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وتحليل تلك البرامج  ىزيون المصرـ التليفى خريطة البرامج الزراعية فىاإلختالفات المكانية ف
 SWOT Analysis) ( ستخدام أسلوب التحليل الرباعىإب

  بهجت محمد عبد المقصود ى ،  علىهند حسن
   مصر-   جامعة أسيوط-  كلية الزراعة- ىإلرشاد الزراع واالـريفى المجتمع قسم

  :ملخصال
ـ     ى اإلختالفات المكانية ف   ىهذا البحث إلي التعرف عل    يهدف    ى خريطة البرامج الزراعية ف

ـ ىقنوات التليفزيون المصر  SWOT) اعىـ وتحليل تلك البرامج بإستخدام أسلوب التحليل الرب
Analysis)  .الرئيـسية  ى البحث علي جميع البرامج الزراعية بقنوات التليفزيون المصر  ىوأجر 

واعتمد البحث علـي بيانـات أوليـة تـم     .  م٢٠١٢ربع دورات برامجية لعام    واإلقليمية خالل أ  
الحصول عليها من مجموعة من الخبراء ذوى الخبرة األكاديمية والمهنية ذات الصلة بـاإلعالم              

ـ يوبيانات ثانوية تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، وتم إعداد خر   ،  الزراعى التليفزيونى     ةط
.  المكانية للبرامج الزراعية بمختلف القنوات التـي تـضمنها البحـث            مكانية توضح اإلختالفات  

وتشير نتائج البحث إلي قلة عدد البرامج الزراعية بمختلف قنوات التليفزيون المـصرى خـالل               
وهذه البرامج هى الفقرة الزراعية ببرنـامج صـباح         .  م ٢٠١٢الدورات البرامجية األربعة لعام     

ولى وبرنامج سر األرض الذى يبث على خمسة قنوات إقليمية وهى           الخير يا مصر على القناة األ     
وبرنامج حبة خير علـى قنـاة        .قناة الدلتا وقناة األسكندرية وقناة القنال وقناة الصعيد وقناة طيبة         

 ،وبرنامج المجلة الزراعية على قنـاة الـصعيد        القنال، وبرنامج األرض الطيبة على قناة     الدلتا،
كما أسفرت النتائج أيضا على وجـود إختالفـات مكانيـة           .  قناة طيبة  وبرنامج أرض طيبة علي   

 تخدمها كل قناة باإلضافة إلي      تىال والمحافظات الزمنية للبرامج فترة  بمختلف القنوات من حيث ال    
 زمنية مخصصة للبرامج الزراعية كانت بقناة القنال        فترةجملة الزمام المنزرع بكل إقليم، فأعلى       

لشهر تليها قناة طيبة ثم قناة الصعيد ثم القناة األولى ثم قنـاة األسـكندرية                دقيقة فى ا   ٤٠٠وهى  
(  الل تطبيق أسـلوب التحليـل الربـاعى       كما أسفرت النتائج أيضا ومن خ     . وأخيراً  قناة الدلتا     

(SWOT Analysis      على بيانات البحث الميدانى الذى تم إجـراؤه بإسـتخدام االسـتبيان عـن
 قنـوات   ىلقوة والضعف والفرص والتهديدات فى البرامج الزراعية ف       إستخالص عدد من نقاط ا    

 طبقاً لرؤى المبحوثين من الخبراء والباحثين فى مجال اإلعـالم واإلرشـاد             ىالتليفزيون المصر 
  .الزراعى

  :همقدم 
يشكل اإلعالم في عصر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت موقعـاً أساسـياً فـي تنميـة               

فوسائل اإلعالم المختلفة مـن مرئيـة ومقـروءة        . مختلف مناحي الحياة  وتحديث المجتمعات في    
ومسموعة تسهم بشكل فعال في تشكيل المالمح الحضارية للمجتمعات من خالل قدرتها وتأثيرها             

: ٢٠٠٨رضا،( علي توعية وتثقيف وتعليم مختلف فئات المجتمع المستقبلة لتلك المواد اإلعالمية          
  ).١١: ٢٠١٠؛ عواد،٧١: ٢٠٠٩؛ السيد،١٣١

ويتميز التليفزيون عن غيره من وسائل اإلعالم بالعديد من الخصائص منها سرعة إنتشار             
المعلومات التي يتم بثها من خالله واعتماده علي حاستي الـسمع والبـصر وجمعـه للـصوت                 

 ).٢٣١: ٢٠٠٨؛ حجـاب،    ١٩: ٢٠١١الضبع،  (واللون مما يزيد من تأثيره       والصورة والحركة 
 يمكن أن تقدم إسهامات فعالـة فـي تعريـف           ىليفزيون في مقدمة وسائل اإلعالم الت     يعد الت كما  

األفراد بالتكنولوجيا العلمية الحديثة في مختلف المجاالت، بشرط أن يتم توظيف إمكانياته علـي              
فـي  النحو األمثل وإستخدام مفرداته الخاصة بشكل مدروس لتصل المعلومات بشكل شيق ومفيد             

  ).٨٩: ٢٠١٢نصار، (آن واحد 
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التحديات الراهنة المتمثلة في إتـساع      كيد علي أهمية التليفزيون نجد أن       وفي مقابل هذا التأ   
 معـدالت نمـو اإلنتـاج       ى في ظل الزيادة السكانية وتـدن      ىالفجوة الغذائية وإنعدام األمن الغذائ    

 في كثير من الدول تستلزم اإلستفادة من كل ما هو متاح لمواجهة أزمة الغـذاء بـصنع      ىالزراع
 ).٢٥: ٢٠١١عبدالحميد، ( هادف وفعال ىإعالم زراع
ـ     ى التليفزيون دوره المنشود بالمجتمع ينبغ     ىيؤدولكي    ى إعداد برامج تليفزيونية جيدة تغط

 الجيد لبرامج التليفزيون، بمـا يحقـق        ىكافة أنحاء البالد مبنية علي أساس التخطيط اإلستراتيج       
  ).١٦٠: ٢٠١٠الدليمي، (حاجات ورغبات المشاهدين 

