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 زــــــــــــــــالموجـ
  

يهدف البحث الحالي بشكل عام إلى دراسة جاهزية 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد 
الزراعي بمحافظة أسيوط، وبشكل أكثر تحديدًا تحقيق 

( قياس استعداد المنظمة اإلرشادية 1األهداف التالية: )
للبدء في استخدام وسائل التواصل بمحافظة أسيوط 

اإلرشادية الزراعية من  االجتماعي لتقديم الخدمات
وجهة نظر العاملين بالجهاز اإلرشادي، والخروج 
ببعض التوصيات المتعلقة بكيفية تحسين استعداد 
المنظمة اإلرشادية بالمحافظة الستخدام وسائل التواصل 

( استكشاف مدى 2االجتماعي في اإلرشاد الزراعي؛ )
استخدام محافظة أسيوط في رغبة الزراع ببعض قرى 

ئل التواصل االجتماعي للحصول على الخدمات وسا
اإلرشادية الزراعية، والوقوف على المتغيرات المؤثرة 
على الرغبة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

( التعرف على 3من بين متغيرات النموذج المدروس؛ )
آراء المبحوثين حول مزايا ومعوقات ومقترحات استخدام 

في اإلرشاد الزراعي.  وسائل التواصل االجتماعي
وأجري البحث على مجموعتين من المبحوثين 
المستخدمين لواحدة على األقل من وسائل التواصل 

مبحوثًا من العاملين  68االجتماعي؛ أولهما تشمل 
بالجهاز اإلرشادي بمحافظة أسيوط، وثانيهما عينة من 

مزارعًا تم اختيارها من أربع قرى اختيرت عشوائيًا  121
بعة مراكز بمحافظة أسيوط، وتم جمع البيانات من أر 

شهري نوفمبر باستخدام إستمارة االستبيان خالل 

واستخدم لتحليل البيانات وعرض ، 2116وديسمبر 
النتائج كل من التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط 

وأوضحت  الحسابي، وتحليل االنحدار المتعدد المرحلي.
اإلرشادية بمحافظة  ظمةالمنانخفاض استعداد النتائج 

أسيوط الستخدام وسائل لتواصل االجتماعي في الوقت 
الراهن من وجهة نظر العاملين بالجهاز اإلرشادي 
بالمحافظة، في حين كان الزراع المبحوثين لديهم رغبة 
مرتفعة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
للحصول على الخدمات اإلرشادية، وبالتالي فإن األمر 

تطلب في البداية االستعانة بالتوصيات التي خلصت ي
اإلرشادية  المنظمةاستعداد إليها الدراسة لتحسين 

بمحافظة أسيوط الستخدام وسائل التواصل االجتماعي، 
وذلك حتى يمكن استغالل رغبة الزراع المرتفعة والبدء 
في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتقديم 

افظة عن طريق تنفيذ مبادرة الخدمات اإلرشادية بالمح
مبدئية الستخدام تلك الوسائل في اإلرشاد الزراعي من 
خالل الزراع المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي 
بالمحافظة، ثم توسيع نطاق المبادرة لتشمل الزراع غير 
المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي، وذلك عن 

سائل، مع األخذ طريق أفراد أسرهم المستخدمين لتلك الو 
مقترحات المبحوثين إلنجاح استخدام في االعتبار ل

وسائل التواصل االجتماعي في تقديم الخدمات 
  . اإلرشادية الزراعية

 
الجاهزية، وسائل التواصل االجتماعي،  الكلمات الدالة:

 اإلرشاد الزراعي، محافظة أسيوط
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 المقدمة
 

قطاع الزراعة في جميع أنحاء البلدان النامية يواجه 
عدد من التحديات، منها تناقص أعداد المرشدين نسبة 
للمزارعين، والقيود التي تواجه المزارعين مثل ضعف 
الوصول إلى المعلومات واألسواق والخدمات المالية، 

. وتمثل (FAO, 2017)وانخفاض المهارات والقدرات 
تصاالت أحد الحلول لتلك تكنولوجيا المعلومات واال

األزمة العالمية، والتي أطلقت مؤخرًا إمكانات كبيرة 
لتحسين الزراعة في البلدان النامية على وجه التحديد. 
فمع انتشار الهاتف المحمول والتكنولوجيا الالسلكية 
واإلنترنت، انتشرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مة اتفاق عام في حتى في المزارع الصغيرة الفقيرة. وث
اآلراء لدى المجتمع الدولي بأن تبادل المعلومات 
والمعارف من قبل األفراد والمجتمعات اعتمادا على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة سيلعب دورًا 
جوهريًا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة واألمن 

 . (The World Bank, 2017)الغذائي 
، كانت 2116ئيات إلى أنه في عام وتشير اإلحصا

سكان  من ٪86المحمول  الهاتف نسبة مستخدمي
من  ٪8مستعملي اإلنترنت من  نسبة العالم، وتزايدت

 عام في ٪33إلى  2111في عام  العالم سكان
، كما وصلت نسبة استخدام وسائل التواصل 2116

من سكان العالم. وفي مصر،  ٪22االجتماعي إلى 
من  ٪88المحمول  مستخدمي الهاتفبلغت نسبة فقد 

من السكان،  ٪31السكان، ونسبة مستخدمي اإلنترنت 
من  ٪21ونسبة مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 

 ,We Are Social LTD) 2116السكان عام 
2018).  

هذا التغلغل المتزايد لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت يمثل فرصة الستخدامها في شتى مناحي 

تشكل منطلقًا واسع النطاق لتقديم  الحياة، حيث
الخدمات بطريقة مبتكرة وسريعة وفعالة، وصارت 
التكنولوجيا الحديثة متمثلة في الحاسب اآللي واإلنترنت 
والهواتف المحمولة ووسائل التواصل االجتماعي أدوات 

 Zazueta)للسيطرة على المعلومات في هذا العصر 
and Vergot, 2003)خدمت تكنولوجيا . واست

المعلومات واالتصاالت منذ وقت طويل في تقديم 
خدمات اإلرشاد الزراعي لتسهيل التواصل بين 

المزارعين والمرشدين، فالمعلومات المقدمة عن طريق 
تلك التكنولوجيا أصبحت أكثر تنوعًا، واشتملت على 
الممارسات الزراعية الجديدة، وإدارة الكوارث، والتحذير 

والفيضانات واألمراض في وقت مبكر،  من الجفاف
ونشر المعلومات حول أسعار المدخالت والحاصالت 
الزراعية، وإدارة الموارد الطبيعية، والوصول إلى 

 .(The World Bank, 2017)األسواق 
وفي هذا السياق، فقد أصبحت وسائل التواصل 

ظاهرة ثقافية سائدة ذات ”Social Media“ االجتماعي 
للغاية؛ ألنها تتيح لألفراد اإلتصال في عالم  شعبية كبيرة

اإلنترنت، وتمكن من تبادل األفكار والمعلومات دون 
أي حاجز جغرافي، وبالتالي تستبدل حاليًا الطرق 
التقليدية لنقل المعلومات من خالل المطبوعات أو 
اإلتصال وجهًا لوجه بمنافذ اإلتصال على شبكة 

الجتماعي، حيث تمثل ا اإلنترنت ومنها وسائل التواصل
تحواًل في كيفية الحصول على المعلومات، وتدعم 
الحاجة اإلنسانية للتفاعل االجتماعي من خالل 
التكنولوجيا عن طريق تشكيل المجموعات وتبادل 

 Sokoya et al)المعلومات وتوفير التواصل والترفيه 
2012).  

