بنسااابة 

المتغياار ماان التباااين الممكاان حدوماال فااي  %3.9لألبنااا  بنساابة 
 (.13التاب ، )جدول 

تقلة المتترثرة فتتي اتجاهتتات المبحتتوثين ستتالمتغيتترات  الم (4)
نحتتو المواقتتع والتطبيقتتات ايلكترونيتتة الزراعيتتة كمتغيتتر 

أوضحت النتا   البحمية أن  تسا  متغيارات مساتقلل  تابع:
وهااااى: ساااان المبحااااومين، والمسااااتوى التعليمااااي للمبحااااومين، 

وية المنألمااات، وقيااادة والحيااازة ادرضااية الزراعيااة، وعضاا
إلرشاااااااد الزراعااااااي، واالسااااااتعداد االاااااارأي، واالتجااااااال نحااااااو 

للتغيير، والميل االستمماري، 

نتانج التحليتة اإلنحتدارل المتعتدد باإلضتافة بتين المتغيترات المستتقلة واستتفادة المبحتوثين متن المواقتع والتطبيقتات  .13 جدوة
 ايلكترونية الزراعية كمتغير تابع

 ف المفسر  % للتباين ين المفسرا% التراكمية للتب الداخلة في التحلية غيراتالمت الخطوة

 **42.92 22.5 22.5 الميل االستمماري 1

 **27.12 4.5 27.0 عدد أفراد االسرة 2

 **21.27 3.9 30.9 المستوى التعليمى للمبحومين 3

      0.01** معنوى عند المستوى االحتمالي 
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ا  علاااااى المساااااتوى ودافعياااااة اإلنجااااااز،  تاااااؤمر مجتمعااااال  معنوياااااع

فااااااى اتجاهااااااات المبحااااااومين نحااااااو المواقاااااا   0.01ي لاإلحتمااااااا
والتطبيقاااااااات االلكترونياااااااة الزراعياااااااة، حياااااااث بلغااااااات قيماااااااة ى 

، ومااان مااام فااا ن هااا ل 0.411( 2، كماااا بلغااات قيماااة )ر10.85
مااااان  %41.1المتغيااااارات  المساااااتقلة مجتمعاااااة يمكنهاااااا تفساااااير 

هااااااات المبحااااااومين وسااااااا ل اتجاالتباااااااين الممكاااااان حدوماااااال فااااااي 
 (.14ول د، )جالتواصل االجتماعي

مماااا ساااب  يااارفا الفااارا الصااافري وبالتاااالي يمكااان قباااول 
الفااارا البحماااى المالاااث بعاااد تعديلااال ليااانا علاااى أنااال  تساااهم 
المتغياااارات المسااااتقلة ادتيااااة مجتمعااااة وهااااي: ساااان المبحااااومين، 
والمساااتوى التعليماااي للمبحاااومين، والحياااازة ادرضاااية الزراعياااة، 

يير، ودافعية غوية المنألمات، وقيادة الرأي، االستعداد للتوعض
اإلنجاااز، واالتجااال نحااو اإلرشاااد الزراعااي، والمياال االسااتمماري 
في تفسير التباين الممكن حدومل في اتجاهات المبحومين نحاو 

 المواق  والتطبيقات االلكترونية الزراعية كمتغير تاب  .

ت المساتقلة تاأميراع ولكي يتعرى الباحاث علاى أكمار المتغيارا
و المواقاا  والتطبيقااات االلكترونيااة حاافااي اتجاهااات المبحااومين ن

الزراعيااة كمتغياار تاااب  فقااد اسااتخدم أساالون التحلياال اإلنحاادارى 
المتعااااادد التااااادريجي باإلضاااااافة خطاااااوة خطاااااوة، وقاااااد أوضاااااحت 

 ( ما يلي: 15النتا   المبينة في جدول )
حااااومين، أن مااااالث متغياااارات مسااااتقلة فقااااط، وهاااام: ساااان المب

للمبحاومين، مجتمعاة هاي  ودافعية اإلنجاز، والمساتوى التعليماي
ادكمر تاأميرعا فاي اتجاهاات المبحاومين نحاو المواقا  والتطبيقاات 

، وبلغات 0.393( 2االلكترونية الزراعية، حيث بلغت قيمة )ر
، وهاااااااي قيمااااااة معنوياااااااة عنااااااد المساااااااتوى 33.134قيمااااااة )ى( 
غيرات المستقلة المالث ، ومن مم ف ن ه ل المت0.01االحتمالي 