 المراحل منها مرحلة تحليل الموقف       اإلعالمي بعدد من   ىوتمر عملية التخطيط اإلستراتيج   
 SWOTويعد أسلوب التحليـل الربـاعي   . وهي بمثابة الخطوة الرئيسية لصياغة اإلستراتيجية

Analysis     ويتضمن شرح مفـصل للعوامـل الداخليـة      ى أحد أشهر أدوات التخطيط اإلستراتيج 
العوامـل   ، و  Weaknesses والـضعف    Strengthsللمنظمة والتي تتمثل في مـواطن القـوة         

؛ ٦٢: ٢٠٠٩،  ىشـكر  (Threats والتهديدات   Opportunitiesالخارجية والتي تشمل الفرص     
 Abdolvand؛Ommani,2011: 9449-9450 ؛٤٥: ٢٠٠٥،ى؛ العتيب١٨١: ٢٠٠٨الجمال، 

and Asadollahi, 2012: 136-137.(  
  :وأهداف البحث مشكلة

 إال أن هنـاك     ىيفزيـون المـصر    الرغم من وجود عدد هائل من القنوات التابعة للتل         ىعل
فالبرامج الزراعية في مختلف القنوات الرئيـسية واإلقليميـة فـي           . ى اإلعالم الزراع  ىضعفاً ف 

 من نقص كبير في اإلنتاج وصغر مساحة البـث أو الفتـرة الزمنيـة               ى تعان ىالتليفزيون المصر 
مج المنتجـة ال    المخصصة للبرنامج وضعف في المعالجة اإلعالمية فضالً عن أن هـذه البـرا            

 السريع سواء في اإلعداد أو اإلخراج ومن ثم تأتي مخرجاتها بـشكل         ىتواكب واقع التطور العلم   
خالصة القول أن جوهر المشكلة يكمن      . جماهيرياً مقارنة بباقي البرامج التليفزيونية    ال يلقي قبوالً    

ويهـدف  . ىن المصر في غياب رؤية إعالمية زراعية لدي صناع القرار والمخططين بالتليفزيو         
 ى التليفزيون المصر  ىهذا البحث إلي معرفة اإلختالفات المكانية في خريطة البرامج الزراعية ف          

 وذلك من خـالل  SWOT Analysis)(  التحليل الرباعىوتحليل تلك البرامج بإستخدام أسلوب
  :تحقيق األهداف الفرعية التالية

  خـالل عـام    ى قنوات التليفزيـون المـصر     التعرف عل الخرائط البرامجية الزراعية في      - ١
  .م٢٠١٢

  .ىتحديد اإلختالفات المكانية في خريطة البرامج الزراعية في التليفزيون المصر - ٢
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في البـرامج الزراعيـة فـي التليفزيـون            - ٣

  .SWOT Analysis)( أسلوب التحليل الرباعىستخدام إ بىالمصر
  :ىستعراض المرجعاإل

نترنـت واألقمـار   لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحديثة المعتمدة علي اإل  
 نشر المعلومات والمعارف بـين      ىالصناعية والتليفونات المحمولة وغيرها من األدوات الفعالة ف       

 بوسـائله   ىاعوأمكن توظيف تلك التكنولوجيا في مجال اإلعالم الزر       . مختلف المناطق الجغرافية  
المختلفة لتسهيل عملية اإلتصال بين مختلف القطاعات ولنشر المعلومات الزراعية من مصادرها            

  .إلي مستخدميها في المناطق الريفية وذلك في العديد من دول العالم
 مـن   ىففي الهند تسعي الحكومة الهندية إلي توفير البنية التحتية اإلتصالية بالريف الهنـد            

نترنت أو باألقمار الصناعية إلتاحة حزم مـن         متصلة باإل  ىشاك للمعلومات بالقر  خالل توفير أك  
المعلومات الزراعية المتعلقة بمختلف المحاصيل والتي تحدد ماذا يزرع وكيـف يـزرع ومتـي          

 وما هي أسعار السوق     يةوما هي حالة الطقس اليوم    ،يزرع ومتي يحصد وكيف يسوق المحصول     
، وغيرها من نشرات األخبار الزراعية المذاعة يومياً علـي          لزراعية لمختلف المنتجات ا   يةاليوم

؛ Yadav etal.,2011:45-46(ىالهند زيونــالتليفنترنت أو علي شاشات المواقع الزراعية باإل
54:Pal et al., 2009  290 ؛: Halakatti et al., 2010 110 ؛:(Badodiya et al.,2010.  
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والجامعات والمنظمـات الزراعيـة      الزراعة الفرنسية  فرنسا هناك تعاون بين وزارة       ىفو
 ع الويـب الزراعيـة فيمـا يعـرف        ـــــمواق ذات الصلة إلنتاج برامج زراعية تبث عبر      

وهو عبارة عن قناة تليفزيونيـة زراعيـة   "Agricultural Web TV"ى الزراعن الويب وزيبتليف
الزراعية المرئية لزراع فرنسا من     نترنت ويتاح من خاللها كم هائل من المعلومات         تبث علي اإل  

خالل أرشيف هائل من البرامج الزراعية المتاحة مجاناً للزائرين من الزراع مـع إتاحـة فقـرة            
 تساؤالت الزراع وفتح باب الحوار والمشاركة والتفاعل مـع الـزراع عبـر         ىأسبوعية للرد عل  

  المتاحة علـى   ىسويق الزراع  وكذلك قناة الت   www.terre.net.frالموقع ومن تلك المواقع موقع      
ـ     ىوبها تحليل للسوق الزراع    www.sati.frوقع  مــ براء اإلقتـصاديين   ـ يناقشه عدد من الخ

  .( Waksman et al., 2009:869-870 ; Waksman et al., 2010:29)والمحليين 
وفي باكستان يتاح العديد من البرامج الزراعية من خالل قناة متخصصة زراعية فـضائية          

ـ "Sohni Dharti"سمها قناة ام و٢٠٠٩ عام ىثها فبدأ ب  ى وأرشيف البرامج لتلك القناة متاحة عل
 . كوسيلة لنشر المعلومات الزراعية    ى إستخدام التليفون المحمول واألرض    ىنترنت باإلضافة إل  اإل
 المساعدة الزراعيـة    وط تسمي خط  مجانية ساخنة   اًقد أتاحت وزارة الزراعة الباكستانية خطوط     لف

