
 

 

 اتجاىات الزراع نحو استخدام وسائل التواصل االجتماعي في العمل اإلرشادي الزراعي بمحافظة الفيوم
 1 سموى محمد عبد الجواد أحمد

                                                           

 asejaiqjsae.2022.271555/10.21608 معرف الوثيقة الرقمى:

 اعي، كمية الزراعة، جامعة الفيـور قسـ االقتصاد الز 1
 0200نوفمبر 04ى ، الموافقة عمى النشر ف0200أكتوبر  02 استالـ البحث فى

 الممخص العربى

استيدف البحث تحديد طبيعة اتجاىات المبحوثين نحو 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي )الواتس اب، الفيس بوك، 

االنستجرام( في العمل اإلرشادي الزراعي،  اليوتيوب، الماسنجر،
والتعرف عمى الموضوعات اإلرشادية الزراعية التي يرغب 
المبحوثون في الحصول عمييا من خالل تمك الوسائل، كذلك 
التعرف عمى الطرق التي يفضميا المبحوثون لعرض معموماتيم 
عمييا، وتحديد العوامل المؤثرة عمى درجة اتجاىات المبحوثين 

و استخدام بعض وسائل التواصل االجتماعي في العمل نح
اإلرشادي، باإلضافة لمتعرف عمى أىم المعوقات التي تواجو 
المبحوثين في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في العمل 

 اإلرشادي الزراعي  ومقترحاتيم لمتغمب عمييا.
وقد تم اختيار قريتي كفور النيل وبني صالح بمركز الفيوم 

قة عشوائية ، وقد بمغ حجم العينة وفقًا لمعادلة كريجسي بطري
% من اجمالي شاممة 11,,مبحوثًا وىي تمثل  043ومورجان 

الدراسة، حيث تم توزيع مفردات العينة عمى قريتي الدراسة 
مبحوثًا بقرية  41,بنفس نسبة تواجدىا بالشاممة، أي بواقع  

 مبحوثًا بقرية بني صالح. 94,كفور النيل، و
قد أوضحت النتائج أن أقل من نصف المبحوثين بنسبة و 

% كانت اتجاىاتيم ايجابية نحو استخدام وسائل التواصل 4,14
االجتماعي في الحصول عمى المعمومات الزراعية، بينما تبين أن 

 % من المبحوثين كانت اتجاىاتيم حيادية نحو ذلك.4,19نسبة 
خدام وسائل وقد اسيمت متغيرات درجة المعرفة بمزايا است

التواصل االجتماعي، وعدد سنوات التعميم، والسن، واالتجاه نحو 
% من التباين الحادث في درجة ,1,,التغيير، في تفسير 

اتجاىات المبحوثين نحو استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
 العمل اإلرشادي الزراعي.

 –العمل اإلرشادي الزراعي  –الكممات المفتاحية: االتجاىات 
 .وسائل التواصل االجتماعي

 بحثيةمشكمة الالو المقدمة 
تقـو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة بدور مهـ 
في كؿ مناحي الحياة، وقد شهدت األعواـ األخيرة زيادة 
ممحوظة في استخدامها في مجاالت متعددة بالمناطؽ الريفية 
ؿ خاصة في الدوؿ النامية رغـ وجود الكثير مف المشاك

، 0217المرتبطة بهذا االستخداـ )عبد الواحد، وعبد المنعـ،
(، وظهور ما يسمى بالمجتمعات المعموماتية 02ص 

Information Societies،  التي يعتمد اقتصادها بصفة رئيسية
عمى مصادر جمع المعمومات وتحميمها وتنسيقها وتوظيفها 
بطريقة آلية سريعة مف خالؿ أجهزة االتصاؿ المختمفة 
والمتعددة. وهذا ما دعى العديد مف الدوؿ إلى ضرورة إجراء 
حداث تغييرات جوهرية أساسية في أنظمتها  تعديالت وا 
المتعددة منها التكنولوجية لكونها اصبحت تمثؿ عنصرًا 
أساسيًا ألي نشاط ممارس، ومحؾ رئيسي التخاذ القرارت 

 (.08، ص0217الصحيحة )صالح 
بمثابة  ICTsواالتصاالت  وتعتبر تكنولوجيا المعمومات

القوى الدافعة الرئيسية لتمكيف التنمية الزراعية والقطاع 
الزراعي، ذلؾ القطاع الذي يوفر سبؿ العيش لغالبية السكاف  

(Kamruzzaman et al., 2018, p132) وقد اعتمدت الزراعة ،
المصرية عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت حيث 

لي وتطبيقات  التكنولوجية في استخدمت نظـ الحاسب اآل
القطاع الزراعي بتوفير برامج بالمغة العربية ليسهؿ عمى 
الزراع والمرشديف الزراعييف استخدامها ونقؿ المعارؼ 
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والمعمومات المتطورة الحديثة التي يحتاجوف إليها في الوقت 
والمكاف المناسبيف لزيادة إنتاجيتهـ مف المحاصيؿ المنزرعة 

 .(20، ص 0217لتنمية المستدامة )صالح، لدفع عممية ا
ومما الشؾ في  أف الخدمات االلكترونية تعمؿ عمى 
تيسير األعماؿ والسرعة في تنفيذها األمر الذي يؤدي إلى 
تقدـ األعماؿ وما ينطبؽ عمى األعماؿ فهو ينطبؽ عمى 
الخدمات بشتى أنواعها ومنها الخدمات اإلرشادية والتي 

بتطور الخدمات االلكترونية سواء خدمات تتطور تطورًا كبيرًا 
الويب أو المحموؿ أو التطبيقات االلكترونية المختمفة ومنها 

 (.44، ص 0217وسائؿ التواصؿ االجتماعي )فرج ، 
 Social Mediaوقد أصبحت وسائؿ التواصؿ االجتماعي  

ظاهرة ثقافية سائدة ذات شعبية كبيرة لمغاية ألنها تتيح لألفراد 
واصؿ، وتبادؿ األفكار والمعمومات دوف أي حاجز سهولة الت

جغرافي، وبالتالي تستبدؿ حاليًا الطرؽ التقميدية لنقؿ 
المعمومات مف خالؿ المطبوعات أو االتصاؿ وجهًا لوج  
بمنافذ االتصاؿ عمى شبكة االنترنت ومنها وسائؿ التواصؿ 
االجتماعي، حيث تمثؿ تحواًل في كيفية الحصوؿ عمى 

وتدعيـ الحاجة االنسانية لمتفاعؿ االجتماعي مف المعمومات 
 خالؿ التكنولوجيا.

ويمكف لوسائؿ التواصؿ االجتماعي بأشكالها المختمفة أف 
تقـو بدور هاـ في تقديـ الخدمات االستشارية الزراعية 
واالندماج مع المستهدفيف مف الزراع، وشمولية تقديمها بجميع 

الفاعمة في أنظمة  المناطؽ، والمشاركة مع جميع الجهات
االبتكار الزراعي، وعمى الرغـ مف تمؾ المزايا إال أف 
استخدامها الفعمي ال يزاؿ منخفضًا بسبب صعوبات متعددة 
حيث البنية التحتية واالفتقار إلى مهارات استخداـ تمؾ 

 (Bhattacharjee&Saravanan, 2016, p3).الوسائؿ، 
الػذي يتككػؿ  وفي ظؿ مشكالت الجهاز اإلرشادي الزراعي

جهػػازا الػػوظيفي، ببمػػوغ العػػامميف فيػػ  سػػف التقاعػػد وعػػدـ تعيػػيف 
مرشػػػديف جػػػدد، كػػػاف ضػػػروريًا االتجػػػاا نحػػػو اسػػػتخداـ الوسػػػائؿ 
التكنولوجيػػة المتطػػورة مثػػؿ الحاسػػب اآللػػي واالنترنػػت ووسػػائؿ 

التواصؿ االجتماعي مثػؿ الفػيس بػوؾ، والواتسػاب، واليوتيػوب، 
ف بػػػػدياًل عػػػػف الوسػػػػائؿ التقميديػػػػة والماسػػػػنجر واالنسػػػػتجراـ لتكػػػػو 

(، وهػذا مػا سػيحاوؿ أف يمقػي 431، ص 0214)عبد الواحػد، 
البحػػػػػػػث الضػػػػػػػوء عميػػػػػػػ  نظػػػػػػػرًا لتزايػػػػػػػد أهميػػػػػػػة التواصػػػػػػػؿ مػػػػػػػع 
المستهدفيف ومشػاركة المعمومػات والخبػرات معهػـ، والػذي يعػود 
بػػػػػالنفع عمػػػػػى العمػػػػػؿ اإلرشػػػػػادي الزراعػػػػػي، وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ 

االجتمػػػػػاعي الحديثػػػػػة والتػػػػػي  االسػػػػػتفادة مػػػػػف وسػػػػػائؿ التواصػػػػػؿ
انتشػػرت بدرجػػة كبيػػرة فػػي الريػػؼ المصػػري،  والتػػي تمثػػؿ أحػػد 
الوسػػائؿ التػػي يمكػػف االسػػتعان  بهػػا فػػي سػػد الفجػػوة بػػيف نقػػص 
أعػػػػػػػداد المرشػػػػػػػديف الػػػػػػػزراعييف واحتياجػػػػػػػات المسػػػػػػػتهدفيف مػػػػػػػف 
الخدمات اإلرشادية الزراعية، خاصة وقد أصبح لدى غػالبيتهـ 

لوسائؿ في التواصؿ فيما بينهـ، والتػي مهارة في استخداـ تمؾ ا
يمكف االستفادة منها في نقؿ التوصيات والمعمومات اإلرشػادية 

 مف مصادرها إلى المستهدفيف مف الزراع.

