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   جامعة الملك سعود-م األغذية والزراعة كلية علو
  ٢٠١٥ ديسمرب ١٦، املوافقة على النشر يف ٢٠١٥ أكتوبر ٢١ىف استالم البحث 

 الملخص العربى

اسـتهدفت هـذه     درجة على التعرف الدراسة هذه استهدفت
                                                          التعرف على دور البرامج االرشادية الزراعية االذاعية        لدراسةا

                                                 معارف ومهارات زراع البن المبحوثين بمنطقة         فى               والتليفزيونية  
                                                                  العدين بمحافظة اب باليمن، وكـذلك دراسـة طبيعـة العالقـة            
                                                                االرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجات دور تلك        

                              حوثين كمتغير تابع، باالضافة                                      البرامج على معارف ومهارات المب    
                                                                الى التعرف على مقترحاتهم لتطوير هذه البرامج مـن وجهـة           

  .     نظرهم

             مـزارع يمثلـون  ٢٠٠وقد أجريت هـذه الدراسـة علـى     
 ٢٣٠من زراع البن بمنطقة البحـث والبـالغ عـددهم           % ٨٦

.  استمارة غير مستوفاة للشروط    ٣٠مزارع، وذلك بعد استبعاد     
لبيانات األولية من خـالل المقـابالت الشخـصية         وقد تم جمع ا   

باستخدام استمارة االستبيان، وقد استخدم  في عرض وتحليـل          
الجداول التكرارية، والنسب المئوية، والمتوسط     : البيانات كل من  

معامـل االرتبـاط البـسيط      الحسابي، واإلنحراف المعيـاري، و    
 .لبيرسون

مبحوثين كـان   من ال %) ٤٦,٥(وتمثلت أهم النتائج في أن      
منهم %) ٤٤(مستوى تأثرهم المعرفي والمهاري منخفض، وأن       

           كما أظهرت  . فقط تأثروا بدرجة مرتفعة   %) ٩,٥(متوسط، وكان 
                                                               النتائج وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة عنـد المـستوى          

                                             بين درجة درجات دور البـرامج االرشـادية          )     ٠,٠١ (        االحتمالي
                           لى معارف ومهارات مزارعي                                       الزراعية االذاعية والتليفزيونية ع   

                      المؤهـل التعليمـي،      :                                           البن المبحوثين كمتغير تابع وكـل مـن       
                                                              والمساحة الكلية لألرض الزراعية، والمساحة المزروعة بالبن،       
                                                            والرضا عن الخدمات االرشادية، ودرجـة التعـرض لمـصادر          

                                كما اتضح وجود عالقة معنويـة        .                           المعلومات الزراعية األخرى  

               العمر، ونـوع     :                        ى االحتمالي مع كل من                           سلبية عند نفس المستو   
                                                          بينما لم يثبت وجود عالقـة معنويـة مـع كـل مـن                .        الحيازة

                                    عـدد أفـراد األسـرة، والمهنـة          :                             المتغيرات المستقلة التالية  
                                                            األساسية، واألنشطة الزراعية األخرى، والدخل الـسنوي مـن         

   .                                 محصول البن، والتفرغ للعمل الزراعي
طوير البرامج االرشـادية    وكانت أهم مقترحات المبحوثين لت    

ضرورة التنـوع فـي البـرامج       : اإلذاعية والتليفزيونية ما يلي   
االرشادية الزراعية لتشمل كافة النواحي االنتاجيـة الزراعيـة         
األخرى، يليها انشاء قناة زراعية متخصصة في ظـل ارتفـاع           
نسبة األمية وقلة الخدمات االرشادية بالمنطقة، ثـم ضـرورة          

لزراعيـة فـي حقـول المـزارعين لتحقيـق          تسجيل البرامج ا  
المصداقية، وجاء في الترتيب األخير لتلك المقترحات ضـرورة         

في قناة الـيمن    " أرضنا الطيبة "اعادة بث البرنامج التليفزيوني     
الفضائية مرة اسبوعياً نظراً لتكرار إنقطاع التيار الكهربائي في         

  .معظم المناطق الريفية باليمن
 البرامج االرشادية، دور اإلذاعـة، دور       :الكلمات المفتاحية 

التليفزيون، مزارعـو الـبن، الـدور، المعـارف والمهـارات           
  .االرشادية

  المشكلة البحثيـةوالمقدمة 
تتفق اآلراء لدى المجتمع الدولي على أن الزراعة تلعب         
دوراً هاماً في اقتصاديات الدول النامية وتمثـل المـصدر          

 لسكانها الريفيين، وأن تبادل     الرئيسي للغذاء والدخل والعمل   
المعلومات  والمعـارف والمهـارات مـن قبـل األفـراد            
والمجتمعات سواء محلياً أو عالمياً اعتماداً علـى وسـائل          
االتصال الجماهيرية، يلعب دوراً جوهرياً في تحقيق التنمية        

وأظهـرت  . الزراعية المستدامة، وتوفير األمـن الغـذائي      
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 في اآلونة األخيرة    -الفاو-راعة  خبرات منظمة األغذية والز   
أنه عندما تزود المجتمعات المحليـة الريفيـة بإمكانيـات          
الوصول الى مصادر المعلومات الزراعية وغيرهـا فإنهـا         
تعتمد على االتصاالت الجماهيرية لمعرفة كل جديـد فـي          
الزراعة، وأن األساليب المعتمدة على تلك التقنيـة الحديثـة      

نامية علـى التحـول سـريعاً مـن         يمكن أن تعين الدول ال    
مجتمعات زراعية بسيطة الى مجتمعات معارف زراعيـة        
حديثة، وأن النجاح  في التنمية الزراعية لمواجهـة الفقـر           
يستوجب تعليم السكان الريفيين، حيث كان يعتقد حتى وقت         
 قريب أن الزيـادة فـي اإلنتـاج هـي مفتـاح التنميـة،             

  ).٢٠٠١الطنوبي،(
راعي من أهم القطاعات االنتاجية في      يعد القطاع الز  اذ  

االقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه األهمية من كونه أحـد          
القطاعات الرئيسية المكونة للناتج المحلي اإلجمالي باإلضافة       
الى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء والمواد الخام الالزمـة          
للعديد من الصناعات، حيث يعتمد أغلب السكان على القطاع      

 مليون عامل   ٢، ويحوي قرابة    %٧٤الزراعي وذلك بنحو    
من اجمالي القوى العاملة في الـبالد،       % ٥٣ويشكلون نحو   

