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ومستوى معرفة وإدراك  -وقاية الخضروات  -البحوث المنجزة في مجال الزراعة المستدامة 

 المزارعين والمرشدين الزراعيين والوقائيين لها
 

 جبر مجيد حميد العتابي                             كاظم هاشم حسين الزبيدي*

 قسم اإلرشاد الزراعي /كلية الزراعة جامعة بغداد

 

 المستخلص 

استهدف البحث تحديد البحوث المنجزة في مجال الزراعة المستدامة للخضر)التخصص الوقائي( لكل من المؤسسات       

قسم المكافحة المتكاملة،   -قسم وقاية النبات،وزارة العلوم والتكنولوجيا   الدائرة الزراعية  -جامعة بغداد -البحثية، كلية الزراعة

،و تحديد مستوى معرفة  الوقائيين  والمرشدين    1996-2006قسم وقاية المزروعات للمدة  -اعية والهيئة العامة للبحوث الزر

الزراعيين  والمزارعين  بنتائج البحوث،وتحديد إدراكهم لبعض الممارسات التي تتضمنها الزراعة المستدامة ،فضال عن تحديد 

مل  المستقلة. شمل البحث جميع الباحثين في المؤسسات العالقة بين مستوى  معرفة المرشدين الزراعيين  وبعض العوا

مزارعين من  4-3البحثية،الوقائيين والمرشدين الزراعيين في مديرية زراعة بغداد وشعبها الزراعية ،وعينة عشوائية بواقع  

الزراعة  المستدامة   كل شعبة .جمعت  البيانات بوساطة  استبانه .أظهرت نتائج البحث إن  عدد  البحوث  المنجزة  في  مجال

ومنخفضا للمدة  1221-1008بالتتابع .  وان  معدل  انجاز البحوث  كان  مرتفعا   للمدة  088818بحثاً  موزعة بواقع  44

نتيجة تدهور الوضع األمني وعدم توافر الكادر البحثي الكافي الذي  يسهم في انجاز البحوث ، كما  أظهرت   1223-1226

ستوى معرفة الوقائيين ،المرشدين والمزارعين،إذ بلغ متوسط  معرفتهم  بالدرجة المئوية  الدراسة  انخفاض م

بالتتابع .  مع  وجود  عالقة   معنوية   موجبة  بين  مستوى  معرفة  المرشدين  واتصالهم بمصادر   3.44813.10814.14

يليهم  المرشدون   3.42كان  مرتفعا  إذ  بلغ  المتوسط  المعلومات. وان مستوى  إدراك  الوقائيين ألهمية الزراعة  المستدامة 

.ويعزى  4من المتوسط  الكلي البالغ   1.18فيما  كان  إدراك المزارعين منخفضا ،إذ بلغ  متوسط  إدراكهم   3.12بمتوسط 

انجاز البحوث  ذلك لعدم وجود إرشاد  متخصص بالزراعة  المستدامة. خلص البحث إلى  ضرورة تأهيل كادر بحثي يسهم في

في مجال الزراعة المستدامة ، إعداد  محاضرات متخصصة  من  المؤسسات  البحثية  وعقد   ندوات  ودورات  تدريبية  مكثفة   

للوقائيين  والمرشدين  بخصوص  النتائج  البحثية ،إعداد  برامج  إرشادية متخصصة  في  مجال  الزراعة  المستدامة  توجه  

لغرض   توضيح  مزايا  النتائج  البحثية إليهم والترويج اإلعالمي المكثف لممارسا ت الزراعة المستدامة إلى  المزارعين  

 السيما  للمزارعين وتوظيف معرفتهم المحلية  في تطبيقها . 

 . 

RESEARCH DONE IN THE FIELD OF SUSTAINABLE AGRICULTURE 

VEGETABLE   PROTECTION AND  THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND 

PERCEPTION
 
OF  BOTH  FARMERS ,EXTENSION WORKERS  AND PROTECTION  

SPECIALISTS FOR  THEM 

Jabur  M. hamied . AL-Attabi        Kadhim  H.  hussein .AL-Zubaidy* 

College of Agr.University of Baghdad 

ABSTRACT 

          The study aimed to identify research done in the field of vegetable sustainable agriculture-

plant protection –in both col lege of agriculture-University of Baghdad –Ministry of science and 

Technology ,and the General Board of Agricultural Research for the period 1996-2006 .The 

study also aimed to identify the level of plant protection specialists, extension workers ,and 

farmer's knowledge concerning the results of these research and the respondent's perception 

toward some sustainable agriculture practices and the relationship between level of respondents' 

knowledge and some independent factors .The population of the study included all the 

researchers in the three above mentioned organizations and all protection specialists ,extension 

workers in the directorate of agriculture in Bagdad and its sections. The study also included 3-4 

 *البحث مستل من رسالة الباحث الثاني
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farmers randomly taken from agricultural sections of Baghdad Governorate .The study revealed 

that the research done in the three organizations were 28,8,9 respectively , and the 

mean of research accomplished was high for the period 1998-2002 while it declined for the 

period 2003 -2006 due to the deterioration of security .The study also revealed that the level of 

respondent's knowledge were low for both plant protection specialists (25.24),extension workers 

(13.9)and farmers (3.54)whereas the attainable mark is (100) .The study also revealed a positive 

significant relationship between level of extension workers knowledge and their contact with 

resource of information  .The level of  plant protection specialists perception of the importance 

of sustainable agriculture  was relatively high (the mean was 3.40), followed by extension  

Workers(3.10 ) ,while it was very low for farmers (2.28) since the attainable number is (5). 

According to the findings of the study it is recommended to qualify researchers by specialized 

training courses for plant protection specialists ,and extension workers pertaining the results of 

sustainable agriculture research .It is also necessary to prepare extension programs in sustainable 

agriculture directed to farmers to clarify the advantages of the   sustainable agriculture research 

results and to employ the indigenous knowledge of farmers . 

 

 المقدمة

ومن  المتوقع   أن   يصل   هذا    1995مليار  نسمة حتى  عام   5.7نظراً  للنمو  السكاني   السريع  والمكثف  الذي  بلغ         

أصبحت  عملية  إنتاج  الغذاء  الكافي   لهذا  العدد  السكاني  الضخم   امراً     2050مليار  حتى عام     9.4العدد  إلى 

(. مما أدى  إلى  إن  يطور اإلنسان  أساليب  الزراعة لزيادة  اإلنتاج  في  وحدة  المساحة ، بالتخلي عن 18اية)ضروريا  للغ

  نظام الزراعة  القديم  الذي  يعتمد  نظام  التبوير  لكي تستعيد  التربة  جزءاً  من نشاطها  ،  واالعتماد  على األسمدة  الكيميائية

للحفاظ على  خصوبتها واستخدام  المبيدات  الحشرية  والفطرية   والبكتيرية   لتالفي  اآلثار  الضارة  المعدنية المضافة للتربة 

(.  إن  ُمضاعفة   اإلنتاج   الزراعي  والزيادة  باألنتاجية  لم  تكن  دون مقابل  8لهذه  اآلفات  على  نوعية  وكمية  المحصول)

تدهور الموارد الطبيعية  من  أرض  زراعية  ومياه  فضال  ًعن  اإلضرار  بالبيئة   إذ  برزت مشاكل عديدة  تمثل  ُمعضمها في