 يةف البحثاىداال
تحديد طبيعة اتجاهات المبحوثيف نحو استخداـ وسائؿ  -1

التواصؿ االجتماعي )الواتس اب، الفيس بوؾ، اليوتيوب، 
 ، االنستجراـ( في العمؿ اإلرشادي الزراعي. الماسنجر

التعرؼ عمى الموضوعات اإلرشادية الزراعية التي يرغب  -0
المبحوثوف في الحصوؿ عميها مف خالؿ وسائؿ التواصؿ 

 االجتماعي المدروسة.
التعرؼ عمى الطرؽ التي يفضمها المبحوثوف لعرض  -2

المعمومات عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي محؿ 
 اسة.الدر 

تحديد العوامؿ المؤثرة عمى درجة اتجاهات المبحوثيف  -3
نحو استخداـ بعض وسائؿ التواصؿ االجتماعي في 

 العمؿ.
التعرؼ عمى أهـ المعوقات التي تواج  المبحوثيف  -4

الستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي 
 الزراعي  ومقترحاتهـ لمتغمب عميها.
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 اإلطار النظري:
عد مفهـو االتجاا مف المفاهيـ ذات القيمة الكبيرة في ي

ميداف البحوث االجتماعية والنفسية، كون  وسيمة لمتنبؤ بسموؾ 
األفراد، كما يؤثر بدرجة كبيرة في التفكير االجتماعي لألفراد 

(Erwin,2001, p12). 
أف االتجاا هو "مفهـو يعبر  (Green, 1990, p 305)وذكر 

الفرد نحو موضوع ذو صبغة  عف محصمة استجابات
اجتماعية، وذلؾ مف حيث مدى تأييد الفرد لهذا الموضوع، أو 

 معارضت  ل ".
واالتجاا النفسي هو " تكويف فرضي يشير إلى توج  ثابت 
أو تنظيـ مستقر إلى حد ما لمشاعر الفرد ومعارف  واستعدادا 
لمقياـ بأعماؿ معينة نحو موضوع مف موضوعات التفكير 

نت عينية أو مجردة، ويتمثؿ في درجات مف القبوؿ سواء كا
أو الرفض لهذا الموضوع، ويمكف التعبير عنها لفظيًا أو 

 (. 81، ص0224أدائيًا" )درويش، 
ومف أهـ العوامؿ التي تؤثر في تكويف االتجاهات ونشأتها 
هي الدوافع والحاجات التي تعتبر القوى المحركة لمفرد عمى 

ات الثقافية، باإلضافة إلى المؤثرات العمؿ والنشاط والمؤثر 
األسرية والجماعية التي تؤثر عمى تكويف اتجاهات الفرد عف 

 -120، ص ص 0225طريؽ التطبيع االجتماعي )حبيب ،
124.) 

وتمتاز االتجاهات بخصائص معينة منها: أنها عبارة عف 
تكوينات نفسية متعممة وليست فطرية تكتسب مف خالؿ 

ع األشياء أو األشخاص، وتميؿ الخبرات والتفاعؿ م
االتجاهات إلى أف تكوف ثابتة نسبيًا، وعادة ما تكوف تقييمية 
بمعنى أنها أدوات نحكـ مف خاللها عمى األشياء بطريقة 

 Sternberg, 2001, pp)ايجابية أو سمبية وبدرجات متفاوتة 

204-205). 
وتتكوف االتجاهات مف ثالث مكونات هي: المكوف 

لعاطفي( ويتصؿ بمشاعر الحب والكراهية نحو االنفعالي )ا
موضوع االتجاا، والمكوف العقمي )المعرفي(، وهو الذي يمثؿ 

القاعدة المعموماتية الموجودة لدى الفرد عف موضوع االتجاا، 
والمكوف األدائي )النزوعي( أو األداء السموكي، فاالتجاهات 

، 22، ص ص 0212)عماشة،  هي موجهات لسموؾ الفرد
21.) 

: بأنها أدوات وتعرف وسائل التواصل االجتماعي
مخصصة لالتصاؿ الرقمي تساعد في التفاعؿ بيف مجموعة 
مف األشخاص وتعمؿ كوسائط لتبادؿ المعمومات في جميع 

 Whats Appوتطبيؽ  Youtubeو Facebookانحاء العالـ، مثؿ 

 (Chepkirui, 2021, p51) وتؤدي هذا التكنولوجيا إلى تحويؿ ،
االستقباؿ إلى آلة فعالة لنقؿ المعمومات مف خالؿ  جهاز

الربط عف طريؽ خطوط التميفوف ويستطيع المستفيد مف هذا 
الخدمة أف يتصؿ بالموقع المركزي مف أجؿ الحصوؿ عمى 

، ص 0217المعمومات المتخصصة )الديب وآخروف، 
028.) 

أسباب استخدام وسائل التواصل االجتماعي في العمل 
 راعي:اإلرشادي الز 

تعمؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى توفر أدوات 
لموظفي اإلرشاد الزراعي لمشاركة المعمومات، وأف يكونوا 
عمى دراية بالتطورات الجارية في قطاع الزراعة، وبناء 
مجتمعات مطمعة ومستنيرة حوؿ ظروؼ اإلنتاج والمشكالت 
ؿ التي تواج  المزارعيف...الخ. وكذلؾ استخدامها في الوصو 

إلى المناطؽ الريفية النائية وذلؾ مف خالؿ تطبيقات الػ 
Facebook, Whats App, Youtube ، كذلؾ يمكف مف خاللها

تسميط الضوء عمى المشاريع التنموية في المناطؽ الحساسة 
 & Saravanan). والتي تعاني مف نقص التمويؿ

Suchiradipta, 2017, p23-24) كذلؾ يمكف التواصؿ مع
ريفي ممف يهتموف بالعمؿ الزراعي، والتأثير عمى الشباب ال

عدد كبير منهـ لمعودة لمقطاع الزراعي بممارسات زراعية 
أفضؿ، كما أنها توفر الرؤى واألدلة المطموبة لمتأثير عمى 
صانعي السياسات، بخمؽ وتشكيؿ الرأي العاـ عند استخدامها 
بكفاءة، أيضًا استخدامها كمنصة مشتركة لجميع أصحاب 
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لمصمحة إلجراء حوار وزيادة إدراج الفئات المحرومة بشكؿ ا
عاـ مثؿ النساء والمهمشيف اجتماعيًا. كما أنها تقـو بدور هاـ 
في عممية التسويؽ ومعرفة المستهمكيف بالمنتجات المتاحة، 
ومدى جودتها، وتحسيف العالقات مع العمالء الحالييف، وما 

 (. (Lauren Manning et al., 2014, p7,8إلى ذلؾ 
وفيما يتعمؽ بنقاط القوة في استخداـ وسائؿ التواصؿ 

، 0217ذكرها الخولي ) االجتماعي في العمؿ اإلرشادي فقد
( في: وجود أربع شبكات لممحموؿ في 11، 12ص ص 

مصر، واتساع مساحة التغطية لتمؾ الشبكات، وتوفر أجهزة 
المحموؿ مع كؿ شخص تقريبًا، وانخفاض تكمفة استخداـ 

النترنت، وسهولة استخداـ الهواتؼ المحمولة مف جانب ا
الريفييف، وسهولة حمؿ الهواتؼ واستخدامها أثناء العمؿ، 
وتوفر وتنوع وسائؿ التواصؿ االجتماعي عبر الهواتؼ 
المحمولة، ووجود عدد مف الشركات الزراعية الخاصة لديها 
 إمكانيات فنية ومادية الستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي
مع مزارعيها، وسرعة وصوؿ المعمومات الزراعية إلى 
مستخدميها مف الزراع، وسرعة وصوؿ التغذية المرتدة مف 
المستقبميف لمرسائؿ، والوصوؿ إلى أكبر عدد مف المستخدميف 
مكانية قياـ المزارع بحفظ الرسائؿ  في وقت قصير، وا 
اإلرشادية في الهاتؼ المحموؿ، وتكرار نشر الرسالة 

