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 الملخص العربى
 ستخداماستهدف هذا البحث التعرف على الوضع الراهن إل

بمحافظة رشادياإل في الجهاز  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 
العاملين االرشاديين لتكنولوجيا  إستخدامحديد درجة وت، المنوفية

، وطبيعة العالقة رشادياإل في العمل  اإلتصالالمعلومات و 
وبين المتغيرات المستقلة  ستخداماالرتباطية بين درجات اإل

تكنولوجيا المعلومات  إستخدامالمدروسة، والتعرف على مشكالت 
ة، ومقترحات فينو بمحافظة الم رشادياإل في العمل  اإلتصالو 

 تطويرها 
على عينة   ء هذا البحث في محافظة المنوفية،وتم اجرا

من العاملين  %53مبحوثا تمثل حوالي  185عشوائية حجمها 
االرشاديين بالمحافظة، وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة 

عدت لتحقيق اهداف أاستمارة استبيان  إستخدامالشخصية ب
، وعولجت البيانات 2021وفمبر ونر كتوبأالبحث، خالل شهري 

اإلحصائية في العلوم حزمة البرامج  إستخدامكميا وتم تحليلها ب
حيث استخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي  ،SPSS) )االجتماعية

لشرح وتحليل المتغيرات البحثية وهي المتوسط الحسابي، 
االرتباط   إستخداموالمتوسط المرجح والنسب المئوية، كما تم 

بيرسون الختبار طبيعة العالقة االرتباطية بين المتغيرات ل يطالبس
التابعة وكل من المتغيرات المستقلة المدروسة، واستخدت 

 .في عرض البيانات الجداول والتكرارات والنسب المئوية
هم نتائج البحث: عدم توافر االمكانات المطلوبة أوكانت 

 رشادياإل ل عمفي ال اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  ستخدامإل
بمحافظة المنوفية، وضعف مستوى التدريب بين العاملين 

 االرشاديين في هذا المجال، 
المبحوثين لمكونات تكنولوجيا  إستخداموكانت درجات 

 إستخداموالمعلومات بالنسبة المئوية العلى درجة  اإلتصال

العاملين االرشاديين للمكونات  إستخدامممكن، لكل من : درجة 
  (Software)السوفت وير  إستخدامدرجة  - (Hardware) الصلبة

 social)االنترنت وتطبيقات التواصل االجتماعى  إستخدامدرجة  -

media)-  مهارات الصيانة والتشغيل المبدئي  إستخدامدرجة
( على الترتيب، 38% -%  44.3- 31.67%  - 30.67%)

 امخدستوبلغت نسبة  المبحوثين الذين يقعون بين درجات اإل
لمكونات الصلبة لمطلقا  ستخدامالمنخفضة والمتوسطة وعدم اإل

(Hardware)   متدن  إستخداموهو ما يشير الى   %91حوالي
 المر كثيرا بالنسبة لباقي المكونات.أجدا، ولم يختلف 

العاملين  إستخداموكانت اهم المتغيرات المرتبطة بدرجة 
  رشاديالعمل اإل ي ف اإلتصالاالرشاديين لتكنولوجيا المعلومات و 

(، وعدد 0.527)ي لالنترنت بمعامل ارتباط  قدره العمل ستخداماإل
ال تكنولوجيا المعلومات الدورات التدريبية في مج

(، ودرجة توافر االمكانات في مجال تكنولوجيا 0.391)اإلتصالو 
( وجميعها عند مستوى 0.200) اإلتصالالمعلومات و 

 ، %1معنوية
تكنولوجيا المعلومات  إستخدامهمية ب ألسباهم األأوكانت 

)تناقص عدد المرشدين الزراعيين، رشاديفي العمل اإل  اإلتصالو 
والتغيرات المناخية وضرورة التنبؤ بالمعلومات، وحدوث االزمات 

نتشار فيروس كورونا  والذي ترتب عليه اتخاذ االجراءات إمثل 
المباشر،  تصالاإل االحترازية  مثل الحد من االجتماعات وتقليل 

هم  المشكالت التى يرى المبحوثون انها  تعوق أوفيما يتعلق ب
: قلة في العمل االرشادي اإلتصالومات و تكنولوجيا المعل إستخدام

المخصصات المالية للتدريب في هذا المجال، عدم تحفيز العاملين 
، تهالك بنية تكنولوجيا اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  ستخدامإل

 في المراكز االرشادية اإلتصالو مات المعلو 
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تكنولوجيا  إستخدامهم مقترحات تطوير أوقد تمثلت 
في اختيار وتجهيز نقاط  رشاديفي العمل اإل  اإلتصالالمعلومات و 

اتصالية عند القادة المحليين وكبار الزراع، امداد الجمعيات 
الزراعية بنقاط اتصال تكنولوجيا المعلومات، توفير مخصصات 

والتدريب، تجديد وتحديث بنية  لكمبيوتر واالنترنتية لكاف مالية
 رشاديةالمتهالة في المراكز اإل  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 

وتعيين خريجين جدد من طلبة كليات الزراعة وتكنولوجيا 
تكنولوجيا  إستخدامب رشاديالمعلومات لتطوير العمل اإل 

 اإلتصالالمعلومات و 
، اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  متخداإسالكلمات المفتاحية: 

 إستخدام، تطوير اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخداممهارات 
تكنولوجيا  إستخدام، اهمية اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 

 اللكترونى. ارشاد، اإل اإلتصالالمعلومات و 

 والمشكلة البحثية المقدمة

ت، اللمجان التقدم العلمي الكبير والمستمر في كافة اإ
ينتج عنه من كم هائل من المعلومات واألفكار  وما

لى تقدم مالم يعقبه نقل لهذه إوالمستحدثات الزراعية لن يؤدى 
المعلومات مما يستلزم وجود بنيه تحتية داعمة تسهل عمليه 
نقل المعلومات واالستفادة منها، وهنا تبرز أهمية مواكبة 

ستخدامو  رقميالتطور المعرفي المتجه نحو التحول ال  ا 
 .اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 

الزراعى احد األجهزة الهامة التي تعمل  رشاديعتبر اإل
على تنمية المجتمعات الريفية في مصر، وتكمن أهميته في 
نشر األفكار والممارسات الزراعية الجديدة ونقل نتائج 
البحوث الى المزارعين بطريقة مبسطة وقابلة للتطبيق 

ما يتفق مع ظروفهم، ومع توجهات نفيذ بلتضع اووضعها مو 
السياسة الزراعية المصرية الحالية إلحداث دفعة قوية نحو 
تنمية هذه المجتمعات، فإن ذلك يتطلب رؤية مستقبلية لبناء 

فعال، يعتمد في تنفيذ مهامه على افراد ذوى  يإرشادتنظيم 
 رقميقدرات ومهارات عالية لتحقيق دوره التنموي، والتحول ال

ستخدامو  األساليب التكنولوجية الجديدة التي تساعد في  ا 
والتخلص من نظم العمل  رشاديتحسين كفاءة العمل اإل

التقليدية والروتينية، وتساعد في زيادة اإلنتاج لموظفيها وتقليل 
التكاليف والطاقة المهدرة وبالتالي تحقيق االستدامة للموارد 

 المتاحة.  
الزراعى المصرى وفاعليته  ديرشااإلويتوقف نجاح العمل 

في أداء دوره التنموى، على وجود تنظيم فعال يعتمد على 
موارد بشرية مؤهلة، ومستوياته التنظيمية المختلفة، وكذلك 

التكنولوجيا  إستخداماالهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم على 
الحديثة من خالل ما يتاح لهم من فرصة التعليم والتأهيل 

علمية والتكنولوجية واللحاق بركب التقدم رات الغيالت لمواكبة
العلمى والتكنولوجى للقيام بمسؤلياتهم تجاه مجتمعاتهم التي 
يعيشون بها، وهناك اتفاق عام في اآلراء لدى المجتمع الدولى 
بأن تبادل المعلومات والمعارف من قبل االفراد والمجتمعات 

عب دورَا يلس تصالاإلاعتمادا على تكنولوجيا المعلومات و 
جوهريَا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي. 

The World Bank (2017) 
الحديثة التي  اإلتصالوفى االونه األخيرة ظهرت وسائل 

، والتي غيرت من اإلتصالتعتمد على تكنولوجيا المعلومات و 
طريقة توصيل المعلومات، ولقيت تطبيقا واسعا في مجال 

زراعى في كثير من بلدان العالم المتقدمة والنامية. لادرشااإل
لذا فان االستفادة من التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا 

 رشادياإليساهم في تطوير العمل  اإلتصالالمعلومات و 
وتفعيل دوره، ويوفر بيئة اتصالية اكثر مالئمة للتنمية الريفية، 

لزراعى لقطاع اا لخدمةوتوفير قنوات اتصال واسعة ومتنوعة 
ونشر األفكار الزراعية المستحدثة وتوصيل المعلومات رشادياإل

في الوقت المناسب، لتحسين نوعية الحياه في الريف.عبد 
 (2008الواحد) 
وفى هذا السياق فقد أصبحت وسائل التواصل  

ظاهرة ثقافية  اإلتصالاالجتماعى وتكنولوجيا المعلومات و 
في  اإلتصالتتيح لألفراد  ة؛ النهاايرة للغسائدة ذات شعبية كبي

عالم االنترنت، وتمكن من تبادل األفكار والمعلومات دون اى 
حاجز جغرافى. وبالتالي تستبدل حاليا الطرق التقليدية لنقل 

وجها لوجه  اإلتصالالمعلومات من خالل المطبوعات او 
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على شبكة االنترنت، حيث تمثل تحوال في  اإلتصالبمنافذ 
لمعلومات وتدعم الحاجة اإلنسانية ول على احصفية الكي

 (2019للتفاعل االجتماعى وتبادل المعلومات عبد الغنى )
خيرة لثورة التحول ونة األآلوساط العالمية في اوتتجه األ

ستخدامالرقمي و  األساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير كافة  ا 
ن هذا مناحي الحياة، والقطاعات الزراعية ليست بمنأى ع

ث ظهرت مصطلحات وتوجهات جديدة مثل تحول، حيال
 Smartوالزراعة الذكية  Digital  Agricultureالزراعة الرقمية 

Agriculture االلكتروني  رشادواإل Online Extension ،
ويواجه قطاع الزراعة في انحاء البالد عدد من التحديات، 

 لتصااإلت و تكنولوجيا المعلوما إستخداموالتي اثبتت حتمية 
الزراعي ومنها التناقص الشديد  في عدد  رشاديفي العمل اإل

المرشدين الزراعيين  مقابل عدد المستفيدين من المزارعين، 
والتغيرات المناخية المتتالية والسريعة التى تتطلب سرعة 
تداول المعلومات بالطرق الحديثة لمواجهة كثير من االزمات، 

جتماعي إتصال إكل فرضت شجائحة كرونا التى  وانتشار
ت المباشرة وتغيير مواقف اإلتصاالجديد يعتمد على تقليل 

عتماد جتماعي المباشر وتقليل االجتماعات واإلالتفاعل اإل
تصال جديدة لتقليل التقارب الجسدي وخفض إعلى وسائل 

عتماد على منصات التواصل ت المباشرة واإلاإلتصاال
ضح اهمية ا تتومن هن شكاليات.جتماعي لحل هذه اإلاإل
في العمل  اإلتصالالعتماد على تكنولوجيا المعلومات و ا

 رشادياالرشادي، وكذا التعرف على مدى جاهزية الجهاز اإل
في العمل  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامستيعاب ال

 رشادياإلالعاملين بالجهاز   إستخداماالرشادي، مع اهمية 
ي، شاداالر مل في الع تصالاإللتكنولوجيا المعلومات و 

 بأعتبارهم المنفذين للسياسات الزراعية على مستوى القرية.
ومع كل هذه التطورات التكنولوجية وثورة التحول الرقمي 

في العمل  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخداموحتمية 
لمواكبة هذه التغيرات والتغلب على كثير من  يرشاداإل

جة جاهزية  ر على د التعرفالمشكالت، ظهرت اهمية 

في الوقت الحالي الستيعاب تكنولوجيا  يرشادجهاز اإلال
، ولذا  فقد اجري رشادياإلفي العمل  اإلتصالالمعلومات و 

هذا البحث لتناول هذه المشكلة البحثية من خالل االجابة 
العاملين بالجهاز  إستخدامعلى التساؤالت التالية: ما درجة 

؟، والمتغيرات صالتاإلومات و ا المعللتكنولوجي يرشاداإل
تكنولوجيا المعلومات  إستخدام؟، واسباب اهمية المرتبطة بذلك

، ستخدام؟، واهم مجاالت اإلياإلرشادفي العمل  اإلتصالو 
 يرشاداإلالجهاز  إستخداموماهى المشاكل التي تواجه 

؟، ومقترحاتهم لتعظيم االستفادة اإلتصاللتكنولوجيا المعلومات 
 . يفي العمل االرشاد اإلتصالت و وماالمعل نولوجيامن تك

 يةهداف البحثاأل
تكنولوجيا  ستخدامالتعرف على الوضع الراهن إل -1

بمحافظة  يرشاداإلفي العمل  اإلتصالالمعلومات و 
 المنوفية.

