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 المستخلص
، وذلك من بمحافظة القليوبيةستهدف البحث دراسة المعارف المكتسبة لتعرض الزراع لبرنامج إرشادي في مجال زراعة محصول الفراولة ا

 خالل التعرف علي درجة معارف الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة لكل من القرى المطبق وغير المطبق بها
وسطات درجات ت، وتحديد معنوية الفروق بين ملهالبرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحث، وتحديد درجة التغير في معارفهم الزراع نتيجة التعرض 

 معارفهم بها.
تم تحديد و ظة، الفراولة بالمحاف وتم إجراء البحث بمركزي شبين القناطر، وطوخ باعتبارهما أكبر مركزين من حيث المساحة التي تزرع بهما

وخ وقرية ميت كنانة بمركز ط المدروس وهما قريةبواقع قريتين من كل مركز، أحدهما من القرى التي يطبق بها البرنامج اإلرشادي  منهماأربع قري 
يطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس وهما قرية الدير بمركز طوخ وقرية كفر الصهبي بمركز شبين  واألخرى لمالكسابية من مركز شبين القناطر 

القرى التي يطبق والتي ال يطبق بها من زراع محصول الفراولة بكل من  %02بالطريقة العشوائية المنتظمة بنسبة  هينة البحث تم اختيارو ر، القناط
 .مبحوثا   79الدراسة  البحث ، وبلغ حجم عينةوفقا لتمثيلهم بالشاملة المدروسالبرنامج اإلرشادي 

، 0207هور الثالث األخيرة من عام طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين بواسطة استمارة استبيان خالل الشوجمعت بيانات البحث عن 
 (.SPSS( باستخدام البرنامج اإلحصائي )tالتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى، واالنحراف المعياري واختبار ) بإستخدامبيانات التحليل وتم 

 
 تمثلت أهم نتائج البحث فيما يلي:و 

  7..0البرنامج اإلرشادي المدروسا مالمطبق به يتينبلغ المتوسط الكلي لمتوسطات درجات معارف زراع محصول الفراولة المبحوثين بالقر 
 . درجة

 0.0مدروسا البرنامج اإلرشادي المغير المطبق به القريتينبلغ المتوسط الكلي لمتوسطات درجات معارف زراع محصول الفراولة المبحوثين ب. 
 . درجة

 9..2دي ر المطبق بها البرنامج اإلرشابلغ متوسط الفرق بين متوسطات درجات معارف زراع محصول الفراولة المبحوثين بالقرى المطبق وغي 
 درجة، لصالح العينة المطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس.

  وبين متوسطات درجات معارف زراع الفراولة المبحوثين بكل من القرى المطبق وغير المطبق بها  2.20وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية
( المحسوبة لهذه الفروق تفوق نظيرتها الجدولية عند tبنود التوصيات الفنية فقد كانت قيمة ) البرنامج اإلرشادي المدروس فيما يتعلق ببعض

درجة، وكان متوسطات درجات معارف زراع الفراولة المبحوثين بالقريتين المطبق بهما البرنامج اإلرشادي  79عند د.ح  2.20مستوى معنوية 
 لة المبحوثين بالقريتين غير المطبق بهما البرنامج اإلرشادي المدروس.المدروس كانت أكبر من مثيالتها لدى زراع الفراو 

  بين متوسطات درجات معارف زراع الفراولة المبحوثين بكل من القرى المطبق وغير المطبق بها  2.29وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية
( المحسوبة لهذه الفروق تفوق نظيرتها الجدولية عند tنت قيمة )البرنامج اإلرشادي المدروس فيما يتعلق ببعض بنود التوصيات الفنية فقد كا

درجة، وأن درجات معارف زراع القريتين المطبق بهما البرنامج اإلرشادي المدروس كانت أكبر من مثيلتها  79د.ح  ، 2.29مستوى معنوية 
 لزراع القريتين غير المطبق بهما البرنامج اإلرشادي.

 بين متوسطات درجات معارف زراع القريتين المطبق بهما البرنامج اإلرشادي وزراع القريتين  2.29وى معنوية ال يوجد فرق معنوي عند مست
( المحسوبة لهذه tغير المطبق بهما البرنامج اإلرشادي فيما يختص ببعض بنود التوصيات الخاصة بزراعة محصول الفراولة حيث كانت قيمة )

 . درجة 79ود.ح  ،2.29مستوى معنوية  الفروق تقل عن نظيرتها الجدولية عند
وفي ضوووء نتائج البحث التى تم التوصوول إليها يمكن التوصووية بضوورورة اهتمام القائمين على العمل اإلرشوووادي الزراعي بمحافظة القليوبية 

زراعة  وع الدراسووووة والخاص بمجالبتنفيذ البرامج اإلرشووووادية المتخصووووصووووة المبنية على الحاجات الحقيقية للزراع، حيث أن البرنامج اإلرشووووادي موضوووو
 محصول الفراولة قد ساهم في رفع المستوى المعرفي للزراع المشاركين كمتدربين في هذا البرنامج اإلرشادي المدروس. 
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 والمشكلة البحثية مقدمةال
النجاح  االقتصادي، وحتى يكتب لمصرتعتبر الزراعة أحد المجاالت االقتصادية الهامة التي تبنت فيها مصر سياسة التحرر واإلصالح 

مكانياتهم العقلية والمادية والمالية.  في تطبيق هذه السياسة فإن األمر يستلزم تعليم المزارعين كل ما هو جديد ومالئم لبيئتهم وا 
جراء مات اإلرشاديوتمشيا  مع هذه السياسة فقد اقتصرت وزارة الزراعة المصرية في الوقت الراهن على إجراء البحوث وتقديم الخد  ة وا 

وجماهير  دالدراسات االقتصادية وتوفير البيانات االحصائية، وذلك من خالل التعاون الوثيق بين ثالثة محاور رئيسية هي: البحوث الزراعية واإلرشا
 (.0.7: ص 0779سليم ، المسترشدين )
م المسئولين عن القطاع الزراعي رغبة في رفع مستوى هذا وأصبحت التنمية وتحديث الزراعة المصرية هي المحور األساسي الهتما 

بيق طالمعيشة وتحقيق حياة أفضل لسكان الريف، ولكي يتم ذلك كان من الضروري وضع نواتج التقدم التكنولوجي ونتائج البحوث الزراعية موضع الت
 (. 8: ص0771محروس، ووهبة، الواقعي والفعلي )

ع حدوث تغييرات في النظم والمعلومات والممارسات الزراعية الحالية للتكيف مع هذا المناخ وهذه وانطالقا من ذلك فإنه من المنطقي توق
( أن التغييرات السلوكية هي الهدف النهائي للنشاط اإلرشادي وال يمكن .0 ، .0: ص، ص  0771قشطة، الفلسفة الجديدة. فقد ذكر "قشطة"  )

تغيير سلوك المزارع هو الذى يضمن استمراره في تطبيق المستحدثات الزراعية، والتي هي الهدف  حدوث هذا النشاط في غياب هذه التغيرات إذ أن
ار طاألساسي للخدمة اإلرشادية الزراعية وال تقتصر على نقل وتوصيل هذه المستحدثات إلى الزراع فقط بل البد من تطبيق هذه المستحدثات في إ

لمزارع واكتسابه للسلوك الصحيح للمستحدث بحيث يتمكن من االعتماد على نفسه في االستمرار في سلسلة من العمليات تؤدى إلى فهم واقتناع ا
 التطبيق مستقبال .

