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 الممخص

 اإلرشاديمستوى ادراك العاممين بالجياز لبحث التعرف عمى استيدف ا     
 الحيويةاستخدام المخصبات  ألىمية المختمفة الوظيفيةبمحافظة المنيا بمستوياتيم 

يستقى منيا العاممون  التي الزراعيةتحديد مصادر المعمومات  إلىضافة اإل, ب
تيدف البحث تحديد , كما اس الحيويةمعموماتيم عن المخصبات  اإلرشاديبالجياز 

استخدام المخصبات  ألىمية اإلرشاديمستوى ادراك العاممين بالجياز بين  العالقة
 . المدروسة المستقمةوبين المتغيرات  الحيوية

الفترة من منتصف يناير حتى منتصف  في الدراسةىذا وقد تم جمع بيانات      
لعاممين بالجياز مبحوثًا من ا 042قواميا  عشوائية عينوم من 2102فبراير 

وذلك باستخدام معادلة  المختمفة الوظيفيةبمحافظة المنيا بمستوياتيم  اإلرشادي
 اإلرشادياممين بالجياز % من اجمالى الع36كريجسى ومورجان حيث يمثمون 

تم اختيارىم بطريقة  إداريوفردا من ثالثة مراكز  222بالمحافظة والبالغ عددىم 
( ,  مموي, المنيا ,  مغاغة)  التالينت عمى النحو جغرافيا وكا لممحافظة ممثمو

وبعد لجمع بيانات ىذا البحث ,  كأداة الشخصية بالمقابمة االستبيانوذلك باستخدام 
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عمييا  الالزمةالتعديالت  إجراءتم  االستمارةليذه  pre-test مبدئياختبار  إجراء
 .لجمع البيانات  النيائيةصورتيا  فيلتصبح صالحو 

تمثمت  اآلليوذلك باستخدام الحاسب  إحصائية أساليبتم استخدام عدة  وقد     
معامل االرتباط البسيط لبيرسون , اختبار مربع كاى , ومعامل االنحدار المتعدد  في

لعرض  المئويةبالتكرار والنسب  ىالجدول العرض إلىضافة , باإل الصاعد التدريجي
 النتائج .

 :  يميوقد تمثمت ابرز النتائج فيما 
 سنو63العمرية الفئو  في أعمارىم (%43.2)المبحوثين  ما يقرب من نصف -0
 , وان سنو45عن  أعمارىمتزيد  (%65.4)من ثمثيم  أكثر , وان سنو44 –

 إن, كما  المتوسطةمن ذوى المؤىالت  (%40.0) العينةمايقرب من ثالثة ارباع 
العمل  في فأكثر سنو21تبمغ  طويمةلدييم خبره  (%22.3)من النصف  أكثر

من حصموا عمى دورات مىم  (%66.5) ما يزيد عن ثمثيم بقميل, وان  اإلرشادي
نسب ىؤالء المبحوثين وىى  أعمى, وان  الحيويةتدريبية تتعمق بالمخصبات 

الحاصمين عمى  العينة أفرادمن نصف  أكثرعمى دورتين , وان  حاصمين% 40.4
 من تمك الدورات . طومتوس درجة استفادتيم كانت  (%31) دورات

 إدراكمستوى  الحيويةاستخدام المخصبات  بأىمية خاصةعبارات  أربعوجود  -2
متوسطًا  إدراكيا( , وثالثة عبارات مستوى فأكثر% 53.4) اً المبحوثين ليا مرتفع

منخفضًا لثمانية عبارات  اإلدراك%( , وكان مستوى 53.4اقل من  -% 33.4)
 %( .33.4)اقل من  الحيويةات استخدام المخصب بأىمية خاصة

يستقى منيا العاممون بالجياز  التي الزراعيةىناك تعدد لمصادر المعمومات  -6
 المرتبة في اإلرشاديةوجاءت النشرات  الحيويةمعموماتيم عن المخصبات  اإلرشادي

حين جاءت كمية الزراعو ,  في, % 42.2من بين تمك المصادر بنسبة  األولى
 % عمى الترتيب .01.3% , 4.14ك المصادر بنسبة تم أخراالنترنت 

 المستقمةبين جميع المتغيرات  ,10عند مستوى   معنوية عالقةوجود  -4
استخدام المخصبات  ألىمية اإلرشاديالعاممين بالجياز  إدراكومستوى  المدروسة

 . الحيوية
رات المتغي أكثر أن التدريجيالمتعدد  االنحداريتبين من نتائج التحميل  -2

 فيمدة العمل  ىي اإلرشاديالعاممين بالجياز  إدراكمستوى  في تأثيراً  المستقمة
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 وباقي% , 0,23 هقدر  بإجمالي التدريبيةعدد الدورات  الزراعي, اإلرشادمجال 
 . مدروسة غير أخرىعوامل  إلى% قد ترجع 6,46 النسبة
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 والمشكمة لمقدمةا
قاعؤؤ يد ا وهؤؤ    زيؤؤا ةو  الدربؤؤةدمؤؤوث  إلؤؤ  يماويؤؤةالك األسؤؤم ةاسؤؤدا ا   فؤؤ  اإلسؤؤرا يؤؤى        

 فؤؤ لمصبؤا   الالزمؤؤة الغذائيؤةالع يؤ  مؤؤ  العصا ؤر  ي ؤؤب حيؤث ب الغذائيؤةالدؤواز  بؤي  العصا ؤؤر 
  بعؤؤض العصا ؤؤر يضؤؤر بعضؤؤ ا بعضؤؤا فمؤؤ ال غيؤؤر  ؤؤالحم لالمد ؤؤاص ك وكؤؤذل  فؤؤ   ؤؤور 
دحدؤؤؤو  عمؤؤؤ    ةمسؤؤؤألا ؤؤؤاص اتزو  كمؤؤؤا وا  بعؤؤؤض مدالكبريؤؤؤ  يؤؤؤى ر عمؤؤؤ  ا ةصسؤؤؤب زيؤؤؤا ة

حؤؤؤ   إلؤؤؤ حدؤؤؤ  د ؤؤل  الدربؤؤؤةبددؤؤراك   والدؤؤؤ م ؤؤل الر ؤؤؤاص والكؤؤؤا ميو  والزئبؤؤ    قيمؤؤؤةعصا ؤؤر 
ك كمؤؤا  الغذائيؤؤة السمسؤؤمةعؤؤ  طريؤؤ   واإلصسؤؤا الحيواصؤؤا   إلؤؤ الصبؤؤا  ومص ؤؤا  إلؤؤ ودصدقؤؤل  السؤمية

الؤؤزم   مؤؤرومؤؤ   ؤؤ  ددحؤؤول عمؤؤ   الدربؤؤةدحجؤؤر  إلؤؤ  المع صيؤؤة م ةسؤؤباألدؤؤى   بعؤؤض البؤؤوائ  
دربؤؤي  اسؤؤدا ا  دمؤؤ   إلؤؤ ول ؤؤذا بؤؤ ا اتدجؤؤا   . (:3ص : 3) لمزراعؤؤةت د ؤؤم    ؤؤما  ضألر 
وذلؤؤؤ   الحيويؤؤؤةم ؤؤؤل الما ؤؤؤبا   ألمصؤؤؤماسؤؤؤدا ا  البؤؤؤ ائل ا فؤؤؤ مؤؤؤل الدوسؤؤؤل  الكيماويؤؤؤة م ةسؤؤؤألا

 ااؤؤؤؤل بؤؤؤؤرامد الدسؤؤؤؤمي  بالزراعؤؤؤؤا   أو الصظيفؤؤؤؤة بالزراعؤؤؤؤة  اآلجيؤؤؤؤ   دعؤؤؤؤر   مصظومؤؤؤؤةضؤؤؤؤم  
صدؤؤا  والجؤؤو ةدحسؤؤي  اتصداجيؤؤم  فؤؤ دسؤؤ     يؤؤ ةعلمؤؤا ل ؤؤا مؤؤ  مزايؤؤا  العضؤؤوية مح ؤؤول امؤؤ   وا 
 اقد ؤا يلؤم مؤر و   الحيويةك وكذل  فا  اسدا ا  الما با   البيئةعم  الحفاظ عم   عالوة
 أسؤعار فؤ مؤ  اردفؤاع  آل ابؤرامد الدسؤمي  صظؤرا لمؤا صعاصيؤم  دكمفؤة فؤ مؤ  حيؤث الدؤوفير  عال 

 األصؤؤؤواع يحدؤؤؤو  عمؤؤؤ  أحؤؤؤ  أو بعؤؤؤض الحيؤؤؤوي والما ؤؤؤ ( .2ص : 23) الكيماويؤؤؤة  م ةسؤؤؤألا
وذلؤؤ  عؤؤ   الغذائيؤؤةالصبؤؤا  باحدياجادؤؤم  إمؤؤ ا  الدؤؤ  يمكص ؤؤا  ال قيقؤؤة الحيؤؤةمؤؤ  الكائصؤؤا   المفيؤؤ ة

ضؤؤافد ا الميكروبيؤؤةطريؤؤ  دحضؤؤير المقاحؤؤا    المادمفؤؤةالمحا ؤؤيل  بدقؤؤاويامط ؤؤا  أو لمدربؤؤة وا 
 ( .  58ص : 7)
 

 ىي:رئيسيو  أنواع ثالثة إلى الحيويةوتنقسم المخصبات ىذا      
مص ؤا مؤا هؤو زوديؤم وهؤ  ما ؤبا  دقؤو  بد بيؤ  الصدؤروجي  الجؤو  ألا الحيويةالما با   -2

 كمدا ؤؤؤص لمح ؤؤؤول معؤؤؤي  ومص ؤؤؤا مؤؤؤا هؤؤؤو غيؤؤؤر مدا ؤؤؤص بؤؤؤل ي ؤؤؤم  لجميؤؤؤل المحا ؤؤؤيل
دكؤؤؤؤوي  الما ؤؤؤؤ   فؤؤؤؤ لؤؤؤؤالزو  الجؤؤؤؤو  لصؤؤؤؤوعي  رئيسؤؤؤؤي  يسؤؤؤؤدا ما   الم بدؤؤؤؤةودقسؤؤؤؤ  البكديريؤؤؤؤا 

ك  الراقيؤؤةدعؤؤيش دكافميؤؤا مؤؤل احؤؤ  الصبادؤؤا  الدؤؤ  و ديريؤؤا د بؤؤ  الصدؤؤروجي  الجؤؤو  همؤؤا بك الحيؤؤوي
 ( .67ص : 8) الدربةب حرةدعيش الد  و وبكديريا د ب  الصدروجي  الجو  

