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تقييم أثر البرنامج التليفزيوني الزراعي )حلقة وصل( المبث عبر قناة مصر الزراعية الفضائية 
والمقدم للريفيين بمحافظة كفر الشيخ خالل الفترة من 2017/3/30 حتى 2017/6/30 

عادل الحامولى* ، منال فهمى على ، محمود حسونه محمد
قسم االقتصاد الزراعى – فرع االرشاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة كفرالشيخ – مصر

الزراعية  قناة مصر  المبث عبر  الزراعي )حلقة وصل(  التليفزيوني  البرنامج  أثر  تقييم  البحث بصفة رئيسية  يستهدف هذا 
الفضائية والمقدم للريفيين بمحافظة كفر الشيخ  خالل الدورة اإلذاعية من 2017/3/30 حتى 2017/6/30. أجري البحث 
بمحافظة كفر الشيخ حيث اختير مركزي بيال والحامول عشوائيا من بين مراكزها العشر، ثم اختيرت عشوائياً قريتا إبشان 
وكوم الحجنة من مركز بيال وقريتا الزعفران والشرقي من مركز الحامول، وبتطبيق معادلة كريجسي ومورجان بلغ حجم 
العينة 380 مبحوثاً، بواقع103 مبحوثاً بقرية إبشان و43 مبحوثا بقرية كوم الحجنة، و112 مبحوثاً بقرية الزعفران و122 
مبحوثاً بقرية الكفر الشرقي، وتم توجيه الدعوة لهم لحضور جلسات مشاهدة الحلقات الخمس لبرنامج »حلقة وصل« فحضر 
عدد 210 مبحوثاً ليمثلوا عينة المبحوثين المشاهدين، ومن لم يحضر كانوا 170مبحوثاً مثلوا عينة غير المبحوثين المشاهدين. 
عند  معنوية  قيمة  وهي   ,84,45 نحو   )T( اختبار  قيمة  بلغت  حيث  البحث  عينتي  بين  معنوية  فروق  وجود  النتائج  بينت 
المستوى االحتمالي 0,01, وهذا يشير إلى وجود أثر واضح لمشاهدة البرنامج على زيادة معارف عينة المبحوثين المشاهدين 
بموضوعات الحلقات الخمس موضع البحث )مكافحة حشرة المن، وزراعة محصول القطن، والقمح، والبنجر(، وأتضح أن 
حوالي 86% من المبحوثين المشاهدين ينتمون إلي الفئة المنخفضة والمتوسطة فيما يتعلق بدرجة كفاية المعلومات المتعلقة 

بمحتوي هذه الموضوعات المبثة عبر البرنامج.

المقدمة ومشكلة البحث                                                                 

قدر  أقصى  لتحقيق  المستمر  التحديث  الزراعة  قطاع  يتطلب 
المجتمع،  هذا  تنمية  في  المساهمة  ثم  ومن  الزراعية  التنمية  من 
واستقرار  حضاري  تطور  كل  قاعدة  ومازالت  كانت  فالزراعة 

بشرى ورخاء لحياة اإلنسان, وهى أم الصناعات وركيزتها.

ويعد قطاع الزراعة في مصر أحد القطاعات المؤثرة بفاعلية 
في االقتصاد القومي المصري، حيث يساهم النشاط الزراعي في 
القطاع  بهذا  يعمل  إذ  المصريين  المواطنين  إعانة نحو 55% من 
قوة  إجمالي  من   %27,5 نحو  يمثلون  مواطن  مليون   5,5 نحو 
الغذائي  األمن  تحقيق  عن  األول  المسئول  هو  يعتبر  كما  العمل, 

للمواطنين )الهيئة المصرية العامة لالستعالمات، 2017).

كمحدودية  التحديات  من  بالعديد  الزراعي  القطاع  ويواجه 
الزراعية  التنمية  جهود  نجاح  من  الرغم  على  الزراعية  الرقعة 
المساحات ال  هذه  أن  إال  إضافة مساحات جديدة مستصلحة،  في 
األراضي  معدالت  تفوق  التي  الكبيرة  السكانية  والزيادة  تتناسب 
المستصلحة، ومشكلة الزحف العمراني على األراضي الزراعية 
الحائزين المصريين  المزروعة لدى  الحيازات األرضية  وقزمية 
وتدهور حالة مساحات كبيرة من األراضي القديمة نتيجة ارتفاع 
منسوب الماء األرضي وزيادة نسبة البطالة ونزوح كثير من أهل 
وهجرة  الحضرية  المناطق  إلى  منهم  المتعلمين  خاصة  الريف 
من  لعديد  الشرعية  الهجرة غير  مشكلة  الزراعي وظهور  العمل 
الدول العربية والغربية،)مركز الدعم اإلعالمي مريوط، 2005).

الزراعي يسهم بدور  القطاع  فما زال  الرغم من ذلك  وعلى 
فعال فى تحقيق قدر من األمن الغذائي المصري للعديد من السلع 

تحقيق  في  الزراعة  وزارة  الهتمام  وذلك  الزراعية  والمنتجات 
االكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل االستراتيجية وهو األمر الذى 

لم يتحقق بصورة كاملة حتى اآلن رغم تلك الجهود الحثيثة.

الريفيين  مشاكل  تحديد  في  دوره  الزراعي  اإلرشاد  ويؤدى 
والعمل على نقلها إلى مراكز البحوث الزراعية لدراستها ووضع 
التي  بالصورة  الحلول  هذه  معالجة  ثم  لها،  وعملية  علمية  حلول 
تضمن تفهم المسترشدين لها وتطبيق ما جاء بها من توصيات من 
أجمعت عليه جميع  الدور  المشاكل وهذا  تلك  التغلب على  شأنها 
الكتابات اإلرشادية, عمر وآخرون )1971(، والعادلي )1973(, 

وعبد الغفار)1976(، الخولي )1977(، والرفاعي )1991).

ومع التطور التكنولوجي في القطاع الزراعي وظهور العديد 
من التقنيات الحديثة يأتي دور اإلرشاد الزراعي في نقل ونشر هذه 
أحد  أنه  إتصالية مختلفة، حيث  ذلك طرق  فى  التقنيات مستخدماً 
المكونات األساسية في برامج التنمية الزراعية المستدامة المسئولة 
عن توفير نظام متكامل النسياب المعلومات والمعارف واألفكار 
إلى  البحثية  مصادرها  من  المجاالت  مختلف  في  المستحدثة 
المستهدفين من المسترشدين، والقيام بالتعليم واإلعالم والنصيحة 
بطرق متنوعة إلحداث التغييرات السلوكية المرغوبة في معارف 
وممارسات واتجاهات الريفيين سعياً لتحقيق التغيرات االقتصادية 

  .)Swanson, 1990( واالجتماعية المنشودة

من  إليه  يصبوا  ما  تحقيق  في  الزراعي  اإلرشاد  ويستخدم 
بالمزارع  الفردي  باالتصال  تبدأ  متنوعة  تعليمية  طرقاً  أهداف 
اإلتصال  طرق  إلى  ويتعداها  الجماعية  الطرق  ثم  وأسرته، 

الجماهيري عن طريق الصحافة واإلذاعة والتليفزيون.
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ويعتبر التليفزيون وسيلة إعالمية أثبتت قدرة فائقة في جذب 
االنتباه وإثارة االهتمام، ألن ما يقدمه من برامج ال ينقطع أثرها 
في الناس ساعة تقديمها ولكن يستمر تأثيرها، ويعطى التليفزيون 
الصورة  مع  وينقل  المذيع  مع  بالتماثل  قويا  إحساسا  للمشاهد 
المتحركة أفكاراً جديدة، وهذا يساعد المزارع على حل الكثير من 
مشكالته، باإلضافة إلى تزويده بالخبرة المهنية وإقناعه باستخدام 
والصحي  الثقافي  مستواه  ورفع  الزراعة  في  الحديثة  الوسائل 

والفكري )أبو عيش، 2003). 

الزراعية  التليفزيونية  البرامج  أن   )1980( عمر  ويذكر 
إلى  تسعى  التي  الزراعي  اإلرشاد  في  اإلتصال  قنوات  إحدى 
والحقائق  الصحيحة،  المعلومات  من  قدر  بأكبر  الريفيين  تزويد 
الزراعي بصفة  اإلنتاج  في  الجديدة  العلمية  واألساليب  الواضحة 
بهدف رفع مستواهم  وذلك  الريفية بصفة عامة،  والتنمية  خاصة 
بجانب ذلك مصدر غير  واجتماعياً، وهى  واقتصادياً  ثقافياً  العام 

مكلف للمعرفة والترفيه. 

باإلضافة إلي أن البرامج التليفزيونية يمكن توظيفها في نشر 
التوصيات  معالجة  وفى  عامة  مشكالت  تعالج  التي  المعلومات 
اإلرشادية بطريقة بسيطة ودقيقة ومبتكرة ومثيرة لإلهتمام، وذلك 
في أوقات ومواعيد معلومة ومناسبة ألفراد المجتمع الريفي، كما 
معرفة  في  المزارعين  لدى  الرغبة  تزيد  أن  البرامج  لهذه  يمكن 
الزراع  إعالم  طريقها  عن  يمكن  إذ  الجديدة  الخبرات  وتطبيق 
باألنشطة  علم  على  وإبقائهم  حينها  في  الزراعية  بالمبتكرات 
والبرامج اإلرشادية المختلفة والعمل على تنشيط الزراع ودفعهم 

لطلب النصيحة من المرشدين الزراعيين، )عمر، 1980).

ومع تعاظم تأثير وسائل اإلعالم إتضحت الحاجة إلى تعميق 
كبيراً علي  تأثيراً  الفضائية  للقنوات  الفضائيات حيث أصبح  دور 
الجمهور بشرائحه المختلفة فبثها الفضائي يتعدى النطاق الجغرافي 
ويصل ألعداد كبيرة ال حصر لها وال يمكن الوصول إليها بالطرق 
اإلرشادية األخرى وخاصة مع أنتشار أجهزة االستقبال الفضائي 
هذه  وانتشار  تعدد  ومع  األسر،  جميع  ولدى  المناطق  جميع  في 
للمعلومات، حيث  الجمهور عليها كمصدر  القنوات يزداد اعتماد 
المبحوثين المصريين  الدراسات أن 50,2% من  أوضحت إحدى 
يتعرضون للقنوات الفضائية بصفة منتظمة، و49,3% يتعرضون 
بصفة غير منتظمة، فى حين أوضح 96,2% منهم موافقتهم على 
بث قناة فضائية مصرية زراعية ومن ثم تتزايد قدرة هذه القنوات 

في التأثير على اتجاهات الجمهور, )سليم وآخرون، 2011).

المستخدم فى  التوجيهي  الحواري  للشكل  الهام  للدور  ونظراً 
تقديم المعلومة بالبرنامج اإلرشادي التليفزيوني )حلقة وصل( ما 
نشأت  فقد  لذا  أمراً ضرورياً  ببحثه  واإلهتمام  دراسته  من  يجعل 
الحاجة الى ضرورة متابعة استقباله من قبل المستهدفين للتعرف 
والتأكد من تأثيره بهدف تحديد آثاره التعليمية والوقوف على ما قد 

يعيق تحقيق هذا األثر اإليجابي.

