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دور البرنامج الزراعي التلفزیوني في نشر األفكار والممارسات الزراعیة الحدیثة بین زراع مجمع 
  حافظة دھوكم/باكیرات
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  العراق\جامعة الموصل  –كلیة الزراعة والغابات  –قسم التعلیم الزراعي 

  
  الخالصة

امج الزراعي التلفزی+وني ف+ي نش+ر األفك+ار استھدف البحث التعرف على الدور الذي یؤدیھ البرن
والممارسات الزراعیة الحدیثة بین زراع مجمع باكیرات في محافظة دھوك من خ+الل  تحقی+ق األھ+داف 
الفرعی++ة الخاص++ة بم++دى مش++اھدة ال++زراع المبح++وثین للبرن++امج الزراع++ي التلفزی++وني وأرائھ++م فیم++ا یتعل++ق 

 ین خصائص المبح+وثین وم+دى مش+اھدتھم للبرن+امج الزراع+يبأعداده وتقدیمھ وكذلك استكشاف العالقة ب
مزارع+ا ال+ذین  )٧٦(البسیطة فقد ض+مت  ما العینة العشوائیةأ مزارعا )٢٠٠(تكون مجتمع البحث من  .

ت+م اس+تخدام معام+ل .في ضوء االستبیان المعد لھ+ذا الغ+رض ٢٠٠٦ أیار تمت مقابلتھم شخصیا في شھر 
أس+فرت نت+ائج البح+ث ع+ن إن م+ا .حلیل بیانات البحث باستخدام الحاس+وب االرتباط البسیط ومربع كأي لت

ی++وم ب++ث  نال یعرف++و %٦٨ن++ادرا و % ٢٨م++ن المبح++وثین یش++اھدون البرن++امج أحیان++ا و % ٦٢ ھنس++بت
% ٩١ی++رون إن فائ++دة البرن++امج قلیل++ة و% ٥٧یفھم++ون الموض++وعات بش++كل جزئ++ي و %٧١البرن++امج و

ن  وجود عالقات ارتب+اط غی+ر معنوی+ة ب+ین م+دى مش+اھدة المبح+وثین كذلك تبی .یثقون بصحة المعلومات 
فیم++ا وج++دت عالق++ات ) حج++م الحی++ازة الزراعی++ة وحج++م األس++رة والس++ن (للبرن++امج وك++ل م++ن المتغی++رات 

وق+د أوص+ى . ن+وع الحی+ازة الزراعی+ة، الحال+ة التعلیمی+ة (معنویة بین مدى المشاھدة وكل م+ن المتغی+رات 
وع+د ب+ث البرن+امج وتنوی+ع طرائ+ق التق+دیم وإدام+ة الص+لة م+ع ال+زراع ومراع+اة الباحث بضرورة تغییر م
  خصائص أفراد أسرھم 

  
  ألمقدمھ

لزراعی+ة ا  یعد التلفزیون أكثر وسائل االتصال الجماھیریة قدرة على نشر األفكار والممارس+ات
وق+ت واح+د إل+ى جمھ+ور  لما  یتمتع بھ من مزایا حمل الرسائل اإلرشادیة العدیدة وإرس+الھا ف+ي، الحدیثة 

فض+ال ع+ن ان+ھ یجم+ع  ب+ین الص+وت .كبیر من الزراع یتباین في  خصائص+ھ وینتش+ر ف+ي أم+اكن متفرق+ة 
والص++ورة والل++ون والحرك++ة مم++ا یض++في عل++ى تل++ك الرس++ائل إمكانی++ات الت++أثیر ال++واقعي ال++ذي یقت++رب م++ن 

اإلرش++ادیة باھتم++ام  وتحض++ى الب++رامج  التلفزیونی++ة) . ٢٠٠٤ص++الح وآخ++رون ، (االتص++ال الشخص++ي 
ال++زراع ال++ذین یش++اھدونھا بش++كل واس++ع ویعتبرونھ++ا مص++درا مھم++ا لمعلوم++اتھم الزراعی++ة الجدی++دة ، كم++ا 

إس++ماعیل  و) ٢٠٠١(ألل++وزي و) ١٩٩٦(كش++فت ع++ن ذل++ك نت++ائج العدی++د م++ن الدراس++ات منھ++ا ألخال++دي 
) ١٩٨٤(ات مع س+لیم وتتفق ھذه الدراس . )٢٠٠٥( Vergotو  )٢٠٠٤(أبو العز وآخرون  و) ٢٠٠٢(

على قیام عالقات ارتباطیة بین مدى مشاھدة الزراع للب+رامج التلفزیونی+ة االرش+ادیة وبع+ض خصائص+ھم 
  . االجتماعیة واالقتصادیة

ومع أھمی+ة االق+رار ب+دور الب+رامج التلفزیونی+ة ف+ي تحقی+ق أھ+داف اإلرش+اد الزراع+ي إال أنھ+ا ال 
الدور كمثل صعوبة إعداد وتنفیذ الرسائل اإلرشادیة الت+ي  تخلو من بعض المحددات التي قد تضعف ذلك

بما یتالءم مع احتیاجات كافة المجتمعات المحلیة وظروفھا االجتماعی+ة واالقتص+ادیة ،وحاجتھ+ا  تحملھا ،
فضال عن صعوبة تعدیل الرسائل التي تقدمھا تل+ك الب+رامج ج+راء غی+اب ،  إلى مالكات ذات كفاءة عالیة

) . ١٩٩٨الطن+وبي ،(أو بمعنى أدق ندرتھ من المس+تقبل إل+ى المرس+ل ) ال العكسي االتص(رجع الصدى 
األمر ال+ذي یح+تم عل+ى المعنی+ین ای+الء اھتم+ام خ+اص لعملی+ات التق+ویم والمتابع+ة بوص+فھا الس+بل الوحی+دة 

