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 الملخص العربى
المتغيتترات يستتتفدف اتتلا البحتت  بصتتفة رتيستتية التعتترف علتتى 

الزراعيتتة باالستتتخدام اآلمتتن رف زراع الصتتوب المتتؤثرة علتتي معتتا
ار علتى يتوقتد وقتا االخت للمبيدات الزراعية بمحافظة كفتر الشتيخ 

محافظة كفر الشيخ ألنفا من المحافظات التي تتركز فيفا الزراعة 
متتن ختتلص الصتتوب الزراعيتتة ا تتراث اتتلا البحتت   و معتتت بيانتتات 

ينتة عشتواتية البح  عن طريق ااستتبيان بالماابلتة الشخصتية لع
( مبحوثتتا  200متتن زراع الصتتوب الزراعيتتة بلتت  قوامفتتا  بستتيطة 

وفاتتتا  لمعادلتتتة روبتتترت ماستتتتون  وتمثلتتتت األستتتاليب ااحصتتتتاتية 
المستخدمة فتي  ال تداوص التكراريتة  والنستبة المتويتة  والمتوستط 
الحستتتابي   ومعامتتتص االرتبتتتاط البستتتيط  لبيرستتتون(  ومربتتتا كتتتا  

 2qمتعدد.  (  ومعامص االنحدار ال 
%(  متتن م متتالي  72وأوضتتحت نتتتاتب البحتت  متتا يلتتي  أن  

المبحتتتتتوثين لتتتتتديفم معرفتتتتتة متوستتتتتطة ومنخفضتتتتتة فيمتتتتتا يتعلتتتتتق 
باالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية في الصوب الزراعيتة  وتبتين 
و ود علقة ارتباطية طردية معنوية بتين در تة معرفتة المبحتوثين 

ة بمحافظتة كفتر الشتيخ وبتين باالستخدام اآلمتن للمبيتدات الزراعيت
التتدريب فتي م تاص الصتوب   كص متن المتغيترات المستتالة التاليتة 

والطتتتترق اارشتتتتادية المفضتتتتلة للمبحتتتتوثين فتتتتي م تتتتاص الصتتتتوب 
الزراعيتتة  التعتترص لمصتتادر المعلومتتات  فواتتتد الزراعتتة بالصتتوب 
الزراعية  أغراص اانتاج تحت الصتوب عنتد المستتو  االحتمتالي 

كانت العلقة ارتباطيتة طرديتة معنويتة متا كتص  نفي حي(  0.01 
من  السن  والحالة التعليمية  والتمسك بالعمص الزراعتي بالصتوب 

أظفتتترت النتتتتاتب و تتتود  كمتتتا(  0.05عنتتد المستتتتو  االحتمتتتالي  
طرديتتة بتتين در تتة معرفتتة المبحتتوثين باالستتتخدام  معنويتتةعلقتتة 

تغيتر  متتد  اآلمتن للمبيتدات الزراعيتة بمحافظتة كفتتر الشتيخ متا م
وفاتا  لنتتاتب  توافر مياه الر  وقرب منافل التسويق انتتاج الصتوب

واتضت  معنويتة تترثير كتص متن المتغيترات   (q2تحليص مربا كتا   
الطرق اارشادية المفضلة للمبحوثين في م اص   المستالة التالية 

الصتوب الزراعيتتة  والتعتترص لمصتادر المعلومتتات  وفواتتتد الزراعتتة 
اعيتتتة  وأغتتتراص اانتتتتاج تحتتتت الصتتتوب وللتتتك عنتتتد بالصتتتوب الزر 

( استتنادا  ملتى قيمتة  ت( المحستوبة حيت  0.01مستو  معنوية  
( علتتتتتتى 3.896  2.518  2.781  2.974بلغتتتتتتت قيمتفتتتتتتا  

الترتيتب  اتلا بااضتافة ملتى أن تلتتك المتغيترات تستاام فتي تفستتير 
%( متتتتن التغيتتتترات فتتتتي در تتتتة معرفتتتتة المبحتتتتوثين  37حتتتتوالي  
م اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشتيخ استتنادا  باالستخدا

(  وكانت أبرز 365.0( حي  بلغت  2ملى قيمة معامص التحديد  ر
المشتاكص التتي توا تتم المبحتوثين عنتد تطبيتتق توصتيات االستتتخدام 

ارتفاع أسعار المبيدات والمخصبات  اآلمن للمبيدات الزراعية اي 
اآلفتتة ونتتوع المحصتتوص  عتتدم  الزراعيتتة  عتتدم فاعليتتة المبيتتد ضتتد

و ود مصادر موثوق بفتا لشتراث المبيتدات والمخصتبات الزراعيتة  
عتتتدم معرفتتتتة المتتتتزارعين باابليتتتتة المبيتتتدات للخلتتتتط  عتتتتدم معرفتتتتة 

 المزارعين بالتركيزات الموصي بم للمبيد.
الكلمتتتتات الدالليتتتتتة  معتتتتارف  المبيتتتتتدات الزراعيتتتتة  الصتتتتتوب 

 ات الزراعيةالزراعية  االستخدام اآلمن للمبيد

 والمشكلة البحثية المادمة

تعتبر مشكلة نقص الغذاء وتحقيق االكتفاء الذاتى للسلع 
 دالغذائية من أهم المشاكل الرئيسية التى يعانى منها اإلقتصا

المصرى، وذِلك لعدم قدرته على توفير الغذاء بالقدر الكافى، 
مما يحدث خلاًل بين العرض والطلب وحدوث مشكلة في 
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الغذائى المصري، األمر الذي يتطلب معه تضافر  األمن
الجهود لوضع الخطط االقتصادية الزراعية بهدف زيادة 
اإلنتاج الزراعى ألقصى قدر ممكن من ناحية، وترشيد 
االستهالك الغذائى من ناحية أخرى، وزيادة الطاقة التصديرية 
للسلع ذات الميزه التنافسية في األسواق العالمية، كأحد 

ت األمن الغذائى للتغلب على زيادة الواردات لسلع مقوما
 (.  226  ص  2021 مبراايم   ،من الغذائىاأل

وتحرص الدولة علي تحقيق التنمية الشاملة للبالد من 
خالل النهوض بالقطاع الزراعي في مصر، حيث أطلقت 

 100العديد من المشروعات القومية الزراعية ومنها مشروع 
لذي جاء تدشينه في إطار مشروع ألف صوبة زراعية، وا

المليون ونصف المليون فدان، وكانت نقطة انطالق المشروع 
، حيث تم االنتهاء 2016القومي في أوائل شهر يونيو عام 

من إعداد البحث المتكامل للمشروع، ويعتبر مشروع إنشاء 
ألف صوبة زراعية من المشاريع القومية التي يشارك  100

ات، حيث يهدف إلى إنشاء مجتمعات فيها العديد من الجه
زراعية تنموية متكاملة، فضاًل عن سيادة مفهوم الجودة 
الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا الخالية من الملوثات، 
باإلضافة إلى تعظيم االستفادة من وحدتي األرض والمياه، 
تاحة فرص عمل جديدة بمناطق االستصالح المستهدفة.  وا 

مناطق  7ألف فدان في  100مساحة  وقد بدأ المشروع على
مختلفة، بناءا على توزيع المشروع القومي الستصالح 
األراضي، وهي مناطق غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، 

  سفا أبوزيد و  ،، وحاليب وشالتين2، والمراشدة 1والمراشدة 
 (. 801  ص  2019

وتعتبر مشاريع الصوب الزراعية من أكثر المشاريع التى 
رباحًا غير عادية للمزاِرع، وخاصة بالنسبة لمحاصيل تحقق أ

الخضر، حيث تؤدى تلك المشاريع إلى سد الفجوة الغذائية 
من تلك المحاصيل والتخفيف من ظاهرة موسمية اإلنتاج 
الزراعى، إضافة إلى زيادة دخل المنتجين من خالل زراعة 
محاصيل عالية القيمة تحقق دخول مرتفعة، مما يؤدى لرفع 

توى معيشة المنتجين، باإلضافة إلى الحد من ظاهرة مس
البطالة من خالل توفير فرص عمل لشباب الخريجين، كما 
يمكن تصدير الفائض من المحاصيل الناتجة من الصوب 
الزراعية لألسواق الخارجية حيث تزيد إنتاجية الفدان الواحد 
من الصوب الزراعية حوالي ستة أضعاف ما تنتجه الزراعة 

شوفة من تلك المحاصيل، مما يعمل على زيادة المك
  رشا محمد و  ،الصادرات الزراعية من محاصيل الخضر

 (. 184  ص  2021
ويمثل استخدام المبيدات فى الزراعة أحد أهم القضايا 
التى قد تعوق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فعلى الرغم 

الزراعية من أهمية المبيدات فى مكافحة اآلفات واألمراض 
ومن ثم الحفاظ على المنتج الزراعى من الضرر، إال أن 
االستخدام المتزايد لها يمثل خطرًا بالغًا على صحة اإلنسان 
والحيوان والبيئة على حد سواء، كما أن بقايا المبيدات فى 
المنتجات الزراعية تعوق عملية تصديرها للخارج مما يسبب 

فى توفير النقد األجنبى، خسارة للمنتج وأيضا خسارة للدولة 
ويمكن تحقيق االستفادة القصوى من استخدام المبيدات فى 
حال اتباع المزارع لتوصيات السلوك اآلمن والتى تتيح له 
استخدام المبيدات فى مكافحة اآلفات الزراعية بطريقة علمية 
ومنظمة وفى نفس الوقت تضمن الحفاظ على صحته وعدم 

اع العديد من العقبات حتى يمكنهم ويواجه الزر  ،تلوث البيئة
تبنى السلوك اآلمن فى استخدام المبيدات، منها ما يتعلق 

أو عدم اتباعهم  ،بعدم قدرة بعض الزارع على القراءة والكتابة
أو اعتقادهم الخاطئ بأنه كلما زاد  ،للتعليمات الموصى بها

تركيز المبيدات زاد التأثير والفاعلية وهذا يزيد من تلوث 
  .وير ويتكر( نال  عن 723  ص  2020 غز    ،يئةالب

  ص  2019ل نة مبيدات اآلفات الزراعية  وتوضح 
أن حجم االنفاق علي المبيدات الزراعية مقارنة  (10

بتكلفة  %6بمستلزمات اإلنتاج الزراعي في مصر حوالي 
جنيه للفدان، وبلغت التكاليف المستخدمة في  120قدرها 

بينما بلغ إجمالي  ،مليار جنية 2الي اإلنتاج الزراعي حو 
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آالف  10المستهلك من المبيدات الزراعية في مصر حوالي 
طن مادة فعالة، ومن أهم العوامل التي ضاعفت األثار 
الخطيرة للمبيدات هو عدم وعي كثير من الزراع بالطرق 
واألساليب الصحيحة  لالستخدام اآلمن والتعامل مع المبيدات 

 (.5  ص  2010وآخرون   علي  ،الزراعية
باالضافة لزيادة أنواع وأعداد المبيدات المستخدمة في 

والذي لم يتواكب معه توعية كافية  ،مصر حاليًا عام بعد عام
أدي الي حدوث  ،للزراع بتوصيات استخدام هذه المبيدات

حالة من عدم الوعي بتوصيات االستخدام اآلمن والسليم 
محدد علي المحصول المناسب للمبيدات بالمعدل المناسب وال

 (. 3  ص  2016 عطية وآخرون   ،ضد اآلفة المستهدفة
أن  (3  ص 2019عبد الم يد وآخرون  ويري 