يين لتكنولوجيا العاملين االرشاد إستخدامتحديد درجة  -2
بمحافظة  يرشاداإلفي العمل  اإلتصالالمعلومات و 

 ة.المنوفي
 إستخدامقة االرتباطية بين درجة يعة العالتحديد طب -3

في  اإلتصاليين لتكنولوجيا المعلومات و العاملين االرشاد
بمحافظة المنوفية وبين المتغيرات  يرشاداإلالعمل 

 المستقلة المدروسة 
تكنولوجيا المعلومات  إستخدامالتعرف على أهمية  -4

 ية.المنوف بمحافظة يرشاداإلفي العمل  اإلتصالو 
جاالت التى تتطلب تقديم الخدمات ى اهم المالتعرف عل -5

 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامب يةرشاداإل
 بمحافظة المنوفية

تكنولوجيا المعلومات  إستخدامالتعرف على مشكالت  -6
 بمحافظة المنوفية. يرشاداإلفي العمل  اإلتصالو 
يا تكنولوج إستخدامالتعرف على مقترحات تطوير  -7

بمحافظة  يرشاداإلفي العمل  اإلتصاللومات و المع
 المنوفية.
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 اإلطار النظرى 
 تعريف التكنولوجيا 
( التكنولوجيا على أنها مجموعة من 1993عرف مكاوي )

النظم والقواعد التطبيقية وأساليب العمل التي تستقر لتطبيق 
بحوث مبتكرة في مجال  المعطيات المستحدثة لدراسات أو

ت المنظم للمعرفة والخبرا التطبيق، كونها والخدماتاإلنتاج 
المكتسبة التى تمثل مجموعة الوسائل واألساليب الفنية التى 
يستعملها اإلنسان في مختلف نواحى صيانة العملية وبالتالى 

 هو مركب قوامة المعدات والمعرفة اإلنسانية.
ترجمة القوانين والنظريات  بأنها:كما تعرف التكنولوجيا 

 مبتكراتو  أجهزةو  ةـــانيكيكيمعدات مو  ى آالتعلمية إلال
جراءات و و  جل تحقيق غايات ملموسة أو أمن و  اليبـــــسأا 

ل ـــالحصول على حاجات معينة أو التأثير فى البيئة من اج
 نقال عن  ((Shahin.2004ة. ــــــــــــــراض عملية معينــغأق ـــتحقي

Theodorson and theodorson. 1969)  ( 
 ومات لعنولوجيا المف تكتعري

هى مجموعة التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم 
المختلفة التي تستخدم لمعالجة المضمون أو المحتوى الذى 

. رشا شبانة اإلتصاليراد توصيله من خالل عملية 
(2010). 

( انها 2014ويقصد بها أيضا كما اوضحت سمر شعير )
سية دنية والهة والتقنة العلميمجموعة المجاالت المعرفي

اءات اإلدارية والتقنيات المختلفة المستخدمة واإلنسانية واإلجر 
والجهود البشرية المبذولة في جمع المعلومات المختلفة 
وتخزينها ومعالجتها ونقلها وبثها واسترجاعها، ومما ينشأ من 
تفاعالت بين هذه التقنيات والمعارف واإلنسان المتعامل بها 

دراكا فة حواسهبكا  ته. وا 
  اإلتصالف تكنولوجيا ير تع

هى البحث عن أفضل الوسائل لتسهيل الحصول على 
المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة لطالبيها بسرعة وفاعلية.  

 (2000مكاوى، محمود سليمان علم الدين )

وهى جميع الوسائل واألدوات الالزمة لتوصيل المعلومات، 
اكس فلمن عناصرها ا الاإلتصيا ويتمثل ذلك في تكنولوج

ستخدامزيون والراديو والتليكس و والتليف الحاسبات اآللية  ا 
وشبكات المعلومات ومراصد المعلومات وشبكات اإلنترنت 

ستخداموالمؤتمرات عن بعد و  القمر الصناعى والبريد  ا 
ويمكننا القول أن كال  .اإلتصالاإللكترونى وغيرها من وسائل 

 وثيق. طاما ارتبلكن بينهبذاته و  منهما علمًا قائم
  اإلتصالتعريف تكنولوجيا المعلومات و 

هي كل ما ترتب على االندماج بين تكنولوجيا المعلومات 
أي اإلندماج بين تكنولوجيا الحاسب اآللي  اإلتصالو 

اإللكتروني والتكنولوجيا السلكية والالسلكية واإللكترونيات 
 جيا ذاتلتكنولو  ال جديدةالدقيقة والوسائط المتعددة من أشك

ات وجمعها وتخزينها ومعالجتها قدرة على إنتاج المعلوم
ونشرها واسترجاعها بأسلوب غير مسبوق يعتمد على النص 

 اإلتصالوالصورة والحركة واللون وغيرهم من مؤثرات 
 .(2010التفاعلي الجماهيري والشخصي معا. رشا شبانة )

 الزراعي ادرشفي اإل  اإلتصالدور تكنولوجيا المعلومات و 
( 2014(، سمر شعير )2005من عبد السالم ) كال اتفق

( على ان دور تكنولوجيا المعلومات 2015عبد الواحد )
الزراعي على النحو التالي : تعليم  رشادفي اإل اإلتصالو 

مدادهم بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها في  الناس وا 
ة ييق الفجو راعي، وتضتحسين حياتهم وزيادة إنتاجهم الز 

ية بين المجتمعات الريفية والمراكز اإلتصالاتية مو المعل
الرئيسية من خالل إعطاء الفرصة للريفيين للحصول على 
تجاهاتها وتعليمات  المعلومات المتعلقة بأسعار السوق وا 
وتوصيات الحكومة، والحصول على نتائج األبحاث الزراعية، 

ل إلى وصو ال إلتصالاوتسهل تكنولوجيا المعلومات و 
يم المشروعات الزراعية ولذلك ات وتحليلها، وتصمعاالستطال

أصبحت الحاسبات الشخصية أدوات للبحث الزراعي في كثير 
تاحة الفرص للحصول على أدوات جديدة  من الدول، وا 
ومتقدمة لمقابلة احتياجات الريفيين والمنظمات الزراعية ذلك 
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ن ة والتي مسية وأفقيتصال رأإقنوات  إستخدامعن طريق 
م في استخراج المعلومات أن تعمل على زيادة قدراته شأنها

ستخدامو  مجهوداتهم في تحقيق فاعلية المعرفة مما يزيد من  ا 
التنمية، وتسهيل حصول الريفيين أو أي مستخدم أخر على 
المعلومات المتاحة على االنترنت، وتنمية المؤسسات 

ي حوار لمشاركة فتهم على اوالمنظمات عن طريقة زيادة قدرا
مع الباحثين وصانعي  هما أوبادل المعلومات فيما بينتل

تلبية السياسة في المجتمعات الريفية مما يؤدي إلى 
احتياجاتهم وتحسين فعالية األعمال التي يقومون بها، ونشر 
المعرفة على نطاق واسع بتكاليف منخفضة، وتقليل الفجوة 

ة يعن الصناين البلداد وكذلك بالمعرفية داخل البلد الواح
إحدى السبل  اإلتصاللوجيا المعلومات و والنامية، وتعتبر تكنو 

الهامة التي يمكن من خاللها التغلب على التغير المستمر 
والسريع في المعلومات التي نحتاج إليها للوصول إلنتاج 

 كاف وفعال.
أحد األدوات  اإلتصالكما وتعتبر تكنولوجيا المعلومات و 

و تساعد  يرشادنظام اإللاوظيفة  على تحسينتي تساعد ال
الزراعي اإلستفادة منه  رشادعلى إستدامة خدماته ويمكن لإل

(، رسالن  2008ال من قاسم )في صور عديدة كما اتفق ك
(، سمر 2010(، رشا شبانة )2005(، عبد السالم )2007)

ها فيما ( ويمكن تلخيص2015( وعبد الواحد )2014شعير )
طباعة وتوزيع وتخزين  ي تتطلبهانفقات التتوفير ال :يلي

ية، وسهولة الحذف واإلضافة والنشرات اإلرشادالكتب 
والتعديل والتغيير والتحديث في المعلومات في وقت قصير 
تاحة الفرصة لالطالع على المواقع  وبدون جهد، وا 

وتمكين المستخدم  ،في العالم وتبادل الخبرات معهايةرشاداإل
بداء الرأة التصفح و من حري ما يريد من معلومات،  ري واختياا 
تاحة الفرصة لالتصال بين المزارعين والخبراء الزراعيين  وا 

ي عبر االنترنت، اإلتصالمباشرة، واالستفادة من التفاعل 
واالستفادة من خاصية التعرف على عدد ونوعية الزائرين 

رة عبر شبكة االنترنت، وتوسيع دائ يةرشادللمواقع اإل
معات والمؤسسات صة للجار فبإتاحة ال يةرشاداإل الخدمات

 رشادالزراعية التجارية باالشتراك فيما يسمى بالمجتمع اإل
عبر االنترنت، واالستفادة من مميزات التعامل عن بعد في ي

حيث يمكن تبادل التقارير  يرشادعملية إدارة النظام اإل
مكانية التعرف على موالبرامج اإلرشاد ام واضيع اهتمية، وا 

المشاكل التي يواجهها لدعم  ةيعونو  يرشاداإل الجمهور
مكانية التعرف على  يةرشادالبرامج اإل في هذا المجال، وا 

المشكالت الميدانية الطارئة وقت حدوثها وسرعة االستجابة 
 لها.

 الدراسات السابقة
اهتمت كثير من البحوث والدراسات بتناول 

من جوانب  اإلتصالو المعلومات  تكنولوجيا إستخدامبرشاداإل
 رشادالعاملين باإل إستخداممت بفهناك بحوث اهت .مختلفة

 رشاداإلت في العمل اإلتصاالالزراعى لتكنولوجيا المعلومات و 
( والتي أظهرت وجود عالقة 2015مثل دراسة عبد الواحد )ي

ت اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات و  إستخداممعنوية بين درجة 
بية ير والمشاركة في دورات تد يشادر اإلة العمل والعمر وفتر 
( والتي أظهرت ان 2014ودراسة الشافعى ) لهذا المجال.

