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 شكر وتقدير
  

داً  ده حم نعم، أحم دوم ال راً  الحمد  بفضله وحده ت ً طيب كثي ً  ا ا ذ مبارك م إجراء ھ د ت  دراسةال هفق
ة الزراعة دكتور -بقسم االجتماع الريفى واإلرشاد الزراعى بكلي اھرة تحت اشراف األستاذ ال ة الق / جامع

ى الستاذ اإلرشاد الزراعى بالقسم، والمشرف الرأھدى محمد الجنجيھى  دكتور، دراسةئيسى عل د / وال عب
اعد  تاذ المس زام األس افي ع ى الش انى عل م والمشرف الث ةالبالقس دكتور، دراس تاذ ال د / واألس د الحمي عب

د  راھيم أحم اد أإب ة -الزراعىستاذ اإلرش ة الريفي اد الزراعي والتنمي د بحوث اإلرش يس بحوث بمعھ  -رئ
  .دراسةلا مركز البحوث الزراعية والمشرف الثالث على

ا  ةجد الباحثتوال    ه عن عظيم شكرھتستطيع أن تم ر ب الغ امتنانھ اعب ا  اوب تھا ستاذألوعرفانھ
دة و ة الوال ت بمثاب ى كان تاذ الت دكتوراألس دى/ ال ات ھ ن توجيھ ه م ا قدمت ى م ى عل جيعھو الجنجيھ  اتش

اءهالعلمية  اومقترحاتھ االمستمر ومساعدتھ ه  البن ان ل د مضن ك ه من جھ ا بذلت ر فى إعداد وم ر األث أكب
راج  ةال ذهھوإخ ور دراس ى الن ا  ،إل دم الباحثتكم ان ةتق ل الشكر والعرف تاذأل بجزي ا س تاذ ھا ومعلمھ األس
ه طوال إجراء ھ هجھدعظيم على عبد الحميد إبراھيم / الدكتور اءة ال هوتوجيھات دراسةالذه ووقت ا بن وم

ة وقدمه من  وفير تسھيالت قيم م يبخل فى ت ذى ل ة ال ذالمراجع الكاف ا فى إعداد ھ م االستعانة بھ ه تى ت
، مع دعائى دراسةالذه خراج ھإتشجيعه المستمر ومقترحاته البناءه التى كان لھا أكبر األثر فى و دراسةال

  .والرزق ورغد العيش لھما أن ينعم هللا عليھما بموفور الصحة
دكتور   ة بالشكر لألستاذ ال و الس/ كما تتوجه الباحث رى حسن أب عود أستاذ اإلرشاد الزراعي خي
ة-محمد فتحي الشاذلي أستاذ اإلرشاد الزراعي بكلية الزراعة/ ، واألستاذ الدكتوربالقسم  اإلسكندرية جامع

  .ھذه الرسالة على تشريفھم بقبول تحكيم
ة    ادة أعضاء ھيئ دير للس ة بخالص الشكر والتق دم الباحث دريس بالقسم وتتق وة الت ع األخ وجمي

  . دراسةالھذه إجراء لما قدموه من عون خالل بالقسم والعاملين اعدين والمعيدين المدرسين المس
نھم  شكركما تتوجه الباحثة بال   ذكر م ة وتخص بال  لمعھد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفي

تاذ ا دألس دكتور الوال ھيالت/ ال ن تس ه م ا قدم ليم لم ؤاد س عو ف وفير مراج د وت راج  جھ ي أخ اھمت ف س
ة أحمد جمال الدين وھبة / ، واألستاذ الدكتوردراسةال ة الريفي د بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمي مدير معھ

دكتوردراسةاله سھيالت ساھمت فى انجاز ھذعلى ما قدمه من ت د شفيع سالم أستاذ / ، واألستاذ ال محم
تتقدم بالشكر والتقدير ألسرة  ، كما اليفوت الباحثة أنمحمد أحمد فريد/ ، واألستاذ الدكتوراالجتماع الريفى

نھم ذكر م ات اإلرشادية وتخص بال دكتور األستاذ قسم بحوث الطرق والمعني ألستاذ ، واحسن شرشر/ ال
ور، / ، واألستاذ الدكتورسھير لويس/ الدكتور دكتوراألستاذ وحمدى أن د فھمى،  /ال دكتوراألستاذ وعي / ال