ضرورة  الممارسات الجيدة إلدارة مبيدات اآلفات الزراعية
حتمية لتخفيف حجم المستهلك من المبيدات على المستوى 

خدام المسئول ولعله من البديهي تبنى فلسفة االست ،العالمي
وقد يقتضى هذا األمر تكثيف البرامج التدريبية  ،للمبيدات

إلى جنب مع المزارع الصغير من  لمطبقي المبيدات جنباً 
مبيد مناسب بالتركيز المناسب والتوقيت  استخدام خالل

المناسب وضد اآلفة المناسبة وبآله التطبيق المناسبة، ولذلك 
 آلمان والفعالية عندأكبر قدر من ا من الضروري تحقيقف

يلزم تحقيق عوامل  آفة ما وهنا مبيد ما لمكافحة استخدام
اآلمان الصحي والبيئي مع توفير كافة وسائل اإلسعافات 

الوقت المناسب، وفى هذا اإلطار فإن  األولية للتدخل فى
 التداول اآلمن للمبيدات وتطبيق نظم الرقابة الصارمة على

أمور في غاية األهمية  يداتوتخزين المب استخدامتداول و 
 .الحيوي وغير الحيوي لتحقيق اآلمان وحماية للنظام البيئي

  ص 2020ل نة مبيدات اآلفات الزراعية  وتوضح 
أن التعامل مع المبيدات يتطلب توافر عدد  (23  22ص 

من االحتياطات الضرورية التى تراعى اعتبارات السالمة 
ام المبيدات أو المخالطين واألمان، سواء للقائمين على استخد

 لهم فى البيئة المحيطة وذلك علي النحو التالي: 

 لالنسانحظر نقل المبيدات أو عرضها مع المواد الغذائية  .1
 .والحيوان

يتم تداول المبيدات في عبواتها األصلية من الشركة  .2
المنتجة وحظر وضع المبيدات داخل عبوات أخرى غير 

 .العبوات المخصصة لها
تعمال العبوات الفارغة في حفظ المأكوالت أو يحظر اس .3

 .المشروبات
 .غلق عبوة المبيد جيدًا قبل نقلها إلى مكان آخر .4
أن يكون عمال الرش أصحاء أجسامهم خالية من الجروح  .5

 .وخالية من األمراض المزمنة
 .لبس رداء خاص وقفاز وحذاء من الكاوتشوك .6
ات فتح عبوات المبيدات تدريجيًا لمنع خروج الغاز  .7

 .المحبوسة دفعة واحدة
وضع الفتات على المساحات المرشوشة لحظر دخولها  .8

 .وتناول ما بها من مواد غذائية )خضر أو فاكهة(
 .تجنب التدخين أو تناول أى طعام أو شراب أثناء العمل .9
تجنب إلقاء بقايا محاليل الرش فى قنوات الرى  .10

 .والمصارف
بعناية، تنظيف مهمات الوقاية الشخصية المستخدمة  .11

  .ويغسل الجسم جيدًا بالماء والصابون بعد انتهاء العمل
 . عدم غسل المالبس الملوثة بالمبيدات في قنوات الري .12
تجنب استعمال عبوات المبيدات الفارغة فى غرض آخر  .13

 خالف تحضيرات المبيدا
استبعاد حيوانات المزرعة من الحقول عند القيام  .14

 بخرة المبيدات.بعمليات الرش لوقايتها من رذاذ وأ
تجنب جمع الثمار قبل انقضاء فترة األمان أو االنتظار   .15

 المسموح بها بعد المعاملة بالمبيد.
تجنب استعمال الحشائش النامية فى الحقول المعالجة  .16

 فى تغذية الحيوان.
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يجب تخزين المبيدات فى مخازن مستوفاة للشروط  .17
 القياسية.

رجال ضرورة وجود شنطة إسعاف مع كل فريق من  .18
المكافحة تحتوى على بعض المواد لعمل اإلسعافات 
 األولية قبل نقل المصاب بالتسمم إلى المستشفى للعالج.

ار المستحدثات يويهتم اإلرشاد الزراعي الناجح كثيرًا باخت
الزراعية المرتبطة بالتغيير السلوكي المعرفي للزراع، والعمل 

مع مستوى  على تبسيطها وتقديمها للزراع بأسلوب يتناسب
إدراكهم لفهمها والتعامل معها بشكل صحيح ومن ثم التمكن 
من استدعائها عند الحاجة إليها، وال يقتصر دور اإلرشاد 
الزراعي على نقل وتوصيل المعلومة الجديدة بل على حسن 
اختبار المعلومة الجديدة التي تهم الزراع وتتناسب مع بيئتهم، 

ار األدوات اإلرشادية وحسن التعامل معها من خالل اختب
المالئمة لمساعدة الزراع على فهمها وتطبيقها، وتكرار 
التطبيق عند الحاجة إليه مما ينعكس ذلك على تحديث 

  46  ص ص  2013 قشطة   ،الزراعة والنهوض باإلنتاج
47.) 

وتعتمد الدول المختلفة على جهاز اإلرشاد الزراعى لتقديم 
مساعدة الزراع على اتباع المعلومات اإلرشادية الالزمة ل

السلوك اآلمن فى استخدام المبيدات، وحل المشكالت التي 
تواجههم في هذا الشأن، باإلضافة إلى قيامه بدور الميسر مع 
الجهات المختلفة لتذليل العقبات التي قد تؤثر على قدرة 

 & Katz) ،الزراع على شراء واستخدام المبيدات بكفاءة

Stephan, 2012.)  
نادًا لمتتا ستتبق ومتتا أوضتتحته نتتتائج الدراستتات والبحتتوث واستتت

متتن خطتتورة االستتتهالك غيتتر الرشتتيد للمبيتتدات الزراعيتتة علتتي 
صتتتحة اإلنستتتان والبيئتتتة المحيطتتتة وأهميتتتة تطبيتتتق المعرفتتتة فتتتي 
نجاح العمل اإلرشادي الزراعتي، وبنتاء علتي ذلتك فتإن الهتدف 

المتغيتتتترات الرئيستتتي لهتتتتذا البحتتتث يتركتتتتز حتتتتول التعتتترف علتتتتى 
باالستخدام اآلمتن الزراعية  لمؤثرة علي معارف زراع الصوبا

للمبيدات الزراعية وبعتض العوامتل المتؤثرة عليهتا فتي محافظتة 
 كفر الشيخ. 

 أاداف البح    
يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على المتغيرات 

الزراعية باالستخدام اآلمن  المؤثرة علي معارف زراع الصوب
ية بمحافظة كفر الشيخ، ويمكن تحقيق هذا للمبيدات الزراع

 الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:
 التعرف علي بعض الخصائص المميزة لعينة البحث. -1
التعرف على درجة معرفة المبحوثين باالستخدام اآلمن  -2

 للمبيدات الزراعية.
تحديد العالقة االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات  -3

حل الدراسة وبين درجة االستخدام اآلمن المستقلة م
 للمبيدات الزراعية.

التعرف على أهم المشاكل التي تواجه المبحوثين عند  -4
 تطبيق توصيات االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية.

التعرف على مقترحات المبحوثين لحل مشكالت تطبيق  -5
 توصيات االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية. 

 األسلوب البحثي 
 التعريفات اا راتية للمصطلحات البحثية وطرق قياسفا  

الستتتن: ويقصتتتد بتتته فتتتي هتتتذا البحتتتث عمتتتر المبحتتتوث حتتتتي  -1
 وقت إجراء هذا البحث مقرب القرب سنة ميالدية.

يقصد به في هذا البحث الحالة الحالة التعليمية للمبحوث:  -2
أمي، يقرأ التعليمية للمزراع المبحوث من حيث كونه 

أبتدائي علي أي من الشهادات الدراسية  وحصولهويكتب، 
مؤهل فوق جامعي  -مؤهل عالي  -دبلوم  -إعدادي  -

 ةمعبرًا عن ذلك بقيم رقمية وذلك بإعطاء درجة لكل سن
في أي من المراحل  بنجاح دراسية قضاها المبحوث

 التعليمية.
يقصتد  :عدد أفراد األسرة العاملين بمجال الصوب الزراعية -3

بمجتتتتال عتتتتدد أفتتتتراد األستتتترة العتتتتاملين  بتتتته فتتتتي هتتتتذا البحتتتتث
متتتتع المبحتتتتوث ستتتتواء بصتتتتفة مؤقتتتتتة أو  الصتتتتوب الزراعيتتتتة

  دائمة معبرًا عن ذلك بقيم رقمية. 
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ويقصد به في هذا البحث  مساحة الصوبة الزراعية: -4
مقدرة  المستغلة بالصوب الزراعيةإجمالي المساحة 

 بالقيراط. 

قصد بها : يعدد سنوات الخبرة في مجال الصوب الزراعية -5
عدد السنوات التي قضاها المبحوث في هذا البحث في 

 مقاسًا بعدد السنوات. مجال زراعة الصوب الزراعية

ويقصد به في هذا  التفرغ للعمل في الصوب الزراعية: -6
البحث مدي ممارسة المبحوثين ألعمال أخري بجانب 

( 3العمل بالصوب الزراعية ويحصل المبحوث على )
( درجة 1( درجة للتفرغ لحد ما و)2م و)درجات للتفرغ التا

 لعدم التفرغ.

ويقصد به درجة توافر مياه الري  :مدي توافر مياه الري -7
متوفرة  -متوفرة تمامًا بالصوب الزراعية من حيث كونها 

، 3علي درجات المبحوث ويحصل لحد ما، غير متوفرة، 
 الترتيب.الستجابات علي هذه ال 1، 2

أو بعد مصدر الري من  مصدر الري: ويقصد به قرب -8
قريب حيث تم سؤال المبحوث هل هو الصوبة الزراعية 

وتم تحديد من الصوبة، قريب لحد ما، بعيد عن الصوبة 
 .لتلك االستجابات علي التوالي 1، 2 ،3 القيم

: ويقصد به مدي حالة الطرق المؤدية إلى الصوب -9
مالءمة الطرق المؤدية للصوب الزراعية لتسهيل نقل 

حيث تم سؤال ات اإلنتاج والمحاصيل المنتجة، مستلزم
وتم تحديد القيم  سيئة متوسطة، جيدة، يالمبحوث هل ه

 لتلك االستجابات علي التوالي. 1، 2، 3

: ويقصد به مدي قرب منافذ التسويق إلنتاج الصوب -10
توفر منافذ تسويق منتجات الصوب الزراعية بالقرب 

من  هل هي قريبة حيث تم سؤال المبحوثمنها، 
، 3وتم تحديد القيم الصوبة، قريبة لحد ما، غير متوفرة 

 لتلك االستجابات علي التوالي. 1، 2
: ويقصد به مدي التمسك بالعمل الزراعي بالصوب -11

وتم قياسة رغبة المبحوث باالستمرار في زراعة الصوب، 

ما أقدرشي أستغني عن العمل  عن طريق سؤال المبحوث
أن يعملوا في مجال  في مجال الصوب، أوالدي البد

الصوب، أفضل االستثمار في مجال الصوب، وتراوحت 
 التمسك بالعمل الزراعي بالصوب القيم الرقمية المعبرة عن

  ( درجة.6-3)
الرضا عن العمل في مجال الصوب:  ويقصد به درجة  -12

تفضيل المبحوث للعمل بالصوب الزراعية معبرًا عن ذلك 
 بقيم رقمية.