االشرافيين للحاسب االلى واالنترنت بين  إستخداممستوى 
 إستخدامالمنخفض والمتوسط واحتياجهم الى التدريب على 

.ودراسة ياإلرشاد اإلتصالاالنترنت والحاسب االلى وشبكات 
ية طاوجود عالقات ارتبالتي أظهرت ( و 2019رحش)مها ح

ى اإلتصالهتمامهم بين المستوى التعليمى للمبحوثين وا
ستخداموتعرضهم لمصادر المعلومات و رشادباإل هم للهاتف ا 

تكنولوجيا المعلومات  إستخدامالمحمول ومعرفتهم بفوائد 
وسائل  إستخداموبين طبيعة اتجاهاتهم العامة نحو  اإلتصالو 

 ة.ت الحديثصاالاإلت
تكنولوجيا  إستخدام توهناك بحوث اهتمت بمتطلبا

الزراعى مثل دراسة  رشادى اإلف اإلتصالالمعلومات و 
( والتي أظهرت انه من اهم المتطلبات 2008الواحد )عبد

تعريف  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  ستخداماألساسية إل
اللكترونى الزراعى ا رشادالمرشدين باالساسيات المتصلة باإل
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هزة حاسب الى وخطوط جأالبيئية من توافر ن المتطلبات وا
متنقلة مدعمة  إرشاديةووحدات انترنت وشبكة كهرباء 

 بالوسائل الحديثة كلها على درجة عالية من األهمية.
وهناك دراسات اهتمت بأشكال تكنولوجيا المعلومات 

اوى، مثل دراسة الطنطي رشادالمختلفة في العمل اإل اإلتصالو 
المواقع  إستخدام تولالسميع والتي تنا ى، نجالء عبدمنى فتح

االلكترونية للحصول على المعلومات واظهرت النتائج ان 
الزراع للمواقع االلكترونية الزراعية منخفضا.  إستخداممستوى 

وسائل  إستخدام( والتي تناولت 2019) ودراسة عبد الغنى
تعداد ها انخفاض اسالتواصل االجتماعي والتي أظهرت نتائج

وسائل التواصل  ستخداميوط إلسأة بمحافظ يةرشادة اإلالمنظم
يين في حين كان استعداد االجتماعي من وجه نظر االرشاد

وسائل التواصل االجتماعى. ودراسة  ستخدامالزراع عالى إل
التليفون المحمول  إستخدام( والتي تناولت 2015) الحامولى

يين والقادة رشدين الزراعوالتي أظهرت ان غالبية الم
الشيخ يتمتعون باتجاه اما محايد او  رفك يين بمحافظةاالرشاد

التليفون المحمول في العمل  إستخدامحو معارض ن
 . ياإلرشاد

تكنولوجيا  إستخداموهناك دراسات تناولت معوقات 
مثل دراسة ملوك، ي رشاداإلفي العمل  اإلتصالالمعلومات و 

 قات لتطبيقاتان اهم المعو زياد هشال والتي أظهرت 
هي المتعلقة ببيئة العمل ثم  اإلتصالو ت تكنولوجيا المعلوما

المتعلقة باالنترنت وأخيرا المتعلقة بالحاسب االلى وان تلك 
المعوقات كانت على درجة من األهمية المتوسطة من وحهه 

 نظر المبحوثين.
 التعريفات اإلجرائية 

ال عاملين في مجي: يقصد بهم كل الالجهاز اإلرشاد .1
أخصائي او مرشد  وال الزراعي سواء كان مسؤو رشاداإل

على مستوى محافظة  يةرشادمل في المراكز اإلاو يع
 المنوفية.

: يقصد بها التكنولوجيا اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  .2
الممثلة في تقنيات الحاسب اآللي وبرامجه وانظمة التشغيل 

تطبيقات مية، وادوات و والتليفون الذكي والكاميرات الرق
 .ياإلرشادالعمل  يف ع التواصل االجتماعيومواق

: يقصد بها ما اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدام .3
ه من التكنولوجيا الممثلة في إستخداميستطيع المبحوث 

تقنيات الحاسب اآللي وبرامجه وانظمة التشغيل والتليفون 
قات ومواقع الذكي والكاميرات الرقمية، وادوات وتطبي

 .ياإلرشادعي في العمل تواصل االجتماال

 ةالبحثيب يلااألس
 منطقة الدراسة  .1

تم اجراء هذا البحث في محافظة المنوفية، حيث لم 
 اإلتصالتكنولوجيا  إستخدامتشملها دراسة سابقة في مجال 

ي، وحيث يقع فيها مجال خدمة والمعلومات في العمل االرشاد
بسرس  بحوث الزراعيةوفية ومحطة الكلية الزراعة جامعة المن

ركز البحوث الزراعية مكان عمل الباحثين ملة الليان التابع
 د في دقة وسهولة جمع البيانات.مما ساع

 شامله البحث وعينته: .2
 يرشادتمثلت شامله البحث في جميع العاملين بالجهاز اإل
( 346بمحافظة المنوفية موضع الدراسة والبالغ عددهم )

تم سحب عينه اهداف البحث  خدمة، ولتحقيقموظف في ال
)العزبي،  Yamanمعادلة إستخدامة منهم بطيبسعشوائية 
2017) 

 N        

مستوى الدقة وتم تحديده في   eحجم العينه،  Nحيث 
 مبحوثا. 185حجم العينة  وقد بلغ  %5البحث عند النسبة  

 جمع البيانات:

، 2021 رباكتوبر ونوفم تم جمع البيانات خالل شهري
استمارة استبيان اعدت  تخدامسإب ريق المقابلة الشخصيةعن ط

مع عدد  Pretestلتحقيق اهداف البحث، وتم اختبارها مبدئيا 
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يين خارج نطاق البحث، ثم تصحيحها من العاملين االرشاد
وفقا للظروف الميدانية لتحقيق اهداف البحث. وصممت 

 حثبلات المطلوبة لاالستمارة الستيفاء البيان

 ا المتغيرات البحثية وطرق قياسه
 اوال: المتغيرات التابعة  

: ويقصد اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخداما. درجة 
المبحوث لتكنولوجيا  إستخدامبها التعرف على درجة 

ويتكون هذا  يرشادفي العمل اإل اإلتصالالمعلومات و 
ير تم غترات فرعية كل مالمتغير من خالل تحديد اربعة متغي

لكل بند وطلب من  تاار من خالل عدد من العبقياسه 
حدا، من خالل  المبحوث اإلجابة على كل بند على

استجابات ) عالى، متوسط، منخفض واليستخدم( وأعطى 
( على الترتيب، ومحصله جمع درجات 0،1،2،3الدرجات )

 مستخداالمبحوثين في كل بند على حدا تعبر عن درجة اإل
، لاتصاإللوجيا المعلومات و جوانب تكنو  نملهذا الجانب 

 وهذه االربعة متغيرات:
المبحوث  إستخدامالهاردوير، وتضمنت  إستخدامدرجة  .1

للمكونات الصلبة: الحاسب اآللي، سمارت فون، كاميرات 
، تركيبات printerالتصوير الرقمية )ديجيتال(، الطابعة 
واجهزة العرض  االنترنت، الماسح الضوئي )سكانر(،

 فاكسداتا شو(، وال)
 إستخدامت وير، وتضمنت فو سال إستخدامدرجة   .2

، Wordالمبحوث لبرامج وتطبيقات تحرير النصوص 
 Excel ، Net، االكسيل  power pointالبوربوينت 

working،  برامج صور اوPhotoshop  قواعد البيانات ،
 accentاكسنت 

ى، عاالتواصل االجتماالنترنت وتطبيقات  إستخدامدرجة   .3
 Wattsالواتساب  :تقاالمبحوث لتطبي إستخداموتضمنت 

app الفيسبوك ،Facebook محركات البحث جوجل ،– 
، YouTubeاكسبلولر،  -فايرفوكس-كروم -سبارك

Tweeterرسائل ، SMS ،Viber،  ،البريد الكتروني
 .Imoانستجرام، تيليجرام، 

ل المبدئى. مهارات الصيانة والتشغي إستخدامدرجة  .4
علق تتت المبحوث لمعارف ومهارا إستخدامت نموتض

الت: صيانة الهاردوير، تثبيت البرامج بادراك وفهم التوصي
على الحاسب، تثبيت البرامج على الموبايل واصالح 

 اعطال االنترنت.
 ثانيا: المتغيرات المستقلة:

يقصد به عمر المبحوث بالسنوات، تم التعامل مع السن:  •
حوثين على ثالث وتوزيع المب ،ثخام لسن المبحو الرقم ال
 حصرها عدديا وبالنسبة المئوية. مت، فئات

يقصد به التعرف على المؤهل الدراسى الذي  المؤهل: •
حصل عليه المبحوث، حيث اعطى للحاصل على دبلوم 
درجة واحده، بكالوريوس درجتان ودراسات عليا ثالث 

 درجات.
ت او عرف على عدد سنيقصد به الت عدد سنوات الخبرة: •

ل مع الرقم التعام مت، الزراعى رشادمجال اإلالخبرة في 
الخام لعدد السنوات، وتوزيع المبحوثين على ثالث فئات، 

 تم حصرها عدديا وبالنسبة المئوية.
يقصد بها التعرف على الوظيفة الحالية  الوظيفة الحالية: •

للمبحوث، وتم قياسها من خالل سؤال المبحوث عن 
مبحوث وكانت احدى يعمل بها ال يتيفة الحالية الالوظ
رات التالية )مفتش، أخصائي، مرشد، اخصائية ايختاال

 مهندس زراعي(تنمية، 
يقصد بها التعرف على  الحصول على دورات تدريبية: •

حصول المبحوث على دورات تدريبية ام ال، وعدد هذه 
الدورات وتم قياسه من خالل سؤال المبحوث هل حصل 

تكنولوجيا  إستخداممجال  يفدورات تدريبية على 
تعطى صفر  "ال"ام ال واالجابة  اإلتصالو ت المعلوما

فيعطى الرقم الخام لعدد الدورات  "بنعم"درجة اما االجابة 
 التى حصل عليها المبحوث. 
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يقصد به التعرف على ما العملى لالنترنت:  ستخداماإل •
بحوث ام ال، االنترنت مرتبط بعمل الم إستخدامإذا كان 

ه مادتخإسل سؤال المبحوث هل قياسه من خال موت
لإلنترنت مرتبط بالعمل؟ وطلب منه اإلجابة ب )كثيرا، 

درجات، أحيانا  3أحيانا، نادرا، ال( وأعطى كثيرا 
 ال صفر.و درجتان، نادرا درجة واحدة، 

: اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامتوافر متطلبات  •
 إستخدامطلبات تم لى درجة توافريقصد بها التعرف ع

ي، من في العمل االرشاد اإلتصالو ت تكنولوجيا المعلوما
خالل سؤال المبحوث على توافر تلك المتطلبات ام ال، 

متطلبات اساسية: األجهزة، شبكة  5متضمنا المتغير توافر
االنترنت، قاعة اجتماعات مجهزة، التطبيقات والمواقع 

 وأعطى لكل بند وفنيين صيانه، االلكترونية على األجهزة،
درجة واحدة، وغير متوفر  امد متوفر درجتان، الى ح

ك المتطلبات، وبناءا عليه صفر، وحساب درجة توافر تل
 درجات   10سوف تتراوح درجات المقياس بين صفر و

عبر  رشادمع اإل  يرشادمستوى تفاعل الجمهور اإل  •
مع  يقصد به التعرف على مستوى التفاعلاالنترنت: 

ل االنترنت، التعرف على المستوى من خال رعب رشاداإل
سط، ضعيف، ياس خماسي )عالي جدا، عالي، متو قم

( على 1،2،3،4،5)ضعيف جدا( وأعطى درجات
 الترتيب.

