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دراسة إدراك المزارعين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء 
كورونا المستجد فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية فى محافظة اإلسكندرية

مجدى محمد ملوك1 و كمال صالح صقر2*
1اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى – وزارة الزراعة واستصالح األراضى - سابقًا

2 قسم االقتصاد الزراعى– كلية الزراعة )سابا باشا( – جامعة األسكندرية

انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  بأهمية  المزارعين  إدراك  رصد  إلى  البحث  هذا  يهدف 
فيروس كورونا المستجد فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية بمحافظة األسكندرية، وجمعت البيانات البحثية 
عن طريق االستبيان بالمقابلة الشخصية لعينة عشوائية من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 
قوامها )62( مبحوثًا تمثل حوالى 42% من الشاملة البالغ عددهم )147( عضو مجلس إدارة بمحافظة االسكندرية، 
وتمثلت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: المتوسط الحسابي، والجداول التكرارية، والنسبة المئوية، 
ومعامل االرتباط البسيط )لبيرسون(، ومعامل االنحدار المتعدد، ومعادلة ألفا كرونباخ لحساب الصدق والثبات. 
وقد أوضحت النتائج البحثية أن غالبية الزراع المبحوثين 3,82% ذوى مستوى إدراك متوسط ومرتفع فيما يتعلق 
بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى إتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية، 
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية معنوية طردية بين درجة إدراك المبحوثين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية ومتغير السن، ومتغير 
السعة الحيازية األرضية، عند المستوي االحتمالي 0,05، ومتغير المستوى التعليمى للمبحوث، والتعرض لمصادر 
المعلومات الزراعية، وإجمالي الدخل السنوي للمبحوث، ودرجة التجديدية، ومعارف الزراع المبحوثين المتعلقة 
بوباء فيروس كورونا المستجد عند المستوي االحتمالي 0,01، وقد اتضح معنوية تأثير كل من المتغيرات المستقلة 
التالية: المستوى التعليمى للمبحوث، والتعرض لمصادر المعلومات الزراعية، وإجمالي الدخل السنوي للمبحوث، 
ودرجة التجديدية، ومعارف الزارع المبحوثين المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد وذلك عند مستوي معنوية 
0,01  وكانت أهم العقبات من وجهة نظر المبحوثين وفقًا لنسب ذكرها  هى: عدم وجود روابط إلكترونية مع 
إدارات وزارة الزراعة، التكلفة العالية للبرامج واألجهزة الالزمة لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال، عدم 

وجود تطبيقات إلكترونية تربط بين الجمعيات الزراعية والتجار.

الكلمات المفتاحية: اإلرشاد الزراعى، تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وباء كورونا المستجد 

المقدمة                                                                               

فالتطورات  العصر؛  هذا  سمات  أهم  من  المعرفة  أصبحت  لقد 
تهدف  اتصال،  وشبكات  إنترنت  من  العالم  فى  الحاصلة  التقنية 
جميعها إلى تحقيق السرعة فى الوصول إلى المعلومات والبيانات 
فلم  السوق،  إلى  العقالنى  والنفاذ  الصائبة،  القرارات  اتخاذ  وفى 
تعد المعرفة »عفوية« وال أمًرا متروًكا للصدفة، وإنما هى منارة 
تكشف السبل وتهدى إلى الطرق القويمة وتساعد على التصرف 
الحكيم، وبناء القرار الرشيد فى مرحلة تاريخية أبرز خصائصها 

التقلب واالضطراب.

المعاصرة  التكنولوجيا  أهمية  عن  كورونا  أزمة  كشفت  وقد 
المقدمة  الخدمات  كافة  فى  اإللكترونية  المعامالت  تعزيز  فى 
والشركات،  الهيئات  كافة  أعمال  وميكنة  والشركات  للمواطنين 
داعية إلى ضررة استكمال عمليات الرقمنة فى كافة المؤسسات، 
المواقف  تغيير  فى  كبير  بقسط  التكنولوجية  التحوالت  وأسهمت 
الفردية من استخدام المعلومات ووظائفها إلضفاء الصفة المادية 
على قيمتها، إذ تحولت المعلومات إلى صناعة ومنتجات اقتصادية 

على غرار المنتجات المعروضة فى األسواق والتى تخضع لقانون 
العرض والطلب، وتعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 
أهم الدعامات واألسس الحديثة وراء تقدم الدول والمؤسسات فى 
تتجه  الدول  جعلت  التى  الدرجة  إلى  والتنظيم  اإلدارة  مجاالت 
التطور  عن  المعبرة  التكنولوجية  المدن  إقامة  فى  التوسع  نحو 
التكنولوجى فى ميدان معالجة وتوزيع المعلومات والبيانات لتكون 

فى خدمة التنمية.

المعلومات  لتكنولوجيا  الحديثة  الوسائل  استخدام  ويعتمد 
الالزمة  والعمليات  للممارسات  البيانات  قاعدة  توفر  واالتصال 
التنمية  وتحقيق  البيئة  وحماية  والدخل  الزراعى  اإلنتاج  لتحسين 
والممارسات  التجارب  أيًضا  وتعرض  مجتمع،  لكل  المستهدفة 
الجيدة للعمليات اإلنتاجية بدًءا من عمليات الزراعة ومابعد الحصاد 
وأثناء عمليات التداول والتصنيع والتبريد والتجميد والتعبئة والنقل 
وحتى وصول المنتج النهائى إلى المستهلك، وفقًا لتدفق المعلومات 
والخبرات المشتركة وممارسات اتخاذ القرارات وإدارة األعمال 
والموارد الطبيعية فى ظل توافر البنية التحتية اإللكترونية متمثلة 
التليفزيونية  والقنوات  المحمول  وهواتف  اإلنترنت  شبكات  فى 

الفضائية.
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المشكلة البحثية                                                                         

المؤثرة  العوامل  أهم  من  واإلبداع  المعرفة  أصبحت  لقد 
والمحددة لقيام »مجتمع المعرفة« الذى ال يقنع باستخدام المعلومات 
توجيه  فى  منها  واالستفادة  وتفاعالتها  وأحداثها  الحياة  واقع  لفهم 
وإنما  االقتصادى،  المجال  فى  وبخاصة  األنظمة  أنماط  مختلف 
يعمل أيًضا على »إنتاج المعرفة وتسويقها« بحيث تصبح مصدًرا 
اقتصاديًا رئيًسا يحمل فى ثناياه بذور الهيمنة االقتصادية والثقافية 

والسياسية )أبو زيد، 2005).

على  المعلومات  قدرة  المجتمع  اكتشف  متى  أنه  والحقيقة 
تحقيق أهداف التنمية، كان السعى نحو اقتنائها حثيثًا، فالمجتمعات 
المعلومات  دور  حقيقة  بعد  تكتشف  لم  مجتمعات  هى  نمًوا  األقل 

والمعارف كأدوات هامة نحو تقدمها )ملوك، 2017).

رهنًا  الزراعية  األعمال  منظمات  وتطوير  نجاح  وأصبح 
ومدى  المعاصر،  اإلدارى  الفكر  لمقومات  اإلدارات  هذه  باتباع 
هياكلها  وتصمم  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  استيعاب 
المستويات  بين  فيما  المعلومات  تدفق حركة  فى ضوء  التنظيمية 
التنظيمية، وأن ال تعتبر تلك التقنيات عنصًرا مضافًا لتجميل شكل 
المنظمة نحو الحداثة، بل هى عنصر عضوى مندمج فى التنظيم 
وجزء أساسى منه، وأحد أصولها واستثماراتها وإنجازاتها الفعالة، 
كما أنها تعبر عن القوة االقتصادية للمنظمة، والمحرك لإلنتاجية 

والنمو االقتصادى.

ويعتبر »نموذج ملوك« أحد الجهود العلمية الداعية إلى تطبيع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال نحو إدارة سالسل اإلنتاج ودعم 
اتخاذ القرار ليس فقط من أجل تطوير مناهج الدعم الفنى واإلرشاد 
الزراعى، ولكن أيًضا لإلسهامات الحقيقية فى سبل اتخاذ القرارات 
والتوجه  اإلنتاجية  زيادة  إلى  تهدف  التى  والتسويقية  اإلنتاجية 
المناسبة  التوقيتات  فى  والتصدير  المحلية  السوق  احتياجات  نحو 

وبالكميات والجودة المطلوبة )ملوك، 2017).

المعلومات  إتاحة وتدفق  أهمية  نموذج »ملوك« على  ويؤكد 
والتسويقية  اإلنتاجية  القرارات  اتخاذ  فى  للمساهمة  والخبرات 
التحتية  البنية  توافر  ظل  فى  الطبيعية  والموارد  األعمال  وإدارة 
وهواتف  واإلنترنت  المعلومات  شبكات  فى  متمثلة  اإللكترونية 

المحمول والقنوات التليفزيونية الفضائية )ملوك، 2016).

