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 الملخص 

المنظمـة اإلرشـادیة   دتعداسـاقیـاس  )  1(  یھدف البحـث الحـالي إلـى تحقیـق األھـداف التالیـة:
 واسـتخالص، بمحافظة الـوادي الجدیـد في اإلرشاد الزراعي االجتماعيوسائل التواصل  ستخدامال

فـي  االجتمـاعيوسـائل التواصـل  السـتخدام المنظمـة اإلرشـادیة  استعدادتحسین  لالتوصیات  بعض  
بمحافظـة رشـادي ز اإلمـن العـاملین بالجھـا  المبحـوثین آراءالتعـرف علـى )  2؛ (لزراعـياإلرشاد ا

فـي اإلرشـاد  االجتمـاعيوسائل التواصـل  ومقترحات استخدامات مزایا ومعوق حولالوادي الجدید 
 الـوادي الجدیـدالعـاملین بالجھـاز اإلرشـادي بمحافظـة    جمیـع  علـى  البحـث  وتـم إجـراء  .الزراعي

ً   47  وعـددھم  االجتمـاعيمـن وسـائل التواصـل    دة على األقـلالمستخدمین لواح جمـع   متـ، ومبحوثـا
التكـرارات   تواستخدم،  م  2022  ومارس  فبرایر  يشھرالل  خ  االستبیان  استمارة  استخدامبالبیانات  

أن درجـة   نتـائجال  وبینـت  .لتحلیـل البیانـات وعـرض النتـائجوالنسب المئویـة والمتوسـط الحسـابي  
لـم تصـل   يتماعاالجلتواصل  اوسائل    الستخدامیة بمحافظة الوادي الجدید  رشاداإل  المنظمة  استعداد

فـي اإلرشـاد    وسـائل التواصـل االجتمـاعي  اسـتخدام  فـيللدرجـة التـي یمكـن عنـدھا البـدء  بعد  
ــع  ھــذا االســتعدادتحســین معــھ ضــرورة بالمحافظــة، ممــا یتطلــب  الزراعــي   بعــاداألداخــل جمی
المنظمة اإلرشادیة   استعدادلتحسین  التي توصل إلیھا البحث    التوصیات  من خالل  وذلك  ،المدروسة

في تقدیم الخدمات اإلرشادیة   االجتماعيواصل  وسائل الت  استخدامي  ظة الوادي الجدید للبدء فبمحاف
وســائل  اســتخدامإنجــاح المبحــوثین الخاصــة بمقترحــات ، مــع األخــذ فــي االعتبــار لللمسترشــدین

 .یةدمات اإلرشادفي تقدیم الخ  االجتماعيالتواصل  
 یدالجد الوادي  محافظة االجتماعي، التواصل وسائل ة،دیرشااإل المنظمة الجاھزیة،: المفتاحیة الكلمات
 المقدمة

السـریع  االنتشـارعلـى م  2016  یؤكد البنك الدولي في تقریـره عـن التنمیـة فـي العـالم لعـام
وتخزینھـا  المعلومـات رى لجمـعخـاأل للتقنیـات الرقمیـة (اإلنترنـت والھواتـف المحمولـة واألدوات

ومـات معل ثـورة أعظـم منتصـف فـي في أدي إلـى أن العـالم یقـوالـذ وتبادلھـا رقمیـاً)، وتحلیلیھـا 
باإلنترنت مـع  االتصال لدیھم إمكانیة العالم سكان من ٪40 من تاریخ البشریة، فأكثر في واتصاالت

مـن األسـر،  األفقر المائة العشرین في بین یوم، ومن الشبكة العالمیة كل إلى مستخدمین جدد دخول
 األسر فقـراً  تمتلك أشد أن احتمالھاتف محمول، وأصبح  لدیھا  رسأ 10 من بین كل أسر 7 حوالي

 .(The World Bank. 2016) میاه شـرب لـدیھا  أو مراحیض وجود احتمال من أكبر ھاتفاً محموالً 
 أحـدث تقریـر لھـا إلـى أن متحـدة فـيلألمـم ال منظمـة األغذیـة والزراعـة  السیاق، تشـیر  وفي نفس

فـي  قد یساعد ياألحدث الذ التحول سوف تشكل  ”رقمیة زراعیة رةوث “أن العقد القادم تنبأ  توقعات
  .(Trendov et al., 2019)  المستقبل العالم في سكان احتیاجاتالزراعة   ضمان أن تلبي
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ت بصـورة أكثـر فاعلیـة بمـا وتمكن التكنولوجیا الرقمیة من الوصول إلى واستخدام المعلوما 
ل إدارة أفضـل للمـدخالت والمخرجـات اإلنتاجیـة مـن خـالیمكن مـن تحسـین العملیـات الزراعیـة  