اذ بلغــت اجمــالي ).  ٢٠١٠ وزارة الزراعــة والــري،(
ــة   ــيل الزراعيـ ــة بالمحاصـ ــساحة المزروعـ                     المـ

مــن إجمــالي %) ٨٢,٧(هكتــار وتــشكل ) ١٢٠٢١١٣(
 وتقـدر المـساحة الزراعيـة       للزراعة،المساحة الصالحة   

هكتـار   )٣٣ ٢٦٠(المخصصة للُبن حاليا في أنحاء الـيمن      
ويزرع في الوديان حيث المناخ الدافئ الرطب وفي السفوح         

 ٢٤٠٠-٧٠٠والمدرجات الجبلية على ارتفاعات تتباين من       
  ).   ٢٠٠٦الجرادي، .(متر فوق سطح البحر

       فقد      ٢٠١٢ ُ         لُبن عام                                           وباإلشارة الى كمية إنتاج اليمن من ا      
                                          ألف طن، وهو رقـم يعـد متواضـعا            ١٩               وصل الى نحو    

                                              ً                     بالقياس إلى إنتاج بلدان أخرى، لكنه يبقى مرتفعاً بالمقارنـة          
    ١١    و     ٢٠٠٩                  ألف طن فـي        ١٤                            مع سنوات سابقة حيث بلغ      

، وبرغم كل العوائق التي تحيط بإنتـاج           ٢٠٠٤             ألف طن في    

السلعة الرئيـسية   وتجارة الُبن اليمني، إال انه يمكن اعتباره        
التي تصدرها اليمن للعالم بعد النفط، ويـتم تـصدير الـُبن            
اليمني حاليا إلى دول الخليج، والى اليابان والواليات المتحدة        
وكندا وروسيا وفرنسا وايطاليا والدنمارك وألمانيا وتركيـا        

ومن المالحظ أن الـيمن     ). ٢٠١٣ وزارة الزراعة، (والهند،
ة الدول المنتجة للبن حيث يعتقد أنها       التي كانت تعد في مقدم    

منشأ زراعته، لم تعد تشكل أهمية في االنتاج العالمي، حيث          
من االنتاج العالمي،   % ٠,٢لم يشكل انتاجها أكثر من  نحو        

بينما أحتلت البرازيل المركز األول عالمياً بنسبة انتاج تصل         
ني من جملة االنتاج العالمي، يليها في المركز الثا       % ٢١الى  

، بينما تأتي أثيوبيـا فـي       %١٢كولومبيا حيث تساهم بنسبة     
مـن النـاتج العـالمي      % ٤,٤مقدمة الدول االفريقية بنحو     

وفي أسيا نجد اندونيـسيا تنـتج       %. ٤وبعدها أوغندا بنسبة    
، ثم الهنـد بنحـو      %٤,٦، يليها فيتنام بنحو     %٥,٤حوالي  
  ).  ٢٠١١الشهري، (من جملة االنتاج العالمي، % ٣,٧
 جهاز اإلرشاد الزراعي في اليمن عامة ومحافظة        عانيي

إب بصفة خاصة من إشكاالت كثيرة أهمها ضعف الكـادر          
حيث أن أعداد المرشدين الزراعيين     . اإلرشادي كماً ونوعاً  

قليل جداً بالمقارنة مع المساحة المزروعة التـي يـشرفون          
في عليها أو أعداد األسر الريفية التي يقدمون لهم خدماتهم، ف         

 أسـرة ريفيـة،     ٦٦٥٠بعض المناطق يخدم المرشد حوالي      
 هكتار، وهـذا    ٣٦٥٠ويشرف على مساحة زراعية قدرها      

يفوق إمكانية وقدرات المرشد الزراعي بحسب التقـديرات        
وهنا  ).١٩٩٥والشرجبي محرم،( مرة،   ٢٢العالمية بحوالي   

تظهر أهمية وسائل االعالم في تغطية نواحي القصور التي         
الرشاد الزراعي في اليمن، فلقد بدأ اإلعالم الزراعي  تواجه ا 

والريفي في اليمن بشكل مبدئي منبثقاً مـن كنـف أجهـزة            
اإلعالم الوطنية من خالل البرامج والمواد التي كانت تبـث          
وتنشر عبرها متضمنة بعض قـضايا وهمـوم الزراعـة          

 الطائي   يعرف وفي هذا الصدد   والمجتمع الزراعي والريفي،  
التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير    "إلعالم بأنه   ا) ٢٠٠٧(

: ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقـت، فـاإلعالم        



٢٠١٥  ديسمبر-أكتوبر )٤ العدد٣٦مجلد (-مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى                 

 

646 

) ١٩٨٤(ويعرف حسين   ". تعبير موضوعي وليس شخصي   
تزويـد الجمـاهير بالمعلومـات الـصحيحة        "اإلعالم بأنه   

  اإلعالم بأنـه  ) ١٩٨٥(ويعرف حمزة   ". والحقائق الواضحة 
 االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور      كافة أوجه النشاط  "

بكافة الحقائق واألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عـن        
القضايا والموضوعات والمـشكالت ومجريـات األمـور        
بطريقة موضوعية وبدون تحريف، بما يؤدي الى خلق أكبر         
درجة ممكنة من المعرفـة والـوعي واإلدراك واإلحاطـة          

متلقين للمادة اإلعالميـة بكافـة      الشاملة لدى فئات جمهور ال    
الحقائق والمعلومات الموضوعية الـصحيحة، عـن هـذه         
القضايا والموضوعات، وبما يسهم في تنوير الرأي الصائب        
لدى الجمهور في الوقائع والموضوعات والمشكالت المثارة       

 اإلعـالم  )٢٠٠٦(في حين يعرف عبدالرحمن  ". والمطروحة
ومات صـحيحة وحقـائق     عملية نشر وتقديم معل   " على أنه 

  ".واضحة وأخبار صادقة ووقائع محددة وأفكار منطقية
انطالقاً مما سبق، ونظراً لقصور دور المرشد الزراعي        
في الوصول الى جميع الزراع المـستهدفين فـي منطقـة           

، ولتحقيـق االسـتفادة مـن اإلذاعـة والتليفزيـون           البحث
، يـرى   باعتبارهما من وسائل االتصال الجماهيرية المفضلة     

الباحث أهمية إجراء هذه الدراسة الستكمال الجهود السابقة         
فيما يتعلق بالتعرف على مـدى دور البـرامج اإلرشـادية           
اإلذاعية والتليفزيونية في زيادة معارف ومهارات مزارعي       
الُبن في منطقة الُعدين بمحافظة إب، أمالً في الخروج بنتائج          

