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  الملخص 
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  .90-83): 1(31العربية، مجلة وقاية النبات  .األغوار الجنوبية في األردنالطماطم بين مزارعي منطقة /ض البندورةالمستوى المعرفي في أمرا
فـي مجـال أمـراض البنـدورة،  األغوار الجنوبيـةمنطقة في  مقابلتهم تذين تمال الطماطم/ةالتعرف على المستويات المعرفية لمزارعي البندور إلى هدف هذا البحث ي
تـم جمـع البيانـات بالمقابلـة و  ،الطمـاطم/مزارعـًا لمحصـول البنـدورة 150 البحـث شـمل لعالقة بين درجات المستويات المعرفية وبـين بعـض المتغيـرات المدروسـة.وتحديد ا
 .واالنحــراف المعيــاري حســابيةوالمتوســطات ال والنســب المئويــة ســتخدم فــي تحليــل البيانــات التكــراراتالهــذا الغــرض.  تــم إعــداده وباســتخدام نمــوذج اســتبيان الشخصــية
% 16ن أج أوضـحت النتـائ المتغيـر التـابع والمتغيـرات المدروسـة. بـينالعالقـة ومعامالت االرتباط الختبار الفروض البحثيـة وتحديـد معنويـة  كذلك مربع كاي وأستخدم 
% مـنهم مـن فئـة ذوي المسـتويات المعرفيـة المتوسـطة 73وأن  درجـة) 26 هم من فئة ذوي المستويات المعرفية المنخفضـة (أقـل مـن زارعيين الذين تمت مقابلتهممن الم

أن هنــاك عالقــة معنويــة بــين مســتوى المعرفــة وكــل مــن كمــا تبــين  درجــة). 37مــن ذوي المســتويات المعرفيــة العاليــة (أكثــر % مــنهم مــن 11درجــة)، بينمــا  26-37(
وعـدد أفـراد  بينمـا ال توجـد عالقـة معنويـة بـين المسـتوى المعرفـي وكـل مـن العمـر ،ونـوع الحيـازة لزراعـةا لمهنـة والتفـرغ والتعـرض لمصـادر المعلومـات المستوى التعليمي

  .وتوسيع معارفهم تهمج تدريبية لمزارعي الطماطم لتوعيالدراسة بتعزيز دور اإلرشاد الزراعي وتطوير برام وتوصي  وعدد سنوات الخبرة. الحيازة وحجماألسرة 
  األردن. ،غور األردن أمراض البندورة، ،الطماطم/مزارعي البندورة المستوى المعرفي، د الزراعي،: اإلرشامفتاحيةكلمات 

  

  مقدمةال
  

تعد زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيته أحد األهداف اإلستراتيجية 
ومن أجل تحقيق  وذلك من أجل سد الطلب المحلي، العامة ألي بلد،

يق قدر من التوازن بين فائض سلعي زراعي للتصدير يضمن تحق
الصادرات والواردات. وترتكز عملية تنمية وتطوير اإلنتاج الزراعي 

  ) هي: 6وزيادته على ثالث حلقات (
ــــــل مراكــــــز ومؤسســــــات البحــــــوث  .1 ــــــة مث ــــــة الزراعي مســــــتحدثوا التقني

والجامعـــــات، وهـــــي معنيـــــة باســـــتحداث عناصـــــر التقنيـــــة الزراعيـــــة 
 .الالزمة للتطوير

راعيــة، وهــي األجهــزة التــي تقــوم بنقــل التقنيــة مــن نــاقلوا التقنيــة الز   .2
مصــادر إنتاجهـــا إلـــى مســـتخدميها حيثمـــا كـــانوا، ولعـــل مـــن أبرزهـــا 

 .جهاز اإلرشاد الزراعي

مســــتقبلوا التقنيــــة الزراعيــــة، ويقصــــد بهــــم األجهــــزة المســــتفيدة مــــن  .3
التقنيـــــة الزراعيـــــة المولـــــودة والمنقولـــــة، وهـــــم المـــــزارعين بـــــاختالف 

  اجية وربات األسر الريفية والشباب الريفي.اهتماماتهم اإلنت
  

مـــن معوقـــات نقـــل التقنيـــة الزراعيـــة الحديثـــة هـــو الـــنقص الحاصـــل فـــي و 
المعرفــة الزراعيــة الســائدة، وعــدم الفهــم الكامــل والــدقيق للظــروف البيئيــة 

ويعتمــد تقــدير مســتويات المعرفــة علــى  ).10المحيطــة بعمــل المــزارعين (
راد مـــن خـــالل المقارنـــة بـــين المســـتوى تحديـــد القصـــور فـــي معـــارف األفـــ

الفعلــــي المطلــــوب لــــألداء الفعــــال والمســــتوى الحــــالي لمعــــارفهم بالنســــبة 
ـــذا فمـــن الضـــروري أن يكـــون توجـــه )12، 4( لجوانـــب اهتمـــام عملهـــم ، ل

ومـن أجـل  ).14البرامج اإلرشادية والتــدريبية نحو الوفـاء بهـذه الفجـوات (
رصد معارف المزارعين فـي  من بد ال ،رشاد الزراعي أهدافهان يحقق اإل

مجــاالت عملهــم وتحديــد أوجــه القصــور والضــعف والعمــل علــى عالجهــا 
لــى تحقيــق إالتــي تســعى  همــةمكونــه يعــد أحــد األجهــزة ال ،)9وتقويمهــا (