 وهناك عدة مبررات الستخدام وسائل التواصل
ي اإلرشاد الزراعي، ومنها القصور في االجتماعي ف

مهارة وكفاءة وتدريب العاملين باإلرشاد وضعف 
التواصل بينهم وبين المسترشدين، والفجوة التي خلفها 
ضعف اإلرشاد التقليدي نتيجة تناقص أعداد العاملين 
باإلرشاد في مقابل أعداد المسترشدين ونقص التمويل 

امة على مدى وتقليص خدمات اإلرشاد الزراعي الع
العقود الماضية، بما يمثل ضغوطًا تفرض على 
العاملين باإلرشاد تغيير األشكال التقليدية لتقديم 
الخدمات اإلرشادية ونقل التكنولوجيا من اإلتصال وجهًا 
لوجه إلى تلك النماذج من اإلتصال المعتمدة على 

 ,Bhattacharjee and Saravanan)اإلنترنت 
2016) . 

عرف على مدى الجاهزية الستخدام أدوات ويعتبر الت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على قدر كبير من 
األهمية على مستوى الفرد والمنظمة على حد سواء، 
وذلك قبل البدء في أي مبادرة لتطبيق تلك التكنولوجيا. 
وتشير الجاهزية على مستوى الفرد إلى الرغبة في 

ر تلك الجاهزية على استخدام التكنولوجيا، بينما تشي
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مستوى المنظمة إلى استعداد المنظمة الستخدام 
وتوظيف التكنولوجيا. وتعني جاهزية استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي مدى رغبة األفراد واستعداد 
المنظمة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي ألغراض 

 .  (Hoffmann et al 2013)مهنية معينة 
لسابق، يتضح أن استخدام وبناًء على العرض ا

وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي يمثل 
تغيير مستقبلي محتمل في طريقة تقديم الخدمات 
اإلرشادية الزراعية، بما يشير ألهمية التعرف على مدى 
جاهزية المنظمة اإلرشادية للبدء في استخدام وسائل 

من التواصل االجتماعي لتقديم الخدمات اإلرشادية 
ناحية، ورغبة المسترشدين في استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي للحصول على الخدمات اإلرشادية من 
ناحية اخرى. وبالتالي يهدف البحث الحالي بشكل عام 
إلى دراسة جاهزية استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
في اإلرشاد الزراعي بمحافظة أسيوط، وبشكل أكثر 

 ف التالية:تحديدًا تحقيق األهدا
بمحافظة أسيوط قياس استعداد المنظمة اإلرشادية  -1

للبدء في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتقديم 
الخدمات اإلرشادية الزراعية من وجهة نظر العاملين 
بالجهاز اإلرشادي، والخروج ببعض التوصيات 
المتعلقة بكيفية تحسين استعداد المنظمة اإلرشادية 

تخدام وسائل التواصل االجتماعي في بالمحافظة الس
 اإلرشاد الزراعي.

محافظة استكشاف مدى رغبة الزراع ببعض قرى  -2
استخدام وسائل التواصل االجتماعي أسيوط في 

للحصول على الخدمات اإلرشادية الزراعية، 
والوقوف على المتغيرات المؤثرة على الرغبة في 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي من بين 

 متغيرات النموذج المدروس.
التعرف على آراء المبحوثين حول مزايا ومعوقات  -3

ومقترحات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
 اإلرشاد الزراعي.

 

 اإلطار النظري  -2
 
أهمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في  2-4

 اإلرشاد الزراعي
تشير وسائل التواصل االجتماعي إلى وسائل 
التفاعل بين األفراد التي تتعلق بإنتاج ومشاركة وتبادل 
المعلومات واألفكار في المجتمعات والشبكات 

، كما تعرف بأنها (Stanley, 2013)االفتراضية 
تكنولوجيا رقمية تسهل توصيل المحتوى الذي يولده 

، وينظر إليها المستخدمين من خالل التفاعل المستمر
أيضًا على أنها أدوات إلكترونية لالتصال عبر اإلنترنت 
تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع اآلخرين بشكل فردي 
أو في مجموعات ألغراض تبادل المعلومات ومشاركة 
األفكار واآلراء والتأثير وتسهيل اتخاذ القرارات من 
خالل إنشاء وتخزين واسترجاع وتبادل المعلومات في 

شكل )نصوص أو صور أو فيديو( من قبل أي  أي
 Saravanan and)شخص في العالم االفتراضي 
Bhattacharjee, 2017) وتشمل وسائل التواصل .

مواقع الشبكات االجتماعية على كل من  االجتماعي
(Facebook, Twitter, Instagram, Google+, 

Linkedin) والمكالمات ، وتطبيقات الرسائل
(WhatsApp, Viber ومواقع مشاركة الفيديو ،)

 Saravanan and)(Youtubeوالصور )
Bhattacharjee, 2013)  . 

االجتماعي على  وعندما استحوذت وسائل التواصل
مساحة كبيرة من وقت الجيل الحالي، فكان من 
الطبيعي أن تأخذ الزراعة نصيبها من تلك المنصات 

لمرشدون اإللكترونية، فقد قام المزارعون والباحثون وا
بالتواصل عبر فيسبوك )األكثر استخداما في العالم بما 

مليار مستخدم نشط شهريًا على الموقع(  1,6يزيد عن 
 321وتويتر )موقع المدونات الصغيرة الذي يستخدمه 

مليون مستخدم على مستوى العالم( لمشاركة آرائهم 
وتجاربهم وأفكارهم من خالل جماعات مختلفة عبر 
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ضيع شائعة على تويتر، ويسمح فيسبوك وموا
Youtube ويتم  ،)ثالث أكثر المواقع زيارة في العالم

مليار مقطع فيديو كل  3,23من خالله مشاهدة حوالي 
وأكثر من نصف المشاهدات تتم من خالل  ،شهر

المحمول( بنشر مقاطع الفيديو المتعلقة بالزراعة 
 وتقدم اد والمؤسسات الزراعية المختلفة،ر ـــــلألف

خدمة مراسلة   WhatsApp, Viberتطبيقات
النصوص والصوت والفيديو للهواتف المحمولة، 

بلدًا مما  161ويستخدمها أكثر من مليار مستخدم في 
يجعلها األكثر شعبية بين الزراع والمرشدين لتبادل 
المعلومات، ففي الهند وحدها مئات اآلالف من 

الزراعي  ألغراض اإلرشادالمجموعات التي تم إنشاؤها 
 Saravanan and) والخدمات االستشارية الزراعية
Bhattacharjee, 2017). 

ويمكن لإلرشاد الزراعي االستفادة من وسائل 
التواصل االجتماعي، حيث أنها تشمل مجموعة متنوعة 
من التطبيقات المعتمدة على اإلنترنت والهاتف 

ف المحمول، والتي يمكن اختيارها وفقًا للجمهور واألهدا
أنها تستخدم بالفعل من الجمهور  اإلرشادية، كما

اإلرشادي في التعرف على األخبار والتسوق والتواصل 
مع اآلخرين، ويمكن تلخيص مميزات استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي في العمل اإلرشادي فيما يلي: 

( تعتبر وسائل فعالة من حيث التكلفة والوصول إلى 1)
شدين في نفس الوقت، حيث أعداد كبيرة من المستر 

تتميز بأسلوب كرة الثلج، ألن المعلومة الواحدة يمكن 
( 2أن تنتشر ويتبادلها الماليين في غضون دقائق؛ )

تساعد على مشاركة المسترشدين في وضع المحتوى 
( تمكن من الجمع 3التعليمي ومناقشته مع اآلخرين؛ )

 بين األطراف ذوي الصلة بالعمل اإلرشادي في منصة
( توفر أدوات لقياس مدى النجاح 2إلكترونية واحدة؛ )

المتحقق من خالل تتبع عدد الزائرين واألصدقاء 
( تتخطى طرق االتصال 3والمتابعين والمشاركين؛ )

األخرى من حيث بناء الروابط االجتماعية بين مختلف 
األطراف وضمان المشاركة طويلة األجل في برامج 

المزارعين وتمكنهم من ( تحد من عزلة 8اإلرشاد؛ )
التواصل مع بعضهم البعض، ومع العاملين باإلرشاد 

( 7والباحثين والشركات الزراعية ومسئولي الحكومة؛ )
( 6توفر ثروة من المعارف واألفكار متعددة المصادر؛ )