وتم قياسة عن طريق سؤال صوب: التدريب في مجال ال -13
عدد الدورات التدريبية في مجال الصوب  المبحوث عن

الزراعية ويحصل المبحوث علي درجة لكل دورة تدريبية 
، 2، 3وعن مدي االستفادة يحصل علي درجات يذكرها 

 ،علي التوالي ضعيفة، متوسطة، تامةلالستجابات  1
حوث ويمثل مجموع الدرجات التي يحصل عليها المب

  .لتدريب في مجال الصوبلالدرجة الكلية 

درجة التجديدية: وتم قياسها بسؤال المبحوث عن  -14
مجال تصرفة عندما يسمع عن ممارسة جديدة في 

أنتظر الفوري،  التنفيذوذلك من حيث  الصوب الزراعية
أعمل الي أنا متعود ، لما أشوفها عند صاحب صوب آخر

، 2، 3بة الدرجات وقد تم إعطاء كل استجاعليه وخالص 
 علي الترتيب. 1
الطرق اإلرشادية المفضلة للمبحوثين في مجال الصوب  -15

الطرق  وتم قياسها بسؤال المبحوث عنالزراعية: 
اإلرشادية التي يفضلها في مجال الصوب الزراعية 

، الي حد ما، عالية) درجة التفضيلستجابات اوأعطيت 
( على ، صفر1، 2، 3( القيم الرقمية )ال  منخفضة
 الترتيب.

وتم قياسة عن طريق : التعرض لمصادر المعلومات -16
سؤال المبحوث عن تعرضه للمصادر التي يعتمد عليها 

 بالصوب الزراعيةفي الحصول علي المعارف المتعلقة 
، 3)المصادر المرجعية المعرفية( ويحصل علي درجات 
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، صفر لالستجابات دائمًا، وأحيانًا، ونادرًا، وال علي 1، 2
ويمثل مجموع الدرجات التي يحصل عليها  ،لتواليا

 المبحوث الدرجة الكلية لهذا المتغير. 
وتم قياسة عن طريق  فوائد الزراعة بالصوب الزراعية: -17

الفوائد التي يحصل عليها نتيجة سؤال المبحوث عن 
، 2، 3ويحصل علي درجات  بالصوب الزراعية الزراعة

 ، والومحدودة، ومتوسطة، كبيرة، صفر لالستجابات 1
ويمثل مجموع الدرجات التي يحصل  ،علي التوالي توجد

 عليها المبحوث الدرجة الكلية لهذا المتغير.
وتم قياسة عن طريق : أغراض اإلنتاج تحت الصوب -18

عن أغراض اإلنتاج تحت الصوب  سؤال المبحوث
إنتاج لتسويق في ، الستهالك عائليلإنتاج الزراعية وهي 

إنتاج للتسويق في األسواق الكبيرة ، السوق المحلي هنا
إنتاج ، لى الدول العربيةإإنتاج للتصدير ، كالعبور

وتراوحت القيم الرقمية  ،لى الدول األجنبيةإللتصدير 
 -صفر المعبرة عن التمسك بالعمل الزراعي بالصوب )

 ( درجة. 5
درجة معارف المبحوثين باالستخدام اآلمن للمبيدات  -19

الشيخ كمتغير تابع: ويقصد بها الزراعية بمحافظة كفر 
مجموع القيم الرقمية المعبرة عن معرفة المبحوث للجوانب 
الفنية التي تتصل باالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية 

االحتياطات الالزمة قبل استخدام المبيدات الزراعية وهي: 
( عبارات، 5) في مكافحة آفات الصوب الزراعية

عند التعامل مع المبيدات األدوات والمالبس الواقية و 
المخاطر الصحية عند التعامل ( عبارات، و 6) الزراعية

توصيات األمان ( عبارة، و 11) مع المبيدات الزراعية
والسالمة عند استخدام المبيدات الزراعية في مكافحة 

االحتياطات ( عبارة، و 21) آفات الصوب الزراعية
( 7) ةالصحية اآلمنة بعد استخدام المبيدات الزراعي

 عبارة.  

 (، صتتتتتتتتتتفر1، 2)علتتتتتتتتتتي درجتتتتتتتتتتات المبحتتتتتتتتتتوث ويحصتتتتتتتتتتل 
وال يعتتتتتترف" علتتتتتتي ، ويعتتتتتترف لحتتتتتتد متتتتتتا، "يعتتتتتترفلالستتتتتتتجابات 

وبتتتتذلك يصتتتتبح مجمتتتتوع القتتتتيم النظريتتتتة المعبتتتترة عتتتتن  الترتيتتتتب،
معرفتتتتة زراع الصتتتتوب الزراعيتتتتة باالستتتتتخدام اآلمتتتتن للمبيتتتتدات 

 ( درجة.   100 –بين )صفر الزراعية 
 فروص البح  
اف هتتتتتذا البحتتتتتث تتتتتم صتتتتتياغة الفتتتتتروض البحثيتتتتتة لتحقيتتتتق أهتتتتتد

 التالية:
توجتتتد عالقتتتتة ارتباطيتتتة بتتتتين كتتتتل متتتن المتغيتتتترات المستتتتتقلة  -1

عدد أفراد األسترة التالية: السن، الحالة التعليمية للمبحوث، 
، مستتتتتتاحة الصتتتتتتوبة العتتتتتتاملين بمجتتتتتتال الصتتتتتتوب الزراعيتتتتتتة

الزراعية، عدد سنوات الخبرة في مجتال الصتوب الزراعيتة، 
لعمل في الصوب الزراعية، مدي توافر ميتاه التري، التفرغ ل

مصتتتدر التتتري، حالتتتة الطتتترق المؤديتتتة التتتي الصتتتوب، قتتترب 
التمستتك بالعمتتل الزراعتتي منافتتذ التستتويق إلنتتتاج الصتتوب، 

، الرضتا عتن العمتل فتي مجتال الصتوب، التتدريب بالصوب
، الطتتترق اإلرشتتتادية درجتتتة التجديديتتتةفتتتي مجتتتال الصتتتوب، 

التعترض ال الصتوب الزراعيتة، المفضلة للمبحوثين في مج
، فوائتتتتد الزراعتتتتة بالصتتتتوب الزراعيتتتتة، لمصتتتادر المعلومتتتتات

وبتتتتتين درجتتتتتة معرفتتتتتة زراع الصتتتتتوب الزراعيتتتتتة باالستتتتتتخدام 
اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ كمتغير تابع 

 لهذا البحث. 
استتهامًا  معنويتتًا فتتي  المستتتقلة المدروستتةمتغيتترات التستتهم   -2

درجتتتة معرفتتتتة زراع الصتتتوب الزراعيتتتتة  فتتتتي تفستتتير التبتتتاين
 باالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ.
 هذا وتم اختبار هذان الفرضان في صورتهما اإلحصائية.

 منطاة البح   
أجري هذا البحث في محافظة كفر الشيخ  وهي من 
المحافظات التي تتركز فيها الزراعة من خالل الصوب 

ث بلغت المساحة المستغلة بالصوب الزراعية الزراعية، حي
، ويبلغ عدد 2022 – 2021( فدان موسم 245قرابة )
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( صوبة زراعية، 3293الصوب الزراعية بالمحافظة حوالي )
تستخدم في إنتاج أهم محاصيل الخضر مثل: الخيار، 

 مديرية والفلفل، والطماطم باإلضافة إلنتاج الشتالت، 
 (.2022نات غير منشورة  الزراعة بكفر الشيخ  بيا
 أسلوب  ما البيانات 

تم استخدام أسلوب اإلستبيان بالمقابلة الشخصية لجمع 
بيانات هذا البحث من جميع مفردات عينة البحث وتم 
مراجعتها من خالل بعض أساتذة قسم وقاية النبات بكلية 
الزراعة )سابا باشا( للتأكد من مطابقة محتويات اإلستبيان 

لفنية المتعلقة بأسلوب االستخدام اآلمن للمبيدات للتوصيات ا
الزراعية، وتم إجراء اختبار مبدئي إلستمارة اإلستبيان على 

 من زراع الصوب الزراعية من خارج عينة البحث. 10
 شاملة البح  وعينتم 

تمثلت شاملة هذا البحث في جميع الزراع حائزي الصوب 
( حائزًا، 415هم )بمحافظة كفر الشيخ والبالغ عدد الزراعية

وتم اختيار عينة عشوائية من كل مركز إداري حسب األهمية 
النسبية لكل مركز من إجمالي عدد حائزي الصوب الزراعية 

( مبحوثًا تمثل حوالي 200حيث بلغت ) بمحافظة كفر الشيخ
من الشاملة وفقًا لمعادلة روبرت ماسون لتحديد حجم  48%

 .(262  ص  2012نال  عن  الطاتي  العينة، 
 معادلة روبيرت ماسون لتحديد ح م العينة

 
 

M 
 
 حجم المجتمع 

S   0.95قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 
0.05على معدل الخطأ  1.96أي قسمة   

p  0.50نسبة توافر الخاصية وهي  
q  0.50النسبة المتبقية للخاصية وهي  

 

 
 البح نة توزيا أفراد عي .1 دوص رقم 

األامية النسبية من  العدد الكلي مراكز المحافظة م
 ح م العينة اا مالي

 36 18.1 75 بيال 1
 23 11.6 48 قلين 2
 20 10.1 42 سيدي سالم 3
 18 8.9 37 مطوبس 4
 18 9.2 38 الرياض 5
 18 8.9 37 الحامول 6
 18 9.2 38 بلطيم 7
 10 4.8 20 فوه 8
 13 6.7 28 دسوق 9
 10 4.8 20 كفر الشيخ 10
 16 7.7 32 سيدي غازي 11

 200 %100 415 الم موع
 .2022مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ حصر عام  المصدر 
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 النتاتب ومناقشتفا 

  المميزة للمبحوثين أوال   بعص الخصاتص
متن  %73.50( أن 2يتبين من النتائج فتي جتدول رقتم )

العمريتتتتة المنخفضتتتتة والمتوستتتتطة المبحتتتتوثين يقعتتتتون فتتتتي الفئتتتتة 
وهتتتي المرحلتتتة العمريتتتة التتتتي تتستتتم بالحيويتتتة والنشتتتاط والمقتتتدرة 
علتتى العمتتل والعطتتاء، ومتتن حيتتث الحالتتة التعليميتتة للمبحتتوثين 

( ستتنة ممتتا 14-7متتنهم يقعتتون فتتي فئتتة ) %66.50فتبتتين أن 
يشتير إلتى االرتفتتاع النستبي فتي المستتتوى التعليمتي للمبحتتوثين، 

د أفتتتتتراد األستتتتترة العتتتتتاملين بمجتتتتتال الصتتتتتوب عتتتتتدوفيمتتتتتا يتعلتتتتتق 
( فتترد، 3-1متتنهم  يقعتتون فتتي فئتتة ) %73فتبتتين أن  الزراعيتتة

تبلتغ  الزراعيتة الصوبمزروعة بمساحة منهم لديه  %68وأن 
منهم ينتمون للفئتة المتوستطة  %62.50( قيراط، وأن 3-18)

 عتتدد ستتنوات الخبتترة فتتي مجتتال الصتتوب الزراعيتتةوالكبيتترة متتن 
ارتفتتتتاع مستتتتتوي خبتتتترة المبحتتتتوثين فتتتتي مجتتتتال ممتتتتا يتتتتدل علتتتتي 

