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معرفـة زراع الصوب الزراعية بالتوصيات الفنية للمكافحة المتكاملة آلفات محاصيل الخضر 
بمحافظة البحيرة 

محمــد حمــوده الجــزار1، ابتسام بسيونى المليجى2 و محمود سعد الخواص2*

1فرع اإلرشاد الزراعي ـ قسم االقتصاد الزراعي ـ كلية الزراعة ـ جامعة كفر الشيخـ  مصر

مركز البحوث  ـ  الريفيـة  الزراعى والتنميـة  معهـد بحـوث اإلرشـاد  ـ  البرامـج اإلرشــاديــة  2قسـم بحــوث 

الزراعيةـ  مصر

استهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على مستوى معرفة الزراع املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة 
مراكز  ثالث  اختيار  مت  ثم  البحث,  هذا  إلجراء  البحيرة  اختيارمحافظة  مت  وقد  اخلضر  محاصيل  آلفات  املتكاملة 
بالطريقة العشوائية البسيطة من املراكز االدارية للمحافظة , فوقع االختيار العشوائي على  مراكز الدلنجات , 
قري  فكانت  اخملتارة,  املراكز  من  مركز  كل  من  قري  ثالث  اختيار  مت  الطريقة  وبنفس   , حماده  وكوم  وأبوحمص, 
حمص,  أبو  مركز  من  كيل،  ومحلة  انيس،  ،ودير  الزيني  ،وقري   الدلنجات  مركز  من  وطيبة  وقمحة،  البستان، 
الصوب  زراع  جميع  في  البحث  هذا  شاملة  ومتثلت   ، حمادة  كوم  مركز  من  وواقد  وشابور،  البريجات،  وقرى 
احلائزين  حصر  كشوف  واقع  من  الزراعية  للصوب  حائزا   496 عددهم  والبالغ  اخملتارة  القري  في  الزراعية 
باستخدام  العينة  حجم  حتديد  ومت  اخملتارة  القري  من  قرية  بكل  الزراعية  التعاونية  باجلمعية  الزراعية  للصوب 
معادلة (Krejies and Morgan)، وقد بلغ حجم العينة 217 وتلخصت أهم نتائج هذا البحث فيما يلى: 1- تبني 
أن حوالي 79% من املبحوثني جاءوا بالفئة املتوسطة أو املنخفضة بالنسبة للمستوى املعرفي الكلي بالتوصيات 
الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر ، و21% فقط منهم ذوى مستوى معرفي مرتفع بتلك التوصيات. 
املعرفي  املستوى  بفئة  جاءوا  قد  املبحوثني  من  التوالي  على  و%75.5   ، و%94.4   ،  %64.5  ،%63.5 اتضح   -2
 ، احليوية  واملكافحة   ، امليكانيكية  واملكافحة   ، الزراعية  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املتوسط  أو  املنخفض 
واملكافحة الكيمائية على الترتيب. 3- كما تشير النتائج إلى أن املتغيرات املستقلة مجتمعة تفسر 30.5% من 

التباين في املتغير التابع. 

المقدمة ومشكلة البحث                                                                           

أهم  من  املتواصلة  التنمية  وحتقيق  الزراعة  قطاع  حتديث  أصبح 
االعتبارات التي يوليها املسئولني عن قطاع الزراعة اهتماما كبيراً 
ً على مواكبة  قادرا بأبنائه  املصري  الريف  ليصبح  متزايداً،  وجهداً 
حاجات العصر ومواجهة حتدياته، بإدخال التقنيات املستحدثة في 
شتى مجاالت العمل مبا يسهم في ترشيد استخدام عناصر اإلنتاج 
وزيادة عائداته. وذلك للتغلب على مشكلة الغذاء التى تعتبر التحدى 
األساسى للمجتمع ملا وصلت اليه األوضاع الغذائية من حيث عدم 
اإلكتفاء الذاتى واللجوء إلى تعويض هذا من خالل اإلستيراد إلى 
موقف بات يهدد األمن القومى االجتماعى واإلقتصادى والسياسى 
أزمة  من  مصر  تعاني  حيث   .  (2018 وآخرون،  (عبداهلل  الوطنى 

غذائية، وتستورد أغلب احتياجاتها من الغذاء (سالمة، 2017). 

مصر  في  األخيرة  اآلونة  في  الزراعي  القطاع  شهد  ولقد 
الزراعي  اإلنتاج  معه  يعد  لم  بشكل  االنتاج  تنوعاً كبيراً في 
األمر  تعدى  ولكن  فقط,  التقليدية  احملاصيل  زراعة  قاصراً على 
إنتاج  مجال  اجملاالت  هذه  أهم  من  ولعل  أخرى،  مجاالت  إلى 
احملاصيل التصديرية التي تسد بعض حاجات اإلنسان من الغذاء, 
كما أنها حتقق ربحاُ أفضل للمزارع, وتتيح تنوعا في اإلنتاج، كما 
شهد أيضاً العديد من التحوالت التي أصبح العمل اإلرشادي فيها 

السياسة  جناح  وعصب  الزراعة,  وزارة  لدور  األساسية  الركيزة 
الزراعية في حتقيق التنمية املنشودة, واتسعت اجملاالت واألنشطة 
فلم  الزراعي  اإلنتاج  تنوع  حيث  اإلرشادي  اجلهاز  من  املتطلبة 
يصبح قاصراً على احملاصيل التقليدية فقط, بل أمتد إلى مجاالت 
أخرى مثل محاصيل اخلضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية, 
وغير ذلك من األنشطة املتعلقة بالبيئة, والتسويق, واملرأة الريفية، 

(اجلزار وآخرون، 2016). 

حيث  مصر  في  الهامة  احملاصيل  من  اخلضر  محاصيل  وتعد 
تشكل قيمة إنتاجها حوالى 17%من قيمة االنتاج النباتي , ونحو 
45% من قيمة احلاصالت البستانية كما انها تسد قدرا كبيرا من 
االحتياجات االستهالكية الغذائية , اضافة الى انها من احملاصيل 
امليزان  في  العجز  خفض  في  تساهم  التي  الهامة  التصديرية 
من   %70 نحو  تشكل  حيث  الصعبة  العمالت  وتوفير   , التجاري 
 )  ، الزراعية  الصادرات  قيمة  و15%من  البستانية  الصادرات  قيمة 

وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، 2015 ) 

الهامة  الركائز  احد  اخلضر  بإنتاج محاصيل  النهوض  ويعتبر 
في السياسة الزراعية املصرية املعاصرة ، لذلك كان االلتجاء الي 
تفرضه  امرا  احملمية  الزراعة  ركائزه  من  والذي  الزراعي  التكثيف 
الزيادة  الي  باإلضافة  الزراعية  االرضية  املوارد  محدودية  اعتبارات 
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السريع  للنمو  لتلبية  الغذاء  علي  احمللي  الطلب  في   املضطردة 
في السكان ، ولقد شجعت االجتاهات احلديثة للسياسة الزراعية 
املصرية التوسع في الزراعة احملمية سواء داخل الصوب الزراعية او 
احلديدة  االراضي  في كل من  (االنفاق)  البالستيكية  االقبية  حتت 

واالراضي القدمية (مصطفي، 2018) 

التكثيف  صور  اخملتلفة تُعد أحد  بصورها  احملمية  والزراعة 
من  العديد  ملواجهة  عليها  الضوء  إلقاء  والواجب  الزراعي، 
جتابه  أن  ميكن  احملمية  الزراعة  أن  إلى  إضافة  التنمية،  حتديات 
الزراعية  املنتجات  كافة  من  والعاملي  احمللي  الطلب  على  الزيادة 
الدراسات  أشارت  حيث  الزراعي،  التكثيف  صور  حتت  تنجح  التي 
نفس  أضعاف  ثمانية  حوالي  يعطي  احملمية  الزراعات  إنتاج  إن 
وحدة املساحة من الزراعة التقليدية، كما أن الزراعة في الصوب 
الزراعية تؤدي إلى رفع كفاءة استخدام املياه بدرجة عالية إذ توفر 
مع  املكشوفة  الزراعات  في  املستخدمة  املياه  من   %65 حوالي 
أنها تعمل على  إلى  باإلضافة  التبخير،  خفض كبير في معدالت 
تقليل الفاقد وحماية احملاصيل عالية القيمة من التقلبات اجلوية، 
زيادة  تعتبر  أسلوباً زراعياً متطوراً وعامالً فعاالً في  وهي 
احملمية  الزراعة  تعد  ثم  ومن  كماً ونوعاً  احملاصيل  من  اإلنتاجية 
صناعة استثمارية في الزراعة، إضافة إلى أنها تيسر إنتاج بعض 
التقليدي،  املوعد  غير  في  املرتفع  النقدي  العائد  ذات  احلاصالت 

(أحمد، 2015).

واحلشرات  األمراض  من  بالكثير  اخلضر  محاصيل  وتصاب 
خسائر  عنها  ينتج  والتي  منوها  مراحل  خالل  لها  تتعرض  التي 
واحلشرية  املرضية  باآلفات  اإلصابة  نتيجة  احملصول  في  ونقص 
جلوء  شأنه  من  كان  الذى  األمر  احملصول،  من   %40 إلى  تصل 
انتشار  من  للحد  بكثافة  الكيميائية  املبيدات  الستخدام  الزراع 
محاصيل  إلصابة  ونتيجة   ، واحلشرية  املرضية  باآلفات  اإلصابة 
املبيدات  استخدام  في  اإلفراط  إلى  املزارعني  دفع  باآلفات  اخلضر 
الكيميائية للقضاء على تلك اآلفات املرضية واحلشرية، واحلصول 
متثلت  خطيرة  آلثار  ذلك  أدى  وقد  والربح،  اإلنتاج  من  املزيد  على 
إنكاره  ميكن  ال  وتدهور  اإلنسان،  على  واضحة  صحية  أضرار  في 
الزراعية والطبيعية، ترتب عليه عدم صالحية بعضها  املوارد  في 
ملزيد من االستخدام في العملية اإلنتاجية، وتدني صالحية البعض 
(سعفان  املصرية،  الزراعية  للصادرات  الواضح  والتدني  اآلخر، 

وآخرون، 2009).