                                                                                                                                          .للتأكد من فاعلیة الرسائل اإلرشادیة التي تحملھا 
وتعد البحوث المیدانیة أدوات ووسائل مھم+ة لوض+ع الخط+ط وتق+ویم الب+رامج وتحقی+ق التواص+ل 

التھم عل+ى مع جمھور المستفیدین، بما یوفر للق+ائمین عل+ى ش+ؤون الب+رامج ف+رص  النج+اح  ف+ي أداء رس+
                                                         .الوجھ االمثل 

  ای+ار تع+ود إلى k.tvوعلى الرغم من أن بدایات العمل في البرنامج الزراعي التلفزیوني عبر قناة 
 رفك+ا،االانھ لم یتم أجراء أیة دراس+ة علمی+ة للوق+وف عل+ى طبیع+ة ال+دور ال+ذي یؤدی+ھ ف+ي نش+ر األ ١٩٩٣

علی++ھ ارت++أى .والممارس++ات الزراعی++ة الحدیث++ة ب++ین زراع المن++اطق الت++ي یغطیھ++ا ذل++ك الب++ث التلفزی++وني 
  :آالتیة  األسئلةالباحث القیام بأجراء ھذه الدراسة التقویمیة من وجھھ نظر المستفیدین مثیرا 



  

________________________________________  
  ٢٠٠٧/  ٥/  ٢ولھ   وقب  ٢٣/١١/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 

ھل یتعرض ال+زراع للبرن+امج الزراع+ي التلفزی+وني ال+ذي تع+ده مدیری+ة الب+رامج ف+ي القن+اة التلفزیونی+ة   -
بالتنسیق مع قسم اإلرشاد الزراعي في مدیریة زراعة دھ+وك ویقدم+ھ ) k.tv(المحلیة في محافظة دھوك 

ویس++ھم البرن++امج ف++ي نش++ر االفك++ار  ق++ةدقی) ٤٥-٣٠(أم++ین یاس++ین مس++اء الثالث++اء م++ن ك++ل أس++بوع لم++دة 
والممارسات الزراعیة الحدیثة بش+قیھا النب+اتي والحی+واني ویخ+ص زراع الفاكھ+ة بالجدی+د م+ن التوص+یات 
االرشادیة في ھذا المجال السیما تربیة العنب عل+ى اس+الك واس+تخدام األس+مدة الورقی+ة واألنم+اط الجدی+دة 

  استخدام المكننة في مكافحة اآلفات ؟في تقلیم الفاكھة وطرق الري بالتنقیط و
 ببعض خصائص الزراع ؟ ھھذا التعرض وأنواعھ ؟ وما عالقت مما حج -
 وھل ھناك ثمة عوائق معینة تعترض سریان الرسائل اإلرشادیة عبر البرنامج         -

 إن اإلجاب++ة عل++ى ھ++ذه التس++اؤالت تقررال++ى ح++د بعی++د إمكانی++ة االعتم++اد عل++ى البرن++امج الزراع++ي
). k.tv(التلفزیوني في إیصال الرسائل اإلرشادیة إلى عموم الزراع ف+ي المن+اطق الت+ي یغطیھ+ا ب+ث قن+اة 

وتھ++دف الدراس++ة إل++ى التع++رف عل++ى ال++دور ال++ذي یؤدی++ھ البرن++امج الزراع++ي التلفزی++وني ف++ي نش++ر األفك++ار 
  .والممارسات الزراعیة  الحدیثة بین زراع مجمع باكیرات في محافظة دھوك 

  :تحقیق ھذا الھدف من خالل األھداف الفرعیة آالتیة  ویمكن
  التعرف على مدى مشاھدة الزراع المبحوثین للبرنامج الزراعي التلفزیوني  -١
المبحوثین وأرائھم فیما یتعل+ق بإع+داد وتق+دیم  البرن+امج الزراع+ي  عالتعرف على وجھات نظر الزرا -٢

 .ة البث لھم من حیث التوقیت ومدى فھمھم وثقتھم بمعلوماتھ ومدى مالئمالتلفزیوني 
 استكشاف عالقة بعض خصائص الزراع المبحوثین بمدى مشاھدتھم للبرنامج الزراعي التلفزیوني -٣

 
  وطرائقھ البحثمواد 

مجمع باكیرات من المناطق الزراعی+ة والس+یاحیة المھم+ة ف+ي محافظ+ة دھ+وك ویبع+د یعد  :منطقة البحث 
رق المواص+الت وش+بكة الكھرب+اء ویغطی+ھ الب+ث التلفزی+وني كم وتمت+د ألی+ھ ط+) ١٧(عن مركزھا حوالي 

ویش++تھر المجم++ع بزراع++ة الفاكھ++ة كمث++ل التف++اح والخ++وخ والعن++ب وعل++ى مس++احة . وفی++ھ مرك++ز إرش++ادي 
. دون+م )٥٨٢(دون+م ومس+احة المراع+ي ) ٧٥١(دونم فیما تبلغ مساحة الغابات في المجمع ح+والي) ٣١٠(

. دون+م تس+قى س+یحا )٢٢٤(دون+م و) ٤٥٨(ة على االمط+ا ر بواق+ع وتعتمد الزراعة في األراضي الصالح
   . كما یتم زراعة الحمص والعدس فضال عن تربیة الحیوانات

شمل مجتمع البحث جمیع زراع الفاكھة المسجلین ف+ي دائ+رة الزراع+ة م+ن س+كنة : مجتمع البحث وعینتھ
  ش+وائیة بس+یطة م+نھم بم+ا نس+بتھوق+د ت+م س+حب عین+ة ع. مزارع+ا ) ٢٠٠(مجمع باكیرات والب+الغ ع+ددھم 

