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االحتياجات المعرفية لمزراع فى مجال اإلنتاج اآلمن لمخضر والفاكية ببعض قرى 
 محافظة اإلسكندريةب رمنطقة بنجر السك

 
 سكينة محمد إبراىيم – حمود رجب التركىم -خالد السيد محمد

 معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية
 
 صخمالم
معرفية لمزراع فى مجال اإلنتاج اآلمن لمخضر استيدفت الدراسة التعرف عمى االحتياجات ال

محافظة اإلسكندرية ، وكذلك معرفة أىم بوالفاكية وذلك ببعض قرى منطقة بنجر السكر 
المشكبلت التى تواجو المزارعين والتى تعوق دون إنتاج غذاء آمن من الخضر والفاكية 

ة خبلل شيرى إبريل وقد تم جمع بيانات الدراسة بطريقة االستبيان بالمقابمة الشخصي
مبحوثًا من قرى  02من عينة عشوائية باألسموب التتابعى قواميا  0202ومايو عام 

 البصرة ، وبغداد ، وأبو مسعود بمحافظة اإلسكندرية .
سبعة بنود ُتشكل حزمة من  مقياسا من الدراسة طورت وفى سبيل تحقيق ذلك فقد

يا المزارع فى مزرعتو فى سبيل إنتاجو الممارسات المزرعية الجيدة التى يجب أن ييتم ب
غذاء آمن من الخضر والفاكية وىى : التركيب المحصولى ، مصادر تسميد وتغذية 
األرض فى المزرعة ، تحسين ظروف المزرعة ، الوعى اإلروائى لممزارع ، مدى تطبيق 

قية عمى المزارع ألساليب المكافحة المتكاممة لآلفات ، اإلىتمام ببعض المعامبلت التسوي
 المنتج من الخضر والفاكية ، السموك البيئى لممزارع .

وقد استخدم فى تحميل البيانات إحصائيًا كل من النسب المئوية ، والجداول التكرارية ، 
سموب اإلنحدار  والمتوسط الحسابى ، واإلنحراف المعيارى ، ومعامل االرتباط البسيط وا 

حرجة لقياس ثبات اإلختبار ، ومعادلة ألفا وكرونباخ المتعدد باإلضافة إلى معادلة النسبة ال
 لقياس صدق المقياس المستخدم .

من المبحوثين من ذوى اإلحتياج الشديد جدًا  ٪00وأوضحت النتائج البحثية أن     
لممعارف المتعمقة بممارسات وعمميات اإلنتاج السميمة لمزراعة اآلمنة لمخضر والفاكية ، 

حثية  وجود عبلقة ارتباطية طردية معنوية عند المستوى اإلحتمالى كما أظيرت النتائج الب
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( بين المتغير التابع وبين كل من المتغيرات المستقمة التالية : حجم الحيازة 2020)
األرضية ، ودرجة اإلتجاه نحو التغيير ، ودرجة إتجاه الزراع نحو إستخدام األساليب 

( مع كل 2020وجبة عند المستوى اإلحتمالى )التكنولوجية ، فى حين كانت ىذه العبلقة م
من الدافع اإلنجازى ، ودرجة التخطيط فى إدارة المزرعة ، كذلك أوضحت النتائج وجود 

( بين كل من درجة اإلحتياج 2020عبلقة ارتباطية معنوية سالبة عند المستوى اإلحتمالى )
لنتائج أن المتغيرات ذات . كما اوضحت ا ودرجة القدرية لممبحوثين المعرفى كمتغير تابع

من التباين الحادث  ٪50العبلقة االرتباطية المعنوية مع المتغير التابع قد فسرت حوالى 
وىذا يدل عمى أن ىناك  20500( 0فى المتغير التابع ، حيث بمغ معامل التحديد )ر

 . من المتغير التابع ٪00متغيرات أخرى لم تتناوليا الدراسة مسئولة عن تفسير حوالى 
من الزراع  ٪02وقد استخمصت الدراسة عدد من المشكبلت التى يواجييا أكثر من 

المساحات المطموب زراعتيا من ، بمنطقة البحث كان أىميا: غياب المعمومات التسويقية
كل محصول ، المواعيد المناسبة لمزراعة ، متوسط األسعار ... ، كذلك عدم وجود نظام 

لجودة ، السعر ، عمميات التداول المختمفة( ، وعدم وجود تسويقى يأخذ فى االعتبار )ا
شكواىم  الغالبية العظمى من المبحوثين سوق محمى يستوعب جزء من اإلنتاج ، كما أبدى

فى  من عدم وجود جمعيات تسويقية متخصصة لتسويق المنتجات من الخضر والفاكية ،
مياه الرى كمًا ونوعًا وعدم عدم توفر  حين اجمع غالبية الزراع المبحوثين عمى مشكمة

انتظام مناوبات الرى )العمالة والبطالة( ، وعدم معرفتيم بطرق ترشيد مياه الرى وكيفية 
المحافظة عمى خصوبة التربة ، وأبدى معظميم الرغبة فى تفعيل دور اإلرشاد الزراعى فى 

 األمثل .ار التركيب المحصولى يكل المجاالت السابقة وخصوصًا فى مساعدتيم فى اخت
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 المقدمة والمشكمة البحثية
يعتبر الغذاء هو أول وأهم المتطمبات لحياة اإلنسان، ومن حقه  الحوهول عميه   مهن ونظيه ، 
وحيث أن الزراعة هي المودر األساسي لمغذاء، لذا فمن األهمية بمكهان أن تتاهافر الوههود 

الزراعههي يعتبههر هههدفا أساسههيا  ألن يكههون تنتاوههها كافيايينظيفهها، و منههاي وحيههث أن زيههادة اإلنتههاج
بغههههرض تههههوفير االحتياوههههات الغذا يههههة، وفههههى نفههههس الوعههههت هههههو الشهههها ل األول لههههد  العممههههاء 

لههههذلد فقههههد  ادة اإلنتههههاج وحمايتهههه ييههههتمكانيههههة ز  المتواول عن كافة سبل والباحثين لمبحث
حاوهيل واء استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة اآلفات الزراعية لمحد من أارارها عمهى الم

المختمفههههة كاحههههد األسههههمحة لتعظههههيم اإلنتههههاج الزراعههههي ،تال أن أنتشههههار أسههههتخدامها أد  تلههههى أن 
تعههرض كههل شههل يي المههاء والهههواء والتربههةيي مههن حولنهها لمتمههوث، وعمههى الههر م مههن تومههاع كافههة 
المشهتغمين بالزراعهة عامهة، وبمكافحههة اآلفهات خاوهة، باهرورة اسههتخدام المبيهدات لوعهت لههيس 

ساهمة في زيادة اإلنتاج الزراعي لمواوههة الزيهادة السهكانية وطمهغ الغهذاء فهى كثيهر بقوير لمم
مهههن البمهههدان، تال أن هنهههاد أياههها تومهههاع عمهههى اهههرورة ترشهههيد اسهههتخدامها أوال، واسهههتخدامها 

 يبطريقة  منة حروا عمى سبلمة البي ة والمنتج الزراعي بل وعمى اإلنسان نفس 
لبي يههههة عمههههى وههههحة اإلنسههههان بسههههبغ سههههوء اسههههتخدام  ومههههن ناحيههههة أخر ،تههههداعت المخههههاطر ا

حوههول   لمواردههها، ومههن هنهها تعالههت الوههيحات باههرورة االهتمههام بالبي ههة وبحهه  اإلنسههان فههى
عمى منتوات  ذا ية  منة ونظيفة، وظهرت االتواهات تنهاد  باهرورة العمهل عمهى الحهد مهن 

 فالغهذاء ،نميهة المتكاممهةالتموث ليس فقط حفاظها  عمهى حه  اإلنسهان فهى ذلهد ولكهن لتحقيه  الت
يعنهههى مهههواطنين أوهههحاء عهههادرين عمهههى العمهههل والعطهههاء  المومهههة الزراعيهههة،  اآلمنننن والنظينننف

 (ي25، ص:2222
بمراحل مختمفة بدءا  من المزرعة ثم النقل ثم  تمر الغذاء من المتعار  عمي  أن عممية أنتاجو 

طمح معههرو  مههن المزرعههة تلههى المسههتهمد، وذلههد وفقهها  لموهه حتههى الووههول التوههنيو والتههداول
تلههى المسههتهمد وفههى كههل مرحمههة مههن هههذ  المراحههل يمكههن أن يحههدث لهه  تمههوث ويوههبح  ههذاءا  
حامبل  لممرض وبالتالى فإن تطبي  الممارسات السميمة فى كل مرحمة من هذ  المراحهل يهىد  