وصحة اإلنسان، وقد عزي  ذلك  بصورة  رئيسية  إلى  األساليب  التي أستخدمت  لتحقيق هذا  الهدف  و كانت  مبنية على   

الكبير على  مدخالت  كيمائية  مصنعة  من  أسمدة  األستخدام المكثف وغير الرشيد  لتلك  الموارد  ،  فضال ًعن  االعتماد 

(. وهذه المدخالت  تحدث تأثيرات  جانبية ضارة ومازالت تحدث في  البيئة  بشمول  أكبر من  جراء 12ومبيدات وهرمونات)

للقول  أن  التوسع  باستخدامها  وبالخصوص استخدام المبيدات الكيميائية في مكافحة اآلفات الزراعية، مما أدى  ببعضهم 

(. بدأت  مشكلة تلويث 11المبيدات  زادت  من  حجم  المشاكل التي كان من  المفروض  أن  ُتحل  نهائيا  لصالح اإلنسان )

بسبب  ثباتها  الكيميائي    1940المبيدات الكيميائية  للبيئة عندما  استخدمت  مركبات  الكلور العضوية  طويلة  األجل  منذ عام 

في الهواء والماء والتربة عند  انتقالها  في  السلسلة  الغذائية بين  النباتات  والحيوانات واإلنسان ولسهولة ذوبانها  وعدم  تحللها 

(. حيث أوضحت التحاليل الكيميائية إن مقدارما تحتفظ به التربة والنباتات  من متبقيات المبيدات  بعد  يوم واحد من 3بالدهون)

(.إن مشكلة متبقيات المبيدات تشكل تحديا هائالالستخدامها في 12من الكمية  المستخدمة بالمكافحة) %  10-20المعاملة  يُقدر 

من العينات  50%العالم السيما وجودها في المنتجات الزراعية  حيث تشير الدراسات المسحية على  محاصيل الخضر الى ان 

ملغم/كلغم فضال عن تدهور نسبة العناصر الغذائية  1ه والذي يقدر وجد  بها األثر المتبقي من المبيد أكثر من الحد المسموح ب

  1949عام    Lord، حيث  لفت  (.ويحدث  استخدام  المبيدات  تغيرات  مفاجئة   في  التوازن الطبيعي  للكائنات16فيها)

لك شك في إن المبيدات تحدث خلال األنظار  إلى   الدور الذي   تؤديه  الحشرات  النافعة   في  البيئة  الزراعية  وليس  هنا

(.مما أدى  إلى  ظهور سالالت من 11رهيبا في التوازن الطبيعي بين اآلفات  وأعدائها  الحيوية  من  متطفالت  ومفترسات)

اآلفات الحشرية  المقاومة   للمبيدات  كالذبابة  البيضاء  والمن التي تسبب في نقل  اإلمراض الفيروسية الخطيرة  على  

اصيل  الخضر  األمر  الذي   سبب  عزوف  المزارعين  عن  زراعة  هذه المحاصيل وعليه فان استخدام  المبيد  يؤدي  مح

إلى اختفاء األعداء  الحيوية ثم  اليمكن  السيطرة  على اآلفة  مهما  استخدمت  كميات كبيرة من المبيدات،فضالعن 

عن  1.9%الف  طن،وبنسبة انخفاض   81، 2006اج  الخضر  لعام  (.حيث بلغ انخفاض  إنت16تدهورإنتاجية المحصول)

(.10)4.4%الف  دونم  وقدرت  نسبة  االنخفاض   642، و بلغ انخفاض  المساحة  المزروعة   2005انتاج عام  
 

اذ  تعد  

غذاء اإلنسان  في  أماكن  الخضر من المحاصيل  اإلستراتيجية  المهمة   في  العديد  من  البلدان حيث تشكل الجزء األكبر من 
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عديدة  من   العالم   وبدرجة   كبيرة  في  الواليات  المتحدة  ودول أوربا لكونها  مصدراً  للفيتامينات  والكربوهيدرات 

والبروتينات وتعد الخضر نشاط  للعديد من العوائل الفالحية  في العراق وان مستوى  دخل  هذه العوائل  يعتمد بالدرجة 

(. إن  السلبيات  المذكورة  انفاً  ، والتحكم  غير الرشيد بالموارد الطبيعية  الذي  11على إنتاجية هذه المحاصيل) األساس 

تجاوز  الحد المسموح به حفز المعنيين  بشؤون  التنمية  الزراعية  وأساليبها  والمنظمات المهتمة بسالمة البيئة  وصحة 

لتنمية تضمن المحافظة على هذه الموارد من النضوب والحفاظ على البيئة من التلوث اإلنسان إلى البحث عن نماذج  بديلة ل

والتدهور لذلك بدأبما يعرف بالتنمية الزراعية المستدامة 
  

Sustainable Agricultural Development   (12  ظهر .)

في  مطلع الستينيات والسبعينيات من القرن مفهوم  التنمية الزراعية المستدامة وتطور  في الواليات  المتحدة  األمريكية  

ًً عن انهيار نظم   العشرين ، إذ برز بما يعرف بحركة البيئة الزراعية ردا على ازدياد ما  حدث من تعرية  للتربة ، فضالَ

ة  وأصبحت  (  فقد ازداد تبني  سياسات  وإستراتيجيات  هذا  النوع  من التنمي0المكافحة  الكيميائية  آلفات القطن فيها. )

(  إلى   إن حجم   4(.  حيث  يشير  الرضيمان  )1أهدافها  أكثر تقبال ً من  قبل الدول   المتقدمة  والنامية  على   السواء )

-94.2السوق  العالمي   اإلجمالي   للمنتجات  الزراعية   التي  لم  يستخدم  في إنتاجها مبيدات أو كيمياويات سيكون بحدود 

 2010دوالر حتى عاممليار   61.4
.

.ففي المنطقة العربية تعد  مصر من الدول  السباقة في   تطبيق  هذا  األنموذج  من التنمية 

(.  وفي  1وهناك برامج  تنفذ في  سوريا  واألردن  بعد إن  وصلت نظم المكافحة  الكيميائية  فيها  إلى  طريق  مسدود  )

انضوت هذه   2003وفي  اواخر عام   1997البيولوجية الى مستوى دائرة ،عام  العراق ،  طور  قسم   البحوث  الزراعية و

(. ومؤخرا  12الدائرة تحت لواء وزارة العلوم والتكنولوجيا وأصبحت تعرف بدائرة البحوث الزراعية وتكنولوجيا الغذاء)

زراعة بموجب األمر  الوزاري  المرقم   في  وزارة  ال IPMالزراعية  استحدث  المركز  الوطني  لإلدارة  المتكاملة لآلفات 

(. إذ تعد إستراتيجية اإلدارة  18واآلن   هو   احد   تشكيالت   الهيئة   العامة  للبحوث الزراعية)2005/10/2  في     18924

ء والكساء الالزمين المتكاملة  لآلفات  الخيار  الحقيقي إلرساء أسس  الزراعة  المستدامة  ومجابهة  التحدي الكبير إلنتاج الغذا

(.  إن  الزراعة  المستدامة   هي  مفتاح  لعنصر  التطور  والذي هو  ضروري  لمستقبل  الكون،  وهي 1لسكان المعمورة )

التي  تساعد  في  الوصول إلى تحقيق  اإلنتاج  الغذائي الصحي والكافي  لبني  البشر  وتحسين   الوضع المعيشي  واالجتماعي  

.(1للمنتجين)
   

وتمنح  المزارعين  وسيلة  لصيانة  مواردهم  الطبيعية   وتحسينها  واستخدامها  بقدر اكبر من الكفاءة ، أي  إنها 

(.6تحافظ على كفاءة الموارد وتعمل على تحقيق فاعلية هذه الموارد )
   

إن المسؤولية األولى  للحفاظ  على  كفاءة  الموارد  من  

(13والتنمية  الزراعية  والريفية  المستدامة  تقع  على عاتق  أجهزة  البحوث واإلرشاد الزراعي )  اجل  تحقيق  األمن الغذائي
  

.
             

