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بمحافظة  الزراعية  اإللكترونية   للمواقع  الزراعية  اإلرشادية  بالمراكز  العاملين  استخدام 
كفرالشيخ

عادل إبراهيم محمد علي الحامولي ،منال فهمي إبراهيم علي ومني محمد عمر القاضى
قسم اإلقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ - مصر

استهدف البحث تحديد درجة استخدام العاملين بالمراكز اإلرشادية الزراعية للمواقع اإللكترونية  الزراعية فى 
المختلفة،  الزراعية  بالمجاالت  الزراعية  اإللكترونية   المواقع  إهتمام  والتعرف علي درجة   ، العمل اإلرشادي 
والتعرف على درجة رضا العاملين بالمراكز اإلرشادية الزراعية المبحوثين عن المواقع اإللكترونية  الزراعية، 
والتعرف علي المشكالت التي تواجه العاملين بالمراكز اإلرشادية الزراعية المبحوثين عند التعامل مع المواقع 
الزراعية، وتم جمع  بالمراكز اإلرشادية  العاملين  من  البحث على 55 مرشداً  الزراعية. وأجري  اإللكترونية  
البيانات بالمقابلة الشخصية، وكانت أهم أن 12.8% من المبحوثين ال يستخدمون المواقع اإللكترونية  الزراعية، 
في حين أن60% منهم يستخدمونها بدرجة منخفضة، وأن 7.2% منهم يستخدمونها بدرجة متوسطة، بينما %11 
يهتم  الفيركون  موقع  أن  يروا  المبحوثين  من   %32.6 أن  النتائج  بينت  كما  مرتفعة.  بدرجة  يستخدمونها  منهم 
بمجاالت المحاصيل الحقلية، ومحاصيل الفاكهة، ومحاصيل الخضر، واإلنتاج الحيواني، وأن 23.3% منهم يرون 
أن هذا الموقع يهتم بمجاالت محاصيل الزينة، واإلنتاج السمكي، وأن 20.9% منهم يرون أنه يهتم بمجال المحافظة 
علي البيئة، وأن 18.6% منهم يرون أنه يهتم بمجاالت اإلنتاج الداجني، والمرأة الريفية، والشباب الريفي. كما 
أوضحت النتائج أن 27.9% منهم يرون أن موقع الرادكون يهتم بمجالي المحاصيل الحقلية، ومحاصيل الفاكهة، 
وأن 23.3% منهم يرون أن هذا الموقع يهتم بمجال اإلنتاج الداجني، وأن 20.9% منهم يرون أنه يهتم بمجاالت 
محاصيل الخضر، ومحاصيل الزينة، واإلنتاج الحيواني، واإلنتاج السمكي، وأن 18.6% من المبحوثين يرون أنه 
يهتم بمجال المحافظة علي البيئة، وأن 16.3% منهم يرون أنه يهتم بمجالي المرأة الريفية، والشباب الريفي. كما 
أوضحت النتائج أن 32.6% من المبحوثين يرون أن موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة يهتم بمجال 
المحاصيل الحقلية، وأن 30.2% منهم يرون أنه يهتم بمجالي اإلنتاج الداجني والمرأة الريفية، وأن 27.9% منهم 
يرون أنه يهتم بمجاالت محاصيل الفاكهة، ومحاصيل الخضر، ومحاصيل الزينة، واإلنتاج الحيواني، واإلنتاج 

السمكي، والشباب الريفي وأن 25.6% منهم يرون أنه يهتم بمجال المحافظة علي البيئة. 

مقدمة ومشكلة البحث                                                                         

أنها  كما  اإلنسان  فى حياة  أساسياً  المعلومات حاجة ومطلباً  تعد   
وخدمة وصناعة  إستراتيجية  وسلعة  واستثمارياً  اقتصادياً  مورداً 
غنى  ال  المعلومات  أن  فيه  ومما الشك  القومى،  الدخل  فى  تؤثر 
أى مجال من مجاالت  فى  البشرية  تاريخ  بدء  منذ  لإلنسان  عنها 
أو  اقتصادياً  أو  زراعياً  المجال  هذا  كان  سواًء  اإلنسانى  النشاط 
اجتماعياً أو صناعياً أو تجارياً وغير ذلك من المجاالت، حيث لم 
أننا نعيش  ما بال معلومات وعلى الرغم من  يعيش اإلنسان يوماً 
اآلن عصر المعلومات الذى يتميز بوجود فيض من المعلومات، 
ذلك  يرجع  وقد  متخلفة،  وأخرى  متقدمة  مجتمعات  هناك  أن  إال 
إلى اختالف هذه المجتمعات فى سرعة االستخدام وتطبيق وتبنى 
مختلف  فى  الحديثة  التكنولوجية  واألساليب  الجديدة  المعلومات 

المجاالت،)نجم،2004).

الزراعية وتحديث  التنمية  إلى أن  الطنوبى )1995(  ويشير 
المبحوثين  منها  يستقى  التي  المصادر  كفاءة  على  تعتمد  أساليبها 
معلوماتهم  ريفى  أوشباب  ريفية  مرأة  أو  زراع  كانوا  سواء 
نقل  من  الزراعيين  المرشدين  تمكن  ومدي  منها،  ومعارفهم 
وتوصيل تلك المعلومات والمعارف بالطريقة واألسلوب المناسب 

اإلنسان  أن  حيث  والمعنوية  المادية  الزراع  وإمكانيات  لقدرات 
تفاعله  فى  متنوعة  مصادر  من  ومعرفته  معلوماته  يستخدم 

االجتماعي بالبيئة المحيطة به.

ولقد أصبح نشر المعارف واألفكار واألساليب العصرية من 
المتقدمة  للمجتمعات  الشاغل  الشغل  هو  اإلتصال  وسائل  خالل 
لزيادة  ضرورية  وسيلة  المبتكرات  هذه  تعتبر  حيث  والنامية، 
اإلنتاجيةومن ثم تحسين المستويات الحياتية لألفراد. ويؤكد ذلك ما 
ذكره عبد الغفار )1975( من أن كمية المعلومات المتاحة وسرعة 
التقدم والتطور فى أى  انتشارها يمثالن المفتاح الرئيسى لسرعة 
مجتمع، فالعالقة إيجابية بين كمية ونوعية المعلومات المتاحة لدى 

الفرد ومصدرها وبين سلوك الفرد بناءاً على تلك المعلومات.

المتغيرات  من  العديد  هناك  أن  إلي   )2015( سويلم  ويشير 
المؤثرة علي العمل اإلرشادي  والتي ال يستطيع اإلرشاد الزراعي أن 
يتجاهلها بل ينبغي أن يتواكب معها ويطور من قدراته للتعامل معها 
فتواجد  المعلومات واالتصاالت  ثورة  لها وأهمها هي  واالستجابة 
العديد من شبكات المحمول وشبكة االتصاالت الدولية )اإلنترنت( 
في الريف ال يمكن تجاهل ما لها من آثار علي التنمية الزراعية ولقد 
دخلت ضمن دورة العمل واإلنتاج وبصورة فعالة ومازال متوقع أن 