البرامج  أحد  أثر  تقييم  إلى  يسعى  البحث  هذا  فإن  ولذلك 
خالل  من  وصل(  حلقة  الموجه)برنامج  الفضائية  التليفزيونية 
المميزة  الخصائص  ما  التالية:  التساؤالت  علي  اإلجابة  محاولة 
لعينتي البحث؟، وما درجة معرفة المبحوثين بالمعلومات المتعلقة 
بالموضوعات المبثة ببرنامج حلقة وصل؟ وما أثر مشاهدة الزراع 
المبثة  المعلومات  كفاية  مدي  وما  وصل؟  حلقة  برنامج  لحلقات 
بموضوعات برنامج حلقة وصل من وجهة نظر الزراع المبحوثين 
التليفزيوني  المشاهدين ؟ وما أسباب عدم استفادتهم من البرنامج 
الزراعي )حلقة وصل( المبث عبر قناة مصر الزراعية الفضائية، 

ومقترحاتهم لتطوير البرنامج لتحقيق أكبر استفادة ممكنة؟.

أهداف البحث                                                                                

البرنامج  أثر  تقييم  رئيسية  بصفة  البحث  هذا  يستهدف 
مصر  قناة  عبر  المبث  وصل(  )حلقة  الزراعي  التليفزيوني 
خالل  الشيخ  كفر  بمحافظة  للريفيين  والمقدم  الفضائية  الزراعية 
ويتم   ,2017/6/30 حتى   2017/3/30 من  اإلذاعية  الدورة 

تحقيق ذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:

المشاهدين  للمبحوثين  المميزة  الخصائص  التعرف على بعض   -
وغير المشاهدين.

المشاهدين  وغير  المشاهدين  المبحوثين  معارف  على  التعرف   -
التليفزيوني  بالبرنامج  المقدمة  بالموضوعات  المتعلقة 

الزراعي )حلقة وصل(.

- التعرف على أثر البرنامج التليفزيوني الزراعي )حلقة وصل( 
بالموضوعات  المتعلقة  المشاهدين  المبحوثين  معارف  علي 

المقدمة ببرنامج )حلقة وصل(.

بالموضوعات  المتعلقة  المعلومات  كفاية  درجة  على  التعرف   -
وصل(  )حلقة  الزراعي  التليفزيوني  البرنامج  عبر  المبثة 
نظر  وجهة  من  الفضائية  الزراعية  مصر  قناة  عبر  المبث 

المبحوثين المشاهدين.

التليفزيوني  للبرنامج  المبحوثين  متابعة  عدم  أسباب  تحديد   -
الزراعية  مصر  قناة  عبر  المبث  وصل(  )حلقة  الزراعي 
الفضائية، ومقترحاتهم لتطوير البرنامج لتحقيق أكبر استفادة 

ممكنة.

االستعراض المرجعي
الحاضر  العصر  في  اإلعالم  وسائل  أهم  هو  التليفزيون  يعد 
وأكثرها تأثيراً، كما يتميز بالتطور الهائل في إمكانياته على مستوى 
الصوت والصورة واللون والحركة والمؤثرات بأنواعها، ونوعية 
وتقنيات  التفاعلية،  والتقنيات  وإمكاناتها،  وأحجامها  الشاشات 
الوضوح العالي، ويتميز التليفزيون باالنتشار العالمي بالبث المباشر 
عبر األقمار الصناعية، حتى أصبحت القناة الفضائية الواحدة قادرة 
على الوصول إلى جميع قارات العالم من خالل ستة أقمار فضائية 
جميع  متناول  في  دوماً  متاح  بأنه  التليفزيون  يتميز  وأيضاً  فقط، 
المشاهدين، وبشكل مستمر ومتواصل، وال يحتاج المشاهد إلى بذل 
جهد وإنما يمكنه االسترخاء والمتابعة، ويحتوي التليفزيون الشامل 
وهي )األخبار، والدراما، واألغاني  المحتوى  من  أنواع  خمسة 
اجتماعية  أو  دينية  المناسبات واألحداث سواء  ونقل  والموسيقى، 
أو سياسية أو رياضية، والبرامج التليفزيونية بتصنيفاتها وأنواعها 
وقوالبها المختلفة(، وهذا المحتوى المتنوع يكون غالباً في القنوات 
من  واحد  نوع  على  فتقتصر  المتخصصة،  القنوات  أما  الشاملة، 
المحتوى أو مجال إهتمام معين باستخدام أكثر من شكل تليفزيوني، 

)الشميشرى، 2017).

التى  الوسائل  أهم  من  التليفزيونية  الريفية  البرامج  وتعتبر 
ترتكز عليها جهود التنمية لتنشيط الحياة الريفية بكل ما تتضمنه من 
أنشطة إنتاجية أو غير إنتاجية فهى تساهم مساهمة فعالة فى كثير 
أنها مصدر  الريفية حيث  بالمناطق  بالتنمية  المتصلة  األمور  من 
جماهير  إلى  وتصل  للزراع  المفيدة  للمعلومات  الواسع  االنتشار 
عريضة فى وقت واحد وتتخطى حاجز األمية فتصل الى األميين 
فيتضاعف  مشاهدتها  فى  والكتابة  القراءة  تتطلب  فال  والمتعلمين 

األثر التعليمي لهذه البرامج الريفية التليفزيونية. 
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ويرى طلعت )1995( أن هذه البرامج ينجم عنها تغيرات فى 
سلوك المشاهدين نتيجة تلقى الرسالة التى تتضمنها هذه البرامج 
واتجاهاتهم  المشاهدين  معلومات  فى  التغيرات  هذه  كانت  سواء 
أو في سلوكهم العلني حيث أن هذه البرامج تقدم للريفيين النصح 
واالستفادة  األسرة  وتنظيم  اإلدخار  بأهمية  يتعلق  فيما  واإلرشاد 
من أوقات الفراغ وكيفية العناية باألطفال. كما أن البرامج تخلق 
حيث  الجديدة  الخبرات  وتطبيق  معرفة  فى  الريفيين  لدى  الرغبة 
أنها تقدم للريفيين المبتكرات في حينها وإبقائهم على علم باألنشطة 
المدارك  زيادة  فى  تساهم  وأيضاً  المختلفة،  اإلرشادية  والبرامج 
العلمية والمعرفية للريفيين، وكذلك تنمية إنتاجهم وبالتالي تحسين 

ظروف عملهم ومعيشتهم، )الدقلة،2001).

النحو  على  معايير  عدة  عبر  التلفزيونية  البرامج  وتصنف 
والتثقيف،  والترفيه،  الهدف: اإلعالم،  أو  الوظيفة   -1 اآلتي: 
والمضمون: ديني،  المحتوى   -2 إلخ.  واإلعالن..  والتعليم، 
إلخ.  وعلمي..  وفني،  ورياضي،  وثقافي،  واقتصادي،  وسياسي، 
3- الجمهور: عامة المجتمع، واألطفال، والشباب، والنساء، والنخبة 
وأسبوعي، وشهري،  البث: يومي،  دورية  إلخ. 4-  المتخصصة.. 
وبرامج  الصباح،  البث: برامج  وقت   -5 إلخ.  شهري..  ونصف 
الظهيرة، وبرامج المساء، وبرامج السهرة.. إلخ. 6- اللغة: لغة عربية 
فصحى، ولهجة عامية، ولغة أجنبية، ولغة أجنبية مترجمة.. إلخ. 7- 
الشكل أو القالب الفني: حديث، وحوار، وتحقيق، ومقال.. إلخ. وهذا 
هو أهم أنواع التصنيف ألنه يمثل المدخل الذي يسهل دراسة البنية 
األساسية لبرامج التليفزيون. ويعرف البرنامج التليفزيوني علي أنه 
»فكرة أو مجموعة أفكار تصاغ في قالب تليفزيوني معين باستخدام 

الصورة والصوت بكامل تفاصيلها الفنية لتحقيق هدف معين«.

وهناك عدة قوالب من البرامج التليفزيونية: 1- قالب الحديث 
المستديرة  المائدة  قالب   -3 والمقابلة.  الحوار  قالب   -2 المباشر. 
المحاكمة.  6-  قالب   -5 المشتركين.  قالب جمهور   -4 )الندوة(. 
قالب  المسابقات. 8-  قالب   -7 البرنامج.  ومقدم  الفيلم  قالب 
البرنامج  أو  المعالم  قالب   -10 التحقيق.  قالب   -9 المنوعات. 

الخاص. 11- قالب المجلة التليفزيونية.

الزراعية  التليفزيونية  البرامج  أن   )1980( عمر  ويذكر 
تزويد  إلى  وتسعى  الزراعي  اإلرشاد  في  اإلتصال  قنوات  إحدى 
الريفيين بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة، والحقائق الواضحة 
خاصة  بصفة  الزراعي  اإلنتاج  في  الجديدة  العلمية  واألساليب 
العام  مستواهم  رفع  بهدف  وذلك  عامة،  بصفة  الريفية  والتنمية 
ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، وهى بجانب ذلك مصدر غير مكلف 

للمعرفة والترفيه. 

بكافة  الزراعية  التليفزيونية  البرامج  جميع  استخدام  ويمكن 
القوالب من تحقيقات ومسلسالت ومسابقات وتنويهات وحوارات، 
من أجل التوعية ونشر التوصيات الفنية للمزارعين، شريطة أن 
يكون ذلك االستخدام استخداماً موظفاً ومرشداً لجميع المستويات 
الفائدة  على  التوعية  تركز  وأن  للزراع  واالجتماعية  االقتصادية 

التي سيجنيها المزارع من هذا التغيير.

ولذا إهتم اإلرشاد الزراعي بالبرامج التليفزيونية بتوظيفها في 
نشر المعلومات التي تعالج مشكالت عامة وفى معالجة التوصيات 
اإلرشادية بطريقة بسيطة ودقيقة ومبتكرة ومثيرة اإلهتمام، وذلك 
في أوقات ومواعيد معلومة ومناسبة ألفراد المجتمع الريفي، كما 
يمكن لهذه البرامج أن تزيد الرغبة لدى الزراع في معرفة وتطبيق 
الخبرات الجديدة إذ يمكن عن طريقها إعالم الزراع بالمبتكرات 
الزراعية في حينها وإبقائهم على علم باألنشطة والبرامج اإلرشادية 
المختلفة والعمل على تنشيط الزراع ودفعهم لطلب النصيحة من 

المرشدين الزراعيين)عمر،1980).

