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الرغبة في تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي بين رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي بمحافظات أسيوط والمنيا 
 وسوهاج

 
 محمد محمد محمد عبد الغني

 قسم المجتمع الريفي واإلرشاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة أسيوط

 العربي الممخص

رقمي بإستخدام الياتف المحمول بين رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي قياس الرغبة في تطبيق اإلرشاد الزراعي الالبحث  ستيدفإ
ختبار مطابقة نموذج الرغبة في التغيير لمديري المستوى المتوسط لبيانات  ،بمحافظات أسيوط والمنيا وسوىاج الحالي بإستخدام أسموب  البحثوا 

مبحوثًا(، وتم جمع البيانات  53افظات أسيوط والمنيا وسوىاج )وأجري البحث عمى جميع رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي بمحتحميل المسار. 
عرض النتائج، كما تم ستخدمت التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي لا  ، و 4242بإستخدام إستمارة االستبيان خالل شير مارس 

إرتفاع رغبة المبحوثين في  أوضحت نتائج البحثو  .لبيانات البحث الحالي تطبيق أسموب تحميل المسار إلختبار مطابقة النموذج المدروس
يجابية المظاىر العمنية لمرغبة في تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي بالمحمول، إلى جانب إرت فاع تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي بالمحمول، وا 

يما يتعمق بمطابقة نموذج الرغبة في التغيير وف. إدراكات المبحوثين لمعظم محددات الرغبة في تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي بالمحمول
بين نموذج الرغبة في التغيير التنظيمي  التنظيمي لبيانات البحث الحالي، فإن جميع مؤشرات جودة المطابقة المدروسة تدل عمى حسن المطابقة

رشاد الزراعي الرقمي بإستخدام الياتف تطبيق اإللممسئولين عن فقد قدم البحث مجموعة من التوصيات وأخيرًا، . البحث الحالي وبيانات
  بنجاح.  المبادرةىذه لمساعدتيم في تخطيط وتنفيذ المحمول 

 تحميل المسار، رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي، اإلرشاد الزراعي الرقمي، الرغبة في التغيير الكممات الدالة:

 والمشكمة البحثية: المقدمة .1
لزراعي في لقد أصبحت الحاجة إلى تحسين اإلرشاد ا

جميع أنحاء العالم النامي أكبر من أي وقت مضى، وذلك في الوقت 
بمرحمة انتقالية في تمك الدول بسبب الزراعي الذي يمر فيو اإلرشاد 

نقص التمويل، والخمل الواضح في أعداد المرشدين مقابل المزارعين، 
ت يادة السكان، والعولمة، وتغير المناخ، والتغيراإلى جانب تحديات ز 

في الموارد الطبيعية، وغيرىا. وال يمكن مواجية تمك التحديات إال من 
خالل التكثيف المعموماتي في أنظمة اإلرشاد، والذي يمكن حدوثو 
عندما تستوعب أنظمة اإلرشاد الفرص الرقمية المتاحة أماميا. وتمعب 
الرقمنة دوًرا محورًيا في القيام بميام العمل اإلرشادي، حيث تساعد 

لممسترشدين. وفي  قمنة عمى إدارة ونقل المعمومات الزراعية بفعاليةالر 
ات األراضي، وخصوبة التربة، إستخداميتم رقمنو  بعض دول العالم

نشاء قواعد بيانات حديثة لممعمومات الزراعية ونشر المعمومات  ،وا 
الجديدة وأنظمة  المدخالت الزراعية والتكنولوجيالممزارعين حول 

ئتمان وأسعار السوق إلر )الجفاف واآلفات واألمراض( وااإلنذار المبك
تخاذ من إوذلك حتى يتمكن المزارعون ، وحالة العرض والطمب

 Meera)القرارات في الوقت المناسب لمحصول عمى العائد األمثل 
et al., 2004; Mudda et al., 2017). 

نطالقًا من مواكبة التطور اليائل في التكنولوجيا الرقمية، ا  و 
تصال يستفيد من مميزات التكنولوجيا إلعتمادًا عمى نمط جديد من اا  و 

، فإن جياز اإلرشاد اإلتصال اإلرشاديالرقمية لخمق ميزة تفاعمية في 
الزراعي المصري يجب أن يسعى إلى تطوير آليات العمل اإلرشادي 
بما يمكن من مواجية أوجو القصور في تغطية جميور المسترشدين، 

ستخدامضاؤل أعداد المرشدين الزراعيين و والنابعة من ت يم لطرق ا 
تصال من ناحية، والزخم والثراء المعموماتي وتعدد مصادره إلتقميدية ل

الزراعية من ناحية أخرى، وذلك من خالل إدارة ومشاركة المعرفة 
التكنولوجيا الرقمية كأحد الحمول العصرية لممشكالت  إستخدامب

ستنادًا إلى ما توفره إ، وذلك إلرشادياالتصالية الحالية في العمل ا
تمك التكنولوجيا من تسييل التواصل بين جميع اطراف العمل 
اإلرشادي، إلى جانب أنيا تساعد المسترشدين عمى التكيف مع 
الزراعة القائمة عمى المعرفة والتنافسية، والتي يحتاج المزارعون فييا 

مى قيود الزمان لمعمومات وحمول فردية لمشاكميم، ألنيا تتغمب ع
والمكان، وتمكن من تحديث المعمومات بسرعة وكفاءة عالية )عبد 

  (.;423الغني، 
وفي العديد من البمدان النامية يتم تقديم الخدمات 

ستشارية الزراعية من خالل طرق اإلرشاد التقميدية مثل إلا
اإلجتماعات اإلرشادية والزيارات الشخصية وغيرىا، ولكن ذلك أصبح 

مكن في ظل تضاؤل اإلمكانيات المادية والبشرية لألجيزة غير م
اإلرشادية في معظم تمك الدول، وفي ىذا الصدد، يسود اإلعتقاد بأن 

وأن البمدان ال  ،اليواتف المحمولة ىي مستقبل اإلرشاد الزراعي
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تستطيع تحمل تكمفة اإلرشاد وجيًا لوجو بعد اآلن، وذلك ألن الياتف 
نظام اإلرشاد أكثر كفاءة من الحمول كبديل عمى المحمول لديو القدرة 
 Khan et) بين المرشد والمسترشد وجيًا لوجوالقائمة عمى اإلتصال 

al., 2019) أداة رئيسية لنقل ، حيث أصبح الياتف المحمول
أدخل النمو السريع لميواتف  فقدالمعمومات الزراعية إلى المزارعين، 
جيا جديدة توفر مزايا عديدة مقارنة المحمولة في البمدان النامية تكنولو 

بالبدائل األخرى من حيث التكمفة والتغطية الجغرافية وسيولة 
، وىذا ال يوفر فقط فرًصا جديدة لممزارعين لموصول إلى ستخداماإل

ىذا  ستخدامالمعمومات المتعمقة بالتكنولوجيا الزراعية، ولكن أيًضا إل
 ,Aker) اإلرشاد الزراعيالنوع من التكنولوجيا الرقمية في خدمات 