كما أدى االستخدام املتزايد للمبيدات إلى القضاء على األعداء 
الطبيعية مبعدل أكبر من القضاء على اآلفة نفسها، وفى نفس 
الوقت ظهرت آفات جديدة تتطلب مكافحتها باملزيد من استخدام 
آفات  وانتشار  اآلفة  عند  مقاومة  نشوء  إلى  تؤدى  والتي  املبيدات 
أولية وثانوية، وإلى تلوث عام للبيئة، (معهد التخطيط القومي، 

.(1993

في  الفائض  تصدير  من  االن  التصدير  مفهوم  تغيير  وازاء 
هي  اجلودة  اصبحت  كما  التصدير  اجل  من  االنتاج  الي  املاضي 
املرور  تذكرة  هما  يعتبران   ، االمن  النظيف  واملنتج  الفيصل 
واردتها  دول  عدة  وقف  الي  ادي  الذي  االمر  العاملية  السوق  الي 
الزراعية من مصر ، منها السعودية التي حظرت استيراد الفراولة 
االمارات  اعلنت  كما   ، املبيدات  متبقيات  بسبب   2016 يوليو  في 
العربية املتحدة في ابريل املاضي حظر إستيراد الفلفل بأنواعه ، 
الزراعية  املصرية  السلع  دخول  ايضا  مايو  في  السودان  وحظرت 
الزراعة  (وزارة   ، اجلودة  ملواصفات  مطابقتها  عدم  بسبب 

واستصالح االراضي ، 2017) 

البيئة، كانت  الضارة للمبيدات واحملافظة على  اآلثار  ولتالفي 
ولذلك  جديدة،  وتقنيات  بديلة  وسائل  عن  للبحث  ضرورة  هناك 
فقد بدأت وزارة الزراعة في استخدام برنامج املكافحة املتكاملة 
إلى  البعض وتؤدى  لآلفات من خالل توصيات تتكامل مع بعضها 
تقليل استخدام املبيدات إلى أدنى حد ممكن من خالل العمل على 
وامليكانيكية،  الزراعية،  املكافحة  وهى  رئيسية  محاور  اربعة 
أضيق  في  املبيدات  تستخدم  فيها  والتي  والكيميائية،  واحليوية، 
تنجح  ال  عندما  وذلك  القصوى  الضرورة  وعند  املمكنة  احلدود 
هذه  تكون  أن  على  اآلفات،  مقاومة  في  األخرى  املكافحة  طرق 
تضـر  وال  اآلفات  على  وفعالة  متخصصة  مركبات  ذات  املبيدات 

باألعــداء الطبيعيــة ، (زكى وآخـرون ، 2003)

اآلثار  تالفى  مع  اآلفات  مكافحة  في  النجاح  ولتحقيق   
والبيئة  واحليوان  اإلنسان  على  املبيدات  الستخدام  السلبية 
أولت  فقد  منها,  التصديرية  وخاصة  الزراعية  واحملاصيل 
وقامت  لآلفات  املتكاملة  املكافحة  اهتماماً خاصاً لبرامج  الدولة 
الزراعـة حتـى عـام 2030,  وزارة  استراتيجيــة  بتضمينهــا في 
معارف  تنمية  في  اجملال  هذا  في  الزراعي  اإلرشاد  دور  حتدد  وقد 
ومهارات املزارعني فيما يتصل مبفهوم املكافحة املتكاملة لآلفات 
ومبادئها وقواعدها ومكوناتها إلى جانب فوائدها الصحية والبيئية 
واالقتصادية, وذلك بهدف تقليل تكاليف االنتاج وحتسني جودته, 
في  املصري  الزراعي  لإلنتاج  التنافسية  القدرة  من  يزيد  مما 
األسواق العاملية في ظل التوجه العاملي نحو املكافحة املتكاملة 
للمنتجات  استيرادها  عند  عديدة  شروط  الدول  من  كثير  ووضع 

الزراعية، (وزارة الزراعة, 2011)

محاصيل  وفى  عامة  بصفة  املبيدات  استخدام  سوء  ويرجع 
على  الزراع  قدرة  عدم  إلى  كبيرة  بدرجة  خاصة  بصفة  اخلضر 
 ، اخلضر  محاصيل  تصيب  التي  اخملتلفة  األمراض  بني  التمييز 
املناسب، وكذلك عدم  املبيد  نوع  يترتب عليه عدم حتديد  ما  وهو 
وعدد  للرش،  املناسب  املوعد  حتديد  وعدم  املناسبة،  اجلرعة  حتديد 
واحملافظة  اإلنتاج،  بزيادة  عالقة  له  ذلك  وكل  املعاملة،  مرات 

على البيئة وعلى صحة اإلنسان. (سعفان وآخرون، 2009)

محاصيل  من  اإلنتاجية  زيادة  ضرورة  يتضح  سبق  ومما 
زيادة  وكذلك  السكان،  أعداد  في  املطردة  الزيادة  لتواكب  اخلضر 
الكميات املصدرة منها لزيادة الدخل القومي، لذا فقد أصبح من 
الزراع  تعريف  في  املتاحة  اإلمكانيات  جميع  وضع  الضروري 
بأفضل السبل لتوفير وإنتاج محاصيل خضر آمنة  صحياً  وخالية 
الطبيعي،  البيئي  االتزان  على  احلفاظ  مع  وآثارها  املبيدات  من 
وكذلك تقليل الفاقد منها نتيجة اإلصابة باآلفات املرضية واحلشرية 
وحتسني  احملصولي  اإلنتاج  وزيادة  املكافحة،  تكاليف  وتخفيض 
نوعيته كما وكيفا ومن ثم زيادة الدخل الذى يحصل عليه املزارع. 

ومن هذا املنطلق فإن مشكلة هذا البحث تتمحور حول اإلجابة 
للمبحوثني  املميزة  اخلصائص  أهم  ماهى   تساؤالت:  عدة  على 
مبنطقة البحث؟ وما مستوى معرفة املبحوثني بالتوصيات الفنية 
للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر؟ وما طبيعة العالقات 
املستقلة  املتغيرات  بني  التباين  وتفسير  واالنحدارية  االرتباطية 
للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املبحوثني  ودرجة معرفة  املدروسة 
تواجه  التي  املشاكل  وما هي  ؟  املتكاملة الفات محاصيل اخلضر 

املبحوثني في مجال زراعة اخلضر حتت الصوب الزراعية ؟ 

أهداف البحث                                                                         

التعرف على مستوى  رئيسية  البحث بصفة  يستهدف هذا 
آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  الزراع  معرفة 
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محاصيل اخلضر مبحافظة البحيرة ، وميكن حتقيق هذا الهدف من 
خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية:

املبحوثني  للزراع  املميزة  اخلصائص  بعض  على  التعرف   -1
مبنطقة البحث.

بالتوصيات  املبحوثني  الزراع  معرفة  مستوى  على  التعرف   -2
الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر.

درجة  بني  التباين  وتفسير  االرتباطية  العالقات  على  التعرف   -3
معرفة املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات 

محاصيل اخلضر وبني املتغيرات املستقلة املدروسة.

4- حتديد االهمية النسبية للمشكالت التي تواجه املبحوثني في مجال 
زراعة اخلضر حتت الصوب الزراعية من وجهة نظرهم .

االستعراض املرجعي
يتحدد  حيث  اإلنساني,  السلوك  أساس  هي  املعرفة  تعتبر 
سلوك الفرد في ضوء ما لديه من كمية ونوع املعرفة وبالتالي فإن 
اكتساب الفرد ألفكار ومعلومات جديدة تعتبر أولى مراحل عملية 
تطبيق  بشأن  الالزمة  القرارات  واتخاذ  املعرفي,  السلوكي  التغيير 
الفرد  استجابة  على  املعرفة  تؤثر  كما  الزراعية,  املستحدثات 
ميثل  لذلك  معارف,  من  لديه  تكون  ما  من خالل  واألفكار  لألشياء 
البنيان املعرفي للزراع أهم اجلوانب األساسية التي يتناولها اإلرشاد 
الزراعي بالتنمية والتطوير, في ظل العصر الذى نعيشه اليوم والذى 
يطلق عليه عصر االنفجار العلمي والتكنولوجي, حيث حتيط بنا 
لذلك يجب أن تقدم هذه  املعلومات من كل جانب وفى كل إجتاه, 
املعلومات إلى الزراع في صورة سهلة الفهم وفى الوقت املناسب, 

حتى حتدث تغييراً ملموساً في البنيان املعرفي لهؤالء األفراد .

املعلومات  تلك  هى  أنها  على   (1990) حنفي  عرفها  وقد 
واحلقائق واألسس واملبادئ وكل ما يريد أن يعرفه اإلنسان. 

إدراك  من  القدر  هى  املعرفة  أن  فيرى   (1992) الرافعي  أما 
إلى  تنقسم  أن  ميكن  املعلومات  وأن  واملعلومات.  األشياء  وتذكر 
التى  وهى املعانى  مفاهيم  وإلى  فعالً،  حدثت  أشياء  وهى  حقائق 
لكل  أن  يرى  كما  واخلبرات،  واإلشارات  بالكلمات  الفرد  يربطها 
إنسان بنيان معرفي أو عالم خاص به حتكمه خصائصه الفسيولوجية 
والذاتية والبيئة الطبيعية واالجتماعية احمليطة به، والقدرات احلسية 
العضوية والعقلية باإلضافة إلى رغباته وأهدافه وخبراته السابقة، 

مما يجعل هذا البنيان املعرفي يكاد يكون فريداً لكل فرد. 

املنظم  البناء  هى  املعرفة  أن   (1994) سالم  يذكر  بينما 
استدالال  واألفكار  احلقائق  تلك  سواء كانت  واألفكار  احلقائق  من 
عقلياً أم نتائج جتريبية تنتقل إلى األخرين من خالل بعض وسائل 

التواصل بشكــل منظــم. 

أن املعرفة   “ Eisner “ نقــالً عــن   (2002) ويــرى خضـر 
صيغة مركبة من اخلبرات وهى انعكاس للعقل والطبيعة، فاملعرفة 

يتم تشكيلها و ابتكارها و ال يتم اكتشافها. 

املعرفة هى إستيعاب وفهم  أن   (2008) أوضح سويلم  كما 
كل  مجموع  عن  عبارة  وهى  للمعلومات،  وتقدير  وإدراك  الحق 
ومن ذلك يتضح  والقدرة على إستيعابها.  اخملتزنة  املعلومات  من 
أن املعرفة هى ما يكتسبه اإلنسان فى احلياة من معلومات وحقائق 
الفرد  ميول  فى  تؤثر  و  به،  يحيط  ما  كل  إدراك  على  تساعده 

وإجتاهاته واهتماماته ومعتقداته وعواطفه. 

ثالث  الي  تصنيفها  ميكن  املعرفة  ان   (1978) عمر  ويذكر 
واملعارف   ، املتخصصة  واملعارف   ، العامة  املعارف   : هي  انواع 

املهنية .

ان يستقي معارفه  الفرد ميكنه  ان   (  2004) ويذكر محروس 
 ، الشخصية  والتجارب  اخلبرة   : هي  مصادر  اربعة  خالل  من 

واالستقرار ، والقياس ، واحلدس . 

مراحل  أولى  هى  املعرفة  أن   (1988) املقصود  عبد  يؤكد 
عملية اتخاذ القرار وفيها يتم معرفة الفرد بوجود اخلبرة ويكتسب 
نقطة  هى  املعرفة  تكون  وهكذا  عنها,  العامة  املعلومات  بعض 
البداية واالنطالق فى تغيير السلوك, كما متكن الفرد من ترجمة 
الرموز املتعلقة بفكرة معينة إلى واقع ملموس يتمثل فى وجود 
على  التأثير  فى  دورها  عن  فضالً  الفعلية,  للممارسة  االستعداد 

ميول واجتاهات وقيم و معتقدات واهتمامات األفراد.

الهدف  متثل  السلوكية  التغييرات  أن   (1996) قشطة  ويرى 
النهائي للنشاط اإلرشادي وتشمل هذه التغييرات جوانب تخاطب 
للمستحدثات  الزارع  إدراك  على  تركز  التى  كاملعرفة  العقل 
واستخدامها فى الوقت املناسب كما تشمل املهارات التى جتمع 
املعارف  هذه  واستخدام  تطبيق  على  القدرة  و  املعرفة  بني  ما 
ألداء  والالزمة  اجلسم  فى  اخملتلفة  األعضاء  و  احلواس  باستخدام 
هذا السلوك، كذلك تشمل التغييرات السلوكية اجلانب املتعلق 
التغير  أصعب أتواع  وتعتبر  االجتاهات،  جانب  وهو  بالعواطف 
السلوكي، وينبغي مراعاة الفروق بني اجلوانب اخملتلفة للمتغيرات 
من قبل القائمني على  تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية على 

املستويات اخملتلفة .