   

بدأ التطور الفعلي لخدمات اإلرشاد  الزراعي بعد  إن تراكم من المعلومات البحثية القدر الكافي الذي يسمح  بوضع         

(.ولكن المزارعين والمرشدين  بحاجة   14رعين من مواكبة  التكنولوجيا  الجديدة  باستمرار )برامج تعليمية فعالة تمكن المزا

(.ويذكران  2متزايدة   للحصول  على   المعلومات   التقنية   المتعلقة  بالزراعة المستدامة وخاصة في مجال المكافحة الحيوية )

اكهم  ألهميتها  تتأثر بسلسلة  من  العوامل  منها  ما يتصل بجهاز معرفة المرشدين بالممارسات الزراعية  المستدامة  وإدر

اإلرشاد والسيما  سياسته  نحوهم ،  ومدى   فاعلية  األنشطة والبرامج  الموجهة   أليهم  وكفاية   تلك البرامج وهناك عوامل 

لذين لديهم  اتصال  واسع  بمصادر ( إن المرشدين  الزراعيين ا14)  Chizariأخرى تتصل  بالمرشد؛ فقد  جاء في دراسة 

المعلومات  كانوا  أكثر تفضيال ً لممارسات  الزراعة  المستدامة  من الممارسات التقليدية ، ثم  فهم  أكثر معرفة بهذه 

(إن المرشدين  المتدربين   يمتلكون   فهماً  ومهارات   وقابليات  عالية   في  إيصال   11) Agungaالممارسات. ويشير 

وجود  عالقة  موجبة  بين  Alonge(22)اهيم   وممارسات  الزراعة   المستدامة  إلى المزارعين ،  وجاء  في  دراسة  مف

 المشاركة    بالمؤتمرات العلمية،وتبني ممارسات الزراعة  المستدامة وبذلك  فهم أكثر معرفة  بتطبيقاتها. 

في تحسين اإلنتاجية الزراعية ،وتحقيق  التنمية الزراعية المستدامة  وتعد البحوث الزراعية عامل أساسي وأداة فاعلة      

(.و يستهدف  جوهر  التنمية  الزراعية  والريفية المستدامة أساسا  تغيير أساليب  13واألمن الغذائي  في  جميع بلدان العالم)

والدفاع  عن  استمرارها   وتواصلها  التفكير لدى اإلنسان  ليتحول إلى  صانع حقيقي لها ومسؤول مباشر عن  حمايتها  

المستقبلي  من خالل  مشاركته   االيجابية الفعالة وإذكاء  اإلحساس  بالمسؤولية  االجتماعية  حيال  البيئة التي يعيش 

يل  (.فعندما  يسهم في  صناعتها  يبدأ  بترتيب  مدركاته   الموجودة  عنها  بشكل معين والتي   قد  تفيد  في  تحل14بها)

(.  أي  إن المرشدين  والمزارعين  يجب  إن  يكونوا مدركين  ألهمية التنمية الزراعية  4ووصف أو  فهم  هذه  التنمية )

-AL   (. فقد جاء في دراسة11والريفية المستدامة  لكي يمكنهم ذلك في المساعدة على تطبيق عمليات الزراعة  المستدامة )

Qaisy(14وجود  فروق معنوية تش ) لتدريسيير إلى  إدراك اكبر         
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-ALوخلص كلية  الزراعة  لبعض  الممارسات  التي  تتضمنها  الزراعة  المستدامة ، مقارنة  بادراك المرشدين الزراعيين.   

Subaiee (13 في  دراسته  عن   تحديد  أدراك   المرشدين   الزراعيين  لممارسات  الزراعة المستدامة ، إلى وجود )

  Erin (12)راكات مختلفة حيال هذه الممارسات.ويشيراد

ال يدركون أهمية المشاركة في   Ohio, Pennsylvania &West Virginiaإن  المرشدين الزراعيين في مقاطعات   

يشتمل على المشاركات  في مواقع  العمل   ”follow-up“الممارسات المتعلقة بالزراعة المستدامة،وهم  بحاجة  إلى ملحق 

المتعلقة  بالزراعة  المستدامة ، وتأكيد أهمية ذلك لجمهور المستهدفين ليستوعبوا مفاهيم الزراعة المستدامة، والعمل على وضع 

( في دراسته  عن اتجاهات  المزارعين  حيال بعض الممارسات التي 16)El-hag هذه المفاهيم موضع التطبيق. وخلص 

 اتجاهات سالبة حيال هذه الممارسات .تتضمنها  الزراعة المستدامة،إلى وجود 

نستنتج  مما سبق  إن  تعامل اإلنسان مع موارده الطبيعية بشكل مفرط  دفعه  للبحث عن أساليب  وبدائل تضمن  الحفاظ        

أمرا  ً   على سالمة   بيئته  وموارده ، وهذا  األمر يتطلب  بذل جهود  كبيرة ،  حيث  يعد  الكشف عن  هذه  الجهود البحثية

ضروريا للغاية  وجديرا بالبحث،لذا جاء البحث الحالي مستهدفا : تحديد  البحوث  المنجزة  في مجال الزراعة المستدامة 

للخضر التخصص الوقائي ،  تحديد مستوى  معرفة  المرشدين  الزراعيين ، الوقائيين  والمزارعين  بنتائج هذه البحوث ،تحديد  

سات  التي   تتضمنها  الزراعة   المستدامة  والكشف عن  العالقة بين  مستوى معرفة المرشدين وكل إدراكهم  لبعض  الممار

من العوامل المستقلة اآلتية: مستوى مشاركتهم  بالمؤتمرات العلمية، مستوى التحاقهم بالدورات التدريبية ، ومستوى اتصالهم 

 بمصادر المعلومات .  

 المواد وطرائق العمل :

 نهج البحث اوال: م

 استخدم المنهج الوصفي المسحي في اجراء البحث الحالي ،النه يعد مناسبا للحصول على البيانات التي تحقق اهداف البحث .