 دية أكثر مف مرة.اإلرشا
 الدراسات السابقة 

Devesh Thakur, Mahesh Chander (0217 ،)دراسة  -1
 ,Facebookأشارت نتائج الدراسة أن  يتـ استخداـ 

WhatsApp, Youtube  لمشاركة المعمومات الخاصة
بالزراعة في مناطؽ مختمفة مف الهند، وأوضحت النتائج 

أصبح  فصاعدا( 0213أف في السنوات األخيرة )
Youtube  مصدرًا جيدًا لممعمومات القائمة عمى تربية

الحيوانات بناءًا عمى مقاطع الفيديو التي تـ تحميمها، 
وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يتـ استغالؿ امكانات قنوات 

 ,Facebook, WhatsAppاالتصاؿ االجتماعي مثؿ 

Youtube  وغيرها بالكامؿ مف قبؿ ادارات اإلرشاد الزراعي
 ة لموصوؿ إلى المزارعيف في الهند. والتنمي

، Iwuchukwu, Juliana Chinasa et al. (2019)دراسة  -0
9( يستخدموف الفيسبوؾ، 7023أشارت النتائج إلى أف )

9( يستخدموف الواتساب مف مصادر التواصؿ 6320و)
االجتماعي المستخدمة في الحصوؿ عمى المعمومات. 

أف الفيسبوؾ هو  9( إلى6221وأشار غالبية المبحوثيف )
وسيمة اجتماعية مناسبة إليصاؿ أفضؿ الممارسات 

9 إلى أن  مناسب 5821الزراعية المختمفة، بينما أشار 
لخمؽ الوعي والمشاركة في البرنامج / المشروع الزراعي. 

فهومناسب لإلبالغ عف حالة  Whatsappوفيما يتعمؽ بػ 
ة السوؽ / أسعار السمع الزراعية حيث ذكر ذلؾ بنسب

9( أن  األفضؿ في نقؿ 94225(، ويرى )4526)
 الممارسات الزراعية المختمفة.

(، أوضحت نتائج الدراسة 0218دراسة عبد الغني ) -2
انخفاض استعداد المنظمة اإلرشادية بمحافظة أسيوط 
الستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في الوقت الراهف 

حافظة، مف وجهة نظر العامميف بالجهاز اإلرشادي بالم
في حيف كاف الزراع المبحوثيف لديهـ رغبة مرتفعة في 
استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى 

 الخدمات اإلرشادية.
( وكانت أهـ نتائجها أن : توجد 0218دراسة حرحش ) -3

عالقة ارتباطية تأثيرية ومعنوية بيف سف المبحوثيف، 
تصالي والمستوى التعميمي لممبحوثيف واهتمامهـ اال

باإلرشاد الزراعي وتعرضهـ لمصادر المعمومات الزراعية 
وحيازتهـ واستخدامهـ لوسائؿ االتصاؿ االاللكترونية 
واستخدامهـ لمهاتؼ المحموؿ ومعرفتهـ بفوائد استخداـ 
تكنولوجيا االتصاالت في العمؿ اإلرشادي وبيف طبيعة 
اتجاهاتهـ العامة نحو استخداـ بعض وسائؿ االتصاؿ 

دثية في العمؿ اإلرشادي، كما تبيف وجود عالقة الح
ارتباطية تأثيرية عكسية بيف معوقات استخداـ المبحوثيف 
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لتكنولوجيا االتصاالت في العمؿ اإلرشادي كمتغير 
مستقؿ وطبيعة اتجاهاتهـ العامة نحو استخداـ بعض 

 وسائؿ اتصاؿ الحديثة في العمؿ اإلرشادي الزراعي.
( وقد تمثمت أهـ نتائجها 0202ف )دراسة الحباؿ وآخرو  -4

% مف المبحوثيف مستوى استخدامهـ 43في: أف 
منخفض لمهاتؼ المحموؿ في المجاالت التنموية 
المدروسة، بينما بمغت نسبة ذوي مستوى االستخداـ 

% لذوي االستخداـ المرتفع. 18%، و06المتوسط 
وكانت مستوى االستفادة مف الهاتؼ المحموؿ منخفضة 

%، بينما مستوى االستفادة المتوسطة 52 حيث بمغت
 % لمستوى االستفادة المرتفعة.12%، و03

( وقد تبمورت أهـ النتائج فيما 0201دراسة اسماعيؿ ) -5
يمي: تبيف أف ما يقرب مف ثالثة أرباع المبحوثيف 

%( مستوى استفادتهـ مرتفعة مف استخداـ وسائؿ 6125)
إلرشادية التواصؿ االجتماعي في تمقي التوصيات ا

%( لديهـ 5222الزراعية، وما يقرب مف ثمثي المبحوثيف )
مستوى مرتفع أيضًا مف االتجاهات االيجابية نحو 
استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وما يزيد عف 

%( مستوى استخدامهـ الفعمي 45نصؼ المبحوثيف )
لوسائؿ التواصؿ االجتماعي في تمقي التوصيات 

 اإلرشادية متوسطًا.
( اوضحت النتائج أف 0201)Alabi and Nnaji دراسة  -6

هي األكثر استخداًما بيف الشباب   Whats Appمنصة 
في الزراعة في منطقة الدراسة هي حيث ذكر ذلؾ بنسبة 

%، كما كشفت النتائج أف الشباب في الزراعة 0226
استفادوا مف استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي 

راعية. ومف بيف المعوقات لمحصوؿ عمى المعمومات الز 
األكثر شيوًعا التي واجهها الشباب في منطقة الدراسة 
هي: ضعؼ الكهرباء، وارتفاع تكمفة الكمبيوتر، وعدـ 

 وجود اإلنترنت وانقطاع التيار الكهربائي.
توصػمت الدراسػة إلػى أف  et al. (2021)  Abdullahi دراسة -7

خداـ تطبيقػػات المػػزارعيف لػػديهـ اتجاهػػات ايجابيػػة نحػػو اسػػت
نهػػػػػـ عمػػػػػى درايػػػػػة بأسػػػػػاليب تشػػػػػغيؿ  الهػػػػػاتؼ المحمػػػػػوؿ، وا 
الهاتؼ، وتمثمت القيود المفروضػة عمػى اسػتخداـ تطبيقػات 
الهػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ فػػػػي ارتفػػػػاع تكمفػػػػة الهواتػػػػؼ، وضػػػػعؼ 
الشػػػبكة، وضػػػعؼ امػػػدادات الطاقػػػة، وارتفػػػاع تكمفػػػة البػػػث، 
وأوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة بضػػػػػػرورة تػػػػػػدريب المػػػػػػزارعيف ووكػػػػػػالء 

عمػػى اسػػتخداـ تطبيقػػات الهػػاتؼ المحمػػوؿ لتبػػادؿ اإلرشػػاد 
 المعمومات بشكؿ فعاؿ بيف المزارعيف في المنطقة.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة
هناؾ العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت استخداـ 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العمؿ اإلرشادي مف 

ذلؾ مقارنة وجهة نظر العامميف باإلرشاد الزراعي، و 
بالمستفيديف بالخدمة اإلرشادية، وهو ما سعت ل  الدراسة 
الحالية في التعرؼ عمى اتجاهات المستفيديف بالخدمة 
اإلرشادية نحو استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في 
الحصوؿ عمى المعمومات الزراعية، خاصة  أن  كاف هناؾ 

يها، حيث تبايف في نتائج الدراسات التي أمكف االطالع عم
هناؾ مف أفاد بانخفاض استخداـ تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت مف قبؿ الزراع، والبعض اآلخر أفاد باتجاهاتهـ 
االيجابية نحو استخدامها، كذلؾ سعت تمؾ الدراسة إلى 
التعرؼ عمى مستوى ومعرفتهـ بمزايا استخداـ وسائؿ التواصؿ 

يفضمها االجتماعي، كذلؾ التعرؼ عمى الطرؽ التي 
المبحوثوف لعرض المعمومات خالؿ مواقع التواصؿ 

 االجتماعي.
 الفروض النظرية:

تحقيقًا ألهداؼ البحث، وبناًءا عمى نتائج الدراسات 
 السابقة، تـ صياغة الفرضييف النظرييف التالييف:

توجدعالقة ارتباطية معنوية بيف اتجاهات المبحوثيف نحو  -
في العمؿ اإلرشادي  استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي

الزراعي وبيف كؿ مف المتغيرات اآلتية )السف، عدد سنوات 
التعميـ، حجـ الحيازة الزراعية، ومستوى الطموح، واالنفتاح 
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عمى العالـ الخارجي، االتجاا نحو التغيير، والمكانة 
القيادية، والتعرض لمصادر المعمومات، واالستفادة مف 

فة بمزايا استخداـ مواقع مصادر المعمومات، ودرجة المعر 
 التواصؿ االجتماعي(.