2011; Pye-Smith, 2012) . وفي ىذا السياق، تشير
بمغ عدد إشتراكات ، 4242اإلحصائيات إلى أنو في يناير من عام 

ووصل عدد مميون إشتراك،  4,93;الياتف المحمول في مصر 
مميون  :73,3مستخدمي اإلنترنت عن طريق الياتف المحمول 

ستخدمي اإلنترنت، كما بمغ % من إجمالي م5,7;شخص بنسبة 
عن طريق الياتف  وسائل التواصل االجتماعيعدد مستخدمي 

 % من إجمالي مستخدمي;;مميون شخص بنسبة  :63,7المحمول 
 ,We Are Social LTD) في مصر وسائل التواصل االجتماعي

2020) . 
ستجابة لممعطيات السابقة، فقد أعمنت وزارة الزراعة  وا 

ي مصر، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم ستصالح األراضي فا  و 
عن بدء العمل إلعداد نموذج  ;423في يوليو من عام المتحدة 

برنامج  إرشادي زراعي رقمي لتحسين الخدمات االرشادية ضمن
حكومة المصرية لمفترة اإلطار الوطني الذي تم توقيعو بين الفاو وال

ويتمثل النشاط الرئيسي في تطوير تطبيق  .4244-:423من 
رشادات الرقمية في مجاالت إلرشاد الزراعي يتضمن اإللمموبايل في ا

نتاج التمور والتربية المنزلية لمدواجن والتغذية ا  نتاج الموالح و إ
وسوف يعمل أعضاء فريق العمل بشكل وثيق مع  .الصحية

من المعاىد البحثية لمركز البحوث الزراعية إلعداد المتخصصين 
الذي سيتم تحويمو من خالل المبرمجين و المحتوى الفني المناسب، 

إلى محتوى رقمي، وذلك بالتنسيق التام مع خبراء المنظمة في المقر 
يتم تنفيذ برنامج تدريبي لمعاممين  أنالرئيسي بروما. ومن المقرر 
الزراعة لنقل المحتويات الفنية في  باإلرشاد الزراعي في وزارة

المجاالت المذكورة، وكذلك التعريف بالتطبيق الجديد لمياتف المحمول 
وعقد جمسات توعية لممزارعين يتم خالليا التعريف بالتطبيق الجديد 
وكيفية تحميمو وتشغيمو )منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

423;.)  
الياتف لوجيا الرقمية متمثمة في التكنو  إستخدامفإن  وبالتالي

تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي في مصر يمثل تغييرًا في لالمحمول 
ويتطمب نجاح  .يا لممسترشدينلخدماتالمنظمة اإلرشادية طريقة تقديم 

بالمنظمة ضرورة قياس رغبة العاممين  كافة أشكال التغيير التنظيمي
وخاصة مديري ، (Bruinsma, 2010)التغيير ىذا قبل تنفيذ 

القرارات التي يتخذىا مدراء  وننفذالمستوى المتوسط، والذين ي
المنظمة، كما أنيم بمثابة ممثل اإلدارة العميا لقياس ردود األفعال 

ات العميا يستراتيجية المستو إحول التغيير، إلى جانب قياميم بترجمة 
 إلى أىداف قابمة لمتنفيذ. ويعرف المديرين المتوسطين عمى أنيم
المجموعة القادرة عمى ربط المستويات الرأسية واألفقية، وال يقوم 

داًل من ذلك المدراء المتوسطون عادة بوضع السياسات، ولكنيم ب
التغيير وتنفيذ إدارة نجاح في يفسرونيا وينفذونيا، بما يمثل دورًا ىامًا 

(Doyle, 2015). 
، بكل محافظة متنظيم اإلرشادي الزراعي المصريل وبالنظر
 إلرشاد الزراعيإدارة ا: مستويات رئيسية وىي يتضح وجود ثالثة

 اتم اإلرشاد الزراعي باإلدار اقسوأ، بمديرية الزراعة بالمحافظة
مرشدي القرى بالجمعيات الزراعية والمراكز و ، كزاالزراعية بالمر 

ن المستوى فإ وبالتالي. (4239، عبد المقصود) الزراعية اإلرشادية
اإلرشادي عمى مستوى المحافظة يتمثل في أقسام  المتوسط لمتنظيم

يصبح مديري  ومن ثماإلرشاد الزراعي باإلدارات الزراعية بالمراكز، 
المستوى المتوسط بالمحافظة ىم رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي 

أىمية وبناًء عمى العرض السابق، تتجمى باإلدارات الزراعية بالمراكز. 
لمتوسط )رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي دراسة رغبة مديري المستوى ا

تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي باإلدارات الزراعية بالمراكز( في 
، وذلك قبل البدء في تنفيذ تمك المبادرة الياتف المحمول إستخدامب

 . وضمانًا لنجاحيا
 أهداف البحث: .2
 إستخدامبالرغبة في تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي قياس  .3

بين رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي ل الياتف المحمو 
 .بمحافظات أسيوط والمنيا وسوىاج

لمديري المستوى  الرغبة في التغييرإختبار مطابقة نموذج  .4
أسموب تحميل  إستخدامب البحث الحاليلبيانات المتوسط 
 .المسار

 :اإلطار النظري .3
  التكنولوجيا الرقمية في اإلرشاد الزراعي إستخدام  .1.3

 إلى (Digitization)مي أو الرقمنة يشير التحول الرق
 )الكتب، أشكاليا ختالفإعمى  المعمومات مصادر تحويل عممية

 إلى والصور الثابتة والمتحركة( الصوتية، والدوريات، والتسجيالت
 الثنائي النظام عبر الحاسبات اآللية بواسطة تقنيات شكل مقروء

(Bitsوالذي ،) معمومات ملنظا وحدة المعمومات األساسية يعتبر 
الرقمي،  التعبير لدعم ىردو اآللي )مركز الحاسب إلى يستند
الرقمي في سياق الحديث عن المنظمات  التحول عرفوي(. 4238
 عمى يعتمد عمل نموذج إلى المنظمات نتقالإبأنو عممية  الخدمية،

http://www.fao.org/3/i8725ar/I8725AR.pdf
http://www.fao.org/3/i8725ar/I8725AR.pdf
http://www.fao.org/3/i8725ar/I8725AR.pdf
http://www.fao.org/3/i8725ar/I8725AR.pdf
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بشكل  لتتم لمجميور المستيدف تقديم الخدمات في الرقمية التقنيات
ونظرًا لمتطور والجيد.  توفير الوقت مكن مني أسيل وأسرع بما

مناحي  كافة في المتسارع في إستخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية
رقميًا )البار  الضرورة ممحة لتحول المنظمات تأصبحالحياة، فقد 
 (. :423والمرحبي، 

التكنولوجيا الرقمية في مجال اإلرشاد  إستخدامويمكن 
ر المعمومات الزراعية لممناطق الريفية الزراعي، والذي يعتمد عمى نش