 ثانيا :مجتمع البحث وعينته 

ة شاملة  البحث  المؤسسات  البحثية التي تهتم بالبحوث الزراعية في مجال وقاية المزروعات والشعب الزراعية في محافظ

قسم المكافحة المتكاملة  -الدائرة الزراعية  -المؤسسات البحثية :المتمثلة  بوزارة  العلوم  والتكنولوجيا  -1بغداد وكما يلي : 

قسم وقاية النبات ، شملت  هذه   -قسم وقاية المزروعات وكلية الزراعة جامعة بغداد  -،الهيئة العامة للبحوث الزراعية 

الشعب الزراعية  في  محافظة  بغداد  واشتملت على  الوقائيين  البالغ   - 1باحثا . 18الغ  عددهم المؤسسات  الباحثون الب

 سنوات .  4مرشدا ، ممن  لديهم  سنوات خدمة ال تقل عن  32وقائيا ، والمرشدين  الزراعيين  البالغ  عددهم   16عددهم 

 مزارعين .     4 -3المزارعون ،اختيرت عينة عشوائية من كل شعبة بواقع  -3

 ثالثا : أدوات البحث 

  أعدت استمارة استطالعية لغرض حصر البحوث المنجزة من الباحثين للمؤسسات مجتمع البحث. -1

 بناء مقياس المستوى المعرفي  -1    -2

 مرت عملية بناء مقياس المستوى المعرفي بعدة مراحل حيث اعد في ضوء ما يأتي : 

 المنجزة  االطالع الواسع على البحوث  -أ

 فقرة ،حددت حسب عمر التقانة ،وفقا لتصنيف بلوم للمستوى المعرفي.     14تحديد    -ب

 عرض المقياس بصورة اولية على خبراء وقاية المزروعات للتاكد من صدق المحتوى.  -ج

 للتأكد من الصدق الظاهري للمقياس عرض على خبراء االرشاد الزراعي . -ء

درجة  1لكل فقرة عرض المقياس على خبراء طرائق التدريس كلية التربية /ابن رشد،حيث حدد ت  لتحديد الوزن النسبي -ه

 واحدة لكل فقرة .

 ( مبحوثاً من خارج العينة.16على عينة مكونة من ) Pre-testاجري االختبار األولي   -و

لتأكد من ثبات فقرات المستوى المعرفي للتحقق من ثبات المقياس جرى تحليل بيانات االختبار األولي إحصائيا  وتم ا -ز

-Spearman ،ثم جرى حساب  معامل   الثبات باستخدام  معادلة  Pearsonباستخدام طريقة التجزئة  النصفية وفق معادلة  

Brown .وللتأكد من صالحية  االستبانة  جذرمعامل الثبات ، 

 وكانت كما يلي
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 لمستوى المعرفي.  معامل الثبات والصالحية لمقياس ا1جدول

 

 

 بناء مقياس اإلدراك   -3  

 مرت عملية بناء مقياس اإلدراك بعدة مراحل ،حيث اعد في ضوء ما ياتي : 

 جال الزراعة المستدامة. األدبيات العلمية في م - أ

 فقرات موجبة  8فقرة حددت في ضوء مقياس اليكرت ،حيث اشتمل المقياس على  16تحديد  - ب

 فقرات سالبة . 8و

 عرض المقياس بصورة أولية على خبراء وقاية المزروعات للتأكد من صدق المحتوى .    -ج    

 الصدق الظاهري .  عرض المقياس على خبراء اإلرشاد الزراعي للتحقق من -د    

 لتحديد الوزن النسبي لكل فقرة عرض المقياس على خبراء طرائق التدريس وحددت األوزان .                  -ه    

 . 1لكل فقرة وفقا لمقياس اليكرت ،جدول        

 

 . مقياس اإلدراك وفقا لمقياس اليكرت 2جدول 

 

 ( مبحوثاً من خارج العينة.16على عينة مكونة من ) Pre-testاجري االختبار األولي  -و

د من ثبات فقرات اإلدراك  باستخدام للتحقق  من  ثبات  المقياس  جرى  تحليل  بيانات  االختبار األولي إحصائيا  وتم التاك  -ز

، Spearman-Brown ، ثم  جرى حساب  معامل   الثبات باستخدام  معادلة  Pearsonطريقة التجزئة  النصفية وفق معادلة  

 وللتأكد من صالحية  االستبانة  جذرمعامل الثبات. 

 وكانت كما يلي:

 

 .  معامل الثبات والصالحية لمقياس اإلدراك3جدول

 معامل الصالحية Pearson Spearman Brown حوثالمب

 وقائيون 

 مرشدون  

 مزارعون

0.88  

0.72   

0.62 

0.94  

0.84 

0.76 

0.96  

0.92  

0.87 

 

 

 معامل الصالحية Pearson Spearman Brown المبحوث

 مرشدون 

 وقائيون  

 مزارعون

0.66  

0.70   

0.60 

0.74  

0.81 

0.71 

0.86  

0.90  

0.84 

             

 المستويات

 الفقرات

  كثيرة االهمية مهمة  متوسطة االهمية االهميةقليلة  غيرمهمة

 4 4 3 1 1 موجبة 

ن
زا

ألو
ا

 1 1 3 4 4 سالبة  
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 جمع البيانات  -4

بوساطة استبانة  بالمقابلة  الشخصية تكونت من ثالثة أجزاء  :األول  10/2/1222 -11/6/1222جمعت البيانات خالل المدة 

على المتغيرات المستقلة الخاصة بالمرشدين الزراعيين ،الثاني اشتمل على فقرات المستوى المعرفي واألخير اشتمل يشتمل 

 على فقرات اإلدراك .

 تحليل البيانات  -4

 استخدمت الطرائق اإلحصائية اآلتية في تحليل بيانات البحث .    

 ي. النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيار -أ

معامل االرتباط البسيط : استخدم  إليجاد  معامل  االرتباط  بين القيم  الفردية والقيم الزوجية في قياس ثبات )نصف  -ب

  المقياس( ومعادلته هي : 

n

Y
Y

n

X
X

n

YX
XY

r
2

2

2

2
)(

)(
)(

(














 

 

 إذ إن:

 r، معامل االرتباط البسيط = x، قيم العامل المستقل او القيم الفردية = yلتابع او القيم الزوجية ،= قيم العامل اn  عدد =

 المبحوثين

معامل  االرتباط  الرتبي )سبيرمان براون(:  استخدم  إليجاد  العالقة  بين المستوى  المعرفي   للمرشدين والمتغيرات  -ج

تخدم لتصحيح معامل المستقلة االتية :المشاركة بالدورات التدريبية  ،االتصال بمصادر المعلومات والمشاركة بالمؤتمرات ،واس

                   الثبات على مستوى المقياس ككل وفقا للمعادلة اآلتية :                                                                          

  اذ ان :

 

 

 

r ، معامل االرتباط الرتبي =d
2

 وثين = عدد المبحn = مجموع مربعات الفروق بين رتب المتغيرات،

 

 عرض النتائج ومناقشتها 

 .1226-1006اوال:تحديد البحوث المنجزة  للمدة 

بحثاً موزعة على المؤسسات البحثية بواقع    45ظهر ان عدد البحوث  المنجزة في مجال الزراعة المستدامة للخضر هو       

  -قسم وقاية المزروعات ووزارة العلوم والتكنولوجيا قسم وقاية النبات،الهيئة العامة للبحوث الزراعية  -( كلية الزراعة8,9,28)

 % بالتتابع، كما موضحة بالجدول األتي :  18%                 12%618قسم المكافحة المتكاملة  وبنسبة 

 

  . عدد البحوث والباحثين وفقاً للمؤسسات البحثية4جدول  

 % البحوث عدد البحوث عدد الباحثين المؤسسة البحثية ت

 62% 28 7 كلية الزراعة 1

 20% 9 3 الهيئة العامة للبحوث الزراعية 2

 18% 8 8 وزارة العلوم والتكنولوجيا 3

 100% 45 18 المجموع 

 