ويذكر السيد )1991( أن البرامج الريفية التليفزيونية تهدف 
جمهور  فى  مرغوبة  سلوكية  تغييرات  إحداث  إلى  عامة  بصفة 
لهم  تتاح  الذين  الزراع  معارف  زيادة   -1 من خالل:  المشاهدين 
زيادة  على  الريفيون  تشجيع   -2 البرامج.  هذه  مشاهدة  فرصة 
التوصيات  وتطبيق  العلمية  األساليب  باستخدام  األرض  إنتاجية 
الموارد  استغالل  على  الريفيين  تشجيع   -3 الحديثة.  اإلرشادية 
البيئية المتوفرة فى الصناعات الريفية وتنمية الجهود الذاتية. 4- 
نشر الوعى التخطيطي بين الريفيين وتشجيع اإلدخار. 5- تشجيع 
الفالح على تحسين حالته وحالة أسرته الصحية. 6- نشر الوعى 

عن دور المنظمات الشعبية واألجهزة التنفيذية فى تنمية القرية.

للبرامج  تكون  أن  الضروري  من  أن  سبق  مما  ونستخلص 
الريفية التليفزيونية أهدافاً واضحة ومحددة حتى تحقق الغرض من 

إعدادها وتقديمها للجمهور المستهدف.

البرامج  تأخذها  التي  العديدة  األشكال  الصياد )2002(  حدد 
التليفزيونية ومن أهمها اآلتي: 1-األخبار: ويقصد بها تغطية أخبار 
األحداث اليومية ونقلها بواسطة الصورة والكلمة عن طريق شاشة 
أساسياً  اعتماداً  التليفزيون  التليفزيون, وتعتمد برامج األخبار في 
المجالت  بها  تستخدم  التى  الطريقة  بنفس  السينمائية  األفالم  على 
الخاصة:  2-األحداث  األخبار.  لنقل  الثابتة  الصورة  المصورة 
يقصد بها األحداث المتعلقة بالمناسبات ذات األهمية الخاصة مثل 
إقليمي أو حدث سياسي هام. 3-التمثيلية:  أو  انعقاد مؤتمر دولي 
ظهوره,  منذ  التليفزيون  برامج  بين  هاماً  مركزاً  التمثيلية  أحتلت 
وهنا نتذكر أن الجمهور يطلب أحياناً الهروب من الواقع بل يريد 
أن يعرف كيف يتصرف األشخاص األخرون أذا وجدو أنفسهم في 
التسجيلي:  4-البرنامج  الجمهور.  لهذا  مألوفة  تكون  التي  المواقع 
هو محاولة لعرض موضوع معين باستخدام أفضل األساليب الفنية 
على  وعرضه  الموضوع  هذا  وشرح  تحليل  تتيح  التي  المناسبة 

المشاهدين فى صورة مناسبة تجذب انتباههم وتثير خيالهم. 

أهدافها  تحقيق  فى  الريفية  التليفزيونية  البرامج  تنجح  ولكى 
فإن األمر يتطلب من القائمين عليها أن يهتموا بالتخطيط واإلعداد 
الجيد لها، وأن يعملوا على تقديمها بطريقة سهلة بحيث تيسر على 

مشاهديها فهم واستيعاب ما تتضمنه من توجيهات تخدم التنمية.

على  التليفزيونية  الريفية  البرامج  تخطيط  يقوم  أن  ويجب 
تغييرات  إحداث  إلى  يهدف  بحيث  دقيقة  واقعية  دراسة  أساس 
تطوير  بقصد  والجماعات  األفراد  سلوك  فى  مرغوبة  جوهرية 

وتحسين جميع أحوالهم المعيشية.

ويذكر الدقلة )2001( أن البرنامج الريفي التليفزيوني الفعال 
مرحلة   -1 يلى:  فيما  إيجازها  يمكن  مراحل  بعدة  يمر  أن  يجب 
التحضير وفيها يتم جمع لبيانات والمعلومات الالزمة. 2- تحديد 
األهداف وتقسيمها مرحلياً. 3- تنظيم خطة عمل تفصيلية تتناول 
والوسائل  المستهدف  الجمهور  تحديد  من  العمل  يتطلبه  ما  كل 
واألدوات الالزمة والرسالة من حيث المضمون، وإعداد جداول 
عمليات  من  يحتاجه  ما  وكل  للبرنامج  واالستقبال  البث  عمليات 
تنظيمية لتحقيق الفاعلية المناسبة خالل فترة البث. 4- مرحلة إنتاج 
البرامج تنفيذ خطة العمل وفيها تحول الخطة المرسومة إلى عمل 
فعلى وذلك بتحويل الموضوعات إلى مادة تليفزيونية تعتمد على 
البث وتبدأ وفق جدول محدد بعد  الصوت والصورة. 5- مرحلة 
عمليات التنظيم والضبط الدقيقة. 6- مرحلة اإلستقبال وتعتبر من 
أهم المراحل فبدونها ال تكتمل دائرة اإلتصال وتضيع كل الجهود 
المبذولة ألنها القصد األساسي من كل العملية. 7- مرحلة التقييم 
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وتعتبر من المراحل الهامة فى البرنامج حيث تقود نتائج التقييم إلى 
على  والتعرف  التليفزيوني  الريفي  البرنامج  فعالية  على  الوقوف 

جوانب القوة والضعف فيه. 

بينما يوجز حواس )2001( أوجه قصور البرامج اإلرشادية 
التليفزيونية فيما يلى: 

1- ال تتيح فرصة التفاعل االجتماعي مع المسترشدين حيث يقفون 
من تلك البرامج موقفاً سلبياً، ويمكن التغلب على هذا من خالل 
المسئول  يتولى  أندية االستماع والمشاهدة, حيث  التوسع في 

عن النادي مناقشة أعضاءه عقب العرض التليفزيوني.

التليفزيونية الريفية مجهودات  2- يتطلب إعداد وإخراج البرامج 
بين  الفردية  الفروق  مشكلة  على  التغلب  يمكن  حتى  كبيرة 

المسترشدين.

3- قد يصعب تحقيق بعض الجوانب فى المحتوى اإلرشادي عن 
طريق البرامج التليفزيونية.

4- تتطلب من المشاهدين انتباهاً أكبر مما تتطلبه البرامج اإلذاعية. 

دون  الترفيهية  البرامج  بمتابعة  المسترشدين  من  كثير  يهتم   -5
البرامج الزراعية. 

الوقت  من  كثيراً  الريفية  التليفزيونية  البرامج  إعداد  يتطلب   -6
والجهد والمال.

األهداف  تحقيق بعض  فى  كثيراً  التليفزيونية  البرامج  تفيد  7- ال 
المهارات  المسترشدين  إكساب  مثل  اإلرشادية  التعليمية 

الحركية.

كبير  تأثير  ذات  والمرئية  المسموعة  اإلعالم  وسائل  وتعتبر 
على شخصية اإلنسان المعاصر صغيراً كان أم كبيراً لما لها من 
دور  لها  الفضائيات أصبح  وأن  االجتماعية  التنشئة  في  هام  دور 
فقد توصلت دراسة  المعلومات،  رئيسي وهام فى الحصول على 
أن الفضائيات جاءت فى الترتيب الثاني بعد الصحف فى الحصول 
زيادة  النتائج  لهذه  أخرى  دراسة  وأضافت  المعلومات  على 
التعرض للقنوات الفضائية مقارنة بالقنوات التليفزيونية المركزية 
احتياجات  إشباع  فى  الفضائيات  تفوق  اتضح  كما  واإلقليمية، 

الجمهور من المعرفة )سليم وآخرون، 2011). 

وتم افتتاح قناة مصر الزراعية فى 6 سبتمبر عام 2011م بما 
الفالح المصري وهى تتبع لوزارة الزراعة المصرية  يوافق عيد 
والمستثمرين  المزارعين،  لخدمة  وتهدف  ذاتياً  ممولة  قناة  وهى 
الزراعيين، ومربى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والمجتمع 
الريفي عموماً وهذه القناة على تردد 11227 رأسي )وهبة, 2012 ).

 (http://وتتشكل أهداف قناة مصر الزراعية وفق ما ذكره
 www.misraIzraya.tv@com(, 2015 في: 1- دعم الفالح 
المصري واالهتمام به وحل جميع المعوقات التي تواجهه لزيادة 

اإلرشادية  الخدمة  تقديم   -2 الزراعية.  والصادرات  المحاصيل 
الحديثة لجميع المشتغلين بالقطاع الزراعي سواء فى اإلنتاج النباتي 
أو الحيواني والداجني والسمكي. 3- مساعدة المزارعين والمربين 
والحيواني  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات  أفضل  اختيار  على 
أو  للمبيدات  سواء  والتهريب  الغش  عمليات  ومحاربة  والداجني 
التقاوي أو اللقاحات البيطرية وغيرها. 4- التعرف على إتجاهات 
النهوض  إلى  وتهدف  المزارعين  تمس  التي  الحكومة  وسياسات 
الجادين فى  المستثمرين  إبراز ما يقوم به  الزراعي. 5-  بالقطاع 
العاملين  مساعدة   -6 التكنولوجيا.  أحدث  تطبيق  من  مزارعهم 
ودعمهم  ومساعدتهم  مشكالتهم  إنهاء  على  الزراعي  بالقطاع 
القرار  صانعي  إلى  مباشرة  مشكالتهم  بنقل  أوضاعهم  وتقنين 
العاجلة  القرارات  األراضي إلتخاذ  واستصالح  الزراعة  بوزارة 
والحاسمة التي تضمن إيجاد الحلول المناسبة القانونية. 7- إبراز 
القرارات التي تصدرها الحكومة لصالح الفالح والمربى باعتبارها 
مكتسبات للقطاع الزراعي يحق له الحصول عليها لتحقيق األمن 
المستدامة.  الزراعية  التنمية  المصري وتحقيق  للمستهلك  الغذائي 
8- التعرف على وجهات نظر المشتغلون بالقطاع الزراعي بشأن 

القرارات الحكومية لضمان استفادتهم الكاملة بها.

غازي  كدراسة  الصدد  هذا  في  الدراسات  بعض  وأجريت 
سليم  ودراسة   ،)2011( وأحمد  الشافعي  ودراسة   ،)2010)
عطية  ودراسة   ،)2012( محمد  ودراسة   ،)2011( وآخرون 
محمود  ودراسة   ،)2012( اللطيف  عبد  ودراسة   ،)2012)
حسن  ودراسة   ،)2013( فرج  ودراسة   ،)2012( وآخرون 
 ،)2016( الحسن  ودراسة   ،)2016( الديب  ودراسة   ،)2014)
من  تبين  والتي  ندا )2017(.  ودراسة  كبشة )2016(،  ودراسة 
التليفزيونية  للبرامج  التعليمي  األثر  بدراسة  تهتم  لم  أنها  نتائجها 
الواردة  المعلومات  لم تركز على مدى كفاية  أنها  الزراعية، كما 
بالبرامج المدروسة من وجهة نظر المبحوثين، ولم يهتم معظمها 
المدروسة،  البرامج  تطوير  كيفية  المشاهدين حول  بدراسة رؤى 

وعليه فإن هذه النقاط سوف تكون منطلقات للبحث التالي. 

األسلوب البحثي                                                                   

يتناول هذا الجزء توضيحاً لإلجراءات البحثية التي تم تنفيذها 
فى هذا البحث والتي تناسب طبيعته، حيث سيتبع في هذا البحث 

منهج تحليل المضمون.