الزراعیة، ومعامالت ما بعد الحصـاد، والتسـویق، وضـمان سـالمة المنتجـات الزراعیـة، وتفـادي 
وتتزایـد   .األمـراضالمخاطر الناجمة عن التقلبات الجویة والكـوارث الطبیعیـة، وانتشـار اآلفـات و

دمـة اجـات المعلوماتیـة للمـزارعین فـي البلـدان المتقالحتیأھمیة التكنولوجیا الرقمیة في ظل تزاید ا
 والنامیة على السواء، ألن علیھم اتخاذ المزید من القرارات المعقدة بشأن كیفیة استخدام أراضـیھم،

واق المتاحـة لشـراء المـدخالت وما ھي المحاصیل التي یمكن زراعتھا وكیفیة ذلـك، وأفضـل األسـ
اطر التــي لقــرارات المتعلقــة بكیفیــة التمویــل وتقلیــل المخــانــب اوبیــع المنتجــات الزراعیــة، إلــى ج

  .(Sylvester, 2013)  یوجھونھا 

بمرحلة انتقالیة بسـبب تحـدیات   ةالنامی  الدولفي  الزراعي  في الوقت الذي یمر فیھ اإلرشاد  و
ن لقد أصبحت الحاجة إلى تحسین اإلرشاد الزراعي أكبـر مـف  مناخ،زیادة السكان والعولمة وتغیر ال

إال مـن خـالل التكثیـف   أن یـتمال یمكن  ما  وھو    حتى یمكنھ مواجھة تلك التحدیات،  وقت مضىأي  
المعلوماتي في أنظمة اإلرشاد، والذي یمكن حدوثھ عندما تستوعب أنظمة اإلرشاد الفرص الرقمیة 

 احتیاجــاتفــي مكوناتھــا الوظیفیــة فــي صــورة تســتند إلــى  رقمنــةلابــدمج وذلــك المتاحــة أمامھــا، 
  .(Mudda et al., 2017)  دفعھا المعرفة بطبیعة الظروف المحلیةعین، وتزارلما

 مفھـوم لتحقیـق  ”Social Media“ االجتماعي التواصل وسائل ظھرتفقد وفي ھذا السیاق، 
 لبنـاء األفـراد حاجـات سد على ذلك لعم وقد مستوى العالم، االفتراضي على االجتماعي التواصل
 یقـوم حیـث تمـاعي،االج التواصـل وسـائل إنكار شعبیة یمكن وال ھم،بین ا فیم أو للتواصل العالقات

 ،ومشـاھدة أصـدقائھم صـفحات التراسل الفوري وزیـارة خاصیة باستخدام الوسائل ھذه مستخدمي
 وســائل التواصــل داماتواســتخ وتعــددت أشــكال .وغیرھــا  الفیــدیو ومقــاطع الصــور ومشــاركة

 بجمیـع انتشـرت اإللكترونیـة، والتـي المنطوقـة لمـةلكبا  یسـمى ما  ظھور على وعملت االجتماعي،
ــا مثـــلأن ــارةواإل ”Comments“ والتعلیقـــات ”Share“والمشـــاركة  ”Like“ اإلعجـــاب واعھـ  شـ

“Mention” تنتقـل ھـا إن القنوات التقلیدیـة، حیـث من وأشمل أوسع بنطاق  قدرتھا  وغیرھا، وتزداد 
المسـتخدمین فـي وقـت  مـن المالیـین أھـا ن یقرویمكـن أ المنطوقة التقلیدیة، الكلمة من أسرع بشكل
  .)2017 سین،(الیا   قصیر

التـي مـن التطبیقـات    كبیـرةمجموعـة    تحتوي على  وسائل التواصل االجتماعيوبالنظر ألن  
منھـا بشـكل كبیـر فـي  ةتفاداالسـفـإن تلـك الوسـائل یمكـن على اإلنترنت والھاتف المحمول،    تعتمد

ا تستخدم نھأ، ھذا إلى جانب  الجدیدة  األفكارلنقل    رقمیةصات  نم  باعتبارھا مجال اإلرشاد الزراعي  
 .)2019 (عبد الغني، خبار والتواصل مع اآلخرینیومیاً في معرفة األمن الجمھور اإلرشادي 