 تطـوير وتحـسين   يمكن لمتخذي القرار االستعانة بها فـي   
االستفادة من البـرامج اإلذاعيـة المـسموعة والمرئيـة،          
باعتبارهما من طرق االتصال الناجحة في العالم ومن أجل         
تنشيط دورهما في دعم العمل اإلرشادي بالجمهورية اليمنية        
عموماً وفي محافظة إب بمنطقة الُعدين بوجه خاص، ومـن          

راعية الحديثة بـين    أجل اإلسراع بعملية تبني المبتكرات الز     
الزراع، وتحقيق نهضة زراعيـة فـي قطـاع الزراعـة           

  .بالجمهورية اليمنية

  :الدراسة أهداف
دور استهدفت هذه الدراسة بصفة أساسية التعرف علـى      

البرامج اإلرشادية الزراعية اإلذاعية والتليفزيونية في زيادة       
 بمحافظـة   –معارف ومهارات مزارعي الُبن بمنطقة الُعدين     

 بالجمهورية اليمنية، ويمكن تحقيق ذلك مـن خـالل          –إب  
 :األهداف الفرعية التالية

 دور البرامج اإلرشادية الزراعية      درجات  التعرف على  -١
 معارف ومهارات مزارعـي     فىاإلذاعية والتليفزيونية   

الُبن في منطقة الُعـدين، بمحافظـة إب، بالجمهوريـة          
  .اليمنية

يـة بـين الخـصائص       دراسة طبيعة العالقـة االرتباط     -٢
الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للزراع المبحـوثين      
كمتغيرات مستقلة، ودرجـة دور البـرامج اإلرشـادية         

  .      الزراعية اإلذاعية والتليفزيونية مجتمعة كمتغير تابع
  التعرف على مقترحات المبحوثين لتطـوير البـرامج          -٣

  .االذاعية والتليفزيونية من وجهة نظرهم
  البحثية ريقةالط

  : منطقة الدراسة
اجريت الدراسة في منطقة الُعدين في الجمهورية اليمنية        

تقع منطقة الُعدين في الجنوب الغربـي لمحافظـة إب          حيث  
كيلو متر تقريبـاً،    ) ٣٠(وتبعد عن مركز المحافظة بحوالي    

يحدها من الغرب مديرية فرع الُعدين ومن الشمال مديريتي         
من الشرق مديريتي ريف إب وجبلة،      حزم الُعدين وُحبيش و   

تضاريس أراضي منطقة الُعدين عبارة عن مرتفعات جبلية        
وتُعد الزراعة النشاط الرئيسي لمعظم     تتخللها وديان واسعة    

السكان، وُيعد الُبن من أهم المحاصيل المنتجة فـي منطقـة           
الُعدين باإلضافة الى محاصيل أخرى، كالذرة الشامية، الذرة        

وكان سبب اختيار هذه المنطقة أنها تعتبر       . فاكهةالرفيعة وال 
من المناطق المتميزة بالكثافة السكانية العالية، وأهـم أحـد          
البيئات الزراعية على مستوى الجمهورية اليمنية في زراعة        
محصول البن، إذ تتميز بخصوبة التربة، واالرتفاع النسبي        
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اعـة،  لمعدل األمطار فيها ووفرة في المياه الالزمـة للزر        
  .)٢٠١٠الجهاز المركزي لإلحصاء السنوي، (
  :البحث وعينة شاملةال

شملت الدراسة جميع مزارعي الـُبن فـي منطقـة اب           
مزارع، يمارسون زراعة الُبن منذ عشرات      ) ٢٣٠(وعددهم

السنين ومستمرين حتى وقت إجراء الدراسة باإلضافة الـى         
ة الزراعات األخرى، ومن واقع سجالت الجمعيات الزراعي      

إلنتاج الُبن والخُضار والعسل بهذه المنطقـة، تـم حـصر           
مزارع في جمعية وادي ُمناح في      ) ١٢٨: (الشاملة كما يلي  

مزارعاً في جمعية وادي الُدور، وكـان       ) ٣٤(وادي عنّه، و  
) ٣٤(مزارعاً فـي جمعيـة وادي ُرماضـة، و        ) ٣٤(هناك  

مزارعاً في جمعية وادي الرجاح، وهم المدونةَ أسماءهم في         
المجمع اإلرشادي في منطقة الُعدين وفقـاً لبيانـات وزارة          

 . وتم جمع البيانات منهم) ٢٠١٣(الزراعة والري

  :البيانات جمع
تم جمع البيانات األولية للدراسة بالمقابلـة الشخـصية،         
حيث تم استخدام استمارة استبيان صممت خصيصاً لتحقيق        

ريس أهداف الدراسة، وقد عرضها على أعضاء هيئة التـد        
بقسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بكلية علوم األغذية        
والزراعة بجامعة الملك سعود وذلك للوقوف علـى مـدى          
صالحيتها لتحقيق األهداف الموضوعة، هذا وكـان عـدد         

مـن  % ٨٦ استبانة تشكل نـسبة      ٢٠٠االستبانات المكتملة   
بانه  است ٣٠العدد االجمالي لشاملة الدراسة وذلك بعد استبعاد        

  .لم يتم استيفاءها المتناع أصحابها عن المقابلة
  :البيانات تحليل

شملت عملية تحليل البيانات عدة خطوات ومراحل حيث        
مراجعة وترميـز وتفريـغ   (تم إجراء العمليات التمهيدية من  

للبيانات وكذلك مراجعتها قبل تحليلها، ومـن ثـم         ) وتبويب
صف وتحليـل   إلحصائية في و  استخدام عدد من األساليب ا    

، كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحـسابي       البيانات
واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط البسيط لبيرسـون       

للتعرف على طبيعة العالقات االرتباطية بـين المتغيـرات         
  .المستقلة، والمتغير التابع
  ج ومناقشتهاالنتائ

ــة  : أوالً ــة اإلذاعي ــادية الزراعي ــرامج اإلرش  دور الب
 معارف ومهـارات مزارعـي الـُبن        فىوالتليفزيونية  

ــة إب،   ــدين، بمحافظ ــة الُع ــي منطق ــوثين ف المبح
  :بالجمهورية اليمنية

دور البرامج االرشادية االذاعية والتليفزيونيـة علـى        ) أ(
  :معارف ومهارات الزراع المبحوثين كمتغير تابع

وبدراسة درجات  ) ٢٠١٥(استناداً الى نتائج دراسة هزير    
ر العــام للبــرامج اإلرشــادية الزراعيــة االذاعيــة الــدو

والتليفزيونية على معارف ومهارات الـزراع المبحـوثين،        
) ١٥٨ –صفر(أوضحت النتائج أن درجاتهم قد تراوحت بين      