أوالً: اختيار وتفريغ حلقات البرنامج التليفزيوني الزراعي »حلقة 
وصل«: وذلك من خالل

- حصر جميع حلقات البرنامج )حلقة وصل( من خالل الخريطة 
اإلذاعية لدورة إذاعية واحدة والتي تم بثها من خالل قناة مصر 
الزراعية فى الفترة من 2017/3/30 حتى 2017/6/30 أي 
لمدة ثالثة أشهر كاملة تم خاللها بث 24 حلقة من البرنامج. 
دورة  وانتهاء  لبداية  وذلك  الزمنية  الفترة  هذه  واختيرت 
إذاعية واحدة، باإلضافة إلى معالجتها لمشاكل واقعية وهامة 
زيارات  على  بناءاً  المعروضة  الفنية  التوصيات  حداثة  مع 

استكشافية إلى منطقة البحث )جدول 1). 

جدول 1. عدد حلقات والزمن الكلى والفعلي للبرنامج الزراعي “حلقة وصل” المبث عبر قناة مصر الزراعية خالل الفترة االذاعية من 2017/3/30 وحتى 
2017./6/30

اسم البرنامجم
عدد حلقات البرنامج

الزمن الكلي للحلقات المختارة بالدقيقةزمن الحلقة بالدقيقة
المختارةالكلية

1251575حلقة وصل1

المصدر: حسبت من تحليل مضمون برنامج “حلقة وصل”.
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ثم  مشاهدتها  وتم  حلقات  خمس  البرنامج  حلقات  من  اختير   -
تفريغها في صورة مكتوبة حتى يتعين تحليل مضمونها إلى 
موضوعات فكانت موضوع حشرة المن، وزراعة محصول 
القمح، وزراعة محصول القطن، وزراعة محصول البنجر، 

من أجل بناء االستبيان.

ثانياً: التعاريف اإلجرائية وقياس المتغيرات:
- البرنامج التليفزيوني الزراعي: ويقصد به فى هذا البحث الصورة 
التليفزيونية الحية أو الصامتة المصحوبة بتعليق صوتي حول 
موضوع زراعي ويتضمن معالجة لفكرة زراعية ما فى مدة 

زمنية محددة وبطريقة معينة في عدة حلقات.

البرنامج  البحث  هذا  في  به  ويقصد  وصل:  حلقة  برنامج   -
الزراعية  مصر  قناة  عبر  المبث  الزراعي  التليفزيوني 

الفضائية المسمى بحلقة وصل.

تجميع  وقت  حتي  المبحوث  عمر  به  ويقصد  المبحوث:  سـن   -
عن  المبحوث  بسؤال  المتغير  هذا  البحث, وقيس  هذا  بيانات 

سنه حتي وقت إجراء البحث مقدراً بعدد السنين.

القراءة  علي  المبحوث  قدرة  مدي  به  ويقصد  المبحوث:  تعليم    -
بنجاح  أتمها  التي  التعليم  سنوات  وعدد  عدمه  من  والكتابة 
الرسمي,  بالتعليم  التحاقه  حالة  في  البحث  إجراء  وقت  حتي 
وتم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن مستواه 
التعليمي من خالل ثالثة خيارات وهي )أمي, ويقرأ ويكتب, 
وعدد سنوات التعليم التي أتمها بنجاح( وتأخذ درجات )صفر, 
بنجاح(  أتمها  التي  التعليم  لكل سنة من سنوات  و1, ودرجة 

علي الترتيب.

-  السعة األسرية: يقصد بها عدد األفراد الذين تتكون منهم أسرة 
المبحوث حتى وقت جمع بيانات البحث, وقيس هذا المتغير 
إلى  باإلضافة  والزوجة  والزوج  األبناء  من  األفراد  بعدد 
األفراد اآلخرين الذين يعيشون مع المبحوث في وحدة معيشية 

واحدة. 

- التفرغ للعمل المزرعي: ويقصد بها مدي تفرغ المبحوث للعمل 
المزرعي من عدمه، وقيس بسؤال المبحوث عن ما إذا كان 
له  المزرعي من عدمه، وأعطي  العمل  كل وقته يقضيه في 
ثالثة خيارات هي )متفرغ، ومتفرغ لحد ما، وغير متفرغ( 

وأعطي المبحوث درجات )3، و2، و1( علي الترتيب.

- السعة الحيازية المزرعية: ويقصد بها إجمالي مساحة األرض 
الزراعية الواقعة تحت حيازة المبحوث مقدرة بالقيراط, وقيس 
هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مساحة حيازته المزرعية, 

وتم قياسها بالقيراط. 

-  التعرض لمصادر المعلومات: يقصد بها مدى تعرض المبحوث 
الزراعية من  معلوماته ومعارفه  منها  يستقى  التى  للمصادر 
عدمه, وتم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن 
درجة  المبحوث  يأخذ  حيث  مصدر,  ل19  تعرضه  مدى 
)صفراً( في حالة اإلجابة بال, أما في حالة اإلجابة بنعم يأخذ 
دائماً(  أحياناً,  )نادراً,  اإلجابة  كانت  إذا   )3  ,2  ,1( درجات 

على الترتيب.

-  المشاركة االجتماعية الرسمية: يقصد بها مدى مشاركة المبحوث 
المذكورة  الرسمية  المجتمعية  المنظمات  بعض  عضوية  في 
من عدمه, وقيس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن 
مدى مشاركته في عدة منظمات اجتماعية، فيأخذ )صفراً( في 

حالة اإلجابة بال, و)1, 2, 3( في حالة اإلجابة )بعضو عادى, 
الترتيب،  على  إدارة(  مجلس  رئيس  إدارة,  مجلس  عضو 

وجمعت الدرجة لتعبر عن درجة المبحوث في هذا المتغير.

-  المشاركة االجتماعية غير الرسمية: ويقصد به سؤال المبحوث 
عن مدى مشاركته في بعض األنشطة االجتماعية غير رسمية 
كتبادل الزيارات مع أهل القرية، وحضور أفراح أهل القرية 
وتبادل  المآتم،  فى  العزاء  واجب  وتقديم  األقارب،  غير  من 
القرية،  أهل  بين  المنازعات  وفض  الزراع،  مع  اآلالت 
والمشاركة مع أهل البلد فى مشروعات تنمية القرية )تشجير- 
و1،  و2،   ،3( درجات  المبحوث  وأعطي   .) إلخ   – نظافة 
)دائماً،  كاآلتي:  استجابته  كانت  إذا  الترتيب  علي  وصفر( 
عليها  التي حصل  الدرجات  وتجمع  وال(،  ونادراً،  واحياناً، 
المبحوث عن إجابته عن تلك العبارات السابقة لتعبر عن هذا 

المتغير.

-  قيادة الرأي: ويقصد بها مدي قيام المبحوث بتقديم المعلومات 
والنصائح المتعلقة بالزراعة للزراع الذين يلجأوون إليه من 
عدمه ومدي لجوأهم إليه أكثر من غيره, وتم قياس درجة قيادة 
المبحوث من خالل 7 عبارات تمت صياغتها لهذا الغرض, 
ونادراً،  )ال،  وهي  خيارات  أربعة  للمبحوث  تعطي  منها   4
, و2، و3)  درجات )صفر، و1  وأعطيت  ودائماً(  وأحياناً، 
نعم,   ( وهما  فقط  خيارين  تعطي  وعباراتين  الترتيب،  علي 
أربعة  تعطي  وواحدة  وصفر(,   ,1( درجات  وأعطيت  وال( 
أقول  وال  معاهم  وأقعد  حالهم،  في  )أسيبهم  وهم  خيارات 
شيء، وأقعد معاهم وأقول رأيي لما يطلبوه مني، وأقعد معاهم 
وأقنعهم برأيي ألني شايفه مهم( وأعطيت درجات )1، و2، 
كل  عن  المبحوث  درجات  وجمعت  الترتيب,  علي   )4 و3, 

عبارة لتعبر عن درجة المبحوث في هذا المتغير. 

لتنفيذ  المبحوث وأسبقيته  استعداد  بها درجة  التجديدية: ويقصد   -
فى  سواء  إرشادياً  بها  موصى  مستحدثة  زراعية  فكرة  أي 
خالل  من  المتغير  هذا  قياس  وتم  عموماً،  الزراعة  مجال 
لو  كالتالي:  عبارات  خمس  في  رأيه  عن  المبحوث  سؤال 
سمعت عن توصية جديدة في الزراعة، ولو نصحك المرشد 
بتنفيذ أي حاجة جديدة في الزراعة، ولو سمعت عن أسلوب 
حديث للزراعة، ولو سمعت عن طريقة جديدة للحصاد، ولو 
تقلل  واآلفات  الحشائش  لمكافحة  جديدة  أساليب  عن  سمعت 
من استخدام المبيدات الكيماوية في الزراعة, وطلب من كل 
مبحوث اختيار إحدى اإلجابات )أنفذها فوراً، أنتظر لما حد 
ينفذها، ال أنفذها( وأعطي المبحوث نظير إجابته عن العبارات 
السابقة )2، 1 ,0( درجة على الترتيب، ثم جمعت الدرجات 

التي حصل عليها المبحوث لتعبر عن هذا المتغير.

بموضوعات  المتعلقة  المعرفية  بالبنود  المبحوث  معرفة  درجة   -
حلقات برنامج “حلقة وصل” موضع البحث: ويقصد به درجة 
إلمام المبحوث سواء كان من المشاهدين أو غير المشاهدين 
بالبنود المعرفية المتعلقة بموضوعات حلقات برنامج “حلقة 
)المكافحة  في  والمتمثلة  عدمه  من  البحث  موضع  وصل” 
وزراعة  القطن،  محصول  وزراعة  المن،  لحشرة  الحيوية 
بإعطاء  البنجر(، وقيس  القمح، وزراعة محصول  محصول 
يعرف  ال  والذي  “درجتان”،  البند  يعرف  الذي  المبحوث 
عن  لتعبر  المبحوث  درجات  جمعت  ثم  واحدة”،  “درجة 
درجة له في كل موضوع ودرجة إجمالية لكل الموضوعات 

المعروضة في الحلقات الخمس للبرنامج التي تعرض لها.
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- أثر البرنامج التليفزيوني الزراعي “حلقة وصل” على معارف 
محصلة  البحث  هذا  في  به  ويقصد  المشاهدين:  المبحوثين 
للبرنامج  المشاهدين  المبحوثين  معرفة  درجة  بين  الفرق 
الخمس  الحلقات  بموضوعات  المتعلقة  المعرفية  بالبنود 
المبحوثين  معرفة  درجة  ومتوسط  البحث  موضع  للبرنامج 

غير المشاهدين بالبنود المعرفية المعروضة بتلك الحلقات.

