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شكر وعرفان 
 

الشكر والفضل والحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل، انو نعم المولى ونعم 
النصير، والصالة والسالم عمى اشرف الخمق أجمعين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومن 

اىتدى بيديو إلى يوم الدين، الحمد والشكر هلل الذي وفقني إلتمام ىذا العمل الذي ابتغي من 
.  خاللو وجيو الكريم

 
ذ وفقني اهلل العمى القدير إلنجاز ىذا البحث في صورتو ىذه ال يسعني إال أن أتقدم  إنني وا 

بخالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان لكل من أضاء لي الطريق ومد يد المساعدة فاقتديت 
 بفكرىم ليم جميعا جزيل الشكر والعرفان داعيا اهلل أن يجزييم عن ذلك خير تبعمميم وازدد

. الجزاء
 

واخص بأسمى آيات شكري وعظيم تقديري وامتناني األستاذ الدكتور مفيد الشامي، لما قدمو من 
جيد كبير ومساعدة بناءه وتوجييات سديدة ومالحظات مفيدة ومراجعات عديدة مما كان لو اكبر 

. األثر في إتمام ىذا البحث فمو كل الشكر والعرفان
     

كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لمدكتور حسان أبو قاعود رئيس قسم اإلنتاج النباتي في كمية 
الزراعة في جامعة النجاح الوطنية لما قدمو من مساعدة وعمى مالحظاتو وتوجيياتو القيمة التي 

. ساىمت في إتمام ىذه الدراسة
 

كما أتقدم بالشكر  لمدكتور جميل حرب واألخ عبد هلل العمري لما قدموه من مساعدة، وال أنسى 
فضل األخوة الزمالء العاممين في وزارة الزراعة  واخص بالذكر األخ امجد صالح   واإلخوة 

الزمالء في مديرية زراعة جنين والزمالء العاممين في المؤسسات األخرى  لما قدموه من مساعدة 
.  في الحصول عمى قوائم المتدربين وعمى ما قدموه أثناء العمل الميداني

 
 كما أتقدم بشكري وامتناني لبرنامج التنمية الريفية في جامعة القدس، ممثال بإدارتو وأساتذتو   

.   واخص بالذكر الدكتور زياد قنام واآلنسة عبير استانبولي
 

. و أخيرا اعتذر لكل من سيوت عن ذكره، ليم جميعا جزيل الشكر وعظيم االمتنان
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الممخص 

نحو برنامج تدريبي في اإلدارة المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات في محافظة جنين 

عبد صالح يونس ياسين : إعداد
مفيد الشامي : إشراف الدكتور

أجريت ىذه الدراسة في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية ، حيث استيدفت مزارعي الدفيئات 
الذين شاركوا في برامج تدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات في ستة قرى من قرى المحافظة التي 
تتركز فييا الدفيئات الزراعية، وىي دير أبو ضعيف وقباطية والجممة وعرانة وكفردان وبرقين، 

 مزارع، تمقى تدريبا منيم 800 دونم من الدفيئات يممكيا 1480حيث يوجد في المحافظة حوالي 
منيم أي % 52 مزارع، تم اخذ عينة عشوائية  قدرىا حوالي 344في اإلدارة المتكاممة لآلفات 

 مزارع، تم تحديدىا حسب معادلة كريجسي ومورجان، وقد جمعت بيانات ىذه الدراسة في 181
. 2005شيري تموز وآب من عام 

 
بحثت ىذه الدراسة مدى تأثير وفعالية البرامج التدريبية المقدمة لممزارعين في اإلدارة المتكاممة 
لآلفات عمى المستوى المعرفي ليم ومستوى تطبيقيم لممارساتيا واحتياجاتيم التدريبية فييا، 
والتعرف عمى وضع ىذه البرامج من حيث الفترة الزمنية لمبرنامج التدريبي، والمحتوى الفني، 

واختيار المتدربين، والطرق التدريبية، والصفات المينية لممدربين، وتقييم البرامج، بيدف تحديد 
احتياجات المزارعين التدريبية والمساىمة في وضع برنامج تدريبي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات، كما بحثت المستوى التعميمي والعمر والحيازة الزراعية من الدفيئات والتفرغ 
لمعمل الزراعي ومصدر معمومات المزارع وعدد الدورات التدريبية والخبرة الزراعية في الدفيئات 
وعالقتيا مع المستوى المعرفي ومستوى التطبيق واالحتياجات التدريبية لممزارعين في اإلدارة 

.   المتكاممة لآلفات
 

 تكمن أىمية الدراسة من أىمية موضوع اإلدارة المتكاممة لآلفات ، وأىمية تطبيقو من جية، 
والبرامج التدريبية الضرورية والتي تعتبر عنصر أساسي في أي برنامج لإلدارة المتكاممة لآلفات 
من جية أخرى، من اجل الخروج من مأزق المبيدات الكيماوية التي تزداد متبقياتيا في الثمار 
والبيئة وما تشكمو من تيديدا لمصحة والبيئة، إضافة إلى كونيا عائقا أمام تبادل السمع الزراعية 
بين الدول، ناىيك غياب االستراتيجية الوطنية التي تتبنى تحويل المزارعين إلى ىذا النمط من 

. إدارة اآلفات من خالل إيجاد برامج إدارة متكاممة لكل محصول وتدريب المزارعين عمييا



 ح 

 
تم البدء في جمع البيانات الثانوية من المؤسسات المختصة والتي تم الحصول عمى قوائم من 
قامت بتدريبيم ، باإلضافة إلى مراجعة المصادر المختصة، وقد تم استخدام المقابمة الشخصية 

وبعد . في جمع البيانات، من خالل استبيان تم تصميمو واختباره ميدانيا  لتحقيق أىداف الدراسة
أن تم االنتياء من جمع البيانات تم تحميميا باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي لمعموم 

، وقد تم استخدام عدة أدوات إحصائية كالتوزيع التكراري، ومقاييس النزعة (SPSS)االجتماعية 
. المركزية ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون ومعامل االنحدار

 

من مزارعي الدفيئات مستوى معرفتيم في اإلدارة المتكاممة % 76.87أظيرت نتائج الدراسة أن 
منيم مستوى تطبيقيم لممارساتيا في % 71.26لآلفات بين متوسط إلى دون المتوسط، وان 

منيم احتياجاتيم التدريبية تتراوح بين المتوسط وفوق % 67.39نفس الدرجة أيضا، كما أن 
كما أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة معنوية بين المستوى المعرفي من جية وعدد . المتوسط

الدورات التدريبية التي اشترك بيا المزارع والخبرة الزراعية في مجال الدفيئات من جية أخرى، 
كما أظيرت الدراسة وجود عالقة معنوية بين مستوى تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة 

المتكاممة لآلفات وبين مصدر معموماتيم فييا، كذلك تبين أن ىناك عالقة معنوية سالبة بين 
االحتياجات التدريبية فييا وكل من الخبرة الزراعية ومصدر معمومات المزارع فييا، كما أشارت 
النتائج إلى أن ىناك قصورا في البرامج التدريبية التي شارك بيا المزارعون من حيث طول الفترة 
الزمنية لمبرنامج التدريبي ومعايير اختيار المتدربين ومينية المدربين والطرق التدريبية المستخدمة 

في التدريب والتسييالت المتوفرة وطرق تقييم البرامج التدريبية والتركيز عمى الجوانب النظرية 
.    أكثر من العممية

 
ال بد من أن تتبني الجيات الحكومية وغير الحكومية اإلدارة المتكاممة لآلفات، وتأىيل العاممين 

دراجيا ضمن المقررات الدراسية في الكميات الجامعية وال بد من رفع . في ىذه المؤسسات وا 
مستوى تطبيق المزارعين لإلدارة المتكاممة لآلفات وصوال إلى تحوليم بشكل كامل إلى ىذا النظام 

رشادية .    من خالل تحديد احتياجاتيم التدريبية فييا لكل المحاصيل والبناء عمييا برامج تدريبية وا 
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 الفصل األول 
 

المقدمة 
 

 خمفية الدراسة 1.1
 

يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية الرئيسية في األراضي الفمسطينية حيث كان يشكل 
من الدخل القومي حتى بداية التسعينات، ومما ال شك فيو أنو تراجع بشكل % 35% - 25ما نسبتو 

نسبي أمام القطاعات االقتصادية األخرى، حيث االستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، 
وىذا التراجع ناتج عن تدني العائد من الزراعة وذلك راجع لعدة عوامل أخرىا االنتفاضة الحالية، وبناء 

من الدخل القومي  عام % 12.8جدار الفصل العنصري، حيث انخفضت نسبة  مساىمتو إلى 
كما يمعب القطاع الزراعي دورا ميما في امتصاص جزء كبير من %.  9 ويقدر حاليا ب2002

العمالة الفمسطينية خصوصا العمال الذين فقدوا عمميم في إسرائيل إضافة إلى توفير فرص عمل 
من سكان % 60جزئية لمعديد من األسر الفمسطينية خصوصا في الريف الذي يعيش فيو حوالي 

(.  2005فمسطين، وزارة الزراعة الفمسطينية، )األراضي الفمسطينية 

عمى الرغم من أن الزراعات المكثفة والمحمية تساىم في االقتصاد الوطني، من خبلل تامين العديد 
من المنتجات الزراعية وتوفير فرص العمل وتشكل مصدر دخل رئيسي لكثير من األسر الفمسطينية، 
إال أن سمبيات كثيرة نتجت عن سوء استخداميا، فيي تمكن زراعة األرض أكثر من موسم ، أي أن 
األرض ال تخمو من المزروعات أو األعشاب معظم اشير السنة، مما يساىم في زيادة اآلفات التي 
تياجم المحاصيل، نتيجة لتوفر العائل عمى مدار العام، حتى أن بعض ىذه اآلفات تستوطن في 

بعض األراضي، حيث أن الفترة الزمنية التي تخمو فييا األرض من المحاصيل خصوصا في فصل 
الصف تساىم في قطع دورة حياة اآلفة وتقضي عمى الكثير من اآلفات، نتيجة الرتفاع درجة الحرارة 

وىو ما يعرف بتشميس التربة، كما أن الرطوبة ضرورية لتحفيز الكثير من اآلفات لتياجم المحاصيل، 
إضافة إلى أن توفر مياه الري في أي وقت و تطور طرق الري زاد من كثافة المحصول في وحدة 

المساحة عبلوة انو يوفر وسيمة إلضافة األسمدة في مرحمة من مراحل نمو النبات لتغطية أي نقص قد 
يحدث في التربة من العناصر الغذائية بعكس الزراعات البعمية التي تتقيد بوقت معين إلضافة 

األسمدة، وكل ىذه العمميات الناتجة من الزراعة المروية زادت من تكثيف الزراعة وزادت معيا اآلفات 
. التي تياجميا كما ونوعا، فزاد استخدام المبيدات لمكافحتيا
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كما أن دخول الزراعات المحمية بكافة أشكاليا ساىم في زيادة تكثيف الزراعة، حيث أصبح باالمكان 
التحكم في البيئة المحيطة بالنبات، مما مكن من زراعة المحاصيل في أي وقت من السنة، وزيادة 
كثافة المحصول في حدة المساحة، كما يرجع ذلك إلى عوامل اقتصادية، الن راس المال المستثمر 

في الزراعة المحمية أعمى من الزراعة التقميدية مما يجعل المزارع يستغل المساحة بأكبر كثافة ممكنة 
من المحصول، إضافة إلى أن ىذه األسباب تدفع بالمزارع إلى حصر زراعتو في بعض المحاصيل 

. فقط

كل ىذه األسباب أدت إلى زيادة اآلفات التي تياجم المحاصيل، نتيجة لتكرار زراعة نفس المحصول 
العائل ليا، إلى درجة أن معظم مناطق الزراعات المروية أصبحت موبوءة ببعض باآلفات،  إضافة 

إلى الممارسات الخاطئة لممزارعين في استخدام المبيدات واستخداميا بشكل مفرط أو خاطئ، حيث أن 
الرش المتكرر ليذه اآلفات لم يقضي عمييا بل عمى العكس كون لدييا مناعة ضد بعض المبيدات، 

حيث نتج عن ذلك عواقب . مما دفع المزارعين إلى زيادة كمية المبيد، لكن كل النتائج أتت عكسية
عمى صحة اإلنسان والنبات والبيئة عبلوة عمى الخسارة االقتصادية واإلخبلل بالتوازن البيئي بين 

.  اآلفات واألعداء الحيوية والمتبقيات الكيماوية في الثمار

 شيدت األراضي الفمسطينية فوضى كبيرة في استخدام الكيماويات الزراعية بفعل الشركات  
اإلسرائيمية والوكبلء المحميين، وغياب الرقابة الرسمية والشعبية، حيث تنتشر حاليا في األراضي 
الفمسطينية العشرات من المبيدات الكيماوية السامة والمحظورة، ففي الضفة الغربية لوحدىا ينتشر 

 منيا تشمميا قائمة 7 مبيد تم تصفيتيا أو منع أو تعميق استخداميا دوليا، و14 مبيد منيا 123
وعمى الرغم من غياب اإلحصائيات الدقيقة حول . منظمة الصحة العالمية لممبيدات المحظورة دوليا

كميات المبيدات المستخدمة في الضفة الغربية بسبب عمميات التيريب وغياب الرقابة فالبعض يقدرىا 
كما قدرت ما تستيمكو محافظات الضفة الغربية  . (1999)مركز العمل التنموي ) طن سنويا 400ب

 طن سنويًا،  أما في قطاع غزة فيبمغ مجموع استيبلك المبيدات 302.7من المبيدات ما مجموعو 
(. 1998)معيد األبحاث التطبيقية ) طن 100السنوي 

 المستيمكات لممواد أكثرأن الخضار ىي  (1998)مركز األبحاث التطبيقية ) بينت دراسة ل 
تمييا أشجار الفاكية وبمغت نسبة استيبلكيا % 91.9الكيماوية ، حيث كانت نسبة ما تستيمكو 

من المواد الكيماوية % 52كما بينت أن %. 0.7ثم المحاصيل الحقمية وبمغت نسبتيا % 7.3
مبيدات % 10، و % 30المستخدمة ىي مبيدات فطرية وبكتيرية تمييا مبيدات الحشرات حيث تبمغ 

وتشير بيانات المركز الوطني لممعمومات أن تكمفة . مبيدات عناكب% 8إضافة إلى ، أعشاب 
 مميون دوالر وشكمت ما نسبتو 19.5 حوالي 2001/2002المبيدات في الضفة الغربية  كانت عام 
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لذا فتعتبر نسبة  تكمفة المبيدات عالية بالمقارنة مع المدخبلت . من تكاليف اإلنتاج النباتي% 20
.  األخرى لئلنتاج الزراعي، وىي من أعمى النسب في العالم

تكاليف مستمزمات اإلنتاج النباتي في األراضي الفمسطينية حسب المنطقة والنوع، : 1.1جدول 
. (ألف دوالر امريكي: التكمفة). 2001/2002

 
/ المحافظة
 المنطقة

التقاوى 
 والبذور

 المبيدات األسمدة
المياه 
 والكيرباء

 ممش

الزيوت 
والشحوم 
 والوقود

الصيانة 
 والتصميح

 المجموع أخرى

األراضي 
 الفمسطينية

17894 33833 25021 19430 2541 8080 2603 16565 126017 

الضفة 
 الغربية

12158 24293 19604 11176 1431 7211 2326 15597 93796 

 قطاع غزة

 

5736 9540 5417 8304 1110 869 277 968 32221 

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/agriculture/agri_i_112.htm: المصدر

 كان ال بد من إيجاد أسموب فعال إلدارة اآلفات يندمج فيو مدى واسع من أساليب المكافحة، بحيث  
يتم توظيفيا إلدارة اآلفة مع المحافظة عمى جودة المنتج الزراعي واإلبقاء عمى متبقيات المبيدات 

ضمن اقل كمية ممكنة وضمن المعايير المسموح بيا دوليا، إضافة إلى الحفاظ عمى صحة اإلنسان 
والبيئة، دون اإلخبلل بالتوازن الطبيعي بين اآلفات وأعدائيا الحيوية، وىو ما يعرف بأسموب اإلدارة 

 يكون استخدام المبيدات األسموب وفي ىذا  Integrated Pest Managementالمتكاممة لآلفات 
الكيماوية آخر الخيارات، بحيث يكون مكمبل ألساليب المكافحة األخرى، كما أن استخدام المبيدات 

يكون ضمن أسس وشروط تضمن الحفاظ عمى الصحة العامة والبيئة وجودة المنتج الزراعي، إضافة 
إلى أن تداول واستيراد وبيع وتخزين المبيدات يتم تحت شروط معينة وطبقا لقانون استخدام المبيدات 

صبلح، )في الدولة والذي ال يتعارض مع نظام اإلدارة المتكاممة لآلفات بل يكون مكمبل ليذا النظام 
2005 .)

 أن استخدام التقنيات الحديثة، وتبني االتجاىات العالمية  في تنمية الريف يحتاج إلى قوى عاممة 
مدربة تمتمك القدرة والميارة لموائمة ىذه التقنيات والممارسات واالتجاىات لخدمة اإلنتاج واستدامتو، 

كسابيا الميارات البلزمة واالتجاىات الحديثة يعتبر احد  كما إن إعداد الكوادر المدربة ورفع معرفتيا وا 
ذا كان ال بد من إيجاد نظام اإلدارة المتكاممة .  العناصر الرئيسية لضمان نجاح عممية التنمية وا 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/agriculture/agri_i_112.htm
http://www.pnic.gov.ps/arabic/agriculture/agri_i_112.htm
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لآلفات لمواجية مشكمة المبيدات الكيماوية، فانو ال بد أيضا من إيجاد البرامج التدريبية التي تستيدف 
لما تشممو من تكامل لمختمف . المزارعين إلكسابيم الميارات والمعارف واالتجاىات الخاصة بيا
.      أساليب المكافحة األخرى، ولتعدد المفردات الخاصة بيا وتنوعيا

     

 مشكمة الدراسة  2.1
 

بالرغم من وجود العديد من البرامج التدريبية التي نفذت في موضوع اإلدارة المتكاممة لآلفات التي 
استيدفت مزارعي الدفيئات، إال أن البرامج التدريبية التي قدمت في ىذا المجال لم يتضح أثرىا عمى 

المزارعين المستيدفين في تحوليم إلى أسموب اإلدارة المتكاممة لآلفات، خاصة مزارعي الدفيئات 
نتيجة لما يعانيو اإلرشاد . والزراعات المحمية المذين يستخدمون المبيدات الكيماوية بإفراط كبير

الزراعي في فمسطين من  ضعف وعجزه عن تحقيق أىدافو بالشكل المطموب، فقد نتج عن ذلك 
ضعف في القدرة عمى التخطيط والتنفيذ لمبرامج التدريبية التي تستيدف فئة معينة من المزارعين، كون 

التدريب احد أدوات اإلرشاد الزراعي الميمة التي ال يمكن االستغناء عنيا خصوصا في موضوع 
باعتبار تدريب  (FAO ،2000)اإلدارة المتكاممة لآلفات، كما تؤكد منظمة الزراعة والغذاء العالمي 

المزارعين في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات عنصر أساسي في أي برنامج لئلدارة المتكاممة لآلفات، 
مثل تحديد اآلفة وتحديد الكائنات النافعة والمراقبة الحقمية  الن ىناك مكونات أساسية  يشمميا البرنامج

والمبادئ البيئية والبيولوجية األساسية والممارسات الزراعية والمفيوم االقتصادي إلضافة المبيدات 
كما أن افتقار المؤسسات المنظمة لمتدريب لمتخطيط . واختيار المبيدات واإلجراءات والمفاىيم المالية

الجيد والعناصر البشرية القادرة والمؤىمة لتخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية بشكل فعال إلى أن 
البرامج التدريبية التي تقدميا ىذه المنظمات اتسمت بالطابع العشوائي بسبب افتقارىا لمسياسات 

.  والبرامج اإلرشادية المبنية عمى أسس متينة
 

 وفي ىذا اإلطار فان مشكمة الدراسة تتمثل في مدى فعالية البرامج التدريبية في موضوع اإلدارة 
المتكاممة لآلفات والعوامل التي قد تحد من قدرة البرامج التدريبية عمى القيام بدورىا بالشكل المطموب، 
واثر ىذه البرامج في المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات  في اإلدارة المتكاممة لآلفات في محافظة 

.  جنين ومستوى تطبيقيم ليا واحتياجاتيم التدريبية فييا
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 مبررات الدراسة 3.1
 

إن االستخدام المفرط لمكيماويات، وما لو من تأثير سمبي عمى استدامة الموارد الطبيعية لؤلجيال 
القادمة، والتأثير المدمر عمى البيئة، كما يؤثر عمى االلتزام بالمعايير الدولية من حيث متبقيات المواد 
يجاد أسواق خارجية لمنتجاتنا المحمية،  إضافة  الكيماوية عمى السمع الزراعية في ظل تحرير التجارة وا 
إلى التكاليف العالية لمكيماويات التي تثقل كاىل المنتج المحمي، وعبلقة ذلك بإتباع اإلدارة المتكاممة 

 من قبل المنتجين المحميين، كونيا تساىم في تحقق ىذه Integrated Best Managementلآلفات 
األىداف، وعدم قدرة البرامج التدريبية والممارسات عمى تحقيق ىذا اليدف و تغيير سموك المنتجين 

 .نحوه، والمعيقات التي تحول دونو
بعد استخدام المبيدات الكيماوية في مكافحة اآلفات ازدادت أصناف اآلفات فقد كانت اآلفات في بداية 

 آفة، وازدياد المساحات الموبوءة باآلفات ، 1500 آفة وصمت اليوم إلى 500الثمانينات حوالي 
وبالتالي ازدادت الخسائر الناتجة عنيا، ومع مرور الوقت تزداد مقاومة اآلفات لممبيدات الكيماوية مما 

(. 2005صبلح، ).  يجعل استخدام المواد الكيماوية دائما في ازدياد
 

إن الممارسات الخاطئة لمزارعي الخضار،  فيم ال يكترثون بسبلمة الثمار والمتبقيات السامة فييا،  
والمبيدات ذات السمية العالية وقميمة التحمل ما زالت تستخدم، والمزارعون يتخذون قرار الرش ويكون 

خيارىم األول بمجرد ما شاىد اآلفة لذا فيم يضيفون الكيماويات بتكرار عالي وبكمية اكبر من الكمية 
بالمقابل مستيمكون الخضار . الموصي بيا مما ينتج التموث في المبيدات و يزيد من تكمفة اإلنتاج

والفاكية الطازجة يعانون من المخاطر الصحية لممواد الكيماوية ذات السمية العالية وغير المتحممة،  
  لذا .التي تشكل جزءا ال يستيان بو من تكاليف اإلنتاج التكمفة العالية لممبيدات الكيماويةإضافة إلى 

لجأ العالم إلى إيجاد نظام اإلدارة المتكاممة لآلفات، ودعا إلى تطبيقو، ووضع قيودا عمى المتبقيات 
بعد اتفاقية أوسمو وما نتج عنيا من اتفاقيات الكيماوية في الثمار في التبادل التجاري، ومحميا 

، والتي تنص عمى التبادل الحر لمسمع الزراعية، فكثيرا ما تتخذ  (اتفاقية باريس)اقتصادية مع إسرائيل
كما أن إيجاد أسواق عالمية في ظل االتفاقيات . إسرائيل المتبقيات الكيماوية ذريعة لعدم إدخال السمع

 . التي تم التوقيع عمييا مع دول أخرى يقتضي االلتزام بالمعايير الدولية
 

 وآليات برامج اإلدارة المتكاممة لآلفات، إتباعغياب االستراتيجية الوطنية التي تأخذ عمى عاتقيا أن 
تطبيقيا، وتأىيل الكوادر البشرية بمعارفيا ومياراتيا التي تحتاج إلى تصميم برامج إرشادية وتدريبية 
قادرة عمى نقل معارف وميارات اإلدارة المتكاممة لآلفات إلى المزارعين، حيث أن البرامج التدريبية 
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الحالية تفتقر إلى الكفاءة البلزمة لتحقيق اليدف المرجو منيا، لذا بقيت احتياجات المزارعين التدريبية 
في ىذا الموضوع كبيرة، وغير محددة ، كما أن المحتوى الفني التدريبي ال يغطي في العادة كافة 

. الجوانب النظرية والعممية، إضافة إلى عدم تنوع خيارات التدريب والطرق التدريبية
 

المنفذة  دون وجود آلية وبرامج ثابتة لدى المؤسسات  في الغالباقتصار البرامج عمى التمويل الخارجي
لمتدريب يجعل البرامج تتسم بالعشوائية، وال تحدد فئتيا المستيدفة بعناية، وعدد ساعتيا التدريبية قميمة، 

 المتابعة اتفتقار ىذه البرامج إلى آليالمدربين المقدمون ليا ال يتصفون بالمينية، باإلضافة إلى ا
 . والتقييم

  

 أىداف الدراسة 4.1 
 
تحديد االحتياجات التدريبية والمساىمة في وضع برنامج تدريبي لممزارعين في موضوع المكافحة . 1

. المتكاممة في البيوت المحمية
. التعرف عمى المستوى المعرفي و المياري لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة لآلفات. 2
التعرف عمى البرامج التدريبية المقدمة لممزارعين في مجال المكافحة المتكاممة لآلفات من حيث . 3

. المنياج التدريبي وطرق التدريب والتسييبلت المتوفرة و المتدربين والمدربين و تقييم البرامج التدريبية
توضيح بعض العوامل المؤثرة في تطبيق المزارعين لممارسات المكافحة المتكاممة مع   التركيز . 4

كساب الميارات البلزمة ليا . عمى تدريب المزارعين ودوره في نقل معارف المكافحة المتكاممة وا 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسئمة الدراسة  5.1
 



 7 

تتمخص مشكمة الدراسة وأىدافيا في محاولة فحص ماىية تدريب مزارعي الدفيئات عمى اإلدارة 
: المتكاممة لآلفات وذلك من خبلل اإلجابة عمى أسئمة البحث التالية

ما ىي االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت .1
. الببلستيكية

. ما ىي أىداف تدريب المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات.2
. ما ىو المنياج التدريبي لممزارعين  في اإلدارة المتكاممة لآلفات. 3
ما ىي الطرق التدريبية المستخدمة في تدريب المزارعين عمى اإلدارة المتكاممة لآلفات وما ىي .4

. الطرق الذي يفضيا المزارعين في التدريب
. ما ىي معايير اختيار المزارعين لممشاركة في الدورات التدريبية في المكافحة المتكاممة. 5
. ما ىي الصفات المينية لممدربين المذين يقومون بتدريب المزارعين.6
ما ىي مصادر المعرفة لممزارعين في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات وما ىو المصدر المفضل . 7

. لدييم
. ما ىو المستوى المعرفي لممزارعين في المكافحة المتكاممة لآلفات. 8
. ما ىو مدى تطبيق المزارعين لمممارسات المكافحة المتكاممة في البيوت الببلستيكية. 9

. ما ىو دور التدريب في نقل معارف وممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات. 10
. ما ىي المبادئ والممارسات الذي يرغب ويحتاج المزارعين التدريب عمييا. 11
. كيف يتم تقييم البرامج التدريبية. 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرضيات الدراسة 6.1
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بناء عمى مراجعة األدبيات السابقة المتعمقة بموضوع التدريب والتدريب الزراعي وخاصة في موضوع 
اإلدارة المتكاممة لآلفات الزراعية واإلطبلع عمى البرامج التدريبية المقدمة في ىذا الموضوع تم 

: استنباط الفرضيات التالية
 

:  الفرض النظري األول1.6.1
 

التدريب : ىناك عبلقة مباشرة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة وبين
والمستوى التعميمي والخبرة الزراعية وعمر المزارع وحجم الحيازة الزراعية والتفرغ لمعمل الزراعي 

:  وقد تم تقسيم الفرض إلى األجزاء التالية. ومصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات
يوجد عبلقة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة وبين التدريب  .أ

. الذي يتمقاه المزارعين
يوجد عبلقة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة وبين  .ب

 .المستوى التعميمي لممزارعين

يوجد عبلقة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة وبين الخبرة  .ت
 .الزراعية لممزارعين

يوجد عبلقة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة وبين عمر  .ث
 .المزارع

يوجد عبلقة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة وبين حجم  .ج
 .الحيازة الزراعية لممزارع

يوجد عبلقة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة وبين التفرع  .ح
 .لمعمل الزراعي 

يوجد عبلقة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة وبين مصدر  .خ
 .معمومات المزارع فييا

 
 
 
 

:  الفرض النظري الثاني2.6.1
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ىناك عبلقة مباشرة بين المستوى المعرفي لممزارعين في موضوع المكافحة المتكاممة لآلفات وبين كل 
التدريب والمستوى التعميمي والخبرة الزراعية ومصدر المعمومات وعمر المزارع : من العوامل التالية

: وحجم الحيازة الزراعية لممزارع والتفرغ لمعمل الزراعي وقد تم تقسيم الفرض إلى األجزاء التالية
يوجد عبلقة بين المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات والتدريب الذي يتمقاه .  أ

. المزارع فييا
يوجد عبلقة بين المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات و التحصيل العممي . ب

. لممزارع
 .يوجد عبلقة بين المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات والخبرة الزراعية لممزارع. ت

يوجد عبلقة بين المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات ومصدر معمومات . ث
 .  المزارع فييا

 .يوجد عبلقة بين المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات و عمر المزارع. ج

يوجد عبلقة بين المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات حجم الحيازة الزراعية . ح
 .لممزارع

. يوجد عبلقة بين المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات والتفرغ لمعمل الزراعي. خ
 

:  الفرض النظري الثالث3.6.1
 

ال توجد عبلقة مباشرة بين تطبيق المزارع لممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت الببلستيكية 
عمر المزارع  والتفرغ لمعمل الزراعي وحجم الحيازة الزراعية والخبرة الزراعية والمستوى : وبين كل من 

: التعميمي ومصدر المعمومات وتمقي المزارع لمتدريب وقد تم تقسيم الفرض إلى األجزاء التالية 
ال توجد عبلقة بين تطبيق المزارع لممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت  .أ

. الببلستيكية وبين التدريب الذي يتمقاه المزارع فييا
ال توجد عبلقة بين تطبيق المزارع لممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت  .ب

 .الببلستيكية وبين عمر المزارع

ال توجد عبلقة بين تطبيق المزارع لممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت  .ت
 .الببلستيكية وبين التفرغ لمعمل الزراعي

ال توجد عبلقة بين تطبيق المزارع لممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت  .ث
 .الببلستيكية وبين حجم الحيازة الزراعية

ال توجد عبلقة بين تطبيق المزارع لممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت  .ج
 .الببلستيكية وبين الخبرة الزراعية لممزارع
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ال توجد عبلقة بين تطبيق المزارع لممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت  .ح
 .الببلستيكية وبين المستوى التعميمي لممزارع

ال توجد عبلقة بين تطبيق المزارع لممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت  .خ
 . الببلستيكية وبين مصدر معمومات المزارع فييا

 
حدود الدراسة  7.1  
 
:  الحد المكاني 1.7.1 
 

كساب  تقتصر الدراسة عمى التعرف عمى دور التدريب في نقل معارف اإلدارة المتكاممة لآلفات وا 
مزارعي الدفيئات الميارات البلزمة ليا واالتجاىات نحوىا، والمساىمة في وضع برنامج تدريبي 

لمزارعي البيوت الببلستيكية في محافظة جنين، بعد أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية لممزارعين من 
خبلل التعرف عمى المستوى المعرفي لممزارعين فييا ومستوى تطبيق المزارعين لممارساتيا والبرامج 

التدريبية المقدمة لممزارعين من حيث المنياج التدريبي وطرق التدريب والتسييبلت المتوفرة والمتدربين 
وقد تم اختيار مناطق الدراسة بالرجوع إلى المؤسسات الزراعية التي . والمدربين وتقييم البرامج التدريبية

تقدم التدريب لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات في محافظة جنين وىذه المؤسسات دائرة الزراعة 
في محافظة جنين والمركز الفمسطيني لمتنمية االقتصادية واالجتماعية  واالتحاد التعاوني الزراعي 
ومركز العمل التنموي وجمعية التسويق الزراعي في محافظة جنين و اإلغاثة الزراعية ، حيث  تم 
اختيار المناطق الذي يوجد فييا معظم البيوت الببلستيكية في محافظة جنين وىي ستة قرى في 

. المحافظة ىي دير أبو ضعيف وقباطية وعرانة والجممة وكفردان وبرقين
 
 
 

:  الحد الزمني2.7.1
 

تقتصر الفترة الزمنية التي تم فييا جمع بيانات الدراسة، حيث تمت عممية تعبئة االستبانة في الفترة ما 
. 2005 من نفس عام 8 ونياية شير 7بين بداية شير 

 
 مكان البحث 8.1
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أجريت ىذه الدراسة في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية التي تتميز بتنوع التضاريس ففييا 
السيول والجبال والتبلل، حيث يقع جزؤىا الشمالي ضمن مرج ابن عامر،  إضافة إلى أن  فييا 

سيول داخمية وىي سيل صانور وسيل عرابة،  لذا تعتبر محافظة جنين من أىم المناطق الزراعية 
 وىو ما ،دونم 367415 حوالي 1997في األراضي الفمسطينية حيث بمغت المساحات المزروعة عام 

واىم .  لنفس العاممن مساحة األرض المزروعة في األرض الفمسطينية% 20يعادل حوالي 
 طن أي ما نسبتو 46903المحاصيل التي تنتج في محافظة جنين محاصيل الخضروات حيث بمغت 

وقد . (1997مركز المعمومات الوطني الفمسطيني، )من كمية اإلنتاج النباتي في المحافظة % 37
تطورت زراعة الخضروات حيث دخمت عمييا تغيرات جذرية عمى مر السنين سواء في األصناف 

واألنواع المزروعة أو طرق الزراعة والتقنيات المستخدمة، حيث كانت تزرع في موسم زراعي قصير 
في أواخر الربيع وبداية الصيف، أما اليوم فتنتج معظم أنواع الخضار عمى مدار السنة بفضل إدخال 

فقد دخل إنتاج الخضار المحمية داخل الدفيئات إلى فمسطين في . األساليب الزراعية المكثفة والمحمية
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات واستمر في االزدياد، حيث بمغت مساحة البيوت الببلستيكية في 

 مزارع وتزرع غالبيتيا بمحصولي البندورة والخيار 800 يممكيا 2005 دونم عام 1480محافظة جنين 
 دونم أما باقي 550 دونم والخيار 600فقد كانت المساحات المزروعة بمحصول البندورة ليذا العام 

فكانت مزروعة بمحاصيل اخرى مثل اليقطين والفاصولياء والمموخية   ( دونم430)المساحة 
. (، اتصال شخصي2005مرشد الخضار في دائرة زراعة جنين، نيسان).والموبياء

 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
 

األدبيات السابقة  
 

 مقدمة  1.2
 

يتناول ىذا الفصل األدبيات والنظريات التي تتعمق بموضوع الدراسة، حيث   تناولت في البداية 
األدبيات والنظريات الخاصة بموضوع التدريب من حيث التعريف و المفيوم وأطوار التدريب  والعممية 
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التدريبية بداية بتحديد االحتياجات التدريبية وصياغة األىداف وتحديد عناصر المحتوى الفني وكتابتيا 
مرورا بتحديد واختيار الطرق التدريبية وتنفيذ التدريب وانتياءا بمرحمة التقييم، كما تناول المدربين 