حيـــث يوجـــه برامجـــه ونشـــاطاته الـــى المـــزارعين ألجـــل  التنميـــة الزراعيـــة،
وصـــوًال إلـــى حيـــاة زيـــادة إنتـــاجهم ومـــن ثـــم تحســـين حـــالتهم االجتماعيـــة 

ت وجـــــود فجـــــوات فـــــي وضـــــحت كثيـــــر مـــــن الدراســـــاأ وقـــــد ).5( أفضـــــل
معلومـــات ليحـــتم العمـــل علـــى تزويـــدهم بااألمـــر الـــذي  ،ادمعلومـــات األفـــر 

كمــا أنــه مــن الضــروري االهتمــام بتقــدير مســتويات المعرفــة  .)7الالزمــة (
 ).15مــن أجــل بنــاء هــذه البــرامج الفاعلــة التـــي يتطلبهــا العمــل الزراعــي (

الزراعيــــة التــــي تواجــــه  تكالتعــــد أمــــراض البنــــدورة مــــن أهــــم المشــــهــــذا و 
 )،11( فـي اإلنتـاج الزراعـي عالميـاً المزارعين، وتؤدي إلـى خسـائر كبيـرة 
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التــي  البنـدورة مـن أهـم محاصـيل الخضـر حيـث تعـد ،)3، 2، 1(ومحليـًا 
. وال الحنوبيــةخاصــة األغــوار وب تــزرع فــي األردن فــي المنــاطق المرويــة

 فـــيعـــدم المـــام المـــزارعين الجيـــد بـــأمراض البنـــدورة يـــؤثر ســـلبًا ن أشـــك 
وبــالرغم مـــن أن بـــرامج اإلرشــاد الزراعـــي األردنـــي  نتاجيــة كمـــًا ونوعـــًا.اإل

تســتطيع المســاهمة بــدور فاعــل فــي مجــال إنتــاج البنــدورة، إال انهــا تواجــه 
مثـــل تـــدني  خاصـــة المـــرتبط منهـــا بـــالمزارعين،بو  المعوقـــات، العديـــد مـــن

وضــــعف  ،مــــن جهــــة أمــــراض البنــــدورة ياتهم المعرفيــــة فــــي مجــــالمســــتو 
وقــــد اختيــــرت منطقــــة  .مــــن جهــــة أخــــرى الخــــدمات اإلرشــــادية الزراعيــــة

مكانــًا إلجــراء هــذه الدراســة حيــث  الكــركفــي محافظــة  األغــوار الجنوبيــة
ومنفصلة نسبيًا عن بقيـة المنـاطق الزراعيـة المرويـة  أنها محددة جغرافيًا،

  من مصداقية هذه الدراسة.  مما يزيد األخرى،
التعـرف علـى المسـتويات المعرفيــة يهـدف هـذا البحـث بصـفة رئيســة 

فـــــي منطقـــــة األغـــــوار  النباتيـــــة مـــــراضاأللمزارعـــــي البنـــــدورة فـــــي مجـــــال 
 روتنحصـ وكذلك التعرف على بعـض العوامـل المرتبطـة بـذلك. ،الجنوبية

صـــائص الشخصـــية التعـــرف علـــى بعـــض الخ) 1 :األهـــداف الفرعيـــة فـــي
المسـتويات المعرفيـة لمزارعـي البنـدورة فـي تحديـد ) 2؛ والمهنية للمـزارعين

  الخصائصوعالقتها ببعض  النباتية مراضاألمجال 
  

  مواد البحث وطرائقه
  

 األغوار الجنوبيةمنطقة يمثل مجتمع البحث جميع مزارعي البندورة في 
. 2010 لموسم العروة الربيعية لعام مزارع 1500البالغ عددهم حوالي 

% من مجموع 10مزارعًا يمثلون  150وقد بلغ حجم العينة البحثية 
جمعت البيانات األولية الميدانية عن طريق االستبيان مزارعي البندورة و 

على جزء خاص االستبانة شتملت ا حيث بالمقابلة الشخصية
وجزء آخر يتضمن مقياسًا  بالمعلومات الشخصية والمهنية للمزارعين،

تضمن  حيثمراض األعرفية لمزارعي البندورة في مجال للمستويات الم
). وقبل وصول 3(جدول في هذا المجال فقرة اختبارية  49 هذا الجزء

وفي  تم اتخاذ بعض اإلجراءات ،النهائي هإلى شكلنموذج اإلستبيان 
مقدمتها صدقها الظاهري وصدق محتواها، وذلك من خالل عرضها 

واألمراض  )6( االرشاد الزراعي على الخبراء والمختصين في مجاالت
تم إجراء و  .)2، 1( المجال اذلك بالرجوع إلى مؤلفاتهم في هذكالنباتية و 

التعديالت الالزمة على الفقرات االختبارية التي تضمنتها االستمارة 
كذلك تم إيجاد  لتصبح أكثر فاعلية في الوصول إلى الهدف المطلوب.