ارتفاع  عدد  البحوث التي  انجزتها   كلية  الزراعة  في مجال الزراعة المستدامة للخضر ،البالغة  4نستنتج  من جدول        

ويعزى  ذلك إلى إن اغلب الباحثين ينجزون بحوثهم لغرض الترقية العلمية   2006الى 1996للمدة من  62% بحثاً وبنسبة  18

    6∑d
2 

  n(n
2
-1) 

r = 1- 
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ويتضح من الجدول نفسه عدم  وجود الكادر البحثي  الكافي  المتخصص في مجال بحوث الزراعة المستدامة للخضر لعدة 

 بعض الباحثين من مناطقهم إلى مناطق أخرى .  أسباب منها :  أحالة  العديد  من الباحثين إلى التقاعد،هجرة

كان  محدوداً  للمؤسسات  الثالث ويعزى ذلك الى ان توجه  1996-1998وأظهرت  النتائج  ان عدد  البحوث المنجزة  للمدة 

بشكل    1998-2002هذه  المؤسسات  نحو بحوث الزراعة المستدامة كان محدودا  خالل   تلك  المدة  وارتفع  في  المدة  

تدريجي ويعزى  ذلك الى ان اغلب الباحثين أدركوا أهمية استخدام  بدائل كالمكافحة الحيوية  وغيرها بسبب  فقدان معظم 

المبيدات الكيميائية فاعليتها في المكافحة بمرور الوقت فضال عن األضرار الناجمة عن استخدامها ويعد هذا االسلوب من  

 على المستوى العالمي . المكافحة احد التوجهات الحديثة

  اما المدةكانت مرتفعة ،    1998 - 2002قسم  وقاية  النبات   خالل  المدة    -وان  البحوث  التي  انجزتها   كلية  الزراعة 

الوضع االمني حيث   وربما يعزى ذلك الى سوء 2006 2005-ثم  نجدها  تنخفض خالل المدة  ،  كانت  متذبذبة 2004-2003

تجارب الباحثين كانت تجرى في حقول المزارعين وفي مناطق متعددة  كاللطيفية واليوسفية  والمدائن  وابي غريب  ان معظم

ثم  ادى ذلك الى صعوبة  وصول  الباحثين  الى  مناطق  اجراء  التجارب فضال  عن عدم توفر  اإلمكانيات  المادية  من   

اما   بالنسبة  لبحوث  الهيئة  العامة للبحوث   مطلوب لغرض انجاز البحوث.ادوات  ومستلزمات   مختبرية  ضمن المستوى ال

حيث إن   1997-2004قسم  وقاية  المزروعات فقد كان انجاز بحوث الزراعة المستدامة للخضر متذبذباً  للمدة   -الزراعية 

السونة على الحنطة والشعير اضافة  اغلب نشاط  المؤسسة  كان  مقتصراً بشكل  رئيس على مكافحة افات  النخيل  وحشرة 

الى مشروع  االدارة المتكاملة الفات القطن بانتاج  المتطفل  ترايكوكراما  لمكافحة  دودة جوز القطن  الشوكية  ومشروع 

ن  المكافحة الحيوية للحمضيات اما  البحوث  المتعلقة  بمحاصيل  الخضر  فكان  التركيز عليها محدوداً بسبب  قلة  الباحثي

حيث الحظ   2005-2006المتخصصين في هذا المجال ، واظهرت النتائج  انخفاض معدل  انجاز البحوث    خالل المدة 

الباحث خالل  زياراته  المتكررة  للمؤسسة  تلكؤاً  كبيراً  في ممارسة  الباحثين  لنشاطهم البحثي  فضال عن ان اغلب تجاربهم  

 خارجها)في حقول المزارعين(بسبب صعوبة تنقلهم من والى الهيئة.  يتم انجازها  داخل  المؤسسة وليس 

قسم المكافحة المتكاملة فقد  كان انجاز البحوث فيها متفاوتا  حيث نجد  ارتفاع   -اما بالنسبة لوزارة العلوم  والتكنولوجيا        

دولة المادي لهذه المؤسسة  خالل  تلك الحقبة  ويعزى ذلك  الى دعم  ال  2001الى   1999عدد  البحوث  المنجزة  للمدة  من 

البحوث  المنجزة  بسبب  انتقال  المؤسسة  البحثية  من  موقعها  في  منطقة  ،اما في  الحقبة  التي  تليها فنجد انخفاضاً  في عدد  

التويثة التابع الى  منظمة  الطاقة  الذرية  سابقا  الى موقعها  الحالي  في  الجادرية  بسبب الظروف  التي مر بها البلد، وقلة 

 مستلزمات البحث العلمي المادية والمختبرية والحقلية   

 

   ديد المستوى المعرفي لكل من الوقائيين والمرشدين الزراعيين والمزارعين بنتائج البحوث .ثانيا :تح

 

 المقارنة بين الفئات الثالث باحتساب متوسط مستوى المعرفة  والنسبة المئوية. -1

دنى درجة  تم  وهي ا 1تراوحت درجات المستوى المعرفي للوقائيين ،لنتائج بحوث الزراعة المستدامة للخضر من        

درجة  وهي  اعلى   درجة  حصل  عليها  بعض  المستجوبين من    9،الى  0الحصول عليها  من  أدنى  درجة  ممكنة  وهي 

وهي  ادنى  درجة  0وتراوحت درجات المستوى المعرفي للمرشدين من  6.062وبمتوسط   مقداره   24أعلى  درجة  ممكنة  

،وفيما يتعلق بالمزارعين   3.166وهي اعلى درجة حصل عليها المرشدون  بمتوسط مقداره   درجة  6تم  الحصول عليها  الى 

درجة  وهي اعلى  درجة  حصل    4وهي ادنى درجة تم الحصول عليها  ،الى   0فقد تراوحت  درجات  المستوى المعرفي من 

 : درجة ، كما موضحة بالجدول األتي  2.842عليها  المزارعون بمتوسط مقداره 

 

 . المقارنة بين الفئات الثالث الوقائيون ،المرشدون والمزارعون وفقا لمستواهم المعرفي5جدول 

 العدد متوسط مستوى المعرفة بالدرجة المئوية  24متوسط المعرفة من  الفئة 

 16 25.25 6.062 وقائيون 

 30 13.19 3.166 مرشدون

 40 3.54 0.850 مزارعون 
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ل اعاله إن كل من الفئات الثالث الوقائيين والمرشدين والمزارعين  حصلوا على نسب مئوية منخفضة  يتبين من الجدو      

بالتتابع  ،ويُستنتج من ذلك إن مستوى  معرفة  الفئات  الثالث لنتائج بحوث الزراعة  25.25%,13.19%,3.54%وقدرها 

ا  إلى عدم وجود  تدفق منظم والية محددة المستدامة  للخضر  )التخصص  الوقائي( يوصف بالمنخفض، ويعود هذ

ان   4وواضحة لنتائج البحوث من  مصادرها  إلى  الوقائيين  والمرشدين  ومن ثم  الى المستهدفين ، ويُستنتج  من جدول 

ئيون  متوسط  معرفة   الوقائيين  جاء  بالمرتبة  األولى  ويليهم   في  ذلك المرشدون الزراعيون  وهذا يُفسر كون  الوقا