المعلومات  تكنولوجيا  لتطبيقات  »ملوك«  نموذج  ويهدف 
واالتصال فى إدارة سالسل اإلنتاج ودعم إتخاذ القرار، إلى نشر 
وإتاحة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف التالية:

تعتبر  إذ  المنتجة؛  للمجتمعات  المعلوماتية  القدرات  بناء   -1
تعاونيات سالسل اإلنتاج الزراعى »كنموذج« بمثابة مراكز 
إشعاع تنويرى وتعليمى تخضع إلدارة مشتركة مع منظمات 

.NGOs محلية غير حكومية

2- تطويع اإلمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
قرارات  فى  وللمساهمة  والتكنولوجيا،  المعرفة  نقل  لتطوير 
المحلية  السوق  احتياجات  يخدم  بما  للمنتجين  رشيدة  إنتاجية 

والتصدير.

3- إيجاد بيئة اقتصادية منفتحة تراعى اتجاهات السوق وتستند إلى 
قاعدة معرفية راسخة. 

4- تشجيع آفاق االستثمار الخاص فى التقانة الحديثة فى المناطق 
اإلنتاجية المختلفة.

استخدام  على  وحثهم  المعلوماتية  مستخدمى  آفاق  توسيع   -5
واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  مجاالت  كافة  فى  اإلنترنت 

والثقافية.

وسائل  كافة  باستخدام  مدعومة  اإلرشادية  البرامج  تخطيط   -6
االتصال لدعم التنمية والتواصل بين كافة المؤسسات )ملوك 

وأخرون، 2016).

يتدفق كم هائل من  أثناء األزمات  أنه  يؤكد أحمد ) 2013( 
المعلومات من قبل جهات عديدة قد تكون متعارضة أو متكررة أو 
القرار،  متخذ  لدى  والبلبة  االرتباك  حالة من  يحدث  مما  خاطئة، 
االعتماد  أهمية  القرار، وتظهر  اتخاذ  بالسلب على عملية  وتؤثر 
)تكنولوجيا  في  المتمثلة  المعلومات  تكنولوجيا  أساليب  على 
للوصول  الفعال  ودورها  االتصاالت(  تكنولوجيا   – البرمجيات 
االعتماد  أهمية  وكذلك  ومتكاملة،  سريعة وصحيحة  معلومة  إلى 
وعيوب  ومميزات  القرار،  بدائل  في عرض  الخبيرة  النظم  على 
كل بديل، وعرض الدروس المستفادة من األزمات السابقة لتصبح 
تلك المعلومات متاحة لدى متخذ القرار تساعده في اتخاذ القرار 

المناسب في الوقت المناسب في ظل توافر المعلومات الدقيقة.

والتطوير  البحث  سبل  استدامة  على  التركيز  يمكن  وبذلك 
لألخذ بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى القطاعات اإلنتاجية 
الزراعى فى  للمنتج  التنافسية  القدرات  تنمية  بما يضمن  المختلفة 
ظل هذه المعطيات التى لم يعد فيها التقدم مرهونًا بتوافر الموارد 
التى  والتواصل  واالبتكار  اإلبداع  على  بالقدرة  ولكن  الطبيعية، 

يتيحها تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وتؤكد طيان )2020( أن العالم يشهد أزمة غير مسبوقة مع 
انتشار فيروس COVID-19 على نحو متزايد، وأن تكنولوجيا 
على  الحفاظ  فى  حيويًا  بدوًرا  تقوم  واالتصاالت  المعلومات 
التواصل بين األشخاص فى ظل سياسات التباعد االجتماعى التى 
تشهدها العديد من الدول فى جميع أنحاء العالم وقد باتت المعلومات 
والتعاون وخدمات االتصال بما فى ذلك شبكات الهاتف المحمول 
الذى  الوحيد  العنصر  تعد  أكثر أهمية من أى وقت مضى؛ حيث 
العالم وقادرين  البقاء متصلين مع  يمّكن األفراد والمؤسسات من 

على استمرار العمل والحياة. 

كما أن انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خلق أبعاد 
جديدة في استخدام طرق اإلرشاد الزراعي لتشمل الحاسب اآللي 
والرادكون   Vercon والفيركون  واإلنترنت  الخبيرة  والنظم 
اإلجتماعي،  التواصل  وصفحات  المحمول  والتليفون   Radcon
ولم يعد النظر إلي المرشد علي أنه الخبير الذي يمتلك المعلومات 
مهارات  لديه  الذي  الميسر  لكنه  والجديدة  المفيدة  الزراعية  الفنية 
التفاعل مع المسترشدين من خالل اختيار أنسب ما أسفرت عنه 
في  حديثة  طرق  من  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  ثورة 

اإلرشاد الزراعي )الحامولي وأخرون، 2019). 

وانطالقًا من أن العمل اإلرشادى السليم ال ينبع إال من واقع 
وأن  الناس،  عليه  يوجد  الذى  المستوى  من  أى  القائمة  الظروف 
البرامج اإلرشادية الناجحة هى التى توضع على أساس مشكالت 
بأهمية  الباحثين  إيمان  الناس وحاجاتهم واهتماماتهم، وفى ضوء 
فى  أساسى  كعامل  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات 
اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية وبالتالى إنجاح برامج التنمية 
الزراعية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الكفاءة اإلنتاجية، وأن يتم 
األعمال  مجتمعات  فى  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيع 
الزراعية سوف يؤدى إلى تزويد المزارعين ومؤسساتهم التعاونية 
التى تشجعهم  السليمة  والمهارات واالتجاهات  المعارف  بمختلف 
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على األخذ بكل ماهو جديد ومفيد في مجال اإلنتاج الزراعى بصفة 
عامة؛ لذا فقد عمد الباحثان للقيام بإجراء هذا البحث بهدف التحقق 
تكنولوجيا  تطبيقات  بأهمية  المبحوثين  الزراع  إدراك  مدى  من 
المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء فيروس كورونا فى اتخاذ 

القرارات اإلنتاجية والتسويقية.

األهداف البحثية:
يستهدف هذا البحث بصفة أساسية التعرف على مدى إدراك 
المزارعين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء 
والتسويقية،  اإلنتاجية  القرارات  إتخاذ  فى  كورونا  وباء  انتشار 
الفرعية  األهداف  خالل  من  الرئيسى  الهدف  ذلك  تحقيق  ويمكن 

التالية:

1- التعرف على الخصائص المميزة للزراع المبحوثين.

المتعلقة  المبحوثين  للزراع  المعرفى  المستوى  على  التعرف   -2
بوباء كورونا المستجد.

3- تحديد مدى إدراك الزراع المبحوثين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا 
اتخاذ  فى  كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 
الثالث  المراحل  خالل  من  والتسويقية  اإلنتاجية  القرارات 
المكونة لإلدراك )االنطباع العام- فهم الحدث- تحليل الحدث(.

الخصائص  بين بعض  العالقة االرتباطية واالنحدارية  تحديد   -4
المبحوثين  للزراع  واالتصالية  االقتصادية  االجتماعية 
تطبيقات  ألهمية  إدراكهم  درجة  وبين  مستقلة  كمتغيرات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى 

إتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية كمتغير تابع.  

المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  معوقات  على  التعرف   -5
واالتصال فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية من وجهة 

نظر الزراع المبحوثين.

السبل نحو  لتهيئة  المبحوثين  الزراع  التعرف على مقترحات   -6
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال فى اتخاذ القرارات 
التابعة  الزراعية  التعاونية  بالجمعيات  والتسويقية  اإلنتاجية 

لهم.  

االطار النظري واالستعراض المرجعي:
مفهوم اإلدراك:

واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  بأهمية  اإلدراك  يعد 
من  والتسويقية  اإلنتاجية  العمليات  مناحى  كافة  فى  وتطبيقاتها 
الحتميات فى عصر اتسم بأنه عصر المعلومات واالتصاالت وأن 
يعرف ضمد  إذ  الفعل؛  تسبق  التى  العقلية  العمليات  من  اإلدراك 
(2000( اإلدراك بأنه »العملية العقلية أو ذلك النشاط العقلى  الذى 
عن طريقه نستطيع أن نتعرف على موضوعات العالم الخارجى، 
العملية  هو  أنه  كما  معينة،  حسية  لمثيرات  عقلية  استجابة  وهو 
العقلية التى تسبق السلوك؛ فبدون اإلدراك ال يحدث السلوك ألن 

الفرد يتعرف تبعًا لمتطلبات الموقف الذى يدركه«. 

العلوم  فى  الباحثين  من  الكثير  اإلدراك  مفهوم  تناول  وقد 
لما  والفهم  الشعور  بأنه  غباشى )1982(  فقد عرفه  االجتماعية؛ 
يحيط بنا من خالل الحواس، واتفقت معه جلجل )1999( على أن 
اإلدراك هو الوعى بطبيعة شيء من األشياء عن طريق الحواس، 
بأن   )1983( والمليجى   )1986( عاشور  من  كل  ذكر  وقد  هذا 
المعلومات  بين  باالنتقاء  تقوم  ذهنية  عمليات  يتضمن  اإلدراك 
وتنظيمها وتفسيرها وإعطائها معنى وتكوين انطباعات ومدركات 
خاللها  من  التى  »العملية  أنه  على  أيًضا  اإلدراك  عرف  عنها، 

تنعكس الحقيقة فى ذهن الفرد بصورة معينة؛ لذا فمفهوم اإلدراك 
يختلف من فرد إلى أخر تبعًا الختالف عملية اإلدراك«.

