
 

 

 دراسة تقييمية لبرنامج تدريبى للمرشدين الزراعيين حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء

 1محمد صبرى مصطفى محمد صالح 

 

 جامعة االسكندرية -كلية الزراعة -االرشاد الزراعيقسم  1

 2020ديسمبر  30 ى، الموافقة على النشر ف2020ديسمبر 07 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
لإلصابة   نتيجة  داهم  لخطر  مصر  فى  النخيل  مزارع  تعرضت 

عام   منذ  الحمراء  النخيل  سوسة  الحشرة  1992بحشرة  وهذه   ،
يرة التي تؤدي إلى تدمير النخيل المصاب تعتبر من اآلفات الخط

وما يزيد من انتشار هذه اآلفة هو عدم اقتناع   شهور، 6في فترة 
الزراع بتقليع النخيل الذي وصل إلى مراحل متأخرة من اإلصابة،  
وعدم إحكام السيطرة على نقل الفسائل من المناطق المصابة إلى  

تدريب المرشدين    ٌيعزى إلى القصور الواضح فى  المناطق السليمة
الزراعيين فى هذا الخصوص. ومن ثم فقد حرصت وزارة الزراعة  
الدولية   الجهات  وبعض  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  باالتفاق 
األخرى على تدريب المرشدين الزراعيين العاملين فى هذا المجال،  
محافظات   مختلف  فى  التدريبية  البرامج  من  العديد  عقدت  كما 

التى يتركز ف النخيل، والمالحظ أن هذه الدورات  مصر  يها زراعة 
زيادة   فى  أثرها  على  للوقوف  التقييم  من  الكافى  بالقدر  تحظ  لم 

المتدربين،   وخبرات  التدريب  معارف  من  الٌمكتسبة  الخبرات  ونقل 
األمر   العمل،  زمالء  من  وغيرهم  المحليين  وقادتهم  الزراع  إلى 

لتقيي الدراسة  بهذه  للقيام  الباحث  التدريبى  الذى دعى  البرنامج  م 
الذى عقد فى مركز التدريب الزراعى بمحافظة البحيرة فى يوليو  

2019  . 

استهدفت هذه الدراسة بصفة رئيسية، تقييم البرنامج التدريبى  
المكافحة   عن  البساتين  مجال  فى  العاملين  الزراعيين  للمرشدين 
الزراعى  التدريب  مركز  فى  ٌعقد  الذى  النخيل،  لسوسة    المتكاملة 

 بمحافظة البحيرة. 
تحقيق مجموعة من   الرئيسى من خالل  الهدف  هذا  ويتحقق 

 األهداف الفرعية، وهى:

التعررررررف علرررررى بعرررررض الخصرررررائص الشخصرررررية، والمهنيرررررة  -1
للمرشرردين الررزراعيين العرراملين فررى البسرراتين المشرراركين فرري 

 البرنامج التدريبى.
نرامج ر بالتعرف على أراء المبحوثين فرى كفراءة خطرة العمرل لل  -2

 التدريبى.
التعرررف علررى أراء المبحرروثين فررى كفرراءة محتويررات البرنررامج  -3

 التدريبى.
التعررررف علرررى أراء المبحررروثين فرررى مررردى مالءمرررة البرنرررامج  -4

 التدريبى لطبيعة عملهم.
التعرررف علررى تقررديرات المبحرروثين لكفرراءة القررائمين بالبرنررامج  -5

 التدريبى.
 التدريبى. جدراسة األثر التعليمى للبرنام -6
الفرررق بررين متوسررطى الرردربات المعبرررة عررن  معنويررةدراسررة  -7

المسررررتوى المعرفررررى للمبحرررروثين قبررررل وبعررررد تنفيررررذ البرنررررامج 
 التدريبى.

الزراعيين   المرشدين  بميع  في  البحث  هذا  شاملة  تمثلت 
التدريبى  البرنامج  في  التدريب    المشاركين  مركز  فى  عقد  الذى 

البحيرة فى   والبالغ عددهم  2019ليو  و يالزراعى بمحافظة   ،40  
تم استيفاء البيانات  متدرب وقد تم استيفاء البيانات منهم بميعًا،  

التدريبى،  البرنامج  تنفيذ  قبل  أولهما  مرحلتين  على  البحثية 
البرنامج مباشرة،   انتهاء  وذلك باستخدام استمارتين  وثانيهما بعد 

 استبيانيتين أعدا لهذا الغرض. 
لتحليل   استخدم  األساليب  لا وقد  من  العديد  وتصنيفها  بيانات 

والمتوسط   المئوية،  والنسب  التكرارية،  الجداول  وهي:  اإلحصائية 
ت   واختبار  المعيارى،  واإلنحراف  على    T testالحسابى،  للتعرف 

 الفروق بين متوسطى عينتين مرتبطتين. 
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وقد أظهرت النتائج تفوق نسبة أفراد المستوى المعرفى الجيد 
التدري )بعد  )%70ب  التدريب  قبل  نظيرتها  على  كما  40%(   ،)

التدريب   قبل  الضعيف  المعرفى  المستوى  أفراد  نسبة  بلغت 
إتضح  7.5%) كما  التدريب،  بعد  )صفر%(  نسبة  مقابل  فى   )

حضورهم  بعد  المبحوثين  للمتدربين  المعرفى  المستوى  تحسن 
 البرنامج وذلك في بميع موضوعات التدريب. 

التقي نتائج  أظهرت  أن  كما  التدريبى  للبرنامج  النهائية  يم 
البرنامج قد حقق األهداف المربوة منه من خالل تنمية وتعظيم 

 القدرات والكفاءة المهنية للعاملين فى مجال اإلرشاد البستانى. 
المفتاحية البرامج    :الكلمات  تقييم  الحمراء،  النخيل  سوسة 

 التدريبية، المكافحة المتكاملة. 

 المقدمة  
هدددم دال العدددالم فدددى لراعدددة    ددد  الدددبلح، تعدددد مصدددر مددد  أ 

فددى كم دددة ا تددداـ التمدددور االددد   اتحتدد  المرتبددة ا الددى عالميددا  
مل ددددون مددد  مدددا يعدددادل  1.7يصدددد  سددددنويا  الدددى مدددا  زيددددد عدددد  

)منظمددة ا ي يددة االزراعددة،  مدد  اإل تدداـ العددالمى %21حددوالي 
ابالريددددددم مدددددد  المكا دددددة العالميدددددة المرموقدددددة (، 8، ص: 2019

تددددي تحتلصددددا مصدددددر فددددي ا تدددداـ التمددددور، اال أن مرتبتصددددا فددددى ال
أسدواق تصدد ر التمدور العالميدة لدم تحدس ادنفا المكا دة،  تيجدة 
العد دددد مدددد  العوامددد  االتددددي تبددددأ مدددد  عمليدددا  لراعددددة ا دمددددة 
الن  ددد  امكافحدددة اتفدددا  اتنتصدددي نعمليدددا  التصدددني  االتعب دددة 

لد ل  قامد   االتغليد  االتوليد  لوسدواق المحليدة أا التصدد ر.
منظمددة ا ي يددة االزراعدددة لومدددم المتحددد  نالتعدداان مدد  الارتددى 
الزراعدة ااستصدال  ا رايدي االتجدار  االصدناعة المصدريت  ، 
امنظمدددة ال و  دددددا، اويددد  اتنف ددد  اسدددتراتيجية لتطدددوير قطددددا  
الن  دددد  االتمدددددور فدددددى مصدددددر، لويددددد  التمدددددور المصدددددرية فدددددى 

امنافسدددة التمددددور ا  دددرى المكا دددة التدددي تل ددددن نحجددددم ا تاجصدددا 
الج دددد  دا ددد  ا سددواق العالميددة، اتتمحدددور هددد ة االسددتراتيجية 
حدددددددول ا تددددددداـ اجدددددددود  التمددددددور، اتسدددددددوين اتصد دددددددر التمددددددور، 
االبحدددوو االتطددوير، اتعب ددة اتصددني  التمددور، ااالسددتفاد  مددد  
م لفددددا  التمددددور االن  دددد ، اتعظ ددددم الةيمددددة الم دددافة، اكددد ل  

ؤسسددددي لتنف ددددد  االسددددتراتيجية، كمددددا اشددددتمل  علدددددى اإلمددددار الم

 طدددة تنف   دددة مكو ددة مدد  حزمددة مدد  المشددراعا  لتطويدددر هدد ا 
 (.5، ص: 2018القطا ، )منظمة ا ي ية االزراعة، 

اتتعدددرش أشدددجار الن  ددد  لعصدددانة نالعد دددد مددد  ا مدددراش 
فدي جميد  مراحد   موهدا، ات تلدس المسدببا  المريدية اشدددتصا 

رى حسدددددر الظدددددراو الب  يدددددة االمنا يدددددة مددددد  منطقدددددة الدددددى أ ددددد
 اا صناو اال دمة البستا ية.

 تصددد التدى اتفدا  أ طدر مد  الحمدرا  الن  د  سوسدة اتعتبدر

 ممدافصى تؤدى الى تددم ر الن لدة مد  الددا     الثرا  الن لية،

 أا اصدا اإلصدانة اكتشداو يصدعر أ د  كمدا كسدرها، لسدصولة  ؤد 

ز  ظدرا   مبكدرا   عل صدا التعدرو  الغ دة ا  سدجة فدي اإلصدانة لتمركدز

 ال دارجي الشدك  علدى تغ درا  أ  ظصدور عددم مد  الجد   دا د 

ايمكدد  لحشددر  سوسددة  لعصددانة، ا الددى المراحدد  فددي  اصددة
الن    أن تقت  الن لة  الل ستة أشصر م  اإلصدانة، اتشدم  
أعراش اإلصانة ظصور سائ  أصفر الى انى ذا رائحة كريصدة 

من اإلصددددانة، اتف دددد  سوسددددة تشددددب  رائحددددة الت مددددر مدددد  منددددا
الن  ددد  مصاجمدددة مندددامن اتصدددال الفسدددائ  الصدددغ ر  اال واريدددر 
نالن لدددة ا م، كمددددا تف ددد  هدددد ة اتفددددة اصدددانة الن  دددد  صددددغ ر 
السدد  )ا قدد  مدد  عشددر سددنوا ( اذلدد   سددبا  عد ددد ، منصددا 
تعدد الفسائ  الموجود  تح  ه ا الن  د  فدى هد ا العمدر االتدى 

لدة ا م مكا دا  مناسدبا  جددا  لعصدانة، توفر منطقة اتصالصا نالن 
ا صوصددا  عندددما  ددتم فصدد  تلدد  الفسددائ  عدد  الن لددة، ايندددر 
أن توجد اإلصانا  عند منطقة التاـ أا المندامن ات درى مد  

 (.101، ص: 2014الن لة. )عثمان اآ ران، 

 المشكلة البحثية 
م    عرو  لما  القدم  من   مصر  في  الن     أشجار  ٌتزر  

الغ ا محافظا   أهم تصا  جمي   في  اتنتشر  ااالقتصادية،  ئية 
مل ون   لة حسر احصائية الفاا سنة    15الجمصورية حوالي  

. ا تيجة لتنو  الظراو المنا ية في مصر، أدى ذل   2019
الى ا تشار لراعة ا صناو الرمبة ا صس الجافة في منطقة 
ٌتزر   ا نما  الجد د  االواد   اس نا   الوسطى  امصر  الدلتا 
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االزراعة،    ا صناو ا ي ية  )منظمة  أسوان،  في  الجافة 
 (. 6، ص: 2019