من التباين الممكن حدومل فاي  %39.3 مجتمعل يمكنها تفسير
المتغياار التاااب ، حيااث يسااهم فيهااا متغياار ساان المبحااومين بنساابة 

، ومتغيااااااار %0.8، ومتغيااااااار دافعياااااااة اإلنجااااااااز بنسااااااابة 34%
من التباين الممكان  %4.5المستوى التعليمي للمبحومين بنسبة 

 (.15)جدول  حدومل في المتغير التاب ،

ارل باإلضافة بين المتغيرات المستقلة واتجاهات المبحوثين نحو المواقع والتطبيقات دنتانج التحلية اإلنح .14جدوة 
 ايلكترونية الزراعية كمتغير تابع

 المتغيرات المستقلة معامة اينحدار الجزنى معامة اينحدار الجزنى القياسى ت

 السن 0.388- 0.48- 6.52-

 المستوى التعليمي للمبحوث 0.712 0.123 1.75

 الحيازة ادرضية الزراعية 0.003 0.010 0.135

 عضوية المنألمات     0.017 0.034 0.437

 االتجال نحو االرشاد الزراعي 0.09 0.065 0.737

 االستعداد للتغيير 0.021 0.006 0.084

 الميل االستممارى 0.115 0.015 0.337

 قيادة الرأي 0.073- 0.030 0.388-

 اإلنجاز دافعية 0.374 0.177 2.154

 ** 10.85ى =                   0.411=  2ر
                   0.05* معنوى عند المستوى االحتمالي           0.01** معنوى عند المستوى االحتمالي 
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طبيقات لتمستقلة واتجاهات المبحوثين نحو المواقع وانتانج التحلية اينحدرل المتعدد باإلضافة بين المتغيرات ال .15جدوة
 ايلكترونية الزراعية كمتغير تابع

 ف المفسر  % للتباين % التراكمية للتباين المفسر الداخلة في التحلية المتغيرات الخطوة

 **76.12 0.34 0.34 سن المبحومين 1

 **45.89 0.8 34.8 دافعية اإلنجاز 2

 **33.13 4.5 39.3 مبحومينالمستوى التعليمى لل 3

          0.01ستوى االحتمالي لم** معنوى عند ا

 
ا: الفتتروق بتتين متوستتطات درجتتات المبحتتوثين فتتي مركتتز  رابعتت،
ايتتتال البتتارود وكفتتر التتدوار ودمنهتتور متتن حيتتس كتتة متتن 
اإلنفتاح ايلكترونتي  وايستتفادة متن المواقتع والتطبيقتات 

 م نحوها:ايلكترونية الزراعية  واتجاهاته

درجات اإلنفتاام ت اتضح من دراسة الفرو  بين متوسطا (1)
اإللكترونااي للمبحااومين فااي المراكااز اإلداريااة المالمااة و لاا  
باسااااتخدام اختبااااار ى )تحلياااال التباااااين( أن قيمااااة ى قااااد 

وهي قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي  6.643بلغت 
ومااؤدى  لاا  وجااود فاارو  معنويااة بااين متوسااطات  0.01
ة وعلاى ماتام اإللكتروناي للمبحاومين فاي المراكاز المالاإلنف

 لااا  تااام رفاااا الفااارا الصااافري وقباااول الفااارا البحماااى 
الرابااا  الااا ي يااانا علاااى أنااال  توجاااد فااارو  معنوياااة باااين 
ا لمتوساااااط درجاااااات  المبحاااااومين فاااااي المراكاااااز المالماااااة وفقاااااع

 (.16انفتاحهم اإللكتروني، )جدول 

متوسااطى  وماان ناحيااة أخاارى تبااين وجااود فاار  معنااوى بااين
نهاااور وكفااار الااادوار دمدرجاااات إنفتاااام المبحاااومين فاااي مركااازى 

لصااالح مركااز دمنهااور، كمااا اتضااح أيضااا وجااود فاار  معنااوى 
باين درجاات المبحاومين فاي مركازى إيتااى الباارود وكفار الادوار 

 (.17لصالح مركز إيتاى البارود، )جدول 

 المراكز اإلدارية الثالثة المدروسةمتوسطات درجات اإلنفتاح اإللكتروني للمبحوثين في  .16جدوة 
 F المتوسطات المراكز رالمتغي

 االنفتام اإللكتروني

 14.72 ايتاى البارود

 10.46 كفر الدوار **6.643

 16.36 دمنهور

          0.01** معنوى عند المستوى االحتمالي 

الثتة لثلكترونتي للمبحتوثين فتي المراكتز اإلداريتة ابين متوستطات درجتات اإلنفتتاح اإل  LSDاختبار اقة فرق معنو   .17جدوة 
 المدروسة