  .مزارعا ) ٧٦(وبذلك انطوت العینة على %) ٣٨(
تم إعداد استمارة استبیان خاص+ة بموض+وع البح+ث تض+منت ف+ي جزئھ+ا : أسلوب جمع البیانات وتحلیلھا

، األول مجموعة م+ن األس+ئلة المتعلق+ة بم+دى مش+اھدة المبح+وثین للب+رامج التلفزیونی+ة وع+ادات المش+اھدة 
عن مدى مشاھدتھم للبرنامج الزراعي التلفزی+وني ووجھ+ات نظ+رھم وآرائھ+م فیم+ا یتعل+ق بجوان+ب فضال 

وق++د . بینم++ا تض++من الج++زء الث++اني مجموع++ة األس++ئلة المتعلق++ة بخص++ائص المبح++وثین ، اإلع++داد والتق++دیم 
 روع++ي عن++د تص++میم اس++تمارة االس++تبیان ص++یاغة األس++ئلة بطریق++ة س++ھلة ومفھوم++ة ومنس++جمة م++ع أھ++داف

وقدتم ذلك كلھ في ضوء اس+تعراض الباح+ث لألدبی+ات والدراس+ات ذات العالق+ة والت+ي تیس+ر ل+ھ ، البحث 
اللق+اء بع+دد م+ن المعنی+ین ف+ي  فض+ال ع+ن، اإلطالع علیھا واإلفادة منھ+ا بم+ا ی+تالءم م+ع موض+وع البح+ث 

ل+ى مجموع+ة وق+د ع+رض االس+تبیان ع. القطاع الزراعي في منطقة البحث إلى جان+ب الخب+رة الشخص+یة 
الزراعي واإلع+الم وت+م إع+ادة ص+یاغة بع+ض األس+ئلة وإج+راء التع+دیالت  دمن الخبراء في مجال اإلرشا

ف+ي منطق+ة البح+ث عل+ى مجموع+ة م+ن ال+زراع  (pre-test)می+دانیا  نبعدھا تم اختب+ار االس+تبیا. المناسبة 
عل+ى م+ا ق+د تنط+وي علی+ھ مزارعا ت+م اختی+ارھم عش+وائیا م+ن خ+ارج عین+ة البح+ث للتع+رف ) ٢٠( اقوامھ

وبع+د أن أخ+ذ االس+تبیان ص+یغتھ  فمحتویات االستبیان من لبس أو غموض أو قصور ع+ن تحقی+ق األھ+دا
 ٢٠٠٦ای+ارالنھائیة بدأت عملیة جمع البیانات بالمقابلة الشخصیة مع جمیع أفراد عینة البحث خالل شھر 

فیم++ا ت++م اس++تخدام الوس++ائل ، وج++دولتھا وق++د ج++رى ت++دقیق البیان++ات بع++د جمعھ++ا ث++م تفریغھ++ا وتبویبھ++ا . 
   -:اإلحصائیة اآلتیة لتحلیل بیانات البحث 



  

معام+++ل االرتب+++اط البس+++یط الستكش+++اف العالق+++ة ب+++ین م+++دى مش+++اھدة المبح+++وثین للبرن+++امج الزراع+++ي  -١
  ) .حجم الحیازة، عدد أفراد األسرة ، العمر ( التلفزیوني وكل واحد من المتغیرات المستقلة 

كشاف العالقة بین مدى مش+اھدة المبح+وثین للبرن+امج الزراع+ي التلفزی+وني وك+ل م+ن مربع كآي الست -٢
 ) .نوع الحیازة ، المستوى التعلیمي ( المتغیرات المستقلة 

عالقة ارتباطیة معنویة  بین كل المتغی+رات المس+تقلة الت+ي ش+ملھا البح+ث  دال توج:   اإلحصائي  الفرض
  .الزراعي التلفزیوني كمتغیر تابع  وبین مدى مشاھدة المبحوثین للبرنامج

                    
                          النتائج والمناقشة

  :مدى مشاھدة الزراع المبحوثین للبرنامج الزراعي التلفزیوني وآرائھم فیما یتعلق بإعداده وتقدیمھ  
بش++كل ع++ام أال أن ھ++ذه  أس++فرت  نت++ائج البح++ث ع++ن أن جمی++ع المبح++وثین یش++اھدون الب++رامج التلفزیونی++ة

  م+نھم یش+اھدون الب+رامج التلفزیونی+ة بانتظ+ام % ١٢فق+د وج+د أن ح+والي ، المشاھدة تتباین بین فرد وآخر 
وق+د ترك+زت س+اعات . م+ن المبح+وثین % ٢٤یشاھدونھا أحیانا فیما یشاھدونھا ن+ادرا % ٦٤و ) دائما ( 

 ١٠ -٨ن المبح++وثین تلیھ++ا الفت++رة م++ا ب++ین م++%  ٣٧مس++اءا الت++ي ذكرھ++ا  ٨ -٦المش++اھدة المفض++لة م++ابین 
وقد احتلت البرامج الزراعیة المرتبة األول+ى ف+ي س+لم التفض+یالت تلیھ+ا . منھم % ٣٦مساءا التي ذكرھا 

  .البرامج الدینیة فاإلخباریة ثم العلمیة والمسلسالت فالصحیة واألفالم والغناء 
م+ن %  ١٠0٥٢إل+ى أن م+ا نس+بتھ ) ١(الج+دول تش+یر بیان+ات  :مدى مشاھدة الزراع للبرنامج الزراعي 

م+نھم مش+اھدتھ %  ٦١0٨٤في الوقت الذي ذك+ر) دائما ( البرنامج الزراعي بانتظام  نالمبحوثین یشاھدو
  .من المبحوثین أنھم نادرا ما یشاھدون البرنامج الزراعي %  ٢٧0٦٤بأحیانا بینما أجا