تعتبر آداه تسويقية ناجحة للمنتجات الزراعية المختلفة؛ 

تحسين أداء ( تتيح فرص أكبر للعاملين باإلرشاد ل9)
عملهم وتفاعلهم مع المسترشدين وإدراك التطورات 
المستمرة في قطاع الزراعة بما يساهم في التطوير 

( إمكانية استخدامها عبر الهاتف 11المهني لهم؛ )
المحمول أتاح التواصل ونشر المعلومات في أي مكان 
تقريبًا، بجانب أن إتاحة المواد التعليمية اإلرشادية على 

المحمول يسهل من عمل المرشد الزراعي؛  الهاتف
( توفير رؤى وأدلة للتأثير على صانعي السياسات، 11)

وتكوين الرأي العام للتدخل العاجل والفعال لحل 
( زيادة إدماج الفئات المهمشة 12مشكالت المزارعين؛ )

مثل النساء وصغار الزراع لزيادة فرص حصولهم على 
المقدمة لهم  المعلومات وتوسيع نطاق الخدمات

(Cornelisse et al 2011; Gharis et al 
2014; Saravanan and Bhattacharjee, 

2017; Thakur and Chander, 2018). 
 
 االستعداد الستخدام وسائل التواصل االجتماعي  2-2

يشير االستعداد للتغيير إلى إدراكات العاملين 
في بالمنظمة فيما يتعلق بقدرة المنظمة على النجاح 

تنفيذ التغيير، وتتشكل تلك اإلدراكات من خالل تقييم 
العاملين بالمنظمة للفرق بين الوضع الراهن قبل حدوث 
التغيير، والتصور المستقبلي المتوقع لما بعد التغيير، 
ويسبق االستعداد للتغيير وقوع السلوك سواء السلوك 

 Armenakis et al)الداعم أو المقاوم للتغيير 
1993; Bernerth, 2004) وعندما يكون .

االستعداد التنظيمي للتغيير مرتفع، فإن العاملين 
بالمنظمة يبذلون المزيد من الجهد في عملية التغيير، 
ويظهرون قدرًا أكبر من الثبات في مواجهة العقبات 

 Weiner)المحتملة، بما يساهم في نجاح تنفيذ التغيير 
et al 2008) . 

اإلستفادة من وسائل  ويمكن للمنظمات المختلفة
التواصل االجتماعي لتقديم خدماتها للعمالء، حيث تتيح 
التفاعل مع اآلخرين ومشاركة المحتوى اإلتصالي 
وعرض الصور واألفالم ومعرفة األحداث، بما يجعلها 
وسائل إتصالية مفيدة وممتعة في ذات الوقت. ويمكن 

ين للمنظمة اإلرشادية االستفادة من هذه المزايا لتكو 
شبكات من المسترشدين الذين يستخدمون خدمات 
اإلرشاد، كما يمكن أن تكون وسيلة إضافية للتوعية 

. لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المسترشدين
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ويعتقد البعض أن وسائل التواصل االجتماعي تمثل 
قفزة هائلة في مجال توسيع نطاق االتصال 

ت اإلرشادية بالمسترشدين، حيث يجب أن تتميز الخدما
بسهولة االستخدام والوصول إليها، وهو ما يحققه 
التحول إلى اإلرشاد عبر وسائل التواصل االجتماعي 

(Fuess, 2011). 
الستخدام وسائل  المنظمةويعتبر مقياس استعداد 

التواصل االجتماعي آداه تقييمية لمدى استعداد 
المنظمات الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
تقديم خدماتها، وذلك عن طريق تقييم العاملين 

ألبعاد التالية: التزام اإلدارة نحو االستفادة من لبالمنظمة 
 وسائل التواصل االجتماعي )اهتمام اإلدارة باالستفادة
من وسائل التواصل وتفهم الفوائد بعيدة المدى 
واالستعداد لتوفير اإلمكانيات الالزمة(، والمعرفة بوسائل 
التواصل االجتماعي )اإللمام بوسائل التواصل المناسبة 
ومعرفة كيفية استخدامها(، واندماج العمالء المستهدفين 
عبر وسائل التواصل االجتماعي )وجود أعداد متزايدة 

مالء كأفراد ومجموعات يستخدمون وسائل من الع
التواصل واندماج العاملين والعمالء معًا عن طريق 
وسائل التواصل(، والنظرة التنافسية )حصر وتقييم 
للجهات التي تستخدم وسائل التواصل لنفس 
األغراض(، وتوافر اإلمكانيات المادية والبشرية )توافر 

على استخدام  اإلمكانيات المادية والعاملين القادرين
وسائل التواصل والبرامج التدريبية الالزمة(، والتخطيط 
واختيار القنوات المناسبة )وضع خريطة زمنية 
واستراتيجية طويلة المدى وتحديد القنوات المناسبة 
ووضع خطة عمل الستخدام وسائل التواصل(، توثيق 
التقدم الحادث )تحديد األنشطة التي ستتم من خالل 

اصل ووضع جدول زمني لتطوير وسائل التو 
استخدامها(، والتحكم والقياس )وضع سياسة للتحكم في 
استخدام وسائل التواصل وتحديد طرق التقييم ووضع 

 Demand)شروط الستخدام وسائل التواصل( 
), 2009Metric .  

 
 الرغبة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي  2-3

األكثر (TAM) يعتبر نموذج قبول التكنولوجيا 
شيوعًا واستخداما فيما يتعلق بالتنبؤ بسلوك األفراد نحو 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل وسائل 
التواصل االجتماعي، ويوضح النموذج أن أداء الفرد 

لسلوك معين يتحدد من خالل رغبته في تنفيذ هذا 
 السلوك، والتي تتحدد بمتغيرين وهما الفائدة المدركة

 Setiawan and)وسهولة االستخدام المدركة
Setyohadi, 2018; Dixit and Prakash, 

. وتعبر الرغبة في القيام بالسلوك عن  (2018
استعداد الفرد ألداء سلوك معين، أو درجة اعتقاد الفرد 
أنه سينخرط في سلوك معين. والرغبة تسبق السلوك 

لى سلوكهم مباشرة، حيث يقيم األفراد اآلثار المترتبة ع
المتوقع قبل أن يقرروا تنفيذه أو عدم تنفيذه، وبالتالي 

القيام فإن الدرجة المرتفعة للرغبة تعني إحتمالية 
 ,Amin and Li, 2013; Berry)السلوك ب

2017) . 
على الرغم من أهمية نموذج قبول التكنولوجيا في و 

التنبؤ بالسلوك، إال أنه قد يكون مفرط في البساطة، 
عض المتغيرات الهامة للتنبؤ بالرغبة في القيام ويغفل ب

 .(Venkatesh and Davis, 2000)بالسلوك 
عدة  قبول التكنولوجيا تعديل نموذجوبالتالي فقد تم 

مرات متضمنًا ذلك العديد من المتغيرات التي تتوافق ع 
نوع التكنولوجيا المدروسة. وفي هذا الصدد، فقد قام 

Lopez et al (2011) قبول  نموذج بتعديل
لتفسير قبول تكنولوجيا وسائل التواصل  التكنولوجيا

االجتماعي، وقدموا نموذجًا يتضمن العديد من األبعاد 
ذات الصلة بقبول وسائل التواصل االجتماعي. ويقترح 

أن الرغبة في استخدام  (4شكل )النموذج المبين في 
وسائل التواصل االجتماعي تتأثر بالمتغيرات التالية: 

( الفوائد المهنية )متابعة أحدث المعلومات واستغالل 1)
( الفوائد النفسية )المتعة 2الموارد بشكل أفضل(، )

والتشويق في عملية تبادل المعلومات ومشاركة اآلراء(، 
( الفوائد االجتماعية )التواصل مع اآلخرين وتكوين 3)

عالقات اجتماعية جديدة(، وعيوب استخدامها مثل: 
ف )التكاليف المادية، وغير المادية مثل ( التكالي1)