متتتتتتتن  %72الزراعتتتتتتتة فتتتتتتتي الصتتتتتتتوب الزراعيتتتتتتتة، واتضتتتتتتتح أن 
المبحتتوثين متفرغتتون تمامتتًا للعمتتل بالصتتوب الزراعيتتة ممتتا يتتدل 
علتتتتتتي اإللمتتتتتتام الكبيتتتتتتر بمتطلبتتتتتتات الزراعتتتتتتة داختتتتتتل الصتتتتتتوب 

متتنهم تتتتوافر لديتته ميتتاه التتري بصتتفة  %73.50الزراعيتتة، وأن 
متتتتنهم يقتتتتع  %51ه بهتتتتم، وأن مستتتتتمرة لتتتتري الصتتتتوب الخاصتتتت

حالتتتة  مصتتدر التتري بتتتالقرب متتن الصتتوب الزراعيتتتة، وتبتتين أن
الزراعيتتة جيتتده ومتوستتطة بنستتبة  الطتترق المؤديتتة التتي الصتتوب

ممتتتا يستتتتاعد فتتتي نقتتتتل منتجتتتات الصتتتتوب الزراعيتتتتة  83.50%
يحتتتتتتتاجون  %54ألمتتتتتاكن التستتتتتويق، وأن غالبيتتتتتتة المبحتتتتتوثين 
الزراعيتتتة، وفيمتتتا للمزيتتتد متتتن منافتتتذ تستتتويق منتجتتتات الصتتتوب 

فقتتتتتد اتضتتتتتح أن  التمستتتتتك بالعمتتتتتل الزراعتتتتتي بالصتتتتتوبيتعلتتتتتق ب
متتتتنهم يقعتتتتون فتتتتي فئتتتتة التمستتتتك بالعمتتتتل الزراعتتتتي  85.50%

فتتأكثر( األمتتر التتذي يشتتجع التتزراع علتتى  2بالصتتوب المرتفتتع )
تبنتتتي توصتتتيات االستتتتخدام اآلمتتتن للمبيتتتدات الزراعيتتتة لتحقيتتتق 

كمتتا اتضتتح جتتدوي اقتصتتادية متتن منتجتتات الصتتوب الزراعيتتة، 
الرضتتا عتتن العمتتل فتتي مجتتال متتنهم يقعتتون فتتي فئتتة  %61أن 

المرتفتتتتتع وذلتتتتتك قتتتتتد يرجتتتتتع نتيجتتتتتة لتمستتتتتكهم بالعمتتتتتل  الصتتتتتوب
التتدريب فتي مجتال ب الزراعي بالصوب الزراعية، وفيما يختص

من المبحتوثين يقعتون  %62.50الزراعية فاتضح أن  الصوب
ء درجتتتة ممتتتا يلقتتتي العتتتب( 14-7)فتتتي فئتتتة التتتتدريب المتوستتتط 

علي جهاز اإلرشاد الزراعي في زيادة التتدريب الموجهتة لتزراع 
الصوب الزراعية خاصة في مجال االستتخدام اآلمتن للمبيتدات 

لنظتتتتام التحقيتتتتق اآلمتتتتان وحمايتتتتة الزراعيتتتتة وترشتتتتيد االستتتتتخدام 
متنهم يقعتون فتي فئتة  %70، وأن البيئي الحيتوي وغيتر الحيتوي

فتتاع مستتتوي تطلعتتات التجديديتتة المرتفعتتة ممتتا قتتد يشتتير التتي ارت
الممارستتتات الجيتتتدة إلدارة مبيتتتدات اآلفتتتات لتطبيتتتق  المبحتتتوثين
فتتي الصتتوب  لتخفيتتف حجتتم المستتتهلك متتن المبيتتداتة الزراعيتت

متن المبحتوثين يقعتون فتي فئتة  %78الزراعية، كما اتضتح أن 
ممتتتا  الطتتترق اإلرشتتتادية فتتتي مجتتتال الصتتتوب الزراعيتتتةتفضتتتيل 

التتتي  رشتتادية الزراعيتتةيتطلتتب زيتتادة تعتترض التتزراع للطتترق اإل
اإلرشتتتادية  جهتتتاز اإلرشتتتاد الزراعتتتى لتقتتتديم المعلومتتتاتينظمهتتتا 

الالزمة لمساعدة الزراع على اتباع السلوك اآلمن فى استخدام 
، وحتتتتل المشتتتتكالت التتتتتي تتتتتواجههم فتتتتي هتتتتذا الشتتتتأن المبيتتتتدات،
متتتتتتتتنهم ينتمتتتتتتتتون لفئتتتتتتتتة التعتتتتتتتترض المتوستتتتتتتتط   %53وتبتتتتتتتتين أن 

ون منهتتتتتا معلومتتتتتاتهم عتتتتتن لمصتتتتتادر المعلومتتتتتات التتتتتتي يستتتتتتمد
االستتتتتخدام اآلمتتتتن للمبيتتتتدات الزراعيتتتتة داختتتتل الصتتتتوب، وفيمتتتتا 

متن  %94فاتضتح أن  فوائد الزراعة بالصوب الزراعيتةب يتعلق
المبحتتوثين يقعتتون فتتي فئتتة االستتتفادة المتوستتطة والمرتفعتتة متتن 

المشاريع أكثر  الزراعة داخل الصوب الزراعية ألنها تعتبر من
لمحاصتيل  بالنستبة ِرع، وخاصتةزاللمت مرتفعتةالتى تحقق أرباحًا 

 عتتةراإضتتافة إلتتى زيتتادة دختتل المنتجتتين متتن ختتالل ز  الخضتتر،
ومتتتتن حيتتتتث  عاليتتتتة القيمتتتتة تحقتتتتق دختتتتول مرتفعتتتتة، محاصتتتتيل

متتتتتتن  %63.50فتبتتتتتتين أن  أغتتتتتتراض اإلنتتتتتتتاج تحتتتتتتت الصتتتتتتوب
المبحوثين يقعون في فئتة غترض اإلنتتاج المتنخفض وقتد يعتزي 

راعيتتتة فتتتي منطقتتتة البحتتتث يتتتتم ذلتتتك إلتتتى أن إنتتتتاج الصتتتوب الز 
 تسويقه بالسوق المحلية فقط. 
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 . توزيا المبحوثين وفاا  لبعص خصاتصفم المميزة2 دوص رقم 

 % العدد الخصائص % العدد* الخصائص

 السن:-1

35-46 

46-57 

 سنة فأكثر 57

 ( سنة50.96المتوسط الحسابي = )

 ( سنة7.62االنحراف المعياري = )

 

42 

105 

53 

 

21.00 

52.50 

26.200 

 مساحة الصوبة الزراعية: -4

 3-18 

 18-33 

  فأكثر 33 

 قيراط( 18.55المتوسط الحسابي = )

 قيراط( 9.34االنحراف المعياري = )

 

136 

47 

17 

 

68.00 

23.50 

8.50 

 :الحالة التعليمية -2

 أمي

  7-1مستوى منخفض  

  14-7مستوى متوسط   

 فأكثر 14مستوى مرتفع  

 درجة( 12.46ابي = )المتوسط الحس

  درجة( 3.41االنحراف المعياري = )

 

7 

6 

133 

    54 

 

3.50 

3.00 

66.50 

00.27  

عدد سنووا  الخبنرف  نج م ناص الصنو   -5

 الزراعية: 

1-3 

 3-5 

  فأكثر 5 

 سنة( 3.57المتوسط الحسابي = )

 سنة( 1.63االنحراف المعياري = )

 

 

75 

47 

78 

 

 

37.50 

23.50 

39.00 

راد األسرف العاملين بم اص الصنو  عدد أ  -3

 الزراعية:

1-3 

4-6 

 فأكثر فرد 7

 فرد( 3.07المتوسط الحسابي = )

 فرد( 1.45االنحراف المعياري = )

 

 

146 

48 

6 

 

 

73.00 

24.00 

3.00 

 التفرغ للعمص  ج الصو  الزراعية: -6

 متفرغ تماماً 

 متفرغ لحد ما 

 غير متفرغ 

 درجة( 1.71المتوسط الحسابي = )

 درجة (0.47االنحراف المعياري = )

 

 

144 

54 

2 

 

 

72.00 

27.00 

1.00 

 مدي توافر مياه الري:  -7

 متوفرة تماماً 

 متوفرة لحد ما 

 غير متوفرة 

 ( درجة1.72المتوسط الحسابي = )

 ( درجة0.49االنحراف المعياري = )

 

147 

50 

3 

 

73.50 

25.00 

1.50 

 

 التدريب في مجال الصوب: -13

                                 7-صفر منخفض   

 14-7متوسط     

 فأكثر 14مرتفع    

 ( درجة10.02المتوسط الحسابي = )

 ( درجة5.25االنحراف المعياري = )

 

40 

125 

35 

 

20.00 

62.50 

17.50 

 مصدر الري: -8

 قريب من الصوبة 

 قريب لحد ما 

 بعيد عن الصوبة 

 ( درجة2.26المتوسط الحسابي = )

 ( درجة0.87النحراف المعياري = )ا

 

102 

55 

43 

 

51.00 

27.50 

21.50 

 درجة التجديدية: -14

                                 1-منخفضة     صفر 

 2-1متوسطة        

 فأكثر 2مرتفعة        

 ( درجة2.68المتوسط الحسابي = )

 ( درجة0.51االنحراف المعياري = )

 

4 

56 

140 

 

2.00 

28.00 

70.00 

 حالة الطرق المؤدية الي الصوب: -9

 بحالة جيدة 

 بحالة متوسطة 

 بحالة سيئة 

 ( درجة2.22المتوسط الحسابي = )

 ( درجة0.80االنحراف المعياري = )

 

85 

82 

33 

 

 

 

42.50 

41.00 

16.50 

الطرق اإلرشاادية المفضا ة ل مبحاوثين  -15

 في مجال الصوب الزراعية:

                                 10-4تفضيل منخفض    

 16-10تفضيل متوسط    

 فأكثر 16تفضيل مرتفع     

 ( درجة11.28المتوسط الحسابي = )

 ( درجة4.34االنحراف المعياري = )

 

 

 

88 

68 

44 

 

 

 

44.00 

34.00 

22.00 

 قرب منافذ التسويق إلنتاج الصوب:  -10

 قريبة من الصوبة 

 قريبة لحد ما 

 غير متوفرة  

 ( درجة2.37وسط الحسابي = )المت

 ( درجة0.56االنحراف المعياري = )

 

 

83 

108 

9 

 

 

41.50 

54.00 

4.50 

 التعرض لمصادر المع ومات: -16

                                 17-12منخفض    

 22-17متوسط     

 فأكثر 22مرتفع     

 ( درجة18.84المتوسط الحسابي = )

 درجة (3.21االنحراف المعياري = )

 

54 

106 

40 

 

27.00 

53.00 

20.00 

   200المصدر: حسبت من بيانات عينة البحث.                                                    * العدد = 
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 توزيا المبحوثين وفاا  لبعص خصاتصفم المميزة .2تابا  دوص رقم 
 % العدد الخصاتص % العدد* الخصاتص

 عي بالصوب:التمسك بالعمل الزرا -11

                                     1منخفض      أقل من 

 2-1متوسط         

 فأكثر                                  2مرتفع         

 ( درجة2.19المتوسط الحسابي = )

 ( درجة 0.69االنحراف المعياري = )

 

2 

27 

171 

 

1.00 

13.50 

85.50 

 الزراعية:فوائد الزراعة بالصوب  -17

                                 21-18منخفضة      

 24-21متوسطة      

 فأكثر 24مرتفعة       

 ( درجة23.08المتوسط الحسابي = )