اوى ه الفيش دكتورط اروق، وال/ ، وال د ف حاتة /دكتورمحم عبان ش ي ، ش ع الريف م بحوث المجتم ن قس وم
  . عبد الغفار سمير/ ومن قسم بحوث البرامج األستاذ الدكتورصيام عبد الغفور، / الدكتوراألستاذ 

/ المھندسةودعاء محمد / الدكتوركما تقدم الباحثة خالص شكرھا وتقديرھا ألخواتھا وأصدقائھا 
دين/ ندسةالمھمن قسم المجتمع الريفي، و إنجى خيرى اتبحوث من قسم  وسام محى ال  الطرق والمعين

ى  ة عل ة النوباري رة ومراقب اإلرشادية، كما تتوجه الباحثة بالشكر لكل فريق العمل الميداني بمحافظة البحي
ة ذكر المھندس ص بال اعدات وتخ ھيالت ومس ن تس دموه م ا ق رة، / م ة البحي كيندي بمحافظ ى الس من

، بيوميضحى /والمھندسةجيھان، / واآلنسة، نبيلة القاضي/ والمھندسةمنى حسين الصفتي، / والمھندسة
  .شعبان أشرف/ المھندس، ومحمد شتا/ المھندسو

راً و ه ب أخي ات أتوج مى آي ق أس اص والعمي كر الخ ل الش ان بالجمي ى والعرف دى إل دتى ووال وال
ة خالل مراحل اوعمتي وأخوتى  ذلوه من رعاي ا ب ة دراسةلعلى ما تحملوه من عناء ومشقة وم .المختلف

            
  وهللا ولى التوفيق                                                                                 

 ةالباحث                                                                                       
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ABSTRACT 

The current study aimed mainly to achieve the following objectives: evaluate the educational 
agricultural extension messages integrated with population and environment messages which 
loaded on video-films produced by the mainstreaming population, environment and food security 
issues into agricultural extension programmes project, this depended on three dimensions: video- 
films content analysis; explore the level of the three studied video-films fulfillment of educational 
and technical quality assurance criteria from respondents’ point of view; and determine the three 
studied video-films  impact by measuring the knowledge degrees change ratio in the immediate 
span for the rural respondent’s targets. Also determining the affecting studied independent 
variables on the rural respondent's knowledge degrees change ratio in the immediate span 
regarding studied video-films contents as dependent variable. Finally developing a proposal for 
an appropriate mechanism for messages integration process.       
     This study was conducted in six villages in Bhera governorate  and in Nubaria directorate, the 
total numbers of video-films was identified as 24 video-films that produced by the project in the 
previous two phases, those 24 video-films. The human domain of this current study was contained 
all  MTs and WEWs in the six selected villages and 238 rural respondents, content analysis and 
social survey were utilized, in addition to three questionnaires were developed and tested, data were 
collected during the period from March to May 2009, MTs; WEWs; and rural respondents were 
invited for video-films presentation in groups, a set of statistical tools were used in analyzing the 
obtained study data.  
      The main findings and the extracted conclusions were as follows:  
1. Messages evaluation: 

   a. Results of content analysis showed that extension educational video- films content was 
corresponding with the main project objective that including project documented, which were a 
part of agricultural extension services objectives in Egypt; usage the educational, extension and 
integrative treatment in the studied video-films; the content of all studied video-films was 
directly related to the main objective of each one. 
b. the results showed significant differences between the respondent’s knowledge degrees 
before and after exposure to each one of the three selected studied video-films contents.  
c. MTs’ and VEWs’ mentioned that fulfillment of educational and technical quality 
assurance criteria for the three studied videos were high in generally. The rural respondents 
mentioned that video-film18 was less than the other two video-films for fulfillment of 
educational and technical quality assurance criteria; this results can be attributed to video-film 
length to exceed 20 minutes, as well as using commentary narration and many artistic 
influences. 

2. The correlation relationships:  
a. The results showed a negative significant correlation between the rural respondent's 

knowledge gained degrees change ratio in the immediate span regarding video-films 6, 18 
contents and the three studied video-films contents with the respondent's degree of informal 
social participation at the significant levels (0.05, 0.01).  
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b. The results showed a positive significant correlation between the fulfillment of educational 
and technical quality assurance criteria ratios from the rural respondents’ point of view regarding the 
video-films 6,18 contents and the three studied video-films contents with their  respondent's degree 
of knowledge after exposure to the three studied video-films contents at the significant levels (0.05, 
0.01). 
3. The researchers formulate the following suggestions, extracted from the study finding: 
     The recommendation of agricultural extension both plant and animal production must be 
the mainstay of integrative treatment, that the recommendations in other areas must be based 
upon its.  