(Agr. Helpline)   ـ  ى تسمح للزراع بطرح تساؤالتهم ومقترحاتهم، وهناك خـط سـاخن زراع
ـ          ىلإلنتاج النباتي وآخر لإلنتاج الحيوان      ى وثالث يتعلق بأخبار الطقس وأسـعار الـسوق الزراع

 إتاحة تليفونات محمولة من قبل شركات المحمول        ىهذا باإلضافة إل  . لمختلف المنتجات الزراعية  
 مختلفة صممت خصيصاً للزراع لتسهيل عملية سماع أحدث المعلومـات واألخبـار           الباكستانية ال 

 Tele" وخدمـة  "Mobilink"   والمقدمة من شركة "Kisan Service"الزراعية والخدمة بإسم
Kissan"          المقدمة من شبكة التليفون المحمـول لـشركة "Telenor"       والتـي تـسهل للـزراع 
 Irfan) التي يحتاجون إليها أينما كـانوا علومات الزراعيةين الحصول علي مختلف المـالباكستاني

etal.,2006:418; Khan et al., 2010:167-168; Rehman et al., 2011:120-121)  
ـ       في  و  تـسهيل إسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات         ىتنزانيا تقوم الحكومة بدور هائـل ف

مية مخصصة لتلبيـة حاجـات       محطة إذاعية إقلي   أحد عشرة واإلتصاالت للفقراء الريفيين فهناك     
 كوسـيلة لنـشر     ى إنتشار التليفون المحمول في العديد من القر       ىباإلضافة إل .  تنزانيا ىالزراع ف 

 من شبكات المحمـول   زراعية تكون متاحة كخدمات إرشاديةىالمعلومات الزراعية المختلفة والت   
المجتمعات الريفية وأفـضل    وفيها معلومات عن أماكن بيع المنتجات الزراعية بمختلف          التنزانية

 كأكـشاك  ىنترنـت داخـل القـر    كما أن هناك مراكز متـصلة باإل      . األسعار التسويقية وغيرها  
 ال تصل إليها الكهربـاء أو يتكـرر إنقطـاع التيـار           ىوهناك قر . للمعلومات الزراعية للريفيين  

ـ  الكهربائي بها فتستخدم أجهزة تليفون محمول تعمل بالبطارية الجافة وال تحت           ى اج إلي شحن والت
 Mwakaje,2010:119; Melahioly and )أيـضاً لـزراع تنزانيـا    توفرها شبكات المحمـول 

Saebø,2010:12) .  
لزراع من خالل   ا بينإستخدام التليفون المحمول    نحو تعميم   بدأ مؤخراً اإلتجاه    وفى ماليزيا   

ة إرشادية حسب طلـب      ماليزيا إلتاحة خدمات زراعي    ىالتنسيق والتعاون مع شركات المحمول ف     
نترنت عبر المحمول ومـشاهدة البـث الحـي         المزارع مع خدمات البحث عن المعلومات في اإل       

ـ      ى التليفزيون الماليز  ىللبرامج الزراعية ف    كأحـدث وسـائل     ى ولكن مازالت في أطوارها األول
 ,.Hassan et al.,2010:389-390; Ali et al) البسيطة للـزراع والـريفيين   ىاإلعالم الزراع

2010:3500-3501; Shaffril et al., 2010:356)   
  :طريقة إجراء البحث

 الرئيـسية   ىعلي جميع البرامج الزراعية بقنوات التليفزيـون المـصر         هذا البحث    ىأجر
المتمثلة في القناة األولي والثانية، والقنوات اإلقليمية التي تتضمن قناة القاهرة ، وقناة الدلتا، وقناة               

عتمد البحث علي نوعين من البيانات هما       او. قناة القنال، وقناة الصعيد، وقناة طيبة     سكندرية، و ألا
ولقد تم الحصول علي البيانات الثانوية من عـدة مـصادر شـملت             . بيانات ثانوية وبيانات أولية   

 مختلفة  اً، وأعداد )نترنتاإل(الكتب والمراجع العلمية والمجالت العلمية وشبكة المعلومات الدولية         
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م، وسـجالت اإلدارة   ٢٠١٢ ملحق ماسبيروسات التابع لمجلة اإلذاعة والتليفزيون خالل عام       من
 واستصالح األراضي، وسجالت مركز المعلومـات       ة بوزارة الزراع  ىالمركزية لإلرشاد الزراع  

ولقد تم رصد الخرائط البرامجية الزراعية بالقنوات الرئيسية         .والتوثيق بمركز البحوث الزراعية   
م بواقـع أربـع دورات   ٢٠١٢ليمية في جميع الدورات البرامجية بتلك القنوات خالل عـام       واإلق

ـ                ، ىبرامجية في السنة كل دورة برامجية مدتها ثالثة شهور محدد خاللها اسم البرنـامج الزراع
تالفات المكانية لمختلف القنـوات     عداد خرائط اإلخ  إكما تم   . ومدة إذاعته، ووقت إذاعته بكل قناة     

ة إلي مقر بث كل قناة والمحافظات التي تخدمها وإجمالي المساحة المنزرعة للمحافظـات              لإلشار
أما البيانات األولية فـتم     .  التي شملها البحث   ىالتي تخدمها كل قناة من قنوات التليفزيون المصر       

 الخبرة األكاديمية والمهنية ذات الصلة بـاإلعالم        ىالحصول عليها من مجموعة من الخبراء ذو      
  : شملت ى التليفزيونىراعالز

ـ   ى من حملة الدكتوراه ف    ى مجال اإلرشاد الزراع   ىن ف يالباحث -١  ى اإلرشاد الزراع
 والتنمية الريفيـة    ى الجمهورية، ومعهد بحوث اإلرشاد الزراع     ىبكليات الزراعة علي مستو   

 .بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة
 بقسم اإلعالم بكليـة       الدكتوراه  مجال اإلذاعة والتليفزيون من حملة     ىن ف يالباحث -٢

 . أسيوط والمنيا، وقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرةىاآلداب جامعت
  الرئيـسية  ى البرامج الزراعية بقنوات التليفزيون المـصر      ى ومقدم ىجميع معد  -٣