المعروضة  بالموضوعات  المتعلقة  المعلومات  كفاية  درجة   -
بها  ويقصد  وصل”:  “حلقة  لبرنامج  الخمس  بالحلقات 
األربعة  بالموضوعات  المتعلقة  المعلومات  اكتمال  مدى 
البحث،  موضع  وصل”  “حلقة  برنامج  بحلقات  المعروضة 
الواردة  المعلومات  كفاية  مدي  عن  المبحوث  بسؤال  وقيس 
ويختار  من عدمه  لبرنامج “حلقة وصل”  الخمس  بالحلقات 
المبحوث بين )كافية، وكافية لحد ما، وغير كافية( وأعطي 
درجات )3، 2، 1( على الترتيب، وجمعت الدرجات لتعبر 
عن هذا المتغير، وتراوح المدي النظري بين )93 – 279) 

درجة.  

ثالثاً: فروض البحث:
تحقيقاً لهدف البحث الثالث, تم صياغة فرض البحث كما يلي:     

“توجد فروق ذات داللة معنوية بين درجة معرفة المبحوثين 
المتعلقة  الفنية  بالتوصيات  المشاهدين  وغير  المشاهدين 
بموضوعات حلقات برنامج حلقة وصل موضع البحث والمتمثلة 
وزراعة  القمح،  محصول  وزراعة  المن،  حشرة  (مكافحة  في 

محصول القطن، وزراعة محصول البنجر).

وقد تم اختبار هذا الفرض في صورته الصفرية.

رابعاً: منطقة البحث:
من  ألنها  البحث  هذه  إلجراء  الشيخ  كفر  محافظة  اختيار  تم 
المحافظات التى يشملها بث قناة مصر الزراعية, والتي بدأ البث 
المحلى  المجتمع  لخدمة   2011 عام  سبتمبر   6 في  لها  الفضائي 
المصرية  المحافظات  من  الشيخ  كفر  محافظة  أن  كما  الريفي، 
وأيضاً  الزراعي,  اإلنتاج  بتنوع  وتتسم  األولى،  الزراعية 
يدرس  التي  العلمية  الجهة  نطاقها  فى  تقع  التي  المحافظة  فهي 
بأن  إيماناً  وذلك  الشيخ،  بكفر  الزراعة  كلية  وهى  الباحث  بها 
التعليمية  المؤسسات  بها  تقوم  التى  العلمية  والبحوث  الدراسات 
مسقط  أنها  كما  بها,  المحيطة  بالبيئة  والرقى  النهوض  فى  تسهم 
الباحث  ساعدت  العوامل  هذه  وكل  إقامته  ومحل  الباحث  رأس 
على تذليل المشكالت والصعوبات التي قد تعترضه أثناء وإجراء 

البحث.

إدارية  مراكز  عشر  من  الشيخ  كفر  محافظة  وتتكون  هذا 
الشيخ, وبيال,  كفر  الزراعية, وهم  مصر  قناة  جميعاً بث  شملتهم 
والرياض,  وفوه,  ومطوبس,  سالم,  وسيدى  ودسوق,  والحامول, 
بطريقة  والحامول  بيال  مركزي  اختيار  وتم  وقلين،  والبرلس, 
اختيار  تم  وبالمثل  المحافظة,  مراكز  بين  من  بسيطة  عشوائية 
بمركز  الحجنة  وكوم  إبشان  قريتي  فكانت  مركز  كل  من  قريتين 

بيال, وقريتي الزعفران والكفر الشرقي بمركز الحامول.

خامساً: شاملة وعينة البحث:
البحث  بقرى  الحائزين  الزراع  جميع  في  الشاملة  تمثلت 
سجل  واقع  من  مزارع   45849 عددهم  والبالغ  المختارة  األربع 
عينة  حجم  ولتحديد  القري،  بتلك  التعاونية  بالجمعية  خدمات   2
البحث تم تطبيق معادلة كريجسي ومورجان فبلغت 380 مبحوثاً، 
الشاملة  في  قرية  كل  تمثيل  نسبة  وفق  قرية  كل  على  وزعت 
الكلية فبلغت 103 مبحوثاً بقرية إبشان، و43 مبحوثا بقرية كوم 

بقرية  مبحوثاً  و122  الزعفران،  بقرية  مبحوثاً  و112  الحجنة، 
الكفرالشرقي، وأخذت كل عينة بطريقة عشوائية بسيطة.

لمنطقة  استكشافية  زيارات  وبعد  البحث  هذا  لطبيعة  ونظراً 
حلقات  عرض  لحضور  للمبحوثين  الدعوة  توجيه  تم  فقد  البحث 
مبحوثاً   210 فحضر  البحث،  موضع  وصل”  “حلقة  برنامج 
البحث  قرى  على  موزعين  المشاهدين  المبحوثين  عينة  ليمثلوا 
 ،60 بواقع  الشرقي)  والكفر  والزعفران  الحجنة,  وكوم  (إبشان 
و30، و60، و60 مبحوثاً على الترتيب، في 7 جلسات للمشاهدة 
كل جلسة تشمل 30 مبحوثاً، ومن لم يحضر كانوا 170 مبحوثاً 
القرى  هذه  على  موزعين  المشاهدين  غير  المبحوثين  عينة  مثلوا 

بواقع 43، و13، و52، 62 مبحوثاً على الترتيب.   

سادساً: إعداد واختبار إستمارة االستبيان:
الشخصية  بالمقابلة  االستبيان  بواسطة  البحث  بيانات  جمعت 
حيث تم إعداد استماراتي استبيان لعينتي البحث بما يحتويانه من 
للمشاهدين  إحداها  البحث  أهداف  تحقيق  تكفل  وعبارات  أسئلة 
وأخرى لغير المشاهدين بعد استطالع الدراسات السابقة المتعلقة 

بموضوع البحث، وتضمنت كل إستمارة ثالثة أجزاء وهي:

الجزء األول:
ويشتمل علي مجموعة من األسئلة المتعلقة ببعض الخصائص 

المميزة للمبحوثين.

الجزء الثاني: 
التليفزيوني  البرنامج  أثر  لتحديد  المعرفي  االختبار  ويشمل 
العينتين، ويتضمن  لكال  للريفيين  المقدم  وصل”  الزراعي “حلقة 
مكافحة  موضوع  عن  توصية   16 بواقع  موزعين  توصية،   93
حشرة المن، و45 توصية عن موضوع زراعة القطن المصري، 
عن  توصيات  و7  القمح،  زراعة  موضوع  عن  توصية  و25 
مدي  عن  المبحوث  يسأل  حيث  السكر،  بنجر  زراعة  موضوع 
المشاهدين  لعينة  وبالنسبة  عدمه،  من  العبارات  بتلك  معرفته 
المبحوثين تم سؤالهم عن مدي كفاية هذه المعلومات المقدمة في 
كل موضوع من عدمه. وبالنسبة لعينة غير المشاهدين المبحوثين 

الذين يعرفون التوصية تم سؤالهم عن مصدر معرفتهم بها. 

الجزء الثالث:
البرنامج  حلقات  فى  المبحوثين  المشاهدين  رأى  ويتضمن   
لتطوير  وتفضيالتهم  وصل”،  “حلقة  الزراعي  التليفزيوني 
من  االستفادة  تقلل  التي  األسباب  عن  وسؤالهم  البرنامج،  هذا 
وتم  هذا  نظرهم.  وجهة  من  وصل”  “حلقة  برنامج  موضوعات 
إجراء اختبار مبدئى (Pre-test) الستمارة االستبيان على عينة 
من 20 مزارعاً لمعرفة مدى وضوح وفهم األسئلة الواردة فيها, 
لجمع  النهائية  صورتها  فى  لتصبح  التعديالت  بعض  وأجريت 

البيانات.

سابعاً: جمع البيانات: 
بواسطة  المبحوثين  جميع  من  البحث  هذا  بيانات  جمعت 
االستبيان من خالل المقابلة الشخصية معهم, وقد استغرقت عملية 
بلغ  2018, وقد  يونيو   وحتي   2018 مارس  من  البيانات  جمع 
من   %100 بنسبة  إستمارة   (380) المستوفاة  االستمارات  عدد 

عينة البحث. 

ثامناً: تحليل البيانات: 
ميدانياً  االستبيان  إستمارات  مراجعة  تم  البيانات  جمع  بعد 
بها,  الواردة  البيانات  جميع  استيفاء  من  التأكد  أجل  من  ومكتبياً 
وفقاً  وتصنيفها  وجدولتها  وتبويبها  البيانات  تفريغ  ذلك  تلى 
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لمتطلبات البحث, وتم إدخال البيانات وتحليلها باستخدام البرنامج 
أدوات  عدة  استخدام  وتم   ,SPSS, Version 16 اإلحصائي 
إحصائية وهي: النسبة المئوية, والتكرارات, والمتوسط الحسابي, 
واالنحراف المعياري, واختبار “ت” لمعرفة معنوية الفروق بين 
المشاهدين  وغير  المشاهدين  المبحوثين  معرفة  درجة  متوسطات 
بالموضوعات الواردة بالحلقات الخمس للبرنامج موضع البحث.

النتائج البحثية ومناقشتها                                                                  

المشاهدين وغير  البحث  لعينتي  المميزة  الخصائص  بعض  أوالً: 
المشاهدين: 

عينة  من   %55,7 أن  و(3)   (2) بجدولي  النتائج  أوضحت 
والمتوسط,  الصغير  السن  فئة  في  جاءوا  المشاهدين  المبحوثين 
بينما تبين أن 37,3% من عينة غير المشاهدين جاء في فئة السن 
المشاهدين  المبحوثين  من   %13,3 أن  وتبين  والمتوسط.  الصغير 
أميين، و22,9% منهم يقرأون ويكتبون، ونسبة 46,7% فئة التعليم 
المتوسط، بينما بالنسبة لتعليم غير المشاهدين فقد تبين أن %22,9 
منهم أميين، و28,9% منهم يقرأون ويكتبون، ونسبة 34,7% فئة 

التعليم المتوسط.

فئة  في  المشاهدين  المبحوثين  عينة  من   %65,7 أن  واتضح 
بعينة  النسبة  تلك  بلغت  بينما  الصغيرة،  المزرعية  الحيازة  السعة 
المبحوثين  من   %31,9 أن  اتضح  كما   .%71,8 المشاهدين  غير 
المشاهدين في فئة األسرة الصغيرة، بينما بلغت تلك النسبة بعينة 

غير المشاهدين %30. 

  واتضح أن 20% من عينة المبحوثين المشاهدين كانوا غير 
االجتماعية  مشاركتهم  درجة  كانت  منهم  و%61,9  مشاركين, 
الرسمية منخفضة، في حين كان 21,8% من غير المشاهدين غير 

مشاركين، و71,2% منهم كانت درجة مشاركتهم منخفضة.

متفرغين  كانوا  المشاهدين  المبحوثين  أن 64,8% من  وتبين 
المشاهدين  غير  بعينة  النسبة  تلك  بلغت  بينما  الزراعي،  للعمل 
المشاهدين ومن غير  المبحوثين  تبين أن 50% من  61,8%. كما 
الرسمية  غير  االجتماعية  مشاركتهم  درجة  كانت  المشاهدين 
المشاهدين  المبحوثين  عينة  من   %63,8 أن  تبين  كما  متوسطة. 
جاءوا في فئة قيادة الرأي المتوسطة، وبلغت تلك النسبة بعينة غير 

المشاهدين نحو %69,4.