 (ي295، ص: 2226تلى تقميل خطر التموث وتقديم  ذاء وحى و من  حسن، 
لمخار والفاكهة وعيام كل مهن المنهتج والتهاور  والسميم  التداول اآلمن كر أنمن الودير بالذو 

تطبيه  وأتبههاع األوهراءات الوهحية والبي يههة السهميمة  يكهون لهه  مهردود تيوهابى لكههل والمسهتهمد ب
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 المههزارع  المنههتج( عمههى مقابههل موههز مههن الناحيههة االعتوههادية لمنتواتهه  مههنهم ،حيههث سيحوههل
خوهها ص ويهههدة مهههن حيهههث مواوههفاتها الشهههكمية، وعيمتهههها الغذا يهههة نتاوههه  سهههمعة ذات إل نتيوههة

لتههاور فإنهه  بتداولهه  الوههحيح لمخاههر والفاكهههة ياههمن ا أمهها وخموههها مههن مسههببات األمههراض،
تحقيهه  ربههح أفاههل وكههذلد تحقيهه  راهها المشههترين، حيههث يقههدم لهههم سههمعة سههميمة خاليههة مههن 

تداوله  الوهحيح لمخاهر والفاكههة بد ما المستهمبينالمخاطر الوحية،  واألارار الميكانيكية 
يامن الحوول عمى أكبر فا دة  ذا ية من مشتروات  ل  وألسرت ، وكذلد عدم تعريض نفس  
وأفراد أسرت  ألية مخاطر وحية باإلاافة تلهى العامهل االعتوهاد  الهذ  يتمثهل فهى عهدم فقهد 

ستشهارية الزراعيهة، أ  نسبة من تمهد المشهتروات نتيوهة التمه   مركهز الخهدمات اإلرشهادية واال
 تبلحظ أن  بمه 2228تنتاج مور من الخار والفاكهة لعام  باستعراضو   (ي2، ص: 2227
( مميهههون طههن عمهههى الترتيههغ وهنهههاد  فهها  واعهههدة لزيههادة الوهههادرات مهههو 9,9،   (20.5 حههوالى

 ( ي :www.sis.gov.eghttpمراعاة زيادة الكمية وتحسين وودة المنتج أياا  ي  
وتشهههير معظهههم التقهههارير أن موهههر مهههن أكبهههر الهههدول اسهههتهبلكا  لؤلسهههمدة والمبيهههدات حيهههث يبمههه  

( اع  المستخدم فى القارة اإلفريقية 07أاعا  المتوسط العالمى وأكثر من   4استهبلكها 
يهواز   وعدرت الموالس القومية المتخووة الخسا ر الناومهة عهن تمهوث البي هة فهى الريه  مها

 (ي3، ص: 2224مميون فدان  يوس ،  2.4تنتاج مساحة تزيد عن 
العمل عمى ترشهيد اسهتخدام الكيماويهات الزراعيهة مهن أسهمدة ومبيهدات  مع  األمر الذ  يتطمغ

وكههذلد العمههل عمههى تعظههيم االسههتفادة مههن المخمفههات الزراعيههة خوووهها  مههو تههدنى مسهههتويات 
خريوين فى الموتمعات الريفية الوديدة باألرااى الع و المعار  والخبرات والمهارات لد  الزرا 

( ومن هنا 68، ص: 0998المستومحة والتى أسفرت عنها نتا ج الدراسات والبحوث  عمر، 
تههههزداد الحاوههههة لمموهههههوادات اإلرشههههادية لزيههههادة معههههار  الههههزراع وتكههههوين الخبههههرات لههههديهم وثقههههل 

دهها، فاهبل  عمهى اهرورة تمهدادهم بحهزم مهاراتهم فى موال تثراء األرض الزراعية وتنمية موار 
التووهههيات المرتبطهههة بالممارسهههات الزراعيهههة السهههميمة الهادفهههة إلنتهههاج  هههذاء  مهههن فهههى المزرعهههة 
كإحد  المرتكزات الهامة لتحقي  الزراعة اآلمنة ونظهرا  لؤلهميهة االعتوهادية لزراعهات الخاهر 

حههوالى  2227فههى موههر عههام  والفكهههة بالنسههبة لممههزارع والتههى بمغههت المسههاحة المنزرعههة منههها
ألههه  فهههدان ومههها تبهههو ذلهههد مهههن زيهههادة فهههى تنتاويهههة الفهههدان لمعظهههم محاوهههيل الخاهههر  3324

ستوهههههبلح األرااهههههى ،  ( فهههههإن هنهههههاد 03-02، ص ص:  2229والفاكههههههة  وزارة الزراعهههههة واا

http://www.sis.gov.eg/
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تمكانيهههة كبيهههرة لزيهههادة اإلنتاويهههة الغذا يهههة كمههها  ونوعههها  مهههن الخاهههر والفاكههههة مهههن خهههبلل توعيهههة 
 ، تهههم تقهههديرها عين فيمههها يتعمههه  بتحسهههين المعهههامبلت الزراعيهههة واإلدارة المزرعيهههة السهههميمةالمهههزار 

مههههن تنتاويههههة الفههههدان الحاليههههةي وهههههذا البحههههث يسههههمط الاههههوء عمههههى  ٪52-25بمعههههدالت بههههين 
احتياوهات الههزراع المعرفيههة المرتبطههة بالممارسههات الزراعيهة الويههدة داخههل المزرعههة والتههى تعتبههر 

حد  الوسا ل الفعالهة لمعمهل عمهى تقميهل التمهوث هى الطري  لمشراكة  العالمية لمزراعة اآلمنة واا
 الغذا ى لئلنتاج الزراعى من الخار والفاكهةي     

 أىداف الدراسة: 
تحديهههد االحتيهههاج المعرفهههى لمهههزراع المبحهههوثين فيمههها يتعمههه  بالممارسهههات الزراعيهههة فهههى  -0

 موال اإلنتاج اآلمن لمخار والفاكهةي   
العبلعهة بهين دروهات االحتيهاج المعرفهى لمهزراع المبحهوثين وكهل مهن المتغيهرات  تحديد -2

 المستقمة المدروسةي
التعههر  عمههى أهههم المشههكبلت التههى تووهه  الههزراع المبحههوثين مههن ووهههة نظههرهم والتههى  -3

 تق  عا قا  أمام تنتاج  ذاء  من داخل مزارعهمي
 فروض الدراسة: 

 ة الفراين البحثين التالين:لتحقي  هد  الدراسة الثانى تم ويا 

تووهههد عبلعهههة ارتباطيهههة بهههين دروهههات االحتيهههاج المعرفهههى لمهههزراع المبحهههوثين وكهههل مهههن  -0
المتغيهههرات المسهههتقمة التاليهههة: السهههن، وحوهههم الحيهههازة األراهههية، ودروهههة القدريهههة، ودروهههة الهههدافو 

الههزراع نحههو قمص الووههدانى، ودروههة االتوهها  نحههو التغيههر، ودروههة اتوهها  تاإلنوههاز ، ودروههة الهه
 استخدام األساليغ التكنولوويةي  

تسهههههم المتغيههههرات المدروسههههة ذات العبلعههههة االرتباطيههههة المعنويههههة فههههى تفسههههير التبههههاين  -2
 الحادث فى دروات االحتياج المعرفى لمزراع المبحوثين كمتغير تابوي 

  ستعراض المرجعى:اإل
المزرعهة يوهغ تاهمينها فهى تطهار تن منظومة اإلنتاج اآلمن لمخار والفاكهة والتى تبهدأ مهن 

الممارسههات الزراعيههة السههممية أو الويههدة داخههل المزرعههة، وذلههد لاههمان أمههن وسههبلمة المنههتج 
، حيهههث تناولهههت عهههدد مههن الدراسهههات والكتابهههات الممارسهههات الزراعيهههة Food Saftyالزراعههى 

 Good Agricultural Practices (GAPs)السهميمة  الويهدة(، وأطمقهت عميهها موهطمح 
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 :httpوالههههذ  يمههههد الههههزراع بحههههزم المعههههار  البلزمههههة إلنتههههاج  ههههذاء  مههههن داخههههل مههههزارعهم  

edu-www.wsu ي وكهههذلد الممارسههههات الزراعيههههة األوربيههههة والمعبههههرة عههههن منظومههههة متكاممههههة)
من شان   إلنتاج  ذاء  من ووحى داخل المزرعة، فهى بمثابة معايير لئلنتاج الزراعى الذ 