ويقوم جهاز اإلرشاد الزراعى عن طريق اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي بوضع عدد كبير من البرامج اإلرشادية الزراعية في مجاالت  
رشادات زراعية  تبنى  على أساس من واقع االحتياجات والمشاكل الفعلية حمل فى مضمونها أنشطة وتوصيات تعديدة ومتنوعة وهذه البرامج  وا 

 للزراع، بما يؤدى إلى حصولهم على إنتاج زراعي مرتفع ودرجة جودة عالية حتى تمكنهم ممن التصدي للمنافسة القوية.
م كنولوجيا للنهوض وبالمحاصيل الحقلية أحد المداخل التى يتم استخدامها منذ موسوتعتبر الحملة القومية المتمثلة فى برنامج مكون نقل الت

، ويمكن النظر إلى هذه الحمالت على أنها عالقة متبادلةبين البحث واإلرشاد الزراعى والمزارعين حيث يتم فيها توحيد جهود الباحثين .078/ 0780
الصالحة للتطبيق إلى المزارعين من خالل دراسة الموقف والتعرف على مشكالت زراعة المحاصيل والعالمين باإلرشاد الزراعى لنقل التوصيات الفنية 

اإلرشادية  ةالحقلية، وجمع البيانات الالزمة وتحديد األهداف لتخطيط برنامج الحملة، وأيضا  وضع وتنفيذ خطة العمل لبرنامج الحملة، وتقييم األنشط
 (.02: ص  0201اد، رش). التي تمت اثناء الحملة القومية

وتعتبر محافظة القليوبية أحد المحافظات الرئيسية المنتجة لمحاصيل الخضر فى مصر وذلك لقربها من محافظتي القاهرة والجيزة وقربها 
فدان، وتبلغ مساحة الفراولة منها  09812من األسواق الرئيسية الكبرى مثل سوق العبور، حيث تمثل  المساحة المزروعة بالخضر بالمحافظة حوالي 

)االدارة المركزية  0207/  0208تقريبا  خالل نفس العام الزراعي  %01فدان من إجمالي مساحة الخضر بالمحافظة وهي تمثل نسبة  0.0.
 (، 0202لالقتصاد الزراعي، 

سعرة  0. غرام من الفراولة الطازجة تحتوي على 022وللفراولة فوائد عديدة، من أهمها: تحتوي القليل من السعرات الحرارية. حيث أن 
بيعي، كإضافتها طحرارية فقط. كما أنها تثري غذائنا بالفيتامينات والمعادن. لهذا فإن إضافة الفراولة الطازجة إلى النظام الغذائي اليومي في شكلها ال

، حيث أنه Cرأسها فيتامين للسلطة أو خلطات العصائر المختلفة، تقوي جهازنا المناعي، كما تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية على 
أكثر من برتقالة واحدة، كما أنها غنية بالمواد المضادة لألكسدة التي  Cفي الواقع عند تناول ثمانية حبات من الفراولة فإنها تحتوي على فيتامين 

، Bلسين، والفيتامينات من المجموعة ، المنجنيز، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والريبوفKتساعد على منع السرطان، وهي مصدر ممتاز لفيتامين 
المعروف أيضا باسم "الكولسترول السيئ".  LDL، وهي أيضا غنية باأللياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض .والنحاس، والماغنيسيوم واالوميجا 

ية كما ان الفراولة تحسن وظائف األوعية الدمو  تساعد األلياف  على تنظيم عملية الهضم وتقلل من خطر االصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية،
تستخدم كمادة مضادة لاللتهابات وتساعد على حماية القلب، بسبب خصائصها التي وتقلل من تخثر الدم، تحتوي كمية عالية من الفالفونويدات 
قسم المكافحة مة التكويد للتصدير، شركة بشاير و )كتيب المشروع التدريبي علي منظو المضادة لاللتهابات، فهي فعالة أيضا  ضد التهاب المفاصل. 

 (0207بوزارة الزراعة، 
ومن هنا تبرز أهمية وجود دور إرشادي زراعي فعال وذلك من خالل بناء برامج لإلرشاد الزراعي في مجال زراعة محصول الفراولة، 

ول بتنفيذ برنامج إرشادي للزراع يتضمن توعيتهم مجال زراعة محص المسئولون عن العمل اإلرشادي الزراعي بمحافظة القليوبية قامومن هذا المنطلق 
المعارف المكتسبة لتعرض الزراع لبرنامج إرشادي في مجال زراعة بغرض قياس  جراء هذا البحثالفراولة، ونظرا  لهذه األهمية فإن األمر يتطلب إ

 .محصول الفراولة بمحافظة  القليوبية
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 أهداف البحث
 على المشكلة البحثية سالفة الذكر أمكن صياغة األهداف البحثية التالية:  بناء
التعرف علي درجة معارف الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة لكل من القرى المطبق وغير المطبق بها  .0

 البرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحث.
ف الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة نتيجة التعرض للبرنامج اإلرشادي المدروس تحديد درجة التغير في معار  .0

 بمنطقة البحث.
معنوية الفروق بين متوسطات درجات معارف الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة لكل من القرى  تحديد ..

 المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحث.
 

 الطريقة البحثية
 :البحث التعريفات اإلجرائية لبعض المصطلحات المستخدمة في

المطبق بها البرنامج اإلرشووووووادى: يقصوووووود بها القرى التي خطط لها برنامج ارشووووووادي للنهوض بمحصووووووول الفراولة يزداد فيها درجة تكثيف القرى  -0
 األنشطة اإلرشادية الزراعية بما تحويه من طرق ومعينات إرشادية لتحقيق األهداف المرجوة.

التى لم يخطط او ينفذ بها أي برامج ارشوووادية للنهوض بمحصوووول الفراولة يقل فيها القرى غير المطبق بها البرنامج اإلرشوووادى: يقصووود بها القرى  -0
 درجة تكثيف األنشطة اإلرشادية الزراعية.

 
 البحثفـروض 

ات الفنية الزراع المبحوثين بالتوصيمعنوية بين متوسطات درجات معارف ق و وجد فر ت :يمكن صياغة الفرض النظري لهذا البحث كما يلي
 .زراعة محصول الفراولة لكل من القرى المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحثفي مجال 

معنوية بين متوسوووووووووووووطات درجات معارف الزراع المبحوثين توجد فروق ال  علي النحو التالي: له ض اإلحصوووووووووووووائيويمكن صوووووووووووووياغة الفر 
 .من القرى المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحثبالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة لكل 

 
 ختيار منطقة الدراسة والبرنامج اإلرشادي المدروسإ

اختيرت محافظة القليوبية إلجراء هذه الدراسوة بها، نظرا  لكونها إحدى المحافظات الرئيسوية المنتجة لمحصوول الفراولة في جمهورية مصور 
والتي نفذ بها البرنامج اإلرشووووووادي الزراعي "من المزرعة إلي التصوووووودير" والذي طبق علي زراع محصووووووول الفراولة بالمحافظة، وتحقيقا  لهدف العربية، 

فراد ألربط األبحاث العلمية التي تجرى بكلية الزراعة بمشوووووووووووووتهر بالبيئة المحيطة بها، وذلك لتنميتها زراعيا ، مما يؤدى إلى رفع مسوووووووووووووتوى معيشوووووووووووووة ا
وتحقيق الرفاهية لهم، كما أنها الموطن األصوووولي للباحث مما يسوووواعد على توفير الوقت والجهد والتسووووهيالت التي تتطلبها إجراء الدراسووووة ها المحليين ب
 الخانكة،و ب، ليو قو القناطر الخيرية، و شوووووبين القناطر، و كفر شوووووكر، و طوخ، و مراكز إدارية هي: بنها،  ةوتتكون محافظة القليوبية من سوووووبع  الميدانية.