االستبيان وذلك لمعرفة قدرتها معاملي الثبات والصالحية الستمارة 
طريقة التجزئة  توقد اتبع .موضوع البحثوصالحيتها لقياس الظاهرة 

النصفية باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس معامل الثبات 
والصالحية ثم أجريت عليها عملية التصحيح باستخدام معادلة 

ومعامل  فقد وجد ان معامل الثبات ،ونتيجة لذلك .)8براون (- سبيرمان

على ، 0.97و 0.94المعلومات الحالي هو الصالحية لمقياس مستوى 
بينما بلغ المعامالن لمقياس التعرض لمصادر المعلومات  ،التوالي
وبذلك أكدت هذه المقاييس صالحية . على التوالي 0.94و 0.88

تنحصر المتغيرات المستقلة في و  استمارة االستبيان لمثل هذه الدراسة.
والمستوى زارع الذي تمت مقابلته ة في كل من عمر المهذه الدراس

التعليمي وعدد أفراد األسرة ونوع الحيازة وحجم الحيازة وعدد سنوات 
والتفرغ لمهنة الزراعة  الطماطم/الخبرة الشخصية في زراعة البندورة
المستوى  هو المتغير التابعكان و  .ومدى التعرض لمصادر المعلومات

 أمراض البندورة في مجال رعين الذين تمت مقابلهمزاالمعرفي العام للم
له مثت والذي ةالحاليهم من خالل طرح مستوى معلوماته قياسالذي تم 

من مستوى  زارع الذي تمت مقابلتهالدرجة التي حصل عليها الم
حدد مستوى  وقد ).درجة 49(العالمة الكاملة  هوالمعلومات المرغوب و 

ختبارية موزعة على مجاالت ا قرةف 49المعلومات الحالي من خالل 
) وذلك بإعطاء درجة واحدة 3مختلفة في أمراض البندورة (جدول 

أما مستوى المعلومات  ،ةابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئلإلج
التي  )درجة 49( المرغوب فقد حدد مسبقًا من خالل الدرجات القياسية

ار عدة أساليب وتم اختي خصصت للفقرات بواقع درجة واحدة لكل فقرة.
فرة من استمارة االستبيان اإحصائية تتناسب وطبيعة البيانات المتو 

واستخدم  لجدولي والنسب المئوية والتكرارات،االمستخدمة كالعرض 
معامل االرتباط البسيط (بيرسون) الختبار العالقة بين العامل التابع 

بار العالقة والعوامل المـستقلة ذات المقاييس المستمرة ومربع كاي الخت
) وذلك باستخدام برنامج 8(بين العامل التابع والعوامل المستقلة النوعية 

  ).SPSSالتحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية (
  

  ةمناقشالالنتائج و 
  

  الخصائص الشخصية والمهنية للمزارعين المبحوثين
تنحصـر  زارعين% مـن المـ50أكثـر مـن  أعمـار إلـى أن 1يشير الجـدول 

بمتوسـط  سـنة، 40ن عمنهم  %34 تقل أعمار بينما سنة، 60-40بين 
ومـن حيـث المسـتوى التعليمـي  .11.5سنة وبـانحراف معيـاري  44.2بلغ 

% تعلــــيم 44% تعلــــيم أساســــي و38و ين% مــــنهم أميــــ10ن أ فقــــد تبــــين
ــيم جــامعي.% 8ثــانوي و قــل أ% 35 عــدد أفــراد أســر نأ اتضــح كمــا تعل

% منهم أكثر مـن 11و ،اً ردف 12-6في حدود % منهم 54أفراد و 6من 
بينــت  وكــذلك .4.0وبــانحراف معيــاري  اً فــرد 7.3بمتوســط بلــغ  اً فــرد 12

% غيــر متفــرغين، 15لمهنــة الزراعــة ون و متفرغــ هممــن% 85ن أ النتــائج
% 24%) هـم مـن فئـة مـالكي الحيـازة و66( زارعينتبين أن ثلثي الم كما
م هـــي مـــنه %42ن حجـــم حيـــازة أو  ،نو مشـــارك %10و ،نو مســـتأجر  هـــم

 60-30 فــــي حــــدودحيــــازاتهم  كانـــت % مــــنهم37و اً دونمــــ 30اقـــل مــــن 
ـــــغ  اً دونمـــــ 60أكثـــــر مـــــن  مهـــــل% 13و اً دونمـــــ  اً دونمـــــ 43.6بمتوســـــط بل
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عــدد ســنوات خبــرتهم فــي الزراعــة  بالنســبة إلــى .5.4وبــانحراف معيــاري 
عــدد ســنوات  تتراوحــ )%49( زارعيند تبــين أن مــا يقــارب نصــف المــفقــ

% مـــنهم تقـــل عـــدد ســـنوات خبـــرتهم 32وأن  ةســـن 20و 10خبـــرتهم بـــين 
% مـــنهم تزيـــد عـــدد ســـنوات خبـــرتهم 19ن أ فـــي حـــين ســـنوات، 10عـــن 

ســـنة وبـــانحراف معيـــاري  14.6بمتوســـط بلـــغ  ســـنة، 20الشخصـــية عـــن 
مــا مــن حيــث مســتوى تعرضــهم لمصــادر المعلومــات الزراعيــة فقــد أ .9.8

مــن  % هــم17% هــم مــن فئــة التعــرض المتوســط و73ن أ بينــت النتــائج
% مـنهم هــم مـن فئـة التعــرض 10فــي حـين أن  فئـة التعـرض المـنخفض،

ــــغ متوســــط القــــيم الرقميــــة لفئــــات التعــــرض  درجــــة  15.7المرتفــــع وقــــد بل
   .3.1 وبانحراف معياري

  

  للمزارعينالمستوى المعرفي العام 
تحديد هذا المستوى مـن خـالل جمـع الـدرجات التـي حصـل عليهـا كـل  تم

