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 الملخص
(المرشـدین    لمعلومات الزراعیةادر  امصـالزراع في بعض  قیاس درجة ثقة   البحث   سـتھدفإ

ــتلزمات الزراعیة، وقادة الزراع ببعض قرى  ــیوطالزراعیین، وتجار المسـ ، والوقوف  محافظة أسـ
وأجري البحث    .المدروســـة  لمعلومات الزراعیةادر افي مصـــثقة الزراع  الفروق بین  على معنویة  

اً تم    241  على ارھإمزارـع افـظة أســـــیوطمن ثالث قرى   مختـی اً بمـح تم جمع  و  .اختیرت عشـــــوائـی
ب  إو ،2022  سـبتمبرسـتبیان خالل شـھر  إلسـتمارة اإسـتخدام  إالبیانات ب سـتخدمت التكرارات، والنـس

لتحلیل    Kruskal-Wallis one-way analysis of variance إختبارو والمتوـسط الحـسابي،  المئویة
  إنخفاض ثقة الزراع المبحوثین في المرشدین الزراعییننتائج  ال  وأظھرت   .البیانات وعرض النتائج

ــ ــطة في قادة الزراع كمصـ ــتلزمات الزراعیة، بینما كانت ثقتھم متوسـ در للمعلومات  اوتجار المسـ
در  افي مصـــــإلى وجود فروق معنوـیة بین ثـقة الزراع المبحوثین  كـما أشـــــارت النـتائج  .  الزراعـیة

ــة  لمعلومات الزراعیةا ــحة بین    .المدروسـ ــرورة مواجھة فجوة الثقة الواضـ ــى البحث بضـ وأوصـ
الزراع والمرشـــــدین الزراعیین، وذـلك عن طریق معرـفة األســــــباب التي جعـلت ثـقة الزراع في 
المرشـــدین الزراعیین أقل من ثقتھم في المصـــادر األخرى، ثم تدریب المرشـــدین الزراعیین على  

على تحســین العالقة بین الطرفین بما یســاھم في مما ینعكس باإلیجاب   كیفیة إكتســاب ثقة الزراع،
 أسیوط.بمحافظة  تنمیة دور الجھاز اإلرشادي

 أسیوطمحافظة ، الزراعیة لمعلومات ادر امص، الثقة الكلمات الدالة:
 والمشكلة البحثیة المقدمة

 مصـــــادر  الریفـیة، حـیث تلـعب   والتنمـیة  الزراـعة  في مـجال ـھاـمة  ـمدخالت  تعتبرالمعلوـمات 
  كما یخلق  بھا،  درایة  على  یجعلھم  مما  المســـتحدثات للزراع  توصـــیل  في  رئیســـیًا دوًرا  المعلومات 

  على  مـباشـــــر  بشــــــكل المعلوـمات   قیـمة  وتعتـمد .  تبنیـھا  على  النـھاـیة بـھا ویحفزھم في  ـلدیھم االھتـمام
  المعلومـات كمـا تمثـل  ).  Abdul Rahman et al., 2016(  توقیتھـا  وحســـــن  وأھمیتھـا  محتواھـا

  عدم  تقلیل  في  وبصــورة عامة القرار،  صــنع  عملیة  خطوات   من  خطوة  كل  في  المطلوبة المدخالت 
 ).Solano et al., 2003( التأكد المرتبط بإتخاذ القرارات 

اج ات في  إلى  المزارع  ویحـت ددة من المعلوـم ت   أنواع متـع ــب   الوـق اســـ اذ   المـن  القرارات   التـخ
  التي  إلى الوـسائط المعلومات   المختلفة. وتـشیر مـصادر  الزراعي  اإلنتاج  بأنـشطة  الـصحیحة المتعلقة

 متعددة  مصـــادر  على  المزارعون  ویعتمد .  لیســـتخدمھا  یحصـــل من خاللھا الفرد على المعلومات 
الـجدیدة، خاصـــــة في ظل ما یواجـھھ الزراع من تـحدیات   اإلنـتاج  خـیارات   على  للتعرف للمعلومات 

ا اج الزراعي والحـف ادة اإلنـت ة  زـی اخـی أقلم مع التغیرات المـن ــادر ظ على الموارد والـت وتتنوع مصـــ
ــادیة  المعلومات الزراعیة ما بین اإلذاعة ــدون  والتلفزیون والمطبوعات اإلرشـ   والجمعیات   والمرشـ