المنظمـة   استعدادعلى مدى    فللتعر  إلى العجالة السابقة، وفي ضوء األھمیة البالغة  واستنادا
 تطبیـق الي  قبـل البـدء فـلتقدیم الخدمات اإلرشادیة    تماعيجاالصل  وسائل التوا  ستخدامالاإلرشادیة  

المنظمــة  اســتعدادبشــكل عــام إلــى دراســة یھــدف البحــث الحــالي فــإن  ،تلــك التكنولوجیــا ل الفعلــي
، الـوادي الجدیـدبمحافظـة  عـي  فـي اإلرشـاد الزرا  االجتماعيوسائل التواصل    ستخداماإلرشادیة ال

 :ةالیالتتحقیق األھداف وذلك من خالل 
 فـي اإلرشـاد الزراعـي االجتمـاعيوسائل التواصل  ستخدامالیة  اإلرشادالمنظمة    استعدادقیاس    -1

 یةاإلرشــادالمنظمــة  اســتعدادتحســین لالتوصــیات بعــض  واســتخالص، بمحافظــة الــوادي الجدیــد
 .الزراعي اإلرشادفي    عياالجتما وسائل التواصل   ستخدامال
 حـولبمحافظـة الـوادي الجدیـد شـادي بالجھـاز اإلرملین  من العـا   المبحوثین  آراءالتعرف على   -2

 .الزراعي  اإلرشادفي   االجتماعيصل  وسائل التوا استخدامومقترحات  مزایا ومعوقات 
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 اإلطار النظري
عبـر اإلنترنـت تسـمح للمسـتخدمین    رقمیـةأدوات  بأنھـا    االجتمـاعيوسائل التواصل    تعرف

أو صـور  أو  (نصـوص  بأشكال متنوعة  اآلراء  مات وتبادل المعلولأو في مجموعات  فردیاً  بالتفاعل  
وسائل التواصل  وتشتمل .(Saravanan and Bhattacharjee, 2017) في العالم االفتراضي فیدیو)

 ,Facebook, Twitter, Instagram) االجتمــاعي علــى كــل مــن: مواقــع الشــبكات االجتماعیــة
Google+, Linkedin)، مـاتوتطبیقات الرسائل الفوریة والمكال (WhatsApp, Viber)،  ومواقـع

اإللكترونیة   والمنتدیات وجماعات المناقشات، والموسوعات،  )Youtube(صور  مشاركة الفیدیو وال
 سـائلوالر(ویكیبیدیا)، ومؤتمرات الفیدیو والمؤتمرات على شـبكة اإلنترنـت، والبریـد اإللكترونـي، 

  .(Stanley, 2013; Andres and Woodard, 2013)  النصیة والصوتیة باستخدام المحمول

 وتقلیص األفراد، االتصال بین اعي العدید من المزایا منھا: تسھیلاالجتم ولوسائل التواصل
آخـر  علـى عصـریة للحصـول تفاعلیـة وسـائل تعتبـر الـدول، كمـا  بـین والجغرافیـة الحدود الثقافیة

ً  مستجدات وسـائل  ھ، وتعـدرفیـالت رمصـاد مـن مصـدر على أنھا  العلم والمعرفة، وینظر إلیھا أیضا
ــة ــة، كمــا ت اتصــال قلیل ــر عــن األفكــار واآلراء وتوصــیلھا التكلف ــیح ســتخدم للتعبی  لآلخــرین، وتت

 وعلى الجانب اآلخـر، فـإن االسـتخدام .وفرص مھنیة للعمل اتصال جھات على لألشخاص العثور
ً یؤدي إلى إضعاف وتقلیل االتصال المباشـر  االجتماعي التواصللوسائل  المفرط  لوجـھ بـین  وجھـا

أو الھـوس  م االفتراضي لوسائل التواصل االجتمـاعي، واإلدمـانبالعال األفراد، حیث یكتفي األفراد
والـذھني،  والنفسیة، والكسل والخمول الجسدي بھا مما یتسبب في العدید من المشكالت االجتماعیة

 Arab Social Media) للمحتـوىفحـص  أو تنظیمیـة لـوائح دالخصوصـیة لعـدم وجـووانتھـاك 
Influencers Summit, 2015) . 