تلقيه  فى  الحواس  على  أساًسا  يعتمد  »اإلدراك  أن  ورغم 
المعلومات  هذه  تفرز  اإلدراك  عمليات  أن  إال  الخام  المعلومات 
)المليجى، 1983)  كلية«  تغيرها  أو  فيها  وتعدل  بعضها  وتسقط 
إلى  فقد يسبق اإلدراك عادة دوافع وأهداف معينة توجه اإلنسان 
هى  رئيسية  بسمة  اإلدراك  يتسم  حيث  إدراكها،  المراد  الظاهرة 
هى  اإلدراك  فى  الفرد  يستخدمها  التى  القنوات  وأهم  االختيارية 
وتنتظم  الفرد  ذهن  فى  الداخلية  المعلومات  تتجمع  حيث  الرؤية 
بالمؤشرات،  تعرف  أكبر  معرفية  مركبات  فى  إرادية  بصورة 
وهذه تفسر وتفهم بدورها بواسطة الفرد، كما يستخدم الفرد قنوات 
أخرى مثل السمع واللمس وإشارات العضالت الجسدية، ويركز 
اإلدراك على فهم الشيء فالفرد إن لم يدرك الشيء أى يتفهمه فإنه 
لن يستطع أن  يتذكر منه شيئًا والشيء الذي نتعلمه يتواجد أواًل فى 

اإلدراك أو المعرفة قبل أن ينتقل إلى الذاكرة )جلجل، 1999).

وقد اتفق هؤالء العلماء مع مدرسة الجشطلت على أن الحقيقة 
الرئيسية فى المدرك الحسى ليست هى العناصر أو األجزاء التى 
يتكون منها إنما فى الشكل أو البناء العام له، وقد لخص المليجى 
(1983( مفهوم اإلدراك في اإلجابة على السؤال التالى كيف يفسر 
أن »اإلدراك هو  استخالص  يمكن  وبذلك  له؟  يحدث  ما  اإلنسان 
فيها  اإلنسان  يستخدم  خارجى  مثير  يسبقها  التى  الذهنية  العملية 
عما  عام  انطباع  ذهنه  في  فيتكون  المثير  هذا  الستقبال  حواسه 
يحدث، ثم يحلل ويفسر ما استقبله عقله من معلومات عن الحدث 

للخروج بصورة معينة عنه«.

وتمر عملية اإلدراك الحسى بمرحلتين: مرحلة بروز الصيغ، 
ثم مرحلة تأويل الصيغ، وتتألف عملية التأويل من ثالث خطوات 

)المليجى، 1983)

1- االنطباع اإلجمالى العام.

2- التحليل والتمايز: أى تمايز األجزاء وظهور التفاصيل وتحديد 
العالقات بينها.

3-التآلف والتكامل: أى إعادة تنظيم األجزاء فى وحدة جديدة ذات 
معنى واضح.

أى أن عملية اإلدراك تسير من المجمل إلى المفصل ثم العودة 
بأسم »الطريقة  المبدأ  استخدم هذا  إلى اإلجمال مرة أخرى، وقد 
القراءة  فى  وخاصة  األطفال،  تعليم  فى  »اإلجمالية«  أو  الكلية« 
وفى تعليم الرسم، .. إلخ. فاإلدراك إذن عملية كلية، وليس عبارة 
عن عملية مركبة من عدد من اإلحساسات المتشابهة والمتباينة بل 

هو عملية واحدة تحدث دفعة واحدة )صالح، 1992).

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
Technology على  التكنولوجيا  الشريدى )2010(  يعرف 
أنها مكونة من جزئين أحدهما Techno والذى يعنى التطبيق أو 
األسلوب العملى والثانى Logy أى العلم، وعند دمج الجزئين معًا 
يكون مفهوم التكنولوجيا هو العلم التطبيقى أو الطريقة الفنية لتحقيق 
اليوجد  فإنه  السريعين؛  والتطور  للتغير  ونظًرا  عملى،  غرض 
واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  موحد  تعريف  على  اتفاق 
المعلومات  تكنولوجيا  مفهوم  تناولت  التي  التعاريف  تعددت  ولقد 

واالتصاالت وصنفها موسى )2007( إلى أربعة مجموعات:

المجموعة األولى: 
المفاهيم التي تركز على األجهزة التي تشملها تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت:
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يعرف Palvia (1997( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
)المكونات  اآلتية  بالحسابات  المتعلقة  الجوانب  تشمل جميع  بأنها 
المكاتب،  وآلية  عن  واالتصاالت  الجاهزة(  والبرامج  المادية 
النقد  صندوق  يصدره  الذي  الدولي  اإلقتصادي  التقرير  ويعرف 
اآللية  الحاسبات  تتضمن  بأنها  المعلومات  تكنولوجيا  الدولي 
 Ozer )2000( والبرامج الجاهزة ومعدات اإلتصال عن بعد، أما
فيرى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي المكونات المادية 
ويعرف  األتصال،  ونظم  الجاهزة  والبرامج  اآللية  للحاسبات 
بأنها  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا   Frenzel )1992(
األساسية  والبنية  بالمنظمة،  اآللية  الحاسبات  من  لكل  وصف 
لإلتصاالت، شبكات اإلتصال عن بعد، والوسائط المتعددة  ويرى 
أجهزة  إلى  تشير  المعلومات  تكنولوجيا  أن   Rosell )1999(
الحاسب اآللي المادية والبرامج الجاهزة ونظم إدارة قاعدة البيانات 

وتكنولوجيا توصيل البيانات.  

المجموعة الثانية:
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مفهوم  أن  البعض  يرى 
تنظيم  إدارة،  عرض،  إرسال،  تخزين،  معالجة،  في  يتمثل 

واسترجاع المعلومات.

المجموعة الثالثة: 
المعلومات واألنشطة  تكنولوجيا  أجهزة  التى تركز على  المفاهيم 

التى تقوم بها:
المعلومات  تكنولوجيا  أن    Becker )2000( يرى 
واالتصاالت هي التكنولوجيا المبنية على اإللكترونيات والتي يمكن 
أن تستخدم في جمع وتخزين ومعالجة ووضع هذه المعلومات في 
 Lucas حزم متكاملة ومن ثم الوصول إلى المعرفة؛ بينما يرى
أشكال  كل  هي  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  أن   )2003(
المطبقة لمعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات في شكل إلكتروني، 
والمعدات المادية المستخدمة لهذا الغرض تتضمن الحاسبات اآللية 
ومعدات اإلتصال والشبكات، ويوضح )Patterson )1991 أن 
النظم  به تطبيق  المعلومات واالتصاالت يقصد  تكنولوجيا  مفهوم 
تخزينها  إرسالها،  المعلومات،  معالجة  في  الحديثة  التكنولوجية 
وإسترجاعها بسرعة ودقة كفاءة، ومن أهم هذه النظم: تكنولوجيا 
تكنولوجيا  بعد،  عن  االتصاالت  تكنولوجيا  البيانات،  توصيل 

الحاسبات اآللية والبرامج الجاهزة.

فيروس كورونا المستجد:
فيروس كورونا المستجد هو نوع من الفيروسات الجديد من 
نوعه يصيب الجهاز التنفسي للمرضى المصابين بالتهاب رئوي، 
وهو مجهول السبب إلى اآلن ظهر في مدينة »ووهان« الصينية 
في أواخر العام 2019، وفي 8 فبراير عام 2020 أطلقت لجنة 
فيروس  تسِمية  الشعبية  الصين  جمهورية  في  الوطنية  الصحة 
عن  الناجم  الرئوي  االلتهاب  على  الجديد  أو  المستجد  كورونا 
اإلصابة بفيروس كورونا، ثم غيرت االسم الرسمي للمرض الناجم 
عن فيروس كورونا الجديد إلى COVID-19  قبل أن تعتمد هذه 
التسمية رسميًا من قبَل منظمة الصحة العالمية في 11 فبراير؛ في 

حين بقي االسم الصيني لهذا الفيروس بال تغيير )منظمة الصحة 
العالمية، 2020 ).

ومع بدء انتشار وتفشى الفيروس خارج حدود الصين داخل أكثر 
من دولة بادرت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 إلى 
اإلعالن عن أن فيرس كورونا قد تحول إلى جائحة عالمية، وقد 
فقط  يأتى  لم  كجائحة  المرض  إعالن  أن  إلى  المنظمة  بيان  أشار 
نتيجة المستويات المفزعة لتفشى المرض وخطورته ولكن أيًضا 
اتخاذ  التقاعس عن  المنظمة من مستويات متردية من  لمسته  لما 
اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الخطر الذى يمثله المرض، وأن 
تجاهل المرض أو التقليل من خطورته في دولة ما سوف يكون لو 

عواقب وخيمة يدفع ثمنها دول العالم أجمع. 

يعتبر  العالمية  الصحة  لمنظمة  أنه وفقًا  وأوضح خشبة )2020( 
الفيروس ساللة جديدة لم يتم تحديدها من قبل في العالم من فصيلة 
التاجية والتى تصيب الجهاز التنفسي، والتى تتراوح  الفيروسات 
نتائجها وحدتها بين نزالت البرد الشائعة إلى أمراض أشد خطورة 
سارز( SARS ) الذى  الحاد  التنفسي  االلتهاب  متالزمة  مثل 
في  أيًضا  ظهوره  بداية  كانت  والذى   ،2003 عام  العالم  ضرب 

الصين.