يتضاعف أثر بعضها علي الزراعة مع مرور الوقت.
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      Rodrigو  ،Amin and et al. (2013) من  كل  ويذكر 
(2015)أن اإلرشاد الزراعي بطرقه وأساليبه الحالية يقف عاجزاً 
أمام التطور المطرد في العلوم والمعارف الزراعية، حيث أصبحت 
الفجوة واسعة بين ما يتوفر من تقنيات في المراكز البحثية وبين 
الزراعي  اإلرشاد  تلكأ  إلي  ذلك  ويعزي  منها،  الزراع  يصل  ما 
في أداء وظيفته في نشر التقنيات الزراعية الحديثة واعتماده علي 
األساليب التقليدية في عملية النشر، ومن أجل تحسين أداء العمل 
إرشادية  وأساليب  البحث عن طرق  إلي  الدول  من  العديد  لجأت 
الحياة،  مجاالت  كافة  في  الحادث  والتطور  تتماشي  حداثة  أكثر 
وبدأت تلك الدول في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في  وتطبيقات  برامج  من  به  ومايرتبط  اآللي  بالحاسب  المتمثلة 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وباتت  اإلرشادي،  العمل 
علي  المعلومات  توزيع  وفاعلية  سرعة  لضمان  ضرورية 
التقنيات الزراعية الحديثة وتسهيل عملية التواصل بين المرشدين 
والمسترشدين باستخدام الحاسب اآللي والوسائط المتعددة الرقمية 
والمعلومات عن  البيانات  من سرعة جمع  تزيد  فهي  والتفاعلية، 
الزراع وحقولهم وتحديد ظروف الزراعة لديهم وإطالعهم علي 
المستجدات في مجال عملهم والرد بسرعة علي احتياجاتهم وتقليل 

الوقت الالزم إليصال المعلومة لديهم.

المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  أن   )2016( البعلي  ويذكر 
طرق  استخدام  في  جديدة  أبعاد  ذا  اهتماماً  خلق  واالتصاالت 
اإلرشاد الزراعي لتشمل الحاسب اآللي والنظم الخبيرة واإلنترنت 
المحمول  والتليفون   Radcon والرادكون   Verconوالفيركون
المرشد علي  إلي  النظر  يعد  ولم  االجتماعي  التواصل  وصفحات 
أنه الخبير الذي يمتلك المعلومات الفنية الزراعية المفيدة والجديدة 
من  المسترشدين  مع  التفاعل  مهارات  لديه  الذي  الميسر  لكنه 
المعلومات  تكنولوجيا  ثورة  عنه  أسفرت  ما  أنسب  اختيار  خالل 

واالتصاالت من طرق حديثة في اإلرشاد الزراعي.

ويشيرالبعلي )2016( أن تطبيقات اإلرشاد اإللكتروني حققت 
نجاحاً ونتائج ايجابية لكنها لم تستمر طويالً، ربما يرجع ذلك إلي 
أن معظم تطبيقات اإلرشاد الزراعي اإللكتروني كانت مبادرات 
أن  الطبيعي  ومن  أجنبية،  جهات  من  ممولة  تنموية  ومشروعات 
المراحل  لكنه يكون في  لم ولن يكون لألبد  التمويل األجنبي  هذا 
تجريبية  مراحل  تكون  ما  غالبا  والتي  المشروعات  من  األولي 
محددة بوقت معين وأماكن معينة، ولكن المراحل  التي يجب أن 
تستمر فيها المشروعات نجد أنه ينحصر فيها دور التمويل األجنبي 
ويبقي لزاماً علي الدولة أن تدبر مصادر للتمويل حتي تستمر معها 
عبر  وتنتشر  اإللكتروني  الزراعي  اإلرشاد  تطبيقات  مشروعات 

ربوع الريف المصري.

ومن خالل النظر إلي تطبيقات اإلرشاد الزراعي اإللكتروني 
نجدها في واقع األمر ما هي إال مواقع إلكترونية زراعية يدخل إليها 
المستفيد)الباحث في مجال العمل اإلرشادي - المرشد الزراعي- 
المسترشد بجميع فئاته سواء كانوا )زراع أومرأة ريفية أو شباب 
ريفى( ليحصل علي خدمته التي يرغب في الحصول عليها. ومما 
سبق يمكن أن تتبلور مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية: ما هي 
درجة استخدام العاملين بالمراكز اإلرشادية الزراعية المبحوثين 
؟،وماهي  اإلرشادي  العمل  فى  الزراعية  اإللكترونية  للمواقع 
الزراعية  بالمجاالت  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  إهتمام  درجة 
اإلرشادية  بالمراكز  العاملين  رضا  درجة  هي  وما  المختلفة؟، 
المواقع اإللكترونية الزراعية؟،وما هي  المبحوثين عن  الزراعية 
الزراعية  اإلرشادية  بالمراكز  العاملين  تواجه  التي  المشكالت 

المبحوثين عند التعامل مع المواقع اإللكترونية الزراعية؟. 

أهداف البحث                                                                          

استخدام  تحديد درجة  رئيسية  بصفة  البحث  هذا  يستهدف 
للمواقع اإللكترونية  الزراعية  اإلرشادية  العاملين بالمراكز 
الزراعية فى العمل اإلرشادي بمحافظة كفرالشيخ، ويتم وذلك من 

خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:

اإلرشادية  بالمراكز  العاملين  استخدام  درجة  على  التعرف   -1
الزراعية المبحوثين للمواقع اإللكترونية الزراعية فى العمل 

اإلرشادي.

الزراعية  اإللكترونية  المواقع  إهتمام  درجة  علي  التعرف   -2
بالمجاالت الزراعية المختلفة؟.

اإلرشادية  العاملين بالمراكز  رضا  درجة  على  التعرف   -3
الزراعية المبحوثين عن المواقع اإللكترونية الزراعية.

العاملين بالمراكز  تواجه  التي  المشكالت  علي  التعرف   -4
المواقع  مع  التعامل  عند  المبحوثين  الزراعية  اإلرشادية 

اإللكترونية الزراعية. 

االستعراض المرجعـــــي                                                           

المواقع  هذه  تعتمد  وال  البريدية،  المجموعات  د-  التفاعلية،   
علي هياكل إدارية كبيرة وتقتصر في الغالب علي عملية المتابعة 
مشرفي  أو  البريدية  المجموعات  مشرفي  خالل  من  والمراقبة 
الشركات  مواقع  وتشمل  تعريفية:  مواقع   -3 الحوار،  ساحات 
على  اإلطالع  لزوارها  وتتيح  الشخصية،  والمواقع  والمؤسسات 
خدماتها ومنتجاتها ونشاطاتها، ويجري تحديثها بفترات متباعدة، 
وعادة  زائريها،  إلى  تقدمه  تعريفي  كراس  أو  دليل  بمثابة  وهي 
التفاصيل  من  )للمزيد  بعبارة:  فيها  المنشورة  المواضيع  تذيل  ما 
المواقع  هذه  تتكامل  إعالمية:  مواقع   -4 التالي(،  الموقع  زوروا 
مع مؤسسات إعالمية، سواء أكانت صحفية أو إذاعية أو فضائية، 
هذه  وتتسم  الفضائية،  والمحطات  الورقية،  الصحف  مواقع  مثل 
المواقع بعدد من المواصفات: أ- الترويج للمؤسسة اإلعالمية التي 
إذاعياً  دوراً  أكان  سواء  اإلعالمي،  دورها  وتدعم  معها،  تتكامل 
في  تقدمه  الذي  المحتوى  إنتاج  إعادة  ،ب-  أو صحفياً  أو فضائياً 
المؤسسات األساسية التي تقوم بدعمها والتكامل معها ،ت- التنتج 
إال  األصلية  مؤسساتها  في  منتجة  غير  أو صحفية  إعالمية  مادة 
المواقع صحفية  هذه  وتعد  مواقع صحفية:   -5 نطاق ضيق،  في 
إلكترونية بحتة فهي لم تنشأ من خالل مؤسسة تجارية، ولم تنشأ 
منذ  بدور صحفي  لتقوم  تأسست  ولكنها  إعالمية  لمؤسسة  مكملة 
إدارية  هياكل  علي  تعتمد  بأنها:أ-  المواقع  هذه  وتتميز  البداية 
منتظمة، ب- تعتمد علي محترفين في المجال الصحفي، ج- تركز 

علي تقديم مواد صحفية في قوالب صحفية.