لتحسين المستوى المعيشي لمريفيين، وزيادة اإلنتاج الزراعي 
تخاذ القرارات المزرعية، كما توفر تمك التكنولوجيا إوالمساعدة عمى 

تصال واسعة بين الييئات البحثية الزراعية والمنظمات إقنوات 
 ,Zazueta and Vergot)التنموية الحكومية وغير الحكومية 

ستخدام. وتمكن التكنولوجيا الرقمية من الوصول إلى و (2003  ا 
المعمومات بصورة أكثر فاعمية بما يمكن من تحسين العمميات 
الزراعية من خالل إدارة أفضل لممدخالت والمخرجات اإلنتاجية 
الزراعية، ومعامالت ما بعد الحصاد، والتسويق، وضمان سالمة 

تقمبات الجوية فادي المخاطر الناجمة عن الالمنتجات الزراعية، وت
نتشار اآلفات واألمراض. كما يعتبر تغيير ا  و  والكوارث الطبيعية

خدمات اإلرشاد الزراعي أحد األدوار الرئيسية لمتكنولوجيا الرقمية في 
عن طريق تغيير تدفق المعمومات ، وذلك إدارة المعمومات الزراعية

الرقمية لتوفير المعمومات الزراعية،  الزراعية، فقبل ظيور التكنولوجيا
كان الشكل السائد لمخدمات اإلرشادية يعتمد عمى اإلتصال الشخصي 

مدخل التدريب والزيارة، والذي تم التأكد من أنو  إستخدامبالزراع ب
مكمف وغير فعال في ظل تزايد أعداد الزراع وحاجاتيم المتغيرة من 

لمساعدة المزارعين عمى المعمومات. وبالتالي فإن األمر بحاجة 
التكيف مع الزراعة األكثر تعقيدًا والقائمة عمى المعرفة والتنافسية، 

حتياجيم إلوذلك في ظل تزايد ا حتياجات المعموماتية لممزارعين، وا 
 . (Sylvester, 2013) اكميملمعمومات وحمول فردية لمش

ويعرف اإلرشاد الزراعي الرقمي عمى أنو عممية التعميم 
 إستخدامدي التي تحدث في بيئة رقمية، وتعتمد عمى اإلرشا

التكنولوجيا الرقمية بمختمف أنواعيا )اإلنترنت، والياتف المحمول 
ووسائل التواصل االجتماعي( في إنتاج وتوصيل المحتوى التعميمي 

(. وتعتبر اليواتف المحمولة أكثر ;423اإلرشادي )عبد الغني، 
في المناطق الريفية، حيث تزيد من  أنواع التكنولوجيا الرقمية أىمية

فرص بناء القدرات لسكان الريف، وفرص الوصول إلى معمومات 
أكثر مالءمة عن المنتجات والمدخالت، والظروف البيئية، وتشجع 
دارة المخاطر،  الوصول إلى األسواق، وتسيل الخدمات المالية وا 

كما تحدث وتعزز التعمم مما يسيل تبني المستحدثات بين المزارعين، 
ثورة في أنظمة اإلنذار المبكر من خالل بيانات وتحميالت عالية 
الجودة، إلى جانب أنيا تعالج القضايا النوعية من خالل المساواة في 

 .(FAO, 2017) الوصول لممعمومات والخدمات بين النساء والرجال

من تقميل تكاليف البحث الياتف المحمول  إستخدامويمكن 
ل أسعار المدخالت والمخرجات أو المشترين عن المعمومات حو 

والبائعين المحتممين، وتمكين المزارعين والمرشدين من الوصول 
لممعمومات حول الممارسات الجيدة، وتحسين أصناف المحاصيل، 
ومكافحة اآلفات واألمراض، والمعمومات التسويقية وأسعار السمع، إلى 

فيين، والتحذير المبكر جانب تطبيقات جمع البيانات من السكان الري
حول اآلفات واألمراض. كما وجد أن شراء الياتف المحمول يرتبط 

لديو المعمومات التي تجعمو في  يصبحالمزارع  إنبزيادة الدخل، حيث 
موقف تفاوضي أقوى فيما يتعمق بمعامالتو في شراء مستمزمات 
ة اإلنتاج وبيع المحصول والبحث عن أفضل األسواق، إلى جانب زياد

قدرة الزراع عمى الوصول إلى الخدمات المالية الخاصة باألنشطة 
الزراعية. كما أن الياتف المحمول يعتبر بمثابة العمود الفقري ألنظمة 
اإلنذار المبكر لمتخفيف من المخاطر الزراعية وحماية الدخل 
الزراعي، إلى جانب أنو يساعد عمى توفير الوقت والجيد المبذول في 

المعمومات، وتقميل تكاليف النقل والفاقد في الحصول عمى 
المحصول، ومساعدة المزارع عمى إدارة المخاطر التي يتعرض ليا، 
وتسييل حصول المزارعين عمى المعمومات بصورة فردية تناسب 
ظروف وحاجات كل منيم، باإلضافة إلى تحسين الروابط اإلتصالية 

 ,Brugger)راعي بين الزراع ومراكز البحوث وأجيزة اإلرشاد الز 
2011; Aker, 2011; Kaskekacharo, 2016; The World 

Bank, 2017). 
ويستخدم الياتف المحمول خالل جميع مراحل الزراعة 
سواء مرحمة اإلعداد لمزراعة )جمع معمومات عن الطقس وأسعار 

مرحمة الزراعة )جمع وتبادل المعمومات حول و المدخالت الزراعية(، 
اآلالت الزراعية المدعومة، وطمب البذور والتحقق و توافر المرشدين، 

الحصاد )تنظيم مرحمة (، و تكمفة العمالة في القرى المجاورةمن 
عداد المخازن ومستمزمات التخزين(،  وتجميع عمميات الحصاد، وا 

ما بعد الحصاد )تنظيم النقل من المزارع إلى المستودعات أو مرحمة و 
والتجار، وبيع المحاصيل عبر األسواق، واإلتصال بمراكز السوق 

 ,Baumüller)الياتف المحمول، والتحويالت المالية والمدفوعات( 
الرسائل  عمى خدمات الياتف المحمول لممزارعين . وتشمل(2012

نظام تحديد  إستخدامالنصية والصوتية والصور واألفالم، إلى جانب 
المواقع عبر المحمول )تحديد مواقع المزارعين أو األرض أو مصادر 
المياه(، وخطوط المساعدة الياتفية، والتطبيقات التي توفر معمومات 

لتمويل وتسييل الحصول عمى عن التنبؤات الجوية واألسواق وتدبير ا
 Payne and)الت الزراعية كاألسمدة والمخصبات والتقاوي دخلما

Woodard, 2011) . 
 الرغبة في التغيير لمديري المستوى المتوسط. 2.3

نظر إلى التغيير التنظيمي عمى أنو آلية التكيف الرئيسية ي
لممنظمات مع بيئاتيا الداخمية والخارجية، حيث إن التعديالت المتكررة 

https://www.scidev.net/global/sponsored-content/weather-updates-twice-a-day-as-apps-transform-farming.html
https://www.scidev.net/global/sponsored-content/weather-updates-twice-a-day-as-apps-transform-farming.html
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ن المنظمات من التعامل مع تمك والبناء والتكنولوجيافي اإلستراتيجية 
 ,Samuel and Jacobsen)الظروف المتغيرة والضغوط المستمرة 