يوجد تأثير معنوي لممتغيرات الدراسة وهي )السف، عدد -
سنوات التعميـ، حجـ الحيازة الزراعية، ومستوى الطموح، 
واالنفتاح عمى العالـ الخارجي، االتجاا نحو التغيير، والمكانة 
 القيادية، والتعرض لمصادر المعمومات، واالستفادة مف
مصادر المعمومات، ودرجة المعرفة بمزايا استخداـ مواقع 
التواصؿ االجتماعي( كمتغيرات مستقمة عمى اتجاهات 
المبحوثيف نحو استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في 

 العمؿ اإلرشادي الزراعي كمتغير تابع.
 ةب البحثييلااألس

 يتضمف األسموب البحثي ما يمي:
 أواًل: منطقة وعينة البحث:

، وقد تـ اختيار  تـ إجراء الدراسة الحالية بمحافظة الفيـو
مركز الفيـو نظرًا لقرب  مف المدينة وتوفر بعض الخدمات 
االلكترونية التي تسهؿ عمى المبحوثيف االتصاؿ بوسائؿ 
التواصؿ االجتماعي، وقد تـ اختيار قريتي: كفور النيؿ وبني 

، تـ تقديرها ـصالح. وتـ اختيار عينة عشوائية منتظمة منه
 ,Krejcie and Morgan))باستخداـ معادلة كريجسي ومورجاف

1970, p,  608 مبحوثًا وهي  232، بمغ قوامها وفقًا لممعادلة
% مف اجمالي شاممة الدراسة والتي بمغت 1127تمثؿ 
 1532مزارع بقرية كفور النيؿ، و  1027مزارع )0767

ـ اتخاذ عمزارع بقرية بني صالح( )مركز المعمومات ود
(، حيث تـ توزيع مفردات العينة عمى قريتي 0218القرار، 

 135الدراسة بنفس نسبة تواجدها بالشاممة، أي بواقع  
مبحوث بقرية بني صالح،  183مبحوث بقرية كفور النيؿ، و

وقد جمعت البيانات الميدانية مف خالؿ استمارة استبياف 
 بالمقابمة الشخصية.

استخدـ لتحميؿ البيانات النسب  :أساليب التحميل االحصائي
المئوية، والمتوسط الحسابي، والتكرارات، والمدى، ومعامؿ 

(، ومعامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف، وتحميؿ αالثبات الفا )
االنحدار المتدرج الصاعد لتحميؿ البيانات واختبار فروض 

 الدراسة.
 التعاريف اإلجرائية والمتغيرات البحثية وأسموب قياسيا:

: ويقصد بها في هذا البحث سائل التواصل االجتماعيو 
بعض وسائؿ التواصؿ االجتماعي المتمثمة في )الواتس اب، 
واليوتيوب، والفيس بوؾ، والماسنجر، واالنستجراـ( التي 

 يتعرض لها المزارع أو أحد أبنائ .
االتجاه نحو استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 

ويقصد ب  ميؿ المبحوثيف نحو  العمل اإلرشادي الزراعي: 
استحداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى 

 المعمومات اإلرشادية.
 المتغيرات البحثية وأسموب قياسيا

تـ التعبير عن  بسؤاؿ المبحوثيف عف أعمارهـ ألقرب  السن:
 سنة في وقت تجميع بيانات الدراسة.

كون   : يقصد ب  حالة المبحوث مف حيثالمستوى التعميمي
أمي أو يقرأ ويكتب أو حاصؿ عمى احد الشهادات المتعارؼ 
عميها وقت إجراء الدراسة، وتـ منح المبحوث األمي درجة 
واحدة، ولمف يقرأ ويكتب درجتاف، والحاصؿ عمى شهادة 

درجات(، وشهادة  8درجات(، وشهادة اعدادية ) 5ابتدائية )
أو ما يعادلها  درجة(، والبكالوريوس 10ثانوية أو ما يعادلها )

 درجة(. 15)
: يقصد ب  مساحة األرض الزراعية حجم الحيازة الزراعية

التي يحوزها المبحوث وينتفع بها سواء كانت ممؾ أو مشاركة 
أو ايجار نقدي مقدرة بالفداف وقت جمع البيانات، وقد تـ 

 قياس  باستخداـ األرقاـ الخاـ.
  في تيقصد ب  تطمعات المبحوث ورغب مستوى الطموح:

تحقيؽ مستوى معيشي أفضؿ، وقد تـ قياس  مف خالؿ مستوى 
الطموح التعميمي ألوالدا ومستوى طموح  االستثماري، وتـ 
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التعبير عن  مف خالؿ مدى موافقة المبحوث عمى تعميـ أوالدا 
ورغبت  في حصولهـ عمى شهادات، وقد خصصت درجة 
واحدة لمموافقة وصفر في حالة عدـ الموافقة، كذلؾ 

صصت درجة واحدة لمف تفضؿ أف تعمم  أكثر مف الذكور خ
واالناث،  ودرجتاف في حالة الرد باستجابة االثنيف معا، كذلؾ 
خصصت درجة واحدة لرغبت  في حصوؿ أوالدا عمى الشهادة 
االبتدائية، ودرجتاف لمشهادة االعدادية، وهكذا، اما مستوى 

الت التي االطموح االستثماري فقد تـ قياس  مف خالؿ المج
يرغب استثمار أموال  فيها، وتـ اعطاء درجة واحدة لكؿ 
رغبة. ثـ حسبت درجة مستوى الطموح مف خالؿ مجموع 
الدرجات التي حصؿ عميها المبحوث في المؤشريف. وتـ جمع 
الدرجات التي حصؿ عميها المبحوث في المؤشريف، وقد 

 .ة( درج17 –تراوح المدى النظري لهذا المتغير مف )صفر 
: تـ قياس  مف خالؿ سؤاؿ االنفتاح عمى العالم الخارجي

المبحوث عف مستوى انفتاح  الثقافي ومدى اتصال  بالعالـ 
عبارات  12الخارجي، وذلؾ مف خالؿ معرفة استجابات  عمى 

تعكس انفتاح  عمى العالـ الخارجي، وقد تراوح المدى النظري 
 درجة(. 22 –لهذا المتغير مف )صفر 

: ويقصد ب  درجة ميوؿ المبحوثيف نحو حو التغييرناالتجاه 
بعض العبارات التي تعكس اتجاههـ نحو التغيير، وقد تـ 
استخداـ مقياس ليكرت المعدؿ، وتراوح المدى النظري لهذا 

 ( درجة.30 – 13المتغير مف )
وقد تـ قياس  مف خالؿ بعض األسئمة التي المكانة القيادية: 

لنفس  كأحد قيادات القرية مف  تعكس مدى اعتبار المبحوث
عدم ، وقد تـ جمع الدرجات المعبرة عف إجابة كؿ مبحوث 
لتعبر عف درجة المكانة القيادية، وتراوح المدي النظري لهذا 

 ( درجة.14 –المتغير مف )صفر 
: وقد تـ قياس  بعد مف التعرض لمصادر المعمومات الزراعية

 خالؿ:
تخصيص ثالث  مدى التعرض لمصادر المعمومات: تـ -

درجات لمتعرض الدائـ ودرجتاف لمتعرض أحيانًا ودرجة 

واحدة لمتعرض النادر وصفر في حالة عدـ التعرض، 
 ( درجة.37 –وتراوح المدى النظري ل  ما بيف )صفر 

درجة االستفادة مف مصادر المعمومات: تمثؿ درجة تقدير  -
المبحوث لممنفعة التي تعود عمي  نتيجة تعرض  لتمؾ 

صادر، وتـ تخصيص ثالث درجات لالستفادة المرتفعة، مال
ودرجتاف لالستفادة المتوسطة، ودرجة لالستفادة 
المنخفضة، وصفر النعداـ االستفادة، وتراوح المدى 

 ( درجة.37 –النظري ل  ما بيف )صفر 
مستوى معرفة المبحوثين بمزايا وفوائد استخدام وسائل 

: وقد تـ ي الزراعيدالتواصل االجتماعي في العمل اإلرشا
قياسها بإعطاء درجة واحدة لمف يعرؼ، وصفر لمف ال 

عبارة تعكس مزايا وفوائد استخداـ وسائؿ  14يعرؼ، وذلؾ لػ 
التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي الزراعي. وقد 
جمعت الدرجات التي حصؿ عميها المبحوث لتعبر عف درجة 