أصحاب  تخصص في مجال وقاية المزروعات فضال عن ذلك ربما كانت لديهم  مشاركة  اكبر  بالعديد من المحاضرات  

المتخصصة  التي تنظمها المؤسسات البحثية ،في  حين يأتي  المزارعون  بالمرتبة األخيرة ،ويعود هذا  الى ان  معظم 

 ولم يروج لها إرشاديا .البحوث )التقانات( لم تصنع وتجهز للمزارعين 

 المقارنة بين الفئات الثالث باحتساب المتوسط والنسبة المئوية للمبيدات التي صنعت فقط .   -1

بما ان معظم المبيدات الحيوية ليست جميعها مصنعة ومروج لها تجاريا فقد ارتأينا ان نختبر بعد  ذلك  المزارعين        

وقد   24ستة اسئلة فقط من  األسئلة   6التي روج  لها تجاريا وإرشاديا وتضمن االختبار  والمرشدين  والوقائيين بالمبيدات 

تمت المقارنة  بالمستوى المعرفي  للفئات الثالث  باألسئلة الستة المتعلقة بالمبيدات الثالث التي صنعت وروج لها إرشاديا 

 . 6بين الفئات الثالث هي،جدول وهي)التحدي ،الصمود ، النصر( فكانت  نتائج التحليل للمقارنة 

 

 . المقارنة بين الفئات الثالث الوقائيون ،المرشدون والمزارعون6جدول 

 العدد متوسط مستوى المعرفة بالدرجة المئوية  6متوسط المعرفة من  الفئة 

 16 43.75 2.625 وقائيون 

 30 21.1 1.266 مرشدون

 40 14.16 0.850 مزارعون 

 

ان كل من الفئات الثالث الوقائيين والمرشدين والمزارعين حصلوا على نسب مئوية منخفضة  6دول  يتبين  من ج     

بالتتابع ،وربما يعزى سبب ذلك الى انقطاع المبيدات الحيوية لمدة زمنية  التقل عن  43.75%,21.1%,14.16%وقدرها 

ان متوسط  معرفة   الوقائيين   6يُستنتج من  جدول   سنوات مما ادى الى صعوبة تمييزها عن  بقية المبيدات الحيوية كما 4

جاء  بالمرتبة  األولى ويليهم في ذلك المرشدون الزراعيون ،ويعود هذا ربما الى وجود دور اكبر للوقائيين في إيصال 

هر  وتوضيح نتائج المبيدات المصنعة الى المزارعين بصفتهم  أصحاب  تخصص  في  مجال   وقاية المزروعات ،  ويظ

ذلك   ضعف   مشاركة  المرشدين  الزراعيين  بالندوات  والمحاضرات المتخصصة  بنتائج  البحوث التي تنظمها 

المؤسسات البحثية. في حين  يأتي المزارعون بالمرتبة األخيرة ، ويعزى  ذلك  إلى  أسباب عديدة  منها : قلة  المدة  

ألسواق  مما أدى  ذلك  إلى  قلة عدد المزارعين الذين تبنوا المبيد الحيوي، الزمنية التي عرضت  بها  المبيدات الحيوية  با

 و ضعف األنشطة اإلرشادية المقدمة إلى المزارعين .

 

 ثالثا:تحديد أدراك الوقائيين،المرشدين الزراعيين والمزارعين ألهميةممارسات الزراعةالمستدامة 

اب أهمية  كل ممارسة وذلك بضرب  كل  قيمة رقمية  بعدد  أفراد  العينة  الذين  لتحديد  األهمية النسبية  لكل ممارسة فقد تم حس

استجابوا  لتلك  القيمة، ثم قسم المجموع  على عدد إفرادها، أظهرت النتائج  إن مؤشرات إدراك  أهمية  ممارسات الزراعة 

 2.17-3.97ت لدرجة موافقة  عينة البحث تقع بين مؤشراً حصلت على متوسطا 16المستدامة ، بالنسبة للوقائيين  البالغ عددها 

،  في  حين  وقع  متوسط  إدراك  أهمية  ممارسات  الزراعة   المستدامة   بالنسبة   3.40درجة،ومتوسط للمتوسطات  

،  فيما  حصل  المزارعون على  متوسطات تقع بين 23.1درجة ، ومتوسط   للمتوسطات    1.95-4.40للمرشدين  بين 

درجة على مقياس  2.26-3.26ومتوسط  كلي لألوساط المرجحة يقع بين   2.28درجة ، ومتوسط  للمتوسطات  2.75-1.90

 .2جدول  1-5من 
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 .الوسط المرجح والمتوسطات لمؤشرات ممارسات الزراعة المستدامة7جدول

الوسط  المزارعون المرشدون يون الوقائ المؤشرات                                                          ت

 المرجح

توصي بتجنب استخدام المبيدات الحشرية والبكتيرية  1

    والفطرية                          

3.42 3.00 2.30 2.75 

تحترم القيم اإلنسانية، أي تحافظ على إشكال الحياة  2

         البشرية والنباتية والحيوانية.

3.87 3.36 2.30 2.96 

 2.98 2.50 3.10 3.97                                        تساعد على تحقيق مردود اقتصادي أفضل للمزارعين  3

 3.26 2.15 4.40 3.90  تعمل على توفير منتجات غير ملوثة وذات نوعية جيدة                                     4

 3.04 2.20 3.86 3.65                                                           تحافظ على الموارد الطبيعية             5

تعمل على استخدام وسائل متعددة غير كيميائية لمكافحة  6

     اآلفات وتقليص أضرارها 

3.85 3.73 2.35 3.11 

 3.02 2.42 3.40 3.81                                                            تهدف إلى تحقيق حياة أفضل للمجتمع  7

 3.06 1.90 4.16 3.95 تحافظ على سالمة البيئة من التلوث والتدهور                                                   8

اليمكن تطبيق الزراعة المستدامة في معظم األوضاع  9

 المناخية ومعظم أنواع الترب

3.87 2.37 2.10 2.52 

 2.36 1.92 2.46 3.30 تلحق األضرار بالحشرات الملقحة مما يقلل نسبة التلقيح 10

 2.26 1.90 2.80 2.17 تؤدي إلى زيادة اإلصابات المرضية والحشرية للنباتات 11

ال تؤمن االحتياجات المتغيرة للمجتمع في الوقت الحاضر  12

 والمستقبل

2.65 2.83 2.70 2.73 

 2.76 2.55 2.93 2.97 األرضي من التلوث   ال توفر حماية للماء  13

تلحق األضرار باألعداء الطبيعية  14

 لآلفات)مفترسات/متطفالت(

3.07 2.93 2.75 2.87 

 2.32 2.30 2.16 2.70 ال عالقة للزراعة المستدامة بصحة اإلنسان والحيوان    15

 2.30 2.16 1.95 3.35 تعمل على زيادة العمليات المتعلقة بخدمة المحصول 16

 2.76 2.28 3.10 3.40 متوسط المتوسطات  

 

تعمل على  استخدام وسائل ، تعمل على توفير منتجات غير ملوثة وذات نوعية جيدة ان مؤشرات ) 2يُستنتج من جدول     

قد حصلت على (تحافظ  على  سالمة البيئة من التلوث والتدهور متعددة غير كيميائية  لمكافحة  اآلفات وتقليص أضرارها ،