أنو تغيير في البيئة أو البناء أو بلتغيير التنظيمي . ويعرف ا(1997
. وعمى (Iqbal, 2011)الثقافة أو التكنولوجيا أو العاممين بالمنظمة 

طط ييدف إلى جعل المنظمة أكثر فعالية الرغم من أن التغيير المخ
لمتغيير كرد بالمنظمة وكفاءة، إال أن ىناك إحتمال لمقاومة العاممين 

فعل سمبي يرجع إلى أن التغيير يجمب معو زيادة الضغط والتوتر 
. (Armenakis and Bedeian, 1999) وعدم التأكد لمعاممين

قبول مبادرات  المنظمات تعزيز رغبة العاممين في يجب عمىلذلك، 
التغيير، وبالتالي يجب أن يحمل العاممين وجيات نظر إيجابية حول 
الحاجة إلى التغيير التنظيمي، وينبغي أن يعتقدوا أن مثل ىذه 
التغييرات من المحتمل أن يكون ليا آثار إيجابية عمى أنفسيم وعمى 

 .(Armenakis et al., 1993; Choi, 2011)المنظمة ككل 
بة في التغيير أو ما يسمى بالمقاومة البديمة أحد الشروط وتعتبر الرغ

الحاسمة لنجاح التغيير التنظيمي. وتمثل الرغبة في التغيير نية 
سموكية إيجابية تجاه تنفيذ التعديالت في البناء أو العمميات أو 

 العاممينالتكنولوجيا داخل المنظمة، مما ينتج عنو بذل الجيد من 
  .(Tummers et al., 2012)التغيير لدعم أو تعزيز عممية 

ولتصنيف األطراف المشاركة في عممية التغيير، فيناك 
صناع القرار الذين يقررون تنفيذ التغيير، والمنفذون الذين يضعوا قرار 

ويمكن أن يمعب  .صانعي القرار موضع التنفيذ؛ والمتأثرين بالتغيير
ويمكن تعريف . المدير المتوسط دوًرا أو مزيًجا من ىذه األدوار

المدراء المتوسطون عمى نطاق واسع عمى أنيم مدراء يشغمون 
وغالًبا ما ينشأ صراع مناصب بين اإلدارة العميا ومستوى التنفيذيين. 

بين أدوار المدير المتوسط المتعددة كصانع قرار )الدفاع عن 
كمنفذ لمتغيير )يقود إدارتو نحو التغيير و المصالح العامة لممنظمة(، 

وكمتأثر بالتغيير )يركز عمى عواقب التغيير عمى منصبو  ،ناجح(ال
الخاص(. وفي مواجية ىذا المزيج المحتمل لألدوار، فإن الشاغل 
األول لممدير األوسط ىو إيجاد توازن في الدفاع عن مصالح 

وغالًبا ما يكون  .(Metselaar, 1997) بالتغيير األطراف المعنية
يسيطرون عمى "نبض المنظمة" وىم  المدراء المتوسطون ىم الذين

أقرب إلى عمالء المنظمة واألطراف األخرى ذات الصمة بالمنظمة، 
وغالًبا ما توفر ليم ىذه الروابط معرفة بما تتطمبو عممية التغيير داخل 
المنظمة. ويجب تقميل وجيات النظر السمبية لممدراء المتوسطون 

يير التنظيمي، حيث وتعزيز مشاركتيم اإليجابية في عمميات التغ
يجابية لنجاح التغيير، وغالًبا ما  يمكنيم تقديم مساىمة ميمة وا 
تتضمن أدوارىم تقديم الدعم وتسييل التواصل بين اإلدارة العميا 

 ,Dutton et al., 1997; Herzig and Jimmieson)والعاممين 

عندما يبدأ التغيير التنظيمي، قد يكون المدراء عمى و  .2006)
، وذلك طبقًا لمتغيير المتوسط من المؤيدين أو المعارضين المستوى

لتأثير التغيير عمى مكانة وطبيعة عمل ىؤالء المديرين. ويمكن أن 
التغيير عممية يمعب المدراء عمى المستوى المتوسط عدة أدوار خالل 

 ,Ionescu et al., 2014; Rah-Khem) التنظيمي كما يمي
مومات لمرؤوسيو حول التغيير : دور المتصل )توصيل المع(2018

وتأثيره عمى وظائفيم(، دور الداعم )إظيار الدعم الشخصي لتنفيذ 
التغيير حتى يمثل قدوة لمرؤوسيو(، دور المدرب )تدريب الموظفين 
عمى األنشطة المختمفة المرتبطة بتنفيذ التغيير(، دور الوسيط )توفير 

ور إدارة مقاومة المعمومات في إتجاىين بين رؤساؤه ومرؤوسيو(، د
 التغيير )التغمب عمى مقاومة التغيير وتجنبيا(.

 نموذج الرغبة في التغيير Metselaar (1997) وقدم
يا لتقييم رغبة المديرين إستخدام( كأداة يمكن 3)شكل  التنظيمي

إلى نظرية ويستند النموذج المتوسطين في تنفيذ التغيير التنظيمي؛ 
Ajzen بسموك الفرد من ستخدمت لمتنبؤ ، والتي إلمسموك المخطط

من خالل اإلتجاه خالل الرغبة في تنفيذ ىذا السموك، والتي تتحدد 
 المدرك الضغط االجتماعيالمعايير الذاتية الناتجة من و نحو السموك، 

. ، والتحكم في السموكسموكال أداء عدم أو ألداء الفرد يواجيو الذي
روع في الفعل ىي غبة الشخص لمشر فإن  ،وفي ضوء ىذه النظرية

ما كانت فكم العامل األساسي الذي يحدد إحتمالية أداءة ليذا الفعل،
 .كان إحتمال القيام بالسموك مرتفعاً  ماكم الرغبة مرتفعة ألداء السموك،

نموذج الرغبة في التغيير التنظيمي وحدد مقياس مكونات 
 العناصر الخمسة لنظرية السموك المخططتعبر عن عشرة أبعاد 

( تأثير التغيير عمى 3: )(Metselaar, 1997) كالتالي (3ول )جد
أبعاد العمل )النتائج المتوقعة لمتغيير التنظيمي عمى أبعاد العمل(، 

( التوجو العاطفي نحو التغيير )اإلتجاه نحو التأثير الشخصي 4)
( قيمة التغيير بالنسبة لممنظمة )نتائج التغيير 5لمتغيير التنظيمي(، )

( إتجاىات الزمالء نحو التغيير 6مى المنظمة ككل(، )التنظيمي ع
( عوامل التحكم 7)إتجاىات زمالء العمل نحو التغيير التنظيمي(، )