شادي، وتراوح المدى ر معرفت  بمزايا استخدامها في العمؿ اإل
 درجة(.  14 –النظري لها ما بيف )صفر 

المتغير التابع: االتجاه نحو استخدام وسائل التواصل 
ويقصد ب  مدى استجابة الزراع المبحوثيف االجتماعي: 

لبعض العبارات التي تعكس اتجاهاتهـ نحو استخداـ وسائؿ 
مثمة تالتواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي الزراعي )والم

في ثالث مكونات وهي المكوف المعرفي والنزوعي 
والسموكي(، وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت المعدؿ والذي 

عبارة( ما بيف  22يتضمف االستجابة نحو عبارات المقياس )
موافؽ، ومحايد، وغير موافؽ. وقد أعطيت الدرجات عمى 

، ةدرجات لمموافق 2النحو التالي: العبارات اإليجابية أعطيت 
ودرجتاف لإلستجابة المحايدة، ودرجة واحدة لغير الموافقة، أما 
العبارات السمبية فقد خصص درجة واحدة لمموافقة، ودرجتاف 
لممحايدة، وثالث درجات لغير الموافقة. ثـ حسبت درجة اتجاا 
المبحوث نحو استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف خالؿ 

اس، وقد تـ تقدير يحساب مجموع درجات  في عبارات المق
معامؿ ثبات هذا المقياس مف خالؿ استخداـ طريقة كرونباخ 

 (،αالفا )
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α = NP/ 1 + p (N-1) (Carmines and Zeller,1983, p44) 

وهي قيمة مرتفعة تدؿ  2264وقد بمغت قيمة هذا المعامؿ 
 عمى ثبات هذا المقياس.

 ؽالختبار صحة الفروض النظرية السابالفروض االحصائية: 
عرضها، صيغت مجموعة الفروض االحصائية المقابمة لها، 

 وذلؾ في صورتها الصفرية التالية:
ال توجدعالقة ارتباطية معنوية بيف اتجاهات المبحوثيف  -

نحو استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ 
 اإلرشادي الزراعي وبيف المتغيرات المستقمة محؿ الدراسة.

ض المتغيرات المدروسة عمى عال يوجد تأثير معنوي لب -
اتجاهات المبحوثيف نحو استخداـ وسائؿ التواصؿ 

 االجتماعي في العمؿ اإلرشادي الزراعي.
 الخصائص والصفات المميزة لممبحوثين:

% مف المبحوثيف يقعوا في 3628( أف 1يوضح جدوؿ )
% يقعوا في فئة كبار السف، 3021فئة متوسطي السف، و

وا صغار السف، وهو ما يشير إلى ن% فقط كا12وذلؾ مقابؿ 
عزوؼ فئة الشباب عف مهنة الزراعة، وبمغت نسبة األمية 

%( كانوا 6527% فقط مف إجمالي المبحوثيف، مقابؿ )0220
إما يقرأوف ويكتبوف أو حاصموف عمى مؤهؿ، حيث يعمؿ 
التعميـ عمى تهيئة الجو المناسب لخمؽ اتجاهات ايجابية نحو 

يساعد عمى دخوؿ األفكار والطرؽ  التغيير والتطور مما
الجديدة في العمؿ اإلرشادي، كذلؾ بينت النتائج أف ما يزيد 

أفدنة،  3%( حيازتهـ أقؿ مف 5520عف ثمثي المبحوثيف )
% 34% منهـ مستوى طموحهـ كاف متوسطًا، و6225وأف 

 منهـ انفتاحهـ عمى العالـ الخارجي كاف متوسطًا، 
 

 

 وفقًا لبعض الخصائص والصفات المميزة ليم . توزيع المبحوثين,جدول 
 043ن =  الخصائص 043ن =  الخصائص

 % عدد % عدد
 االتجاا نحو التغيير -5 السف -1

 021 6 درجة( 06منخفض ) أقؿ مف  12 23 سنة( 26صغار السف )أقؿ مف 
 4628 186 درجة( 23ألقؿ مف  06محايد )مف  3628 152 سن ( 40القؿ مف  26متوسطي السف )

 32 125 درجة فأكثر( 23مرتفع ) 3021 132 سنة فأكثر( 40كبار السف )
 المكانة القيادية -6 المستوى التعميمي -0

 1021 31 درجات( 7منخفضة )أقؿ مف  0220 68 أمي
 6628 054 درجة( 11ألقؿ مف  7متوسطة )مف  04 74 يقرأ ويكتب

 12 23 فأكثر( درجة 11مرتفعة ) 1228 26 حاصؿ عمى ابتدائية
 التعرض لمصادر المعمومات -7 727 22 حاصؿ عمى اعدادية

 1724 52 درجات( 7منخفضة )أقؿ مف  0428 77 مؤهؿ متوسط
 3626 150 درجة( 10ألقؿ مف  7متوسطة )مف  520 01 مؤهؿ جامعي

 2227 114 درجة فأكثر( 10مرتفعة )   حجـ الحيازة الزراعية -2
 االستفادة مف مصادر المعمومات -8 5520 004 (فداف 3صغيرة )أقؿ مف 

 1227 36 درجات( 7منخفضة )أقؿ مف  0621 80 فداف( 6ألقؿ مف  3متوسطة )
 4120 163 درجة( 11ألقؿ مف  7متوسطة )مف  5.6 02 فداف فأكثر( 6كبيرة )

 24 118 درجة فأكثر( 11مرتفعة ) مستوى الطموح -3
 مستوى المعرفة بمزايا استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي -12 220 11 درجات(  7منخفضة )أقؿ مف 

 0021 64 درجات( 5منخفضة )أقؿ مف  6225 032 (12ألقؿ مف  7متوسطة )مف 
 2227 114 درجة( 11ألقؿ مف  5متوسطة )مف  0520 78 درجات فأكثر( 12مرتفعة ) 

 3321 142 درجة فأكثر( 11مرتفعة ) األنفتاح عمى العالـ الخارجي -4
    2628 108 درجة(  10منخفضة )أقؿ مف 

    34 142 ( 16ألقؿ مف  10متوسطة )مف 
    1621 47 درجة فأكثر( 16مرتفعة ) 

 المصدر: بيانات الدراسة
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 النتائج ومناقشتيا
أواًل: االتجاه نحو استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 

 العمل اإلرشادي الزراعي:
تائج الوصفية الخاصة باالتجاا نحو نفيما يمي عرض لم

استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي 
الزراعي، حيث تـ تقسيمها إلى: وصؼ النتائج المتعمقة 
بالمكوف المعرفي لالتجاا، والنتائج المتعمقة بالمكوف النزوعي 
لالتجاا، والنتائج المتعمقة بالمكوف األدائي )السموكي( 

خيرًا وصؼ مستويات اتجاهات المبحوثيف نحو ألالتجاا، و 
استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي 

 الزراعي اجمااًل، وذلؾ عمى النحو التالي:
النتائج المتعمقة بالمكون المعرفي لالتجاه نحو استخدام  - أ

 وسائل التواصل االجتماعي في العمل اإلرشادي الزراعي: 

ط الحسابي لدرجات اجابات س( المتو 0ويوضح جدوؿ )
المبحوثيف عمى عبارات مقياس االتجاا فيما يتعمؽ بالمكوف 
المعرفي لالتجاا، ويتبيف مف الجدوؿ أف متوسط درجات 
اجابات المبحوثيف عمى عبارات المكوف المعرفي لالتجاا نحو 
استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي ذو 

درجة مف اجابات  125مدى مف لمدى واسع حيث تراوح ا
المبحوثيف وذلؾ لعبارة )تعتبر وسائؿ التواصؿ االجتماعية 
وسيمة لتخطي المعوقات الجغرافية والمكانية لمحصوؿ عمى 

درجة عمى عبارة )تتيح وسائؿ التواصؿ  024المعمومات( إلى 
لمقروءة أو المسموعة االجتماعي الحصوؿ عمى المعمومات ا

عمى ذلؾ تشير النتائج الواردة بالجدوؿ  المصورة(، عالوةأو 
إلى تقارب جميع العبارات مف حيث مقاييس التشتت، حيث 

 224تقاربت قيـ اإلنحراؼ المعياري لها، وقد تراوحت ما بيف 
 .226إلى 

 
 . المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المكون المعرفي لالتجاه4جدول 

نحراف اال  المتوسط الحسابي العبارات
 المعياري

تعتبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف الطرؽ السريعة لمحصوؿ عمى المعمومات  -1
 226 020 الزراعية في أي وقت.