داهم  تيجة   الن    فى مصر ل طر  اقد تعري  مزار  
، اه ة  1992لعصانة نحشر  سوسة الن    الحمرا  من  عام  

تدم ر   الى  تؤد   التي  ال ط ر   اتفا   م   تعتبر  الحشر  
فة شصور. اتتمث   طور  ه ة ات 6الن    المصا  في فتر   

الظراو   م   ااس   مدى  تح   الت اثر  على  قدرتصا  في 
المنا ية، كما أن جمي  أموار الحشر  ت ون دا   الن لة مما  
أجيال   عد   تق ي  أن  الحشر   اتستطي   لصا،  حماية  يشك  
)الصيش(   المتزاحم  الن     ايعتبر  المصانة.  الن لة  دا   

الن  سوسة  لحشر   تربية  منامن  نمثانة  الصغ ر      االفسائ  
ك ل    اصا،  الحشر   على  االسيطر   فحصصا  لصعوبة  الحمرا  
على   الحمرا   الن     لسوسة  ال املة  الحشرا   قدر   فإن 
اغيا    الواسعة،  الفسائ   عمليا   ق   اأي ا  الط ران، 

الح وية الواس    ا عدا   اال تشار  الى  أد   التي  العوام   م  
اإلصانة،   جد د   المنامن  في  الحمرا   الن     لسوسة 

 (.  136، ص: 2012)العواش،  
رصد   اجود  ظام  على  اتفة  ه ة  مكافحة  سب   اتعتمد 
الطرق   مث   المتاحة  الوسائ   كافة  است دام  امكا ية  م   قوى 
الزراعية االميكا يكية االتشريعية، االمكافحة السلوكية االح وية  
ااحد    حزمة  فى  الوسائ   ه ة  جمي   ااست دام  اال يميائية، 

الصامة المحدد  لنجا  مكافحة ه ة الحشر .  تعتبر م  ا مور  
 (.  2، ص:2012)عبد المج د، اعبد الواحد، احجالى، 

الزرا   اقتنا   عدم  هو  اتفة  ه ة  ا تشار  م   اما  زيد 
اإلصانة،  م   متأ ر   مراح   الى  اص   ال ى  الن     اتقلي  
اعدم احكام السيطر  على  ق  الفسائ  م  المنامن المصانة  

ا المنامن  العال،  الى  اعبد  )على،  ،  2009لسليمة 
 (. 147ص:

افى ه ا الصدد  وج  النقد لعرشاد الزراعي نقلة فاعل ت   
عدم   نسبر  اما  التوصيا   تبني نعض  على  الزّرا   في حّث 
على   المرشد    تدرير  أا يعس  المعلوما   مصادر  كفاية 

أا   قلة  أا  الزرا   الى  اال تقال  مشكال   أا  المحلي  المستوى 
الطريق المرشد    يعس  تحم    أا  المست دمة  التعليمية  ة 

 (. 47، ص: 1992نمس وليا  كث ر  ي ر ارشادية )عمر، 
المعرفية  المستويا   تد ى  العلمية  الدراسا   ا ن   اقد 

المحل اقادتصم  امكافحة       للزرا   الن     لراعة  مجال  فى 
االقصاص، )القرعلى  الحمرا   الن     ص:  2006سوسة   ،

اآ ر 64 ا)الشافعى  ص:  2011ان،(،  ا ن  1،  كما   ،)
قصور   ااجود  الزراع   ،  المرشد    الدراسا  يعس  برا  
الحمرا    الن     سوسة  مكافحة  نمجال  ال اصة  معارفصم  فى 

العال،  اعبد  ص: 2009  )على،  ص   ،143-144  ،)
 (. 30، ص :2018ا)محمد، اجاد هللا،  

تدرير   فى  الوايح  القصور  الى  يعزى  قد  ال ى  ا مر 
اع    فى ه ا ال صوص. ام  ثم فقد حرص   المرشد   الزر 

ابعض   االزراعة  ا ي ية  منظمة  م   ناالتفاق  الزراعة  الار  
الزراع     المرشد    تدرير  على  ا  رى  الدالية  الجصا  
البرامج   م   العد د  عقد   كما  المجال،  ه ا  فى  العامل   
التدريبية فى م تلس محافظا  مصر التى  تركز ف صا لراعة 

لمالحس أن ه ة الدارا  لم تحس نالقدر ال افى م   الن   ، اا 
التق يم للوقوو على أثرها فى لياد  معارو ا برا  المتدرب  ،  
اقادتصم  الزرا   الى  التدرير  م   المكتسبة  ال برا   ا ق  
المحل    اي رهم م  لمال  العم ، ا مر ال ى دعى الباحث  

ا التدريبى  البر امج  لتق يم  الدراسة  اص ة  فى  للةيام  عقد  ل ى 
 .     2019مركز التدرير الزراعى نمحافظة البح ر  فى  ول و 

 األهداف البحثية 
البر امج  تق يم  رئيسية،  نصفة  الدراسة  ه ة  استصدف  
التدريبى للمرشد   الزراع    العامل   فى مجال البسات   ع   
مركز  فى  عقد  ال ى  الن   ،  لسوسة  المت املة  المكافحة 

 حافظة البح ر .التدرير الزراعى نم
مجموعة  تحق ن  م   الل  الرئيسى  الصدو  ه ا  ايتحقن 

 م  ا هداو الفرعية، هى: 
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االمصنية    -1 الش صية،  ال صائص  نعض  على  التعرو 
في   المشارك    البسات    فى  العامل    الزراع     للمرشد   

 البر امج التدريبى.
العم     -2 كفا    طة  فى  المبحوث    أرا   على  التعرو 

 ج التدريبى.للبر ام
التعرو على أرا  المبحوث   فى كفا   محتويا  البر امج    -3

 التدريبى.
البر امج   -4 فى مدى مال مة  المبحوث    أرا   على  التعرو 

 التدريبى لطبيعة عملصم.
التعرو على تقد را  المبحوث   ل فا   القائم   نالبر امج   -5

 التدريبى.
 دريبى. دراسة ا ثر التعليمى للبر امج الت –6
الفرق ا   متوسطى الدرجا  المعبر  ع     معنويةدراسة    –7

البر امج   تنف    ابعد  قب   للمبحوث    المعرفى  المستوى 
 التدريبى.

 الفروض البحثية 
المستوى 1) درجا   متوسطى  ا    معنوية  فراق  "توجد   )

 المعرفى ال لى للمتدرب   قب  ابعد البر امج التدريبى".
معنوية  2) فراق  "توجد  م  (  ك   درجا   متوسطى  ا   

مجاال    فى  للمتدرب    الفرعية  المعرفية  المستويا  
 مكافحة سوسة الن    قب  ابعد البر امج التدريبى".

ايتم ا تبار الفراش السانقة فى صورتصا الصفرية )فرش  
 العدم(. 

 االستعراض المربعى 
 أواًل: مفهوم التدريب
( ريا  ص: 2003يعرو  أ    11،  على  التدرير   )

المعارو "مج تحس    الى  تصدو  التي  ا  شطة  م   موعة 
امكا ية  دائما   االعتبار  في  ا     م   المصنية،  االقدرا  
تطبيقصا في العم ". في ح   تعرف  منظمة ا ي ية االزراعة  

نالمصارا  2003) الفرد  لتزايد  المستمر  “النشاط  أ    على   )
مزاالة   على  قادرا   تجعل   التي  ااالتجاها   ما  اال برا   عم  

أا  ق    اصا،  التي يعم   الجصة  ا تاج ت  اإ تاجية  اصدو لياد  
الفرد  دا   لتطوير كفا    معارو امصارا  اسلوكيا  جد د  

 مصام محدد  في الجصة التي يعم  اصا" 
على  ما   Gary Desslerايرى   تتم  عملية  التدرير  أن 

( هى:  )1مراح   التدريبية،  اإلحتياجا   تحد د  تصميم 2(   )
( ا تبار مدى صحة المحتوى التدريبى،  3ا  التدرير، )مع ن

البر امج، )4) )أاو 5( تنف    البر امج،  ( متانعة اتق يم اتقويم 
 ( 53،  52، ص، ص:2007النصر ،
اتنف      Kirkpatrick (1998, P: 3)اي كر تصميم  عند  أ   

أساسية   عوام   عشر   مراعا   يجر  فعال  تدريبى  ار امج  أى 
 ( االح1اهى:  تحد د  )Determining needsتياجا   (   ،2  )

ا هداو   )Setting objectivesصياية  المحتوى  3،  تحد د   )
Determining subject content( المشارك   4،  ا تيار   )

Selecting participants( ،5  تحد د الجدال الزمني المناسر )
Determining the best schedule( التسص ال  6،  توف ر   )

)Appropriate facilitiesالمناسبة   المدرب    7،  ا تيار   )
)Selecting appropriate instructorsالمناسب     ا تيار  8،   )

االبصرية   السمعية  الوسائ    Selecting & preparingاإعداد 

audiovisual aids( البر امج  9،  تنس ن   )Coordinating the 

program ( ،10.  تق يم البر امج )Evaluating the program   
حدد  ا  ه ا  Kirkpatrick (1998, pp: 19- 24)قد  فى   ،

على  اجانا   تتطلر  للتق يم  مستويا   أربعة  الف رى  اإلمار 
: ه  كان  Reactionأربعة أس لة هامة اهى: مستوى رد الفع   

التعلم   مستوى  رايون؟  التدرير  فى  :  Learningالمشاركون 
السل مستوى  التدريبى؟  البر امج  م   المشاركون  تعلم  وك  ماذا 

Behavior ما على  انا    سلوكصم  م   المتدربون  ي َّر  ه    :
النتائج   مستوى  سلوك Resultsتعلموة؟  فى  التغ  ر  أثر  ه    :

 المتدرب   ايجاايا . 
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سبعة معا  ر اأدل  فى سلسلة هرمية    Bennettاقد اي   
تبدأ   اإلرشادية  التدريبية  البرامج  تق يم  فى  تست دم  متتالية 

ا  شطة   ل   Inputsنالمد ال    مشاركة ثم    Activitiesصا 
 ل صا    Reactionثم رد الفع     trainers involvement  المتدرب  

التغ ر فى     KASA change   االمصارا     تغ  ر المعارو ثم 
 Endية  النصائ  النتائجاأ  را       Practice Changeالممارسة  

Results ( ،Bennett, 1975, P:9.) 
 اء ثانيًا: سوسة النخيل الحمر 

ٌيصا       البلح نكث ر م  اتفدا  الحشددرية االمريدية، 
اتسدددددبر هدددددد ة اتفدددددا  أيددددددرارا  كب دددددر  تدددددؤثر علدددددى ا شددددددجار 
االمحصددددول اجددددود  الثمددددار. مددددد  هدددد ة اتفددددا  حشددددر  سوسددددة 

التدددى تحددددو أيدددرارا  ، Red Palm Weevilالن  ددد  الحمددددرا  
 نالغة، تفوق التى تسببصا ك  آفا  الن    ا  رى مجتمعة.