 دمنهور كفر الدوار ايتال البارود المراكز المتغيرات

 االنفتام اإللكتروني

 1.64 *4.26 ---- ايتاى البارود

 *5.90 ------ *4.26 كفر الدوار

 ------ *590 1.64 دمنهور

          0.05* معنوى عند المستوى االحتمالي 
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تفادة المبحاومين اسابدراسة الفرو  بين متوسطات درجات  (2)

ماان المواقاا  والتطبيقااات االلكترونيااة الزراعيااة فااي المراكااز 
و لاااا  باسااااتخدام اختبااااار ى اإلداريااااة المالمااااة المدروسااااة 

وهااى قيمااة معنويااة عنااد المسااتوى  3.2بلغاات قيمااة )ى( 
ومااؤدى  لاا  وجااود فاارو  معنويااة بااين  0.05االحتمااالي 

اسااااااتفادة المبحااااااومين ماااااان وسااااااا ل التواصاااااال سااااااطات متو 
وعلااى  جتمااعى فااي المراكااز اإلدارياة المالمااة المدروسااةاإل

 لااا  تااام رفاااا الفااارا الصااافري وقباااول الفااارا البحماااى 
الخااام  الاا ى ياانا علااى اناال توجااد فاارو  معنويااة بااين 
ا لمتوسااااط درجاااااات  المبحااااومين فااااي المراكاااااز المالمااااة وفقاااااع

 (. 18، )جدول الجتماعياستفادتها من وسا ل التواصل ا

وجااود فاار  معنااوى بااين متوسااطى ن وماان ناحيااة أخاارى تبااي
درجات اساتفادة المبحاومين فاي مركازى دمنهاور وايتااى الباارود 
ماان ناحيااة والمتوسااط المناااألر فااى مركااز كفاار الاادوار لصااالح 

 (.19مركزى ايتاى البارود ودمنهور، )جدول 

اتضااااااح ماااااان دراسااااااة الفاااااارو  بااااااين متوسااااااطات درجااااااات  (3)
كترونياااة لنحاااو المواقااا  والتطبيقاااات االاهاااات المبحاااومين اتج

في المراكاز الزراعية في المراكز اإلدارية المالمة المدروسة 
اإلدارياااة المالماااة و لااا  باساااتخدام اختباااار)ى( بلغااات قيماااة 

، وهي قيمة معنوية عناد المساتوى االحتماالي 3.071)ى( 
وماااؤدى  لااا  وجاااود فااارو  معنوياااة باااين متوساااطات  0.05
م تاااا ات المبحاااومين فاااي المراكااااز المالماااة وعلاااى  لااا اتجاهااا

رفاااا الفااارا الصااافري وقباااول الفااارا البحماااى السااااد  
الاا ى ياانا علااى اناال توجااد فاارو  معنويااة بااين المبحااومين 
فاااااي المراكاااااز المالماااااة وفقاااااا لمتوساااااط درجاااااات اتجاهااااااتهم، 

 (.20)جدول 

ومااان ناحياااة أخااارى تباااين وجاااود فااار  معناااوى باااين متوساااط 
بحومين في مركزى دمنهور وايتاى الباارود درجات اتجاهات الم

 (.21ح مركز دمنهور، )جدولاللص

متوسطات درجات استفادة المبحوثين من المواقع والتطبيقات ايلكترونية الزراعية في المراكز اإلدارية الثالثة  .18جدوة 
 المدروسة
 F المتوسطات المراكز المتغيرات

 
 رونية الزراعيةاالستفادة المواق  والتطبيقات االلكت

  22.48 ايتاى البارود
 15.38 كفر الدوار *3.2

 20.94 دمنهور

          0.05* معنوى عند المستوى االحتمالي 

بتتين متوستتطات درجتتات استتتفادة المبحتتوثين متتن المواقتتع والتطبيقتتات ايلكترونيتتة  LSDاختبتتار اقتتة فتترق معنتتو   .19جتتدوة 
 لثالثة المدروسةالزراعية في المراكز اإلدارية ا

 دمنهور كفر الدوار بارودالايتال  المراكز المتغيرات

 
 االستفادة من المواق  والتطبيقات االلكترونية الزراعية

 1.54 *7.1 ---- ايتاى البارود

 *5.56 ------- *7.1 كفر الدوار

 ---- *5.56 1.54 دمنهور

          0.05* معنوى عند المستوى االحتمالي 
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المواقع والتطبيقات ايلكترونية الزراعية في المراكز اإلدارية الثالثة و متوسطات درجات اتجاهات المبحوثين نح .20ة جدو
 المدروسة
 F المتوسطات المراكز المتغيرات