ويمكن فهم المصطلح )nCoV2019( في سياق تفكيك مكوناته 
كما تطرحها منظمة الصحة العالمية على النحو التإلى:

 ( Corona )اختصار لكلمة كورونا: CO .1

 ( Virus )اختصار لكلمة فيروس : VI .2

 ( Disease )اختصار لكلمة مرض: D .3

 ( new اختصار لمصطلح فيروس كورونا المستجد : nCOV .4
Corona Virus )

5. 2019: ويشير إلى الحد الزمنى لمولد المرض وهو عام 2019.

إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر وقت إجراء 
البحث:

القاهرة  محافظة  احتلت  الصحة  وزارة  بيانات  وبحسب 
صدارة المحافظات الموجود بها مصابين بعدد 7111 حالة، تليها 
محافظة الجيزة بنحو 2629 حالة، ثم القليوبية بنحو 1787 حالة، 
والمنوفية بنحو 1533 حالة، والفيوم بنحو 1277 حالة، وجاءت 
ثم  حالة،   1078 بعدد  السادس  المركز  فى  اإلسكندرية  محافظة 
من  بأقل  الشرقية  محافظة  ثم  حالة،  بعدد 988  البحيرة  محافظة 

ألف حالة بقليل.

حيث بلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بالفيروس 
حتى وقت تنفيذ البحث فى 5 يوليو 2020، هو 75253 حالة من 
ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل 

والحجر الصحى و 3343 حالة وفاة جدول)1).

جدول 1. تقرير كوفيد – 19 فى مصر ليوم 5 يوليو 2020

إجمالى عدد الوفياتعدد حاالت الشفاءإجمالى عدد المصابين

75253
207263343

المصدر: وزارة الصحة والسكان، جمهورية مصر العربية.
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األسلوب البحثى:
التعريفات اإلجرائية للمصطلحات البحثية وطرق قياسها:

1- السن:
ويقصد به فى هذا البحث عمر المبحوث حتى وقت إجراء هذا 

البحث مقدًرا بالسنوات.

2- السعة األسرية للمبحوث: 
يقصد بها عدد أفراد األسرة الذين يعيشون مع المبحوث فى 

معيشة واحدة وفي منزل واحد معبًرا عن ذلك بقيم رقمية. 

3- السعة الحيازية األرضية:
المبحوث  بحوزة  التى  المزروعة  بها مساحة األرض  يقصد 

مقدرة بالفدان.

4- الحالة االجتماعية للمبحوث:
متغير وصفى محول إلى كمى بإعطاء قيمة كمية تمثل الحالة 
االجتماعية للمبحوث وفقاً لما يلى: متزوج= 4 درجات، أعزب= 
فإنه  وبالتالى  درجة.   1  = مطلق  درجة،   2 أرمل=  درجات،   3

تتراوح درجات هذا المتغير بين ) 1 – 4 ( درجة.

5- المستوى التعليمى للمبحوث:
تمثل  رقمية  قيمة  بإعطاء  كمى  إلى  محول  وصفى  متغير 
مستوى تعليم المزارع المبحوث وفقًا لما يلى: أمى= 1 درجة، يقرأ 
ويكتب= 6 درجات، حاصل على الشهادة اإلعدادية= 9 درجات، 
حاصل على المؤهل المتوسط= 12 درجة، حاصل على المؤهل 
دراسية  سنة  لكل  واحدة  درجة  بواقع  وذلك  درجة   16 العالى= 
قضاها المبحوث فى مراحل التعليم المختلفة. وبالتالي فإنه تتراوح 

درجات هذا المتغير بين ) 1 – 16 ( درجة.

6- التعرض لمصادر المعلومات الزراعية:
متغير وصفى محول إلى كمى بإعطاء درجات تمثل مجموع 
إجابته  المبحوث من خالل  المزارع  التى حصل عليها  الدرجات 
المعلومات  لمصادر  التعرض  بدرجة  المتعلقة  العبارات  على 
الزراعية على النحو التالى: درجة التعرض كبيرة = 3 درجات، 
متوسطة = 2 درجة، منعدمة = 1 درجة، وبالتالي فإنه تتراوح 

القيم الرقيمة لهذا المتغير بين ( 22 – 59 ( درجة.

7- إجمالى الدخل السنوى:
السنة  النقدية خالل  المبالغ  البحث مجموع  به في هذا  يقصد 
أو أي من  النباتية والحيوانية  الزروع  بيع  الناجمة عن  الزراعية 

المجاالت األخرى مقاًسا بالجنيه المصري وقت إجراء البحث. 

8- التجديدية: 
متغير وصفى محول إلى كمى بإعطاء درجات تمثل مجموع 
الدرجات التى حصل عليها المبحوث من خالل إجابته على العبارات 

المتعلقة بدرجة سماعه عن المعلومات الجديدة وكيفيه االستفادة منها، 
وتتراوح درجات هذا المتغير بين ) 5 – 11( درجة.

9- معارف الزراع المبحوثين المتعلقة بوباء كورونا المستجد:
متغير وصفى محول إلى كمى بإعطاء درجات تمثل مجموع 
الدرجات حصل عليها المبحوث من خالل إجابته على المجاالت 
المعرفية المرتبطة بوباء كورونا المستجد والتي تشمل 10 أسئلة، 
موافق  يلى:  كما  جانب  كل  على  لإلجابة  درجات  أعطيت  وقد 
 2  = متوسطة(  )معرفة  ما  لحد  درجات،   3  = جيدة(  )معرفة 
فإنه  وبالتالي  درجة.   1  = )معرفة ضعيفة(  موافق  غير  درجة، 

تتراوح درجات هذا المتغير بين ) 24 – 30 ( درجة.

تكنولوجيا  تطبيقات  ألهمية  المبحوثين  الزراع  إدراك  مدى   -10
اتخاذ  فى  كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 

القرارات اإلنتاجية والتسويقية كمتغير تابع:
بناء عباراته من  تم  مقياس  المتغير من خالل  قياس هذا  تم   
خالل الكتابات النظرية، واألطر المرجعية وعرضها على بعض 
المتخصصين فى هذا المجال للتأكد من سالمة البناء الفنى للمقياس 
الصورة  وانتهت  اإليجابى،  أو  السلبى  األتجاه  فى  كان  سواء 
األولية للمقياس بعد تعديل بعض العبارات أو األلفاظ أو الكلمات 
البحث  موضوع  مع  وتوافقها  اللغوى  البناء  حيث  من  ومالئمتها 
فتكون من )22( عبارة، العبارات )10( األولى تعكس االنطباع 
العام للمبحوثين عن مشكلة أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية 
والتسويقية، و)6( عبارات التالية تعبر عن تحليل المبحوث لمشكلة 
أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء 
كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية، و )6( عبارات 
األخيرة تعبر عن فهم المبحوث لمشكلة أهمية تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات 
موافق،  الموجبة  االستجابات  أعطيت  وقد  والتسويقية،  اإلنتاجية 
التوالى، وتمت معايرة  ولحدما، غير موافق األوزان 1,2,3على 
درجات المحاور الثالثة للمقياس وتحويلها الي قيم تائية ثم جمعت 
الدرجات جبريًا لتعبر عن مدى إدراك الزراع المبحوثين ألهمية 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا 
فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية من خالل المعادالت األتية:

الدرجة المعيارية =)الدرجه الخام–المتوسط الحسابي(/ االنحراف المعياري
الدرجة التائية = )الدرجة المعيارية x 10) + 50 وقد تراوحت درجات 

هذا المتغير بين )93– 180 ( درجة.

الصدق والثبات: 
إدراك  لمحاور تحقيق مدى  والثبات  الصدق  تم حساب معايير 
الزراع المبحوثين ألهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء 
انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية، بمفردات 

العينة البحثية باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وكانت القيم كالتالي:
جدول 2. قيم ألفا كرونباخ لمحاور مقياس إدراك الزراع المبحوثين.

المحورم
معايير الصدق

الثبات واالتساق
ألفا كرونباخ القياسيألفا كرونباخ

1
تكنولوجيا  تطبيقات  عن أهمية  العام  االنطباع 
كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 

فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية
0,7830,7870,736

2
تكنولوجيا  تطبيقات  ألهمية  المبحوث  تحليل 
كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 

فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية
0,7320,7340,718

3

تكنولوجيا  تطبيقات  ألهمية  المبحوث  فهم 
كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 

فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية
إجمالى تحقيق إدراك المبحوثين

0,826

0,829

0,820

0,832

0,798

0,763
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لكل  سواء  كرونباخ  ألفا  معامل  قيم  معنوية  سبق  مما  يتبين 
محور من محاور المقياس أو لمقياس اإلدراك لدى المبحوثين ككل 
وكانت القيم كالتالى  0,783 ، 0,732 ، 0,826 ، 0,829  على 
لمقياس  المكونة  العبارات  جميع  واتساق  ثبات  يعني  مما  التوالى 
المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  ألهمية  المبحوثين  الزراع  إدراك 
واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية 

والتسويقية.