., Adio et al., 2016; Borrelli et al( وتجار المســتلزمات الزراعیة والزراع اآلخرون  التعاونیة
2018(. 
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تـلك    نـقل  تحســـــین للمعلوـمات إلى  المختلـفة ثقـتة الزراع في المصـــــادر  فھم  یؤدي  أن  ویمكن
ــادر التي تتمتع بالثقة من ھؤالء المزارعین  المعلومات   )Borrelli et al., 2018( من خالل المصـ

  فـقد أشـــــار بعض الـباحثون إلى أن أـحد أھم مـحددات قبول الزراع للمعلوـمات الزراعـیة الـجدـیدة ھو
ــدر  تھم  ثق ــادر المعلومات الزراعیة لالزراع إختالف تقییم  تبین  المعلومات، حیث  ھذه  في مص   ،مص

یثق آخرون في مصــادر أخرى    في حینالزراع اآلخرین،  في جیرانھم وأقاربھم من  یثق    فبعضــھم
 .)Buck and Alwang,2011( المستلزمات الزراعیة أو تجار رشد الزراعيمثل الم

ــعوبة قیاس   ــادر المعلومات   الثقة، إال أن المزارعینوبالرغم من صــ یقیمون ثقتھم في مصــ
  شعوري، مما یستلزم معھ فھم طبیعة عالقة الثقة بین الزراع ومصادر المعلومات   ال  المختلفة بشكل

وفي ضـوء ما سـبق، وبالرغم من أھمیة دراسـة ثقة    ).Downey, 2022(  حول المعلومات الزراعیة
ــادر   ــةالزراع في مصـ ــات الخاصـ بھذا   المعلومات الزراعیة المختلفة، إال أنھ یالحظ ندرة الدراسـ

 .ثقة الزراع في مصادر المعلومات الزراعیةقیاس  یستلزم معھ، مما الموضوع
 أھداف البحث

، وتجار  ینالزراعی  ین(المرشــد   لمعلومات الزراعیةادر  امصــالزراع في بعض  قیاس درجة ثقة    -1
  .محافظة أسیوطببعض قرى المستلزمات الزراعیة، وقادة الزراع) 

  الـمدروســـــة  لمعلوـمات الزراعـیةادر  امصـــــفي  ثـقة الزراع  الفروق بین  الوقوف على معنوـیة  -2
 .، وتجار المستلزمات الزراعیة، وقادة الزراع)المرشدین الزراعیین(

 اإلطار النظري
الزراع   التخاذ   األـساـسیة  المتطلبات   من  واـستخدامھا المعلومات   لمـصادر الدقیق  التحدید   یعتبر

ــلیمة، حیث تتمثل للقرارات  ــیة  الوظیفة  السـ ــدر المعلومات   الرئیسـ المزارع   معرفة  زیادة  في  لمصـ
 المعلوـمات   تكون ولكي  .أـماـمھ المـتاـحة  الخـیارات  أنواع تقلـیل أو  الـتأـكد ـلدـیھ،  ـعدم  مســـــتوى لتقلـیل
ــلھ في  وذات   دقیقة  تكون  أن  یجب   فعالة، ــلة بإحتیاجاتھ وتصــ ــب  الوقت   صــ  .Adioet al( المناســ
2016.(  

 إلى وتوجیھھا الرـسالة إعداد  عن الجھة المـسئولة أو إلى الـشخص  المعلومات  مـصدر یـشیرو
 على منھ الفرد  یحصـل الذي بأنھ المصـدر المعلومات  مصـدر ویعرف)، 1997  المسـتقبل (صـالح،

ات  ھ التي تشـــــبع المعلوـم اـت اـج ل، احتـی د   ).2002 (الوردي ومجـب ات (عـب اـب د من الكـت دـی   وترى الـع
الزراعیة   أن مـصادر المعلومات )  2018،  الجزار وآخرون؛  1995 ـسالم وـشاكر،؛  1988 المقـصود،

ــم إلى: الھیئات الزراعیة (األجھزة ــاد  وجھاز الزراعیة، تقســ الزراعي، ومراكز التدریب  اإلرشــ
الشــخصــیة (المرشــد الزراعي، والجیران   والمصــادر الزراعیة)، التعاونیة الزراعیة، والجمعیات 

 والتلیفزیون)، الجمــاھیریــة (الرادیو، والمطبوعــات، واألقــارب، وقــادة الزراع)، والمصــــــادر
 والمصادر التجاریة (تجار مستلزمات اإلنتاج الزراعي).