أمـراض البنـدورة وقـد تـراوح  معارفه فـي مجـال عن مزارع مبحوث والمعبرة
 49والمـــدى الفعلـــي للمســـتويات المعرفيـــة بـــين درجـــة واحـــدة كحـــد أدنـــى 

 .5.3درجـة وانحـراف معيـاري  31.2كحد أقصى بمتوسـط حسـابي  درجة

% مــن المبحــوثين هــم مــن 16أن  2وتوضـح النتــائج المبينــة فــي الجـدول 
% 73ن أو  درجـــة)، 26ن ذوي المســـتويات المعرفيـــة المنخفضـــة (أقـــل مـــ

ـــــة المتوســـــطة (هـــــم مـــــن ذوي  ن أو  ،)درجـــــة 37-26المســـــتويات المعرفي
 درجـة). 37% هم من ذوي المستويات المعرفيـة المرتفعـة (أكثـر مـن 11

ــــك أن أكثــــر مــــن ثالثــــة أربــــاع المبحــــوثين هــــم مــــن ذوي  ويتبــــين مــــن ذل
ــــــــــي مجــــــــــال أمــــــــــراض  المســــــــــتويات المعرفيــــــــــة المتوســــــــــطة والعاليــــــــــة ف

ـــــــــى أن موضـــــــــوع أمـــــــــراض  طمـــــــــاطمال/البنـــــــــدورة ـــــــــك إل ـــــــــد يرجـــــــــع ذل وق
حـــد أهـــم المواضـــيع التـــي تمثـــل أولويـــة االهتمـــام أالطمـــاطم هـــو /البنـــدورة

ن موضــــوع أمــــراض أ إضــــافًة إلــــى ،الطمــــاطم/بالنســــبة لمزارعــــي البنــــدورة
البنــدورة يعــد أقــرب مــا يمكــن إلــى مــا يتعامــل معــه المزارعــون مــن أعمــال 

ع فــــي المســــتقبل فــــي ار والتوســــممــــا يؤكــــد ضــــرورة االســــتمر  فــــي الحقــــل،
ـــــــــــة بمجـــــــــــال  ـــــــــــة التـــــــــــي تصـــــــــــيب محصـــــــــــول االتوعي ألمـــــــــــراض النباتي

وجـود مسـتوى مرتفـع مـن المعرفـة وبشـكل عـام نالحـظ  .الطمـاطم/البنـدورة
  .بين المزارعين في مجال أمراض البندورة

  
  

  .توزيع المزارعين وفقاً لخصائصھم الشخصية والمھنية. 1جدول 
Table 1. Distribution of farmers based on personal and professional characteristics. 
 

 Categoriesالفئات    Propertiesالخصائص 
  العدد

Number 

 النسبة
Rate 
(%) 

 المعدل
Mean 

  المعيارينحراف اإل
Standard 
deviation 

  العمر
  Age  

 Less than 40  51 34 44.2 11.5 أقل من
40-60  87 58 

  More than 60أكثر من 
 

12 8 
  التعليم

 Education  
   Illiterate 15 10أمي 

 Essential 57 38أساسي 
 Secondary  66 44ثانوي 
   University جامعي

 

12 8 
  أفراد األسرة

Family number   
  Less than 53 35 7.3 6أقل من 

 
4.0 

6-12  81 54 
  More than 12أكثر من 

  

16 11 
  رغ لمھنة الزراعةالتف

 Commitment to farming  
   Full-time 127 85متفرغ 

  Part-timeغير متفرغ 
 

23 15 
  نوع الحيازة

 Holding type  
   Ownership 99 66ملك 

 Rental 36 24 استئجار
  Participationمشاركة 

 

15 10 
  ) حجم الحيازة (بالدونم

 Holding size (Dunum) 
 Less than  63  42 43.6 5.4 30أقل من 

30-60  56 37 
  More than 60أكثر من 

  

21 13 
  سنوات الخبرة

Farming experience period 
 Less than  48 32 14.6 9.8 10أقل من 

10-20   74 49 
  More than 20أكثر من 

 

28 19 
  التعرض لمصادر المعلومات

Exposure to information 
sources 

 Low (Less than  26 17 15.7 3.1 13 فض (أقل منمنخ
 19Medium ( 109 73-13متوسط (

 High (More than   15 10 19عالي (أكثر من 
  -  Total 115  100  المجموع
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  توزيع المزارعين وفقاً لمستوياتھم المعرفية العامة .2جدول 
Table 2. Distribution of farmers according to their level of 
general knowledge. 

 

  مستوى المعرفة
Knowledge level  

  العدد 
Number

  النسبة
Rate 
%)( 

  Less than (Low 24  16 26قل من أمنخفض (
  Medium   109  73) 37-26متوسط (

  High (More than   17  11 37عالي (أكثر من 
  Total 150  100المجموع 

  
  البندورةأمراض  في محاور مجالالمستوى المعرفي 

المعـــارف والممارســـات الخاصـــة عـــن أكثـــر تفصـــيًال  3الجـــدول  يعطـــي 
مـــن  % فـــأكثر75فقـــد بينـــت أن الفقـــرات التـــي عرفهـــا  .بـــأمراض البنـــدورة

الهدف من استخدام كانت الفقرات التالية:  زارعين الذين شملهم البحثالم
 حـــة،اســـتخدام طـــرق متنوعـــة فـــي المكاف التعقـــيم الشمســـي فـــي األغـــوار،