بالتغيير التنظيمي(، الشخصية الذاتي في التغيير )المعرفة والخبرة 
( عوامل التحكم الخارجي في التغيير )المعمومات والموارد المادية 8)

( الرضا عن خطوات عممية 9نفيذ التغيير(، )والبشرية المتاحة لت
( درجة :التغيير )الرضا عن معدل سير العمل في تنفيذ التغيير(، )

(، تسبب التغيير في تعديل الوظائف األساسية لممنظمةتعقيد التغيير )
( الرغبة في تنفيذ التغيير )النية لبذل الوقت والجيد لدعم تنفيذ ;)

 تنفيذ)المظاىر العمنية لمرغبة في  ( سموك التغيير32التغيير(، )
 (. التغيير
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 التنظيمي نموذج الرغبة في التغيير .1شكل
 Metselaar (1997)المصدر:  

       لعناصر نظرية السموك المخططوفقًا مقياس الرغبة في التغيير التنظيمي  متغيرات .1جدول 
 ير التنظيميمقياس الرغبة في التغي متغيرات عناصر نظرية السموك المخطط

 اإلتجاه نحو السموك
 تأثير التغيير عمى أبعاد العمل -3
 التوجو العاطفي نحو التغيير -4
 قيمة التغيير بالنسبة لممنظمة -5

 إتجاىات الزمالء نحو التغيير -6 المعايير الذاتية

 التحكم في السموك

 عوامل التحكم الذاتي في التغيير -7
 ي في التغييرعوامل التحكم الخارج -8
 التغييرعممية الرضا عن خطوات  -9
 التغيير تعقيددرجة  -:

 التغيير تنفيذالرغبة في  -; الرغبة
 التغيير تنفيذالمظاىر العمنية لمرغبة في  -32 السموك

Metselaar (1997)                                                  المصدر: 
 رأسموب تحميل المسا. 3.3

 عن إليو التوصل تم إحصائي أسموب المسار يعتبر تحميل
 أوضح حيث ،43;3 عام Sewell Wrightاألمريكي  العالم طريق
 الصفات من كثير دراسة في ستخدموا  و  األسموب، ليذا العامة األسس

ىذا األسموب في مجال العموم  Duncanالوراثية، ثم إستخدم العالم 
 تحميل أسموب(. ويمثل 4234المالكي، ) 88;3اإلنسانية عام 

 دراسة في يستخدم ما وعادة المتعدد، نحدارإلا لتحميل متدادإ المسار
 من شبكة عمى المسار تحميل أسموب يحتوي السببية، حيث النماذج
عمى  مقاسة متغيرات بحيث تدل الواحد تجاهإلا ذات الخطية العالقات
 يرمز تأثير قةعال كل إن حيث واحد، تجاهإ في أخرى مقاسة متغيرات
المسار  تحميل المسار. ويستخدم أسموب يدعى اإلتجاه وحيد ليا بسيم

 بين بناء العالقات لتفسير المختمفة النماذج صحة ختبارإ في

البحث. ويتم أسموب تحميل المسار عمى عدة  موضع المتغيرات
 تخطيطي نموذج خطوات وىي: تحديد النموذج المدروس، ورسم

ختبارالمسار،  معامالت المتغيرات، وحساب بين العالقات لمسار  وا 
عمسة،  النتائج )أبو األساسي، وتفسير مع النموذج التطابق حسن
 يماثل فيما المسار تحميل ويستخدم .(:423؛ عزوز، 4236

 تحميل ولكن المتعدد، اإلنحدار تحميل فييا التي يستخدم األغراض
 التفاعالت جةنمذ الحسبان في إنو يضع حيث فعالية أكثر المسار

 متغير إلى يتحول أن يمكن التابع كما أن المتغيربين المتغيرات، 
 النموذج عمى يحتوي أن أخر، ويمكن تابع لمتغير مستقل بالنسبة

والتابعة، كما يعتمد  المستقمة المتغيرات إلى وسيطة باإلضافة متغيرات
، )إسماعيلالمدروس  النموذج المسارات المعيارية في عمى معامالت

4237.)  
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 بمالءمة عادة الباحث ييتم المسار تحميل إستخدام عندو 
. الميدان من يجمعيا التي المالحظة الواقعية لمبيانات النظري النموذج
يتم إختبار معنوية جميع مسارات النموذج، إلى جانب  بذلك ولمقيام

 تحدد إحصائية مؤشرات بأنيا تعرف ، والتيمؤشرات جودة المطابقة
 عن المقترح النموذج جودة مدى تحديد عمى الباحث دتساع قيمة
 النموذج يقترحيا التي التغاير مصفوفة بين التوافق إختبار طريق

 وتعتبر قيمة مربع كاي (.4234المالكي، ) المالحظة والمصفوفة
 ،مطابقة البيانات لمنموذج النظري مدى الختبار الرئيسي المقياس
 المفترض النموذج بين المطابقة نحس إلى المعنوية غير قيمةال وتشير
 مامك العينة لبيانات مالءمة أكثر النموذج يعدكما  العينة، وبيانات
بينما ، 4بين قيمة مربع كاي ودرجات الحرية أقل من  النسبة كانت
قتراب إ طأخب (RMSEA)التقريبي  الخطأمربع  جذر متوسطيتعمق 

 إلى 2,27 من لاألق وتشير القيمة ،يالبيانات من النموذج النظر 
 لمطابقةا ومؤشر (GFI) المطابقة جودة أما مؤشر المطابقة، حسن

 بين قيمتيم فتتراوح (CFI)ن المقار  المطابقة مؤشرو  (NFI) المعياري
أكبر  أو 2;,2 تكون لممطابقة المقبولة والقيمة ،صحيح واحدو  صفر

(Byrne, 2010). 
 طريقة إجراء البحث .4

لتغيير التنظيمي تم إستخدام نموذج الرغبة في ا
(Metselaar, 1997) ستكشاف رغبة رؤساء أقسام اإلرشاد إل

الرقمي بإستخدام الياتف الزراعي الزراعي في تطبيق اإلرشاد 
المحمول، عممًا بأنو قد تم تعديل صياغة العبارات المتضمنة في 

التغيير التنظيمي المدروس )تطبيق  طبيعة المقياس لكي تتناسب مع
 92الرقمي بالمحمول(. ويتكون مقياس النموذج من عي الزرااإلرشاد 

عبارة موزعة عمى األبعاد العشرة التالية: تأثير التغيير عمى أبعاد 
عبارات(،  7( التوجو العاطفي نحو التغيير )4عبارات(، ) ;العمل )

( إتجاىات 6عبارات(، ) 6( قيمة التغيير بالنسبة لممنظمة )5)
( عوامل التحكم الذاتي في 7رات(، )عبا 8الزمالء نحو التغيير )

 34( عوامل التحكم الخارجي في التغيير )8عبارات(، ) :التغيير )
( :عبارات(، ) 9( الرضا عن خطوات عممية التغيير )9عبارة(، )