لفراولة اوإلجراء هذه الدراسووة تم أخذ أحد البرامج اإلرشووادية التي نفذت بالمحافظة وهو برنامج "من المزرعة إلي التصوودير" والذي طبق علي محصووول 
ث المسوواحة التي ين من حيبالمحافظة، واختير مركزي شووبين القناطر، وطوخ من بين المراكز السووبع التي تتألف منها المحافظة باعتبارهما أكبر مركز 

 ( .0تزرع بهما الفراولة بالمحافظة ويطبق فيهما البرنامج بالجدول رقم )
من إجمالي  %98.09فدان بنسوووووووووبة  0889ووفقا  لهذا المعيار تم تحديد مركز شوووووووووبين القناطر حيث كانت إجمالي المسووووووووواحة المزروعة 

من  % 9.09.فدان بنسووووبة  .002المسوووواحة المزروعة بمحصووووول الفراولة على مسووووتوى المحافظة، ومركز طوخ حيث بلغت المسوووواحة المزروعة به 
 .( 0بمحصول الفراولة بالمحافظة  كما توضحها البيانات الواردة بالجدول رقم )إجمالي المساحة المزروعة 

 
 

 0208/0207إجمالي مساحات الفراولة بمحافظة القليوبية خالل الموسم الزراعي   . 1جدول رقم
 المركز المساحة المزروعة بالفدان

 بنها 11
 كفر شكر --

 طوخ  .002
 قليوب 99
 القناطر الخيرية 8

 شبين القناطر 0889
 الخانكة .0

 اإلجمالي 0.9.
 0207/0202،وزارة الزراعة اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي * المصدر:
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وأخيرا  تم تحديد أربع قري من المركزين سوووووووالفي الذكر السوووووووابق تحديدهما بنفس المعيار السوووووووابق بواقع قريتين من كل مركز، أحدهما من 
يطبق بها البرنامج اإلرشوووووادي، وتم تحديد القرى التى يوجد بها تكثيف من األنشوووووطة اإلرشوووووادية  مالبرنامج اإلرشوووووادي واألخرى لالقرى التي يطبق بها 

قليوبية. لالزراعية والتى ال يوجد بها هذا التكثيف من خالل البيانات اإلحصوووووووووائية المتوفرة فى قسوووووووووم اإلرشووووووووواد الزراعى بمديرية الزراعة فى محافظة ا
رية ميت كنانة يطبق بها البرنامج اإلرشوووووووووادي بمركز طوخ، بينما اختيرت قرية الكسوووووووووابية من مركز شوووووووووبين القناطر، حيث كانت المسووووووووواحة فكانت ق

واختيرت  من إجمالي المسوووووواحة المزروعة بمحصووووووول الفرولة بالمركزين علي التوالي. %09.70، و %8.07.فدان بنسووووووبة  87.، 10.المزروعة 
البرنامج اإلرشووادي بنفس المركزين، فكانت قرية الدير بمركز طوخ، وقرية كفر الصووهبي بمركز شووبين القناطر، وكانت المسوواحة  ال يطبق بهما قريتان

 من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الفراولة بالمركزين علي التوالي.   %...09،  % 1.90.فدان بنسبة  09.،  0..المزروعة بهما 
 

 0208/0207حة الفراولة بمنطقة الدراسة للموسم الزراعي جمالي مساإ  .2جدول رقم
 اسم المركز اسم القرية المساحة المزروعة بالفدان

.87 

.09 
 الكسابية       )يطبق بها البرنامج(
 شبين القناطر كفرالصهبي  )ال يطبق بها البرنامج(

.10 

..0 
 ميت كنانة      )يطبق بها البرنامج(

 طوخ بها البرنامج(الدير        )ال يطبق 
 0207/0202،* المصدر : مديرية الزراعة بالقليوبية ) قسم اإلحصاء(

 
 ة البحثعـينــشاملة و 

من زراع محصوووووول الفراولة بكل من القرى التي يطبق والتي ال يطبق  % 02عينات بالطريقة العشوووووائية المنتظمة بنسوووووبة  تم اختيار أربع
اولة ر بها البرنامج اإلرشووووووادي لمحصووووووول الفراولة، حيث كان حجم العينة األولى التي تمثل زراع القرى المطبق بها البرنامج اإلرشووووووادي لمحصووووووول الف

مبحوثا ، أما العينة الثانية والتي تمثل القرى التي لم يطبق بها البرنامج اإلرشووووادي لمحصووووول الفراولة  08فكانت بقرية الكسووووابية بمركز شووووبين القناطر 
مبحوثا . اما العينة الثالثة والتي تختص بزراع القرى المطبق بها البرنامج اإلرشوووادي  00بمركز شوووبين القناطر فكانت بقرية كفر الصوووهبي وتألفت من 

مبحوثا ، وأخيرا العينة الرابعة والتي تمثل زراع القرى التي لم يطبق بها البرنامج اإلرشووادي  01محصوول الفراولة بمركز طوخ فكانت بقرية ميت كنانة ل
راعية مبحوثا  . وذلك من واقع كشووووووووووف الحصووووووووور الموجودة بالجمعيات التعاونية الز  00لمحصوووووووووول الفراولة بمركز طوخ فكانت بقرية الدير وتضوووووووووم 

مبحوثا  من زراع محصووووووووول الفراولة بالقرى األربعة المختارة . كما  79وبلغ حجم عينة الدراسووووووووة  0208/0207الموجودة في هذه القري في موسووووووووم 
 (..أوضحت بيانات الدراسة بالجدول رقم )

 
 بمركزي شبين القناطروطوخ بمحافظة القليوبية توزيع أفراد العينة بالقري المختارة   .3جدول رقم 

 اسم المركز اسم القرية عدد الحائزين العينة %
02 
02 

08 
00 

0.2 
027 

 الكسابية       )يطبق بها البرنامج(
 شبين القناطر كفرالصهبي  )ال يطبق بها البرنامج(

02 
02 

01 
00 

0.0 
002 

 ميت كنانة      )يطبق بها البرنامج(
 طوخ )ال يطبق بها البرنامج(   الدير     

 المجموع 70. 79 07.99
 0207/0202،* المصدر : مديرية الزراعة بالقليوبية ) قسم اإلحصاء(

 
 مصادر وطريقة وأدوات جمع البيانات

ي كل من: متمثلة فعلى مصووووودرين للحصوووووول على البيانات الالزمة لتحقيق أهدافها أولهما: المصوووووادر الثانوية والتي كانت اعتمد البحث  
ن القناطر يقسووووم اإلحصوووواء باإلدارة المركزية لالقتصوووواد الزراعي بوزارة الزراعة، وقسووووم اإلحصوووواء بمديرية الزراعة ببنها، والوحدة الزراعية بمركزي شووووب

ة المتعلقة والتوصووووويات الفني وطوخ، وذلك للحصوووووول على البيانات المتعلقة بتحديد منطقة الدراسوووووة واختيار عينة الدراسوووووة والحصوووووول على المعلومات
 بمحصول الفراولة .

أما ثاني هذه المصوووادر فيتعلق بالبيانات التي تم جمعها من مصوووادرها األولية عن طريق المقابلة الشوووخصوووية للمبحوثين بواسوووطة اسوووتمارة  
التوصووويات تصوووت بتحديد معرفة المبحوثين باسوووتبيان أعدت خصووويصوووا  في ضووووء األهداف البحثية، وتم عمل اختبار مبدئي لتلك االسوووتمارة، والتي اخ

الفنية التي يوصوووووووي بها اإلرشووووووواد الزراعي، والتي اعتمدت في حصووووووورها على مجموعة من النشووووووورات اإلرشوووووووادية التي تحتوي على التوصووووووويات الفنية 
ة الي علي البرنامج االرشووووووادي من المزرع الخاصووووووة بالعمليات الزراعية لمحصووووووول الفراولة والتي أصوووووودرتها وزارة الزراعة والتي اعتمد عليها القائمين

 (.  0207 وزارة الزراعة واستصالح االراضياالدارة المركزية لالرشاد الزراعي، التصدير في تقديم التوصيات االرشادية لهوالء الزراع. )
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حصووووول ة لبعض مناطق إنتاج موقد مر إعداد اسووووتمارة االسووووتبيان بعدة مراحل حتى بلغت شووووكلها النهائي، حيث بدأت بقيام الباحث بزيار 
تعرف لالفراولة موضوووع الدراسوووة في محافظة القليوبية للتعرف على وود أنشوووطة ارشوووادية للبرنامج االرشوووادي من المزرعة للتصووودير في ارض الواقع وا