الفروض البحثية:
لتحقيق أهداف هذا البحث تم صياغة الفرضين البحثيين التاليين:

المستقلة  المتغيرات  من  كل  بين  ارتباطية  عالقة  توجد 
الحالة  األرضية،  الحيازية  السعة  األسرية،  السعة  السن،  التالية: 
لمصادر  التعرض  للمبحوث،  التعليمى  المستوى  االجتماعية، 
كورونا  بوباء  المبحوثين  الزارع  معارف  الزراعية،  المعلومات 
تطبيقات  بأهمية  المبحوثين  الزراع  إدراك  مدى  وبين  المستجد، 
فى  كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا 
اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية كمتغير تابع لهذا البحث، وتم 

اختبار هذا الفرض في صورته الصفرية.

المبحوثين  الزراع  إدراك  مدى  بين  تأثيرية  عالقة  توجد 
بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء 
كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية كمتغير تابع لهذا 
هذا  اختبار  وتم  ذكرها،  السابق  المستقلة  المتغيرات  وبين  البحث 

الفرض فى صورته الصفرية.

منطقة البحث:
أجرى هذا البحث بمحافظة األسكندرية؛ حيث تعتبر النطاق 
التنفيذى الرئيسى لعمل الباحثان، وقد تم اختيار الجمعيات التعاونية 
الزراعية التابعة لإلدارة العامة للتعاون الزراعى لمديرية الزراعة 
التعاونية الزراعية  بمحافظة اإلسكندرية، والتى تشمل الجمعيات 

لإلئتمان، والجمعيات النوعية.

شاملة وعينة البحث:
التابعة لإلدارة العامة  التعاونية الزراعية  بلغ عدد الجمعيات 
للتعاون الزراعى لمديرية الزراعة بمحافظة اإلسكندرية نحو 22 

جمعية تعاونية زراعية على النحو التالى:

جمعية   )15( وعددها  لإلئتمان:  الزراعية  التعاونية  الجمعيات 
متعددة األغراض ويمثلها )100( عضو مجلس إدارة .

جمعيات   )7( وعددها  النوعية:  الزراعية  التعاونية  الجمعيات 
ويمثلها )47( عضو مجلس إدارة.

وبذلك فقد بلغ إجمالى عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات 
نحو  والنوعية  األغراض  متعددة  لإلئتمان  الزراعية  التعاونية 
(147( عضو يمثلون شاملة البحث، وقد تم اختيار عينة عشوائية 

بعدد )62( مبحوث تمثل نحو 42% من شاملة البحث.

أسلوب جمع البيانات:
تم استخدام أسلوب االستبيان بالمقابلة الشخصية لجمع بيانات 
هذا البحث من جميع مفردات العينة البحثية، ولتحقيق أهداف البحث 
تم تصميم إستمارة استبيان مؤلفة من خمسة أقسام رئيسية، تناول 
القسم األول: بعض الخصائص الشخصية االجتماعية واالقتصادية 
الزارع  معارف  تناول:  فقد  الثانى  القسم  أما  للمبحوثين،  المميزة 
المبحوثين المتعلقة بوباء كورونا المستجد، وقد تناول القسم الثالث: 
المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  ألهمية  المبحوثين  إدراك  مدى 
واالتصال فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية؛ حيث تناولها 
العام  االنطباع  اإلدراك وهى  عملية  فى  مراحل  ثالث  من خالل 

لمشكلة  المبحوثين  فهم  ثم  للمشكلة،  المبحوثين  وتحليل  للمشكلة، 
البحث، وقد تناول القسم الرابع: العقبات التى تحول دون تطبيقات 
أما  المبحوثين،  نظر  وجهة  من  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا 
القسم الخامس واألخير فقد تناول مقترحات المبحوثين لتهيئة السبل 
نحو تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالجمعيات التعاونية 

الزراعية التابعة لهم.

جامعة   – الزراعة  كلية  أساتذة  بعض  بآراء  االستعانة  تم  كما   
واإلرشاد  االقتصاد  مجاالت  فى  المتخصصين  اإلسكندرية 
الزراعى فيما يتعلق بمحتوى األسئلة الفنية التى تضمنها االستبيان، 
وبعد إعداد االستبيان تم اختباره مبدئيًا على عشرة مبحوثين خارج 
من  االستبيان  إستمارة  عليه  تنطوى  قد  ما  لمعرفة  العينة  نطاق 

غموض، ثم إعدادها فى صورتها النهائية. 

النتائج البحثية                                                                      

واالتصالية  االقتصادية  االجتماعية،  الخصائص  بعض  أوالً: 
للزراع المبحوثين:  

الزراع  من  أن%58,1   )3( جدول  فى  النتائج  من  يتبين 
المبحوثين يقعون في الفئة العمرية )42-59( وهى المرحلة العمرية 
التى تتسم بالنضج والخبرة مما يساعد كثيًرا المبحوثين فى اإلدراك 
الجيد بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار 
وباء كورونا التى تساعد على اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية 
أن  فتبين  المبحوثين  الزراع  تعليم  مستوي  حيث  ومن  المناسبة، 
93,6% منهم يقعون فى الفئة المتوسطة والمرتفعة مما يشير إلى 
ومن  المبحوثين،  للزراع  التعليمى  المستوى  فى  النسبى  االرتفاع 
حيث الحالة االجتماعية تبين أن 87,1% يقعون فى فئة المتزوج 
مما يفسر أن الحالة االجتماعية للزراع المبحوثين تتسم باالستقرار 
االجتماعي الذى يؤدى إلى قيام األسرة بدورها في زيادة اإلدراك 
بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء 
كورونا التى تساعد على اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية التي 

من شأنها تعمل علي تحسن المستوي المعيشي لألسرة.

وتبين أن 64,5% من الزراع المبحوثين لديهم )3–6( أفراد 
فيما  الزراعى  العمل  دافعيتهم نحو  وهذا بدوره يعمل على زيادة 
يتعلق بإدراكهم بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية، 
وأن 64,5% منهم لديه سعة حيازية أرضية )7-14( فدان، واتضح 
ومرتفعى  متوسطى  من   %88,7 المبحوثين  الزراع  غالبية  أن 
الزراعية  المعارف  للحصول على  المعلومات  التعرض لمصادر 

في ظل انتشار جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بإجمالى الدخل السنوى للزراع المبحوثين فتبين 
ارتفاع إجمالي الدخل السنوي لمعظم المبحوثين، والذي قد ينعكس 
باإليجاب على مدى إدراك المزارعيين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا 
اتخاذ  كورونا فى  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 
القرارات اإلنتاجية والتسويقية، ومن حيث درجة التجديدية للزراع 
المبحوثين فتبين أن حوالى 83,8% من الزراع المبحوثين يقعون 
فى فئة درجة التجديدية المتوسط والمرتفع وبالتالى يتوقع الباحث 
زيادة مستوى إدراك المزارعيين بأهمية تكنولوجيا المعلومات فى 
للقرارات اإلنتاجية  إتخاذهم  آثار جائحة كورونا فى  التغلب على 

والتسويقية بمنطقة البحث.

األهمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية للزراع المبحوثين: 
تبين من النتائج فى جدول )4( أن المراكز األولى فى مصادر 
المعلومات حسب األهمية النسبية لهذه المصادر هى على الترتيب 
الزراعى،  المرشد  اإلنتاج،  مستلزمات  تاجر  والجيران،  )األهل 
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 ،%75,81  ،%82,26 بنسب  الزراعية(  التليفزيونية  البرامج 
64,52%، 58,06% على الترتيب، وربما يعزى ذلك إلى اعتماد 
معارف  خالل  من  الذاتية  خبرتهم  على  معارفهم  فى  المبحوثين 
الجهاز  وقصور  اإلنتاج،  مستلزمات  وتاجر  والجيران،  األهل 
بدورهما  القيام  فى  الزراعية  التليفزيونية  والبرامج  اإلرشادى 
المعلومات  تكنولوجيا  بأهمية  المزارعيين  تعريف  تجاه  التنموى 
العلمية  المراكز  أن  وتبين  كورونا،  جائحة  آثار  على  التغلب  فى 
مثل مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة قد احتلتا المركزين 
الزراع  لها  يتعرض  التى  المعلومات  مصادر  بين  من  األخيرين 

المبحوثين.

كورونا  المتعلقة بفيروس  المبحوثين  الزارع  معارف  ثانيًا: 
المستجد:

يتضح من جدول )5( أن نسبة الزراع المبحوثين ذوي درجة 
المعرفة المنخفضة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد بين )24 
للمبحوثين،  الكلي  المجموع  من   %14,51 نحو  درجة   )26  –
فيما  المتوسطة  المعرفة  درجة  ذوي  المبحوثين  نسبة  بلغت  بينما 
نحو  درجة   )  28  –  26( بين  المستجد  كورونا  بفيروس  يتعلق 
20,97% من المجموع الكلي للزراع المبحوثين، في حين بلغت 
نسبة المبحوثين ذوي درجة المعرفة المرتفعة فيما يتعلق بفيروس 
الكلي  المجموع  نحو 64,52% من   )30- المستجد )28  كورونا 

للمبحوثين.