جدول 2. توزيع عينة المبحوثين المشاهدين لبرنامج »حلقة وصل« وفقاً لبعض خصائصهم المميزة

%عددالخصائص%عددالخصائص
التفرغ للعمل المزرعيسن المبحوث

13664,8متفرغ )3( درجات5425,7صغير)23-34( سنة
6530,0متفرغ الى حد ما )2( درجتين6330,0متوسط )35 – 48( سنة

94,2غير متفرغ )1( درجة واحدة9344,3كبير)49 -60( سنة
2,60المتوسط الحسابي44,09المتوسط الحسابي
0,57االنحراف املعياري11,36االنحراف المعياري

المشاركة االجتماعية الرسميةتعليم المبحوث
4220,0غير عضو2813,3أمي

عضوية:4822,9يقرأ ويكتب
13061,9منخفضة )1-4( درجة125,7متعلم: منخفض ) (8– 6 سنوات 

2712,9متوسطة )5-9( درجة9846,7     متوسط )9–13( سنة

115,2مرتفعة  )10- 13( درجة2411,4     مرتفع ) 14–16( سنة

2,43املتوسط احلسابي8,07المتوسط الحسابي

4 5,2االنحراف المعياري 2,97االنحراف املعياري 

قيادة الرأيالسعة احليازية املزرعية
2612,4منخفضة )7 – 10( درجات13865,7صغيرة )2-40( قيراط

13463,8متوسطة )11 – 15( درجة6330,0متوسطة )41-81( قيراط
5023,8مرتفعة )16 – 19( درجة94,3كبيرة )82 – 120( قيراط

13,61المتوسط الحسابي36,82املتوسط احلسابي
2,72االنحراف المعياري25,59االنحراف املعياري

التعرض للمصادر املرجعيةالسعة األسرية
6832,4منخفضة )10 – 19( درجة6731,9صغيرة )2-3( أفراد

11554,7متوسطة )20 – 32( درجة12559,5متوسطة )4-6(أفراد
2712,9مرتفعة )33 – 42( درجة188,6كبيرة )7-8(افراًد

23,60املتوسط احلسابي3,34املتوسط احلسابي

7,26االنحراف املعياري1,53االنحراف املعياري

التجديديةاملشاركة االجتماعية غير الرسمية
4119,5منخفضة )3 – 5( درجات8038,1منخفضة )6 – 9( درجات

13262,9متوسطة )6 – 8( درجات10550,0متوسطة ) 10 – 14( درجة
3717,6مرتفعة )9 – 10( درجات2511,9مرتفعة )15 – 18( درجة

6,78املتوسط احلسابي10,76املتوسط احلسابي
1,54االنحراف املعياري2,71االنحراف املعياري

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان                                                                     ن=210
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جدول 3. توزيع عينة المبحوثين غير المشاهدين لبرنامج “حلقة وصل” وفقاً لبعض خصائصهم المميزة
%عددالخصائص%عددالخصائص

التفرغ للعمل المزرعيسن المبحوث
10561,8متفرغ )3( درجة4023,5صغير)23-35( سنة

5723,5متفرغ الى حد ما )2( درجة5431,8متوسط )36– 50( سنة
84,7غير متفرغ )1( درجة واحدة7644,7كبير)51- 63( سنة

2,57المتوسط الحسابي46,06المتوسط الحسابي
0,58االنحراف المعياري11,22االنحراف المعياري

المشاركة االجتماعية الرسميةتعليم المبحوث
3721,8غير عضو3922,9أمي

عضوية:4928,9يقرأ ويكتب
12171,2  منخفضة )1-2( درجة127,1متعلم: منخفض )6- 8( سنة 

52,9  متوسطة )3-5( درجة5934,7متوسط (9–13( سنة
74,1  مرتفعة  )6- 7( درجة116,5مرتفع )14–16( سنة

1,13المتوسط الحسابي6,22المتوسط الحسابي
1,37االنحراف المعياري5,25االنحراف المعياري

قيادة الرأيالسعة الحيازية المزرعية
3420,0منخفضة )7 – 10( درجة12271,8صغيرة)4-33( قيراط

11869,4متوسطة )11– 15( درجة2212,9متوسطة )34-66( قيراط
1810,6مرتفعة )16– 19( درجة2615,3كبيرة )67 – 96( قيراط

12,18المتوسط الحسابي32,46المتوسط الحسابي
2,38االنحراف المعياري22,61االنحراف المعياري

التعرض للمصادر المرجعيةالسعة األسرية
8147,6منخفضة )8 – 14( درجة5130,0صغيرة )2-3( أفراد

5834,1متوسطة )15- 22( درجة9875,6 متوسطة)4-6( أفراد
3118,2مرتفعة )23 – 29( درجة2112,4 كبيرة )7-8( أفراد

16,50المتوسط الحسابي3,14المتوسط الحسابي
5,89االنحراف المعياري1,23االنحراف المعياري

التجديديةالمشاركة االجتماعية غير الرسمية
5431,8منخفضة )4 – 5( درجة8550,0منخفضة )7 – 9( درجة

10461,2متوسطة )6 – 8( درجة7745,3متوسطة )10 – 13( درجة
127,0مرتفعة )9 – 10( درجة84,7مرتفعة )14 – 16( درجة

6,20المتوسط الحسابي9,83المتوسط الحسابي
1,37االنحراف المعياري1,92االنحراف المعياري

المصدر: حسبت من إستمارات االستبيان                                                                                               ن= 170    

من   %54,7 أن  عن  و)3(   )2( بجدولي  النتائج  وكشفت 
المبحوثين المشاهدين جاءوا في فئة التعرض للمصادر المرجعية 
نحو  المشاهدين  غير  عينة  فئة  في  النسبة  تلك  وبلغت  المتوسط. 
في  المشاهدين  المبحوثين  عينة   %62,9 أن  وتبين   .%34,1
غير  عينة  فئة  في  النسبة  تلك  وبلغت  المتوسطة,  التجديدية  فئة 

المشاهدين نحو%61,2.

ثانياً: أثر التعرض للبرنامج التليفزيوني الزراعي “حلقة وصل” 
على معارف المبحوثين المشاهدين:

وغير  المشاهدين  المبحوثين  معرفة  درجة  علي  التعرف  أ- 
المشاهدين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية المتعلقة بالموضوعات 
الزراعي  التليفزيوني  للبرنامج  الخمس  بالحلقات  المعروضة 

“حلقة وصل”:

أشارت النتائج بشكل )1( إلى أن الدرجات النظرية المعبرة 
عن معرفة المبحوثين المشاهدين بمحتوى برنامج حلقة وصل قد 
قدره 12,27  بمتوسط حسابي  تراوحت من )93-186( درجة, 

درجة, وانحراف معياري قدره 1,64 درجة.

فئة  ففي  فئات  ثالث  إلي  المشاهدين  المبحوثين  وبتقسيم   
المعرفة المنخفضة بلغت نسبة المبحوثين المشاهدين بها %38,6، 
فئة  بها 40,9%، وفي  نسبتهم  بلغت  المتوسطة  المعرفة  فئة  وفي 
عدد  إجمالي  من   %20,5 بها  نسبتهم  بلغت  المرتفعة  المعرفة 

المبحوثين المشاهدين .

بينما بالنسبة للمبحوثين غير المشاهدين فجاء في فئة المعرفة 
بلغت  المتوسطة  المعرفة  فئة  وفي  بلغت %10،  نسبة  المنخفضة 
نسبتهم بها 90%، بينما في فئة المعرفة المرتفعة لم يقع بها أياً من 
المبحوثين غير المشاهدين. وهذا يبين أن مشاهدة حلقات برنامج 
“حلقة وصل” أدت إلى رفع درجة معرفة المبحوثين المشاهدين. 

المشاهدين   المبحوثين  ثلثي  قرابة  أن  السابقة  النتائج  وتظهر 
يتعلق  فيما  المتوسطة والمرتفعة  الفئة  إلي  ينتمون  بنسبة %61,4 
بالمعرفة بمحتوي الحلقات الخمس لبرنامج “حلقة وصل” مقارنة 
 %100 بنسبة  جميعهم  ينتمي  والذي  المشاهدين  غير  بالمبحوثين 

إلي فئة المعرفة المنخفضة والمتوسطة بمحتوي تلك الحلقات. 

المبحوثين  معرفة  درجات  متوسطات  بين  الفروق  معنوية   - ب 
المتعلقة  الفنية  بالتوصيات  المشاهدين  وغير  المشاهدين 
للبرنامج  الخمس  بالحلقات  المعروضة  بالموضوعات 

التليفزيوني الزراعي »حلقة وصل«

معرفة  درجات  متوسطات  بين  الفروق  معنوية  لدراسة 
بالتوصيات  يتعلق  فيما  المشاهدين  وغير  المشاهدين  المبحوثين 
الخمس  بالحلقات  المعروضة  بالموضوعات  المتعلقة  الفنية 
اختبار  استخدم  وصل«,  »حلقة  الزراعي  التليفزيوني  للبرنامج 
 (4( بجدول  النتائج  أوضحت  حيث  متوسطين،  بين  للفرق   )T)
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جدول 4. الفرق بين المبحوثين المشاهدين وغير المشاهدين فيما يتعلق بدرجة معرفتهم بالتوصيات اإلرشادية المعروضة

                المقاييس

 العينة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
أكبر قيمةأقل قيمة

Tاختبار قيمة   

المحسوبة
الجدولية

0,010,05

140,125,20106190المشاهدين
84,452,571,96

117,46,10106144غير المشاهدين

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.

شكل 1. توزيع المبحوثين المشاهدين وغير المشاهدين وفقا لدرجة معرفتهم بمحتوى حلقات برنامج "حلقة وصل 

أن المتوسط الحسابي لدرجة معرفة مبحوثي عينة المشاهدين بلغ 
بلغ  بينما  بانحراف معياري قدره 12,37 درجة,  163,8 درجة 
معياري  بانحراف  درجة   117,4 المشاهدين  غير  عينة  متوسط 
قدره 6,10 درجة, وهذا يبين أن متوسط درجات معرفة المبحوثين 
بعينة المشاهدين أكبر من متوسط درجات معرفة المبحوثين بعينة 
حلقات  خالل  من  المعروضة  الفنية  بالتوصيات  المشاهدين  غير 

البرنامج التليفزيوني الزراعي “حلقة وصل” موضع البحث.

وبإجراء اختبار (T) للفرق بين متوسطي درجة معرفة مبحوثي 
العينتين المشاهدين وغير المشاهدين تبين أن قيمة (T) بلغت نحو 
84,45, وهي قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي 0,01, وهذا يشير 
إلى وجود أثر واضح لمشاهدة البرنامج التليفزيوني الزراعي “حلقة 
وصل” على درجة معرفة المبحوثين المشاهدين, وعليه يمكن قبول 
الفرض البحثي األول الخاص بأنه توجد فروق معنوية بين متوسطات 
درجات معرفة عينتي البحث المشاهدين وغير المشاهدين بالتوصيات 
“حلقة  الزراعي  التليفزيوني  البرنامج  خالل  من  المعروضة  الفنية 

وصل”.