 



 076 

الفوسؤفا  حيؤث  ذابة ومع صؤةدقو  ب  حيويةوه  ما با   الفوسفادية الحيويةالما با   -3
 فؤؤ لمؤؤذوبا   القابمؤؤة لم ؤؤورةودحويمؤؤم يسؤؤير الفسؤؤفور د فؤؤ عاليؤؤم  كفؤؤا ةدحدؤؤو  عمؤؤ  بكديريؤؤا ل ؤؤا 

 ( .69ص : 8) الدربة قمويةمما يافض  ةوغير عضوي ةعضوي أحماض إلفرازهاالما  صظرا 
      
 فؤ ديسر عص ر البوداسيو  ودجعمؤم  حيويةوه  ما با   ةالبوداسي الحيويةالما با   -4

 ةالبوداسؤؤي الكيماويؤة  م ةسؤألا ةالصبؤا  ممؤؤا يقمؤل مؤ  كميؤؤ بواسؤطةلالمد ؤؤاص  ة ؤور   ؤالح
 ( .5ص : 6) المسدا مة

 
ص  : 9) الزراعيزةبمركزز البحزوث  والمنتجة حالياً  المستخدمة الحيويةالمخصبات ومن     
 ( :32-:2ص
كجؤ   26 حؤوال ويوفر  مالمزرقيحدو  عم  الطحال  الاضرا   حيويبموجي  : ما    -2

 لمف ا  . أزو 
 ال قيقؤة الحيؤةمؤ  الكائصؤا   ةكبيؤر  ةمركؤ  يدكؤو  مؤ  مجموعؤ حيويميكروبي  : ما    -3

 موالفوسؤؤؤؤفادي ةاتزوديؤؤؤؤ  م ةسؤؤؤألا إضؤؤؤؤافةودقمؤؤؤؤل مؤؤؤ  معؤؤؤؤ ت   الدربؤؤؤؤة ا ؤؤؤوبةدزيؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ   الدؤؤؤ 
 %.36ع  لال غر  بما ت يق العصا ر

 ال ال ؤ دحؤول الفوسؤفا   ةفوسفور  يحدو  عم  بكديريا صبط حيويفوسفوري  : ما    -4
وا صؤؤا   ةلزراعؤؤاك ويضؤؤا  عقؤؤ    ميسؤؤر لمصبؤؤا أحؤؤا  فوسؤؤفا   إلؤؤ لميسؤؤر الكالسؤؤيو  غيؤؤر ا

 وجو  الصبا  بالحقل .
والاضؤؤر ك  ةوالفاك ؤؤ الحقميؤؤةازودؤؤ  ي ؤؤم  لجميؤؤل المحا ؤؤيل  حيؤؤويصدؤؤروبي  : ما ؤؤ   -5

 . المسدا مة ةاتزودي م ةسألا% م  46ويوفر 
ط مؤؤؤل ؤك ويامؤؤؤ بؤؤؤدويةوال  ؤؤؤيفيةال ةؤازودؤؤؤ  لممحا ؤؤؤيل البقوليؤؤؤ حيؤؤؤويالعقؤؤؤ ي  : ما ؤؤؤ   -6
        قبل اويؤالدق
 . مبابرة لزراعةا
% مؤؤ  36 -21 حؤؤوال ويؤؤوفر  والسؤؤكرية الصجيميؤؤةلممحا ؤؤيل  حيؤؤويسؤيريالي  : ما ؤؤ   -7

 لمف ا  . ةاتزودي  م ةاألس
 لمقضا  عم  الصيمادو ا . حيويالصيماليس : ما   ومبي   -8
% 36 حؤوال ك يؤوفر  والفاك ؤةوالاضؤر لمحا يل الحقل  طبيع اسكوربي  : مصبط صمو  -9

 المو   ب ا . ةم  المقررا  السما يم اتزودي
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ك يؤوفر  الفاك ؤةو فعال يسؤدا   لمحا ؤيل الحقؤل والاضؤر  حيويريزوباكديري  : ما    -:
% 96لمفؤ ا  لمصبؤا  غيؤر البقؤول  ك  المقؤررة الكيمؤاويالسما  اتزود   ة% م  كمي36 حوال 

 لمصبا  البقول  .
لؤؤالزو  الجؤؤو   الم بدؤؤة مرقؤؤالمز ددعؤؤايش مؤؤل الطحالؤؤ  الاضؤؤرا   وليؤؤمأاتزوت : صبادؤؤا   -21

 . األرزحقول  ف ودصمو عم  سط  الميا  
 

 : (23-22ص : 21) إلى الحيويةاستخدام المخصبات  أىميةىذا وترجع      
 م ل اتزو  والفوسفور . ال امم الغذائيةدوفير جز  كبير م  العصا ر  -2
 فؤؤؤؤ % 41 -21ومحدؤؤؤؤو  البؤؤؤؤرودي  مؤؤؤؤ   ةمؤؤؤؤ  حيؤؤؤؤث الكميؤؤؤؤ الص ؤؤؤؤائ المح ؤؤؤؤول  ةزيؤؤؤؤا  -3

 محا يل الحبو  .
 دعمل كمصظما  صمو لمصبا  . الد بعض ال رموصا   إفراز -4
 . الدربةب الكامصة مراضاأل ةدساع  عم  مقاوم الد  الحيويةز بعض المضا ا  افر إ -5
 . ةالجو  ل عاالح ول عم  مصدد  وبالدال  الصظيفة لزراعةا -6
 ودحسي  اوا  ا . الدربة ف  العضوية الما ة زيا ة -7
 الجذور . بواسطة دحسي  امد اص الميا  -8
 ب ا. الحيويةالعمميا   ةودصبيط كاف لمدربة الميكروب الدواز   إعا ة -9
 . البيئةالح  م  دموث  -:

 . ةدعويض الفق  السريل لمموا  الصيدروجيصي -21
 والمسد م .لمفر   ةجي   حية ةمما يعص  حال الغذائيةمصدجا  ال دقميل سمية -22
 . الدربةب المدوفرةدزي  م  مساحم سط  الجذور فدزي  امد اص العصا ر  -23
دعمؤل عمؤ  دجميع ؤا  الدؤ  السؤكريةبعؤض المؤوا   بؤ فراز الرممية الدربةدحسي  ا ائص  -24
. 

  الصبادؤؤؤا  مؤؤؤ  حيؤؤؤث مظ ؤؤؤر الصمؤؤؤو عمؤؤؤ الحيويؤؤؤةلمدمقؤؤؤي  بالما ؤؤؤبا   اتيجؤؤؤاب  الدؤؤؤر ير -25
 . والاضري الجذري    ودحسي  المجموع

 . باألسم ة الكيماوية الحيوية مقارصةافض دكالي  اإلصدا  لراص  م  الما با   -26
 
اسؤؤدا ا   دؤؤر يردمؤؤ  لمعرفؤؤة  الدؤؤ والدجؤؤار   األبحؤؤاثصدؤؤائد  أظ ؤؤر عمؤؤ  ماسؤؤب   ودركيؤؤ ا   

 إضؤؤافة دؤؤر يرلمعرفؤؤة   راسؤؤة فؤؤ  ؤؤيل مؤؤايم  : عمؤؤ  بعؤؤض المحا الحيويؤؤةبعؤؤض الما ؤؤبا  
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 زيؤؤا ةالصدؤؤائد وجؤؤو   أوضؤؤح  جيريؤؤةعمؤؤ  مح ؤؤول بصجؤؤر العمؤؤ  باراضؤؤ   الحيؤؤويالما ؤؤ  
 24فقؤط ) كيمؤاويح ؤول مضؤا  لؤم دسؤمي  م/  مقارصؤة بطؤ 3المح ول بمق ار  إصدا  ف 
 عير  ؤؤص  س سبؤؤعمؤؤ  مح ؤؤول ال الحيؤؤويالمقؤؤا   دؤؤر ير لمعرفؤؤة  راسؤؤة( . وفؤؤ  34ص :

مح ؤؤؤول الحبؤؤؤو  بمقؤؤؤ ار  فؤؤؤ  زيؤؤؤا ةالصدؤؤؤائد  أظ ؤؤؤر  ةممحيؤؤؤ جيريؤؤؤة أراضؤؤؤ  فؤؤؤ مؤؤؤزروع  :9
مؤؤؤل مح ؤؤؤول  طؤؤؤ /  مقارصؤؤؤة 2.29مح ؤؤؤول القؤؤؤش  فؤؤؤ  زيؤؤؤا ةال طؤؤ /  كمؤؤؤا بمغؤؤؤ  2.37

عمؤؤ  عبؤؤا   الحيؤؤويالما ؤؤ   دؤؤر يرلمعرفؤؤة  أاؤؤر   راسؤؤة( . وفؤؤ  33ص : 24بؤؤ و  لقؤؤا  )
الزيؤؤؤ   مح ؤؤؤول الحبؤؤؤو  وصسؤؤؤبة فؤؤؤ  زيؤؤؤا ةالصدؤؤؤائد وجؤؤؤو   أوضؤؤؤح البؤؤؤمس  ؤؤؤص  فيؤؤؤ و  

 ( .37ص :24) الحيويالما    إضافةمل ع    بالمقارصة
: عؤؤ   اسؤؤدا ا   الحيززوي المخصززب اسززتخدام عنززد مراعاتيززا يجززب التززي األمززورومززن        

 م ةاألسؤؤؤمؤؤؤل  الحيؤؤؤويامؤؤؤط الما ؤؤؤ  عؤؤؤ    ؤؤؤالحيدم ك  بعؤؤؤ  اصد ؤؤؤا  فدؤؤؤرة الحيؤؤؤويالما ؤؤؤ  
مكؤؤا  بؤؤار  بعيؤؤ ا عؤؤ   فؤؤ لحؤؤي  اسؤؤدا امم  الحيؤؤوي ؤؤ  والمط ؤؤرا  ك حفؤؤظ الما الكيماويؤؤة

 البؤ ي ة الحؤرارة  صؤا ا الحيؤوي( ك عؤ   ص ؤر الما ؤ   بال الجؤةالبؤمس ) يفضؤل حفظؤم  أبؤعة
 اؤؤالل الحيؤؤويالما ؤؤ   المسؤؤا  ك يجؤؤ  اسؤؤدا ا  عبؤؤوة أوال ؤؤبا  البؤؤاكر  فؤؤ بؤؤل يؤؤد  ص ؤؤر  