جدول 3. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لبعض خصائصهم االجتماعية االقتصادية واالتصالية.
%العددالخصائص%العدد*الخصائص

5- السعة الحيازية األرضية المزرعية:1-السن
(42-25)

(59-42)

(59 سنة فأكثر(

المتوسط الحسابى = )50,97( سنة

االنحراف المعياري = )11,54( سنة

12

36

14

17,35

58,06

22,59

(7-1)

(14-7)

(14 فدان فأكثر(

المتوسط الحسابي = )7,85( فدان

االنحراف المعياري = )1,69( فدان

14

40

8

22,58

64,52

12,90

6- التعرض لمصادر المعلومات الزراعية:2- المستوى التعليمى
مستوى منخفض )1-6)

مستوى متوسط )6-11) 

مستوى مرتفع )11 فأكثر(

المتوسط الحسابي= )8,79( درجة

االنحراف المعياري = )3,99( درجة

4

35

23

6,45

56,45

37,10

مستوى منخفض )22-34)

مستوى متوسط )34-46)

مستوي مرتفع )46 فأكثر(

المتوسط الحسابي = )37,76( درجة

االنحراف المعياري= )7,55( درجة

7

31

24

11,29

50,00

38,71

7- إجمالي الدخل السنوي:3-الحالة االجتماعية
متزوج

أعزب

أرمل

مطلق

المتوسط الحسابي= )3,79( درجة

االنحراف المعياري = )0,63( درجة

54

5

2

1

87,10

8,06

3,23

1,61

                                    (37-10)

(64-37) 

 (64 فأكثر(                                  

المتوسط الحسابي = )42106,85( جنيه

االنحراف المعياري = )25069,11( جنيه

11

20

31

17,74

32,26

50,00

8-التجديدية:4- السعة األسرية النفرية: 
)صفر-3)

(6-3)

(6 فرد فأكثر(

المتوسط الحسابي = )4,43( فرد

االنحراف المعياري = )1,88( فرد

10

40

12

16,13

64,52

19,35

(7-5)

(9-7)

(9 فأكثر(  

المتوسط الحسابي = )7,05( درجة

االنحراف المعياري= )1,55( درجة

10

29

23

16,13

46,77

37,10

المصدر : حسبت من بيانات عينة البحث                           
*العدد = 62
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جدول 4. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لألهمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية.

الترتيب 
النهائي عمود 4 ÷62 ×100 حاصل جمع عمود 3 عدد الزراع في كل 

ترتيب ترتيب األهمية المصدر

األول 82,26 51
40
9
2

األول
الثاني
الثالث

األهل والجيران

الثاني 75,81 47
32
10
5

األول
الثاني
الثالث

تاجر مستلزمات اإلنتاج

الثالث 64,52 40
30
7
3

األول
الثاني
الثالث

البرامج التليفزيونية الزراعية

الرابع 58,06 36
31
6
0

األول
الثاني
الثالث

المرشد الزراعى

الخامس 50,00 31
25
4
2

األول
الثاني
الثالث

الدورات التدريبية

السادس 41,94 26
20
5
1

األول
الثاني
الثالث

نشرات ومجلة اإلرشاد الزراعى

السابع 33,87 21
16
3
2

األول
الثاني
الثالث

شبكة اإلنترنت

الثامن 22,58 14
12
2
0

األول
الثاني
الثالث

البرامج اإلذاعية الزراعية

التاسع 19,35 12
10
2
0

األول
الثاني
الثالث

المراكز البحثية الزراعية

العاشر 14,52 9
5
2
2

األول
الثاني
الثالث

كليات الزراعة 

جدول 5. معارف الزارع المبحوثين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
%العددفئات المعرفة )درجة( 

منخفضة )24-26)

متوسطة )26-28)

مرتفعة )28 -30)  

9

13

40

14,51

20,97

64,52
62100المجموع

المتوسط الحسابى = )27,11( درجة                   االنحراف المعيارى = )2,35( درجة
المصدر : حسبت من بيانات عينة البحث
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ثلثي  من  يقرب  ما  أن  السابق  الجدول  من  يتضح  وبالتالي 
الزراع المبحوثين 65% يقعون في فئة المستوي المعرفي المرتفع، 
وبالتالي يتوقع الباحث زيادة مستوي إدراك المزارعين بخطورة 
تكنولوجيا  تطبيقات  وأهمية  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات 
لنسب  عرًضا  يلي  وفيما  البحث،  بمنطقة  والتسويقية  اإلنتاجية 

معارف الزارع المبحوثين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد: 

ثالثًا: مستوى إدراك الزراع المبحوثين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات 

اإلنتاجية والتسويقية:
يتضح من جدول رقم )7( أن نسبة الزراع المبحوثين ذوي 
تطبيقات  بأهمية  يتعلق  فيما  المنخفض  اإلدراك  مستوى  درجة 

فى  كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا 
درجة   )122  –  93( بين  والتسويقية  اإلنتاجية  القرارات  اتخاذ 
نحو 17,74% من المجموع الكلي للزراع المبحوثين، بينما بلغت 
المتوسط  اإلدراك  مستوى  درجة  ذوي  المبحوثين  الزراع  نسبة 
فيما يتعلق بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء 
انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية بين 
(122 – 151( درجة نحو 32,26% من المجموع الكلي للزراع 
درجة  ذوي  المبحوثين  الزراع  نسبة  بلغت  حين  فى  المبحوثين، 
تكنولوجيا  تطبيقات  بأهمية  يتعلق  فيما  المرتفع  اإلدراك  مستوى 
المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات 
اإلنتاجية والتسويقية )151 -180( نحو 50,00% من المجموع 

الكلي للزراع المبحوثين.

جدول 6. نسب معارف الزارع المبحوثين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

العبــــــــارةم
الرأى

%غير موافق%لحد ما%موافق

1
الصحة  تهدد  دولية  مشكلة  اليوم  كورونا  جائحة  تمثل 
على  تمثله  الذى  الخطر  بسبب  قلق  مبعث  وهى  العامة، 

كل البلدان، السيما البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة.
5588,71711,2900

2

من  عائلة  جديدة  هو ساللة  “كوفيد 91”  فيروس  يعتبر 
وهى  البشر،  لدى  اكتشافها  يسبق  لم  كورونا  فيروسات 
من  تتراوح  تسبب  أمراًضا  االنتشار،  واسعة  فصيلة 
مثل  حدًة،  األشد  األمراض  إلى  الشائعة  البرد  نزالت 

االلتهاب الرئوى الحاد.

4877,421117,7434,84

3

ينتقل الفيروس عادة لدى البشر من إنسان إلى آخر، فى 
عبر  يوًما،   41 تبلغ  التى  الفيروس  حضانة  فترة  أثناء 
الملوثة  األسطح  أو  الملوثة،  األيدى  أو  الملوث،  الرذاذ 

بالفيروس.

3658,061930,65711,29

4

التى  الفيروسات  عائلة  من  المستجد  كورونا  فيروس  إن 
لها غشاء دهنى وتتأثر بشدة بالمطهرات، لذلك من السهل 
والصابون  المياه  مثل  بالمطهرات،  عليها  القضاء  جدًا 

والكحول وغيرها من المطهرات.

4166,131320,97812,90

5
الفيروس  هذا  على  تؤثر  نوعها  كان  أيًا  المطهرات  إن 
تكون  أن  يفضل  لكن  األسطح،  على  تركيزه  من  وتقلل 

بتركيزات مناسبة حتى تقضى على الفيروس
4877,42914,5258,06

6

بداية  فى  كورونا  أعراض  المريض  على  تظهر  ال 
تشبه  أعراض  تظهر  األول  األسبوع  وفى  العدوى، 
أعراض نزالت البرد واإلنفلونزا الموسمية، مثل الحمى 
وفى  واإلرهاق،  العضلى  والتعب  والسعال،  والعطس 
نهاية األسبوع األول يتطور المرض ويدخل مرحلة أكثر 
رئوى  التهاب  عن  عبارة  األعراض  وتكون  خطورة، 

شديد يؤدى إلى صعوبة فى التنفس تستلزم رعاية طبية.

4674,191016,1369,68

7
تتوقف شدة العدوى على قوة مناعة الشخص، وكمية الفيروس 
التى انتقلت إليه، ويعتبر كبار السن والمصابون بأمراض 

مزمنة ومناعية هم أكثر عرضةً لتفاقم أعراض الفيروس.
4979,031320,9700

8

ينتقل فيروس كورونا من شخص آلخر عن طريق رذاذ 
الفم يطلقه شخص مصاب، وتكمن  أو  خفيف من األنف 
بوابات  والفم  واألنف  العين  أن  فى  الوجه  لمس  مشكلة 

لدخول الجراثيم إلى الجسم. 

5080,651219,3500

9
ارتداء الكمامة يمكن أن يقلل من ميل األشخاص إلى لمس 
وجوههم، الذى يعد مصدًرا رئيسيًا لنقل العدوى فى حالة 

عدم نظافة اليدين بطريقة مناسبة.
3048,392540,32711,29

10

حتى اللحظة، ال يزال العالم عاجًزا عن التوصل إلى لقاح 
يبقى  لذا  الفيروس،  العالج من  أو  للوقاية  فعّال  أو عقار 
توخى الحظر وإتباع التوصيات فى انتشار العدوى أمًرا 

هاًما حتى اآلن لمنع انتشار العدوى بالفيروس.