a. Preparation of processing integrated messages material must be contained with 
integrated team of specialists in various fields’ message content, which emphasized on validity, 
accuracy, timeliness, and clarity of the educational integrated messages content of each 
recommendation separately. 

b. The extension educational message integrative treatment (the multiple 
recommendations) must be exposuring on a representative personal tongue of the rural 
community and target groups.  

c. Recommendations repeating in the extension educational messages integrative treatment 
(the multiple recommendations), and should preferably be replication process in different 
processors and no cause of stress and boredom.  

d. Increase the space of time approximately one third of the total time of the video-film.  
e. Formulation the extension educational message integrative treatment (the multiple 

recommendations) in accordance with the values, traditions, and true religion, particularly with 
population recommendations.  

f. Preferably the extension educational message integrative treatment (the multiple 
recommendations) be a two-side or bilateral side.  

g. Preferably using the positive aspects to convince more than the negative aspects in the 
extension educational message integrative treatment (the multiple recommendations). 

h. Preferably using the method to follow the order of the educational content of the 
extension educational message integrative treatment (the multiple recommendations). 

i. Preferably the integrated mechanism of the extension educational message integrative 
treatment (the multiple recommendations) contains on a combination of mental, emotional arousal, 
and rational aspects, and using the rational Method in strong and logical arguments and evidences 
presentation. 

j. Ending the extension educational message integrative treatment (the multiple 
recommendations) with a summary contains on integrative treatment of various areas.     

k. Preferred the dramatic treatment for the extension educational messages integrative 
treatment (learning through entertainment) than using the comment method of educational 
content with hanging, especially for rural target groups for the lower educational levels and 
vice versa with the higher educational levels groups. 
Key words: Sustainable Agric. Rural Development, Agric. Extension, Evaluation, 
Audio-Visual Media, Mainstreaming Population, Environment and Food Security 
Issues into Agric. Extension, Integration Messages Technique.
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participation at the significant levels (0.05, 0.01), and the results showed a positive significant correlation 
between the fulfillment of educational and technical quality assurance criteria ratios from the rural 
respondents’ point of view regarding the video-films 6,18 contents and the three studied video-films 
contents with their  respondent's degree of knowledge after exposure to the three studied video-films 
contents at the significant levels (0.05, 0.01). 
3. The researchers formulate the following suggestions, extracted from the study finding: The 
recommendation of agricultural extension both plant and animal production must be the mainstay of 
integrative treatment, that the recommendations in other areas must be based upon its; preparation of 
processing integrated messages material must be contained with integrated team of specialists in various 
fields’ message content, which emphasized on validity, accuracy, timeliness, and clarity of the educational 
integrated messages content of each recommendation separately; the extension educational message 
integrative treatment (the multiple recommendations) must be exposuring on a representative personal 
tongue of the rural community and target groups; increase the space of time approximately one third of the 
total time of the video-film; formulation the extension educational message integrative treatment in 
accordance with the values, traditions, and true religion, particularly with population recommendations; 
preferably the extension educational message integrative treatment be a two-side or bilateral side ; 
preferably using the positive aspects to convince more than the negative aspects in the extension 
educational message integrative treatment; preferably using the method to follow the order of the 
educational content of the extension educational message integrative treatment; preferably the integrated 
mechanism of the extension educational message integrative treatment contains on a combination of 
mental, emotional arousal, and rational aspects, and using the rational Method in strong and logical 
arguments and evidences presentation; ending the extension educational message integrative treatment 
with a summary contains on integrative treatment of various areas; and preferred the dramatic treatment for 
the extension educational messages integrative treatment (learning through entertainment) than using the 
comment method of educational content with hanging, especially for rural target groups for the lower 
educational levels and vice versa with the higher educational levels groups. 
Key words: Sustainable Agric. Rural Development, Agric. Extension, Evaluation, Audio-Visual 
Media, Mainstreaming Population, Environment and Food Security Issues into Agric. Extension, 
Integration Messages Technique.
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  المستخلص العربي 
شادية التعليمية تھدف ھذه الدراسة إلى تقييم الرسائل اإلرشادية التعليمية المتكاملة والمحملة على أفالم الفيديو اإلر

: المنتجة بمعرفة مشروع دمج مفاھيم الثقافة السكانية والبيئية واألمن الغذائي في أنشطة اإلرشاد الزراعي، وذلك من خالل
والتعرف على مدى توفر معايير ضمان الجودة التعليمية والفنية، وتحديد األثر التعليمي  ،تحليل مضمونھا وأشكال تقديمھا