تتيح وسائؿ التواصؿ االجتماعي الحصوؿ عمى المعمومات المقروءة أو المسموعة أو  -0
 225 025 المصورة.

 225 024 األخرى. تكمفة وسائؿ التواصؿ االجتماعي مرتفعة مقارنة بالطرؽ -2
تعتبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي وسيمة لتخطي المعوقات الجغرافية والمكانية  -3

 226 125 لمحصوؿ عمى المعمومات.
تعمؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى سرعة وصوؿ التغذية المرتدة مف الزراع إلى  -4

 224 021 مصادر نشر المعمومة.

 225 024 تعميـ المهارات الالزمة ألداء عممي الزراعي. يال تساعد وسائؿ التواصؿ االجتماعي ف -5
 226 126 ال تساعد وسائؿ التواصؿ االجتماعي في معرفة التقنيات الزراعية الجديدة. -6
يمكف مف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي تكرار نشر الرسالة اإلرشادية أكثر مف مرة  -7

 226 022 عمى الزراع.

 225 023 صؿ االجتماعي في حؿ بعض المشكالت الزراعية.اال يمكف استخداـ وسائؿ التو  -8
 المصدر: بيانات الدراسة
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النتائج المتعمقة بالمكون النزوعي لالتجاه نحو  - ب
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في العمل اإلرشادي 

 الزراعي: 
( المتوسط الحسابي لدرجات 2حيث أظهرت نتائج جدوؿ )

ارات مقياس االتجاا فيما يتعمؽ باجابات المبحوثيف عمى ع
بالمكوف النزوعي، ويتضح مف الجدوؿ أف متوسط درجات 
اجابات المبحوثيف عمى عبارات المكوف النزوعي لالتجاا نحو 
استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي ذو 

درجة مف اجابات  125مدى واسع حيث تراوح المدى مف 
ال أفضؿ استخداـ وسائؿ التواصؿ )المبحوثيف وذلؾ لعبارة 

االجتماعي لتنمية روح المشاركة والتعاوف بيف الزراع 
درجة  024والتواصؿ فيما بينهـ وبيف المرشد الزراعي( إلى 

لعبارات )يسعدني مشاهدة بعض االعالنات الزراعية عف 
مستمزمات االنتاج الزراعية خالؿ وسائؿ التواصؿ 

ها ال يتناسب مع طبيعة ماالجتماعي، واعتقد أف استخدا

الزراع في مجتمعنا، وأميؿ  الستخداـ وسائؿ التواصؿ 
 االجتماعي في العمؿ الزراعي فهي ضرورية وال غنى عنها(.

النتائج المتعمقة بالمكون األدائي )السموكي( لالتجاه  -ج
نحو استخدام وسائل التواصل االجتماعي في العمل 

 اإلرشادي الزراعي:
( أف المتوسط الحسابي لدرجات 3جدوؿ ) يتبيف مف نتائج

اجابات المبحوثيف عمى عبارات مقياس االتجاا فيما يتعمؽ 
بالمكوف االدائي لالتجاا، ويتضح مف الجدوؿ أف متوسط 
درجات اجابات المبحوثيف عمى عبارات المكوف اإلدائي 
لالتجاا نحو استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ 

درجة  124واسع حيث تراوح المدى مف  اإلرشادي ذو مدى
مف اجابات المبحوثيف وذلؾ لعبارة )ال احرص مف خالؿ 
وسائؿ التوصؿ االجتماعي عمى مشاركة الخبرات والمعارؼ 

درجة لعبارة  026الزراعية مع اصدقائي مف الزراع( إلى 
)استخدـ وسائؿ التوصؿ االجتماعي في الترفي  أكثر مف 

 البحث عف المعمومات(.
 

 . المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المكون النزوعي لالتجاه0جدول 
االنحراف  المتوسط الحسابي العبارات

 المعياري
استمتع عندما اتبادؿ مع اصدقائي األفكار والخبرات الجديدة عبر وسائؿ التوصؿ 

 االجتماعي. 
021 226 

ناقشة الموضوعات الزراعية مع مال افضؿ استخداـ وسائؿ التوصؿ االجتماعي.  ل
 المشتغميف بالزراعة.

127 227 

 226 021 أشعر بالسعادة عند البحث عف المعمومات الزراعية خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي. 
ال أفضؿ متابعة أسعار المحاصيؿ والمنتجات الزراعية مف خالؿ وسائؿ التوصؿ 

 االجتماعي.
023 226 

 226 020 السمبية عف الزراعة مف خالؿ وسائؿ التوصؿ االجتماعي. يزعجني نشر بعض األفكار
يسعدني مشاهدة بعض االعالنات الزراعية عف مستمزمات االنتاج الزراعية خالؿ وسائؿ 

 التوصؿ االجتماعي.
024 226 

 226 022 يزعجني سوء استخداـ البعض لوسائؿ التواصؿ االجتماعي. 
لتنمية روح المشاركة والتعاوف بيف الزراع والتواصؿ   .ال أفضؿ وسائؿ التوصؿ االجتماعي

 فيما بينهـ وبيف المرشد الزراعي.
125 227 

 225 024 اعتقد أف استخداـ وسائؿ التوصؿ االجتماعي ال يتناسب مع طبيعة الزراع في مجتمعنا. 
أميؿ الستخداـ وسائؿ التوصؿ االجتماعي في العمؿ الزراعي فهي ضرورية وال غنى 

 ا.هعن
024 226 

 227 126 أعتقد أف وسائؿ التوصؿ االجتماعي تؤدي إلى تدني العمؿ الزراعي.
 المصدر: بيانات الدراسة
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 . المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المكون االدائي لالتجاه4جدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات

االتجاهات االيجابية لمزراع لمبحث عف  يال تنمي وسائؿ التواصؿ االجتماع  -
 227 127 المعمومات والتعمـ الذاتي. 

 225 020 احرص عمى استقاء معموماتي الزراعية مف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي. -
ال انصح اصدقائي باستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى المعمومات  -

 226 125 التي يحتاجونها.
عمى عمؿ جروبات عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي لمناقشة  ياشجع اصدقائ -

 224 025 المشكالت الزراعية التي تواجهنا.
 224 026 استخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في الترفي  أكثر مف البحث عف المعمومات  -
ال احرص مف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى مشاركة الخبرات والمعارؼ  -

 225 124 ائي مف الزراع.  قالزراعية مع اصد
أضيع وقتي عند استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في البحث عف المعمومات  -

 227 127 الزراعية. 
 226 021 انصح اصدقائي باستخداـ الطرؽ التقميدية في معرفة األفكار الجديدة.  -
 225 024 في. تاستطيع مف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي حفظ المعمومات الجديدة عمى ها -
 226 126 استخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي  دائمًا في تسويؽ محصولي لمبيع.   -

 المصدر: بيانات الدراسة

 

طبيعة اتجاىات المبحوثين نحو استخدام وسائل التواصل  -د
 االجتماعي في العمل اإلرشادي الزراعي اجمااًل:

%( 5621( أف غالبية المبحوثيف )4أظهرت نتائج جدوؿ )
اتجاهاتهـ أما ايجابية أو محايدة نحو استخداـ وسائؿ 
التواصؿ االجتماعي في الحصوؿ عمى المعمومات الزراعية، 

% لكؿ منها عمى 0428%، و3120حيث ذكر ذلؾ بنسبة 
% فقط لذوي االتجاهات السمبية، 2028الترتيب، وذلؾ مقابؿ 

 ـوهو ما يتماشى مع مستوى معرفتهـ بمزايا وفوائد استخدا
وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي الزراعي،  
وما يترتب عمي  مف العمؿ عمى تنمية تمؾ االتجاهات خاصة 
في ظؿ تراجع أدوار المرشديف الزراعييف في توصيؿ 
المعمومة لمفئات المستهدفة نظرًا لقمة أعدادهـ، أو ألسباب 

قؿ نأخرى يعاني منها الجهاز اإلرشادي حالت بين  وبيف 
 المعارؼ والخبرات الجديدة لممستهدفيف مف الخدمة اإلرشادية.