من زراع  02على عينة مقدارها  علي األسووووووولوب الذي يتبعه مزارعي محصوووووووول الفراولة في إنتاجه. ثم اتبع ذلك تصوووووووميم االسوووووووتمارة واختبارها مبدئيا  
كد من أالفراولة، وذلك بكل من قرى ميت كنانة، والدير، والكسووووايبة، وكفر الصووووهبي، وذلك للوقوف على مدى فهم المبحوثين لألسووووئلة وسووووهولتها، وللت

مفاهيم عض األلفاظ بما يتمشوووووووى مع لغة و مدى صوووووووالحية األسوووووووئلة والعبارات لقياس المتغيرات والمطلوبة بدقة، وكان من نتائج هذا االختبار تعديل ب
هور شوووالمبحوثين في منطقة الدراسوووة، ومن ثم أصوووبحت اسوووتمارة االسوووتبيان في صوووورتها النهائية صوووالحة لجمع البيانات الميدانية والتى تمت خالل ال

 . 0207الثالث األخيرة من عام 
 

 التقدير الكمي للبيانات 
أساليب التحويل الرقمي لإلجابات على أسئلة استمارة الدراسة بما يجعلها صالحة للتحليل اإلحصائي، لكي تحقق البيانات التي  تم أستخدام 

اصة خجمعت أهداف الدراسة تم تفريغها وتبويبها وجدولتها، وقد تضمن عدة أسئلة لقياس معارف الزراع المبحوثين المتعلقة بالتوصيات الفنية ال
لى معرفته جابته الدالة ع، وقد أعطي للمبحوث درجتين في حالة إالمدروس راولة بالقرى المطبق وغير المطيق بها البرنامج اإلرشاديبمحصول الف

، وبجمع الدرجات التي حصل عليها المبحوث عند إجابته على العبارات أو صفر في حالة عدم المعرفة للتوصية، في حين أعطي درجة الللتوصية
جة لتوصيات الفنية المتعلقة بمحصول الفراولة. وللحصول على الدر باالة على المعارف أمكن الحصول على درجة كلية تعبر عن معرفته األسئلة الد

المتوسطة للمعارف فقد تم أخذ مجموع الدرجات وقسمتها على عدد التوصيات الفنية، وبذلك أمكن الحصول على درجة تعبر عن متوسط درجات 
درجة(  0 – .0.1مبحوثين، وقد تم تقسيم المبحوثين وفقا  للمتوسط المرجح لدرجات معارفهم إلى ثالث فئات هي: معرفة مرتفعة )معارف الزراع ال

 درجة(. 2.81 –معرفة منخفضة )صفر  –درجة(  .081– 2889معرفة متوسطة ) -
بكل من  وصيات الفنية المتعلقة بمحصول الفراولةوتم حساب المتوسط الكلي للفروق بين متوسطات درجات معارف الزراع المبحوثين للت

 القرى المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي )بقسمة مجموع الفروق بين المتوسطات على عددهم(.
 

 أدوات التحليل اإلحصائي
المتوسط و ات، والنسب المئوية، وهى: التكرار  باحث فى تحليل بيانات هذا البحثيتناول هذا الجزء األدوات اإلحصائية التى استخدمها ال

لمطيق بها ا معارف الزراع المبحوثين المتعلقة بالتوصيات الفنية الخاصة بمحصول الفراولة بالقرى المطبق وغيرالحسابى، والتى استخدمت لقياس 
وسطات درجات معارف زراع محصول ( لتحديد معنوية الفروق بين متوسطين من متt، واالنحراف المعياري واختبار )البرنامج اإلرشادي المدروس

 (.SPSS، وقد تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي )بالقرى المطبق وغير المطيق بها البرنامج اإلرشادي المدروس الفراولة
 

 النتائج ومناقشتها
ج لكل من القرى المطبق وغير المطبق بها البرنامالتعرف علي درجة معارف الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة 

 اإلرشادي المدروس بمنطقة البحث.
المتعلقة ببنود توصياته الفنية بكل من القرى المطبق وغير المطبق بها البرنامج  المبحوثين للتعرف على معارف زراع محصول الفراولة

(، والتي .من التوصيات الفنية فكانت النتائج كما هو مبين بالجدول رقم ) تم حساب متوسط درجات هذه المعرفة لكل توصيةالمدروس اإلرشادي 
كانت مرتفعة  المدروسا البرنامج اإلرشادي مالمطبق به القريتينالمبحوثين ب محصول الفراولة أوضحت أن متوسطات الدرجات الفعلية لمعارف زراع

لتطهير التربة  0جم / م92-92ناسبة لتعقيم التربة )التعقم ببروميد الميثايل بمعدل درجة وذلك بالنسبة للطريقة الم 0.79تنحصر بين حد أقصى قدره 
(، إجراء التعقيم الشمسى للتربة بالبالستيك الشفاف )رقائق البولى إيثيلين( لمدة شهرين فى يوليو وأغسطسض وبذور الحشائش والنيماتودا، أو من األمرا

لتر ماء، باروك  022سم / 12بمعدل  EC %0.8عن طريق رش مبيد فيرتميك حمر حة العنكبوت األدرجة فيما يختص بمكاف 2.81وحد أدنى قدره 
02% SC  لتر ماء، وينحصر بين هذين الحدين التوصيات التالية: األصناف المفضلة للفراولة بطريقة الزراعة بالشتالت الطازجة  022سم/02بمعدل

أنسب ميعاد للزراعة فى حالة الزراعة بالشتالت الطازجة )الفريش( من منتصف شهر سبتمبر وحتى و  )الفريش( هي )الفرتونا، فيستافال، الفلوريدا(،
ى من حياة تان للرى واحدة بالرش وتستخدم فى الفترة األولبالشتالت الطازجة هي: تستخدم شبكأفضل طريقة للرى للزراعة و منتصف شهر أكتوبر، 

عة الفدان الكمية المناسبة من الشتالت الطازجة لزراو تل وتكون أوراق جديدة وخالل مرحلة االزهار واألثمار، يليها الرى بالتنقيط بعد نجاح الش ،النبات
برنامج التسميد فى حالة الزراعة الفريش )برنامج تسميد الفراولة باستخدام األسمدة و ألف شتلة فراولة طازجة،  2.-1.هي: يحتاج الفدان حوالى 
من  .+عناصر صغرى لكل م1-0-02سماد مركب  .سم 922: التسميد خالل مرحلة النمو الخضري: يضاف لكل ريه المركبة السائلة( هو: أوال
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+عناصر صغرى لكل متر مكعب لمياه الري. ثالثا: 8-.-02سماد مركب .سم 922مياه الري. ثانيا: التسميد خالل مرحلة االزهار: تضاف لكل ريه
أفضل وسيله لمكافحة و من مياه الري.  .+عناصر صغرى لكل م02-0-8سماد مركب  .سم 922ريه  التسميد خالل مرحلة اإلثمار: يضاف لكل

لتر ماء عند بدء الزراعة حتى التزهير. أو 022سم/ 2.بمعدل  EC %9اآلفات الحشرية هي: بالنسبة لدودة ورق القطن: عن طريق رش مبيد ماتش
داية عقد الثمار. بالنسبة ألعفان  الثمار: رش النباتات أثناء التزهير والعقد بالمبيدات األتية لتر ماء عند ب 022جم/99بمعدل  0×يتم رش بمبيد دايبل

 /لتر ماء(.022جم / 022بمعدل  92لتر ماء، توبسسين م  022جم/022يوم، )رونيالن  09بالتبادل كل 
 المدروس ا البرنامج اإلرشوووووووووواديمالمطبق به القريتينبزراع الفراولة المبحوثين كما تبين أن متوسووووووووووطات الدرجات الفعلية المتوسووووووووووطة لمعارف 

درجة فيما يختص بثالث توصوووووويات وهي كل من: األصووووووناف المفضوووووولة للفراولة  .0.0درجة، وحد أدنى قدره  0.97تنحصوووووور بين حد أقصووووووى قدره 
ازجة )الفريش( زراعة فى حالة الزراعة بالشووتالت الطأنسووب ميعاد للو بطريقة الزراعة بالشووتالت الطازجة )الفريش( هي )الفرتونا، فيسووتافال، الفلوريدا(، 

 2.-1.الكمية المناسووبة من الشوووتالت الطازجة لزراعة الفدان هي: يحتاج الفدان حوالى و من منتصووف شووهر سوووبتمبر وحتى منتصووف شوووهر أكتوبر، 
 ألف شتلة فراولة طازجة.