عصر  هو  القادم  العصر  أن  إلى   (1998) اجلندي  أوضح  كما 
املعلوماتية  والثورة  املكثفة  املرتكزة على املعرفة  التقنية  الثورة 
والتدفق املستمر والالمحدود للمعارف والعلوم واألفكار، وأنه فى 
حقيقة األمر موجه نحو االستثمار فى العقل البشرى وفى تنظيم 
املؤهل  اإلنسان  إعداد  على  والتركيز  البشرية  املوارد  واستغالل 
وآخرون،  (اجلزار  األساسية  وركيزتها  التنمية  محور  هو  الذى 

.(2017

األسلوب البحثي                                                                                

أوالً: التعاريف اإلجرائية:
الصوب الزراعية: يقصد بها  فى هذا البحث هيكل  معدني   .1
من  غطاء  عليها  يوضع  معني  وعرض  معني  بارتفاع 
البالستيك او القماش ويثبت هذا الهيكل في التربة , وتزرع 
اجلو  وتقلبات  الصقيع  اضرار  بداخلها حلمايتها من  الشتالت 

اخملتلفة .  

فى  بها  يقصد  اخلضر:  محاصيل  آلفات  املتكاملة  املكافحة   .2
بعضها  مع  تتكامل  والتي  التوصيات  مجموعة  البحث  هذا 
واحلشرية،  املرضية  اآلفات  أعداد  تقليل  بغرض  البعض 
وترشيد استخدام املبيدات إلى أدني حد ممكن من خالل اربعة 
واحليوية,  وامليكانيكية,  الزراعية,  (املكافحة  وهى:  محاور 

والكيمائية).

 3. معرفة الزراع املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة 
آلفات محاصيل اخلضر : ويقصد بها فى هذا البحث حصيلة 
للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املبحوثني  الزراع  معارف 
الزراعية,  (املكافحة  من:  كل  على  واملتضمنة  املتكاملة 

وامليكانيكية, واحليوية, والكيمائية).



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع3 )2020(

محمــد حمــوده اجلــزار ، و آخرون 208

ثانياً : املتغيرات البحثية:
وأبعاد  طبيعته  مع  اتساقاً  البحث  هذا  متغيرات  اختيرت 
ـ  : أ  املتغيرات وهما  إلى مجموعتني من  موضوعه، ومت تصنيفها 
املبحوث  تعليم  ودرجة  املبحوث,  (سن  املتغيرات املستقلة وهى: 
,و التفرغ للعمل في الصوب , وعدد الصوب, وعدد سنوات انشاء 
الصوب  بزراعة  واخلبرة   , العاملني  تدريب  ودرجة   , الصوبة 
نحو  واالجتاه   , التجديدية  ودرجة   , االنتاجي  الغرض  وتعدد   ,
 ، الوقت  واهمية   , التخطيط  مببدأ  واالخذ   , الصوب  في  الزراعة 
االرشاد  نحو  واالجتاه   , الذهنية  املرونة  ودرجة   , االجناز  ودافعية 

الزراعي) ،

درجة  في  البحث  لهذا  التابع  املتغير  متثل  التابع:  املتغير  ـ  ب 
معرفة املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات 

محاصيل اخلضر مبحافظة البحيرة . 

ثالثا :الفروض البحثية:
لتحقيق أهداف البحث مت صياغة الفروض البحثية التالية:

الفرض األول :
املبحوثني  معرفة  درجة  بني  معنوية  ارتباطية  عالقة  توجد 
بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر وبني 
املتغيرات املستقلة التالية : (سن املبحوث, ودرجة تعليم املبحوث 
,و التفرغ للعمل في الصوب , وعدد الصوب, وعدد سنوات انشاء 
, وتعدد  الصوب  بزراعة  , واخلبرة  العاملني  تدريب  , ودرجة  الصوبة 
في  الزراعة  نحو  واالجتاه   , التجديدية  ودرجة   , االنتاجي  الغرض 
الصوب , واالخذ مببدأ التخطيط , واهمية الوقت ، ودافعية االجناز , 

ودرجة املرونة الذهنية , واالجتاه نحو االرشاد الزراعي).  

الفرض الثاني :
املبحوث,  (سن  في  واملتمثلة  املستقلة  املتغيرات  ترتبط 
الصوب,  وعدد   , الصوب  في  للعمل  التفرغ  ,و  املبحوث  وتعليم 
بزراعة  واخلبرة   , العاملني  تدريب  ودرجة   , الصوبة  انشاء  وسنة 
واالجتاه   , التجديدية  ودرجة   , االنتاجي  الغرض  وتعدد   , الصوب 
نحو الزراعة في الصوب , واالخذ مببدأ التخطيط , واهمية الوقت 
االرشاد  نحو  واالجتاه   , الذهنية  املرونة  ودرجة   , االجناز  ودافعية   ،
بالتوصيات  املبحوثني  بدرجة معرفة  مجتمعة معنوياً   ، الزراعي) 

الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر.   

الفرض الثالث :
يسهم كل متغير من املتغيرات املستقلة املدروسة إسهاماً 

معنوياً في تفسير التباين في درجة معرفة املبحوثني بالتوصيات 
الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر. 

وسيتم اختبار هذه الفروض في صورتها الصفرية .

رابعاً : منطقة وشاملة وعينة البحث:
أـ    منطقة البحث: اختيرت محافظة البحيرة إلجراء هذا البحث 
فيها  يجود  التي  الهامه  الزراعية  احملافظات  من  باعتبارها 
احملاصيل  لهذه  تربتها  ملالئمة  نظرا  اخلضر  محاصيل  زراعة 
, حيث تعتبر محافظة البحيرة اولى محافظات اجلمهورية في 
الزراعات  في  احملافظات  وثاني   , اخلضر  محاصيل  انتاج 
احملمية بعد محافظة االسماعيلية كما انها اولى محافظات 
ان  بجانب   , الزراعية  الصوب  حتت  اخلضر  زراعة  في  الدلتا 
محافظة البحيرة بها محل اقامة الباحث مما يسر له مالحظة 
الى  , اضافة  بالدراسة  املتعلقة  الظاهرة  الكثير من جوانب 
هذه  وإلجراء   , بالدراسة  اخلاصة  البيانات  جتميع  امكانية 
الدراسة اختيرت ثالث مراكز بالطريقة العشوائية البسيطة 
العشوائي  االختيار  فوقع   , للمحافظة  االدارية  املراكز  من 
اعقب   , حماده  وكوم  حمص,  وأبو   , الدلنجات  مراكز  على 
من  مركز  كل  من  قري  ثالث  اختيار  الطريقة  وبنفس  ذلك 
من  وطيبة  وقمحة،  البستان،  قري  فكانت   , اخملتارة  املراكز 
كيل،  ومحلة  انيس،  ،ودير  الزيني  ،وقري   الدلنجات  مركز 
من  وواقد  وشابور،  البريجات،  ,وقرى  حمص  أبو  مركز  من 

مركز كوم حمادة .

ب- شاملة وعينة البحث: متثلت شاملة هذا البحث فى جميع زراع 
 694 عددهم  والبالغ  اخملتارة  القري  في  الزراعية  الصوب 
احلائزين  حصر  كشوف  واقع  من  الزراعية  للصوب  حائزا 
قرية  بكل  الزراعية  التعاونية  باجلمعية  الزراعية  للصوب 
باستخدام معادلة  العينة  ومت حتديد حجم  اخملتارة  القري  من 
nagroM dna seijerK  ، وقد بلغ حجم العينة 712 مبحوثاً 
البحث  عينة  توزيع  ومت  البحث,  شاملة  57.34من  ميثلون 

بنفس توزيع اجملتمع االصلي كما هو موضح باجلدول:

خامساً: جمع وحتليل البيانات
أعدت استمارة استبيان باملقابلة الشخصية بهدف جمع البيانات 
امليدانية الالزمة لتحقيق أهداف البحث, وقد اشتملت االستمارة على 
جزئني تضمن اجلزأ األول مجموعة من األسئلة استهدفت التعرف 
مستقلة  كمتغيرات  للمبحوثني  املميزة  اخلصائص  بعض  على 

جدول 1. شاملة وعينة البحث لزراع الصوب بالمراكز الثالث بمحافظة البحيرة موسم 2019م

العينةالشاملةالقريمالمركز

الدلنجات

6026البستان1
4218قمحة2
5625طيبة3

أبو حمص

3817الزيني1
6126دير انيس2
4520محلة كيل3

كوم حمادة

7131البريجات1
4721شابور2
7633واقد3

496217المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
املصدر: محافظة البحيرة، مديرية الزراعة, سجالت قسم اإلحصاء، بيانات رسمية غير منشورة, 2019م
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من  مجموعة  على  فانطوى  الثاني  اجلزء  أما  ذكرها,  سبق  والتي 
األسئلة لقياس املتغير التابع واملتمثل في درجة معرفة املبحوثني 
بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر ، 
اخلاصة  احلديثة  اإلرشادية  بالنشرات  باالستعانة  صيغت  والتي 
االستعانة  وكذلك   ، الزراعية  الصوب  حتت  اخلضر  مبحاصيل 
بآراء بعض من أساتذة معهد البساتني ومعهد وقاية النبات ومعهد 
بسخا،  الزراعية  البحوث  ومركز  الزراعة  بكلية  النبات  أمراض 
خالل  من  االستمارة  هذه  على  مبدئي  اختبار  إجراء  مت  وقد  هذا 
تطبيقها على مجموعة من الزراع بالقرى التي مت اختيارها للبحث 
على عدد (30) مبحوث للتأكد من وضوح األسئلة وتفهمهم لها, 
وبناء على ما أسفرت عنه هذه العملية مت إجراء بعض التعديالت 
وأعدت االستمارة في شكلها النهائي، وجمعت البيانات البحثية 
من  فريق  مبساعدة   2019 عام  وديسمبر  نوفمبر  شهري  خالل 
الباحثني ومساعديهم مبحطة البحوث الزراعية بسخا (وحدة بحوث 
استمارة   217 استيفاء  ومت  الريفية)،  والتنمية  الزراعي  اإلرشاد 
أساليب  واستخدمت  البحث،  عينة  أفراد  جملة  من   %100 متثل 
املعياري،  واالنحراف  احلسابي،  واملتوسط  املئوية،  النسبة 
االنحدار  ومعاملي  واملتعدد،  البسيط  االرتباط  ومعاملي  واملدى، 
وملعاجلة   ، املرجح  واملتوسط   ، التدرجي  واملتعدد  اجلزئي 
البيانات البحثية إحصائياً، ومت التحليل اإلحصائي لبيانات البحث 

. SPSS باستخدام برنامج

سادساً: املعاجلة الكمية لبعض املتغيرات املتضمنة في البحث:
(أ)  قياس املتغيرات املستقلة:

1- سن املبحوث: مت قياسـه مــن خالل الرقم اخلام لعـــدد سنوات 
سن املبحوث ألقرب سنـــة ميالدية وقت جمع البيانات.

املبحوث  بسؤال  املتغير  هذا  قياس  مت   : املبحوث  تعليم  درجة   -2
ويكتب  .يقرا  وهي[امي  خيارات  ثالث  خالل  من  تعليمه  عن 
التي امتها بنجاح]ومت اعطاء املبحوث  .وعدد سنوات التعليم 
(أربع)  على  ويكتب  يقرأ  الذى  وحصل  درجة,  (صفر)  األمي 
درجات، واملتعلم (درجة واحدة) عن كل سنة تعليمية اجتازها 

بنجاح.

3- التفرغ للعمل في الصوب: وقيس هذا املتغير بسؤال املبحوث 
خيارات  ثالث  خالل  من  الصوب  في  للعمل  تفرغه  مدي  عن 
واعطيت  متفرغ)  غير  ما،  حد  إلي  متفرغ  (متفرغ،  وهي 

درجات ( 3 ، 2 ، 1 ) علي  الترتيب. 

التي  الصوب  لعدد  اخلام  الرقم  الصوب:  قيس من خالل  4- عدد 
يحوزها املبحوث وقت جمع البيانات .

اخلام  الرقم  قياسه من خالل  : مت  الصوبة  انشاء  5- عدد سنوات 
للعدد السنوات التي مرت على إنشاء الصوبة.