 ( درجة1.72االنحراف المعياري = )

 

 

12 

96 

92 

 

 

6.00 

48.00 

46.00 

 الرضا عن العمل في مجال الصوب: -12

                                     3-منخفض     صفر 

 6-3متوسط         

 فأكثر                                   6مرتفع         

 ( درجة3.59المتوسط الحسابي = )

 ( درجة 0.91االنحراف المعياري = )

 

 

30 

48 

122 

 

 

15.00 

24.00 

61.00 

 أغراض اإلنتاج تحت الصوب: -18

                                 2-صفر 

 2-4 

 فأكثر 4 

 ( درجة2.41المتوسط الحسابي = )

 ( درجة0.68االنحراف المعياري = )

 

127 

71 

2 

 

63.50 

35.50 

1.00 

   200المصدر: حسبت من بيانات عينة البحث.                                                    * العدد = 
 

آلمتتن للمبيتتدات باالستتتخدام اثانيتتا   در تتة معرفتتة المبحتتوثين 
   الزراعية بمحافظة كفر الشيخ

( أن نستتتتبة المبحتتتتوثين ذوي 3يتضتتتتح متتتتن جتتتتدول رقتتتتم )
باالستتتتتتخدام اآلمتتتتتن درجتتتتتة المعرفتتتتتة المنخفضتتتتتة فيمتتتتتا يتعلتتتتتق 

( 62 – 51فتتتتي الصتتتتوب الزراعيتتتتة بتتتتين )للمبيتتتتدات الزراعيتتتتة 
من المجموع الكلتي للمبحتوثين، بينمتا بلغتت  %18درجة بلغوا 

وي درجتتتتة المعرفتتتتة المتوستتتتطة فيمتتتتا يتعلتتتتق نستتتتبة المبحتتتتوثين ذ
بين  في الصوب الزراعية باالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية

متتتتتتتتتتن المجمتتتتتتتتتتوع الكلتتتتتتتتتتي  %54( درجتتتتتتتتتتة بلغتتتتتتتتتتوا 73 – 62)
للمبحتتتتتوثين، فتتتتتي حتتتتتين بلغتتتتتت نستتتتتبة المبحتتتتتوثين ذوي درجتتتتتة 

باالستتتتتتخدام اآلمتتتتتن للمبيتتتتتدات المعرفتتتتتة المرتفعتتتتتة فيمتتتتتا يتعلتتتتتق 
 %28درجة فأكثر( بلغتوا  73زراعية )في الصوب الالزراعية 

 من المجموع الكلي للمبحوثين.
 

. در ة معرفة المبحوثين باالستخدام اآلمن 3 دوص رقم 
 للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ

 % العدد فتات المعرفة  در ة( 
 62 -51   منخفضة 
 73 -62    متوسطة
 درجة فأكثر  73   مرتفعة  

36 
108 
56 

18.00 
54.00 
28.00 

 100 200 الم موع
 ( درجة7.34( درجة     االنحراف المعياري = )68.01المتوسط الحسابي = )

 حسبت من بيانات عينة البحث. المصدر 

وبالتتتالي يتضتتح متتن الجتتدول الستتابق أن غالبيتتة المبحتتوثين 
%( كتتتتانوا ذوي درجتتتتة معرفتتتتة منخفضتتتتة ومتوستتتتطة فيمتتتتا  72)

يتتتتتدات الزراعيتتتتتة فتتتتتي الصتتتتتوب باالستتتتتتخدام اآلمتتتتتن للمبيتعلتتتتتق 
مما يعني ضعف معارف زراع الصوب الزراعية فيما  الزراعية
 وهتتتتذا قتتتتد يمثتتتتل باالستتتتتخدام اآلمتتتتن للمبيتتتتدات الزراعيتتتتة يتعلتتتتق

خطتتورة متتن حيتتث االستتتهالك غيتتر الرشتتيد للمبيتتدات الزراعيتتة 
االستتتفادة بمتتا يقلتل متتن  ،علتي صتتحة اإلنستان والبيئتتة المحيطتة

المتتتتتزارع  لمبيتتتتتدات فتتتتتى حتتتتتال اتبتتتتتاعالقصتتتتتوى متتتتتن استتتتتتخدام ا
لتوصيات السلوك اآلمتن والتتى تتتيح لته استتخدام المبيتدات فتى 

اآلفتتتات الزراعيتتتة بطريقتتتة علميتتتة ومنظمتتتة وفتتتى نفتتتس  مكافحتتتة
، وبالتالي صحته وعدم تلوث البيئة الوقت تضمن الحفاظ على

فهنتتاك حاجتتة لتخطتتيط المزيتتد متتن البتترامج اإلرشتتادية الزراعيتتة 
حتتتوثين لرفتتتع مستتتتواهم المعرفتتتي فتتتي هتتتذا المجتتتال الموجهتتتة للمب
إلتى  تكثيف البرامج التدريبية لمطبقي المبيدات جنباً عن طريق 
مبيتتتد ال استتتتخدامل متتتن ختتتال زراع الصتتتوب الزراعيتتتةجنتتتب متتتع 

والتوقيتتتتت المناستتتتب وضتتتتد اآلفتتتتة  مناستتتتب بتتتتالتركيز المناستتتتبال
متان أكبر قدر من اآل تحقيقلالتطبيق المناسبة،  ةالمناسبة وبآل
يلتتتزم  وهنتتتا، آفتتتة متتتا مبيتتتد متتتا لمكافحتتتة استتتتخدام والفعاليتتتة عنتتتد

تحقيتق عوامتتل اآلمتتان الصتحي والبيئتتي متتع تتوفير كافتتة وستتائل 
 .الوقت المناسب اإلسعافات األولية للتدخل فى
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وفيمتتتتتتا يلتتتتتتي عرضتتتتتتًا لنستتتتتتب معرفتتتتتتة المبحتتتتتتوثين لبنتتتتتتود 
علتى  االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ

 لنحو التالي:ا
معرفتتتة المبحتتتوثين باالحتياطتتتات اللزمتتتة قبتتتص استتتتخدام   -أ

 : المبيدات الزراعية في مكافحة آفات الصوب الزراعية
( أن معرفتتتتتتتتة المبحتتتتتتتتوثين 4يتضتتتتتتتتح متتتتتتتتن جتتتتتتتتدول رقتتتتتتتتم )

باالحتياطتتتتات الالزمتتتتة قبتتتتل استتتتتخدام المبيتتتتدات الزراعيتتتتة فتتتتي 
 مكافحتتتتة آفتتتتات الصتتتتوب الزراعيتتتتة قتتتتد تراوحتتتتت قتتتتيم المتوستتتتط

درجتتتتتة  0.39، 1.66المتتتتترجح لعبتتتتتارات قيتتتتتاس المعرفتتتتتة بتتتتتين 
التأكتتد متتن فعاليتتة المبيتتد ضتتد اآلفتتة ونتتوع والمتعلقتتة بكتتل متتن: 

التأكتتد متن صتتالحية المبيتد والجرعتتة المقتررة وفتتترة ، المحصتول
ضترورة قتراءة التعليمتات المستجلة علتي العبتوة والعمتل ، األمتان
لجنتتتة مبيتتتدات التاكتتتد متتتن تستتتجيل المبيتتتد المستتتتخدم متتتن ، بهتتتا

إغتتالق كافتتة خاليتتا النحتتل المجتتاورة للصتتوبة ، اآلفتتات الزراعيتتة
وكانتتتتت قتتتتيم المتوستتتتط  ال بعتتتتد فتتتتترة مناستتتتبةإوعتتتتدم تستتتتريحها 
درجة  0.39، 0.42، 1.14، 1.40، 1.66المرجح كالتالي: 

 علي الترتيب.
معرفتتتتة المبحتتتتوثين بتتتتاألدوات والملبتتتت  الواقيتتتتة عنتتتتد  -ب

 عية التعامص ما المبيدات الزرا

معرفتتتتتتتة المبحتتتتتتتوثين ( أن 4يتضتتتتتتتح متتتتتتتن جتتتتتتتدول رقتتتتتتتم )
 باألدوات والمالبس الواقيتة عنتد التعامتل متع المبيتدات الزراعيتة
فتتي مكافحتتة آفتتات الصتتوب الزراعيتتة قتتد تراوحتتت قتتيم المتوستتط 

درجتتتتتة  0.16، 0.81المتتتتترجح لعبتتتتتارات قيتتتتتاس المعرفتتتتتة بتتتتتين 
رتتتداء ا، فتتارول(وجتتود المالبتتس الواقيتتة )األوالمتعلقتتة بكتتل متتن: 

لتتبس ، استتخدام غطتتاء واقتي للترأس، حتذاء واقتي للقتتدم )البتوت(
استتتعمال القفتتازات المطاطيتتة أو ، قنتتاع واقتتي للوجتته )الكمامتتة(

وكانتت قتيم المتوستط  استخدام نظارة لحماية العين، البالستيكية
،  0.20،  0.26، 0.37، 0.62، 0.81المتتتتتتترجح كالتتتتتتتتالي: 

 درجة علي الترتيب. 0.16
مبحتتوثين بالمختتاطر الصتتحية عنتتد التعامتتص متتا معرفتتة ال -ت

 :المبيدات الزراعية
( أن معرفتتتتتتتة المبحتتتتتتتوثين 4يتضتتتتتتتح متتتتتتتن جتتتتتتتدول رقتتتتتتتم )

بالمختتتاطر الصتتتحية عنتتتد التعامتتتل متتتع المبيتتتدات الزراعيتتتة فتتتي 
مكافحتتتتة آفتتتتات الصتتتتوب الزراعيتتتتة قتتتتد تراوحتتتتت قتتتتيم المتوستتتتط 

درجتتتتتة  0.70، 1.98المتتتتترجح لعبتتتتتارات قيتتتتتاس المعرفتتتتتة بتتتتتين 
بكتتتتل متتتتن: عتتتتدم تنتتتتاول الطعتتتتام والشتتتتراب أثنتتتتاء رش  والمتعلقتتتتة

المبيتتتد، عتتتدم الستتتماح لألطفتتتال بتتتدخول المنتتتاطق التتتتي يجتتتري 
معالجتهتتا أو التعتترض للمبيتتدات، االمتنتتاع عتتن التتتدخين أثنتتتاء 
 رش المبيد، عدم استخدام عبوات تالفة، عند تحضير المبيد 

 

2   

3   
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يجتتتتب الحتتتتذر متتتتن وصتتتتول طرطشتتتتة أو انستتتتكاب المبيتتتتد 
، يجتب الحتذر متن التعترض المستتمر لترزاز الترش، علي الجلد

تجهيتتتز المبيتتتد فتتتي ، عتتتدم استتتتخدام مبيتتتدات مجهولتتتة المصتتتدر
عتتتدم استتتتخدام مبيتتتدات غيتتتر مصتتترح بهتتتا فتتتي ، الهتتتواء الطلتتتق

رغتتتة أو القائهتتتا فتتتي المجتتتاري عتتتدم حتتترق العبتتتوات الفا، مصتتتر
االمتناع عن استخدام العبوات الفارغة فتي أي غترض ، المائية