التعامـل مـع الثمـار المتعفنـة التـي  استخدام التعقيم الشمسي قبل الزراعـة،
العالقة بين حراثة األرض في الصيف وشـدة  من مصادر العدوى، تعتبر

أهميــة  ،البنــدورةأعــراض مــرض البيــاض الــدقيقي علــى أوراق  األمــراض،
كمبيد معـدني علـى  همية استخدام الكبريتأ األعشاب الضارة في الحقل،

كيفيــة التقليــل مــن خطــر متبقيــات المبيــدات  فــي الحقــل، نباتــات البنــدورة
 ،البنــدورةأعــراض مــرض الــذبول الوعــائي فــي نبــات  الزراعيــة فــي الثمــار،

ـــــد فطـــــري لمكافحـــــة األمـــــراض الفطريـــــة ا ســـــقي ـــــري بمبي ألشـــــتال مـــــع ال
 ،البنـدورةأعراض مرض اللفحة المبكرة علـى ثمـار  المستوطنة في التربة،

مكــان وجــود  التهويــة بــين النباتــات وفــي داخــل النبــات الواحــد، أثــر زيــادة
أثــر تــرك مخلفــات  مســببات األمــراض التــي تســبب ذبــول ومــوت النبــات،

عواقــب زراعــة نباتــات  فــي الحقــل وعــدم جمعهــا وحرقهــا، ةنباتــات البنــدور 
أثــر اإلفــراط فــي الــري فــي  البنــدورة فــي خطــوط متقاربــة ومســافات ضــيقة،

ـــم الفقـــرات التـــي وكانـــت  حة البـــادرات واالشـــتال.صـــ فـــيبدايـــة الموســـم  ل
مقاومــة كــاآلتي:  المــزارعين الــذين شــملهم البحــثمــن  % فأقــل50يعرفهــا 

أثــر المبالغــة فــي اســتخدام  ،النبــات فــي مرحلــة االشــتال ألمــراض النبــات
أعـراض  ،المبيدات الفطرية العالجية في مكافحة مـرض البيـاض الـدقيقي

أثـر اإلفـراط فـي  ،نبـاتالري فـي داخـل سـاق مرض الذبول الوعائي البكتيـ
ـــدقيقي لنيتروجينيـــة فـــياألســـمدة ا ـــ ،البيـــاض ال ـــ اتالنبات ـــة المت ةالزهري طفل

أثـر  ،لألمـراض الفيروسـية البنـدورةنقـل بـذور  ،البنـدورة على أوراق وسـوق
وقــت حــدوث مــرض اللفحــة  ،أمــراض البنــدورة فــي البنــدورةموعــد زراعــة 

اقـــــل لمـــــرض تبـــــرقش األوراق الفيروســـــي أهـــــم ن ،البنـــــدورةالمبكـــــرة علـــــى 
ر و معرفــة الفطــ ،أمــراض البنــدورة التــي تظهــر فــي بدايــة الموســم ،)(المــنّ 
وقـــت حـــدوث مـــرض اللفحـــة المتـــأخرة علـــى  ،ألمـــراض البنـــدورة ســـببكم

  . أثر اإلفراط المستمر في استخدام المبيدات الزراعية العالجية ،البندورة

ن ارتفــــــاع أ )3، 2ن يويســــــتخلص مــــــن النتــــــائج الــــــواردة (الجــــــدول
ــ المســتوى المعرفــي عنــد بــأمراض  ذين شــملهم البحــثغالبيــة المــزارعين ال

ربما يعود إلـى تركـز العمـل اإلرشـادي الزراعـي فـي هـذا المجـال  البندورة،
ــــرامج  ــــذ ب ـــــيط وتنفي ــــى نشــــر المـــــعلومات والمـــــعارف مــــن خــــالل تخــطـ عل

رسات مثـل بـرامج إرشادية متخصصة لنقل وتطــبيق هذه المعـارف والمـــما
). ويمكـــن زيــــادة معــــرفة المـــزارعين مـــن 13المكافحـــة المتكاملـــة لآلفـــات (

خـالل إشـراكهم فـي مشـاريع البحـوث الزراعيـة التطبيقيـة لضـمان تطبـيقهم 
ونالحـــظ بشـــكل عـــام  ).16لنــــتائج هـــذه البحـــوث فـــي مـــزارعهم الخاصـــة (

ــــــت حــــــدوث  ــــــاض مســــــتوى معلومــــــات المــــــزارعين فيمــــــا يخــــــص وق انخف
خاصــة اإلصـــابة بمرضــي اللفحـــة بو  صــابات المرضــية علـــى البنــدورة،اإل

وقــد يعــود ذلــك إلــى أن تســمية المرضــين هــي  المبكــرة واللفحــة المتــأخرة،
فمـــرض اللفحـــة المتـــأخرة يظهـــر فـــي بدايـــة  يفهمـــه المـــزارعين،بعكـــس مـــا 

  الموسم بينما مرض اللفحة المبكرة يظهر في منتصف الموسم.
  