( فقدان الخصوصية )فقدان سرية 2الوقت والجهد(، )
( صعوبة االستخدام 3المعلومات الشخصية(، )

)اختالف اآلراء بين األفراد وصعوبة البحث عن 
المعلومات في ظل تعدد وسائل التواصل(، إلى جانب 
مجموعة من المتغيرات التي تحفز وتيسر وتروج 

( المشاركة )تبادل المعلومات 1ستخدامها مثل: )ال
( إمكانية 2الجديدة واآلراء والخبرات مع اآلخرين(، )

 دام األقارب ــــــــة واستخـــالوصول )توافر اإلمكانيات الالزم
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 االجتماعينموذج الرغبة في استخدام وسائل التواصل  :.4شكل 

 Lopez et al 2011: المصدر
 
 

( البيئة المحيطة )استخدام 3والجيران لتلك الوسائل(، )
الكمبيوتر واإلنترنت والمحمول وانتشار التجديد بين 

( االهتمام )الميل لتجريب 2األفراد المحيطين(، )
( الثقة 3(، )األشياء الجديدة والمعرفة بوسائل التواصل

)اعتبار وسائل التواصل مصدر موثوق ويمكن االعتماد 
 عليه(. 

 
 طريقة إجراء البحث -3

استخدمت الدراسة مقياس االستعداد الستخدام 
 ,Demand Metric)وسائل التواصل االجتماعي 

لقياس استعداد المنظمة اإلرشادية للبدء في  (2009
استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتقديم الخدمات 
اإلرشادية الزراعية بمحافظة أسيوط. ويتكون المقياس 

عبارة موزعة على ثمانية أبعاد كالتالي: التزام  22من 
اإلدارة نحو اإلستفادة من وسائل التواصل االجتماعي 

 8فة بوسائل التواصل االجتماعي )عبارات(، والمعر  3)
عبارات(، واندماج العمالء المستهدفين عبر وسائل 

 3عبارات(، والنظرة التنافسية ) 8التواصل االجتماعي )
 8عبارات(، وتوافر اإلمكانيات المادية والبشرية )
 8عبارات(، والتخطيط واختيار القنوات المناسبة )

ارات(، والتحكم عب 2عبارات(، وتوثيق التقدم الحادث )
عبارات(. وتتدرج موافقة العاملين بالجهاز  2والقياس )

اإلرشادي على مقياس ليكرت خماسي األبعاد يتراوح 
(. وقد تم 1( إلى غير موافق جدًا )3بين موافق جدًا )

يشمل خمسة  Excelتصميم المقياس على ملف 
صفحات؛ تحتوي األولى على تعليمات استخدام 

ة إلدخال الوزن النسبي لكل بعد من المقياس، والثاني
أبعاد المقياس، والثالثة إلدخال متوسط درجات العبارات 
داخل كل بعد من أبعاد المقياس، والرابعة توضح نتائج 
لمتوسط الدرجة الحالية ألبعاد المقياس والشكل 
العنكبوتي الموضح لها، واألخيرة تبين التوصيات 

الستخدام وسائل المتعلقة بكيفية تحسين االستعداد 
 التواصل االجتماعي بناء على نتائج تطبيق المقياس.

كما تم استخدام نموذج الرغبة في استخدام وسائل  
، (Lopez et al., 2011)التواصل االجتماعي 

الستكشاف مدى رغبة الزراع لقبول استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي للحصول على الخدمات اإلرشادية 

ة أسيوط. ويتكون مقياس النموذج من الزراعية بمحافظ
عبارة موزعة على المتغيرات التالية: الفوائد المهنية  33

عبارات(، والفوائد النفسية )عبارتين(، والفوائد  3)
عبارات(،  3عبارات(، والتكاليف ) 3االجتماعية )

عبارات(، وصعوبة االستخدام  3وفقدان الخصوصية )
(، وإمكانية الوصول عبارات 3)عبارتين(، والمشاركة )

عبارات(، واالهتمام  3عبارات(، والبيئة المحيطة ) 3)
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عبارات(، والثقة )عبارتين(، والرغبة في االستخدام  3)
عبارات(. وتتدرج موافقة الزراع على مقياس ليكرت  3)

( إلى غير 3خماسي األبعاد يتراوح بين موافق جدًا )
  (. 1موافق جدًا )

موعتين من المبحوثين؛ وأجريت الدراسة على مج
حيث اشتملت المجموعة األولى على جميع العاملين 
بالجهاز اإلرشادي بمحافظة أسيوط المستخدمين لواحدة 
على األقل من وسائل التواصل االجتماعي )مواقع 
التواصل مثل فيسبوك، وتطبيقات الرسائل والمكالمات 
مثل واتس آب، ومواقع مشاركة الفيديو مثل يوتيوب(، 

العاملين بالجهاز يث تم توزيع االستبيان على جميع ح
فردًا، وبعد  232اإلرشادي بمحافظة أسيوط وعددهم 

انتهاء عملية جمع البيانات تم استبعاد استمارات 
العاملين باإلرشاد غير المستخدمين لواحدة على األقل 

فردًا(، وبالتالي  186من وسائل التواصل االجتماعي )
 68لين الذين أجري عليهم البحث فقد بلغ عدد العام

من جملة العاملين بالجهاز  ٪33,9مبحوثًا يمثلون 
 اإلرشادي بالمحافظة. 

ومثلت المجموعة الثانية من المبحوثين عينة من 
الزراع تم اختيارها عن طريق اختيار أربعة مراكز 
عشوائيًا من مراكز المحافظة اإلحدى عشر، فكانت 

اري وصدفا، ثم اختيار قرية مراكز أسيوط والفتح والبد
من كل مركز عشوائيًا فكانت القرى المختارة هي مسرع 

حائزًا(، والواسطى بمركز الفتح  1221بمركز أسيوط )
 212حائزًا(، ونجع الجزيرة بمركز البداري ) 982)

حائزًا(. وحيث 1211حائزًا(، وبني فيز بمركز صدفا )
زراع الذين ال يوجد حصر بشاملة البحث المتمثلة في ال

يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي داخل القرى 
المختارة، فقد تم إتباع أسلوب المعاينة بكرة الثلج 

Snowball Sampling  الختيار الزراع الذين سوف
يجرى عليهم البحث، وهي إحدى أساليب المعاينة غير 
االحتمالية التي يتم استخدامها في حالة عدم توافر 

حث، وذلك عن طريق البدء بجمع حصر بشاملة الب
سأل كل منهم يالبيانات من المبحوثين المتاحين، ثم 

ليرشح آخرين لمقابلتهم وهكذا حتى اكتمال العدد 
. وبإتباع هذه الطريقة فقد تم (Alvi, 2016)المطلوب 

مزارعًا من المستخدمين لواحدة على األقل  31اختيار 
ر في كل من وسائل التواصل االجتماعي سالفة الذك

قرية من قرى البحث، حيث تم البدء بجمع البيانات من 

الزراع المتاحين، ثم سأل كل منهم ليرشح آخرين 
لمقابلتهم من المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي، 

 121وأسفرت هذه العملية عن اختيار عينة قوامها 
من إجمالي عدد الحائزين في  ٪3,2مزارعًا يمثلون 

 حائزًا.   3762 عددهم والبالغ القرى المختارة
وقد تم جمع البيانات باستخدام إستمارة االستبيان 

واستخدم لتحليل ، 2116شهري نوفمبر وديسمبر خالل 
البيانات وعرض النتائج كل من التكرارات، والنسب 
المئوية، والمتوسط الحسابي، والذي يالئم البيانات 

 ,Boone and Boone)الناتجة عن مقياس ليكرت 
، إلى جانب تحليل االنحدار المتعدد المرحلي، (2012

وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 
 (.v.24SPSSاالجتماعية )