والمتدربين واختيارىم، كما يتطرق لمتعميم والتدريب اإلرشادي وأىداف ومبادئ التدريب لمفئات 
. المستيدفة، إضافة إلى بعض نماذج تدريب المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات

 
وقد تناول ىذا الفصل أيضا األدبيات والنظريات المتعمقة باإلدارة المتكاممة لآلفات، والمحتوى الفني 

لمبرامج التدريبي فييا من حيث اآلفات وأضرارىا ومكافحة اآلفات الزراعية وطرق مكافحتيا، وقد ركز 
عمى طريقة اإلدارة المتكاممة لآلفات من حيث المفيوم والمكونات، وعبلقتيا باالستدامة وكونيا 

كسياسة عالمية، باإلضافة لذلك فقد تضمن ىذا الفصل بعض الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع 
. تدريب المزارعين وبموضوع اإلدارة المتكاممة لآلفات وبموضوع الدراسة

 
 التدريب 2.2

 
اختمفت تعريفات التدريب عند الباحثين إال أنيا تتمحور حول األىداف التي يدور حوليا مفيوم 

.  التدريب
 اقتصادية وتكنولوجية متجددة، –عممية اجتماعية " التدريب عمى انو  (1996الطنوبي، )يعرف  

ضرورية لتكوين سموكيات جديدة أو تعديل سموكيات قائمة لدى المتدرب لزيادة كفاءتو اإلنتاجية، ويتم 
".  ذلك من خبلل مواقف تدريبية منظمة ترتكز عمى المشاركة الذاتية لممتدرب

 
أن التدريب ىو عممية تعميمية تتضمن ابتكار واكتساب  "SPRAنقبل عن  (2000حسن، )ويذكر 

فيي ليست فقط معرفة، ولكنيا إحداث سموكيات مختمفة، والتركيز ال . المعرفة، والوعي  والميارات
يكون عمى المعمومات فقط فالمعرفة في حد ذاتيا غير كافية، إنما يكون التركيز عمى وعي األفراد 

".  واختيار قيميم واتجاىاتيم وتوجياتيم
 

أن التدريب عبارة عن تزويد المتدربين باألساليب " نقبل عن توفيق  (2004الصاوي، )وتذكر 
والخبرات البلزمة لتعديل اتجاىاتيم وتنمية مياراتيم وزيادة معارفيم من خبلل مجموعة من األدوار 

التي يؤدييا القائمون بالعممية التدريبية بكفاءة واقتدار مستيدفين بذلك تحقيق مخرجات التدريب 
عممية تعميمية تستيدف إحداث " عمى انو  (2004الصاوي، )كما تعرفو ". والتنمية المحددة سمفا

تغيرات سموكية في المعارف والميارات واالتجاىات بغرض تحسين األداء الوظيفي مما يمكن العاممين 
نجاز ما يقومون بو من أعمال ". من مبلحقة التطور السريع والمستمر وا 
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ىو عممية تعميمية تستيدف إكساب المتدربين بعض " أن التدريب  (1999حجراس، )ويستخمص 

". المعارف أو الميارات أو االتجاىات البلزمة لرفع مستوى أدائيم ألعماليم الحالية أو المستقبمية
أي نشاط تعميمي " ويذكر حجراس في نفس المصدر نقبل عن أبو السعود أن التدريب بصفة عامة ىو 

". يستيدف أساسا تحسين األداء البشري عن طريق إحداث تغير في المعمومات والميارات واالتجاىات
 

: من التعريفات السابقة نبلحظ أن التدريب نشاط تعممي يستيدف أساسا تحسين األداء من خبلل
. إكساب معمومات ومعارف جديدة أو صقل المعمومات الموجودة.1
. إكساب ميارات جديدة أو صقل الميارات الموجودة. 2    
نقبل عن أبو  (2004الصاوي، ). تعديل أو تغيير االتجاىات الموجودة لدى األفراد العاممين. 3    

. السعود
نبلحظ أن التعريفات السابقة أجمعت عمى أن التدريب عممية تعميمية تيدف إلى إكساب المتدربين 

المعارف والميارات واالتجاىات أو تعديل سموكيم من اجل زيادة معارفيم أو صقل مياراتيم او تغيير 
.  اتجاىاتيم تبعا لميدف الذي وضع من اجمو التدريب واإلمكانيات المتوفرة

 
 
 
 
 
 

:  مفيوم التدريب1.2.2
 

تعتبر القوى العاممة احد عناصر اإلنتاج الرئيسية، لذا فان تأىيميا وتدريبيا من العوامل الميمة لتحقيق 
.  الكفاءة اإلنتاجية، والحفاظ عمى الموارد  واستدامتيا لتحقيق التنمية الشاممة والمستدامة

: أن مفيوم التدريب يعني تفاعل وتكامل العناصر األربعة التالية (1996الطنوبي، )ويرى 
 

أن التدريب عممية تعميمية منتظمة تقدم فييا المعمومات والمعارف والخبرات وتوضح فييا  .1
. الميارات عمميا

أن عممية التدريب تقدم لمعناصر البشرية في مواقع العمل وفي مستويات مختمفة وبشكل  .2
 .مستمر ومتجدد
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أن التدريب يرتبط بتقديم المعمومات والميارات في موضع معين ويحتاجو المتدربون، وتحتاجو  .3
 .  العممية اإلنتاجية واإلدارية

 أن التدريب يحقق أىدافا متعددة بحسب موضع التدريب ومستوى وأعمال ووظائف المتدربين  .4

: أن مفيوم التدريب يتمحور حول النقاط التالية (1999حجراس، )كما يستخمص 
 
. أن التدريب عممية تعميمية منظمة .1
. التدريب يشمل جميع األفراد عمى كافة المستويات .2
 .التدريب نشاط متجدد ومستمر .3

. يقوم بالتدريب أفراد متخصصون من داخل المنظمة وخارجيا  .4
. يعمل التدريب عمى تغيير سموك العاممين المتعمقة بالمعارف والميارات .5
 .ييدف التدريب إلى تطوير األداء الوظيفي وتحسين القدرات وزيادة الكفاءة في العمل .6

 .تتحدد طرق التدريب طبقا لميدف منو والمستوى العممي والعممي المراد تدريبيم .7

 
ومما سبق  يمكن استخبلص مفيوم لمتدريب عمى انو عممية تعميمية مستمر غير رسمية متجددة نبعا 
الحتياجات الفئات المستيدفة، لتحقيق أىداف محددة في المعرفة والميارة والسموك، من خبلل طرق 
ووسائل تتحدد تبعا لؤلىداف واالحتياجات التدريبية والفئات المستيدفة، وينفذ في وقت معين ولفئات 

. مستيدفة، من خبلل أشخاص مؤىمين، ويقيم بطرق متعددة وبأوقات مختمفة وألىداف مختمفة
 
 

 

 
 التدريب والتعميم  3.2  
 

 بين التعميم والتدريب، حيث اعتبرت  أن FAO (2002))فرقت منظمة  الزراعة والغذاء العالمي 
التعميم أكثر شمولية من التدريب، فتنمية الفرد تتراوح بين تعميم عام و تدريب معين في موضوع معين، 
بينما لمتدريب يتعمق بنشاطات معينة تصمم لتحسين األداء في العمل الذي يقوم بو الشخص أو الذي 
رشح ليقوم بو،  وبينت أن التعميم ىو زيادة المعرفة العامة، والفيم العام لمبيئة المحيطة، كما اعتبره 
تنمية لمعقل البشري ويزيد من القدرة عمى المبلحظة والتحميل والتكامل والفيم واتخاذ القرار وضبط 

. األوضاع الجديدة
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نقبل عن المنظمة العربية لمتنمية الزراعية بين التعميم والتدريب، حيث  (1999حجراس، )كما فرق 
ذكر أن التعميم ىو عممية تنمية ثقافة الفرد ال تحتاج لوجود ىدف وظيفي محدد ومن خبلليا يتم تنمية 
القدرات الفكرية والتطبيقية بشكل عام، أما التدريب فيو عممية منظمة مستمرة تكسب الفرد معرفة أو 

. ميارة أو سموك معين الزم ألداء عمل معين لتحقيق ىدف محدد
(. 1.2)أىم االختبلفات بين التعميم والتدريب في جدول  (1999حجراس، )ويمخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. الفرق بيين التعميم والتدريب: 1.2 جدول 
 

التدريب التعميم الخصائص 
محدودة وترتبط بأىداف واسعة وتساير أىداف األمة من حيث األىداف 

ييدف غمى تنمية السموك العام 
لئلنسان 

ييدف إلى رفع كفاءة األفراد في أداء 
عمل معين 

المتدرب مشارك ايجابي المتعمم مشارك سمبي استراتيجية التعمم 
كثيرة ومتنوعة محدودة الطرق المتبعة 

قصير جدا حين يكون موجو لنوع معين طويل بصفة عامة الوقت 
من الميارات 
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متعدد االتجاىات في اتجاه واحد غالبا اسموب االتصال 
غالبا ما يكون محدد بدرجة كبيرة طبقا متسع وشامل المجال والمحتوى 

الحتياجات العمل الذي يقوم بو الفرد 
فوري مؤجل لممستقبل التطبيق 
يأتي في المرتبة الثانية يأتي في المرتبة األولى األسبقية 

اقل عمومية وشمول اعم واشمل العمومية والشمول 
يتم بصورة مقصودة غالبا قد يتم بصورة غير مقصودة التنفيذ 

 
ولعل أىم الفروق بين التعميم والتدريب تكمن في األىداف المحددة لمتدريب بينما ىي أكثر عمومية 
وشموال في التعميم، كما أن ىناك فروقا في الطرق واآلليات واإلجراءات والفئات المستيدفة، عبلوة 

عمى الفرق في المخرجات المتوقعة وطرق التنفيذ والتقييم واألداء بالنسبة لممستيدفين واالرتباط بالزمن، 
إضافة إلى أن التدريب يبنى عمى مشكمة معينة عمى أساس احتياجات تدريبية معينة يتم تحديدىا 
.    كخطوة أولى في البرنامج التدريبي، عمى عكس التعميم الذي يبنى عمى أىداف عامة طويمة األمد

   العممية التدريبية وأطوار التدريب4.2 
 

أعطى المختصون التدريب شكل الحمقة تبدأ بتحديد االحتياجات التدريبية  وتنتيي  بالتقييم لمنشاطات 
التدريبية ، وأي تغيير أو نقص في أي خطوة أو مرحمة يؤثر في العممية التدريبية،  ويجب أن يكون 
ىناك فيما واضحا لكل مراحل وخطوات التدريب من قبل المدرب ، وبشكل عام ىناك ثبلثة أطوار 

(. 2003  )اتحاد الشباب الفمسطيني )لمعممية التدريبية، التخطيط ، والتنفيذ، والتقييم  
 

أن عممية تخطيط نشاطات التدريب يجب  FAO (2002)) اعتبرت منظمة الزراعة والغذاء العالمية 
أن تعقد في جو متصل وبالتعاون مع األبحاث واإلرشاد وطواقم التنمية في المجتمع والمدربين أنفسيم، 
باإلضافة إلى تمكين المتدربين من المشاركة في التخطيط بطريقة مباشرة من خبلل التقييم والتخطيط 

المبني عمى أساس المشاركة والتي تمكن المدربين من تكييف أنفسيم مع العمل اإلرشادي وتمكن 
.  المتدربين من المساىمة بالمعمومات عن االحتياجات التدريبية

 
:  عند البدء بالتخطيط لمبرنامج التدريبي يجب عمى المخطط أن يضع  األسئمة التالية أمام عينيو 

. (الفئة المستيدفة من التدريب )من المذين سيتم تدريبيم رجال أم نساء عائبلت أو مجموعات  -
 .وما ىي اىتمامات ىذه الفئة

 .تشكيل األىداف ، ما ىي األىداف التي سيتم تحقيقيا من التدريب  -



 17 

 يتم تقسيم الموضوع عمى أنما ىي المواضيع التي ستناقش وما ىي الخطوات التي يجب  -
 .أساسيا

اختيار طرق والوسائل لمتدريب  وكيف سيتم ربط الجوانب النظرية بالجوانب العممية من خبلل  -
 .طرق التدريب وما ىو الدعم المطموب تقديمو

أم كميا  (عقل ، يد، قمب ) ىل اإلدراك بالنسبة لممتدربين سيكون فكري أم عممي أم عاطفي  -
. معا

 .ما ىي المشكمة الرئيسية لمفئة المستيدفة ومن الذي حددىا -

ىل سيكون ليم رأي في المحتوى  )كيف يمكن أن يسيم المتدربون في العممية التدريبية  -
 .التدريبي والطرق التدريبية أو ىل سيتم سماع أسئمتيم وتوقعاتيم أو الحديث عن خبراتيم

 إلى أي مدى سيتم السماح لممشاركين في اختيار اإلمكانيات المتوفرة من حيث المنياج  -
.  والطرق  او االعتراض عمييا

 
ضمن مشروع دمج الثقافة السكانية في  (1997مصر، وزارة الزراعة واستصبلح األراضي، )ذكرت 

اإلرشاد الزراعي، أن أىم مراحل تنمية وتطوير البرامج التدريبية والتي تشمل تخطيط وتنفيذ وتقييم ىذه 
: البرامج كما يمي

. تحديد االحتياجات التدريبية.1
. تحديد وصياغة األىداف.2
. تحديد عناصر و مواضيع المحتوى الفني وكتابتيا.3
. تحديد طرق التدريب والخبرات التعميمية ووسائل اإليضاح.4
. التنفيذ.5
. التقييم.6
 
 

:   تحديد االحتياجات التدريبية1.4.2
 

يعتبر تحميل االحتياجات التدريبية أساس بناء البرامج التدريبية التي تسعي في العادة لرفع مستوى 
إن عمى المخطط  FAO (2002))وتشير . المعرفة أو إكساب الميارات أو تغيير االتجاىات 

.  لممنياج التدريبي أن يحدد االحتياجات التدريبية والمعيقات والقدرات والفرص المتاحة
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االحتياجات التدريبية بأنيا عبارة عن  (FAO (1996)وقد عرفت منظمة الزراعة والغذاء العالمي 
الفجوة في المعارف و الميارات واالتجاىات الحالية  وبين الوضع المرغوب فيما يختص بالقيام 

.  بالميام الموكولة إليو
 

أن التدريب ىو تحديد االحتياجات التدريبية وتجييز الخطط "نقبل عن بدر  (2000حسن، )و يذكر 
والبرامج التدريبية المناسبة لمقابمة ىذه االحتياجات ليحصل المتدربون عمى الميارات والمعرفة 

االحتياجات  (1999حجراس، )وقد عرف ". واالتجاىات التي يحتاجونيا بأقصى كفاءة واقل تكمفة
مجموعة المعارف أو الميارات أو االتجاىات التي يحتاج إلييا العاممون ألداء " التدريبية عمى أنيا 

االحتياج التدريبي  (1998الطنوبي،  )كما يعرف ". أعماليم الحالية أو المستقبمية بكفاءة وفعالية 
درجة احتياج الفرد من معارف أو ميارات أو اتجاىات ايجابية أو خميط من ذلك كي يؤدي " عمى انو 

".  عممو بكفاءة عالية
 

 وعبد الجميل االحتياجات التدريبية إلى أربعة مستويات  Boydellنقبل عن  (2000حسن، )ويقسم 
عمى المستوى التنظيمي واحتياجات عمى المستوى الوظيفي، واحتياجات عمى المستوى الفردي ، : وىي

. واحتياجات عمى مستوى الجماعة
 

  أي أن تحديد الفجوة ما بين ما ىو يمارس اآلن والذي يجب أن يمارس، في عمل أو نشاط معين، 
ونسمى ىذه الفجوة مشكمة والتي . بما ذلك المعرفة والميارة واالتجاىات والسموك وفي وقت معين 

تحدث في العادة عندما يكون ىناك فرق في األداء الحالي واألداء المرغوب بو، وعممية تحديد 
االحتياجات تساعد المدربين في الربط بين البرنامج التدريبي والمشكمة التدريبية، وعممية تحديد 

االحتياجات التدريبية تتضمن إجراءات  تحميمية ، واألجراء الرئيسي المستخدم في تحديد االحتياجات 
التدريبية ىو التحميل المؤسسي،  الذي يحدد موضع في المؤسسة الذي يحتاج إلى التدريب ويعتمد 
التحميل المؤسسي عمى األىداف التي وضعتيا المؤسسة بالمقارنة مع ما يمارس حاليا من قبميا في 
موضوع ما ، كما تتضمن عممية تحديد االحتياجات التدريبية تحميل لئلفراد ، وييدف ىذا التحميل 
لتحديد احتياجات تدريبية محددة لؤلفراد أو مجموعة من العاممين  والذي يمكن تمبيتيا من خبلل 

التدريب،  وىذا التحميل عادة ما يتعمق بالميارات أو المعرفة ، أو االتجاىات التي يجب تطويرىا لدى 
ويمكن أن يتم ىذا التحميل بعدة تقنيات مثل تقييم األداء ، . األفراد ألداء ميماتيم بشكل أكثر كفاءة 

والمقاببلت ، واالستمارات، واالختبارات، وتحميل السموك، والكبلم غير الرسمي،و قوائم الفحص، 
كما تتضمن عممية تحديد االحتياجات . وحوادث حرجة عرضية،و السجبلت ، والمسوح، والمبلحظات

التدريبية تحميل مجموعات ، حيث يتم فييا دعوة مجموعة معينة من الموظفين لمناقشة مظاىر مختمفة 
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في المؤسسة، الموظفين والميمات لتحديد التناقضات الرئيسية التي تعترض لتحقيق األىداف 
الموضوعة، من خبلل ىذه النقاش يتم تحديد المشاكل وتحديد إذا كان التدريب احد الحمول ليذه 

(. 2003)اتحاد الشباب الفمسطيني  )المشاكل أم ال في ضوء ذلك يمكن تحديد االحتياجات التدريبية  
 

:   تحديد وصياغة األىداف2.4.2
 

 تأتي ىذه المرحمة بعد تحديد االحتياجات التدريبية وتقسم إلى األىداف العامة واألىداف الخاصة 
لممنياج التدريبي واألىداف العامة ىي األساس الذي يبنى عمية المنياج وىي نقطة البداية في بناء 
البرنامج التدريبي، أما األىداف الخاصة فيي أىداف تعميم وتدريب المتدربين وتعمن حسب السموك 

الذي يجب الوصول إليو، وفي حالة المنياج الموجو لؤلسر الريفية أو المزارعين فأن األىداف الخاصة 
يجب إن تكون آخذة في االعتبار المواضيع البيئية وتحسين اإلنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية عمى 

أن  FAO)( 2002)فقد ذكرت منظمة الزراعة والغذاء العالمي . مستوى األسرة لزيادة االستدامة
:  العممية التدريبية تيدف إلى إحداث تغيرات في الحقول التالية

والمعرفة ىي القدرة عمى إدراك وتذكر األشياء والمعمومات وقد تكون ىذه : التغير السموكي المعرفي. 1
المعمومات إما حقائق حدثت أو إقرار واقعي أو مفاىيم، أي المعاني التي يربطيا الفرد بالكممات 

وىو التغير في المعرفة أو فيما يتعممو الفرد ابتداء من مجرد . واإلشارات والخبرات الحسية المباشرة
. إضافة معمومة واحدة حتى التغير الشامل في بنيانو المعرفي

ويعني التغيير فيما يقوم بو الفرد من ميارات عقمية، أي :  (الممارسة )التغير السموكي التنفيذي. 2
.  الطريقة المكتسبة في التفكير فيما يواجو من أمور ويجابو من مشكبلت حركية أو نفسية

ويعني التغير فيما يشعر بو الفرد أو يعتقد فيو أو ما يسمى بالتغير : التغير السموكي الشعوري. 3
.  باالتجاىات والقيم

 
أىم األسباب التي تبين أىمية األىداف في توجيو إعداد البرامج  (1995أبو السعود، )ويوضح 

:  التدريبية كما يمي
.  تساعد في اختيار الطرق والوسائل التعميمية التي تحقق أىداف برامج التدريب.1
. تساعد في اختيار المحتوى الفني أو المواضيع وعناصر المواضيع التي يشمميا البرنامج التدريبي.2
تساعد األىداف التعميمية الواضحة عمى اختيار أساليب التقويم التي تعطي صورة حقيقية لمدرجة .3

. التي وصل إلييا المتدرب في تغيير السموك واألداء
تساعد األىداف الواضحة والمحددة عمى تنظيم جيود المتدرب وتوجيو أنشطتو نحو ىدف برنامج .4

. التدريب
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يتبين لنا أن تحديد وصياغة األىداف، يتم بناء عمى التغير المنوي إحداثو لدى المتدربين، أي بناء 

عمى االحتياجات التدريبية ليم، وبناءا عمى الفجوة المعرفية أو السموكية التنفيذية أو الشعورية، ويمكن 
القول أن األىداف الخاصة ىي التي تبلمس ىذه الفجوة واالحتياجات وتحاول معالجتيا، أما اليدف 
العام فيبقى غير ممموس، تكمن أىمية وضوح األىداف التدريبية في أنيا يتم بناء الخطوات األخرى 
في العممية التدريبية عمييا، وفي حالة التدريب الموجو لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات فان 

.   األىداف العامة تأخذ باعتبارىا الجوانب البيئية والصحية واالقتصادية
 

:   تحديد عناصر ومواضيع المحتوى الفني وكتابتيا3.4.2
 

نقبل عن توفيق انو بعد التعرف عمى االحتياجات التدريبية وتحديد أىداف  (2004الصاوي،)تذكر 
األداء المطموب تحقيقيا من البرنامج  التدريبي فان الخطوة التي تمييا ىي تحديد المعارف والميارات 

والقيم البلزمة ىدف، أي بناء المنياج التدريبي والمواضيع التي ستقدم لممتدربين خبلل البرنامج 
. التدريبي والتسمسل المنطقي لممحتوى

 
انو بعد تحديد االحتياجات التدريبية  (1997مصر، وزارة الزراعة واستصبلح األراضي،)وأوضحت 

وتحويميا إلى أىداف وقدرات أدائية وصياغتيا يقوم مخطط البرنامج التدريبي باختيار مواضيع الدورة 
ويجب مراعاة أن ترتبط المواضيع المختارة باألىداف الرئيسية لمدورة التدريبية ، كما يجب أن يراعى 

.  أيضا التركيز عمى المواضيع العممية  والجوانب األدائية من المحتوى الفني
 

يجب  (FAO ( 2002)ىناك ثبلثة اعتبارات رئيسية تضعيا منظمة الزراعة والغذاء العالمي 
التكامل والمرونة ، : مراعاتيا في إعداد المنياج التعميمي و التدريبي الموجو لؤلسر الريفية  األول

حيث يجب تكامل العناصر الموجودة والتي تساىم في تطوير وانتشار المعمومات بما فييا األبحاث 
والتدريب أثناء الخدمة وتطوير الكادر والخدمات اإلرشادية مواضيع المعمومات النظرية والتطبيقية، 
وبما أن احتياجات التدريبية لممزارعين ليست ذات طابع إحصائي فمن الضروري أن يكون تصميم 

أن يعكس ويشمل : واالعتبار الثاني. المنياج مرنا يستوعب المعمومات الجديدة والمواضيع والتقنيات
النظام البيئي بشكل كمي بدون تقسيم أو تفتيت ، بحيث يعكس وحدات اإلدارة الذاتية في النظام 

الموازنة : أم االعتبار الثالث.   البيئي، وبشكل محدد يجب ربط اإلنسان مع بيئتو وجعمو يتفاعل معيا
بين االحتياجات الثقافية والوظيفية لممتدربين من جية وبين المصادر المتاحة والمعيقات التي توجو 

. المتدربين من جية أخرى
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 أن المنياج التدريبي لسكان الريف يطبق FAO)( 2002)تعتبر منظمة الزراعة والغذاء العالمي  

بفعالية عندما يفيمو ويدعمو المجتمع الريفي وعندما تكون تقنياتو ومواده مناسبة لمتطبيق عمى الواقع ، 
وعندما تدعمو الطواقم المتخصصة في العمل اإلرشادي من مدربين وغيرىم، والمنياج ىو الذي 

حيث يمكن لممنياج أن يجيب عمى األسئمة . يصنعو المدرب حيث يعتبر المدرب ىو مفتاح المنياج
من الذي يجب أن يتدرب، متى يجب أن يتدرب، كيف يجب أن يتدرب، لماذا، تحت أي : التالية

وفي تطوير محتوى المنياج والنشاطات التدريبية يجب أن . الظروف، إدارة التدريب وسمطتو، التكمفة
يؤخذ بعين االعتبار احتياجات الرواتب لمطاقم والتسييبلت والمعدات والمواد التدريبية واألعبلم 

ورش  (...المكان، المكتب، المصادر،القرطاسية ،  )والمصادر المكتبية لممدربين والمتطمبات اإلدارية 
.  العمل والزيارات الحقمية الميدانية ، المواد الطبيعية 

 
الجزء األكثر أىمية في البرنامج التدريبي بعد تحديد االحتياجات التدريبية واألىداف ىو بناء المنياج 

التدريبي، وىذا الجزء يختص بالذي سيعمم وكيف سيعمم، وعممية بناء المنياج التدريبي تعطي األساس  
واإلطار العام لمتدريب، والمرحمة األولى في إعداد المنياج التدريبي ىي ما الذي سيتم تعميمو في 

 . (محتوى التدريب )البرنامج التدريبي 
 

  بعدما يتم تحديد االحتياجات التدريبية و وتقرير طبيعة النشاطات التدريبية لتكون جزء من الحل 
يحب إجراء عممية تحميل لبلحتياجات لتحديد المعارف والميارات المطموبة إضافة إلى متطمبات 

االتجاىات و تحميل الفجوة في األداء، عممية تحميل االحتياجات التدريبية تتطمب تجزيء المشكمة 
التدريبية إلى أجزاء أساسية في أطوار متتابعة لتحديد وفيم المركبات الميمة لكل طور ، وبشكل 

.  أساسي ىذه العممية يتحدد في ضوءىا المحتوى التدريبي وتعطي اإلطار العام لمتدريب
 

تحميل الوظيفة أو العمل : عممية تحميل االحتياجات التدريبية يمكن أن تقسم إلى ثبلثة أطوار واضحة 
الذي يقوم بو المتدرب، وتحميل الميام في ىذا العمل ، وتحميل الفجوة في المعرفة والميارة بين الذي 

.   يمارسو الذي يقوم بالعمل وبين ما يجب أن يمارس
   

:   تحديد واختيار طرق التدريب والخبرات التعميمية ووسائل اإليضاح4.4.2
 

: يجب أن يتم اختيار طرق التدريب عمى األسس التي تضمن تحقيقيا لما يمي
Bass and Vaughan) ،2000  )
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. تسمح بمشاركة نشطة لممتدربين  .1
 .تساعد المتدربين في نقل الخبرة الذي اكتسبوىا من التدريب إلى العمل الحقيقي .2

 .تزويد المتدربين بالمعرفة بنتائج محاوالتيم لمتحسين  .3

 . تزود المتدربين ببعض المعاني التي تقوي وتعزز من السموك المناسب .4

 .تزود المتدربين بفرصة الممارسة العممية، والتكرار إذا ما كانا ضروريا .5

 .تحفيز وتحريض المتدربين لتحسين أدائيم الشخصي .6

 .مساعدة المتدربين في زيادة رغبتيم لمتغيير .7

 
: بعض القواعد التي يفضل إتباعيا عند اختيار الطرق التدريبية (1995أبو السعود، )ويذكر 

 
  يجب أن تتناسب الطريقة التدريبية التي يختارىا المدرب مع نوع السموك أو اإلجراء الوارد في

 .اليدف التعميمي والمادة الفنية لموضع التدريب والمدرب وخمفيتو واإلمكانيات المتاحة

  التعدد والتنوع في الطرق والوسائل التدريبية حيث أثبتت الدراسات أن أسموب الطرق المتعددة
 .يزيد من كفاءة العممية التعميمية

 أي التركيز عمى الطرق التي تدعم من ممارسة المتدرب لمسموك المرغوب : الممارسة العممية
 .والمنصوص عميو في أىداف الدورة التدريبية 

  المشاركة والتفاعل، أي يجب اختيار الطرق والوسائل التي تزيد تفاعل المتدرب مع مدربو ومع
 .زمبلئو في التدريب

 
وقد بينت ىذه المعايير أن طريقة معينة من طرق التدريب بمفردىا لن تكون كافية لتحقيق أىداف 
: البرنامج التدريبي، وىناك طرق متنوعة لمتدريب متوفرة لممدربين لكن الطرق األكثر استخداما ىي

وفييا يقدم المدرب معمومات جديدة شفييا  (المحاضرة )طريقة اإللقاء من قبل محاضر  .1
. لممتدربين من خبل محاضرة ، أو عرض أو ندوة أو ورشة عمل أو محاضرة في غرفة صفية

مجموعات النقاش ، وفييا يقود المدرب المتدربين في نقاش لموضوع معين من اجل توضيح  .2
 .كافة جوانبو

طريقة الشرح أو اإلثبات باألمثمة ، يوضح المدرب الخطوات الصحيحة إلنجاز ميمة معينة،  .3
 .أو يعرض مثاال عمميا لميمة منجزة بشكل كامل

القراءة المخصصة ، وفي ىذه الطريقة يعطي المدرب مواضيع فييا معمومات جديدة لممتدربين  .4
 .ليقرأىا  عمى شكل واجب
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وفييا يقوم المدرب بتعيين مشاكل ليتم حميا  من قبل المتدربين سواء كان عمى . التمارين .5
 .الورق او بشكل حقيقي في الحقل ، وتكون متعمقة بموضوع النشاط التدريبي

الحاالت الدراسية ، ويقوم المدرب بإعطاء المتدربين معمومات عن وضع معين ويوجييم إلى  .6
 .القرار الصحيح أو إلى حل المشكمة المتعمقة بيذا الوضع

 .لعب األدوار،  يقوم المتدربين  بتمثيل دور حقيقي من الحياة ووضعو في وضع تعميمي .7

وفي ىذه الطريقة يعطى المتدربين الفرصة لممبلحظة . الزيارة الحقمية والجولة الدراسية .8
 . والتفاعل مع المشكمة التي حمت أو الميارة التي تم تعمميا

 

 وىناك فرق طرق التدريب تبعا لؤلدوار الذي يأخذىا المدرب والمتدرب، ففي طريقة التدريب بإعطاء 
المحاضرات وطريقة النقاش حيث يختمف دور المدرب في الطريقتين ففي طريقة اإللقاء بالمحاضرة 
يأخذ المدرب دور المحاضر ويأخذ المتدربين دور الطبلب، بينما طريقة النقاش يأخذ المدرب دور 
المسيل ويأخذ المتدربين دور المشاركين، وضمن دور المحاضر الذي يأخذه في طريقة المحاضرة 

ظيار الموضوع وتوضيح المحتوى لممادة التدريبية ويكون دور المتدربين  تكون ميمتو منح المعرفة وا 
بينما في طريقة النقاش ضمن دور المسيل . في ىذه الطريقة جمع المعمومات وتنظيميا وفيميا

ثارة األسئمة، وخمق جو من التعمم إضافة إلى انو يعي تلممدرب تكون ميمتو اإلجابة عمى التساؤال  وا 
احتياجات المتدربين فيعطي الفرصة لمخبرات االيجابية لدييم ويزيد من ثقة المشاركين بأنفسيم ويكون 
دور المتدربين تفحص المحتوى التدريبي وجمع المعمومات والمشاركة بخبراتيم واإلطبلع عمى خبرات 

. اآلخرين ومقارنتيا مع خبراتيم 
 

الطرق التدريبية ىي االستراتيجيات التي يستخدميا المدرب لنقل المحتوى التدريبي لممتدربين،  وتكون 
فرص نجاح البرنامج التدريبي اكبر إذا ما تم اختيار طرق التدريب بشكل صحيح إن اختيار طرق 
التدريب المناسبة يعتبر أىم الخطوات في النشاط التدريبي، حينما يتم تحديد محتوى التدريب ىناك 

عدة طرق لمتدريب لكن ليست كميا يمكن أن تكون مناسبة لمموضوع أو مناسبة لكل الظروف، 
وقد . ولموصول إلى أىداف التدريب يجب أن يختار المدرب الطريقة األكثر مبلئمة لممحتوى التدريبي
الحظنا أن ىناك أربعة عوامل تؤخذ باالعتبار عندما يتم اختيار الطريقة التدريبية ىي األىداف 

. المعرفية والمحتوى التدريبي والمتدربين والمتطمبات العممية
 

:   مرحمة تنفيذ التدريب5.4.2
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وىي المرحمة التي توضع فييا . بعد انتياء مرحمة التخطيط لمتدريب تبدأ مرحمة تنفيذ الدورة التدريبية 
خطة التدريب في حيز التطبيق، وأول خطوة في ىذه المرحمة ىي عممية اإلعبلن عن التدريب واختيار 

. المتدربين والمنطقة المستيدفة من التدريب 
 

: بعض المبلحظات المتصمة بتنفيذ البرنامج التدريبي (1996الطنوبي، )ويذكر 
. يفضل تنفيذ البرنامج التدريبي في جو غير رسمي في حالة األعداد القميمة.1
. إعطاء المتدربين فرصة كافية لسماع آرائيم ومقترحاتيم وأسئمتيم، والرد عمييا باىتمام.2
تشجيع المتدربين عمى سرد مشاكميم في العمل وربطيا بالعممية التدريبية خبلل المحاضرات أو .3

. التدريبات العممية
. توزيع أدوات كتابية عمى المتدربين.4
. يجب تبصير المتدربين بحاجاتيم غير المحسوسة وتدريبيم عمى كيفية إشباعيا.5
. إعطاء المتدربين واجبات وأسئمة ومطالعات لمناقشتيا جماعيا.6
. في حال غياب المدرب لعذر ما يجب إشغال المتدربين بمناقشة مثمرة.7
. تنظيم سجل الحضور والغياب منعا لعدم انتظام المتدربين.8
. تصوير المحاضرات والدروس العممية وتوزيعيا عمى المتدربين مجانا.9

. تخصيص فترات لمراحة وتناول المشروبات.10
. القيام بجوالت ميدانية لممواقع المرتبطة بموضوع التدريب. 11
. احترام جو المقاء التدريبي وعدم التدخين. 12
 

تعتبر من أىم مراحل العممية التدريبية ألنو سيتم فييا تنفيذ خطة التدريب، والعمل عمى سد الفجوة في 
يصال المحتوى  االحتياجات التدريبية التي حددت، والعمل عمى تحقيق األىداف التي وضعت، وا 

التدريبي إلى المتدربين، من خبلل الطرق التدريبية، وتقع مسؤولية نجاح مرحمة التنفيذ  عمى عاتق 
المدرب والمتدرب، وعمييا يتوقف نجاح العممية التدريبية، فبل يكفي أن نحدد االحتياجات التدريبية 

ونضع األىداف لتمبيتيا ونختار الطرق التدريبية ونعد المحتوى الفني، ولكن يجب أن نربط كل ذلك 
مع المتدربين من خبلل المدرب، وكمما كان المدرب متمرسا والمتدرب مشاركا جيدا كمما كانت فرصة 

.   تنفيذ تدريب جيد أفضل
 

:   مرحمة التقييم6.4.2
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 تقييم التدريب عمى انو عممية منتظمة لجمع بيانات تساعد في الحكم (1995أبو السعود، )عرف 
عمى مدى نجاح البرنامج التدريبي في تحقيق أىدافو وكذلك مدى نجاح كل اإلجراءات المتبعة في 