يقصد به سرعة استجابة الجمهور عبر االنترنت:  •
التعرف على سرعة استجابة الجمهور عبر االنترنت، 

لي اعمقياس خماسي ) التعرف على المستوى من خالل
عطى أو ( ، متوسط، ضعيف، ضعيف جداجدا، عالى
 ( على الترتيب.1،2،3،4،5درجات )

يقصد بها التعرف الجمهور المتفاعل عبر االنترنت:  •
على نوع الجمهور المتفاعل عبر االنترنت وكانت 

ي، المرأة الريفية، المزارعين( تم فاالستجابات )الشباب الري
 ة.يو د والنسبة المئحصر اإلجابات بالعد

: عبر االنترنت يةشادر إل ثالثا: اهم مجاالت تقديم الخدمة ا
ويقصد به التعرف على اهم المجاالت التي تتطلب تقديم 

عبر االنترنت من وجه نظر المبحوثين، وتم  يةرشادالخدمة اإل
قياسها من خالل مجموعة من العبارات التي تمثل المجاالت 

 تحديد درجة ثو وطلب من المبح يرشادالمختلفة للعمل اإل
ن خالل تلك الخدمات م مدياالنترنت لتق إستخدامأهمية 

مقياس خماسي )مهم جدا، مهم، سيان، غير مهم، غير مهم 
 ( على الترتيب 1، 2، 3، 4، 5مطلقا( بدرجات )
: اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامرابعا: أهمية 

 مادإستخفي أهمية  ويقصد بها التعرف على رأي المبحوثين
وتم ي، رشادالال في العم اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 

قياسه بعرض قائمة من االسباب والمواقف التى تمثل 
تكنولوجيا  إستخداماالهمية، وطلب من المبحوث تحديد أهمية 

في تلك المواقف، من خالل مقياس  اإلتصالالمعلومات و 
، 2، 3لدرجات )ثالثى )مهم، متوسط، غير مهم( وأعطى ا

 .ويةئمال، ثم حصرها بالعدد والنسبة ( على الترتيب1
 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامخامسا: مشكالت 

: يقصد بها التعرف على راي المبحوثين ياإلرشادفي العمل 
تكنولوجيا المعلومات  إستخدامفي المشكالت التى تعوق 

عرف على ي، من خالل التفي العمل االرشاد اإلتصالو 
ية ر ادشكالت البشرية، المشكالت اإلالفنية، الم تالمشكال

ت والمشكالت المالية، وتم قياسه من خالل عدد من العبارا
لكل بند وطلب من المبحوث اإلجابة على كل بند على حدة، 

موجود بدرجة كبيرة، او بدرجة متوسطة او من خالل مقياس )
(على 0،1،2،3غير موجود( وأعطى الدرجات ) منخفضة او

جودة  و مة المتوسط الحسابي لكل مشكليب، وتم حساب تر الت
 على حدة، مع حساب المتوسط المرجح لكل مشكلة وترتيب

 .وفقا لهذا المتوسط المرجح "اثيراالمشكالت االكثر ت
تكنولوجيا المعلومات  إستخدامسادسا: مقترحات تطوير 

 علي : يقصد بها التعرفياإلرشادفي العمل  اإلتصالو 
 اتتكنولوجيا المعلوم إستخدامر وثين لتطويحبمقترحات الم
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ي، من خالل عدد من العبارات في العمل االرشاد اإلتصالو 
التى تعبر عن التطوير وطلب من المبحوث اإلجابة على كل 
بند على حدة، من خالل استجابات ) ضروري بدرجة كبيرة، 
او بدرجة متوسطة او منخفضة اوغيرضروري( وأعطى 

وتم حساب المتوسط   ( على الترتيب،0،1،2،3الدرجات )
لكل مقترح تطوير على حدة، مع حساب المتوسط  بيالحسا

رح تطوير وترتيب مقترحات التطوير االكثر المرجح لكل مقت
 اهمية  وفقا لهذا المتوسط المرجح.

 أدوات التحليل اإلحصائي وعرض البيانات  .3
 ةمحز  إستخداملي بتم تحليل البيانات بواسطة الحاسب اآل
، وقد تم SPSS) ) يةالبرامج اإلحصائية في العلوم االجتماع

عدد من األساليب اإلحصائية في هذا البحث  إستخدام
 لوصف وتحليل وعرض البيانات البحثية، وهي: 

أساليب اإلحصاء الوصفي لشرح وتحليل المتغيرات  .1
البحثية وهي المتوسط الحسابي، المتوسط المرجح والنسب 

 المئوية. 
عة يبط مل االرتباط البسيط لبيرسون الختبارمعا راختبا .2

وكل من العالقة االرتباطية بين المتغيرات التابعة 
العرض الجدولي  إستخدامالمتغيرات المستقلة.، وتم 

والتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات لعرض بيانات 
 هذا البحث.

 نتائج الدراسة
ومات المعل ايتكنولوج ستخدامأوال: تحديد الوضع الراهن إل

 فظة المنوفية احبميرشادفي العمل اإل  اإلتصالو 
 وصف عينة الدراسة -1

( ان متوسط اعمار 1أوضحت النتائج في جدول رقم )
من المبحوثين يقعوا في  %60، وان 51.83المبحوثين بلغ 

في الفئة  %8.6عام مقابل  60الى  50الفئة العمرية من 
يوضح ارتفاع سن  عام مما 40قل من الى ا 30العمرية من 

زراعى بمحافظة المنوفية. كما لا درشاالعاملين في قطاع اإل
من المبحوثين من الحاصلين  %51.4أوضحت النتائج ان 

من الحاصلين على  %43.8على مؤهل متوسط مقابل 
من الحاصلين على دراسات عليا.  %4.6بكالوريوس و 
 يحصلوا على دوراتمن المبحوثين لم  %71.9وكذلك فإن 

 اإلتصالو  تاومتكنولوجيا المعل إستخدام تدريبية في مجال
حصلوا على دورة تدريبية واحدة في مجال  %17.1مقابل 

تان ر حصلوا على دو  %11و اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 
. وهذا يشير الى ان اإلتصالفي مجال تكنولوجيا المعلومات و 

هم ر ايزون بارتفاع أعميتم يرشاداإلالعاملين في الجهاز 
دورات  ىعلم متوسط وعدم حصول معظمهم ومستوى تعلي

 .اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامتدريبية في مجال 

 الزراعى بمحافظة المنوفية رشاد. التوزيع النسبى لعينه الدراسة من العاملين في جهاز اإل 1جدول 
 % العدد الوظيفة الحالية % العدد السن

 7 13 إرشادمفتش  8.6 16 (40( الى اقل من ) 30من )
 18.9 35 أخصائي مواد 31.4 58 (50)  نم ( الى اقل40من)
 17.3 32 مرشد 60 111 (60( الى )50من )
 39.5 73 مهندس زراعى  % العدد المؤهل
 17.3 32 أخصائي تنمية ريفية 51.4 95 دبلوم

 % العدد الحصول على دورات  43.8 81 بكالوريوس
 17.1 32 دورة واحدة  4.9 9 دراسات عليا

 11 20 دورتان % عددلا عدد سنوات الخبره
 71.9 133 لم يحصل على دورات 16.8 31 (12( الى ) 1من ) 
    45.9 85 (24( الى اقل من )12من )
    37.3 69 (38( الى اقل من )24من )
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 اإلتصالات و مو علتكنولوجيا الم إستخدامبات ى لتوافر متطلسبلن. التوزيع ا2جدول 

 غير متوفر الى حد ما متوفر اإلتصالمتطلبات تكنولوجيا المعلومات و 
 % العدد % العدد % العدد

 70.8 131 21.1 39 8.1 15 األجهزة 
 83.2 145 15.1 28 1.6 3 شبكة االنترنت

 67 124 25.4 47 7.6 14 باالجهزة قاعة اجتماعات مجهزة
 81.1 150 17.8 33 1.1 2 على األجهزة ةيونالتطبيقات والمواقع االلكتر 

 83.2 154 8.1 15 8.6 16 فنيين صيانه
 77.1  17.5  5.4  اإلتصالمتوسط  توافر متطلبات تكنولوجيا المعلومات و 

 185المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان ن= 
 

تكنولوجيا المعلومات  دامختسإة توافر متطلبات درج -1
 ياإلرشاد ملفي الع اإلتصالو 

 إستخدام( ان متطلبات 2أوضحت النتائج في جدول رقم )
بمحافظة  يرشاداإلفي العمل  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 

المنوفية والمتمثلة في أجهزة كمبيوتر، شبكة انترنت، قاعة 
وتر بيكمواقع على أجهزة الاجتماعات مجهزة، تطبيقات وم

رة في مقر فو متانه لألجهزة واالعطال ليست وفنيين صي
نه وكانت شبكة االنترنت وفنيين الصيا %77.1عملهم بنسبة 

متوفرة تليها التطبيقات والمواقع الاكثر المتطلبات غير 
تكنولوجيا  إستخدامااللكترونية، وهذا يؤثر على إمكانية 

العاملين  لقبمن  يرشادلعمل اإلفي ا اإلتصالالمعلومات و 
 في مقر عملهم.

 ترنت   نلال العملي  ستخداماإل -2
 ستخدام( درجة اإل3أوضحت النتائج في جدول رقم)

العملي من جانب المبحوثين لالنترنت وليس من اجل الترفيه،  
هم إستخداممن المبحوثين  %39.5حيث اشارت الى ان

من المبحوثين  %31.4لالنترنت غير مرتبط بالعمل، بينما 
 من %15.6هم لالنترنت مرتبط بالعمل أحيانا وماخدإست

هم لالنترنت مرتبط بالعمل كثيرا. وهذا قد إستخدامالمبحوثين 
يكون بسبب ارتفاع اعمار المبحوثين ومستوياتهم التعليمية 

تكنولوجيا المعلومات  ستخدامالمتوسطة والتي تقف عائقا إل
 .ياإلرشادفي العمل  اإلتصالو 
 

هم ستخداموثين وفقا إلنسبى للمبحالع . التوزي3جدول 
 يل االرشادمعلبا االنترنت
العملى  ستخداماإل

 النسبة المئوية التكرار لالنترنت
 15.6 29 كثيرا
 31.4 58 أحيانا
 13.5 25 نادرا
 39.5 73 ال

 100 185 المجموع
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عبر شبكة ي رشاداز اإل جهالفاعل الجمهور مع طبيعة ت -1
 حوثين بملر ااالنترنت من وجهة نظ

( ان المبحوثين اشاروا 4أوضحت النتائج في جدول رقم )
عبر  يرشادالى ان مستوى تفاعل الجمهور مع الجهاز اإل

وضعيف جدا بنسبة  %33.5االنترنت كان ضعيفا بنسبة 
. %4.9 ةبنسب بينما كان مستوى التفاعل عالى  32.4%
 دشار إلار الى ضعف استجابة الجمهور للجهاز شيي ماوهو 

 ر شبكة االنترنت بعي

 
 
 



 ....وجيا المعلومات واالتصال فيلعامليين االرشاديين لتكنولام اداستخ :.معمر جابر جاد،  سمر جمال شعير

 

2341 

عبر االنترنتي رشادالجهاز اإل مع  يرشاد. التوزيع النسبى للمبحوثين وفقا لمستوى وسرعة  تفاعل الجمهور اإل 4جدول 
عالي  المتغير

 ضعيف جدا ضعيف متوسط عالى جدا
ور مع مهلجتوزيع المبحوثين وفقا لمستوى تفاعل ا

 60 62 53 9 1 عبر شبكة االنترنت ي رشادالجهاز اإل
% توزيع المبحوثين وفقا لمستوى تفاعل الجمهور مع 