، 1.94، 1.98ختتتر وكانتتتت قتتتيم المتوستتتط المتتترجح كالتتتتالي: آ

1.78 ،1.75 ،1.58  ،1.53 ،1.35 ،1.10 ،1.04 ،
 علي الترتيب.درجة  0.70، 0.95

معرفتتتتة المبحتتتتوثين بتوصتتتتيات األمتتتتان والستتتتلمة عنتتتتد  - 
م المبيتتتتدات الزراعيتتتتة فتتتتي مكافحتتتتة آفتتتتات الصتتتتوب استتتتتخدا
 :الزراعية

( أن معرفتتتتتتتة المبحتتتتتتتوثين 4يتضتتتتتتتح متتتتتتتن جتتتتتتتدول رقتتتتتتتم )
بتوصتتتيات األمتتتان والستتتالمة عنتتتد استتتتخدام المبيتتتدات الزراعيتتتة 
فتتي مكافحتتة آفتتات الصتتوب الزراعيتتة قتتد تراوحتتت قتتيم المتوستتط 
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درجتتتتتة  0.64، 1.89المتتتتترجح لعبتتتتتارات قيتتتتتاس المعرفتتتتتة بتتتتتين 
كتتتل متتتن: االمتنتتتاع عتتتن استتتتخدام المبيتتتدات منتهيتتتة والمتعلقتتتة ب

تختتتزين  الصتتتالحية، مراعتتتاة عتتتدم التتترش أثنتتتاء نشتتتاط الريتتتاح،
المبيتتتتد يكتتتتون فتتتتي مكتتتتان مستتتتتقل بعيتتتتدًا عتتتتن المتتتتواد الغذائيتتتتة 
واألطفتتتتتتال، استتتتتتتخدام ألتتتتتتة التتتتتترش المناستتتتتتبة بعتتتتتتد التأكتتتتتتد متتتتتتن 
صتتتتتالحيتها، عتتتتتدم التتتتترش فتتتتتي أوقتتتتتات الحتتتتترارة العاليتتتتتة داختتتتتل 

اع التوصتتتيات الخاصتتة بالجرعتتتة الناستتتبة وقابليتتتة اتبتتت، الصتتوبة
استتتخدام أنتتواع المبيتتدات اآلمنتتة والمصتترح بهتتا ، المبيتتد للخلتتط

طريقتتتة االستتتتخدام والتحضتتتير اآلمتتتن ، متتتن الجهتتتات الحكوميتتتة
، عدم فتح العبوة وشمها لمعرفتة نتوع المبيتد، للمبيدات الزراعية

عة تختتتزن المبيتتتدات الزراعيتتتة فتتتي مكتتتان جتتتاف بعيتتتدًا عتتتن أشتتت
تحضتير المبيتتدات الزراعيتة باستتتخدام الميتتاه ، الشتمس المباشتتر

التوقيتتتتت األمثتتتتل لالستتتتتخدام اآلمتتتتن ، العذبتتتتة وليستتتتت المالحتتتتة
يجتتب االحتفتتاظ بالمبيتتدات دائمتتًا فتتي أوعيتهتتا األصتتلية ، للمبيتتد

القتتتتراءة الجيتتتتدة لملصتتتتق عبتتتتوة المبيتتتتد ، بالبطاقتتتات االستتتتتداللية
التتخلص متن ، بحالتة جيتدة عبوات المبيتد البتد أن تكتون، جيداً 

القابلية للخلط مع المبيتدات ، بقايا المبيد ومخلفاته بصورة آمنة
رش ، عدد الرشات األمثل واآلمن للقضاء علي اآلفتة، األخري

حتتتتترق العبتتتتتوات الكرتونيتتتتتة ، المبيتتتتتد بتتتتتالتركيزات الموصتتتتتي بهتتتتتا

، الفارغتة علتتي أن يتتم الحتترق بعيتدًا عتتن المستاكن والمزروعتتات
وكانتت قتيم  ستاعات 6رة العمتل بترش المبيتدات عتن أال تزيد فت

، 1.82، 1.87، 1.88، 1.89المتوستتتتتتط المتتتتتترجح كالتتتتتتتالي: 
1.77  ،1.74 ،1.73 ،1.73 ،1.72 ،1.71 ،1.63 ،
1.61 ،1.53 ،1.53 ،1.52 ،1.45 ،1.39 ،1.38 ،
 الترتيب. عليدرجة  0.64، 1.11، 1.28

بعتتتد معرفتتتة المبحتتتوثين باالحتياطتتتات الصتتتحية اآلمنتتتة  -ج
 استخدام المبيدات الزراعية 

( أن معرفتتتتتتتة المبحتتتتتتتوثين 4يتضتتتتتتتح متتتتتتتن جتتتتتتتدول رقتتتتتتتم )
باالحتياطتتات الصتتحية اآلمنتتة بعتتد استتتخدام المبيتتدات الزراعيتتة 
فتتي مكافحتتة آفتتات الصتتوب الزراعيتتة قتتد تراوحتتت قتتيم المتوستتط 

درجتتتتتة  1.57، 1.85المتتتتترجح لعبتتتتتارات قيتتتتتاس المعرفتتتتتة بتتتتتين 
متتار قبتتل مضتتي فتتترة األمتتان والمتعلقتتة بكتتل متتن: عتتدم جمتتع الث

الستتتخدام المبيتتد، يتتتم غستتل الحتتذاء والجتتوانتي المستتتخدم أثنتتاء 
الرش بعد االستعمال، يجب غستل المالبتس واأليتدي جيتدًا بعتد 
االستتتتتخدام، االستتتتتحمام الجيتتتتد بعتتتتد رش المبيتتتتدات، التنظيتتتتتف 

 عدم غسل الرشاشات ، الجيد لكافة أدوات الرش المستخدمة
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 معر ة الزرا  با حتيا ا  الصحية األموة بعد
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 خباالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشي توزيا المبحوثين وفاا  لمعرفتفم .4 دوص رقم 
المتوسط  ال يعرف لحد ما يعرف البنود المعرفية

 المر  
  % عدد % عدد % عدد* 

 ص استخدام المبيدات الزراعية في مكافحة آفات الصوب الزراعية معرفة المبحوثين باالحتياطات اللزمة قب -أ
 1.66 5.00 10 24.50 49 70.50 141 التأكد من فعالية المبيد ضد اآلفة ونوع المحصول-1
 1.40 6.00 12 48.50 97 45.50 91 التأكد من صالحية المبيد والجرعة المقررة وفترة األمان-2
 1.14 64.50 129 29.00 58 6.50 13 جلة علي العبوة والعمل بهاضرورة قراءة التعليمات المس-3
التاكد من تسجيل المبيد المستخدم من لجنة مبيدات اآلفات -4

 الزراعية
13 6.50 58 29.00 129 64.50 0.42 

إغالق كافة خاليا النحل المجاورة للصوبة وعدم تسريحها اال -5
 بعد فترة مناسبة

19 9.50 39 19.50 142 71.00 0.39 

 معرفة المبحوثين باألدوات والملب  الواقية عند التعامص ما المبيدات الزراعية  -ب
 0.81 33.00 65 53.00 106 14.00 28 وجود المالبس الواقية )االفارول(-1
 0.62 44.50 89 49.50 99 6.00 12 ارتداء حذاء واقي للقدم )البوت(-2
 0.37 68.00 139 27.50 55 4.50 9 استخدام غطاء واقي للرأس-3
 0.26 77.50 155 19.50 39 3.00 6 لبس قناع واقي للوجه )الكمامة(-4
 0.20 82.50 165 15.00 30 2.50 5 استعمال القفازات المطاطية أو البالستيكية-5
 0.16 86.50 173 11.50 23 2.00 4 استخدام نظارة لحماية العين-6
 ة عند التعامص ما المبيدات الزراعية معرفة المبحوثين بالمخاطر الصحي -ت
 1.98 0 0 2.50 5 97.50 195 عدم تناول الطعام والشراب أثناء رش المبيد-1
عدم السماح لألطفال بدخول المناطق التي يجري معالجتها أو -2

 التعرض للمبيدات
188 94.00 12 6.00 0 0 1.94 

 1.78 0.50 1 21.00 42 78.50 157 االمتناع عن التدخين أثناء رش المبيد-3
 1.75 3.50 7 18.00 36 78.50 157 عدم استخدام عبوات تالفة-4
عند تحضير المبيد يجب الحذر من وصول طرطشة أو انسكاب -5

 المبيد علي الجلد
127 63.50 62 31.00 11 5.50 1.58 

 1.53 10.50 21 26.50 53 63.00 126 يجب الحذر من التعرض المستمر لرزاز الرش-6
 1.35 9.50 19 46.5 93 44.00 88 عدم استخدام مبيدات مجهولة المصدر-7
 1.10 14.00 28 62.00 124 24.00 48 تجهيز المبيد في الهواء الطلق-8
 1.04 26.50 53 43.00 86 30.50 61 عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها في مصر-9

 0.95 30.50 61 44.00 88 25.50 51 المائيةعدم حرق العبوات الفارغة أو القائها في المجاري -10
 0.70 54.00 108 22.50 45 23.50 47 االمتناع عن استخدام العبوات الفارغة في أي غرض أخر-11
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 خباالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشي توزيا المبحوثين وفاا  لمعرفتفم .4تابا  دوص رقم 
المتوسط  ال يعرف ما لحد يعرف البنود المعرفية

 المر  
  % عدد % عدد % عدد* 

 معرفة المبحوثين بتوصيات األمان والسلمة عند استخدام المبيدات الزراعية في مكافحة آفات الصوب الزراعية  - 
 1.89 0 0 11.00 22 89.00 178 االمتناع عن استخدام المبيدات منتهية الصالحية-1
 1.88 0 0 11.50 23 88.50 177 شاط الرياحمراعاة عدم الرش أثناء ن-2
تخزين المبيد يكون في مكان مستقل بعيدًا عن المواد الغذائية -3

 واألطفال 
173 86.50 27 13.50 0 0 1.87 

 1.82 2.50 5 13.00 26 84.50 169 استخدام ألة الرش المناسبة بعد التأكد من صالحيتها-4
 1.77 0 0 23.00 46 77.00 154 ة داخل الصوبةعدم الرش في أوقات الحرارة العالي-5
 1.74 0 0 26.00 52 74.00 148 اتباع التوصيات الخاصة بالجرعة الناسبة وقابلية المبيد للخلط-6

استخدام أنواع المبيدات اآلمنة والمصرح بها من الجهات -7
 الحكومية

147 73.50 53 26.50 0 0 1.73 

 1.73 1.00 2 24.50 49 74.50 149 ن للمبيدات الزراعيةطريقة االستخدام والتحضير اآلم-8
 1.72 0 0 28.00 56 72.00 144 عدم فتح العبوة وشمها لمعرفة نوع المبيد -9

تخزن المبيدات الزراعية في مكان جاف بعيدًا عن أشعة -10
 الشمس المباشر 

143 71.50 57 28.50 0 0 1.71 

المياه العذبة وليست تحضير المبيدات الزراعية باستخدام -11
 المالحة

137 68.50 52 26.00 11 5.50 1.63 

 1.61 1.50 3 36.00 72 62.50 125 التوقيت األمثل لالستخدام اآلمن للمبيد-12
يجب االحتفاظ بالمبيدات  دائمًا في أوعيتها األصلية -13