اهنددداك عوامدددد  عد ددددد  سددداعد  علدددى ا تشدددار اتفدددة منصدددا 
صدددعوبة الدددتحكم فدددي ا تقدددال الفسددددائ  ا دددد  المنامددددن المصدددانة 
االسدليمة، ح دث يعتبددر  قد  الفسدائ  اأشدددجار الن  د  ام لفاتدد  
مددددد  أهددددم عوامدددد  ا تشدددددار اإلصددددانة فددددي المنددددامن الم تلفدددددة، 

متددر  900ناإليددافة الددى قدددر  الحشددر  علددى الط ددران لمسددافة 
 وميا ، اتوافر ظراو مثالية لت اثر الحشر  م  رموبدة مرتفعدة 
احددرار  اكثافددة لراعدددة الن  ددد ، ااجدددود عددددد كب دددر مددد  فسدددائ  
حدول الن لدة، ناإليافة الدى اجدود فسدائ  هوائ دة اعدددم اجددرا  
الفحدددص الدددار  ناسددتمرار اليددداد  معدددال  الدددر ، ممدددا يجعددد  

جة اسدددددص  اإلصدددانة، عددددالا  علدددددى قلدددددة الن  دددد  يدددددض ا  سدددد
الوعدددي ن طدددور  الحشدددر  االطددرق المتبعددة للوقايددة مدد  اإلصددانة 
اصدددا اكددد ل  الطدددرق الصدددحيحة لمكافحتصدددا. اقدددد أد  كددد  تلددد  

 .ا سبا  الدى ليداد  اإلصانة نسوسة الن  د  الحمرا 
اقدددد اصدددل  ال سدددائر اإلقتصدددادية الناتجدددة مددد  اإلصدددانة 

را  الددددى مسددددتويا  عاليددددة فددددى ت ددددالي  نسوسددددة الن  دددد  الحمدددد
المكافحدددة، االفقدددد فددي اإل تدداـ  تيجددة فقدددد أعدددداد مددد  الن  ددد ، 
ات ال دددس لراعدددة ا دمدددة أشدددجار    ددد  جد ددد ، اليدداد  البطالددة 

 تيجدددة قلددة كميددا  التمددور المعددد  للتصددد ر، )منظمددة ا ي يددة 
 (.2018االزراعة، 

تد ى الوعي نحشدر   اقد أظصر   تائج العد د م  الدراسا 
سوسة الن    الحمرا  أا مرق الوقاية منصا أا مرق مكافحتصا 
ا   الزرا  اقادتصم المحل   ، اأن أكثر م  ثلثى مزارعى      
الدددبلح لدددد صم احتيددداـ معرفدددى عدددالى فيمدددا  تعلدددن نمكافحدددة آفدددة 

، ص: 2006 سوسددة الن  دد  الحمددرا . )القرعلددى، االقصدداص،
(، ا)عددددددددددوش 1، ص: 2011ا)الشددددددددددافعى اآ ددددددددددران، (،64

( ا مدددددر 126 -125، ص ص 2006 االفيشدددددااى افددددداراق،
الدد ى قددد  رجدد  الددى قصددور الدددار اإلرشددادى  فددى هدد ا المجددال 
االدددد ى قدددددد يعدددددزى فدددددى جدددددز  كب دددددر منددددد  الدددددى قصدددددور  بدددددرا  
المرشدددددد   اتدددددد ى الفدددددرص التدريبيدددددة المتاحدددددة لصدددددم فدددددى هددددد ا 

، اعبددد المجددال، اٌيجدددر اإلشددار  الددى مددا أايددحت  دراسددة علددى
( مددددد  أن أكثدددددر مددددد  144 -143ص:-، ص2009العدددددال )

 صس المرشد   الزراع    المبحوث   لم يحصدلوا علدى تددرير 
فددى مجددال سوسددة الن  دد  الحمددرا ، اأن مسددتواهم المعرفددى فددى 
ه ا المجال كان متوسطا  نصفة عامة، اأن النشرا  اإلرشادية 

التدى   االمجال  الزراعية جا   فى مقدمة مصادر المعلومدا 
يعتمددددددد عل صددددددا المرشدددددددان الزراع  ددددددون فددددددى الحصددددددول علدددددددى 

 المعلوما  المتعلقة اص ا المجال. 

 التعريفات اإلبرائية للمصطلحات البحثية
ال بر  فى العم  الزراعى: يقصد اصا فى ه ة الدراسة عدد   (1)

اذل   قر    الزراعى،  العم   في  المبحوو  سنوا   بر  
 سن .

ال (2) اإلرشادى  العم   فى  البستا ى: ال بر   ااإلرشاد  زراعى 
يقصد اصا عدد سنوا   بر  المبحوو في العم  اإلرشادى  

 الزراعى البستا ى، اذل   قر  سن .

الفرص التدريبية: يقصد اصا فى ه ة الدراسة عدد البرامج   (3)
 التدريبية التى أفاد المبحوو نح ورها.
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يقصد اصا دااف  المتدرب   للمشاركة فى البرامج التدريبية:   (4)
الدراسة  ف ه ة  المبحوو ى  دفع   التى  ا سبا   م تلس 

 لح ور البر امج التدريبى.

الزراعى: (5) الدراسة   اإلتجاة  حو اإلرشاد    يقصد ن  فى ه ة 
المبحوث عل صا  يحص   التى  الدرجا   م   و محصلة  ن، 

عبارا    لعشر  الرفض  أا  الموافقة  ح ث  م   استجااتصم 
  العم   اهى: )تحظى اظيفة المرشد الزراعى اتقد ر لمال

مجرد   اليا  أ القية   رسالة  الزراعى  االرشاد  االرؤسا ، 
اجتماعا    ح ور  أا  عقد  على  دائما   أحرص  اظيفة، 
اإلرشاد   لصم  مايقدم   ك   الزرا   ارشادية،  تقب   ا داا  
الزراعى م  توصيا  لراعية، أعتقد أن اإلرشاد الزراعي  
يالبا    مشاكلصم،  ح   في  الزرا   مساعد   ا ساسي  هدف  
اليستطي  المرشد الزراعى توف ر متطلبا  تنف   توصيات ، 
الزرا ،   م   المناسر  نالتقد ر  الزراعى  المرشد  اليحظى 
أعتقد أن المزارع   المتم زي  هم ال     تبعون التوصيا  
اصا  التي  وصي  اإلرشادية  التوصيا   ك   اإلرشادية، 
كث را   يسعد ى  اإل تاـ،  لياد   الى  تؤد   الزراعي    اإلرشاد 
كو ى مرشدا  لراعيا (، اذل  اهتدا   نمةياس ليكر  الثالثى  
درجا  اأٌعط    موافن(  ي ر  ما،  لحد  موافن   )موافن، 

ا    (1،2،3) اإليجااية،  الترت ر   ( 3،2،1)للعبارا   على 
 للعبارا  السلبية.

محصلة    يقصد ن  فى ه ة الدراسة  اإلتجاة  حو التدرير: (6)
ال الزرا   عل صا  يحص   التى  م  الدرجا   مبحوثون، 

عبارا    لعشر  الرفض  أا  الموافقة  ح ث  م   استجااتصم 
مصام )  :اهى أدا   في  كث را  يساعد ي  التدرير  أن  أعتقد 

التدرير   في  المشاركة  أف  ،  نشك   الحالي  عملي 
ح ور   العم ،  في  التم ز  فى  الزراعى  المرشد  تساعد 
لمال    م   الش صية  عالقاتي  م   يحس   تدريبية  ارامج 

نا نطلر  العم ،  تلقا   فسي  م   البر امج در   ح ور 
التدريبى، ساعد ي التدرير  كث را فى اكتسا  العد د م   
مصار    الزراعى  المرشد  التدرير  يكسر  المف د ،  ال برا  

التغلر على العد د م  المشكال  التى تواجص  فى عمل ،  
اليا   ش صية  العتبارا   المدرب    ا تيار  يالبا   تم 

أا ح ور الت صص  ال فا    م   استفاد   أتوق   ال   ،
تف د ى  التدريبية  البرامج  فى  مشاركتي  التدريبية،  البرامج 
فى تحس   مريقتي فى أدا  المصام التى أكلس اصا،  رى 

للوق ( م يع   التدرير  أن  الزمال   م   اذل   كث ر   ،
ما،   لحد  موافن  )موافن،  الثالثى  ليكر   نمةياس  اهتدا   

درجا  اأٌعط    موافن(  للعبارا    ( 1،2،3)  ي ر 
 على الترت ر للعبارا  السلبية.  ( 3،2،1)اإليجااية، ا 

يقصد اصا فى ه ة :  التدريبي  كفا    طة العم  نالبر امج (7)
م   الدراسة   ك   امناسبة  كفاية  لمدى  المبحوث    تقد ر 

الساعا    اعدد  اتوق تصا،  الدار ،  مد   اتتية:  المؤشرا  
ال المحتوى  اكمية  ال وم،  فى  اكمية التدريبية  نظرى، 

 المحتوى العملى. 
الدار   -1 مد   كا    اذا  ما  ن   ايقصد  البر امج:  مد   مؤشر 

 كافية أا أق  م  الاللم أا أمول م  الاللم. 

مؤشر عدد الساعا  التدريبية فى ال وم: ايقصد ن  ما اذا   -2
كا   البر امج التدريبى كافية أا أق  م  الاللم أا أمول  

 م  الاللم. 

النظ -3 المحتوى  اذا  مؤشر  ما  ن   ايقصد  البر امج:  فى  رى 
أق    أا  كافيا   التدريبى  البر امج  فى  النظرى  المحتوى  كان 

 م  الاللم أا أكثر م  الاللم. 

اذا    مؤشر -4 ما  ن   ايقصد  البر امج:  فى  العملى  المحتوى 
أق    أا  كافيا  التدريبى  البر امج  فى  العملى  المحتوى  كان 

 م  الاللم أا أكثر م  الاللم. 

اذا    مؤشر توق   -5 ن  ما  التدريبى: ايقصد  البر امج  ا عقاد 
 كان موعد ا عقاد البر امج التدريبى مناسبا م  عدم . 

نالتدرير:   (8) القائم    الدراسة  كفا    ه ة  فى  ن   يقصد 
ل مسة   افقا  المدرب    ل فا    المبحوث    تقد را   محصلة 
سوسة   لمكافحة  معرفية  مجاال   ثما ية  فى  مؤشرا  

اه ة  الحمرا ،  )  الن     هى:  اتناال  1المعا  ر  تنظيم   )
( العلمية  2المويو ،  الماد   عرش  فى  الويو    )
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( )3المقدمة،  يقدمو صا،  التى  المعلوما   كفاية   )4 )
( االحوار،  المناقشة  فى  المتدرب    على  (  5تشجي   القدر  

)ج د،    ج   متدـر  مةياس  على  اذل   المتدرب  ،  ا تباة 
نةيم عنصا  التعب ر  اتم  يعي (  أمك    ةمتوسط،  رقمية 

المبحوث   على مةياس متدـر  ال صا م  اجانا   التوص  
( ل    معيار م  المعا  ر السانقة، اب ل   5  -م  )صفر

ترااح  الدرجة ال لية التى تعبر ع  كفا   المدرب    م   
درجة( اترااح  درجة كفا   المدرب   فى    200  –)صفر

 درجة(.  25 –ك  مجال فرعى م  )صفر
الطرق   (9) المست دمة:كفا    التدريبية  اصا   االمع نا   يقصد 

الدراسة   ه ة  كفا   فى  فى  المبحوث    تقد را   محصلة 
على   المست دمة،  التدريبية  االمع نا   الطرق  م    ما 
ايعيفة(  امتوسطة،  )ج د ،  متدـر  ثالثى  مةياس 

( درجا   اب ل  1،  2اأعط    الترت ر،  على  صفر(   ،
ا   الطرق االمع نا   ترااح  الدرجة ال لية المعبر  ع  كف

 درجا (.  10  –التدريبية م  )صفر 

التدريبى:   (10) البر امج  محتوى  ه ة  جود   فى  اصا  يقصد 
تقد را  المبحوث   لمويوعا  البر امج التدريبى    الدراسة

افقا لثالثة مؤشرا  هى " أهمية المويوعا  ااالستفاد  
 منصا امناسبتصا لطبيعة عم  المتدرب  .