. تحقيق ىذه األىداف
  

 عمى انو العممية اليادفة والمنظمة لتحديد ارتباط IFADنقبل عن منظمة  (2004الصاوي،)وتعرفو 
وكفاءة وفاعمية وتأثير األنشطة التدريبية في ضوء األىداف الموضوعة، فيي عممية تنظيمية لتحسين 

 .األنشطة والحفاظ عمى تقدميا ومساعدة اإلدارة في التخطيط المستقبمي ووضع البرامج وصنع القرار

(Raab et al. 2004) عرف تقييم التدريب عمى انو عممية نظامية لجمع المعمومات عن نشاطات 
التدريب ومن اجميا، وىذه المعمومات يمكن أن تستخدم لتكون دليبل التخاذ القرار لتقييم فعالية مكونات 

. التدريبية المختمفة
 

(Kirkpatrick, 2001)  التفاعل، التعمم، السموك، :   اقترح أربعة معايير لتقييم البرامج التدريبية
النتائج، وكل معيار من ىذه المعايير يستخدم لقياس مظير معين من البرامج التدريبي ، فالتفاعل 

يقيس كيفية تفاعل المتدربين مع البرنامج التدريبي من حيث المحتوى والطرق المستخدمة في التدريب 
دارة التدريب والتعمم يقيس ميارات .  وطول الفترة الزمنية لمتدريب والمدرب والتسييبلت المقدمة وا 

السموك  يقيس المدى الذي سيمكن المتدربين من . المتدربين ومعرفتيم التي اكتسبوىا في وقت التدريب
أما النتائج فتتعمق باألثر الممموس لمبرنامج التدريبي عمى .  تطبيق المعرفة التي اكتسبوىا في الحقل
. كل شخص وعمى وظيفتو ومؤسستو ككل

 
وحتى نحكم أن التدريب الزراعي قد حقق أىدافو التي وضع من اجميا في توعية المزارعين نحو 

مشكمة معينة أو إكسابيم ميارات لتقنية وممارسة معينة، فبل بد من وجود نظام تقييم لمبرامج التدريبية 
، فبعض البرامج والدورات التدريبية يتم تقييميا من خبلل نماذج خاصة معدة مسبقا ليذا الغرض ، يتم 
تعبئتيا في نياية الدورة أو البرنامج، إال أن ىذا النوع من التقييم يعكس أمور ظاىرية وسطحية كأداء 
المدرب والمادة التدريبية وبعض المشاكل المتعمقة بالحضور والمكان واألدوات،  وقد يعكس مستوى 

المشاركين من الميارة والمعرفة خصوصا إذا ما تم تضمينو تقييم عممي، لكن التغيرات بالسموك 
( (Kilpatrick, 2002والممارسات الحقمية في إدارة اآلفات عمى مستوى  المزرعة ال يتم التنبؤ بيا، 

قال حتى نكون عمى ثقة من فعالية التدريب في موضوع استخدام الكيماويات ، يجب أن تتم تقييمات 
متسمسمة بحيث تتضمن تقييم التغير في التوجيات والمعتقدات والتغير في الميارات والممارسات في 

.   المزرعة
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:  أنواع التقييم1.6.4.2
 

والثاني  (  Formative)األول تقييم أثناء التدريب: يقسم التقييم من حيث زمن إجراءه  إلى نوعين
، النوع األول  يتضمن جمع معمومات أثناء انعقاد  (summative)تقييم بعد انتياء التدريب 

البرنامج التدريبي، والمعمومات التي يتم جمعيا تتعمق بالتدريب ومفيدة لو ، ويمكن ليذه المعومات أن 
تجنبنا العوائق التي تواجو البرنامج التدريبي أو النتائج غير المتوقعة ، كما يمكن أن تساعد في 

أم النوع الثاني التقييم بعد . مراجعة الخطة ومكونات البرنامج لجعل البرنامج يتبلئم مع الوضع القائم
.  انتياء البرنامج التدريبي فيتم في نياية البرنامج كتقييم كمي لمبرنامج ومدى تحقيقو لميدف منو

(Raab et al. 2004)  تقييم التخطيط، وىذا التقييم :   صنف التقييم إلى أربعة أنواع رئيسية
يزودنا بمعمومات عن الخطة الموضوعة وعن المحتوى التدريبي والمواد والوسائل التدريبية التي 

تقييم عممية التدريب، ويتم ىذا .  ستستخدم، بيدف اختيار أو تطوير االستراتيجية التعميمية والدعم ليا
التقييم لمكشف والتنبؤ بالعيوب في تصميم اإلجراءات لمنشاط التدريبي ويتم إثناء مرحمة التنفيذ ، 
وخبلل ىذه العممية يتم مراقبة النشاطات التدريبية بشكل نظامي، فالمشاكل يتم تحديدىا، ونحاول 
تصحيح األخطاء قبل أن تصبح خطرة وجدية ، وتتم ىذه العممية بشكل دوري طيمة فترة البرنامج 

تقيم نياية التدريب يتم إجراء ىذا التقييم إليجاد فعالية البرنامج التدريبي بعد أن يكتمل تنفيذه . التدريبي
.  ، واليدف منو تحديد درجة االستفادة المرغوب بيا واألىداف التي تحققت، وأسباب الفشل إن وجد
وتقييم اثر التدريب يقيم التغير الحاصل في سموك العاممين أو الممارسين لوظيفة معينة كنتيجة 

لمتدريب ، كما يزود ىذا التقييم بمعمومات من المتدربين والمرشدين عن نتائج التدريب ، ويقيس كيف 
. أسيم التدريب في تغيير سموك المشاركين في حياتيم العممية

 اختيار المتدربين 5.2
 

في اختيار المتدربين من المزارعين انو يفضل اختيار القادة منيم أو   (1996الطنوبي، )يرى 
المتميزون في اإلنتاج الزراعي والمشاركين في تنفيذ برامج أو أنشطة إرشادية وذوي الدوافع القوية 

. لمتدريب
: ىنالك أمور تجعل المزارعين يمتحقون بالتدريب وىي 

. المشاكل التي يعانون منيا  .1
 .الحاجات  .2

 . بيدف زيادة الربح .3

 . النجاح في عمميم .4
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ويمكن أن تأتي ىذه األمور التي تحث المزارعين عمى االلتحاق بالتدريب من مبادراتيم الشخصية أو 
يقاظ  يتم تشجيعيا من الجية المنظمة لمتدريب لتحقيق أىدافيا، وقد تأتي استجابة لفضول المزارعين وا 
ظيار البدائل  اىتماماتيم من خبلل الدعوة الجتماعات وتحفيز النقاش بواسطة استخدام أسئمة مناسبة وا 

.   الممكنة الموجودة في حياتيم
  

أن ىناك بعض العوامل المؤثرة عمى اشتراك وانتظام وجدية الفرد في  (1996الطنوبي، )و يرى 
: التدريب

حيث يميل صغار السن إلى المشاركة واالنتظام في الدورات التدريبية واالنتظام بيا : السن . 1
. والجدية فييا أكثر من ىم اكبر منيم سنا

. حيث أن الذكور أكثر مشاركة وانتظام وجدية من اإلناث في التدريب: الجنس. 2
حيث يقبل األفراد ذوي المستوى التعميمي العالي عمى المشاركة في الدورات : المستوى التعميمي. 3

. التدريبية واالنتظام بيا والجدية فييا بدرجة اكبر من ذوي المستوى التعميمي المنخفض
فكمما قصرت المسافة بين مكان التدريب ومكان : المسافة بين مركز انعقاد التدريب ومحل اإلقامة. 4

اإلقامة ازدادت الرغبة في المشاركة بالبرنامج التدريبي وكان الفرد أكثر انتظاما في الحضور وكثر 
. جدية

حيث تعتبر فرصة مشاركة األفراد ذوي المستوى المعيشي العالي أفضل : المستوى المعيشي لمفرد. 5
من فرصة األفراد ذوي المستوى المعيشي المنخفض وذلك في حالة تحمميم ألي نفقات ناتجة من 

. المشاركة في التدريب
فكمما كانت ىناك خبرة تدريبية ناجحة في السابق لمفرد كمما كان لديو : الخبرة التدريبية السابقة . 6

. دافع اكبر لممشاركة واالنتظام والجدية في التدريب
حيث يميل األفراد ذوي المستوى المعرفي والمياري العالي إلى :  المستوى المعرفي والمياري لمفرد. 7

المشاركة واالنتظام والجدية في التدريب بدرجة اقل من األفراد ذوي المستوى المياري والمعرفي 
. المنخفض

يتسم األفراد ذوي االتجاىات االيجابية نحو التدريب ونحو مكانو وزمانو : االتجاىات الحالية. 8
وموضوعو برغبة أقوى لممشاركة في تمك البرامج واالنتظام بيا والجدية فييا ممن ىم ذوي اتجاىات 

. محايدة أو سمبية
.  وجود الحافز المادي يشجع المشاركة في التدريب ويزيد من االنتظام والجدية: الحافز المادي. 9

إن االختيار الجيد لموعد تنفيذ البرنامج التدريبي لو اثر عمى : موعد تنفيذ البرنامج التدريبي. 10
مشاركة وانتظام األفراد في التدريب وجديتيم، في حين أن تنفيذ البرامج التدريبية في المواسم الزراعية 

. أو الدينية أو االجتماعية يقمل من فرص االشتراك واالنتظام في التدريب
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يؤدي اإلجبار عمى التدريب إلى زيادة عدد المشاركين في البرنامج : اإلجبار عمى التدريب.  11
. التدريبي في حين تقل درجة انتظاميم بالبرنامج وتقل درجة جديتيم فيو

كمما اتسق موضوع التدريب ومحتواه مع حاجات ومشاكل األفراد : موضوع ومحتوى التدريب. 12
.. واتجاىاتيم يشجع ذلك عمى المشاركة واالنتظام في التدريب والحدية فيو

غالبا أن تركيز التدريب عمى الجانب النظري  ال يبلئم رغبات المتدربين وىذا : نوعية التدريب.13
يؤدي إلى تقميل مشاركتيم في التدريب، كذلك اعتماد التدريب عمى المحاضرات النظرية بشكل رئيسي  

يقمل من انتظام المتدربين في المقاءات التدريبية ويبعث فييم الممل خبلل المقاء نفسو، بينما يؤدي 
. التنوع والشمول لمجوانب النظرية والعممية إلى زيادة المشاركة واالنتظام والجدية

حيث يميل األفراد إلى المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة  بدرجة : المدة الزمنية لمتدريب. 14
. أقوى من الدورات التدريبية التي تكون فييا المدة الزمنية طويمة

 
ويمكن القول أن اختيار المتدربين  لممشاركة في البرامج التدريبية بصورة سميمة من األمور الميمة 

لنجاح العممية التدريبية، فقد تكون المشاركة بناء عمى دعوة عامة، أو يتم اختيار المتدربين بناء عمى 
معايير ويكون ذلك عندما يكون إقبال عمى التدريب، وفي العادة فأن اإلقبال عمى التدريب الزراعي ال 
يجد  االىتمام واإلقبال الكافي عند المزارعين وينعكس ذلك عمى الحضور، خصوصا عند المزارعين، 

فالنساء أكثر إقباال من الرجال عمى حضور التدريب في فمسطين، ولمتغمب عمى ىذه المشكمة يجب أن 
إعطاء المشاركين بعض المحفزات لممشاركة في البرامج التدريبية عند ذلك يمكن وضع المعايير 

.  المناسبة التي تساعد في نجاح البرنامج التدريبي
 
 

  المدرب 6.2
 

يعتبر المدرب من أىم العوامل التي تؤثر في كفاءة البرنامج التدريبي، كونو يقع عمى عاتقو الجزء 
الرئيسي والميم في تنفيذ التدريب، وىو نقل وتوصيل المعارف والميارات إلى المشاركين بطريقة سيمة  

دراك المحتوى التدريبي . ومفيومة، تمكنيم من فيم وا 
: أىم الصاف التي يجب أن تتوفر في المدرب بمايمي (1999حجراس، )ويستخمص 

. التأىيل العممي المناسب مع اإللمام بطرق التدريب ونظريات التعمم.1
. اقتناعو بأىمية التدريب والتحمس لو.2
. الخبرة في العمل مع الجماعات .3
. الفيم الواضح والمحدد لدوره كمدرب .4
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. اإللمام بالوسائل التدريبية الحديثة والقدرة عمى استخدام الوسائل المساعدة في التدريب.5
. القدرة عمى المشاركة في تخطيط البرنامج التدريبي وتقييمو ومتابعتو.6
. المعرفة الكاممة بالبرنامج التدريبي.7
براز ردود أفعاليم وآرائيم.8 . القدرة عمى االستماع لممتدربين وتشجيعيم عمى الحديث وا 
القدرة عمى حل التعارض والنزاع المحتمل وىذا يتطمب مرونة في امتصاص االتجاىات واآلراء .9

. المتعارضة والتوفيق بينيا
. القدرة عمى ترتيب الخبرات التعميمية بما يتبلءم مع الجانبين النظري والعممي والتكامل بينيما.10
. القدرة عمى التفكير العممي المنظم ومواجية األسئمة المفاجئة ببراعة.11
دارة البرنامج التدريبي.12 . حسن تخطيط وا 
. أن يستعمل المدرب األلفاظ والكممات المألوفة لدى المتدربين. 13
. أن يكون متزنا لبقا قادرا عمى ضبط نفسو أمام المتدربين بحيث يكون قدوة لممتدربين.14
. أن يفكر بالطريقة التي تتناسب مع عقمية المتدربين.15
. أن ييتم اىتماما خاصا بصوتو وحديثة.16
أن يبدو المتدرب ميتما االىتمام الحقيقي الصادق بالموضوع الذي يقدمو وأسموب عرضو لو .17

. وباإلفراد المتدربين
  التدريب والتعميم في اإلرشاد الزراعي 7.2

 
صاحب عممية تطور الزراعة أو ما عرف بالثورة الخضراء في معظم دول آسيا عممية نقل وتشجيع  
  )لمتكنولوجيا من قبل نظام اإلرشاد العام الذي طوره البنك الدولي والذي سمي نظام التدريب والزيارة   

Training –and-visit system) وفي ىذا النموذج يتم توليد المعمومات من قبل نشاطات ،
األبحاث، وتنشر بواسطة قنوات اإلرشاد، لتصل وتستخدم من قبل المزارعين، وىو نظام خطي تنتقل 
بو المعمومات من القمة إلى األسفل ويفتقر إلى آلية التغذية الراجعة، الن األبحاث توضع من قبل 
. نظام األبحاث، ويقوم جياز اإلرشاد بنقميا لممزارعين المذين بدورىم عمييم أن يتبنوا ىذه التوصيات

 
وفي مثل ىذا النظام يتعمم المزارعين ماذا ينبغي  فعمو ، لكن لماذا وكيف يمكنيم تكييف ىذه التقنيات 
مع ظروف مزارعيم الخاصة ال يتم تعميميم إياىا، والمذين ال يتبنون التقنيات بيذه الطريفة ألي سبب 

.  كان، حتى ولو لم تنطبق عمى ظروفيم يطمق عمييم المتخمفون
 وقد تضمن اإلرشاد ونقل تقنيات اإلدارة المتكاممة  لآلفات  بواسطة نظام اإلرشاد التقميدي نقل نتائج 
األبحاث كرزمة قياسية إلى المزارعين، وطمب منيم إتباعيا بشكل محدد وجامد، وتم تدريب المزارعين 
في غرف صفية مع استخدام تقنيات العرض المتطورة كالشرائح الممونة والكتب ذات الصور، إال أن 
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ىذا النظام لم يحقق لممزارعين األىداف  المرجوة من نقل التقنيات والمعارف من خبلل التدريب 
((Rogers, 1983 . واعتبر(Daine, 2004)  أن البرنامج التدريبي اإلرشادي الناجح يعتمد عمى

الفيم الصحيح لبلحتياجات التدريبية لمفئات المستيدفة والجميور، واستخدام التقنيات المناسبة لنشر 
.  المعمومات المطموبة 

 
ومما ال شك فيو أن الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية تزداد اتساعا، فان العمم والتدريب 

والتكنولوجيا من أساسيات عممية التنمية لدى الدول النامية، كون عممية التنمية عممية شاممة لكل 
نواحي الحياة وال تقتصر عمى الجانب معين، فبل تحل مشكمة التخمف بالتقدم التكنولوجي واالقتصادي 
نما يجب أن يصاحبو تأىيل المجتمع، لذا فان نقل التكنولوجيا ىي عممية اجتماعية أكثر منيا  فقط وا 

كما أن استخدام التقنيات الحديثة وتبني االتجاىات العالمية  في تنمية . (1996الطنوبي،  ). تقنية
الريف يحتاج إلى قوى عاممة مدربة تمتمك القدرة والميارة لموائمة ىذه التقنيات والممارسات 

كسابيا الميارات  واالتجاىات لخدمة اإلنتاج واستدامتو، كما أن إعداد الكوادر المدربة ورفع معرفتيا وا 
.  البلزمة واالتجاىات الحديثة يعتبر احد العناصر الرئيسية لضمان نجاح عممية التنمية

نظريات التعمم في اإلرشاد الزراعي  
 

ىناك نظريات لمتعمم والتدريب  والتي تعتبر المادة األساسية التي تطبق في كل النشاطات التعميمية 
، و النظرية  (cognitivists) ونظرية االدراكيين)behaviourists)والتدريبية، نظرية السموكيين 

فالسموكيين شددوا عمى الظروف المحيطة  (humanists)الثالثة اعتمدت عمى الصفات اآلدمية 
فقد  اىتموا   (المذين اعتمدوا اإلدراك )وعمى التغيرات القابمة لمقياس في السموك، أما االدراكيين 

بالعممية العقمية وكيفية عمميا ومثموا المعمومات في الذاكرة ، أما النظرية الثالثة في التعميم والتدريب 
فقد تعاممت مع المظاىر العاطفية مثل االتجاىات واالنفعاالت والعواطف لمناس، كما أن سموك البشر 

.   .IRRI (2005))يتأثر بالتعميم
 

إن عممية التعمم مرتبطة بالطبيعة وتعتبر جزء منيا لذا فيي عممية مستمرة طالما بقي اإلنسان عمى 
قيد الحياة، فالناس يتعممون ويكتسبون عاداتيم وثقافاتيم وممارساتيم وقيميم من بيئتيم وعبلقاتيم، وما 

ما أن يكون خارجيا  يتعممو الناس إما أن يكون داخميا متعمقا بالوعي والشعور و تنمية الشخصية، وا 
يتعمق بالمعارف والميارات، ومن الجدير بالذكر انو ال يمكن الفصل بين ىذين الشكمين، والتدريب 
كأي نشاط تعميمي آخر يعتمد عمى اتجاىات معينة لموصول إلى أىدافو، فقد يتبنى أىداف تتطمب 

واىم ما يميز الفئة المستيدفة من . إثبات وتأكيد ودعم اتجاىات معينة أو قد  يدعوا إلى عكس ذلك
التدريب ىو أنيم في العادة من الكبار المذين لدييم معرفة عن منظومتيم الخاصة بيم وىذا يمكنيم من 
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إدراك واحترام االتجاىات المحمية األخرى في منظومتيم االقتصادية واالجتماعية، ويكون عندىم آراء 
واتجاىات خاصة بيم، وأحيانا قد تكون ىذه اآلراء واالتجاىات المتكونة لدييم احد العوائق التي 

(. 2000محمود،  )تعترض إكسابيم اتجاىات وميارات جديدة
      

والتدريب أو التعميم في موضوع ما موجو ألناس ىم يمارسون حياتيم العممية، ولدييم أىداف خاصة 
تباع طريقة أو ممارسة معينة لذا ىم اقرب إلى أن يستخدموا  بيم أو مشاكل توجييم نحو اتجاه معين وا 

. ما يتعمموه من معارف ويكتسبونو من ميارات في حياتيم العممية من غيرىم غير الممارسين لمنشاط
إضافة إلى إنيم في الغالب يمتحقون بالبرنامج التدريبي بشكل طوعي رغبة منيم بتحقيق ىدف خاص 

و الناس المستيدفين من التدريب يكونوا متأثرين بما مر عمييم من . بيم أو حل مشكمة معينة لدييم
أوضاع في منظومتيم االقتصادية واالجتماعية، لذا فان المعمومات والميارات الجديدة يجب أن تتوافق 

مع توقعاتيم وتبنى عمى خبراتيم، الن لدييم خبرات سابقة في ممارستيم الحقمية يجب أن تكون 
ذا توافقت  المعارف والميارات مقنعة ليم حتى أن تعارضت مع ما يمارسونو يتم تبنييا من قبميم ، وا 

 ,Bolliger)مع ما يمارسونو من خبرات فيجب أن تضيف  شيئا جديدا ليم وتبنى عمى ما لدييم 

Reinhard , Zellweger, 2001 .)
 

ىناك ثبلثة طرق أو نماذج  لمتدريب، الطريقة التقميدية ، والطريقة التجريبية ، والطريقة التي تعتمد 
،  ففي النموذج التقميدي طاقم التدريب  .(Rama, Etling, & Bowen, 2000)عمى األداء  

يصمم أىداف التدريب ومحتواه وتقنيات التعميم والميام وخطة المقاءات  واالختبارات والتقييم ، أما 
وفي ىذا النموذج يؤثر المتدربون   (الحقل  )النموذج التجريبي تدمج خبرة المدرب في نشاط المتدربين 

في العممية التدريبية عمى عكس الطريقة األكاديمية التقميدية، كما يتم التعامل في ىذا النموذج مع 
معطيات حقيقية في مكان نشاط المتدربين ، وفي ىذا النموذج  يتم تحديد  عناصر التدريب واألىداف 

أما . منو  من قبل المدربين والمتدربين معا، ويأخذ المدرب في ىذا النموذج دور المسيل أو المحفز 
النموذج الذي يعتمد عمى األداء فيتم قياس األىداف خبلل إحراز مستوى معين أو معطى من التقدم،  

إكساب ميارة معينة   )ويؤكد عمى اكتساب ميارات محددة واضحة وقابمة لممبلحظة إلنجاز الميمة ، 
.  ويمكن تطبيقو أيضا في التعميم غير الرسمي مثل اإلرشاد الزراعي  (إلنجاز ميمة محددة 

 
في نظام اإلرشاد الزراعي ، التدريب الفعال يجب أن ييتم بكل نظريات التعمم في نفس الوقت إلحداث 

التغيير في الممارسات واألعمال والتغيير في المعتقدات والمعرفة لممتدربين، كما أن نظريات تعميم 
مع مراعاة أن تدريب المزارعين . FAO (2002 ))الكبار تستخدم بشكل كبير في التدريب اإلرشادي 
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مرتبط بمحيطيم البيئي واالجتماعي واالقتصادي، إضافة إلى أنيم لدييم ارتباطاتيم ومشاكميم 
. وطريقتيم وىم متطوعون في المشاركة وغير مجبرين عمى الحضور

   
أىداف التعميم والتدريب لمفئة المستيدفة   9.2

 
يركز التعميم والتدريب عمى تنمية الشخصية وخمق الوعي وتحفيز التنمية الفكرية والروحية لمشخص 
وصياغة السموك وتحسين طرق االتصال ونشر المعمومات،  إضافة إلى إعطاء الناس نفاذ البصيرة 
كساب الميارات ، والمساعدة في إيجاد الحمول لممشاكل التي تعاني منيا المجموعة، التي تمكنيم  وا 

من اخذ دورىم في أي نشاط جديد وىذه أمور يمكن أن تبلحظ عمى الشخص ويجب أن تنعكس عمى 
وفي إطار المساعدة في حل المشاكل لممشاركين فيجب أن يعمل البرنامج التدريبي . حياتو العممية 

عمى تحميل المشكمة وجعل المشاركين يقارنون مشكمتيم مع نفس المشكمة لدى اآلخرين وذلك لكي ال 
يشعروا بالخسارة وعدم الثقة وبذلك يتم توسيع  آفاقيم وتقوية احتراميم ألنفسيم ، ومساعدتيم في نشر 

( . Wise, 2003)ونقل المعرفة وميارات التعميم والتدريب إضافة إلى مساعدتيم في اخذ القرارات 
 

 مبادئ التدريب والتعميم لمفئات المستيدفة 10.2
 

  نما إحداث تغيير في طريقة المتدرب أن يكون ىدف التدريب ليس معمومات أو معرفة فقط وا 
في التفكير و النظر لمموضوع باالعتماد عمى القدرة عمى الفيم لمعبلقات واألمور المحيطة 

الذي اسمعو أنساه والذي أراه أتذكره والذي أحاول أن  " : Jean Piantفقد قال . والجديدة
ويجب ". اعممو بيدي يجب أن اعرف كيف يتم عممو، والذي اكتشفو بنفسي يجب أن استخدمو

:  مراعاة مايمي في التدريب
 توجيو التدريب لفئة مستيدفة واضحة ومحددة . 

 المشاكل المتعمقة بتدريب ىذه الفئة من المتدربينةمعالج . 

  التأكد من ان المشاركين سيأخذون جزءا نشطا من الحدث التدريبي. 

 احترام مسؤوليات وارتباطات المشاركين في حياتيم الخاصة بيم  .(Bolliger, Reinhard , 

Zellweger, 2001)                )
 

أن سياسة التدريب في اإلرشاد الزراعي من مزارعين وشباب ريفيين وقادة  (1996الطنوبي، )ويرى 
: محميين ومرشدين زراعيين يجب أن تقوم عمى المبادئ التالية
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البدء بتدريب األفراد ذوي الدوافع القوية لمتعميم والتدريب والمؤمنين بالتدريب وأىميتو في رفع  .1
. كفاءة الفرد

ضرورة إشراك المتدربين في وضع البرنامج التدريبي او تعديمو بناءا عمى حاجات ومقترحات  .2
 .المتدربين

يجب ان يضيف التدريب أشياء جديدة مرغوبة عند المتدرب وتساعده عمى تطوير أدائو في  .3
 .العمل وتولد لديو اتجاىات ايجابية نحو البرنامج التدريبي

 .التركيز عمى الجانب العممي والميداني في التدريب مع الجوانب النظرية .4

 .يجب تنوع الطرق واألساليب التدريبية واستخدام المعينات التدريبية المناسبة لمموقف التدريبي .5

 .االىتمام ألعداد األنشطة والمواقف التدريبية إعدادا جيدا يسمح بتدريب فعال  .6

 .ضرورة موائمة البرنامج التدريبي مع الموارد المتاحة .7

يفضل دفع المتدربين ماديا ومعنويا أثناء التدريب من اجل تشجيعيم وتفاعميم مع الموضوع  .8
 .والحفاظ عمى حضورىم

أن يكون المنفذون لمبرنامج التدريبي قدوة لممتدربين في كل شيء كالدقة في المواعيد والجدية  .9
 .واحترام آراء المشاركين

 .ضرورة التقييم والمتابعة المستمرة لممتدربين  .10

 .يجب االىتمام بالعبلقات اإلنسانية أثناء التدريب .11

يجب متابعة المتدربين بعد انتياء التدريب في الموقع لمتعرف عمى اثر التدريب عمييم  .12
 .وعمى أدائيم لعمميم أو أثره عمى المنطقة

.  تكرار موضوع التدريب طالما استجدت مواد تدريبية يجب إحبلليا محل القديم .13
   

إضافة إلى أن ىناك متطمبات  لمفئة المستيدفة من العممية التدريبية  يجب مراعاتيا ، فمن الضروري 
أن يكون ليا دور في صياغة أىداف التدريب والمشاركة في إنشاءىا ، ويجب مراعاة أن يتم التعامل 

حسب كفاءتيا وخبراتيا  (التخطيط والتنفيذ والتقييم  )مع الفئة المستيدفة في العممية التدريبية 
واختصاصيا ، مع مراعاة أن لدييا اإلمكانية لتطبيق ما تتمقاه من تعميم وتدريب في حياتيا العممية ، 

. ومراعاة أن الفئة المستيدفة يجب أن تشارك بفاعمية في المقاء التدريبي
   

 عناصر المحتوى الفني لإلدارة المتكاممة لآلفات 11.2
 

:  اآلفات الزراعية وأضرارىا1.11.2
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تشمل اآلفات الزراعية الكائنات التي تعيق جيود اإلنسان في إنتاج الطعام واألعبلف ومحاصيل 
الكساء، وىي الكائنات التي تسبب أضرارا ينتج عنيا نقصا في المحصول أو نوعيتو أثناء تواجده في 

وتضم ىذه اآلفات أنواعا من  الحشرات والعناكب والقراد والقوارض والحشائش . الحقل أو بعد حصاده
والفطريات والبكتيريا والفيروسات والنيماتودا والقواقع والطيور والطحالب وغيرىا من الكائنات التي قد 

ونعني باآلفة ىنا أي نوع من الكائنات . تسبب أضرارا ينتج عنيا نقصا في المحصول كما ونوعا
وينتج ىذا التزايد بسبب التغيرات التي يحدثيا . السابقة التي تتزايد أعدادىا إلى المستويات الضارة

مثل نقل بعض أصناف المحاصيل الزراعية . اإلنسان في البيئة أو بسبب عوامل تتعمق بالنوع نفسو
المصابة بأنواع  معينة من اآلفات إلى مناطق لم تستوطن بيا من قبل، ويساعد في ذلك خمو 

كما أن التدخبلت المتنوعة لئلنسان في البيئة قد . المناطق الجديدة من األعداء الطبيعية ليذه اآلفات
تؤدي إلى دفع أنواع ثانوية لكي تصبح ذات قيمة اقتصادية وىناك الكثير من ىذه األنواع التي 

بسبب تكون . الزراعيةةوصمت إلى ىذا الحد نتيجة لبلستخدام المكثف لممبيدات في األنظمة البيئي
(. 2003الوكيل، )المناعة عند بعضيا والقضاء عمى األعداء الطبيعية عند بعضيا اآلخر       

 
:  مكافحة اآلفات الزراعية2.11.2

 
ىناك مجموعة من العوامل الطبيعية التي تحد من أعداد اآلفات في أي نظام بيئي دون تدخل من 
اإلنسان بحيث تمنع انتشارىا عمى حساب غيرىا من األنواع الموجودة في النظام وىذا ما يعرف 
بالتوازن الطبيعي، وتشمل ىذه العوامل األعداء الحيوية والعوامل الجوية من حرارة ورطوبة ورياح 
مطار ، وعوامل طبوغرافية مثل الصحاري والجبال التي تحد من حركة اآلفة، والعوامل الغذائية،  وا 
ومنذ القدم فقد اعتمد اإلنسان عمى الطرق الطبيعية والزراعية والميكانيكية لمكافحة اآلفات الزراعية 

وبشكل قميل عمى بعض المركبات الكيماوية، وبسبب زيادة الطمب عمى الغذاء عمى مستوى العالم زاد 
ت األنشطة الزراعية، ومع الزمن فقد أدى النجاح الكبير التي حققتو المكافحة الكيماوية في نياية 
األربعينات إلى تطور إنتاج واستخدام المبيدات بدرجة كبيرة وقد تميزت ىذه المرحمة باالستخدام 

المكثف لممبيدات الكيماوية وتزايد االستثمار فييا إلى أن أصبحت الطريقة الرئيسية في معظم دول 
العالم ، ومع بداية السبعينات بدأت تظير المشاكل واألضرار التي أحدثتيا ىذه الطريقة وأصبحت 

: ىذه األضرار بمايمي (1997الزميتي، )ىناك حاجة ممحة لمتغيير لتجنب ىذه األضرار ويوجز 
 

. تطور صفة المقاومة لكثير من اآلفات تجاه المبيدات .1
التأثير الضار لمحشرات النافعة مثل األعداء الحيوية مما أدى إلى اإلخبلل بالتوازن الطبيعي  .2

 . فيما بينيا سواء كانت آفات رئيسية أو ثانوية
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 .تحول بعض أنواع اآلفات الثانوية إلى آفات رئيسية نتيجة لما سبق .3

 .األضرار الصحية لمعاممين في المبيدات سواء كانوا من المزارعين أو غيرىم  .4

 .تراكم متبقيات المبيدات في األغذية والمحاصيل الزراعية واألعبلف .5

تموث التربة الزراعية والمياه واليواء بالمبيدات ووجودىا بمستويات مختمفة مما أدى إلى  .6
 .أضرار خطيرة تجاه عناصر البيئة

 
 

: وقد مرت الطرق التي استخدمت لمكافحة اآلفات في ثبلثة مراحل وىي
مرحمة الطرق التقميدية وقد بدأت منذ القدم حتى الخمسينات، واعتمد فييا عمى : المرحمة األولى 

. الطرق الزراعية والطبيعية وبدرجة محدودة عمى الكيماويات
مرحمة االعتماد عمى الكيماويات، حيث بدأت منذ بداية الخمسينات، واستخدمت فييا : المرحمة الثانية

. الكيماويات بشكل مكثف دون غيرىا من الطرق
.  والتي طرحت كضرورة لمحد من أضرار الكيماويات : مرحمة المكافحة المتكاممة: المرحمة الثالثة

أن األربعين عاما الماضية ركزت برامج المكافحة عمى استعمال المبيدات  (2000حسن، )وقد أشار 
الكيماوية عمى نطاق واسع والتي أدت إلى نتائج جيدة في بداية استعماليا، لما تميزت بو من سرعة 

في القضاء عمى اآلفة وبالتالي أدت إلى زيادة اإلنتاج الزراعي، وعمى الرغم من ىذا النجاح فقد ظير 
العديد من المشاكل من أىميا ظيور سبلالت اآلفات المقاومة لممبيدات، والقضاء عمى األعداء 

الطبيعية لآلفة وتحول بعض اآلفات الثانوية إلى آفات رئيسية، وازدياد أعداد بعض اآلفات بشكل 
. فجائي بعد المعاممة بالمبيدات، ناىيك عن التأثير الضار عمى صحة اإلنسان والحيوان

 
:   طرق مقاومة اآلفات في النبات3.11.2

 
نظرا لما تشكمو اآلفات الزراعية عمى إنتاج المحاصيل فقد بدأ اإلنسان بابتكار وتطوير العديد من 

: الطرق لمقاومة اآلفات وقسمت ىذه الطرق إلى 
 

 :  الطرق التنظيمية 1.3.11.2

 
واليدف منيا إبعاد اآلفة عن العائل وبالتالي منع حدوث اإلصابة، فقد وضعت القوانين والتشريعات 

واالتفاقيات الدولية والوطنية التي تنظم تداول المحاصيل واألجزاء النباتية بيدف منع انتقال اآلفات من 
 يقوم بدور ىام جدًا فيو  .ويندرج تحت ىذه الطرق ما يعرف بالحجر الزراعي. منطقة إلى أخرى



 36 

 الرئيسي منع أو تحديد دخول أو مرور نباتات أو منتجات نباتية أو تربة أو مواد أخري يحتمل هىدف
وىذه القوانين الخاصة .  في أنيا تحمل مسببات مرضية لم يثبت أنيا منتشرة في تمك البمديشتبوأو 

 كذلك يستخدم داخل البمد . بعض الدول الناميةباستثناءبالحجر الزراعي تطبق في معظم ببلد العالم 
(. 2003الوكيل، ) نفسو لحصر اآلفة في منطقة معينة

  
 
 

:  الطرق الزراعية2.3.11.2
 

واليدف من ىذه الطريقة ىو التخمص أو تقميل أعداد اآلفة، وتندرج تحت ىذه الطريقة عدة ممارسات 
منيا التخمص من النبات المصاب لمنع انتشار اآلفة بصورة وبائية، حيث يتم التخمص من األشجار 

المصابة أو التخمص من األجزاء النباتية التي تكون تحت سطح التربة كالدرنات ألنيا إذا تركت 
ستكون مصدرا لمعدوى عند إنباتيا، كما تشمل أيضا اآلفات التي تعيش عمى عائمين متبادلين مثل 
صدأ القمح الذي يتطفل عمى القمح والشعير لذا فأن التخمص من النبات العائل األقل أىمية من 

الناحية االقتصادية  سيكسر دورة حياة اآلفة، كذلك فان تحسين ظروف النمو لمنبات يجعمو نباتا قويا 
اقدر عمى مقاومة اآلفات من خبلل العمميات الزراعية المختمفة من استخدام السماد المناسب والري 

وعند الزراعة فان اختيار األصناف . الجيد والصرف الجيد والمسافات المناسبة ومقاومة األعشاب
: المقاومة لآلفات تعتبر من أىم طرق المقاومة وتشمل ىذه الطرق

 
:  الدورة الزراعية1.2.3.11.2

 
 وتستعمل ىذه الطريقة لمكافحة اآلفات التي مصدرىا التربة من خبلل زراعة أنواع  من المحاصيل ال 
تصاب بيذه اآلفات لفترة زمنية معينة وىي الفترة التي يمكن أن تبقى ىذه المسببات في التربة مصدرا 

 6-5 أو قد تصل إلى Verticillium سنوات كما في فطر 4- 3لمعدوى ، وقد تكون ىذه الفترة من 
  اال ان الدورة الزراعية قد ال تكون    Long Lived sporesسنوات كما في حالة الفطريات التي تنتج 

 20-8صالحة لبعض مسببات اآلفات مثل بعض أنواع البكتيريا التي تعيش في التربة لفترة زمنية 
  .Agrobacterium tumefacienesسنة مثل 

 
  Sanitation: التدابير الوقائية والصحية 2.2.3.11.2
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وتشمل الممارسات التي تيدف إلى التخمص من اآلفة أو تقميل أعدادىا مثل التخمص من النباتات أو 
األجزاء المصابة وحرقيا وغسل األدوات الزراعية وغسل الثمار واألوعية المحمولة بيا وغسل وتطيير 

. المخازن
 
 
 
 

:  خمق ظروف غير مالئمة لآلفة3.2.3.11.2
 
مثل تيوية األجزاء النباتية المخزنة لمنع حدوث الظروف المبلئمة لمفطريات والبكتيريا، وزراعة   

النباتات عمى مسافات مناسبة خصوصا في البيوت الببلستيكية لزيادة التيوية لمقاومة اإلصابة 
بالفطريات، كذلك في التربة جيدة الصرف تقمل من إمكانية اإلصابة بالنيماتودا، كما أن تجفيف التربة 

. وتشميسيا في فصل الصيف خصوصا في المناطق الحارة يقمل من اإلصابة بالكثير من اآلفات
إضافة إلى استخدام المصائد والتغطية بالببلستيك ففي حالة النباتات التي تصاب ببعض الفيروسات 

 والمن فان استخدام المصائد الصفراء المغطاه بمادة ءوالتي تنتقل بواسطة حشرات مثل الذبابة البيضا
لزجة جاذبة تقمل الكثير من أعداد ىذه الحشرات الناقمة، كما أن تغطية التربة بالببلستيك الشفاف 

 درجة مئوية وىذا 50خبلل فصل الصيف لمدة عدة أسابيع يرفع درجة حرارة التربة إلى أكثر من 
. Thomas, 2004) )بدوره يثبط عمل الكثير من اآلفات 

 
 of Pathogen  ُ :Evasion المراوغة 4.2.3.11.2

 
وتعتمد المكافحة بيذه الطريقة عمى مراوغة اآلفة من خبلل عدة ممارسات يستخدميا المزارعين إلبعاد 

 سنوات ،أو زراعة البذور القوية وبالوقت 4اآلفة عن محاصيميم ، مثل نقل البيوت الببلستيكية كل 
 .المناسب من السنة واختيار األماكن والمسافات المناسبة لمزراعة، ومقاومة األعشاب والحشائش 

فإذا تم إبعاد مسببات .  كالبذور والدرنات و األبصالأجزاء نباتية خالية من اإلصابةكذلك استخدام 
ذا تعرض ليا فانو يتعرض ليا في  اآلفات عن ىذه األجزاء  فان النبات غالبا لن يتعرض لئلصابة وا 

( Rutegers, et.al. 2003)مرحمة متأخرة ال يكون تأثيرىا قوي عميو 
 

 :الطرق البيولوجية 3.3.11.2
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ونعني بيذه الطرق  ىو مقاومة اآلفات وتقميل عددىا في الطبيعة من خبلل مياجمتيا بكائنات حية 
حيث تعمل الكائنات المضادة لآلفات عمى التطفل المباشر عمى اآلفة، أو تحميميا ثم موتيا أو . أخرى

التنافس معيا عمى الغذاء ، أو من خبلل التأثير السام غير المباشر من خبلل إفراز مواد طيارة تنتج 
وقد تكون ىذه الكائنات كائنات دقيقة أو حشرات أو . عنيا بسبب العمميات الحيوية الناتجة عن التضاد

( 2003الوكيل، )نباتات نفسيا مثل النباتات المضادة أو المتداخمة أو النباتات التي تستخدم كمصائد 
 .
  