 
 جـــــالنتائ

 
 أواًل: خصائص المبحوثين

 
 خصائص العاملين بالجهاز اإلرشادي -4

إلى توزيع المبحوثين من العاملين  (4جدول )يشير 
بالجهاز اإلرشادي طبقًا لخصائصهم المبينة، ومنه 
يالحظ أن النسبة الغالبة من المبحوثين كانت أعمارهم 

(، ومن ذوي النشأة الريفية ٪36,1سنة فأكثر ) 31من 
(، ومن الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية 87,2٪)

لهم باإلرشاد (، وبلغت مدة عم٪28,3الزراعية )
(. ومن حيث ٪73,8سنوات أو أكثر ) 11الزراعي 

العاملين وسائل التواصل االجتماعي التي يستخدمها 
بالجهاز اإلرشادي، فقد مثلت مواقع التواصل 

(، ٪77,9االجتماعي الوسيلة األكثر استخداما بينهم )
تطبيقات الرسائل والمكالمات وذلك مقارنة بكل من 

  (.٪22,2اركة الفيديو )(، ومواقع مش36,1٪)
 

 خصائص الزراع -2
توزيع الزراع المبحوثين طبقًا  (2جدول )يوضح 

لخصائصهم المبينة، ومنة يالحظ أن النسبة الغالبة من 
(، ٪81,7سنة ) 31المبحوثين كانت أعمارهم  أقل من 

(، ٪39,2ومن الحاصلين على مؤهل متوسط )
وتراوحت (، ٪82,2ويعملون بالزراعة كمهنة ثانوية )

 ن ــ(. وم٪26,2أفدنة ) 3-1ة بين ــــــــم المزرعيــــــــــحيازته
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 (68توزيع المبحوثين من العاملين بالجهاز اإلرشادي طبقًا لخصائصهم المبينة )ن=  .4جدول 

 
 ٪ العدد الخصائص م
 السن: 4
 21,9 38 سنة 31أقل من  
 36,1 31 فأكثرسنة  31 
 النشأة: 2
 87,2 36 ريفية 
 32,8 26 حضرية 
 المؤهل الدراسي: 3
 28,3 21 دبلوم  
 31,2 28 بكالوريوس زراعة 
 23,3 21 بكالوريوس تعاون  
 مدة العمل باإلرشاد الزراعي: 1
 22,2 21 سنوات 11أقل من  
 73,8 83 سنوات فأكثر 11 
   المستخدمة:وسائل التواصل االجتماعي  1
 77,9 87 االجتماعي )فيسبوك(مواقع التواصل  
 36,1 31 تطبيقات الرسائل والمكالمات )واتس آب(  
 22,2 36 مواقع مشاركة الفيديو )يوتيوب(  

 إستمارات اإلستبيانالمصدر: 
 

الزراع وسائل التواصل االجتماعي التي يستخدمها حيث 
االجتماعي المبحوثين، فقد مثلت مواقع التواصل 

(، وذلك مقارنة ٪91,6الوسيلة األكثر استخداما بينهم )
(، ٪28,7تطبيقات الرسائل والمكالمات )بكل من 

  (.٪39,2ومواقع مشاركة الفيديو )
 

 اإلرشادية بمحافظة أسيوط ثانيًا: استعداد المنظمة
االجتماعي في اإلرشاد صل الستخدام وسائل التوا

 الزراعي
 
تقييم العاملين بالجهاز اإلرشادي الستعداد  -1

الستخدام وسائل  اإلرشادية بمحافظة أسيوط المنظمة
 التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي

في ضوء ما ذكر سالفًا في اإلطار النظري للبحث 
من أن استعداد المنظمة للتغيير يتعلق بقدرة المنظمة 

النجاح في تنفيذ التغيير، والتي يتم تحديدها من على 
خالل تقييم العاملين بالمنظمة لألبعاد المتعلقة بهذا 

الستخدام وسائل  المنظمةالتغيير، فإن مقياس استعداد 
التواصل االجتماعي يقيس مدى استعداد المنظمة 
الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في تقديم 

ييم العاملين بالمنظمة خدماتها، وذلك عن طريق تق
ألبعاد المتعلقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ل

 في تقديم خدمات المنظمة. 
الستخدام وسائل  المنظمةولتطبيق مقياس استعداد 

التواصل االجتماعي، يطلب من العاملين بالجهاز 
من وجهة  -درجة  111اإلرشادي في البداية توزيع 

ية للمقياس طبقًا لمدى على األبعاد الثمان -نظرهم
اتفاقها مع واقع اإلرشاد الزراعي بالمحافظة، وينتج عن 

الوزن النسبي لكل بعد من هذه الخطوة حساب 
 األبعاد، ثم يتم حساب متوسط درجات العبارات 



 4814        االجتماعي في اإلرشاد الزراعي بمحافظة أسيوطدراسة لجاهزية استخدام وسائل التواصل   
 

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(3), 2019 

 
 (121المبحوثين طبقًا لخصائصهم المبينة )ن=  الزراعتوزيع  .2جدول 

 
 

 إستمارات اإلستبيان المصدر:
 

داخل كل بعد من أبعاد المقياس، وهو ما يكون 
ألنها  3الدرجة الحالية، ثم تقسم الدرجة الحالية / 

تقاس من خالل مقياس ليكرت خماسي درجته 
( درجات، ثم يتم حساب درجة 3القصوى )
 Peinباستخدام المعادلة التي أوضحتها االستعداد 
(2013). 

 
( x 411( 1/ الدرجة الحالية درجة االستعداد = )

x (411/  الوزن النسبي) 
 

( وشكل 3جدول )وتشير النتائج الواردة في 
اإلرشادية  المنظمةاستعداد إلى انخفاض درجة  (2)

 بمحافظة أسيوط الستخدام وسائل التواصل االجتماعي
، كما ٪26على المستوى اإلجمالي لتصل إلى 

يتبين من نفس الجدول انخفاض درجة االستعداد 
أبعاد المقياس، نتيجة انخفاض على مستوى جميع 

درجات تقييم المبحوثين لكل بعد من متوسطات 
أبعاد المقياس، مع وجود تفاوت بين تلك 

التزام اإلدارة نحو المتوسطات لتبلغ ذروتها داخل بعد 
درجة(،  2,9ستفادة من وسائل التواصل االجتماعي )اال

 1,2ووصلت ألدناها داخل بعد التحكم والقياس )
 المنظمةانخفاض استعداد درجة(. وبالتالي يتضح 

اإلرشادية بمحافظة أسيوط الستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي في الوقت الراهن من وجهة نظر العاملين 

مما يتطلب العمل على بالجهاز اإلرشادي بالمحافظة، 
تحسين هذا االستعداد داخل جميع األبعاد المدروسة 
حتى يمكن البدء في استخدام وسائل التواصل 

 االجتماعي في تقديم الخدمات اإلرشادية بالمحافظة.