  .واإلقليمية
 بنقـاط القـوة،   وذلك عن طريق إستمارة إستبيان تم تصميمها لجمـع البيانـات المتعلقـة     

مكونـات  ى   وه ىزيون المصر ـ التليف ىوالضعف، والفرص والتهديدات في البرامج الزراعية ف      
  فرداً من الذين تم حـصرهم ٣٣٥وتم توزيعها علي . "SWOT Analysis" ــىالتحليل الرباع

 منهـا  )ىمـن اإلجمـال   % ٥٤,٩( إستجابة   ١٨٤، حيث بلغ عدد اإلستجابات الواردة       )١جدول(
 إسـتجابة كاملـة     ٥١و )من جملة اإلسـتجابات الـواردة     %  ٧٧,٨( ةـلابة غير كام  إستج١٣٣

   .)من جملة اإلستجابات الواردة% ٢٧,٧(ط ـقـف
 

   توزيع إستجابات المبحوثين من الفئات الثالثة:)١(جدول 
  اإلستجابات الكاملة  جملة اإلستجابات الواردة  إجمالي العدد  فئات المبحوثين  م

  ٤١  ١٣٧  ٢٨٨  ال اإلرشاد الزراعيالباحثون في مج  ١

  -  ٣٧  ٣٧  الباحثون في مجال اإلعالم  ٢

  ١٠  ١٠  ١٠  معدو ومقدمو البرامج الزراعية  ٣

  ٥١  ١٨٤  ٣٣٥  الجملة

  ٢٧,٧  ٥٤,٩     المئويةالنسبة

  
  :عرض ومناقشة النتائج

  :يمكن عرض نتائج هذا البحث علي النحو التالي
  :ىالتليفزيون المصر ىالخرائط البرامجية الزراعية ف: أوالً

 من خالل القنوات الرئيسية واإلقليميـة       ىيتم بث البرامج الزراعية في التليفزيون المصر       
  فـى  وضـح مكما  فالقناة األولى   . في أربع دورات برامجية خالل العام مدة كل منها ثالثة أشهر          

ع دقـائق مـن    الفقرة الزراعية في برنامج صباح الخير يا مصر لمدة سـب    تبث يومياً ) ٢(جدول  
برنامج سر األرض يـوم  ) القناة الرابعة سابقاً(بينما تبث قناة الدلتا  الساعة السابعة والربع صباحاً     

، وبرنامج حبة خير يوم الجمعة لمدة ربـع       لمدة عشرون دقيقة من الساعة السادسة مساء       اإلثنين
ـ الق( إلسكندريةاأما قناة  .ساعة من الساعة السابعة إال ربع صباحاً      فتبـث  )  سـابقاً اة الخامـسة ن

  . ن دقيقةيبرنامج سر األرض يومى األحد والخميس الساعة السادسة مساء لمدة ال تتعدي عشر
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              وتبث قناة القنال برنامج سر األرض يومى السبت واألربعاء الساعة الثامنة والثلث مـساء
 والنصف ظهـراً لمـدة      الطيبة يوم الثالثاء الساعة الواحدة     لمدة عشرون دقيقة وبرنامج األرض    

ثنـين واألربعـاء    إلتبث برنامج سر األرض يـومى ا      ) القناة السابعة سابقاً  (وقناة الصعيد . ساعة
الساعة التاسعة إال عشر دقائق لمدة ال تتعدى عشرون دقيقة، وبرنامج المجلـة الزراعيـة يـوم            

) القناة الثامنة سـابقاً   (بة  أما قناة طي  . األربعاء الساعة الواحدة ظهراً لمدة ال تتعدى عشرون دقيقة        
فتبث برنامج سر األرض يومي السبت والثالثاء الساعة الرابعة والنصف عصراً لمدة ال تتعـدي            

وبرنامج أرض طيبة يوم الجمعة الساعة الثانية والنصف ظهـراً لمـدة نـصف               عشرون دقيقة، 
  .ساعة

بـث و الفتـرة     أن أهم هذه البرامج الزراعية من حيث تكـرار ال         ) ٢(ويتضح من جدول    
الزمنية هى الفقرة الزراعية ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي تبث يومياً على القناة األولـى ،                 
يليه برنامج سر األرض الذي يتم بثه بمعدل يوم أو يومين بمختلف القنوات اإلقليمية مـن القنـاة        

  .الرابعة حتي القناة الثامنة لمدة ال تتعدي عشرين دقيقة للحلقة الواحدة
ويالحظ أيضاً من الجدول أن هناك قنوات ال تقدم بها أية برامج زراعية مثل القناة الثانيـة         
والقناة الثالثة، كما أن هناك بعض اإلختالفات في مواعيد البث و الفترة الزمنية لبعض البـرامج                

ـ          بوع فى الدورات المختلفة ، فعلى سبيل المثال كان برنامج سر األرض يتم بثه يومين فـى األس
كمـا أن   . خالل الثالث دورات البرامجية األولى أما فى الدورة الرابعة فكان يتم بثه يوماً واحداً               

 ٨٠ الزمنية المخصصة شهرياً لهذا البرنامج تقلصت فى الدورة البرامجية الرابعـة إلـى               فترةال
عد بـث هـذا   كما تغير أيضاً مو . دقيقة فى الثالث دورات األولى ١٦٠دقيقة فى الشهر بدالً من      

  .البرنامج فى الدورة الرابعة فى قناة الصعيد
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  ىخريطة البرامج الزراعية في قنوات التليفزيون المصر) ٢(جدول 
  البرامج الزراعية