6- درجة تدريب العاملني: وقيس هذا املتغير بسؤال املبحوث عن  
درجة تدريب العاملني بالصوبة علي املمارسات املطلوبة  من 
خالل ثالث خيارات وهي (مدربة، مدربة إلي حد ما، غير مدربة) 

واعطيت درجات (3, 2، 1) علي  الترتيب.

7- اخلبرة بزارعة الصوب : وقيس هذا املتغير بسؤال املبحوث عن 
عدد سنوات خبرته أي ممارسته للعمل في الصوب ومت تقديرها 

رقمياً بعدد السنوات.

8- تعدد الغرض االنتاجي: وقيس هذا املتغير بسؤال املبحوث عن 
الغرض االنتاجي حملصوله من خالل أربع خيارات وهي (السوق 
املنزلي) وقد  الغذائي, االستهالك  التصنيع  احمللي, التصدير، 
أعطي املبحوث درجه واحده عن كل غرض انتاجي من االغراض 

السابقة .

9- درجة التجديدية: مت قياس هذا املتغير من خالل سؤال املبحوث 
كل  في  رأيه  إعطاء  مبحوث  كل  من  وطلب  عبارات  ثمانية 
عبارة باالختيار من ثالث اختيارات وهى (موافق, وسيان, وغير 
موافق), وأعطيت درجات (3, و2, و1) على الترتيب للعبارات 
السلبية  العبارات  اإليجابية أرقام (1 , 2 , 3 , 5, 6 , 7) أما 
أرقام (4 , 8) فقد أعطيت درجات (1, 2, 3), وجمعت الدرجات 
التي حصل عليها املبحوث في العبارات الثمانية معاً لتعبر 

عن هذا املتغير.

من  املتغير  هذا  قياس  مت  الصوب:  في  الزراعة  نحو  االجتاه   -10  
في  الزراعة  نحو  اجتاهه  عن  تعبر  عبارة  عشر  خمسة  خالل 
كل  عن  موافقته  مدى  بيان  مبحوث  كل  من  وطلب  الصوب 
وسيان,  (موافق,  هي  اختيارات  ثالث  بني  باالختيار  عبارة 
و1)على  و2,   ,3) املبحوث  أعطي  وقد  موافق)  وغير 
 10,   7  ,  5  ،4  ,2  ,  1  ) أرقام  اإليجابية  للعبارات  الترتيب 
السلبية أرقام (3 , 6 , 8 ,  9 ,  11 , 12  العبارات  ,15), أما 
(1، 2، 3) وجمعت  13, 14 ) فقد أعطيت درجات عكسية   ,

الدرجات التي حصل عليها املبحوث لتعبر عن هذا املتغير.

املتغير من خالل عشر  هذا  قياس  : مت  التخطيط  مببدأ  11-االخذ 
عبارات تعكس في مجملها مدي اهتمام املبحوث بالتخطيط 
في حياته, وطلب من كل مبحوث بيان مدى موافقته عن كل 
وسيان,  (موافق,  هي  اختيارات  ثالث  بني  باالختيار  عبارة 
الترتيب  و1)على  و2,   ,3) املبحوث  أعطي  وقد  وغير موافق) 
 ,(10  ,9  ,8  ,7  ,6  ،5  ،4  ,  2  ,  1  ) أرقام  اإليجابية  للعبارات 
أما العبارة السلبية رقم (3) فقد أعطيت درجات عكسية (1، 
لتعبر  املبحوث  عليها  حصل  التي  الدرجات  وجمعت   (3  ،2

عن هذا املتغير.                                                       

املتغير من خالل عشر  هذا  قياس  مت   : الوقت  أهمية   -12       
بالنسبة  الوقت  أهمية  مدي  مجملها  في  تعكس  عبارات 
املكلف  االعمال  وتأدية   , مبواعيده  التزامه  ومدي  للمبحوث, 
مدى  بيان  مبحوث  كل  من  وطلب  املناسب  الوقت  في  بها 
هي  اختيارات  ثالث  بني  باالختيار  عبارة  كل  عن  موافقته 
 ,2  ,3) املبحوث  أعطي  وقد  موافق)  وغير  وسيان,  (موافق, 
 ,5 , 4  ،3 ,2 , 1 ) أرقام  اإليجابية  للعبارات  الترتيب  1)على 
7, 9, 10 ), أما العبارات السلبية أرقام (6 , 8  ) فقد أعطيت 
حصل  التي  الدرجات  وجمعت   (3  ،2  ،1) عكسية  درجات 

عليها املبحوث لتعبر عن هذا املتغير.

املبحوث  سؤال  خالل  من  املتغير  هذا  قيس  اإلجناز:  دافعية   -13
انحصرت  لإلجناز  دافعيته  عن  تعبر  عبارات  عشر  عن 
أخذت  موافـق)  غير  وسيان,  (موافق,  بني  فيها  اإلجابة 
 ,2  ,3) درجات   (9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1) العبارات 
درجة   (10) رقم  العبارة  أخذت  حني  في  الترتيب,  على   (1
عكسية (1, 2, 3) على الترتيب, ثم جمعــت الدرجــات التي 

حصل عليها املبحوث لتعبر عن هذا املتغير

املتغير من خالل سبع عبارات  الذهنية: مت قياس هذا  14- املرونة 
مدى  بيان  مبحوث  كل  من  وطلب  الذهنية  مرونته  عن  تعبر 
هي  اختيارات  ثالث  بني  باالختيار  عبارة  كل  على  موافقته 
درجات  املبحوث  أعطي  وقد  موافق)  وغير  وسيان,  (موافق, 
أما   ,(1) رقم  اإليجابية  للعبارة  الترتيب  على   (1  ,2  ,3)
العبارات السلبيـة أرقـام (2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7) فقـد أعطيت 
العبارات  هذه  درجات  وجمعت   (3  ،2  ،1) عكسيـة  درجـات 

لتعبر عن هذا املتغير.
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15- االجتاه نحو االرشاد الزراعي : قيس هذا املتغير من خالل عشر 
من كل  وطلب  الزراعي  االرشاد  نحو  اجتاهه  عن  تعبر  عبارات 
مبحوث بيان مدى موافقته عن كل عبارة باالختيار بني ثالث 
أعطي  وقد  موافق)  وغير  وسيان,  (موافق,  هي  اختيارات 
املبحوث (3, 2, 1)على الترتيب للعبارات اإليجابية أرقام ( 1 , 
3, 5 ,7 ,10), أما العبارات السلبية أرقام (2 , 4 , 6 ,  8 ,  9  
الدرجات  2، 3) وجمعت   ،1) درجات عكسية  أعطيت  ) فقد 

التي حصل عليها املبحوث لتعبر عن هذا املتغير.

املبحوثني  معرفة  درجة  في  التابع:واملتمثل  املتغير  قياس  (ب) 
محاصيل  آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات 
: قيس هذا املتغير من خالل سؤال املبحوث عن مدي  اخلضر 
آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  معرفته 
أعطى  وقد  توصية)   25) عددها  والبالغ   , اخلضر  محاصيل 
معرفة  يعرفها  توصية  كل  عن  واحدة)  (درجة  املبحوث 
وهذه  خاطئة،  استجابة  كل  عن  درجة  و(صفر)  صحيحة 
املكافحة  محور   : هي  محاور  اربعة  علي  موزعة  التوصيات 
 4) امليكانيكية  املكافحة  ومحور   ، توصيات)   6) الزراعية 
ومحور   ، توصيات)   6) احليوية  املكافحة  ومحور   ، توصيات) 
االقصى  احلد  بلغ  وقد   ، توصيات)   9) الكيميائية  املكافحة 
النظري لدرجة املعرفة الكلية للمبحوثني بالتوصيات الفنية 
درجة)   25) اخلضر  محاصيل  آلفات  املتكاملة  للمكافحة 
موزعة علي احملاور السابقة ، وقد تراوحت درجة املعرفة الكلية 
الفعلية للمبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة 

بني (8 – 17) درجة  . 

النتائج ومناقشتها                                                                

أوالً: اخلصائص املميزة للمبحوثني مبنطقة البحث: 
املبحوثني  نصف  قرابة  ان  عن   (2) بجدول  النتائج  كشفت 
منهم كانوا  وان قرابة %18  السن،  كانوا من متوسطي   (%49.8)
أميني ،وان حوالي 14% منهم يقرأون ويكتبون ، وقرابة 17% منهم 
للعمل  متفرغون  )منهم   %42  ) قرابة  ،وان  التعليم  متوسطي 
لعدد  متوسطة  حيازة  ذوي  منهم   %48 حوالي  وان    ، بالصوب 
الصوب ، وان قرابة 41% منهم يقعون في الفئة املتوسطة لعدد 
سنوات انشاء الصوبة ، كما اوضحت النتائج ان حوالي 44% منهم 
قرابة  وان   ، العاملني  تدريب  لدرجة  املتوسطة  الفئة  في  يقعون 
الصوب  بزراعة  متوسطة  خبرة  لديهم   (%  48) املبحوثني  نصف 
بالنسبة  املتوسطة   الفئة  في  يقعون  منهم   %73 حوالي  وان   ،
الفئة  منهم يقعون في  االنتاجي، وان حوالي %49  الغرض  لتعدد 
ان  النتائج  بينت  كما  التجديدية،  لدرجة  بالنسبة  املتوسطة 
حوالي 47% من املبحوثني ذوي اجتاه محايد نحو الزراعة في الصوب، 
بالنسبة  املتوسطة  الفئة  في  يقعون  منهم   %51 حوالي  وان 
الفئة  في  يقعون  منهم   %46 وان حوالي  التخطيط،  مببدأ  لألخذ 
املتوسطة بالنسبة ألهمية الوقت ،واظهرت النتائج ان قرابة %47 
من املبحوثني يقعون في الفئة املتوسطة بالنسبة لدافعية االجناز، 
وان حوالي 50% منهم يقعون في الفئة املتوسطة بالنسبة لدرجة 
املرونة الذهنية، وان قرابة 44% منهم ذوي اجتاه محايد نحو االرشاد 

الزراعي.

جدول 2. توزيع المبحوثين وفقا لبعض خصائصهم المميزة 
%عددالخصائص%عددالخصائص

9- درجة التجديدية1- سن املبحوث
2913.6منخفضة(10-14)درجة4822.1صغير(22-35)سنة

10749.4متوسطة(15-19)درجة10849.8متوسط(36-51)سنة
9142مرتفعة(20-24)درجة6128.1كبير(52-65)سنة

االنحراف=3.68املتوسط=18.93االنحراف=1.17املتوسط=43.48
10- االجتاه نحو الزراعة في الصوب2- درجة تعليم املبحوث

209.2معارض(21-28)3817.5أمي
10247محايد(29-37)3114.3يقرأ ويكتب

9543.8مؤيد(38-45)5424.9متعلم منخفض(6-8)درجة
االنحراف=6.14املتوسط=3616.636.83متوسط(9-13)درجة
11- االخذ مببدأ التخطيط5826.3مرتفع(14-16)درجة

2812.9منخفض(12-17)االنحراف= 5.62املتوسط=9.65
11151.2متوسط(18-24)3-التفرغ لزراعة الصوب

7835.9مرتفع(25-30)3114.3متفرغ
االنحراف=4.54املتوسط=9141.923.48متفرغ حلد ما

12- أهمية الوقت9543.8غير متفرغ
4219.3منخفض(17-21)االنحراف=0.7املتوسط=2.3

10046.1متوسط(22-25)4- عدد الصوب
7534.6مرتفع(26-30)7634.9صغيرة(2-9)صوبة

االنحراف=4.06املتوسط=10548.324.36متوسطة(10-11)صوبة
13- دافعية االجناز3616.6كبيرة(17-24)صوبة

219.7منخفضة(14-18)االنحراف=6.35املتوسط=10.44
10146.5متوسطة(19-25)5- سنة انشاء الصوبة