تنحصر بين دروس الما البرنامج اإلرشادي مالمطبق به القريتينوثين بالمبحزراع البينما كانت متوسطات الدرجات الفعلية المنخفضة لمعارف 
درجة فيما يختص بثالث توصيات وهي كل من: التسميد خالل مرحلة االزهار: تضاف لكل ريه  2.81درجة، وحد أدنى قدره  0.00حد أقصى 

سماد  .سم 922التسميد خالل مرحلة اإلثمار: يضاف لكل ريه و +عناصر صغرى لكل متر مكعب لمياه الري، 8-.-02سماد مركب .سم 922
سم / 12بمعدل   EC %0.8العنكبوت األحمر عن طريق رش مبيد فيرتميك مكافحه  ومن مياه الري،  .+عناصر صغرى لكل م02-0-8مركب 
 لتر ماء. 022سم /02بمعدل  SC %02لتر ماء، باروك  022

برنامج في القريتين المطبق بهما ال معارف زراع محصوووووول الفراولة المبحوثينتوسوووووطات درجات وبصوووووفة عامة فقد بلغ المتوسوووووط الكلي لم 
ا مالمطبق به كانت متوسوووووووطة وذلك في القريتينزراع محصوووووووول الفراولة المبحوثين درجة. بما يعني أن درجات معارف  7..0 اإلرشوووووووادي المدروس
 .المدروس البرنامج اإلرشادي

 المدروس اإلرشادي ا البرنامجمغير المطبق به بالقريتينالمبحوثين الفراولة محصول درجات الفعلية لمعارف زراع أما بالنسبة لمتوسطات ال 
جم / 92-92درجة وذلك بالنسبة للطريقة المناسبة لتعقيم التربة )التعقم ببروميد الميثايل بمعدل  0.90فكانت متوسطة تنحصر بين حد اقصى قدره 

مراض وبذور الحشائش والنيماتودا، أو إجراء التعقيم الشمسى للتربة بالبالستيك الشفاف )رقائق البولى إيثيلين( لمدة شهرين لتطهير التربة من األ 0م
سم 12بمعدل   EC %0.8درجة فيما يختص بمكافحة العنكبوت األحمر عن طريق رش مبيد فيرتميك  2.90فى يوليو وأغسطس(، وحد أدنى قدره 

لتر ماء، وينحصر بين هذين الحدين التوصيات التالية: األصناف المفضلة للفراولة بطريقة  022سم /02بمعدل  SC %02 لتر ماء، باروك 022/ 
ن أنسب ميعاد للزراعة فى حالة الزراعة بالشتالت الطازجة )الفريش( مو الزراعة بالشتالت الطازجة )الفريش( هي )الفرتونا، فيستافال، الفلوريدا(، 

واحدة بالرش وتستخدم  تان للرىبالشتالت الطازجة هي: تستخدم شبكأفضل طريقة للرى للزراعة و ر وحتى منتصف شهر أكتوبر، منتصف شهر سبتمب
ة المناسبة من الكميو يليها الرى بالتنقيط بعد نجاح الشتل وتكون أوراق جديدة وخالل مرحلة االزهار واألثمار،  ،فى الفترة األولى من حياة النبات

برنامج التسميد فى حالة الزراعة الفريش )برنامج تسميد و ألف شتلة فراولة طازجة،  2.-1.طازجة لزراعة الفدان هي: يحتاج الفدان حوالى الشتالت ال
-0-02سماد مركب  .سم 922الفراولة باستخدام األسمدة المركبة السائلة( هو: أوال: التسميد خالل مرحلة النمو الخضري: يضاف لكل ريه 

+عناصر صغرى 8-.-02سماد مركب .سم 922من مياه الري. ثانيا: التسميد خالل مرحلة االزهار: تضاف لكل ريه .+عناصر صغرى لكل م1
من  .+عناصر صغرى لكل م02-0-8سماد مركب  .سم 922لكل متر مكعب لمياه الري. ثالثا: التسميد خالل مرحلة اإلثمار: يضاف لكل ريه 

لتر 022سم / 2.عدل بم EC %9أفضل وسيله لمكافحة اآلفات الحشرية هي: بالنسبة لدودة ورق القطن: عن طريق رش مبيد ماتشو مياه الري. 
بالنسبة ألعفان الثمار: رش و لتر ماء عند بداية عقد الثمار.  022جم/99بمعدل   0×ماء عند بدء الزراعة حتى التزهير. أو يتم رش بمبيد دايبل
/لتر 022جم / 022بمعدل  92لتر ماء، توبسسين م  022جم/022يوم، )رونيالن  09النباتات أثناء التزهير والعقد بالمبيدات األتية بالتبادل كل 

 ماء(.
ا البرنامج مغير المطبق به القريتينزراع محصوووووووووووول الفراولة المبحوثين بكما تبين أن متوسوووووووووووطات الدرجات الفعلية المتوسوووووووووووطة لمعارف       

من: أنسب ميعاد درجة فيما يختص بثالث توصويات وهي كل  2.89درجة، وحد أدنى قدره  0.07تنحصور بين حد أقصوى قدره  المدروس اإلرشوادي
تالت الكمية المناسوووووبة من الشوووووو للزراعة فى حالة الزراعة بالشوووووتالت الطازجة )الفريش( من منتصوووووف شوووووهر سوووووبتمبر وحتى منتصوووووف شوووووهر أكتوبر، 

 .سووووووم 922التسوووووميد خالل مرحلة االزهار: تضووووواف لكل ريه و ألف شوووووتلة فراولة طازجة،  2.-1.الطازجة لزراعة الفدان هي: يحتاج الفدان حوالى 
 +عناصر صغرى لكل متر مكعب لمياه الري.8-.-02سماد مركب
 ا البرنامج اإلرشاديمغير المطبق به القريتينزراع محصول الفراولة المبحوثين ببينما كانت متوسطات الدرجات الفعلية المنخفضة لمعارف  
درجة فيما يختص بتوصيتين وهما: التسميد خالل مرحلة اإلثمار: يضاف لكل  2.90درجة، وحد أدنى قدره  .2.8تنحصر بين حد أقصى  المدروس



 933     المعارف المكتسبة لتعرض الزراع لبرنامج إرشادي في مجال زراعة محصول الفراولة بمحافظة  القليوبية 

 2020(  3)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 %0.8العنكبوت األحمر عن طريق رش مبيد فيرتميك مكافحه  ومن مياه الري،  .+عناصر صغرى لكل م02-0-8سماد مركب  .سم 922ريه 
EC   02اء، باروك لتر م 022سم/ 12بمعدل% SC  لتر ماء. 022سم /02بمعدل 

برنامج في القريتين غير المطبق بهما ال زراع محصوووووول الفراولة المبحوثينوبصوووووفة عامة فقد بلغ المتوسوووووط الكلي لمتوسوووووطات درجات معارف 
ق غير المطب وذلك في القريتين كانت متوسوووووووطة زراع محصوووووووول الفراولة المبحوثيندرجة. بما يعني أن درجات معارف  .0.0 اإلرشوووووووادي المدروس