 :  الطرق الفيزيائية4.3.11.2
 

 وتشمل ىذه الطريقة استخدام الحرارة المرتفعة أو المنخفضة لمقاومة اآلفات مثل استخدام اليواء أو 
. فيستخدم بخار الماء الساخن لتعقيم التربة خاصة في البيوت المحمية والمشاتل . الماء الساخن  

كذلك تعقيم البذور واألبصال واالشتال بالماء الساخن مثل تعقيم بذور القمح ضد التفحم السائب بماء 
 43 دقيقة، بينما األبصال المقاومة لمنيماتودا تعامل عمى درجة 11 مئوية لمدة 52ساخن عمى درجة 

 م لمدة أسبوعين لمقاومة الفطريات 32-28كذلك يستخدم ىواء درجة حرارتو . م لمدة ثبلث ساعات
كما تقاوم بعض اآلفات بإزالة موجات معينة من الضوء ، فعند تغطية البيوت . عند تخزين البطاطا

    UV - absorbing Vinylfilmالببلستيكية بأنواع من الببلستيك الماصة لؤلشعة فوق البنفسجية 
 وىذا بدوره يمنع تجرثم بعض أنواع nm 390فذلك يحجب األشعة التي يقل طول موجتيا عن 

. , Alternaria , Botrytisالفطريات مثل 
الوكيل، ) إضافة إلى أن استخدام التبريد والتجفيف لمثمار المخزنة يعتبر من طرق المقاومة لآلفات 

2003 .)
 

:  طريقة المكافحة الكيماوية5.3.11.2 
 

تعتبر طريقة المكافحة الكيماوية من اشير الطرق الشائعة لمكافحة آفات النبات، حيث تستخدم مواد 
كيماوية سامة لآلفة، تعمل عمى تثبيط نموىا أو إنباتيا أو تكاثرىا أو تعمل عمى قتميا، ويتوقف ذلك 

تبعا لنوع اآلفة وصفاتيا والطور الضار منيا وتقسم المواد الكيماوية المستخدمة في ىذه الطريقة حسب 
: نوع اآلفات التي تستيدفيا  إلى عدة أقسام

 Bactericides ة مبيدات بكتيري_1
  Fungicides مبيدات فطرية  -2
 Vircides  مبيدات فيروسية- 3
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 Nematicides   مبيدات نيماتودية- 4
 Insecticidesمبيدات حشرية . 5
 Herbicidesمبيدات عشبية . 6
 Acracidesمبيدات العناكب . 7

وتتباين درجة سمية ىذه المركبات فمنيا من ىو سام لمعظم أو كل المسببات المرضية ومنيا من 
 وان معظم يؤثر عمي نوع واحد منيا ومنيا من يؤثر عمي مجموعة محدودة من المسببات المرضية

الكيماويات تستخدم لمكافحة اإلمراض في المجموع الخضري واألجزاء النباتية فوق سطح التربة، 
إضافة إلى . كما يستخدم بعضيا لمحفاظ وتعقيم البذور واألبصال والدرنات لحمايتيا من اإلصابة

استخداميا لمقاومة الحشرات الناقمة لؤلمراض خصوصا المبيدات الحشرية، وتسمى المبيدات التي 
تنتقل بعض امتصاصيا إلى الجياز الوعائي لمنبات بالمبيدات الوعائية ومنيا المبيدات الجيازية 

Systemic. ( ،2003الوكيل  .)
  

 Integrated Pest Management:المكافحة المتكاممة لآلفات   4.11.2 

"  عمى أنيا  Malone, et. al, 2004)) وردت عدة تعريفات تناولت المكافحة المتكاممة  فقد عرفيا 
 عمى (Thomas,2004)وعرفيا ". طريقة لمكافحة اآلفات تجمع بين المكافحة الحيوية والكيماوية

أنيا نظام لوقاية النبات ويدعوا إلى استخدام مختمف طرق الوقاية الزراعية والحيوية والكيماوية بحيث "
وقد عرفتيا ".  يسمح ببقاء اآلفات الضارة في مستوى يمكن تحممو أو دون الحد االقتصادي الحرج

والمنظمة الدولية لممكافحة الحيوية عام 1974  عام FAOأيضا منظمة األغذية والزراعة الدولية 
نظام يستخدم فيو مجموعة من طرق المكافحة الممبية لممتطمبات البيئية واالقتصادية " عمى أنيا 1977

سوريا، )". والصحية في وقت واحد معتمدا عمى استخدام األعداء الحيوية ومبدأ الحد االقتصادي الحرج
(.      2005مديرية زراعة الغاب، 

نيج ايكولوجي شامل  لمكافحة اآلفات "كما عرفتيا منظمة الزراعة والغذاء العالمي ايضا عمى أنيا 
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )" باستخدام تقنيات مختمفة متواصمة في النظام لمسيطرة عمى اآلفات

(1991 .)
أن المكافحة المتكاممة تيدف إلى استخدام أفضل طرق المكافحة معا لخفض  (1997الزميتي، )وقال 

. أعداد اآلفة إلى مستوى اقل من الحد الحرج االقتصادي
 



 40 

عمى أنيا عبارة عن نظام لمتحكم والسيطرة في أعداد اآلفات وأضرارىا  "(2000حسن، ) وقد عرفيا 
عن طريق استخدام جميع وسائل المكافحة من مكافحة زراعية، وميكانيكية، وتشريعية، وحيوية، 
باإلضافة إلى المكافحة الكيماوية والتي تستخدم في أضيق الحدود، وفي توافق مدروس بما يحقق 

".  أعمى نتيجة مرجوة في النواحي االقتصادية و االجتماعية والبيئية
عمى أنيا نظام لمكافحة اآلفات يستخدم فيو كل من الطرق  "1998كما عرفيا نقبل عن محمد 

واألساليب المناسبة لممكافحة مع التوفيق بينيا عمى أفضل وجو مكن في ظل الظروف المحددة 
لديناميكية التغير في تعداد آفات معينة بيدف المحافظة عمى أعدادىا عند مستويات دون الحد 

". االقتصادي الحرج
  

نظام ديناميكي ينسق ما بين كل طرق المكافحة المعروفة " عمى أنيا  (2000زيدان، )ويعرفيا 
".  لتحقيق مستوى مقبول من مكافحة اآلفات

عمى أنيا األىداف التي "  الوطني لئلدارة المتكاممة لآلفات في الواليات المتحدة  فوقد عرفيا االئتبل
يمكن الوصل إلييا في إدارة اآلفات من خبلل دمج المكافحة البيولوجية والممارسات الزراعية 

والمكافحة الفيزيائية مع الوسائل الكيماوية في طريقة مناسبة تقمل من المخاطر االقتصادية والصحية 
(. Rutegers, et. al. 2003)" والبيئية

 
ويمكن تعريف اإلدارة المتكاممة لآلفات عمى أنيا نظام إداري بيئي شامل إلدارة اآلفات، يجمع بين 

طرق المكافحة المختمفة وينسق بينيا في وقت واحد، بيدف تقميل حد اآلفة إلى مستوى يمكن تحممو، 
. بحيث ال يحدث ضررا اقتصاديا، مع مراعاة المتطمبات البيئية والصحية واالقتصادية

 
ويمكن الربط بين ىذه المكونات والتنسيق فيما بينيا، بحيث يمكن النظر إلييا كوحدة كمية واحدة، أو 

. كل عمى حدا في آن واحد
 

:   مفيوم المكافحة المتكاممة 1.4.11.2 
 

 في بداية السبعينات Integrated Pest Managementطرح مفيوم اإلدارة المتكاممة لآلفات 
عمى الرغم من أن بعض مكونات ىذا النظام .  كأسموب جديد يمكن االعتماد عمية في مكافحة اآلفات

عرف قديما أو قبل ىذا التاريخ عمى األقل في مكافحة بعض اآلفات ولكن قد يكون األسموب أو 
 بدال من مكافحتيا Managementوقد اخذ النظام اسم إدارة اآلفة . التسمية ىو الذي عرف حديثا 
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Control أو أبادتيا أو قتميا، كون ابادة اآلفة نتج عنو كسر لمتوازن البيئي وأوجد آفات أخرى، لذا ،
كان ال بد من إتباع فمسفة إدارة اآلفة، كما أن إدارة طرق المكافحة األخرى والتنسيق ما بينيا والتكامل 

.    بينيا أعطى المفيوم بعدا إداريا أيضا
 

 إن اإلدارة المتكاممة لآلفات عمم تطبيقي حديث وىي استراتيجية لمكافحة اآلفات مبنية عمى البيئة 
حيث تعتمد عمى عوامل المكافحة الطبيعية بواسطة األعداء الحيوية وعوامل المناخ الغير مبلئمة 

وتعتمد بشكل قميل عمى تقنيات المكافحة األخرى حيث تستخدم المكافحة الكيماوية فقط عندما تدعو 
الحاجة إلييا ومن خبلل دراسة الكثافة العددية لآلفة وعوامل المكافحة الطبيعية آخذة باالعتبار 

.  الجوانب االقتصادية
 

:  مكونات نظام المكافحة المتكاممة لآلفات2.4.11.2
 

تتكون برامج المكافحة المتكاممة لآلفات من مجموعة من أساليب وتقنيات مكافحة اآلفات الزراعية، 
واألصناف المقاومة، والمكافحة الميكانيكية، والمكافحة التشريعية، والمكافحة الحيوية، والمكافحة 

براىيم أن برنامج المكافحة المتكاممة يشتمل عمى  (2000حسن، )ويذكر . الكيماوية نقبل عن قنديل وا 
:  أربعة مكونات رئيسية وىي

. التعرف عمى اآلفة  .1
 .كيفية تحديد وفحص اإلصابة الحقمية .2

 .معرفة تأثير كل طريقة من طرق المكافحة ودورىا .3

 .الطرق المؤثرة البلزمة لممكافحة أو منع اإلصابة باآلفة .4

 
أن المفيوم الرئيسي يتسم بالبساطة والبدييية بينما عممية التكامل بين  (2001زيدان، )يعتبر 

: ويرى أن نظام المكافحة المتكاممة لآلفات يتطمب . المكونات المتاحة في غاية التعقيد
. التخطيط لمنع أو تقميل مشاكل اآلفات .1
 .التعمم عن كيفية تعريف اآلفات .2

 .استكشاف البيئات المحمية .3

 .تحديد الحدود الحرجة لمضرر والتي ترتبط باإلنتاجية والجودة لممحصول محل االىتمام .4

 والزراعية والطبيعية والحيوية والسموكية والكيماوية بما ةالتنسيق بين طرق المكافحة الوراثي .5
 .يحقق التأثيرات المناسبة والمنشطة

 . تقييم وضبط إدارة التعامل مع اآلفات لتحقيق مكافحة محسنة لآلفات .6
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: المكونات األساسية لنظام المكافحة المتكاممة إلى  (1997الزميني، )بينما يقسم 

: العناصر األساسية وتشمل : أوال
. التعيين وقياس التعداد والضرر .1
 .اإللمام بالنواحي البيولوجية وااليكولوجية .2

 .(الحد الحرج )تقدير المستويات االقتصادية  .3

 .المكافحة الطبيعية .4

: المكونات الرئيسية وتشمل:ثانيا
. المكافحة الزراعية وتضم العمميات الزراعية واألصناف المقاومة .1
 .المكافحة البيولوجية .2

 .المكافحة الميكانيكية .3

 .المكافحة التنظيمية والتشريعية .4

 .المكافحة الكيماوية .5

 
نقبل عن محمد انو يوجد مجموعة من العناصر اتفق عمييا تقريبا جميع  (2000حسن، )كما ويذكر 

الميتمين ببرامج المكافحة المتكاممة والتي تجعل وضع التوازن العام لآلفة اقل من التعداد عند مستوى 
:  الضرر االقتصادي وىذه العناصر ىي 

. المكافحة  باستخدام الطرق الزراعية وتيدف إلى تحسين العبلقة بين النبات والبيئة المحيطة .1
 .المكافحة الحيوية .2

 .المكافحة التشريعية .3

 .تربية وانتخاب نباتات مقاومة لآلفات .4

 .المكافحة الميكانيكية .5

 .المكافحة الكيماوية .6

 
.  يعتمد برنامج  اإلدارة المتكاممة لآلفات عمى عنصرين أساسيين ىما 

دارة نظام اإلنتاج .1 إن مستوى أعمى من المعرفة عن المحصول واآلفات التي : التخطيط وا 
تياجمو تعطي فرصة اكبر لموقاية من ىذه الكائنات قبل ان تصبح في مرحمة اآلفة وبالتالي 

. تقيل الخسائر
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ويعرف ىذا الحد  : Economic Injury Level  (EIL)تحديد مستوى الضرر االقتصادي  .2
عمى انو الحد األدنى من أعداد اآلفة التي سوف تسبب ضررا اقتصاديا، ويعرف الضرر 

 . االقتصادي انو كمية الضرر الذي ستبرر تكمفة طريقة المكافحة

 
 : ويعتمد ىذا الحد عمى أربعة عوامل ىي

  قيمة المحصول السوقية .
 تكمفة المكافحة. 

  (عدد اآلفات/ الضرر )الضرر الناتج من كثافة اآلفة. 

  (.2000حسن، )قيمة الخسائر في المحصول لكل آفة تنتج ضررا 

 

وىي القيام بجوالت منتظمة في المزرعة واخذ عينات من المحصول :  Monitoringالمراقبة  .3
أو مناطق من المزرعة ويمكن أن تكون ىذه العينات لآلفة نفسيا بشكل مباشر أو بشكل غير 
مباشر بأخذ الضرر الناتج عنيا،  وتفيد ىذه العممية في الكشف عن أي آفة وتحديد مستوى 

الضرر االقتصادي من خبلل أعداد اآلفات في العينة، ومراقبة أعدادىا وأعداد األعداء 
. الطبيعية إضافة إلى الكشف عمى فعالية المبيدات

وعمى الرغم من أن عممية مراقبة أعداد اآلفات وأعداد أعدائيا الطبيعية احد العناصر 
األساسية لبرنامج اإلدارة المتكاممة لآلفات إال أن المزارعين يواجيون صعوبة في ممارستو في 

. الحقل ويعتبر احد العوائق الكبيرة لتسويق نظام اإلدارة المتكاممة لآلفات
 

وىي ممارسات تجعل البيئة اقل جذبا وتفضيبل لآلفة واقل موائمة لبقائيا : الطرق الزراعية .4
: ونموىا وتكاثرىا وانتشارىا كما تشجع طرق المكافحة الطبيعية  ومن األمثمة عمييا

 الدورة الزراعية  .Crop Rotation  
  الزارعة المتداخمةInter Cropping. 

  الزراعة مع نبات غير عائلStrip Cropping . وىي زراعة الفراغات في
 .المحصول بنات غير عائل لآلفة لمنع انتشار اآلفة 

  زراعة المحاصيل التي تعمل كمصائدTrap Crops . وىي زراعة نباتات بجانب
المحصول التجاري بحيث تكون ىذه النباتات مفضمة وجاذبة لآلفات أكثر من 

 أن Ontarioالمحصول الرئيسي، وقد وجد الباحثين في مركز إدارة اآلفات في 
الخردل اليندي يمكن أن يكون مصيدة فعالة إذا ما زرع مع العائمة الصميبية حيث 
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يجذب خنافس الصميبيات وخنافس الخيار ويزود العديد من الحشرات النافعة في 
 .الغذاء

  حيث تستخدم ىذه األغطية لتثبيط اآلفات الحشرية وتكون بمثابة : األغطية العضوية
 .موطن مفضل لمكافحة طبيعية

 وتشمل التخمص من األوراق والثمار واإلعشاب واألنسجة النباتية : تدمير مواد العدوى
 .المصابة لمنع البيات الشتوي لآلفات

 أن اختيار المحصول أو الصنف المناسب لممناخ يكون : زراعة األصناف المحمية
 .أكثر مقاومة لآلفات

  زراعة بذور أو اشتال نظيفة. 

 من اجل منع تكون المقاومة لممبيد . تنويع المبيدات التي تستخدم لمكافحة آفة معينة
 .في اآلفة

 

وتشمل استخدام الشبك والمصائد لمنع وصول الحشرات، كذلك استخدام : المكافحة الميكانيكية .5
 .ممارسات الري والصرف والحراثة والحصاد

 
 .وىي استخدام األعداء الطبيعية لآلفة التي تعمل عمى تقميل أعدادىا: المكافحة الحيوية .6

:   وتقسم األعداء الطبيعية  حسب طريقة عمميا في القضاء عمى اآلفة إلىعدة أقسام 
 حيث تعمل ىذه الكائنات عمى افتراس اآلفات خبلل فترة حياتيا : المفترسات

  وىي من المفترسات lady beetles و  Lace wingsمثل . واستئصاليا من البيئة
 .التي تطمق عمى نحو منتشر في البيوت الببلستيكية كأحد استراتيجيات المكافحة

 وىي كائنات ليس ليا دورة حياه كاممة تطفل عمى حشرة عائمة إلكمال : المتطفبلت
 .دورة حياتيا

  وىي كائنات دقيقة تسبب األمراض : (مبيدات الحشرات الطبيعية ) مسببات األمراض
 وىي بكتيريا تستخدم بشكل تجاري وقد Bacillus thoringeisisلآلفة الحشرية مثل 

 .أثبتت فعاليتيا كمبيد غير كيماوي ضد ثقاب الورق

 وىي الطيور التي تتغذى عمى اآلفات الحشرية مثل نقار : المكافحة باستخدام الطيور
الخشب والعصفور و السنونو والطنان و الخفافيش ، ومن الميم تشجيعيا عمى البقاء 

 .وبناء أعشاشيا خصوصا في بساتين األشجار المثمرة

عند وصول الحد االقتصادي لآلفة فان طريقة المكافحة الكيماوية ىي : المكافحة الكيماوية .7
 .الطريقة المتبعة إلدارة اآلفات
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 .استخدام السجبلت الخاصة بادرة اآلفات في المزرعة .8

 
ومما سبق يمكن استخبلص أن عناصر ومكونات اإلدارة المتكاممة لآلفات، تضم عدة مكونات 

أساسية، تضمن كل من الممارسات الزراعية والمكافحة الميكانيكية والتشريعية والفيزيائية والحيوية 
والكيماوي، يندرج بينيا عدد ال نيائي من المعارف والممارسات التي تدخل في ىذا النظام، ويمكن 
تصنيفيا ضمن تقنيات التعقيم ومنع حدوث اإلصابة باآلفة من خبلل ممارسات زراعية وفيزيائية 

وميكانيكية، وتقنيات المراقبة والتفتيش والعد،  وتحديد اآلفات بشكل دقيق، وتقييم الخطر من اآلفة، 
وتحديد الحد االقتصادي والحرج لآلفات، وفيم دورة حياة اآلفة والطور الضار منيا، والمعرفة في 

الكائنات الحية التي تستخدم في المكافحة، واختيار المبيدات والمكافحة الكيماوية، واستخدام السجبلت 
.  الزراعية

 
  : المكافحة المتكاممة لآلفات واالستدامة3.4.11.2

 
تأتي مساىمة المكافحة المتكاممة لآلفات في عممية استدامة الموارد من خبلل تمبيتيا لمتطمبات  

فاالستدامة البيئية تنبع من العممية الحيوية غير المموثة بالمواد . العوامل البيئية واالجتماعية والصحية
الكيماوية لمكافحة اآلفة والتجديد الذاتي لعناصر البيئة من خبلل مقاومة المحاصيل لآلفات وعمل 
األعداء الحيوية واإلمكانيات التي تمنحيا لممحاصيل في تعويض الضرر الذي قد يحدث نتيجة 

أما االستدامة االجتماعية فتنبع من كون المزارعين أنفسيم ىم الذين يممكون ويمارسون ىذه . لآلفات
النظام عمى مستوى المزرعة والمجتمع المحمي، حيث أن خبراء المزارعين في المكافحة المتكاممة 

أما االستدامة .  يمكنيم اختبار وتجريب الحمول المناسبة  واالستجابة لمتغيرات في مشاكل اآلفات
االقتصادية لنظام المكافحة المتكاممة لآلفات فتنبع من أن برامج المكافحة المتكاممة لآلفات الزراعية 

تقمل من اعتماد المزارعين عمى المدخبلت الخارجية من المبيدات الكيماوية كذلك تحسن الربحية 
(.  FAO, 2003)لممحصول، إضافة إلى تقميل االستيراد من المبيدات بالنسبة لمدول النامية 

:    Integrated Pest Management  استخدام اإلدارة المتكاممة لآلفات1.1.1

استخدمت المكافحة الحيوية لآلفات في البيوت الببلستيكية في أوروبا وكانت حجر الزاوية في برنامج 
أن المكافحة الحيوية ليست مكافحة كمية لآلفات .  اإلدارة المتكاممة لآلفات في الثبلثين سنة الماضية 

لكن اإلدارة المتكاممة الفعالة ىو ما يحتاجو المزارعين، إضافة إلى أن المستوى المقبول من اآلفة ال 
يشكل تيديدا لممزارع فعمى سبيل المثال فأن نبات البندورة يمكن أن يفقد ثمث أوراقو بسبب ثقاب الورق 
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دون أن يتأثر المحصول، أن إدخال نظام اإلدارة المتكاممة لآلفات لمبيت الببلستيكي يحتاج إلى دعم 
تقني، وبالنسبة لممزارعين فان التحول من المكافحة الكيماوية الى نظام اإلدارة المتكاممة لآلفات  يجب 

. أن يتم بحالة من الحذر، كما يجب االحتفاظ بالسجبلت التي تظير أنماط اآلفة عمى مدار السنة 
. وأي جزء من البيت الببلستيكي تبدأ فيو اآلفة

 
أما في استراليا  فاعتبروا أن البيوت الببلستيكية بحاجة إلى إدخال ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات 
 لتمبية  المتطمبات العالمية في معايير مكافحة اآلفات، كما أشار أن ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات

  لعد الذبابة البيضاء في البيوت الببلستيكية،  Encarsia Wasps عند استخدام 1930 بدأت عام 
وبعد الحرب العالمية الثانية استخدمت الكيماويات بكثافة لمكافحة اآلفات، باإلضافة إلى استخدام 
المكافحة الحيوية حتى بداية الستينات عندما تطورت مشاكل حقيقية في مقاومة اآلفات لممبيدات، 
خصوصا في العناكب الحمراء والحمم وقد بدأ عندىا استخدام الحمم المفترس في ىذه المرحمة، وفي 
بداية الثمانينات نتيجة لظيور ثربس األزىار وثقاب الورق أعاد االىتمام في تطوير أدوات مكافحة 

حيوية جديدة، إضافة إلى انو كان ىناك مبيدات كيماوية غير فعالة فقد ظير اتجاه لدى المزارعين في 
التحول إلى طرق جديدة وقد صاحب ذلك ضغط حكومي مثل الضرائب الباىظة عمى الكيماويات، 

إضافة إلى ضغوط السوق األوروبية، كل ذلك  ساىم في تبني ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات من 
. قبل  مزارعي البيوت الببلستيكية في استراليا

كما أن تحويل البيت الببلستيكي إلى نظام اإلدارة المتكاممة لآلفات يجب أن يكون عممية متتابعة تبدأ 
دخال  بتحميل ممف اآلفة ثم التوقف عن استخدام المبيدات القوية واستبداليا بتراكيب كيماوية خفيفة وا 

فقط من المبيدات المستخدمة في البيوت الببلستيكية في % 10الحشرات النافعة، وقد بين أيضا أن 
وقبل ذلك يجب أن يكون ىناك تغيير في االتجاىات لدى .استراليا تتوافق مع المكافحة الحيوية

. المزارعين حتى يتم تبني ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات
 

أما في كندا فقد أشار أن استخدام الكيماويات بانتظام ظل ممارسة طبيعية  في البيوت الببلستيكية 
، عندما أدخمت الحكومة برنامجا ييدف إلى تقميل استخدام المبيدات الكيماوية بنسبة 1987حتى عام 

، وقد أدى ذلك إلى تطور برامج إدارة متكاممة لآلفات لمختمف مجموعات 2000بحمول عام % 50
المزارعين، وقد أنشئ برنامج اإلدارة المتكاممة لآلفات في البيوت الببلستيكية عمى مراحل بدأت بتعقب 

أعداد اآلفات لعدة سنوات من خبلل الموحات البلصقة، وتعميم المزارعين من خبلل ورش العمل 
لممساعدة في تحويميم لنظام اإلدارة المتكاممة لآلفات، كما جاء تعديل المبيدات واستبدال القوية 

.   بمبيدات اقل سمية في المرحمة الثانية، أما المرحمة الثالثة فقد كانت إدخال المكافحة الحيوية
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إما في الواليات المتحدة فقد حددت الوزارة المختصة بالزراعة ىناك ىدفا لتطبيق اإلدارة المتكاممة 
 وقد شحنت 2000من األراضي المحصولية في الواليات المتحدة بحمول عام % 75لآلفات عمى 

مرشدي الواليات ومنسقي اإلدارة المتكاممة لآلفات بميمات لتشجيع تطبيقيا وقياس تبنييا بالنسبة 
  (. (Diane, 2002  لممنتجين الزراعيين وأصحاب المين المتعمقة بالموضوع لتحقيق ىذا اليدف

 
اإلدارة المتكاممة لآلفات من قبل القانون،  من   وقد أشار أن المزارعين يواجيون ضغوطا لتبني طرق

إضافة إلى ضغوط المستيمكين المذين يصرخون بعدم رغبتيم بالكيماويات المستخدمة في الزراعة، 
إضافة إلى إجراءات وقوانين السبلمة العامة في البيوت الببلستيكية، التي تنص عمى عدم دخول 
البيت الببلستيكي لمدة ثبلثة أيام بعد الرش بمبيد قوي ، لذا فقد دعم  مزارعي الورد في الواليات 

المتحدة تطوير برنامج إدارة متكاممة لآلفات  يقصر من الفترة الزمنية لدخول البيت الببلستيكي بعد 
 ثربس األزىار والذي يكون في العادة في أعمى ةالرش، وبما أن جزء ميم من البرنامج كان مكافح

النبات لذا فان األبحاث وجدت أن الرش الموضعي لمجزء العموي من النبات تعطي نتائج مكافحة 
أفضل من رش النبات بأكممو، وفي نفس الوقت فان استخدام المصائد المزجة الصفراء التي تستخدم 

كمؤشر لمحشرات في البيت الببلستيكي دل عمى أن المكافحة تكون مطموبة لمثربس عندما تكون 
كما ذكر .  حشرة عمى كل لوحة وىذا يوازي  وجود حشرة واحدة عمى كل نبات 40 – 30أعداده من 

أن المصائد المزجة الزرقاء تجذب الثربس أكثر،  إال أن المصائد الصفراء أكثر جذبا لمحشرات بشكل 
. عام
 

 بعض النماذج في تدريب المزارعين عمى اإلدارة المتكاممة لآلفات 10.2
 

: Farmers Field School (FFS) نموذج المدارس الحقمية لممزارعين 1.10.2
 

فمسفة ىذا النوع من التدريب ىو إرجاع المزارعين إلى المدرسة، المكان الذي يتم التعمم فيو والحصول 
عمى شيادة  ليصبحوا خبراء ومدربون في  اإلدارة المتكاممة لآلفات، وتقع ىذه المدارس في الحقل 
حيث يتم التعامل مع كل النشاطات التدريبية بصورة حقيقية عممية، وتتكون كل مدرسة أو مجموعة 

 أشخاص، 5 مشارك يتم تقسيميم إلى مجموعات فرعية تتكون كل مجموعة من 25في العادة  من 
 )وتستمر فترة انعقاد المدرسة طيمة الفترة الزمنية الذي يمر بيا المحصول من الزراعة إلى الحصاد 

 -4، وتجتمع المجموعة مرة في األسبوع لمدة زمنية تتراوح ما بين  (طيمة الموسم الزراعي لممحصول
طبق ىذا . والمحاضرات في ىذا النموذج غير مفضمة ويأخذ المدرب دور المسيل.  ساعات5

( FAO )النموذج  في عدة دول في آسيا من قبل منظمة الغذاء والزراعة التابعة لؤلمم المتحدة 
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بالتعاون مع حكومات ىذه الدول مثل اندونيسيا والصين ، وفي دراسة  أجريت لتقيم آثر تدريب 
-1991المزارعين عمى  اإلدارة المتكاممة لآلفات باالعتماد عمى المدارس الحقمية، مابين عامي 

 في اندونيسيا، فيما إذا كانت المشاركة في البرامج التدريبية قد حسنت اإلنتاج من حيث الكمية 1999
والنوعية وقممت استخدام المبيدات، أو حسنت األداء من قبل المذين شاركوا بالتدريب، وكانت نتائج ىذه 
الدراسة انو لم يكن ىناك فروقا معنوية عمى تحسن األداء االقتصادي لممزارعين ، ولم يكن ىناك أدلة 

كذلك اعتبرت الدراسة أن اثر التدريب عمى المزارعين . عمى أن الفائدة الصحية والبيئية كانت معنوية 
باستخدام طريقة المدارس الحقمية  عمى األمور الصحية والبيئية واختيار واستخدام المبيدات لم يكن 

وقد اقترحت نفس الدراسة لحل . كما توقعو متخذي القرار خصوصا إذا كانت  الحيازات الزراعية كبيرة
عطاء  ىذه المشكمة تحسين تدريب المدربين وتبسيط المناىج التدريبية وتقميل الفترة الزمنية لمتدريب وا 
األولوية لممواضيع األكثر أىمية،وىذا بدوره سيؤدي إلى تقميل كمفة تدريب المزارع الواحد وبالتالي 
إعطاء الفرصة لتدريب أعداد اكبر من المزارعين في القرية وبالتالي سيكون األثر البيئي والصحي 

كما أن تحسين فرص انتشار المعومات وتبسيط المنياج التدريبي سيجعل االعتماد اقل . أكثر وضوحا
(.    Feder , Murgai &Quizon, 2003)عمى المدرب ويمكن أن يوسع قاعدة اتخاذ القرار 

        
 Contractual IPM ).  برنامج إرشاد  اإلدارة المتكاممة لآلفات التعاقدي مع المزارعين2.10.2

Extension  :)
 

وفيو يتم التعاقد بين المزارع والجية المقدمة لئلرشاد عمى وضع قطعة ارض من حيازة المزارع ليتم 
تطبيق نظام اإلدارة المتكاممة في ىذه المساحة الزراعية، ويتم تدريب المزارعين عمى تقنيات اإلدارة 