 درجـة، وبـانحراف     ٥٣,٨درجة، وبمتوسط حسابي بلـغ      
 درجـة، وبتوزيـع المبحـوثين وفقـاً         ٤٥,٤معياري قدره   

هـي  والمهاري بتلك البرامج، كما     لدرجات تأثرهم المعرفي    
من المبحوثين كانت   %) ٤٦,٥(نجد أن   ) ١(واردة في جدول  

منهم تأثروا بدرجـة    %) ٤٤(درجة تأثرهم منخفضة، وأن     
من جملة المبحوثين هـم     %) ٩,٥(متوسطة، في حين كان     

من كان للبرامج االرشـادية االذاعيـة والتليفزيونيـة دوراً          
  .لزراعيةلزيادة معارفهم و مهاراتهم ا

زراع المبحوثين وفقاً لدرجات دور  توزيع ال.١ جدول
   التليفزيونية االذاعية والبرامج اإلرشادية الزراعية

  %النسبة العدد الدرجات
 ٤٦,٥ ٩٣ درجة) ٥٣ من أقل -صفر (منخفضة
 ٤٤ ٨٨ درجة) ١٠٦ من أقل -٥٣ ( متوسطة
 ٩,٥ ١٩ )فأكثر  درجة ١٠٦ (مرتفعة
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من المبحوثين  % ٩٠,٥وتوضح نتائج الجدول السابق أن      
قد تراوحت درجات تـأثرهم العـام بـالبرامج االذاعيـة           

االمر الذي يجـب    . والتليفزيونية بين المنخفضة والمتوسطة   
معه اعادة النظر في موضوعات تلك البرامج، والشكل الذي         
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تقدم به، باإلضافة الى مواعيد اذاعتها، وهذا يفتح المجـال          
  .لدراسات تكميلية في هذا الموضوع

ونستعرض فيما يلي دور تلك البرامج بالتفـصيل كمـا          
  :يلي

 معارف  فىدور البرامج االرشادية الزراعية اإلذاعية      ) ب(
  :الزراع المبحوثين

بدراسة درجة دور البرامج اإلرشادية الزراعية اإلذاعية       
على معارف الزراع المبحوثين، أظهـرت القـيم الرقميـة          

معبرة عن درجة تأثرهم بتلك البرامج أنها قد تراوحت من          ال
 درجـة،   ١١,٨درجة، بمتوسط حسابي بلـغ      ) ٤٦ –صفر(

 درجة، وبتوزيـع الـزراع      ١١,٢وبانحراف معياري قدره    
المبحوثين وفقاً لدرجاتهم المشاهده كما هي واردة في جدول         

كانت %) ٥٨,٥(وُيالحظ أن أكثر من نصف المبحوثين       ) ٢(
رهم المعرفي بالبرامج اإلذاعية الزراعية منخفضة،      درجة تأث 

منهم قد تأثروا بدرجة متوسطة، فـي حـين         %) ٣٨(وأن  
من المبحوثين فقط هم من كان تأثير البـرامج         %) ٣,٥(كان

  .اإلذاعية اإلرشادية دوراً هاماً في زيادة معارفهم
 الدور توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجات .٢ جدول

  مج اإلرشادية الزراعية اإلذاعيةلبراالمعرفي ل
  %النسبة العدد الدرجات

 ٥٨,٥ ١١٧ درجة) ١٥ من أقل - صفر (منخفضة
 ٣٨ ٧٦ درجة) ٣٠ من أقل  -١٥ ( متوسطة
 ٣,٥ ٧ )فأكثر درجة  ٣٠  (مرتفعة
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

مـن جملـة    % ٩٦,٥وتؤكد نتائج الجدول الـسابق أن       
لبرامج اإلذاعيـة   المبحوثين تتراوح درجـات تـأثرهم بـا       

الزراعية بين المنخفضة والمتوسطة وقد يرجع الباحث ذلك        
إما لعزوف المزارع عن االستماع لتلك البرامج ألنهـا لـم           
تأتي بجديد يتناسب مع مشاكلهم واحتياجـاتهم المتجـددة أو          
إلذاعتها في أوقات ال تتالءم مع ظروف وأوقـات العمـل           

  .المزرعي وغيرها من المعوقات األخرى
  

  فىدور البرامج اإلرشادية الزراعية التليفزيونية )ج(
  :معارف الزراع المبحوثين

بدراسة درجـة دور البـرامج اإلرشـادية الزراعيـة          
التليفزيونية في زيادة معارف الزراع المبحوثين، أوضـحت        

درجـة،  ) ٤٦ –صـفر (النتائج أن درجاتهم قد تراوحت من     
معياري قدره   درجة، وبانحراف    ١٣,٣بمتوسط حسابي بلغ    

وبتوزيع الزراع المبحوثين وفقـاً لـدرجاتهم       .  درجة ١٢,٢
هي واردة فـي     المعبرة عن درجة تأثرهم بتلك البرامج كما      

من المبحـوثين كانـت درجـة       %) ٥١(نجد أن   ) ٣(جدول
تأثرهم المعرفي بالبرامج التليفزيونية الزراعية منخفضة، في   

طة، بينمـا   منهم قد تأثروا بدرجة متوس    %) ٤٢,٥(حين كان 
فقط من جملة المبحوثين هم من كان درجات دور         %) ٦,٥(

  .البرامج التليفزيونية اإلرشادية مرتفعة على معارفهم
 تأثرهم  توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجات.٣ جدول

  البرامج اإلرشادية الزراعية التليفزيونيةب المعرفي
  %النسبة العدد الدرجات

 ٥١ ١٠٢ درجة)١٥ من أقل -صفر(المنخفضة 
 ٤٢,٥ ٨٥ درجة) ٣٠ من أقل -١٥ (المتوسطة 
 ٦,٥ ١٣ )فأكثر درجة ٣٠ (المرتفعة 

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع
من المبحوثين  % ٩٣,٥وتوضح نتائج الجدول السابق أن      

يقعون في فئتي درجة التأثر المنخفضة والمتوسـطة إال أن          
هناك تحسن نسبي في درجـة دور البـرامج التليفزيونيـة           

لزراعية على معارف الزراع المبحوثين مقارنـة بنتـائج         ا
تأثرهم بالبرامج اإلذاعية، وقد يرجع ذلك الى الميزة النسبية         
للبرامج الزراعية التليفزيونية بحكم مخاطبتها لحاستي السمع       