دام وسائل التواصل االجتماعي في مجـال اإلرشـاد الزراعـي مـا یسـمى بقـوة استخ  ویضیف
عنـدما تـدمج قـوة فزیـادة فائـدتھا مـرات عدیـدة،  والتكامل، حیـث یمكـن اسـتخدامھا بشـكل تفـاعلي  

رشـاد یمكـن أن تكـون إلجـال ائل التواصل االجتماعي، فإن النتیجـة فـي مواتف المحمولة ووسا الھ
على إدارة ونقل المعلومات الزراعیـة بفعالیـة للمسترشـدین، فیـتم   سائلتلك الوتساعد  حیث  مبھرة،  

دمج عملیات إنتاج وتسویق المنتجات الزراعیة عن طریق الربط بین المنتجـین والمسـتھلكین لبـدء 
ت المتعلقـة ا نشـر المعلومـا ل أیضًـ كمـا تشـم  .استدامة عالقات مھنیة طویلة األمد ومفیدة للطرفینو

والتكنولوجیا الجدیدة وأنظمة اإلنـذار المبكـر (الجفـاف واآلفـات واألمـراض)   بالمدخالت الزراعیة
 .(Saravanan and Bhattacharjee, 2013)  السوق  واالئتمان وأسعار

ر علـى قـدوسـائل التواصـل االجتمـاعي    نظمة اإلرشادیة السـتخداملما  استعدادویعتبر قیاس  
بذلون سیالعاملین بالمنظمة  یعني أنالتنظیمي  غییر  للت  االستعداد  ارتفاعنظراً ألن    من األھمیة؛  ركبی

أمام تنفیذ التغییر مـن ناحیـة   العقبات المحتملة  ویوجھون  ،من ناحیة  التغییرالمطلوب إلنجاح  الجھد  
 العـاملین اكرإد نـھعلـى أللتغییـر  المنظمـة اسـتعدادوینظـر إلـى  .(Weiner et al., 2008) أخرى

 للفجـوة بـینتقیـیم العـاملین  ویتكون ھذا اإلدراك عن طریـق  ،  بنجاح  تنفیذ التغییر  تھا قدرل  بالمنظمة
 االسـتعدادویشـكل ھـذا    ،التغییـرتنفیـذ  عـد  وما یتوقـع أن یكـون بقبل حدوث التغییر،    واقع المنظمة

  .(Armenakis et al., 1993; Bernerth, 2004) لتغییرل  ممقاوالعم أو ادالوك سواء لسال

األحــدث واألكثــر  االجتمــاعيوســائل التواصــل  الســتخدام المنظمــة اســتعدادمقیــاس  ویمثــل
ــیم  اســتخداما  ــةمــدى لتقی ــة المنظمــات جاھزی ــدیم خــدماتھا ب الخدمی اســتخدام وســائل التواصــل لتق

نحـو  دارةاإل امالتز: لمجموعة من األبعاد وھيالعاملین بالمنظمة تقییم الل من خاالجتماعي، وذلك 
مـدى ووسـائل التواصـل    اسـتخدام  لمزایـا اإلدارة    تفھـم(  عياالجتمـا من وسائل التواصـل    االستفادة

)، والمعرفــة بوســائل التواصــل االجتمــاعي الســتخدامھا  إمكانیــاتمــا یلــزم مــن تــوفیر ل االســتعداد
ھدفین عبـر تالمسـ العمـالء واندماج)، استخدامھا كیفیة و لالستخداماألنسب واصل وسائل التمعرفة  (
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العـاملین   انـدماجوسـائل التواصـل بـین المسـتھدفین و  ستخداما  انتشارل التواصل االجتماعي (وسائ
لجھات التي تستخدم وسائل اوسائل التواصل)، والنظرة التنافسیة (تقییم    من خاللمعاً    والمستھدفین

عـاملین والكانیات المادیة  مر اإلتوافر اإلمكانیات المادیة والبشریة (توافو)،  األھدافلنفس    التواصل
خریطـة   وجـودالقنـوات المناسـبة (  واختیـاروسـائل التواصـل)، والتخطـیط    اماستخدقادرین على  ال

وسائل التواصل)، توثیق التقدم الحادث (تحدید األنشطة التـي   الستخدام  واضحة  خطة عملوزمنیة  
خطـة اس (وضـع كم والقیـحالتو )،استعمالھا لتطویر جدول زمني وستتم من خالل وسائل التواصل 

         .Demand Metric), 2009(  وسائل التواصل) للتحكم في استخدام  واضحة

 طریقة إجراء البحث
 Demand) االجتمـاعيوسـائل التواصـل  سـتخدامال المنظمـة اسـتعدادمقیـاس  تـم اسـتخدام
Metric, 2009) ،تمـاعيجالااصـل وسـائل التو سـتخدامالیة اإلرشادالمنظمة  استعدادلقیاس  وذلك 