9543.8مرتفعة(26-30)8137.3صغيرة(1-6)سنة
االنحراف=14.17املتوسط=8840.624.71متوسطة(7-12)سنة

14-درجة املرونة الذهنية4822.1كبيرة(13-19)سنة
3114.3منخفض (7-11)االنحراف=4.69املتوسط=8.9

10950.2متوسط(12-16)6- درجة تدريب العاملني
7735.5مرتفع(17-21)5625.8مدربة

االنحراف=4.16املتوسط=9644.215.9مدربة  حلد ما
15- االجتاه نحو االرشاد الزراعي6530غير مدربة

 7835.9معارض(10-14)االنحراف=0.75املتوسط=4.02
9543.8محايد(15-19)7- اخلبرة بزراعة الصوب

4420.3مؤيد(20-24)8036.9قليلة (4-12)سنة
االنحراف=4.17املتوسط=10347.515.38متوسطة(13-21)سنة

3415.6طويلة(22-30)سنة
االنحراف=6.59املتوسط=14.4

8- تعدد الغرض االنتاجي
83.7االستهالك املنزلي

15973.3االستهالك املنزلي والسوق احمللي
146.5االستهالك املنزلي والتصنيع الغذائي

3616.5التصدير

االنحارف0.91املتوسط=2.8

املصدر: حسبت من استمارات االستبيان                                                     ن = 217



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع3  )2020(

211معرفـة زراع الصوب الزراعية بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر مبحافظة البحيرة 

للمكافحة   الفنية  بالتوصيات  املبحوثني  معرفة  مستوى  ثانياً: 
املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر: 

من   %24 قرابة  أن   (3) بجدول  الواردة  النتائج  تشير 
بالتوصيات  املنخفض  املعرفي  املستوي  فئة  فى  يقعون  املبحوثني 
الفنيةاخلاصة باملكافحة املتكاملة ، بينما جاء حوالي 55% منهم فى 
فئة املستوي املعرفي املتوسط بتلك التوصيات، فى حني كان قرابة 
21 % فقط منهم ذوي مستوى معرفى مرتفع بتلك التوصيات، وقد 
قدره  معياري  وبانحراف  درجة،   12.24 احلسابي  املتوسط  بلغ 

2.34، وتراوح املدي الفعلي لهذا املتغير بني (8 ـ 17) درجة.

املعرفي  املستوي  ذوي  املبحوثني  أن  النتيجة  هذه  وتوضح 
آلفات محاصيل  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املرتفع 
يبني  مما  املرغوب،  بالوضع  مقارنة  صغيرة  نسبة  ميثلون  اخلضر 
املبحوثني  الزراع  غالبية  لدى  به  يستهان  ال  معرفياً  نقصاً  تواجد 
فيما يتعلق بالتوصيات الفنية باملكافحة املتكاملة ، حيث أن حوالي 
79 % منهم يقعون فى فئتي املستوى املعرفي املنخفض واملتوسط 
اإلرشادية  اجلهود  تكثيف  يستلزم  الذى  األمر  التوصيات،  بتلك 
والعمل  التوصيات  بتلك  املبحوثني  لزيادة معارف  البحث  مبنطقة 
على تعريفهم بأهمية احلد من استخدام املبيدات، واحملافظة على 
أفراد  املبيدات على صحة  اإلسراف فى استخدام  البيئة وخطورة 

أسرتهم وأثرها على تقليل كمية اإلنتاج املصدرة.

املبحوثني  معرفة  نتناول  سوف  اإليضاح  من  وملزيد 
بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة من خالل احملاور التالية:

1- معرفة  املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة الزراعية آلفات 
محاصيل اخلضر :

تبني من النتائج الواردة بجدول (3) أن حوالي 14% من املبحوثني 
جاءوا فى فئة مستوي املعرفة املنخفض بالتوصيات الفنية للمكافحة 
املعرفي  املستوي  فئة  في  منهم  حوالي %49  كان  بينما   ، الزراعية 
املتوسط بتلك التوصيات، فى حني جاء قرابة 37% فقط منهم يقعون 
فى فئة املستوى املعرفي املرتفع بتلك التوصيات، وقد بلغ املتوسط 
وتراوح   ،1.11 قدره  معياري  وبانحراف  درجة،   2.65 احلسابي 

املدي الفعلي لهذا املتغير بني (1ـ  5) درجة.

املرتفع  املعرفي  املستوي  ذوي  نسبة  أن  النتيجة  هذه  وتشير 
ميثلون نسبة متدنية كثيراً مقارنة ملا هو مأمول بتوصيات املكافحة 
هؤالء  لدي  صغيرة  غير  معرفية  فجوة  تواجد  يبني  مما   ، الزراعية 
املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة الزراعية موضع الدراسة، 
إذ أن قرابة 54% منهم يقعون في فئتي مستوى املعرفة املنخفض 
يكثف  أن  حتمية  يتطلب  الذى  األمر  التوصيات،  بتلك  واملتوسط 
باملعارف  الزراع  تزويد  من  اإلرشادي  العمل  على  القائمني 
املستحدثة بالتوصيات الفنية للمكافحة الزراعية آلفات محاصيل 

اخلضر وتصحيح ما لديهم من معارف غير صحيحة

وملزيد من اإليضاح نستعرض كل توصية من التوصيات الفنية 
للمكافحة الزراعية آلفات محاصيل اخلضر حتت الصوب الزراعية :

أتضح من النتائج الواردة بجدول (4) أن هنـاك نقصـاً معرفيـاً 
كبيراً لـدى عدد كبير من املبحوثني فى بعض التوصيات املتعلقة 
باملكافحة الزراعية آلفات محاصيل اخلضر منها : املعرفة بتحسني 
املقاومة  االصناف  وزراعة   ،(%59.5) الصوبة  في  التهوية 
 ،(%51.2) السابق  احملصول  بقايا  وازالة   ،(%57.2) لآلفات 

جدول 3. توزيع المبحوثين وفقاً لدرجة معرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة الزراعية آلفات محاصيل الخضر

%تمستوى المعرفة

منخفض (اقل من  2) درجة

متوسط (2 - 3) درجة

مرتفع (4 - 5) درجة

31

107

79

14.2

49.3

36.5

100 217اجلملة

   املصدر : حسبت من استمارات االستبيان                                        

شكل 1. توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى معرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة المتكاملة آلفات محاصيل الخضر . 
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ارض  وغسل   ،(%47.9) فيه  موثوق  مصدر  من  التقاوي  وشراء 
اخلدمة  بعمليات  والعناية   ،(%45.7) الزراعة  قبل  باملاء  الصوبة 
بني  التوصيات  تلك  ذيوع  لعدم  إما  ذلك  يرجع  ورمبا   ،(%43.4)
األمر  التوصيات،  تلك  بأهمية  الزراع  معرفة  لعدم  أو  الزراع 
تلك  نشر  فى  الزراعي  اإلرشاد  جهود  تعزيز  ضرورة  يحتم  الذى 
في  التوصيات  هذه  بأهمية  الزراع  إقناع  مع  اإلرشادية  التوصيات 

زيادة اإلنتاج وحتسني جودة منتجات محاصيل اخلضر.

معرفة املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة امليكانيكية     -2
آلفات محاصيل اخلضر:

من   %20 حوالي  أن   (5) بجدول  الواردة  النتائج  تشير 
بالتوصيات  املنخفض  املعرفة  مستوي  فئة  فى  جاءوا  املبحوثني 
الفنية للمكافحة امليكانيكية آلفات محاصيل اخلضر، بينما كان 
بتلك  املتوسط  املعرفي  املستوي  فئة  في  منهم   %44 حوالي 
التوصيات، فى حني جاء قرابة 36% فقط منهم فى فئة املستوى 
احلسابي  املتوسط  بلغ  وقد  التوصيات،  بتلك  املرتفع  املعرفي 
املدي  وتراوح   ، قدره12.  معياري  وبانحراف  درجة،   2.11

الفعلي لهذا املتغير بني (1 ـ 4) درجة.

وتعكس هذه النتيجة أن نسبة ذوي املستوي املعرفي املرتفع 
بتوصيات  مرغوب  هو  ملا  مقارنة  كثيراً  متدنية  نسبة  ميثلون 
فجوة  تواجد  يبني  مما   ، اخلضر  حملاصيل  امليكانيكية  املكافحة 

الفنية  بالتوصيات  املبحوثني  هؤالء  لدي  صغيرة  غير  معرفية 
للمكافحة امليكانيكية موضع الدراسة، إذ أن قرابة 55% منهم يقعون 
التوصيات،  بتلك  واملتوسط  املنخفض  املعرفة  فئتي مستوى  في 
األمر الذى يتطلب حتمية أن يكثف القائمون على العمل اإلرشادي 
بالتوصيات  املستحدثة  باملعارف  الزراع  لتزويد  جهودهم  من 
الفنية للمكافحة امليكانيكية حملاصيل اخلضر وتصحيح ما لديهم 

من معارف خاطئة.

التوصيات  من  توصية  كل  نستعرض  اإليضاح  من  وملزيد 
الفنية املتعلقة باملكافحة امليكانيكية حملاصيل اخلضر:

يتضح من النتائج الواردة بجــدول (6) إلى أن هنـاك نقصاً 
بعض  فى  املبحوثني  من  كبيرة  نسبة  لـدى  كبيــراً  معرفيـاً 
التوصيات الفنية املتعلقة باملكافحة امليكانيكية آلفات محاصيل 
 ،(%  58.1) يدويًا   واليرقات  اللطع  بنقاوة  املعرفة   : منها  اخلضر 
شاش  وضع   ،(%  50.3) (امللش)  بالبالستيك  املصاطب  وتغطية 
وستائر امام الصوبة ملنع دخول احلشرات (47.1 %)، وازالة احلشائش 
إما  ذلك  يرجع  ورمبا   ،(%  33.7) باستمرار  وخارجها  الصوبة  داخل 
تلك  بأهمية  الزراع  معرفة  لعدم  أو  التوصيات  تلك  ذيوع  لعدم 
التوصيات، األمر الذى يتطلب ضرورة تعزيز جهود اإلرشاد الزراعي 
تلك  بأهمية  الزراع  إقناع  مع  اإلرشادية  التوصيات  تلك  نشر  فى 
التوصيات فى زيادة اإلنتاج وحتسني جودته و حتقيق عائد أكبر لهم.

جدول 4. توزيع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة الزراعية آلفات محاصيل الخضر

توصيات المكافحة الزراعية آلفات محاصيل الخضر م
ال يعرفيعرف

%عدد%عدد
11352.110447.9شراء التقاوي من مصدر موثوق فيه .- 1

10648.811151.2ازالة بقايا احملصول السابق .- 2

12356.69443.4العناية بعمليات اخلدمة (حرث– تقليب– تنعيم ).- 3

8840.512959.5حتسني التهوية في الصوبة .- 4

11854.39945.7غسل ارض الصوبة باملاء قبل الزراعة .- 5

9342.812457.2زراعة االصناف املقاومة لآلفات . - 6

املصدر : حسبت من استمارات االستبيان                                    ن= 217   

جدول 5. توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى معرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة الميكانيكية آلفات محاصيل الخضر
%تمستوى المعرفة

منخفض  (اقل من 2) درجة

متوسط (2 - 3) درجة

مرتفع (اكثر من 3) درجة

44

96

77

20.3

44.2

35.5

217100اجلملة

   املصدر : حسبت من استمارات االستبيان.                   