أو  (مدخبلت إنتاج)المتكاممة لآلفات، إضافة إلى تقديم مواد تشجيعية سواء كانت مادية أو عينية 
تسويقية لممزارعين المشتركين، حيث يتم تدريب المزارعين المشاركين عمى المفيوم الدقيق لئلدارة 
المتكاممة لآلفات، وتطبيقاتو ومجموعة التقنيات المطموبة لبرنامج إدارة اآلفات التي تتبلءم مع 

الظروف البيئية والزراعية المحمية، إضافة إلى تدريب طواقم المؤسسة وتطوير المعمومات المتعمقة 
ببرامج المكافحة المتكاممة لكل محصول ، وفي ىذا النموذج يكون عدد المزارعين الذي يعمل معيم 

والمساحة الزراعية لكل مرشد تختمف من بمد .  مزارع30 مزارعي وال يزيد عن 22المرشد الزراعي 
آلخر ومن محصول آلخر ، وتشير الخبرات في ىذا الموضوع أن معظم المؤسسات التي تعمل في 

. ىذا النوع تركز عمى محصول واحد
 

وقد طبق ىذا البرنامج بمركباتو األساسية في ألمانيا وايطاليا وأسبانيا وسويسرا والبرتغال وتم إدخال 
وقد كان واضحا أن المزارعين المذين تم التعاقد . محاصيل جديدة كأشجار الفاكية ومحاصيل الزيوت
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معيم لتطبيق اإلدارة المتكاممة لآلفات قد حققوا نتائج واضحة في يتعمق بالممارسات اآلمنة في إدارة 
اآلفات، وتقميل المخاطر الصحية وتقميل تمويث التربة والماء واليواء ، حيث أن الفائدة التي تمقاىا 

اإلدارة المتكاممة لآلفات وتقنياتيا ومعرفة أكثر في مجال اختيار  المزارعين  ىي معرفة أفضل بمبادئ 
المبيدات وتقنيات اإلضافة اآلمنة إضافة إلى األثر االيجابي عمى إدارة المزرعة وتنظيم اإلنتاج 

الزراعي، أما فيما يتعمق بطرق تقييم الحد االقتصادي لآلفات فما زال المزارعين غير بارعين بيا ، 
إضافة إلى ضعف اتخاذ القرار،  والوعي البيئي لم يزل محدودا لدى المزارعين، ولم يكن ىو المحفز 

نما بقي الحافز االقتصادي ىو الذي يقود التغيير لدى المزارعين من خبلل مواد الدعم .  لمتغيير وا 
.  التي قدمت لممزارعين حيث كانت العامل األىم في تعاقد المزارعين مع ىذه المؤسسات

 
وحتى تكون ىذا النوع من البرامج مستداما فان المزارعين يحتاجون إلى قدرات تقنية عالية التخاذ 

التغير  )القرار في موضوع اإلدارة المتكاممة لآلفات حتى يتم التغير في سموكيم بناء عمى المعرفة 
، إضافة إلى تقوية وترسيخ الوعي البيئي لدييم حتى يتم التغيير المبني عمى الثقافة (المتعمق بالمعرفة 

كما انو يجب أن يكون ىناك آثار اقتصادية ممموسة نتيجة ممارسات  (تغيير مبني عمى الثقافة )،
اإلدارة المتكاممة لآلفات كي يكون ىناك تغير مبني عمى الفائدة االقتصادية كتقميل تكمفة مدخبلت 

FA0 (2003 ) ) (التغيير المبني عمى االقتصاد )اإلنتاج وزيادة اإلنتاج
 

:   اإلدارة المتكاممة لآلفات  كسياسة عالمية4.4.11.2
 

نتيجة لبلرتباط المتزايد بين المشاكل الصحية والبيئية وبين استخدام المبيدات الكيماوية تواجو 
المؤسسات والييئات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالموضوع ضغوطا من قبل الرأي العام والصحافة 

والمستيمكين في معظم دول العالم  خصوصا الدول المتقدمة، لتفسير وتبرير استخدام المبيدات 
الكيماوية في مكافحة الحشرات ومسببات اإلمراض واإلعشاب في المحاصيل الزراعية، والحشرات 

والقوارض في األماكن العامة، لذا فان تبني سياسة مكتوبة في اإلدارة المتكاممة لآلفات يساعدىا في 
مواجية ىذه الضغوط، وتحسن من مستوى اتخاذ القرار في المؤسسة نفسيا وبالتالي تطور وتتبنى 
حموال أكثر فعالية وأمانا في حل مشكمة اآلفات، من خبلل تطوير كوادرىا وتدريبيم لتطبيق ىذه 

. السياسة 
 

إن متطمبات إنتاج الغذاء في موضوع متبقيات المواد الكيماوية أصبحت العامل الرئيسي الضاغط 
لتبني ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات، كما أن الطمب عمى الغذاء اآلمن في تتزايد، اإلدارة المتكاممة 

لآلفات آخذة في كسب االعتراف كسياسة عالمية عمى المستوى الوطني وعمى المستوى الدولي، 
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فاىتمام المستيمك في االعتبارات االجتماعية والبيئية في اإلنتاج الزراعي في تزايد ، فمرض القدم والفم 
ومرض جنون البقر أحدث تغييرا في نمط الطمب عمى المنتجات الغذائية  لدى المستيمكين في أوروبا، 
كما أن تزايد المنتجات العضوية حفز الوعي العام لدى المستيمكين  في الدول المتقدمة إلى أن ىناك 
بديبل لممنتجات الغذائية التقميدية التي تحتوي عمى الكيماويات، كما أن القيود والمعايير في المتبقيات 
الكيماوية التي وضعتيا كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عمى المنتجات المستوردة  أثرت 
بشكل مباشر عمى الكيماويات المستخدمة في اإلنتاج الزراعي المخصص لمتسويق في ىذه األسواق 

في الدول النامية وجدت أن الشحنات التي كانت متبقيات الكيماويات فييا تفوق .  العالمية الميمة
 فازداد االىتمام   .  بعض الشركات التصديرية الصغيرة من السوقطالحد المسموح رفضت ، مما اسق

كوسيمة لتأكيد سبلمة الغذاء واستجابة ليذه التطورات من قبل منتجي الغذاء  باإلدارة المتكاممة لآلفات
    (Sorby, Gerd, Eija, 2003).ومصنعيو في أوروبا 

 
 

 دعا مؤتمر الدولي لمتنمية والبيئة في ريو دينجانيرو إلى نشر مفيوم اإلدارة المتكاممة 1992في عام 
 ، واعتبر اإلدارة المتكاممة لآلفات عنصر أساسي في التنمية الزراعية 21 في أجندتو رقم  لآلفات

المستدامة، والحاجة العتبار اإلدارة المتكاممة لآلفات  كسياسة عالمية  اعتمدت عمى ثبلثة اعتبارات 
(Sorby, Gerd, Eija, 2003) :

. بسبب زيادة التجارة الدولية، انتشرت اآلفات عبر الحدود بين الدول  .1
تأثر  فرص الدول النامية وتغيرىا في التجارة الدولية بسبب التجارة الدولية والمعايير في  .2

 يمكن أن تكون  متبقيات الكيماويات في إنتاج الغذاء وتصنيعو، ان اإلدارة المتكاممة لآلفات
 .وسيمة تساعد ىذه الدول لموصول إلى األسواق العالمية وتشجع التكامل العالمي

المبيدات ال يقتصر تأثيرىا عمى المستوى المحمي فقط، كالمياه الدولية المموثة مثبل، واإلدارة  .3
المتكاممة لآلفات ليا فوائد بيئية واجتماعية وصحية ومن الصعب اقتصارىا عمى المستوى 

.  (Sorby, Gerd, Eija, 2003)المحمي 
       

كما أن الجدل العالمي الدائر حول استدامة الزراعة أبدى اىتماما كبيرا في  اإلدارة المتكاممة لآلفات، 
وقد اكتسبت اإلدارة .كآلية إلصبلح الخمل في النمو الزراعي واألمن الغذائي مع حماية البيئة والصحة 

 البيئية تفكثير من المؤثرين يتنافسون عمى وضع االعتبارا. المتكاممة لآلفات مكانتيا كسياسة 
.  والصحية في مكافحة اآلفات موضع االىتمام 
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 ويمكن تقسيم المؤثرين  في تطبيق اإلدارة المتكاممة لآلفات كسياسة عالمية إلى عدة مجموعات 
حسب نطاق تأثيرىا، فنميا عمى مستوى دولي كونيا مؤسسات دولية وعالمية، ومنيا عمى مستوى 

مثل بنوك التنمية الدولية كبنك التنمية . محمي، من خبلل تمويميم لممشاريع خصوصا في الدول النامية
 ، والنوع الثالث FAOاآلسيوي والمؤسسات العالمية مثل منظمة الزراعة والغذاء التابعة لؤلمم المتحدة 

.  كمنح المؤسسات المانحة الثنائية الذي تدعم مشاريع اإلدارة المتكاممة لآلفات
 

نتائج الدراسات السابقة  12.2

بصورة سميمة من جانب المزارعين، تدريب  يتطمب تطبيق أو ممارسة بعض التكنولوجيات الزراعية
 الميدان في العمميالتكنولوجيات وخاصة من خبلل التعميم  ىؤالء المزارعين عمى استخدامات ىذه

بينت أن المزارعين  غير أن الكثير من الدراسات والتجارب الميدانية.وغير ذلك وتقديم البيانات العممية
 تنظم التيبحضور ىذه الدورات التدريبية   كثير من األحيان ال يجدون التشجيع وال يبدو االىتمامفي

 فيالكثير من األسباب لنقص الحضور أو المشاركة ىذا  وقد طرح. ليم أو المشاركة النشطة فييا
 الدورات ىذه لدييم، واالعتقاد بعدم فائدة الكافيعدم وجود الوقت  برامج تدريب المزارعين من بينيا

غير أن عدم توافر الحاجة الممموسة .  أىمية موضوع التدريب وغير ذلكإدراك التدريبية، وعدم
منظمة )  برنامج معين لمتدريب بين المزارعين من أىم األسباب الكامنة وراء ىذه المشكمةفي لممشاركة

  .(2002)الزراعة والغذاء العالمي 

 عمى الرغم من أن ىناك محدودية  في الدراسات التي تيتم بآثار ونتائج التدريب، ولكن ىناك بعض 
الدراسات التي بينت أن المزارعين يفضمون التدريب غير الرسمي عمى التدريب الرسمي، الن فيو تقييد 
لممزارع في الغرفة الصفية وبمواعيد معينة ويأخذ طابع الرسمية ، أما التدريب المبني عمى الخيارات 

 ، Rasenblatt و Kilpatrick )المتعددة اثبت كفاءتو أكثر في إكساب الميارات لممزارعين،   
وينعكس ذلك في حضور المزارعين لمدورات التدريبية ، والبديل المطموب لطرق التدريب . (2003

الرسمية ىو تطوير وسائل وطرق يفضميا المزارع لمحصول من خبلليا عمى نفس الميارات واألىداف 
وىذا الموضوع يشكل عائق إمام منظمي التدريب واإلرشاد الحكومي الرسمي . من التدريب الرسمي

.  والعاممين في اإلرشاد والمدربين
 

ىناك بعض الدراسات التي بينت أن المزارعين يفضمون التدريب غير الرسمي عمى التدريب الرسمي، 
الن فيو تقييد لممزارع في الغرفة الصفية وبمواعيد معينة واخذ طابع الرسمية ، أما التدريب المبني عمى 

 و Kilpatrick )الخيارات المتعددة اثبت كفاءتو أكثر في إكساب الميارات لممزارعين،        
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Rasenblatt ، 2003)  . وينعكس ذلك في حضور المزارعين لمدورات التدريبية ، والبديل المطموب
لطرق التدريب الرسمية ىو تطوير وسائل وطرق يفضميا المزارع لمحصول من خبلليا عمى نفس 

وىذا الموضوع يشكل عائق إمام منظمي التدريب واإلرشاد . الميارات واألىداف من التدريب الرسمي
. الحكومي الرسمي والعاممين في اإلرشاد والمدربين

  
ومن المفترض أن يكون ىناك نتائج لمتدريب الذي يتمقاه المزارعين في موضوع التعامل مع المبيدات 
واإلدارة المتكاممة لآلفات ، سواء كانت في تقميل المدخبلت من المواد الكيماوية أو المخرجات من 

المزرعة كاإلنتاج والربح ومستوى المتبقيات الكيماوية في الثمار،  فقد كان ىناك عبلقة ايجابية بين 
المشاركة بالتدريب والتعميم وزيادة الربحية التي نتجت من التغير الناجح في إعمال المزرعة  

(Kilpatrick, 2002) .
 

وقد أدى استخدام تقنيات اإلدارة المتكاممة لآلفات إلى وعي المزارعين بمبادئ وممارسات اإلدارة 
المتكاممة لآلفات في الخضروات، كذلك شجعت تبني تقنيات اإلدارة المتكاممة لآلفات  كبديل عن 

طرق المكافحة التقميدية، وبالتالي قممت من الكيماويات المستخدمة لمكافحة اآلفات، مما  قمل تكمفة 
المدخبلت، وانعكس ذلك عمى الربح نتيجة لتقميل تكاليف اإلنتاج أو زيادة اإلنتاج، كذلك قممت من 

.  آثار المبيدات الكيماوية عمى البيئة 
 

وفي دراسة أخرى وجدت أن التغير في التعامل مع الكيماويات يمكن توقعو من قبل المزارعين المذين 
 (. Sunderland, 2000)شاركوا في برامج تدريبية في ذلك 

 
:  العمر1.12.2

 
تباينت الدراسات والبحوث التي أجريت لدراسة العبلقة بين العمر وبين المستوى المعرفي، وبعد 

اإلطبلع عمى بعض ىذه الدراسات كانت نتائج  بعض ىذه الدراسات تشير إلى وجود عبلقة معنوية 
موجبة بين العمر والمعارف والميارات المتعمقة بإتباع األساليب الزراعية الحديثة عبد المقصود 

(.  86الطنوبي، ) ، (2000مدكور، )، (1988وآخرون، 
 

 كما وجد أن عمر المزارع يؤثر عمى تبنيو واستخدامو لمممارسات والمبتكرات الزراعية الجديدة وعمى 
مشاركتو في التدريب لمحصول عمى المعمومات والميارات المطموبة ليذه التقنيات، ففي دراسة  مقارنة 
بين من شاركوا في التدريب ومن لم يشاركوا لتقييم األثر طويل األمد لمتدريب عمى معرفة المزارعين 
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واالتجاىات والممارسات في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات في منطقة الجزيرة في السودان وجدت 
Khaled, 2002))  أن متوسط عمر المشاركين في التدريب كان أعمى من المزارعين الذين لم
. يشاركوا في التدريب
 أن المزارعين كبار السن أكثر مقاومة لتبني الممارسات (Drost, at, al. 2004)وقد أظيرت دراسة

دراكيم ليا غير واضح وغير عممي، وقد برر ذلك بأنو قد يكون  الزراعية المستدامة وكان فيميم وا 
نابع من عدم رغبتيم في التعمم والمخاطرة في استخدام ممارسات جديدة خصوصا إذا ما صاحب ىذه 

. الممارسات تكاليف إضافية
أن ىناك عبلقة معنوية موجبة بين العمر والمعارف  (1986عبد المقصود وآخرون،)كما ذكر 

.  والميارات واالتجاىات المتعمقة بإتباع األساليب الحديثة في الزراعة
أن ىناك عبلقة معنوية سالبة بين العمر  (2000الفييد، )و (1986النصار، )بينما وجد كل من 

. واكتساب الميارات والمعارف واالتجاىات المتعمقة باألساليب الحديثة لمزراعة
( 2000إسماعيل، )و (1991)المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )و  (2000رزق، )ولقد ذكر كل من 

انو لم يثبت ىناك عبلقة بين العمر واكتساب المعارف والميارات واالتجاىات المتعمقة باألساليب 
. الحديثة لمزراعة

 
:    مستوى التعميم2.12.2

 
( 2000إسماعيل، )و   (1986عبد المقصود وآخرون، )و (1993الصاوي وحافظ، )ذكر كل من 

وجود عبلقة معنوية موجبة بين تعميم المزارعين واكتسابيم لممعارف والممارسات واالتجاىات نحو 
. ليب الزراعية الحديثةاألسا

 
أن أكثر من نصف المشاركين في التدريب كان مستوى تعميميم  (khaled, 2002)بينما وجدت 

من غير المشاركين الذين كان تعميميم متدني، واثر ذلك عمى % 86مقارنة مع  (ثانوي فأكثر )مرتفع 
. ممارسات واتجاىات ومعرفة المزارعين باإلدارة المتكاممة لآلفات

ولم يثبت وجود عبلقة بين مستوى التعميم وقدرة المزارعين عمى استخدام واكتساب المعارف والميارات 
.  ِ FAO (1995)) و (2000رزق، )واالتجاىات في دراسة كل من 

) وجود عبلقة معنوية بين المستوى التعميمي واألسموب الزراعي المتبع  (2004األزعر، )كما وجد 
. (زراعة مكثفة، زراعة عضوية ، إدارة متكاممة لآلفات

 
:  التفرغ لمعمل الزراعي3.12.2
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 Full)وقد جاء في نتائج دراسة أروى  خالد أن المزارعين المتفرغين لمعمل في المزرعة بشكل كامل 

Time)  اعتبروا أن اآلفات أكثر أىمية ليم من المزارعين غير المتفرغين(Part Time )  كما أن
استكشاف اآلفة و  )المزارعين المتفرغين لمعمل في المزرعة استخدموا ممارسات غير كيماوية  مثل 

الرش الموضعي واستخدام األغطية التي تشجع الحشرات النافعة واستخدام األصناف المقاومة  أكثر 
من المزارعين غير المتفرغين،   كما قمموا استخدام الكيماويات أكثر من المزارعين غير المتفرغين وقد 

(. Khaled, 2002 ).كانت الفروق معنوية من الناحية اإلحصائية
 

:  حجم المزرعة4.12.2
 

ان ىناك عبلقة ارتباطية معنوية موجبة  (2000رزق وآخرون، )و (1976الخولي، )لقد وجد كل من 
بين سعة الحيازة الزراعية والقدرة عمى اكتساب المعارف والميارات واالتجاىات واستخدام األساليب 

. الزراعية الحديثة
أي تأثير لحجم المزرعة من الخضار عمى ممارسات واتجاىات  (Khaled, 2002)بينما لم تجد 

الزراعية  المنظمة العربية لمتنمية)كما وجدت . ومعرفة المزارعين في موضوع اإلدارة المتكاممة لآلفات 
انو لم يثبت وجود عبلقة ارتباطية بين الحيازة الزراعية والقدرة عمى استخدام المعارف  (1991)

. والميارات واالتجاىات الحديثة المتعمقة باستخدام األساليب الزراعية الحديثة
 

:  مصادر معمومات  اإلدارة المتكاممة لآلفات5.12.2
 

اإلدارة المتكاممة لآلفات ىو  ان مصدر المعمومات األساسي والمفضل لممزارعين بالنسبة لمعمومات
مكتب اإلرشاد المحمي الرسمي التابع لمحكومة، كما استخدموا إضافة إلى ىذا المصدر المزارعين 

اآلخرين، وأنفسيم من خبلل التدريب الذي تمقوه، وموردي المواد الكيماوية والزراعية،  والمستشارين 
 .الخاصين كمصادر لممعمومات

أما الشكل المفضل الذي يجعل معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات متوفرة لممزارعين فقد كانت البرامج 
 ىي الشكل المفضل تالتعميمية المستمرة، واإلرشاد، ومنشورات المواد المصنعة وورش العمل والمؤتمرا

ومن اجل الوصول السريع لمعمومات استشارية كانت المنشورات اإلرشادية ىي المفضمة . لممزارعين 
لممزارعين والخدمات من خبلل الياتف جاءت في المرتبة الثانية أما الكومبيوتر والراديو والتمفزيون 

 Khaled, 2002).).كانت آخر ما يفضمو المزارعين
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أن أىم مصدرين لمعمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات  ( (Coli, et al. 2000 وقد أظيرت دراسة 
، و ورش العمل في مجال %58 حيث كانت نسبتيا   بالنسبة لممزارعين ىما النشرات المتخصصة

، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث األىمية كمصدر لممعمومات  %57اإلدارة المتكاممة لآلفات بنسبة 
وورش العمل،  )،  حيث تناولت الدراسة عشرة مصادر لممعمومات وىي%49المزارعين اآلخرين بنسبة 

المقاءات المسائية، دليل اإلدارة المتكاممة لآلفات ، رسائل  اإلدارة المتكاممة آلفات الياتفية، نشرات 
اإلدارة المتكاممة لآلفات  المتخصصة، الزيارات اإلرشادية لممزرعة، زيارات مستشاري اإلدارة المتكاممة 

.  (لآلفات، المزارعين اآلخرين، المحبلت التجارية، مسوقي المدخبلت الزراعية 
 

:   التدريب6.12.2
 

وفي دراسة لمعوامل المؤثرة عمى تبني المزارعين اإلدارة المتكاممة لآلفات في سيرالنكا عمى محصول 
األرز في المناطق الجافة، وجدت الدراسة أن التدريب عامل ميم يؤثر عمى اتجاىات المزارعين نحو 

اإلدارة المتكاممة لآلفات، كما وجدت الدراسة أن التدريب يزيد من المستوى المعرفي لممزارعين في 
اإلدارة المتكاممة لآلفات،  إضافة أن الدراسة أشارت إلى أن التدريب عامل ميم يؤثر تبني المزارعين 
اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث وجدت الدراسة أن المزارعين المذين تمقوا تدريب في  اإلدارة المتكاممة 

(. Manikrama،2002 .)لآلفات كان تبنييم ليا أعمى من المزارعين المذين لم يتمقوا التدريب
 

وفي دراسة لمعوامل المؤثرة عمى تطبيق المزارعين لمزراعة المستدامة في محافظتي جنين وقمقيمية 
بين حصول المزارع عمى تدريب في مجال استخدام األسمدة وجدت الدراسة وجود عبلقة معنوية  

تباع  من جيةوالمبيدات الكيماوية  الطرق الصحيحة في استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية، وا 
األزعر،  ).  من جية أخرىحرص المزارعين عمى استخدام المبيدات األقل سمية وأكثر أماناً و

2004.). 
 

أن الحضور والمشاركة في التدريب بكافة أشكالو لو تأثير عمى االحتياجات التدريبية وذلك لما لو من 
فقد أشارت بعض  (2000حسن،  )أىمية في إكساب األفراد المعمومات والميارات الزراعية الضرورية

الدراسات إلى وجود عبلقة معنوية سالبة بين حضور الدورات التدريبية واالحتياجات التدريبية والمعرفية 
(. 2000أبو حممية، ) ،  (98احمد،  )ومنيا 

 
بينما أشارت دراسات أخرى إلى وجود عبلقة معنوية موجبة بين حضور الدورات التدريبية ودرجة 

(. 2000محمود، ) ، (97بدران وأبو حميمة، ) ، (2001أرمانيوس،  )المعرفة 
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ومن جية أخرى توصمت بعض الدراسات إلى وجود عبلقة بين حضور الدورات التدريبية والمستوى 
عيسوي، ) بينما توصمت دراسات أخرى إلى عكس ىذا االتجاه         . (92الطنوبي،  )المعرفي، 

 (.94الخطيب وآخرون، ) ، (2001
:  نتائج الدراسات المتعمقة بالمعيقات التي تواجو تبني وتطبيق اإلدارة المتكاممة لآلفات7.12.2

 
 في خمسة محاصيل في شمال IPM لتقييم تبني المزارعين لنظام  (Coli, et, al. 2000)وفي دراسة 

الرضا بالطريقة  ) من قبل المزارعين  IPMالواليات المتحدة كانت األسباب التي تمنع استخدام 
حيث جاءت في  (الحالية، عدم المعرفة بكيفية تطبيقيا، عدم التأكد من فعاليتيا، تقنياتيا مكمفة جدا

، وعدم المعرفة بكيفية تطبيقيا في الدرجة الثاني % 52المرتبة األولى الرضا بالطريقة الحالية بنسبة 
وفي المرتبة األخيرة أن تقنياتيا % 31، وعدم التأكد من فعاليتيا في المرتبة الثالثة بنسبة %32بنسبة 

%.  19مكمفة جدا بنسبة 
 

حول العوائق التي تعيق تبني الممارسات الزراعية المستدامة،  ((Drost, et, al, 2004  وفي دراسة 
التكمفة العالية والحاجز المادي، الحفاظ عمى الربح،  )حيث طمب من المزارعين تدريج العوائق التالية 
حسب أىميتو بالنسبة ليم  وقد جاء في المرتبة األولى  (قمة الميارة والمعرفة، برامج الزراعة الحكومية

التكمفة العالية والحاجز المادي وفي المرتبة الثانية الحفاظ عمى الربح وفي المرتبة الثالثة قمة المعرفة 
. والميارة  وفي المرتبة األخيرة برامج الزراعة الحكومية

 
 منيا المزارعين الذين يتبعون أساليب الزراعة يأن المشاكل التي يعان (2004األزعر،)ووجد 

عدم توفر الخبر والتدريب )المستدامة بعد أن طمب من المبحوثين إعطاء األىمية لثمانية مشاكل ىي 
األصناف المحمية غير . قمة الخدمات الزراعية في ىذا المجال. الكافي لممزارعين في ىذا المجال

عدم توفر أسواق . عدم وجود قوانين وأنظمة واضحة لمثل ىذه الزراعات. تذبذب اإلنتاج. جيدة
مشكمة أن  (عدم توفر ىيكل تنظيمي لممزارعين. عدم االىتمام والتشجيع من قبل المستيمكين. خاصة
 تمتيا.  االختبلف حول ىذه المشكمة بين المزارعين متواضع وكان بالدرجة األولى  جاءت التسويق

 بالدرجة الثالثة عدم االىتمام والتشجيع من قبل  وجاءتمشكمة عدم توفر ىيكل تنظيمي لممزارعين
.  المستيمكين لمثل ىذه الزراعات

 
ىناك عدة معيقات تعيق تبني اإلدارة المتكاممة لآلفات عمى مستوى المزرعة،                    فقد 

  أن المعمومات والتسويق أىم ىذه التحديات الذي يأخذىا المزارع في  (Drost, et al, 2004)اعتبر 
االعتبار لتبني أي ممارسات جديدة، واعتبر إن ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات يجب أن تكون 
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مجدية اقتصاديا بحد ذاتيا أو نتائجيا ذات جدوى اقتصادية حتى يتم تبنييا من قبل المزارعين، كما 
أن بعض ممارسات اإلدارة المتكاممة انتشرت بشكل واسع بين المزارعين وبعضيا اآلخر ما زالت غير 

.  مقبولة لدييم عمى الرغم من تحقيقيا لممعايير السابقة
الفصل الثالث 

 
منيجية الدراسة 

 
 مقدمة 1.3 
 

يتناول ىذا الفصل وصفا لؤلسموب البحثي الذي اتبع في ىذه الدراسة والذي يتضمن نبذة مختصرة عن 
مجتمع الدراسة وتحديد حجم عينة الدراسة ومكان البحث وطريقة وأدوات جمع البيانات ومتغيرات 

. والمعالجة الكمية ليا و أدوات التحميل اإلحصائي المستخدمة (المستقمة والتابعة)الدراسة 
 
 عينة الدراسة  2.3 
 

 لآلفات في  ة مزارعا من المزارعين الذين تمقوا التدريب في اإلدارة المتكامل181 بمغ عدد عينة الدراسة 
ست مناطق تم اختيارىا باستخدام أسموب العينة الطبقية وذلك باالعتماد عمى سجبلت مديرية زراعة 
جنين والمؤسسات غير الحكومية والدولية العاممة في المحافظة، حيث تم اختيار المناطق التي تتركز 

فييا البيوت الببلستيكية والمناطق التي تم تنفيذ تدريب لمزارعي البيوت الببلستيكية في اإلدارة 
: وقد تم استخدام معادلة كريسجي ومورجان لتحديد حجم العينة . المتكاممة لآلفات

 2م خ +(ح-1) (ح)2ز/م (ح-1) (ح) 2ز= ن 
: حيث أن

حجم العينة = ن 
%(. 95)الدرجة المعيارية الحرجة عند مستوى معنوية = ز 
. احتمال مطابقة او مبلئمة العينة= ح 
. احتمال عدم مطابقة أو مبلئمة العينة = (ح-1)

. مقدار الخطأ= خ 
(. 2001ارمانيوس، ). المجتمع االحصائي= م 

. وعميو سيكون حجم العينة التي تم اختيارىا حسب المعادلة السابقة
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( 344 )2(^0.05(+ )0.5-1( )0.5 )2(^1.96(/ )344( )0.5-1( )0.5 )2(^1.96)= ن
=181  

وقد اخذ من عدد المزارعين المذين تمقوا تدريب في كل موقع كعينة ممثمة لممزارعين الذين تمقوا التدريب 
(. 1:3)في كل موقع كما ىو موضح في جدول 

 
.   توزيع أفراد العينة عمى التجمعات السكانية في منطقة الدراسة1:3جدول 

 

 
عمى قوائم   وعناوينيموأسماءىم المذين تمقوا التدريب  المزارعينأعدادالمعمومات عن اعتمدت 

  العشوائيةأسموب العينةخدام وقد تم استالمؤسسات التي نفذت تدريب في اإلدارة المتكاممة لآلفات، 
  .المنتظمة من ىذه القوائم

 
 مجتمع الدراسة 3.3

 
في محافظة جنين  ممن  (البيوت الببلستيكية) يتكون مجتمع الدراسة من مزارعي الخضار المحمية 

حيث تم تحديد إطار ىذا المجتمع بالرجوع إلى المؤسسات . تمقوا تدريب في اإلدارة المتكاممة لآلفات
الذي نفذت تدريب في اإلدارة المتكاممة لآلفات وىي مديرية زراعة جنين والمركز الفمسطيني لمتنمية 
االقتصادية واالجتماعية ومركز العمل التنموي وجمعية التسويق الزراعي في محافظة جنين واتحاد 

حيث تبين أن عدد المزارعين الذين تمقوا التدريب في . لجان العمل الزراعي وجمعية التنمية الزراعية

عدد المزارعين الذين التجمع السكاني 
تمقوا التدريب في 

التجمع 

عدد المزارعين 
الذين شممتيم 

الدراسة  

 لعدد المشمولين النسبة المئوية
العينة /من القرية 

% 27.07 49 92الجممة 
% 28.84 52 98كفردان 
% 17.12 31 61برقين 
% 7.73 14 27عرانة 
% 9.94 18 34قباطية 

% 9.39 17 32دير أبو ضعيف 
% 100 181 344المجموع 
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 مزارع في المواقع التي استيدفت في التدريب، وىي ستة مواقع 344المكافحة المتكاممة لآلفات ىو
تتركز فييا البيوت الببلستيكية في محافظة جنين  وتشمل كفردان و الجممة وعرانة و قباطية  وبرقين 

(.   2005مرشد الخضار في دائرة زراعة جنين،  ). و دير أبو ضعيف
 

 أسموب وأداة جمع البيانات والدراسة األولية 4.3
 

تم استخدام المقابمة الشخصية كطريقة  لجمع البيانات من خبلل االستبيان الذي تم إعدادىا لتحقيق 
أىداف الدراسة حيث أعدت بناءا عمى مراجعة األدبيات السابقة المتعمقة بالموضوع وتم تطويرىا عمى 
مرحمتين قبل أن تأخذ شكميا النيائي، ففي المرحمة األولى تم عرض وتدارس االستبيان مع محاضرين  
في مجال الدراسة واإلحصاء وبعض األخصائيين والعاممين في مجال وقاية النبات واإلدارة المتكاممة 

 محكمين مختصين اثنين 5لآلفات في وزارة الزراعة ومنطقة البحث ، حيث تم عرض االستمارة عمى 
منيم في مجال وقاية النبات واثنين في مجال البستنة النباتية باإلضافة إلى محاضر في مجال 

عادة صياغة بعض األسئمة وحذف بعضيا  اإلحصاء، حيث تم األخذ بالتعديبلت التي اقترحوىا وا 
ضافة أسئمة جديدة وفقا لمبلحظاتيم وفي المرحمة الثانية تم اختبار االستبيان ميدانيا عمى مجموعة . وا 

 مزارع تم اختيارىم عشوائيا من المزارعين المذين تمقوا تدريب في اإلدارة 18من المزارعين بمغ عددىم  
المتكاممة لآلفات في منطقة الدراسة، حيث تم استخدام معامل كرونباخ ألفا  لحساب معامل الصبلحية 

عادة االختبار لتحديد  واالتساق الداخمي لفقرات مقاييس االستبيان  كما استخدام أسموب االختبار وا 
، وقد تم حذف 2ثبات أداة القياس، وكانت نتائج ىذه االختبارات  كما ىو موضح في ممحق رقم 

وقد تم جمع  بيانات . بعض الفقرات ذات معامل التمييز السالب بناء عمى نتائج ىذه االختبارات 
. 30/8/2005 إلى 1/7/2005الدراسة في الفترة الواقعة بين 
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 أداة جمع البيانات 5.3
 

وقد تضمنت االستبانة مجموعة من األسئمة والمقاييس، حيث تكونت من ثبلثة أجزاء كما ىو موضح 
. (استبيان الدراسة ) 1في ممحق رقم 

 وتضمن بيانات ىامة عن المزارع كالعمر والتحصيل العممي والخبرة الزراعية في البيوت :الجزء األول
الببلستيكية والحيازة الزراعية من البيوت الببلستيكية والتفرغ لمعمل الزراعي ومصادر معمومات المزارع 
عن اإلدارة المتكاممة لآلفات حيث تضمنت االستبانة سؤالين تتعمق بمصادر المعمومات األول حصرا 

لكل مصادر المعمومات الممكن لممزارع الرجوع إلييا مع ترك السؤال مفتوح لمصادر أخرى يذكرىا 
. المزارع والثاني طمب من المزارع ترتيب ىذه المصادر تبعا لؤلفضمية لديو

 
تضمن موضوع التدريب حيث شمل أسئمة خاصة بحصر الدورات التدريبية التي : الجزء الثاني

حضرىا المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات ومعايير اختيار المزارعين لحضور التدريب والجيات 
المقدمة لمتدريب والمادة المطبوعة وأسباب مشاركة المزارعين في التدريب وسمات المدربين المذين 
يقومون بالتدريب والتقييم والطرق والوسائل التدريبية حيث تضمن السؤال المتعمق بالطرق التدريبية 
حصرا لمطرق التدريبية الممكنة فيما إذا كانت تستخدم وطمب من المزارع ترتيب ىذه الطرق حسب 
األفضمية والتسييبلت المتوفرة لمتدريب وأسموب التدريب المفضل والوقت المفضل من اليوم والسنة 

ومدة المقاء التدريبي والفترة الزمنية لمدورة التدريبية كما تضمن ىذا الجزء أسئمة تتعمق بالرغبة 
المستقبمية لمتدريب في اإلدارة المتكاممة لآلفات ومبادئ اإلدارة المتكاممة لآلفات التي تشكل أولوية 

. لممزارع في التدريب
 

تضمن ىذا الجزء من االستبانة سؤال عن المستوى المعرفي لممزارعين وسؤال عن : الجزء الثالث
تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وسؤال عن دور التدريب في نقل المعرفة 

والتطبيق وسؤال عن الممارسات التي يحتاج المزارع فييا إلى تدريب ، حيث تم تصميم ىذه األسئمة 
 ممارسة لئلدارة المتكاممة لآلفات وتم سؤال المزارع فيما إذا كان يعرف بيا 50عمى شكل جدول شمل 