 32.4 33.5 28.6 4.9 0.5 عبر شبكة االنترنت يرشادالجهاز اإل
توزيع المبحوثين وفقا لسرعة استجابة الجمهور عبرشبكة 

 34.1 27.6 33.5 3.7 1.1  يرشادللجهاز اإل االنترنت
ور لجمهبة ا% توزيع المبحوثين وفقا لسرعة استجا

 63 51 62 7 2 ياالرشاد عبرشبكة االنترنت للجهاز
 185ن=  المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

 

 الزراعي عبر االنترنت شادر االكثر تفاعال مع اإل  يرشاد. التوزيع النسبى لنوعية الجمهور اإل 5جدول 
المرأة  الشباب الريفي النترنتفاعل عبر امتالنوعية الجمهور 

 المزارعين يةلريفا
الزراعي  رشاداالكثر تفاعال مع اإل يرشادالجمهور اإل

 43 61 81 عبر االنترنت
االكثر تفاعال مع  يرشادلتوزيع النسبى للجمهور اإل% ا

 23.2 33 43.8 الزراعي عبر االنترنت رشاداإل
 185الستبيان  ن=ا رةالمصدر: جمعت وحسبت من استما

 

 رشاداإلر مع الجهاز جمهو ة الوفيما يتعلق بسرعة استجاب
عبر االنترنت من وجهة نظر المبحوثين فقد اشاروا الى انها  ي

بينما كانت ضعيفة بنسبة   %34.1كانت ضعيفة جدا بنسبة 
وهذا يشير الى بطء تفاعل  %33.5سطة بنسبة ، ومتو 27.6%

عبر االنترنت وهذا قد  يدرشاإلاز هامع الج يرشاداإلالجمهور 
لتوصيل  يةرشادعليه كاحد الطرق اإلماد العتيرجع الى عدم ا

بر ع إرشاديةاليدرك وجود خدمة المعرفة او ان الجمهور 
االنترنت مما يؤكد على ضرورة االعتماد على االنترنت في 

الجمهور باهمية تفعيل الزراعى بشكل اكبر وتوعية  رشاداإل
 عبر شبكة االنترنت  يرشادجهاز اإلالب اإلتصال

ما يوضح اعال عبر االنترنت  كر تفوكان اكثر الجمهو 
بينما كانت  %43.8( هو الشباب الريفى بنسبة 5جدول رقم )

وجاء المزارعين في  %33في المركز الثاني المرأة الريفية بنسبة 
ذا يشير الى ان الشباب والمرأة وه %23.3المرتبة الثالثة بنسبة 

ب ستوجلة على االنترنت مما يفية هم اكثر الفئات المتفاعريال

عبر االنترنت موجهة الى الشباب والمرأة  إرشاديةوجود خدمات 
 عبر االنترنت. رشادالريفية لضمان استمرار تفاعلهم مع اإل

مات يين لتكنولوجيا المعلو العاملين االرشاد إستخدامثانيا: درجة 
  اإلتصالو 
 ( Hardware)ت الصلبة ناكو الم إستخدامدرجة  -1

 إستخدامط درجة متوس( ان 6أوضحت نتائج جدول رقم )
يين بمحافظة المنوفية للمكونات الصلبة العاملين االرشاد

((Hardware )متمثلة في: الكمبيوترComputer)  ،) التليفون
لطابعة  ، ا(Scanner)الماسح الضوئي  (،(smart phoneالذكي 

(Printer)الرقمية  يرصو ، كاميرات التDigital Camera فاكس ،
(Fax) اجهزة العرض ،(Data show) بلغ وتركيبات االنترنت )
من اعلى درجة  %30.67درجة يمثل نسبة مئوية قدرها   0.92

ممكن، وبلغت نسبة المبحوثين الذين ال يستخدمون  إستخدام
 ستخدامبينما كانت درجة اإل، %39.4الهاردوير مطلقا حوالي 

 من المبحوثين،  %40.6ة سبلنمنخفضة 
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 Hardware)الصلبة )المكونات  إستخدامدرجة حوثين وفقا لللمبسبى .  التوزيع الن6جدول 
 Hardware)المكونات الصلبة  ) إستخدامدرجة 

المتوسط  ال منخفضة متوسطة عالىة الهاردوير م
 % المرجح

 Computer) ) 15.1 21.1 33،5 30.3 1.21 40.33الكمبيوتر 1
 smart phone)) 13 19.5 53،1 32.4 1.12 37.33التليفون الذكي  2
 11.9 12.4 33 42.7 0.935 31.17 ( Digital Camiraية )الكاميرات الرقم 3
 8.6 11.9 37،8 41.6 0.875 29.17 (Printe)الطابعة   4
 27 0.810 40.5 43،8 9.7 5.9 تركيبات االنترنت 5
 4.3 14.1 39،5 42.2 0.805 26.83 (Scannerالماسح الضوئي ) 6
 7 7 43،2 42.7 0.783 26.1 ( Data showاجهزة العرض ) 7
 6.5 8.6 41،1 43.8 0.778 25.93 ( Faxفاكس ) 8

 9 11 40،6 39.4 0.92 30.67 (Hard ware)المكونات الصلبة  إستخدامدرجة 
 185االستبيان ن=  المصدر: جمعت وحسبت من استمارة

 

من  %91ان نسبة )اي  %11وسطة لنسبة متكانت و 
المنخفضة والمتوسطة وعدم  ستخدامات اإلدرج المبحوثين بين

( وكانت اكتر الهاردوير المستخدمة هي مطلقا ستخداماإل
يمثل نسبة مئوية قدرها  1.21الحاسب االلى بمتوسط 

تليها السمارت فون  ممكن، إستخداممن اعلى  40.3%
من اعلى  %37.3وية قدرها مئتمثل نسبة  1.12بمتوسط 
هي الفاكس بمتوسط لهم ممكن، وكانت اق إستخدام
 إستخداممن اعلى  %25.9.تمثل نسبة مئوية قدرها 0.778

تكنولوجيا  إستخدامممكن، وهذا يتفق مع عدم توافر متطلبات 
( ولكى يتم 2ورد في جدول رقم) كما اإلتصالالمعلومات و 

وزيادة  اإلتصالو ت االستفادة من تكنولوجيا المعلوما
ها من أجهزة وبنية لباتهم يجب ان يتم توفير متطإستخدام

 تحتية مناسبة.
 (Softwareالسوفت وير ) إستخدامدرجة  -1

( ان متوسط درجة 7أوضحت النتائج في جدول رقم )
السوفت وير والتى  المبحوثين لبرامج وتطبيقات إستخدام

ر المبحوث لبرامج وتطبيقات تحري إستخدامتضمنت 
،  power point، العروض التقديمية  Wordالنصوص  

 ،Photoshop، برامج صور او Excel  ،Net working سيلاالك
درجة يمثل نسبة  0.95بلغ    accentقواعد البيانات  اكسنت 

ممكن،   إستخداممن اعلى درجة  %31.67مئوية قدرها  
وبلغت نسبة المبحوثين الذين ال يستخدمون السوفت وير 

بة منخفضة لنس ستخدام، وكانت درجة اإل%36ا حوالي لقمط
.من %12وكانت متوسطة لنسبة  من المبحوثين 43%

من المبحوثين بين درجات  %91المبحوثين )اي ان نسبة 
 مطلقا (  ستخدامالمنخفضة والمتوسطة وعدم اإل ستخداماإل

 Wordبرنامج محرر النصوص   إستخداموكانت درجة 
من  %41.3ثل نسبة مئوية قدرها  يم 1.24ضعيفة بمتوسط 

بمتوسط  Excelممكن، يليها برنامح  خدامإستاعلى درجة 
 إستخداممن اعلى درجة  %32يمثل نسبة مئوية قدرها  0.96

يمثل نسبة  0.90بمتوسط  Photoshopممكن، والصور و
ممكن،  إستخداممن اعلى درجة  %30مئوية قدرها
يمثل نسبة مئوية  0.89بمتوسط  PowerPointوالباوربوينت 

ممكن، وهذا يشير  ستخدامإجة من اعلى در  %29.67قدرها  
البرامج المكتبية ولهذا يجب  إستخدامالى انخفاض درجة 

على برامج الكتابة  يرشاداإلتدريب العاملين في الجهاز 
حزمة   إستخدامواجادة  عد البياناتوالعرض والصور وقوا

 .يرامج االوفيس  في العمل االرشادب
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 السوفت وير إستخدامجة لدر  فقا. التوزيع النسبى للمبحوثين و 7جدول 
ال  ستخدامدرجة اإل السوفت وير م

 يستخدم
 المتوسط
 منخفضة متوسطة عالية  % المرجح

 18.9 16.2 35.1 29.7 1.24 41.3 ( Word)   برنامج تحرير النصوص  1
 Power point)  ) 6.5 13 43.8 36.8 0.89 29.67البوربوينت  2
 Excel) ) 10.8 9.7 44.3 35.1 0.96 32االكسيل  3
4 Net working 4.9 11.9 43.2 40 0.816 27.2 
 Photoshop)) 7 13 43.2 36.8 0.90 30برامج صور او  5
 4.9 8.6 48.6 37.8 0.80 26.67 ( Accentقواعد البيانات  اكسنت) 6

 31.67 0.95 36 43 12 9 السوفت وير إستخداممتوسط درجات  
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االنترنت وتطبيقات التواصل االجتماعى  إستخدامدرجة  -1
(social media) 

( ان متوسط درجة 8أوضحت النتائج في جدول رقم )
المبحوثين لالنترنت وتطبيقات التواصل االجتماعى   إستخدام

، والفيسبوك  Whats app))ب ساالتى تتضمن تطبيقات الوات
(Facebook)، ت البحث مثل جوجل وسبارك وكروم حركاوم

وتويتر  (،YouTube)وفايرفوكس واكسبلولر، ويوتيوب 
Twitter، ورسائلSMS و ،Viber ،لكترونى، والبريد اال

درجة يمثل نسبة  1.33( بلغ  Imoيجرام، ووانستجرام، وتل
ممكن، وكانت  خدامستإمن اعلى درجة  %44.3مئوية قدرها 

خدمون االنترنت وتطبيقات يست ال نسبة المبحوثين الذين
 ستخدام، وكانت درجة اإل%30التواصل االجتماعي مطلقا 

من المبحوثين، بينما كانت درجة  %31منخفضة لنسبة 
من  %76منهم  )اي ان نسبة  %24سبة عالية لن ستخداماإل

المتوسطة وعدم و  المنخفضة ستخدامالمبحوثين بين درجات اإل
 Whatsappتطبيق  إستخدام رجة ت دمطلقا ( وكان ستخداماإل

درجة  يمثل نسبة مئوية قدرها   1.60متوسطة بمتوسط 
 ممكن،  إستخداممن اعلى درجة  53.3%

 

 (social mediaاالنترنت وتطبيقات التواصل االجتماعى ) إستخداموفقا لدرجة  . التوزيع النسبى للمبحوثين8جدول 
 االنترنت إستخدام م

 ماعيجتوتطبيقات التواصل اال
ال   ستخدامدرجة اإل الرمز

 يستخدم
المتوسط 
 المرجح

% 
 منخفضة متوسطة عالية  

 Watts app  33.5 17.3 25.4 23.8 1.60 53.33 الواتساب  1
 Facebook  31.9 15.7 28.1 24.3 1.55 51.67  فيس بوك ال 2
-كروم -سبارك – جلمحركات البحث )جو  3