مويوعا  -1 أهمية  ه ة    التدرير:  مؤشر  فى  ن   ايقصد 
)الدراسة   المبحوث    همية  تقد را   (  8محصلة 

مويوعا  ع  مكافحة سوسة الن    الحمرا  تم تقديمصا  
)أهمية  متدـر  ثالثى  مةياس  على  التدريبى،  البر امج  فى 

، صفر(  1 ،2كب ر ، امتوسطة، اقل لة( اأعط   درجا  )
ية المعبر  ع   على الترت ر، اب ل  ترااح  الدرجا  ال ل

)صفر   م   التدريبى  البر امج  مويوعا   (  16  –أهمية 
 درجة. 

التدرير -2 ايقصد ن  فى  :  مؤشر االستفاد  م  مويوعا  
محصلة تقد ر المبحوث   لمدى استفادتصم م   ه ة الدراسة

تم  8) الحمرا   الن     سوسة  مكافحة  ع   مويوعا    )
التدريبى، على مةياس ثالثى   البر امج  متدـر  تقديمصا فى 

،  1،2)أهمية كب ر ، امتوسطة، اقل لة( اأعط   درجا  )
ال لية   الدرجا   ترااح   اب ال   الترت ر،  على  صفر( 
م    التدريبى  البر امج  مويوعا   أهمية  ع   المعبر  

 ( درجة. 16 –)صفر 

المتدرب   -3 عم   نطبيعة  المويوعا   ارتباط   : مؤشر 
الدراسة   ه ة  فى  ن   مويوعا   ايقصد  كا    اذا  ما 

 بر امج تناسر مبيعة عم  المبحوث   م  عدم  ال

فى ه ة  المستوى المعرفى ال لى للمبحوث   : ايقصد ن    (11)
يحص   الدراسة   أن  يمك   التى  الرقمية  الةيم  محصلة 

على    اجاات   م   المبحوو  تشم    46عل صا  سؤال 
الن      مجال سوسة  فى  فرعية  معرفية  مجاال   ثما ية 

ثى متدـر )يعرو تماما ،  الحمرا ، اذل  افقا  لمةياس ثال
درجا  اأعط    يعرو(  ال  ما،  لحد  ،  1،  2)  يعرو 

الترت ر، اقد ا تص مجال اصس سوسة   صفر( على 
الن    اأموارها ام ارها اأعراش اإلصانة اصا ن مسة  
أدس لة، امجال   الزراعية نسبعة  المكافحة  أس لة، امجال 
المكافحة   امجال  أس لة،  نسبعة  الميكا يكية  المكافحة 
التشريعية نسبعة أس لة، امجال المكافحة الح وية نأربعة  
امجال   أس لة،  اثالثة  الف زيائية  االمكافحة  أس لة، 
امجال   أس لة،  ن مسة  الوقائية  ال يميائية  المكافحة 

 المكافحة ال يميائية العالجية اثالثة أس لة. 

 شاملة البحث 
الزراع      المرشد    جمي   في  البحث  ه ا  شاملة  تمثل  

ال ى عقد فى مركز التدرير    شارك   في البر امج التدريبىالم
فى  ول و   البح ر   نمحافظة  عددهم  2019الزراعى  االبالغ   ،

 متدر  اقد تم استيفا  البيا ا  منصم جميعا .  40
 تجميع وتحليل البيانات

تم استيفا  البيا ا  البحثية على مرحلت   أالصما قب  تنف    
اذل  ما نعد ا تصا  البر امج مباشر ،  البر امج التدريبى، اثا  ص

ناست دام استمارت   استبيا  ت  ، اقد اشتمل  االستمار  ا الى 
على ثالثة أقسام أ تص أالصا نال صائص المم ز  للمتدرب   
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اما  توقعو    التدريبى  البر امج  ع   اإ طباعاتصم  المبحوث   
ة من ، اإ تص الثا ى نمعارو المبحوث   فى مجاال  مكافح

سوسة الن    الحمرا ، أما االستمار  الثا ية فقد اشتمل  على  
أرا   على  نالتعرو  المعنية  ا س لة  أالصما  ت م   قسم   
المبحوث   فى ك  م : كفا    طة العم  نالبر امج التدريبى،  
اأهمية مويوعات  اكفا تصا امقاالتصا لطبيعة عم  المتدرب  ،  

ا كفا    لدرجة  المتدرب    نعملية اتقد را   الةيام  فى  لمدرب   
ا س لة  على  فا  اقتصر  فقد  الثا ى  القسم  أما  التدرير، 
سوسة  مكافحة  مجاال   فى  المبحوث    نمعارو  المعنية 
تم  اقد  ا الى،  االستمار   ت منتصا  االتى  الحمرا   الن    

م    البيا ا   الزراع ون    40استيفا   المرشدان  اهم  متدربا  
البستا ى اال    تم ترشيحصم م    العامل   فى مجال االرشاد

اذل   البح ر ،  نمحافظة  لصا  التانع    الزراعية  اإلدارا   قب  
اد    قب   ا الى  االستمار   استيفا   تم  ح ث  مرحلت  ،  على 
م   فا   الثا ية  االستمار   استيفا   اتم  التدريبى  البر امج 

 ا ش اص نعد ا تصا  البر امج مباشر . 
البيا  لتحل    است دم  م  اقد  العد د  اتصنيفصا  ا  

االنسر   الت رارية،  الجداال  اهى:  اإلحصائية  ا سال ر 
اا تبار  المعيارى،  ااإل حراو  الحسااى،  االمتوسط  الم وية، 

   T test     ع نت متوسطى  ا    الفراق  على  للتعرو 
 مرتبطت  . 

 ومناقشتها النتائج البحثية 
 أوال: الخصائص المميزة للمتدربين المبحوثين

ا ن  النتائج البحثية أن س  المبحوث    تراا  م  السن:  (1)
حسااى    59  –  40) نمتوسط  اقد    50.8سنة(  سنة، 

المتوسط   ه ا  الغ    %55تجاال  كما  المبحوث  ،  م  
ع    سنصم  يق   م   تراا  %20عاما     45 سبة  ام    ،

% ام  تجاال سنصم   70سنة(    56  –  44سنصم م  )
 (. 1م  جملة المبحوث  ، )جدال  %10سنة   56

الغ   سبة المبحوث   الحاصل   على    المؤهل الدراسى: (2)
جامعية   دراسية  على  %52.5مؤهال   االحاصل     ،

متوسطة   المبحوث  ،   % 4705مؤهال   جملة  م   فقط 
 (. 1)جدال 

الزراعى: (3) العمل  فى  سنوا   بر     الخبرة  عدد  تراا  
  30  –  12المتدرب   المبحوث   فى العم  الزراعى م  )

حس نمتوسط  ه ا    17.75ااى  سنة(  تجاال  اقد  سنة، 
المبحوث  ، اقد الغ   سبة    %52.5المتوسط   م  جملة 

  18م  يق  عدد سنوا   برتصم فى العم  الزراعى ع   
  –  18، ام  تراا  عدد سنوا   برتصم م  )%15سنة  
  26ام  تجاال عدد سنوا   برتصم    %57.5سنة(،  26

 (. 1م  جملة المبحوث  ، )جدال   %27.5سنة 

تراا  عدد سنوا  ة فى العمل اإلرشادى البستانى:  الخبر  (4)
اإلرشادى   العم   مجال  فى  المبحوث    المتدرب     بر  

( م   قدرة   28  –  5البستا ى  حسااى  نمتوسط  سنة( 
م  جملة    %60سنة، اقد تجاال ه ا المتوسط    17.75

المبحوث  ، اقد الغ   سبة م  يق  عدد سنوا   برتصم  
تراا %17.5سنة    13ع    عدد سنوا   برتصم ، ام     
( سنوا     ، %70سنة(    23  –  13م   عدد  تجاال  ام  

المبحوث  ، )جدال   %12.5سنة    23 برتصم   م  جملة 
1 .) 

الغ   سبة المتدرب   المبحوث   ال       الفرص التدريبية: (5)
لصم كا   كب ر   أتيج   التى  التدريبية  الفرص  نأن  أفادا 

  م  جملة   %35، امن ف ة  %37.5، امتوسطة  27.5%
 المبحوث  . 

التدريبي: (6) البرنامج  فى  المشاركة  الةيم   دافعية  ترااح  
المتدرب   المبحوث   للمشاركة   دافعيةالرقمية المعبر  ع   

( م   التدريبي  البر امج  نمتوسط   7  –  2فى  درجا ( 
قدرة   افقا    4.05حسااى  المبحوث    ابتصني   درجة، 

عية  لةيمصم الرقمية الى ثالو ف ا  الغ   سبة ذاى الداف
االمتوسطة  %12.5ال عيفة   االقوية  60%،   ،27.5 %  

 (. 1م  جملة المبحوث  ، )جدال 
اقد تمثل  ا سبا  التى ذكرها المبحوثون كدااف  لح ور  

( فى:  التدريبى  )1البر امج  المعرفية،  االستزاد   اكتسا   2(   )
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( عملية،  )3مصارا   العم ،  مجال  فى  الجد د  معرفة   )4  )
(  6( تأك د ال ا ، ) 5د فى الترقية، )الحصول على شصاد  تف 

 ( التعرو على أش اص جدد.                       7ريا الرؤسا ، )
الزراعى:   (7) اإلرشاد  نحو  الرقمية اإلتجاه  الةيم  ترااح  

  18  –  8المعبر  ع  االتجاة  حو اإلرشاد الزراعى م  )
درجة اا حراو معيارى   12درجة( نمتوسط حسااى قدرة  

تجا2.75 اقد  المتوسط  ،  ه ا  جملة    %55ال  م  
المبحوث  ، ابتصني  المبحوث   افقا  للمتوسط الحسااى 
ذا    الغ   سبة  ف ا   ثالو  الى  المعيارى  ااال حراو 

السلبية   االمحا د   %7.5االتجاها   ااإليجااية  80%،   ،
 (. 1م  جملة المبحوث  ، )جدال  12.5%

بر  ع  ترااح  الةيم الرقمية المعاإلتجاه نحو التدريب:   (8)
( م   التدرير  نمتوسط   19  –  7اإلتجاة  حو  درجة( 

قدرة   معيارى    13.37حسااى  اا حراو  ،  2.97درجة 
المتوسط   المبحوث  ،   %57.5اقد تجاال ه ا  م  جملة 

الحسااى ااال حراو  للمتوسط  المبحوث   افقا   ابتصني  
االتجاها    ذاى  الغ   سبة  ف ا   ثالو  الى  المعيارى 

اال%12.5السلبية   ااإليجااية  %77.5محا د   ،   ،10 %  
 (. 1م  جملة المبحوث  ، )جدال 

التدريبى:    (9) البرنامج  عن  المبحوثين  أظصر  انطباعات 
أن   أن  ت م     % 95النتائج  المبحوث    توقعون  م  

البر امج مويوعا  هامة تتعلن نطبيعة عملصم، اتسصم 
فى رف  كفا تصم المصنية، كما  توقعون أ صم س تعريون 

سوسة  لمعارو   مكافحة  نطرق  تتعلن  جد د   ا برا  
يشعر   كما  الحمرا ،  م     %70الن     االسعاد   نالريا 