 .المدروس ا البرنامج اإلرشاديمبه
 بالقرى المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشوووووووواديزراع محصووووووووول الفراولة المبحوثين  معارفمما سووووووووبق يتضووووووووح أن متوسووووووووطات درجات 

مطبق القرى المطبق وغير الالفراولة المبحوثين بزراع محصوووووووول كانت متوسوووووووطة، وهذا يعني أن هناك الكثير من المعارف ما زالت تنقص  المدروس
ذي فبها البرنامج اإلرشووووادي بمنطقة الدراسووووة، ويحتاجون إليها بدرجة كبيرة وتمثل فرص تعليمية إرشووووادية يجب أن يضووووعها في االعتبار مخططي ومن

بالقرى المطبق ة زراع محصوووول الفراول ادفة إلى تغيير معارفالبرامج اإلرشوووادية الحقلية في اعتبارهم عند تخطيطهم للبرامج اإلرشوووادية المسوووتقبلية اله
 لمحصول الفراولة بمنطقة الدراسة وغيرها من المناطق المشابهة لها. المدروس وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي

 
لمدروس التعرض للبرنامج اإلرشادي ا تحديد درجة التغير في معارف الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة نتيجة

 بمنطقة البحث.
مطبق بالتوصيات الفنية بكل من القرى المطبق وغير ال المبحوثين متوسطات درجات معارف زراع محصول الفراولةللتعرف على الفروق بين 

، وكان أكثرها في المعارف التالية: للقضاء (2.99 – .2.0تبين أن الفروق بين هذه المتوسطات تتراوح ما بين ) المدروس، بها البرنامج اإلرشادي
بمعدل  92لتر ماء، توبسسين  022جم/022يوم، )رونيالن  09علي أعفان  الثمار: ترش النباتات أثناء التزهير والعقد بالمبيدات األتية بالتبادل كل 

لتطهير التربة من األمراض وبذور  0جم / م92-92ل بمعدل الطريقة المناسبة لتعقيم التربة )التعقم ببروميد الميثايو /لتر ماء(، 022جم/ 022
مكافحة العنكبوت و الحشائش والنيماتودا، أو إجراء التعقيم الشمسى للتربة بالبالستيك الشفاف )رقائق البولى إيثيلين( لمدة شهرين فى يوليو وأغسطس(، 

الكمية و لتر ماء،  022سم /02بمعدل  SC %02ماء، باروك  لتر 022سم / 12بمعدل   EC %0.8األحمر عن طريق رش مبيد فيرتميك 
 ألف شتلة فراولة طازجة. 2.-1.المناسبة من الشتالت الطازجة لزراعة الفدان هي: يحتاج الفدان حوالى 

ق بها ببالقرى المطبق وغير المطالمبحوثين وبصوووووووفة عامة فقد بلغ المتوسوووووووط الفرق بين متوسوووووووطات درجات معارف زراع محصووووووووول الفراولة 
ق بالقرى المطبق وغير المطبالمبحوثين درجة، بما يعني أن الفرق بين متوسوووطات درجات معارف زراع محصوووول الفراولة  9..2البرنامج اإلرشوووادي 

 .كانت منخفضةالمدروس بها البرنامج اإلرشادي 
ن متوسوووط معارف كا، بما يعني أن كل الالمدروس ديوقد لوحظ من نتائج الفروق أن الفروق كانت لصوووالح العينة المطبق بها البرنامج اإلرشوووا

، وربما لمدروسا ا البرنامج اإلرشوووووووواديمغير المطبق به المدروس أكبر من نظيره في القريتين ا البرنامج اإلرشوووووووواديمالمطبق به معرفة زراع القريتين
 .المدروس ا البرنامج اإلرشاديمطبق بهالم عرفية لدى زراع الفراولة في القريتينيرجع السبب في ذلك إلى تراكم الخبرات الم

 
التعرف علي معنوية الفروق بين متوسطات درجات معارف الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة لكل من القرى 

 المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحث.
ق وغير المتعلقة ببنود توصياته الفنية بكل من القرى المطبالمبحوثين لدراسة معنوية الفروق بين متوسطات درجات معارف زراع الفراولة  

اع المبحوثين الزر معنوية بين متوسطات درجات معارف وجد فروق تال التالي " وضع الفرض اإلحصائيتم ، المدروس المطبق بها البرنامج اإلرشادي
 ."توصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة لكل من القرى المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحثبال

ى المتعلقة بكل بند من بنود توصيات زراعته بالقر المبحوثين متوسطات درجات معارف زراع الفراولة  تم حسابوالختبار هذا الفرض  
متوسطين فكانت ال( لتحديد معنوية الفروق بين كل tاختبار ) وذلك بإستخداملهذا المحصول المدروس بها البرنامج اإلرشادي  المطبق وغير المطبق

 : ( والتي أوضحت ما يلي.ول رقم )النتائج كما هو وارد بالجد
بكل من القرى المطبق وغير المطبق المبحوثين وبين متوسطات درجات معارف زراع الفراولة  2.20وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية  -0

 عند( المحسوبة لهذه الفروق تفوق نظيرتها الجدولية tفقد كانت قيمة )فيما يتعلق ببعض بنود التوصيات الفنية  المدروس بها البرنامج اإلرشادي
 اديا البرنامج اإلرشمالمطبق به بالقريتين المبحوثين درجة، وكان متوسطات درجات معارف زراع الفراولة 79عند د.ح  2.20مستوى معنوية 

البنود هي:  ، وهذهالمدروس ا البرنامج اإلرشاديمغير المطبق بهالمبحوثين بالقريتين كانت أكبر من مثيالتها لدى زراع الفراولة  المدروس
من األمراض وبذور الحشائش والنيماتودا، أو  لتطهير التربة 0جم / م92-92الطريقة المناسبة لتعقيم التربة )التعقم ببروميد الميثايل بمعدل 
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خالل مرحلة النمو الخضري:  التسميدو إجراء التعقيم الشمسى للتربة بالبالستيك الشفاف )رقائق البولى إيثيلين( لمدة شهرين فى يوليو وأغسطس(، 
أعفان  الثمار: ترش النباتات أثناء للقضاء علي و من مياه الري،  .+عناصر صغرى لكل م1-0-02سماد مركب  .سم 922يضاف لكل ريه 

 /لتر ماء(.022جم / 022بمعدل  92لتر ماء، توبسسين م  022جم/022يوم، )رونيالن  09التزهير والعقد بالمبيدات األتية بالتبادل كل 
المطبق وغير المطبق بها بكل من القرى المبحوثين بين متوسطات درجات معارف زراع الفراولة  2.29وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية  -0

( المحسوبة لهذه الفروق تفوق نظيرتها الجدولية عند tفيما يتعلق ببعض بنود التوصيات الفنية فقد كانت قيمة ) المدروس البرنامج اإلرشادي
 أكبر من مثيلتها كانت المدروس ا البرنامج اإلرشاديمالمطبق به ن درجات معارف زراع القريتيندرجة، وأ 79و د.ح  2.29مستوى معنوية 
ا البرنامج اإلرشادي وهذه البنود هي: أنسب ميعاد للزراعة فى حالة الزراعة بالشتالت الطازجة )الفريش( من مغير المطبق به لزراع القريتين

بالرش  ةأفضل طريقة للرى للزراعة بالشتالت الطازجة هي: تستخدم شبكاتان للرى واحدو منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر، 
الكمية و وتستخدم فى الفترة األولى من حياة النبات يليها الرى بالتنقيط بعد نجاح الشتل وتكون أوراق جديدة وخالل مرحلة االزهار واألثمار، 

التسميد ألف شتلة فراولة طازجة، برنامج التسميد فى حالة  2.-1.المناسبة من الشتالت الطازجة لزراعة الفدان هي: يحتاج الفدان حوالى 
أفضل وسيله و من مياه الري،  .+عناصر صغرى لكل م1-0-02سماد مركب  .سم 922خالل مرحلة النمو الخضري: يضاف لكل ريه 

لتر ماء عند بدء الزراعة حتى التزهير. 022سم / 2.بمعدل  EC %9لمكافحة اآلفات الحشرية هي: بالنسبة لدودة ورق القطن: رش مبيد ماتش
العنكبوت األحمر عن طريق رش مبيد فيرتميك ومكافحة لتر ماء عند بداية عقد الثمار،  022جم/99بمعدل   0×يبلأو يتم رش بمبيد دا

0.8% EC   02لتر ماء، باروك  022سم / 12بمعدل% SC  لتر ماء. 022سم /02بمعدل 
 ما البرنامج اإلرشادي وزراع القريتينالمطبق به ن متوسطات درجات معارف زراع القريتينبي 2.29ال يوجد فرق معنوي عند مستوى معنوية  -.