  

  مج الزراعيمدى مشاھدة الزراع المبحوثین للبرنا) : ١(الجدول 
  %  العدد  المشاھدةمدى 
  ١٠0٥٢  ٨  )بانتظام (دائما 

  ٦١0٨٤  ٤٧  أحیانا
  ٢٧0٦٤  ٢١  نادرا

  ١٠٠  ٧٦  المجموع
  

ویتب+ین م+ن بیان+ات الج+دول أن نس+بة كبی+رة م+ن ال+زراع یش+اھدون البرن+امج الزراع+ي لك+ن ھ+ذه 
مس+اءا أي  ف+ي  ١٠ – ٦ا ب+ین المشاھدة ال تخلو من عامل الصدفة وذلك لتركز مشاھدة الزراع بالفترة م

فلقد أص+بح التلفزی+ون ج+زء م+ن . الوقت الذي یكون الزراع  في مساكنھم للراحة من عناء العمل الیومي 
فھ+و ل+یس أداة للتثقی+ف فق+ط ولك+ن أداة ، ویلتف حولھ المزارع وأف+راد أس+رتھ، متطلبات الحیاة في القریة 

  .للترفیھ أیضا 
ة البدى مالئمم++نھم بع++دم % ٦٨المبحوث++ون ع++ن ی++وم ب++ث البرن++امج الزراع++ي أج++اب عن++دما س++ئل  : ثم

فیم+ا تب+ین أن م+ا یق+رب م+ن نص+ف ال+زراع المبح+وثین ال یعرف+ون الجھ+ة الت+ي تق+وم ، معرفتھم ذلك الیوم
م+ن المبح+وثین أن وق+ت ب+ث البرن+امج غی+ر مالئ+م بالنس+بة لھ+م وان م+دة % ٤٧وی+رى ، بإعداد البرنامج 

  .الحلقة غیر مناسبة
إل+ى وج+ود ض+عف ف+ي االھتم+ام م+ن قب+ل جھ+ة اإلع+داد ب+بعض ) ٢(شیر البیانات في الج+دول وت

فق++د یك++ون س++ببھ  ع++دم ق++درة البرن++امج عل++ى اإلحاط++ة ، األم++ور ذات العالق++ة بفاعلی++ة البرن++امج الزراع++ي 
تعام+ل بالمشاكل الزراعیة الملحة للزراع بطریقة تعلیمیة تراعي المس+تویات الذھنی+ة والفكری+ة لل+زراع وت

الت++رویج ع++ن  نوق++د یرج++ع إل++ى أن الق++ائمین بإع++داد البرن++امج ال یراع++و، معھ++م عل++ى أنھ++م متعلم++ین كب++ار
وربم++ا یع++ود األم++ر إل++ى . مواعی++د تق++دیم حلق++ات البرن++امج وت++ذكیر ال++زراع بالجھ++ة المس++ؤولة ع++ن إع++داده 

لم++زارع وأف++راد أس++رتھ حقیق++ة المش++اھدة غی++ر المقص++ودة ل++ذلك البرن++امج باعتب++ار أن التلفزی++ون جل++یس ا
یع++رض یش++اھدون غی++ره م++ن الب++رامج وس++ط زحم++ة م البرن++امج ش++اھدوه وإذا ل++ ضوانیس++ھم ف++إذا م++ا ع++ر

مم++ا یض++عف م++ن دور البرن++امج ف++ي نش++ر األفك++ار والممارس++ات ، ومنافس++ة القن++وات المحلی++ة والفض++ائیة 
  .الزراعیة الحدیثة 

  

  یوم البث ومدى المالءمةمدى معرفة المبحوثین بجھة اإلعداد و) : ٢(الجدول 
  مالءمة البث              معرفة یوم البث  جھة اإلعداد 



  

  مغیر مالئ  مالئم  ال یعرف  یعرف  ال یعرف  یعرف
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد
٥١  ٣٩0٤٨  ٣٧  ٣١0٣١  ٢٤  ٦٨0٦٨  ٥٢  ٥٧0٥٢  ٤٠  ٤٢0٤٧  ٣٦  ٦٣0٣٦  

م+ن % ٧١إلى أن م+ا نس+بتھ) ٣(تشیر بیانات الجدول :مدى فھم الموضوعات واإلفادة منھا والثقة بھا  
الزراع المبحوثین یفھمون الموضوعات التي یق+دمھا البرن+امج الزراع+ي بش+كل جزئ+ي، ف+ي الوق+ت ال+ذي 

  .منھم %  ٨من المبحوثین ، فیما ال یفھمھا حوالي % ٢١یفھم الموضوعات بشكل كلي   
م+ن ال+زراع المبح+وثین أوض+حوا % ٥٧ أما عن مدى فائدة الموضوعات فقد تب+ین أن م+ا یق+رب

أنھ++م ال % ٧أش++اروا إل++ى أن فائ++دتھا كبی++رة فیم++ا أوض++ح ح++والي % ٣٧أن فائ++دتھا قلیل++ة مقاب++ل ح++والي 
م+ن ال+زراع % ٩١كما یتض+ح م+ن البیان+ات أن م+ا نس+بتھ . من موضوعات البرنامج الزراعي  نیستفیدو

م+ن المبح+وثین % ٩فیھ+ا  قا البرنامج فیما ال یث+المبحوثین یثقون بصحة المعلومات الزراعیة التي یقدمھ
إن عدم فھم الزراع المبح+وثین للمعلوم+ات الت+ي یق+دمھا البرن+امج بش+كل كل+ي  ربم+ا یع+ود إل+ى الطبیع+ة . 