 ( .6ص : 6)م  اتسدال  واسدا ام ا فور فدح ا مبابرة  ساعم59
 ة الؤؤريفيي  عمؤؤ  األاؤؤذ بمؤؤا دو ؤؤ  بؤؤمويعدبؤؤر اإلربؤؤا  الزراعؤؤ  صبؤؤاط دعميمؤؤ  لمسؤؤاع       

لصقؤل  المادمفؤةمراكز البحؤث العممؤ  ك وذلؤ  عؤ  طريؤ  اسؤدا ا  الطؤر  اتربؤا يم والمعيصؤا  
مؤ   الزراعيؤةكؤا  لمعمؤو   إذاحيؤث اصؤم  ( .4: ص22دم  األفكار والمسدح  ا  إلؤ  الؤزراع ) 

هؤؤو  الزراعؤؤ  إلربؤؤا اف الج يؤؤ ة األفكؤؤاردطبيؤؤ   إلؤؤ  ةحاجؤؤ فؤؤ مؤؤ  هؤؤ   إلؤؤ و ؤؤول طريؤؤ  لم
 :2ص: 2)            د ل لكؤل مؤزارع عمؤ  ارض م ؤر أ دسدطيل  الد  الحقيقيةصافذد ا 

مسؤاع ة المسدربؤ ي   والدعميمؤ  اتد ؤال ببعؤ ي ا  ةربا يإلا العمميةفعا ة ما يكو  ه    . (
 : 25) المعيبؤؤ دحسؤؤي  مسؤؤدواه   فؤؤ  لح ي ؤؤةاارا  والدقصيؤؤا  عمؤؤ  اسؤؤدا ا  المعؤؤار  والم ؤؤ

حؤؤ  كبيؤؤر عمؤؤ  مؤؤ    إلؤؤ  أله افؤؤمدحقيقؤؤم  فؤؤ  الزراعؤؤ  اإلربؤؤا ( . هؤؤذا ويعدمؤؤ  صجؤؤا  9ص
 ( .2:6ص : 5) الدصظيميةي  فيم عم  كافم مسدويادم مكفا ة وابرة العام

بمكؤا   ألهميؤةادعدبر مؤ   فيةالوظيلطبيعد    اإلربا يالعاممي  بالج از  إ را   الذل  ف     
واسؤؤؤدع ا ه  وقؤؤؤ راد    إمكاصيؤؤؤاد  مؤؤؤل  الوظيفؤؤؤةالدعؤؤؤر  عمؤؤؤ  مؤؤؤ   دوافؤؤؤ  مدطمبؤؤؤا  هؤؤؤذ   فؤؤؤ 

كؤؤاصوا مؤؤ ركي  جيؤؤ ا لمدطمبؤؤا  هؤؤذا  إذا إت اإلربؤؤا يحيؤؤث ت يمكؤؤص   القيؤؤا  بؤؤ وره   ودؤؤرهيم  ك
 : 27) الاؤارج ا العؤال   دصعؤر  بواسؤط الدؤ  العقميؤة العمميةبمعصا  العا  هو  واإل را  ال ور.
 أو البؤؤؤ  كؤؤؤا  هؤؤؤذا  إذا إتبؤؤؤاص  أو بؤؤؤ  ( . وت يسؤؤؤدطيل الفؤؤؤر  دكؤؤؤوي  ادجؤؤؤا  صحؤؤؤو 9ص
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سؤؤبيل  فؤؤ  األولؤؤ  الاطؤؤوة اإل را ( . ويعدبؤؤر 2ص : 4) إ راكؤؤممحؤؤيط  فؤؤ البؤؤاص موجؤؤو  
 ( .297ص : :كالدذكر والد ور والدفكير وغيرها ) العقميةالعمميا   وأساس المعرفة

 إصصؤؤاك بمعصؤ   اصدقائيؤؤة ةاص ؤؤا عمميؤ فؤ  اإل را  ةويحؤ   عممؤا  الؤؤصفس ا ؤائص عمميؤؤ         
ص ؤؤؤادجؤؤؤذ  اصدباهصؤؤؤا ود يؤؤؤر اهدمامصؤؤؤا ك  الدؤؤؤ  األبؤؤؤيا  إت ت صؤؤ ر    أك بمعصؤؤؤ   ةبصائيؤؤؤ ةعمميؤؤؤ وا 

دعطؤ  معصؤ   ص اأو لم معص  ك  إطار ف بدجميل الدفا يل  اإل را ة الفر  يقو  م  االل عممي
 الدؤؤؤؤ  اإلحساسؤؤؤؤا ت دقد ؤؤؤؤر عمؤؤؤؤ  دجميؤؤؤؤل ودصظؤؤؤؤي   اإل را  ةعمميؤؤؤؤ  أمعصؤؤؤؤ  ك ب لإلحسؤؤؤؤاس

عطائ ؤؤا اإلحساسؤؤا  مجموعؤؤة درجمؤؤة إلؤؤ يبمورهؤؤا الفؤؤر  ك بؤؤل ددعؤؤ ا   ضؤؤو   فؤؤ معصؤؤ  معيصؤؤا  وا 
  والميؤول دادم  باادال  الابؤرا   ص اأو ك  أبيا دعممم م    اوما سب   الماضيةابرا  الفر  
            ( .  378-377ص ص : 26واتدجاها  )

 البحث:مشكمة 
صظؤؤرا  م ة الكيماويؤؤةمسؤؤاوا الدوسؤؤل فؤؤ  اسؤؤدا ا  األسؤؤ الدطبيقيؤؤةو  العمميؤؤةأكؤؤ   ال راسؤؤا      

و ؤحة اإلصسؤا  عؤالوة  البيئؤةعمؤ   ة ؤار سؤمبيات  اإلسرا  ف  اسدا ام ا يى   إل  إح اث 
عمؤ   سؤمبيا   دؤى ر دؤر يرا   وبالدؤال  الدربؤةعم  إح اث امل بالصظا  الطبيعؤ  البيولؤوج  الموجؤو  ب

ك ول ؤؤذا بؤؤ ا اتدجؤؤا  إلؤؤ  دربؤؤي   العاليؤؤةضؤؤافة إلؤؤ  دكمفد ؤؤا اتقد ؤؤا ية اإلب الطبيعيؤؤةا ؤؤوبد ا 
والدؤ   الحيويؤةمصة م ل الما ؤبا  آلبالدوسل ف  اسدا ا  الب ائل ا م ة الكيماويةاسدا ا  األس

ك وحيؤؤؤث أ  جؤؤؤوهر  اويؤؤؤةالكيم م ة دحقؤؤؤ  لصؤؤؤا القضؤؤؤا  عمؤؤؤ  ك يؤؤؤر مؤؤؤ  سؤؤؤمبيا  اسؤؤؤدا ا  األسؤؤؤ
والعمؤل عمؤؤ  دبسؤيط ا بطؤر  سؤؤ مم  الزراعيؤة العمميؤؤةددبؤؤل األفكؤار واألبحؤاث  اإلربؤا يالعمؤل 

يمك  ف م ا م  جاص  الؤريفيي  ك  ؤ  العمؤل عمؤ  صقم ؤا إلؤ  حيؤز الدطبيؤ  العممؤ  فؤ  الحقؤول 
   إ را  هؤ  : مؤا مؤ ةجابة عم  عؤ   دسؤاىت  هامؤإلالبحث ف  محاولم ل مبكمةلذا اصطمق  

ومؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤا ر  ؟ الحيويؤؤؤؤؤةاسؤؤؤؤؤدا ا  الما ؤؤؤؤؤبا   ألهميؤؤؤؤؤة اإلربؤؤؤؤؤا يالعؤؤؤؤؤاممي  بالج ؤؤؤؤؤاز 
معمومؤاد   عؤ  الما ؤبا   اإلربؤا ييسدق  مص ا العاممو  بالج از  الد  لزراعيةاالمعموما  

 إ راك ؤ عمؤ   اإلربؤا يدسؤاع  العؤاممي  بالج ؤاز  الد العوامل  أه    الدعر  عم   ؟ الحيوية
 ؟  الحيويةالما با   ألهمية
 البحث : استيدف البحث مايمى : أىداف

اسؤؤؤدا ا  الما ؤؤؤبا   ألهميؤؤؤة اإلربؤؤؤا يالعؤؤؤاممي  بالج ؤؤؤاز  إ را  مسؤؤؤدو  الدعؤؤؤر  عمؤؤؤ  -2
 . الحيوية

 اإلربؤا ييسؤدق  مص ؤا العؤاممو  بالج ؤاز  الدؤ  لزراعيؤةاالدعر  عم  م ا ر المعموما   -3
 .الحيويةمعموماد   ع  الما با  
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اسؤدا ا  الما ؤبا   ألهميؤة اإلربا يإ را  العاممي  بالج از  مسدو  بي  العالقةدح ي   -4
 مؤؤ ة : سؤؤ  المبحؤؤوث ك المىهؤؤل ال راسؤؤ  ك  ةديؤؤألا المسؤؤدقمةوبؤؤي  كؤؤل مؤؤ  المدغيؤؤرا   الحيويؤؤة

م  ع مؤم فؤ  مجؤال الما ؤبا   ةك الح ول عم   ورا  د ريبي اإلربا يالعمل ف  المجال 
مؤؤؤؤ   اتسؤؤؤؤدفا ة  الحيويؤؤؤؤة ك  رجؤؤؤؤةفؤؤؤؤ  مجؤؤؤؤال الما ؤؤؤؤبا   الد ريبيؤؤؤؤة ورا  ك عؤؤؤؤ   الؤؤؤؤ الحيويؤؤؤؤة
 . الد ريبيةال ورا  

العؤؤؤاممي   إ را  مسؤؤؤدو  عمؤؤؤ  الم روسؤؤؤةبعؤؤؤض مدغيؤؤؤرا  المبحؤؤؤو ي   دؤؤؤر يرالوقؤؤؤو  عمؤؤؤ   -5
 .   الحيويةاسدا ا  الما با   ألهمية اإلربا يبالج از 
البح يؤؤي   رضؤؤي الف  ؤؤياغةمؤؤ  البحؤؤث دؤؤ  والرابؤؤل  ال الؤؤث ي لدحقيؤؤ  ال ؤؤ ف البحثيززة: الفززروض
   اآلديي :