جدول 6. توزيع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة الميكانيكية آلفات محاصيل الخضر

توصيات المكافحة الميكانيكية آلفات محاصيل الخضر م
ال يعرفيعرف

%عدد%عدد
14466.37333.7ازالة احلشائش داخل الصوبة وخارجها  باستمرار .- 1

9141.912658.1نقاوة اللطع واليرقات يدويا .- 2

10849.710950.3تغطية املصاطب بالبالستيك ( امللش ).- 3

11552.910247.1وضع شاش وستائر امام الصوبة ملنع دخول احلشرات .- 4

املصدر : حسبت من استمارات االستبيان.                                                  ن=217
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 3- معرفة املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة احليوية آلفات 
محاصيل اخلضر 

من   %28 حوالي  أن  إلى   (7) بجدول  الواردة  النتائج  أشارت 
بالتوصيات  املنخفض  املعرفة  مستوي  فئة  في  جاءوا  املبحوثني 
الفنية للمكافحة احليوية ، بينما كان حوالي 66% منهم في فئة 
قرابة  جاء  حني  في  التوصيات،  بتلك  املتوسط  املعرفي  املستوي 
بتلك  املرتفع  املعرفي  املستوى  فئة  في  يقعون  منهم  فقط   %6
وبانحراف  درجة،   2.89 احلسابي  املتوسط  بلغ  وقد  التوصيات، 
 1) بني  املتغير  لهذا  الفعلي  املدي  وتراوح   ،1..3 قدره  معياري 

ـ 5) درجة.

املرتفع  املعرفي  املستوي  ذوي  نسبة  أن  النتيجة  هذه  وتشير 
ميثلون نسبة متدنية كثيراً مقارنة ملا هو مأمول بتوصيات املكافحة 
هؤالء  لدي  صغيرة  غير  معرفية  فجوة  تواجد  يبني  مما   ، احليوية 
املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة احليوية موضع الدراسة، إذ 
أن حوالي 94% منهم يقعون في فئتي مستوى املعرفة املنخفض 
يكثف  أن  حتمية  يتطلب  الذى  األمر  التوصيات،  بتلك  واملتوسط 
باملعارف  الزراع  تزويد  من  اإلرشادي  العمل  على  القائمني 
املستحدثة بالتوصيات الفنية للمكافحة احليوة آلفات محاصيل 

اخلضر وتصحيح ما لديهم من معارف غير صحيحة.

التوصيات  من  توصية  كل  نستعرض  اإليضاح  من  وملزيد 
الصوب  حتت  اخلضر  محاصيل  آلفات  احليوية  للمكافحة  الفنية 

الزراعية :

معرفيـاً  نقصـاً  هنـاك  أن   (8) بجدول  الواردة  النتائج  بينت 
كبيراً لـدى عدد كبير من املبحوثني في بعض التوصيات املتعلقة 
باملكافحة احليوية آلفات محاصيل اخلضر منها : املعرفة باستخدام 
باخملصبات  والتسميد   ،(%66.8) للحشرات  الالصقة  املصائد 
 ،(%52.1) احليوية  باملغذيات  والرش   ،(%62.6) احليوية 
 ،(%46.1) اآلفات  مكافحة  في  واملفترسات  الطفيالت  واستخدام 
 ،(%44.7) النباتية  املستخلصات  مثل  املبيدات  بدائل  واستخدام 
ورمبا   ،(%38.3)  ( الفرمونات   ) اجلنسية  اجلاذبات  واستخدام 
لعدم  أو  الزراع  بني  التوصيات  تلك  ذيوع  لعدم  إما  ذلك  يرجع 
ضرورة  يحتم  الذى  األمر  التوصيات،  تلك  بأهمية  الزراع  معرفة 
اإلرشادية  التوصيات  تلك  نشر  في  الزراعي  اإلرشاد  جهود  تعزيز 
وحتسني  اإلنتاج  زيادة  في  التوصيات  هذه  بأهمية  الزراع  إقناع  مع 

جودة منتجات محاصيل اخلضر.

4- معرفة املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة الكيميائية آلفات 
محاصيل اخلضر

من   %5 قرابة  أن   (9) بجدول  الواردة  النتائج  أوضحت 
بالتوصيات  املنخفض  املعرفة  مستوي  فئة  في  جاءوا  املبحوثني 
الفنية للمكافحة الكيميائية آلفات محاصيل اخلضر، بينما كان قرابة 
التوصيات،  بتلك  املتوسط  املعرفي  املستوي  فئة  في  منهم   %71
املعرفي  املستوى  فئة  في  منهم  فقط   %25 قرابة  جاء  حني  في 
درجة،   4.59 احلسابي  املتوسط  بلغ  وقد  التوصيات،  بتلك  املرتفع 
لهذا  الفعلي  املدي  وتراوح   ،  1.32 قدره  معياري  وبانحراف 

املتغير بني (1 ـ 6) درجة.

جدول 7. توزيع المبحوثين وفقاً لدرجة معرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة الحيوية آلفات محاصيل الخضر 
%تمستوى المعرفة

منخفض (1- 2) درجة

متوسط (3 - 4) درجة

مرتفع (5 - 6) درجة

61

144

12

28.1

66.3

5.6

100 217اجلملة

    املصدر : حسبت من استمارات االستبيان                              

جدول 8. توزيع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة الحيوية آلفات محاصيل الخضر

توصيات المكافحة الحيوية آلفات محاصيل الخضر م
ال يعرفيعرف

%عدد%عدد
12055.39744.7استخدام بدائل املبيدات مثل املستخلصات النباتية .- 1

10447.911352.1الرش باملغذيات احليوية .- 2

7233.214566.8استخدام املصائد الالصقة للحشرات .- 3

8137.413662.6التسميد باخملصبات احليوية .- 4

11735.910046.1استخدام الطفيالت واملفترسات في مكافحة اآلفات .- 5

13461.78338.3استخدام اجلاذبات اجلنسية ( الفرمونات ) .- 6

املصدر : حسبت من استمارات االستبيان. .                                                                ن=217

جدول 9. توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى معرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة الكيميائية آلفات محاصيل الخضر

%تمستوى المعرفة

منخفض  (1- 2) درجة

متوسط (3 - 5) درجة

مرتفع (6- 7) درجة

10

154

53

4.6

70.9

24.5

217100اجلملة

  املصدر : حسبت من استمارات االستبيان 
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وتعكس هذه النتيجة أن نسبة ذوي املستوي املعرفي املرتفع 
بتوصيات  مرغوب  هو  ملا  مقارنة  كثيراً  متدنية  نسبة  ميثلون 
فجوة  تواجد  يبني  مما   ، اخلضر  حملاصيل  الكيميائية  املكافحة 
معرفية لدي هؤالء املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة الكيميائية 
موضع الدراسة، إذ أن قرابة 76% منهم يقعون في فئتي مستوى 
يتطلب  الذى  األمر  التوصيات،  بتلك  واملتوسط  املنخفض  املعرفة 
حتمية أن يكثف القائمون على العمل اإلرشادي من جهودهم لتزويد 
الزراع باملعارف املستحدثة بالتوصيات الفنية للمكافحة الكيميائية 

حملاصيل اخلضر وتصحيح ما لديهم من معارف خاطئة.

التوصيات  من  توصية  كل  نستعرض  اإليضاح  من  وملزيد 
الفنية املتعلقة باملكافحة الكيميائية حملاصيل اخلضر

أن هنـاك  إلى   (10) الواردة بجــدول  النتائج  أتضح من  كما 
نقصاً معرفيـاً كبيــراً لـدى نسبة كبيرة من املبحوثني في بعض 
التوصيات الفنية املتعلقة باملكافحة الكيميائية آلفات محاصيل 
املناسب  الوقت  في  املناسب  املبيد  برش  املعرفة   : منها  اخلضر 
للحفار  السام  الطعم  ووضع   ،(%  62.3) املناسبة  املرات  وعدد 
االقتصادي  احلد  عند  املبيدات  ورش   ،(%  54.3) القارضة  والديدان 
 45.7) التزهير  بداية  عند  الرش  وايقاف   ،(%  52.5) لالفه  احلرج 
 ،  (%44.3) الزراعة   قبل  فطري  مطهر  في  البذور  ووضع   ،(%
 (%42.8) والتلوين  الثمار  لزيادة حجم  الهرمونات  وعدم استخدام 
وعدم   ،  (%44.3) اجلمع  قبل  ايام   5  –  3 من  امان  فترة  وترك   ،
الصوبة  ارض  وتعقيم   ،  (%44.6) دوليا  ممنوعة  مبيدات  استخدام 
يرجع  ورمبا   (%39.6) امليكرونى  والكبريت  الفطرية  باملطهرات 
ذلك إما لعدم ذيوع تلك التوصيات أو لعدم معرفة الزراع بأهمية 
اإلرشاد  جهود  تعزيز  ضرورة  يتطلب  الذى  األمر  التوصيات،  تلك 
الزراع  إقناع  مع  اإلرشادية  التوصيات  تلك  نشر  في  الزراعي 
وحتقيق  جودته  وحتسني  اإلنتاج  زيادة  في  التوصيات  تلك  بأهمية 

عائد أكبر لهم.

معرفة  درجة  بني  التباين  وتفسير  االرتباطية  العالقات  ثالثاً: 
آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املبحوثني 

محاصيل اخلضر 

معرفة  ودرجة  املستقلة  املتغيرات  بني  االرتباطية  العالقات  أ: 
آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املبحوثني 

محاصيل اخلضر
يتوقع الفرض البحثي األول وجود عالقة ارتباطية معنوية بني 
املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املبحوثني  معرفة  درجة 
املستقلة  املتغيرات  من  متغير  كل  وبني  اخلضر  محاصيل  آلفات 
التالية: (سن املبحوث, و درجة تعليم املبحوث ,و التفرغ للعمل 
في الصوب , وعدد الصوب ,وعدد سنوات انشاء الصوبة , ودرجة 
تدريب العاملني , واخلبرة بزراعة الصوب , وتعدد الغرض االنتاجي 
واالخذ   , الصوب  في  الزراعة  نحو  واالجتاه   , التجديدية  ودرجة   ,
, ودرجة املرونة  ، ودافعية االجناز  , واهمية الوقت  مببدأ التخطيط 
الفرض  هذا  والختبار   ، الزراعي)  االرشاد  نحو  واالجتاه   , الذهنية 
املتغيرات  من  متغير  كل  بني  البسيط  االرتباط  معامل  حسب 
الفنية  بالتوصيات  الكلية  املبحوثني  معرفة  درجة  املستقلة، 

للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر. 

أشارت النتائج الواردة بجدول (11) إلى وجود عالقة ارتباطية 
معرفة  درجة  بني   0.01 االحتمالي  املستوى  عند  معنوية  طردية 
املبحوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل 
اخلضر وكل من املتغيرات املستقلة التالية : ودرجة تعليم املبحوث 
وعدد سنوات انشاء   ،(.204) والتفرغ للعمل في الصوب   ،(.365)
الصوبة (198.)، واخلبرة بزراعة الصوب  (328.)، واالجتاه نحو الزراعة 
في الصوب(323.)، واالخذ مببدأ التخطيط (194.)، وأهمية الوقت 
(199.)، ودافعية االجناز(332.)، ودرجة املرونة الذهنية (311.)، في 
حني أوضحت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية عند 
املستوى االحتمالي (0.05) بني درجة معرفة املبحوثني بالتوصيات 
الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر وبني متغيري 

: سن املبحوث و درجة التجديدية . 

كما أوضحت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية معنوية بني 
املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املبحوثني  معرفة  درجة 
الصوب  : عدد  التالية  املتغيرات  من  وكالً  اخلضر  آلفات محاصيل 
نحو  واالجتاه   ، االنتاجي  الغرض  وتعدد   ، العاملني  تدريب  ودرجة   ،

االرشاد الزراعي.