وورود ، أو إل+ى اللغ+ة أو اللھج+ة المس+تخدمة ، األكادیمیة الت+ي تطغ+ى أحیان+ا عل+ى المعلوم+ات الزراعی+ة 
دون  استخدام المرادف+ات الش+عبیة الش+ائعة مم+ا یتع+ذر عل+ى بع+ض ال+زراع المصطلحات العلمیة كما ھي 

أن البرن+امج یتن+اول موض+وعات ال تم+س واق+ع الزراع+ة    فھمھا واإلفادة منھ+ا، وق+د یرج+ع الس+بب إل+ى 
الفعلي لبعض المناطق أو ال تعكس طبیعة المشاكل الملحة التي یواجھھا الزراع  في منطق+تھم، وربم+ا ال 

ى بعض الزراع إمكانیات األخذ بما ھو جدید من األفكار والممارسات الزراعیة لصعوبة ت+وفیر یتوفر لد
  .بعض مستلزماتھا

إن مؤشر الثقة العالیة بصحة المعلوم+ات الزراعی+ة الت+ي یق+دمھا البرن+امج یوج+ب عل+ى الق+ائمین 
فعی+++ل دور البرن+++امج عل+++ى ش+++ؤون البرن+++امج االھتم+++ام بجوان+++ب اإلع+++داد والتق+++دیم، وتالف+++ي الس+++لبیات، لت

  الزراعي في نشر األفكار والممارسات الزراعیة الحدیثة 
  

  .مدى فھم المبحوثین للموضوعات التي یقدمھا البرنامج واإلفادة منھا والثقة بھا ) : ٣(الجدول 
  مدى االستفادة  مدى الفھم

  دال یستفی  قلیلة  كبیرة  غیر مفھومة  مفھومة جزئیا  مفھومة كلیا

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

٢١  ١٦0٧١  ٥٤  ٠٥0٧  ٦  ٠٥0٣٦  ٢٨  ٨٩0٥٦  ٤٣  ٨٤0٦  ٥  ٥٧0٥٧  

   
تعد صیغ تقدیم فقرات البرنامج الزراع+ي التلفزی+وني م+ن األدوات الفاعل+ة  :صیغ تقدیم فقرات البرنامج 

ة األخ++ذ ف++ي ج++ذب انتب++اه الم++زارعین المش++اھدین وش++دھم لمتابع++ة فق++رات البرن++امج وبالت++الي زی++ادة إمكانی++
فقرات++ھ ول++دى س++ؤال المبح++وثین ع++ن عبرباألفك++ار والممارس++ات الزراعی++ة الحدیث++ة الت++ي یق++دمھا البرن++امج 

م+نھم یفض+لون ص+یغة % ٦٠ ھأفضل الصیغ التي یرونھا مناسبة لتقدیم فقرات البرنامج تب+ین أن م+ا نس+بت
ص+یغة التق+دیم  الحدیث+ة تلیھ+ا عی+ةالمتمیزین كأسلوب لتقدیم األفكار والممارس+ات الزرا اللقاء مع الفالحین

فالن+دوات % ٣٣فیما ذكرت صیغة التقدیم بشكل أخبار بنس+بة % ٥٥عبر أفالم تلفزیونیة قصیرة وبنسبة 
  .) ٤(جدول % ١٠والتمثیلیات بنسبة % ١٣ثم لقاءات مع مختصین بنسبة %٢٥التلفزیونیة بنسبة 
ح++وثین یفض++لون أن یق++دم فق++رات م++ن المب% ٢٨إل++ى إن ح++والي ) ٤(بیان++ات الج++دول  ركم++ا تش++ی

منھم فضل االثنان معا فیم+ا اعتب+ر % ٢١منھم أن یقدم الفقرات امرأة و% ١٤البرنامج رجال فیما فضل 
إن موضوع المقدم أو المقدمة غی+ر مھ+م أي إن المھ+م ل+دیھم كی+ف یق+دم المعلوم+ات وم+دى فائ+دتھا % ٣٥
  لھم
  

 .صیغ التقدیم ومقدم البرنامج ) ٤(الجدول 
  %  عددال  مقدم البرنامج  %  العدد  صیغ التقدیم



  

  لقاءات مع فالحین متمیزین
  أفالم زراعیة
  أخبار زراعیة

  ندوات تلفزیونیة
  لقاءات مع مختصین

  مشاھد تمثیلیة

٤٦  
٤٢  
٢٥  
١٩  
١٠  
٨  

٦٠0٥٢  
٥٥0٢٦  
٣٢0٨٩  

٢٥  
١٣0١٥  
١٠0٥٢  

  رجل
  امرأة

  رجل وامرأة
  غیر مھم

٢١  
١١  
١٦  
٢٧  

٢٧0٦٣  
١٤0٤٧  
٢١0٠٥  
٣٥0٥٢  

  
أوض++حت النت++ائج : قة بعض خصائص الزراع بمدى مشاھدتھم للبرنامج الزراعي التلفزیوني عال

  : إن الخصائص العامة للمبحوثین ھي كاألتي)٥(الواردة في الجدول 
) س++نة  ٥٠اق+ل م+ن -٣٠(م+ن المبح+وثین یقع+ون ف+ي فئ+ة متوس+طي الس+ن % ٤٨,٦٨تب+ین إن  :السن -١

 ھم+ا نس+بت) س+نة ٣٠اق+ل م+ن (فیما احتلت فئة صغار السن ) ة فأكثرسن ٥٠(وتماثلھا نسبة فئة كبار السن 
وباس++تخدام معام++ل ارتب++اط بیرس++ون إلیج++اد العالق++ة ب++ین س++ن المبح++وثین وم++دى مش++اھدتھم % . ٢,٦٤