اسؤؤؤدا ا   ألهميؤؤؤة اإلربؤؤؤا يالعؤؤؤاممي  بالج ؤؤؤاز  إ را  مسؤؤؤدو  بؤؤؤي   معصويؤؤؤة عالقؤؤؤةدوجؤؤؤ   -2
سؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤوث ك المىهؤؤؤؤل  اتديؤؤؤؤم : المسؤؤؤؤدقمةوبؤؤؤؤي  كؤؤؤؤل مؤؤؤؤ  المدغيؤؤؤؤرا   الحيويؤؤؤؤةالما ؤؤؤؤبا  
ا  د ريبيؤؤم مؤؤ  ع مؤؤم فؤؤ  ك الح ؤؤول عمؤؤ   ور  اإلربؤؤا يالعمؤؤل فؤؤ  المجؤؤال  مؤؤ ة ال راسؤؤ  ك 

 جؤؤةك  ر  الحيويؤؤةفؤؤ  مجؤؤال الما ؤؤبا   الد ريبيؤؤةك عؤؤ   الؤؤ ورا   الحيويؤؤةمجؤؤال الما ؤؤبا  
 .   الد ريبيةم  ال ورا    اتسدفا ة

اسؤؤؤدا ا   ألهميؤؤؤة اإلربؤؤؤا يإ را  العؤؤؤاممي  بالج ؤؤؤاز  مسؤؤؤدو  بؤؤؤي  عالقؤؤؤة معصويؤؤؤة دوجؤؤؤ   -3
الدؤؤؤ  ل ؤؤؤا اردبؤؤؤاط  المسؤؤؤدقمةالمدغيؤؤؤرا   وكؤؤؤل مؤؤؤ  ةج ؤؤؤكمدغيؤؤؤر دؤؤؤابل مؤؤؤ   الحيويؤؤؤةالما ؤؤؤبا  

 أار  .  ةج معصوي بالمدغير الدابل م  
دؤؤصص عمؤؤ  عؤؤ    والدؤؤ  ال ؤؤفرية ؤؤورد ما  فؤؤ ي  السؤؤابقي  الفرضؤؤ  ؤؤياغة دؤؤ  هؤؤذا وقؤؤ     

   الدابل.والمدغير  البح يةبي  جميل المدغيرا   ةوجو  عالقا  اردباطي
  البحثية لطريقةا

صظرا  ال اممبحث بمحافظة المصيا ك حيث دعدبر م  المحافظا  هذا ال اجري:  البحث ةمنطق
دم ل موضل القم   ف  وجصوب ا  الجم وريةالمدميز حيث ددوسط بمال  الجغراف لموقع ا 

ك وق   والبرقية الغربية  ج ةالكبير م    حراويم ر ك كما اص ا ذا  امد ا   اريطةم  
 ارواألالبمال  أق  بحيث يكو  اح ه   ف جغرا أساسعم   ةإ اريمراكز   ال ة  ااديار د

 مغاغةالجصو   إل الجصو  وه  عم  الدردي  م  البمال  أق   ف المصد   وال الث  ف 
 . ممويك المصيا ك 

  البحث ةعينو  ةشامم
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 ف  م  العاممي 336 ممويك المصيا ك  مغاغة ال ال ةالمراكز  ف البحث  بمغ  باممة    
م  مركز  76ك  مغاغةم  مركز  81ك مص    الوظيفيةسدوياد   بمادم  م اإلربا يالج از 
د  اسدا ا  معا لم كريجس  ومورجا   ال راسة عيصمك ولدح ي   ممويم  مركز  1:المصيا ك 

 عيصةالحج   أ البحثك دبي   عم  باممة المعا لة( وبدطبي  721-718ص :ص 28)
م  اجمال   %74 بصسبة ك ثل البالمراكز ا اإلربا يم  العاممي  بالج از 253المطمو  

م  واقل كبو  الحضور  مصدظمة عبوائيةالبحث ك وق  د  اادياره  بطريقم  باممة
مبحو ا   68 وأايرا  بمركز المصيا ك  مبحو ا   52ك  مغاغةبمركز  مبحو ا   55واتص را  فكاص  

  . ممويبمركز 
 اوتحميمي البيانات جمع أسموب

اسدبيا  ك وق  د   اسدمارةالبحث باسدا ا   أه ا لدحقي   زمةالالد  اسديفا  البياصا       
-preالبحث وذل  بع  اادبارها مسبقا  عيصة ألفرا  البا ية لمقابمةاجمل بياصاد ا م  االل 

test   ةاح ائي أسالي ج اول ك واسدا م  ع ة  ف ك وق  د  درميز البياصا  ودفريغ ا 
معامل اتردباط البسيط  ف دم م   حاس  اتل وذل  باسدا ا  ال لدحميل بياصا  البحث

اسدا ا   ألهمية اإلربا يالعاممي  بالج از  إ را بي   العالقةتسدكبا  طبيعة  لبيرسو 
مجال  ف :الس  ك م ة العمل اآلدية دابل وبي  كل م  المدغيرا  كمدغير  الحيويةالما با  

وذل  بع  دحويل  الحيويةالما با  مجال  ف  الد ريبيةك وع   ال ورا   الزراع  اإلربا 
بي   العالقة طبيعةلدح ي  اادبار مربل كا  د  اسدا ا   وك  رقميمإل   الو فية ا ؤبياصاد
وبي  كل  كمدغير دابل الحيويةاسدا ا  الما با   ألهمية اإلربا ياز ؤ  بالج ؤالعاممي إ را 
ك  الحيويةلما با  مجال ا ف  ع ممم   لمىهل ك الح ول عم   ورا  د ريبيمم  ا

إل   الو فيةي ع  دحويل بياصاد ا  مسدقمةم  دم  ال ورا  كمدغيرا    اتسدفا ةو رجة 
( لدح ي  step wiseمعامل اتصح ار المدع   ال اع  )ك كما د  اسدا ا   رقميم أار 
ر دفسي ف  رقميمإل   الو فية بياصادميمك  دحويل  الذي لممدغير المسدقل الحقيق  الدر ير
وذل  بالدحك   الحيويةاسدا ا  الما با   ألهمية اإلربا يالعاممي  بالج از  إ را دباي  
عرض  ف  المئويةك وكذل  اسدا ا  الدكرارا  والصس   األار  المسدقمةالمدغيرا   بقية ف 

 الصدائد .  



 076 

 الكميو لمبيانات المعالجة
  المستقمةالمتغيرات  أوال:

عؤؤؤا  وقؤؤؤ   ألقؤؤؤر بؤؤؤالرق  الاؤؤؤا  لعؤؤؤ   سؤؤؤصوا  العمؤؤؤر مقربؤؤؤا قؤؤؤيس عمؤؤؤر المبحؤؤؤوث  :السزززن -0
 .ال راسة

ح ؤؤل عميؤؤم المبحؤؤوث ودؤؤ   الؤؤذي ال راسؤؤ دؤؤ  الدعبيؤؤر عصؤؤم بالمىهؤؤل  : الدراسززي المؤىززل -2
 عم  الدردي  . 4ك  3ك  2ال رجا   وأعطي ك  راسا  عميا  عال  ك مدوسط إل دقسيمم 

قضؤؤاها  الدؤؤ لدعبيؤؤر عص ؤؤا بعؤؤ   السؤؤصوا  ودؤؤ  ا :الزراعززي اإلرشززاد مجززال فززي العمززلمززدة  -6
   .ال راسةعا  وق   ألقر مقربا  الزراع  اإلربا يالمبحوث بالعمل 

ع  : ودؤ  الدعبيؤر  الحيويزة المخصبات مجال في عدمو من تدريبيو دورات عمى الحصول -4
مجؤؤؤؤال  فؤؤؤؤ  سؤؤؤؤىال المبحؤؤؤؤو ي  عؤؤؤؤ  الح ؤؤؤؤول عمؤؤؤؤ   ورا  د ريبيؤؤؤؤم مؤؤؤؤ  ع مؤؤؤؤمهؤؤؤؤذا المدغيؤؤؤؤر ب
 عم  الدردي  . 2ك  3ال رجا   أعطي صع  ك ت حيث  إل ود  دقسيمم  الحيويةالما با  

 وقؤ  دؤ  الدعبيؤر عؤ  هؤذا المدغيؤر :الحيويزة المخصزبات مجزال في التدريبية الدورات عدد -2
 المجال.هذا  ف دعرض ل ا كل مبحوث  الد  الد ريبيةبع   ال ورا  

المدغيؤؤؤر بسؤؤؤىال  دؤؤؤ  الدعبيؤؤؤر عؤؤؤ  هؤؤؤذا : وقؤؤؤ  التدريبيزززة الزززدورات مزززن االسزززتفادة ةدرجززز -3
ودؤؤؤ   الحيويؤؤؤةمجؤؤؤال الما ؤؤؤبا   فؤؤؤ  الد ريبيؤؤؤةاسؤؤؤدفا د   مؤؤؤ  الؤؤؤ ورا   المبحؤؤؤو ي  عؤؤؤ   رجؤؤؤة

 5الؤ رجا   أعطيؤ ك ل  اسدفي  حيؤث  مصافضةعاليم ك مدوسطم ك  اسدفا ة  رجة إل دقسيمم 
 عم  الدردي  .  2ك  3ك  4ك 

   التابع المتغير:  ثانيا
اسؤؤؤدا ا   ألهميؤؤؤة اإلربؤؤؤا يالعؤؤؤاممي  بالج ؤؤؤاز  إ را   بؤؤؤالمدغير الدؤؤؤابل وهؤؤؤو فيمؤؤؤا يدعمؤؤؤ     

م ركؤم مؤ  قبؤل  اسؤدجابةلكؤل   رجدؤي  ب عطؤا فق  عولج  البياصؤا  كميؤا  الحيويةالما با  
يمكؤ  ا   الدؤ  لم رجؤة األق ؤ وبذل  بمؤ  الحؤ  غير م ركم  اسدجابةلكل  و رجمك  المبحو ي 

 كاصؤؤؤؤ   رجؤؤؤؤة إذا مردفعؤؤؤؤا   اإل را م ك وقؤؤؤؤ  اعدبؤؤؤؤر مسؤؤؤؤدو   رجؤؤؤؤ 41 يح ؤؤؤؤل عمي ؤؤؤؤا المبحؤؤؤؤوث
اقؤؤل مؤؤ   إلؤؤ % 77.8دؤؤراو  بؤؤي   إذا مدوسؤؤطا   كالكميؤؤة ال رجؤؤةمؤؤ   فؤؤرك ر% 97.8المبحؤؤوث 