 التـزام: وھـيعبـارة موزعـة علـى ثمانیـة أبعـاد  42 اس مـنویتكون المقی  .الوادي الجدیدبمحافظة  
عبـارات)، والمعرفـة بوسـائل التواصـل  5( االجتمـاعيمن وسائل التواصـل   االستفادةاإلدارة نحو  
ــا  6( االجتمــاعي ــدماج، رات)عب ــر وســائل التواصــل  وان  6( مــاعياالجتالعمــالء المســتھدفین عب

عبــارات)،  6( وافر اإلمكانیــات المادیــة والبشــریةتــوعبــارات)،  5( عبــارات)، والنظــرة التنافســیة
عبـارات)، والـتحكم   4(  توثیـق التقـدم الحـادثوعبـارات)،    6(  القنوات المناسبة  واختیاروالتخطیط  

 سا ر مقیـعلـى غـرا  األبعـاد  خماسـيعلى مقیاس    المبحوثینموافقة    وتتدرج  .عبارات)  4(  والقیاس
صـفحات  خمـسعلى  والمقیاس مصمم .)1( افق جداً إلى غیر مو )5( داً بین موافق ج  یتدرج  لیكرت

لـوزن إلدخـال ا  مخصصـة  تعلیمـات المقیـاس، والثانیـةتحتـوي األولـى علـى  حیـث    ،Excel  ملفب
، والرابعـة توسـط درجـات العبـارات داخـل كـل بعـدمإلدخـال    الثةوالث،  بعاداألالنسبي لكل بعد من  

االسـتعداد المسـتھدفة  درجـة  و  ل الموضـح لھـا والشكمتوسط الدرجة الحالیة ألبعاد المقیاس    جنتائل
 الخاصـةلتوصـیات ل، واألخیـرة استخدام وسائل التواصـل االجتمـاعيالتي یمكن عندھا البدء في  

 .المقیاستطبیق  على نتائج   ءً بنا التواصل االجتماعي   تحسین االستعداد الستخدام وسائلب
االجتماعي، یطلب مـن العـاملین وسائل التواصل    الستخدام  المنظمة  استعدادس  ا یق مقلتطبیو
مـع واقـع اإلرشـاد  اتفاقھا لمقیاس طبقاً لمدى اعلى أبعاد    -جھة نظرھمطبقاً لو  –درجة    100توزیع  

، ثـم یـتم بعـد مـن األبعـادالـوزن النسـبي لكـل  وة حساب  الزراعي بالمحافظة، وینتج عن ھذه الخط 
ثم یتم حساب درجة ،  جة الحالیةلعبارات داخل كل بعد، وھو ما یكون الدرات اجرد  سط توحساب م
     :كالتالي Pein (2013)  المعادلة التي أوضحتھا  باستخدام االستعداد

 ) 100  /   بي الوزن النس (   ×)  100  ×)  5  /   الدرجة الحالیة (   =   االستعداد درجة  
العــاملین بالجھــاز اإلرشــادي  عجمیــ علــى االســتبیانتــم توزیــع  ولجمــع بیانــات البحــث فقــد

فـرداً   14  استمارات  استبعادجمع البیانات تم    انتھاءوبعد  فرداً،    61وعددھم    الجدیدالوادي  بمحافظة  
(مواقـع   لواحدة على األقل من وسائل التواصل االجتمـاعيلعاملین باإلرشاد غیر المستخدمین  من ا

التواصل مثل فیسبوك، وتطبیقات الرسائل والمكالمات مثل واتس آب، ومواقع مشاركة الفیدیو مثل 
مـن   %77مبحوثـاً یمثلـون    47  العاملین الذین أجري علـیھم البحـث  بلغ عددوبالتالي فقد    ،یوتیوب)

    .بالمحافظةي اإلرشادجملة العاملین بالجھاز  
 وتـم،  م  2022  ومـارس  فبرایـرشـھري  خـالل    االسـتبیان  استمارة  بواسطةتم جمع البیانات  و

ت واسـتخدم  )،vSPSS.24(  االجتماعیـةاإلحصائیة للعلوم    مجموعة البرامج  باستخدامتحلیل البیانات  
  .لتحلیل البیانات وعرض النتائج  التكرارات، والنسب المئویة، والمتوسط الحسابي
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 لنتائجا
وسائل   الستخدامظمة اإلرشادیة بمحافظة الوادي الجدید  لمنالحالیة والمستھدفة ل  االستعداددرجة  