  المدروسةالمعرفية والخصائص العالقة بين المستويات 
العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة عن طريق  اختبار تم
عة من الفروض البحثية الفرعية حيث اقتصر كل فرض مجمو ختيار ا

بحثي بمتغير مستقل من المتغيرات المدروسة وكانت أهم النتائج التي 
  ما يلي: 4يوضحها جدول 

اطية معنوية بين المستويات المعرفية عدم وجود عالقة إرتب  .1
في مجال أمراض البندورة وكل من  الطماطم/لمزارعي البندورة

وعدد سنوات الخبرة وعدد أفراد األسرة، حيث  وحجم الحيازة العمر
 0.07، 0.04 ،0.03امل إرتباط بيرسون المحسوبة كانت قيم مع

دولية وهي قيم أصغر من مثيالتها الج على التوالي،،  0.06-و 
وبناًء على ذلك ال يمكن رفض ، 0.01عند المستوى االحتمالي 

الفرض االحصائي الذي ينص على عدم وجود عالقة معنوية بين 
في مجال أمراض  الطماطم/المستويات المعرفية لمزارعي البندورة

وعدد سنوات الخبرة وبالتالي  وحجم الحيازة البندورة وكل من العمر
  بحثي الذي ينص على وجود هذه العالقة.ال يمكن قبول الفرض ال

رتباطية معنوية بين المستويات المعرفية لمزارعي ا وجود عالقة  .2
في مجال أمراض البندورة وكل من المستوى  الطماطم/البندورة
والتفرغ لمهنة  والتعرض لمصادر المعلومات الزراعية التعليمي
بيرسون  ارتباطحيث كانت قيم معامل  ونوع الحيازة الزراعة

براون المحسوبة بين المستوى المعرفي وكل من - وسبيرمان
   0.07والتعرض لمصادر المعلومات الزراعية  المستوى التعليمي

فيما بلغت قيم مربع كاي المحسوبة بين  على التوالي، 0.35و 
 ونوع الحيازة التفرغ لمهنة الزراعة المستوى المعرفي وكل من

ي قيم أكبر من مثيالتها الجدولية وه على التوالي، 0.51و  0.49
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وبناًء على ذلك يمكن رفض  0.01عند المستوى االحتمالي 
الفرض االحصائي الذي ينص على عدم وجود عالقة معنوية بين 

في مجال أمراض  الطماطم/المستويات المعرفية لمزارعي البندورة

والتعرض لمصادر المعلومات  البندورة وكل من المستوى التعليمي
ونوع الحيازة وبالتالي قبول الفرض  والتفرغ لمهنة الزراعة راعيةالز 

  البحثي الذي ينص على وجود هذه العالقة.
  
  
  

  رفھم الفرعية.اتوزيع المزارعين وفقاً لمستوى مع .3جدول 
Table 3. Distribution of farmers according to their sub-knowledge level. 
   

   Phrase العبارة

  Knowledge level  ى المعرفيالمستو
  منخفض
Low  

متوسط 
Medium  

  مرتفع
High  

المجموع 
Total  

  عدد
No. %  

  عدد
No. %  

  عدد
No. %  

  عدد
No. %  

  الھدف من استخدام التعقيم الشمسي
 Objective of the use of solar disinfection 

24 16 105 70 15 10 44 96 

  استخدام طرق متنوعة في المكافحة
 Use of different control methods

24 16 104 69 22 15 150 100 

  استخدام التعقيم الشمسي قبل الزراعة
 Use of solar disinfection before planting 

21 14 107 69 22 15 150 100 

  التعامل مع الثمار المتعفنة التي تعتبر من مصادر العدوى
Dealing with rotting fruit as source of infection 

6 4 105 70 15  10 126 84 

  العالقة بين حراثة األرض في الصيف وشدة األمراض 
Relationship between soil tilling in the summer and disease severity  

12 8 106 71 18 12 136 91 

  ةأعراض مرض البياض الدقيقي على أوراق البندور
Symptoms of powdery mildew on tomato leaves 

22 15 97 65 12  8 131 87 

  أھمية األعشاب الضارة في الحقل
 Importance of weeds in the field

13 9 100 67 13 9 126 84 

  أھمية استخدام الكبريت كمبيد معدني على نباتات البندورة في الحقل
Importance of using sulfur as inorganic pesticide on tomato plants in the field 

11 7 104 69 11 7 126 84 

  كيفية التقليل من خطر متبقيات المبيدات الزراعية في الثمار
Ways to reduce the risk of agricultural pesticide residues in fruits 

15 10 105 70 6 4 126 84 

  نقل الذبابة البيضاء لمرض اصفرار وتجعد أوراق البندورة الفيروسي
Ability of whitefly to vector tomato yellow leaf curl virus 

12 8 90 60 8 5 110 73 

  أعراض مرض الذبول الوعائي في نبات البندورة
Symptoms of vascular wilt disease in tomato plants 

22 15 97 65 9 6 128 85 

  المستوطنة في التربةسقي أألشتال مع الري بمبيد فطري لمكافحة األمراض الفطرية 
Watering the seedlings by irrigation with fungicides to control soil endemic 
fungal diseases

19 13 82 55 14 9 115 77 

  أعراض مرض اللفحة المبكرة على ثمار البندورة 
Symptoms of early blight on tomato fruits 

9 6 83 .55 22 15 114 76 

  ئل نقل نيماتودا تعقد الجذور من حقل بندورة مصاب إلى حقل سليمأھم وسا
 Most important means of dissemination of root-knot nematodes from infested 
tomato field to healthy field

6 4 90 60 11 7 107 71 

  أثر زيادة التھوية بين النباتات وفي داخل النبات الواحد 
Impact of increased aeration between plants and within a single plant