يمك    شصاد   على  االحصول  التدريبى  البر امج  ح ور 
ايرى   للترقية،  التقدم  عند  اصا  م     %65االستفاد  

التدريبى  تيح  البر امج  أن ح ور  المبحوث    المتدرب   
أ  أش اص  لمقاالة  م بة  فرصة  أا  لصم  عل صم  عزا  

م  المبحوث     %50 تعرفون على أش اص جدد، ايرى  
مف د   تم  فرصة  يعد  التدريبى  البر امج  ح ور  أن 
 اللصا تبادل ال برا  م  ي رهم م  الزمال ، كما يشعر  

م  المبحوث   أن الترشح لح ور البر امج  تيح ل    45%
الفرصة لمقاالة االتعرو على  برا  اعلما  مت صص   

الحاجة  فى   عند  ال صم  الرجو   يمك   الن     مجال 
فنية   مشكلة  ح   فى  استشارتصم  أا  منصم  لالستفسار 

  % 30تواجصصم اهم نصدد الةيام نمصام عملصم، كما يشعر  
لح ور   اترشيحصم  عنصم  الرؤسا   اريا  المبحوث    م  
البر امج التدريبى مما يحقن لصم قدرا م  السعاد  االريا  

أن ح ور البر امج التدريبى   %30ع  عملصم. كما عبر  
للتغ  ر اق ا  اق  م ر نع دا ع  عملصم   يعد فرصة 

 ال ومى الرات نى.
التدريب   (10) من  المكتسبة  الخبرات  لنقل  االستعداد 

أفاداا    لآلخرين: ال     المبحوث    المتدرب    الغ   سبة 
نأن لد صم االستعداد االرغبة لنق  ال برا  التى يكتسبو صا  

البر ا ح ور  االزرا  م   العم   لزمال   التدريبى  مج 
كب ر    ادرجة  المحل     متوسطة %50اقادتصم  ابدرجة   ،

يعيفة  37.5% ابدرجة  المتدرب     12.5%،  جملة  م  
 (.   1المبحوث  ، )جدال 

ثانيررًا: اراء المترردربين المبحرروثين فررى كفرراءة خطررة العمررل فررى 
 البرنامج التدريبى

التعرو على آرا  الم الباحث فى  بحوث   فى كفا    استند 
النحو   على  مؤشرا   أربعة  الى  البر امج  فى  العم    طة 

 (. 2جدال اتتى: )
 رى مؤشر اراء المبحوثين فى مدة البرنامج التدريبى:   -1

ك  % 70 البر امج  مد   أن  المبحوث    المتدرب    افية  م  
ح    رى   ا نما  رى   % 15فى  الاللم،  م   أمول  أ صا 

 فقط م  جملة المبحوث   أ صا أق  م  الاللم.   15%
: أكدددددد يالبيدددددة مؤشرررررر السررررراعات التدريبيرررررة فرررررى اليررررروم -2

أن عدددددد السدددداعا  التدريبيددددة فددددى  %65المبحددددوث   انسددددبة 
أ صدا أكتدر مد  الداللم، ايدرى  %30ال وم مناسدبة ا نمدا  درى 

المتدددددرب   المبحددددوث   أ صددددا أقدددد  مدددد   فقددددط مدددد  جملددددة 5%
 الاللم.
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 توزيع المتدربين المبحوثين وفقًا للخصائص المميزة لهم .1بدول 

 الفئات  العدد  %  الفئات  العدد  % 

 السن )سنة(  )دربة( دافعية المشاركة فى البرنامج التدريبي

 (44أق  م  ) 8 20 (3يعيفة )أق  م   5 12.5

 ( 56 - 44) 28 70 (5 - 3متوسطة ) 24 60

 ( 56أكبر م  ) 4 10 ( 5قوية )أكبر م   11 27.5

 الخبرة فى العمل الزراعي )سنة(  الفرص التدريبية )دربة( 

 (18)أق  م   6 15 (2من ف ة )أق  م   14 35

 ( 26 - 18) 23 57.5 ( 3 - 2متوسطة م  ) 15 37.5

 ( 26)أكبر م   11 27.5 ( 3كب ر  )أكبر م   11 27.5

 الخبرة فى العمل اإلرشادى البستاني )سنة( و العمل اإلرشاد الزراعى )دربة(نحإلتجاه  ا

 (13)أق  م   7 17.5 (9سلبى )أق  م   3 7.5

 ( 23 - 13) 28 70 ( 15 - 9محا د ) 32 80

 ( 23)أكبر م   5 12.5 ( 15ايجااى )أكبر م   5 12.5

 ه نحو التدريب )دربة(جااالت االستعداد لنقل الخبرات المكتسبة من التدريب )دربة(

 (10سلبى )أق  م   5 12.5 2يعيفة أق  م   5 12.5

 ( 16 -10محا د ) 31 77.5 ( 3 - 2متوسطة م  ) 15 37.5

 ( 16ايجااى )أكبر م   4 10 ( 3كب ر  )أكبر م   20 50

 

 المبحوثين وفقًا آلرائهم فى كفاءة خطة العمل فى البرنامج المتدربين . توزيع 2بدول 

 نعقاد الدورة إ توقيت
المحتوى  
 العملى 

 المحتوى النظرى 
ساعات التدريب فى  

 اليوم 
مدة البرنامج  

 التدريبى
 فئات الرأى 

  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  الرأى  عدد  % 

 أكثر م  الاللم  6 15 12 30 16 40 6 15 مناسر 26 65

 ي ر مناسر 14 35
 كافية 28 70 26 65 22 55 22 55

 أق  م  الاللم 6 15 2 5 2 5 14 35

 المجمو  40 100 40 100 40 100 40 100 40 0 100

 

مؤشرررر اراء المبحررروثين فرررى كميرررة المحتررروى التررردريبى  -3
مدددد  جملددددة المبحددددوث   نددددأن كميددددة  %55أفدددداد  النظرررررى:

المحتددددددوى التدددددددريبى النظددددددرى كا دددددد  كافيددددددة، فددددددى حدددددد   
 %5نأ صدددا كا ددد  أكتدددر مددد  الددداللم، ا نمدددا  دددرى  %40أفددداد

   أق  م  الاللم.ا فقط أ صا ك

مؤشررررر اراء المبحرررروثين فررررى كميررررة المحترررروى الترررردريبى  -4
مددددد  جملدددددة المبحدددددوث   ندددددأن كميدددددة  %55أفددددداد العملرررررى: 

المحتددوى العملددى فددى البر ددامج التدددريبى كافيددة، ا نمددا أفدداد 
نأ صا أقد   %35نأ صا أكثر م  الاللم، فى ح   أفاد   10%

 (.2م  الاللم، )جدال

اظصددر  النتددائج  مج الترردريبى:نررااد البر قررمؤشررر توقيررت انع -5
( مدددددد  جملددددددة %65البحثيددددددة أن قرانددددددة ثلثددددددى المبحددددددوث   )

المبحوث   قد أفاداا ندأن موعدد ا عقداد البر دامج كدان مناسدبا 
 م  المبحوث  . %35لصم فى ح   أفاد نعكا ذل  

ابنسر  المبحوث    المتدرب    يالبية  أن  سبن  مما   ت ح 
م  توق %70  –%55)  تتراا   أن  البر امج     (  ران  ا عقاد 

محتواة  اكمية  ال وم،  فى  الساعا   اعدد  امدت   التدريبى، 
أن   تب    كما  كافيا ،  كان  االعملى  جملة    35النظرى  م    %

م    أق   كان  العملى  البر امج  محتوى  أن  المبحوث    ران 
 (. 2الاللم اي ر كاو، )جدال 
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ثالثررررًا: اراء المترررردربين المبحرررروثين فررررى محترررروى البرنررررامج 
 ىيبالتدر 

 أهمية موضوعات البرنامج التدريبى (1)
مويوعا    أهمية  ع   المعبر   الرقمية  الةيم  ترااح  

م  حسااى  16  -  8)  التدرير  نمتوسط  درجة   )12.45  
ثالو  الى  الرقمية  لةيمصم  افقا   المبحوث    ابتصني   درجة، 

ال ب ر    ا همية  الغ   سبة  ،  %20، االمتوسطة%52.5ف ا  
 (. 3)جدال   ،وث   بحم  جملة الم %25االقل لة 

أمك  ترت ر مويوعا  البر امج    المزيد م  اإلي ا  فقد
م   ال ب ر   نأهم تصا  أفاداا  م   لنسبة  افقا   تنالليا   التدريبى 

 ال يميائية  اجصة  ظر المبحوث   على النحو التالى: المكافحة
الوقائية  %90العالجية   ال يميائة  المكافحة  ثم  %80،  ل صا   ،

لحش العام  ام ارها    ر الوصس  اأموارها  الن     سوسة 
اصا اإلصانة  الزراعية  %75  اأعراش  المكافحة  ثم   ،60 %  

المكافحة   م   ك   الميكا يكية،  ل صا  المكافحة  النسبة  ابنفا 
 (. 4ل   منصا، )جدال   %40الف زيائية االتشريعية انسبة

 اإلستفادة من موضوعات البرنامج التدريبى (2)
لت افقا   الرقمية  الةيم  م   قدترااح   ال اتى  المبحوث     ر 

حسااى  15  -7) نمتوسط  درجة  ابتصني     11.7(  درجة، 
المبحوث   لثالو ف ا  الغ   سبة ذاى االستفاد  ال ب ر  ا نصم  

  % 25  ، ااالستفاد  القل لة22.5، ااالستفاد  المتوسطة 52.5%
 (. 4م  جملة المبحوث  ، )جدال

ليا  افقا   ال اقد أمك  ترت ر مويوعا  البر امج التدريبى تن
لنسبة م  أفاداا نأن استفادتصم منصا كب ر  على النحو التالى:  

لحشر    العام  ام ارها  الوصس  اأموارها  الن     سوسة 
،  ل صا ك  م  المكافحة ال يميائة %75  اأعراش اإلصانة اصا

انسبة   الح وية  االمكافحة  م   %70الوقائية،  ك   ،  ل صا 
، اأ  را  %60لتشريعية انسبةا  المكافحة الميكا يكية، االمكافحة

م  العالجية،  ك   ال يميائية  الف زيائية،   المكافحة  المكافحة 
 (.  4، )جدال %50االمكافحة الزراعية انسبة 

 

 . توزيع المبحوثين وفقا لفئات أهمية موضوعات التدريب واالستفادة منها 3بدول 

 %  العدد  الفئات 

 )درجة( أهمية المويوعا  

 27.5 11 ( 11قل لة )أق  م  

 20 8 (13 – 11متوسطة )

 52.5 21 ( 13كب ر  )أكبر م  

 )درجة( االستفاد  م  مويوعا  التدرير 

 25 10 ( 10قل لة )أق  م  

 22.5 9 ( 12 - 10متوسطة )

 52.5 21 ( 12كب ر  )أكبر م  
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 وتقديرهم الذاتى لمدى استفادتهم منها ى . توزيع المبحوثين وفقا آلرائهم فى مدى أهمية موضوعات البرنامج التدريب4بدول 

 مدى االستفادة  مدى األهمية  الموضوع 

 منخفضة  متوسطة  كبيرة محدودة  متوسطة  كبيرة

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  %  عدد 

 10 4 40 16 50 20 صفر  0 10 4 90 36 المكافحة ال يميائية العالجية 
سوسة الن    اأموارها  اصس 