ذلك تحديد المتغيرات المستقلة المدروسة المؤثرة على التغير النسبي لدرجات معلوماتھم المكتسبة، وكذا لھذه الرسائل، وك
  .التوصل لتصور نھائي يحقق فعالية آلية المعالجة التكاملية للرسائل الزراعية اإلرشادية والسكانية والبيئية واألمن الغذائي

فيلم ٢٤الفيديو في  شاملة أفالم بمراقبة النوبارية، وتحددت إجريت ھذه الدراسة بست قرى بمحافظة البحيرة و
السابق إنتاجھا بمرحلتي عمل المشروع، وتضمن المجال البشري جميع مدربي المشروع وفرق  فيديو إرشادي تعليمي،
مبحوثاً ريفياً  ٢٣٨العينة العمدية المشروطة من المبحوثين الريفيين والبالغ قوامھا ھذا باإلضافة إلى العمل بالقرى الست، 

من الفئات المستھدفة، واستخدم منھج تحليل المحتوى والمسح االجتماعي، وجمعت البيانات البحثية بواسطة ثالث 
استمارات أعدت لتحقيق أھداف الدراسة، وتم عرض أفالم الفيديو الثالث المدروسة بمجموعات مشاھدة لكل من مدربي 

فيين، وجمعت البيانات بالمقابلة الشخصية لكل منھما خالل الفترة من مارس إلى المشروع وفرق العمل وللمبحوثين الري
ويمكن تلخيص أھم النتائج  .م، واستخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية لتحقيق أھداف الدراسة٢٠٠٩مايو 

  :المتحصل عليھا في النقاط اآلتية
نتائج تحليل  أوضحت: ملية المحملة على أفالم الفيديو خاللتقييم الرسائل اإلرشادية التعليمية ذات المعالجة التكا. ١

 ،أھداف الخدمة اإلرشادية بمصرو المحتوى تطابق المحتوى التعليمي ألفالم الفيديو المدروسة مع أھداف المشروع
لريفيين ابحوثين معنوية بين درجات معلومات الموجود فروق ، وواستخدام المعالجة التكاملية اإلرشادية التعليمية في األفالم

كل فيلم من األفالم الثالث  قبل وبعد تعرضھم لمحتوى) الرجال، وربات البيوت الريفيات، والشباب(المستھدفة من الفئات 
مرتفع من  يدل على اكتسابھم قدر، بما )٠.٠١(التعليمية المختارة ومحتوى األفالم الثالث إجماالً عند مستوى معنوية 

توفر قيم نسب ارتفاع ، وة الثالث محل الدراسةالتعليمي ةاإلرشادي فالمويدل على المعالجة التعليمية الجيدة لأل ،المعلومات
من وجھة نظر مدربي المشروع  )١٨، ٨، ٦(محتوى أفالم الفيديو الثالث المدروسة بمعايير ضمان الجودة التعليمية والفنية 

مقارنة بمحتوى   ٨و ٦ يرقم ينمحتوى الفيلمبضمان الجودة التعليمية والفنية  ارتفاع توفر لمعاييرتبين وفرق العمل، كما 
 .دقيقة، والستخدامه أسلوب المعلق والعديد من المؤثرات الفنية ٢٠لطول الفيلم لتجاوزه اـلذلك و؛ ١٨الفيلم رقم 

ومات المكتسبة لفئات المبحوثين التغير النسبي في درجات المعلسالب بين  معنويارتباط وجود  :العالقات اإلرتباطية. ٢
وبمحتوى الثالث أفالم فيديو إجماالً ودرجة  ١٨و  ٦الفيلم رقم  من الريفيين المستھدفين مجتمعين والمتعلقة بمحتوى

توفر معايير ضمان موجب بين نسب  معنوييوجد ارتباط ، و)٠.٠١(و) ٠.٠٥(مستوى عند  مشاركتھم االجتماعية
درجات معلوماتھم ومجتمعين من وجھة نظر المبحوثين الريفيين  ١٨و ٦الفيلمي رقم محتوى ب الجودة التعليمية والفنية

في حين أنه لم يكن معنوياً ، )٠.٠١(مستوى عند  ومحتوى الثالث أفالم إجماالً  ١٨و٦ يرقم ينلمحتوى الفيلمالبعدية 
 .٨بالنسبة للفيلم رقم 