ــول  ویؤدي ــحیحة  المعلومات  إلى  الوصـ ــب   الوقت  في  الصـ ــكل المناسـ ــحیح  بالشـ   ومن  الصـ
  إتاحة المعلومات   یجب   ولھذا وفشــــلھ،  المزارع  نجاح  بین  التوازن  إلى تغییر  الصــــحیح المصــــدر
ــتلزم  مقبولة  مصــادر  خالل  من  للمزارعین  مدى ثقة المزارعین في المصــادر  تحدید   لدیھم، مما یس

 .(Opara, 2008) یستخدمونھا التي للمعلومات  المختلفة
ــال  ردود أفعال الزراع نحو جھود   ویرى البعض بأن ــكل  االتص   عالقة  تطویر  خالل  من  تتش

من جھة والزراع من   المعلومات مصــــادر    بین  الثقة  مصــــادر المعلومات، مما یعزز بیئة  الثقة في
ــح أھمیة الفھم ــامل  جھة أخرى، ولذلك تتضــ ــادر عدد   تزاید   مع  للثقة  الشــ   المعلومات وكمیة  مصــ

 في  تســـــاعد   من كونھا  كما تنبع أھمیة الثقة  .عنھا  تنتج  التي  فاعلالت  الذي تـقدمھ وخیارات   المحتوى
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ــال ــھیل اإلتصـ ــد   خالل  من  تسـ ــمح  الفجوات   سـ ــالیة، وتسـ   لألطراف المختلفة  الثقة  عالقات   االتصـ
 .(Brad et al., 2013) القرارات  التخاذ  الالزمة المعلومات   على  والحكم أفضــل  بشــكل  بالوصــول

  المعلومات  لمصــــادر  المزارعین  نظرة  الحدیث عن  الھام والحاســــم عند تمثل الثقة العامل   وبالتالي
  إعتقاد مصدر المعلومات بأنھ موضع ثقة الزراع من ناحیة، ودرجة  كبیر بین فرق  فھناك  المختلفة،

  .(Downey, 2022) الثقة من جانب الزراع من ناحیة أخرى ھذه وجود 
 Maister et al. (2000) طورفقد وفیما یتعلق بقیاس درجة الثقة في مصـــادر المعلومات، 

وتم  ،  )التوجھ الذاتي/    األلفة+   اإلعتمادیة+   المصـــــداقیة(درجة الثقة =   الثقة لقـیاس درجةمـعادلة  
وھي: المصــداقیة أو الثقة في األقوال    أســاســیة أبعاد محصــلة ألربعة  تعریف الثقة من خاللھا بأنھا  

)، واإلعتمادیة أو الثقة في األفعال  للمتلقيوإلمامھ بالمعلومات الالزمة   مصــدر المعلومات   صــدق(
وعلى الوجھ الصــحیح)، واأللفة أو الثقة في المشــاعر   بدقة  المعلومات على تقدیم  المصــدر  (قدرة

)، والتوجھ الذاتي أو الثقة في مصدر المعلومات مع  (الشعور باألمان واإلرتیاح النفسي عند التعامل  
  ).المتلقي بدالً من تلبیة إحتیاجات    لمصدر المعلومات الدوافع (الرغبة في تحقیق األھداف الشخصیة  

المصـــــداقـیة   أبـعاد تطـلب زـیادة ت  مصـــــدر المعلوـمات المـعادـلة، ـفإن زـیادة الثـقة في  وفي ضـــــوء 
ــدر المعلومات التوجھ الذاتي   إنخفاض واأللفة، في مقابل    واإلعتمادیة  ,Green and Howe) لمصـ

ــتفادة من  .  (2012 ــادر المعلومات في  مقیاس للثقة  في تطویر    درجة الثقة  معادلةوقد تم إإلســ   مصــ
(Green, 2011; Trusted Advisor Associates LLC, 2019)  ،ــتخدامھ ثقة    في قیاس وتم إســ