أثر  عن  المعبرة  الدرجات  أن  عن   (2) بشكل  النتائج  وكشفت 
التعرض للبرنامج التليفزيوني الزراعي “حلقة وصل” على معارف 
المشاهدين بالموضوعات المعروضة تراوحت بين (26,6- 72,6) 
درجة بمتوسط حسابي بلغ 46,39 درجة، وانحراف معياري قدره 

12,37 درجة. 

واتضح أن قرابة 39% من المبحوثين المشاهدين جاءوا في 
فئة أثر التعرض المنخفض لحلقات البرنامج التلفزيوني الزراعي 
البحث، وقرابة 41% منهم جاءوا في فئة  “حلقة وصل” موضع 
األثر المتوسط، بينما جاء 21% منهم جاءوا في فئة األثر المرتفع.

المبحوثين  لمشاهدة  واضحاً  أثراً  وجود  النتائج  هذه  وتظهر 
لحلقات برنامج “حلقة وصل” علي معارفهم المتعلقة بالموضوعات 
غير  بالمبحوثين  مقارنة  البرنامج  هذا  خالل  من  المعروضة 

المشاهدين. 

ولمزيد من التفصيل يتم استعراض معرفة المبحوثين المشاهدين 
“حلقة  برنامج  موضوعات  من  موضوع  بكل  المشاهدين  وغير 

وصل” على النحو التالي:
المعرفة بموضوع المكافحة الحيوية لحشرة المن:- 1

المعبرة  النظرية  الدرجات  أن   )5( بجدول  النتائج  أوضحت 
عن معرفة المبحوثين بالبنود المعرفية لموضوع المكافحة الحيوية 
لحشرة المن تراوحت بين )16-32( درجة, بمتوسط حسابي قدره 

27,19 درجة, وانحراف معياري قدره 2,71 درجة.

وتم تقسيم المبحوثين المشاهدين إلي ثالث فئات، فئة المعرفة 
المنخفضة ولم يقع بها أياً من المبحوثين المشاهدين، وفئة المعرفة 
المعرفة  وفئة   ،%56,2 بها  المشاهدين  نسبة  وبلغ  المتوسطة 
عدد  إجمالي  من   %43,8 بها  المشاهدين  نسبة  وبلغت  المرتفعة 



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع2  )2019(

عادل الحامولى و آخرون 134

شكل 2. أثر التعرض للبرنامج التليفزيوني الزراعي حلقة وصل على معارف المشاهدين بالموضوعات المعروضة
المصدر: حسبت من استمارات االستبيان

جدول 5. توزيع المبحوثين المشاهدين وغير المشاهدين وفقا لدرجة معرفتهم بموضوع المكافحة الحيوية لحشرة المن

موضوع المكافحة الحيوية لحشرة المن
غير المشاهدينالمشاهدين

%عدد%عدد
0,015573,8صفرمنخفضة )16-20( درجة
11856,25224,8متوسطة )21-27( درجة
9243,831,4مرتفعة )28-32( درجة

210100,0170100,0اإلجمالي
المصدر: حسبت من إستمارات االستبيان                                                                                         

المبحوثين المشاهدين.

فئة  في  جاء  فقد  المشاهدين  غير  للمبحوثين  بالنسبة  بينما 
المعرفة  فئة  وفي   ،%73,8 بلغت  نسبة  المنخفضة  المعرفة 
فئة  وفي   ،%24,8 بها  المشاهدين  غير  نسبة  بلغت  المتوسطة 
المعرفة المرتفعة بلغت نسبتهم المبحوثين 1,4% من إجمالي عدد 

المبحوثين غير المشاهدين.

بنسبة  المشاهدين  المبحوثين  جميع  أن  السابقة  النتائج  وتظهر 
100% ينتمون إلي الفئة المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق بمعرفتهم ببنود 
موضوع حشرة المن المبث ببرنامج حلقة وصل مقارنة بالمبحوثين 
غير المشاهدين والذي ينتمي قرابة ثالثة أرباعهم بنسبة قرابة %74 
إلي فئة المعرفة المنخفضة بهذا الموضوع، ويدل ذلك علي استفادة 
المبحوثين المشاهدين الكبيرة من مشاهدة حلقات البرنامج التليفزيوني 

الزراعي “حلقة وصل”.

المعرفة بموضوع زراعة القطن:- 2
أسفرت النتائج بجدول )6( عن أن الدرجات النظرية المعبرة عن 
معرفة المبحوثين بالبنود المعرفية لموضوع زراعة القطن قد تراوحت 
بين )45-90( درجة, بمتوسط حسابي قدره 81,11 درجة, وانحراف 

معياري قدره 6,80 درجة.

وبتقسيم المبحوثين المشاهدين إلي ثالث فئات، جاء في فئة المعرفة 
المنخفضة نسبة بلغت 19,5% منهم، وفي فئة المعرفة المتوسطة بلغت 
نسبتهم بها 62,9%، وفي فئة المعرفة المرتفعة بلغت نسبة المبحوثين 

المشاهدين بها 17,6% من إجمالي عدد المبحوثين المشاهدين. 

وبالنسبة  لعينة  المبحوثين  غير المشاهدين أظهرت النتائج أن نسبة 
بلغت 75,3% جاءت  في فئة  المعرفة  المنخفضة، وفي فئة المعرفة 
المتوسطة بلغت  نسبتهم  بها 22,9%، بينما  في فئة   لمعرفة  المرتفعة  بلغت  
نسبتهم  بها 1,8% من إجمالي عدد المبحوثين غير المشاهدين ) جدول  6).    

ويتضح من النتائج السابقة أن جميع المبحوثين المشاهدين بنسبة 
100% ينتمون إلي الفئة المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق بمعرفة البنود 
المبث عبر برنامج “حلقة وصل”  القطن  المتعلقة بموضع زراعة 
مقارنة بغير المشاهدين والذي ينتمي ثالثة أرباعهم بنسبة حوالي %75 
إلي فئة المعرفة المنخفضة بموضوع زراعة القطن، ويدل ذلك علي 
البرنامج  حلقات  مشاهدة  من  الكبيرة  المشاهدين  المبحوثين  استفادة 

التليفزيوني الزراعي “حلقة وصل” موضع البحث.

3- المعرفة بموضوع زراعة القمح:
بينت النتائج بجدول )7( أن الدرجات النظرية المعبرة عن معرفة 
المبحوثين بموضوع زراعة القمح قد تراوحت بين )25-50( درجة, 
بمتوسط حسابي قدره 43,06 درجة, وانحراف معياري قدره 3,49 درجة.

المعرفة  فئة  فئات،  ثالث  إلي  المشاهدين  المبحوثين  وبتقسيم   
المنخفضة ولم يقع بها أياً من المبحوثين المشاهدين، وفي فئة المعرفة 
المعرفة  فئة  وفى   ،%27,1 بها  المشاهدين  نسبة  بلغت  المتوسطة 
المرتفعة بلغت نسبة المشاهدين بها 72,9% من إجمالي عدد المبحوثين 

المشاهدين.

وبتقسيم عينة المبحوثين غير المشاهدين فقد أظهرت النتائج بجدول 
(4( أنه قد جاء في فئة المعرفة المنخفضة منهم نسبة بلغت %64,1، 
وفي فئة المعرفة المتوسطة بلغت نسبة المبحوثين غير المشاهدين بها 
35,9%، وفى فئة المعرفة المرتفعة لم يقع بها أياً من غير المشاهدين. 

ويتبين من النتائج السابقة أن جميع المبحوثين المشاهدين بنسبة 
100% ينتمون إلي الفئة المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق بالمعرفة 
غير  بالمبحوثين  مقارنة  القمح,  زراعة  لموضوع  المعرفية  بالبنود 
المشاهدين والذي يقع قرابة الثلثين بنسبة حوالي 64% منهم في فئة 
المعرفة المنخفضة بموضوع زراعة القمح، ويدل ذلك علي وجود 
دور للبرنامج في رفع معارف المبحوثين المشاهدين نتيجة مشاهدتهم 
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لحلقات البرنامج التليفزيوني الزراعي “حلقة وصل” موضع البحث.

4-  المعرفة بموضوع زراعة بنجر السكر:
المعبرة  النظرية  الدرجات  أن   )8( بجدول  النتائج  أوضحت 
عن معرفة المبحوثين بالبنود المعرفية المتعلقة بموضوع زراعة 
حسابي  بمتوسط  درجة,   )14-7( بين  تراوحت  قد  السكر  بنجر 

قدره 12,42 درجة, وانحراف معياري قدره 1,79 درجة.

فئة  ففي  فئات،  ثالث  إلي  المشاهدين  المبحوثين  وبتقسيم 
المعرفة المنخفضة لم يقع بها أياً من المبحوثين المشاهدين، وفي 
فئة المعرفة المتوسطة بلغت نسبة المشاهدين بها 56,2%، وفي فئة 
المعرفة المرتفعة بلغت نسبة المشاهدين بها 43,8% من إجمالي 

عدد المبحوثين المشاهدين.

 وكشفت النتائج بجدول )8( عن أن نسبة المبحوثين المشاهدين 
نسبة غير  بلغت  المتوسطة  المعرفة  فئة  بها 64,1%، وفي  بلغت 
المشاهدين بها 35,9%، وفي فئة المعرفة المرتفعة لم يقع بها أياً 

من غير المشاهدين )جدول 8). 

وتظهر النتائج السابقة أن جميع المبحوثين المشاهدين بنسبة 
100% ينتمون إلي الفئة المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق بالمعرفة 
بموضوع زراعة بنجر السكر مقارنة بالمبحوثين غير المشاهدين 
المعرفة  فئة  في   %73,8 بنسبة  أرباعهم  ثالثة  قرابة  يقع  والذي 
دور  علي  ذلك  ويدل  السكر،  بنجر  زراعة  بموضوع  المنخفضة 
مشاهدة  نتيجة  المشاهدين  المبحوثين  معارف  زيادة  في  البرنامج 
موضع  وصل”  “حلقة  الزراعي  التليفزيوني  البرنامج  حلقات 

البحث.

ثالثاً: درجة كفاية المعلومات المتعلقة بمحتوى موضوعات حلقات 
برنامج “حلقة وصل”:

المعبرة  النظرية  الدرجات  أن   )9( بجدول  النتائج  أوضحت 
عن رأي المبحوثين المشاهدين عن درجة كفاية المعلومات الواردة 
بمحتوى حلقات برنامج “حلقة وصل” موضع البحث قد تراوحت 
درجة,   1,70 قدره  حسابي  بمتوسط  درجة,   )223  -140( بين 

وانحراف معياري قدره 19,7 درجة.