وىل كانت المعرفة نتيجة لمتدريب كما تم سؤالو عن تطبيق ىذه الممارسات وىل كان ىذا التطبيق 
وقد تضمن ىذا . نتيجة لمتدريب وقد طمب منو وضع إشارة أمام العبارة التي يحتاج إلى تدريب فييا

الجزء أيضا سؤاال  مفتوحا عن رأي المزارع بالبرامج التدريبية المقدمة في اإلدارة المتكاممة لآلفات  
.  وسؤاال آخر عن اقتراحاتو لتطويرىا

 
 



 61 

 متغيرات الدراسة 6.3
 

: تنحصر المتغيرات الخاصة بيذه الدراسة في ثبلثة متغيرات تابعة وسبعة متغيرات مستقمة وىي
 

:  المتغيرات التابعة1.6.3
 
.  االحتياجات التدريبية لممزارعين في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات. 1
. المستوى المعرفي لممزارعين في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات. 2
. مستوى تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات . 3
 

:   المتغيرات المستقمة2.6.3
 

عمر المزارع والتحصيل العممي والخبرة الزراعية في مجال البيوت الببلستيكية والحيازة الزراعية من 
البيوت الببلستيكية والتفرغ لمعمل الزراعي ومصدر معمومات المزارع عن اإلدارة المتكاممة لآلفات 

. والتدريب الذي تمقاه المزارع في الموضوع
 
 

  تحميل البيانات 7.3
 

:  المعالجة الكمية لمعوامل التابعة1.7.3
1 

: المستوى المعرفي1.1.7.3
 

تم قياس المستوى المعرفي لممزارعين في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات، وقد حدد بإجابة المبحوث 
عمى خمسين فقرة تتعمق بممارسات ومعارف اإلدارة المتكاممة لآلفات داخل الدفيئات الزراعية فيما إذا 
كان يعرفيا أم ال، وقد خصصت درجة واحدة إذا كانت اإلجابة نعم ودرجة صفر إذا كانت اإلجابة ال، 

 درجة كحد 50كحد أدنى و (في حال اإلجابة ببل  )وعمى ذلك فان المدى النظري يتراوح بين صفر
. (في حال اإلجابة بنعم )أعمى 
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:  المزارعين لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات مستوى تطبيق 2.1.7.3
 

 تم قياس مستوى تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات في الدفيئات الزراعية، وقد حدد 
بإجابة المبحوث عمى خمسين فقرة تتعمق بممارسات ومعارف اإلدارة المتكاممة لآلفات داخل الدفيئات 

وقد خصصت درجتين إذا كان . الزراعية فيما إذا كان يطبقيا دائما أو أحيانا أو ال يطبقيا إطبلقا
المزارع يطبقيا دائما، ودرجة واحدة إذا كان المزارع يطبقيا أحيانا، وصفر إذا لم يطبقيا المزارع إطبلقا 

 ( فقرة50في حال اإلجابة ببل عمى  )وعمى ذلك يكون المدى النظري يتراوح بين صفر كحد أدنى
. ( فقرة50في حال اإلجابة بدائما عمى  ) درجة كحد أعمى 100و
 

:  االحتياجات التدريبية لممزارعين في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات3.1.7.3
 

: تضمن قياس االحتياجات التدريبية المتعمقة باإلدارة المتكاممة لآلفات لممزارعين جانبين أساسيين ىما
. قياس درجة االحتياجات التدريبية المتعمقة بمعارف المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات. 1
.   قياس درجة االحتياجات التدريبية المتعمقة بممارسات المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات. 2
تم قياس القسم األول خبلل األسئمة التي تناولت خمسين عبارة تتعمق باإلدارة المتكاممة لآلفات، و 

حيث تم حساب الدرجة التي حصل عمييا المزارع في معرفتو باإلدارة المتكاممة لآلفات، والتي كانت 
إجابة المبحوث فييا بنعم، حيث أخذت كل إجابة بنعم درجة واحدة، وبالتالي فان المستوى المعرفي 

، وحد أعمى قدره (في حالة اإلجابة ببل لكل أسئمة المعرفة )لممبحوث تراوح بين حد أدنى قدره صفر 
وقد تم حساب درجة االحتياج التدريبي المعرفي لكل .  درجة في حالة اإلجابة بنعم لكل األسئمة50

. مبحوث بطرح الدرجة التي حصل عمييا من الحد األعمى النظري  لممستوى المعرفي
 

أما القسم الثاني المتعمق بدرجة االحتياجات التدريبية لممارسات المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات 
فتم قياسو من خبلل األسئمة التي تناولت استخدام خمسين عبارة تتعمق باإلدارة المتكاممة لآلفات، وقد 
تم حساب الدرجة التي حصل عمييا المبحوث في مدى تطبيقو لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات، 
والتي كانت إجابة المبحوث فييا انو يستخدميا دائما حيث أخذت درجتين و يستخدميا أحيانا والتي 
أخذت درجة واحدة، وبالتالي فان مستوى تطبيق المبحوث لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات تراوح 

، وحد (في حالة اإلجابة عمى الخمسين عبارة بأنو ال يستخدميا إطبلقا  )بين حد أدنى مقداره صفر
وقد تم حساب االحتياج .  درجة في حالة إجابة المبحوث بدائما في كل األسئمة100أعمى مقداره 

التدريبي لكل مبحوث في تطبيق الممارسات بطرح الدرجة التي حصل عمييا من الحد األعمى لمستوى 
.  التطبيق
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وقد تم حساب االحتياج التدريبي الكمي لكل مبحوث بجمع درجات االحتياج التدريبي المعرفي مع 

درجات االحتياج في تطبيق واستخدام ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات، وبذلك يكون الحد األقصى 
.  درجة والحد األدنى صفر150لبلحتياج التدريبي الذي يمكن أن يحصل عميو 

 
:  األدوات اإلحصائية2.7.3

 
بعد استكمال جمع البيانات تم تحميميا وفقا ألىداف الدراسة باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي لمعموم 

، حيث اعتمد تحميل وعرض بيانات ىذه الدراسة عمى استخدام األدوات ( SPSS)االجتماعية 
: اإلحصائية التالية

استخدمت لعرض : العرض الجدولي بالتكرار والنسب المئوية .1
. البيانات الوصفية ألفراد العينة

المتوسط الحسابي كمقياس لمنزعة المركزية واالنحراف المعياري  .2
 .كمقياس لتشتت البيانات

معامل االرتباط البسيط لبيرسون لقياس العبلقة بين العوامل التابعة  .3
 .والعوامل المستقمة

معامل االرتباط المتعدد لقياس ارتباط العوامل المستقمة مجتمعة مع  .4
 .العامل التابع

معامل االنحدار لقياس تأثير العوامل المستقمة في تفسير التباين في  .5
. العوامل التابعة

 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع 
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نتائج الدارسة 
 

 مقدمة 1.4
 

يتناول ىذا الفصل نتائج الدراسة ومناقشتيا في ضوء ما توصمت إليو الدراسات السابقة، حيث تناول 
النتائج المتعمقة العوامل المستقمة وىي العمر والتحصيل العممي  والخبرة الزراعية في مجال الدفيئات 
الزراعية وحيازة المزارعين من الدفيئات الزراعية والتفرغ لمعمل الزراعي و مصدر معمومات المزارع 
عن اإلدارة المتكاممة لآلفات وعدد الدورات التدريبية التي اشترك بيا مزارعي الدفيئات في اإلدارة 

. المتكاممة لآلفات
 

كما تضمن ىذا الفصل النتائج المتعمقة بالبرامج التدريبية المقدمة لممزارعين في موضوع اإلدارة 
المتكاممة لآلفات من حيث عدد الساعات التدريبية والمدة الزمنية لمقاء التدريبي ومعايير اختيار 

المتدربين لممشاركة في الدورات التدريبية لئلدارة المتكاممة لآلفات وسبب مشاركة المزارعين في دورات 
اإلدارة المتكاممة لآلفات والصفات المينية لممدربين والطرق التدريبية المستخدمة في التدريب 

. والتسييبلت التدريبية والجيات التي نظمت التدريب وتقييم التدريب
 

وقد تناول أيضا النتائج المتعمقة بالبرامج التدريبية المفضمة من قبل المزارعين في موضوع اإلدارة 
المتكاممة لآلفات، من حيث المصدر المفضل لمعمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات من قبل المزارعين 

والرغبة المستقبمية لمتدريب و أسموب التدريب المفضل والوقت المفضل من السنة واليوم لتمقي التدريب 
من قبل المزارعين وطول الفترة الزمنية المفضمة لمقاء التدريبي والفترة الزمنية المفضمة لمبرنامج 
التدريبي والطرق التدريبية المفضمة في تدريب اإلدارة المتكاممة لآلفات من قبل مزارعي الدفيئات 

.  ومبادئ اإلدارة المتكاممة لآلفات التي يرغب المزارعين بحضور تدريب فييا
 

كما ناقش ىذا الفصل النتائج المتعمقة باالحتياجات التدريبية في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات 
لمزارعي الدفيئات وعبلقتيا بالعوامل المدروسة، إضافة إلى النتائج المتعمقة بالمستوى المعرفي 

لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات وعبلقتيا بالعوامل المدروسة، كما ناقش أيضا النتائج المتعمقة 
.   بمستوى تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وعبلقتيا بالعوامل المستقمة

 
 النتائج المتعمقة بالعوامل المستقمة 2.4
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:   عمر المزارع1.2.4

 
 8.921 سنة، بانحراف معياري قدره 37.6كان المتوسط الحسابي ألعمار أفراد العينة من المزارعين 

إلى أن أكثر من  (1.4) سنة، ويشير الجدول 72 سنة، وأكبرىم سنا 20سنة، وكان أصغرىم سنا 
 سنة، وان نصف أفراد العينة تقع أعمارىم ضمن الفئة 50من أفراد العينة أعمارىم اقل من % 90

سنة، وتشير ىذه النتيجة إلى انخفاض أعمار المزارعين أفراد العينة، وذلك كون  (39 – 30)العمرية 
أفراد العينة ىم من مزارعي الدفيئات وعادة ما يتجو المزارعين صغار السن إلى ىذا النوع من 

إضافة إلى أن قسم كبيرا منيم كان قد تحول إلى العمل الزراعي بعد أن توقف العمل في . الزراعات
.    إسرائيل وعادة ىم من الشباب

 
. التكرار والنسب المئوية  ألعمار أفراد العينة: 1.4 جدول 

 
النسبة المئوية التكرار العمر 

20 -29 28 %15.46 

30 - 39 90 %49.72 

40 - 49 45 %24.86 

50 - 59 14 %7.73 

 2.20% 4  فأكثر 60

 
:  التحصيل العممي2.2.4

 
% 86.17أن مستوى التحصيل العممي إلفراد العينة مرتفع حيث تبين أن  من  (2.4)تبين من جدول 

من المزارعين كان % 55.24جامعي، وان ومن المزارعين من أفراد العينة ذوي تحصيل عممي ثانوي 
من المزارعين كان تحصيميم العممي % 11.6تحصيميم العممي ضمن فئة التعميم الثانوي، وان 

من المزارعين فقط كان تحصيميم العممي ممم، بينما لم يكن ىناك مزارع أميا، % 2.2أساسي  و 
ويمكن تفسير ارتفاع التحصيل العممي لممزارعين أفراد العينة عمى أساس أن أفراد العينة ىم من 

.  المزارعين ممن تمقوا التدريب وعادة من يحضر التدريب ىم من المتعممون 
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. التكرار والنسبة المئوية لمتحصيل العممي إلفراد العينة: 2.4جدول 
 

النسبة المئوية التكرار التحصيل العممي 
 0 0أمي 

 2.20% 4ممم 

 11.60% 21أساسي 

 55.24% 100ثانوي 

 30.93% 56جامعي 

 
:  الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات الزراعية3.2.4

 
 سنة، بانحراف 8.92كان الوسط الحسابي لعدد سنوات الخبرة لممزارعين في مجال الدفيئات الزراعية 

 سنة،و تبين أن النسبة األكبر 24 سنة، وكان اقميم خبرة سنتين، وأكثرىم خبرة 5.67معياري قدره 
من %  4سنوات، وان النسبة األقل  ( 5 -1)من المزارعين كانت خبرتيم ضمن الفئة  % 40حوالي 

سنوات في (10 – 6) سنة فأكثر، بينما جاءت فئة المزارعين ذوي الخبرة 21المزارعين كانت خبرتيم 
 11)تقريبا، وجاءت فئة المزارعين ذوي الخبرة في مجال الدفيئات الزراعية % 30الدرجة الثانية بنسبة 

سنة من الخبرة  (20 – 16)من المزارعين، وجاءت فئة % 20سنة في الدرجة الثالثة بنسبة  (15 –
%. 6لدى المزارعين في الدرجة الرابعة بنسبة 

% 70انخفاض الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات، حيث كان  (3.4)نبلحظ من النتائج في جدول 
 5 -1من المزارعين تراوحت خبرتيم من % 40 سنوات وان 10من المزارعين خبرتيم تقل عن 

سنوات، ويرجع ذلك إلى توقف العمل في إسرائيل وانخفاض مساىمة القطاعات األخرى خبلل 
.  انتفاضة األقصى، مما زاد تحول الناس إلى القطاع الزراعي واالستثمار في الزراعات المحمية

 
 
 
 

.  التكرار والنسبة المئوية لفئات الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات إلفراد العينة: 3.4جدول
 

النسبة المئوية التكرار الخبرة الزراعية 
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 40.22% 70 سنوات 5 -1

 29.88% 52 سنوات 10 – 6

 20.11% 35 سنة 15 – 11

 5.74% 10 سنة 20 – 16

 04.02% 7فأكثر  - 21

 
:   الحيازة الزراعية من الدفيئات الزراعية4.2.4

 
 دونم، بانحراف معياري 2.51بمغ متوسط الحيازة الزراعية من الدفيئات لممزارعين الذين شممتيم العينة 

 دونم، وتشير 6 دونم، وأكبرىم حيازة 1 دونم، وكان اقل المزارعين حيازة من الدفيئات 1.287قدره 
 دونم أو اقل من الدفيئات الزراعية، 2من المزارعين حيازتيم  (%67.40)النتائج إلى أن النسبة األكبر

 دونمات، بينما بمغت نسبة من كانت حيازتيم 4حيازتيم اكبر من  (%13.25)وان النسبة األقل منيم 
(. 4.4جدول )% 19.33 دونمات 4 دونم واقل أو تساوي 2من الدفيئات الزراعية اكبر من

 
نبلحظ من النتائج السابقة انخفاض الحيازة الزراعة لممزارعين من الدفيئات الزراعية وذلك يعود إلى 

ارتفاع راس المال المستثمر فييا مما يقمل من قدرة المزارعين لبلستثمار، إضافة إلى ارتفاع المخاطرة، 
.    كذلك ارتفاع حجم العمالة والعناية اليومية التي تطمبيا

 
 

. التكرار والنسبة المئوية لمحيازة الزراعية من الدفيئات إلفراد العينة: 4.4جدول
 

النسبة المئوية التكرار دونم /الحيازة الزراعية 
 67.40% 122 2اقل أو تساوي 

 19.33% 35 4 واقل أو تساوي 2أكثر من 

 13.25% 24 4أكثر من 

:   التفرغ لمعمل الزراعي5.2.4
 

أن غالبية مزارعي الدفيئات الزراعية متفرغين بشكل كامل لمعمل الزراعي حيث  (5.4)تبين من جدول
من المزارعين المذين شممتيم العينة، بينما كانت نسبة المتفرغين بشكل % 80.33شكمت نسبتيم 
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فقط، ولم يكن ىناك أي مزارع غير متفرغ لمعمل الزراعي من مزارعي % 619.6جزئي من المزارعين 
. الدفيئات الزراعية المذين تمقوا تدريب في اإلدارة المتكاممة لآلفات

وذلك يعود إلى أن العمل في الدفيئات الزراعية يتطمب تفرغا كبيرا، حيث أن المحاصيل داخميا تحتاج 
. إلى عناية يومية كبيرة

 
. التكرار والنسبة المئوية لمتفرغ لمعمل الزراعي إلفراد العينة: 5.4      جدول 

 
النسبة المئوية التكرار التفرغ لمعمل الزراعي 

 80.33% 143متفرغ بشكل كامل لمعمل الزراعي 

 19.66% 35متفرغ بشكل جزئي لمعمل الزراعي 

 0 0غير متفرغ نيائيا 

 
:   مصدر معمومات المزارعين عن اإلدارة المتكاممة لآلفات6.2.4

 
أن الدورات التدريبية والمزارعين اآلخرين ىما أكثر مصدرين  (6.4)أشارت النتائج في جدول 

لممعمومات اعتمد عمييا المزارعون في الحصول عمى معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث شكمت 
، يمييا المرشدين الزراعيين العاممين في المؤسسات غير الحكومية بنسبة %59.13نسبة كل منيا 

، تمييا الندوات %46.15، وجاء في المرتبة الثالثة الكتب والنشرات اإلرشادية بنسبة 53.36%
، ثم جاءت زيارة المختصين اإلرشادية لممزرعة بنسبة %45.19والمؤتمرات المتخصصة بنسبة 

، في حين جاء مرشدي وزارة الزراعة كمصدر اعتمد عميو المزارعون لمحصول عمى 37.5%
، وقد كان الراديو %30.76معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات في المرتبة قبل األخيرة بنسبة 

%. 19.23والتمفزيون ىو اقل مصدر اعتمد عميو المزارعون بنسبة 
 

تدل ىذه النتائج عمى أىمية التدريب الذي يتمقاه المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث كان 
المصدر األول إضافة إلى المزارعين اآلخرين في حصول المزارع عمى معموماتو في اإلدارة المتكاممة 
لآلفات، كما تشير إلى أن معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات مصدرىا غير حكومي ،حيث كان اعتماد 

كما أن . المزارعين عمى مرشدي وزارة الزراعة من اقل ىذه المصادر التي اعتمد عمييا المزارعين
غالبية التدريب الذي شارك بو المزارعون تم تنظيمو من  قبل مؤسسات غير حكومية ودولية، أي أن 

.  الجيات الرسمية ال تولي اإلدارة المتكاممة لآلفات األىمية البلزمة
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمصادر المعمومات  والمتوسط : 6.4جدول 

. الحسابي لترتيبيا من قبل أفراد العينة
 

المتوسط مصدر المعمومات 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

النسبة 
المئوية 

المتوسط 
الحسابي 
لمترتيب 

 4.04% 30.76 1.24 1.23مرشدي وزارة الزراعة . 1

 3.77% 53.36 1.14 2.18مرشدي المؤسسات غير الحكومية . 2

 59.13% 0.94 2.37من المزارعين اآلخرين . 3
4.38 

 4.10 46.15% 1.12 1.88من الكتب والنشرات اإلرشادية . 4

 2.56% 59.13 0.95 2.37من الدورات التدريبية . 5

 7.13% 19.23 0.92 0.77من الراديو والتمفزيون . 6

 37.50% 1 1.50زيارة المختصين اإلرشادية لممزرعة . 7
4.60 

 5.46% 45.19 0.77 1.81الندوات والمؤتمرات المتخصصة . 8

 
:  عدد الدورات التدريبية في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات7.2.4

 
 دورة، 2.3بمغ المتوسط الحسابي لعدد الدورات التدريبية التي شارك بيا المزارعين الذين شممتيم العينة 

 دورة 1 دورة، وكان اقميم من حيث عدد الدورات التي شارك بيا المزارعون 1.5بانحراف معياري قدره 
من المزارعين قد % 46.40أن  (7.4) دورات تدريبية، وتبين النتائج في جدول7وأكثرىم شارك في 

 دورات تدريبية، بينما كانت نسبة المزارعين الذين شاركوا بدورة تدريبية واحدة فقط 3 -2شارك ب 
، في حين كانت النسبة األقل ضمن فئة المزارعين الذين شاركوا بأربع دورات فأكثر حيث 36.46%
%. 17.12كانت 

 
. التكرار والنسبة المئوية لعدد الدورات التدريبية التي اشترك بيا المزارعون: 7.4جدول 

 
النسبة المئوية التكرار عدد الدورات التدريبية 

1 66 %36.46 
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2 -  3  84 %46.40 

 17.12% 31 فأكثر 4

 
 النتائج المتعمقة بالبرامج التدريبية 3.4

 
:   عدد المقاءات في الدورة التدريبية1.3.4

 
 لقاء، 3.94كان المتوسط الحسابي لعدد المقاءات النظرية لمدورات التدريبية التي شارك بيا المزارعون 

 7 لقاء، واألكبر ىو 2 لقاء، وكان عدد المقاءات األقل ليذه الدورات ىو 1.16بانحراف معياري قدره 
 لقاء، بانحراف معياري مقداره 1.13لقاءات تدريبية، وكان المتوسط الحسابي لعدد المقاءات العممية 

 لقاءات، في حين  لم يكن ىناك 5 لمقاءات العممية  في ىذه الدورات ىو د لقاء، وكان اكبر عد0.93
. لقاءات عممية لبعض الدورات التدريبية

 
ويتبين مما سبق قصر فترة التدريب لمدورة سواء كان في الجانب النظري أو العممي، حيث كان معدل 
عدد المقاءات النظرية والعممية منخفضا،  وىذا العدد من المقاءات غير كافي لنقل معارف وممارسات 
واتجاىات اإلدارة المتكاممة لآلفات، حتى أنو ال يكفي لنقل المبادئ األساسية ليذا الموضوع، وبالتالي 

.    ينتج عدم كفاءة لمبرامج التدريبية المقدمة في ىذا الموضوع
التكرار والنسبة المئوية لعدد المقاءات النظرية في الدورات التدريبية التي شارك بيا : 8 .4جدول 

. المزارعون
 

النسبة المئوية التكرار عدد المقاءات النظرية 
 36.46% 66 أو اقل  3

4- 5  98 %54.14 

 9.39% 17 5أكثر من 

 
:  المدة الزمنية لمقاء التدريبي2.3.4

 

بمغ المتوسط الحسابي لممدة الزمنية لمقاء التدريبي النظري في دورات اإلدارة المتكاممة لآلفات التي 
 1 ساعة، وكانت اقل مدة زمنية 1.09 ساعة، بانحراف معياري قدره 2.47شارك بيا المزارعون 
 2.1 ساعات، بينما بمغ المتوسط الحسابي لممدة الزمنية لمقاء التدريبي العممي 6ساعة وأطول مدة 
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 ساعة، وأطول 1، وكانت اقل مدة زمنية  لمقاء التدريبي العممي 1.8ساعة، بانحراف معياري مقداره 
.  ساعات8مدة 

 
:    معايير اختيار المزارعين لممشاركة في الدورات التدريبية3.3.4

 
أن أكثر المعايير التي استخدمت عند اختيار المتدربين في دورات  ( 9.4 )تشير النتائج في جدول 

، بينما لم يكن %71.75اإلدارة المتكاممة لآلفات ىو أن يكون المشاركين من مزارعي الدفيئات بنسبة 
، %35ىناك أي معايير لممشاركة في الدورات التدريبية في المركز الثاني، حيث شكمت ما نسبتو 

تبلىا معيار التركيز عمى المزارعين المتميزين في اإلنتاج الزراعي وقادة المزارعين، حيث شكمت ما 
، في حين جاءت مراعاة الخبرة التدريبية السابقة و مراعاة أن يكون المشارك ذو %34.5نسبتو 

مستوى معين من التعميم والمعرفة واختيار المشاركين ضمن سن معين في المركز الرابع والخامس 
.  عمى التوالي % 16.25و% 18.75و% 21والسادس، بنسب 

 
 

كون المتدربين احد عوامل نجاح البرنامج التدريبي فان اختيارىم بصورة صحيحة  يعتبر عنصر ميم 
في تحقيق أىداف البرنامج ، ونبلحظ  من النتائج السابقة أن المعايير المستخدمة في اختيار 

المزارعين لممشاركة في تدريب اإلدارة المتكاممة لآلفات لم تكن لتحقق األىداف المرجوة، حيث لم يتم 
استخدام إال معيار واحد بنسبة عالية وىو أن يكون المتدربين متجانسين من حيث النشاط الزراعي، 

.   أما باقي المعايير فمم يتم استخداميا، وىذا يؤثر عمى كفاءة العممية التدريبية
    
 
 
 
 

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري والنسبة المئوية لمعايير اختيار المزارعين : 9.4جدول 
.  لحضور الدورات التدريبية

 
المتوسط المعايير 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

النسبة 
المئوية 

% 71.75 0.97 2.87كان التدريب موجو لمزارعي البيوت الببلستيكية 
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% 16.25 1.04 0.65كان التدريب موجو لسن معين من المزارعين 
% 18.75 0.90 0.75كان التدريب يتطمب حد أدنى من التعميم والمعرفة 

% 21 1 0.84كان التدريب يتطمب خبرة تدريبية سابقة  
كان التدريب يراعي في االختيار المزارعين المتميزين 

في اإلنتاج الزراعي 
1.38 1.19 34.5 %

% 35 1.24 1.40لم يكن ىناك أي معايير لممشاركة ألنو ال يوجد إقبال 
 

:  سبب مشاركة المزارعين في التدريب4.3.4 
 

كانت الرغبة في زيادة الربح ونجاح العمل ىو أكثر األسباب التي تدفع المزارعون لممشاركة في 
، تبلىا الحاجة في استخدام %87الدورات التدريبية في موضوع اإلدارة المتكاممة لآلفات بنسبة 

، في حين جاء االتجاه نحو اإلدارة المتكاممة لآلفات %79.75اإلدارة المتكاممة لآلفات بنسبة 
، بينما كانت وجود %74كسبب يجعل المزارع يمتحق بالدورات التدريبية في المرتبة الثالثة بنسبة 

، وجاء %65.50مشكمة لدى المزارع في إدارة اآلفات يبحث عن حل ليا في المركز الرابع بنسبة 
. 4الجدول )% 51.15في المركز األخير االستفادة من الحوافز المادية المرافقة لمتدريب بنسبة 

10 .)
 

ونبلحظ من ىذه النتائج السابقة  أن الدافع األساسي لممزارع لممشاركة في تدريب اإلدارة المتكاممة 
لآلفات، ىو الدافع المادي والربح، حيث شكمت أعمى النسب من بين األسباب األخرى، وىذا يدل 
أن االعتبارات األخرى اقل أىمية بالنسبة لو ، لذا عند بناء وتوجيو برنامج تدريبي لممزارع يجب 

خصوصا إذا تعمق . وضع مسألة الربح والخسارة ضمن االولويات التي يجب أخذىا باالعتبار
الموضوع بسبلمة المحصول، كبرامج اإلدارة المتكاممة لآلفات، لذا يجب أن يكون المدخل 

.  اقتصادي كزيادة الربح وتقميل تكمفة مستمزمات اإلنتاج
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ألسباب مشاركة  المزارعين في : 10.4جدول 

.  الدورات التدريبية
 

المتوسط أسباب مشاركة المزارعين في التدريب 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

النسبة 
المئوية 

% 74 0.86 2.96االتجاه نحو اإلدارة المتكاممة لآلفات 
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% 79.75 0.95 3.19الحاجة في استخدام في اإلدارة المتكاممة لآلفات   
% 65.50 0.99 2.62وجود مشكمة في إدارة اآلفات والبحث عن حل ليا 

% 51.15 1.42 2.06االستفادة من الحوافز المادية المرافقة لمتدريب 
% 87 0.75 3.48الرغبة في زيادة الربح ونجاح العمل  

 
:    الصفات المينية لممدربين5.3.4

 
اتسم المدربين الذين قاموا بتدريب دورات اإلدارة المتكاممة لآلفات بالصوت المسموع والحديث الواضح 
واستخدام األلفاظ والكممات المألوفة لدى المزارعين والقدرة عمى االستماع لممتدربين وتشجيعيم عمى 

% 73و % 77.5و% 81.25الحديث، حيث جاءت ىذه السمات في المراكز الثبلث األولى بنسب 
عمى التوالي، بينما كان استخدام مجموعة متنوعة من الطرق التدريبية  اقل السمات التي اتسم بيا 

،  في حين جاءت سمات مواجية األسئمة المفاجئة بمينية و القدرة عمى %57.75المدربون بنسبة 
عمى % 59.5و% 63.5ربط وتكامل الجانب النظري مع العممي في المراكز قبل األخيرة بنسب 

(. 11.4الجدول )التوالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لصفات المدربين المينية: 11.4جدول 
 

المتوسط الصفة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

النسبة 
المئوية 

% 71.25 0.91 2.85. اإللمام الكامل بموضوع التدريب.1
% 57.75 1.05 2.31.  استخدموا مجموعة متنوعة من طرق التدريب والتعميم. 2
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% 69.75 0.91 2.79. كانت لدييم خبرة واضحة في التعامل مع الجماعات. 3
براز .4 القدرة عمى االستماع لممتدربين وتشجيعيم عمى الحديث وا 

 .ردود أفعاليم وآرائيم

2.92 0.99 73 %

% 59.5 0.91 2.38. كانوا قادرين عمى ربط وتكامل الجانب النظري مع العممي. 5
% 63.5 0.95 2.54. مواجية األسئمة المفاجئة بمينية. 6
% 77.5 0.97 3.10. استخدموا األلفاظ والكممات المألوفة لدى المتدربين. 7
% 81.25 0.90 3.25. كان صوتيم مسموعا وحديثيم واضحا. 8
 

:   الطرق التدريبية المستخدمة في التدريب6.3.4
 

أن طريقة المحاضرة في قاعة مغمقة ىي أكثر الطرق استخداما في التدريب  (12.4)تشير النتائج في 
، في حين كانت طرق الزيارة والجولة الحقمية وتوضيح الطريقة الصحيحة بمثال %86حيث نسبتيا 
% 38و% 43.25و % 47.5المبلحظة والتفاعل مع المشكمة في مرتبة ثانية  بنسب  في الحقل و

عمى التوالي، بينما جاءت طرق اخذ حقل كحالة دراسية وتطبيق جوانب التدريب فيو و طريقة 
عطاء مواضيع لمقراءة ومناقشتيا فيما بعد في مرتبة ثالثة بنسب  % 30.75و% 32.25والتمارين وا 

.  عمى التوالي% 29.25و
 

يتبين مما سبق أن التدريب الذي تمقاه المزارعين اخذ الجانب النظري أكثر من العممي، حيث كانت 
أكثر الطرق استخداما في التدريب ىي طريقة المحاضرة في قاعة مغمقة كما تشير النتائج في جدول 

، في حين لم يتم التركيز عمى الطرق األخرى خصوصا الطرق الذي تركز عمى التطبيق  (12.4)
العممي والميارات الحقمية، وىذا بدوره ينعكس عمى كفاءة التدريب من حيث إكساب الميارات الميدانية 

. التي تتطمبيا برامج اإلدارة المتكاممة لآلفات
 
 

. المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمطرق التدريبية:12.4جدول 
 

المتوسط الطرق التدريبية 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

النسبة 
المئوية 

% 86 0.98 3.44. اإللقاء من قبل المحاضر في قاعة مغمقة. 1
% 43.25 1.20 1.73. توضيح الطريقة الصحيحة بمثال في الحقل. 2
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% 29.25 1.21 1.17. إعطاء مواضيع لمقراءة لمناقشتيا ومناقشتيا في ما بعد. 3
% 30.75 1.00 1.23. (تمارين ترسخ مفاىيم واتجاىات وسموك معين  )التمارين. 4
% 32.25 1.24 1.29. اخذ حقل معين كحالة دراسية وتطبيق جوانب التدريب فيو.5
% 47.5 1.37 1.90. الزيارة والجولة الحقمية . 6
% 38 1.19 1.52. المبلحظة والتفاعل مع المشكمة. 7
 

:  التسييالت التدريبية7.3.4
 

أن أكثر التسييبلت التي توفرت لمتدريب ىي القرطاسية حيث كانت  (13.4) تشير النتائج في جدول 
، تمتيا الصور التوضيحية لآلفات أو الضرر الناتج عنيا بنسبة %82.25نسبة توفرىا عالية بنسبة 

، في حين كان توفر التسييبلت األخرى منخفض، حيث كانت اقل ىذه %43.75متوسطة 
، وعينات %18.25التسييبلت توفرا المبلبس الواقية التي تستخدم عند إضافة المبيدات بنسبة 

، وأجيزة العرض بنسبة %26.5، وعدسات التكبير بنسبة %25.5الحشرات النافعة بنسبة 
%. 29.25، و عينات اآلفات أو الضرر الناتج عنيا بنسبة 28.25%

 
يدل ذلك عمى عدم توفر التسييبلت والمعدات البلزمة لعممية التدريب، حيث كانت القرطاسية ىي 
أكثر األشياء التي توفرىا الجيات المنظمة لمتدريب، بينما األمور األخرى كأجيزة العرض والعينات 

والمبلبس الواقية كانت نسب توفرىا منخفضة، وىي أشياء ضرورية لتوضيح المبادئ النظرية والعممية 
.  و بدونيا ال تتحقق كفاءة العممية التدريبية

 
 
 
 

. المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمتسييبلت التدريبية: 13.4جدول 
 

المتوسط التسييبلت التدريبية 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

النسبة 
المئوية 

% LSD   1.13 1.32 28.25أجيزة عرض شرائح  أو .1
% 82.75 1.08 3.31. قرطاسية . 2



 76 

% 26.5 1.25 1.06. عدسات تكبير. 3
% 29.25 1.28 1.17. عينات آفات أو نباتات مصابة باآلفات.4
% 43.75 1.20 1.75. صور توضيحية لآلفات أو الضرر الناتج عنيا أو حشرات نافعة.5
% 25.5 1.18 1.02. عينات لحشرات نافعة .6
% 18.25 0.93 0.73. مبلبس واقية تستخدم عند إضافة المبيدات . 7

 
:  الرجوع لممادة التدريبية8.3.4

 
من المزارعين الذين شاركوا في التدريب قد تسمموا مواد تدريبية % 83أشارت نتائج الدراسة أن 

 أي أن نسبة الرجوع لممادة التدريبية عندما تصادف 1.88مكتوبة، وان متوسط الرجوع لممادة التدريبية 
. وىي نسبة منخفضة% 47المزارع مشكمة تساوي 

 
:   الجيات التي نظمت التدريب9.3.4

 
أن غالبية التدريب ينظم من قبل المؤسسات غير الحكومية، حيث أن  (14.4)تشير النتائج في جدول 

، تمتيا %167.4نسبة المزارعين أفراد العينة الذين تمقوا تدريب من ىذه المؤسسات قد بمغت 
أما الجيات األخرى %. 9.9، بينما كانت وزارة الزراعة بنسبة %18.53المؤسسات الدولية بنسبة 

وتدل ىذه النتائج عمى أن الجيات الرسمية اقل اىتماما بموضوع اإلدارة %. 4.15كانت بنسبة 
. وان معظم التدريب الذي يتمقاه المزارعين تنظمو مؤسسات غير حكومية ودولية.المتكاممة 

  
 
 
 

. الجيات التي نظمت التدريب  والتكرار ونسبة كل منيا: 14.4جدول
 

النسب المئوية التكرار الجية 
 9.90% 31دائرة الزراعة في المحافظة 

 67.41% 211مؤسسات غير حكومية 

 18.53% 58مؤسسات دولية 
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 4.15% 13جيات أخرى 

 
:   تقييم التدريب10.3.4

 
من المزارعين أفراد العينة قد شاركوا بتقييم التدريب، أما الطرق الذي يتم فييا % 78بينت النتائج أن 