ويري سرحان )2012( أنه يمكن تقسيم المواقع اإللكترونية 
المواقع  وهي  المعلوماتية:  المواقع  أ-  هما:  رئيسيين  نوعين  إلي 
زائر  أمام  المختلفة  بأشكاله  المحتوي  عرض  علي  تركز  التي 
الموقع ويهمها إيصال الرسالة أو المعلومة بأسرع وأفضل شكل، 
وذلك بالحد األدني من التفاعل مع الزوار. ب- المواقع المجتمعية: 
التفاعل  وعلي  الزائر  علي  كبير  بشكل  تعتمد  التي  المواقع  وهي 
معه، فهي التقدم في األساس معلومات إنما تقدم أدوات ووسائل 
من  معه  التفاعل  علي  اإللكتروني  الموقع  زوار  تساعد  وخدمات 
والمعلومات  المحتوي  فيتكون  أخري  جهة  من  بينهم  وفيما  جهة 
من قبلهم نتيجة لهذا التفاعل ومن األمثلة الشائعة لتلك المواقع ما 

يسمي بالمنتديات. 



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

203استخدام العاملين بالمراكز اإلرشادية الزراعية للمواقع اإللكترونية  الزراعية بمحافظة كفرالشيخ

اإلسلوب البحثي                                                                         

أوالً: التعاريف اإلجرائية لمتغيرات البحث، وكيفية قياسها
هذا  في  بهم  يقصد  الزراعية:  اإلرشادية  بالمراكز  العاملون   -1
بمحافظة  الزراعية  اإلرشادية  بالمراكز  العاملين  البحث 
كفرالشيخ والمتمثلين في مدير المركز والمرشدين الزراعيين 

الموجودين بالمركز اإلرشاديالزراعي.

2- عدد مرات استخدام المواقع الزراعية في األسبوع: ويقصد به 
عدد مرات استخدام المبحوث للمواقع الزراعية في األسبوع، 

واستخدمت األرقام الخام لقياس هذا المتغير.

3- عدد ساعات استخدام المواقع الزراعية في األسبوع: ويقصد 
في  الزراعية  للمواقع  المبحوث  استخدام  ساعات  عدد  به 

األسبوع، واستخدمت األرقام الخام لقياس هذا المتغير.

4- درجة استخدام المبحوث للمواقع الزراعية: تم تحديد استخدام 
المبحوثين للمواقع الزراعية من خالل المعادلة التالية:درجة 
استخدام  مرات  عدد  الزراعية=  المواقع  المبحوث  استخدام 
يستغرقه  الذي  الوقت   X األسبوع  في  الزراعية  المواقع 

المبحوث في كل مرة بالساعة )نجم،2014).

المواقع  مع  التعامل  عند  المبحوثون  تواجه  التي  المشكالت   -5
مدى  عن  المبحوث  سؤال  بها  الزراعية:ويقصد  اإللكترونية 
اإللكترونية  المواقع  مع  بتعامله  المتعلقة  المشكالت  تواجد 
عن  المبحوث  بسؤال  المتغير  هذا  قياس  وتم  الزراعية، 
ضعف   ( اآلتية:  المشكالت  من  مشكلة  كل  وجود  درجة 
الحافزالمادى المقدم للمرشدين الزراعيين وعدم إستمراريته، 
الزراعيين  بالمرشدين  الخاص  التدريبى  الجانب  وضعف 
فى استخدام الكمبيوتر، وضعف مهارة بعض المرشدين فى 
المكلف  والمسؤليات  المهام  وكثرة  اآللى،  الحاسب  استخدام 
بها المرشد والتي تعيقه من استخدام المواقع الزراعية، وعدم 
العمل، وعدم  باإلنترنت فى مكان  آلى مرتبط  وجود حاسب 
المعرفة بالمواقع وكيفية الدخول عليها، عدم اإلعالن الكافى 
عن المواقع الزراعية وفوائدها فى العمل االرشادى، وكثرة 
الزراعي  أماكن مراكز اإلرشاد  بُعد  الحاسب اآللى،  أعطال 
المزودة باإلنترنت، كثرة إنقطاع التيار الكهربي، وعدم اقتناع 
المسؤلين بأهمية المواقع الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية، 
وبطء  الزراعيين،  المرشدين  علي  اإلشرافية  الجهات  وتعدد 
وبطء سرعة  تغييره،  أو  تحديثه  لعدم  اآللي  الحاسب  سرعة 
اإلنترنت من خالل استخدام خط التليفون، وصعوبة الوصول 
جاذبية  وعدم  المواقع،  خالل  من  الزراعية  المعلومات  إلي 
الزراعية،  المواقع  خالل  من  المقدمة  الزراعية  المعلومات 
الزراعية،  المواقع  الموجودة علي  الوسائط  وصعوبة تشغيل 
ومكوناتها،  الزراعية  المواقع  إلي  الوصول  وصعوبة 
اإلرشاد  جهاز  مكونات  مع  إلكترونية  عالقات  وجود  وعدم 
الزراعي، وعدم اإلقتناع بأهمية اإلنترنت كمصدر للمعلومات 
نادراً، ال(، وتم  أحياناً،  )دائماً،  الزراعية، وكانت اإلستجابة 
إعطاء المبحوث )3( درجات في حالة اإلجابة بدائماً، و)2) 
في حالة اإلجابة بأحياناً، و)1( درجة في حالة اإلجابة بنادراً، 

و)0( درجة في حالة اإلجابة بال.

بالمجاالت  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  إهتمام  درجة   -6
المواقع  إهتمام  مدي  االبحث  هذا  في  بها  ويقصد  الزراعية: 
الزراعية  بالمجاالت  لبحث  محال  الزراعية  اإللكترونية 
الفاكهة،  محاصيل  مجال  الحقليه،  المحاصيل  اآلتية:مجال 
مجال  الزينة،  محاصيل  مجال  الخضر،  محاصيل  مجال 

اإلنتاج  مجال  الداجني،  اإلنتاج  مجال  الحيواني،  اإلنتاج 
السمكي، مجال المحافظة علي البيئة من التلوث، مجال المرأة 
الريفية، مجال الشباب الريفي، وتم قياس هذا المتغير بسؤال 
المبحوث عن إهتمام المواقع اإللكترونية الزراعية بالمجاالت 
الزراعية، وكانت االستجابة )تهتم،إلي حد ما، غير مهتمة(، 
وتم إعطاء المبحوث الدرجات )2 ،1، صفر( علي الترتيب.

اإللكترونية  المواقع  عن  اإلرشادية  بالمراكز  العاملون  رضا   -7
الزراعية محل البحث: تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث 
عن رضاه عن ثالثة محاور هي )محتوي المواقع اإللكترونية 
وسهولة  الزراعية،  اإللكترونية  المواقع  وتصميم  الزراعية، 

استخدام المواقع اإللكترونية الزراعية(، كما يلي:

المواقع  محتوي  عن  اإلرشادية  بالمراكز  العاملون  رضا  أ- 
المحور  هذا  قياس  تم  البحث:  محل  الزراعية  اإللكترونية 
المعلومات  حول  تدور  عبارات  ثماني  المبحوث  بسؤال 
ووضوحها  وتحديثها  توافرها  حيث  من  بالموقع  المتوفرة 
ومصادرها وخلوها من األخطاء العلمية واللغوية والطباعية 
غير  ما،  حد  )راضي،إلي  االستجابة  وكانت  عدمه،  من 
راضي( وتم إعطاء المبحوث الدرجات )2 ،1، صفر( علي 

الترتيب.