 ٪ العدد الخصائص م
 السن: 4
 81,7 72 سنة 31أقل من  
 36,3 28 سنة فأكثر 31 
 المؤهل الدراسي: 2
 39,2 71 مؤهل متوسط 
 16,3 22 مؤهل فوق المتوسط 
 22,3 27 مؤهل جامعي 
 المهنة: 3
 33,6 23 يعمل بالزراعة كمهنة أساسية 
 82,2 77 يعمل بالزراعة كمهنة ثانوية 
 الحيازة المزرعية:حجم  1
 33,3 21 أقل من فدان 
 26,2 36 أفدنة 1-3 
 16,3 22 أفدنة فاكثر 2 
 وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة: 1

 91,6 119 االجتماعي )فيسبوك(مواقع التواصل  
 28,7 38 تطبيقات الرسائل والمكالمات )واتس آب(  
 39,2 27 مواقع مشاركة الفيديو )يوتيوب(  
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وط ألبعاد مقياس استعداد المنظمة متوسطات درجات تقييم العاملين بالجهاز اإلرشادي بمحافظة أسي .3جدول 

 الستخدام وسائل التواصل االجتماعي 
 

المنظمة الستخدام وسائل التواصل استعداد أبعاد مقياس  م
 االجتماعي 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
الحالية 
 )المتوسط(

درجة 
 االستعداد

 12,3 2,9 21,3 التزام اإلدارة نحو اإلستفادة من وسائل التواصل االجتماعي  1
 11,8 2,7 19,8 المعرفة بوسائل التواصل االجتماعي 2
 8,9 2,2 13,7 اندماج العمالء المستهدفين 3
 2,2 2,1 11,2 النظرة التنافسية 2
 6,9 2,3 17,7 توافر اإلمكانيات الالزمة 3
 1,6 1,7 3,3 التخطيط واختيار القنوات المناسبة 8
 1,8 1,8 3,1 توثيق التقدم الحادث 7
 1,3 1,2 2,7 التحكم والقياس 6
 ٪17 االستعدادإجمالي درجة  

 إستمارات اإلستبيان المصدر:
 
 

 
 

متوسطات درجات تقييم العاملين بالجهاز اإلرشادي بمحافظة أسيوط ألبعاد مقياس استعداد المنظمة  .2شكل 
 الستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

 إستمارات اإلستبيان :المصدر
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كيفية تحسين استعداد المنظمة اإلرشادية  -2

الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد 
 الزراعي

المنظمة الستخدام استعداد بعد االنتهاء من قياس 
وسائل التواصل االجتماعي، كان البد من التعرف على 
كيفية تحسين هذا االستعداد على مستوى جميع أبعاد 
المقياس، ويتم ذلك في صورة دليل يتضمن مجموعة 
من التوصيات التي يجب تنفيذها داخل كل بعد من 
األبعاد لتحسين االستعداد الستخدام وسائل التواصل 

ي، وهو ما يقدمه المقياس المستخدم في االجتماع
بناء على  Excelخطوته األخيرة مباشرة داخل ملف 

)Demand Metric ,نتائج تطبيق المقياس 
. وبناًء على نتائج الدراسة الحالية، يوضح 2009(

دليل استعداد المنظمة الستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي أهم التوصيات التي يجب تنفيذها لتحسين 

تعداد المنظمة اإلرشادية بمحافظة أسيوط للبدء في اس
استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتقديم الخدمات 
اإلرشادية للمسترشدين، والتي يمكن بها مساعدة 
القائمين على المبادرة المستقبلية الستخدام وسائل 
التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي بمحافظة 

عديل صياغة العبارات أسيوط، علمًا بأنه قد تم ت
المتضمنة في دليل التوصيات لكي تتناسب مع طبيعة 
أنشطة ومهام المنظمة اإلرشادية، وهو ما أمكن 

   .(3شكل )تلخيصه في 
 

صل االجتماعي ثالثًا: الرغبة في استخدام وسائل التوا
 في اإلرشاد الزراعي

 
رغبة الزراع المبحوثين في استخدام وسائل  -4

التواصل االجتماعي للحصول على الخدمات اإلرشادية 
 الزراعية 

متوسطات إدراكات الزراع  (1جدول )يوضح 
المبحوثين لمتغيرات مقياس الرغبة في استخدام وسائل 

، ومنه (Lopez et al 2011)التواصل االجتماعي 
راع الستخدام وسائل يتبين أن متوسط درجة رغبة الز 

التواصل االجتماعي في الحصول على الخدمات 
من  ٪89,3بما يمثل  11,2اإلرشادية الزراعية بلغ 

الدرجة القصوى. وتوضح النتائج الواردة بنفس الجدول 

أن متغير الفوائد االجتماعية حصل على الدرجة 
من الدرجة القصوى( بين فوائد  ٪72,1األعلى )

 التكاليفئل، بينما حصل متغير استخدام تلك الوسا
من الدرجة القصوى( بين  ٪86,7على الدرجة األعلى )

عيوب استخدام تلك الوسائل، في حين حصل متغير 
من الدرجة  ٪78,7المشاركة على الدرجة األعلى )

القصوى( بين محفزات استخدام وسائل التواصل 
 االجتماعي في اإلرشاد الزراعي. 

أن الزراع المبحوثين لديهم وبالتالي يمكن القول ب
رغبة مرتفعة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
للحصول على الخدمات اإلرشادية الزراعية، أي أن 
سلوكهم المتوقع يتجه نحو استخدام تلك الوسائل في 
حالة بداية أي مبادرة لتقديم المعلومات اإلرشادية عن 

أن هؤالء طريق وسائل التواصل االجتماعي. كما يتبين 
المبحوثين يرون بأن التواصل وتكوين عالقات 
اجتماعية جديدة هي أهم الفوائد المرتبطة باستخدام 

التكاليف وسائل التواصل االجتماعي، بينما يرون بأن 
هي أكبر العيوب التي ينطوي  المادية وغير المادية

عليها استخدام تلك الوسائل، في حين كان تبادل 
ين أهم المحفزات الستخدام وسائل المعلومات مع اآلخر 

التواصل االجتماعي للحصول على خدمات اإلرشاد 
 الزراعي. 

 
المتغيرات المؤثرة على رغبة الزراع المبحوثين في  -2

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
نموذج االنحدار المتعدد الذي  في محاولة لتحديد

على الرغبة يحتوي على المتغيرات ذات التأثير المعنوي 
في استخدام وسائل التواصل االجتماعي من بين 
متغيرات النموذج المدروس، فقد تم إجراء تحليل 

 Stepwise Multipleاالنحدار المتعدد المرحلي 
Regression Analysis والذي يعتمد على إضافة ،

المتغيرات المستقلة واحدًا تلو اآلخر، حتى يتم تحقيق 
كون جميع المتغيرات المستقلة المعيار اإلحصائي بأن ت

الداخلة في النموذج معنوية، كما يتم تحديد إسهام كل 
متغير مستقل على حده في تفسير التباين الكلي في 
المتغير التابع، وذلك بعد التأكد من عدم وجود مشكلة 

، والتي  Multicollinearityاالرتباط الخطي المتعدد 
 رات المستقلة وبعضها ــــــــــإلرتباط القوي بين المتغيتعني ا
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التوصيات المتعلقة بكيفية تحسين استعداد المنظمة اإلرشادية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في  .3شكل 

 اإلرشاد الزراعي بمحافظة أسيوط
 بناًء على نتائج الدراسة الحالية )2009Demand Metric ,(مستخلص من  المصدر:
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 مقياس الرغبة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لمتغيراتمتوسطات إدراكات الزراع المبحوثين  .1جدول 
 

الدرجة  المتوسط مقياس الرغبة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي        متغيرات م
 ٪ القصوى 

 83,3 13 9,3 الفوائد المهنية 1
 89,1 11 8,9 الفوائد النفسية 2
 72,1 13 11,1 الفوائد االجتماعية 3
 86,7 13 11,3 التكاليف 2
 81,3 13 9,2 الخصوصيةفقدان  3
 37,1 11 3,7 صعوبة االستخدام    8
 78,7 13 11,3 المشاركة 7
 31,7 13 7,8 إمكانية الوصول  6
 23,3 13 8,3 البيئة المحيطة 9
 72,7 13 11,9 االهتمام 11
 88,1 11 8,8 الثقة 11
 89,3 13 11,2 الرغبة في االستخدام 12

 إستمارات اإلستبيان المصدر:
 
 

البعض، مما يضخم من تأثير المتغيرات المستقلة على 
 (1بجدول )النتائج الواردة المتغير التابع. وتوضح 

في نموذج االنحدار، ومنه المتغيرات ترتيب دخول 
المتغيرات يتبين أن متغير الفوائد المهنية كان أول 

من التباين في المتغير  ٪23,2دخواًل في التحليل وفسر 
التابع، ويليه متغير التكاليف والذي فسر مع متغير 

من التباين في المتغير التابع،  ٪23,1الفوائد المهنية 
و متغير الصعوبة وهكذا حتى دخول المتغير السابع وه
من التباين  ٪81,6والذي فسر مع المتغيرات السابقة 

في المتغير التابع، كما استبعد التحليل أربعة متغيرات 
من النموذج )الفوائد النفسية، وفقدان الخصوصية، 
وإمكانية الوصول، والبيئة المحيطة( لعدم معنوية تأثيرها 

ير في على المتغير التابع، كما يوضح الجدول التغ
معامل التحديد، والذي يدل على مقدار ما يساهم به 
المتغير المستقل المضاف إلى النموذج في تفسير 

معنوية التغير ل (Fالتباين في المتغير التابع، ثم قيمة )
 في معامل التحديد.  