11 7 89 59 15 10 115 77 

  أثر مرض العفن القطني األبيض على البندورة
 Effect of cottony white rot disease on tomato 

15 10 75 50 17 11 107
0 

71 

  تالأثر اإلفراط في الري في بداية الموسم على صحة البادرات واالش
Impact of excessive irrigation at the beginning of the season on the health and 
seedlings and nurseries

27 18 78 52 22 15 127 85 

  أثر ترك مخلفات نباتات البندورة في الحقل وعدم جمعھا وحرقھا
Impact of leaving remnants of tomato plants in the field and not collected and 
burned

30 20 97 65 6 4 133 89 

  عواقب زراعة نباتات البندورة في خطوط متقاربة ومسافات ضيقة
 Consequences of growing tomato plants in closer lines and narrow spaces

21 14 90 60 15 10 126 84 

 اتمكان وجود مسببات األمراض التي تسبب ذبول وموت النبات
Location of presence of pathogens that cause wilting and death of the plant

25 17 83 55 13 9 121 81 

  أثر القيام باألعمال الزراعية المختلفة من عناية وتسميد وري منتظم على أمراض البندورة 
Effect of the different farming practices as regular care, fertilization and 
irrigation on tomato diseases 

15 10 82 55 11 7 108 72 
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   Phrase العبارة

  Knowledge level  ى المعرفيالمستو
  منخفض
Low  

متوسط 
Medium  

  مرتفع
High  

المجموع 
Total  

  عدد
No. %  

  عدد
No. %  

  عدد
No. %  

  عدد
No. %  

  أھم وسائل مكافحة اصفرار وتجعد أوراق البندورة الفيروسي داخل البيت البالستيكي
 Most important control methods of yellowing and leaf curl virus disease of 
tomato in greenhouse

27  18 63 42 17 11 107 71 

  أعراض األمراض البكتيرية على البندورة في البيوت البالستيكية
Symptoms of bacterial diseases on tomato in greenhouse

30 20 60 40 15 10 105 70 

 Diseases causing fruit rot 21 14 40 27 22 15 83 55األمراض المسببة لتعفن الثمار 

  لكبيرة في إنتاج البندورة نتيجة فشل عقد الثمارأكثر األمراض سبباً في الخسارة ا
Most of diseases causing great loss in tomato production due to failure of fruit 
set 

23 15 66 44 9 6 98 65 

  أثر األمراض النباتية على اإلنتاج الزراعي بشكل عام
 Effect of plant diseases on crop production in general

15 10 80 53 4 3 99 .66 

  استخدام األصناف المقاومة في مكافحة بعض أمراض البندورة
 Use of resistant varieties to control some tomato diseases 

30 20 58 39 12 8 100 67 

  أثر إتباع الدورة الزراعية على أمراض البندورة 
Follow the impact of the agricultural cycle on tomato diseases

22 15 51 34 22 15 95 63 

  أعراض مرض الذبول الوعائي الفطري في داخل ساق نبات البندورة 
Symptoms of fungal vascular wilt disease inside tomato plant stem 

11 7 75 50 6 4 92 61 

  العالقة بين اإلصابة بمرض تعقد الجذور وأمراض الذبول الوعائي
 Relationship between the infection with root-knot and vascular wilt diseases

11 7 72 48 9 6 92 61 

  كيفية تكاثر الھالوك المتطفل على البندورة
 Modality of proliferation of broomrape parasitizing tomato 

8 5 60 40 22 15 90 60 

  الثمار خالل النقل والتخزين األمراض النباتية التي قد تسبب تعفن
Plant diseases that may cause fruit rot during transport and storage

15 10 64 43 10 7 89 59 

  الظروف المثلى لظھور وانتشار األمراض البكتيرية
Optimal conditions for the emergence and spread of bacterial diseases

12 8 55 37 15 10 82 55 

ً وقائيالمرض الذي يستخدم الكبريت ضده على البندورة    ا
Disease against which sulfur is used on tomato preventively

17 11 55 37 14 9 86 57 

  /أكتوبرأثر تأخير موعد زراعة البندورة في الزراعة الخريفية إلى تشرين أول
 Effect of delaying fall plantation to October

23 15 54 36 4 3 81 54 

  مسبب مرض تعقد الجذور في البندورة (نيماتودا)
Causal agent of tomato root-knot disease (nematode)

11 7 48 32 18 12 77 51 

  مقاومة النبات في مرحلة االشتال ألمراض النبات
Plant resistance at the seedling stage to diseases

14 9 45 30 15 10 74 49 

  أثر المبالغة في استخدام المبيدات الفطرية العالجية في مكافحة مرض البياض الدقيقي
 Effect of fungicides over use to control powdery mildew disease 

8 5 52 35 9 6 69 46 

  أعراض مرض الذبول الوعائي البكتيري في داخل ساق نبات
Symptoms of the vascular bacterial wilt disease inside the plant stem 

12 8 44 29 11 6 67 45 

  البياض الدقيقي أثر اإلفراط في األسمدة النيتروجينية على مرض
 Effect of excessive nitrogen fertilizer on powdery mildew disease

4 3 53 35 4 3 61 41 

  ندورة المتطفلة على أوراق وسيقان الب ةالنباتات الزھري
Parasitic flowering plants on tomato leaves and stems 

4 3 52 35 3 2 59 39 

  لألمراض الفيروسية /طماطمنقل بذور البندورة
   Tomato seed transmission of virus diseases