تقييم التدريب فكانت أكثر الطرق استخداما في تقييم التدريب ىي تعبئة نموذج في نياية الدورة 
، أما الطرق األخرى فكانت نسبة استخداميا قميمة، حيث كانت اقل الطرق %71.15التدريبية بنسبة 

، وتعبئة نموذج في بداية الدورة ونموذج %5.76استخداما ىي تعبئة نموذج كل لقاء تدريبي بنسبة 
، وطريقة تقييم اثر التدريب %9.61في نيايتيا و طريقة تقييم األداء في الحقل في نياية الدورة بنسبة 

عمى ممارسات المزارع من خبلل تقييم استخدام الممارسات التي اكتسبيا نتيجة لمتدريب بعدة مدة من 
(. 15 .4الجدول )% 17.3الزمن فكانت بنسبة 

 
ونبلحظ أن تقييم التدريب ال يتم بالطريقة التي تمكن من قياس اثر التدريب عمى المشاركين أو تقييم 
ما اكتسبو المشاركين من معارف وميارات واتجاىات، كذلك ال تسمح تقويم األخطاء لتي قد تنشأ 

لذا ال بد من استخدام طرق التقييم التي تسمح تقييم البرنامج التدريبي قبل . خبلل عممية تنفيذ التدريب
تنفيذه أي تقييم المحتوى التدريبي والخطة التدريبية، كذلك الطرق التي تسمح بتقييم التدريب أثناء تنفيذ 

حتى يتم . التدريب كي يمكن تعديل األخطاء أثناء التنفيذ، إضافة إلى الطرق التي تقيس األداء العممي
.  البناء عمى نتائج ىذه التقييمات وتحديد جوانب القصور التي يجب التركيز عمييا في المستقبل

   
 
 
 

.  المتوسط الحسابي و النسبة المئوية لمطرق التي تم بيا تقييم التدريب: 15.4جدول 
 

المتوسط طريقة التقييم 
الحسابي 

النسبة 
المئوية 

% 5.76 0.057692قمت بتعبئة نموذج تقييم كل لقاء تدريبي .1
% 71.15 0.711538قمت بتعبئة نموذج في نياية الدورة . 2
% 9.61 0.096154. تعبئة نموذج قبل بداية الدورة ونموذج آخر في نيايتيا. 3
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% 9.61 0.096154. قامت الجية المنظمة بتقييم أدائي في الحقل في نياية الدورة. 4
زارني شخصا بعد مرور اشير وسألني عن ممارسات استخدميا كانت . 5

 0.173077. نتيجة التدريب

17.30 %

 
 
 النتائج المتعمقة بالبرامج التدريبية المفضمة في اإلدارة المتكاممة لآلفات 4.4 
 

:  المصدر المفضل لمعمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات من قبل المزارعين1.4.4
 

 العينة وفقا لؤلفضمية حيث أعطي أفرادبعد ترتيب مصادر معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات من قبل 
، جاءت الدورات التدريبية في المرتبة األولى كمصدر (8-1)المصدر األكثر تفضيبل الرقم األقل 

، ثم جاء المرشدون العاممون في 2.56مفضل لمعمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات بمتوسط حسابي 
، وفي المرتبة الثالثة جاء 3.77المؤسسات غير الحكومية في الدرجة الثانية بمتوسط حسابي مقداره 

بينما كان الراديو والتمفزيون اقل . 4.04المرشدين العاممين في وزارة الزراعة بمتوسط حسابي مقداره 
(.  6.4)، كما أشارت النتائج في جدول7.13ىذه المصادر تفضيبل بمتوسط حسابي 

 
تؤكد ىذا النتائج أىمية التدريب كمصدر يعتمد عميو المزارعون في الحصول عمى معمومات اإلدارة 
المتكاممة لآلفات، حيث دلت النتائج أن التدريب ىو أكثر المصادر الذي اعتمد عميو المزارعون في 

الحصول عمى معموماتيم، كما كان التدريب أكثر المصادر تفضيبل من قبل المزارعين لمحصول عمى 
معموماتيم عن اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث جاء في المركز األول، كما تبين أن المزارعين يفضمون 
الحصول عمى معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات من المرشدين الزراعيين سواء العاممين في القطاع 
الحكومي أو غير الحكومي، فقد جاء مرشدي المؤسسات غير الحكومية في المرتبة الثانية من حيث 

.  التفضيل كمصدر لممعمومات ومرشدي وزارة الزراعة في المرتبة الثالثة
 

:   الرغبة المستقبمية لمتدريب2.4.4
 

من المزارعين الذين شممتيم الدراسة لدييم رغبة مستقبمية في المشاركة في % 100أشارت النتائج أن 
. دورات وبرامج تدريبية تتعمق باإلدارة المتكاممة لآلفات

 
:  أسموب التدريب المفضل من قبل المزارعين3.4.4
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أن أسموب التدريب المفضل في اإلدارة المتكاممة لآلفات من قبل   (16.4)أشارت النتائج في جدول 

مزارعي الدفيئات الزراعية ىو الذي يجمع األسموب النظري واألسموب العممي معا حيث كانت نسبتو 
، في حين ال يفضل المزارعين األسموب النظري الذي يأخذ صورة المحاضرة نيائيا، أو 96.13%

%. 63.8و % 0األسموب العممي فقط  حيث كانت نسبة كل منيما عمى التوالي 
  

. أسموب التدريب المفضل من قبل المزارعين والتكرار والنسبة المئوية: 16.4جدول 
 

النسبة المئوية التكرار أسموب التدريب 
 0 0األسموب النظري الذي يأخذ صورة المحاضرة 

 3.86% 7األسموب العممي في الحقل فقط 

 96.13% 174األسموب النظري والعممي معا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  الوقت المفضل من السنة لتمقي التدريب في اإلدارة المتكاممة لآلفات4.4.4
 

يتضح أن فصل الصيف ىو الوقت المفضل من قبل مزارعي الدفيئات الزراعية لتمقي التدريب في 
، يميو في الترتيب فصل الشتاء بنسبة %52.94اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث شكمت ما نسبتو  

، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث التفضيل فصل الخريف، أما فصل الربيع في المرتبة 24.7%
ويمكن تفسير ذلك من حيث وقت الفراغ لممزارعين، حيث . (17. 4الجدول )% 5.88األخيرة بنسبة 

أن فصل الربيع يكون فيو المزارعين أكثر انشغاال لذا جاء في المرتبة الخيرة، أما فصل الخريف فيكون 
المزارعين منشغمين في تحضير الدفيئات لمزراعة وعممية الزراعة إضافة إلى أن المحصول داخل 
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الدفيئات يتطمب عناية اكبر في مراحل نموه األولى، وبالنسبة لفصل الشتاء فيكون لدى المزارع وقت 
فراغ الن نمو النبات فيو يكون بطيئا وبالتالي العمميات الزراعية التي يتطمبيا المحصول تكون اقل، 

ومن الطبيعي أن يكون فصل الصيف ىو المفضل ليم الن الدفيئات تكون خالية بعد انتياء 
.  المحصول وارتفاع درجة حرارة الصيف ال يمكن المزارعين من زراعتيا

 
الوقت المناسب من السنة والتكرار والنسبة المئوية : 17.4جدول 

 
النسبة المئوية التكرار الوقت المناسب من السنة 

 24.70% 42فصل الشتاء 

 5.88% 10فصل الربيع 

 52.94% 90فصل الصيف 

 16.47% 28فصل الخريف 

 
:   الوقت المفضل من اليوم لتمقي التدريب في اإلدارة المتكاممة لآلفات5.4.4

 
أن الوقت المفضل من اليوم لتمقي التدريب في اإلدارة المتكاممة  (18 .4 )بينت النتائج في جدول

لآلفات ىو وقت الظييرة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظير حيث كانت نسبتو 
، ثم فترة الميل بنسبة %19.33، تمتيا من حيث التفضيل الفترة الصباحية بنسبة 51.93%
%. 13.25، وجاءت فترة العصر اقل الفترات تفضيبل بنسبة 15.46%

ويفسر ذلك عمى أساس أن فترة الظييرة تكون فترة راحة وفراغ لممزارعين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة 
.  داخل الدفيئات وقت الظييرة، خصوصا أن المزارعين يفضمون تمقي التدريب في فصل الصيف

    
. الوقت المفضل من اليوم والتكرار والنسبة المئوية: 18.4جدول 

 
النسبة المئوية التكرار الوقت المناسب من اليوم 

 19.33% 35 (قبل العاشرة صباحا)الفترة الصباحية 

 51.93% 94 ( بعد الظير2 – 10)فترة الظييرة 

 13.25% 24 ( مساءا6 – 3 )فترة العصر 

 15.46% 28في الميل 
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:    طول الفترة الزمنية المفضمة لمقاء التدريبي6.4.4

 
 1.88بمغ المتوسط الحسابي لطول الفترة الزمنية المفضمة لمتدريب في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات 

 ساعة، وأطول فترة 1 ساعة، وكانت اقصر فترة زمنية مفضمة 0.74ساعة، بانحراف معياري مقداره 
وكانت الفترة الزمنية المفضمة لمقاء التدريبي ىي ساعتان .  ساعات4زمنية مفضمة لمقاء التدريبي 

من المزارعين، تبلىا طول الفترة الزمنية ساعة ونصف بنسبة % 47.9حيث كانت نسبتيا 
، بينما ال يفضل المزارعين المقاء التدريبي الذي يساوي ساعتان ونصف فأكثر حيث لم 29.34%

ويتبين من ذلك أن المزارعين ال يفضمون أن . (19. 4الجدول )المزارعين  % 12.66تتجاوز نسبتو 
يزيد المقاء التدريبي عن ساعتين، أي أن أطول فترة يمكن أن ينتظم فييا المشاركين بالتدريب في لقاء 

تدريبي ىي ساعتين، سواء كان ىذا المقاء نظريا أو عمميا، الن المشاركين في التدريب لدييم 
.  ارتباطات وأعمال تنتظرىم، لذا عند تصميم البرامج التدريبية ال يجب أن تزيد مدة المقاء عن ساعتين

 
 
 
 
  

. طول الفترة الزمنية المفضمة لمقاء التدريبية والتكرار والنسبة المئوية: 19.4جدول
 

النسبة المئوية التكرار  طول الفترة الزمنية لمقاء التدريبي 
 10.17% 17ساعة 

 29.34% 49ساعة ونصف 

 47.90% 80ساعتان 

 2.39% 4ساعتان ونصف 

 10.17% 17أطول من ساعتين ونصف 

 
:  طول الفترة الزمنية المفضمة لمبرنامج التدريبي7.4.4
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أن طول الفترة الزمنية التي يفضميا المزارعون ىي من أسبوع إلى  ( 20.4)تشير النتائج في جدول 
، واقل الفترات تفضيبل ىي من أسبوعين إلى شير حيث كانت %46.4أسبوعين حيث كانت نسبتيا 

أما التدريب الذي يكون طيمة الموسم الزراعي من خبلل لقاء تدريبي أسبوعي وىو %. 13.25نسبتيا 
%.  19.33ما يسمى بالمدارس الحقمية لتدريب المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات فكانت نسبتو 

 
عمى الرغم من أن المزارعين ال يفضمون أن يزيد طول البرنامج التدريبي عن أسبوع إلى أسبوعين 

، حيث كانت أعمى نسبة من (12.4)ساعة تدريبية كما أشارت النتائج في جدول  (24_12)بمعدل 
يفضمون التدريب طيمة الموسم الزراعي % 19.2المزارعين ضمن ىذه الفئة، إال أن ىناك نسبة 

ولعل الميم في طول الفترة الزمنية . بمقاءات أسبوعية وىو ما يعرف بمدارس المزارعين الحقمية
لمبرنامج التدريبي ىو تغطية كافة جوانب اإلدارة المتكاممة لآلفات، فإذا كان البرنامج مكثفا وكانت 

المقاءات يومية أو يوم بعد يوم، ففي ىذه الحالة فان المزارعين ال يفضمون ان يزيد طول البرنامج عن 
أسبوعين، الن المزارعين يجدون صعوبة في االلتزام بسبب التزاماتيم، وىذه الفترة من الزمن غير كافية 
لتغطية معارف وممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات لكثرة ما يحتويو البرنامج من معارف وممارسات ال 

لذا عند تصميم البرامج التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات ال بد من األخذ بعين . بد من تغطيتيا
االعتبار ىذه القضايا  من خبلل الموائمة بين المحتوى التدريبي لمبرنامج وبين الفترة الزمنية التي 

ولقد تنبيت ليذه . يتطمبيا واآللية المثمى التي تجعل المزارعين ينتظمون في التدريب أطول فترة ممكنة
 ، FAO))المشكمة بعض الجيات الدولية المعنية في الموضوع كمنظمة الزراعة والغذاء العالمي

الذي ينتظم فييا عدد من  (Farmer Field School)فأوجدت ما يسمى مدارس المزارعين الحقمية 
مزارعي المحصول الواحد أسبوعيا طيمة الموسم الزراعي لممحصول، وقد كانت نسبة من يفضمون ىذه 

لذا يجب التركيز عمى ىذا النمط عند تصميم البرامج التدريبية . من المبحوثين% 19.2الطريقة 
لئلدارة المتكاممة لآلفات، ألنو يسمح لممشاركين بالتعايش مع اآلفات التي تصيب محصوليم طيمة 

.  الموسم ومناقشتيا مع مدربيم ومع غيرىم من المزارعين
   

. طول الفترة الزمنية المفضمة لمدورة التدريبية والتكرار والنسبة المئوية: 20.4جدول 
 

النسبة المئوية التكرار  طول الفترة الزمنية لمدورة التدريبية 
 20.99% 38 ( ساعة تدريبية12اقل من  )اقل من أسبوع 

 46.40% 84( ساعة تدريبية (24-12)من أسبوع إلى أسبوعين 

 13.25% 24من أسبوعين إلى شير  
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 19.33% 35طيمة الموسم الزراعي من خبلل لقاءات أسبوعية 

 
  الطرق التدريبية المفضمة في تدريب اإلدارة المتكاممة لآلفات من قبل مزارعي الدفيئات 8.4.4
: الزراعية

 
 العينة  وفقا أفرادبعد ترتيب الطرق التدريبية المستخدمة في تدريب اإلدارة المتكاممة لآلفات من قبل 

، جاءت الطرق التي تركز عمى (7-1)لؤلفضمية حيث أعطيت الطريقة األكثر تفضيبل الرقم األقل 
الجانب العممي في التدريب في المراتب األولى، حيث كانت طريقة اخذ حقل كحالة دراسية وتطبيق 

، تبلىا طريقة الجولة والزيارة الحقمية و 2.33جوانب التدريب فيو في المركز األول بمتوسط حسابي 
 لكل منيا، في حين جاءت 3.12طريقة توضيح الطريقة الصحيحة بمثال في الحقل بمتوسط حسابي 

، وجاءت طريقة 3.63طريقة المحاضرة في قاعة مغمقة في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مقداره 
المبلحظة والتفاعل مع المشكمة وطريقة التمارين وطريقة إعطاء مواضيع لمقراءة في المراكز الثبلث 

من ىنا يتبين لنا .  عمى التوالي5.42، 5.27، 5.04األخيرة من حيث التفضيل بمتوسطات حسابية 
أن المزارعين ييتمون بالجوانب العممية أكثر من النظرية في التدريب لذا وضعوا الطرق التي تكسبيم 
الميارات العممية في المراتب األولى، إضافة إلى أنيم لم ييمموا الجانب النظري فجاء ترتيبيم ألسموب 

لذا يجب التركيز عمى الجوانب العممية عند تصميم البرامج التدريبية . المحاضرة بعدىا مباشرة
. والتخطيط ليا، والتركيز عمى طرق التدريب العممية أكثر من المحاضرة في القاعات المغمقة

 
   مبادئ اإلدارة المتكاممة لآلفات التي يرغب مزارعي الدفيئات الزراعية بحضور تدريب فييا 9.4.4

: حسب األولوية
 

بعد ترتيب مبادئ اإلدارة المتكاممة لآلفات التي يرغب المزارع بالتدريب عمييا حسب األولوية، حيث 
، جاءت المبادئ التي تتعمق باآلفة من حيث (10-1)أعطي المبدأ األكثر تفضيبل الرقم األقل من 

تحديدىا وفيم دورة حياتيا وتقنيات منع حدوث اإلصابة بيا في المراكز الثبلث األولى بمتوسط 
 عمى التوالي،  تمتيا المبادئ التي تتعمق بالكائنات التي تستخدم بالمكافحة 4.9  و4.7 و4.6حسابي 

 و 5.31 و5.1الحيوية وتقييم الخطر من اآلفة وتحديد الحد االقتصادي والحرج بمتوسط حسابي 
 عمى التوالي، بينما جاءت مبادئ اختيار المبيدات والتعقيم وتقنيات المراقبة والتفتيش واستخدام 5.5

الجدول ) عمى التوالي 7.2 و 6 و5.8 و5.6السجبلت في المراكز األربعة األخيرة، بمتوسط حسابي 
4 .21  .)

. مبادئ اإلدارة المتكاممة لآلفات والمتوسط الحسابي والرتبة: 21.4جدول 



 84 

 
الرتبة المتوسط الحسابي مبادئ اإلدارة المتكاممة لآلفات 

 8 5.80التعقيم 
تقنيات منع حدوث اإلصابة باآلفة من خبلل الممارسات الزراعية والفيزيائية 

والميكانيكية 
4.90 3 

 9 6.0تقنيات المراقبة والتفتيش والعد 
 1 4.60تحديد اآلفات بشكل دقيق 

 5 5.31تقييم الخطر من اآلفة 
 6 5.50تحديد الحد االقتصادي والحرج لآلفات 

 2 4.70فيم دورة حياة اآلفة وسموكيا والطور الضار في دورة حياتيا 
 4 5.10المعرفة بالكائنات التي تستخدم في المكافحة ودورة حياتيا وعممية إطبلقيا 

 7 5.60اختيار المبيدات الكيماوية واستخدام المبيدات الخفيفة 
استخدام السجبلت الخاصة بعممية المكافحة المتكاممة مثل سجبلت العد 

ضافة الكيماويات . والمراقبة وا 
7.20 10 

 
 

   االحتياجات التدريبية لمزارعي الدفيئات في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات 5.4
 

 درجة كحد 108 درجة كحد أدنى و37تراوحت درجة االحتياجات التدريبية لممزارعين أفراد العينة بين 
 درجة،  كما 15.5 درجة وانحراف معياري مقداره 71.3أعمى بمتوسط احتياجات تدريبية مقدارىا 

أن أعمى نسبة من المزارعين جاءت ضمن  فئة االحتياجات  (22.4)تشير البيانات في جدول 
، تمتيا %48.06 درجة بنسبة 84 و 61التدريبية المتوسطة و الذين تراوحت احتياجاتيم التدريبية بين 

 درجة 60 و 37فئة االحتياجات التدريبية دون المتوسطة التي تراوحت احتياجاتيم التدريبية فييا بين 
، في حين جاءت فئة المزارعين ذوي االحتياجات التدريبية فوق المتوسطة والتي %32.59بنسبة 

%. 19.33 درجة في المرتبة الثالثة بنسبة 108 و85تراوحت احتياجاتيم التدريبية فييا بين 
 

. االحتياجات التدريبية والتكرار والنسبة المئوية: 22.4جدول 
 

النسبة المئوية التكرار الفئة 
 32.59% 59( 60-37)احتياجات تدريبية دون المتوسطة
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 48.06% 87( 84-61)احتياجات تدريبية متوسطة 

 19.33% 35( 108-85)احتياجات تدريبية فوق المتوسطة

  
:  اختبار الفرضية المتعمقة باالحتياجات التدريبية والعوامل المستقمة1.5.4

 
والختبار الفرضية التي تنص  عمى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية لممزارعين في اإلدارة 

المتكاممة لآلفات وبين كل من المتغيرات البحثية المستقمة كل عمى حدا ، تم استخدام معامل االرتباط 
التدريب )البسيط لبيرسون، ولتحديد طبيعة العبلقة أالرتباطيو واتجاىاتيا بين سبعة متغيرات وىي 

والمستوى التعميمي والخبرة الزراعية في مجال الدفيئات وعمر المزارع ومساحة الحيازة الزراعية من 
وبين  (الدفيئات والتفرغ لمعمل الزراعي ومصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات

: حيث كانت النتائج كما يمي. االحتياجات التدريبية
 
 
 
 

:   عدد الدورات التدريبية1.1.5.4
 

تم اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات وبين عدد الدورات التدريبية التي شارك بيا المزارع، وتبين وجود 
عبلقة ارتباطيو سالبة بين احتياجات مزارعي الدفيئات التدريبية  في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين 

،  (23.4جدول ) 0.235 –متغير عدد الدورات التدريبية، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
 وجد أنيا غير معنوية، وبناء عميو يمكن رفض 0.05وعند اختبار معنوية العبلقة عند مستوى 

الفرض اإلحصائي وقبول الفرض النظري البديل الذي ال يرى وجود عبلقة سالبة بين االحتياجات 
.  التدريبية وعدد الدورات التي شارك بيا المزارع

  
بدران وأبو ) ، (97أرمانيوس،  )حيث لم يثبت وجود عبلقة وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو 

، (95العمر،)، (2000أبو حممية، ) ،  (98احمد، ) ، وتتعارض مع ما توصل إلية (97حميمة، 
( . Manikrama ،2002) ، (2004األزعر،)
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:  المستوى التعميمي لممزارعين2.1.5.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات وبين المستوى التعميمي لممزارع، تبين عدم وجود عبلقة ارتباطيو 

سالبة معنوية بين احتياجات مزارعي الدفيئات التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير 
، (23.4جدول) 0.044- المستوى التعميمي لممزارعين، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون   

، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول 0.05وقد تم اختبار العبلقة عند مستوى احتمالي 
الفرض النظري البديل الذي ال يرى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية و المستوى التعميمي 

. لممزارعين
 

و رزق  (2001ارمانيوس، )و (2000حسن ،)وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من 
( 1976الخولي، )و  (1999حجراس، )وتتعارض مع ما توصل اليو . FAO (1990))و (2000)
(.  1995إسماعيل، )و   (1986عبد المقصود وآخرون، )و  (1993الصاوي،)و

منيم كان تعميميم % 86وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع المستوى التعميمي ألفراد العينة، حيث أن أكثر من 
وعمى الرغم من ذلك لم يثبت . فقط كان تعميميم أساسي فما دون% 13ثانوي فأكثر، وان حوالي 

وجود عبلقة عكسية بين االحتياجات التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين المستوى التعميمي 
لممزارع، وان دل ذلك عمى شيء فأنما يدل عمى حاجة برامج اإلدارة المتكاممة إلى التعميم والتدريب، 

. كونيا تشمل مدى واسع  دقيق من آليات إدارة اآلفات
 

:  الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات الزراعية3.1.5.4
 

 عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات وبين الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات، تبين وجود عبلقة 

ارتباطيو سالبة بين احتياجات مزارعي الدفيئات التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير 
 0.295 –الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات الزراعية، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

، وبناء عميو فبل 0.05وعند اختبار معنوية العبلقة وجد أنيا معنوية عند مستوى . (23.4جدول )
يمكن رفض الفرض اإلحصائي الذي يتعمق بيذي المتغيرين، وبالتالي ال يمكن قبول الفرض النظري 
البديل الذي يقضي بعدم وجود عبلقة معنوية بين االحتياجات التدريبية لمزارعي الدفيئات في اإلدارة 

. المتكاممة لآلفات وبين الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات
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وقد اتفقت ىذه النتيجة مع توقعات الباحث التي افترضت أن تقل االحتياجات التدريبية في مجال 
اإلدارة المتكاممة لآلفات بزيادة الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات الزراعية، وذلك لما لتراكم الخبرة من 

دور ميم في تكوين معارف وممارسات المزارعين، وبالتالي فكمما زادت خبرة المزارع تقل احتياجاتو 
. التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات

  
:  عمر المزارع4.1.5.4

 
عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية لمزارعي  

الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين عمر المزارع، تبين عدم وجود عبلقة ارتباطيو سالبة معنوية 
بين احتياجات مزارعي الدفيئات التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير عمر المزارع، حيث 

، وقد تم اختبار العبلقة عند مستوى (23.4جدول ) 0.148-كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض النظري البديل الذي ال يرى 0.05احتمالي 

. وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية و عمر المزارع
عويس، )وتتعارض مع ما توصل إليو كل من  (2000حسن، ) وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إلية 

(. 1999حجراس، )و (1986عبد المقصود وآخرون، )و  (1978
 

منيم أعمارىم % 65وقد يعزى تفسير ىذه النتيجة إلى انخفاض عمر المزارعين أفراد العينة، حيث ان 
 عاما، فبارتفاع السن يزداد تعرض المزارعين لممواقف والظروف والفرص التعميمية كما 40تقل عن 

يزداد تعرضيم لمصادر المعمومات المختمفة مما يزيد قدراتيم ومعارفيم وبالتالي تنخفض احتياجاتيم 
. التدريبية

 
:    مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات5.1.5.4

 
عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية لمزارعي  
الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات، تبين عدم وجود 

عبلقة ارتباطيو سالبة معنوية بين احتياجات مزارعي الدفيئات التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات 
  0.121-وبين متغير مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

، وعميو يمكن رفض الفرض 0.05وقد تم اختبار العبلقة عند مستوى احتمالي  (23.4جدول )
اإلحصائي وقبول الفرض النظري البديل الذي ال يرى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية و مساحة 

 FAO)و  (Khaled, 2002)الحيازة الزراعية، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من  
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، وتتعارض مع ما توصل اليو كل من   (1991)المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )و (1990)
(.  2000رزق وآخرون، )و (1978عويس، )و (1986الخولي، )
 

:   التفرغ لمعمل الزراعي6.1.5.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية لمزارعي  
الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين التفرغ لمعمل الزراعي، تبين عدم وجود عبلقة ارتباطيو 

سالبة معنوية بين احتياجات مزارعي الدفيئات التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير التفرغ 
وقد تم اختبار  ( 23.4جدول ) 0.061-لمعمل الزراعي، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض النظري 0.05العبلقة عند مستوى احتمالي 
وقد يرجع ذلك . البديل الذي ال يرى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية و التفرغ لمعمل الزراعي

.  إلى أن غالبية المبحوثين كانوا متفرغين لمعمل الزراعي ،لذا يثبت وجود عبلقة
 
 
 
 

:  مصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات7.1.5.4
 

 عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين االحتياجات التدريبية في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات وبين تعرض المزارع لمصادر المعمومات في اإلدارة المتكاممة 
لآلفات، تبين وجود عبلقة ارتباطيو سالبة بين احتياجات مزارعي الدفيئات التدريبية في اإلدارة 

المتكاممة لآلفات وبين متغير مصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث كانت قيمة 
، وعند اختبار معنوية العبلقة وجد أنيا معنوية عند (23.4جدول )- 0.313معامل ارتباط بيرسون 

، وبناء عميو ال يمكن رفض الفرض اإلحصائي الذي يتعمق بيذي المتغيرين الذي 0.05مستوى 
يقضي بوجود عبلقة معنوية بين االحتياجات التدريبية لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات 
وبين  تعرضيم لمصادر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات، وتتعارض ىذه النتيجة مع ما 

وتتفق . (2000)، في حين أنيا تتفق مع ما توصمت إليو الصاوي، (1999حجراس،  )توصل إليو
ىذه النتيجة مع توقعات الباحث، حيث من المفترض أن تقل االحتياجات التدريبية لممزارع كمما تنوعت 

. مصادر المعمومات التي يتعرض ليا المزارع  في اإلدارة المتكاممة لآلفات
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  أن المتغيرات المستقمة المتضمنة في البحث مجتمعة ترتبط مع االحتياجات التدريبية لمزارعي 
 وىي قيمة معنوية عند R 0.46))الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات بمعامل ارتباط متعدد قدره

 ، وتعكس ىذه النتائج وجود 1.59 استنادا إلى قيمة ف التي بمغت قيمتيا 0.05المستوى االحتمالي 
. عبلقة ارتباطية بين العوامل المستقمة مجتمعة وبين المتغير التابع

 
من التباين % 21.4أن المتغيرات المستقمة  مسئولة عن تفسير   (23.4)كما تشير النتائج في جدول 

في االحتياجات التدريبية لمزارعي الدفيئات في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث بمغت قيمة 
 ، وتؤكد ىذه النتيجة  أن ىناك متغيرات ليا دور واضح في تفسير 0.214( R^2)معامل التحديد 

. الجزء الباقي من التباين في المتغير التابع التي يمكن أن تتضمنيا دراسات أخرى مستقبمية
 

وقد بمغت قيمة معامل االنحدار لكل من الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات ومتغير مصادر 
 عمى الترتيب، وبمغت قيمة ت المحسوبة الختبار معنوية كل 1.397-  و0.805 –المعمومات 

،  ويستدل 0.05 عمى التوالي، وىي قيم معنوية عند مستوى احتمالي 2.344  – و 2.138 –منيما 
من ىذه النتائج أن ىذين المتغيرين تسيم أسياما معنويا في تفسير التباين في االحتياجات التدريبية 

لمزارعي الدفيئات في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات، وعند مقارنة معامل االنحدار مع معامل االرتباط 
البسيط من حيث المعنوية واالتجاه يتبين أن معامل االرتباط واالنحدار لمتغيرات الخبرة الزراعية في 
مجال الدفيئات ومصادر المعمومات، معنويان وفي نفس االتجاه السالب ويدل ذلك عمى أن العبلقة 
بين ىذه المتغيرين والمتغير التابع ال تتأثر من حيث المعنوية واالتجاه باستبعاد اثر جميع المتغيرات 

. األخرى
 

أن قيمة معامل االنحدار لمتغيرات عدد الدورات التدريبية والتحصيل  (23.4) كما يتبين من جدول 
-،  0.254، 0.831، 1.612 –العممي والعمر و الحيازة الزراعية و التفرغ لمعمل الزراعي كانت 

، 0.224، 0.963 – عمى الترتيب وبمغت قيمة ت المحسوبة الختبار معنويتيا 0.211، 0.006
 عمى الترتيب، وىي قيم لم تثبت معنويتيا عند أي من المستويات 0.034، 0.003، 0.829

االحتمالية، أي أن لم يثبت إسياميا في تفسير التباين في االحتياجات التدريبية لمزارعي الدفيئات في 
.    اإلدارة المتكاممة لآلفات

معامل ارتباط بيرسون ومعامل االنحدار لبلحتياجات التدريبية والعوامل المستقمة : 23.4 جدول 
. المدروسة

معامل االنحدار معامل ارتباط بيرسون العوامل المستقمة 
 1.612-  0.235-  عدد الدورات التدريبية التي اشترك بيا المزارع –أ 
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 0.831 0.044- المستوى التعميمي لممزارع - ب
* 0.805- * 0.285- الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات - ت
 0.254 0.148- عمر المزارع - ث
 0.006- 0.121- الحيازة الزراعية من الدفيئات - ج
 0.211 0.061- التفرغ لمعمل الزراعي - ح
 * 1.397-* 0.313- مصدر المعمومات في اإلدارة المتكاممة لآلفات - خ

 0.01معنوي عند مستوى احتمالي                                        ** 0.46 =  (R)معامل االرتباط المتعدد 

  0.05معنوي عند مستوى احتمال                                                * R^2  = 0.214)  )معامل التحديد 

 * 1.59=  (F) قيمة 

 

 

 

 

 

 

  المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات 6.4
 

 درجة كحد أقصى، 46 درجة كحد أدنى و16تراوح المستوى المعرفي لممزارعين أفراد العينة بين 
 درجة، وتشير النتائج في 6.06 درجة، وانحراف معياري مقداره 30.85بمتوسط مستوى معرفي قدره 

أن أعمى نسبة من مزارعي الدفيئات جاءت ضمن فئة المستوى المعرفي المتوسط  (24.4)جدول 
،  %61.32 درجة بنسبة 35 و 26والذي تراوح المستوى المعرفي ليم باإلدارة المتكاممة لآلفات بين 

تمتيا فئة فوق المتوسط من المزارعين الذين كان مستوى معرفتيم في اإلدارة المتكاممة لآلفات يتراوح 
، في حين جاءت فئة المزارعين ذوي المستوى المعرفي دون %23.2 درجة، بنسبة 46 و 36بين 

%. 615.4 درجة في المرتبة الثالثة بنسبة 25 و 16المتوسط والذي تراوح المستوى المعرفي ليم بين 
 

. المستوى المعرفي لممزارعين والتكرار والنسبة المئوية: 24.4جدول
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النسبة المئوية التكرار  فئات المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات 
 15.46% 28درجة  (25-16)مستوى معرفي دون المتوسط 

 61.32% 111درجة  (35-26)مستوى معرفي متوسط   

 23.20.% 42درجة  (46-36)مستوى معرفي فوق المتوسط 
 فقرة تتعمق باإلدارة المتكاممة لآلفات والتي حصل عمييا المزارع من الحد األقصى 50ىي درجة المستوى المعرفي لممزارع في : الدرجة*

. درجة50
 

:  اختبار الفرضية المتعمقة بالمستوى المعرفي لممزارعين والعوامل المستقمة1.6.4
 

والختبار الفرضية التي تنص  عمى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات وبين كل من المتغيرات البحثية المستقمة كل عمى حدة ، تم استخدام معامل االرتباط 

التدريب )البسيط لبيرسون لتحديد طبيعة العبلقة االرتباطيو واتجاىاتيا بين سبعة متغيرات وىي 
والمستوى التعميمي والخبرة الزراعية في مجال الدفيئات وعمر المزارع ومساحة الحيازة الزراعية من 

وبين المستوى  (الدفيئات والتفرغ لمعمل الزراعي ومصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات
: المعرفي، حيث كانت النتائج كما يمي

 
 

:   عدد الدورات التدريبية1.6.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات 
في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين عدد الدورات التدريبية التي شارك بيا المزارع، تبين وجود عبلقة 
ارتباطيو بين المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات  في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير عدد 

وعند اختبار  (25.4جدول ) 0.416الدورات التدريبية، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
 وجد أنيا معنوية، ، وبناء عميو فبل يمكن رفض الفرض اإلحصائي 0.01معنوية العبلقة عند مستوى 

الذي يتعمق بيذي المتغيرين وبالتالي ال يمكن قبول الفرض النظري البديل الذي يقضي بعدم وجود 
عبلقة معنوية بين المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين عدد الدورات 
التدريبية الذي شارك فييا المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو 

(. 2004األزعر ) و(Manikrama, 2002)،  و(1997بدران وابو حميمة،)
 



 92 

وتشير العبلقة المعنوية الموجبة إلى أن المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات يزداد 
بزيادة عدد الدورات التدريبية الذي يشارك بيا المزارع، فالمعارف والمواقف التعميمية التي تنتج عن 

. التدريب تتراكم آثارىا المعرفية مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى المعرفي لممزارع
 

:  المستوى التعميمي لممزارعين2.6.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي  في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات وبين المستوى التعميمي لممزارع، تبين عدم وجود عبلقة ارتباطيو 
معنوية بين المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير المستوى 

، وقد تم اختبار (25.4جدول )0.075التعميمي لممزارعين، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض النظري 0.05العبلقة عند مستوى احتمالي 

البديل الذي ال يرى وجود عبلقة  بين المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات 
. والمستوى التعميمي لمزارعي الدفيئات

 
  (   FAO(1990)و   (2000) رزقإليو  وقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل 

، وعبد المقصود وآخرون، (1993الصاوي، )، و(1976عبد الغفار،)وتعارضت مع ما توصل إليو 
(.   2001إسماعيل، )و  (1986

 
من المبحوثين كان تعميميم ثانوي فأكثر إال انو لم يثبت وجود عبلقة % 86وعمى الرغم من ان 

معنوية بين التحصيل العممي لممزارع والمستوى المعرفي لو في اإلدارة المتكاممة لآلفات، ويمكن إرجاع 
ذلك إلى حاجة اإلدارة المتكاممة لآلفات إلى التدريب والتعميم، خصوصا أنيا تعتد عمى جوانب نظرية 

. وجوانب عممية ال يمكن معرفتيا إال بالممارسة
 
:  الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات الزراعية3.6.4 
 

 عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي  في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات وبين الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات، تبين وجود عبلقة 

ارتباطيو بين المستوى المعرفي  لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير الخبرة 
 0.434الزراعية في مجال الدفيئات الزراعية، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون  

، وبناء عميو فبل 0.01، وعند اختبار معنوية العبلقة وجد أنيا معنوية عند مستوى (25.4جدول)
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يمكن رفض الفرض اإلحصائي الذي يتعمق بيذي المتغيرين وبالتالي ال يمكن قبول الفرض النظري 
البديل الذي يقضي بعدم وجود عبلقة معنوية بين المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة 

. المتكاممة لآلفات وبين الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات
 

وتتفق ىذه النتيجة مع توقعات الباحث التي افترضت زيادة المستوى المعرفي لممزارع في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات بزيادة خبرتو في مجال الدفيئات الزراعية، حيث أن تراكم الخبرة العممية يؤدي إلى 

.  زيادة المستوى المعرفي لممزارع
 

:  عمر المزارع4.6.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي لمزارعي  الدفيئات 
في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين عمر المزارع، تبين عدم وجود عبلقة ارتباطيو معنوية بين المستوى 
المعرفي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير عمر المزارع، حيث كانت قيمة 

، 0.05، وقد تم اختبار العبلقة عند مستوى احتمالي (25.4جدول) 0.173معامل ارتباط بيرسون 
وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض النظري البديل الذي ال يرى وجود عبلقة بين 

. المستوى المعرفي في اإلدارة المتكاممة لآلفات و عمر المزارع
(. 1994الفييد، )و (1986النصار،)  واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من  

الطنوبي، )و  (2001مدكور وصفاء، )وقد تعارض ت ىذه النتائج مع ما توصل إليو كل من  
1986 .)