 اكسبلولر( -فايرفوكس
 24.9 14.6 30.3 30.3 1.34 44.67 

 YouTube  17.3 24.3 30.3 28.1 1.30 43.33يوتيوب  4
 Tweeter   18.9 15.7 30.3 35.1 1.18 39.33تويتر )تغريدات( 5
 sms  13 18.4 34.6 34.1 1.10 36.67سائل ر  6
 Viber       11.9 14.1 35.7 38.4 0.99 33  فايبر   7
 E. mail     10.8 11.9 39.5 37.8 0.95 31.67 بريد الكتروني 8
 instagram    7.6 14.6 40 37.8 0.92 30.67 انستجرام 9
 telegram    10.3 9.7 41.1 38.9 0.91 30.33   تيليجرام 10
 Imo      8.6 12.4 38.4 40.5 0.89 29.67 ايمو  11

 44.33 1.33 30 31 15 24  ترنت وتطبيقات التواصل االجتماعيناال إستخدام
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درجة  يمثل 1،55بمتوسط  Facebookتطبيق  إستخداميليها 
 إستخدامن اعلى درجة م %51.67نسبة مئوية قدرها  

 Imoبينما كان برنامج  1.30بمتوسط  youtubeممكن، ثم 
سبة ثل نيمدرجة  0.89ا بمتوسطإستخدامل التطبيقات اق

ممكن،  إستخداممن اعلى درجة  %29.67مئوية قدرها  
المبحوثين من العاملين في  إستخداموهذا يشير الى ان درجة 

لتواصل االجتماعى لالنترنت وتطبيقات ا يرشاداإلالجهاز 
هم لباقى مكونات تكنولوجيا إستخدامكانت اعلى نسبيا من 

 إستخدام انيةمكمما يمثل بداية جيدة إل اإلتصالعلومات و لما
للوصول الى المزارعين ونقل  يرشادتلك البرامج في العمل اإل

 الجديدة اليهم. يةرشادالمعلومات اإل
 مبدئىمهارات الصيانة والتشغيل ال إستخدامدرجة  -1

( ان متوسط  درجة 9أوضحت النتائج في جدول رقم )
والتشغيل المبدئى من ) ادراك وفهم  نهمهارات الصيا إستخدام
صيانه الهاردوير، تثبيت البرامج على ت، يالالتوص

صالح اعطال  الكمبيوتر، تثبيت البرامج على الموبايل وا 
 %38درجة  يمثل نسبة مئوية قدرها  1.14االنترنت  بلغ 

ممكن، وبلغت نسبة  المبحوثين  إستخدامن اعلى درجة م
مهارات الصيانة والتشغيل المبدئي  مإستخداالذين  ال يجيدون 

 المنخفض ستخداموكانت نسبة ذوى اإل ،%24.6مطلقا
. ونسبة ذوي %42،6لمهارات الصيانه والتشغيل المبدئى  

بينما نسبة المبحوثين  %15.2المتوسطة  ستخدامدرجات اإل
، )اي ان نسبة %17.6العالية  ستخدامى درجات اإلذو 

المنخفضة  ستخداماإلت من المبحوثين بين درجا 82.4%
لمهارات الصيانه والتشغيل  مطلقا دامتخسوالمتوسطة وعدم اإل

المبدئى (،  وكانت مهارة تثبيت البرامج على الموبايل اكثر 
درجة يمثل نسبة مئوية  1.32ا بمتوسط إستخدامالمهارات 
ممكن،  تليها مهارة  إستخداممن اعلى درجة  %44قدرها  

وتثبيت البرامج على  1.23توسط بمادراك وفهم التوصيالت 
 .1.20سط تو الحاسب بم

المبحوثين  إستخدام النتائج في الجداول السابقة توضح ان
 اإلتصاللمتطلبات االعتماد على تكنولوجيا المعلومات و 

سوفت وير، سوشيال ميديا،  هاردوير، إستخدامالمختلفة من 
دم ع وصيانة التشغيل المبدئى كانت منخفضة وهذا يشير الى

بمحافظة المنوفية اعى زر ال رشادجاهزية وقدرة العاملين في اإل
بصورها  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامعلى 

وهذا قد يرجع الى ارتفاع  يرشاداإلالمختلفة في العمل 
الزراعى وانخفاض مستوى  رشادباإلمتوسط اعمار العاملين 

جيا لو التدريب لديهم وكذلك عدم توافر متطلبات تكنو 
الكترونية  واقعم من أجهزة، انترنت، اإلتصالالمعلومات و 
وتطبيقات.

 

 مهارات الصيانه والتشغيل المبدئى إستخدام. التوزيع النسبى للمبحوثين وفقا  لدرجة 9جدول 
المتوسط  مهارات الصيانة والتشغيل المبدئي إستخدام درجة مهارات الصيانه والتشغيل

 ال يستخدم نخفضةم متوسطة عالية % االمرجح
 41 1.23 29.2 36.2 16.2 18.4  ادراك وفهم  التوصيالت

 33.3 1 30.8 40.5 16.8 11.9 صيانة  الهاردوير
 40 1.20 30.3 38.4 11.9 19.5 تثبيت البرامج على الحاسب

 44 1.32 27.6 37.3 10.3 24.9 مج على الموبايلتثبيت البرا
 32 0.96 30.3 50.8 10.8 8.1 اصالح اعطال االنترنت

ات ار مه إستخداممتوسط درجة 
 38 1.14 24.6 42.6 15.2 17.6 لصيانها
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 إستخدامثالثا: تحديد طبيعة العالقات االرتباطية بين درجة 
 اإلتصاليين لتكنولوجيا المعلومات و العاملين االرشاد
 وبين المتغيرات المستقلة المدروسة ة بمحافظة المنوفي

بيعة العالقة االرتباطية بين المتغيرات لى طع للتعرف
يين العاملين االرشاد إستخدامالمستقلة المدروسة وبين درجات 

تم ي رشادإلفي العمل ا اإلتصاللتكنولوجيا المعلومات و 
الختبار معنوية هذه  بيرسوناستخدم معامل االرتباط البسيط ل

 ة.العالق
دول رقم ها جينوتشير نتائج تحليل االرتباط البسيط كما يب

( إلى وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بين الدرجة 10)
يين لتكنولوجيا المعلومات العاملين االرشاد ستخدامالكلية إل

وبين كل من متغيراتهم  يرشادل اإلفي العم اإلتصالو 
ب قوة العالقة حسالمستقلة المدروسة التالية )مرتبة تنازليا 

 االرتباطية(: 
(، وعدد الدورات 0.527نترنت )لال ليالعم ستخداماإل

 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و التدريبية في مجال 
للخدمات يرشاد(، ودرجة استجابة الجمهور اإل0.391)
(، ومستوى المؤهل 0.324عبر شبكة االنترنت )يةرشاداإل

ات في مجال ان(، ودرجة توافر االمك0.279الدراسي )

وجميعها عند ( 0.200) اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 
 .%1مستوى معنوية

في درجات ارتباط المتغيرات  "ولم يختلف االمر كثيرا
تكنولوجيا المعلومات  إستخدامالمستقلة بكل فئة من درجات 

يين العاملين االرشاد إستخدامعلى حده، فدرجة  اإلتصالو 
هم للسوفت إستخدامبة(، ودرجة صلللهارد وير )المكونات ال

هم لشبكة إستخدامملموسة(، ودرجة ر الغيوير )المكونات 
هم لمهارات إستخداماالنترنت وتطبيقات التواصل، ودرجة 

غيرات ها ارتبطت ايجابيا بنفس المتعالتشغيل والصيانة، جمي
 بنسب متفاوتة 

 إستخدامومن هنا تجدر االشارة الى اهمية التدريب لزيادة 
ي ف يرشادفي العمل اإل اإلتصالولوجيا المعلومات و كنت

افظة المنوفية، والتركيز على توفير االمكانيات والمتطلبات مح
، وكذلك دعم اإلتصالذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات و 

ين لالنترنت بما له عالقة بالعمل ومن العامل إستخداموتوجيه 
باهمية زيادة  يدرشاجانب اخر العمل على توعية الجمهور اإل

ر شبكة االنترنت، عب يدشار التواصل واالستجابة للجهاز اإل
مع اهمية الحاجة لتعيينات جديدة من ذوي المؤهالت العليا 
لقدرتهم االكبر على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات 

.لاإلتصاو 
 

وبين المتغيرات  اإلتصالجيا المعلومات و لو يين لتكنو العاملين االرشاد إستخدام. العالقات االرتباطية بين درجة 10جدول 
 روسةالمدة المستقل

لتكنولوجيا  ستخدامدرجات اإل م
 التدريب الخبرة المؤهل العمر اإلتصالالمعلومات و 

 ستخداماإل
العملي 
 لالنترنت

درجة 
 االستجابة

وافر درجة ت
 االمكانيات

 **0.325 **0.303 **0.508 **3710. 0.024 **3050. 0.099- الهارد وير إستخدامدرجة  1
 **0.392 **0.306 **0.466 **3650. 0.104- **0.279 0.085- السوفت وير إستخدامدرجة  2
شـــبكة االنترنـــت  إســـتخدامدرجـــة  3

 0.054 **0.223 **0.513 **2430. **0.190- **0.384 0.022 وتطبيقات التواصل االجتماعي
مهـارات الصـيانة  إسـتخدامدرجة  4

 **0.227 **0.291 **0.472 **4810. 0.119- **0.305 0.109- ئيبدو التشغيل الم
 ســـــــــــــتخدامالدرجــــــــــــة الكليـــــــــــــة إل 5

 **0.200 **0.324 **0.527 **3910. *0.178- **0.279 0.032- اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 
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 يرشادفي العمل اإل  إلتصالاو تكنولوجيا المعلومات  إستخدامأهمية  للمبحوثين وفقا الرائهم في التوزيع النسبي .11جدول 
%متوسط  %مهم يفي العمل االرشاد اإلتصاللمعلومات و يا اوجتكنول إستخداماهمية  

 االهمية
%غير 

 مهم
المتوسط 

 المرجح
 2.81 2.7 14.6 82.7 المباشر اإلتصالات و والحد من االجتماع –ازمة فيروس كورونا –االزمات 

 2.72 1.6 24.9 73.5 تناقص عدد المرشدين الزراعيين
 2.69 2.2 27.5 70.3 اتعلوملمالتغيرات المناخية وضرورة التنبؤ با

 2.68 3.8 24.9 71.3 تقلب األسواق واهمية سرعة تداول المعلومات التسويقية 
ائل متطورة لالتصال )اتساع نطاق العمل زيادة وتنوع الجمهور واحتياجه لوس

 (رشادياإل
69.2 27.1 3.2 2.67 

 2.62 2.2 34.6 63.2 سائل الو  لكن دوافع المشاركة والتواصل االجتماعي وجاذبية تم االستفادة
 2.61 7.6 24.9 67.5 بالطرق التقليدية  رشاديةصعوبة تغطية الخدمات اإل

 ستخداموالمعلومات إل اإلتصالوجيا اإلمكانيات المتعددة لوسائل تكنول
 النصوص والصور والفيديو 

60.5 35.1 4.3 2.57 

جيدة للجمهور  اديةرشإت الحالية في توفير خدمة اإلتصاالم قدرة وسائل عد
 ياالرشاد

47.5 48.1 4.3 2.44 
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لعكسية بين درجة ويجدر بالذكر االشارة الى العالقة ا
يين لشبكة االنترنت وتطبيقات العاملين االرشاد إستخدام

(، وربما -0.190جتماعي وبين سنوات الخبرة )الالتواصل ا
لك الى انتشار مثل هذه التطبيقات بين الشباب ير ذفسيعزى ت

سنا واالكثر في سنوات  كبرواالصغر سنا بدرجة اكبر من األ
 .الخبرة
في  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  مإستخدا: أهمية رابعا

 يرشاداإل العمل 
كما هو يرشاداإلالجهاز ي اتفق المبحوثون من العاملين ف

تكنولوجيا  إستخداممية أه( ان 11موضح في جدول رقم )
كانت عالية. كما أوضحت ان اهم  اإلتصالالمعلومات و 