 في اإلرشاد الزراعي  التواصل االجتماعي 
الحالیـة  سـتعداداال درجـة    ھ بـالرغم أن أنـ  ) 1( وشـكل    ) 1(   جدول ب النتائج الواردة    توضح 

أعلـى مـن  كانت    االجتماعيوسائل التواصل    امستخدال  الوادي الجدیدیة بمحافظة  اإلرشاد  لمنظمةل
 والتي یمكن عندھا البدء في اسـتخدام  االستعداد المستھدفة درجة  إال أن  ،  ) درجة  57.7(   توسط الم 

االسـتعداد    درجـةدرجـات عـن    10  درجـة بفـارق قـدره  67.7  كانـت   وسائل التواصل االجتمـاعي
اإلرشـادیة بمحافظـة الـوادي الجدیـد   ةالمنظمـ  اسـتعدادوبالتـالي یمكـن القـول بـأن درجـة    ،الحالیة 

 فـي اسـتخدامللدرجة التي یمكن عنـدھا البـدء  لم تصل بعد    االجتماعيلتواصل  اوسائل    الستخدام
 تحسـینمعـھ ضـرورة  ، مما یتطلـب  بالمحافظة  في اإلرشاد الزراعي   وسائل التواصل االجتماعي

 االجتمـاعيوسائل التواصـل    تخداماس  في  لبدءا  حتى یمكنالمقیاس  داخل جمیع أبعاد    ھذا االستعداد
             .یة بالمحافظةاإلرشادمات  في تقدیم الخد

ــدول   ــ 1.ج ــتھدفة درجات ال ــة والمس ــتخدامالحالی ــادیة الس ــة اإلرش ــتعداد المنظم ــائل التواصــل الس  وس
  الوادي الجدیدبمحافظة  في اإلرشاد الزراعي  االجتماعي

  المنظمة الستخدام  استعداد مقیاس  أبعاد م
  التواصل االجتماعي وسائل

الوزن 
 النسبي 

الیة  الدرجة الح
 (المتوسط) 

درجة  
   االستعداد 

االستعداد  درجة 
 المستھدفة 

من وسائل  االستفادة اإلدارة نحو  التزام 1
 7.1 5.7 2.1 13.6 التواصل االجتماعي 

 24.8 22.0 3.9 28.2 المعرفة بوسائل التواصل االجتماعي 2
 18.2 16.1 3.7 21.7 فینالعمالء المستھد اندماج 3
 3.4 2.6 1.6 8.2 النظرة التنافسیة 4
 8.1 6.9 2.8 12.3 توافر اإلمكانیات الالزمة 5
 2.9 2.1 1.4 7.5 القنوات المناسبة واختیارالتخطیط  6
 1.7 1.2 1.3 4.8 توثیق التقدم الحادث  7
 1.5 1.1 1.5 3.7 التحكم والقیاس 8
 درجة 67.7 درجة 57.7 - - درجة)  100 من( االستعدادإجمالي درجة  

  االستبیان  استمارات المصدر:

الـوادي الجدیـد ألبعـاد مقیـاس العـاملین بالجھـاز اإلرشـادي بمحافظـة  درجات تقیـیم  متوسطات    1.  شكل
  وسائل التواصل االجتماعي استعداد المنظمة الستخدام
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 اإلرشـادفـي    اعي االجتمـوسـائل التواصـل    سـتخدامال  یةاإلرشـادظمـة  المن  اسـتعدادكیفیة تحسین  
 الزراعي 

فـي خطوتـھ وسـائل التواصـل االجتمـاعي    الستخدامالمنظمة اإلرشادیة  یقوم مقیاس استعداد  
  اسـتعداد كیفیة تحسـین بتحدید البنود الخاصة بعلى نتائج تطبیق المقیاس    بشكل مباشر بناءً األخیرة  
دلیـل  شـكلفـي ویتم ذلـك س، جمیع أبعاد المقیا  داخلوسائل التواصل  ستخداماإلرشادیة ال  المنظمة

تنفیـذھا   التي یجبالتوصیات  )  2شكل (یوضح  و  .أبعاد المقیاسلتوصیات التي یجب تنفیذھا داخل  ل
للبـدء فـي اسـتخدام وسـائل التواصـل   الـوادي الجدیـدالمنظمة اإلرشادیة بمحافظـة    استعدادلتحسین  