إســتخدامھ    كما تم،  (Newman and Briggema, 2016) تجار المســتلزمات الزراعیةالزراع في 
     ).2020، (عبد الغني قیاس الثقة في المرشد الزراعي كمصدر للمعلومات الزراعیةفي 

 البحثیةالطریقة 
(المرشـــــد عـمد البـحث الـحالي لقـیاس ثـقة الزراع في بعض مصـــــادر المعلوـمات الزراعـیة 

  مقیاس الثقةإسـتخدم البحث  لتحقیق ذلك  ، والزراعي، وتجار المسـتلزمات الزراعیة، وقادة الزراع)
الذي  و،  (Green, 2011; Trusted Advisor Associates LLC, 2019) في مصــادر المعلومات 

  ،والثقة   ،واإلعتمادیة ،(المصــداقیة  لكل بعد من أبعاده األربعة  بنود بواقع خمســة    بند  20 یتكون من
على غرار  رـجة موافـقة المبحوث على مقـیاس خـماســـــي ویعتـمد المقـیاس على د ،  والتوـجھ اـلذاتي)

درجة   في تقدیرویعتمد المقیاس    ،)1( إلى غیر موافق جداً ) 5( یتدرج بین موافق جداً   مقیاس لیكرت 
 . درجة 15 – 0.6 من یتراوح المدى النظري لدرجة الثقةو ،الثقةدرجة معادلة  الثقة على

اختیـار ثالث مراكز على عینـة من الزراع تم اختیـارھـا عن طریق    وأجري البحـث على
، ثم تم  وأبنوب   والفتح  أـسیوطعـشوائیاً من بین مراكز محافظة أـسیوط اإلحدى عـشر، فكانت مراكز  

ــوائیاً بكل مركز من المراكز الثالثة ــابقة  اختیار قریة عش ــفر ذلك عن اختیار قریة  الس   منقباد ، وأس
  تمثلت شـاملةو.  بمركز أبنوب بمركز أسـیوط، وقریة بني زید بمركز الفتح، وقریة السـوالم البحریة  

ث   ددھمالبـح ة وـع القرى الثالـث ائزین ـب ً   2411  في جمیع الزراع الـح ا ة  1193(  مزارـع اً بقرـی   مزارـع
اد    )، وتم اختـیار عیـنةالســـــوالم البحرـیةمزارـعاً بقرـیة   395و،  بني زـید مزارـعاً بقرـیة    823و ،منقـب

ــوائیة منتظمة   ــوف الحائزین  عشــ   الزراع الحائزین بكل قریة، وبالتالي بلغمن  ٪ 10  بواقعمن كشــ
ة ً   241  حجم العیـن ا ة    119( مبحوـث اً بقرـی اد مزارـع ة    82و،  منقـب اً بقرـی د مزارـع ً   40و،  بني زـی ا   مزارـع

 .)السوالم البحریةبقریة 
ــتخدام  إجمع البیانات ب  تموقد   ــتمارة اإس ــھر  إلس ــتبیان خالل ش ــبتمبرس   وتم تحلیل  ،2022  س

ــتخدام  إبالبیانات   ــائیة للعلوم االجتماعیة  حزمةســ ــتخدامكما  ،  )v.24SPSS(  البرامج اإلحصــ   تم إســ
  لنســب ســتخدمت التكرارات، واإو  .تضــمنھا البحث   إلعداد الرســوم البیانیة التي  6201Excel  برنامج

 Kruskal-Wallis one-way ، كما تم إـستخدام إختبارالنتائجلعرض   المئویة، والمتوـسط الحـسابي
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analysis of variance    ة  للوقوف على ة الزراع  الفروق بین  معنوـی ــثـق ات ا  درافي مصـــ لمعلوـم
   . المدروسة الزراعیة

 النتائج
 المدروسة لمعلومات الزراعیةادر افي مصثقة الزراع قیاس درجة : أوالً 

  ألبعاد درجات تقدیر المبحوثین  متوســـطات    )1(  وشـــكل  )1(  النتائج الواردة بجدول  توضـــح
ــا ــة، ومنھا یتبین إنخفاض    لمعلومات الزراعیةادر الثقة في مصـ ــطات  المدروسـ   ثقةدرجات  متوسـ