 6( الرغبة في تنفيذ التغيير );عبارات(، ) 9درجة تعقيد التغيير )
ج إستجابة وتتدر عبارات(.  :( سموك التغيير )32عبارات(، )
عمى مقياس ليكرت خماسي  بالنسبة لألبعاد التسعة األولى المبحوثين

أما البعد  (.3( إلى غير موافق جدًا )7األبعاد بين موافق جدًا )
فيحتوي عمى ثمانية عبارات ، العاشر واألخير المتعمق بسموك التغيير

بية واألربعة األخيرة منيا سم (b1-b4) إيجابية األولى منيا ربعةاأل
(b5-b8) وفقًا لمدى تطبيق سموكيات  تتدرج إستجابة المبحوثين، و

ثم تعطى ، لمعبارات الثمانية (2( وال يطبق )3التغيير بين يطبق )

عمى  6-إلى  6درجة لكل عبارة من العبارات الثمانية )تتراوح بين +
طبقًا لممعادلة  درجة سموك التغيير، وذلك حتى يمكن حساب (الترتيب
  التالية:

 (b8x4) - (b7x3) - (b6x2) - (b5x1) - (b4x1) + (b3x2) + (b2x3) + (b1x4)=   ه ن  ن    ز

 

 
جميع رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي وأجري البحث عمى 

تم جمع البيانات مبحوثًا(، و  53بمحافظات أسيوط والمنيا وسوىاج )
وتم تحميل ، 4242 مارسستبيان خالل شير إلستمارة اإ إستخدامب

مجموعة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية  إستخدامالبيانات ب
(SPSSv.24 و ،)  لنسب المئوية، والمتوسط كرارات، واستخدمت التا

إلختبار  لتطبيق أسموب تحميل المسارو عرض النتائج. ل الحسابي
برنامج  إستخدام، فقد تم لبيانات البحث النموذج المدروسمطابقة 

AMOSv.20 إلى جانب لحساب معامالت المسار الخاصة بالنموذج ،
البحث  مطابقة نموذج الرغبة في التغيير لبياناتمؤشرات جودة 

النسبة بين قيمة مربع و ، (2χ)المتمثمة في قيمة مربع كاي الحالي 
التقريبي  خطامربع ال متوسط جذرو ، (dfχ/2)كاي ودرجات الحرية 

(RMSEA) ، المطابقة جودة مؤشرو (GFI)، لمطابقةومؤشر ا 
 .  (CFI)ن المطابقة المقار  مؤشر، و (NFI) المعياري

 النتائج .5
الهاتف  إستخدامرشاد الزراعي الرقمي بالرغبة في تطبيق اإل . 1.5

 المبحوثينالمحمول بين 
متوسطات إدراكات ( 4توضح النتائج الواردة بجدول )

)تطبيق  التنظيمي المبحوثين لمتغيرات مقياس الرغبة في التغيير
 ، ومنو يتبينالياتف المحمول( إستخدامالرقمي باإلرشاد الزراعي 

 الرقمي بالمحموللمبحوثين في تطبيق اإلرشاد الزراعي رتفاع رغبة اإ
، كما يتضح إيجابية سموك التغيير (% من الدرجة القصوى8,5:)

رتفاع متوسط درجة المظاىر العمنية لمرغبة في تطبيق إمن واقع 
، % من الدرجة القصوى(85,4) الرقمي بالمحمولاإلرشاد الزراعي 

إدراكات المبحوثين لمعظم رتفاع إويتبين أيضًا من نفس الجدول 
 الرقمي بالمحمولتطبيق اإلرشاد الزراعي الرغبة في  محددات

 التوجو العاطفي نحو اإلرشادبمتوسطات بمغت أقصاىا لمتغير 
 إنخفاض يتضح حين في ،%(9,7:) بالمحمول الرقمي الزراعي
 اإلرشاد في الخارجي التحكم عوامل لمتغيري المبحوثين إدراكات
 والرضا ،(القصوى الدرجة من% ;,68) بالمحمول ميالرق الزراعي

 من% :,69) بالمحمول الرقمي الزراعي اإلرشاد تطبيق خطوات عن
 (.  القصوى الدرجة

 ومتوسطات القصوى الدرجات بين بالفجوة يتعمق وفيما
 التغيير في الرغبة مقياس لمتغيرات المبحوثين إدراكات درجات
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الهاتف  إستخدامالرقمي باإلرشاد الزراعي الرغبة في التغيير التنظيمي )تطبيق ثين لمتغيرات مقياس متوسطات إدراكات المبحو  .2جدول 
 المحمول(

 زق* نف ٪  نذرجة  نمص ى  نً   ط         ن نظ ًي يم اس  نزغبة في  ن    ز ي   ز ت و

 2,21 97,3 54 92,73   نزلًي بانًحً ل عهى أبعاد  نعًم إلرشاد  نزر عي تأث ز  1

 9,19 92,4 74 71,92  نزلًي بانًحً ل إلرشاد  نزر عي  ن  جه  نعاطفي نح   7

 5,24 23,2 72 14,35  نزلًي بانًحً ل باننسبة نهًنظًة إلرشاد  نزر عي ل ًة  9

 9,54 21,9 92 71,44  نزلًي بانًحً ل إلرشاد  نزر عي إتجاهات  نزيالء نح   5

 15,92 45,1 52 74,49  نزلًي بانًحً لاد  نزر عي  إلرشع  يم  ن حكى  نذ تي في  4

 91,91 54,3 42 79,13  نزلًي بانًحً ل إلرشاد  نزر عي ع  يم  ن حكى  نخارجي في  4

 19,74 52,9 94 14,25  نزلًي بانًحً ل إلرشاد  نزر عي  نزضا عن خط  ت تطب ك  2

 4,47 95,7 94 73,59  نزلًي بانًحً ل إلرشاد  نزر عي درجة تعم ذ  9

 7,25 94,9 72 12,74  نزلًي بانًحً ل إلرشاد  نزر عي  تطب ك نزغبة في  3

 9,49 49,7 12 4,97  نزلًي بانًحً ل إلرشاد  نزر عي  نًظاهز  نعهن ة نهزغبة في تطب ك  12

      إستمارات اإلستبيانالمصدر: 
المتوسط –الدرجة القصوى * الفرق = 
 الياتف بإستخدام الرقمي الزراعي داإلرشا تطبيق) التنظيمي
 أن إلى( 4) وشكل( 4) بجدول الواردة البيانات تشير ،(المحمول

 اإلرشاد في الخارجي التحكم عوامل متغير في ظير فرق أعمى
 عن الرضا متغير يمية ،(درجة 3:,53) بالمحمول الرقمي الزراعي
 ،(جةدر  48,:3) بالمحمول الرقمي الزراعي اإلرشاد تطبيق خطوات
 الزراعي اإلرشاد تطبيق في الرغبة متغير يخص فرق أقل كان بينما

 نحو العاطفي التوجو متغير يميو ،(درجة 4,96) بالمحمول الرقمي
 (.  درجة 5,35) بالمحمول الرقمي الزراعي اإلرشاد
 اإلرشاد أقسام رؤساء من المبحوثين أن النتائج تمك من ويتضح
 بالمحمول الرقمي الزراعي لإلرشاد عةالمتوق باإلفادة يرون الزراعي