المواقع  تصميم  عن  اإلرشادية  بالمراكز  العاملون  رضا  ب- 
المحور  هذا  قياس  تم  البحث:  محل  الزراعية  اإللكترونية 
تلك  تصميم  حول  تركزت  عبارات  ثماني  المبحوث  بسؤال 
وتأثيرها  وجمالها  وتصميمها  إبتكارها  حيث  من  المواقع 
الموقع مع وضوحها  لطبيعة  بها  الصورة  وألوانها ومالءمة 
وكانت  عدمه  من  الموقع  من  الملفات  تحميل  وإمكانية 
إعطاء  وتم  راضي(،  غير  ما،  حد  )راضي،إلي  االستجابة 

المبحوث الدرجات )2 ،1، صفر( علي الترتيب.

استخدام  سهولة  عن  اإلرشادية  بالمراكز  العاملون  رضا  ت- 
هذا  قياس  تم  البحث:  محل  الزراعية  اإللكترونية  المواقع 
سهولة  حول  تدور  عبارات  أربع  المبحوث  بسؤال  المحور 
الوصول إلي الموقع وتذكر عنوانه وتحميله في وقت قصير 
وكانت  عدمه،  من  المستخدمين  عدد  لمعرفة  عداد  وتوفر 
إعطاء  وتم  راضي(،  غير  ما،  حد  )راضي،إلي  االستجابة 

المبحوث الدرجات )2 ،1، صفر( علي الترتيب.

ثانياً:المواقع اإللكترونية الزراعية محل البحث:
باستخدام  الزراعية  اإللكترونية  بالمواقع  قائمة  إعداد  تم 
محرك البحث Google والكلمات الدالة علي المواقع اإللكترونية 
وتم  زراعية،  إلكترونية  مواقع  عشر  إلي  التوصل  تم  الزراعية 
بالسلة،  عشوائية  بطريقة  زراعية  إلكترونية  مواقع  ثالثة  اختيار 
)الفيركـــــــون  اآلتية  المواقع  عن  العشوائي  االختيار  وأسفر 
http://www. والرادكون   ،http://www.vercon.sci.eg
والبيئة الزراعي  لإلرشاد  المركزية  اإلدارة   ،radcon.sci.eg

http://www.caaes.org(، )جدول 1).

ثالثاً: منطقة وشاملة وعينة البحث
البحث  هذا  إلجراء  كمنطقة  الشيخ  كفر  محافظة  اختيار  تم 
وذلك ألنها أولى المحافظات التي يتواجد بها أكبر عدد من المراكز 
اإلرشادية على مستوي الجمهورية، حيث تضم 23 مركز إرشادي 
الموجودة  اإلرشادية  المراكز  إجمالي  من   %10 نسبة  يمثلوا 
بجمهورية مصر العربية، تغطي المراكز اإلدارية العشر بمحافظة 
كفر الشيخ والمتمثلة في: كفر الشيخ، ودسوق، وفوه، ومطوبس، 
سالم،  وسيدي  وبلطيم،  والرياض،  وبيال،  والحامول،  وقلين، 
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وأجري  اإلرشادية،  المراكز  من  عدد  إداري  مركز  بكل  ويوجد 
هذا البحث على جميع العاملين اإلرشادي ين الموجودين بالمراكز 
اإلرشادية الزراعية والذين بلغ عددهم 55 عامالً إرشادياً ليمثلوا 

شاملة وعينة البحث.

رابعاً: تجميع وتحليل البيانات:
بالمقابلة  اإلستبيان  طريق  عن  البحث  هذا  بيانات  جمعت 
الشخصية للمبحوثين خالل الفترة من أوائل شهر مارس حتى نهاية 
شهر يونيو 2018، وتم استيفاء جميع االستمارات من المبحوثين 
بنسبة 100%، هذا وقد تم عرض وتحليل بيانات البحث باستخدام 

النسبة المئوية، والمتوسط الحسابى المرجح.

النتـــــــــائج ومناقشـــــــاتها                                                         

أوالً: استخدام المبحوثين للمواقع اإللكترونية الزراعية:
إجمالي  من   %22 قرابة  أن   )2( بجدول  النتائج  أوضحت 
المبحوثين ال يستخدمون المواقع اإللكترونية  الزراعية، في حين 

الزراعية  اإللكترونية  المواقع  باستخدام  يقومون  منهم   %60 أن 
المبحوثين  حوالي7%من  أن  النتائج  بينت  كما  منخفضة،  بدرجة 
متوسطة،  بدرجة  الزراعية  اإللكترونية   المواقع  يستخدمون 
وأن 11% منهم يستخدموا المواقع اإللكترونية  الزراعية بدرجة 

مرتفعة.

ثانياً: إهتمام المواقع اإللكترونية الزراعية بالمجاالت الزراعية من 
وجهة نظر المبحوثين

بينت النتائج بجدول )3( أن قرابة 33% من إجمالي المبحوثين 
الحقلية،  المحاصيل  بمجاالت  يهتم  الفيركون  موقع  أن  يرون 
ومحاصيل الفاكهة، ومحاصيل الخضر، واإلنتاج الحيواني، وأن 
حوالي 23% من إجمالي المبحوثين يروا أن موقع الفيركون يهتم 
بمجاالت محاصيل الزينة، واإلنتاج السمكي، وأن قرابة 21%من 
إجمالي المبحوثين يروا أن موقع الفيركون يهتم بمجال المحافظة 
موقع  أن  يرون  المبحوثين  إجمالي  من   %19 وأن  البيئة،  علي 
الريفية،  المرأة  ومجال  الداجني،  اإلنتاج  بمجال  يهتم  الفيركون 

ومجال الشباب الريفي.

رابط الموقعاسم الموقعم

aradina.kenanaonline.comبوابة أراضينا للزراعة واإلنتاجالحيواني1

http://www.caaes.orgاإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة2

http://agri.ahram.org.egاألهرام الزراعي3

http://www.agricultureegypt.comعالم الزراعة4

http://www.hayel1.comجريدة مصر الزراعية5

http://www.zira3a.netزراعة نت6

http://www.agri-db.orgقاعدة بيانات الزراعة المصرية7

http://misr.alzeraya.tvقناة مصر الزراعية8

http://www.radcon.sci.egشبكة اتصال التنمية الزراعية والريفية )الرادكون(9

http://www.vercon.sci.egشبكة اتصال البحوث واإلرشاد )الفيركون(10

جدول 1. قائمة بالمواقع اإللكترونية  الزراعية

جدول 2 . توزيع المبحوثين وفقاً الستخدامهم للمواقع اإللكترونية الزراعية 

الفئات %العدد  

ال يستخدم 
يستخـــــــــــــدم

منخفض )1-12( ساعة
متوسط )13-24( ساعة 

مرتفع )25-36( ساعة

12

33
4
6

21.8

60.0
7.2

11.0

55100.0اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان
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النتائج بجدول )3( عن أن قرابة 28% من إجمالي  وكشفت 
المحاصيل  بمجاالت  يهتم  الرادكون  موقع  أن  يرون  المبحوثين 
من  حوالي%23  كان  الفاكهة،بينما  محاصيل  ومجال  الحقلية، 
اإلنتاج  بمجال  يهتم  الرادكون  أن موقع  يرون  المبحوثين  إجمالي 
موقع  أن  يروا  المبحوثين  إجمالي  من  وأنقرابة%21  الداجني، 
محاصيل  ومجال  الخضر،  محاصيل  بمجاالت  يهتم  الرادكون 
الزينة، ومجال اإلنتاجالحيواني، ومجال اإلنتاج السمكي، وأنقرابة 
19% من إجمالي المبحوثين يروا أن موقع الرادكون يهتم بمجال 
المحافظة علي البيئة، بينما كانحوالي16% من إجمالي المبحوثين 
يروا أن موقع الرادكون يهتم بمجال المرأة الريفية، ومجال الشباب 

الريفي.