.  ةوھ+ي عالق+ة غی+ر معنوی+) ٠0٠٢٨(للبرنامج الزراعي التلفزیوني تبین إن درجة االرتباط بینھم+ا ھ+ي 
، تلفزیون یستخدم الصورة والصوت والل+ون والحرك+ة مم+ا یزی+د عملی+ة اإلقن+اع ویمكن تفسیر ذلك بان ال

إن ع+دم . بما یسھل لمختلف األعمار الحصول على القناعات التي تتناسب مع إمكانیاتھم العقلیة والذھنیة 
  . معنویة العالقة ال تبیح لنا التعمیم من العینة إلى مجتمع البحث 

% ٢٨0٩٥، وال یكتب+ون  نال یق+رأو% ٤٣0٤٢نس+بة كبی+رة م+ن المبح+وثین  تبین إن :الحالة التعلیمیة-٢
حاص+++لون عل+++ى ش+++ھادة % ٧0٨٩، حاص+++لون عل+++ى ش+++ھادة االبتدائی+++ة % ١٥0٧٩، ویكتب+++ون نویق+++رأ

ولدى إیجاد العالقة ما ب+ین الحال+ة % . ٣0٩٥المتوسطة فیما بلغت نسبة الحاصلین على شھادة اإلعدادیة 
ت+م اس+تخدام مرب+ع ك+آي ال+ذي بلغ+ت ، ش+اھدتھ للبرن+امج الزراع+ي التلفزی+وني التعلیمیة للمبحوث وم+دى م

عن++د  أي إن العالق++ة بینھم++ا معنوی++ة ٣0٩٤وھ++ي اكب++ر م++ن القیم++ة الجدولی++ة البالغ++ة  ٤٢قیمت++ھ المحس++وبة 
ویمك++ن تفس++یر ذل++ك ب++ان المخ++زون المعرف++ي لل++زراع خ++الل س++نوات التعل++یم .   ٠0٠٥مس++توى احتم++ال 

بما یجعلھ+م أكث+ر م+یال ، م بتركیب ذھني یدفع إلى اتجاھات ایجابیة نحو جدوى التغییر تسلحھ، المدرسي 
  .واستیعاب ما تحملھ من أفكار وممارسات زراعیة حدیثة ، للتعرض لطرق االتصال الجماھیري 

) أف+راد ف+أكثر ٨(یعیشون في اسر كبیرة % ٥٥0٢٦تبین إن أكثر من نصف المبحوثین  :حجم األسرة-٣
ف++ي اس++ر % ٩0٢٢فیم+ا یع++یش م++ا نس++بتھ ) . أف++راد  ٧-٥(یعیش++ون ف++ي اس++ر متوس++طة % ٣٥,٥٢ بینم+ا. 

  ص++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++غیرة
وعن+د إیج+اد العالق+ة م+ا ب+ین حج+م أس+رة المبح+وث وم+دى مش+اھدتھ للبرن+امج الزراع+ي ). أفراد فاقل  ٤(

یر ذل+ك ویمكن تفس. وھي عالقة غیر معنویة ) ٠0١١٨( التلفزیوني بلغت قیمة معامل ارتباط  بیرسون  
یل++تم اذ ، فص++ار جل++یس أف++راد األس++رة وانیس++ھم ،ك++ون التلفزی++ون  أص++بح وس++یلة بمق++دور الجمی++ع اقتناؤھ++ا 

الجمی++ع حول++ھ ف++ي المن++زل باعتب++اره مص++در الترفی++ھ األساس++ي لالس++ره ف++ي الری++ف ومص++در لم++ا یرغب++ون 
لن+ا التعم+یم م+ن العین+ة  حأن ع+دم معنوی+ة العالق+ة  ال تب+ی.الحصول علیھ من معرفة البیئة التي تح+یط بھ+م 

  .إلى مجتمع البحث 
م++ن المبح++وثین حی++ازتھم ل++ألرض الزراعی++ة %  ٣٦0٨ ةأتض++ح أن م++ا نس++ب :حیازة األرض الزراعیة-٤

ف+ي  )دون+م ٥اقل م+ن ( حیازتھم لألرض الزراعیة صغیرة % ٣٢0٨٩بینما كان ) دونم ٩-٥(، متوسطة 
وعن++د إیج++اد العالق++ة ب++ین حج++م حی++ازة ) .دون++م ف++أكثر ١٠(ذوي حی++ازة كبی++رة %  ٣٠0٢٦ح++ین ك++ان 

المبحوث لألرض الزراعیة ومدى مشاھدتھ للبرنامج الزراع+ي التلفزی+وني بلغ+ت قیم+ة  معام+ل االرتب+اط 
وربما یعود سبب ذلك إلى المزایا التي یمتع  بھ+ا التلفزی+ون كوس+یلة .وھي عالقة غیر معنویة ) ٠0٠١٤(

إن ع+دم معنوی+ة العالق+ة ال . ئصھا م+ن االتص+ال الشخص+ي اتصال جماھیریة تقترب في العدید من خصا
  .تبیح لنا التعمیم من العینة إلى مجتمع البحث 

م++ن المبح++وثین یقع++ون ض++من فئ++ة الم++الكین % ٦٧0١٢ ھتب++ین إن م++ا نس++بت :نوع الحیازة  الزراعیة -├
قعون ضمن فئ+ة إما الذین ی% ٢٧0٦٣لألرض الزراعیة بینما بلغت نسبة المستأجرین لألرض الزراعیة 

ول++دى إیج+اد العالق++ة م+ابین ن++وع الحی++ازة  .%٦0٥٧المش+اركین ف++ي األرض الزراعی+ة فق++د بلغ+ت نس++بتھم 
الزراعی++ة المس++تثمرة م++ن قب++ل المبح++وث وم++دى مش++اھدتھ للبرن++امج الزراع++ي التلفزی++وني فق++د ت++م اس++تخدام 