  29.36 ايتاى البارود نحو المواق  والتطبيقات االلكترونية الزراعيةاالتجاهات 
 31.3 كفر الدوار *3.071

 32.88 هوردمن

          0.05ي * معنوى عند المستوى االحتمال

بتتين متوستتطات درجتتات اتجاهتتات المبحتتوثين نحتتو المواقتتع والتطبيقتتات ايلكترونيتتة  LSDاختبتتار اقتتة فتترق معنتتو   .21جتدوة 
 الزراعية في المراكز اإلدارية الثالثة المدروسة

 دمنهور كفر الدوار ايتال البارود المراكز المتغيرات

 **3.52 1.94 ---- ايتاى البارود ونية الزراعيةتر االتجاهات نحو المواق  والتطبيقات االلك

 1.58 ------- 1.94 كفر الدوار

 ---- 1.58 **3.52 دمنهور

          0.01** معنوى عند المستوى االحتمالي 

 
الفرو  بين النتا   السابقة الخاصة بويالحأل من 

 ،كترونيلالااإلنفتام الخاصة بومين جات المبحمتوسطات در 
 ،الزراعية االلكترونية والتطبيقات المواق دة من واالستفا

البارود وكفر  ايتاىدمنهور و في مركز  انحوه واتجاهاتهم
ح لصالمعنوية بين المتوسطات الحسابية  وجود فرو الدوار 

المتوسطات الحسابية  يليل هورندممركز  فيلمبحومين ا
 إلى يرج  ه ا الفر وقد ، إيتاى البارودمركز  فيلمبحومين ل

إستخدام تمكن من تحتية نية بيتمت  بل مركز دمنهور من ما 
 ترددتلل القرى التابعة  فىالمزارعين ، كما أن نترنتشبكات اإل

حافألة م عاصمة ىمدينة دمنهور وهعلى  بشكل دورى
مستلزمات الخدمات و  كمير من للحصول على البحيرة، و ل 

 ت، باإلضافة إلى تعاملهم م  الشركااج الزراعىاإلنت
 المتواجدة بمدينة دمنهور الزراعية العديدة والوكاالت التجارية

بدورها تقوم بتقديم العديد من خدماتها من خالل المواق   لتيوا
أن يعألم من درجة   من شأنل كل  ل ،والتطبيقات اإللكترونية

 ماك، مركز دمنهور اإللكترونى لدى المزارعين بقرىنفتام اإل
إيتاى مركز  فيالمبحومين ت تفو  متوسطات درجايرج  
ركز كفر م فيعلى متوسطات درجات المبحومين  البارود

 دمنهور مدينةمن  إيتاى البارود مسافة قرن الدوار إلى 
لي مركز  ما شهدلة إلى ، باإلضافهاوسهولة المواصالت منها وا 

 ،الر يسىتطوير السنترال  ا ونة ادخيرة من فيإيتاى البارود 
على المزارعين  مما سهل ى جديدةتنفي  مشروعات رصو 
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ABSTRACT 

Board Members of Agricultural Cooperative Societies’ Electronic Openness, 

their Benefit from Agricultural Websites and Application, and their 

Attitudes Toward It, in Some Districts in El-Behaira Governorate  

Moustafa Sabry Moustafa Saleh, Mai Ahmed Rafaat El-Tatawy and Mohamed Sabry Moustafa 

Saleh  

The current research is mainly aiming to study 

Board members of Agricultural Cooperative Societies’ 

Electronic Openness, And their Benefits from 

agricultural websites and application, and their attitudes 

toward it, in some districts in El-Behaira Governorate. 

Data was collected by a questionnaire through personal 

interview for a random sample of 150 subjects from 3 

districts, Researcher used several statistical methods 

including percentages, means, frequencies, (f) test, 

standard deviation, simple correlation, and multiple 

regression analysis. 
The most important results are summarized as 

follows: 

1. The results showed that (86.85%) of the researched 

farmers have medium and low electronic openness. 

2. The results showed that (72.6%) of the researched 

farmers have medium and low social media benefits 

from agricultural websites and application. 

3. The results showed that (66.7%) of the researched 

farmers have negative and neutral attitude toward 

agricultural websites and application. 

Key words: Electronic Openness- Agricultural 

Cooperative Societies’- agricultural websites and 

application - attitudes toward agricultural websites and 

application - agricultural websites and application 

benefits.  
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