 إلصانة اصاا ام ارها اأعراش
 10 4 15 6 75 30 صفر  0 25 10 75 30

 20 8 30 12 50 20 صفر  0 40 16 60 24 المكافحة الزراعية 
 10 4 20 8 70 28 10 4 10 4 80 32 المكافحة ال يميائية الوقائية

 10 25 20 8 70 28 10 4 20 8 70 28 المكافحة الح وية
 20 8 20 8 60 24 10 4 30 12 60 24 المكافحة الميكا يكية
 5 12.5 35 14 60 24 20 8 40 16 40 16 المكافحة التشريعية 
 30 75 20 8 50 20 20 8 40 16 40 16 المكافحة الف زيائية

 

الطررررق والمعينرررات التعليميرررة المسرررتخدمة فرررى كفررراءة ( 3)
 البرنامج التدريبى

تمثل  الطرق االمع نا  التعليمية المست دمة فى البر امج  
عقر ف  التدريبى االمناقشا   النظرية،  المحايرا   ي 

االمطبوعا    التعليمية،  االشرائح  فد و،  اأفالم  المحايرا ، 
اقد   المتدرب  ،  على  توليعصا  تم  التى  اإلرشادية  االنشرا  
كفا    فى  المبحوث    آرا   ع   المعبر   الرقمية  الةيم  ترااح  

درجا ( 10  –  5الطرق االمع نا  التعليمية المست دمة م  ) 
درجة، ابتصني  المبحوث   افقا   7.85توسط حسااى قدر   نم

المرتفعة  ال فا    الغ   سبة  ف ا   ثالو  الى  الرقمية  لةيمصم 
االمتوسطة  42.5% االمن ف ة  35%،  م     % 22.5،  فقط 

 (. 5جملة المبحوث  ، )جدال  
البحثية النتائج  أظصر   فقد  اإلي ا   م   الوارد     المزيد 

 ما لى:  (6نجدال )

أن   %80النظرية:  رى     المحايرا (1) المبحوث    م  
الترك ز  ح ث  م   ج د   كا    النظرية  المحايرا  

في ح    رى   اتسلسل ،  اترت ب   المويو     % 15اتغطية 

فقط نأ صا كا      %5منصم نأ صا كا   متوسطة، ا نما  رى  
 .يعيفة

أفاد   (2) المحايرا :  عقر  المبحوث     %75المناقشا   م  
ايرا  النظرية كا   كافية محأن المناقشا  التى تعقر ال

اج د  اتسمح    م  المتدرب   المشاركة ااالستفسار أا  
التعل ن، ا نما الغ   سبة م  أفاداا نأ صا كا   متوسطة 

 .م  جملة المبحوث   25%

المبحوث     (3) يالبية  أشار  الف د و:  أفالم    %70أفالم  أن 
البر امج   محايرا   تعرش  الل  كا    التى  الف د و 

اايوحصا   بىالتدري كفا تصا  ح ث  م   ج د   كا   
منصم على أ صا ذا  كفا     %10اإ راجصا، فى ح   أفاد  

م  جملة المبحوث   أن كفا تصا   % 20متوسطة، كما أفاد  
 .يعيفة

م  المبحوث   على أن كفا     % 60الشرائح التعليمية: أكد   (4)
كا    التدريبى  البر امج  فى  المست دمة  التعليمية  الشرائح 

أكد  كمج د ،   ا نما   %30ا  أن كفا تصا متوسطة،  آ ران 
اهى   المتبةية  النسبة  كفا تصا    %10أشار   أن  على 

 .يعيفة نالنسبة لصم

 . توزيع المبحوثين وفقا لفئات كفاءة الطرق والمعينات التدريبية المستخدمة 5بدول 

 ( 40% )ن=  العدد  فئات كفاءة الطرق والمعينات التدريبية )دربة(

 22.5 9 ( 7م   من ف ة )أق 
 35 14 ( 8 - 7متوسطة )

 42.5 17 (  8مرتفعة )أكبر م   
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 . توزيع المبحوثين وفقًا لفئات ارائهم فى الطرق والمعينات التعليمية المستخدمة فى البرنامج التدريبى6بدول 

 فئات الرأى 
 محاضرات نظرية 

مناقشات عقب  
 المحاضرات 

 شرائح تعليمية  افالم فيديو 
ات إرشادية  ر مطبوعات ونش

 موزعه

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 50 20 60 24 70 28 75 30 80 32 ج د 
 35 14 30 12 10 4 25 10 15 6 متوسطة 
 15 6 10 4 20 8 صفر  صفر  5 2 يعيفة 
 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 المجمو 
  54  60  48  70  62 درجا  

 

اإلرشاد (5) االنشرا   النتائج يالمطبوعا   أظصر   المولعة:  ة 
م  المبحوث   قد أكداا على أ صا ج د  م  ح ث   %50أن  

التحرير ااإل راـ ابسامة ا سلو  اايو  الصور، في  
منصم، ايعيفة م    %35ح   أ صا كا   متوسطة لنسبة  

 .م  جملة المبحوث   % 15اجصة  ظر 

( المبحوث    المتدرب    أن يالبية    -%50 ت ح مما سبن 
 ران أن جمي  الطرق االمع نا  التعليمية المست دمة   (75%

أن   نال كر  الجد ر  ام   ج د ،  البر امج  م     %30فى 
كا    المست دمة  الف د و  أشرمة  نأن  أفادا  قد  المبحوث   
يعيف  اما لع و  فى التصوير االتسج   أا لقدمصا أا لسو   

 .ت زينصا

 ثينو ( مقابلة البرنامج التدريبى لطبيعة عمل المبح4)
التدرير فى مجمل    البحثية الى أن البر امج  النتائج  تش ر 
ايلبى   المتدرب  ،  عم   نمجال  اتفص ال  مويوعات   تعلن 
اهتماماتصم  م   ايتسن  المصنية،  المبحوث    معظم  احتياجا  
ٌ زر   اا سكندرية  البح ر   محافظتى  اأن  الحةيةية،  اصة 

 ث ر م  أشجار  لاصما عدد كب ر م       البلح، كما تعا ي ا
الن    م  اإلصانة نالعد د م  اتفا  اأهمصا اأكثرها يررا  

 حشر  سوسة الن    الحمرا .
 
 

 : كفاءة القائمين بالتدريب رابعاً 
القائم    كفا    لتقد ر  المست دمة  المؤشرا   تمثل  
على   المدرب    لقدر   للمتدرب    ال اتي  التقد ر  فى  نالتدرير 

 مؤشرا  اهى:  مسة
تتنظي المويو ،  م  المحتوى  ناال  عرش  فى  االويو  

فى   المشاركة  اتشجي   المقدمة،  المعلوما   اكفاية  التعليمى، 
البحثية  النتائج  اتش ر  اال تباة،  ج    على  االقدر   المناقشة، 

مرتفعى الى   كا وا  المدرب    أن  المبحوث    ران  معظم  أن 
ال متوسط  الغ  التدريبى ح ث  البر امج  تنف    فى  ة درجال فا   

المدرب     ل فا    المتدربون  قدرها  اهى    31.6التى  درجة، 
( أن %79تمث   سبة  يمك   التى  الدرجا   مجمو   م    )

البر امج  مويوعا   جمي   فى  المدربون  عل صا  يحص  
 (. 7مجتمع ، )جدال  

اي التى تعبر ااالمالحس م   الدرجة  الجدال أن   ا   فا 
افقا   نالتدرير  القائم    المدرب    كفا    لع   المتدرب     تقد ر 

المبحوث  ، قد تبا ن  اتبا   مويوعا  البر امج، اقد أمك   
تقد ر   درجا   لمتوسط  افقا   تنالليا   المويوعا   تل   ترت ر 
النحو  على  منصا  ك   فى  المدرب    ل فا    ال اتى  المبحوث   

 التالى:  
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 ة القائمين بالتدريب ة كفاء. توزيع المتدربين المبحوثين وفقا لتقديرهم الذاتى لدرب7بدول 

 الموضوع 

متوسط   المتوسط الحسابى )دربة(
 الدربات 
فى كل 
 مجال 

تنظيم تناول  
 الموضوع 

الوضوح فى 
عرض المحتوى 

 التعليمى

كفاية  
المعلومات  

 المقدمة 

تشجيع  
المشاركة فى  

 المناقشة 

القدرة على 
 بذب االنتباه 

الكفاءة  
 الكلية 

 5 25 5 5 5 5 5 المكافحة ال يميائية الوقائية

سوسدددددددددة الن  ددددددددد  اأموارهددددددددددا 
ام دددارها اأعدددراش اإلصدددانة 

 اصا
5 5 5 4 3 22 4.4 

 4.4 22 4 4 4 5 5 المكافحة ال يميائية العالجية

 4 20 4 4 4 4 4 المكافحة الزراعية

 4 20 4 3 5 4 4 المكافح  الميكا يكية 

 3.6 18 4 4 4 3 3 المكافحة الح وية  

 3.2 16 4 3 3 3 3 المكافحة التشريعية

 3 15 3 3 3 3 3 المكافح  الف زيائية

 31.6 158 31 30 33 32 32 المجمو 

  79    -  77.5     75        82.5 80 80      (40)ن= متوسط %

 

سوسة  درجا (، ثم حشر     5المكافحة ال يميائية الوقائية )
اصا اإلصانة  اأعراش  ام ارها  اأموارها    4.4)  الن    

العالجية، ( امعصدرجا  ال يميائية  المكافحة  الدرجة  ا ابنفا 
 ( الزراعية  المكافحة  الدرجة    4ثم  ابنفا  امعصا  درجا ( 

 ( الح وية  المكافحة  ثم  الميكا يكية،  درجة(،    3.6المكافحة 
( التشريعية  المكافحة  المكافحة    3.2 ل صا  اا  را   درجة(، 

 (.7درجا (، )جدال  3الف زيائية )
تبا   تقد را  المبحوث   ل فا    الحس  ام   احية أ رى  

المدرب   فى است دام الوسائ  الم تلفة فى التدرير، ح ث الغ 
متوسط النسر الم وية التى حص  عل صا المبحوث   في كفاية  

المقدمة ) المويو  )  (،%82.5المعلوما     80اتنظيم تناال 
الويو  فى عرش المحتوى التعليمى، %(، ابنفا المتوسط  

الق علثم  )در   اال تباة  ج    تشجي   77.5ى  اأ  را    ،)% 
 (.  7%(، )جدال   75المشاركة فى المناقشة ) 

 خامسًا: األثار التعليمية للبرنامج التدريبى
 اقتصر تق يم الباحث لوثر التعليمى على تحد د المسدددتوى 

البر امج   ا تصا   ابعد  قب   للمبحوث    الصنى  المصارى  المعرفى 
 النتائج البحثية ما  لي:   أايح  التدريبى، ام  ثم

المبحوثين قبل وبعد  -1 الكلى للمتدربين  المعرفى  المستوى 
  التدريب

م   الل  للمبحوث     ال لى  المعرفى  المستوى  تقد ر  تم 
على   متدـر  46اجاناتصم  ثالثى  لمةياس  افقا   )يعرو    سؤال 

 ( درجا   اأعط    يعرو(  ال  ما،  لحد  يعرو  -1-2تماما ، 
ل  تراا  المدى النظرى للةيم الرقمية   ر اب صفر( على الترت

صفر  م   للمبحوث     ال لى  المعرفى  المستوى  ع   المعبر  
ا   أد ى  المبحوث       92كحد  ابتصني   أقصى.  كحد  درجة 

لةيمصم الرقمية الغ   سبة ذاى المستوى    الى ثالو ف ا  افقا  
التدرير   قب   المن فض  مقاا  صفر %    %7.5المعرفى  فى 

التدري اذا نعد  المتوسط  ر،  المعرفى  المستوى  فى    %52.5ى 
المرتف     % 30مقاا    المعرفى  المستوى  اذاى  التدرير،  نعد 

 (. 8نعد التدرير، )جدال  %70فى مقاا    40%
متوسط  أن  الى  البحثية  النتائج  تش ر  أ رى  ام   احية 
قب   الغ   قد  للمبحوث    ال لى  المعرفى  المستوى  درجا  

التدرير  الغ     درجة، ا نما  58.1التدرير   درجة    65.3نعد 
 (. 9)جدال 
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. توزيع المبحوثين وفقًا لفئات مستوياتهم المعرفية قبل وبعد التدريب8بدول  
 فئات المستوى المعرفى)دربة( قبل التدريب  بعد التدريب 

لنظرى  المدى ا 
 )دربة(

 العدد  %  العدد  %  المجال المعرفى 

 المن فض 31أق  م   3 7.5 0 0

(0 – 92 ) 
 المستوى المعرفى ال لى

 
 المتوسط 31-60 21 52.5 12 30

 المرتف   60أكبر م   16 40 28 70

 المن فض 7اق  م   0 . 0 .