 3.79، درجة 2.33( الزراعیة المســـــتلزمات وتـجار    في المرشـــــدین الزراعیینالمبحوثین  الزراع  
 5.25(  ـقادة الزراع كمصـــــدر للمعلوـمات )، بینـما ـكاـنت ثقتھم متوســــــطة في  درـجة على الترتـیب 

ــدر للمعلومات درجة الثقة الكلیة للزراع المبحوثین  مما یعني أن    درجة). تقع   في قادة الزراع كمص
المنخفضة    درجات)، بینما وقعت ھذه الدرجة داخل الفئة  10  ألقل من  5(  داخل الفئة المتوسطة للثقة

 .)درجات  5 (أقل من وتجار المستلزمات الزراعیة في المرشدین الزراعیینللثقة 
الي یتبین أن الزراع المبحوثین یثقون   الـت ةبشــــــكل أكبر  وـب ــادر محلـی ادة الرأي كمصـــ  في ـق

الزراعیــة المبحوثین    إعتبــار أنوذلــك على  ،  للمعلومــات  القــادة  یرون أن  الزراع  ــدیھمھؤالء    ل
دیم ــدق في تـق الصـــ دمون للزراعدرجـة)، كمـا    4.82(  ھـاالمعلومـات الالزمـة ویتمتعون ـب  أنھم یـق

  معھماإلرتیاح النفســــي عند التعامل  بر الزراع وإلى جانب شــــعدرجة)،    4.59( المعلومات الدقیقة
  تعاملھم مع  عند فقط    الشــخصــیة  مصــالحھمتحقیق  لیســعون  ال  أن ھؤالء القادة    كمادرجة)،    4.91(

  درجة).  2.73( الزراع
المســـــتلزـمات الزراعـیة كمصـــــادر  في تـجار الزراع المبحوثین    یثقوعلى الـجاـنب اآلخر، 

ادة المحلیین ل من ثقتھم في الـق ة أـق درـج ة ـب ات الزراعـی ة للمعلوـم ارـی ث یرى المبحوثون أن،  تـج   حـی
 4.63(  ـبدـقة للزراع  ـھایـقدمونودرـجة)،   4.45(  التي یحـتاجـھا الزراعـلدیھم المعلوـمات    التـجارھؤالء  

  یھتمونولكن ھؤالء التـجار  درجة)،  4.22معھم (لتـعامل بالراحة في االزراع كـما یشـــــعر  درجة)، 
 درجة).  3.51( تعاملھم مع الزراعأثناء  الشخصیة مصالحھمتحقیق لفقط 

اـبلوفي   ــادر    المـق ــدین الزراعیین كمصـــ ة الزراع في المرشـــ ة ـكاـنت ثـق للمعلوـمات حكومـی
ــد  ــة، حیث ینظر الزراع للمرش   ینالزراعی   ینالزراعیة ھي األقل بین مصــادر المعلومات المدروس

أنھ اجھـا الزراعمعلومـات  لل  ونیفتقر  مـب ةال  و،  )درجـة  2.34(  التي یحـت دقیـق دمون المعلومـات اـل   یـق
 2.75( ھؤالء المرشدینمع    باألمان عند التعاملكما أن الزراع ال یـشعرون  ،  )درجة  2.56( للزراع
النظر    بغض   الـشخـصیة  مھأھدافباإلـضافة إلى أن ھؤالء المرـشدین ال یھتمون ـسوى بتحقیق  ،  )درجة

  .)درجة 3.29( للزراعبالنسبة عن أھمیتھا 
  لمعلومات الزراعیةادر  الثقة في مصاألبعاد درجات تقدیر المبحوثین متوسطات  .1  جدول

لمعلومات  ا در الثقة في مص اأبعاد 
 الزراعیة 

 الثقة درجات   اتمتوسط
 قادة الزراع  تجار المستلزمات الزراعیة  المرشدین الزراعیین 

 4.82 4.45 2.34 المصداقیة 
 4.59 4.63 2.56 اإلعتمادیة 

 4.91 4.22 2.75 األلفة 
 2.73 3.51 3.29 التوجھ الذاتي 

 5.25 3.79 2.33 درجة الثقة الكلیة 

 إستمارات اإلستبیان المصدر: 