4 3 45 30 7 5 56 37 

  مراضاألعلى  /طماطمأثر موعد زراعة البندورة
  Effect of tomato planting date on diseases

15 10 30 20 10 7 55 37 

  أثر اإلفراط المستمر في استخدام المبيدات الزراعية العالجية
 Effect of continued excessive use of curative agricultural pesticides 

12 8 33 22 8 5 53 35 

  )أھم ناقل لمرض تبرقش األوراق الفيروسي (المّن
 Most important vectors of leaf mosaic virus disease (aphids) 

12 8 33 22 9 6 54 36 

  أمراض البندورة التي تظھر على النباتات في بداية الموسم
Diseases of tomatoes appearing on the plants in the beginning of the season 

13 9 21 14 11 7 45 30 

  /الطماطمورةمعرفة الفطريات كمسبب ألمراض البند
Knowledge of fungi as causal agents of tomato diseases  

9 6 21 14 6 4 36 24 

  /طماطموقت حدوث مرض اللفحة المتأخرة على البندورة 
Growth stage when late blight on tomato appears 

6 4 18 12 3 2 27 18 

  /طماطموقت حدوث مرض اللفحة المبكرة على البندورة
Growth stage when early blight on tomato appears 

9 6 16 11 6 4 31 21 
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ويمكن تفسير هذه العالقة االرتباطية الموجبة بأنه كلما ارتفع 
وزاد تعرضه لمصادر المعلومات  المستوى التعليمي للمزارع

كلما ارتفع المستوى  األرض كوامتال وتفرغ لمهنة الزراعة الزراعية
نتيجًة لزيادة االمكانات المادية وبالتالي القدرة على  المعرفي له

كما  .الطماطم/الحصول على المعرفة في مجال أمراض البندورة
ويستدل من هذه العالقة على أهمية مدى ارتباط المزارع في 
العـــمل الزراعي مع مستوى معرفته، حيث أكدت نتائج دراسة أخرى 

)، وأهمية 13لقي المعرفة (على أهـــمية مشاركة المزارع في تــ
توجيه جهود نقل التقنية إلى المزارعين المميزين في العمل الزراعي 

 ونستخلص ان كالً  في البداية تمهيدًا لنشرها إلى بقية المزارعين.
 وعدد سنوات خبرتهم وحجم حيازتهم من عوامل أعمار المزارعين

تهم لمهنة تسهم في إكسابهم المعارف الزراعية وذلك نتيجة لمزاول
وقد بينت هذه الدراسة أن المستوى  الزراعة أو لمساعدتهم لذويهم.

وعدد  يزداد بتقدم العمر وبزيادة حجم الحيازة المعرفي للمزارعين
  .سنوات الخبرة

تعزيز دور اإلرشاد ما تقدم البد أن نشير إلى ضرورة على وبناء 
نقل المعرفة  الزراعي في تعليم وتوعية وتدريب مزارعي البندورة بهدف

إعداد خطة علمية وعملية تتناول بشكل دقيق الزراعية لهم عن طريق 
إجراء مسوحات ميدانية دورية  ، وكذلكالتفصيلية لهذه الدراسة النتائج

لدراسة المتغيرات الشخصية للمزارعين قبل القيام بتخطيط البرامج 
 اإلرشادية الخاصة بهم، فضًال عن الوقوف على واقع معلوماتهم

العمل . كما أنه من المفيد يتم تطويرها من خالل هذه البرامجومعارفهم ل
على زيادة مشاركة المزارعين في الدورات التدريبية وتركيز برامجها على 

ضرورة مراعاة ، مع نب التي يعانون بضعف في مجاالتهاجواال
المستويات التعليمية ونوع الحيازات وطبيعة التفرغ لمهنة الزراعة عند 

لتخطيط للنشاطات اإلرشادية للمزارعين في هذه المنطقة وذلك لطبيعة ا
  عالقتها بالمستويات المعرفية للمزارعين.

براون ومربع  –قيم معامالت بيرسون ومعامالت سبيرمان  .4جدول 
  كاي بين المتغيرات الشخصية والمستويات المعرفية

Table 4. T Values of Pearson, Spearman-Brown, and Chi 
square (χ²) tests for personal variables and knowledge 
levels 

  

 Variable المتغير
  االختبار
Test 

  )Tقيمة (
T value 

معنوية 
  االختبار
Test 

Significance 
بيرسون   Age العمر

Pearson 
  غير معنوية 0.03

Not 
significant 

  عدد أفراد األسرة
Family number   

بيرسون 
Pearson 

  غير معنوية 0.06
Not 

significant 
  حجم الحيازة

Size of holding  
بيرسون 
Pearson 

  غير معنوية 0.04
Not 

significant 
سنوات الخبرة 

Experience years 
بيرسون 
Pearson 

  غير معنوية 0.07
Not 

significant  
  مصادر المعلومات

Information sources 
بيرسون 
Pearson 

0.35 * 

 لتعليميالمستوى ا
Education level   

-سبيرمان
  براون

Spearma
n-Brown 

0.07 * 

  التفرغ لمھنة الزراعة
 Commitment to 

farming  

  مربع كاي
Chi 

square  
 

49.0 * 

  نوع الحيازة
holding Type of  

  مربع كاي
Chi 

square 

51.0 * 

  %0.01* الفروقات معنوية عند مستوى احتمال 
 * Significant by different at probability level 0.01% 
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