 
 

. توزيع المبحوثين وفقًا التجاىاتيم نحو استخدام ,جدول 
 وسائل التواصل االجتماعي

 % العدد االتجاه
 2028 110 درجة( 45سمبي ) أقؿ مف 

 0428 77 درجة( 60ألقؿ مف  45محايد )
 3120 132 درجة فأكثر( 60ايجابي )

 122 232 اإلجمالي
 المصدر: بيانات الدراسة

 

ثانيًا: الموضوعات اإلرشادية الزراعية التي يرغب المبحوثين 
 في الحصول عمييا من خالل وسائل التواصل االجتماعي:

( أف أكثر تمؾ الموضوعات 5اوضحت نتائج جدوؿ )
كانت التعرؼ عمى أنواع التقاوي المحسنة وأماكف الحصوؿ 

%(، 8025%(، وأسعار الحاصالت الزراعية )8025عميها )
%(، والتوصيات اإلرشادية 7720وأسعار مستمزمات اإلنتاج )

%(، والمبيدات الزراعية ومعدالت استخدامها 7524الجديدة )
%(، وكيفية تدوير المخمفات الحيوانية والزراعية 7422)

 %(.7326واالستفادة منها )
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 وضوعات الزراعية التي يرغبون الحصول عمييا من خالل وسائل التواصل االجتماعيم. توزيع المبحوثين وفقًا لم1جدول
 ال يرغب يرغب الموضوعات

 % العدد % العدد
 623 04 8025 214 اسعار الحاصالت الزراعية

 623 04 8025 214 أنواع التقاوي المحسنة واماكف الحصوؿ عميها
 1127 32 7720 222 أسعار مستمزمات اإلنتاج الزراعي

 1224 35 7524 083 التوصيات اإلرشادية الجديدة
 1326 42 7422 082 المبيدات الزراعية ومعدالت استخدامها

 1422 40 7326 077 كيفية تدوير المخمفات الزراعية والحيوانية واالستفادة منها
 1625 52 7023 072 مواعيد الزراعة المناسبة

 1724 52 7124 066 تحصينات الماشية واألغناـ
 0323 72 6425 046 درجات الحرارة وتأثيرها عمى االنتاج الزراعي

 04 74 64 044 تشخيص وعالج اآلفات واألمراض
 2225 123 5823 025 مقاومة اآلفات الزراعية

 2023 112 5625 022 التخمص اآلمف مف المخمفات الزراعية
 المصدر: بيانات الدراسة

 

ميا المبحوثين لعرض المعمومات ضثالثًا: الطرق التي يف
 عمى وسائل التواصل االجتماعي

( أف المبحوثيف 6اوضحت النتائج الواردة بجدوؿ )
يفضموف عرض المعمومات ونشرها وتبادلها عبر وسائؿ 
التواصؿ االجتماعي مف خالؿ محادثات بالصوت والصورة، 
يميها عرضها عف طريؽ الفيديوهات، حيث ذكر بنسبة 

%، وجاءت طريقة العرض مف خالؿ نص 7727%، و8425
%، وقد 3826عادي في المرتبة األخيرة حيث ذكر بنسبة 

يرجع هذا عمى سهولة فهـ واستيعاب المعمومات مف خالؿ 
عرضها بالصوت والصورة، بداًل مف عرضها عمى هيئة نص 

 مكتوب قد يصعب عمى البعض فهم .
 

كيفية  . توزيع المبحوثين وفقًا لتفضيالتيم في,جدول 
 عرض المعمومات عمى وسائل التواصل االجتماعي

التكرار  طرق عرض المعمومة
 % (043)ن=

 8425 204 محادثات بالصوت والصورة
 7727 220 فيديوهات

 7120 065 مناقشات جماعية
 72 060 صور فقط
 3826 158 نص عادي

 المصدر: بيانات الدراسة

 

رات المدروسة واتجاه يرابعًا: العالقة االرتباطية بين المتغ
المبحوثين نحو استحدام وسائل التواصل االجتماعي في 

 العمل اإلرشادي الزراعي
( وجود عالقة ارتباطية معنوية 7أظهرت بيانات جدوؿ )

موجبة بيف درجة اتجاا المبحوثيف نحو استخداـ وسائؿ 
التواصؿ االجتماعي وبيف كؿ مف: عدد سنوات التعميـ، 

النفتاح عمى العالـ الخارجي، واالتجاا اومستوى الطموح، و 
نحو التغيير، ودرجة المعرفة بمزايا استخداـ مواقع التواصؿ 
االجتماعي، حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط البسيط لتمؾ 

 22680، 22586، 22547، 22477، 22747المتغيرات 
عمى التوالي،  فيما كانت العالقة االرتباطية معنوية سالبة 

مع متغير السف. كما لـ  2221ى االحتمالي و عند المست
يتضح وجود عالقة ارتباطية معنوية بيف درجة االتجاا وكؿ 
مف حجـ الحيازة الزراعية، والمكانة القيادية، والتعرض 
لمصادر المعمومات، واالستفادة مف مصادر المعمومات 

 الزراعية.
وبناًءا عمى سبؽ تـ رفض الفرض االحصائي األوؿ 

ي ينص عمى عدـ وجود عالقة ارتباطية معنوية ذلمبحث وال
بيف درجة اتجاا المبحوثيف نحو استخداـ وسائؿ التواصؿ 
االجتماعي وبيف متغيرات السف، وعدد سنوات التعميـ، 
ومستوى الطموح، واالنفتاح عمى العالـ الخارجي، واالتجاا 
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نحو التغيير، ودرجة المعرفة بمزايا استخداـ وسائؿ التواصؿ 
ماعي، كذلؾ عدـ إمكانية رفض الفرض االحصائي تاالج

األوؿ فيما يتعمؽ بمتغيرات: حجـ الحيازة الزراعية، والمكانة 
القيادية، والتعرض لمصادر المعمومات، واالستفادة مف 

 مصادر المعمومات الزراعية.
 

. العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقمة 1جدول 
استخدام وسائل التواصل  والمدروسة واتجاه المبحوثين نح

 االجتماعي في العمل اإلرشادي الزراعي
 معامل االرتباط المتغيرات المستقمة م
 ** -22645 - السف 1
 ** 22747 عدد سنوات التعميـ 0
 22288 حجـ الحيازة الزراعية 2
 **22477 مستوى الطموح 3
 **22547 االنفتاح عمى العالـ الخارجي 4
 **22586 يرياالتجاا نحو التغ 5
 22251 المكانة القيادية 6
 22236 التعرض لمصادر المعمومات 7
 22253 االستفادة مف مصادر المعمومات 8

درجة المعرفة بمزايا استخداـ مواقع  12
 **22680 التواصؿ االجتماعي

    2221** معنوية عند مستوى       المصدر: بيانات الدراسة   
 2224* معنوية عند مستوى                                   

 

: العوامؿ المؤثرة عمى اتجاا المبحوثيف نحو استخداـ خامساً 
 وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي:

 Multiple Regressionأشارت نتائج االنحدار المتدرج 

Analysis Step Wise ( 8الموضحة بالجدوؿ ) أف أربعة
معرفة بمزايا استخداـ وسائؿ لمتغيرات مستقمة هي درجة ا

التواصؿ االجتماعي، وعدد سنوات التعميـ، والسف، واالتجاا 
% مف 6624نحو التغيير، تسهـ مجتمع  في تفسير نسبة 

التبايف الحادث في درجة اتجاهات المبحوثيف نحو استخداـ 
وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي الزراعي 

ى ذلؾ تـ رفض الفرض االحصائي مكمتغير تابع، وبناًءا ع
الثاني لمبحث والذي ينص عمى عدـ تأثير بعض المتغيرات 
المستقمة المدروسة عمى درجة اتجاا المبحوثيف نحو استخداـ 
وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ اإلرشادي، وترجع 
النسبة الباقية مف التبايف إلى متغيرات أخرى لـ تتضمنها تمؾ 

يمكف اف تتناولها دراسات مستقبمية في نفس  الدراسة، والتي
 المجاؿ.

سادسًا: المعوقات التي تواجو المبحوثين الستخدام وسائل 
التواصل االجتماعي في العمل اإلرشادي الزراعي 

 ومقترحاتيم لحميا
( أف أهػػػػػػـ المشػػػػػػكالت اسػػػػػػتخداـ 12أظهػػػػػػرت نتػػػػػػائج جػػػػػػدوؿ )

شػػادي ر المبحػػوثيف لوسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي العمػػؿ اإل
الزراعػػػػي تتمثػػػػؿ فػػػػي: عػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى التعامػػػػؿ مػػػػع مواقػػػػع 
التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي بكفػػػػاءة، وانهػػػػا مكمفػػػػة ماديػػػػًا، وال يمكػػػػف 
االعتمػػاد عميهػػا فػػي كػػؿ الحػػاالت )كتشػػخيص آفػػة أو مػػرض(، 
واعتبارهػػػا وسػػػيمة ترفيػػػة أكثػػػر منهػػػا تعميميػػػة، حيػػػث ذكػػػر ذلػػػؾ 

ى مػػػ% لكػػػؿ منهػػػا ع6224، 7124%، 7028%، 7623بنسػػػبة 
الترتيب.