أن  يهتم بإوراءات الممارسات الويدة والمتطمبات لؤلنشهطة الزراعيهة المختمفهة داخهل المزرعهة، 
والتههى عامههت بواههعها ومعيههة الممارسههات األوربيههة الزراعيههة السههميمة وهههى عبههارة عههن ومعيههة 

تمههد خاوههة  يههر هادفههة لمههربح مقرههها الر يسههى فههى ألمانيهها، واالشههتراد فيههها اشههتراكا  تطوعيهها  وتع
وتشههتمل  Food Safetyعمهى معهايير هادفههة وأحهد تمههد الممارسهات ههو امههن وسهبلمة الغههذاء 

 تمد الممارسات عمى أربعة عشر نقطة لمتحكم يمتزم الزارع بتطبيقها بنسغ مختمفة هى: 
دارة التربههة  التتبههو، وحفههظ السههوبلت، األوههنا  واألوههول النباتيههة، وتههارية ومكههان الزراعههة، واا

تخدام األسهمدة، والههر  والتسهميد، ووعايههة المحوهول، والحوههاد وتهداول المنههتج، والمعهدات، واسهه
دارة المخمفهههات والتمهههوث، ووهههحة وأمهههن وسهههبلمة المعامهههل والقاهههايا البي يهههة، واسهههتمارة تعميههه   واا

 (ي208، ص:2226المتعاممين مو المنتج الخارج من المزرعة لمشكاو   حسن، 
( 2، ص:2227شهههههادية واالستشهههههارية الزراعيهههههة، بينمههههها يتنهههههاول البعض مركهههههز الخهههههدمات اإلر 

الممارسهههات الزراعيهههة التهههى يوهههغ أن يتاهههمنها اإلنتهههاج اآلمهههن لمخاهههر والفاكههههة عمهههى دروهههة 
 التحديد عمى النحو التالى: 

استخدام األسمدة البمدية المكمورة بطريقهة وهحيحة، وعهدم اسهتخدام أسهمدة بمديهة  يهر مكمهورة 
بالخاههر والفاكهههة عريبههة الحوههاد، وعههدم اسههتخدام  فههى عطعههة أرض متاخمههة ألرض مزروعههة

ميا  ر  مخموطة بميا  ور  وحى، ونوعيهة السهماد البمهد  وطريقهة اسهتخدام ، نوعيهة ميها  
الر ، وميعاد الحواد ومكان الحوهاد، وتعب هة المنهتج الزراعهىي بينمها يهذكر الهبعض  الزراعهة 

 اتواهات هى:  ستةتتامن  ( الممارسات الزراعية اآلمنة5-0، ص ص: 2226النظيفة، 
 أوال: االتجاىات الحديثة فى مجال المكافحة المتكاممة لآلفات الزراعية ويتضمن: 

 العمميات المزرعيةي        -أ
 استخدام الفرموناتي  -غ
 استخدام المكافحة الحيوية  البيولووية(ي -ج
 زراعة أونا  نباتية مقاومةي -د
 المبكر  االستشعار عن بعد(ي  استخدام نظام التنبى واإلنذار ه ھ

http://www.wsu-edu/
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 ثانيٌا: التسميد األخضر.
 ثالثٌا: التسميد الحيوى ويتضمن: 

 مخوبات تثبيت النيترووين الوو ي -أ
 مخوبات تذابة وتغذية الفوسفات العاويةي  -غ

 رابعًا: السماد العضوى )الصناعى من المخمفات الزراعية(.
 اوية والمستصمحة حديثا.خامسًا: استخدام الطحالب كمحسن لؤلرض الصحر 

نتاج واعتماد التقاوي.  سادسًا: استخدام اليندسة الوراثية وا 
أن الههزراع بطبيعههتهم المهنيههة يمتحمههون فههى عبلعههة وطيههد   Nicanor perlasويههذكر         

بالطبيعههة ، ولههذلد فيوههغ أن تكههون عبلعههتهم بمكونههات البي ههة وههحيحة  اإليكولوويهها وههحيحة( 
ظ عمهى المزرعهة الفرديهة أمهر اهرور  يتطمهغ بعهض الممارسهات المزرعيهة وبالتالى فإن الحفا

 :المبل مة وهذا يعنى بالتحديد ما يمى 
اعتماد المزارع عمى مبيدات اآلفات فإن  يستخدم األسهاليغ الويهدة فهى التعامهل مهو  بدال من-أ

 ي                                    اآلفة  مثل المكافحة الحيوية مثبل ( 
 بدال من استخدام التسميد الكيماو  تطب  تدارة الخووبة المتكاممةي-غ

 من زراعة المحوول الواحد تلى التنوع المحوولى ألكثر من محوول يالتحول -ج

بدال  من المداومة عمى زراعة التقاو  المعاممة كيما يا  يوغ تبتكار تستراتيويات بديمهة تقهدم -د
 أنواع متوافقة مو البي ة ي

ال  مهن تهدهور التربهة واإلفهراط فهى تسهتخدام الميها  يوهغ عمهى المهزارع أن يطبه  أسهاليغ بد -ھ
 ويانة التربة والميا  ي

(http: www.cadi.ph/sustainable.htm). 

ية يمكههن مههن وأخيههرا  مههن االسههتعراض السههاب  فههإن هههذ  الدراسههة تعتمههد عمههى سههبعة بنههود ر يسهه
خبللهههها دراسهههة معهههار  المبحهههوثين المتعمقهههة بالممارسهههات الزراعيهههة الويهههدة  السهههميمة( المتعمقهههة 
باإلنتههههاج الزراعههههى اآلمههههن لمخاههههر والفاكهههههة وهههههى: التركيههههغ المحوههههولى ، وموههههادر تسههههميد 
وتغذيهههة األرض فهههى المزرعهههة، وتحسهههين ظهههرو  المزرعهههة، والهههوعى األروا هههى لممهههزارع، ومهههد  

 يغ المكافحة لآلفات والتسوي  الويد لممحوول، والسمود البي ى لممزارعي تطبي  أسال

http://www.cadi.ph/sustainable.htm
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 الطريقة البحثية
 أواًل: النطاق الجغرافى والبشرى لمنطقة البحث: 

يمثهل تعمهيم  هرغ النوباريهة الموهال الوغرافههى لمدراسهة وههى مهن منهاط  األرااهى المستوههمحة 
اعبههات تتبههو وهازتنميههة الخههريوين بههوزارة فههى جيميع وتاههم عههد  منههاط  يطمهه  عميههها تداريهها  مر 

 أيمهههن وأيسهههر و هههرغ النوباريهههة،  الزراعهههة واستوهههبلح األرااهههى وههههى مراعبهههات بنوهههر السهههكر
 والحمام، وطيبة، واالنطبل (ي

سهبو عهر   البيهة سهكانها مهن  منههاعريهة  27وتم اختيار منطقة بنور السكر أيمن والتى تام 
أفدنههة بينمهها الغالبيههة العظمههى لسههكان تمههد  6احة المنتفعههين الههذين حوههل كههل مههنهم عمههى مسهه

أفدنهههةي تال أن هنهههاد ثهههبلث عهههر  ههههى:  5القههر  مهههن الخهههريوين حيهههث حوهههل كهههل مههنهم عمهههى 
بغهههداد، والبوهههرة، وأبهههو مسهههعود  البيهههة سهههكانهم مهههن الخهههريوين الهههذ  حوهههل كهههل مهههنهم عمهههى 

حهث عمهى اعتبهار أن أفدنة فاكثر، وتهم اختيهار القهر  الهثبلث إلوهراء ههذا الب 02مساحة عدرها 
الحيههازات الكبيههرة تتههيح لممههزارع فروههة أكبههر لتنفيههذ الممارسههات الزراعيههة الويههدة وألن الخههريوين 
ههم أكثهر انفتاحها وتقهببل  لؤلفكهار الزراعيهة الوديهدة وههم يسهعون أكثهر مهن  يهرهم لتقبهل األفكهار 

والفول، والشعير، والتفهاح،  والمبتكرات الوديدة كما تتميز القر  الثبلثة بزراعة القمح والبرسيم،
سهاحات المزروعهة مهن كهل مو والووافة، والكرنغ كاهم المحاويل الشتوية عمى الترتيغ وفقها  لم