 جدول 6. توزيع المبحوثين المشاهدين وغير المشاهدين وفقا لدرجة معرفتهم بموضوع زراعة القطن 

غير المشاهدينالمشاهدينفئات المعرفة بموضع زراعة القطن
%عدد%عدد

00,012875,3منخفضة )45-59( درجة
7133,83922,9متوسطة )60-75( درجة
13966,231,8مرتفعة )76-90) درجة

210100,0170100,0اإلجمالي
 المصدر: حسبت من إستمارات االستبيان                                                                                         

جدول  7. توزيع المبحوثين المشاهدين وغير المشاهدين وفقا لدرجة معرفتهم بموضوع زراعة القمح 

غير المشاهدينالمشاهدينموضوع زراعة القمح
%عدد%عدد

00,010964,1منخفضة )25-31( درجة
5727,16135,9متوسطة )32-40( درجة
15372,900,0مرتفعة )39-50( درجة

اإلجمالي  210100,0170100,0

المصدر: حسبت من إستمارات االستبيان                                                                                         

جدول 8. توزيع المبحوثين المشاهدين وغير المشاهدين وفقا لدرجة معرفتهم بموضوع زراعة بنجر السكر 

موضوع زراعة بنجر السكر
غير المشاهدينالمشاهدين

%عدد%عدد
00,015573,8منخفضة )7-8( درجة
11856,25224,8متوسطة)9-12( درجة

9243,831,4مرتفعة )13-14( درجة

210100,0170100,0اإلجمالي
المصدر: حسبت من إستمارات االستبيان                                                                                         

جدول 9. توزيع المبحوثين المشاهدين وفقاً لدرجة كفاية المعلومات الواردة بمحتوى برنامج “حلقة وصل”.

%العدددرجة كفاية المعلومات

11353,8منخفضة )140-166( درجة

6832,4متوسطة )167-196( درجة

2913,8مرتفعة )197-223( درجة

210100,0اإلجمالي
المصدر: حسبت من إستمارات االستبيان    
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فئة  ففي  فئات،  ثالث  إلي  المشاهدين  المبحوثين  تقسيم  وتم 
بها  المشاهدين  المبحوثين  نسبة  بلغت  المنخفضة  الكفاية  درجة 
53,8%، وفي فئة درجة الكفاية المتوسطة بلغت نسبة المبحوثين 
بلغت  المرتفعة  الكفاية  درجة  فئة  وفي   ،%32,4 بها  المشاهدين 
نسبة المبحوثين المشاهدين بها 13,8% من إجمالي عدد المبحوثين 

المشاهدين )جدول 9).

المشاهدين  المبحوثين  غالبية  أن  السابقة  النتائج  من  ويتضح 
فيما  المنخفضة والمتوسطة  الفئة  إلي  ينتمون  بنسبة حوالي %86 
الموضوعات  بمحتوي  المتعلقة  المعلومات  كفاية  بدرجة  يتعلق 
المبثة عبر برنامج “حلقة وصل” موضع البحث، وهذا إن دل فإنما 
يدل علي ضرورة زيادة المعلومات المبثة من خالل هذا البرنامج 
عن هذه الموضوعات حتي يكون للبرنامج دوراً كبيراً في زيادة 
معارف المشاهدين نتيجة مشاهدتهم لحلقات البرنامج التليفزيوني 
الزراعي “حلقة وصل” وتحقيق استفادة كبيرة لهم ومن ثم تحقيق 

درجة عالية من رضا هؤالء المشاهدين.

موضوعات  من  االستفادة  من  تقلل  التي  القصور  أوجه  رابعاً: 
برنامج “حلقة وصل” من وجهة نظر المبحوثين المشاهدين:

بينت النتائج بجدول )10( أن أهم أوجه القصور التي تقلل من 
االستفادة من موضوعات برنامج “حلقة وصل” من وجهة نظر 
المبحوثين المشاهدين مرتبة تنازلياً حسب نسبة تكرار ذكرها هي: 
موعد عرض الحلقات غير مناسب بنسبة 84,8%, ثم مدة عرض 
الحلقات غير كافي بنسبة 83,8%, يليها عدم التعرض للمشكالت 
البرنامج  بموضوعات  والمتعلقة  المزارع  تواجه  التي  الحقيقية 
بنسبة 82,9%, يعقبها عدم وجود إدارة بحثية متخصصة للتعرف 
على آراء الزراع ونقلها للمسؤولين عن البرنامج بنسبة %80,9, 
عرضها  وتاريخ  الحلقات  موضوعات  عن  اإلعالن  تأخير  ثم 
بنسبة80%, يليها تكرار عرض الحلقات قليل بنسبة 79%, ثم عدم 
المعروض  الفوري لالستفسار عن محتوى  القدرة على اإلتصال 
من الحلقات بنسبة 78%, وكثير من المعلومات المعروضة تقليدية 
حلقات  ثم عدم عرض جميع  بلغت %76,2,  بنسبة  حديثة  وغير 

 ,%75,2 بنسبة  إنتاجي  موسم  كل  بداية  أو  نهاية  في  البرنامج 
يليها عدم وضوح المعلومة في بعض األحيان بنسبة 66,7%, ثم 

صعوبة التطبيق العملي لبعض التوصيات بنسبة %52,4.

البرنامج  تطوير  حول  المشاهدين  المبحوثين  مقترحات  خامساً: 
التليفزيوني الزراعي “حلقة وصل”:

كشفت النتائج بجدول )11( عن أن أهم مقترحات المبحوثين 
المشاهدين لتطوير البرنامج التليفزيوني الزراعي “حلقة وصل” 
عن  االعالن  كالتالي:  ذكرها  تكرار  نسبة  حسب  تنازلياً  مرتبة 
المحلية  القنوات  في  بها  الخاص  بالتردد  التعريف  مع  البرنامج 

ومواعيد إذاعته بنسبة %57,1.

بالقناة  العرض  قبل  البرنامج  عن  الدعاية  ضرورة  وأيضاً 
المشاكل  وعرض   ،%42,8 بنسبة  التعليمية  فائدته  من  يدعم  مما 
التي تواجه الزراع أثناء التطبيق وكيفية التغلب عليها بنسبة بلغت 
بمدة  المحصول  زراعة  قبل  البرنامج  حلقات  وإذاعة   ،%35,7
مناسبة ال تقل عن 15 إلى 20 يوم على األقل بنسبة بلغت %31,4, 
توصيات  يعرض  حتى  للبرنامج  المخصص  الوقت  وزيادة حجم 
أكثر من ذلك بنسبة بلغت 28,6%، ومقدم البرنامج يجب أن يكون 

ملم إلمام كامل بالموضوع الذى يقدمه بنسبة بلغت%27,1.

التوصيات                                                                                 

- بناءاً على ما أوضحته النتائج من أن قرابة 21% من المبحوثين 
المشاهدين أتسموا بدرجة معرفة مرتفعة بموضوعات برنامج 
في  المشاهدين  من غير  أياً  بعدم وجود  مقارنة  “حلقة وصل” 
هذه الفئة، لذا يوصي البحث بأهمية استخدام البرنامج في نشر 

المعارف واألفكار الجديدة على الزراع.

المبحوثين 	  من   %60 حوالي  أن  من  النتائج  بينته  ما  وفق 
المشاهدين جاءوا في فئة األثر المرتفع لمشاهدة حلقات برنامج 
إذاعة  تكرار  على  بالعمل  البحث  يوصي  لذا  وصل”،  “حلقة 
البرنامج على الزراع وفي قنوات مختلفة لتعظيم االستفادة من 

المعلومات التي يذيعها.

جدول 10. توزيع المبحوثين المشاهدين وفقاً ألوجه القصور التي تقلل االستفادة من موضوعات برنامج “حلقة وصل”

%العددأوجه القصور

17884,8موعد عرض الحلقات غير مناسب 

17683,8مدة عرض الحلقات غير كافي 

17482,9عدم التعرض للمشكالت الحقيقية التي تواجه المزارع والمتعلقة بموضوعات البرنامج

17080,9عدم وجود ادارة بحثية متخصصة للتعرف على اراء الزراع ونقلها للمسؤولين عن البرنامج 

16880,0تأخير االعالن عن موضوعات الحلقات وتاريخ عرضها 

16679,0تكرار عرض الحلقات قليل

16478,0عدم القدرة على االتصال الفوري لالستفسار عن محتوى المعروض من الحلقات.

16076,2كثير من المعلومات المعروضة تقليدية وغير حديثة 

15875,2عدم عرض جميع حلقات البرنامج فى نهاية أو بداية كل موسم إنتاجي

14066,7عدم وضوح المعلومة في بعض األحيان.

11052,4صعوبة التطبيق العملي لبعض التوصيات. 

9042,9عدم الثقة في مصدر المعلومة 

8640,9عدد المنتج من حلقات البرنامج قليلة 

7033,3عدم عرض جميع حلقات البرنامج في نهاية او بداية كل موسم إنتاجي

6028,6عدم توفر حلقات البرنامج فى صورة اسطوانات لالستعارة او الشراء 
المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.                                                                                       ن= 210
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بناءاً على ما أظهرته النتائج من أن حوالي 86% من المبحوثين 	 
حلقة  برنامج  من  المبثة  المعلومات  بكفاية  أقروا  المشاهدين 
بأهمية  البحث  يوصي  لذا  ومتوسطة،  منخفضة  بدرجة  وصل 
مراجعة المعلومات التي تبث من خالل البرنامج والعمل على 
اكتمالها وتغطية مختلف المجاالت التي لم تنل إهتمام من قبل 

القائمين على البرنامج.

التي 	  النتائج من وجود بعض أوجه القصور  وفق ما أوضحته 
مناسبة وقت  كعدم  برنامج حلقة وصل  االستفادة من  تقلل من 
البحث  العرض وعدم كفاية مدة العرض وغيرها، لذا يوصي 
لها من  الجد ووضع حلوالً  مأخذ  المعوقات  هذ  أخذ  بضرورة 
أجل زيادة درجة االستفادة من إذاعة حلقات برنامج حلقة وصل.  
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THIS RESEARCH was mainly aimed at evaluating the impact of the agricultural television 
program "Halaket Wasl" transmitted through the of space agricultural Egypt channel 

provided to rural people at Kafr El-Sheikh governorate during the period from 30/3/2017 until 
30/6/2017.The research was conducted in Kafr El-Sheikh governorate. It selected two Beiala 
and Elhamoul districts. The Ibshan, Kom El-Hajna, Al-Zaafran and Al-Kafr Al-Sharqi villages 
were selected from these two districts. The first sample size of farmers was 210 respondents 
watching sessions program of the "Halaket Wasl". The second sample who non- watching were 
second sample about 170 respondents. The main findings of the research were as follows: There 
were significant differences between the two research samples based on the value of T )test( 
of about 84.45, which is a significant value at the probability level 0.01, indicating that there 
is a clear effect to watch the agricultural television program "link" to the degree of knowledge 
of the sample Viewers. About 86% of the low and medium categories were identified as to the 
adequacy of information on the content of the topics posted via a link program.
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