إلى أنه لتفعيل معالجة الرسائل اإلرشادية الزراعية ذات خلصت الدراسة  )مجموعة األسس(نھائي التصور ال. ٣
لمعالجة أساس اأن تكون التوصية اإلرشادية الزراعية بشقيھا النباتي والحيواني  :الصفة التكاملية يوصى بمراعاة ما يلي

لية فريق من ذات المعالجة التكام ئلأن يكون مصدر المادة العلمية للرسا، توصيات المجاالت األخرىمع التكاملية 
أن يكون عرض الرسالة اإلرشادية التعليمية ذات المعالجة التكاملية ، متخصصين في المجاالت المختلفة مضمون الرسالة

 التعليمية ذات المعالجة التكامليةتكرار ذكر الرسالة ، ثنائية الجانبو الريفيجتمع فئات المعلى لسان شخصية ممثلة ل
التكاملية إلى ما للرسالة على الضيق والملل، زيادة المساحة الزمنية للمحتوى التعليمي  بمعالجات مختلفة وبما ال يبعث

صياغة الرسالة اإلرشادية التعليمية ذات المعالجة التكاملية بما يتفق والقيم والتقاليد وصحيح ، يقرب من ثلث زمن الفيلم
مزيج  و استخدام األسلوب التصاعديرغيب اإليجابي التاستخدام يفضل ، الدين وبخاصة فيما يتعلق بالتوصيات السكانية

تقديم الحجج والبراھين القوية والمنطقية باستخدام األسلوب العقالني ومن الجوانب العقلية والمنطقية والعاطفية والوجدانية 
عن استخدام ) التعلم من خالل التسلية(يفضل استخدام المعالجة الدرامية ، مع تقديم ملخص بمحتوى الرسالة التكاملية

أسلوب التعليق على المحتوى التعليمي للرسائل اإلرشادية التعليمية ذات المعالجة المتكاملة وبخاصة للفئات المستھدفة من 
 .علىالريفيين النخفاض مستواھم التعليمي، وبالعكس مع الفئات ذات المستويات التعليمية األ

التكامل بين  التقييم، الطرق السمعية البصرية، تدامة، اإلرشاد الزراعي،التنمية الريفية الزراعية المس: الكلمات الدالة
 .القضايا السكانية والبيئية واألمن الغذائي في اإلرشاد الزراعي، آلية المعالجة التكاملية للرسائل
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  المستخلص العربي

ذه  دف ھ ةالتھ ى  دراس ديو إل الم الفي ى أف ة عل ة والمحمل ة المتكامل ادية التعليمي ائل اإلرش يم الرس تقي
ذائي في أنشطة  ة واألمن الغ ة السكانية والبيئي اھيم الثقاف اإلرشادية التعليمية المنتجة بمعرفة مشروع دمج مف

ن اإل ك م ي، وذل اد الزراع ديمھا :خاللرش كال تق ل مضمونھا وأش ى  ،تحلي رف عل دى والتع ايير م وفر مع ت
ة ة والفني ودة التعليمي د ، ضمان الج ر األوتحدي ي لث ائلالتعليم ذه الرس تقلة و، ھ رات المس د المتغي ذلك تحدي ك

ة التوص اكذوالمكتسبة، معلوماتھم درجات المؤثرة على التغير النسبي ل المدروسة ل لتصور نھائي يحقق فعالي
  .آلية المعالجة التكاملية للرسائل الزراعية اإلرشادية والسكانية والبيئية واألمن الغذائي

الفيديو في  شاملة أفالم محافظة البحيرة وبمراقبة النوبارية، وتحددت ببست قرى ه الدراسة ھذ يتإجر
وتضمن المجال البشري جميع مدربي ، عمل المشروعالسابق إنتاجھا بمرحلتي  ،فيلم فيديو إرشادي تعليمي٢٤

ى ، القرى الستبوفرق العمل المشروع  ذا باإلضافة إل ريفيين ھ ة المشروطة من المبحوثين ال ة العمدي العين
اعي،، ةمبحوثاً ريفياً من الفئات المستھدف ٢٣٨ قوامھا والبالغ وى والمسح االجتم ل المحت نھج تحلي  واستخدم م
تمارات بواسطة بحثية البيانات ال توجمع ق أھداف الدراسةثالث اس ديو أعدت لتحقي الم الفي م عرض أف ، وت