درجة  على التوالي وهذا يفسر تأكيد عينة  البحث على  ضرورة   توفير 3.26 3.11,3.26,أوساط مرجحة مرتفعة وقدرها 

منتجات غير  ملوثة ، ومن  جانب  أخر  ضرورة  ايجاد بدائل غير كيميائية لمكافحة االفات اضافة الى ضرورة المحافظة على 

وهذا  ناتج  عن معرفتهم بمخاطر اآلثار  الناجمة عن  استخدام الملوثات البيئية ومن جملتها األسمدة البيئة من التلوث التدهور، 

درجة، وهذا  يفسر 3 04.والمبيدات الكيميائية ،في حين حصل مؤشر)تحافظ على الموارد الطبيعية(على وسط مرجح وقدره

) تهدف إلى تحقيق حياة أفضل ،في حين حصل مؤشرا  إدراك اكبرللعينة حول االستنزاف الحاصل بالموارد  الطبيعية 

للمجتمع، تحترم القيم  اإلنسانية ، أي  تحافظ  على  إشكال الحياة البشرية والنباتية  والحيوانية( على  أوساط  مرجحة  وقدرها   
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لزراعة المستدامة  على درجة  ويدل هذا إلى  وجود  إدراك عالي  لدى  عينة   البحث   لتأثير   ممارسات   ا 2.96-3.02

تساعد على تحقيق  إن  مؤشر  )   2نواح ٍ اجتماعية  تهم المجتمع  بشكل عام والمزارعين بشكل خاص،و يُستنتج من جدول 

درجة ،وهذا   يفسر التأكيد  على الجانب  2.98( ، حصل  على  وسط  مرجح وقدره مردود اقتصادي أفضل للمزارعين

لزراعة  المستدامة، لكونه الجزء األكثرأهمية وخاصة من  قبل المزارعين ،  و يتضح من الجدول االقتصادي  الذي  تحققه ا

ال توفر  حماية للماء األرضي من التلوث ، توصي  بتجنب استخدام  المبيدات الحشرية  والبكتيرية  السابق حصول المؤشرات  )

توالي ، ويدل  هذا على  معرفة  عينة  البحث بخطورة درجة  على ال 2.75,2.76( على أوساط مرجحة وقدرها والفطرية

استخدام المبيدات الكيميائية وأثرها  على النواحي البيئية، ومن جانب أخر على ماتتركه من مخلفات في التربة والمياه والنباتات 

زيادة اإلصابات المرضية ) تلحق األضرار بالحشرات الملقحة  مما يقلل نسبة التلقيح،تؤدي إلى . أما بالنسبة  للمؤشرات

والحشرية  للنباتات،تعمل على  زيادة العمليات  المتعلقة  بخدمة المحصول(حصلت على أوساط مرجحة منخفضة وقدرها 

درجة وهذا يفسر إن  تجنب هذه  الممارسات يُعد اتجاهاً  حديثاً  بالزراعة  ومن المحتمل أن  يكون قد اطلع  ,2.30,2.26 1.36

 ذوو االختصاصات الدقيقة فقط )الوقائيون(.  عليه بالتفصيل

ان  ادراك الوقائيين الهمية ممارسات الزراعة المستدامة اكبر من ادراك اقرأنهم  من اإلرشاديين    2و يُستنتج من جدول      

دين ، فيما أظهرت بالنسبة للمرش 23.1بينما بلغ  3.40والمزارعين  اذ بلغ  متوسط  المتوسطات  بالنسبة  الدراك الوقائيين 

النتائج انخفاض مستوى  ادراك  المزارعين   الهمية   ممارسات  الزراعة  المستدامة  ، حيث   كان  متوسط   المتوسطات   

وهو  ادنى من  مستوى  ادراك  كل  من  الوقائيين   والمرشدين  الزراعيين  الذين  حصلوا على متوسط للمتوسطات   2.28

 متوسط .لإلدراك اعلى من ال

وهو مستوى ادراك متوسط  الهمية  الزراعة    2.76أما  متوسط   المتوسطات  المرجحة  بالنسبة  للفئات  الثالث  فقد بلغ      

المستدامة ،مما يستوجب بذل المزيد من االنشطة  االرشادية  التي تستهدف التوعية باهمية الزراعة المستدامة السيما بالنسبة 

 للمزارعين .

 عا:تحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة الخاصة بالمرشدين الزراعيين ومستواهم المعرفي  بنتائج بحوث الزراعة المستدامةراب

. 

 المشاركة بالدورات التدريبية   -1  

  لغرض اختبار العالقة بين مستوى معرفة  المرشدين الزراعيين بنتائج بحوث الزراعة المستدامة للخضر، ومستوى     

مشاركتهم  بالدورات  التدريبية  ، قسم  المرشدون المشمولون بالبحث  إلى  أربع فئات حسب  مستوى مشاركتهم   بالدورات 

ضمن فئة   63.33%التدريبية، وحسب  عدد  المبحوثين  والنسب  المئوية  في  كل  فئة إذ كانت أعلى نسبة للمبحوثين هي 

واسع ، لم أشارك    ضمن  فئتي  10%دود ،في حين ظهرت اقل نسبة  والبالغة  ضمن فئة مح % 16.66متوسط،تليها نسبة

ونستنتج  من  ذلك  ان المشاركة  بالدورات  التدريبية  للمبحوثين  الذين شملتهم الدراسة   يوصف  بالجيد الن نسبة 

 .8( حصلوا على مستوى مشاركة واسع ومتوسط جدول %73.33)

 

 قاً للمشاركة بالدورات التدريبية واعدادهم ونسبهم المئوية وعالقته بمستوى المعرفة. توزيع المرشدين وف8جدول 

  

الدورات 

 التدريبية

 متوسط المعرفة % العدد

 لكل فئة

قيمة معامل 

 االرتباط

 tقيمة اختبار

 المحسوبة

 tقيمة اختبار

 الجدولية

مستوى 

 المعنوية

  3 10% 3 واسع

 

0.149 

 

 

 

0.801 

 

 

 

2.048 

 

 

غير 

 نويمع

 3.68 63.33% 19 متوسط

 2.4 16.66% 5 محدود

 1.67 10% 3 لم أشارك

  100% 30 المجموع

ولمعرفة  العالقة  بين  مستوى  معرفة  المرشدين  الزراعيين  بنتائج بحوث الزراعة المستدامة ومشاركتهم بالدورات         

( وهذا  يدل على  وجود عالقة موجبة  0.149الذي بلغت  قيمته )  Spearman- Brownالتدريبية، استخدم  معامل االرتباط 

(   وهو يقل  عن 0.801و بلغت قيمته المحسوبة  )  tضعيفة  بين  المتغيرين ، وللتأكد  من معنوية العالقة استخدم اختبار 

ة غير معنوية  بين  المتغيرين ، لذا يرفض  ( وهذا يدل على ان العالق0.05( عند مستوى االهمية )2.048قيمتها   الجدولية )

الفرض  البحثي الذي نص على ان هناك  عالقة  معنوية بين مستوى معرفة المرشدين الزراعيين  ومشاركتهم بالدورات 

 التدريبية .    
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 المشاركة بالمؤتمرات     -2

بحوث الزراعة المستدامة للخضر ومستوى   لغرض اختبارالعالقة بين مستوى معرفة المرشدين الزراعيين بنتائج        