  .والمشاهدة معاً
دور البرامج االرشادية الزراعية اإلذاعية على مهارات       ) د(

  :الزراع المبحوثين
اسة درجة دور البرامج اإلرشادية الزراعية اإلذاعية       بدر

في زيادة مهارات الزراع المبحوثين، أوضحت النتـائج أن         
          درجاتهم  المعبرة عن تأثرهم المهاري قد تراوحـت مـن          

 درجـة،   ١٢,٧درجة، بمتوسط حسابي بلـغ      ) ٤٦ –صفر(
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 درجة، وبتوزيـع الـزراع      ١٢,٥وبانحراف معياري قدره    
ن وفقاً لدرجات تأثرهم المهـارى كمـا يوضـحها          المبحوثي
من المبحوثين كانـت درجـة      %) ٥٢,٥(نجد أن   ) ٤(جدول

دور البرامج اإلذاعية الزراعية منخفضة علـى مهـاراتهم         
منهم قد تأثروا بدرجة متوسطة، في %) ٤١(الزراعية، بينما 

من الزراع المبحوثين كان دور البرامج      %) ٦,٥(حين كان   
  .شادية هاماً في زيادة مهاراتهم الزراعيةاإلذاعية اإلر

ثرهم توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لدرجات تأ .٤جدول
  البرامج اإلرشادية الزراعية اإلذاعيةب المهاري

  %النسبة العدد الدرجات
 ٥٢,٥ ١٠٥ درجة) ١٥ من أقل -صفر (منخفضة
 ٤١ ٨٢ درجة ) ٣٠ من أقل -١٥ ( متوسطة
 ٦,٥ ١٣ )فأكثر درجة ٣٠ (مرتفعة
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من المبحوثين % ٩٣,٥وتوضح نتائج الجدول السابق أن 
يقعون في فئتي درجة التأثر المنخفضة والمتوسطة وقد 
يرجع السبب في ذلك الى أن أغلب الزراع يميلون الى 
ُ الصوت  مشاهدة البرامج التليفزيونية والتي تجمع بين

 أنها تكون توضيحية والصورة ألنها أكثر جاذبية لهم، كما
وتتالءم مع تغيير المهارات، وخصوصاً للعمليات الزراعية 

  .االدائية الفنية
دور البرامج االرشادية التليفزيونية في زيادة مهارات ) و(

  :الزراع المبحوثين
بدراسة درجة دور البرامج اإلرشادية الزراعية 
ت التليفزيونية في زيادة مهارات الزراع المبحوثين، أوضح

، )درجة٤٦ –صفر(هم قد تراوحت منالنتائج أن درجات
درجة، وبانحراف معياري قدره ١٤,٤وبمتوسط حسابي بلغ 

 درجة، وبتوزيع المبحوثين وفقاً لدرجات تأثرهم ١٣,٧
نجد ) ٥(جدول  ىالمهاري بتلك البرامج، كما هي واردة ف

من المبحوثين كانت درجة تأثرهم المهاري %) ٤٩(أن
منهم تأثروا %) ٣٨,٥(يفزيونية منخفضة، وأنبالبرامج التل

من جملة المبحوثين %)١٢,٥(بدرجة متوسطة، في حين كان

هم من كان درجات دور البرامج التليفزيونية اإلرشادية 
  .مرتفعة في زيادة مهاراتهم الزراعية

زراع المبحوثين وفقاً لدرجات الدور  توزيع ال.٥جدول
  ية التليفزيونيةلبرامج اإلرشادية الزراعل المهاري

  %النسبة العدد الدرجات
 ٤٩ ٩٨ درجة) ١٥ من أقل -صفر (منخفضة
 ٣٨,٥ ٧٧ درجة) ٣٠ من أقل -١٥ ( متوسطة
 ١٢,٥ ٢٥ )فأكثر  درجة ٣٠ (مرتفعة
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من المبحوثين % ٨٧,٥وتوضح نتائج الجدول السابق أن 
يفزيونية بين قد تراوحت درجات تأثرهم مهارياً بالبرامج التل

ونجد أن هذه النسبة قد انخفضت . المنخفضة والمتوسطة
مقارنة بباقي النسب السابقة لنفس الفئتين، األمر الذي قد 
يرجع الى استخدام حاستي البصر والسمع معاً في البرامج 
التليفزيونية، وعليه تؤكد تلك النتائج أهمية االهتمام باإلعداد 

  .  ليفزيونيةالجيد للبرامج الزراعية الت
طبيعة العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقلة : ثانياً

المدروسة، ودرجة دور البرامج اإلرشادية الزراعية 
  .    اإلذاعية والتليفزيونية مجتمعة كمتغير تابع

للتعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين كالً من 
، ودرجة المتغيرات المستقلة المدروسة  للزراع المبحوثين

دور البرامج االرشادية اإلذاعية والتليفزيونية في زيادة 
معامل  معارفهم ومهاراتهم كمتغير تابع، فقد تم استخدام

، حيث أوضحت النتائج الواردة في االرتباط البسيط لبيرسون
وجود عالقة إرتباطية معنوية موجبة عند ) ٦(جدول رقم

هل التعليمي، المؤ: بين كل من) ٠,٠١(المستوى االحتمالي
المساحة الكلية لألرض الزراعية، والمساحة المزروعة 
بالبن، والرضا عن الخدمات اإلرشادية في المنطقة، ودرجة 
التعرض لمصادر المعلومات الزراعية األخرى، بينما كانت 
  : هذه العالقة سالبة عند نفس المستوى االحتمالي بين كل من

حين لم يثبت وجود في . العمر، ونوع الحيازة الزراعية
 ،)٠,٠١(عالقة ارتباطية عند اي من المستويين االحتماليين

  :بين كل من) ٠,٠٥(
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العالقة اإلرتباطية بين الخصائص الشخصية واالقتصادية واالجتماعية للزراع المبحوثين كمتغيرات  يوضح .٦جدول 

  يونية كمتغير تابع البرامج االرشادية الزراعية اإلذاعية والتليفزدورمستقلة، ودرجة 
 المتغيرات المستقلة معامل االرتباط البسيط مستوى المعنوية 

 العمر -٠,٣٤٧ **
 عدد أفراد األسرة -٠,٠٧٠ 
 المؤهل التعليمي ٠,١٩٦ **
 المهنة  -٠,٠٤٤ 
 المساحة الكلية لألرض الزراعية ٠,٢٣٢ **
 المساحة المزروعة بالبن ٠,١٨٦ **
 ة الزراعية نوع الحياز -٠,٢٣٧ **
 األنشطة الزراعية األخرى -٠,٠٠٨ 
 الدخل السنوي من محصول البن -٠,٠٦٥ 
 التفرغ للعمل المزرعي ٠,٠٢٦ 
 الرضا عن الخدمات االرشادية في المنطقة  ٠,٢٨٧ **
 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية األخرى ٠,٤٧٠ **