ريفيين، وجمعت  رق العمل وللمبحوثين ال الثالث المدروسة بمجموعات مشاھدة لكل من مدربي المشروع وف
ا ايو  البيانات بالمقابلة الشخصية لكل منھم ى م رة من مارس إل من مجموعة  استخدمت، وم٢٠٠٩خالل الفت
  :ويمكن تلخيص أھم النتائج المتحصل عليھا في النقاط اآلتية .دراسةاألساليب اإلحصائية لتحقيق أھداف ال

  : تقييم الرسائل اإلرشادية التعليمية ذات المعالجة التكاملية المحملة على أفالم الفيديو خالل. ١
الم انتائج تحليل المحتوى  أوضحت.أ     ديو المدروسة مع أھداف المشروعتطابق المحتوى التعليمي ألف  لفي
  .األفالماستخدام المعالجة التكاملية اإلرشادية التعليمية في و ،مصرأھداف الخدمة اإلرشادية بو

تھدفة لريفيين من الفئات امعنوية بين درجات معلومات المبحوثين وجود فروق  .ب     ات (المس الرجال، ورب
كل فيلم من األفالم الثالث التعليمية المختارة ومحتوى  عرضھم لمحتوىقبل وبعد ت) البيوت الريفيات، والشباب

در، بما )٠.٠١(األفالم الثالث إجماالً عند مستوى معنوية  ابھم ق ع من المعلومات يدل على اكتس دل  ،مرتف وي
  .ة الثالث محل الدراسةالتعليمي ةاإلرشادي فالمالمعالجة التعليمية الجيدة لألعلى 

ة توفر قيم نسب ارتفاع  .ج     ة والفني ثالث المدروسة بمعايير ضمان الجودة التعليمي ديو ال الم الفي وى أف محت
ل،  )١٨، ٨، ٦( رق العم دربي المشروع وف امن وجھة نظر م ين  كم اع تب ايير ارتف وفر لمع ضمان الجودة ت

م   ٨و ٦ يرقم ينمحتوى الفيلمبالتعليمية والفنية  يلم رق وى الف ة بمحت ك و؛ ١٨مقارن يلم لتجاوزه ذل لطول الف
 .دقيقة، والستخدامه أسلوب المعلق والعديد من المؤثرات الفنية ٢٠الـ
  :العالقات اإلرتباطية. ٢

ويارتباط وجود  .أ     ين  معن ات المبحوثين من سالب ب بة لفئ ر النسبي في درجات المعلومات المكتس التغي
وى ة بمحت ين والمتعلق تھدفين مجتمع ريفيين المس يلم  ال م الف االً  ١٨و  ٦رق ديو إجم الم في ثالث أف وى ال وبمحت

 .)٠.٠١(و) ٠.٠٥(مستوى عند  ودرجة مشاركتھم االجتماعية
فيلمي رقم المحتوى توفر معايير ضمان الجودة التعليمية والفنية بموجب بين نسب  معنوييوجد ارتباط  .ب    
ريفيين  ١٨ و٦ وثين ال ة نظر المبح ن وجھ ين م اتومجتمع ة درجات معلوم وى الفيلمھم البعدي  يرقم ينلمحت
 .٨في حين أنه لم يكن معنوياً بالنسبة للفيلم رقم ، )٠.٠١(مستوى عند  ومحتوى الثالث أفالم إجماالً  ١٨و٦
ة خلصت الدراسة  )مجموعة األسس(نھائي التصور ال. ٣ إلى أنه لتفعيل معالجة الرسائل اإلرشادية الزراعي

  :اة ما يليذات الصفة التكاملية يوصى بمراع
توصيات مع لمعالجة التكاملية أساس اأن تكون التوصية اإلرشادية الزراعية بشقيھا النباتي والحيواني      

ذات المعالجة التكاملية فريق من متخصصين في  ئلأن يكون مصدر المادة العلمية للرسا، المجاالت األخرى
ة اإلرشادية التعليمية ذات المعالجة التكاملية على أن يكون عرض الرسال، المجاالت المختلفة مضمون الرسالة

التعليمية ذات المعالجة تكرار ذكر الرسالة ، ثنائية الجانبو الريفيجتمع فئات الملسان شخصية ممثلة ل
، زيادة المساحة الزمنية للمحتوى التعليمي بمعالجات مختلفة وبما ال يبعث على الضيق والملل التكاملية
صياغة الرسالة اإلرشادية التعليمية ذات المعالجة التكاملية ، ة إلى ما يقرب من ثلث زمن الفيلمالتكامليللرسالة 