الدورة   القناة
  البرامجية

الفقرة الزراعية 
في برنامج صباح 

  الخير يا مصر
  ) ق٧المدة  (

  سر األرض
  )ق٢٠المدة (

  رحبة خي
  )ق١٥المدة (

  األرض الطيبة
  )ق٦٠المدة (

  المجلة الزراعية
  )ق٢٠المدة (

  أرض طيبة
  )ق٣٠المدة (

 ٧يومياً الساعة   األولي
            صباحاً

،،        ،،       الثانية
،،            

،،        ،،       الثالثة
،،            

  األولي

،،        ،،       الرابعة
،،            

  ثنين والجمعة اإل    األولي
           مساء٦الساعة 

          ،،        ،،     ،،    الثانية
          ،،        ،،     ،،    الثالثة

  الدلتا
 ٤ق (

  )سابقاً
  ثنينإلا    الرابعة

   مساء٦ الساعة 
  الجمعة 

  باحاًص٦,٤٥الساعة
      

  األحد والخميس     األولي
           مساء٦الساعة 

          ،،        ،،     ،،    الثانية
          ،،        ،،     ،،    الثالثة

  اإلسكندرية
 ٥ق (

  )سابقاً
          ،،        ،،     ،،    الرابعة

    األولي
السبت واألربعاء 

  مساء ٨,٢٠الساعة 
الثالثاء الساعة   

      عصراً ٣

    ،،        ،،     ،،    الثانية
الثالثاء الساعة 

   ظهرا١,٣٠ً
    

،،        ،،         ،،        ،،     ،،    الثالثة
،،      

  القنال
 ٦ق (

  )سابقاً

،،        ،،         ،،        ،،     ،،    الرابعة
،،      

    األولي

 ٨,٥٠ثنين الساعة اإل
مساء  

األربعاء الساعة 
   صباحا١١,٥٠ً

  األربعاء     
    مساء٧الساعة 

  األربعاء       ،،        ،،     ،،    الثانية
    ظهراً ١عة السا

،،        ،،           ،،        ،،     ،،    الثالثة
،،    

  الصعيد
  ٧ق (

  )سابقاً

    الرابعة
ثنين واألربعاء اإل

   مساء٨,٥٠الساعة 
         ،،        ،،

،،    

    األولي
السبت والثالثاء 

  عصرا٤,٣٠ًالساعة 
      --  

        ،،        ،،     ،،    الثانية
الجمعة الساعة 

  ظهرا٢,٣٠ً

،،        ،،             ،،        ،،     ،،    الثالثة
،،  

  طيبة
   ٨ق (

  )سابقاً 

،،        ،،             ،،        ،،     ،،    الرابعة
،،  

  ال تقدم أية برامج زراعية  الثانية
  القاهرة

  ال تقدم أية برامج زراعية  )٣ق  (

، مواعيد بث حلقـات       المركزية لإلرشاد الزراعية   ؛ اإلدارة  ٢٠١٢مجلة اإلذاعة والتليفزيون، ملحق ماسبيروسات،      : (المصدر
  ).ى؛ القنوات اإلقليمية بالتليفزيون المصر ٢٠١٢سر األرض خالل عام 

  
  
  



Assiut J. Agric. Sci., (45) No. (2) 2014 (217-231)   (Special Issue) 
(The 7th Conference of Young Scientists) Fac. of Agric. Assiut University April, 28, 2014 

 223 

  
  

  :اإلختالفات المكانية في خريطة البرامج الزراعية: ثانياً 
يتم بث البرامج الزراعية وكما سبق ذكره من خالل القنوات الرئيسية واإلقليمية المختلفـة              

 فالقناة األولي والتي يتم من خاللها بث      ). ٣جدول  (تي يختص كل منها بمنطقة جغرافية معينة        وال
أمـا بالنـسبة    . برنامج صباح الخير يا مصر تغطي جميع أنحـاء الجمهوريـة          الفقرة الزراعية ب  

فقناة القاهرة تخـدم    ). ١خريطة  ( فتغطي عدداً محدوداً من المحافظات       ىللقنوات اإلقليمية األخر  
 أكتوبر والجيزة  والقليوبية ، وهـي        ٦و ، وتشمل محافظات القاهرة وحلوان    ىليم القاهرة الكبر  إق

 سـر  ىيتم من خاللها بث برنـامج أما قناة الدلتا والتي . ال تقدم أية برامج زراعية علي اإلطالق  
 محافظات الغربية وكفـر     التى تشمل األرض وحبة خير فهي تغطي محافظات إقليم وسط الدلتا و         

سكندرية والتي يتم من خاللها بـث برنـامج         ألوبالنسبة لقناة ا  . شيخ ودمياط والدقهلية والمنوفية   ال
ـ      . سكندرية والبحيرة  ومطروح   سر األرض فهي تغطي محافظات األ       ثأما قناة القنال والتـي تب

 سر األرض واألرض الطيبة فهي تخـدم إقلـيم قنـاة الـسويس ويـشمل محافظـات            ىبرنامج
قناة الـصعيد والتـي   أما .رسعيد والسويس والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء     اإلسماعيلية وبو 

تخدم إقليم شمال الصعيد ويضم محافظـات بنـي         ف سر األرض والمجلة الزراعية      ىتبث برنامج 
تخدم إقليم  برنامجى سر األرض وأرض طيبة        تبث  قناة طيبة   ، و  سويف والمنيا والفيوم وأسيوط   

  ).١ خريطة ،٣جدول (جنوب الصعيد ويشمل محافظات قنا واألقصر وسوهاج وأسوان
تباين الزمام المنزرع بالمحافظات المختلفـة التابعـة لكـل قنـاة            ) ٣(ويتضح من جدول    

بإستثناء القناة األولي التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ إجمالى الزمام المنزرع بهـا                
ونجـد ترتيـب المـساحات المنزرعـة     .  فـدان  ٧٨١٦٥٧١ضي القديـمة والجديـدة     في األرا 

بالمحافظات التي تخدمها كل قناة من األعلي مساحة لألقل مساحة هي كالتالي قناة الدلتا تليها قناة                
فقناة الدلتا تغطي مساحة    . الصعيد ثم قناة القنال ثم قناة األسكندرية فقناة طيبة وأخيراً قناة القاهرة           

تزيد عن اثنين مليون فداناً بينما قناة القاهرة فمساحة الزمام المنزرع بالمحافظات التي تخدمها ال               
ومع ذلك التفاوت في الزمام المنزرع بالمحافظـات المختلفـة التـى            . تتعدى نصف مليون فداناً   

ت محـدودة ،  تخدمها كل قناة إقليمية إال أن البرامج الزراعية التي يتم بثها من خالل تلك القنـوا       
فبرنامج حبـة خيـر    .  دقيقة أسبوعياً  ٦٠وكذلك الفترة الزمنية المخصصة ألى برنامج ال تتعدى         