  ٠,٠١معنوية عند المستوى االحتمالي ** 

المهنة، األنشطة الزراعية األخرى،   أفراد األسرة،عدد
الدخل السنوي من محصول الُبن، التفرغ للعمل المزرعي، 
كمتغيرات مستقلة، ودرجة دور البرامج اإلرشادية الزراعية 

  .اإلذاعية والتليفزيونية كمتغير تابع
وتشير النتائج في الجدول السابق إلى أنـه كلمـا زادت           

رض الزراعية فـي حـوزة المبحـوث،        المساحة الكلية لأل  
والمساحة المزروعة بمحصول الـُبن، وارتفعـت درجـة         
رضاءه عن الخدمات اإلرشادية، ودرجة تعرضه لمـصادر        
المعلومات الزراعية األخرى، وإرتفاع مـستواه التعليمـي،         
زادت بالتبعية درجة تأثره بالبرامج اإلرشـادية الزراعيـة         

 الذي قد يرجع الـى أن تلـك         األمر. اإلذاعية والتليفزيونية 
المتغيرات قد تعبر عن ارتفاع درجة اهتمام المبحوث بعمله         
الزراعي باعتباره مصدراً أساسياً للدخل، مما يـساهم فـي          
زيادة رغبة المبحوث لالستزادة من تلك البرامج من أجـل          
رفع مستواه المعرفي والمهاري لتحـسين عمليـات انتـاج          

  .محصول البن
  
  
  

ت الـزراع المبحـوثين لتطـوير البـرامج         مقترحـا : ثالثاً
  :اإلرشادية الزراعية اإلذاعية والتليفزيونية مستقبالً

للوقوف على مقترحات الـزراع المبحـوثين لتطـوير         
البرامج اإلرشادية الزراعية اإلذاعية والتليفزيونية تم سؤالهم       
عن مقترحاتهم التي يرونها لتطوير تلك البرامج، وكانت أهم         

: كمـا يلـي   ) ٧(ت كما هي واردة في جـدول      تلك المقترحا 
ضرورة التنوع في البرامج اإلرشادية الزراعيـة اإلذاعيـة         
والتليفزيونية لتشمل وتغطي كافة نواحي اإلنتاج الزراعـي        

انشاء قنـاة   .  من المبحوثين %) ٦٣,٥(األخرى وقد ذكرها  
زراعية متخصصة في الزراعة، خصوصاً في ظل ارتفـاع    

ارعين وأسـرهم وقلـة الخـدمات    نسبة األمية بـين المـز    
أن . من المبحوثين%) ٥٠,٥(اإلرشادية في المنطقة، وذكرها   

يتم تسجيل البرامج الزراعية في حقول المزارعين وريفهـم         
ليحقق المصداقية، وتتعرض بصورة مباشرة الى المـشاكل        
الفعلية، وتنقل رسائلهم الى الجهات المعنية لحلها وقد عبـر          

إعادة بث    في الترتيب األخير منها    وجاء .منهم%) ٤٦(عنها
،  الفضائية في قناة اليمن  " أرضنا الطيبة "البرنامج التليفزيوني   

مرة أسبوعياً مراعاةً لالنقطاع المتكرر للكهرباء في معظـم         
مـن جملـة    %) ٣٦,٥(المناطق الريفية في اليمن وذكرها      

      .المبحوثين
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  طوير البرامج اإلرشادية الزراعية اإلذاعية والتليفزيونيةمقترحات زراع البن المبحوثين لت .٧ جدول

 %النسبة  العدد المقترح
 ضرورة التنوع في البرامج اإلرشادية الزراعية اإلذاعية والتليفزيونية لتشمل وتغطي كافة نواحي اإلنتاج -١

 .الزراعي
٦٣,٥ ١٢٧ 

أرباع سكان الريف اليمني يعملون في  يرى البعض فتح قناة زراعية بحكم اليمن أرض زراعية وثالثة -٢
الزراعة، خصوصاً في ظل ارتفاع نسبة األمية بين المزارعين وأسرهم وقلة الخدمات اإلرشادية في 

 . المنطقة

٥٠,٥ ١٠١ 

 أن يتم تسجيل البرامج الزراعية في حقول المزارعين وريفهم ليحقق المصداقية، وعلى أن تتعرض بصورة -٣
 .التي يواجهها المزارع، وتنقل رسائلهم الى الجهات المعنية لحلهامباشرة الى المشاكل 

٤٦ ٩٢ 

 عمل تقييم للبرامج اإلرشادية اإلذاعية والتليفزيونية باستمرار ومتابعة مدى وصول البث الحي الى المناطق -٤
 .طقة البحثالبعيدة والمنخفضة والتي يصعب استقبالها لهذه البرامج اإلذاعية حسب أراء المبحوثين في من

٤٠,٥ ٨١ 

، وسبأ، واإليمان، ويمانية، مرة  الفضائيةفي قناة اليمن" أرضنا الطيبة" إعادة بث البرنامج التليفزيوني -٥
 أسبوعياً مراعاةً لالنقطاع المتكرر للكهرباء في معظم المناطق الريفية في اليمن

٣٦,٥ ٧٣ 

 معـارف   والتليفزيونية في زيـادة   اإلرشادية الزراعية اإلذاعية    البرامج  المعارف التي تم بها قياس دور        يوضح   .٨جدول  
  )٢٠٠=ن ( قبل وبعد تعرضهم لهامزارعي الُبن في منطقة البحث

أثر التعرض للبرامج االرشادية  أثر التعرض للبرامج االرشادية اإلذاعية 
 التليفزيونية

 ضعيفة متوسطة عالية ضعيفة متوسطة عالية

 
 المعارف الزراعية

% % % 
المتوسط 
 % % % الحسابى

المتوسط 
 الحسابي

 ٢,٢٨ ١٠ ٥٣ ٣٧ ٢,١٨ ١٠ ٦٢,٥ ٢٧ الموعد المناسب للزراعة 
 ٢,٢٨ ٩ ٥٤ ٣٧ ٢,١٧ ١٠ ٦٤ ٢٦ حراثة وتخطيط األرض

 ٢,٢٧ ٩ ٥٥ ٣٦ ٢,١٧ ١٠ ٦٣ ٢٧ مسافات الزراعة بين أشجار الُبن
 ٢,٢٦ ١٠ ٥٥ ٣٥ ٢,١٦ ١٠ ٦٦ ٢٥ نوعية التربة المناسبة لزراعة الُبن