( المحسوبة tا البرنامج اإلرشادي فيما يختص ببعض بنود التوصيات الخاصة بزراعة محصول الفراولة حيث كانت قيمة )مغير المطبق به
صناف المفضلة للفراولة بطريقة الزراعة درجة، وهذه البنود هي: األ 79ود.ح  2.29لهذه الفروق تقل عن نظيرتها الجدولية عند مستوى معنوية 

: تضاف برنامج التسميد فى حالة الزراعة الفريش التسميد خالل مرحلة االزهارو بالشتالت الطازجة )الفريش( هي )الفرتونا، فيستافال، الفلوريدا(، 
 922ة اإلثمار: يضاف لكل ريه التسميد خالل مرحلو +عناصر صغرى لكل متر مكعب لمياه الري. 8-.-02سماد مركب .سم 922لكل ريه

 من مياه الري.  .+عناصر صغرى لكل م02-0-8سماد مركب  .سم
وبناء على النتائج آنفة الذكر يمكن رفض أجزاء الفرض اإلحصائي األول وقبول األجزاء البديلة لها من الفرض النظري والقائلة بأنه " 

بحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة لكل من القرى المطبق وغير الزراع الممعنوية بين متوسطات درجات معارف وجد فروق ت
حصائي ، في حين ال يمكن رفض أجزاء الفرض اإل(0، و) (0رقم ) ي" والمذكورة بالبند المطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحث

كل الزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية في مجال زراعة محصول الفراولة لات درجات معارف معنوية بين متوسطوجد فروق تالسابق والقائلة " بأنه ال 
 (.."8 الواردة آنفا  بالبند رقم )من القرى المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي المدروس بمنطقة البحث

كانت أكبر  المدروس ا البرنامج اإلرشوووووواديمالمطبق به بالقريتينالمبحوثين ومن النتائج السووووووابقة اتضووووووح أن درجات معارف زراع الفراولة  
ن دل ذلك فإنما يدل على الجهود اإلرشوووووووووووادية التي تب المدروس، ا البرنامج اإلرشووووووووووواديمغير المطبق به مثيلتها لدى زراع الفراولة بالقريتينمن  ذل وا 

فراولة لحاالت نقص درجة معرفة زراع الهذه الدرجة من المعرفة، أما بالنسووووبة للوصووووول إلى  زراع الفراولة المبحوثينداخل البرامج اإلرشووووادية ودفعت 
لبعض بنود التوصوووووووويات ويحتاجون إليها بدرجة كبيرة قد تعزى إلى ضووووووووعف الجهود  المدروس ا البرنامج اإلرشوووووووواديمالمطبق بهبالقريتين   المبحوثين

يجب أن يضووووووووعها في االعتبار مخططي البرامج اإلرشووووووووادية عند تخطيطهم للبرامج  اإلرشووووووووادية التي بذلت من أجل تغيير وزيادة هذه المعارف ولهذا
منطقة الدراسوووة باإلرشوووادية المسوووتقبلية الهادفة إلى تغيير معارف الزراع بالقرى المطبق بها البرامج اإلرشوووادية والعمل على زيادة درجات المعرفة لديهم 

 وغيرها من المناطق المشابهة لها.
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معنوية الفروق بين المتوسطات واالنحراف المعياري لدرجات معارف زراع محصول الفراولة المتعلقة ببنود توصياته الفنية بكل من   .4جدول رقم 
 بمحافظة القليوبية المدروس القرى المطبق وغير المطبق بها البرنامج اإلرشادي

 tقيمة 
المحسوبة 
للفرق بين 
متوسطات 
 الدرجات 

 الفرق بين
متوسطات 
 الدرجات

زراع القرى غير المطبق 
 إلرشاديابها البرنامج 

 المدروس

زراع القرى المطبق 
 بها البرنامج اإلرشادي

 المدروس
 البيوووووان                                                 

 
 

االنحراف  بنود التوصيات
االنحراف  المتوسط المعياري

 المتوسط المعياري

األصناف المفضلة للفراولة بطريقة الزراعة بالشتالت الطازجة  0.99 2.80 .0.0 .2.9 0..2 0.79
 الفلوريدا -فيستافال  –الفرتونا  -)الفريش(: 

0.78 * 2.07 2.19 0.0. 2.97 0..0 
أنسب ميعاد للزراعة فى حالة الزراعة بالشتالت الطازجة 

من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر  )الفريش(
 أكتوبر

..0. ** 2... 2.97 0.90 2.90 0.79 
ايل بمعدل التعقم ببروميد الميث -الطريقة المناسبة لتعقيم التربة 

لتطهير التربة من األمراض وبذور الحشائش  0جم / م92-92
جراء التعقيم الشمسى للتربة بالبالستيك الشفاف و  والنيماتودا ا 

 )رقائق البولى إيثيلين( لمدة شهرين فى يوليو وأغسطس

0.08 * 2..8 2.99 0..8 2.79 0.91 
تان شبك تستخدم -أفضل طريقة للرى للزراعة بالشتالت الطازجة

للرى واحدة بالرش وتستخدم فى الفترة األولى من حياة النبات 
يليها الرى بالتنقيط بعد نجاح الشتل وتكون أوراق جديدة وخالل 

 مرحلة االزهار واألثمار

تاج يح  -الكمية المناسبة من الشتالت الطازجة لزراعة الفدان 7..0 2.17 0.00 2.90 2.08 * 0.08
 ألف شتلة فراولة طازجة. 2.-1.الفدان حوالى 

...7 ** 2.9. 2.92 0..0 2.8. 0.8. 
التسميد فى حالة الزراعة الفريش )برنامج تسميد الفراولة 

التسميد خالل مرحلة النمو المركبة السائلة( باستخدام األسمدة 
-0-02سماد مركب  .سم922يضاف لكل ريه  الخضري:

 من مياه الري. .+عناصر صغرى لكل م1

سماد  .سم922تضاف لكل ريه التسميد خالل مرحلة االزهار: 0.00 2.99 2.88 2.10 .2.0 0.19
 +عناصر صغرى لكل متر مكعب لمياه الري.8-.-02مركب

سماد  .سم922يضاف لكل ريه  اإلثمار: التسميد خالل مرحلة 2.78 2.80 2.19 2.99 0..2 .0.7
 من مياه الري. .+عناصر صغرى لكل م02-0-8مركب

0.09 * 2..0 2.8. 0.09 2.79 0.18 
بمعدل  EC %9رش مبيد ماتش: مكافحة دودة ورق القطن

مبيد رش ب لتر ماء عند بدء الزراعة حتى التزهير.022سم / 2.
 عقد الثمار.لتر ماء عند بداية 022جم/99بمعدل   0×دايبل