المبحوثين  إجمالي  قرابة 33% من  أن  النتائج  أوضحت  كما 
يهتم  والبيئة  الزراعي  المركزية لإلرشاد  اإلدارة  أن موقع  يرون 
إجمالي  من   %30 كانحوالي  بينما  الحقلية،  المحاصيل  بمجال 
المبحوثين يروا أن موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة 
يهتم بمجال اإلنتاج الداجني، ومجال المرأة الريفية، وأنقرابة %28 
لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  موقع  أن  يروا  المبحوثين  إجمالي  من 
الزراعي والبيئة يهتم بمجال محاصيل الفاكهة، ومجال محاصيل 
اإلنتاجالحيواني،  ومجال  الزينة،  محاصيل  ومجال  الخضر، 
وأنقرابة %26  الريفي،  الشباب  ومجال  السمكي،  اإلنتاج  ومجال 
لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  موقع  أن  يروا  المبحوثين  إجمالي  من 

الزراعي والبيئة يهتم بمجال المحافظة علي البيئة. 

محل  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  عن  المبحوثين  رضا  ثالثاً: 
البحث وذلك من خالل ما يلي:

الزراعية  اإللكترونية   المواقع  محتوي  المبحوثين عن  1- رضا 
محل البحث:

أوضحت النتائج بجدول )3( أن 28% من المبحوثين يرون أن 
الفيركون حديثة وراضين عنها،  المتوفرة علي موقع  المعلومات 
في حين أن حوالي 58% منهم يرون أن المعلومات المتوفرة علي 

حوالي  بينما  ما،  حد  إلي  عنها  وراضين  حديثة  الرادكون  موقع 
اإلدارة  موقع  علي  المتوفرة  المعلومات  أن  يرون  منهم   %51
المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة حديثة وراضين عنها إلي حد 
ما، كما بينت النتائج أن حوالي 30% منهم يرون أنه يتم تحديث 
المعلومات الموجودة علي موقع الفيركون بصفة دورية وراضين 
عنها، في حين أن قرابة 63%منهم يرون أنه يتم تحديث المعلومات 
الرادكون بصفة دورية وراضين عنها إلي  الموجودة علي موقع 
حد ما، بينما حوالي 16% منهم يرون أنه ال يتم تحديث المعلومات 
الموجودة علي موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة 
بصفة دورية وغير راضيين. كما بينت النتائج أن حوالي 51%منهم 
يرون أن هناك وضوح في تاريخ آخر تحديث علي موقع الفيركون 
وراضين إلي حد ما، في حين أن21%منهم يرون أن هناك وضوح 
في تاريخ آخر تحديث علي موقع الرادكون وراضين عنه، بينما 
قرابة 63% منهم يرون أن هناك وضوح في تاريخ آخر تحديث 
الزراعي والبيئة وراضين  المركزية لإلرشاد  علي موقع اإلدارة 
عنه إلي حد ما، كما بينت النتائج أن 25% منهم يرون أن المصادر 
الفيركون مدونة وراضين عنها، في حين  المستخدمة علي موقع 
المستخدمة علي موقع  المصادر  أن حوالي 60% منهم يرون أن 
الرادكون مدونة وراضين عنها إلي حد ما، بينما 25% منهم يرون 
لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  موقع  علي  المستخدمة  المصادر  أن 
النتائج  أظهرت  كما  عنها.  وراضين  مدونة  والبيئة  الزراعي 
موقع  علي  المستخدمة  المصادر  أن  يرون  58%منهم  حوالي  أن 
الفيركون واضحة وراضين عنها إلي حد ما، في حين أن حوالي 
الرادكون  موقع  علي  المستخدمة  المصادر  أن  يرون  23%منهم 
واضحة وراضين عنها، بينما قرابة 56% منهم يرون أن المصادر 
المستخدمة علي موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة 
أن حوالي  النتائج  بينت  كما  ما.  حد  إلي  عنها  واضحة وراضين 
الفيركون  موقع  علي  الموجودة  المعلومات  أن  يرون  منهم   %30
قرابة  أن  حين  في  عنها،  وراضين  العلمية  األخطاء  من  خالية 
الرادكون  موقع  علي  الموجودة  المعلومات  أن  يرون  63%منهم 
خالية من األخطاء العلمية وراضين عنها إلي حد ما، بينما حوالي 
اإلدارة  موقع  علي  الموجودة  المعلومات  أن  يرون  منهم   %30

درجة اهتمام الموقع م
بالمجاالت الزراعية

اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي الرادكونالفيركـــــــون
والبيئة

ال يهتميهتمال يهتميهتمال يهتميهتم

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

1432.62967.41228.03172.11432.62967.4مجال المحاصيل الحقلية1

1432.62967.41228.03172.11228.03172.1مجال محاصيل الفاكهة2

1432.62967.4921.03479.11228.03172.1مجال محاصيل الخضر3

1023.33376.7921.03479.11228.03172.1مجال محاصيل الزينة5

1432.62967.4921.03479.11228.03172.1مجال اإلنتاج الحيواني6

818.63581.41023.33376.71330.23069.8مجال اإلنتاج الداجني7

1023.33376.7921.03479.11228.03172.1مجال اإلنتاج السمكي8

921.03479.1818.63581.41125.63274.4مجال المحافظة علي البيئة9

818.63581.4716.33683.71330.23069.8مجال المرأة الريفية10

818.63581.4716.33683.71228.03172.1مجال الشباب الريفي11
المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

جدول 3. إهتمام المواقع اإللكترونية الزراعية بالمجاالت الزراعية من وجهة نظر المبحوثين
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العلمية  األخطاء  من  خالية  والبيئة  الزراعي  لإلرشاد  المركزية 
وراضين عنها. كما أوضحت النتائج أن حوالي 30% منهم يرون 
أن المعلومات الموجودة علي موقع الفيركون خالية من األخطاء 
اللغوية وراضين عنها، في حين أن74% منهم يرون أن المعلومات 
الموجودة علي موقع الرادكون خالية من األخطاء اللغوية وراضين 
المعلومات  أن  يرون  منهم   %23 حوالي  بينما  ما،  حد  إلي  عنها 
الموجودة علي موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة 
أن  النتائج  بينت  كما  عنها.  وراضين  اللغوية  األخطاء  من  خالية 
كانوا  بل  ذلك  رأوا  انهم  الجدول  في  يظهر  لم  منهم   %63 قرابة 
راضين فقط. أن المعلومات الموجودة علي موقع الفيركون ليست 
في  عنها،  وراضين%16.3  وغير  الطباعية  األخطاء  من  خالية 
علي  الموجودة  المعلومات  أن  يرون  75%منهم  قرابة  أن  حين 
إلي  الطباعية وراضين عنها  الرادكون خالية من األخطاء  موقع 
الموجودة علي  المعلومات  يرواأن  منهم  قرابة%63  بينما  ما،  حد 
موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة ليست خالية من 

األخطاء الطباعية وراضين عنها إلي حد ما.