5283,8769,6846,45
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الزراع  غالبية  أن  السابق  الجدول  من  يتضح  وبالتالي 
المبحوثين 82,3% ذوي مستوى إدراك متوسط ومرتفع فيما يتعلق 
بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء 
أن  يعني  مما  والتسويقية  اإلنتاجية  القرارات  اتخاذ  فى  كورونا 
هناك حاجة ماسة لتخطيط المزيد من البرامج اإلرشادية الزراعية 
المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  علي  معتمده  للمبحوثين  الموجهة 
النواحي  في  سواء  الجائحة  لهذه  السلبية  األثار  لتقليل  واالتصال 
الزراع  إدراك  لنسب  عرًضا  يلي  وفيما  التسويقية،  أو  االنتاجية 
بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء 

كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية كما يلي:    

1- مستوى االنطباع العام للزراع المبحوثين حول أهمية تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى 

اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية: 

تكنولوجيا  المبحوثين ألهمية تطبيقات  الزراع  تحليل  2- مستوى 
اتخاذ  فى  كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 

القرارات اإلنتاجية والتسويقية: 

تكنولوجيا  تطبيقات  ألهمية  المبحوثين  الزراع  فهم  مستوى   -3
اتخاذ  فى  كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 

القرارات اإلنتاجية والتسويقية: 

جدول 7. درجة إدراك الزراع المبحوثين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية
%العددمستوى االدراك )درجة( 

مستوي منخفض  ) 93- 122)
مستوي متوسط  ) 122- 151)

مستوي مرتفع   ) 151 - 180 ) 

11
02
13

47,71
62,23
00,05

62100المجموع
المتوسط الحسابي = )57,35( درجة                   االنحراف المعياري = )4,79( درجة

المصدر : حسبت من بيانات عينة البحث.

جدول 8. مستوى االنطباع العام للزراع المبحوثين حول أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية

العبارةم
الرأى

%غير موافق%لحد ما%موافق

التعرف 1 فى  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تساعد 
4369,41727,423,2على احتياجات األسواق

توفر المعلومات الدقيقة يساعد على توفير مستلزمات 2
4877,41422,600اإلنتاج بأسعار مناسبة

وتداول 3 جمع  فى  كأداة  اإلنترنت  شبكة  تستخدم 
5080,61219,400المعلومات.

اإلدارة 4 واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تحقق 
4572,61320,946,5االستغالل األمثل للموارد المحلية

والتسويقية 5 اإلنتاجية  المعلومات  فى  نقص  هناك 
3556,52641,911,6للمزارعين

تكون 6 واالتصاألن  المعلومات  تكنولوجيا  تستطيع 
3962,91320,91016,2مصدًرا للمعلومات الدقيقة

والمعلومات 7 البيانات  إلى  بحاجة  التعاونية  الجمعيات 
5487,1812,900الدقيقة

ونقل 8 تدفق  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تحقق 
5080,61117,811,6المعلومات بين مستويات االدارة

تطوير 9 فى  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تساهم 
4470,91727,511,6النظام اإلدارى للجمعيات

تستطيع تكنولوجيا المعلومات واالتصال تنظيم الدورة 10
4267,72032,300الزراعية

جدول 9. مستوى تحليل الزراع المبحوثين ألهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية.

العبــــــــارةم
الرأى

%غير موافق%لحد ما%موافق
4166,11829,134,8يؤدى إستخدام اإلنترنت إلى الزراعات التعاقدية1
4166,11930,623,3تؤثر المعلومات الدقيقة على خفض تكاليف اإلنتاج2
4979,11320,900تعمل تكنولوجيا المعلومات واالتصال على إتاحة الخبرات بين الزراع3
5283,91016,100تحقق تكنولوجيا المعلومات واالتصال فرًصا أرحب للتعاون بين الزراع4

للمجتمعات 5 التعاونية  اإلدارة  تقوية  المعلومات  تكنولوجيا  تستطيع 
4775,81524,200الزراعية

4979,11320,900تساعد إدارة المعلومات على تحقيق العدالة فى السوق الزراعى6
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الخصائص  بعض  بين  واالنحدارية  االرتباطية  العالقات  رابعًا: 
االجتماعية االقتصادية واالتصالية للزراع المبحوثين وبين درجة 
إدراكهم بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء 

انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية: 

العالقات االرتباطية بين خصائص الزراع المبحوثين ودرجة إدراكهم 
بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء 

كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية:   
ارتباطية  عالقة  التوجد  التالي  الصفري  الفرض  اختبار  تم 
األسرية،  السعة  السن،  التالية:  المستقلة  المتغيرات  من  كل  بين 
التعليمى  المستوى  االجتماعية،  الحالة  األرضية،  الحيازية  السعة 
معارف  الزراعية،  المعلومات  لمصادر  التعرض  للمبحوث، 
إدراك  مدى  وبين  المستجد،  كورونا  بوباء  المبحوثين  الزارع 
الزراع المبحوثين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية، 
حيث تشير النتائج البحثية الواردة في جدول رقم )11( إلى وجود 
عالقة ارتباطية معنوية طردية بين درجة إدراك الزراع المبحوثين 

انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  بأهمية 
ومتغير  والتسويقية  اإلنتاجية  القرارات  اتخاذ  فى  كورونا  وباء 
السن، ومتغير السعة الحيازية األرضية، عند المستوي االحتمالي 
المتغير  بين  طردية  معنوية  ارتباطية  العالقة  وكانت   ،)0.05)
لمصادر  والتعرض  للمبحوث،  التعليمى  المستوى  ومتغير  التابع 
المعلومات الزراعية، وإجمالي الدخل السنوي للمبحوث، ودرجة 
فيروس  بوباء  المتعلقة  المبحوثين  الزارع  ومعارف  التجديدية، 
يشير  وهذا   ،)0,01( االحتمالي  المستوي  عند  المستجد  كورونا 
إلي أن هذه المتغيرات متالزمة مع المتغير التابع وتتحرك معه في 
نفس اإلتجاه وأن زيادة أحدهما يصاحبه زيادة في المتغير اآلخر، 
وهذا يعني أنه كلما زادت وتحسنت هذه المتغيرات زادت درجة 
المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  بأهمية  المبحوثين  الزراع  إدراك 
واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية 
والتسويقية، وبناء علي ذلك فإنه يرفض الفرض الصفري ويقبل 
التي ثبتت عالقتها االرتباطية  للمتغيرات  بالنسبة  البحثي  الفرض 

مع المتغير التابع، ورفضه بالنسبة لباقي المتغيرات. 

جدول 10. مستوى فهم الزراع المبحوثين ألهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية.

العبــــــــارةم
الرأى

%غير موافق%لحد ما%موافق

الجمعيات التعاونية الزراعية فى حاجة ماسة إلى تطبيقات 1
5690,369,700تكنولوجيا المعلومات.

إتاحة وتدفق المعلومات بالمجتمعات الزراعية يحقق أعلى 2
5690,369,700إنتاجية

على الجمعيات الزراعية بذل جهود مميزة لتطوير اإلدارة 3
5690,769,700وفقًا لعصر المعلومات

عولمة 4 واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  تحقق 
4470,91625,923,2الجمعيات التعاونية الزراعية

االستثمارات 5 زيادة  على  المعلومات  وتدفق  إتاحة  تشجع 
5385,5711,323,2الزراعية 

تعمل تكنولوجيا المعلومات واالتصال على تعزيز التعاون 6
والجهات  التجارية  الغرف  الزراعى من  العمل  مع شركاء 

الحكومية وغير الحكومية.
4979,11117,723,2

 جدول 11. قيم معامل االرتباط البسيط بين درجة إدراك الزراع المبحوثين بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى 
اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية وبعض المتغيرات المستقلة .

معامل اإلرتباط البسيطخصائص الزراع المبحوثينم
0,234*السن1
-0,132الحالة االجتماعية للمبحوث2

0,375**المستوى التعليمى للمبحوث3

- 0,148السعة األسرية النفرية للمبحوث4

0,279*السعة الحيازية األرضية5

0,419**التعرض لمصادر المعلومات الزراعية6

0,421**إجمالي الدخل السنوي للمبحوث7

0,339**درجة التجديدية 8

0,542**معارف الزارع المبحوثين المتعلقة بوباء فيروس المستجد9

** معنوية عند مستوى )0,01(                            * معنوية عند مستوى )0,05)
المصدر : حسبت من بيانات عينة البحث  
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خامًسا: عالقة المتغيرات التفسيرية بدرجة إدراك الزراع المبحوثين 
بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء 

كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية كمتغير تابع:  
تأثيرية  عالقة  التوجد  التالي  الصفري  الفرض  اختبار  تم 
تكنولوجيا  تطبيقات  بأهمية  المبحوثين  الزراع  إدراك  مدى  بين 
المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات 
المتغيرات  وبين  البحث  لهذا  تابع  كمتغير  والتسويقية  اإلنتاجية 
المتغيرات  من  كل  تأثير  تقدير  تم  حيث  ذكرها:  السابق  المستقلة 
ذات العالقة االرتباطية المعنوية مع المتغير التابع للدراسة واتضح 
من النتائج معنوية النموذج ككل استنادًا إلى قيمة )ف( حيث بلغت 
(18,93( هذا باإلضافة إلى أن تلك المتغيرات تساهم في تفسير 
بأهمية  المبحوثين  إدراك  في درجة  التغيرات  حوالي )74%( من 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء إنتشار وباء كورونا 
معامل  قيمة  إلى  إستنادًا  والتسويقية  اإلنتاجية  القرارات  إتخاذ  فى 
التحديد )ر2( حيث بلغت 0,736 ، وقد اتضح معنوية تأثير كل من 
المتغيرات المستقلة التالية: المستوى التعليمى للمبحوث، والتعرض 
لمصادر المعلومات الزراعية، وإجمالي الدخل السنوي للمبحوث، 
بوباء  المتعلقة  المبحوثين  الزارع  ومعارف  التجديدية،  ودرجة 
فيروس كورونا المستجد وذلك عند مستوي معنوية 0,01 استنادًا 
 ،4,211 ، قيمتها 4,281  بلغت  حيث  المحسوبة  )ت(  قيمة  إلى 
3,231 ، 3,025 ، 4,128 على الترتيب، وبناء علي ذلك فإنه 
ثبتت معنوية  التي  للمتغيرات  بالنسبة  البحثي  الفرض  قبول  يمكن 

تأثيرها على المتغير التابع، ورفضه بالنسبة لباقي المتغيرات.