المتغيرات وتبين النتائج الواردة بنفس الجدول أن 
السبعة تسهم معنويًا في تفسير التباين الكلي في الرغبة 
في استخدام وسائل التواصل االجتماعي، حيث بلغت 

 = Fوقيمة  1,816قيمة معامل التحديد للنموذج ككل 
، وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوية > 23,91
. وبالتالي فإن رغبة الزراع المبحوثين في 1,111

جتماعي تتأثر بشكل أكبر استخدام وسائل التواصل اال
بالفوائد التي تعود على المزارع فيما يتعلق بالحصول 
على المعلومات الحديثة، ثم التكاليف المادية وغير 
المادية المتوقعة الستخدام تلك الوسائل، ثم اعتبار تلك 
الوسائل مصدر موثوق للمعلومات، ثم تبادل المعلومات 

جريب األشياء والخبرات مع اآلخرين، ثم الميل لت
الجديدة، ثم التواصل مع اآلخرين وتكوين عالقات 
اجتماعية جديدة، ثم صعوبة البحث عن المعلومات 

 واختالف اآلراء بين األفراد.
 

رابعًا: آراء المبحوثين حول مزايا ومعوقات ومقترحات 
ماعي في اإلرشاد استخدام وسائل التواصل االجت

 الزراعي
المبحوثين من العاملين تم التعرف على آراء فئتي 

باإلرشاد الزراعي والزراع حول استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي في اإلرشاد الزراعي، وذلك من خالل ثالثة 
 أسئلة مفتوحة حول مزايا ومعوقات ومقترحات استخدام 
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غيرات المؤثرة على رغبة الزراع المبحوثين في استخدام وسائل نتائج تحليل االنحدار المتعدد المرحلي للمت .1جدول 

 التواصل االجتماعي 
 

خطوات 
 التحليل

 المتغيرات دخول ترتيب
 في نموذج االنحدار 

معامل التحديد 
 (2R) التراكمي

 في التغير
 مستوى المعنوية Fقيمة  2Rقيمة 

(p) 
 1,111 39,72 1,232 1,232  الفوائد المهنية 1
 1,111 22,31 1,199 1,231 التكاليف  2
 1,111 18,23 1,186 1,319 الثقة 3
 1,113 9,12 1,138 1,333 المشاركة 2
 1,119 3,88 1,121 1,378 االهتمام 3
 1,116 7,33 1,128 1,812 الفوائد االجتماعية 8
 1,131 2,63 1,118 1,816 الصعوبة  7

 إستمارات اإلستبيان المصدر:
 1,111، مستوى المعنوية > F = 23,91، قيمة 1,816 ( =2R) التحديد للنموذج ككل معامل

 
وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي. ففيما 
يتعلق بمزايا استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 

إلى  (1بجدول )اإلرشاد الزراعي، تشير النتائج الواردة 
اتفاق فئتي المبحوثين على أن وسائل التواصل 

توفير ونشر المعلومات حول االجتماعي تمكن من 
، إلى جانب سرعة تبادل األفكار الزراعية الجديدة

، كما اظهرت النتائج المعلومات في أي وقت وأي مكان
ذكر العاملين  -مزايا خاصة بكل فئة تتمثل في 

أن وسائل التواصل االجتماعي تتغلب على  -باإلرشاد
نقص أعداد المرشدين في مقابل المسترشدين، وتمكن 
من تحديث المعلومات المقدمة بصورة مستمرة، وتوفر 
وقت وجهد وتكاليف االتصال بالمسترشدين، في حين 
يرى الزراع أن تلك الوسائل تعتبر بديل لإلرشاد التقليدي 

دل الخبرات بين الزراع غير الفعال، كما تمكن من تبا
    وبعضهم البعض.

أما فيما يتعلق بمعوقات استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي في اإلرشاد الزراعي من وجهة نظر 

توضح  (1بجدول )المبحوثين، فإن النتائج الواردة 
اتفاق فئتي المبحوثين على أغلب المعوقات التي تحد 

راعي، من استخدام تلك الوسائل في اإلرشاد الز 
ارتفاع نسبة األمية بين المسترشدين، والمتمثلة في 

ومحدودية استخدامها بين كل من المرشدين 

والمسترشدين، والقصور في خدمات اإلنترنت وضعف 
شبكات المحمول في القرى، وافتقارها للتفاعل المباشر 
بين المرشد والمسترشد، وصعوبة المراقبة والتحكم في 

ينما اضاف العاملين باإلرشاد محتواها المعلوماتي، ب
لتلك المعوقات المشتركة عدم توافر اإلمكانيات الالزمة 
الستخدامها، وصعوبة االعتماد الكامل عليها 
واالستغناء عن اإلرشاد التقليدي، في حين ذكر الزراع 
أن المحتوى المعلوماتي المقدم عن طريق تلك الوسائل 

 حلية.قد ال يتناسب مع المشاكل والحاجات الم
العاملين باإلرشاد وأخيرًا فقد تشارك المبحوثون من 

والزراع في وجهات نظرهم حول أغلب المقترحات 
الالزمة إلنجاح استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 

عقد ندوات إرشادية لتوعية اإلرشاد الزراعي، مثل 
المسترشدين بأهميتها وكيفية استخدامها، والتركيز على 

م في توصيل المحتوى التعليمي، وخفض الصور واألفال
أسعار خدمة اإلنترنت على الهاتف المحمول، وتوصيل 
المعلومات للزراع غير المستخدمين عن طريق أفراد 
أسرهم المستخدمين لتلك الوسائل، وأضاف العاملين 
باإلرشاد للمقترحات السابقة ضرورة توفير اإلمكانيات 

لزراعية والجمعيات الالزمة عن طريق تزويد اإلدارات ا
ة ـــــــر متصلـــــالزراعية والمراكز اإلرشادية بأجهزة كمبيوت

 Mobileباإلنترنت وتوزيع هواتف محمولة لوحية "
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Tablets على العاملين باإلرشاد، إلى جانب التدريب "
استخدام وسائل التواصل، بينما الكافي للمرشدين على 

اكل على مش أشار الزراع لضرورة سرعة الرد

واستفسارات المسترشدين، ومراعاة دقة المعلومات 
المنشورة وتوحيد مصدرها، إلى جانب ضرورة تحديث 

 المحتوى المقدم وربطه بمشاكل وحاجات الزراع.
 