مشاركتهم  بالمؤتمرات ، قسم المرشدون المشمولون بالبحث إلى أربع  فئات حسب مستوى مشاركتهم بالمؤتمرات وتم حساب 

(  ضمن فئة محدود،تليها نسبة 53.33%عدد  المبحوثين والنسب المئوية في كل فئة  إذ كانت أعلى نسبة للمبحوثين هي )

( ضمن فئة  متوسط ، ولم  تحصل  فئة  واسع على  20%( ضمن فئة لم اشارك، في حين ظهرت اقل نسبة والبالغة )%26.66)

 .0أي نسبة . ونستنتج من ذلك أن المشاركة بالمؤتمرات للمبحوثين الذين شملتهم الدراسة هو  ضعيف ، جدول 

 

 ونسبهم المئوية وعالقته بمستوى المعرفة توزيع المرشدين وفقاً للمشاركة بالمؤتمرات واعدادهم 9جدول

المشاركة 

 بالمؤتمرات

 متوسط المعرفة % العدد

 لكل فئة

قيمة معامل 

 االرتباط

 tقيمة اختبار

 المحسوبة

 tقيمة اختبار

 الجدولية

مستوى 

 المعنوية

  - - - واسع

 

0.309 

 

 

 

1.726 

 

 

 

2.048 

 

 

غير 

 معنوي

 2.5 20% 6 متوسط

 4 53.33% 16 محدود

 2.125 26.66% 8 لم أشارك

  100% 30 المجموع

ولمعرفة  العالقة  بين  مستوى  معرفة المرشدين الزراعيين  بنتائج  بحوث الزراعة المستدامة ومشاركتهم بالمؤتمرات،        

قة  موجبة  ضعيفة بين ( وهذا يدل على وجود عال0.309الذي بلغت قيمته ) Spearman- Brownاستخدم معامل االرتباط 

 2.048وهو يقل عن قيمتها  الجدولية   1.726وبلغت قيمته المحسوبة  tالمتغيرين،وللتأكد من معنوية العالقة استخدم  اختبار 

 وهذا يدل على ان العالقة غير معنوية  بين المتغيرين. 0.05عند مستوى  االهمية 

 

 االتصال بمصادر المعلومات  -3 

بار العالقة بين مستوى معرفة المرشدين الزراعيين بنتائج بحوث الزراعة المستدامة للخضر، واالتصال  لغرض اخت     

بمصادر المعلومات، قسم  المرشدون  إلى  أربع  فئات  حسب مستوى  اتصالهم بمصادرالمعلومات، وحسب عدد المبحوثين 

(  26.66%(  ضمن  فئة  متوسط ، تليها  نسبة )53.33%)والنسب المئوية في كل فئة إذ كانت أعلى نسبة للمبحوثين هي  

( ضمن فئة 3.33%( لفئة محدود في حين ظهرت اقل نسبة والبالغة )16.66ضمن  فئة  لم  اتصل ، وتليها نسبة )

 12واسع،ونستنتج من ذلك أن االتصال بمصادرالمعلومات للمبحوثين الذين شملتهم الدراسةهومتوسط يميل لالنخفاض جدول

 

 . توزيع المرشدين وفقاً لالتصال بمصادر المعلومات واعدادهم ونسبهم المئوية وعالقته بمستوى المعرفة11دولج

مصادر 

 المعلومات

 متوسط المعرفة % العدد

 لكل فئة

قيمة معامل 

 االرتباط

 tقيمة اختبار

 المحسوبة

 tقيمة اختبار

 الجدولية

مستوى 

 المعنوية

  5 3.33 1 واسع

 

0.423 

 

 

 

2.473 

 

 

 

2.048 

 

 

 

 معنوي* 

 3.812 53.33% 16 متوسط

 3 16.66% 5 محدود

 2.125 26.66% 8 لم اتصل

  100% 30 المجموع

    0.05*مستوى األهمية عند 

      

ر المعلومات ولمعرفة العالقة  بين  مستوى  معرفة  المرشدين  الزراعيين  بنتائج بحوث الزراعة المستدامة واتصالهم بمصاد 

( وهذا يدل على وجود  عالقة  موجبة  ضعيفة  0.423الذي بلغت  قيمته )   Spearman -Brown، استخدم معامل االرتباط 

( وهو أعلى  من  قيمتها  2.473و بلغت قيمته المحسوبة  )  tبين  المتغيرين ، وللتأكد من معنوية العالقة استخدم اختبار 

 ( وهذا  يدل على ان العالقة  معنوية بين المتغيرين .0.05وى  االهمية )( عند مست2.048الجدولية )
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 االستنتاجات والتوصيات 

وبشكل  تدريجي  يدل على توجه الباحثين نحو انجاز بحوث غير تقليدية نتيجة  1998-2002إن  ارتفاع  عدد  البحوث  للمدة 

لمكافحة  وتبني أساليب حديثة في ذلك،كما ان انخفاض عدد البحوث إدراكهم بضرورة وضع بدائل للكيمياويات المستخدمة في  ا

للمؤسسات البحثية الثالث  يعزى  إلى  تدهور  الوضع  األمني ، ويعزى  انخفاض  مستوى   2003-2006المنجزة للمدة 

للخضر )التخصص معرفة  كل  من  الوقائيين  والمزارعين والمرشدين الزراعيين بنتائج  بحوث  الزراعة المستدامة   

سنوات ، وان  ارتفاع  مستوى  معرفة   4الوقائي( التي  صنعت  وروج  لها  إرشاديا إلى انقطاع  هذه المبيدات لمدة التقل عن 

الوقائيين  بنتائج  بحوث  الزراعة  المستدامة  بشكل  نسبي  مقارنة  بمستوى معرفة  المرشدين الزراعيين والمزارعين، يعطي 

ن الوقائيين اكثر تفاعال مع الباحثين في مجال الوقاية ، اما  االنخفاض  الشديد  في  مستوى  معرفة  المزارعين  مؤشرا على ا

بنتائج  بحوث  الزراعة المستدامة فيعزى الى عدم  انسيابية  المعارف  المتعلقة  بالزراعة المستدامة وهذا يدل على ضعف 

الباحثان بضرورة  تأهيل  كادر بحثي  يسهم  في  انجاز البحوث في مجال   دوراالرشاد في هذا المجال ،وأخيرا يوصي 

التابع للهيئة    IPMالزراعة المستدامة للخضر )التخصص الوقائي( ،و شمول المركز الوطني  لإلدارة  المتكاملة لالفات 

د  محاضرات  متخصصة  وعقد  العامة للبحوث الزراعية على  أنشطة تتعلق بمكافحة اآلفات التي تصيب الخضر ،و اعدا

ندوات  ودورات  تدريبية مكثفة  لكل من الوقائيين والمرشدين  الزراعيين  من  المؤسسات  البحثية   بالتنسيق   مع  الهيئة   

العامة   لإلرشاد  الزراعي بخصوص النتائج البحثية ،واعداد برامج  ارشادية متخصصة )ارشاد  متخصص في مجال الزراعة 

دامة(  والترويج  اإلعالمي  المكثف  لممارسا ت  الزراعة  المستدامة  السيما  للمزارعين  مع االستفادة من معارفهم المست

 المحلية  في تطبيقها .
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