جدول 10. توزيع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة الكيميائية آلفات محاصيل الخضر

توصيات المكافحة الكيميائية آلفات محاصيل الخضر م
ال يعرفيعرف

%عدد%عدد

12155.79644.3وضع البذور في مطهر فطري قبل الزراعة .- 1

13160.48639.6تعقيم ارض الصوبة باملطهرات الفطرية والكبريت امليكرونى .- 2

9945.611854.3وضع الطعم السام للحفار والديدان القارضة .- 3

10347.511452.5رش املبيدات عند احلد االقتصادي احلرج لالفه .- 4

12155.79644.3ترك فترة امان من 3 – 5 ايام قبل اجلمع .- 5

11834.39945.7ايقاف الرش عند بداية التزهير .- 6

8237.73562.3رش املبيد املناسب في الوقت املناسب وعدد مرات مناسبة .- 7

12457.29342.8عدم استخدام الهرمونات لزيادة حجم الثمار والتلوين.- 8

12959.48840.6عدم استخدام مبيدات ممنوعة دوليا . -9

املصدر : حسبت من استمارات االستبيان                                                 ن=217
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ومن العرض السابق ميكن قبول الفرض البحثي األول جزئياً.

ب-  تفسير التباين في درجة معرفـة املبحـوثني بالتوصيات الفنية 
للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر 

يتوقع الفرض البحثي الثاني أن املتغيرات املستقلة التالية(سن 
الصوب  في  للعمل  التفرغ  ,و  املبحوث  تعليم  ودرجة  املبحوث, 
تدريب  ودرجة   , الصوبة  انشاء  سنوات  وعدد  الصوب,  وعدد   ,
 , االنتاجي  الغرض  وتعدد   , الصوب  بزراعة  واخلبرة   , العاملني 
واالخذ   , الصوب  في  الزراعة  نحو  واالجتاه   , التجديدية  ودرجة 
, ودرجة املرونة  ، ودافعية االجناز  , واهمية الوقت  مببدأ التخطيط 
الذهنية , واالجتاه نحو االرشاد الزراعي). مجتمعة ترتبط معنوياً 
بدرجة معرفــة املبحـوثني بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة 

آلفات محاصيل اخلضر كمتغير تابع.

وتبني نتائج االنحدار اخلطى املتعدد بجدول (11) أن املتغيرات 
املستقلة املتضمنة بالدراسة مجتمعة ترتبط مع درجة معرفــة 
آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املبحـوثني 
قيمة  وهى   0.552 قدره  متعدد  ارتباط  مبعامل  اخلضر  محاصيل 
(ف)  قيمة  إلى  استناداً   0.05 االحتمالي  املستوى  عند  معنوية 
التحديد  أن قيمة معامل  النتائج  بينت  بلغت 5.879، كما  والتي 
(ر2) بلغت 0.305 مما يعنى أن املتغيرات املستقلة املدروسة تفسر 
مجتمعة قرابة 31 % من التباين فى املتغير التابع، األمر الذى يؤكد 
أن هناك متغيرات أخري لم يتضمنها البحث لها دور فى تفسير 
التباين فى هذا املتغير ميكن أن تتضمنها بحوث مستقبلية أخرى. 

وبناء على ذلك ميكن قبول الفرض البحثي الثاني جزئياً.
وملعرفة درجة إسهام كل متغير من املتغيرات املستقلة املدروسة 
بالتوصيات  املبحـوثني  معرفــة  درجة  في  التباين  تفسير  في 
الفنية للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر فقد أوضحت 
اجلزئي  االنحدار  معامل  قيمة  أن   (11) بجدول  الواردة  النتائج 
معنوية  قيمة  وهى   0.009 بلغت  املبحوث  تعليم  درجة  ملتغير 
احملسوبة  (ت)  قيمة  إلى  استناداً   0.01 االحتمالي  املستوى  عند 
املبحوث  تعليم  زاد  كلما  أنه  ذلك  ويشير   ،3.062 بلغت  والتي 

املبحـوثني  معرفــة  تزداد  أن  املتوقع  من  فإنه  واحدة  درجة  مبقدار 
اخلضر  محاصيل  آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات 
املتغيرات  بقية  تأثير  ديناميكية  ظل  في  درجة   0.009 مبقدار 

املستقلة األخرى.

اخلبرة  ملتغير  اجلزئي  االنحدار  معامل  قيمة  أن  اتضح  كما 
بزراعة الصوب قـد بلغـت 0.48 درجة وبلغت قيمة (ت) احملسوبة 
وتبني   0.01 االحتمالي  املستوى  عند  معنوية  قيمة  وهى   2.007
فإنه  واحدة  درجة  مبقدار  املبحوث  خبرة  بزيادة  أنه  النتيجة  هذه 
من املتوقع أن تزداد درجة معرفتهم بالتوصيات الفنية للمكافحة 

املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر مبقدار 0.48، جدول (11).

أن قيمة معامل االنحدار اجلزئي   (11) وأبرزت النتائج بجدول 
عند  معنوية  قيمة  وهى   0.067 بلغت  قد  االجناز   دافعية  ملتغير 
والتي  احملسوبة  (ت)  إلى قيمة  استناداً  االحتمالي 0.05  املستوى 
االجناز  دافعية  زادت  كلما  أنه  إلى  ذلك  ويشير   ،2  .369 بلغت 
معرفته  درجة  تزداد  أن  املتوقع  من  فإنه  واحدة  بدرجة  للمبحوث 

بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة مبقدار 0.67 درجة.

ملتغير  اجلزئي  االنحدار  معامل  قيمة  أن  النتائج  وأوضحت 
درجة املرونة الذهنية الصوب قد بلغت 0.078 وهى قيمة معنوية 
احملسوبة  (ت)  قيمة  إلى  استناداً   0.05 االحتمالي  املستـوى  عند 
والتي بلغت 1.981، ويشير ذلك إلى أنه كلما زادت خبرة املبحوث 
بدرجة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد درجــة معرفتــه بالتوصيات 

الفنيــة للمكافحـة املتكاملة مبقدار 0.08 درجة، جدول (11).

أن قيمة معامل االنحدار اجلزئي   (11) وأبرزت النتائج بجدول 
قيمة  وهى   0.001 بلغت  قد  الزراعي   االرشاد  نحو  االجتاه  ملتغير 
(ت)  قيمة  إلى  استناداً   0.05 االحتمالي  املستوى  عند  معنوية 
احملسوبة والتي بلغت 364. 0، ويشير ذلك إلى أنه كلما زاد االجتاه 
أن  املتوقع  فإنه من  واحدة  بدرجة  للمبحوث  الزراعي  االرشاد  نحو 
تزداد درجة معرفته بالتوصيات الفنية للمكافحة املتكاملة مبقدار 

0.001 درجة.

جدول 11. نتائج العالقات االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة ودرجة معرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية للمكافحة المتكاملة آلفات محاصيل الخضر

المتغيرات المستقلةم
معامل

االرتباط البسيط
معامل االنحدار الجزئي 

معامل االنحدار الجزئي 
القياسي 

قيمة )ت(

492.  32..6...147.  *سن املبحوث1

062,3**9.207..365. **درجة تعليم املبحوث2

59.878..204.182. **التفرغ للعمل في الصوب3

25.391..9...25..عدد الصوب4

94395,1..35..198. **عدد سنوات انشاء الصوبة5

62018,1..37.194.. درجة تدريب العاملني6

007,2  *328.48.143.  **اخلبرة بزراعة الصوب7

7062,1..16.173..تعدد الغرض االنتاجي8

67074,1..11...155. *درجة التجديدية9

61.790..16..323. **االجتاه نحو الزراعة في الصوب10

38.439..14..194. **األخذ مببدأ التخطيط11

77067,1..34..199. **اهمية الوقت12

369,2  *67.171..332. ** دافعية االجناز13

981,1  *13..78..311. ** درجة املرونة الذهنية14

364.   *23..1...51..االجتاه نحو االرشاد الزراعي15

قيمة الثابت = 136,5  **                                               ** معنوية عند مستوى 0.01 

معامل االرتباط املتعدد (ر) = 0.0552                                  * معنوية عند مستوى 0.05

معامل التحديد (ر2) = 0.305                                   

 قيمة (ف) = 879,5**
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فى حني لم يثبت معنوية  معامالت االنحدار اجلزئي ملتغيرات 
وعدد   ، الصوب  وعدد   ، والصوب  للعمل  والتفرغ   ، املبحوث  سن 
الغرض  وتعدد   ، العاملني  تدريب  ودرجة   ، الصوبة  انشاء  سنوات 
، واالخذ  ، واالجتاه نحو زراعة الصوب  ، ودرجة التجديدية  االنتاجي 
 ،0.05 االحتمالي  املستوى  عند  الوقت  واهمية   ، التخطيط  مببدأ 
وتعكس هذه النتيجة عدم تأثر درجة معرفة املبحوثني بالتوصيات 
بهذه  اخلضر  محاصيل  آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية 

املتغيرات في ظل ثبات تأثير جميع املتغيرات املستقلة األخرى. 

ومن خالل النتائج السابقة ميكن قبول الفرض البحثي الثالث 
جزئياً. 

املتغير  على  تأثيراً  املستقلة  املتغيرات  أكثر  على  وللوقوف 
التابع، فقد مت استخدام منوذج التحليل اإلنحداري املتعدد التدرجي 
درجة  على  معنوياً  تأثيراً  تؤثر  متغيرات  ثالثة  هناك  أن  فاتضح 
آلفات  املتكاملة  للمكافحة  الفنية  بالتوصيات  املبحوثني  معرفة 
، واخلبرة  ، ودافعية االجناز  : تعليم املبحوث  محاصيل اخلضر وهى 
املبحوث   تعليم  متغير  إسهام  نسبة  وكانت   ، الصوب  بزراعة 
بزراعة  االجناز بنسبة 7.6%، واخلبرة  دافعية  13.3%، وساهم متغير 

الصوب بنسبة 5.1% (جدول 12).

اإلرشادية  البرامج  تخطيط  عند  فإنه  ذلك  على  وبناًء 
آلفات محاصيل  املتكاملة  املكافحة  في مجال  للزراع  التعليمية 
اخلضر حتت الصوب الزراعية يجب ضرورة مراعاة األخذ فى االعتبار 
الزراع مبختلف املعلومات واملعارف  تلك املتغيرات السابقة إلمداد 
الزراعية املستحدثة في مجال زراعة محاصيل اخلضر حتت الصوب 
مجال  في  جديد  هو  ما  بكل  األخذ  على  الزراع  وحث   ، الزراعية 

املكافحة املتكاملة .

رابعاً: املشكالت التي تواجه املبحوثني في مجال زراعة  محاصيل 
اخلضر حتت الصوب الزراعية .

يعد التعرف علي املشكالت التي تواجه املبحوثني في مجال 
مرتدة  تغذية  مبثابة  الزراعية  الصوب  اخلضر حتت  زراعة محاصيل 
وحسن   ، جهودهم  لتوجيه  االرشادية  االنشطة  علي  للقائمني 
استثمارها في مساعدة املبحوثني في كيفية التغلب عليها من 
حيث  منتجاتهم  جودة  مواصفات  وحتسني  انتاجهم  زيادة  اجل 

أوضحت النتائج الواردة بجدول (13) ما يلي : 

جدول 12. نتائج النموذج المختزل للعالقات االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة ودرجة معرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية للمكافحة المتكاملة 
آلفات محاصيل الخضر

المتغيرات المستقلة
معامل 

االنحدار الجزئي
معامل االنحدار 
الجزئي القياسي

النسبة التراكمية للتباين 
المفسر فى المتغير التابع

% للتباين المفسر 
فى المتغير التابع

الترتيبقيمة )ت(

112.2551333,13112,41.تعليم املبحوث 

106.2712096,7527,42.دافعية االجناز 

78.2352601,5822,33..اخلبرة بزراعة الصوب 

 قيمة الثابت = 37.904 **                                                       ** معنوية عند مستوى 0.01 
 معامل االرتباط املتعدد (ر) =  0.510                                        * معنوية عند مستوى 0.05
 معامل التحديد (ر2) = 0.260                                                    قيمة (ف) = 32.986**

جدول 13. توزيع المبحوثين وفقا لذكرهم للمشكالت التى تواجهم عند زراعة الخضر تحت الصوب الزراعي

المشكالت
المتوسط درجة توجد المشكلة

المرجعي
الترتيب قليلةمتوسطةكبيرة

غير 
موجودة

مشكالت محور إعداد وإنشاء الصوبة:- 1
1315216183.362ارتفاع اسعار العمالة املدربة على العمليات املطلوبة.