 بالبطاقات االستداللية
105 52.50 95 47.50 0 0 1.53 

 1.53 7.50 15 32.50 65 60.00 120 لملصق عبوة المبيد جيداً القراءة الجيدة -14
 1.52 6.50 13 35.00 70 58.50 117 عبوات المبيد البد أن تكون بحالة جيدة-15
 1.45 2.50 5 50.50 101 47.00 94 التخلص من بقايا المبيد ومخلفاته بصورة آمنة-16
 1.39 2.50 5 56.00 112 41.50 83 القابلية للخلط مع المبيدات األخري-17
 1.38 7.50 15 46.50 93 46.00 92 عدد الرشات األمثل واآلمن للقضاء علي اآلفة-18
 1.28 5.50 11 61.00 122 33.50 67 رش المبيد بالتركيزات الموصي بها-19
حرق العبوات الكرتونية الفارغة علي أن يتم الحرق بعيدًا عن -20

 المساكن والمزروعات 
72 36.00 74 37.00 54 27.00 1.11 

 0.64 60.00 120 16.00 32 24.00 48 ساعات 6أال تزيد فترة العمل برش المبيدات عن -21
 معرفة المبحوثين باالحتياطات الصحية اآلمنة بعد استخدام المبيدات الزراعية  -ج
 1.85 0 0 15.50 31 84.50 169 عدم جمع الثمار قبل مضي فترة األمان الستخدام المبيد-1
يتم غسل الحذاء والجوانتي المستخدم أثناء الرش بعد -2

 االستعمال
161 80.50 36 18.00 3 1.50 1.79 

 1.72 2.00 4 24.50 49 73.50 147 يجب غسل المالبس واأليدي جيدًا بعد االستخدام -3
 1.69 2.00 4 27.00 54 71.00 142 االستحمام الجيد بعد رش المبيدات-4
 1.68 2.00 4 28.00 56 70.00 140 لجيد لكافة أدوات الرش المستخدمةالتنظيف ا-5
عدم غسل الرشاشات في الترع والمصارف أو القنوات المائية -6

 تتلوث المياه حتي ال
133 66.50 61 30.50 6 3.00 1.64 

 1.57 5.50 11 32.50 65 62.00 124 توفير االسعافات األولية عند التعرض للمبيدات أثناء الرش-7
 200: حسبت من بيانات عينة البحث.                                                ن = المصدر* 
 

ثالثا   العلقات االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات 
باالستخدام المستالة محص الدراسة وبين در ة معرفتفم 

 خ اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشي

ات االرتباطيتتتة بتتتين المتغيتتترات المستتتتالة ودر تتتة العلقتتت -1
باالستخدام اآلمتن للمبيتدات الزراعيتة بمحافظتة كفتر معرفتفم 

 خ الشي
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( إلتتتتى وجتتتتود 5تشتتتير النتتتتتائج البحثيتتتتة فتتتتي جتتتتدول رقتتتتم )
عالقتتتة ارتباطيتتتة معنويتتتة طرديتتتة بتتتين درجتتتة معرفتتتة المبحتتتوثين 
 باالستتتتخدام اآلمتتتتن للمبيتتتتدات الزراعيتتتتة بمحافظتتتتة كفتتتتر الشتتتتيخ

التتتدريب فتتي مجتتال  وبتتين كتتل متتن المتغيتترات المستتتقلة التاليتتة:
الصتتتوب، والطتتترق اإلرشتتتادية المفضتتتلة للمبحتتتوثين فتتتي مجتتتال 
الصتتتتتتوب الزراعيتتتتتتة، التعتتتتتترض لمصتتتتتتادر المعلومتتتتتتات، فوائتتتتتتد 
الزراعتتتة بالصتتتوب الزراعيتتتة، أغتتتراض اإلنتتتتاج تحتتتت الصتتتوب 

، وكانتتتتتت العالقتتتتتة ارتباطيتتتتتة 0.01عنتتتتتد المستتتتتتوي االحتمتتتتتالي 
الستن، وية طردية بين كل متن المتغيترات المستتقلة التاليتة: معن

والحالتتتة التعليميتتتة، والتمستتتك بالعمتتتل الزراعتتتي بالصتتتوب عنتتتد 
 ، وهذا يشير إلتي أن هتذه المتغيترات0.05المستوي االحتمالي 

متالزمة مع المتغير التابع وتتحرك معته فتي نفتس االتجتاه وأن 
آلختتر، وهتتذا يعنتتي زيتتادة أحتتدهما يصتتاحبه زيتتادة فتتي المتغيتتر ا

معرفتتتة أنتتته كلمتتتا زادت وتحستتتنت هتتتذه المتغيتتترات زادت درجتتتة 
المبحوثين باالستخدام اآلمتن للمبيتدات الزراعيتة بمحافظتة كفتر 

، وبناء علي ذلك فإنته يترفض الفترض اإلحصتائي ويقبتل الشيخ
الفتتتتتترض البحثتتتتتتتي بالنستتتتتتتبة للمتغيتتتتتتترات التتتتتتتتي ثبتتتتتتتتت عالقتهتتتتتتتا 

رفضتتتتتتته بالنستتتتتتتبة لبتتتتتتتاقي االرتباطيتتتتتتتة متتتتتتتع المتغيتتتتتتتر التتتتتتتتابع، و 
 المتغيرات.  

( بتتين المتغيتترات الرتبيتتة q2وكشتتفت نتتتائج تحليتتل مربتتع كتتاي )
باالستخدام اآلمن للمبيتدات  المبحوثينودرجة معرفة المدروسة 

وجتتتتود  عتتتتن( 6جتتتتدول رقتتتتم )ب الزراعيتتتة بمحافظتتتتة كفتتتتر الشتتتتيخ
باالستتتخدام  المبحتتوثيندرجتتة معرفتتة  عالقتتة معنويتتة طرديتتة بتتين

متتدي  بيتتدات الزراعيتتة بمحافظتتة كفتتر الشتتيخ ومتغيتتراآلمتتن للم
وبناء ، قرب منافذ التسويق إلنتاج الصوب، و توافر مياه الري

قيم معامص االرتباط البسيط بين در ة معرفة المبحوثين باالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ .5 دوص رقم 
 وبعص المتغيرات المستالة

 معامص االرتباط البسيط نخصاتص المبحوثي م
 *0.143 السن -1
 *0.162 الحالة التعليمية -2
 0.013 عدد أفراد األسرة العاملين بمجال الصوب الزراعية -3
 0.056 مساحة الصوبة الزراعية -4
 0.047- عدد سنوات الخبرة في مجال الصوب الزراعية -5
 *0.142 التمسك بالعمل الزراعي بالصوب -6
 0.104- ا عن العمل في مجال الصوبالرض -7
 **0.277 التدريب في مجال الصوب -8
 0.059 درجة التجديدية -9
 **0.344 الطرق اإلرشادية المفضلة للمبحوثين في مجال الصوب الزراعية -10
 **0.308 التعرض لمصادر المعلومات -11
 **0.240 فوائد الزراعة بالصوب الزراعية -12
 **0.377 تاج تحت الصوبغراض اإلنأ -13
 (0.05(  * معنوية عند مستوى )0.01** معنوية عند مستوى )   حسبت من بيانات عينة البحث.  المصدر 

 

باالستخدام  معرفة زراع الصوب الزراعية( بين المتغيرات ااسمية والرتبية المدروسة ودر ة 2qمربا كا    .6 دوص رقم 
 كفر الشيخ ة بمحافظةاآلمن للمبيدات الزراعي

 مستو  المعنوية ( المحسوبة 2قيم  كا المتغيرات المستالة م
 غير معنوي 1.19 التفرغ للعمل في الصوب الزراعية -1
 ** 6.92 مدي توافر مياه الري -2
 غير معنوي 1.48 مصدر الري -3
 غير معنوي 0.26 حالة الطرق المؤدية الي الصوب -4
 ** 5.85 لصوبإلنتاج ا قرب منافذ التسويق -5

 (5.14) الجدولية(  2قيم )كا                         (                                0.01** معنوية عند مستوى )
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علي ذلك فإنه يرفض الفرض اإلحصائي ويقبل الفرض 
البحثي بالنسبة للمتغيرات التي ثبتت عالقتها االرتباطية مع 

 .ة لباقي المتغيراتضه بالنسبالمتغير التابع، ورف
 المبحتتتوثينمعرفتتتة علقتتتة المتغيتتترات التفستتتيرية بدر تتتة  -2

 باالستتتتخدام اآلمتتتن للمبيتتتدات الزراعيتتتة بمحافظتتتة كفرالشتتتيخ
 كمتغير تابا  

تم تقدير تتأثير كتل متن المتغيترات ذات العالقتة االرتباطيتة 
المعنوية مع المتغير التابع للبحتث واتضتح متن النتتائج معنويتة 

(، 10.84كتتل استتتنادًا إلتتى قيمتتة )ف( حيتتث بلغتتت )النمتتوذج ك
هذا باإلضافة إلى أن تلك المتغيرات تساهم فتي تفستير حتوالي 

باالستخدام  %( من التغيرات في درجة معرفة المبحوثين 37)
استتتتنادًا إلتتتى اآلمتتتن للمبيتتتدات الزراعيتتتة بمحافظتتتة كفتتتر الشتتتيخ 

ح ، وقد اتضت(0.365( حيث بلغت )2قيمة معامل التحديد )ر
الطتتتترق معنويتتتتة تتتتتأثير كتتتتل متتتتن المتغيتتتترات المستتتتتقلة التاليتتتتة: 

، اإلرشتتادية المفضتتلة للمبحتتوثين فتتتي مجتتال الصتتوب الزراعيتتتة
فوائتتتتتد الزراعتتتتتة بالصتتتتتوب ، و التعتتتتترض لمصتتتتتادر المعلومتتتتتاتو 

وذلتتك عنتتد مستتتوي  أغتتراض اإلنتتتاج تحتتت الصتتوب، الزراعيتتة
ت ة حيتث بلغت( استنادًا إلى قيمة )ت( المحستوب0.01معنوية )
علتتتتتى الترتيتتتتتب،  3.896، 2.518، 2.781، 2.974قيمتهتتتتتا 

وبنتتتتاء علتتتتي ذلتتتتك فإنتتتته يمكتتتتن قبتتتتول الفتتتترض البحثتتتتي بالنستتتتبة 
للمتغيتتترات التتتتي ثبتتتتت معنويتتتة تأثيريهتتتا علتتتى المتغيتتتر التتتتابع، 

 ورفضه بالنسبة لباقي المتغيرات.  
فتي م تاص االستتخدام  المبحوثينالمشاكص التي توا م رابعا    

  ات الزراعيةمن للمبيداآل
فتتتي  المبحتتتوثينترجتتتع أهميتتتة دراستتتة المشتتتاكل التتتتي تواجتتته 
بهتتتذا البحتتتث إلتتتى  مجتتتال االستتتتخدام اآلمتتتن للمبيتتتدات الزراعيتتتة

أنهتتتتتا تضتتتتتع أمتتتتتام متختتتتتذي القتتتتترار صتتتتتورة مكتملتتتتتة عتتتتتن أهتتتتتم 

المعوقتتتات التتتتي تحتتتول دون اكتمتتتال الختتتدمات اإلرشتتتادية التتتتي 
ن للمبيتتتدات خدام اآلمتتتمجتتتال االستتتتتوجتتته إلتتتيهم فيمتتتا يختتتتص ب

إنتاجيتة الصتوب الزراعيتة  ، وتنعكس آثارهتا ستلبًا علتىالزراعية
تحقتتتق عوامتتتل اآلمتتتان الصتتتحي إذا لتتتم ت وعلتتتي البيئتتتة المحيطتتتة

، وبالتتتالي تتتؤثر علتتى العوائتتد االقتصتتادية واالجتماعيتتة والبيئتتي
التي يمكن أن تعود على زراع الصوب الزراعية لو تم التغلتب 

 لهذه المشاكل.   إلى حلول على أو التوصل 
( أن هنتتتتتاك ستتتتتبع 8ويتضتتتتتح متتتتتن البيانتتتتتات بجتتتتتدول رقتتتتتم )

في مجتال االستتخدام اآلمتن للمبيتدات  المبحوثينمشاكل تواجه 
 %23، %84في منطقتة البحتث بنستبة تراوحتت بتين  الزراعية

متتن إجمتتتالي عينتتتة البحتتتث، ويمكتتن ترتيتتتب هتتتذه المشتتتاكل وفقتتتًا 
 لنسب ذكرها تنازليًا كما يلي:

لتعرف على ماترحات المبحوثين لحص مشكلت ا  ا  خامس
 تطبيق توصيات االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية. 