المبـادرة تنفیـذ  عدة القائمین على  مسا   من خاللھا والتي یمكن  ،  یةالخدمات اإلرشادتقدیم  لاالجتماعي  
لماً ع  ،الوادي الجدیدبمحافظة    في اإلرشاد الزراعيوسائل التواصل االجتماعي    الستخدام  المحتملة

   .المنظمة اإلرشادیةتتناسب مع أنشطة ومھام ل  دلیل التوصیاتصیاغة عبارات   إعادةقد تم بأنھ  
وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد   الستخدام  استعداد المنظمة اإلرشادیةتحسین    توصیات  .2  شكل

 الزراعي بمحافظة الوادي الجدید

 
 

 الحالي البحثبناًء على نتائج  )Demand Metric. 2009(: مستخلص من المصدر
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ومعوقات    حول  المبحوثین  آراء استخداممزایا  التواصل    ومقترحات  في    تماعي االجوسائل 
   اإلرشاد الزراعي 

 ومقترحـاتمزایـا ومعوقـات ب  المتعلقـةالمبحـوثین  آراء    )2(  توضح النتـائج الـواردة بجـدول
 یتعلـق بمزایـا اسـتخدامومنھ یتبین فیما ، في اإلرشاد الزراعي  االجتماعيوسائل التواصل  استخدام  

لومــات وصــیل المعتســرعة تمكــن مــن  ھــا أن فــي اإلرشــاد الزراعــي االجتمــاعيوســائل التواصــل 
وتســھیل ، نشــر المعلومــات المتعلقــة بالمســتحدثات الزراعیــة، إلــى جانــب اإلرشــادیة للمسترشــدین

وتــوفیر المعلومــات ، التواصــل بــین المــزارعین وبعضــھم الــبعض وبــین المــزارعین والمرشــدین
    .العاجلة حول حالة الطقس واآلفات واألمراض

 توضـح،  فـي اإلرشـاد الزراعـي  جتمـاعياالتواصل  وسائل ال  فیما یتعلق بمعوقات استخدامو
ال یمكـن أن تغنـي أن ھـذه الوسـائل  المعوقات تمثلـت فـي    ھذهأن أھم  جدول  بنفس الالنتائج الواردة  

للـرد علـى مـن المتخصصـین  وصـعوبة تـوفیر عـدد كـافي  ،  اإلرشـادي وجھـاً لوجـھ  االتصالعن  
ل كـل مـزارع علـى حـده، دیة لمشـاكصعوبة تقدیم معلومات وحلول فرو،  المسترشدین  استفسارات

 .الوسائل ھذهیصعب من التعلیم اإلرشادي من خالل مما  إلى جانب تعدد مصادر المعلومات  
 اسـتخدام للنجـاح فـيأن أھم مقترحات المبحوثین   النتائج الواردة بنفس الجدولوأخیراً، تبین  

رشادیة في الوقـت لومات اإلتقدیم المعتمثلت في    في اإلرشاد الزراعي  االجتماعيوسائل التواصل  
اإلمكانیـات تـوفیر  وبناًء علـى حاجـات المسترشـدین،    المحتوى التعلیمي  تحدیدو،  المناسب لتقدیمھا 

تضمین جمیع األطراف ذات الصلة بالعمـل اإلرشـادي وھذه الوسائل،    الستخدامالالزمة للمرشدین  
علـى الصـور   مـادباالعتطة  تقدیم المعلومـات بصـورة مبسـإلى جانب  زراع)،    -باحثین  -(مرشدین

         .واألفالم قدر اإلمكان
فـي  االجتمـاعيوسـائل التواصـل   اسـتخدامومقترحـات  مزایـا ومعوقـات    حـولآراء المبحوثین    .2  جدول

 )47(ن=  اإلرشاد الزراعي
 عدد  آراء المبحوثین حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي م

 في اإلرشاد الزراعي االجتماعيل ئل التواصوسا استخداممزایا 
 37 توصیل المعلومات اإلرشادیة للمسترشدینسرعة  1
 32 نشر المعلومات المتعلقة بالمستحدثات الزراعیة  2
 24 تسھیل التواصل بین المزارعین وبعضھم البعض وبین المزارعین والمرشدین  3
 17 مراضفات واألتوفیر المعلومات العاجلة حول حالة الطقس واآل 4

 في اإلرشاد الزراعي  االجتماعيوسائل التواصل  استخداممعوقات 
 31 اإلرشادي وجھاً لوجھ   االتصالال یمكن أن تغني عن  1
 29 المسترشدین  استفساراتللرد على من المتخصصین صعوبة توفیر عدد كافي  2
 21 ه صعوبة تقدیم معلومات وحلول فردیة لمشاكل كل مزارع على حد  3
 13 عدد مصادر المعلومات یصعب من التعلیم اإلرشادي من خالل تلك الوسائل  ت 4