74993593.096ارتفاع مصاريف تأجير االت اخلدمة .
3.283-1076446ارتفاع اسعار البالستيك واالسالك .

698843113.931ندرة  العمالة املدربة علي انشاء وتركيب الصوب 
103585063.185ارتفاع اسعار اخلراطيم والنقاطات .

4861132233.057سوء تصنيع خراطيم التنقيط وفالتر التنقية .
98773393.214ارتفاع اسعار السمادات وفالتر التنقية .

مشكالت محور العمليات االنتاجية حتت الصوب:- 2
19811623.862ارتفاع اسعار البذور املستوردة .

3.991-199144ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج .
883640532.737وجود غش جتاري مبستلزمات االنتاج .

635551482.618قلة وجود مصدر موثوق فيه لشراء الشتالت .
1022832552.816ضعف انتاجية البذور احمللية .
1145327233.183قلة توفر املياه الصاحلة للري .

587375112.825نقص املبيدات الفطرية واحلشرية في االسواق .
3243118212.369انخفاض جودة صواني  الشتل .

5111832162.944ارتفاع اسعار الغاز والتدفئة .
مشكالت محور العمليات التسويقية ملنتجات محاصيل اخلضر :- 3

3.883--19126عدم وجود رقابة لضبط العالقة بني املنتجني والتجار.
1082350262.887قلة وجود شركات متخصصة لشراء اخلضر .

1225120243.245عدم وجود صندوق لتعويض الزراع في حالة االزمات 
402854932.0511صعوبة توفيرالعبوات وارتفاع تكليفها  .

662548782.3610ارتفاع تكاليف النقل .
2057323.911انخفاض اسعار احملاصيل .

2028253.902صعوبة التسويق وحتكم جتار اجلملة .
628837302.838تالعب التجار في االوزان والعبوات .

914230542.789بعد اماكن التسويق عن مواقع االنتاج .
1192525482.996نقص االمكانيات التسويقية في مجال التخزين .

املصدر : حسبت من استمارات االستبيان.                                                                   ن=217
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أ- مشكالت محور إعداد وإنشاء الصوبة
وتركيب  انشاء  علي  املدربة  العمالة  ندرة  مشكلة  جاءت 
،يليها  درجة   3.93 مرجح  مبتوسط  االولي  املرتبة  في  الصوب 
املطلوبة  العمليات  علي  املدربة  العمالة  اسعار  ارتفاع  مشكلة 

مبتوسط مرجح 3.36 درجة، 

وفي املرتبة الثالثة  جاءت مشكلة ارتفاع اسعار البالستيك 
ارتفاع  مشكلة  ثم   ، درجة   3.28 قدرة  مرجح  مبتوسط  واالسالك 
قدرة3.21درجة   مرجح  مبتوسط  التنقية  وفالتر  السمادات  اسعار 
، يليها مشكلة ارتفاع اسعار اخلراطيم والنقاطات مبتوسط مرجح 
تأجير  مصاريف  ارتفاع  مشكلة  وجاءت   ، درجة   3.18 وقدرة 
 0.309 بلغ  مرجح  مبتوسط  السادسة  املرتبة  في  اخلدمة   االت 
خراطيم  تصنيع  سوء  مشكلة  جاءت  االخيرة  املرتبة  ،وفي  درجة 

التنقيط وفالتر التنقية مبتوسط مرجح بلغ 3.05 درجة .

ب- مشكالت محور العمليات االنتاجية حتت الصوب
االولي  املرتبة  في  االنتاج   ارتفاع مستلزمات  جاءت مشكلة 
اسعار  ارتفاع  مشكلة  ،يليها  درجة   3.99 بلغ  مرجح  مبتوسط 
املرتبة  وفي  درجة،   3.86 مرجح  مبتوسط  املستوردة  البذور 
الثالثة  جاءت مشكلة قلة املياه الصاحلة للري  مبتوسط مرجح 
قدرة 3.18 درجة ، ثم مشكلة ارتفاع اسعار الغاز والتدفئة مبتوسط 
مرجح قدره  2.94 درجة ، يليها مشكلة نقص املبيدات الفطرية 
ثم   ، درجة   2.82 وقدرة  مرجح  مبتوسط  االسواق  في  واحلشرية 
مرجح  مبتوسط  االنتاج   مبستلزمات  جتاري  غش  وجود  مشكلة 
احمللية  البذور  انتاجية  ضعف  مشكلة  ،وجاءت  درجة   2.73 قدرة 
وجود  قلة  مشكلة  وجاءت   ، درجة   2.81 بلغ  مرجح  مبتوسط 
مبتوسط  الثامنة  املرتبة  في  الشتالت  لشراء  فيه  موثوق  مصدر 
مشكلة  جاءت  االخيرة  املرتبة  وفي  درجة،   2.61 بلغ  مرجح 

انخفاض جودة صواني الشتل مبتوسط مرجح قدرة 2.26درجة .

ج - مشكالت محور العمليات التسويقية ملنتجات محاصيل اخلضر
االولي  املرتبة  في  احملاصيل  اسعار  انخفاض  مشكلة  جاءت 
التسويق  ،يليها مشكلة صعوبة  3.91درجة  بلغ  مبتوسط مرجح 
املرتبة  وفي  درجة،   3.90 بلغ  مرجح  مبتوسط  اجلملة  جتار  وحتكم 
بني  العالقة  لضبط  رقابة  وجود  عدم  مشكلة  جاءت  الثالثة  
ثم مشكلة   ، درجة   3.88 قدرة  مرجح  مبتوسط  والتجار  املنتجني 
مرجح  مبتوسط  الصوب  منتجات  بيع  في  االرشادي  الدور  قصور 
قدرة3.79 درجة ، يليها مشكلة عدم وجود صندوق لتعويض الزراع 
في حالة االزمات  مبتوسط مرجح وقدرة 3.24 درجة ، ثم مشكلة 
نقص االمكانيات  التسويقية في مجال التخزين  مبتوسط مرجح 
متخصصة  شركات  وجود  قلة  مشكلة  ،وجاءت  2.99درجة  قدرة 
مشكلة  جاءت  درجة،   2.88 بلغ  مرجح  مبتوسط  اخلضر  لشراء 
تالعب التجار في االوزان والعبوات  مبتوسط مرجح بلغ 2.83 درجة، 
وجاءت مشكلة بعد اماكن التسويق عن مواقع االنتاج مبتوسط 
مرجح بلغ 2.78 درجة ، وجاءت مشكلة ارتفاع تكاليف النقل في 
املرتبة قبل االخيرة مبتوسط مرجح قدرة 2.36 درجة ، وفي املرتبة 
مبتوسط  تكاليفها  وارتفاع  العبوات  توفير  جاءت صعوبة  االخيرة 

مرجح قدرة 2.05درجة .

قصوى  أهمية  ذات  مشكالت  عدة  هناك  أن  يتضح  سبق  مما 
تكرر ذكرها من قبل املبحوثني تواجههم في مجال زراعة محاصيل 
وجودة  كمية  على  تؤثر  قد  والتي  الزراعية  الصوب  حتت  اخلضر 
العمل  يجب  ثم  ومن  البحث،  مبنطقة  الزراعية  الصوب  منتجات 
مت  وقد  املبحوثني  آلراء  وفقا  املشكالت  حصر  مت  وقد  حلها،  على 
عن  املسئولني  أمام  املشكالت  تلك  لوضع  محاولة  في  ترتيبها 
التخاذ  خاصة  الزراعي  واإلرشاد  ككل  البحيرة  مبحافظة  الزراعة 
القرارات والتدابير الالزمة حللها وتقليل أثارها السلبية على كمية 

وجودة منتجات محاصيل اخلضر.

التوصيات                                                                              

فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث فإنه ميكن استخالص 
عدد من التوصيات فى هذا اجملال ميكن إيجازها فيما يلي:

في ضوء ما كشفت عنه نتائج البحث من أن نسبة كبيرة من - 1
املبحوثني معارفهم منخفضة بالتوصيات الفنية للمكافحة 
الزراعية  الصوب  حتت  اخلضر  محاصيل  آلفات  املتكاملة 
إرشادية  برامج  وتنفيذ  البحث بضرورة تخطيط  لذا يوصي   ،
الفنية  بالتوصيات  املتعلقة  باملعارف  الزراع  بتزويد  تعنى 
، هذا باإلضافة  للمكافحة املتكاملة آلفات محاصيل اخلضر 
دورية  بصفة  إرشادية  ندوات  أو  تدريبية  دورات  عمل  إلى 
املناسبة  املبيدات  بأنواع  اخلاصة  باملعارف  الزراع  لتزويد 
مرات  وعدد  املناسبة  الرش  وكذلك معدالت   ، لكل محصول 

الرش املناسبة لكل مرض .

الفنية - 2 واألجهزة  اإلرشادية  اجلهود  وتكامل  تنسيق  ضرورة 
تسمح  إرشادية  برامج  وتنفيذ  وإعداد  لتخطيط  والبحثية 
لتزويد  اجملال  بهذا  واملعنيني  املسئولني  مختلف  مبشاركة 
الزراع باملعارف الصحيحة التى من شأنها ترشيد استخدام 

املبيدات واحملافظة على البيئة وعلى صحة اإلنسان.

أسفرت نتائج البحث أن املتغيرات املستقلة موضع الدراسة - 3
مسئولة عن تفسير 30.5% من التباين فى املتغير التابع، لذا 
املستقبلية  البحوث  من  املزيد  إجراء  بضرورة  البحث  يوصي 
التى  األخرى  واخلصائص  املتغيرات  على  التعرف  حملاولة 
لم يتطرق إليها البحث والتي من شأنها أن تؤثر على معرفة 
محاصيل  آلفات  املتكاملة  املكافحة  مجال  في  املبحوثني 

اخلضر.

بينت نتائج البحث ان هناك عدة مشكالت تواجه املبحوثني في - 4
يوصى  لذا   ، الزراعية  الصوب  حتت  اخلضر  زراعة  مجال 
واالجهزة  االرشادية  اجلهود  وتكامل  تنسيق  بضرورة  البحث  

املعنية التخاذ القرارات والتدابير االزمة حلل تلك املشكالت.
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ThE MAIN objective of this research was to determine the degree of knowledge of the 
researched farmers on the technical recommendations for integrated pest control of 

vegetable crops in El Behera governorate, represent This study included all the 496 greenhouse 
farmers in the selected villages, who possessed the greenhouses, based on the inventory lists of 
the holders of the greenhouses in the Agricultural Cooperative Society in each of the selected 
villages. The sample size was determined using the equation (Krejies and Morgan). The sample 
size reached 217 and summarized The most important results of this research are as follows: 1- 
It was found that about 79% of the respondents came in the medium or low category in relation 
to the total cognitive level in the technical recommendations for integrated pest control of 
vegetable crops, and only 21% of them had a high cognitive level with these recommendations. 
2- It became clear that approximately 64%, 65%, 95% and 76%, respectively, of the respondents 
came with a category of low or medium knowledge level with the technical recommendations of 
agricultural control, mechanical control, biological control, and chemical control respectively. 
3- The results also indicate that the combined independent variables explain 30.5% of the 
variance in the dependent variable.