المبحؤؤؤؤؤوث  إ را لؤؤؤؤؤذل  اعدبؤؤؤؤؤر مسؤؤؤؤؤدو   ووفقؤؤؤؤؤا   .% 77.8قؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤ   إذا % ك مصافضؤؤؤؤا  97.8
 إذامدوسؤؤؤطا  فؤؤؤرك ركم  رجؤؤؤ 37ح ؤؤؤل عمؤؤؤ  إذا مردفعؤؤؤا   الحيويؤؤؤةاسؤؤؤدا ا  الما ؤؤؤبا   ألهميؤؤؤة

  فاقل. ة رج :2ح ل عم   إذامصافضا   رجمك 37م   اقل – 31ح ل عم  
 

 النتائج ومناقشتيا
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 البحث : عينة: وصف  أوال
 البح ية عيصةال أفرا ما يقر  م  ص    أ ( 2بالج ول رق  ) الوار ةالصدائد  أظ ر      

   م   م  أك رك وا   سصة58 –سصة 47 العمريةالفئم  ف  أعماره كاص    (57.6% )
% 82.2 العيصة أفرا  أرباعمايقر  م   ال ة  سصة ك وا 59ع   أعماره دزي   (49.8% )

ل ي   ع   سصوا  ابر   (%66.7)م  الص    أك ر أ كما  كالمدوسطةم  ذو  المىهال  
م   ه  (%44.9)بقميل     م م   أك روا   كاإلربا يالعمل  ف  فرك رسصة 31دبم   طويمة
صس  هىت  المبحو ي   أعم وا   ك الحيويةعم   ورا  د ريبية ددعم  بالما با   ح موا
م  ص   المبحو ي  الحا مي  عم   أك روا  عم   وردي  ك  حا مي ال م  %52.8وه  

يساع   أ . وم  المدوقل م  دم  ال ورا   مدوسطم كاص   رجة اسدفا د   (%71) ورا  
 .إلي ايمك  الدو ل  الد دفسير بعض الصدائد  ف  الدعر  عم  هذ  الا ائص

 
  : الحيويةاستخدام المخصبات  ألىمية اإلرشاديالعاممين بالجياز  إدراك مستوى ثانيًا :
 أهميؤؤؤؤؤة% 4: -% 51.9  المبحؤؤؤؤؤو ي  يؤؤؤؤؤ ركو  بصسؤؤؤؤؤبة ددؤؤؤؤؤراو  بؤؤؤؤؤي  أ بيصؤؤؤؤؤ  الصدؤؤؤؤؤائد       

 (.3)ول رق  ج  ببرص اد  اسدبياص    الد  الحيويةاسدا ا  الما با  
مسؤدو   الحيويؤةاسؤدا ا  الما ؤبا   ألهميؤةعبؤارا   أربؤلهصؤا   أ الصدائد  أبار وق        

ك هؤؤؤؤذ  العبؤؤؤؤارا  يمكؤؤؤؤ   %4: - %1.2: حيؤؤؤؤث دراوحؤؤؤؤ  بؤؤؤؤي  إ را  المبحؤؤؤؤو ي  ل ؤؤؤؤا مردفؤؤؤؤل
ك دؤوفير جؤز   اإلصدؤا افض دكؤالي   م  المبحو ي  كاتد  : إ راك ادرديب ا دصازليا وفقا لصسبة 

 زيؤؤا ةك  البيئؤؤةم ؤؤل اتزو  والفوسؤؤفور ك الحؤؤ  مؤؤ  دمؤؤوث  ال امؤؤم الغذائيؤؤةبيؤؤر مؤؤ  العصا ؤؤر ك
 محا ؤيل الحبؤو  ف %  41-21دي  م  م  حيث الكمية ومحدو  البرو  الص ائ المح ول 

 (3ج ول رق  ) .
مسؤؤدو   الحيويؤؤةاسؤؤدا ا  الما ؤؤبا   برهميؤؤة اا ؤؤةعبؤؤارا    ؤؤالثحؤؤي  وجؤؤ   فؤؤ هؤؤذا       

 مردبؤؤؤموهؤؤذ  العبؤؤارا   ك %7.:8 -% 81.5 بؤؤؤي دراوحؤؤ  مؤؤا  بحؤؤو ي  ل ؤؤا مدوسؤؤؤطإ را  الم
الح ؤول عمؤ  مصؤدد  وبالدؤال  الصظيفؤة الزراعؤة :وهؤ  مؤ  المبحؤو ي  إ راك ادصازليا وفقا لصسبة 

دقميؤؤل سؤؤمية المصدجؤؤا  ك ودحسؤؤي  اوا ؤؤ ا الدربؤؤة فؤؤ المؤؤا ة العضؤؤوية  زيؤؤا ةك  الجؤؤو ة عؤؤال 
 (3ج ول ). والمسد م  لمفر  جي    حيةمما يعص  حالم  الغذائية
ومسؤؤدو   الحيويؤؤةاسؤؤدا ا  الما ؤؤبا   برهميؤؤةددعمؤؤ   الدؤؤ هؤؤذا وقؤؤ  بمؤؤ  عؤؤ   العبؤؤارا        

 %77.3 -% 51.9صسؤؤبد ا مؤؤا بؤؤي   دراوحؤؤ   ماصيؤؤة عبؤؤارا  ا  إ را  المبحؤؤو ي  ل ؤؤا مصافضؤؤ
 :  كاتد  إ راك ادصازليا وفقا لصسبة  مردبم
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 الميكروبؤ الدؤواز   إعؤا ةك  بالدربؤة المدؤوفرةدزي  امد اص العصا ر ف دزي  م  مساحة الجذور
دسؤاع  عمؤ   الدؤ  الحيويؤةك إفراز بعؤض المضؤا ا  ب ا  الحيويةيط كافة العمميا  لمدربة ودصب
عمؤ  الصبادؤا   الحيويؤةلمدمقي  بالما با   اتيجاب  الدر يرك  الدربةبالكامصة  األمراضمقاومة 

 الميؤؤؤا امد ؤؤؤاص  ك دحسؤؤؤي  والاضؤؤؤري الجؤؤؤذريدحسؤؤؤي  المجمؤؤؤوع و مؤؤؤ  حيؤؤؤث مظ ؤؤؤر الصمؤؤؤو 
 الدؤؤ ك إفؤؤراز بعؤؤض ال رموصؤؤا    السؤؤريل لممؤؤوا  الصيدروجيصيؤؤم ك دعؤؤويض الفقؤؤبواسؤؤطة الجؤؤذور 

 ل ؤدعم الد  ريةالسكوا  ؤبعض الم ب فراز الرممية الدربةك دحسي  ا ائص   دعمل كمصظما
 (3ج ول رق  ) . عم  دجميع ا

ومسؤؤدو   الحيويؤؤةاسؤؤدا ا  الما ؤؤبا   برهميؤؤة المدعمقؤؤةالعبؤؤارا   أ المالحؤؤظ مؤؤ   لعمؤؤم      
حيؤؤؤث قؤؤؤ   اإل را وسؤؤؤ مة  واضؤؤؤحة مدوسؤؤؤط أول ؤؤؤا مردفؤؤؤل  اإلربؤؤؤا يالعؤؤؤاممو  بالج ؤؤؤاز  إ را 

 اإلربؤا يمؤ  العؤاممي  بالج ؤاز  صسؤبم كبيؤر  إ  اا ؤةو العؤاممو  ويسؤ ل مالحظد ؤا يمارس ا 
 عيصؤةال أفؤرا  إ را ومسؤدو   األاؤر حؤي  ا  العبؤارا   فؤ ك  اإلربؤا يبالعمل  طويمة ذو ابر 

 المىهؤل وعمؤ   رجؤم كبيؤر  فؤ  دا  ؤا   أك ؤر أفؤرا  إلؤ دحدؤا   ف ؤ دعقي ا   أك ر ل ا مصافض
 أك ؤر أ حيؤث  العيصؤةدمؤ   أفؤرا مجال الما با  الحيويم وهذا ق  يدصاف  مل  ف م  الد ري  

مؤؤ  ص ؤؤ   أك ؤؤروا   عمؤؤ   ورا  د ريبيؤؤم مةحا ؤؤ واألقميؤؤةك  مدوسؤؤطممؤؤ  الص ؤؤ  مؤؤىهال  
 فؤؤ ك كؤؤل ذلؤؤ  قؤؤ  يكؤؤو  سؤؤببا   مدوسؤؤطم   رجؤؤة اسؤؤدفا د   كاصؤؤ  االحا ؤؤمي  عمؤؤ  دمؤؤ  الؤؤ ور 

ك وهؤؤو مؤؤا يم ؤؤؤل اطؤؤرا  يدطمؤؤ  ضؤؤرورة العمؤؤل عمؤؤ  دزويؤؤؤ   المؤؤصافض لدمؤؤ  العبؤؤارا  اإل را 
اسؤدا ا  الما ؤبا   هميةأإل را   الالزمةوالعاممي  بم بالمعار  والابرا   اإلربا يالج از 
 . الحيويةصبر فكرة الما با   ف ضما  فاعمية  وره   وبالدال ك  الحيوية

 
 معمومزاتيم اإلرشادييستقى منيا العاممون بالجياز  التي الزراعيةمصادر المعمومات  ثالثًا:

 :الحيويةعن المخصبات 
ر زراعيؤؤؤؤة يسؤؤؤؤدق  مص ؤؤؤؤا ( ا  هصؤؤؤؤا   ماصيؤؤؤؤة م ؤؤؤؤا 4بجؤؤؤؤ ول رقؤؤؤؤ  ) الؤؤؤؤوار ةالصدؤؤؤؤائد  بؤؤؤؤي د     

مردبؤؤؤم درديبؤؤؤا  دصازليؤؤؤا  وفقؤؤؤا   الحيويؤؤؤةمعمومؤؤؤاد   عؤؤؤ  الما ؤؤؤبا   اإلربؤؤؤا يالعؤؤؤاممو  بالج ؤؤؤاز 
 األولؤؤؤ  مردبؤؤملا فؤؤ  اإلربؤؤا ية: الصبؤؤؤرا   الدؤؤال لعؤؤ   المبحؤؤؤو ي  عمؤؤ  الصحؤؤو  المئويؤؤة لمصسؤؤبة
 ؤؤ   %ك35.7والؤؤزمال   %ك:.39 الزراعيؤؤةوالبحؤؤوث  %ك41.4 الزراعؤؤةك  ؤؤ  م يريؤؤة  53.4%