علي سبيل المثال الذي يبث من خالل قناة الدلتا والتي تخدم أكبر زمام منـزرع علـي مـستوي           
ربع ساعة   مليون فدان يتم بثه مرة واحدة أسبوعياً يوم الجمعة ولمدة            ٢الجمهورية والذي يتعدي    

أما برنامج المجلة الزراعية الذي يبث علي قناة الصعيد يـذاع مـرة واحـدة               ).  دقيقة فقط  ١٥(
وبرنامج األرض الطيبـة    . أسبوعياً أيضاً يوم األربعاء الساعة الواحدة ظهراً لمدة عشرون دقيقة         

قيقة من خالل   يذاع مرة واحدة أسبوعياً يوم الثالثاء الساعة الواحدة والنصف ظهراً لمدة ستون د            
أما برنامج أرض طيبة فيتم بثه علي قناة طيبة مرة واحدة أسبوعياً لمدة نصف ساعة               . قناة القنال 

أما برنامج سر األرض فيـذاع علـي مختلـف          . من الساعة الثانية والنصف ظهراً    )  دقيقة ٣٠(
 فتـرة  أعلـي   ) ٤(ويوضح جدول   . القنوات اإلقليمية لمدة ال تتعدى عشرين دقيقة يومين أسبوعياً        

شهر تليها قناة طيبة ثـم      /  دقيقة   ٤٠٠زمنية مخصصة شهرياً للبرامج الزراعية بقناة القنال وهي       
   .قناة الصعيد ، ثم القناة األولى ثم قناة األسكندرية وأخيراً قناة الدلتا
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  تخدمها ى الزمنية للبرنامج والمحافظات الت    فترة اإلختالفات بين القنوات من حيث ال      :)٣(جدول  
  وجملة الزمام المنزرع بها

  البرنامج  القناة
 الزمنية الفترة

  للبرنامج

  شهر/ دقيقة 
الزمام المنزرع   التى تخدمهاالمحافظات 

  بالفدان

الفقرة الزراعية في برنامج   األولي
  ٧٨١٦٥٧١  جميع محافظات الجمهورية  ش/ ق٢١٠  صباح الخير يا مصر

  القاهرة

  ) سابقا٣ًق (
 أكتوبر ٦ وحلوان والقاهرة  --  --

  والجيزة والقليوبية
٤٠٧٩٩٧  

   سر األرض- ١
  *ش/ ق١٦٠

  **س/ ق٨٠
  الدلتا

  ) سابقا٤ًق (
  **ش/ ق٦٠   حبة خير- ٢

 – دمياط – كفر الشيخ –الغربية 
   الدقهلية–المنوفية 

٢٠٤٧٨٥٤  

  اإلسكندرية

  ) سابقا٥ًق (
 مرسي – البحيرة –اإلسكندرية   ش/ ق١٦٠  سر األرض

  ١٣٢٩٢٢٠  مطروح

  القنال  ش/ ق١٦٠   سر األرض- ١

  ش/ ق٢٤٠   األرض الطيبة- ٢  ) سابقا٦ًق (

 – بورسعيد –اإلسماعيلية 
 شمال – الشرقية –السويس 
   جنوب سيناء–سيناء 

١٥٤١٢٠٩  

  الصعيد  ش/ ق١٦٠   سر األرض- ١

  ش/ ق٨٠   المجلة الزراعية- ٢  ) سابقا٧ًق (

 – الفيوم – المنيا –بني سويف 
  أسيوط

١٥٨١٣٩٢  

  طيبة  ش/ ق١٦٠   سر األرض- ١

  ش/ ق١٢٠   أرض طيبة- ٢  ) سابقا٨ًق (

 – األقصر – قنا –سوهاج 
  ٩٠٨٨٩٩  أسوان

  .امج خالل الدورات البرامجية األولي والثانية والثالثة بالقناةن الزمنية المخصصة شهرياً للبر الفترة* 
  .بقناة الدلتا ٢٠١٢ورة البرامجية الرابعة لعام امج خالل الدن الزمنية المخصصة شهرياً للبر الفترة**

  .٢٠١٢، ى ؛ قنوات التليفزيون المصر٢٠١٠، ى وزارة الزراعة وإستصالح األراض: المصدر
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  مقرات بث القنوات اإلقليمية بالتليفزيون المصرى  

 

  
  حدود المحافظات التى تخدمها القناة

  

  التوزيع الجغرافى للقنوات اإلقليمية فى التليفزيون المصرى )١(خريطة 
 

الزمنية المخصـصة   فترة   تنازلياً حسب جملة ال    ى ترتيب قنوات التليفزيون المصر    :)٤(جدول  
   ٢٠١٢شهرياً للبرامج الزراعية بكل قناة خالل عام 
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  )شهر/ دقيقة (  المخصصة شهرياً للبرامج الزراعية الزمنية فترةجملة ال  القناة           
  ش/ ق٤٠٠  ) سابقا٦ًق (القنال 
  ش/ ق٢٨٠  ) سابقا٨ًق (طيبة 

  ش/ ق٢٤٠  ) سابقا٧ًق (الصعيد 
  ش/ ق٢١٠  األولي

  ش/ ق١٦٠  ) سابقا٥ق  (اإلسكندرية 
  الدلـتا  *ش/ ق١٦٠

  **ش/ ق١٤٠  ) سابقا٤ًق (
  --  ) سابقا٣ًق (القاهرة 

  . والثانية والثالثة بالقناةىمج خالل الدورات البرامجية األول الزمنية المخصصة شهرياً للبرافترةال* 
  .م ٢٠١٢ الزمنية المخصصة شهرياً للبرامج خالل الدورة البرامجية الرابعة لقناة الدلتا خالل عام الفترة** 

  . السابق ذكرهما٣ ، ٢ ىمستخلص من جدول: المصدر    
  

  :"SWOT Analysis" ىتطبيق أسلوب التحليل الرباع: ثالثاً 
 لإلعـالم   (SWOT) نقاط القوة والضعف والفـرص والتهديـدات          عدد من  تم إستخالص 

 الرئيـسية    من خالل الخرائط البرامجية الزراعيـة بـالقنوات        ى التليفزيون المصر  ى ف ىالزراع
 الخبراء األكاديميين والمهنيين الـذين إسـتجابوا   ى تم إجراؤه عل ى ونتائج اإلستبيان الذ   واإلقليمية