0.90 * 2... 2.12 2.90 2.9. 2.81 
  EC %0.8رش مبيد فيرتميك  :العنكبوت األحمرمكافحة 
بمعدل  SC %02باروك  - لتر ماء022سم / 12بمعدل 

 لتر ماء022سم /02

..12 ** 2.99 2.9. 0..9 2.18 0.70 
رش النباتات أثناء التزهير والعقد : أعفان  الثمارمكافحة 

رونيالن  -يوم 09بيدات األتية بالتبادل كل بالم
جم / 022بمعدل  92توبسسين م و  لتر ماء.022جم/022
 /لتر ماء.022

 المجموع الكلي 1..01 .8.9 8..00 0..9 28.. 
 المتوسط 0.92 2.97 .0.0 2.11 9..2 

T   0.78=  2.29ومستوى معنوية  79الجدولية عند د.ح   
T  0891=  2.20ومستوى معنوية  79عند د.ح  الجدولية 

 2.29* معنوية عند مستوى 
  2.20** معنوية عند مستوى 

 مبحوثا   .9عدد الزراع المبحوثين بالقرى المطبق بها البرنامج اإلرشادي  -
 مبحوثا   ..عدد الزراع المبحوثين بالقرى غير المطبق بها البرنامج اإلرشادي  -
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 لقليوبيةاضوورورة اهتمام القائمين على العمل اإلرشوووادي الزراعي بمحافظة لتوصووية بى تم التوصوول إليها يمكن افي ضوووء نتائج البحث التو 
راعة ز ، حيث أن البرنامج اإلرشووووادي موضوووووع الدراسووووة والخاص بمجال للزراعبتنفيذ البرامج اإلرشووووادية المتخصووووصووووة المبنية على الحاجات الحقيقية 

 ع المستوى المعرفي للزراع المشاركين كمتدربين في هذا البرنامج اإلرشادي المدروس. قد ساهم في رف محصول الفراولة
 المراجع

 .0207، الدقي،  بيانات غير منشورة،  وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي -0
ة ، البرنامج التدريبي لزراع الفراولة والجوافالقديمة )أراضوووووووووي الوادي والدلتا(زراعة الفراولة في األراضووووووووي اإلدارة المركزية لإلرشــــــاد الزراعي    -0

 0207، 8.8علي منظومة التكويد للتصدير، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، نشرة فنية رقم 
 .0201 طوخ، القليوبية، ، مكتب الهدي للطباعة والنشر، مشتهرنقل ونشر التكنولوجيا الزراعية رشاد  سعيد عباس محمد رشاد )دكتور(  -.
لد مؤتمر مستقبل مج تجربة عملية في التدريب التحويلي للمرشودين الزراعيين في مجال تخطيط البرامج اإلرشوادية،سـليم  فااد كمال )دكتور(   -.

ة، الدولي للزراع، الجمعية العلمية لإلرشووووووووواد الزراعي، المركز المصوووووووووري العمل اإلرشوووووووووادي في ظل نظام السووووووووووق الحر وموقع التعاونيات فيه
 .0779الدقي،

شــركة بشـــاير   كتيب المشـــروع التدريبي علي منظومة التكويد للتصــديرلزراع الفراولة والجوافة  شـــركة بشـــاير بالتعاون مع قســـم المكافحة  -5
 .2112بوزارة الزراعة  

لد مؤتمر اسووووووتراتيجية العمل اإلرشووووووادي مجنحو رؤية اتعزيز الخدمة اإلرشووووووادية الزراعية في مصوووووور،   قشــــطة  عبد الحليم عباس )دكتور(  -1
 .0771، الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعي، المركز المصري الدولي للزراعة، الدقي،التعاوني في ظل سياسة التحرر االقتصادي

التسوووووووويق  –صووووووويانة البيئة  –، دور اإلرشووووووواد الزراعي في مجاالت الثقافة السوووووووكانية محروس  فوزي نعيم   ووهبة   أحمد جمال )دكتوران(  -9
المركز  ،مجلد مؤتمر اسوتراتيجية العمل اإلرشوادي التعاوني في ظل سوياسوة التحرر االقتصادي ، الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعيالزراعي ،  

 . 0771المصري الدولي للزراعة، الدقي،
 .0207قليوبية ، ، بنها، ال بيانات غير منشورةقسم االحصاء،  ، مدرية الزراعة بالقليوبية -8
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Abstract 

The research aimed to study the knowledge acquired to expose farmers to an extension program in the 

field of strawberry cultivation in Qalyubia Governorate, by identifying the degree of knowledge of the farmers 

researched with the technical recommendations in the field of strawberry cultivation for each of the villages 

applied and not applied to the extension program studied in the research area, and to determine the degree of 

change in their knowledge of farmers as a result of exposure to it, and to determine the significant differences 

between the mean scores of their knowledge with it. 

The research was conducted in the two centers of Shebin al-Qanater, and Tookh, as they are the two largest centers 

in terms of the area in which strawberries are grown in the governorate, and four villages of them were identified 

with two villages from each center, one of which is from the villages in which the studied extension program is 

applied, namely the village of Mit Kenana in Toukh center and the village of Kasabiya from the center. Shebin 

al-Qanater and the other, in which the studied extension program was not applied, namely, the village of al-Deir 

in the Toukh district and the village of Kafr al-Sahbi in the Shibin al-Qanater center. The search facility was 

chosen in a systematic, random way by 20% of strawberry growers in each of the villages that are applied and in 

which the studied extension program is not applied according to their comprehensive representation. The study 

sample size was 97 respondents. 

The research data were collected through a personal interview of the respondents using a questionnaire 

form during the last three months of 2019, and the data were analyzed using frequencies, percentages, arithmetic 

mean, standard deviation and (t) test using the statistical program (SPSS). 

The most important results of the research were as follows: 

• The total mean of the knowledge scores of the strawberry crop farmers surveyed in the two villages for which 

the studied extension program was applied was 1.49 points. 

• The overall average of the knowledge scores of the strawberry crop farmers surveyed in the two villages in 

which the studied extension program was not applied was 1.14 points. 

• The average difference between the mean knowledge scores of strawberry growers surveyed in the villages 

applied and not in which the extension program was applied was 0.37, in favor of the sample in which the 

extension program was applied. 

• The presence of a significant difference at the level of 0.01 significance and between the mean scores of the 

knowledge scores of strawberry growers surveyed in each of the villages applied and not applied to the extension 

program studied with regard to some items of technical recommendations. The value of (t) calculated for these 

differences exceeded its table counterpart at the level of significance 0.01 at D. The mean of the knowledge scores 

of strawberry growers researched in the two villages in which the studied extension program was applied was 

greater than that of the strawberry growers surveyed in the two villages where the studied extension program was 

not applied. 

• The presence of a significant difference at a level of 0.05 significance between the mean knowledge scores of 

strawberry growers surveyed in each of the villages that were applied and not in which the studied extension 

program was applied with regard to some items of technical recommendations. The value of (t) calculated for 

these differences exceeded its table counterpart at a significant level of 0.05 and D. The degree of knowledge of 

the farmers of the two villages in which the extension program was applied was greater than that of the farmers 

of the two villages in which the extension program was not applied. 

• There is no significant difference at the 0.05 level of significance between the mean knowledge scores of the 

farmers of the two villages in which the extension program is applied and the village farmers in which the 

extension program is not applied with regard to some items of recommendations for planting strawberry crops, 

where the value (t) calculated for these differences is less than its table counterpart at the level of The significance 

of 0.05, and D.h 95 degree. 

In light of the results of the research that have been reached, it can be recommended that those in charge of 

agricultural extension work in Qalyubia governorate should pay attention to the implementation of specialized 

extension programs based on the real needs of farmers, as the extension program in question in the field of 

strawberry cultivation has contributed to raising the level of knowledge of participating farmers as trainees in this 

well thought out extension program. 