الترغيب استخدام يفضل ، بما يتفق والقيم والتقاليد وصحيح الدين وبخاصة فيما يتعلق بالتوصيات السكانية
استخدام ووالعاطفية والوجدانية  مزيج من الجوانب العقلية والمنطقية و استخدام األسلوب التصاعدياإليجابي 

، مع تقديم ملخص بمحتوى الرسالة التكامليةتقديم الحجج والبراھين القوية والمنطقية باألسلوب العقالني 
عن استخدام أسلوب التعليق على المحتوى ) التعلم من خالل التسلية(يفضل استخدام المعالجة الدرامية 

ة ذات المعالجة المتكاملة وبخاصة للفئات المستھدفة من الريفيين للرسائل اإلرشادية التعليميالتعليمي 
 .علىذات المستويات التعليمية األ النخفاض مستواھم التعليمي، وبالعكس مع الفئات

 التقييم، الطرق السمعية البصرية، التنمية الريفية الزراعية المستدامة، اإلرشاد الزراعي،: الكلمات الدالة
 .ا السكانية والبيئية واألمن الغذائي في اإلرشاد الزراعي، آلية المعالجة التكاملية للرسائلالتكامل بين القضاي
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  ٥٧  ...................................................الدراسات السابقة المتعلقة بتحليل المحتوى. ١
تجارب استخدام أفالم الفيديو في العملية التعليمية بت السابقة المتعلقة الدراسا. ٢

بتقييم الرسائل اإلرشادية التعليمية المحملة على أفالم الفيديو اإلرشادية و اإلرشادية
  ٥٩  ..................................................................................................التعليمية

  ٦٩  ..........................................................الدراسات السابقة المتعلقة بالمشروع. ٣
  ٧٧ .............................................................................الباب الثالث الطريقة البحثية

  ٧٧ ........................................................................................الدراسةمنطقة : أوالً 
 ً   ٧٨ ..............................................................................الدراسةشاملة وعينة : ثانيا

  ٧٨ ...................................................................مواد التعليم واإلعالم واالتصال. ١
  ٧٨  ......................................................................................المجال البشري. ٢

 ً   ٧٩  ..........................................................................لمنھج البحثي المستخدما: ثالثا
 ً   ٨٠  ...............................................................................أدوات جمع البيانات :رابعا
  ٨٠  .................................................. )المحتوى(المضمون استمارة ترميز تحليل . ١
  ٨٥ ........قرىالمستوى  على وفرق العمل ي المشروعاستمارة االستبيان الخاصة بمدرب. ٢
  ٩٠  ..............................المستھدفينالمبحوثين الريفيين استمارة االستبيان الخاصة ب. ٣



 

 رقم الصفحة  الموضوع
 ً   ٩٠  .............................................................................طريقة جمع البيانات: خامسا
 ً   ٩١ ........................................................................اتالمعالجة الكمية للبيان: سادسا
الثالث المختارة من محتوى أفالم الفيديو توفر معايير ضمان الجودة التعليمية والفنية بنسب . ١

  ٩١  .................................................المدربين وفرق العمل على مستوى القرىوجھة نظر 
المبحوثين الريفيين المستقلة والتابعة الخاصة باستمارة استبيان  الدراسةمتغيرات . ٢

  ٩٧ ...............................................................................................المستھدفين
 ً   ١١٨ ......................................................................................الفروض البحثية: سابعا
 ً ً : ثامنا   ١١٨  ..............................................................................تحليل البيانات إحصائيا

  ١١٩ ..........................................................................الباب الرابع النتائج ومناقشتھا
تقييم الرسائل اإلرشادية الزراعية المتعلق ب الدراسةتحقيق الھدف األول من : أوالً 

المتكاملة مع التعليم السكاني والبيئي المحملة على أفالم الفيديو اإلرشادية التعليمية 
  ١١٩ ..............................................................................مشروعالالمنتجة بمعرفة 

المضمون من خالل نتائج تحليل  دراسةبالالفرعي تحقيق الھدف األول والثاني . ١
  ١١٩ ............................................................................................... )المحتوى(

  ١١٩ .................................................................................فئات المحتوى. أ
  ١٤٤ ....................................................................................فئات الشكل.ب

تحديد الفروق بين التغير النسبي في درجات المعلومات المكتسبة للمبحوثين . ٢
مراقبة النوبارية بھدفين بأنشطة المشروع بمحافظة البحيرة والريفيين المست

بالتوصيات اإلرشادية الزراعية والمتكاملة مع التوصيات السكانية المتعلقة 
  ١٥١...والبيئية المحملة على الثالث أفالم الفيديو اإلرشادية التعليمية الثالث المدروسة