 تأثير نحو إتجاىيم إيجابية يتضح كما اإلرشادي، العمل أبعاد عمى
 عمى اإليجابية وبنتائجو عمييم، بالمحمول الرقمي الزراعي اإلرشاد
 زمالئيم إتجاىات بإيجابية يقرون كما ككل، اإلرشادية المنظمة
 بالمحمول، الرقمي اعيالزر  اإلرشاد تطبيق نحو ومرؤسييم ورؤسائيم
 الزراعي اإلرشاد لتطبيق الالزمة والخبرة المعرفة لدييم بأن ويرون
 اإلرشاد تطبيق في مرتفعة رغبة لدييم أن كما بالمحمول، الرقمي
 العمنية سموكياتيم إيجابية جانب إلى بالمحمول، الرقمي الزراعي
 فإن المقابل وفي. بالمحمول الرقمي الزراعي اإلرشاد بتطبيق المتعمقة
 والبشرية المادية والموارد المعمومات كفاية بعدم أقروا المبحوثين ىؤالء

 وأوضحوا بالمحمول، الرقمي الزراعي اإلرشاد لتطبيق المتاحة
 الزراعي اإلرشاد تطبيق في العمل سير معدل عن رضاىم إنخفاض
 اإلرشاد تطبيق بأن يرون أنيم كما اآلن، حتى بالمحمول الرقمي
 الوظائف في الجوىري لمتعديل سيؤدي بالمحمول الرقمي عيالزرا

 عمل وطريقة وثقافة األىداف، مثل اإلرشادية لممنظمة األساسية

 العاممين وظائف وطبيعة القرارات، إتخاذ وطريقة اإلرشادي، الجياز
 .اإلرشادي الجياز إدارة وطريقة باإلرشاد،

 البحث لبيانات التنظيمي التغيير في الرغبة نموذج مطابقة. 2.5
 المسار تحميل أسموب بإستخدام الحالي

 التغيير في الرغبة نموذج مطابقة مدى عمى لمتعرف
 المطابقة جودة مؤشرات حساب تم الحالي، البحث لبيانات التنظيمي
 أن إلى( 5) بجدول الواردة النتائج وتشير ،AMOS برنامج بإستخدام
 المقبولة القيم داخل تقع المدروسة المطابقة جودة مؤشرات جميع

 غير قيمة وىي ،47,;6 كاي مربع قيمة بمغت حيث لممطابقة،
 مربع قيمة بين النسبة بمغت كما ،(;2,28 المعنوية مستوى) معنوية
 متوسط جذر مؤشر وبمغ ،(4 من أقل) :3,58 الحرية ودرجات كاي
 مؤشر أن جانب إلى ،(2,27من أقل) 2,259 التقريبي الخطا مربع
 المقارن المطابقة ومؤشر المعياري المطابقة ومؤشر ابقةالمط جودة
 عمى 9;:,2 ،68;,2 ،:9;,2) أكبر أو 2;,2 قيميم بمغت

 المدروسة المطابقة جودة مؤشرات بأن القول يمكن وبالتالي(. الترتيب
 التنظيمي التغيير في الرغبة نموذج بين المطابقة حسن عمى تدل

 معنوية( 5) شكل في لواردةا النتائج توضح كما. البحث وبيانات
 التنظيمي التغيير في الرغبة بنموذج الخاصة المسار معامالت جميع
 بين تراوحت معنوية مستويات عند الحالي البحث لبيانات وفقاً 

 الحالي البحث بيانات أن عمى إضافياً  دليالً  يمثل بما ،2,23 -2,27
  .التنظيمي التغيير في الرغبة نموذج عن تعبر

 بين المطابقة حسن إلى إستناداً  أنو إلى النتائج مكت وتشير
 فإن الحالي، البحث وبيانات التنظيمي التغيير في الرغبة نموذج
 خالل من تتحدد بالمحمول الرقمي الزراعي اإلرشاد تطبيق في الرغبة
  بالمحمول الرقمي الزراعي لإلرشاد اإليجابية النتائج إدراك: من كل
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اإلرشاد الرغبة في التغيير التنظيمي )تطبيق إدراكات المبحوثين لمتغيرات مقياس درجات متوسطات الدرجات القصوى و الفجوة بين  .2شكل 

 الهاتف المحمول( إستخدامالرقمي بالزراعي 
لهاتف الرقمي بإستخدام ااإلرشاد الزراعي مؤشرات جودة المطابقة الخاصة بنموذج الرغبة في التغيير التنظيمي )تطبيق  .3جدول 

 المحمول(
 المقبولة لممطابقة القيمة قيمة المؤشر المؤشرات
 غير معنوية 6;,47 (2,28;) (2χ) مربع كاي

 4من  أقل :3,58 (dfχ/2)النسبة بين قيمة مربع كاي ودرجات الحرية 
 2,27من أقل 2,259 (RMSEA)التقريبي  خطامربع ال متوسط جذر
 2,;9: ≥ 2,;2 (GFI) المطابقة جودة مؤشر
 2,;68 ≥ 2,;2 (NFI) المعياري لمطابقةمؤشر ا
 2,:;9 ≥ 2,;2 (CFI)ن المطابقة المقار  مؤشر

 : إستمارات اإلستبيانالمصدر

 الرقمي بإستخدام الهاتف المحمول(اإلرشاد الزراعي معامالت المسار الخاصة بنموذج الرغبة في التغيير التنظيمي )تطبيق  .3شكل
 2,23** معنوي عند مستوى      2,27* معنوي عند مستوى 
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 الشخصي التأثير نحو اإليجابي واإلتجاه اإلرشادي، العمل أبعاد عمى
دراك بالمحمول، الرقمي الزراعي لإلرشاد  عمى اإليجابية نتائجو وا 
 تطبيق نحو العمل لزمالء اإليجابي واإلتجاه ككل، اإلرشادية المنظمة
 اإلرشاد لتطبيق الالزمة عرفةوالم بالمحمول، الرقمي الزراعي اإلرشاد
 المادية والموارد المعمومات وكفاية بالمحمول، الرقمي الزراعي
 والرضا بالمحمول، الرقمي الزراعي اإلرشاد لتطبيق المتاحة والبشرية

 بالمحمول، الرقمي الزراعي اإلرشاد تطبيق في العمل سير معدل عن
 الوظائف تغيير في بالمحمول الرقمي الزراعي اإلرشاد تسبب وعدم

 في الرغبة فإن أخرى، ناحية ومن. اإلرشادية لممنظمة األساسية
 عمى باإليجاب تنعكس بالمحمول الرقمي الزراعي اإلرشاد تطبيق

 الرقمي الزراعي اإلرشاد بتطبيق المتعمقة العمنية السموكيات
 .بالمحمول

 التوصيات .6
 بشكل توصيةال يمكن البحث، إلييا توصل التي النتائج إلى إستناداً 
 مديري) الزراعي اإلرشاد أقسام رؤساء رغبة قياس بضرورة عام