محوول، فاهبل عهن زراعهة البطهية الحمهو واألنانهاس والطمهاطم والهذرة الشهامية والبطهية المهغ 
الترتيههغ وتنطههو  والكوسههة والكنتههالوغ وعبههاد الشههمس والفمفههل كههاهم المحاوههيل الوههيفية عمههى 

 ٪22تمثهل نسهبة  ،وأبهو مسهعود شاممة هذا البحث عمى موموع الحا زين لقر  بغداد، والبورة
مزارعههها وفقههها لبيانهههات الخطهههة الزراعيهههة بهههالقر   352مهههن وممهههة الحههها زين بهههها، ويبمههه  عهههددهم 

ا مبحوثهه 27مبحوثهها بواعهو  92بمه  تومههالي العينهة باألسههموغ التتهابعى عههد و  2229الهثبلث عهام 
مبحوثهها بقريههة بغههداد تمثههل نسههبة  35مههن وممههة الحهها زين بههها،  ٪23تمثههل نسههبة  بقريههة البوههرة

مهههن وممهههة  ٪25مبحوثههها بقريهههة أبهههو مسهههعود تمثهههل نسهههبة  28مهههن وممهههة الحههها زين بهههها،  29٪
 ي2202الحا زين بها، وتم توميو البيانات فى الفترة ما بين أبريل تلى مايو
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 اإلجرائيةثانيًا: المفاىيم والتعريفات 
 المستوى المعرفى العام لممبحوثين: 

ويقوههد بهه  دروههة تلمههام المبحههوثين بالمعههار  المتوههمة بالممارسههات الزراعيههة الويههدة  السههميمة( 
المتعمقة باإلنتهاج الزراعهى اآلمهن لمخاهر والفاكههة، وتهم عياسهها مهن خهبلل توابهات المبحهوثين 

ة بنهود ر يسهية ههى: التركيهغ المحوهولى يتكون مهن سهبع  تم تعداد  بحيث عمى أس مة مقياس
( دروهههة ، وموهههادر تسهههميد وتغذيهههة األرض فهههى المزرعهههة 48-02وتتهههراوح درواتههه  مههها بهههين  
( دروهة، وتحسهين ظهرو  المزرعهة وتتهراوح درواته  مها بهين 68-04وتتراوح درواته  مها بهين   

روههة، ومههد  ( د33-00( دروههة، والههوعى اإلروا ههى لممههزارع وتتههراوح درواتهه  مهها بههين  8-20 
( دروههههة، 62-02تطبيهههه  المههههزارع ألسههههاليغ المكافحههههة المتكاممههههة وتتههههراوح درواتهههه  مهههها بههههين  

( دروههة، والسهههمود البي ههى لممهههزارع 32-4والتسههوي  الويههد لمحوهههول وتتههراوح درواتهه  مههها بههين  
( دروة، وتكون الدروة المعبرة عن المحتو  المعرفى لممزارع 69-23وتتراوح دروات  ما بين  

وث هههههى عبههههارة عههههن مومههههوع درواتهههه  الكميههههة التههههى يحوههههل عميههههها مههههن وممههههة تواباتهههه  المبحهههه
 ( دروةي 329-82الوحيحة عمى البنود السابقة لممقياس والتى تتراوح عيمتها النظرية من  

 االحتياجات المعرفية: 
 ويقود بها مقدار النقص أو الفووة المعرفية لد  الهزارع المبحهوثين، ويعبهر عنهها بقيمهة رعميهة
فههى اههوء النظههرة المعياريههة لمحاوههة، وذلههد بطههرح القيمههة الرعميههة المشههاهدة التههى حوههل عميههها 
المبحهههوث مهههن توابتههه  عمهههى وميهههو األسههه مة الخاوهههة بتحديهههد المسهههتويات المعرفيهههة مهههن الحهههد 

 األعوى لمقيمة الرعمية الخاوة بالمقياسي 
 المتغيرات المستقمة :

 نة ميبلدية وعت توراء البحثييقود ب  عمر المبحوث ألعرغ س :Ageالسن 
مقهدار مها يمتمكه  المهزارع المبحهوث مهن : Size of land Tenureحجنم الحينازة األرضنية 

 أرض زراعية مقدرة بالفدان والقيراط وعت توراء البحثي
 Fatalismالقدرية 

يعهههر  اإلمهههام القدريهههة بانهههها دروهههة انخفهههاض مقهههدرة الفهههرد عمهههى الهههتحكم فهههى مسهههتقبم   اإلمهههام، 
( حيهث يروههو الفههرد األحههداث فهى حياتهه  تلههى أمههور خاروهة عههن ترادتهه ، وتههم 286، ص:0994

عياسههههها بتوويهههه  موموعههههة عبههههارات لممبحههههوثين بعاههههها تيوههههابى، واألخههههر سههههمبى حوههههل فيههههها 
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( دروههههة بالنسههههبة لمعبههههارات المووبههههة، والعكههههس بالنسههههبة لمعبههههارات 0(، أو  3المبحههههوث عمههههى  
 ( دروةي 24-8من   السالبةي وتراوحت القيم النظرية 

 Achievement Motivationاالنجاز  يةدافع

ويقوهههد بههه  مهههد  ر بهههة المبحهههوث فهههى التميهههز والتفهههو  بالنسهههبة ألعرانههه ، ومهههد  تعدامههه  عمهههى 
التوهههد  لحهههل المشهههاكل بمفهههردة، باإلاهههافة تلهههى عدرتههه  عمهههى تاويهههل تشهههباع  لهههبعض حاواتههه  

ت مووبة وأخر  سالبة، وترواحت القيم وأسرت  مقابل تحسين ظرو  تنتاو ، وتم عياس  بعبارا
 ( دروةي05-5النظرية ما بين  
   Empathy التقمص الوجدانى

ويقوههد بهه  مقههدرة المههزارع عمههى أن ياههو نفسهه  مكههان اآلخههرين فههى مواعههو أو أدوار كههل مههن: 
نههاظر المدرسههة، والمهنههدس الزراعههى بقريتهه ، ور ههيس الوحههدة المحميههة بقريتهه ، ومههدير الومعيههة 

وعاههو مومههس الشههعغ النا ههغ عههن دا رتهه ، وعههد تههم عيههاس هههذا المتغيههر مههن خههبلل  الزراعيههة،
سههههىال المبحههههوثين  أن ياههههعوا أنفسهههههم مكههههان كههههل دور مههههن األدوار السههههابقة حيههههث أعطيههههت 

 الدروات التالية:
 ي2المزارع المدرد بووود مشكمة ترتبط بكل دور من األدوار السابقة ويعر  حمها = -
 ي0ألدوار السابقة = ير ممم با  دور من ا -

 ( دروةي 02-5رية بين  نظومن ثم تراوحت دروة المبحوث ال            
 attitudes toward changeاالتجاه نحو التغيير 

ستعداد النفسى والذهنى لممبحوث بقبهول التغييهر فيمها يتعمه  بهاألمور االتم التعبير عن  بمد   
عياسه  مهن خهبلل تسهتوابة  لوديدة المرتبطة بهها، وتهمالمتعمقة بالزراعة النظيفة وعبول األفكار ا

حيهث يعبهر عهن تسهتوابة  تيوهابى المزارع بمد  الموافقة من عدم  عمهى سهت عبهارات بعاهها
( دروههههة، والعكههههس بالنسههههبة 0( أو  2( أو  3  المههههزارع لكههههل عبههههارة بقيمههههة رعميههههة تتههههراوح بههههين

 ( دروةي 08-6رية بين  لمعبارات السمبية وبالتالى تراوحت دروة المبحوثين النظ
 اتجاه الزراع نحو استخدام األساليب التكنولوجية 

Attitudes of farmers toward the use of Technological methods 
وهههى تعنههى مههد  ميههل الههزارع السههتخدام األسههاليغ والممارسههات الزراعيههة الحديثههة وتههم عياسهههها 

 ( دروةي 24-8حت الدروة النظرية بين  ها تيوابى واآلخر سمبى وتراو بعا بثمانية عبارات
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   ثالثًا: أسموب تجميع البيانات
تم توميو بيانهات ههذا البحهث باسهتخدام االسهتبيان بالمقابمهة الشخوهية، وروعهى فهى توهحيح  
وميهههو القواعهههد المنهويهههة المتعمقهههة بشهههكل االسهههتمارة ونوعيهههة ووهههيا ة األسههه مة وعهههام الباحهههث 