 للبرامج الزراعية في قنوات التليفزيون      ىنتائج التحليل الرباع  ) ٥( جدول   لخصوي.  الدراسة لهذه
توافر  و ، القنوات اإلقليمية  ددــى تع ه أهم نقاط القوة     يتضح من هذا الجدول أن    حيث   ،ىالمصر

 وتناول القنوات اإلقليميـة لموضـوعات     ى،  وطول فترة البث التليفزيون   ،  البنية التحتية اإلتصالية  
إستخدام و ، كمصدر للمعلومات الزراعية   ىوالثقة في التليفزيون الرسم   ،  زراعية مناسبة لكل إقليم   

أما أهـم نقـاط    .التليفزيون بواسطة أعداد كبيرة من الريفيين، وتدعيم الدولة للتليفزيون الحكومى 
هد الضعف فتتلخص فى عدم كفاية البرامج الزراعية كماً ونوعا، وفقد عناصـر الجـذب للمـشا       

بمختلف البرامج الزراعية، وغياب التقييم الدوري للبرامج، ومحدودية التغذية المرتدة مـن قبـل          
نقص الموارد البشرية المؤهلة أكاديمياً وعملياً لتقـديم وإخـراج           و ،المشاهدين للبرامج الزراعية  

البـرامج  إغفال التنويه عن    و،  البرامج الزراعية، وضعف الميزانية المخصصة للبرامج الزراعية      
  .الزراعية التي يتم بثها

التنسيق والتعاون بين التليفزيون والمراكز البحثية الزراعية       بينما تلخصت أهم الفرص فى      
تـوفير  وتوفير فرص عمل للخريجين من التخصصات ذات الصلة، و        ،  المنتشرة في أقاليم مصر   

تفعيـل المراكـز     زراعيـة، و   إجراء تقييم لما يقدم من برامج     التدريب الالزم للكوادر البشرية، و    
توافر الكهرباء ورخص   تشجيع اإلستثمار في قطاع الزراعة، و     اإلرشادية بالمحافظات المختلفة، و   

أهم التهديدات فهى زيادة حدة المنافسة مع تعـدد          أما .أثمان أجهزة التليفزيون وانتشارها بالريف    
عـدم إنتظـام   رامج الزراعيـة، و  البىضعف إقبال اإلعالميين علي العمل ف    القنوات الفضائية، و  

 الـسياسية والترفيهيـة،     ىزيادة إهتمام المشاهدين بالنواح    في المناطق الريفية، و    ىالتيار الكهربائ 
ـ  ىضـاَلة المحتـو    شريحة من المجتمع المصرى، و     ىفقدان الثقة فى التليفزيون لد    و  ى اإلعالم

موارد الالزمة إلنتـاج البـرامج      ضخامة ال المقدم بسبب كثرة اإلعالنات التليفزيونية، و     ى  الزراع
   .الزراعية التليفزيونية
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 للبرامج الزراعية فـي التليفزيـون   "SWOT Analysis" ى التحليل الرباع نتائج:)٥(جدول 
  ىالمصر

 (Weaknesses)نقاط الضعف  (Strengths)نقاط القوة 
  .زراعية كماً ونوعاً عدم كفاية البرامج ال-١  . تعدد القنوات التليفزيونية اإلقليمية-١

 فقد عناصر الجذب للمـشاهد بمختلـف البـرامج          -٢  .توافر البنية التحتية اإلتصالية - ٢
  .الزراعية

  . غياب التقييم الدوري للبرامج-٣  . طول فترة البث التليفزيوني-٣

 تناول القنوات اإلقليميـة لموضـوعات زراعيـة         -٤
  مناسبة لكل إقليم

 المشاهدين للبرامج دة من قبل التغذية المرت  محدودية   -٤
  .الزراعية

فزيون الرسمي كمصدر للمعلومـات    ـ الثقة في التلي   -٥
  .الزراعية

 نقص الموارد البشرية المؤهلة أكاديميـاً وعمليـاً         -٥
  .لتقديم وإخراج البرامج الزراعية

بواسـطة أعـداد كبيـرة مـن      إستخدام التليفزيون    -٦
  .الريفيين

  . للبرامج الزراعية ضعف الميزانية المخصصة-٦

  . إغفال التنويه عن البرامج الزراعية التي يتم بثها-٧  . تدعيم الدولة للتليفزيون الحكومي-٧

 (Threats)التهديدات  (Opportunities)الفرص 
 التنسيق والتعاون بين التليفزيون والمراكز البحثيـة        -١

  .الزراعية المنتشرة في أقاليم مصر
  .سة مع تعدد القنوات الفضائية زيادة حدة المناف-١

 توفير فرص عمل للخريجين من التخصصات ذات        -٢
  .الصلة 

 ضعف إقبال اإلعالميين علي العمل فـي البـرامج        -٢
  .الزراعية

  .في المناطق الريفية عدم إنتظام التيار الكهربائي -٣   توفير التدريب الالزم للكوادر البشرية -٣

 زيادة إهتمـام المـشاهدين بـالنواحي الـسياسية          -٤   برامج زراعية  إجراء تقييم لما يقدم من-٤
  .والترفيهية

 التليفزيون لدي شريحة من المجتمع      ى فقدان الثقة ف   -٥  المحافظات المختلفة تفعيل المراكز اإلرشادية ب-٥
  .ىالمصر

ـ المحتوي اإلعالمي الزراعي المقدم     ضاَلة   -٦   تشجيع اإلستثمار في قطاع الزراعة -٦ سبب ب
  .ة التليفزيونياتاإلعالنكثرة 

 ورخص أثمان أجهـزة التليفزيـون      اءكهربتوافر ال  -٧
  .ريف بالوانتشارها

 البرامج الزراعيـة    ضخامة الموارد الالزمة إلنتاج    -٧
  .التليفزيونية

  .استمارات اإلستبيان: المصدر
  

  :هالخالص

ـ     ضوء النتائج البحثية السابق عرضها يمكن القول بأن تفعيل         ىف  فـي   ى اإلعـالم الزراع
 يحتاج لمزيد من البحوث المتعلقة بتقييم الزراع لتلـك البـرامج الزراعيـة              ىالتليفزيون المصر 