الزراعية  اإللكترونية  المواقع  تصميم  عن  المبحوثين  رضا   -2
محل البحث:

أن  يرون  منهم  قرابة %33  أن   )4( بجدول  النتائج  أظهرت 
التصميم  االبتكار في  بالجاذبية من حيث  الفيركون يتصف  موقع 
الرادكون  موقع  أن  يروا  منهم  أن%53  حين  في  عنه،  وراضين 
يتصف بالجاذبية من حيث اإلبتكار في التصميم وراضين عنه إلي 
حد ما، بينما 74% منهم يروا أن موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد 
الزراعي والبيئة يتصف بالجاذبية من حيث االبتكار في التصميم 
النتائج  أن قرابة 49% منهم يرون أن  وراضين عنه، كما بينت 
موقع الفيركون يتصف بالجمال في الصور والرسوم والحركات 
وراضين عنه إلي حد ما، في حين أنحوالي 23% منهم يرون أن 
موقع الرادكون يتصف بالجمال في الصور والرسوم والحركات 
اإلدارة  موقع  أن  يرون  منهم   %63 قرابة  بينما  عنه،  وراضين 
الصور  في  بالجمال  يتصف  والبيئة  الزراعي  لإلرشاد  المركزية 
أوضحت  كما  ما،  حد  إلي  عنه  وراضين  والحركات  والرسوم 
تأثير  له  ليس  الفيركون  موقع  أن  يرون  منهم   %21 أن  النتائج  
عنه،  راضي  وغير  لزيارته  متحمس  المستخدم  يجعل  عاطفي 
في حين أن حوالي 58% منهم يرون أن موقع الرادكون له تأثير 

عاطفي يجعل المستخدم متحمس لزيارته وراضي عنه إلي حد ما، 
بينما قرابة 12% منهم يرون أن موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد 
متحمس  المستخدم  يجعل  عاطفي  تأثير  له  ليس  والبيئة  الزراعي 
لزيارته وراضين عنه، كما بينت النتائج  أن 25% منهم يرون أنه 
يتم استخدام ألوان مالئمة في موقع الفيركون وراضين عنه، في 
حين أن53% منهم يرون أنه يتم استخدام ألوان مالئمة في موقع 
الرادكون وراضين عنه إلي حد ما، بينما قرابة 19% منهم يرون 
أنه يتم استخدام ألوان مالئمة في موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد 
أن قرابة  النتائج   الزراعي والبيئة وراضين عنه، كما أوضحت 
12% منهم يرون أنه لم يتم استخدام األلوان الفاتحة كخلفيات في 
موقع الفيركون وغير راضيين عنه، في حين أن حوالي 65% منهم 
يرون أنه يتم استخدام األلوان الفاتحة كخلفيات في موقع الرادكون 
لم  أنه  يرون  منهم   %14 قرابة  بينما  ما،  حد  إلي  عنه  وراضين 
الفاتحة كخلفيات في موقع اإلدارة المركزية  يتم استخدام األلوان 
النتائج   بينت  والبيئة وغير راضيين عنه، كما  الزراعي  لإلرشاد 
أن 28% منهم يرون أن الصور المستخدمة داخل موقع الفيركون 
مالئمة لطبيعة الموقع راضيين عنها، في حين أن قرابة 63% منهم 
يرون أن الصور المستخدمة داخل موقع الرادكون مالئمة لطبيعة 
الموقع وراضين عنها إلي حد ما، بينما حوالي 23% منهم يرون أن 
الصور المستخدمة داخل موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي 
والبيئة مالئمة لطبيعة الموقع وراضين عنها، كما أوضحت النتائج  
الفيركون  موقع  في   الموجودة   الصور  أن  يرون  منهم  أن%53 
واضحة وراضين عنها إلي حد ما، في حين أن 28% منهم يرون 
أن الصور الموجودة  في موقع الرادكون واضحة وراضين عنها، 
الموجودة  في  موقع اإلدارة  بينما 74% منهم يرون أن الصور 
إلي  عنها  والبيئة واضحة وراضين  الزراعي  لإلرشاد  المركزية 
أنه يمكن  النتائج  أن حوالي 23% منهم يرون  بينت  حد ما، كما 
تحميل ملفات الفيديو والصورة والصوت من علي موقع الفيركون 
تحميل  اليمكن  أنه  يرون  منهم  أن%21  حين  في  عنه،  وراضين 
ملفات الفيديو والصورة والصوت من علي موقع الرادكون وغير 
ملفات  تحميل  يمكن  أنه  يرون  منهم   %25 بينما  عنه،  راضيين 
المركزية  اإلدارة  موقع  علي  من  والصوت  والصورة  الفيديو 

لإلرشاد الزراعي والبيئة وراضين عنه.

العبــــــــــــــــاراتم

اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئةالرادكونالفيركون

غير راضيإلي حد ماراضيغير راضيإلي حد ماراضيغير راضيإلي حد ماراضي

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

12282660.4511.61023.32558.1818.61432.62251.1716.3حداثة المعلومات المتوفرة علي الموقع 1

1330.22455.9613.9921.02762.7716.31023.32660.4716.3دورية تحديث المعلومات علي الموقع2

1228.02558.1613.9921.02762.7716.31228.02762.749.3وضوح آخر تحديث لمعلومات الموقع3

1125.52353.5921.01023.32660.4716.31023.32558.1818.6تدوين المصادر المستخدمة في الموقع 4

1228.02558.1613.91023.32865.1511.61330.22455.9613.9واضوح المصادر المستخدمة في الموقع 5

930.22762.7716.3921.02762.7716.31330.22251.1818.6خلو معلومات الموقع من األخطاء العلمية6

1330.22455.9613.9511.63274.5613.91023.32660.4716.3خلو معلومات الموقع من األخطاء اللغوية7

921.02762.7716.3921.02774.5716.3921.02762.7716.3خلو الموقع من األخطاء الطباعية8

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

جدول  3. رضا المبحوثين عن محتوي المواقع اإللكترونية الزراعية محل البحث
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جدول 4. رضا المبحوثين عن تصميم المواقع اإللكترونية  الزراعية محل البحث

العبــــــــــــــــاراتم

اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئةالرادكونالفيركون

غير راضيإلي حد ماراضيغير راضيإلي حد ماراضيغير راضيإلي حد ماراضي

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

 يتصف الموقع بالجاذبية من1
التصميم 1432.62353.5613.91125.52353.5921.0716.33274.549.3حيث االبتكار في 

 يتصف الموقع بالجمال في2
1330.22148.8921.01023.32865.1511.6921.02762.7716.3الصور والرسوم والحركات

للموقع تأثير عاطفي يجعل 3
1125.52353.5921.01228.02558.1613.91228.02665.1511.6المستخدم متحمس لزيارته

 يتم استخدام ألوان مالئمة4
1125.52353.5921.01125.52353.5921.0818.62865.1716.3في الموقع

 يتم استخدام األلوان الفاتحة5
1228.02665.1511.6921.02865.1613.91330.22455.9613.9كخلفيات

داخل6 المستخدمة   الصور 
1228.02455.9716.31228.02762.749.31023.32865.1511.6الموقع مالئمة لطبيعة الموقع