وعههة مههن المحكمههين مههن أسههاتذة اإلرشههاد الزراعههى إلحكههام بعههرض اسههتمارة االسههتبيان عمههى موم
دعهة البنهود المسههتخدمة كمقيهاس لمزراعهة اآلمنههة لمخاهر والفاكههة وثههم تدخهال وميهو التعههديبلت 
سواء بالحذ  أو باإلاافة، وثم توميو بيانات هذا البحث فهى وهورت  النها يهة فهى الفتهرة مهن 

 ي 2202مايو  تلى 2202تبريل 
أسهههاليغ تحوههها ية تتمثهههل فهههى: النسهههغ الم ويهههة، والوهههداول التكراريهههة،  بعهههدة انةولقههد تهههم االسهههتع

والمتوسههههط الحسههههابى، واالنحههههرا  المعيههههار ، ومعامههههل االرتبههههاط البسههههيط واالنحههههدار المتعههههددة 
الحروة لقياس ثبات االختيار، ومعادلة الفا كرونبة لقياس ود   باإلاافة تلى معادلة النسبة

 المقياس المستخدمي
استخدم الباحث اختبار النسبة الحروة لمعرفة وهد  المقيهاس المسهتخدم وعهد بمه  متوسهط وعد 

دروهة  4,9عيار  لمتوسط دروات األعوياء دروة والخطا الم 246دروات األعوياء فى الميزان 
دروهة والخطها المعيهار  لمتوسهط دروهات  088بينما بم  متوسط دروات الاعفاء فهى الميهزان 

دروههة ي وبههالتعويض عههن هههذ  القههيم فههى معادلههة النسههبة الحروههة ووههد أن النسههبة  2,5الاهعفاء 
دروههة معياريههة تذن  2,58تقريبهها  ، وبمها أن هههذ  النسهبة تزيههد عهن  6,36الحروهة بمغههت حهوالى 

فالفر  القا م بين المتوسطين ل  داللة تحوا ية كبيرة وال يروو لموهدفة ي أ  أن دروهات ههذا 
المقيهههاس تتميهههز تميهههز وااهههحا  بهههين المسهههتويات الوهههفية والمسهههتويات الفوعيهههة ، ومهههن ثهههم فههههو 

اإلنتههاج اآلمههن وههاد  فههى عيههاس مههد  تلمههام المههزارعين بالممارسههات الزراعيههة الويههدة المتعمقههة ب
( ألفهههها αلمخاههههر والفاكهههههة ي أمهههها بالنسههههبة لدروههههة ثبههههات المقيههههاس فقههههد تههههم اسههههتخدام معامههههل  

( المعهادالت المسهتخدمة لتقهدير 0ي ويبهين وهدول  2,64وكرونباخ وبمغت عيمة معامهل الثبهات 
 ود  وثبات االختبار ي
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 :عرض ومناقشة النتائج
يتعمننق بالممارسننات الزراعيننة الجينندة المتعمقننة  أواًل: المسننتويات المعرفيننة لممبحننوثين فيمننا

 لئلنتاج اآلمن لمخضر والفاكية: 
انطبلعههها ممههها سهههب  فقهههد عهههام الباحهههث بدراسهههة المسهههتو  المعرفهههى العهههام لممبحهههوثين فيمههها يتعمههه  
بالممارسههات الزراعيههة الويههدة  السههميمة( لئلنتههاج اآلمههن لمخاههر والفاكهههة كخطههوة أولههى لتحديههد 

، ومهن  needية فى هذا الموال وذلهد وفقها  لنظهرة البهاحثين لمفههوم الحاوهة احتياواتهم المعرف
( مهن تعريه  الحاوهة مهن الووههة المعياريهة 89، ص:  0975خبلل ما ذكهر  كيمسهى وهيهرن  

بانها "فووة بين المستو  المطموغ  المر وغ( والمستو  القا م فعبل  "ي حيث أواحت النتا ج 
شاهد لمقيم المعبرة عن المسهتويات المعرفيهة لممبحهوثين مهن خهبلل البحثية أن المد  الفعمى الم

( دروههة بمتوسههط 327-057توابههاتهم عمههى البنههود المكونههة لممقيههاس المواههوع تراوحههت بههين  
( دروههههةي وهههههذ  النتهههها ج تشههههير عمههههى أن 24,8( دروههههة، وانحههههرا  معيههههار  بمهههه   222عههههدر   

 فى مستويات معرفية متدنيةي  المستويات المعرفية لمزراع المبحوثين تقو أ مبها
وبتوزيو المبحوثين وفقا لقيمهم الرعمية نود أن من اتسموا بالمسهتو  المعرفهى العهام المهنخفض 

( أمههههها حهههههوالى ٪43,3(، وذو  المسهههههتو  المتوسهههههط كانهههههت نسهههههبتهم  ٪52,6بمغهههههت نسهههههبتهم  
 (ي2( من وممة المبحوثين اتسموا بمستو  معرفى مرتفو ودول  4,0٪ 

 د( فههى حاوههة ماسههة تلههى وههه٪95,9( أن  البيههة المبحههوثين ونسههبتهم  2وههدول  ويتاههح مههن 
ترشههاد  لمعمهههل عمهههى رفهههو دروههة مسهههتواهم المعرفهههى فيمههها يتعمهه  بالممارسهههات الزراعيهههة الويهههدة 
والسههميمة لئلنتههاج اآلمههن لمخاههر والفاكهههةي وفيمهها يمههى عراهها لنتهها ج بنههود المقيههاس المسههتخدم 

ع المبحههههوثين الخههههاص بالممارسههههات الزراعيههههة الويههههدة، ووفقهههها لقيههههاس المسههههتو  المعرفههههى لمههههزرا 
 لمدروات الحاول عميها المبحوثين كانت نتا وها كما يمى: 

 التركيب المحصولى -0       
تم عياس متغير التركيغ المحوولى من خبلل ثبلثة أس مة األول منها يتعم  بسىال المبحهوث 

ة والسهههنة الحاليهههة فهههى الموسهههمين الوهههيفى عهههن تقسهههيم  ألراههه  عنهههد الزراعهههة السهههنة المااهههي
والشتو ، وما تم زراعت  فى هذ  القطو عمى التوالى ، أما السهىال الثهانى فيهتم سهىال المبحهوث 
عن سماعة عن تحميل المحاويل عمى بعاها وهل عهام فعهبل  بعمميهة تحميهل محوهول عمهى 

( عبههارات 6ات اإلتواهيهة  الثهانى أم ال ، أمها السههىال الثالهث فيتكهون مههن موموعهة مهن المعيههار 
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لقيههاس اتوهها  الههزراع نحههو نظههام التعاعههغ والتركيههغ المحوههولى ، وتههراوح المههد  النظههر  لهههذا 
 ( دروة ي48,5-02المىشر ما بين  

 مصادر تسميد وتغذية األرض فى المزرعة  -0     
تههم عيههاس هههذا البنههد مههن خههبلل سههىالين األول منههها يههدور حههول بعههض موههادر تسههميد األرض 
الزراعيهههههة باسهههههتخدام بقايههههها المحاوهههههيل لتغذيهههههة األرض، باسهههههتخدام السهههههماد البمهههههد  واسهههههتخدام 
الكبوسههت، وسههماد الكتكههوت، والسههماد األخاههر، والتسههميد الحيههو ، ومعههدالت التسههميد، ومههد  
كفايههة المسههتخدم مههن داخههل المزرعههة، وبههذلد تمثههل محوههمة القههيم الرعميههة التههى يحوههل عميههها 

عمى السىالين عن مد  استفادت  من المنتوات الثانوية الزراعية، وتراوح المبحوث من توابات  
 ي( دروة68-04المد  النظر  بهذا المىشر ما بين  

 تحسين ظروف المزرعة  -3
تههم عيههاس هههذا البنههد مههن خههبلل التعههر  عمههى اهتمههام المههزارع المبحههوث بههبعض اإلوههراءات تلههى 

بههة الزراعيههة، وتحميههل ميهها  الههر ، وعههبلج عيههوغ يمارسهها فههى مزرعتهه  والتههى تتعمهه  بتحميههل التر 
تبهاع دورة زراعيهة  التربة، والمحافظة عمى خووبتها، واالهتمام بخدمة األرض عبهل الزراعهة، واا
مناسبة وتطهير المور ، وتحسين كفاءة الر ، ويتم التعبيهر عهن ذلهد بقهيم رعميهة تشهير تلهى 