 في الشروع قبل الجميوية محافظات بمختمف( المتوسط المستوى
 وذلك المحمول، الياتف بإستخدام الرقمي الزراعي اإلرشاد تطبيق
 مدراء يتخذىا التي القرارات وتنفيذ تفسير في دورىم ألىمية نظراً 

 ردود لقياس العميا اإلدارة ممثل بمثابة أنيم كما ادية،اإلرش المنظمة
 يمثل بما بالمحمول، الرقمي الزراعي اإلرشاد تطبيق حول األفعال
 الرقمي الزراعي اإلرشاد مبادرة وتنفيذ إدارة نجاح في ىاماً  دوراً 

  .بالمحمول
إرتفاع رغبة  البحث من نتائج أشارت إليو ما ضوء وفي

يجابية و إلرشاد الزراعي الرقمي بالمحمول، المبحوثين في تطبيق ا ا 
المظاىر العمنية لمرغبة في تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي بالمحمول، 

إرتفاع إدراكات المبحوثين لمعظم محددات الرغبة في إلى جانب 
بأن فإنو يمكن القول ، تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي بالمحمول

نحو  المتوقع سموكيميتجو  ثينرؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي المبحو 
الفعمية  بدايةال حال فيتطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي بالمحمول دعم 

في تمك الفئة اليامة إلستغالل دعم  فرصة يمثل بما ،لتمك المبادرة
أسيوط بمحافظات  تطبيق اإلرشاد الزراعي الرقمي بالمحمولإنجاح 

 والمنيا وسوىاج.
دة المطابقة المدروسة مؤشرات جو وضحتو أوفي ظل ما 

 بين نموذج الرغبة في التغيير التنظيمي وبيانات حسن المطابقة من
الرغبة ىتمام بمحددات إلبضرورة االبحث الحالي، فإنو يمكن القول 

نعكس باإليجاب بما ي الرقمي بالمحمولفي تطبيق اإلرشاد الزراعي 
، بالمحمولالرقمي السموكيات المتعمقة بتطبيق اإلرشاد الزراعي عمى 

إدراك النتائج اإليجابية لإلرشاد  كل من: وتتمثل تمك المحددات في
عمى أبعاد العمل اإلرشادي، واإلتجاه  الرقمي بالمحمولالزراعي 

، الرقمي بالمحمولاإليجابي نحو التأثير الشخصي لإلرشاد الزراعي 
دراك نتائجو اإليجابية عمى المنظمة اإلرشادية ككل، واإلتجاه  وا 

الرقمي جابي لزمالء العمل نحو تطبيق اإلرشاد الزراعي اإلي
الرقمي والمعرفة الالزمة لتطبيق اإلرشاد الزراعي بالمحمول، 
كفاية المعمومات والموارد المادية والبشرية المتاحة بالمحمول، و 

عن معدل سير الرقمي بالمحمول، والرضا لتطبيق اإلرشاد الزراعي 
الرقمي بالمحمول، وعدم تسبب عي العمل في تطبيق اإلرشاد الزرا

موظائف الجذري لتغيير الالرقمي بالمحمول في اإلرشاد الزراعي 
 األساسية لممنظمة اإلرشادية. 

 المراجع .7
 مراجع بالمغة العربية:. 1.7
 دراسة في المسار تحميل إستخدام(. 4236سالم ) عمسة، إبراىيم أبو

اهلل،  رام محافظة ياألمطار ف كمية عمى المؤثرة العوامل المناخية
 -األزىر اإلدارية، جامعة والعموم االقتصاد رسالة ماجستير، كمية

متاح عمى:  .غزة
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.as

p?id_no=0046945 
 بين االندماج نجاح (. مدى4237عمي ) عبد الجميل إسماعيل، عماد

(: 3) 3االقتصاد والمالية،  السعودية، مجمة التعاوني التأمين شركات
-http://iefpedia.com/arab/wp. متاح عمى: 49-65

content/uploads/2013/05/intervention_imad_ismail.
pdf 

(. التحول :423البار، عدنان مصطفي؛ المرحبي، خالد عمي )
أسبار الدولي. متاح عمى:  منتدىالرقمي كيف ولماذا؟ ، 

http://www.awforum.org/index.php/ar/%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A

9 
 مداخل بين العالقات (. نمذجة4234المالكي، فيد عبد اهلل عمر )

 والتحصيل األكاديمي لدى الناقد التفكير اراتهاإلحصاء وم تعمم
 أم التربية، جامعة القرى، رسالة ماجستير، كمية أم عةجام طالب

السعودية. متاح عمى:  العربية القرى، المممكة
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12788.pdf 

ي الرقمي، (. اإلرشاد الزراع;423محمد )محمد عبد الغني، محمد 
 دار العموم لمنشر والتوزيع، القاىرة.

 اإلرشاد نظام لتحديث (. رؤية4239عبد المقصود، بيجت محمد )
(: 4-3):6مصر، مجمة أسيوط لمعموم الزراعية،  في الزراعي
. متاح عمى: :757-76

http://www.aun.edu.eg/journal_files/567_J_541.pdf 

http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046945
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046945
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/05/intervention_imad_ismail.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/05/intervention_imad_ismail.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/05/intervention_imad_ismail.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/05/intervention_imad_ismail.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/05/intervention_imad_ismail.pdf
http://www.alfaisal-scientific.com/?p=2205
http://www.awforum.org/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.awforum.org/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.awforum.org/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.awforum.org/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12788.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12788.pdf
http://www.aun.edu.eg/journal_files/567_J_541.pdf
http://www.aun.edu.eg/journal_files/567_J_541.pdf
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 بالمعادلة النمذجة إستخدام(. :423الياشمي ) الناصر عزوز، عبد
 اإلنسانية لمعموم الشارقة جامعة االجتماعية، مجمة العموم في البنائية

. متاح عمى: 544-4:9(: 3) 37واالجتماعية، 
https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journal

HSS/Documents/V15/issue1/10.pdf 
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ABSTRACT 

This research aimed to measure the willingness to application of digital agricultural extension using 

mobile phone among the agricultural extension departments heads in Assiut, Minia and Sohag Governorates, 

and to test the willingness to change model fit with the current study using path analysis. The study was 

conducted on all heads of agricultural extension departments in Assiut, Minia and Sohag Governorates (31 

respondents). Data were collected using questionnaire form during March 2020. Frequencies, percentages, 

arithmetic mean, and path analysis were used for data presentation and analysis. The results showed a high 

willingness to application of digital agricultural extension using mobile phone among the respondents, in 

ddition to a high perception of the respondents to most determinants of the willingness to application of 

digital agricultural extension using mobile phone. It also came to clear that the model of willingness to 

change fits with the current study. Finally, the research presented a set of recommendations to the officials of 

applying digital agricultural extension using mobile phone in Egypt to help them in planning and 

implementing this initiative successfully. 

KEYWORDS: Willingness to Change, Digital Agricultural Extension, Agricultural Extension Departments 

Heads, Path Analysis 
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