 الصور الموجودة في الموقع7
1125.52353.5921.01228.02558.1613.9511.63274.5613.9واضحة

يمكن تحميل ملفات الفيديو 8
1023.32865.1511.6921.02865.1613.91125.52353.5921.0والصورة والصوت

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

3- الرضا عن سهولة استخدام المواقع اإللكترونية الزراعية محل 
البحث من وجهة نظر المبحوثين

أسفرت النتائج بجدول )5( عن أن 28% من المبحوثين يرون 
أن هناك سهولة في الوصول إلي موقع الفيركون وراضين عنه، 
الوصول  أنقرابة 56% منهم يرون أن هناك سهولة في  في حين 
بينما حوالي 30% منهم يرواأن  إلي حد ما،  الرادكون  إلي موقع 
لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  موقع  إلي  الوصول  في  سهولة  هناك 
النتائج أن 28% منهم  الزراعي والبيئة وراضين عنه، كما بينت 
يرواأن عنوان موقع الفيركون سهل تذكره وراضين عنه، في حين 
يسهل  ال  الرادكون  موقع  عنوان  أن  يرون  منهم   %14 قرابة  أن 
تذكره وغير راضيين عنه، بينما 53% منهم يرون أن عنوان موقع 
اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة سهل تذكره وراضين 
عنه إلي حد ما، كما أوضحت النتائج أن قرابة 19% منهم يرون 
أنه ال يتم تحميل موقع الفيركون في وقت قصير وغير راضيين 
عنه، في حين أن حوالي 16% منهم يرون أنه ال يتم تحميل موقع 

حوالي  بينما  عنه،  راضيين  وغير  قصير  وقت  في  الرادكون 
30% منهم يرون أنه يتم تحميل موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد 
الزراعي والبيئة في وقت قصير وراضين عنه، كما بينت النتائج 
أن25% منهم يرون أنه يوجد عداد في موقع الفيركون لمعرفة عدد 
المستخدمين في فترة معينة وراضين عنه، في حين أن60% منهم 
يرون أنه يوجد عداد في موقع الرادكون لمعرفة عدد المستخدمين 
في فترة معينة وراضين عنه إلي حد ما، بينما 37% منهم يرون أنه 
يوجد عداد في موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة 

لمعرفة عدد المستخدمين في فترة معينة وراضين عنه.

المواقع  استخدام  عند  المبحوثين  تواجه  التي  المشكالت  رابعاً: 
اإللكترونية الزراعية

بينت النتائج أن 5,5% من المبحوثين يرون أن هذه المشكالت 
توجد بدرجة منخفضة، وأن65.5% منهم يرون أن هذه المشكالت 
توجد بدرجة متوسطة، وأن 29% منهم يرون أن هذه المشكالت 

توجد بدرجة مرتفعة.

جدول 5. رضا المبحوثين عن سهولة استخدام المواقع اإللكترونية الزراعية محل البحث

العبــــــــــــــــاراتم

اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئةالرادكونالفيركون

غير راضيإلي حد ماراضيغير راضيإلي حد ماراضيغير راضيإلي حد ماراضي

٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد

1
 هناك سهولة في الوصول إلي

الموقع
1228.02665.1511.61125.52455.9818.61330.22455.9613.9

1228.02558.1613.91228.02558.1613.91432.52353.5613.9عنوأن الموقع سهل تذكره2

921.02665.1818.6818.62865.1716.31330.22455.9613.9يتم تحميل الموقع في وقت قصير3

4
 يوجد عداد لمعرفة عدد المستخدمين

للموقع في فترة معينة
921.02665.1818.61023.32665.1716.31637.21944.2818.6

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان
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ومما سبق يتضح أن 94.5% من إجمالي المبحوثين يروا أن 
توجد  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  المتعلقةباستخدام  المشكالت 

بدرجة متوسطة ومرتفعة.

ولمزيد من اإليضاح سوف نتناول المشكالت بشئ من التفصيل
أوضحت النتائج بجدول )7( أن مشكلة الوصول إلي المواقع 
اإللكترونية الزراعية ومكوناتها جاء في مقدمة المشكالت المتعلقة 
مرجحة  متوسطة  بدرجة  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  باستخدام 
الدخول  وكيفية  بالمواقع  المعرفة  عدم  أن  حين  في  درجة،   2.6
تقديم  في  الزراعية  المواقع  بأهمية  المسئولين  اقتناع  عدم  عليها، 
الخدمة اإلرشادية جاءت في الترتيب الثانيبدرجة متوسطةمرجحة 
2.5 درجة، بينما كان ضعف الجانب التدريبي الخاص بالمرشدين 
الزراعيين في استخدام الكمبيوتر، وضعف مهارة بعض المرشدين 
الكهربائي،وبعد  التيار  إنقطاع  الحاسب اآللي، وكثرة  في استخدام 
الترتيب  في  جاء  قد  باإلنترنت  المزودة  الزراعي  اإلرشاد  أماكن 
أن ضعف  في حين  درجة،  متوسطة مرجحة 2,4  بدرجة  الثالث 
الحافز المادي المقدم للمرشدين الزراعيين وعدم استمراريته، وكثرة 

المهام والمسؤليات المكلف بها المرشد تعيقه عن استخدام المواقع 
باإلنترنت  آلي مرتبط  الزراعية، وعدم وجود حاسب  اإللكترونية 
الجهات  وتعدد  اآللي،  الحاسب  أعطال  وكثرة  العمل،  مكان  في 
اإلشرافية علي المرشدين الزراعيين، وبطء سرعة الحاسب اآللي 
لعدم تحديثه أو تغييره قد جاء في الترتيب الرابع بدرجة متوسطة 
مرجحة 2.3 درجة، في حين أن عدم اإلعالن الكافي عن المواقع 
اإلنترنت  سرعة  وبطء  اإلرشادي،  العمل  في  وفوائدها  الزراعية 
من خالل استخدام خط التليفون،وصعوبة الوصول إلي المعلومات 
الموجودة  الوسائط  تشغيل  المواقع، وصعوبة  الزراعية من خالل 
علي المواقع الزراعية قد جاؤا في الترتيب الخامس بدرجة متوسطة 
مرجحة 2.2 درجة، في حين أن عدم جاذبية المعلومات الزراعية 
المقدمة من خالل المواقع الزراعية، وعدم وجود عالقات إلكترونية 
مع مكونات جهاز اإلرشاد الزراعي قد جاؤا في الترتيب السادس 
اإلقتناع  عدم  حين  في  درجة،   2.1 مرجحة  متوسطة  بدرجة 
باإلنترنت كمصدر للمعلومات الزراعية قد جاء في الترتيب السابع 

بدرجة متوسطة مرجحة 1.9 درجة. 