مهد  النظهر  لههذا المىشهر مها مد  حرص المبحوث عمهى تحسهين ظهرو  مزرعته ي وتهراوح ال
 ( دروةي20-8بين  

 
 الوعى الروائى لممزارع -5

تههم عيههاس هههذا البنههد مههن خههبلل معرفههى مههد  تلمههام المههزارع المبحههوث بالمعههار  المتعمقههة بنظههام 
الههر  المناسههغ والممارسههات التههى مههن شههانها المحافظههة عمههى كميههة الميهها  التههى يسههتخدمها لههر  

اتحههادات مسههتخدمى الميهها  كتنظههيم  يههر رسههمى وعاههويت  أو  محاوههيم  ومههد  وعيهه  باهميههة
ر بت  فى االنامام لها معبرا عن ذلد بقيم رعميةي وتراوح المد  النظر  لهذا المىشر ما بين 

 ( دروةي 00-33 
 مدى تطبيق المزارع ألساليب المكافحة المتكاممة لآلفات -0

المهههزارع المبحهههوث مهههن أسهههاليغ تهههم عيهههاس ههههذا البنهههد عهههن كريههه  عهههيم رعميهههة تعبهههر عهههن موعههه  
المكافحههة المتكاممههة التههى تتمثههل فههى حههرث األرض بطريقههة سههميمة، وتمشههيط األرض، والعزيهه  
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الويههههد، وتقميههههو الحشهههها ش باليههههد، واسههههتخدام الموههههادر لمقاههههاء عمههههى دودة األرض، واختيههههار 
لهذا المىشهر  الميعاد المناسغ لمزراعة واستخدام الطفيايات والمفترسات، وتراوح المد  النظر 

 ( دروةي62-02ما بين  
 االىتمام ببعض المعامبلت التسويقية عمى المنتج من الخضر والفاكية -0 

وتم عياس هذا البند من خبلل معرفة مد  اهتمام المزارع المبحوث بمعامبلت ماعبل البيو مهن 
لشخوهية،  فرز، وتعب ة، وتدريج( وكذلد معرفة أسهموغ التسهوي  نفسه  عهن طريه   المعرفهة ا

وتوههار الوممههة، والومعيههة التعاونيههة والومعيههة التسههويقية( وكههذلد معرفههة توعيههت التسههوي  نفسهه  
-4هل هو عبل الحواد أم بعد الحوهاد، ولهذلد تهراوح المهد  النظهر  لههذا المىشهر مها بهين  

  ( دروةي32
 السموك البيئى لممزارع  -7

عبههارة اتوههاهين منههها اإليوابيههة،  تههم عيههاس هههذا البنههد مههن خههبلل مقيههاس ياههم ثبلثههة وعشههرين
ومنهههها السهههمبية تعكهههس مهههد  حهههرص واهتمهههام المهههزارع بالقاهههايا البي يهههة التهههى تشهههغل بهههال الهههرأ  
العههام، ومههد  تطبيقهه  لمتووههيات الخاوههة بالمحافظههة عمههى البي ههة التههى يعههيش فيههها مثههل تنتههاج 

مههههوث  الهههههوا ى،  ههههذاء  مههههن خههههالى مههههن المبيههههدات والمههههواد الكيماويههههة، وموعفهههه  مههههن مشههههكمة الت
والمههها ى، واألراهههى( ويشهههار تلهههى ههههذا المتغيهههر بمحوهههمة القهههيم الرعميهههة الدالهههة عمهههى توابهههات 

( 69-23المبحوثين من الزراع عمى تمد العبارات وتهراوح المهد  النظهر  لههذا البنهد مهن بهين  
 دروةي

 االحتياجات المعرفية لممبحوثين فى مجال اإلنتاج اآلمن لمخضر والفاكية:
االحتياوههات المعرفيههة لممبحههوثين وفهه  النظههرة المعياريههة لمحاوههة، وذلههد بطههرح الدروههة  بدراسههة

المتحول عميها المبحوث  المشاهدة( والمعبرة عن مستوا  المعرفهى العهام مهن القيمهة القوهو  
التههى يمكههن أن يحوههل عميههها فههى حالههة اإلوابههة عمههى وميههو األسهه مة بشههكل وههحيح ومقههدارها 

-29,5عهههد تراوحهههت دروهههات االحتياوهههات المعرفيهههة لممبحهههوثين بهههين  ( دروهههة، نوهههد أنههه  327 
( دروههههة، 20( دروههههة، وانحههههرا  معيههههار  بمهههه   85( دروههههة، ومتوسههههط حسههههابى عههههدر   043,5

 (ي 2وبتوني  المبحوثين وفقا لدروات احتياوات  المعرفية كانت كما هى مواحة بودول  
االحتيههاج الشههديد والشههديد وههدا  ( مههن المبحههوثين مههن ذو  ٪94  ( يتاههح أن3ومههن الوههدول  

األمر الذ  يدل أن  البية المبحوثين فى حاوة ماسة لتفعيل الوهود اإلرشادية مهن أوهل رفهو 
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مسهتواهم المعرفههى وتنميهة مهههاراتهم اإلنتاويهة وتغييههر اتواههاتهم السههمبية فيمها يتعمهه  بممارسههات 
لهههد بهههدءا  مهههن مرحمهههة تعهههداد وعمميهههات اإلنتهههاج السهههميمة والزراعهههة اآلمنهههة لمخاهههر والفاكههههة وذ

 األرض لمزراعة تلى مرحمة الحواد وتسوي  المنتج النها ى من الخاروات والفاكهةي 
 ثانيًا: العبلقة بين االحتياجات المعرفية لممبحوثين والمتغيرات المستقمة المدروسة:

ن فهى موهال تحقيقا لهد  الدراسة الثانى تم دراسة العبلعة بهين االحتياوهات المعرفيهة لممبحهوثي
اإلنتاج اآلمهن لمخاهروات والفاكههة وكهل مهن المتغيهرات المسهتقمة المدروسهة، حيهث تهم اختيهار 
الفرض األول لمدراسة فى وورت  التالية، ال توود عبلعة ارتباطية معنوية بين دروة االحتياج 

ن، وحوم المعرفى لممبحوثين كمتغير تابو، وكل من المتغيرات المستقمة المدروسة التالية: الس
الحيازة األراهية، ودروهة القدريهة ودروهة الهدافو اإلنوهاز ، ودروهة الهتقمص الووهدانى، ودروهة 
االتوهههها  نحههههو التغييههههر، ودروههههة اتوهههها  الههههزراع نحههههو اسههههتخدام األسههههاليغ التكنولوويههههة، ودروههههة 
التخطههههيط فههههى تدارة المزرعههههة، وعههههد تههههم اسههههتخدام معامههههل االرتبههههاط البسههههيط لبيرسههههون لتحديههههد 

 بالمتغير التابو، والتى يمكن تحديد معادل  االنحدار المتعددي  ات ذات العبلعة ؟المتغير 
هذا وعد أظهرت النتا ج البحثيهة الختبهار العبلعهة بهين تمهد المتغيهرات المسهتقمة والمتغيهر التهابو 

( بهين 2,25( عن ووهود عبلعهة ارتباطيه  طرديه  ومعنويهة عنهد المسهتو  االحتمهالى  4ودول  
الحيهههازة األراهههية، ودروهههة االتوههها  نحهههو التغييهههر، ودروهههة اتوههها  الهههزارع نحهههو كهههل مهههن: حوهههم 

استخدام األساليغ التكنولووية كمتغيهرات مسهتقمة ودروهة االحتيهاج المعرفهى كمتغيهر تهابو، فهى 
( مههو كههل 2,20حههين كانههت هههذ  العبلعههة ترتباطيههة طرديههة ومعنويههة عنههد المسههتو  االحتمههالى  

دروة التخطهيط فهى تدارة المزرعهة وتعنهى ههذ  العبلعهة أنه  بزيهادة من دروة الدافو االنواز ، و 
مسههاحة المزرعههة التههى يمتمكههها المبحههوثين، واتوههاههم نحههو التغييههر، وكههذلد زيههادة دروههة الههدافو 
االنواز  لديهم تزداد شدة احتياواتهم المعرفية ويمكن تفسير تمد النتيوة أن  كمما زادت حوهم 

ا المسههاحات المنزرعههة مههن األوههنا  المختمفههة مهها بههين الخاههر المسههاحة المنزرعههة تتنههوع معههه
والفاكهههة األمههر الههذ  يتطمههغ معهه  زيههادة حاوههاتهم المعرفيههة نحههو كههل وديههد فههى موههال اإلنتههاج 
عمومهها  وخوووهها  فههى موههال اإلنتههاج اآلمههن لمخاههر والفاكهههة، كههذلد فمههو زيههادة دروههة تطمههو 