(0 -20 ) 

المستوى المعرفى نسوسة  
 الن   

 
 المتوسط 13- 7 21 52.5 6 15

 المرتف   14أكبر م   19 47.5 34 85

 المن فض 5اق  م   0 0 0 0

(0 -14 ) 
 كافحة الزراعية الم

 
 المتوسط   9- 5 15 37.5 6 15

 المرتف   9أكبر م   25 62.5 34 85

 المن فض 5اق  م   0 0 0 0

(0 -14 ) 
 المكافحة الميكا يكية

 
 المتوسط   9- 5 21 52.5 10 25

 المرتف   9أكبر م   19 47.5 30 75

 المن فض 5اق  م   0 0 0 0

(0 -14 ) 
 المكافحة التشريعية 

 
 المتوسط   9- 5 27 67.5 20 50

 المرتف   9أكبر م   13 32.5 20 50

 المن فض 3اق  م   0 0 0 0

 المتوسط 5-3 14 35 6 15 المكافحة الح وية ( 0-8)

   المرتف 5أكبر م   26 65 34 85

 المن فض 3اق  م   0 0 0 0

 المتوسط 4-3 24 60 4 10 المكافحة الف زيائية ( 0-6)

 المرتف   4أكبر م   16 40 36 90

 المن فض 4اق  م   0 0 0 0

 المتوسط 7-4 37 92.5 13 32.5 الوقائية المكافحة ال يميائية ( 0-10)

 المرتف   7أكبر م   3 7.5 27 67.5

 المن فض  3م  اق   0 0 0 0

 المتوسط 5-3 39 97.5 22 55 المكافحة ال يميائية العالجية  ( 0-6)

 المرتف   5أكبر م   1 2.5 18 45

اللتعدددددرو علددددددى معنويددددددة الفددددددرق ادددددد   متوسددددددطى درجددددددا  
المستوى المعرفى ال لى للمبحوث   قبد  ابعدد التددرير أظصدر  
 تائج ا تبار   معنوية الفدرق اد   المتوسدط   علدى المسدتوى 

 .(9، )جدال7.62ح ث الغ  قيمة    0.01اإلحتمالى 

لصددددفرى اقبددددول ا امددددؤدى مددددا سددددبن يمكدددد  رفددددض الفددددرش
الفددددرش البدددددد   ا ال الددددد ى  دددددنص علددددى "توجدددددد فدددددراق اددددد   

لدددى للمبحدددوث    قبددد  متوسدددطى درجدددا  المسدددتوى المعرفدددى  ال 
 ابعد التدرير"

 



 2020ديسمبر   -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

630 

المسررررتويات المعرفيررررة الفرعيررررة للمترررردربين قبررررل وبعررررد  -2
 التدريب

المعرفية  المجاال   م   ك   فى  المبحوث    اتصني  
يمصم الرقمية فى ك     افقا  لةالثما ية المدراسة الى ثالو ف ا

منصا تب   تفوق  سبة أفراد المستوى المعرفى المرتف  فى ك   
النسر  على  التدرير  نعد  المدراسة  المجاال   م   مجال 

 (. 8المناظر  لصا قب  التدرير، )جدال 
المعرفى  المستوى  درجا   متوسط  تفوق  تب    كما 

المدراسة  المعرفية  المجاال   م   ك   فى  نعد   للمبحوث   
التدرير،التدر  قب   ل   المناظر  المتوسط  على  الغ   ير  ح ث 

مجال   فى  المعرفى  المستوى  درجا   سوسة  اصس  متوسط 
نعد التدرير    الن    اأموارها ام ارها اأعراش اإلصانة اصا

مقاا     15.4 فى  افى    13.67درجة  التدرير،  قب   درجة 
المكافحة الزراعية     10.37درجة فى مقاا     11.675مجال 

الت  جةدر  الميكا يكية قب   المكافحة  مجال  افى  درير، 
،  قب  التدرير  درجة(  10.05درجة( فى مقاا  )    11.375)

( التشريعية  المكافحة  مجال  مقاا    9.75افى  فى  درجة( 
الح وية     درجة(  8.625) المكافحة  التدرير، افى مجال  قب  
(6.625  ( مقاا    فى  التدرير،    درجة(  6.02درجة(  قب  

ا مجال  الافى  )لمكافحة  الغ  مقاا     5.3ف زيائية  فى  درجة( 
ال يميائية   درجة(  4.4) المكافحة  مجال  افى  التدرير،  قب  

( الغ  )  7.725الوقائية  مقاا   فى  قب     درجة(  6.1درجة( 
الغ   العالجية  ال يميائية  المكافحة  مجال  افى  التدرير، 

(5.425  ( مقاا   فى  التدرير،    درجة(  4.275درجة(  قب  
 (. 9)جدال 

مم     للمتدرب    ت ح  المعرفى  المستوى  تحس   سبن  ا 
التدريبى نصفة عامة افى   البر امج  المبحوث   نعد ح ورهم 

 .جمي  مويوعات  نصفة  اصة
درجا   متوسطى  ا    الفرق  معنوية  على  اللتعرو 
فقد   التدريبى  البر امج  مويوعا   م   ك   فى  المبحوث   

م فراق  اجود   ) ( ا تبار  تحل    عند  أظصر   تائج  عنوية 

االحتمالى   المستوى   0.01المستوى  درجا   متوسطى  ا   
البر امج التدريبى  للمبحوث   فى ك  م  مويوعا   المعرفى 
البر امج ح ث تفوق متوسط  اذل  لصالح درجاتصم فى  صاية 
فى ك  م  مويوعا    للمبحوث    المعرفى  المستوى  درجا  

ق على  ظ راتصا  ا تصائ   نعد  التدريبى  التدريرالبر امج  ، ب  
   (.9 )جدال

اقبول   الصفرى  الفرش  رفض  يمك   ماسبن  يو   افى 
على ال ى  نص  الثا ى  البحثى  معنوية "  الفرش  فراق  توجد 

الفرعية  المعرفية  المستويا   م   ك   درجا   متوسطى  ا   
ابعد  قب   الن     سوسة  مكافحة  مجاال   فى  للمتدرب   

 البر امج التدريبى".

 مج التدريبىالى للبرنا: التقييم اإلبمسادساً 

المتدرب   ) الى أن معظم  البحثية  النتائج  %( تزيد    80تش ر 
 ( ع   سنوا   براتصم   44أعمارهم  عدد  اتتراا   عاما (  

 ( م   عامة  نصفة  الزراعى  العم   فى    30  –  12الوظيفية 
سنة(،    28  –  5سنة( ، افى العم  فى مجال البسات   م  )
اجود  برا    الى  يش ر  ال ى  اا مر  فى  لعم   عملية 

المشاك    م   العد د  تواجصصم  كما  لد صم،  البستا ى  اإلرشادى 
نسوسة   البلح  اصانة       ا تشار  الع   الزراعية  اإل تاجية 
اكتسا   الى  حاجة  فى  ا صم  الى  يش ر  مما  الحمرا ،  الن    

اأن   امصارية(  اصة  )معرفية  جد د   منصم   % 72.5 برا  
طة أا قل لة جدا ،    لصم متوسكا   الفرص التدريبية التى أتيح

اقد   متوسطة،  اا  كب ر   للتدرير  يالب تصم  دافعية  اأن   اصة 
التدري البر امج  لح ور  ارغبة  اريا  ارتياحا   بى   أاداا 

معارو لم تعد صالحة فى ظ   لتصحيح ما لد صم م  أف ار أا 
م   احية،   المتسار   الزراعى  الت نولوجى  ك  التقدم  المعرفة 

الطرق الحد ثة المست دمة فى  ع  م تلس    ماهو جد د امف د
المناسبة  ال يميائية  االمب دا   الحمرا   الن     سوسة  مكافحة 

أ رى،  م   برا    م   احية  يكتسبو    ما  يمكنصم  ق   حتى 
 تدريبية الى ي رهم م  الزمال  أا المسترشد   )الزرا (  اصة  
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 المستوى المعرفى للمبحوثين قبل وبعد تنفيذ البرنامج التدريبى . نتائج تحليل اختبار الفرق بين متوسطى دربات9بدول 

 ر قبل البرنامج  بعد البرنامج  ت  مجاالت المستوى المعرفى 

 0.897 58.1 65.3 ** 7.621 المستوى المعرفى ال لى

وسة الن    اأموارها ام ارها اأعراش اإلصانة  س
 اصا

9.107 ** 15.4 13.67 0.851 

 0.732 10.37 11.675 ** 5.59 المكافحة الزراعية 

 0.926 10.05 11.375 ** 8.404 المكافحة الميكا يكية

 0.906 8.625 9.75 ** 7.579 المكافحة التشريعية 

 0.868 6.02 6.625 ** 6.426 المكافحة الح وية
 0.744 4.4 5.3 ** 8.029 لمكافحة الف زيائيةا

 0.587 6.1 7.725 ** 10.791 المكافحة ال يميائية الوقائية

 0.455 4.275 5.425 ** 10.393 المكافحة ال يميائية العالجية 

 0.01**معنوية على المستوى االحتمالى 

 
ايما ا   الةيام ا ل   أادى استعدادا  ارغبة فى  قد  اأن معظمصم 

ن ا  القية،منصم  ارسالت   الزراعى  اإلرشاد  فى  أهمية  ادارة 
  م المتدرب لياد  اإل تاـ الزراعى، ام  ثم فقد ات ح أن معظ

  توقعون ابدرجة كب ر  استفادتصم م  البر امج التدريبى.
افيما  تعلن ن طة العم  فى البر امج فقد افق  الى حد 
ا ت ر    كما  اايو ،  ادقة  أهداف   اتحد د  اي   فى  كب ر 
جوا ر  تت م   امت ام   متوالن  نشك   محدد   مويوعا  

لصا مدربون امت صصون   ا ت ر  على   ظرية ا واحى عملية 
الية م  ال فا   العلمية النظرية االعملية، اتوفر  لصم  درجة ع

المناسبة، التدريبية  البر امج    المتطلبا   لعقد  ا ت ر  كما 
المناسر   المكان  ا ت ر  المتدرب  ، كما  ال ى  ناسر  التوق   
ال ى يسص  الوصول الي ، افى  فا الوق   توافر ن  العد د  

   طة العم  فى  ، اقد اتسمم  ا جصز  االمع نا  التعليمية
راع    كما  الطارئة،  الظراو  مواجصة  فى  نالمرا ة  البر امج 
التدرير  لبر امج  الاللمة  التدريبية  المتطلبا   م تلس  توف ر 
البر امج   حول  ارتياحا   المتدربون  أادى  اقد  اتق يما (  )تنف  ا  
اترت ر   اتناال  االمدرب    االمكان  التوق    ح ث  م   كك  

 تصا لصم فى رف  كفا تصم ا دائية نعد  ر امج اأهممويوعا  الب
 ا تصا  البر امج اعودتصم الى أعمالصم. 