% ك 21.7 ؤؤؤ  اتصدرصؤؤؤؤ   %ك23.8 الزراعيؤؤؤةوالمجؤؤؤؤال   %ك28.7بؤؤؤرامد زراعيؤؤؤة بؤؤؤالدمفزيو  
 % .8.15 الزراعةكمية  وأايرا
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كم ؤؤ ر لممعمومؤؤا   األولؤؤ  مردبؤؤملاقؤؤ  احدمؤؤ   اإلربؤؤا يةالصبؤؤرا   أ ممؤؤا سؤؤب  يدضؤؤ       
إلؤؤؤ   باإلضؤؤؤافة كاإلربؤؤؤا يةالصبؤؤؤرا  دمؤؤؤ   دؤؤؤوفير أهميؤؤؤةممؤؤؤا يدطمؤؤؤ   الحيويؤؤؤةعؤؤ  الما ؤؤؤبا  

 الذكر.سالفة  األار م ا ر المعموما    إداحة
اسزتخدام المخصززبات  ألىميززة اإلرشزاديالعزاممين بالجيززاز  إدراك مسززتوى بزين العالقززة رابعزًا:

     :المدروسة المستقمةوبين كل من المتغيرات  الحيوية
اادبؤؤار  أوليمززا يي إح ؤؤائسؤؤالفة الؤؤذكر دؤؤ  اسؤؤدا ا  اادبؤؤاري   العالقؤؤة معصويؤؤةتادبؤؤار       
 ألهميؤؤؤؤة اإلربؤؤؤؤا يالعؤؤؤؤاممي  بالج ؤؤؤؤاز  إ را  مسؤؤؤؤدو  بؤؤؤؤي  العالقؤؤؤؤةكؤؤؤؤا  وذلؤؤؤؤ  ل راسؤؤؤؤة  مربؤؤؤؤل

وهؤؤ  المىهؤؤل ك والح ؤؤول عمؤؤ   الو ؤؤفية المسؤؤدقمةوالمدغيؤؤرا   الحيويؤؤةاسؤؤدا ا  الما ؤؤبا  
مؤ  دمؤ  الؤ ورا    اتسؤدفا ةك و رجؤة  الحيويؤةمجال الما با   ف  ع مم ورا  د ريبية م  

 طر يؤؤم موجبؤؤم  معصويؤؤة عالقؤؤة( وجؤؤو  5ادضؤؤ  مؤؤ  الصدؤؤائد المدح ؤؤل عمي ؤؤا بالجؤؤ ول رقؤؤ  )و 
 الما ؤؤؤؤبا  ا  اسؤؤؤؤدا ألهميؤؤؤؤة اإلربؤؤؤؤا يالعؤؤؤؤاممي  بالج ؤؤؤؤاز  إ را  مسؤؤؤؤدو  بؤؤؤؤي  1.12عصؤؤؤؤ  
الحا ؤل عمؤ  مىهؤل عؤال يكؤو  مؤىهال  حيؤث ا  الفؤر   الدراسي المؤىل -0  : وبؤي  الحيوية
 إربؤا يم واجدماعيؤؤم راسؤة مقؤررا   لؤمحيؤؤث سؤب   الزراعؤ  ربؤا اإلمجؤال  فؤ لمعمؤل  أكا يميؤا
اسديعابا وف ما ع  الفؤر  الحا ؤل عمؤ   أك ريكو   أار  صاحيةك وم   الجامعية  راسدم أ صا 

 دورات عمزى الحصزول -2 . اإل را  زيؤا ةعمؤ   اتيجاب  أ ر  لممىهل مدوسط وذل  سيكو  
 فؤ  ريبيؤمالح ؤول عمؤ   ورا  د  أ حيؤث  ويةالحي المخصبات مجال في عدمو من وتدريبي

فؤا   أاؤر  ك ومؤ  صاحيؤة الحيويؤةالما با   برهميةالمعرفة  زيا ةهذا المجال سيصعكس عم  
 الحيويؤةددعمؤ  بالما ؤبا   الدؤ والمعموما   اآلرا  ف ا صا  دم  ال ورا  سيكو  هصا  دبا ل 

 اتسؤدفا ة رجؤة  زيؤا ة حيؤث ا  راتالزدو  تمزك من االستفادة درجة -6 . اإل را مما يزي  م  
ددعمؤؤ   الدؤؤ  واألفكؤؤارسؤؤيزي  مع ؤؤا المعمومؤؤا   الحيويؤؤةددعمؤؤ  بالما ؤؤبا   الدؤؤ مؤؤ  الؤؤ ورا  
    . الحيويةاسدا ا  الما با   ألهمية اإل را سيزي  مع ا  وبالدبعيةب ذا المجال 

 الصسؤبةب األول الصظؤريالمدعمؤ  بؤالفرض  ال ؤفريالصدؤائد دؤ  رفؤض الفؤرض  هؤذ  وبصا  عم    
العؤؤؤاممي  بالج ؤؤؤاز  إ را  مسؤؤؤدو  و بيص ؤؤؤامعصويؤؤؤة  بؤؤؤ  وجؤؤؤو  عالقؤؤؤا   الدؤؤؤ لدمؤؤؤ  المدغيؤؤؤرا  

           .الحيويةالما با       اسدا ا  ألهمية اإلربا ي
العؤؤؤؤاممي   إ را  مسؤؤؤؤدو  بؤؤؤؤي  العالقؤؤؤؤةاادبؤؤؤؤار معامؤؤؤؤل اتردبؤؤؤؤاط البسؤؤؤؤيط ل راسؤؤؤؤة  وثانييمززززا   

 المسؤؤؤدقمةكمدغيؤؤؤر دؤؤؤابل والمدغيؤؤؤرا   الحيويؤؤؤةدا ا  الما ؤؤؤبا  اسؤؤؤ ألهميؤؤؤة اإلربؤؤؤا يبالج ؤؤؤاز 
 فؤؤ  الد ريبيؤؤةك وعؤؤ   الؤؤ ورا   الزراعؤؤ  اإلربؤؤا مجؤؤال  فؤؤ وهؤؤ  السؤؤ  ك ومؤؤ ة العمؤؤل  رقميؤؤةال

ا  قؤؤؤي  معؤؤؤامال  ( 6رقؤؤؤ  )   بالجؤؤؤ ول الؤؤؤوار ةالصدؤؤؤائد  وأظ ؤؤؤر  الحيويؤؤؤةمجؤؤؤال الما ؤؤؤبا  



 066 

 بؤؤؤي  1.12عصؤؤؤ  مسؤؤؤدو   طر يؤؤؤم موجبؤؤؤم  ةمعصويؤؤؤ عالقؤؤؤةاتردبؤؤؤاط البسؤؤؤيط دبؤؤؤير إلؤؤؤ  وجؤؤؤو  
   : وبي  اإلربا يالعاممي  بالج از  إ را  مسدو 

الما ؤؤؤبا   برهميؤؤؤةالمبحؤؤؤو ي   إ را السؤؤؤ  يؤؤؤز ا   ز يؤؤؤا با أصؤؤؤميبؤؤؤي   الؤؤؤذي األمؤؤؤر السزززن -0
ب ؤؤفة عامؤؤة  إ راك ؤؤ   الصؤؤاس يؤؤز ا  ا  ذلؤؤ  مدمبؤؤيا  مؤؤل مؤؤا هؤؤو معؤؤرو  بؤؤروربمؤؤا كؤؤ كالحيويؤؤة
   الس . ف بدق م   

 فؤؤ  الا مؤؤةزيؤؤا ة مؤؤ ة ب اصؤؤميوضؤؤ   الؤؤذي األمؤؤر الزراعززي اإلرشززاد مجززال فززي العمززل مززدة -2
وربمؤا كؤا  ذلؤ   الحيويؤةاسؤدا ا  الما ؤبا   ألهميؤةالمبحؤو ي   إ را يؤز ا   اإلربا يالعمل 

 إ راك ؤؤؤؤ يؤؤؤز ا   الا مؤؤؤةمؤؤؤؤ ة  فؤؤؤ  األطؤؤؤولبؤؤؤا  الصؤؤؤؤاس  المعروفؤؤؤة العامؤؤؤؤة القاعؤؤؤ ةمدمبؤؤؤيا  مؤؤؤل 
ص ؤؤؤ يعممؤؤؤو  ب ؤؤؤا ك  الدؤؤؤ بالوظؤؤؤائ    اإلربؤؤؤا مجؤؤؤال  فؤؤؤ  طويمؤؤؤةالمؤؤؤ  اؤؤؤالل مؤؤؤ ة اؤؤؤ مد    وا 
   . برار أوبطري   الحيويةبالما با   المدعمقةعرضوا لمك ير م  المعار  ق  د الزراع 

مؤؤ  المدوقؤؤل ا  يكؤؤو   اصؤؤمحيؤؤث  الحيويززة المخصززبات مجززال فززي التدريبيززة الززدورات عززدد -6
يدضؤؤؤؤؤم  محدواهؤؤؤؤؤا موضؤؤؤؤؤوعا  داؤؤؤؤؤص  الدؤؤؤؤؤ  يبيؤؤؤؤؤةالد ر الؤؤؤؤؤ ورا   زيؤؤؤؤؤا ةبمبابؤؤؤؤؤرا  أ ؤؤؤؤؤراهصؤؤؤؤؤا  

 .المبحو ي   إ را يز ا   الحيويةالما با  
 األول الصظريالمدعم  بالفرض  ال فريد  رفض الفرض  السابقةوبصا  عم  الصدائد      

 إ را  مسدو  وبي  بيص امعصوية وجو  عالقا   والد   ب  السابقة ال ال ةلممدغيرا   الصسبةب
 .الحيويةاسدا ا  الما با   ألهمية اإلربا ياز العاممي  بالج 

 إدراك مستوى فيتفسير التباين الكمى  في المستقمةالمتغيرات  إسيامدراسة  خامسًا:
 :الحيويةاستخدام المخصبات  ألىمية اإلرشاديالعاممين بالجياز 

  معصويةالذا  اتردباطا   السابقةدغير م  المدغيرا  ال الث لدق ير صسبة إس ا  كل م     
 اإلربا مجال  ف وه  : الس  ك م ة العمل  رقميمإل   الو فيةدحويل بياصاد ا  أمك  والد 