 ينيعد الوصول إلى حلول للمشكالت التي تواجه المبحوث
من األهداف التي ينبغي الوصول إليها من خالل عمليات 

، الزراعية تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج اإلرشادية
األمر الذي  ين،ديدها من وجهة نظر المبحوثتي يتم تحوال

تحسين العمليات و  ترشيد استخدام المبيدات الزراعية يؤدى إلى
 اإلنتاجية وتحقيق صافى ربح مناسب .

( أن هناك 9ويتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم )
أربعة حلول مقترحة من وجهة نظر المبحوثين في منطقة 

من إجمالي  %46.5، %86.5وحت بين البحث بنسبة ترا
العينة البحثية، ويمكن ترتيب هذه الحلول وفقًا لنسب ذكرها 

 تنازليًا كما يلي:

 

 
 
 



 2022ديسمبر  -اكتوبر( 4العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

1482 

العلقات االنحدارية بين المتغيرات المستالة ودر ة معرفتفم باالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية بمحافظة كفر  .7 دوص رقم 
 الشيخ
االنحدار معامص  خصاتص المبحوثين م

 ال زتي
 قيمة  ت(

 1.479- 0.085 السن 1
 1.699- 0.228 الحالة التعليمية 2
 1.688- 1.520 مدي توافر مياه الري 3
 1.527- 1.246- قرب منافذ التسويق إلنتاج الصوب 4
 1.438- 0.985- التمسك بالعمل الزراعي بالصوب 5
 1.891- 1.053- التدريب في مجال الصوب 6
 **2.974 0.348 ة المفضلة للمبحوثين في مجال الصوب الزراعيةاإلرشادي الطرق 7
 **2.781 0.392 التعرض لمصادر المعلومات 8
 **2.518 0.676 فوائد الزراعة بالصوب الزراعية 9

 **3.896 2.588 أغراض اإلنتاج تحت الصوب 10
 84.10ف =                                                            365.0= 2ر

 المشاكص التي توا م المبحوثين في م اص االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية .8 دوص رقم 
 % التكرار المشاكص م
 84.0 168 ارتفاع أسعار المبيدات والمخصبات الزراعية -1
 56.0 112 عدم فاعلية المبيد ضد اآلفة ونوع المحصول  -2
 53.0 106 المبيدات والمخصبات الزراعية ها لشراء عدم وجود مصادر موثوق ب -3
 49.0 98 عدم معرفة المزارعين بقابلية المبيدات للخلط  -4
 36.0 72 عدم معرفة المزارعين بالتركيزات الموصي به للمبيد  -5
 30.5 61 عدم تحديد التوقيت األمثل لرش المبيد  -6
 23.0 46 عدم وجود عمالة مدربة للعمل بالصوب  -7

 ( مزارعًا.200البالغ عددهم ) المبحوثينبت النسبة المئوية من إجمالي عدد * حس
 

 التعرف على ماترحات المبحوثين لحص مشكلت تطبيق توصيات االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية .9 دوص رقم 
 % التكرار الحلوص من و فة نظر المبحوثينماترحات  م
 86.5 173 بأسعار مناسبة  الزراعية توفير المبيدات والمخصبات -1
 80.0 160 عمل ندوات إرشادية لتوعية زراع الصوب باالستخدام اآلمن للمبيدات  -2
 54.5 109 توفير أماكن موثوق بها ومعتمدة من الحكومة لتداول المبيدات والمخصبات  -3
 46.5 93 الزراعيةعمل دورات تدريبية لزراع الصوب في مجال ترشيد استخدام المبيدات  -4

 ( مزارعًا 200البالغ عددهم ) المبحوثين* حسبت النسبة المئوية من إجمالي عدد 
 

 التوصيات
فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذا البحث أمكن الخروج 

 تية:بالتوصيات اآل
قيتتتتام جهتتتتاز اإلرشتتتتاد الزراعتتتتي بتتتتدوره فتتتتي زيتتتتادة التتتتتدريب  -1

ال الموجتتتتتته لتتتتتتزراع الصتتتتتتوب الزراعيتتتتتتة خاصتتتتتتة فتتتتتتي مجتتتتتت
دام اآلمتتتتن للمبيتتتتدات الزراعيتتتتة وترشتتتتيد االستتتتتخدام االستتتتتخ

الحيتتتتتوي وغيتتتتتتر  لتحقيتتتتتق اآلمتتتتتان وحمايتتتتتتة النظتتتتتام البيئتتتتتتي
  .الحيوي

تتمتتتتع الطتتترق اإلرشتتتادية الزراعيتتتة بدرجتتتة تفضتتتيل مرتفعتتتة  -2
لزراع الصوب الزراعية كمصدر للمعلومات الزراعية  ممتا 

عيتتتة يتطلتتتب زيتتتادة تعتتترض التتتزراع للطتتترق اإلرشتتتادية الزرا
ينظمهتتتتا جهتتتتاز اإلرشتتتتاد الزراعتتتتى لتقتتتتديم المعلومتتتتات التتتتتي 

اإلرشتتتتادية الالزمتتتتة لمستتتتاعدة التتتتزراع علتتتتى اتبتتتتاع الستتتتلوك 
اآلمتتتتتن فتتتتتى استتتتتتخدام المبيتتتتتدات، وحتتتتتل المشتتتتتكالت التتتتتتي 

 تواجههم في هذا الشأن. 
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التوستع فتتي التستتويق الختارجي لمنتجتتات الصتتوب الزراعيتتة  -3
ًا مرتفعتة حقتق أرباحتمتن أكثتر المشتاريع التتى ت ألنها تعتبتر

 .  للمزاِرع ، و خاصة بالنسبة لمحاصيل الخضر
تخطتتتيط المزيتتتد متتتن البتتترامج اإلرشتتتادية الزراعيتتتة الموجهتتتة  -4

للمبحتتتوثين لرفتتتع مستتتتواهم المعرفتتتي فتتتي مجتتتال االستتتتخدام 
عتتتتتن طريتتتتتق تكثيتتتتتف البتتتتترامج اآلمتتتتتن للمبيتتتتتدات الزراعيتتتتتة 

إلتتتى جنتتتب متتتع زراع  التدريبيتتتة لمطبقتتتي المبيتتتدات جنبتتتاً 
المبيتتتد المناستتتب  استتتتخدام راعيتتتة متتتن ختتتاللالصتتتوب الز 

بتتتتالتركيز المناستتتتب وفتتتتي التوقيتتتتت المناستتتتب وضتتتتد اآلفتتتتة 
أكبتتر قتتدر متتن  المناستتبة وبآلتته التطبيتتق المناستتبة، لتحقيتتق

آفتتة متتا،  مبيتتد متتا لمكافحتة استتتخدام اآلمتان والفعاليتتة عنتتد
يلزم تحقيق عوامل اآلمان الصحي والبيئتي متع تتوفير  وهنا

الوقتتتتتتت  عافات األوليتتتتتتة للتتتتتتتدخل فتتتتتتىستتتتتتائل اإلستتتتتتكافتتتتتتة و 
  . المناسب

تركيز البرامج اإلرشتادية الزراعيتة الموجهتة لتزراع الصتوب  -5
الزراعيتتتتة علتتتتي كتتتتل متتتتن معرفتتتتة المبحتتتتوثين باالحتياطتتتتات 
الالزمة قبل استخدام المبيدات الزراعيتة فتي مكافحتة آفتات 
الصتتتتوب الزراعيتتتتة، ومعرفتتتتة التتتتزراع المبحتتتتوثين بتتتتاألدوات 

قية عند التعامتل متع المبيتدات الزراعيتة نظترًا البس الواوالم
لما اتضح من قصور واضح للمستوي المعرفتي للمبحتوثين 

 في تلك الجوانب.
تتتتوفير أمتتتاكن محتتتددة وموثتتتوق بهتتتا ومعتمتتتدة متتتن الحكومتتتة  -6

 لتداول المبيدات الزراعية والمخصبات في منطقة البحث.
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ABSTRACT 

Variables Affecting Greenhouse Farmers' Knowledge of the Safe Use to 

Agricultural Pesticides at Kafrelsheikh Governorate 

Kamal.S.I. Saker,  Adel I. M. Elhamoly and Mohamed.A.AL-Sayed 

This research aims mainly to identify the knowledge 

degree of greenhouse growers of the safe use of 

agricultural pesticides at Kafrelsheikh Governorate. For 

a simple random sample of greenhouse farmers, which 

consisted of (200) respondents, according to the Robert 

Mason formula, and the statistical methods which used 

were: frequency tables, percentage, arithmetic mean, 

simple correlation coefficient (Pearson), chi-square 

(q2), and multiple regression coefficients. 

The results of the research showed the following: 

that (72%) of the respondents had medium and low 

knowledge regarding the safe use of agricultural 

pesticides in greenhouses, and it was found that there 

was a direct and significant correlation between the 

degree of knowledge of the respondents about the safe 

use of agricultural pesticides in Kafrelsheikh 

Governorate and between each of the independent 

variables were: training in the field of greenhouses, the 

preferred extension methods of the respondents in the 

field of greenhouses, exposure to information sources, 

the benefits of greenhouse cultivation, the purposes of 

production under the greenhouse at the probabilistic 

level (0.01), and the relationship was direct and 

significant with both: age and condition education, 

adherence to agricultural work in the greenhouse at the 

probability level (0.05). 

The results showed that the existence of a significant 

direct correlation with the variables of the availability of 

irrigation water and the proximity of marketing outlets 

for greenhouse production, and it became clear that the 

influence of each of the following independent variables 

was significant: the preferred extension methods of the 

respondents in the field of agricultural greenhouses, 

exposure to information sources, the benefits of 

greenhouse cultivation, and the purposes of production 

under the greenhouse. This is at a significant level 

(0.01) based on the calculated (T) value, where its 

values were (2,974, 2,781, 2,518, 3,896), respectively. 

This is in addition to the fact that these variables 

contribute to explain about (37%) of the changes in the 

degree of knowledge of the respondents about the safe 

use of agricultural pesticides in Kafrelsheikh 

Governorate, based on the value of the coefficient of 

determination (R2), which reached (0.365), and the 

most prominent problems facing the respondents when 

applying the recommendations The safe use of 

agricultural pesticides are: the high prices of pesticides 

and agricultural fertilizers, the ineffectiveness of the 

pesticide against the pest and the type of crop, the lack 

of reliable sources for the purchase of pesticides and 

agricultural fertilizers, the lack of knowledge of farmers 

about the ability of pesticides to mix, the lack of 

knowledge of farmers of the recommended 

concentrations of the pesticide. 

Keywords: Knowledge, Agricultural Pesticides, 

Greenhouses, Safe Use of Agricultural Pesticides. 

 