  

أي إن  ١0٦٤جدولی+ة البالغ+ة وھي اكبر من قیمة مربع كآي ال ٤٣مربع كآي الذي بلغت قیمتھ المحسوبة 
ویمكنھم تفسیر ذلك بان نوع الحیازة الت+ي یس+تثمرھا الم+زارع تف+رز واقع+ا معین+ا . العالقة بینھما معنویة 

، باعتبار إن مالك األراضي لدیھم ھامش للمجازف+ة اكب+ر مم+ا ل+دى المس+تأجرین ألراض+یھم أو الش+ركاء 
ولذلك یمی+ل م+الك ،  لجدیدة ال یخلو من عنصر المجازفة األخذ باألفكار والممارسات الزراعیة ا إنذلك 

لما تحملھ ھ+ذه ، األراضي لتعریض أنفسھم لطرق االتصال الجماھیري بشكل اكبر من إقرانھم اآلخرین 
ویكونون أكثر استعدادا لألخذ بھا واإلفادة منھا فضال ع+ن ، الطرق من أفكار وممارسات زراعیة جدیدة 

إن معنوی+ة العالق+ة . من االمكانات المادیة والمستلزمات ما یساعدھم على ذلك إن مالك األراضي لدیھم 
  .ھنا تبیح لنا التعمیم من العینة إلى مجتمع البحث 



  

  توزیع المبحوثین وفقا للخصائص التي تمیزھم  :)٥(جدول ال

  
  االستنتاجات

في ضوء نت+ائج البح+ث یمك+ن االس+تنتاج ب+ان ال+دور ال+ذي یؤدی+ھ البرن+امج الزراع+ي التلفزی+وني ف+ي نش+ر 
ب+++روز األفك+++ار والممارس+++ات الزراعی+++ة ألحدیث+++ھ ب+++ین زراع مجم+++ع ب+++اكیرات ھ+++و دور مح+++دود وذل+++ك ل

  :المؤشرات االتیھ 
ارتفاع نسبة المشاھدین عرضا أو بالصدفة للبرنامج الزراعي التلفزی+وني مم+ا یقل+ل م+ن فاعلیت+ھ ف+ي  -١

نشر األفكار والممارسات الزراعی+ة الحدیث+ة  ومم+ا یؤك+د ذل+ك وج+ود نس+بھ كبی+رة م+ن المبح+وثین ال 
  موعد بث البرنامج والجھة التي تعده  نیعرفو

  من حیث التوقیت  من المبحوثین یرون عدم مالئمة بث البرنامج لھم وجود نسبة كبیرة -٢
الموضوعات بشكل كامل مما یشیر إل+ى ص+عوبة ف+ي اللغ+ة  نوجود نسبة كبیرة من الزراع ال یفھمو -٣

 العلمیة أوالى اللھجة المحلیة المستخدمة أو لكلیھما 
إال أن م+دى الفائ+دة منھ+ا مح+دود  مع أن ثقة الزراع بصحة المعلوم+ات الت+ي یوردھ+ا البرن+امج كبی+رة -٤

التقدیم الغی+ر مناس+بة  قكما یذكر أكثر من نصفھم ویعود السبب إلى مشكلة اللغة االكادیمیھ أو لطرائ
  ثالزراع في منطقة البح صأو التوقیت غیر المالئم أو أن البرنامج یتناول موضوعات ال تخ

التعلیمیة بشكل عام مما یضعف م+ن فاعلی+ة  ارتفاع نسبة االمیھ بین المبحوثین وانخفاض المستویات -٥
ذلك إن االمیھ تعد مشكلھ كبیرة من مشكالت  التعرض لط+رق االتص+ال ،البرنامج في تحقیق أھدافھ 

 .  الجماھیري واإلفادة من موضوعاتھا 
  -:وفي ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث یوصي الباحث بما یأتي 

س++اعة السادس++ة مس+اءا ف++ي الش++تاء والثامن+ة مس++اءا ف++ي ض+رورة تع++دیل موع+د ب++ث البرن++امج لیك+ون ال -١
  .الصیف مع أھمیة الحفاظ  على تثبیت مواعید البث 

  %  العدد  الخصائص  ت
  ١٠٠,٠٠  ٧٦  إجمالي عدد المبحوثین

  لسنا  -١
 -   )         سنة ٣٠اقل من (صغار السن     -

  )سنة ٥٠اقل من – ٣٠(متوسطي السن
  )سنة فأكثر  ٥٠(كبار السن       -

  
٢  
٣٧  
٣٧  

  
٢0٦٤  
٤٨0٦٨  
٤٨0٦٨  

  :الحالة التعلیمیة   -٢
  أمي -
 یقرأ ویكتب -
 حاصل على االبتدائیة -
 حاصل على المتوسطة -
  حاصل على اإلعدادیة -

  
٣٣  
٢٢  
١٢  
٦  
٣  

  
٤٣0٤٢  
٢٨0٩٥  
١٥0٧٩  
٧0٨٩  
٣0٩٥  

  :حجم األسرة   -٣
  )أفراد فاقل  ٤(أسرة صغیرة  -
 )أفراد  ٧-٥(أسرة متوسطة -
  )أفراد فأكثر  ٨(أسرة كبیرة   -

  
٧  
٢٧  
٤٢  

  
٩0٢٢  
٣٥0٥٢  
٥٥0٢٦  

  :حیازة األرض الزراعیة  -٤
  )دونم ٥اقل من (حیازة صغیرة  -
 )دونم  ٩- ٥(حیازة متوسطة -
  )دونم فأكثر  ١٠( حیازة كبیرة    -