 في اإلرشاد الزراعي االجتماعيوسائل التواصل  استخداممقترحات إنجاح 
 26 تقدیم المعلومات اإلرشادیة في الوقت المناسب لتقدیمھا  1
 19 بناًء على حاجات المسترشدین المحتوى التعلیمي تحدید  2
 15 ھذه الوسائل  الستخداماإلمكانیات الالزمة للمرشدین ر توفی 3
 11 زراع)  -باحثین  -تضمین جمیع األطراف ذات الصلة بالعمل اإلرشادي (مرشدین 4
 8 على الصور واألفالم قدر اإلمكان  باالعتماد تقدیم المعلومات بصورة مبسطة  5

   االستبیان استمارات :المصدر
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 التوصیات

اإلرشـادیة   المنظمـة  اسـتعدادأن درجـة    مـنالبحـث الحـالي  إلیـھ نتـائج  ما أشارت  في ضوء  
للدرجة التي یمكـن عنـدھا  لم تصل    االجتماعيلتواصل  اوسائل    الستخدامبمحافظة الوادي الجدید  

معـھ بالمحافظة، مما یتطلـب    في اإلرشاد الزراعي   وسائل التواصل االجتماعي  في استخدامالبدء  
التـي التوصـیات    مـن خـالل  ، وذلـكالمدروسـة  بعـاداألداخل جمیـع    االستعدادھذا  تحسین  ضرورة  

للبـدء فـي   الـوادي الجدیـدیة بمحافظـة  اإلرشادالمنظمة    استعدادلتحسین    الحالي  البحثإلیھا    توصل
، مـع األخـذ فـي یة للمسترشـدیناإلرشـادفـي تقـدیم الخـدمات    االجتمـاعيوسائل التواصل    استخدام
تقـدیم فـي  االجتمـاعيوسـائل التواصـل    اسـتخدامإنجـاح  لخاصـة با  مبحـوثینالمقترحـات  ل  االعتبار

     .یةاإلرشادالخدمات  
، یةاإلرشـادلتقـدیم المعلومـات  ھا  اسـتخدامالتـي یمكـن    االجتماعيوسائل التواصل  وبالنظر ل

، فیسـبوكقـع علـى موالـوادي الجدیـد بمحافظـة    ياإلرشـادللجھـاز  رسمیة    ةإنشاء صفحیمكن  فإنھ  
حـي لألنشـطة اإلرشـادیة الزراعیـة اللبـث  ل  "یوتیـوب"قناة زراعیة على موقع    إنشاءإلى  باإلضافة  

 مـن تطبیـق   االسـتفادةكمـا یمكـن    ،زراع المحافظـةل  الھامةبرامج الزراعیة  البالمحافظة إلى جانب  
(Whats App)  الـوادي  حافظـةالتواصل بین المزارعین والعاملین بالجھاز اإلرشـادي بفي تسھیل

  .الجدید
 المراجع

الشـرائي مـن  السلوك على االجتماعي التواصل مواقع استخدام أثر .)2017( فیصل الیاسین، مضاء
األوسـط،  الشـرق  اإللكترونیة، رسالة ماجستیر، كلیة األعمال، جامعة الكلمة المنطوقة خالل

 .األردن
 .القاھرةالتوزیع،  اإلرشاد الزراعي الرقمي، دار العلوم للنشر و .)2019(  عبد الغني، محمد محمد
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Abstract 
The current research aims to achieve the following objectives: (1) 

Measuring extension organization’s readiness to use social media in New Valley 
Governorate and extracting some recommendations to improve extension 
organization’s readiness to use social media in agricultural extension; (2) 
Knowing about the respondents’ opinions about advantages, barriers and 
suggestions for using social media in agricultural extension. The study was 
conducted on all extension employees in New Valley Governorate who use at 
least one of social media tools (47 respondents). Data were collected using 
questionnaire forms during February and March 2022. Frequencies, percentages 
and arithmetic mean were used for data presentation and analysis. Results 
showed that the extension organization’s readiness degree to use social media in 
New Valley Governorate has not yet reached the point at which it is possible to 
start using social media in agricultural extension in this governorate, which 
requires improving this readiness through the recommendations that the current 
study had reached, taking into account the respondents’ suggestions to use social 
media in agricultural extension.  