 ف دفسير الدباي  الكم   ف  الحيويةمجال الما با   ف  الد ريبيةك وع   ال ورا   الزراع 
ك كا  م   الحيويةاسدا ا  الما با   ألهمية اإلربا يالعاممي  بالج از  إ را  مسدو 

دوج  " ت  الدال  ال فريحيث د   ياغة الفرض  ال اص  البح  الفرض  اادبار الضروري
اسدا ا  الما با   ألهمية اإلربا يالعاممي  بالج از  إ را  مسدو  بي   معصوية عالقة
 معصويل ا اردباط  الد  السابقة المسدقمةوكل م  المدغيرا   ج م كمدغير دابل م   الحيوية

" . وتادبار هذا الفرض د  اسدا ا  الصموذ   أار  ج م م   ل مجدمعمبالمدغير الداب
( 7بج ول رق  ) الوار ةالصدائد  أظ ر اإلردباط  اإلصح ار  المدع   المد ر  ال اع  ك وق  

 اإلربا يالعاممي  بالج از   را إلالدباي  الكم  دفسير  ف وجو  مدغيري  فقط يساهما  
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 وعددك  الزراعي اإلرشاد مجال في العمل مدة وهما : حيويةالاسدا ا  الما با   ألهمية
 % ق  درجل:.54 الصسبة وباق  الدابلكالمدغير  ف % 67.2ويى را بصسبة  التدريبية الدورات

 .م روسةغير  أار عوامل  إل 
معامل اتصح ار دبي  ا    معصوية" " ل اادبارباسدا ا   اإلس ا هذا  معصويةوباادبار      
وبذل  يمك  رفض  1.12عص  مسدو   معصويكل مدغير م  المدغيري  السابقي    ا إسصسبة 

 وقبولمفيما يادص بالمدغيري  السابقي   ال اص  الصظريالمدعم  بالفرض  ال فريالفرض 
   . لمدغير الس  الصسبةب
 

 : يميبما  التوصيةيمكن  السابقةنتائج البحث ضوء  في
مجال الما با   ف  اإلربا يلمعاممي  بالج از  يبيةالد ر   دك ي  الص وا  وال ورا -2

 . الحيوية
والما با   العضوية ب فة عامم الزراعة ف ع   المرب ي  المدا  ي   زيا ة -3

 اا ة.ب فة  الحيوية
مجال  ف  اإلربا يكم  ر لمعموما  العاممي  بالج از  الزراعةدفعيل  ور كمية  -4

 هذا المجال . ف د ص   ورها  صظرا  لما ظ ر م  الحيويةالما با  
ة اسدا ا  الحاس  اتل  بكيفي اإلربا يلعاممي  بالج از اتهدما  بد ري  ودعمي  ا -5

 م  االل اتصدرص  . الزراعيةم  ببكا  المعموما   لالسدفا ة
ل عم  بث وصبر المعموما  الدمفزيو  بالعم اا ةو  اإلعال ضرورة اهدما  وسائل  -6

 اا ة. ب فة الحيويةوالما با   ب فم عامم العضوية ةبالزراع المدعمقة
ب فة  الحيويةمجال الما با   ف  المدا  ة اإلربا يةاتهدما  بدوفير الصبرا   -7

كما جا   بم  الحيويةظرا ل ورها اتساس  كم  ر لممعموما  ع  الما با  ص  ائمة
 . ال راسة

     

 ثْن ًفقا نبعض انًتغْراث انًستقهو انًذرًسو( :  تٌزّع انًبح0ٌجذًل رقى )              

 

 % عذد انًتغْراث انًستقهو

 انســـــــــــــــــن

 سُّ فأقم 66

 سُّ 67 -60

                                                                                     سُّ فأكزز                                                                                                 66

 

66 

00 

66 

 

66.6 

60.6 

66.7 
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)يرتبو  استخذاو انًخصباث انحٌّْو ألىًْت دراكيىإنًستٌٍ  ( : تٌزّع انًبحٌثْن ًفقا3جذًل رقى )      

 ترتْبا تنازنْا(

 
  و

 استخذاو انًخصباث انحٌّْو أىًْت

يستٌٍ  ال ّذرك ّذرك

 % ػذد % ػذد اإلدراك

 انًضًٕع                                                                                                

 

 انذراسِانًؤىم 

                                                                                                                                               ػبنٙ

 يخٕسط                                                                                                                       

 انًضًٕع                                                                                                    

 انسراعِيجال اإلرشاد  فِيذة انعًم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سُٕاث 66اقم يٍ 

 66يٍ  ألقم -66

                                                                                                                       فأكززسُّ  66

 انًضًٕع                                                                                                

 يجال انًخصباث انحٌّْو فِانحصٌل عهَ دًراث تذرّبْو ين عذيو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ىَؼ

                                                                                                                            ال  

 انًضًٕع                                                                                                  

 يجال انًخصباث انحٌّْو فِ أنتذرّبْوعذد انذًراث 

 انحظٕل ػهٗ دٔرِ ٔاحذِ                                                                          

 انحظٕل ػهٗ دٔرحٍٛ

 انحظٕل ػهٗ رالد دٔراث

 دٔراث أربغانحظٕل ػهٗ 

                                                                                                   درجت اإلستفاده ين انذًراث

                                                                                                                                                                                                ػبنّٛ               

 يخٕسطّ

666 666 

 

66 

666 

 

66.6 

76.6 

666 666 

 

66 

66 

76 

 

66.6 

66.6 

66.0 

666 666 

 

66 

66 

 

66.6 

00.6 

666 666 
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66 

66 
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66.6 

66.7 

67.6 

66.6 

 

66 

66 

 

66 

06 
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66 

66 
 

66 
66 

66 

66 

 اإلَخبسخفغ حكبنٛف 

 يزم االسٔث ٔانفٕسفٕر انٓبيّ انغذائٛتحٕفٛز صشء كبٛز يٍ انؼُبطز 
 انبٛئتانحذ يٍ حهٕد 

 يحبطٛم انحبٕة فٙ%66-%66يٍ حٛذ انكًّٛ ٔيحخٕٖ انبزٔحٍٛ يٍ  انُٓبئٙانًحظٕل  سٚبدة

 أنضٕدِ ػبنٙانحظٕل ػهٗ يُخش  ٔببنخبنٙ انُظٛفتانشراػّ 
 ٔححسٍٛ خٕاطٓب انخزبت فٙ انؼضٕٚت انًبدة ٚبدةس

 صٛذِ نهفزد ٔانًسخٓهك طحٛتيًب ٚؼُٗ حبنّ  انغذائٛتحقهٛم سًٛت انًُخضبث 

 ببنخزبتحشٚذ يٍ يسبحت انضذٔر فخشٚذ ايخظبص انؼُبطز انًخٕفزِ 
 ٔحُشٛط كبفت انؼًهٛبث انحّٕٛٚ بٓب نهخزبت انًٛكزٔبٙانخٕاسٌ  إػبدة

   ببنخزبت انكبيُت اإليزاعحسبػذ ػهٗ يقبٔيت  انخٙنحّٕٛٚ إفزاس بؼغ انًضبداث ا

نهخهقٛح ببنًخظببث انحّٕٛٚ ػهٗ انُببحبث يٍ حٛذ يظٓز انًُٕ ٔححسٍٛ انًضًٕع  االٚضببٙ انخأرٛز
 ٔانخضز٘ انضذر٘

 ححسٍٛ ايخظبص انًٛبِ بٕاسطت انضذٔر
 حؼٕٚغ انفقذ انسزٚغ نهًٕاد انُٛخزٔصُّٛٛ

 حؼًم كًُظًبث انخٙبؼغ انٓزيَٕبث  إفزاس

 حؼًم ػهٗ حضًٛؼٓب انخٙ انسكزٚتبؼغ انًٕاد  بئفزاس انزيهٛت انخزبتححسٍٛ خظبئض 
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666 
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666 
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66 
66 
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06 
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66.6 
66.6 

66.6 
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00.6 
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67.6 
 

67.6 
67.6 

66.7 

66.6 
 

66 

66 
66 

66 

66 
66 

66 

66 
66 

76 
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76 
76 

66 

66 

7 

6.6 
6.6 

6.6 

66.6 
66.0 

66.0 

66.6 
66.6 

66.6 

66.6 
 

66.6 
66.6 

60.6 

66.6 
 

 ػبنٙ

 ػبنٙ
 ػبنٙ

 ػبنٗ

 يخٕسط
 يخٕسط

 يخٕسط

 يُخفغ
 يُخفغ

 يُخفغ

 يُخفغ
 

 يُخفغ
 يُخفغ

 يُخفغ

 يُخفغ

 
 زنْا(( : تٌزّع انًبحٌثْن ًفقا نًصادر انًعهٌياث عن انًخصباث انحٌّْو )يرتبو ترتْبا تنا2جذًل رقى)

 

 % انتكرار يصادر انًعهٌياث

 اإلرشبدٚتانُشزاث  -6

 يذٚزٚت انشراػّ -6

 انشراػٛتانبحٕد  -6

 انشيالء -6

 بزايش سراػّٛ ببنخهٛفشٌٕٚ -6

 انشراػٛتانًضالث  -0

 االَخزَج -7

 كهٛت انشراػّ -6

06 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

67.0 

66.7 

66.0 

7.66 

 

 
استخذاو انًخصباث انحٌّْو  ألىًْت اإلرشادُانعايهْن بانجياز  إدراكبْن يستٌٍ  انعالقت( : 4جذًل رقى )

 ًبْن انًتغْراث انًستقهو

 
 انًحسٌبتقْى يربع كاٍ  انًتغْراث انًستقهو

 انذراسٙانًؤْم  -6

 انحظٕل ػهٗ دٔراث حذرٚبّٛ يٍ ػذيّ -6

 يٍ حهك انذٔراث االسخفبدة -6

67.666*** 

66.66*** 

66.66** 

 0.06=  6ك  .  6.66ػُذ  يؼُٕ٘*** 

 32.:=   3ك  .  6.66ػُذ  يؼُٕ٘** 

 

استخذاو  ًأىًْت اإلرشادُانعايهْن بانجياز  إدراكبْن يستٌٍ  أالرتباطْو انعالقت( : 5جذًل رقى )

 انًخصباث انحٌّْو ًبْن انًتغْراث انًستقهو 

 
 قْى يعايم االرتباط انبسْط انًتغْراث انًستقهو
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 انســـــــــــــــــــــــــــٍ -6