شكل 1. توزيع المبحوثين وفقاً آلرائهم عن وجود مشكالت متعلقة باستخدام المواقع اإللكترونية الزراعية

جدول 7. المشكالت التى تواجه المبحوثين عند التعامل مع المواقع اإللكترونية الزراعية

موجودة بدرجة المشكالت  التى تواجهك عند التعامل مع المواقع اإللكترونية م
كبيرة

موجودة بدرجة 
متوسطة

موجودة بدرجة 
منخفضة

المتوسط الحسابي 
المرجح

الترتيب

291792.34ضعف الحافزالمادى المقدم للمرشدين الزراعيين وعدم إستمراريته1

301872.43ضعف الجانب التدريبى الخاص بالمرشدين الزراعيين فى استخدام الكمبيوتر 2

252732.43ضعف مهارة بعض المرشدين فى استخدام الحاسب االلى 3

242652.34كثرة المهام والمسؤليات المكلف بها المرشد تعيقه على استخدام المواقع الزراعية 4

252372.34عدم وجود حاسب آلى مرتبط باإلنترنت فى مكان العمل 5

292462.52عدم المعرفة بالمواقع وكيفية الدخول عليها 6

183432.25عدم االعالن الكافى عن المواقع الزراعية وفوائدهافى العمل االرشادى 7

222942.34كثرة أعطال الحاسب اآللى 8

272442.43ُبعد أماكن مراكز اإلرشاد الزراعي المزودة باإلنترنت9

331662.43كثرة إنقطاع التيار الكهربي10

202962.52عدم اقتناع المسؤلين بأهمية المواقع الزراعية في تقديم الخدمة اإلرشادية11

203322.34تعدد الجهات اإلشرافية علي المرشدين الزراعيين12

203232.34بطء سرعة الحاسب اآللي لعدم تحديثه او تغييره13

242562.25بطء سرعة اإلنترنت من خالل استخدام خط التليفون14

192972.25صعوبة الوصول إلي المعلومات الزراعية من خالل المواقع15

143382.16عدم جاذبية المعلومات الزراعية المقدمة من خالل المواقع الزراعية 16

212862.25صعوبة تشغيل الوسائط الموجودة علي المواقع الزراعية17

1727112.61صعوبة الوصول إلي المواقع الزراعية ومكوناتها18

172992.16عدم وجود عالقات الكترونية مع مكونات جهاز اإلرشاد الزراعي19

1229141.97عدم اإلقتناع بأهمية اإلنترنت كمصدر للمعلومات الزراعية20

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان
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التوصيات                                                                        

استناداً إلي ما سبق من نتائج يمكن استخالص التوصيات التالية:

• علي ضوء ما تبين من نتائج أن 60% من إجمالي المبحوثين 	
بدرجة  الزراعية  االلكترونية  المواقع  باستخدام  يقوموا 
منخفضة، وبالتالي يوصي البحث بضرورة اإلهتمام بالمواقع 
الخدمة  لتقديم  استخدامها  في  أمالً  الزراعية  اإللكترونية 

اإلرشادية للمستفيدين منها.

• بالمشكالت 	 يتعلق  فيما  البحث  هذا  نتائج  من  تبين  ما  وفق 
التي تواجه العاملين بالمراكز اإلرشادية في استخدام المواقع 
اإللكترونية  المواقع  إلي  الوصول  مشكلة  من  اإللكترونية 
الزراعية ومكوناتنها، وعدم المعرفة بالمواقع وكيفية الدخول 
تدريبية  دورات  عقد  بضرورة  بالبحث  يوصي  لذا  عليها، 
استخدام  كيفية  علي  للتدريب  اإلرشادية  بالمراكز  للعاملين 
هذه المواقع في تقديم الخدمة اإلرشادية وكيفية الوصول إليها 

والتعامل معها.

• رضا 	 إنخفاض  من  البحث  نتائج  من  إتضح  ما  علي  بناءاً 
المبحوثين عن كثير من الجوانب المتعلقة بالمواقع اإللكترونية 
اإلستخدام،  سهولة  أو  التصميم  أو  بالمحتوي  المتعلقة  سواء 
المواقع  علي  القائمين  مراجعة  بضرورة  البحث  يوصي  لذا 
علي  والعمل  المواقع  لتلك  المدروسة  الزراعية  اإللكترونية 

تحسينها وتطويرها بما يحقق رضا المبحوثين.
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أوالً: مراجع باللغة العربية

• في 	 المعاصرة  اإلتجاهات   )2016( إبراهيم  محمد  عصام  البعلي، 
طريق اإلرشاد الزراعي، بحث مرجعي للجنة العلمية الدائمة للعلوم 

اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية.

• الطنوبى، محمد عمر )1995( نظريات اإلتصال، دار المطبوعات 	
الجديدة، اإلسكندرية.

• المواقع 	 وتأسيس  بناء  في  النجاح  سر  سرحان،عمادعمر)2012( 
اإللكترونية، دار العبكيان للنشر والتوزيع،الرياض.

• اإلرشاد 	 في  مختارة  معلومات  علي)2015(  نسيم  محمد  سويلم، 
للطباعة،  الندي  دار  األولي،  الطبعة  الريفي،  والمجتمع  الزراعي 

القاهرة.

• الفلسفة 	 بين  الزراعى  اإلرشاد   )1975( طه  عبدالغفار  عبدالغفار، 
والتطبيق، دار المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية.

• اإلجتماعي، 	 التواصل  شبكات  محمد)2015(  فيصل  الغفار،  عبد 
الطبعة األولي، الجنادرية للنشر والتوزيع.

• والصحافة 	 الطباعة  اإللكتروني  النشر   )2014( محمد  فلحي، 
للنشر  المناهج  دار  األولي،  المتعدد،الطبعة  والوسائط  اإللكترونية 

والتوزيع، عمان.

• المرشدين 	 معلومات  مصادر   )2004( الحسينى  عماد  نجم، 
الزراعيين فى مصر، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة القاهرة.

• نجم، عماد الحسينى )2014( استخدام الباحثين في مجال اإلرشاد 	
والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإللكتروني  للموقع  فى مصر  الزراعي 
)الفاو(، مجلة المنصورة للعلوم اإلقتصادية واإلجتماعية، مجلد )5(، 

عدد )11). 

ثانياً: مراجع باللغة األنجليزية

-   Amin, M. Sugiyant, Keppi, S.and Usmadi, )2013( The 
effectiveness of cyber-extension-based information 
technology to support agricultural activities in 
Kabupaten donggala، centeral  Sulawesi  province، 
Indonesia, international journal of Asian social 
science, volume (4)،NO.  Online  (www.aessweb.
com).

-  Rodrig, I.  )2015( An ICT initiative in agricultural 
extension, India. (online) www.e.agricultural.org. 

ثالثاً: المواقع اإللكترونية 

http://yomgedid.kenanaonline.com

http://kenanaonline.com

aradina.kenanaonline.com

http://www.caaes.org

http://agri.ahram.org.eg

http://www.agricultureegypt.com

http://www.hayel1.com

http://www.zira3a.net

http://www.agri-db.org

http://misr.alzeraya.tv

http://www.radcon.sci.eg

http://www.vercon.sci.eg



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

عادل إبراهيم محمد علي الحامولي وآخرون 210

THE AIM of the research was to determine the degree of use of Agricultural Extension 
Workers Centers Of Agricultural Websites identify the degree of interest of the agricultural 

websites in the different agricultural fields, to identify the degree of satisfaction of the workers 
in the agricultural extension centers, and to identify the problems facing workers in agricultural 
extension centers Respondents when dealing with agricultural websites. The research was 
conducted on 55 of the agricultural extension workers centers. The data were collected by 
personal interview. The most important was that 12.8% of the respondents did not use the 
agricultural websites, while 60% of them use them at a low level, 7.2% Of whom use it to 
a high degree. The results showed that 32.6% of the respondents saw that the site of Fircon 
is concerned with fields of field crops, fruit crops, vegetable crops and animal production, 
and 23.3% of them see that this site is concerned with the fields of ornamental crops and fish 
production, and 20.9% In the field of conservation of the environment, and 18.6% of them see 
that he is interested in the fields of poultry production, rural women, and rural youth. The results 
showed that 27.9% of the respondents found that the Radcon site is concerned with field crops 
and fruit crops.
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