 آراء المبحوثين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي .1 جدول
 

آراء المبحوثين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد  م
 الزراعي

العاملين 
 باإلرشاد

 (71)ن= 
 الزراع

 (421)ن= 
 ٪ عدد ٪ عدد

 مزايا استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي
 22,3 31 71,9 81 توفير ونشر المعلومات حول األفكار الزراعية الجديدة  1
 38,7 86 22,2 21 سرعة تبادل المعلومات في أي وقت وأي مكان 2
 - - 87,2 36 التغلب على نقص أعداد المرشدين في مقابل المسترشدين 3
 - - 33,3 28 تحديث المعلومات المقدمة بصورة مستمرة  2
 - - 37,2 32 توفير وقت وجهد وتكاليف االتصال بالمسترشدين 3
 33,6 23 - - التقليدي غير الفعالتعتبر بديل لإلرشاد  8
 22,3 27 - - إمكانية تبادل الخبرات بين الزراع وبعضهم البعض 7

 معوقات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي
 31,6 37 81,8 33 ارتفاع نسبة األمية بين المسترشدين 1
 21,6 29 31,2 22 محدودية استخدامها بين المرشدين أو المسترشدين 2
 36,3 28 23,3 39 القصور في خدمات اإلنترنت وضعف شبكات المحمول في القرى  2
 18,7 21 32,8 26 افتقارها للتفاعل المباشر بين المرشد والمسترشد  3
 9,2 11 13,1 13 صعوبة المراقبة والتحكم في المحتوى  3
 - - 86,8 39 عدم توافر اإلمكانيات الالزمة الستخدامها  8
 - - 23,8 22 صعوبة االعتماد الكامل عليها واالستغناء عن اإلرشاد التقليدي 7
 23,3 26 - - عدم مناسبة المحتوى مع المشاكل والحاجات المحلية 6

 مقترحات إنجاح استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي
 13,6 19 36,2 33 عقد ندوات إرشادية لتوعية المسترشدين بأهميتها وكيفية استخدامها  1
 32,2 21 27,9 22 التركيز على الصور واألفالم في توصيل المحتوى التعليمي 2
 31,7 36 23,3 21 تخفيض أسعار خدمة اإلنترنت على الهاتف المحمول  3
 22,3 27 17,2 13 توصيل المعلومات للزراع غير المستخدمين عن طريق أفراد أسرهم  2
 - - 83,9 33 توفير أجهزة كمبيوتر متصلة باإلنترنت وهواتف محمولة لوحية للمرشدين 3
 - - 33,6 26  استخدام وسائل التواصل االجتماعيالتدريب الكافي للمرشدين على  8
 26,3 36 - - واستفسارات الزراعسرعة الرد على مشاكل  7
 37,3 23 - - مراعاة دقة المعلومات المنشورة وتوحيد مصدرها  6
 21,7 28 - - تحديث المحتوى المقدم وربطه بمشاكل وحاجات الزراع 9

 إستمارات اإلستبيان :المصدر
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 التوصيات
 

بداية يمكن القول بأن وسائل التواصل االجتماعي 
تمثل أحد األدوات التي يمكن أن تساعد على سد الفجوة 
التي خلفها ضعف اإلرشاد الحكومي المصري، وليست 
مجرد وسيلة للتسلية والترفيه، وبالتالي يجب ربط 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي بتحقيق أهداف 

أقصى استفادة ممكنة من الجهاز اإلرشادي. ولتحقيق 
وسائل التواصل االجتماعي في مجال اإلرشاد الزراعي، 
يمكن التوصية بإجراء مزيد من الدراسات للوقوف على 

الستخدام  اإلرشادية والمسترشدين المنظمةمدى جاهزية 
وسائل لتواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي على 

لمبادرة مستوى الجمهورية من ناحية، وإمكانية شمول ا
المقترحة للزراع غير المستخدمين لوسائل التواصل 
االجتماعي عن طريق أفراد أسرهم المستخدمين لتلك 
الوسائل، وذلك قبل وضع تصور لكيفية استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي لتقديم الخدمات اإلرشادية 

   للمسترشدين. 
وفي ضوء ما أوضحته نتائج الدراسة الحالية من 

اإلرشادية بمحافظة أسيوط  المنظمةاستعداد انخفاض 
الستخدام وسائل لتواصل االجتماعي في الوقت الراهن، 
 فإن األمر يتطلب العمل على تحسين هذا االستعداد
داخل جميع األبعاد المدروسة، وذلك حتى يمكن البدء 
في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتقديم 

مكن االستفادة في الخدمات اإلرشادية بالمحافظة، وي
هذا اإلطار بالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة 
الحالية لتحسين استعداد المنظمة اإلرشادية بمحافظة 
أسيوط للبدء في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

 في تقديم الخدمات اإلرشادية للمسترشدين. 
وعلى الجانب اآلخر، يمكن القول بأن الزراع 

رغبة مرتفعة في استخدام وسائل المبحوثين لديهم 
التواصل االجتماعي للحصول على الخدمات 
اإلرشادية، وبالتالي فإن سلوكهم المتوقع يتجه نحو 
استخدام تلك الوسائل في حال بداية أي مبادرة لتقديم 
المعلومات اإلرشادية عن طريق وسائل التواصل 
االجتماعي، بما يمثل فرصة للتفكير في مبادرة مبدئية 
الستخدام تلك الوسائل في اإلرشاد الزراعي عن طريق 
الزراع المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي 
بمحافظة أسيوط، ثم توسيع نطاق المبادرة لتشمل الزراع 
غير المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي، وذلك 

عن طريق أفراد أسرهم المستخدمين لتلك الوسائل، مع 
قترحات المبحوثين إلنجاح ماألخذ في االعتبار ل

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تقديم الخدمات 
  . اإلرشادية الزراعية

وفيما يتعلق بوسائل التواصل االجتماعي التي يمكن 
استخدامها لتقديم المعلومات اإلرشادية، يمكن التوصية 
بإنشاء صفحة رسمية للجهاز اإلرشادي الزراعي 

تواصل االجتماعي األكثر بالمحافظة على موقع ال
استخداما بين المبحوثين )فيسبوك(، وذلك لتحقيق مزيد 
من االنتشار، وتوفير خيارات متعددة لتوصيل المحتوى 
المعلوماتي اإلرشادي، مع إمكانية إنشاء قناة زراعية أو 
أكثر على موقع "يوتيوب" لبث البرامج الزراعية الهامة 

لها توثيق ونشر لزراع المحافظة، كما يمكن من خال
تجارب المزارعين المبتكرة والمفيدة، على اعتبار أن 
المزارعين ليسوا مجرد مستهلكين للمعلومات الزراعية، 
وأن الخدمة اإلرشادية الناجحة يجب أن تبنى على 
عمليات التعلم المشتركة بين جميع األطراف، هذا إلى 

في  (WhatsApp)جانب إمكانية االستفادة من تطبيق 
سهيل عملية االتصال اإلرشادي، وإرسال واستقبال ت

 المعلومات من وإلى المسترشدين بالمحافظة. 
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ABSTRACT 

 

This research attempts generally to discuss the 

readiness for using social media in agricultural 

extension in Assiut governorate, and it endeavors 

particularly to reach the following aims: (1) Measur-

ing readiness of the extension organization in As-

siut governorate to start providing agricultural ex-

tension services using social media from the view-

point of extension employees; (2) Exploring the 

willingness of farmers in some villages in Assiut 

governorate to obtain agricultural extension ser-

vices using social media, and to identify the most 

significant determinants of the willingness to use 

social media; (3) Knowing about the respondents’ 

views about the advantages, disadvantages and 

suggestions of using social media in agricultural 

extension. The study was conducted on two 

groups of respondents who use at least one of 

social media tools; the first was comprised of 86 

extension employees in Assiut governorate, and 

the second was a sample of 120 farmers selected 

from four villages in Assiut governorate. Data were 

collected using questionnaire form during the  

period from November to December 2018. Fre-

quencies, percentages, arithmetic mean, and 

stepwise multiple regression analysis were used 

for data presentation and analysis. The results 

indicated a decrease in the extension organiza-

tion’s readiness for using social media from the 

viewpoint of extension employees, while farmers 

have a high willingness to use social media to ob-

tain extension services. Therefore, it is necessary 

to use the recommendations of improving the ex-

tension organization’s reediness to use social me-

dia, in order to exploit the high willingness of farm-

ers, and start using social media to provide exten-

sion services in Assiut governorate through imple-

menting an initial initiative through farmers who 

use social media, and then the initiative can be 

expanded to include non-users through their family 

members who are using social media, taking into 

account the respondents’ suggestions for the suc-

cessful use of social media in the provision of agri-

cultural extension services.    

 

Keywords: Readiness, Social Media, Agricultural 

Extension, Assiut Governorate 

 

 

 

 

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:abdelghany18@aun.edu.eg