 ٢,٢٦ ١١ ٥٥ ٣٤ ٢,١٤ ١١ ٦٥ ٢٤  المنطقة  الزراعية التي تالئم األصناف
 ٢,٢٦ ١١ ٥٦ ٣٣ ٢,١٤ ٩ ٦٨ ٢٣ المواعيد المناسبة لتسميد شجرة الُبن 
 ٢,٢٣ ١٠ ٥٧ ٣٣ ٢,١٢ ١١ ٦٨ ٢١ أنواع األسمدة المناسبة لشجرة الُبن
 ٢,٢٤ ١٠ ٥٦ ٣٤ ٢,١٠ ١١ ٦٨ ٢١ المواعيد المناسبة لري شجرة الُبن 
 ١,٩٨ ٢٥ ٥٢ ٢٣ ١,٩٩ ١٧ ٦٦ ١٧  كمية المياه الالزمة لشجرة الُبن  
 ٢,١٠ ١٩ ٥٤ ٢٧ ١,٩٧ ٢٠ ٦٤ ١٦ العالمات الناتجة عن نقص السماد
 ١,٩٨ ٢٦ ٥١ ٢٣ ١,٩٣ ٣٢ ٥٣ ١٥ األمراض التي تصيب شجرة الُبن 
 ٢,٠٨ ١٥ ٦٢ ٢٣ ١,٩٢ ٢١ ٦٧ ١٢ العالمات الناتجة عن زيادة السماد

 ٢ ٢٠ ٥٩ ٢١ ١,٨٤ ٣١ ٥٤ ١٥أنواع المبيدات التي تقاوم اآلفات الزراعية 
 ٢,٠٥ ١٧ ٦١ ٢٢ ١,٨٤ ٢٢ ٦٥ ١٣ العالمات الدالة على زيادة المياه
 ٢,٠٤ ١٨ ٦٠ ٢٢ ١,٨٣ ٣١ ٥٤ ١٥ مواعيد التعشيب لشجرة الُبن   

 ٢,٠٢ ١٩ ٦٠ ٢١ ١,٨٢ ٢١ ٦٨ ١١ العالمات الدالة على نقص المياه 
أفضل طرق تجفيف وتدريج  وتخزين  

 محصول الُبن 
١,٩٨ ٢٥ ٥٣ ٢٢ ١,٨٣ ٣٥ ٤٩ ١٦ 

 ١,٩٤ ٢٦ ٥٤ ٢٠ ١,٩٠ ٥ ٦٠ ١٥ اختيار مواعيد جنّي محصول الُبن  
 ١,٩٣ ٢٦ ٥٥ ١٩ ١,٨٦ ٢٦ ٦٢ ٢ اآلفات التي تصيب شجرة الُبن

 ١,٨٧ ٣٤ ٤٥ ٢١ ١,٨١ ٣١ ٥٦ ١٣ مواعيد التقليم ألشجار الُبن
 ١,٧٨ ٤١ ٤٠ ١٩ ١,٨٠ ٣١ ٥٧ ١٢ اختيار الوقت المناسب الستعمال المبيد 

أنواع المبيدات الخاصة بالمخازن والتي 
 يعامل بها المحصول عند تخزينه

١,٧٦ ٤٤ ٣٧ ١٩ ١,٦٩ ٤٤ ٤٢ ١٤ 

 ١,٧٤ ٤٨ ٣٥ ١٨ ١,٧١ ٤١ ٤٨ ١١ طرق تغليف وتسويق محصول الُبن
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مهـارات   واإلذاعية في زيادة      التليفزيونية    البرامج اإلرشادية الزراعية  قياس دور   المهارات التي تم بها      يوضح   .٩جدول  
  )٢٠٠=ن ( قبل وبعد تعرضهم لهامزارعي الُبن في منطقة البحث

أثر التعرض للبرامج التليفزيونية 
 الزراعية

 أثر التعرض للبرامج التليفزيونية الزراعية

 ضعيفة متوسطة عالية ضعيفة متوسطة عالية

 المهارات الزراعية

% % % 
متوسط ال

 % % % الحسابى
المتوسط 
 الحسابى

 ٢,١٨ ١٠,٥ ٦١,٥ ٢٨ ٢,٣٢ ٩ ٥٠ ٤١ معاملة البذور   
 ٢,١٧ ١٠ ٦٣ ٢٧ ٢,٣٢ ٩ ٥٠ ٤١ غرس شتالت الُبن في األرض

 ٢,١٧ ١١ ٦١,٥ ٢٧,٥ ٢,٣٢ ٩,٥ ٤٩,٥ ٤١  إعداد األرض وتخطيطها لزراعة الُبن 
 ٢,١٧ ١٠,٥ ٦٢,٥ ٢٧ ٢,٣٢ ٩ ٥٠ ٤١ الشمس والحيواناتتظليل الغروس من 

 ٢,١٧ ١٠ ٦٣,٥ ٢٦,٥ ٢,٣٢ ٩ ٥١ ٤٠ أبعاد الحفرة عند زراعة الشتالت 
 ٢,١٦ ١١ ٦٢,٥ ٢٦,٥ ٢,٣٠ ٩ ٥٢ ٣٩ التحويض حول أشجار البن    

 ٢,١٥ ١٠ ٦٥,٥ ٢٤,٥ ٢,٢٨ ٩ ٥٥ ٣٦ حفظ البذور
 ٢,١٥ ١٠ ٦٥ ٢٥ ٢,٢٨ ١٠ ٥٤ ٣٦ اجراء الزراعة في المشاتل  

 ٢,١٣ ١١ ٦٥ ٢٤ ٢,٢٧ ٩ ٥٥ ٣٦ ) الصيب–الذري (اختيار البذور 
 ٢,١٦ ١٠ ٦٤ ٢٦ ٢,٢٧ ٩ ٥٥ ٣٦ نقل أشجار الُبن   

 ٢,١٧ ١٠ ٦٣ ٢٧ ٢,٢٧ ٩ ٥٦ ٣٥ إضافة األسمدة ألشجار الُبن  
 ٢,١٣ ١٣ ٦١ ٢٦ ٢,٢١ ١١ ٥٧ ٣٢ صيانة واعادة بناء المدرجات الزراعية  

 ١,٩٥ ٢٦ ٥٣,٥ ٢٠,٥ ٢,٠٧ ٢٣ ٤٨ ٣٠  إكثار أشجار الُبن إجراء عمليات
استخدام شبكات ري بين أشجار الُبن 