لكافة العوامل اإلستراتيجية الداخلية والخارجيـة      واألوزان النسبية   وبحوث تتعلق بتحديد األهمية     
لبدائل اإلستراتيجية مع للخروج بعدد من ا  (SWOT Analysis) ىالتحليل الرباعالتى تضمنها 

إجراء دراسات متعمقة حول اإلختالفات المكانية للقنوات اإلقليمية المختلفة وأثر تلك اإلختالفـات    
 كمحـاوالت لتفعيـل     ىعلي خرائط البرامج الزراعية بمختلف تلك القنوات بالتليفزيون المـصر         

  .اإلعالم الزراعى فى مصروتطوير 
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  :المراجع
  :مراجع باللغة العربية

، وزارة  " سـر األرض  "مواعيد بث حلقـات      )٢٠١٢(اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي      - ١
ــة وا ــسالزراعـــ ــاح تـــ ــاهرة ، متـــ ــي ، القـــ صالح األراضـــ

    http:www.caae.eg.com/new/index:على
إدارة العالقـات العامـة المـدخل        )٢٠٠٨(الجمال، راسم محمد وخيرت معوض عيـاد         - ٢

   .انية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرةاإلستراتيجي، الطبعة الث
اإلعالم إشكاليات التخطيط والممارسـة، دار جريـر         )٢٠١٠(الدليمي، عبد الرزاق محمد      – ٣

  .للنشر والتوزيع، عمان، األردن
أثر القنوات الفضائية علي القيم األسرية، العربي للنـشر          )٢٠٠٩(السيد، محمد عبد البديع      – ٤

  .والتوزيع، القاهرة
  .التليفزيون النوعي ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة )٢٠١١(الضبع ، رفعت عارف  – ٥
العتيبي،عبد الهادي سعدون؛يوسف يعقوب السلطان؛ محمود عبد الجواد ؛ وجيـه صـوايا              – ٦

 SWOT)التحليل الرباعي لمواطن القـوة والـضعف والفـرص والمخـاطر      )٢٠٠٥(
analysis) : لألبحاث العلمية ، معهد الكويت لألبحاث العلمية،        د الكويت حالة معه  دراسة

-http:/www.kisr.edu.kw/Data/Site3/images/kisr: الكويـــت، متـــاح علـــي 
Publications/99906-41-41-2pdf.  

 نشأتها وتطورهـا ، دار الفجـر للنـشر          –وسائل اإلتصال    )٢٠٠٨(حجاب ، محمد منير      – ٧
  .والتوزيع، القاهرة

 رؤيـة   –تأثير القنوات الفضائية علي الثقافـة العربيـة          )٢٠٠٨(، عدلي سيد محمد     رضا   - ٨
: ، القاهرة، متاح على   ١٨٩إتحاد اإلذاعة والتليفزيون ، العدد       تحليلية، مجلة الفن اإلذاعي،   

www.egyptradio.tv  
ات  تطبيقاته في المؤسس   –نظرياته  –التخطيط اإلعالمي أسسه   )٢٠٠٩( ، عبد المجيد     ىشكر – ٩

والقنوات الفضائية وإدارة األزمات ومجـاالت اإلعـالم         الصحفية واإلذاعية والتليفزيونية  
   .القاهرة بوي والتنموي، دار الفكر العربي،التر

 التـأثير والتـأثُر، دار أقـالم    –اإلعالم الفضائي والمجتمع   )٢٠١١(عبدالحميد ، صالح     – ١٠
  .للنشر والتوزيع ، القاهرة

 –اإلعالم الفضائي، دار أسامة للنشر والتوزيـع، عمـان           )٢٠١٠( حسين   عواد، فاطمة  – ١١
  .األردن

، ٣٣٥ ،   ٣٣٠ ،   ٣٢٥ملحق ماسبيروسـات أعـداد       )٢٠١٢(مجلة اإلذاعة والتليفزيون     – ١٢
، وزارة اإلعالم ، القـاهرة، وموقـع        ىالتليفزيون المصر  ، إتحاد اإلذاعة و    ٣٦٧ ،   ٣٣٩

   http://www.ertu.org: اإلتحاد متاح علي 
مؤشر علـي اإلعـالم     (األفالم الوثائقية العلمية العربية      )٢٠١٢(نصار، أيمن عبد الحليم      -١٣

، رسالة ماجستير ، قسم اإلعـالم واإلتـصال، كليـة اآلداب            ) العلمي المتخصص عربياً  
-http://www.ao :الـدنمارك ، متـاح علـي    ىوالتربية ، األكاديمية العربية المفتوحة ف

academy.org.  
نـشرة   )٢٠١٠( وزارة الزراعة واستصالح األراضـى ، قطـاع الـشئون اإلقتـصادية              -١٤

  ،اإلحصاءات الزراعية ، المحاصيل الصيفية والنيليـة ، الجـزء الثـانى ، عـدد يوليـو                
  . مصر العربية جمهورية
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Spatial Differences in the Egyptian Television Agricultural 
 Programmes Map and Analyzing these Programmes Using SWOT 

Analysis 
& Bahgat M. Abdel-Maksoud Hend Hosny Aly  

Dept. of Rural Sociology and Agricultural Extension Fac. of Agric., Assiut Uni., Egypt 

Abstract: 

The main objectives of this study are to know: (a) spatial differences in the 

Egyptian agricultural television programmes, and (b) analyzing these pro-

grammes using SWOT analysis. In order to achieve the first objective, all agri-

cultural television programmes addressed through the basic and different local 

channels during the year 2012 were determined. In order to achieve the second 

objective, a survey was carried out on a group of 51 academic and professional 

experts in agricultural extension and information. 

Results showed that only five agricultural television programmes were ad-

dressed through the basic and local channels. Results also showed that the fre-

quency and the period of time of these programmes were limited. Spatial differ-

ences among different regions were found. Strengths, weaknesses, opportunities, 

and threats were determined. The study concluded that further research is needed 

to evaluate priorities of these SWOT factors in order to put a better strategic plan 

for the television agricultural programmes in the Egyptian television. 

 

  
 