 

 محافظة أسیوط ببعض قرى لمعلومات الزراعیة ادر  امصالزراع في بعض قیاس ثقة 

265                                                                                 )269 -261Assiut J. Agric. Sci. 53 (5) 2022 ( 

 

 لمعلومات الزراعیةادر الثقة في مصاألبعاد درجات تقدیر المبحوثین  متوسطات  .1 شكل

ة في  یتعلق بتوزیع    وفیمـا اً لمســـــتوى الثـق ــالمبحوثین وفـق ةادر  امصـــ   لمعلومـات الزراعـی
ــة، ــكل  )2(  توضــح النتائج الواردة بجدولف  المدروس ) ٪70.5(  المبحوثین  الزراع  غالبیة  أن  )2(  وش
منھم  % 26.6  ، وذلك في مقابل وقوعالثقة المنخفض في المرشـدین الزراعیینمسـتوى  وقعوا داخل  

  وتوضـح  .مرتفع )٪2.9(  للنسـبة الباقیة منھمالثقة    مسـتوى  كان، في حین  المتوسـطةالثقة  داخل فئة  
  یتمیزون  )٪50.6(  أكثر من نصـــــف الزراع المبحوثین بقلیــلأن  النتــائج الواردة بنفس الجــدول  

ــتوى ثقتھم   ــتلزمات الزراعیةفي  بإنخفاض مس ــدر للمعلومات الزراعیة،    في تجار المس بینما  كمص
ــطة،  الثقة فئة داخل  منھم  %34.9  قعی ــبة  تقع  حین في المتوســ   داخل فئة  )٪14.5(  منھم  الباقیة  النســ

  كمصــــدر  أما فیما یتعلق بمســــتوى ثقة الزراع المبحوثین في قادة الزراع.  المرتفع  مســــتوى الثقة
ة ات الزراعـی ائج  للمعلوـم دول، فتبین النـت ل من نصـــــف الزراع المبحوثین  الواردة بنفس الـج   أن أـق

طة في ھؤالء القادة كمصـدر للمعلومات الزراعیة، بینما    )44.4٪(   یقعیقعون داخل فئة الثقة المتوـس
ــة، في  داخل فئة  منھم    37.8% ــبة  الثقة المنخفضــ   فئة  داخل )٪17.8م (منھ الباقیةمقابل وقوع النســ

  .المرتفع مستوى الثقة
= المدروـسة (ن لمعلومات الزراعیةادر  امصـ وفقاً لمـستوى الثقة في   للزراع المبحوثینالتوزیع النـسبي  .2  جدول

241( 
در  ا مستوى الثقة في مص

 لمعلومات الزراعیة ا
 قادة الزراع  تجار المستلزمات الزراعیة  المرشدین الزراعیین 

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد 
 37.8 91 50.6 122 70.5 170 ) درجات  5 منخفض (أقل من

 44.4 107 34.9 84 26.6 64 ) درجات   10 ألقل من 5(  متوسط
 17.8 43 14.5 35 2.9 7 ) درجة  15 -10( مرتفع

 إستمارات االستبیان  المصدر:



 

 2022،وأسماء بكر الدین بھاء عمرو

266                                                                                 )269 -261Assiut J. Agric. Sci. 53 (5) 2022 ( 

 
 المدروسة لمعلومات الزراعیةادر امصوفقاً لمستوى الثقة في   للزراع المبحوثینالتوزیع النسبي  .2 شكل

 المدروسة لمعلومات الزراعیةادر افي مصثقة الزراع بین  الفروقثانیاً: 
البـارامتري  ال  البـدیـل  Kruskal-Wallis one-way analysis of variance  إختبـار  یعتبر

أو  مســــتقلة    بین ثالث مجموعات الرتبیة  ختبار الفروق  إلتجاه، ویســــتخدم  إللتحلیل التباین أحادي ا
ثقة  الفروق بین    معنویةھذا اإلختبار للوقوف على    البحث الحالي  وإســـتخدم  .(Siegel, 1956) أكثر

إلى وجود    )3(  ، وتشــیر النتائج الواردة بجدولالمدروســة  لمعلومات الزراعیةادر  افي مصــالزراع  
لمعلومات  ا درافي مصــــثقة الزراع المبحوثین  بین    )0.0001(  معنویة  فروق معنویة عند مســــتوى