رعههة تههزداد الحاوههة المعرفيههة فههى شههتى المبحههوثين نحههو التغييههر فههى كههل مهها يخههص أمههور المز 
مواالت اإلنتاج من الزراعة تلى التسوي  فالمبحوثين من الخريوين لهديهم تطمعهات واتواههات 
تيوابية نحو كل وديد فى الزراعة ويعرفون ماذا يحتاج الموتمو الذين يعيشون فيه ، ويحققهون 
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الخاههر والفاكهههة ومهها يمثمهه   دافعهها  داخميهها  لهههم فهههم يقههدمون لموههتمعهم تنتههاج وههحى و مههن مههن
هذا أياا من دافو انواز  لتحقي  سعر اعتوهاد  مناسهغ ودخهل عهالى لممزرعهة تهزداد بهذلد 
االحتياوات المعرفية لمعرفة المزيد من العمميات التى تحق  عيمة ماافة تساعد عمهى تحقيه  

ة اهتمام المهزارع المزارع لدافع  السيكولووى الداخمى لتقديم  ذاء وحى و مني كذلد فمو زياد
بعمميات التخطيط فى مزرعت  تزداد حاوات  المعرفية ومنطقية هذ  النتيوة تاتى من ناحية أن 
عمميههة التخطههيط تتطمههغ زيههادة معههار  المبحههوثين بههدءا مههن االسههتعداد لزراعههة األرض ونهايههة 

 بعممية تسوي  المنتج النها ى بالشكل والسعر المناسغي 
( 2,20وود عبلعة ارتباطية مغزوية سالبة عند المسهتو  االحتمهالى  بينما أواحت النتا ج و  

بين كل من دروة القدرية لممبحوثين فمهو زيادتهها تهنخفض شهدة االحتياوهات المعرفيهة، فطالمها 
ينظهههر المبحهههوث تلهههى األمهههور دون األخهههذ باألسهههباغ وباألسهههاليغ العمميهههة الوديهههدة تقهههل معهههها 

المواالت، فهى حهين لهم يثبهت ووهود أيهة عبلعهات عنهد  االحتياوات المعرفية فى أ  موال من
مة أ  من المستويات االحتمالية بين كهل مهن السهن، دروهة الهتقمص الووهدانى كمتغيهرات مسهتق

 ي(4وبين المتغير التابو  ودول 
وبنهههاء عمهههى مههها أواهههحت  النتههها ج السهههابقة يمكهههن عبهههول الفهههرض اإلحوههها ى بالنسهههبة لمتغيهههرات 

ودانى أ  أن  ال توود عبلعة ترتباطية بين دروة االحتياج المعرفهى السن، ودروة التقمص الو 
لممبحهههوثين مهههن الهههزارع وكهههل مهههن سهههن المبحهههوث، ودروهههة الهههدافو االنوهههاز ، بينمههها يمكهههن عبهههول 
الفرض البديل الذ  ينص عمى ووود عبلعة ارتباطية بين دروة اإلحتياج المعرفهى لممبحهوثين 

الحيههههازة األراههههية، ودروههههة القدريههههة، دروههههة الههههدافو وبههههاعى المتغيههههرات المدروسههههة وهههههى: حوههههم 
االنوهههههاز ، ودروهههههة االتوههههها  نحهههههو التغييهههههر، ودروهههههة اتوههههها  الهههههزارع نحهههههو اسهههههتخدام األسهههههاليغ 

 التكنولووية فى الزراعة، ودروة التخطيط إلدارة المزرعةي 
ال تسههههم المتغيهههرات المسهههتقمة المدروسهههة ذات العبلعهههة  ،وباختبهههار الفهههرض االحوههها ى الثهههانى

االرتباطيهة المعنويههة فههى تفسهير التبههاين الحههادث فهى دروههات االحتيههاج المعرفهى لممبحههوثين مههن 
الههزراع كمتغيههر تههابو، أواههحت النتهها ج أن المتغيههرات السههت  المسههتقمة ذات العبلعههة االرتباطيههة 

مههن التبههاين الحههادث فههى المتغيههر التههابو،  ٪45المعنويههة مههو المتغيههر التههابو عههد فسههرت حههوالى 
وهذا يدل عمى أن هنهاد متغيهرات مسهتقمة أخهر  لهم تتناولهها  2,456  معامل التحديد حيث بم
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% مههن هههذا التبههاين والتههى يمكههن أن يكههون لههها 55الدراسههة هههى المسهه ولة عههن تفسههير حههوالى 
 تسهام فى تفسير االحتياوات المعرفية لممبحوثين من الزراعي

مههن الهههام أن يهههتم القهها مون عمههى العمههل ويمكههن القههول بنههاءا  عمههى مهها  لههت تليهه  الدراسههة تنهه  ل
الزراعى فى مور عمى ارورة تفعيل أدوار اإلرشهاد الزراعهى ، ومسهاعدة العهاممون فيه  عمهى 
بنهههاء أنظمهههة تتوهههالية مهههن خهههبلل عمميهههة تشهههاركية مهههو الهههزراع فههههى وهههزءا  أساسهههى مهههن العمهههل 

ء  مههن ووههحى اإلرشههاد  عمههى تعتبههار أن اإلرشههاد المبسههط فههى ماههمون رسههالت  إلنتههاج  ههذا
يوغ أن يكون منسهوما  ومنسهقا  مهو المحافظهة عمهى المهوارد المزرعيهة مهو األخهذ فهى االعتبهار 
اإلنتاويهههة العاليهههة ، حيهههث ينشهههر اإلرشهههاد الزراعهههى المعهههار  المتعمقهههة بنوعيهههة المنهههتج الغهههذا ى 

عمهل المطموغ وينمى تمد المعهار  عنهد الهزراع ، ويههتم بالمههارات البلزمهة لتحقيه  ذلهد مهو ال
عمهههى االسهههتفادة القوهههو  مهههن المنتوهههات األوليهههة والثانويهههة المزرعيهههة ، كمههها يركهههز عمهههى تغييهههر 
االتواهههههات السهههههمبية لممهههههزارع وتحويمهههههها تلهههههى اتواهههههات تيوابيهههههة تسهههههاهم فهههههى تحهههههداث التنميهههههة 

 ها الموتمو ككل يدالمستدامة التى ينش
إلنتنناج غننذاء آمننن مننن ثالثننا: المشننكبلت التننى تواجننو المبحننوثين مننن الننزراع فننى سننبيميم 

 الخضروات والفاكية من وجية نظرىم الخاصة:
،  عمههى أهههم المشههكبلت التههى تواوهه  المبحههوثين تحقيقهها لهههد  الدراسههة الثالههث فقههد تههم التعههر 

مهن مهن اآلوهحى و ال غهذاءمهن ال وتىثر بطريقة سمبية عمى عراراتهم المزرعية المتعمقة بإنتاوهم
بحوثين موموعة من المشاكل تم توهنيفها وفقها  ألهميتهها الخاروات والفاكهة ، حيث ذكر الم

 ( ي5، كما يواحها ودول   المبحوثين ، وتكرارها من عبل
 وتووى الدراسة بناء  عمى ما توومت تلي  من نتا ج مما يمى :

دعم الدور اإلرشاد  فى موهال نشهر حهزم التووهيات البلزمهة إلنتهاج  هذاء وهحى وسهميم  -1
 والفاكهة ي خوووا  فى مواالت الخار

التوسو فى تنشاء ومعيات تسويقية متخووة لمخار والفاكهة لئلهتمهام بهالمنتج وتوويه   -2
 المزارع لتحسين عمميات التداول ومواوفات اإلنتاج الكمى والنوعى ي

 ارورة تكثي  التوعية اإلرشادية بمشكبلت تموث البي هة الزراعيهة وذلهد فيمها يتعمه  بكيفيهة -3
 يالمزرعيةاإلستفادة من المخمفات 
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 –تيوهههاد نظهههام تسهههويقى باسهههوا  الوممهههة المحميهههة ياخهههذ فهههى الحسهههبان دروهههة وهههودة السهههمو  -4
مهههد الهههزراع  –تهههدريج(  –تعب هههة  –عمميهههات التهههداول المختمفهههة  فهههرز  –األسهههعار المناسهههبة 