المويوعية   لوحس  فقد  البر امج  نمحتوى  افيما  تعلن 
المتدرب    احتياجا   لتقاا   مويوعات   تحد د  فى  االمنطن 
المصنية ااهتماماتصم الحةيةية ارغباتصم فى االستزاد  المعرفية، 

مج م تلس  مكافحفى  نصفة  اال   الحمرا   الن     سوسة  ة 
 اصة، اقد أفاد يالبية المتدرب   نأهمية مويوعا  التدرير  
لصم  ظرا  لحاجتصم ال صا، كما أكداا أ صم قد استفاداا م  جمي  

 مويوعا  البر امج التدريبى ادرجة كب ر . 
افيما  تعلن نكفا   المدرب   فقد أكد يالبية المبحوث   أن  

قالبر امج   المستوي    التدريبى  على  أكفا   مدربون  ن   قام  د 
العلمى االعملى، اأ صم قد افقوا فى است دام العد د م  الطرق  
المناسبة، كما كا وا على درجة كب ر  م   التدريبية  االمع نا  
اعرش   البر امج،  مويوعا   اترت ر  تنظيم  فى  ال فا   

قا التى  المعلوما   اكفاية  العلمية،  الماد   موا  اتوييح 
عقر  اتقديم المناقشا   فى  المتدرب    مشاركة  اتشجي   صا، 

  المحايرا ، الف   ظرهم اج   ا تباهصم.
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 سابعًا: دالئل تقييم البرنامج

ان     اقترح   ما  يو   سبعة   Bennett   (1977)فى  م  
يمك   البر امج،  تق يم  فى  تست دم  لودلة  متتالية  مستويا  

لتل  افقا  التدريبى  البر امج  النحو  المستوي  تق يم  على  ا  
 (  1اتتى: )شك  

 
 . ترتيب أدلة تقييم البرنامج التدريبى 1شكل 

 األدلة  المعايير  الترتيب 

 النتائج النصائية  7
End Results 

المتوق  أن يكون البر امج قد حقن ا هداو المرجو  من  م   الل تنمية اتعظيم القدرا   
 تا ى. شاد البساال فا   المصنية للعامل   فى مجال اإلر 

 تغ  ر الممارسا  6
 Practice Change 

فى يو  ال برا  التى اكتسبصا المتدربون م  التدرير ف توق  قيامصم نالتطب ن العملى لصا، 
 ا قلصا لزمال  العم  االمسترشد   نعد عودتصم للعم  مباشر .

5 

 االمصارا     تغ  ر المعارو
KASA change 

رو المبحوث   فى جمي  مويوعا  البر امج  اصة  ستوى معاتش ر البيا ا  الى تحس  م
اقد ثب  اجود فرق معنوى ا   متوسطى درجا  المبحوث   قب  ابعد التدرير، ف ال  ع   
لياد   سر المبحوث   فى ف ة المستوى المعرفى الج د نعد ا تصا  البر امج التدريبى نالمقار ة 

 انظائرها قب  اد  البر امج. 

4 

 Reactions رداد الفع 

سوسة   مكافحة  مجال  فى  جد د   امصارا   لمعارو  المتدرب    اكتسا   الى  البيا ا   تش ر 
المكتسبة م   ال برا   لنق   ااستعدادهم  المتدرب   ريبتصم  اادى معظم  اقد  الحمرا،  الن    
تتا  لصم فرصة المشاركة فى البر امج التدريبى اأي ا    التدرير الى لمال  العم  ال    لم 

 د   م  لرا  الن    اقادتصم المحل   .  المسترش الى

3 

 trainers  مشاركة المتدرب    

involvement 

الزراعى   العم   فى  المتدرب    متوسط  بر   البستا ى   22.8الغ  اإلرشاد  مجال  افى  سنة 
ماجست ر( ا مر    –منصم على مؤهال  جامعية )نكالوريوس    %65سنة، اقد حص     17.8

توا الى  يش ر  االست ال ى  نعض  فر  توافر  ع   ف ال  المعرفية  االستزاد   فى  االرغبة  عداد 
 القدرا  التى تمكنصم م  االستفاد  م  البر امج. 

2 

 ا  شطة 
 Activities 

امصام  نطبيعة  المباشر  لتعلقصا  البر امج  ظرا  لمويوعا   أهمية  المبحوث    يالبية   رى 
البر   مويوعا   مقاالة  الى  يش ر  ال ى  ا مر  التدعملصم،  التدريبية  امج  الحتياجاتصم  ريبى 

الحةيةية ح ث تم تحد دها ادقة، كما  ران أن الطرق االمع نا  التدريبية السمعية االبصرية 
المتدرب     ارغبة  اهتمام  لياد   شأ    م   سبن  ما  اك   نكفا  ،  است دم   قد  المست دمة 

 ز االتحص  .ى الترك  للمشاركة الجاد  فى أ شطة البر امج ااإل دماـ ف صا، االحرص عل

1 
 الٌمد ال  

 Inputs 

 ( المتدرب    يالبية  امحتويا   %70  -  %50 رى  ال وم،  فى  اساعات   البر امج  مد   أن   )
( ايرى  كافية،  االعملية  النظرية  مناسبا ،    65مويوعات   التدريبى  البر امج  توق    أن   )%

 التدريبية الاللمة. لمع نا  ايرى يالبية المتدرب   أن مكان التدرير  توافر ن  ا جصز  اا
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 المرابع
( محمد  مدح   النصر،  اأ القيا   2007أاو  امراح   مفصوم   :)

االنشر  للطباعة  ا تراك  العربية،  نالمنظما   التدرير  مصنة 
 االتولي ، القاهر . 

عبد   البنا،  عباس،  الحليم  عبد  قشطة،  م تار،  عماد  الشافعى، 
ا  ربا   ا رما ى،  الوداد،  عبد  )المنعم  الد    (:  2011ح د 

آفة   البلح فى مجال مكافحة  المعرفية لزرا        اإلحتياجا  
لعرشاد  العلمية  الجمعية  مجلة  الحمرا ،  الن     سوسة 

 الزراعى، المجلد ال اما عشر، العدد ا ال.

( ريا  ارلق،  شري ،  البلح 2019الشرباصي،  أملا        :)
 لقاهر .االتمور في مصر، منظمة ا ي ية االزراعة، ا

)الع سع د  علي  سع د  الممرش 2012واش،  الفطر  تق يم   :)
حشر    bassiana Beauveria للحشرا  مكافحة  فى  افرصت  

ص الحمرا ،  الن     المؤتمر  141-136ص  -سوسة   ،
دالة  الع  ،  التمدر،  آفدا        ادار   حدول  ا ال  اإلقليمي 

 اإلمارا  العربية المتحد . 
الرحم ،   عبد  حس   محالقرعلى،  الرحم ، االقصاص،  عبد  مد 

سوسة  2006) لمكافحة  الفنية  نالتوصيا   الزرا   معارو   ،)
     البلح فى نمحافظتى اإلسماعلية االشرقية، مجلة الجمعية  

 . 8، العدد 8العلمية لحماية الب  ة الريفية، مجلد
 االنشر التولي  المدرب  ، دار تدرير (: ار امج2003)  .أكرم ريا،

 مصر. سع د،اور  اإلسالمية،
عبد المج د، محمد ااراهيم، احجالى، جمال محمود، اعبد الواحد، 

( سالم  لسوسة  2012محمد  المت املة  اإلدار   استراتيجية   :)
االتولي ،   للنشر  االتنمية  ا دا   تطوير  مركز  الحمرا ،  الن    

 القاهر .
شيما   اعطايا،  أما ى  بي ،  امنصور،  م رينى،  صبرى  عثمان، 

التمر فى مصر،  شر  فنية رقم   (:     2014محمد محمد )
 ، اإلدار  العامة للثقافة الزراعية. 20

(،  2009على، أحمد حس    وسس، عبد العال، ماجد  عبد هللا، )
الن      مكافحة سوسة  فى  المعرفية  الزراع     المرشد    حاجة 

ص ااإلسماعلية،  الشرقية  نمحافظتى  -143ص  -الحمرا  
العل178 الجمعية  لعرشاد، مجلة  الثالث    مية  المجلد  الزراعى، 

 عشر، العدد الثا ى. 
( محمد،  أحمد  مصر  1992عمر،  المعاصر،  الزراعي  اإلرشاد   ،)

 لل دما  العلمية، القاهر .  
الس د،  محمد  م   االفيشااى،  الس د،  محمد  العليم  عبد  عوش، 

( فاراق  محمد  اإلرشاد     2006االجم ،  القاد   دار   :)
ا توعية  فى  نأسالالمحل     الن    فى  لزرا   مكافحة سوسة   ر 

الب  ة  ل دمة  البحثية  المجلة  الدلتا،  شرق  محافظا   نعض 
االمجتم ، الجمعية العلمية لحماية الب  ة الريفية نالشرقية، مجلد  

 . 5، عدد5

(:  2018محمد، ياسر عبدة حيمرى، اجاد هللا، عز الد   جاد هللا )
لقة نالمكافحة شادية المتعآدا  المرشد   الزراع    لو شطة اإلر 

االوادى   أسوان  نمحافظتى  الحمرا   الن     لسوسة  المت املة 
نجامعة   ااإلجتماعية  االقتصادية  العلوم  مجلة  الجد د، 

 ، المنصور .33-19ص  -ص 1عدد 9المنصور ، مجلد 
( االزراعة  ا ي ية  الةيمة 2018منظمة  سلسلة  تطوير  مشرا    :)

 را ، القاهر . الن    الحممكافحة سوسة  -للتمور في مصر 
( االزراعة  ا ي ية  تدرير  2003منظمة  في  المدر   دل     :)

 دل   مرجعى، عمان.  –المدرب  
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ABSTRACT 

Evaluation Study of the Training Program for Agricultural Extension agents, 

about the Integrated Red Palm Weevil Management 

Mohamed Sabry Moustafa Saleh 

The study is mainly aiming to Evaluation study of 

the training program effectiveness organized by 

Agricultural training center in El-Behaira governorate, 

for agricultural extension workers in the field of 

horticulture, about the integrated red palm weevil 

management. The data was collected from 40 field 

agents who were attended the training program, the data 

was collected using two questionnaires were prepared 

and utilized before the beginning and after the 

completion of the training program. 

The study used number of statistical methods 

including percentages, means, frequencies, standard 

deviation, and Paired sample t-test. 

 

 

 

 

The most important results are summarized as 

follows: 
• The percentage of agricultural extension agents with 

a good level of knowledge after training (70%) 

compared to that before training (40%). 

• The percentage of agricultural extension agents with 

a weak level of knowledge after training (0%) 

compared to that before training (7.5%). 

• The level of knowledge of the trained trainees 

improved after attending the program in all training 

topics. 

• The program achieved its desired goals by 

developing and maximizing the capabilities and 

professionalism of agricultural extension agents. 

Keywords: red palm weevil, evaluating training 

programs, integrated management 

 

 

 