وذلك مقابل  ،  602.72بلغ   الثقة في قادة الزراع بمتوسـط للرتب ، وذلك لصـالح  المدروسـة  الزراعیة
  بلـغت  بمتوســــــطات رـتب الثـقة في ـكل من تـجار المســـــتلزـمات الزراعـیة والمرشـــــدین الزراعیین  

  .على الترتیب   171.25إلى   312.03
ائج تطبیق إختـبار  .3  ـجدول ة الفروق بین    Kruskal-Wallis  نـت لمعلوـمات  ا  درافي مصـــــ ثـقة الزراع  لمعنوـی

 المدروسة الزراعیة
 * ) H(  اإلختبار  قیمة الثقة متوسطات رتب  المدروسة لمعلومات الزراعیة ا در امص م
 171.25 المرشدین الزراعیین  1

 312.03 تجار المستلزمات الزراعیة  2 535.99
 602.72 قادة الزراع  3

 0.0001* معنویة عند مستوى  
 االستبیانستمارات  إ  المصدر:

 التوصیات
ــ  بناًء على ما ــیة  یمكن  ،  من نتائج  البحث إلیھ    لتوصــ ــكل عام  التوصــ بإجراء مزید من  بشــ

اس    األبـحاث  ةلقـی ــادر    الثـق ةافي مصـــ ة  لمعلوـمات الزراعـی ادة من تـلك  المختلـف ة اإلســـــتـف ، ومـحاوـل
ــر المعرفة والتأثیر بین الزراع،  ــادر في نشـ ــوء  وذلكالمصـ ــاؤل  في ضـ ــتمر   التضـ عداد  ألالمسـ

ما أشــارت إلیة النتائج من ثقة الزراع ظل  وخاصــة في  نســبة للمزارعین،    المرشــدین الزراعیین
ــكل   ــدین الزراعیین.أبش ــتلزمات الزراعیة مقارنة بثقتھم في المرش   كبر في قادة الرأي وتجار المس

ــیة  كما یمكن   ــدین الزراعیین،  التوص ــحة بین الزراع والمرش ــرورة مواجھة فجوة الثقة الواض بض
وذلك عن طریق معرفة األسباب التي جعلت ثقة الزراع في المرشدین الزراعیین أقل من ثقتھم في 

مما ینعكس    ،إكتســـاب ثقة الزراعكیفیة  المصـــادر األخرى، ثم تدریب المرشـــدین الزراعیین على  
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ــین الع ــاديباإلیجاب على تحس ــاھم في تنمیة دور الجھاز اإلرش بمحافظة    القة بین الطرفین بما یس
 .  أسیوط

 المراجع
 المعلوماتیة المصادر . دارسة)2018( منیسي  الجزار، محمد حمودة، وعادل إبراھیم محمد، ومحمود أمین
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Measuring Farmers’ Trust in Some Agricultural Information Sources 
in Some Villages in Assiut Governorate  

Amro B.A. El-Shrabassee and Asmaa B.M. Bakr  
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Abstract 
This research aimed to measure the degree of farmers' trust in some 

agricultural information sources (extension agents, agricultural supplies sellers, 
and farmers' leaders) in some villages in Assiut Governorate, and to to test the 
differences among farmers in their confidence in the studied information sources. 
The research was conducted on 241 farmers who were selected from three villages 
in Assiut Governorate. Data were collected using questionnaire forms during 
September 2022. Frequencies, percentages, arithmetic mean and Kruskal-Wallis 
one-way analysis of variance were used for data presentation and analysis. The 
results showed a low confidence of the respondents in extension agents and 
agricultural supplies sellers, while their confidence was moderate in farmers' 
leaders as sources of agricultural information. It also became clear that there are 
significant differences among farmers in their confidence in the studied 
information sources. The research recommended to confront the trust gap between 
farmers and agricultural extension agents, by knowing the reasons that made the 
farmers’ confidence in extension agents less than their confidence in the other 
sources, and training extension agents on gaining farmers’ trust, which is reflected 
positively on improving the relationship between the two parties, and contributes 
to developing the role of agricultural extension in Assiut Governorate. 
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