بمنطقههههة الدراسههههة بالمعمومهههههات التسههههويقية الاههههرورية ، وبالتركيهههههغ المحوههههولى األمثهههههل ، 
عتراح أساليغ وديدة  فى التسوي  والتوديري واا

 مقياس المستويات  ( : المعادالت المستخدمة لتقدير صدق وثبات0جدول )
 القانون المعادلة الناتج قيمة

 المستخدم

 1م – 2م
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 
 2(1م 2ع ×  2(2م 2ع 

 األعوياء دروات متوسط=  2م
 الاعفاء دروات متوسط=  1م

 ءياألعويا دروات لمتوسط المعيار  الخطا=  2م 2ع
 الاعفا دروات لمتوسط المعيار  الخطا=  1م 2ع

 النسبة معادلة 6336
 الحروة

ع× مج    ن                            
2

 ك 

α  =_______       1 - ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه)          
 2ع                 1 – ن       

α  =المقياس ثبات معامل 
 المقياس منها يتال  التى العبارات عدد=  ن
 العباراتا من عبارة كل تباين=  د 2ع
 كم  االختبار تباين=  2ع

 االختبار أوزاء تباينات موموع=  د 2ع مج

 (α  لمعام 4364
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 ( توزيع المبحوثين وفقا لمستوياتيم المعرفية0جدول )

 المستوى المعرفى العدد 02ن=  ٪

 (204ألعل من  057منخفض   47 52,6

 (270ألعل من  204متوسط   39 43,3

 فاكثر( 270مرتفو   4 4,0

 اإلجمالى 92 022

 المعرفية (: توزيع المبحوثين وفقا لدرجة احتياجاتيم3جدول ) 
 المعرفى االحتياج درجة العدد 09=  ن ٪

 دروة( 6735-2935  منخفض 6 637

 دروة( 14535-6735  متوسط 49 5434

 (فاكثر دروة 14535  مرتفو 35 3839

 الجممة 09 099

 

قننيم معننامبلت االرتبنناط بننين درجننات االحتينناج المعرفننى لممبحننوثين وكننل مننن المتغيننرات المسننتقمة  (:5جنندول )
 المدروسة .

 المستقمة المغيرات االرتباط معامل

 السن 43444

 األراية الحيازة حوم *43215

 القدرية دروة **43265-

 اإلنواز  الدافو دروة **43285

 الوودانى التقمص دروة 43454

 التغيير نحو االتوا  دروة *43245

 الزراعة فى التكنولووية األساليغ استخدام نحو الزراع اتوا  دروة *43225

 المزرعة إلدارة التخطيط دروة **43276
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 ( : ترتيب المشكبلت تنازليًا وفقًا لنسب ذكرىا من جانب الزراع المبحوثين.0جدول )

 ٪ التكرار المشكبلت

 استقرارها وعدم والفاكهة الخار من المنتوات أسعار تذبذغ -

 والفاكهة الخار من لممنتج واحتكارهم األسعار فى الوممة توار تحكم -

 متخووة تسويقية ومعيات ووود عدم -

 الر  ميا  توافر عدم -

 (البطالة – العمالة  الر  مناوبات انتظام عدم -

 الزراعى بالور  الر  ميا  خمط -

 : مواالت فى الزراع توعية فى اإلرشاد  الدور  ياغ -

 المبيدات استخدام ترشيد -

 أسمدة تلى الزراعية المخمفات تحويل -

 محوول لكل الما ية المقننات معرفة -

   األمثل المحوولى التركيغ اختيار -

86 
83 
81 
77 
67 
54 
 

54 
35 
45 
43 

96 
92 
94 
85 
74 
64 
 

64 
58 
54 
48 

 المراجع
"رويننة حننول قضننايا التخمننف والتنميننة ومسننيرة اإلمهام ، محمههد السههيد: عمههم توتمهاع التنميههة:  -

 ي 0994، كمية الزراعة ، وامعة المنوورة ، تحديث المجتمع" 

 496، مىسسة دار التعاون لمطبو والنشر ، العدد  "نحو بيئة نظيفة بيئيًا"اعية: المومة الزر  -
 ي 2222، مارس 

فههى المههىتمر الثههامن لمومعيههة العمميههة  "المحاصننيل الزراعيننة الجينندة"حسههن ، أمههل محمههود:  -
  2226المورية ، يونيو  لئلرشاد الزراعى،دور اإلرشادالزراعىفى تنمية الوادرات

فههى المههىتمر  "اإلرشنناد الزراعننى المكننون األساسننى لمتنميننة الزراعيننة": عمههر ، أحمههد محمههد -
 ي 0988اإلرشاد  الزراعى وتحديات التنمية الزراعية فى الوطن العربى ، القاهرة ، 

الدليل التدريبى لنوكبلء التغيينر النريفيين مركز الخدمات اإلرشادية واإلستشارية الزراعيهة ، " -
، منظمهة يئينة، الوحندة التعميمينة الخامسنة لبلقتصناد المنزلنى"فى مجال الثقافة السكانية والب

 ي 2227األ ذية والزراعة ، وندو  األمم المتحدة ، كمية الزراعة ، وامعة المنوورة ، 



 
 

 

 

39 
 

 

 

 ( 2202( )  9مجلد ) ( ( 2) ج. م. ع. عدد - اإلسكندريةجلة العلوم الزراعية والبيئية ، جبمعة م
 

"معنننارف واتجاىنننات زراع القطنننن حنننول برننننامج المكافحنننة يوسههه ، كهههرم يوسههه  عهههازر ،  -
، وامعهة  زراعهة بهالفيوممنزلهى ، كميهة ال، رسهالة دكتهورا  ، عسهم االعتوهاد ال المتكاممة لآلفنات"

 ي 2224القاهرة ، 

، ترومههة محمههد المعمههم ، النهاههة العربيههة باإلشههتراد مههو  اإلرشنناد الزراعننىكيمسههى وهيههرن ،  -
 ي 0975مىسسة فرانكمين لمطباعة والنشر ، 

ستوهههبلح األرااههى ،  - ، 0232إسنننتراتيجية التنمينننة المسنننتدامة حتنننى عنننام وزارة الزراعههة واا
 ي 2229لثانى ، يناير الوزء ا

- http: www.sis.gov.eg 

- http: www.wsu.edu 

- http: www.cadi.ph/sustainable.htm 

  

THE KNOWLEDGE NEEDS FARMERS FOR THE SAFE 

PRODUCTION OF VEGETABLES AND FRUIT IN SOME 

VILLAGES AT BANGER  

EL-SOKAR REGION ZONE ALEXANDRIA 

GOVERNORATE 

 
ABSTRACT 

This study aims at identifying the practices of farmers to product safe 

food from vegetables and fruits in villages at Banger   El-Sokar 

region, and find out the relationship between the degree of knowledge 

needs of farmers and some independent variables included in the 

study. In addition to identify the important problems facing 

respondents’ to achieve safe production. 

A random sample amounted to (90) respondents were selected by 

sequential method from the villages of Basra (27) respondents, 

Baghdad (35) respondents, Abu Masude (28) respondents. An 

interview questionnaire was developed to collect data percentage, 

frequencies, averages, standard deviation, simple coefficient 

regression, critical ratio and Cronpach- Alpha equation are used to 

analysis data statistically. 

The results showed that (92%) of the respondents have high need and 

very deep knowledge related to the sound and safe  practices  for 

producing  vegetables and fruit. 

http://www.sis.gov.eg/
http://www.wsu.edu/
http://www.cadi.ph/sustainable.htm
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The results revealed that a positive significant (at 0.05level) 

correlation exist between the dependent variable (knowledge needs of 

farmers) and each of: size of land tenure, attitudes toward change, and 

attitudes of farmers toward the use of technological methods, while 

this relationship was positive at level (0.01) with two variables: 

achievement motivation and farm management planning, while this 

relationship was negative significant correlation at level (0.01) 

between the fatalism and dependent variable, in addition the 

independent variables are explain 45% of the total of variance of the 

dependent variable. 

Finally, the research concluded a number of problems faced than more 

(90%) of respondents.  The most important were the absent of all the 

necessary marketing information, lack of marketing system takes into 

account (quality, price, various trading operation), no domestic market 

to a accommodate production and non-availability of irrigation water 

as quantity and quality. This study recommends the enhancement of 

the agric. extension role in the field to provide the farmers by 

knowledge and skills, that help them to apply a package of safe 

agricultural production and to convert ideal farm cropping pattern.  

 

 