 اإلتصالالمعلومات و تكنولوجيا  ستخداماألسباب التى تدعو إل
_ازمة فيروس كورونا_ والحد من االجتماعات كانت االزمات

ثم تناقص عدد المرشدين  2.81المباشر بمتوسط  اإلتصالو 
تغيرات المناخية وضرورة ا اليهويل 2.72الزراعيين بمتوسط 

التنبؤ بالمعلومات وكذلك تقلب األسواق واهمية األسواق 
نوع واهمية سرعة تداول المعلومات التسويقية، زيادة وت

الجمهور واحتياجه لوسائل متطورة لالتصال )اتساع نطاق 
من دوافع المشاركة والتواصل  دةي(، االستفاالعمل االرشاد

سائل، صعوبة تغطية الخدمات الو  لكاالجتماعي وجاذبية ت

بالطرق التقليدية. وهذا يشير الى ادراك العاملين في  يةرشاداإل
وجيا المعلومات في تكنول إستخدامألهمية  يرشاداإلالجهاز 
مما يساعد عند االعتماد على تكنولوجيا  يرشاداإلالعمل 

 ية.في تقديم الخدمة االرشاد اإلتصالو  المعلومات
المجاالت التى تتطلب تقديم  اهم لىخامسا: التعرف ع

 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامب يةرشادالخدمات اإل 
 بمحافظة المنوفية

( ان اهم المجاالت 12ول رقم )أوضحت النتائج في جد
ية عاعبر االنترنت هي ر  يةرشادم الخدمة اإليالتي تناسب تقد

 اتتليه مجاالت التغير  4.6وتربية الدواجن بمتوسط مرجح 
ناخية واحوال الطقس، المكافحة المتكامله لالفات الزراعية الم

وطرق الوقاية، االقتصاد المنزلى والحفاظ على األغذية، 
الصحية والوقاية من االمرض والغذاء الصحى، المعلومات 

الت الحيوانية المثل: )اهم الس معلومات اإلنتاج الحيوانى
ربية سالالت ة وتايومميزاتها وأماكن تواجدها واسعارها ورع

التسمين وتربية العجول(، رعاية وتربية األغنام والماعز 
وكانت مجاالت تدوير المخلفات  4.5بمتوسط مرجح 

تكنولوجيا ، اصناف المحاصيل والتقاوي المناسبة، الزراعية
يرة، المعلومات صغاألغذية، التنمية الريفية والحرف ال

والمواقع  جدوىالالتسويقية والتوقعات السعرية ودراسات 
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بينما تطوير  4.4الزراعية في المرتبة الثالثة بمتوسط 
الجمعيات االهلية، معلومات المحاصيل البستانية واالالت 

. مما يشير الى تعدد 4.3معدات الزراعية بتوسط مرجح وال
تقديمها عبر االنترنت ن وتنوع الموضوعات المهمة التي يمك

في تلك المجاالت يمكن مات لو والتي لو تم االهتمام بتقديم مع
الزراعى  رشادان يساعد على زيادة التفاعل من الجمهور لإل
ظيم االستفادة عبر االنترنت وتنوع هذا الجمهور وبالتالي تع

 .الزراعى رشادفي اإل اإلتصالمن تكنولوجيا المعلومات و 
 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  تخدامإسمشكالت  سادسا:

 ة المنوفيةحافظبم يرشاداإل في الجهاز 

( ان اكثر المشكالت 13أوضحت النتائج في جدول رقم)
 لاإلتصاتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامالفنية التي تقف امام 

: تهالك بنية تكنولوجيا كانت من وجهة نظر المبحوثين
 2.26بمتوسط  يةرشادإلا في المراكز اإلتصالالمعلومات و 

مكانية ، ثم 2.22قها بمتوسط ختراا تليها عدم سرية البيانات وا 
المشكالت  2.1احتياج األجهزة لتحديث مستمر بمتوسط 

الثانية ، بينما كانت في المرتبة %71.3االدارية بنسبة 
وكانت المشكالت البشرية  %66.8المشكالت المالية بنسبة 

 .  %63.8متواجدة بنسبة 

 

 عبر االنترنت يةادرشتقديم الخدمة اإل  مجاالت همالتوزيع النسبى أل .12جدول 

 مجاالت تقديم الخدمة عبر االنترنت م
 %
مهم 
 جدا

 %
 مهم

 %
 سيان

 %
غير 
 مهم

 %
غير 
مهم 
 مطلقا

المتوسط 
 المرجح

 4.6 0.5 0.5 3.2 31.9 63.8 رعاية وتربية الدواجن 1
 4.5 0 4.3 5.9 16.8 73 االحتياطات الالزمة و  التغيرات المناخية واحوال الطقس 2
 4.5 0 0 8.1 24.9 67 املة لالفات الزراعية وطرق الوقاية لمتكا المكافحة 3
 4.5 0.5 1.6 7 29.2 61.6 االقتصاد المنزلي والحفاظ على االغذية واالعمال المنزلية 4
 4.5 0.5 2.7 9.7 18.4 68.6 المعلومات الصحية والوقاية من االمراض والغذاء الصحي  5
وانية ومميزاتها واماكن تواجدها اسعارها الحيت اإلنتاج الحيواني )اهم السالال 6

 رعاية وتربية وتسمين الماشية والجاموس وتربية العجول والفطام(
70.3 18.9 9.2 0.5 1 4.5 

 4.5 0 1.1 8.6 30.3 60 رعاية وتربية االغنام والماعز  7
 4.4 2.7 4.3 6.5 25.9 60.5 لزراعية الي مخلفات صديقة للبيئة وكيفية التحويلا تدوير المخلفات 8
 4.4 2.2 0.5 7 34.1 56.2 أصناف المحاصيل والتقاوي المناسبة لكل منطقة  9
 4.4 2.2 2.2 6.5 34.1 55.1 نيع الغذائي والتدريب عليه تكنولوجيا األغذية والتص 10
 4.4 0 1 16.2 25.9 56.8 موضوعات التنمية الريفية  11
 4.4 0 2.7 7.6 40 49.7 الصغيرة عات رو الحرف الصغيرة والمنزلية والمش 12
المعلومات التسويقية والتوقعات السعرية ومعلومات التصدير للمنتجات  13

 الزراعية 
56.2 33.5 6.5 1.6 2 4.4 

قامة المشروعات الزراعية 14  4.4 3.2 0 10.8 29.2 56.8  دراسات الجدوى الزراعية وا 
 4.4 0 11 9.2 34.1 55.7  المنتجين لتطوير خبراتهم الزراعيةيها البيان بالمواقع الزراعية التي يحتاج  15
 4.3 2 1 15.1 29.2 52.4 تطوير الجمعيات االهلية  16
معلومات عن المحاصيل البستانية )الخضر والزينة والفاكهة والنباتات الطبية  17

 والعطرية
48.6 36.2 11.9 3.2 0 4.3 

 4.3 3.8 1.6 10.3 28.6 55.7 كن تواجدها واسعارها المناسبة وصيانتهاواماة نوعية المعدات واآلالت الزراعي 18
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 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدام. التوزيع النسبى لدرجة تواجد مشكالت 13جدول
  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخداممشكالت  م

 يدرشااال  في العمل
غير  موجودة بدرجة

 موجودة
المتوسط 
 منخفضة متوسطة  كبيرة المرجح

 مشكالت فنية
 2.26 9.7 20.5 19.5 49.7 يةرشادمات في المراكز اإلتهالك بنية تكنولوجيا المعلو  1
مكانية اخت 2  2.22 5.4 20.5 23.8 50.3 قهاراعدم سرية البيانات وا 
 2.21 7 18.9 19.5 54.6 راعية الز  اقعضعف استجابة وتحديث المو  3
 2.20 8.1 17.3 21.1 53.5 احتياج االجهزة لتحديث مستمر  4
 2.11 14.1 14.6 16.8 54.6 ألجهزة والشبكةعدم وجود فنيين صيانة ا 5
 2.09 13 16.8 18.4 51.9 عدم توافر البرمجيات المناسبة  6
 2.07 11.9 20.5 16.2 51.4 عدم توافر أجهزة الحاسب المناسبة  7
 2.02 13.5 18.4 20 48.1 ضعف شبكة االنترنت  8

 مشكالت بشرية
 2.43 5.4 20 16.8 57.3 الحاسب ستخدامضعف مستوى اللغة اإلنجليزية الالزمة إل 9
 2.34 4.9 21.6 21.1 52.4 اإلتصالبتكنولوجيا  رشادضعف ثقة جمهور اإل 10
 2.34 5.4 19.5 26.5 48.6 ية زراعال ةيرشادقلة المستخدمين للمواقع اإل 11
 2.29 5.9 15.1 22.2 56.8 في العمل اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  ستخدامقلة الدافعية إل 12
 2.28 3.2 17.8 25.9 53 ضعف التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات  13
 2.24 6.5 16.2 23.2 54.1 بالبرمجيات  يرشادرفة العاملين بالجهاز اإلمعضعف  14
 2.24 4.9 17.8 24.9 52.4 باإلنترنت  يرشادضعف معرفة العاملين بالجهاز اإل 15
 2.21 4.9 17.3 29.7 48.1 بالكمبيوتر  يرشاداإل ضعف معرفة العاملين بالجهاز 16
 2.21 5.9 18.4 28.6 47 اإلتصالر وتكنولوجيا وتبالكمبي رشادجمهور اإل إستخدامضعف  17
 2.16 5.9 14.1 28.1 51.9 يرشادقي العمل اإل اإلتصالولوجيا تكن ميةقلة الوعي بأه 18

 مشكالت إدارية
 2.55 2.2 9.2 19.5 69.2 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  ستخدامعدم تحفيز العاملين إل 19
 2.54 3.8 9.2 15.7 71.4 ي هذا المجالف ضعف اهتمام اإلدارة بالتدريب 20
 2.54 2.2 9.2 20.5 68.1 ش العمل في هذا المجال وور  راتضعف االهتمام بالمحاض 21
 2.51 2.7 11.4 17.3 68.6 ضعف التنسيق مع الجهات ذات االهتمام المشترك  22
 2.45 2.7 9.7 18.4 69.2 ضعف التنسيق مع الجهات البحثية  23
 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدامم اإلدارة العليا بماعدم اهت 24

 يرشاداال عملفي ال
65.4 16.8 14.1 3.8 2.43 

تكنولوجيا المعلومات  إستخدامعدم وجود تخطيط شامل لتوسيع  25
 يرشادعمل اإلفي ال اإلتصالو 

59.5 23.2 12.4 4.9 2.37 

 مشكالت مالية
 2.71 1.6 7.6 8.6 82.2 هذا المجال  فيقلة المخصصات المالية للتدريب  29
 2.71 2.7 7.6 5.4 84.3 عدم وجود حوافز لذلك  30
قلة المخصصات المالية للندوات واالجتماعات وورش العمل في هذا  28

 المجال 
79.5 12.4 6.5 1.6 2.69 

 2.63 1.6 9.2 13 76.2 قلة المخصصات المالية لشبكة االنترنت 27
 2.61 2.2 8.6 15.1 74.1 مالية ألجهزة الحاسب والبرمجيات القلة المخصصات  26
 185ت وحسبت من استمارة االستبيان ن=جمع در:المص
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وكانت اهم المشكالت البشرية هي ضعف مستوى اللغة 
 2.43الحاسب االلى بمتوسط  ستخدامإلاإلنجليزية الالزمة 

بتكنولوجيا المعلومات  رشادتليها ضعف ثقة جمهور اإل
الزراعية  يةرشادقلة المستخدمين للمواقع اإلو  تصالإلاو 