 انشراػٙ اإلرشبديضبل  فٙيذة انؼًم  -6

 انخذرٚبٛتػذد انذٔراث  -6

  6.666** 

6.066 ** 

6.666** 
 6.66ػُذ  يؼُٕ٘**

 

 

 ألىًْت اإلرشادُانعايهْن بانجياز  إدراكانًتذرج انصاعذ بْن يستٌٍ  االنحذارُ( : انتحهْم 6جذًل رقى )

 انحٌّْو ًبعض انًتغْراث انًستقهو استخذاو انًخصباث

 
 

 

خطٌاث 

 انتحهْم

 

 

 انتحهْم فِ مانًتغْر انذاخ

 

 

يعايم 

االرتباط 

 انًتعذد

 انتراكًْت%

نهتباّن 

انًفسر 

نهًتغْر 

 انتابع

%نهتباّن 

انًفسر 

 نهًتغْر انتابع

يعايم 

االنحذار 

 انجسئِ

 

قًْت )ف( 

 انًحسٌبت

 ** 76.07 6.667 6.606 6.606 6.066 ٙانشراػ اإلرشبديضبل  فٙيذة انؼًم  األٔنٗ

يضبل  فٙ انخذرٚبٛتػذد انذٔراث  انزبَٛت

 انًخظببث انحّٕٛٚ

6.766 6.660 6.666 6.066 66.66 ** 

**              %                                                                                                              60.6يؼبيم انخحذٚذ = 

 6.66ػُذ  يؼُٕ٘

 
 عزراجزالم 
 

دصميؤؤؤة  فؤؤ  الحيؤؤواص  اإلصدؤؤؤا مجؤؤال  فؤؤ  اإلربؤؤا  ور  حسؤؤؤي ك إسؤؤماعيلاحمؤؤ   إسؤؤماعيلك -2
 بؤؤؤمسكجامعؤؤؤة عؤؤؤي   الزراعؤؤؤةك كميؤؤؤة  كدؤؤؤورا كرسؤؤؤالة  كالمؤؤؤربي لؤؤؤ    الفصيؤؤؤةبعؤؤؤض الم ؤؤؤارا  

3116. 
 الؤوع  عمؤ   رجؤة المؤى رة د ؤا يةاتقو  اتجدماعيؤةك بعض العوامل ال قمم ك محم  سوي   -3

ض قؤؤؤؤر  مركؤؤؤؤز ايدؤؤؤؤا  البؤؤؤؤارو  بعؤؤؤؤ فؤؤؤؤ الؤؤؤؤريفيي  الؤؤؤؤزراعيي                    لمسؤؤؤؤكا  البيئؤؤؤؤ 
وال راسؤؤؤؤؤا                          ك رسؤؤؤؤؤالة ماجسؤؤؤؤدير ك مع ؤؤؤؤؤ  البحؤؤؤؤوث  البحيؤؤؤؤرة بمحافظؤؤؤؤة

 . 4::2ك جامعة عي  بمس ك  البيئية
ك  القاهرةك  ار المعار  ك ات ار   ف اتصساص  السمو  ك عم  ) كدور( ك  السمم  -4

2:84 . 
 ار المطبوعؤؤؤؤؤؤؤا   ك الزراعؤؤؤؤؤؤؤ  اإلربؤؤؤؤؤؤؤا عمؤؤؤؤؤؤؤ   أساسؤؤؤؤؤؤؤيا العا ل كاحمؤؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤؤي  ) كدور(ك -5

 . 2:84كاتسكص ريمكالج ي ة
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 زيؤؤؤؤا ة فؤؤؤؤ ك دكصولوجيؤؤؤؤا الما ؤؤؤؤبا  الحيويؤؤؤؤم ودطبيقاد ؤؤؤؤا بؤؤؤؤ و  ك احمؤؤؤؤ  محمؤؤؤؤ  ) كدؤؤؤؤور(  -6
ك  الزراعؤؤؤ  لإلربؤؤؤا  المركزيؤؤؤةعؤؤؤم واسد ؤؤؤال  اتراضؤؤؤ  ك ات ار  وزارة الزرا ك الدربؤؤؤة ا ؤؤؤوبة

 . 3119ك  2224رق   إربا يمميا  ك صبر  مع   بحوث اتراض  وال
دحؤؤؤؤ  ظؤؤؤؤرو  الزراعؤؤؤؤم  الدربؤؤؤؤة رفؤؤؤؤل ا ؤؤؤؤوبةحسؤؤؤؤ  ك عؤؤؤؤاط  عبؤؤؤؤ  العزيؤؤؤؤز ) كدؤؤؤؤور( ك  -7

 لمزراعؤة المركؤزيالمعمؤل  ك الزراعيؤةمركؤز البحؤوث  ك محاضؤرا     غيؤر مصبؤور  ك العضوية
 . 3117ك  العضوية

 ك محاضؤؤرا  غيؤؤر مصبؤؤور  ك الما ؤؤبا  الحيويؤؤمحسؤؤ  ك عمؤؤا  عبؤؤ  القؤؤا ر ) كدؤؤور( ك  -8
 . 3117ك  العضوية لمزراعة المركزيالمعمل  ك الزراعيةمركز البحوث 

مركؤؤز  ك الصظيفؤؤةالزراعؤؤم السؤؤي  ) كدؤؤورا ( ك  فدحؤؤ حسؤؤصي  ك سؤؤميم احمؤؤ  ك قصؤؤ يل ك صبيؤؤل  -9
 .   3115ك  38:ك صبر  فصيم رق  والميا   مع   بحوث اتراض  كراعيةالز البحوث 

 .:2:8 القاهرةك بمسكمكدبم عي   كالسموكيةم ال العمو   محم كحس   ال ي كاير  -:
اتمصؤؤؤم عمؤؤؤ   والزراعؤؤؤةالما ؤؤؤبا  الحيويؤؤؤم ك دوفيؤؤؤ  سؤؤؤع  محمؤؤؤ  ك ) كدؤؤؤور( ك  بؤؤؤا ي -21

ك ث اتراضؤ  والميؤا  مع ؤ  بحؤو  ك الزراعيؤةمركؤز البحؤوث  ك والعبؤري  الحا يمبار  القر  
 . :::2ك  23صبر  رق  

ك  والدطبيؤؤؤ  الصظريؤؤةبؤؤؤي   الزراعؤؤ  اإلربؤؤا عؤؤار  ك مؤؤرزو  عبؤؤؤ  الؤؤرحي  ك ) كدؤؤؤور( ك  -22
 . 2:93ك جامعم المصيا ك غير مبي   ار الصبر ك  الزراعةكمية 
الدسؤؤؤمي  اتزودؤؤؤ   فؤؤؤ  ةالح ي ؤؤؤاتدجاهؤؤؤا  اليزيؤؤؤ  ) كدؤؤؤور( ك  أبؤؤؤوعبؤؤؤ  الحؤؤؤافظ ك احمؤؤؤ   -23

 الؤؤ ول المؤؤىدمر  – بيؤؤو( -مؤؤ  اؤؤالل سؤؤما  )المؤوفر الزراعؤة            فؤؤ  اآلمؤؤ  والفوسؤفاد 
 ال ص سؤؤةك مع ؤؤ   الزراعيؤؤةمركؤؤز البحؤؤوث  يسؤؤمبر ك  26 -24مؤؤ   العضؤؤوية لمزراعؤؤةالسؤؤابل 
 .:311ك  الجيزةك  الورا ية
  بؤؤات راضؤؤالزراعؤؤم الحيويؤؤم ودطبيقاد ؤؤا دكصولوجيؤؤا ) كدؤؤور ( ك  فدحؤؤ عبؤؤ  الغصؤؤ  ك ب يصؤؤم  -24

ر  فصيؤم رقؤ  صبؤك  الزراعيؤة لم قافؤة العامة اإل ارةك  واسد ال  اتراض  الزراعةوزارة  ك الج ي ة
 . 3117 ك27
 العمميؤؤؤةكم ؤؤؤر لماؤؤؤ ما   كالمعا ؤؤؤر الزراعؤؤؤ  اإلربؤؤؤا  ) كدؤؤؤور(كاحمؤؤؤ  محمؤؤؤ   عمؤؤؤرك -25

 .3::2 القاهرةك
 القؤاهرةك بؤمسكمكدبة عؤي   كوالصفسية السموكيةالعمو   سسأ ) كدور(كعم  احم   عم ك -26

2:84 . 
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ك مصبؤؤؤؤاة المعؤؤؤؤار  ك   راسؤؤؤؤا  سؤؤؤؤيكولوجيمك عبؤؤؤؤ  الؤؤؤؤرحي  محمؤؤؤؤ  ) كدؤؤؤؤور( ك  عيسؤؤؤؤوي -27
 . 2:81اتسكص ريم ك 
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  Abstract 

    The main objective of this study is to know the level of extension personnel's 

perception in Al Minia Governorate for the importance using of bio-fertilizers , 

to identify extension personnel source of information of bio-fertilizers and to 

determine the relationship between the level of personnel perception's  extension 

and some studied independent variables . 

    The research was carried out on random sample of 666 extension workers in 6 

districts (Maghagha , Minia , Mallawy) in Al Minia Governorate, study data were 

collected through personal interview from respondents using questionnaire 

during the mid – January to       mid-February 6666  . 

    Frequencies , percentages , chi square , simple correlation coefficient , step–

wise multiple  

regression were used to analysis data . 

 

      The most important results of this study were as follows: 
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6 – There were 6 statements related to the important using of bio-fertilizers , the 

level of respondents perception are high (60.78 or more) , while 6 statements 

were  moderated percepted, (00.78- less than 60.76) , and 6 statements were low 

percepted(less than 00.78) .  

   

6 – The results indicated that the Extension bulletin come in the first as source of 

agricultural information about the important using of bio-fertilizers as it 

mentioned by 66.68,while faculty of Agriculture and internet come finally by 

7.668 ,66.08 respectively . 

 

6 - There was significant  relationship at 6.66 level between level of extension 

personnel's perception for the importance using of bio-fertilizers and each of the 

following independent variables are : age , qualification , training exposure in 

bio-fertilizers or not , experience in  agricultural extension , the number of 

training , the degree of benefit from training  .   

 

6  - The results of step-wise analysis it meeting revealed to the most effective 

variables are the experience in agricultural extension and the number of training 

meetings , they totalled 60.68 ,but the variance test that indicated to the amount 

of 66.68 were due to other variables which have not been included in the study . 

   The study results were presented some recommendations whose drawn based 

on the results . 

 

 