 

. نتائج تحميل اإلنحدار المتدرج الصاعد لمعالقة بين بعض المتغيرات المدروسة ودرجة اتجاه المبحوثين نحو استخدام 9جدول 
 وسائل التواصل االجتماعي في العمل اإلرشادي

 المتغير المرحمة
معامل 
االرتباط 
 المتعدد

% لمتباين 
المفسر لممتغير 

 التابع

% التراكمية 
ن المفسر يلمتبا

 لممتغير التابع
 قيمة ف معامل اإلنحدار

 األولى
درجة المعرفة بمزايا 

استخداـ مواقع التواصؿ 
 االجتماعي

2268 5022 - 2268 15324** 

 **12127 2235 6025 1222 2274 عدد سنوات التعميـ الثانية
 **12820 -2221 6525 3 2276 السف الثالثة
 **7520 2214 6624 228 2277 االتجاا نحو التغيير االرابعة

 2221** معنوية عند المستوى االحتمالي 



 0200ديسمبر  -اكتوبر( 3العدد  32)مجمد -مجمة اإلسكندرية لمتبادؿ العممى 

 

1424 

 

 . توزيع المبحوثين وفقًا لممشكالت التي تواجييم الستخدام وسائل التواصل االجتماعي 3,جدول 
 % العدد المشكالت

 7623 086 عدـ القدرة عمى التعامؿ مع وسائؿ التواصؿ االجتماعي بكفاءة
 7028 070 مكمفة مادياً 

 7124 066 ال يمكف االعتماد عميها في كؿ الحاالت )كتشخيص آفة أو مرض(
 6224 042 النظر اليها باعتبارها وسيمة ترفية أكثر منها تعميمية

 6120 030 قمة الثقة في بعض المصادر التي تنشر المعمومات الزراعية
 6120 030 ؿئقمة الثقة في بعض المعمومات التي يتـ عرضها خالؿ تمؾ الوسا

 4021 166 عدـ امتالؾ هواتؼ حديثة
 3120 132 ضعؼ شبكات المحموؿ

 2428 100 عدـ توفر االنترنت بصورة دائمة وضعؼ سرعت 
 المصدر: بيانات الدراسة

 
وتمثمػت أهػـ مقترحػات المبحػوثيف مػف الػزراع لمتغمػب عمػػى 
تمػػػؾ المعوقػػػات فيمػػػا يمػػػي: عقػػػد دورات مػػػف الجهػػػات الزراعيػػػة 

ب المػػػػػزارعيف وتعػػػػػػرفيهـ بمواقػػػػػع التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي يلتػػػػػدر 
وكيفيػػة اسػػتخدامها، أف تتػػولى بعػػض الجهػػات الحكوميػػة تػػوفير 
المعمومػػػات وتبادلهػػػا عبػػػر مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي لتػػػوفير 
عنصػػػر الثقػػػة، أف تتػػػولى الجهػػػات الزراعيػػػة عمػػػؿ مجموعػػػات 
 لمػزراع يمكػػف مػف خاللهػػا تبػادؿ ونقػػؿ المعمومػات خػػالؿ مواقػػع
التواصػػؿ االجتمػػاعي، وتكػػوف تحػػت اشػػرافها، حيػػث ذكػػر ذلػػؾ 

 % لكؿ منها عمى الترتيب.7320، 7827%، 8325بنسبة 
 التوصيات

زيادة وعي وتشجيع الزراع عمى استخداـ وسائؿ التواصؿ  -1
االجتماعي في العمؿ اإلرشادي الزراعي وزيادة التواصؿ 

 مع العامميف باإلرشاد الزراعي.
ئؿ التواصؿ االجتماعي في خمؽ الوعي اتفعيؿ دور وس -0

بإمكانيات استخدمها في نشر ونقؿ المعمومات الزراعية 
 التي يحتاج لها الزراع.

تكويف مجموعات خاصة بالزراع عمى وسائؿ التواصؿ  -2
االجتماعي تحت إشراؼ اإلرشاد الزراعي لمناقشة 

 وتبادؿ المعمومات واألحداث التي تهـ الزراع.

ومات المنشورة عمى وسائؿ التواصؿ متحديث المع -3
االجتماعي باستمرار حتى تواكب المشكالت التي 

 يواجهها الزراع.
 عالمراج

اسماعيؿ، اسماعيؿ عبد المالؾ محمد، استفادة المزارعيف مف 
استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تمقي التوصيات 
اإلرشادية الزراعية بإحدى قرى منطقة البستاف بمحافظة 

، 0، العدد 30بحيرة، مجمة االسكندرية لمتبادؿ العممي، مجمد لا
 .0201يونيو  -ابريؿ

الحباؿ، ابوزيد محمد، عالء الديف أميف بيطح، كماؿ عيسى صقر، 
سامى ربيع عبدا، "محددات استفادة الزراع مف استخداـ الهاتؼ 
المحمزؿ في المجاالت التنموية بإحدى قرى محافظة 

، العدد 31السكندرية لمتبادؿ العممي، مجمد ااالسكندرية"، مجمة 
 .0202ديسمبر  –، اكتوبر 3

الخولي، سالـ الخولي، "رؤية إستراتيجية الستخداـ وسائؿ التواصؿ 
االجتماعي في العمؿ اإلرشادي الزراعي بجمهورية مصر 
العربية"، المؤتمر الخامس عشر لمجمعية العممية لإلرشاد 

اعي اإللكتروني في مصر "نحو ر الزراعي مستقبؿ اإلرشاد الز 
خدمة إرشادية زراعية ذكية"، الجمعية العممية لإلرشاد الزراعي، 

 .0217أكتوبر  07-08
الديب، أحمد دياب، محمد أبو المعاطي سميماف، وحيد محمد عبد 
الصادؽ، البرامج اإلرشادية ونقمها عف طريؽ موقع أو إيميؿ 
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عية العممية معمى الواتس آب، المؤتمر الخامس عشر لمج
لإلرشاد الزراعي مستقبؿ اإلرشاد الزراعي اإللكتروني في 
مصر "نحو خدمة إرشادية زراعية ذكية"، الجمعية العممية 

 .0217أكتوبر  08-07لإلرشاد الزراعي، 
حبيب، أحمد عمي، " عمـ النفس االجتماعي"، مؤسسة طيبة لمنشر 

 .0225والتوزيع، القاهرة، 
لحفيظ، "اتجاهات قادة الزراع نحو احرحش، مها السيد عبد 

استخداـ بعض وسائؿ االتصاؿ الحديثة في العمؿ اإلرشادي 
 بمحافظة البحيرة،

Alex.J. Agric. Sci. (Arabic) vol. 64, No. 4, pp.215-227, 2019. 

درويش، زيف العابديف، "عمـ النفس االجتماعي أسس  وتطبيقات "، 
 .0224لفكر العربي، اكمية اآلداب، جامعة القاهرة، دار 

صالح، هشاـ محمد محمد، " أخالقيات استخداـ تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاؿ في العمؿ اإلرشادي الزراعي" المؤتمر 
الخامس عشر لمجمعية العممية لإلرشاد الزراعي مستقبؿ 
اإلرشاد الزراعي اإللكتروني في مصر "نحو خدمة إرشادية 

 08-07لإلرشاد الزراعي،  زراعية ذكية"، الجمعية العممية
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ABSTRACT 

Farmers
,
 Attitudes towards Use of Social Media in Agricultural Extension 

Work in Fayoum Governorate 

Salwa Mohamed AbdElgawad Ahmed 

The research aimed to determine respondents
, 

attitudes towards use of social media (WhatsApp, 

Facebook. YouTube, Messenger, Instagram) in 

agricultural extension work, and to identify the 

agricultural extension topics that respondents wish to 

obtain through the studied social media, as well as 

identifying the ways which the respondents prefer to 

display information on the studied social media, and to 

study the correlational relationships between the degree 

of respondents
, 

attitudes towards use of some social 

media in extension work and some of the studied 

variables, and to identify the most important obstacles 

facing respondents to use social media in agricultural 

extension work, and their suggestions to overcome 

them. 

Study was conducted in Kafur al-nil and Banisaleh 

villages in Fayoum destrict that were randomly selected. 

The sample according to the equation of Kersjian 

Morgan, reached 340 respondents, which represents 

11.8% of the total comprehensive study.  

Findings showed that the majority of respondents 

(67.1%) had either positive or neutral attitudes towards 

using social media to obtain agricultural information at 

41.2% and 25.9% for each respectively. 

Also Findings showed that the most influential 

variables on respondents
, 
attitudes towards using social 

media in agricultural extension work were:  the degree 

of knowledge of the advantages of using social media, 

number of education years, age, and the attitudes 

towards change, and that the contribution of the 

variables  together in interpreting variance in the 

dependent variable was 77.5%. 

Key Words:  Attitudes, Agricultural Extension 

Work, Social media. 

 

 