  ١٥١  ......................................................................................الرجال ةفئ. أ
  ١٦١ ..................................................................ربات البيوت الريفيات ةفئ. ب
  ١٧٢ .....................................................................شباب من الجنسينال ةفئ. ج
  ١٨٢  ......................................الفروق بين الثالث فئات المستھدفة من المشروع. د
محتوى أفالم بمعايير ضمان الجودة التعليمية والفنية توفر التعرف على نسب . ٣

  ١٨٨ ..........الفيديو الثالث محل الدراسة من وجھة نظر مدربي المشروع وفرق العمل
  ١٨٨  ....................................................................... )اإلنجاب( ٦قم الفيلم ر. أ
  ١٩١ .......................................................... )تغذية األم الحامل( ٨الفيلم رقم . ب
  ١٩٣  ............................................. )االستخدام اآلمن للمبيدات( ١٨الفيلم رقم . ج

محتوى أفالم بمعايير ضمان الجودة التعليمية والفنية توفر التعرف على نسب . ٤
  ١٩٧  ........................الفيديو الثالث محل الدراسة من وجھة نظر المبحوثين الريفيين

  ١٩٧  ....................................................................... )اإلنجاب( ٦الفيلم رقم . أ
  ٢٠١ .......................................................... )تغذية األم الحامل( ٨الفيلم رقم . ب
  ٢٠٣  ............................................. )االستخدام اآلمن للمبيدات( ١٨الفيلم رقم . ج

ً ثاني ين التغير النسبي في درجات المعلومات المكتسبة للمبحوثين من تحديد العالقة ب: ا
ة  ة والمتكامل الريفيين المستھدفين من المشروع المتعلقة بالتوصيات اإلرشادية الزراعي
مع التوصيات السكانية والبيئية المحملة على أفالم الفيديو الثالث محل الدراسة وكل من 

  ٢٠٥  .............................................................................المتغيرات المستقلة المدروسة



 

 رقم الصفحة  الموضوع
  ٢٠٦ ...................................................................... )اإلنجاب( ٦الفيلم رقم . ١
  ٢١١  .......................................................... )تغذية األم الحامل( ٨الفيلم رقم . ٢
  ٢١٥  ............................................. )االستخدام اآلمن للمبيدات( ١٨الفيلم رقم . ٣
  ٢١٩ ................................................................أفالم الفيديو الثالث إجماالً. ٤

ً ثالث اييتحديد العالقة بين نسب : ا وفر مع ة بت ة والفني وى ر ضمان الجودة التعليمي محت
االً من وجھة نظر المبحوثين من كل منھم على حده وبمحتواھم الثالث أفالم فيديو  إجم

الريفيين المستھدفين بأنشطة المشروع ودرجات معلوماتھم البعدية المتعلقة بالتوصيات 
ة ة مع التوصيات السكانية والبيئي وى ب اإلرشادية الزراعية والمتكامل ثالث نفس محت ال

  ٢٢٦  .....................................................إجماالً كل منھم على حده وبمحتواھم أفالم فيديو 
 ً ا ة  :رابع ائل الزراعي ة لرس ة التكاملي ة المعالج ة آلي ق فعالي ائي يحق راح تصور نھ اقت

ذائي والم ن الغ ة واألم كانية والبيئي ائل الس ادية والرس ديو اإلرش الم الفي ى أف ة عل حمل
  ٢٢٧ .............اإلرشادية التعليمية من خالل وضع مجموعة من المعايير واألسس لھذه اآللية

  ٢٣٠  ..............................................................................................العربيالملخص 
  ٢٤١  ......................................................................................................المراجع
  ٢٦٠  ..........................................................................................................المالحق
   .....................................................أسماء السادة المحكمين.  ١ملحق رقم . ١
    ................................... )المحتوى( المضمون استمارات ترميز. ٢ملحق رقم . ٢
ى . ٣ملحق رقم . ٣ رق العمل عل دربي المشروع وف استمارة االستبيان الخاصة بم

    ............................................................................................مستوى القرى
   ........................الريفيينالمبحوثين استمارة االستبيان الخاصة ب. ٤ملحق رقم . ٤
ة السكانية . ٥ملحق رقم . ٥ اھيم الثقاف نبذة مختصرة عن مراحل عمل مشروع مف

   .......................................والبيئية واألمن الغذائي في أنشطة اإلرشاد الزراعي الثالث
   ..........................................................................................الملخص اإلنجليزي

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

  