سادًسا: العقبات التى تواجه الزراع المبحوثين فى تطبيق تكنولوجيا 
إتخاذ  فى  كورونا  وباء  انتشار  أثناء  واالتصال  المعلومات 

القرارات اإلنتاجية والتسويقية: 

المعوقات  أهم  إن  إلى  بجدول رقم )13(  النتائج  تشير  حيث 
المعلومات  تكنولوجيا  تطبيق  في  المبحوثين  الزراع  تواجه  التى 
واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية 

والتسويقية وفقًا لنسب ذكرها من قبل الزراع المبحوثين هى: 

الزراعة،  وزارة  إدارات  مع  إليكترونية  روابط  وجود  عدم 
تكنولوجيا  لتطبيقات  الالزمة  واألجهزة  للبرامج  العالية  التكلفة 
تربط  إلكترونية  تطبيقات  وجود  عدم  واالتصال،  المعلومات 
البشرية  الكوادر  توفير  عدم  والتجار،  الزراعية  الجمعيات  بين 
شبكات  ضعف  المعلومات،  تكنولوجيا  استخدامات  على  المدربة 
اإلنترنت بالقرى الريفية، قلة الثقة فى حماية البيانات والمعلومات 
مئوية  بنسب  للمزارعين  التعليمى  المستوى  ضعف  اإللكترونية، 
 51,6  ،  56,5  ،  59,7  ،  67,7  ،  72,6  ،  75,8  ،  79,0
تكنولوجيا  تطبيقات  من  تحد  أن  شأنها  من  والتى  التوالى،  على 
المعلومات بالجمعيات التعاونية الزراعية وتزيد من اآلثار السلبية 
لجائحة كورونا علي اتخاذ الزراع المبحوثين للقرارات اإلنتاجية 

والتسويقية بمنطقة الدراسة.  

تطبيق  نحو  السبل  لتهيئة  المبحوثين  الزراع  مقترحات  سابعًا: 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى 

اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية
تشير النتائج في جدول رقم )14( إلى أن أهم الحلول المقترحة 
لتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا 
الزراع  نظر  والتسويقية من وجهة  اإلنتاجية  القرارات  اتخاذ  فى 

المبحوثين هى:

جدول 12. العالقات االنحدارية بين خصائص الزراع المبحوثين ودرجة إدراكهم بأهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا 
فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية.

معامل االنحدار خصائص المبحوثينم
قيمة )ت(الجزئي

0,8260,230السن1

4,281**2,596المستوى التعليمى للمبحوث2

2,0220,112السعة الحيازية األرضية3

4,211**2,041التعرض لمصادر المعلومات الزراعية4

3,231**2,061إجمالي الدخل السنوي للمبحوث5

3,025**2,052درجة التجديدية 6

4,128**2,047معارف الزارع المبحوثين المتعلقة بوباء فيروس المستجد7
ر2 =0,736                                                           ف = 18,93

جدول 13. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمعوقات تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية.

%*التكرارالمقترحاتم

4979,0عدم وجود روابط إلكترونية مع إدارات وزارة الزراعة1

4775,8التكلفة العالية للبرامج واألجهزة الالزمة لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال2

4572,6عدم وجود تطبيقات إلكترونية تربط بين الجمعيات الزراعية والتجار3

4267,7عدم توفير الكوادر البشرية المدربة على استخدامات تكنولوجيا المعلومات4

3759,7ضعف شبكات اإلنترنت بالقرى الريفية5

355,56قلة الثقة فى حماية البيانات والمعلومات اإللكترونية6

3251,6ضعف المستوى التعليمى للمزارعين 7
* حسبت النسبة المئوية من إجمالي عدد الزراع المبحوثين )62) 
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جدول 14. مقترحات الزراع المبحوثين حول تهيئة السبل نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثناء انتشار وباء كورونا فى اتخاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية.

%*التكرارالمقترحاتم

3759,7ربط الجمعبات التعاونية الزراعية مع مديرية الزراعة إلكترونيًا1

4979,0إدخال خدمة اإلنترنت بالجمعيات التعاونية الزراعية2

3759,7ربط الجمعيات بشبكة المعلومات الدولية3

4572,6توفير وتطوير أجهزة الكمبيوتر بالجمعيات4

4267,7تدريب المزارعيين على استخدامات اإلنترنت5

3251,6تأهيل الجمعيات التعاونية لإلدارة اإللكترونية6

* حسبت النسبة المئوية من إجمالي عدد الزراع المبحوثين )62)

التوصيات:                                                                            

الخروج  أمكن  البحث  هذا  نتائج  عنه  أسفرت  ما  ضوء  فى 
بالتوصيات األتية:

1- تخطيط المزيد من البرامج اإلرشادية الزراعية الموجهة للزراع  
معتمده علي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتقليل األثار 

السلبية لجائحة كورونا سواء في النواحي اإلنتاجية أو التسويقية.

2- العمل علي تنوع مصادر المعلومات التي يستقي منها الزراع 
المعارف المتعلقة بجائحة كورونا لما لها من تأثير قوي علي 

اتخاذ الزراع للقررات االنتاجية أو التسويقية. 

3- تدريب وتأهيل المزارعيين من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات 
التعاونية الزراعية على اإلدارة المعاصرة للمؤسسات التعاونية.

4- توفير أجهزة الكمبيوتر ورقمنة إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية.

التعاونية  والجمعيات  الزراعة  مديريات  بين  اإللكترونى  الربط   -5
الزراعية.

تكنولوجيا  ليواكب  الزراعى  اإلرشاد  جهاز  وتحديث  تعزيز   -6
العصر.

7- إقامة برامج للربط بين اإلرشاد الزراعى والتعاون الزراعى 
والبحوث الزراعية.

8- تقوية شبكات المحمول واإلنترنت بالمناطق الريفية.
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THIS STUDY aims to investigate farmers’ perception of the importance of applying 
information and communication technology (ICT) in productive and marketing decision 

during Corona virus pandemic, through a descriptive study of a random sample represented 
by farmers from board members of the agricultural cooperative societies, who are responsible 
for making information available to farmers and helping them to taking rational production 
and marketing decisions that reduce the severity of the risks and secure them with stable 
contractual cultivations, thus identifying the relationships with statistical significance between 
the extent of awareness of the importance of applying ICT in making productive and marketing 
decisions and the independent personal variables of the respondents, as well as identifying 
obstacles to ICT applications, And their proposals to create avenues towards ICT applications 
and contact agricultural cooperative societies. The research results showed that the majority 
of the respondents ‘farmers (82.3%) had a medium and high level of perception regarding 
the importance of applying ICT during the spread of the Corona virus pandemic in making 
productive and marketing decisions and the results indicated a significant correlation between 
the degree of respondents’ perception of the importance of applaying ICT during the spread of 
Corona virus pandemic in making productive and marketing decisions, age and land holding 
capacity variables, at the probability level (0.05), and the relationship was a direct correlation 
between the dependent variable: the variable of educational level of researcher, exposure to 
agricultural information sources, and the total annual income of the researcher, The degree 
of renewal, and respondent knowledge related to Corona virus epidemic at the probability 
level (0.01). The significance of the effect of each of the following independent variables was 
revealed: the educational level, exposure to agricultural information sources, the total annual 
income of the respondent, the degree of regeneration, and the knowledge of the respondent 
related to the epidemic Corona virus pandemic, at a level of significance (0.01) based on the 
calculated value of (T), where its value (4.28, 4.21, 3.23, 3.02, 4.12) respectively, in addition to 
these variables contribute to the interpretation of about (74%) of the changes in the degree of 
respondents’ farmers’ perception of the importance of applaying ICT in taking Productive and 
marketing decisions based on the value of the identification factor (R2) as it reached (0.716), 
and the most important obstacles that prevented ICT applications from the viewpoint of the 
respondents according to the percentages mentioned are: the absence of electronic links with 
the departments of the Ministry of Agriculture, the high cost of programs and hardware needed 
for applaying ICT, the absence of electronic applications linking agricultural societies and 
merchants, the lack of human cadres trained in the use of ICT, the weakness of the Internet in 
rural villages, the lack of confidence in the protection of data and electronic information, the 
poor educational level of farmers.