 للتقليل من فاقد الماء عند الري
١,٩٤ ٢٦ ٥٥ ١٩ ٢,٠٦ ٢١ ٥٢ ٢٧ 

 ١,٩٧ ٢٣ ٥٧ ٢٠ ٢,٠٦ ٢١ ٥١ ٢٨ مراحل جني محصول الُبن
 ١,٩٣ ٢٥,٥ ٥٦,٥ ١٨ ٢,٠٥ ٢٢ ٥٠ ٢٨ طرق المكافحة الميكانيكية لخازز البن

 ١,٩٢ ٢٦,٥ ٥٥,٥ ١٨ ٢,٠٠ ٢٣ ٥٤ ٢٣ إستخدام اّالت رش المبيدات  
 ١,٨٩ ٢٨ ٥٥ ١٧ ١,٩٩ ٢٣ ٥٥ ٢٢ مقاومة األمراض التي تصيب الُبن

 ١,٨٩ ٢٧ ٥٧,٥ ١٥,٥ ١,٩٧ ٢٤ ٥٥ ٢١ تخزين المحصول بعد عملية تجفيفة  
التعامل مع اآلفات التي تصيب 

 المحصول بعد الحصاد
١,٨٤ ٣٢ ٥٢,٥ ١٥,٥ ١,٩٢ ٣٣ ٤٤ ٢٣ 

 ١,٧٤ ٣٩ ٤٨,٥ ١٢,٥ ١,٨٦ ٣٧ ٤٠ ٢٣ استخدام المبيدات الخاصة بالمخازن   
التعامل مع اآلفات التي تصيب 

 المحصول عند التخزين
١,٧٨ ٣٦ ٥٠,٥ ١٣,٥ ١,٨٥ ٣٥ ٤٥ ٢٠ 

 ١,٩٨ ٢٣ ٥٦,٥ ٢٠,٥ ١,١٤ ١٩ ٤٨ ٣٣ صيانة سواقي الري بين اشجار البن

  المـراجـع
): ٢٠٠٦( ثابت الجرادي أحمد محسن ثابت الجرادي أحمد محسن

  . تعاطي القات وأثره على إنتاج وتسويق البن في اليمن
شهرته التاريخية .. محصول البن اليمني): ٢٠١١(سعيد الشهري 

 .ومناطق االنتاج وأنواعه المشهورة

التقنيات اإلذاعية والتلفازية، دار ): ٢٠٠٧(مصطفى حميد الطائي 
  .سكندريةالوفاء، اإل

تكييف التكنولوجيا الزراعية ). ٢٠٠١(محمد محمد عمر الطنوبي 
الحديثة لمتطلبات التنمية الزراعية في الدول النامية، مكتبة 

  .اإلشعاع، اإلسكندرية

اإلعالم واالتصال بالجماهير ): ١٩٨٤(سمير محمد حسين 
  .ع.م.عالم الكتب ،القاهرة ج: والرأي العام

: تأريخه ومذاهبه، القاهرة: اإلعالم): ١٩٨٥(عبداللطيف حمزة 
 .دار الفكر العربي

االعالم واالتصال، شركة رؤيا ): ٢٠٠٦(حسن محمد عبدالرحمن
  .ع.م.ج -للنشر والتوزيع، االسكندرية

اإلرشاد ). ١٩٩٥(، خليل منصور الشرجبيإسماعيل عبداهللا محرم
 دار المجد –الزراعي والتدريب واإلعالم في اليمن، صنعاء

  .باعة والنشرللط
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 االرشادية البرامج تأثير ):٢٠١٥(هزبر نعمان الوهاب عبد
 ومهارات معارف على والتليفزيونية االذاعية الزراعية
 بالجمهورية -اب بمحافظة -العدين بمنطقة البن مزارعي
 والمجتمع الزراعي االرشاد قسم -ماجستير رسالة -اليمنية
 -سعود الملك جامعة -والزراعة االغذية علوم كلية -الريفي
 .السعودية العربية المملكة

االدارة العامة لإلحصاء والتوثيق ): ٢٠١٠(وزارة الزراعة والري
  .كتاب االحصاء الزراعي: الزراعي

اإلدارة العامـة لإلرشـاد     ). ٢٠١٣(وزارة الزراعة والري  
. إب–والتدريب و اإلعالم الزراعي فرع

ABSTRACT 
Role of Agricultural Extension Radio and Television Programs on the 

Knowledge and Skills of Coffee Farmers in Udayn, Ibb Area - Republic of 
Yemen 

Abdullah A. Al-Zaidi, Mohammad Y. Shalaby, Abdulwahab Hazber 

This study aimed to identify the level of role caused 
by the agricultural extension programs radio and 
television, on the knowledge and skills of Coffee 
farmers in the Udayn region of Ibb area in the Republic 
of Yemen. The study also determines the nature of the 
correlation between the independent variables and the 
degree of role on the knowledge and skills of the 
respondents as the dependent variable of those 
programs. 

The study included 200 farmers, representing 86% 
of the coffee growers of the study area.  Preliminary 
data have been collected through personal interviews 
using a questionnaire.  After the collection of the data, 
they were subjected to the statistical analyses and were 
presented in the form of: the percentages, arithmetic 
means, frequency tables, standard deviation, and the 
simple Pearson correlation coefficient. 

The study revealed that radio and TV Extension 
programs had low role on the level of knowledge and 
skills of  46.5% of the respondents, about 44% of them 
had an average role, and only 9.5% respondents were 
highly role. The results also showed a positive and 
significant correlation at a probability level (0.01) 
between the degree of the level of the role of 
agricultural extension programs radio and television on 

the knowledge and skills of coffee growers respondents 
as the dependent variable: qualifications/ education, the 
total area of agricultural land, the area under coffee 
cultivation, satisfaction with the extension service, the 
degree of exposure to other sources of agricultural 
information. However, a negative relationship at the 
same probability level for age and the type of 
tenure.  Also, no significant relationship for the 
independent variables: the number of family members, 
main occupation, other agricultural activities, the annual 
income from the coffee crop, and a full-time agricultural 
work was found. 

The study suggests for the development of the 
programs that focus on: the need for diversity in 
agricultural extension programs emphasizing on other 
agricultural aspects of the production, followed by the 
establishment of specialized agricultural channel 
keeping in view the high illiteracy rate and lack of 
extension services in the region.  Farmers want that 
agricultural programs should be recorded in their fields 
to ensure their credibility.  The study revealed that 
farmers ask for the re-broadcasting television 
programs  on what’s good for their lands and also 
through Satellite Channel once a week due to repeated 
power shut-off in most of the rural areas in Yemen. 

 
 
 