لتدريب في مجال تكنولوجيا عف اض ثم 2.34بمتوسط 
وضعف معرفة الجهاز  2.28بمتوسط  اإلتصالالمعلومات و 

وكانت اهم  2.24وتر بمتوسط بالبرمجيات والكمبي يرشاداإل
 ستخدامالمشكالت اإلدارية هي عدم تحفيز العاملين إل

وضعف اهتمام اإلدارة  اإلتصالمعلومات و لاتكنولوجيا 
تمام بالمحاضرات االهف بالتدريب في هذا المجال وضع

. واهم  المشكالت 2.5وورش العمل في هذا المجال بمتوسط 
ة للتدريب والندوات المالية كانت قلة المخصصات المالي

 ستخدامواالجتماعات في هذا المجال وعدم وجود حوافز إل
. ومن هنا 2.7بمتوسط  اإلتصالات و مو تكنولوجيا المعل

تكنولوجيا  إستخدام بدعما يتضح أهمية اهتمام اإلدارة العلي
وكذلك توفير المخصصات المالية  اإلتصالالمعلومات و 

 اإلتصالوجيا المعلومات و تكنول إستخدامالالزمة لدعم وتحفيز 
ية، كما يجب تدريب العاملين على في الخدمة االرشاد

في الخدمة  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  مإستخدامهارات 
ماد عليها، كما انه يجب توفير العتل وزيادة الدافعية يةرشاداإل

تكنولوجيا المعلومات  ستخدامالبنية التحتية الالزمة إل
 ي.اإلرشادفي العمل  اإلتصالو 
 
 
 

تكنولوجيا المعلومات  إستخداممقترحات تطوير  :سابعا
 بمحافظة المنوفية. يداشر في العمل اإل   اإلتصالو 

وير تط( انه لكى يتم 14أوضحت النتائح في جدول رقم )
 يرشادفي العمل اإل  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدام

: اختيار ثينفي محافظة المنوفية كانت اهم مقترحات المبحو 
وتجهيز نقاط اتصالية عند القادة المحليين وكبار الزراع، 

ية مع الجهات البحثية، التنسيق مع لاتطوير وجود روابط اتص
ة وتوفير كافة جيد الت لتوفير شبكة اتصاإلتصاالوزراه 

مشتمالتها، اجراء اجتماعات وندوات لرفع وعي ودافعية 
تكنولوجيا المعلومات  مإستخدايين بأهمية العاملين االرشاد

ي، امداد الجمعيات الزراعية في العمل االرشاد اإلتصالو 
ولوجيا المعلومات، سرعة االستجابة بمواقع نكبنقاط اتصال ت

لجمهور، تطوير المراكز ات اار الستفس رشادخدمة جمهور اإل
ين مزود وتوفير الب توب لكل العاملين االرشاد يةرشاداإل

على  رشادير مواقع خدمة جمهور اإلبشبكة نت السلكية وتطو 
شبكة االنترنت، مشاركة العاملين ذوي الخبرة بتكنولوجيا 

في التخطيط لتطوير هذا المجال، توفير  اإلتصاللومات و عمال
مبيوتر واالنترنت، تعيين خريجين للك يةمخصصات مالية كاف

جدد من طلبة كليات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتطوير 
 يةرشادي، عمل تنسيق بين المراكز اإلرشادالعمل اال

 تصالإلاتكنولوجيا المعلومات و  ستخداموالمحطات البحثية لإل
ي، اجراء تدريب مستمر للعاملين في العمل االرشاد

ال، اهتمام اإلدارة العليا ووجود خطة المجا يين في هذاالرشاد
في العمل  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  ستخدامشاملة إل

 ي.شاداالر 
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 يفي العمل االرشاد اإلتصالو  تاتكنولوجيا المعلوم إستخدام. التوزيع النسبى لمقترحات المبحوثين لتطوير 14جدول 
  إلتصالات و اتكنولوجيا المعلوم إستخداممقترحات تطوير  م

 يفي العمل االرشاد
المتوسط  ضروري بدرجة

 منخفضة متوسطة  كبيرة المرجح
 2.94 2 1.1 96.7 نقاط اتصالية عند القادة المحليين وكبار الزراع اختيار وتجهيز 1
 2.93 2.2 2.2 95.6 ية مع الجهات البحثيةلاتطوير وجود روابط اتص 2
 2.91 2.2 3.8 94 ر شبكة اتصال جيدة وتوفير كافة مشتمالتهاتوفيلت اإلتصاالالتنسيق مع وزراه  3
 إستخدامعية العاملين االرشاديين بأهمية اجراء اجتماعات وندوات لرفع وعي وداف 4

 2.90 3.2 3.2 93.5 في العمل االرشادي اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 
تكنولوجيا  ستخدامم إلهلرفع وعيهم  ودافعيت رشادياجراء اجتماعات للجمهور اإل 5

 2.87 2.2 8.1 89.7 في التواصل مع الجهاز االرشادي اإلتصالالمعلومات و 
 2.87 4.3 3.8 91.8 الجمعيات الزراعية بنقاط اتصال تكنولوجيا المعلوماتامداد  6
 2.86 4.9 3.8 91.3 الستفسارات الجمهور رشادواقع خدمة جمهور اإلمبسرعة االستجابة  7
 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  ستخدامإل رشاديةاإل مركزلتطوير ا 8

 2.81 4.9 9.2 85.9 في العمل االرشادي
 2.81 7 4.3 88.6 ر الب توب لكل العاملين االرشادين مزود بشبكة نت السلكيةتوفي 9
 2.80 6.5 7 86.5 على شبكة االنترنت رشاددمة جمهور اإلخ تطوير مواقع 10
في التخطيط لتطوير  اإلتصالخبرة بتكنولوجيا المعلومات و ي الو مشاركة العاملين ذ 11

 2.77 5.4 11.4 83.2 هذا المجال
 2.76 7.6 8.6 83.8 ير مخصصات مالية كافية للكمبيوتر واالنترنتتوف 12
كليات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتطوير العمل  ةبتعيين خريجين جدد من طل 13

 2.76 7.6 8.6 83.8 االرشادي
تكنولوجيا  ستخداموالمحطات البحثية لإل رشاديةعمل تنسيق بين المراكز اإل 14

 2.72 10.3 7 82.7 في العمل االرشادي اإلتصالالمعلومات و 
 2.72 9.2 9.2 81.6 الجماجراء تدريب مستمر للعاملين االرشاديين في هذا ال 15
 تصالاإلو  تتكنولوجيا المعلوما إستخداماهتمام اإلدارة العليا ب 16

 2.69 7.6 15.1 77.3 في العمل االرشادي
 2.68 7.6 16.8 75.7 ةتوفير مخصصات مالية كافية للبرمجيات المناسب 17
 اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و  إستخدام ستخداموجود خطة شاملة إل 18

 2.61 14.6 9.7 75.7 العمل االرشادي يف
 185ن= نالمصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيا

 

في ضوء ما أسفرت عنه النتائج البحثية تم استخالص 
ة التطبيقية مجموعة من التوصيات الهامة تمثل األهمي

 للبحث يمكن عرضها على النحو التالى:
ي سن ف نظرا لما اوضحته النتائج من ارتفاع ملحوظ -1

والنقص الشديد في  يرشادالعاملين في الجهاز اإل
يل جديد من ين جياعدادهم، يمكن التوصية بتع

يين من حديثي التخرج بشرط اجادة التعامل مع االرشاد
وذلك تمهيدا لالعتماد  اإلتصالتكنولوجيا المعلومات و 

في  اإلتصالبشكل اكبر على تكنولوجيا المعلومات و 
دل الخبرات بنقل هذه التقنيات ابي، وتالعمل اإلرشاد

 ذوى نييالحالي، واالستفادة من االرشاد يرشادللجهاز اإل
الخبرة في نقل خبراتهم الميدانية للجيل الجديد وذلك قبل 

ل التمكن من نقل نفاذ ذلك الجيل من ذوي الخبرات قب
خبراته لجيل جديد يستطيع حمل اعباء وتطوير العمل 

 .يرشاداإل
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عنه النتائج من انخفاض مستوى التدريب  تنظرا لما اسفر  -2
توجيه سة باتوصى الدر ي رشادلدى العاملين في الجهاز اإل

اهتمام المسؤولين على تنظيم وعقد برامج تدريبية مكثفة 
تكنولوجيا  دامإستخومتخصصة في مجال مهارات 

 .اإلتصالالمعلومات و 
في ضوء ما اوضحته النتائج من وجود العديد من  -3

تكنولوجيا المعلومات  إستخدامي تواجه تلالمشكالت ا
على غلب تتوصى الدراسة بالتخطيط لمحاولة ال اإلتصالو 

تلك المشكالت من خالل توفير المخصصات المالية 
 اإلتصاللومات و تكنولوجيا المع إستخدامالالزمة لتدعيم 

 يرشاداإلمن تجهيز مقرات العمل يرشاداإلفي العمل 
ملين ممن يستخدم تكنولوجيا اعبمتطلباتها ووجود حوافز لل

 .ياإلرشادفي العمل  اإلتصالالمعلومات و 
لدي المرشدين الزراعيين بتوفير لية اتوفير نقاط اتص -4

اجهزة الكمبيوتر المحمول ) الالب توب ( مزودة بخدمة 
ية  اإلتصالنترنت الالسلكي وكذلك توفير هذه النقاط اال

ة  للتعرف يعلدى القادة المحليين ولدي الجمعيات الزرا
وتقديم الحلول المناسبة   يرشادعلى مشكالت الجمهور اإل

 .في الوقت المناسب
خالل استعراض النتائج البحثية يمكن التوصية من 

ل للحصول بضرورة استمرار اجراء البحوث في هذا المجا
على نتائج يمكن من خاللها الوصول الى وضع افضل 

ات التكنولوجية ر و من خالل مواكبة التط يرشاداإلللجهاز 
 المتالحقة.
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ABSTRACT 

The Use of Information and Communication Technology (Ict) by Extension 

Agents in Agricultural Extension Work in Menoufia Governorate 

Moammar Gaber Gad ،Samar Gamal Shair

This research aimed to identify the status of the use 

of information and communication technology in the 

extension system in Menoufia Governorate, and to 

determine the degree of use of extension workers for 

information and communication technology in 

extension work, and the correlation between the degrees 

of use and the studied independent variables. A random 

sample of 185 respondents, representing about 53% of 

the extension workers in the governorate, and data were 

collected through a personal interview using a 

questionnaire prepared to achieve the objectives of the 

research. 

The most important results of the research were: the 

lack of the capabilities required to use information and 

communication technology in extension work in 

Menoufia Governorate, and the low level of training 

among extension workers in this field. Degree of use 

(Hardware - software - Internet and social media 

applications - maintenance skills) were (30.67% - 

31.67% -44.3% - 38%), respectively 

The respondents who are between low, medium, 

never using level of hardware components were about 

91%, which indicates a very low use, and the matter did 

not differ much for other components. The most 

important variables related to the degree of use of 

extension workers for information and communication 

technology at work, The indicatives (Internet use related 

to work with a correlation coefficient of (0.527), the 

number of training courses in the field of information 

and communication technology (0.391), and the degree 

of Availability of information and communication 

technology requirements (0.200), all at a level of 

significance of 1%. 

The most important problems that impede the use of 

information technology and communication in 

extension work was lack of financial allocations for 

training in this field and lack of motivation for workers 

to use information technology and communication. 

Respondents suggested some items for developing 

use of information technology and communication in 

extension work as: selecting and equipping contact 

points for local leaders and agricultural associations, 

and employment new qualified workers from students 

of faculties. 

Key words: Use of (ICT), Skills of using (ICT), The 

importance of using (ICT), Online extension. 
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