  
٢٥  
٢٨  
٢٣  

  
٣٢0٨٩  
٣٦0٨٥  
٣٠0٢٦  

  :نوع الحیازة الزراعیة   -٥
  ملك -
 أیجار -
  مشاركة -

  
٥١  
٢٠  
٥  

  
٦٧0١٢  
٢٦0٣١  
٦0٥٧  



  

اإلع++الن التلفزی++وني المس++بق ع++ن مواعی++د ب++ث البرن++امج واإلع++الن ع++ن الموع++د م++ن خ++الل الص++حف  -٢
اع المحلی++ة وال++دوائر الزراعی++ة والمراك++ز اإلرش++ادیة وتش++جیع المرش++دین عل++ى ض++رورة إب++الغ ال++زر

 . بمواعید البث 
وك+ذلك االتص+ال الھ+اتفي ، باستخدام أس+لوب المس+ابقات عضرورة العمل على إدامة الصلة مع الزرا -٣

 أو الشخصي 
ض++رورة تنوی++ع ط++رق تق++دیم البرن++امج ب++التركیز عل++ى اللق++اءات  المیدانی++ة ب++الزراع أو بص++ورة ن++دوه  -٤

كما یستحسن أن تق+دم ، لبیة احتیاجاتھمتجمع الزراع مع المسؤولین لإلجابة على تساؤالت الزراع وت
 .بعض الفقرات بأسلوب تمثیلي أحیانا

مراعاة أن تكون اللغة أو اللھج+ة الدارج+ة مفھوم+ھ م+ن قب+ل الجمی+ع كم+ا یج+ب تجن+ب اس+تخدام اللغ+ة  -٥
 االكادیمیھ التي تعج بالمصطلحات العلمیة واستخدام مرادفتھا الشعبیة

 .  جانب المقدم الحاليیستحسن أن تقدم البرنامج أمرآة إلى  -٦
 یفضل أن تكون مدة البرنامج نصف ساعة مع تجنب حشوه بالموضوعات  -٧
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ABSTACT 
This study is an investigation for the role of agri. TV programme in the 

diffusing modern agri. ideas and practices among farmers of Bagerat collective  
town in Dohuk province throughout the recognition of their watching the agri. 
TV programme and their opinions and points of views have been investigated 
and taken into consideration , also finding out the relationship between some 
respondents characteristics and their watching the programme.Data were 
collected by personal interviews with the help of a questionnaire.A sample 
of(76)farmers out of(200)was taken by using the simple random sample 
technique.Data were analyzed by using correlation coefficient and chi-square 
by using the computer. This research achieves the following results,62% of 
respondents watching the programme sometime , 28% Rarely, 68% did not 
know the day presentation of the programme , 71% understand the 
programmes, subjects partially, 57% of the viewers mentioned that they got 
little benefit of programs, subjects . The following factors showed non 
significant correlation with farmers, viewing the programme '' farmers, age , 
family size and farm size'' while '' farmers, education , type of land tenure'' 
showed positive relation ship with farmers, viewing the agri. TV programme. 
According to the findings , the researcher recommend , necessary work has to 
be made to change time of programme presentation , variation of presentation 
methods,  strengthen the relation ship with the farmers,  and taking care of 
characterstics of family members. 

  المصادر
عالقت+ھ و تعرض الفالحین لبرامج اإلرشاد الزراع+ي التلفازی+ة .)٢٠٠٢(رعد مسلم وآخرون ، إسماعیل 

– ١٩١):٨(٧مجل++ة الزراع++ة العراقی++ة  –ب++بعض العوام++ل االقتص++ادیة واالجتماعی++ة واالتص++الیة 
٢٠٢ .  



  

الریفی++ة   دراس++ة اتجاھ++ات ال++زراع نح++و بع++ض الب++رامج  .)٢٠٠٤(عل++ي ص++الح وآخ++رون ، الع++ز  أب++و 
مجل+ة جامع+ة الزق+ازیق  –التلفزیونیة في بع+ض ق+رى محافظ+ة الش+رقیة والعوام+ل الم+ؤثرة علیھ+ا 

  . ٣٤٧-٣٢٥:  ) ١(  ٣١ الزراعیة لألبحاث
عی+ة اإلرشادي التلفزیوني المجل+ة الزرا دراسة تقویمیة للبرنامج .)١٩٩٦(عبد المطلب عباس ، الخالدي 

  .جامعة بغداد    –كلیة الزراعة  -رسالة ماجستیر –تعده الھیأة العامة لإلرشاد الزراعي  الذي
مس++توى  تع++رض مزارع++ي قض++اء الحمدانی++ة ل++بعض طرائ++ق . )٢٠٠١(جعف++ر عل++ي محم++د ، الل++وزي 

كلی++ة الزراع++ة  -لة ماجس++تیر رس++ا، اإلرش++اد الزراع++ي الجماھیری++ة وآرائھ++م ف++ي بع++ض جوانبھ++ا 
  . جامعة الموصل، والغابات

 بع++ض العوام++ل االقتص++ادیة واالجتماعی++ة واالتص++الیة المرتبط++ة .)١٩٨٤(نج++م ال++دین عب++د هللا ، س++لیم 
الحمدانی++ة  دراس++ة میدانی++ة ف++ي قض++اء –بتع++رض لل++زراع للب++رامج اإلذاعی++ة التلفزیونی++ة اإلرش++ادیة 

  .جامعة الموصل ، كلیة الزراعة والغابات–رسالة ماجستیر ، بمحافظة نینوى 
ص+الح  بی+روت، دار النھضة العربیة ، مرجع اإلرشاد الزراعي  .)١٩٩٨(محمد محمد عمر ، الطنوبي 
الزراع+ي  اإلرش+اد .)٢٠٠٤. (ومحمد عم+ر الطن+وبي وس+ھیر محم+د عزم+ي صبري مصطفى ،  
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