وعدم  وجود عبلقة بين عمر المزارع والمستوى المعرفي لو في اإلدارة المتكاممة لآلفات يمكن أن يعزى 
ذلك إلى انخفاض العمر بالنسبة ألفراد العينة ومعارف اإلدارة المتكاممة لآلفات التي قد تطمب معارف 

. كبيرة
   

:   مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات5.6.4
  

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي  لمزارعي  
الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات، تبين عدم وجود 
عبلقة ارتباطيو معنوية بين المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين 

جدول ) 0.147متغير مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي 0.05، وقد تم اختبار العبلقة عند مستوى احتمالي (25.4
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وقبول الفرض النظري البديل الذي ال يرى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي و مساحة الحيازة 
، وتعارضت مع توصل إليو  (khaled, 2002)الزراعية، واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو  

(. 1986رزق وآخرون، )و  (1978عويس، )و (1986الخولي، )كل من 
 

:   التفرغ لمعمل الزراعي6.6.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي لمزارعي  الدفيئات 
في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين التفرغ لمعمل الزراعي، تبين عدم وجود عبلقة ارتباطيو معنوية بين 
المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير التفرغ لمعمل الزراعي، 

، وقد تم اختبار العبلقة عند (25.4جدول ) 0.114 –حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض النظري البديل الذي ال 0.05مستوى احتمالي 

. يرى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي و التفرغ لمعمل الزراعي
 
 
 
 
 

:  مصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات7.6.4
 

 عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي في اإلدارة 
المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات وبين مصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات، تبين 

عدم وجود عبلقة ارتباطيو معنوية بين المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات 
وبين متغير مصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث كانت قيمة معامل ارتباط 

، وبناء عميو 0.05، وقد تم اختبار العبلقة عند مستوى احتمالي (25.4جدول ) 0.173بيرسون  
يمكن رفض الفرض اإلحصائي الذي يتعمق بيذي المتغيرين وقبول الفرض النظري البديل الذي ال 

.  يرى وجود عبلقة بين المستوى المعرفي ومصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات
 

  أن المتغيرات المستقمة المتضمنة في البحث مجتمعة ترتبط مع المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات 
 وىي قيمة معنوية عند المستوى 0.57 ( R)في اإلدارة المتكاممة لآلفات بمعامل ارتباط متعدد قدره 
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 ، وتعكس ىذه النتائج وجود عبلقة 2.82 التي بمغت قيمتيا F استنادا إلى قيمة0.01االحتمالي 
. ارتباطية بين العوامل المستقمة مجتمعة وبين المتغير التابع

 
من التباين % 32.6أن المتغيرات المستقمة  مسئولة عن تفسير   (25.4)كما تشير النتائج في جدول 

في المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث بمغت قيمة معامل 
 ، وتؤكد ىذه النتيجة  أن ىناك متغيرات ليا دور واضح في تفسير الجزء 0.326( R^2)التحديد 

. الباقي من التباين في المتغير التابع التي يمكن أن تتضمنيا دراسات أخرى مستقبمية
 

وقد بمغت قيمة معامل االنحدار لكل من الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات ومتغير عدد الدورات التي 
 عمى الترتيب، وبمغت قيمة ت 1.253 و0.493شارك بيا المزارع في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات

 عمى التوالي، وىي قيم معنوية عند 2.068   و2.261المحسوبة الختبار معنوية كل منيما   
،  ويستدل من ىذه النتائج أن ىذين المتغيرين تسيم أسياما معنويا في تفسير 0.05مستوى احتمالي 

. التباين في المستوى المعرفي  لمزارعي الدفيئات في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات
وعند مقارنة معامل االنحدار مع معامل االرتباط البسيط من حيث المعنوية واالتجاه يتبين أن معامل 
االرتباط واالنحدار لمتغيرات الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات وعدد الدورات التدريبية ليما معنويان 
وفي نفس االتجاه الموجب ويدل ذلك عمى أن العبلقة بين ىذه المتغيرين والمتغير التابع ال تتأثر من 

. حيث المعنوية واالتجاه باستبعاد اثر جميع المتغيرات األخرى
 

أن قيمة معامل االنحدار لمتغيرات والمستوى العممي والعمر و الحيازة  (25.4) كما يتبين من جدول 
-،  0.095، 0.131- ، 0.247 –الزراعية و التفرغ لمعمل الزراعي ومصدر المعمومات كانت 

، 0.186- ، 0.184 – عمى الترتيب وبمغت قيمة ت المحسوبة الختبار معنويتيا 0.349، 0.170
 عمى الترتيب، وىي قيم لم تثبت معنويتيا عند أي من المستويات 1.528، 0.077- ، 0.136

االحتمالية، أي أن لم يثبت إسياميا في تفسير التباين في المستوى المعرفي لمزارعي الدفيئات في 
.    اإلدارة المتكاممة لآلفات

 
. معامل ارتباط بيرسون واالنحدار لممستوى المعرفي والعوامل المستقمة المدروسة: 25.4جدول 

 
معامل االنحدار معامل ارتباط بيرسون العوامل المستقمة 

* 1.253 ** 0.416 عدد الدورات التي اشترك بيا المزارع –أ 
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 0.247-  0.075المستوى التعميمي لممزارع - ب
* 0.493** 0.434الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات - ت
 0.131-   0.173عمر المزارع - ث
 0.095 0.147الحيازة الزراعية في مجال الدفيئات - ج
 0.170-  0.114-التفرغ لمعمل الزراعي - ح
مصدر معمومات  المزارع  في اإلدارة - خ

المتكاممة لآلفات 
0.173 0.349 

                                                                                0.01معنوي عند مستوى احتمالي                                                             ** 0.57(= R)معامل االرتباط المتعدد 

  0.05معنوي عند مستوى احتمال                                                                 * 0.326( = R^2 )معامل التحديد 

 ** F = 2.82قيمة 

 
 
 
 
 
 
 

 مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات  7.4
 

 0كان المدى النظري الذي أعطي لمستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة من 
، وقد أشارت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات 100إلى 

 درجة كحد أقصى، بمتوسط مستوى 67 درجة كحد أدنى و25قد تراوح لممزارعين أفراد العينة بين 
( 26.4) درجة، وتشير النتائج في جدول 10.54 درجة، وانحراف معياري مقداره 47.83تطبيق قدره 

أن أعمى نسبة من مزارعي الدفيئات جاءت ضمن فئة مستوى التطبيق المتوسط والذي تراوح مستوى 
، تمتيا فئة فوق  %48.1 درجة بنسبة 54 و 40تطبيقيم لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات بين 

 55المتوسط من المزارعين الذين كان مستوى تطبيقيم لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات يتراوح بين 
، في حين جاءت فئة المزارعين ذوي مستوى التطبيق دون المتوسط %28.7 درجة، بنسبة 69و 

%. 23.2 درجة في المرتبة الثالثة بنسبة 39 و25والذي تراوح مستوى تطبيقيم بين 
 



 97 

.  مستوى تطبيق المزارعين لئلدارة المتكاممة لآلفات والتكرار والنسبة المئوية: 26.4جدول 
 

النسبة المئوية التكرار  فئات مستوى التطبيق لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات 
 23.20% 42درجة  (39-25)مستوى تطبيق دون المتوسط 

 48.06% 87درجة  (54-40)مستوى تطبيق متوسط   

 28.72% 52درجة  (69-55)مستوى تطبيق فوق المتوسط 

.  درجة100نقصد بيا درجة تطبيق المزارع لخمسين ممارسة في اإلدارة المتكاممة لآلفات وقد كانت القيمة القصوى ليا : الدرجة*
 

 اختبار الفرضية التي تتعمق بمستوى تطبيق المزارعين لإلدارة المتكاممة لآلفات والعوامل 1.7.4
: المستقمة

 
والختبار الفرضية التي تنص عمى عدم وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات 
اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين كل من المتغيرات البحثية المستقمة كل عمى حدة ، تم استخدام معامل 

االرتباط البسيط لبيرسون لتحديد طبيعة العبلقة االرتباطيو واتجاىاتيا بين سبعة متغيرات وىي 
التدريب والمستوى التعميمي والخبرة الزراعية في مجال الدفيئات وعمر المزارع ومساحة الحيازة )

 (الزراعية من الدفيئات والتفرغ لمعمل الزراعي ومصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات
وبين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث كانت النتائج كما 

: يمي
 

:   عدد الدورات التدريبية1.1.7.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى عدم وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي 
الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين عدد الدورات التدريبية التي شارك بيا المزارع فييا، 

تبين عدم وجود عبلقة ارتباطيو معنوية بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة 
 0.094المتكاممة لآلفات وبين متغير عدد الدورات التدريبية، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

، وبناء عميو  يمكن رفض الفرض 0.05، وقد تم اختبار معنوية العبلقة عند مستوى (27.4الجدول)
اإلحصائي الذي يتعمق بيذي المتغيرين وقبول الفرض النظري البديل الذي يقضي بوجود عبلقة بين 
مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين عدد الدورات التدريبية الذي 

. شارك فييا المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات
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:  المستوى التعميمي لممزارعين2.1.7.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى عدم وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي 
الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين المستوى التعميمي لممزارع، تبين عدم وجود عبلقة 
ارتباطيو معنوية بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير 

، وقد (27.4الجدول )  0.022المستوى التعميمي لممزارعين، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض 0.05تم اختبار العبلقة عند مستوى احتمالي 

النظري البديل الذي يرى وجود عبلقة  بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة 
واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل اليو كل من . المتكاممة لآلفات والمستوى التعميمي لمزارعي الدفيئات

عبد )و (1981الصاوي، )وتعارضت مع ما توصل إليو كل  . FAO (1990))و (1986رزق،)
(  1986المقصود وآخرون، 

 
 
 
 
 

:  الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات الزراعية3.1.7.4
 

 عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى عدم وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي 
الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات، تبين عدم وجود 
عبلقة ارتباطيو معنوية  بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين 

 0.170متغير الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات الزراعية، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون  
، وبناء عميو يمكن رفض الفرض 0.05وقد تم اختبار العبلقة  عند مستوى  (27.4الجدول )

اإلحصائي الذي يتعمق بيذين المتغيرين وقبول الفرض النظري البديل الذي يقضي بوجود عبلقة بين 
مستوى  تطبيق مزارعي الدفيئات  لممارسات  اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين الخبرة الزراعية في مجال 

. الدفيئات
 

:  عمر المزارع4.1.7.4
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عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى عدم وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي 
الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين عمر المزارع، تبين عدم وجود عبلقة ارتباطيو 
معنوية بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين متغير عمر 

، وقد تم اختبار العبلقة عند (27.4الجدول) 0.003المزارع، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض النظري البديل الذي 0.05مستوى احتمالي 

يرى وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات  اإلدارة المتكاممة لآلفات و عمر 
، (1994الفييد، )، و ( 1986النصار، )المزارع، واتفقت ىذه النتائج مع ما توصل إليو كل من 

(.  1978عويس، )تعارضت مع ما توصل إليو  
 

:   مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات5.1.7.4
  

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى عدم  وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي 
الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات، تبين عدم 

الجدول ) 0.093وجود عبلقة ارتباطيو معنوية بينيما، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي 0.05 عند مستوى احتمالي ة، وقد تم اختبار العبلق(27.4

وقبول الفرض النظري البديل الذي يرى وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات 
اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين مساحة الحيازة الزراعية من الدفيئات، واتفقت ىذه النتيجة مع ما 

و                   (1991)المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )و  (Khaked, 2002)توصمت اليو 
(FAO (1990) ورزق  (1978عويس، )و  (1986الخولي، )، وتعارضت مع ما توصل اليو

(. 2000)وآخرون 
 

:   التفرغ لمعمل الزراعي6.1.7.4
 

عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى عدم وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي  
الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين التفرغ لمعمل الزراعي، تبين عدم وجود عبلقة 

، وقد تم (27.4الجدول ) 0.025- ارتباطيو معنوية بينيما، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وعميو يمكن رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض 0.05اختبار العبلقة عند مستوى احتمالي 

النظري البديل الذي يرى وجود عبلقة بين مستوى تطبيق مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة 
. لآلفات وبين التفرغ لمعمل الزراعي
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:  مصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات7.1.7.4
 

 عند اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص عمى عدم وجود عبلقة بين  مستوى تطبيق مزارعي 
الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين مصدر معمومات المزارع في اإلدارة المتكاممة 

الجدول ) 0.361لآلفات، تبين وجود عبلقة ارتباطيو بينيما، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
، وبناء عميو يمكن رفض 0.05، وعند اختبار معنوية العبلقة وجد أنيا  معنوية عند مستوى (27.4

الفرض اإلحصائي الذي يتعمق بيذي المتغيرين الذي يقضي بعدم وجود عبلقة بين مستوى تطبيق 
مزارعي الدفيئات لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين مصدر معمومات المزارع في اإلدارة 

وقبول الفرض البديل الذي يقضي بجود عبلقة بين مستوى تطبيق المزارعين . المتكاممة لآلفات
. لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات وبين مصادر المعمومات التي يتعرض ليا المزارع فييا

 
أن المتغيرات المستقمة المتضمنة في البحث مجتمعة ترتبط مع مستوى تطبيق المزارعين لممارسات 

 (  R )اإلدارة المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات بمعامل ارتباط متعدد 
 التي بمغت قيمتيا F استنادا إلى قيمة 0.05 وىي قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي 0.41قدره 
.  ، وتعكس ىذه النتائج وجود عبلقة ارتباطية بين العوامل المستقمة مجتمعة وبين المتغير التابع1.2

 
من التباين % 17أن المتغيرات المستقمة  مسئولة عن تفسير   (27.4)كما تشير النتائج في جدول 

في مستوى تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات ، حيث بمغت قيمة معامل التحديد 
(R^2 )0.17 وتؤكد ىذه النتيجة  أن ىناك متغيرات ليا دور واضح في تفسير الجزء الباقي من ، 

. التباين في المتغير التابع التي يمكن أن تتضمنيا دراسات أخرى مستقبمية
 

 ، وبمغت قيمة ت المحسوبة 1.131وقد بمغت قيمة معامل االنحدار لمتغير مصادر المعمومات 
،  ويستدل من ذلك أن ىذا 0.05، وىي قيمة معنوية عند مستوى احتمالي 2.571الختبار المعنوية 

المتغير يسيم إسياما معنويا في تفسير التباين في مستوى تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة 
. المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات

 
وعند مقارنة معامل االنحدار مع معامل االرتباط البسيط من حيث المعنوية واالتجاه يتبين أن معامل 
االرتباط واالنحدار لمتغير مصدر المعمومات معنويان  وفي نفس االتجاه الموجب ويدل ذلك عمى أن 

العبلقة بين ىذه المتغير والمتغير التابع ال تتأثر من حيث المعنوية واالتجاه باستبعاد اثر جميع 
. المتغيرات األخرى
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أن قيمة معامل االنحدار لمتغيرات عدد الدورات التدريبية والتحصيل  (27.4) كما يتبين من جدول 

- ،     0.360العممي والخبرة الزراعية والعمر و الحيازة الزراعية و التفرغ لمعمل الزراعي كانت 
 عمى الترتيب وبمغت قيمة ت المحسوبة الختبار 0.041-، 0.089، 0.122-،  0.358، 0.584
عمى الترتيب، وىي قيم 0.009- ، 0.066- ، 0.574-، 1.022، 0.226- ، 0.308معنويتيا 

لم تثبت معنويتيا عند أي من المستويات االحتمالية، أي أن لم يثبت إسياميا في تفسير التباين في 
.   مستوى تطبيق المزارعين لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات

 
 
 
 
 
 
 

معامل ارتباط بيرسون واالنحدار لمستوى تطبيق الممارسات والعوامل المستقمة : 27.4جدول 
. المدروسة

 
معامل االنحدار معامل ارتباط بيرسون العوامل المستقمة 

 0.360 0.094 عدد الدورات التدريبية –أ 
 0.584-  0.022المستوى التعميمي - ب
 0.358 0.170الخبرة الزراعية - ت
 0.122-  0.003عمر المزارع - ث
 0.089-  0.093الحيازة الزراعية - ج
 0.041-  0.025-التفرغ لمعمل الزراعي - ح
* 1.131  * 0.361مصدر المعمومات - خ

 0.01معنوي عند مستوى                                  ** 0.41 (= R)معامل االرتباط المتعدد
 0.05معنوي عند مستوى                                        * 0.17 (= R^2)معامل التحديد 

 * F = 1.2قيمة 
 

  دور التدريب في نقل معارف وممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات 8.4
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لئلجابة عمى السؤال المتعمق بيذا الجانب تم سؤال المبحوث سؤالين منفصمين األول بخصوص 

المعارف التي كانت نتيجة لمتدريب والثاني بخصوص الممارسات التي طبقيا وكانت تطبيقيا نتيجة 
أما الجانب األول الذي يتعمق بالمعارف، حيث كان المدى النظري لدور التدريب في نقل . لمتدريب  

 درجة، وقد بمغ المتوسط الحسابي لدور التدريب 50 – 0معارف اإلدارة المتكاممة لآلفات يتراوح من 
 درجة، في حين 9.46 درجة بانحراف معياري مقداره 20.94في نقل معارف اإلدارة المتكاممة لآلفات 

 درجو واقل قيمة لدور 44بمغت قيمة اكبر دور لمتدريب في نفل معارف اإلدارة المتكاممة لآلفات 
 درجات، وقد تم تقسيم أفراد العينة تبعا لدور التدريب في تكوين معارفيم في اإلدارة 3التدريب 

المتكاممة لآلفات إلى ثبلث فئات، األولى كان لمتدريب دور متوسط  والذي تراوح دور التدريب فييا 
، %55.8 درجة، وقد كانت اكبر نسبة من المزارعين تقع ضمن ىذه الفئة بنسبة 30 إلى 17من 

 درجة، وقد شكمت 16 إلى 3تمتيا في الترتيب الفئة التي كان لمتدريب دور منخفض حيث تراوح بين 
فجاءت في  ( درجة44  – 31 )من المزارعين، أما فئة دور التدريب المرتفع % 28.72ما نسبتو 

(. 28. 4الجدول  )%15.46المرتبة الثالثة بنسبة 
. ويدل ذلك عمى انو كان لمتدريب دور منخفض في معارف المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات

 
. دور التدريب في نقل معارف المزارعين  والتكرار والنسبة المئوية: 28.4جدول 

 
النسبة المئوية التكرار الفئة 

 28.72% 52درجة  (16-3)دور منخفض 

 55.80% 101درجة  (30-17)دور متوسط 

 15.46% 28درجة  (44-31)دور عالي 

 
 يتعمق بدور التدريب في نقل ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات، فكان المدى يأما الجانب اآلخر الذ

 درجة، وقد كان المتوسط الحسابي لدور التدريب في نقل 50 و 0النظري لدور التدريب يتراوح بين 
 درجة، في حين كان اكبر 8.95 درجة بانحراف معياري مقداره 17ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات 

 درجة، وقد تم تقسيم 2 درجة واقل دور 43دور لمتدريب في نقل ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات 
المزارعين أفراد العينة تبعا لدور التدريب في نقل ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات ليم إلى  ثبلثة 

في نقل ممارسات اإلدارة  ( درجة29-16)فئات فئة المزارعين الذي كان لمتدريب دور متوسط 
من المزارعين ضمن ىذه الفئة، تمتيا الفئة التي كان لمتدريب %55.8المتكاممة لآلفات، وقد جاءت 
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من % 38.67في نقل ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات، حيث كان  (درجة15-2)دور منخفض 
في نقل  ( درجة43-30)المزارعين ضمن ىذه الفئة، بينما جاءت الفئة التي كان لمتدريب دور مرتفع 

(.  29. 4الجدول  )%5.52ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات في المرتبة األخيرة بنسبة 
دور التدريب في نقل ممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفات المزارعين  والتكرار والنسبة : 29.4جدول 
. المئوية

 
النسبة المئوية التكرار الفئة 

 38.67% 70درجة  (15-2)دور منخفض 

 55.80% 101درجة  (29-16)دور متوسط 

 5.52% 10درجة  (43-30)دور عالي 

 
 
 

الفصل الخامس 
 

 االستنتاجات  
 

  المقدمة 1.5
 

يتناول ىذا الفصل النتائج الرئيسية لمدراسة واالستنتاجات والتوصيات التي خرجت بيا الدراسة 
وعناصر برنامج تدريبي مقترحة في اإلدارة المتكاممة لآلفات لمزارعي الدفيئات في محافظة جنين، 

بدءا بتحديد االحتياجات التدريبية وأىداف البرنامج التدريبي مرورا بالمحتوى التدريبي والطرق التدريبية 
.   وانتياء بتنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمو 

 
 النتائج الرئيسية  2.5

 
 108 و 37 بين  في اإلدارة المتكاممة لآلفاتتراوحت درجة االحتياجات التدريبية لممزارعين   .1

من % 48 درجة، وان 15.5درجة وانحراف معياري مقداره  71.3 درجة بمتوسط حسابي قدره
 .درجة (84 – 61)المزارعين جاءوا فئة االحتياجات التدريبية المتوسطة 
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 درجة بمتوسط 46 و 16 بين  لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفاتتراوح المستوى المعرفي   .2
من المزارعين جاءوا % 61.32 درجة، وان 6.06 درجة وانحراف معياري 30.85حسابي قدره 

 .درجة (35 -26 )ضمن فئة المستوى المعرفي المتوسط

 درجة بمتوسط 67 و25 بين  لممارسات اإلدارة المتكاممة لآلفاتتراوح مستوى تطبيق المزارعين .3
من المزارعين % 48 درجة،  وان 10.54 درجة وانحراف معياري 47.83مستوى تطبيق قدره 

 . درجة (54 – 40)جاءوا ضمن فئة مستوى التطبيق المتوسط 

  طريقة المحاضرة في قاعة مغمقة ىي استخداما  التدريبية الطرقأشارت النتائج إلى أن أكثر .4
الزيارة والجولة الحقمية وتوضيح الطريقة الصحيحة بمثال في )، في حين كانت طرق %86بنسبة 

المبلحظة والتفاعل مع المشكمة واخذ حقل كحالة دراسية وتطبيق جوانب التدريب فيو و  الحقل و
عطاء مواضيع لمقراءة ومناقشتيا فيما بعد حيث لم نسبة استخداميا منخفضة  (طريقة والتمارين وا 

 .%47.5تتجاوز 

أشارت النتائج إلى أن المزارعون يفضمون الطرق التدريبية التي تركز عمى الجانب العمل، حيث  .5
جاءت طريقة اخذ حقل كحالة دراسية وتطبيق جوانب التدريب فيو في المركز األول، تمتيا طريقة 

 .الزيارة والجولة الحقمية، و طريقة توضيح الطريقة الصحيحة بمثال في الحقل

 المعايير استخداما عند اختيار المتدربين كان أن يكون المشارك من مزارعي تشير النتائج أن أكثر .6
 .%34.5 باقي المعايير فمم تتجاوز نسبة استخداميا أما% 71.7الدفيئات بنسبة 

 الصفات المينية التي اتسم بيا المدربون ىي الصوت المسموع والحديث تشير النتائج إلى أن أكثر .7
واقل ىذه السمات ىي استخدام مجموعة متنوعة من طرق التدريب والتعميم % 81الواضح بنسبة 

 .%57بنسبة 

بينت نتائج الدراسة أن التدريب الذي تمقاه المزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات لم يكن فعاال في  .8
من أفراد العينة كان دور التدريب منخفض إلى % 85تكوين معارفيم وصقل مياراتيم حيث أن 

منيم كان دور التدريب منخفض إلى متوسط في صقل % 94وان . متوسط في تكوين معارفيم 
 . ميارتيم

بعد ترتيب مبادئ اإلدارة المتكاممة لآلفات التي يرغب المزارع بالتدريب عمييا حسب األولوية،  .9
جاءت المبادئ التي تتعمق باآلفة من حيث تحديدىا وفيم دورة حياتيا وتقنيات منع حدوث 

، بينما  عمى التوالي4.9 و4.7و 4.6 بمتوسط حسابي األولى بيا في المراكز الثبلث اإلصابة
جاءت مبادئ اختيار المبيدات والتعقيم وتقنيات المراقبة والتفتيش واستخدام السجبلت في المراكز 

 . عمى التوالي7.2 و 6 و5.8 و5.6األربعة األخيرة، بمتوسط حسابي 
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 وأكثر الطرق من المزارعين أفراد العينة قد شاركوا بتقييم التدريب،% 78بينت النتائج أن  .10
 باقي طرق التقييم أما% 71استخداما في تقييم التدريب ىي تعبئة نموذج في نياية الدورة بنسبة 

 .%18فمم تتجاوز نسبة استخداميا 

أشارت النتائج أن الدورات التدريبية والمزارعين اآلخرين ىما أكثر مصدرين لممعمومات اعتمد  .11
عمييا المزارعون في الحصول عمى معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات، كما كانت الدورات 

التدريبية في المرتبة األولى كمصدر مفضل لمعمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات تبلىا المرشدون 
 . الزراعيين 

الخبرة الزراعية )أظيرت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية معنوية بين العوامل البحثية المستقمة  .12
واحتياجات المزارعين  (في مجال الدفيئات و تنوع مصادر المعمومات التي يتعرض ليا المزارع

 .التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات

 

عدد الدورات التدريبية )بينت الدراسة وجود عبلقة  ارتباطية معنوية بين العوامل المستقمة  .13
وبين  (الذي شارك بيا المزارع في اإلدارة المتكاممة لآلفات و الخبرة الزراعية في مجال الدفيئات

 . المستوى المعرفي لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات

أظيرت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية معنوية بين مصادرالمعمومات التي يتعرض ليا المزارع  .14
في االدارة المتكاممة لآلفات و مستوى تطبيق المزارعين لممارسات وتوصيات اإلدارة المتكاممة 

 .لآلفات

أظيرت الدراسة بعض جوانب القصور في البرنامج التدريبية التي شارك بيا المزارعين من  .15
حيث انخفاض عدد الساعات التدريبية التي ال تمكن من تغطية كافة الجوانب الفنية، و ندرة 

 المتدربين، وضعف مينية المدربين المقدمين لمتدريب، وانخفاض راستخدام و وضع معايير الختيا
ىمال الطرق والوسائل العممية، إضافة إلى قمة  تنوع طرق  التدريب والتركيز عمى الطرق النظرية وا 

 .  توفر التسييبلت التدريبية،  وعدم تقييم البرامج التدريبية بالطرق الصحيحة

 
 استنتاجات  3.5

 
ما زالت البرامج التدريبية المقدمة لممزارعين في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات في مرحمة  .1

التوعية، ولم تصل إلى درجة القدرة عمى إقناع وتأىيل المزارع بالمعارف والميارات العممية 
الضرورية لجعل المزارع يتحول إلى ىذا النظام و يطبق ويتبنى ممارساتو، حيث كانت العبلقة 

معنوية بين المستوى المعرفي وعدد الدورات التي شارك بيا المزارع، بينما لم يثبت وجود 
 .عبلقة بين مستوى التطبيق من قبل المزارع وعدد الدورات الذي اشترك بيا
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 أن تبني الجيات الحكومية وغير الحكومية  ىذا النمط من إدارة اآلفات وتجعمو استراتيجيتيا  .2
األولى في إدارة اآلفات،  يتطمب تأىيل مرشدييا بالمعارف والممارسات البلزمة وبناء البرامج 

 . اإلرشادية والتدريبية التي تتعمق بالموضوع

في ضوء ما تبين من النتائج من أن قرابة ثمثي المزارعين المبحوثين ذوي احتياج تدريبي  .3
يتراوح بين المتوسط وفوق المتوسط في مجال اإلدارة المتكاممة لآلفات، عمى الرغم من 

 .المزارعين قد شاركوا بدورات تدريبية في الموضوع

في ضوء نتائج الدراسة التي بينت أن مرشدي دوائر الزراعة الحكومية ىم اقل مصدر اعتمد  .4
عمييم المزارعين لمحصول عمى معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات، عمى الرغم من أنيم 

مصدرا مفضبل من قبل المزارعين لمحصول عمى معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات كما نتج 
. من الدراسة

  في ضوء نتائج الدراسة فأن المزارعين اآلخرين  من أىم مصادر المعمومات في اإلدارة  .5
 . المتكاممة لآلفات التي اعتمد عمييا ويفضميا المزارع

أن تقييم البرامج التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات يتم بطريقة واحدة ال تسمح بتقييم الخطة  .6
 . التدريبية والمحتوى التدريبي واثر التدريب

أن البرامج التدريبية التي قدمت لممزارعين لم تكن فاعمة، فالمستوى المعرفي ومستوى التطبيق  .7
. ما زاال منخفضان واالحتياجات التدريبية في اإلدارة المتكاممة ما زالت مرتفعة

 
 التوصيات 4.5

 
توصي الدراسة بتحديد االحتياجات التدريبية لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات في كل  .1

محصول ولكل آفة حتى تكون ىناك أساس تبنى عميو البرامج التدريبية من قبل الجيات 
. المختصة

توصي الدارسة بضرورة عقد دورات تدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات في محافظة جنين  .2
.  لسد احتياجات المزارعين في ىذا المجال

توصي الدراسة بأن يتم تأىيل المرشدين الزراعيين في دوائر الزراعة بمعارف وميارات اإلدارة  .3
المتكاممة لآلفات من خبلل عقد دورات تدريبية متقدمة ومستمرة، حتى يتم االعتماد عمييم 

. كمصدر لمعمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات
توصي الدراسة بالتعامل بنظام التدريب واإلرشاد من مزارع ألخر، من خبلل تأىيل مجموعة  .4

. من المزارعين تأىيل كامل لتكون بدورىا مصدر متواجدا بين المزارعين
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توصي الدراسة بإعداد دليل لئلدارة المتكاممة لآلفات لكل محصول من قبل وزارة الزراعة  .5
. ليكون مصدرا لممعمومات لدى المزارع يمكن الرجوع إليو

عند تصميم البرامج التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات ال بد من األخذ بعين االعتبار طول  .6
الفترة الزمنية لمبرنامج التدريبي، من خبلل الموائمة بين المحتوى التدريبي لمبرنامج وبين الفترة 

الزمنية التي يتطمبيا واآللية المثمى التي تجعل المزارعين ينتظمون في التدريب أطول فترة 
.  ممكنة

توصي الدراسة باستخدام مدارس المزارعين الحقمية لتدريب المزارعين في اإلدارة المتكاممة  .7
بالتعايش مع  لآلفات ومراعاة ىذا النمط عند تصميم البرامج التدريبية، ألنو يسمح لممشاركين

اآلفات التي تصيب محصوليم طيمة الموسم ومناقشتيا مع مدربيم ومع غيرىم من المزارعين، 
.  ويسمح بتغطية كافة جوانب التدريب

توصي الدراسة بضرورة أن يغطي عدد الساعات التدريبية كافة الجوانب النظرية والعممية  .8
 . ساعة تدريبية60لئلدارة المتكاممة لآلفات، بحيث ال يقل عدد الساعات التدريبية عن 

توصي الدراسة بضرورة إبراز الجانب االقتصادي لموضوع اإلدارة المتكاممة لآلفات، ألنو  .9
. الدافع األىم لدى المزارع الذي يمكن أن يجعمو يتحول إلى ىذا النمط من إدارة اآلفات

توصي الدراسة بأن يكون المحتوى التدريبي شامبل لجميع معارف وممارسات اإلدارة   .10
. المتكاممة لآلفات

توصي الدراسة بالتركيز عمى تحديد اآلفة وفيم دورة حياتيا وتقنيات منع حدوثيا  .11
واإلصابة  بيا، عند إعداد المحتوى التدريبي ضمن تصميم البرامج التدريبية في اإلدارة 

.   المتكاممة لآلفات
توصي الدراسة بضرورة مراعاة  تجانس المشاركين من حيث الخبرة في مجال  .12

الدفيئات عند اختيار المشاركين لبللتحاق بالبرنامج التدريبي 
توصي الدراسة بأن يتم اختيار القادة والمتميزين في اإلنتاج الزراعي من المزارعين  .13

. لممشاركة في التدريب
توصي الدراسة بأن يكون المدرب ممم إلمام كامل بموضوع اإلدارة المتكاممة .  .14

لآلفات، ولديو القدرة عمى استخدام طرق تدريبية متنوعة، وان بكون لديو خبرة في التعامل مع 
الجماعات ولديو ميارات اتصال عالية، وان يكون لديو القدرة عمى االستماع، والقدرة عمى 

. ربط الجوانب النظرية بالعممية والتكامل فيما بينيا
توصي الدراسة بضرورة توفر التسييبلت البلزمة كأجيزة العرض والقرطاسية والعينات والصور . 15

. التوضيحية، ألنيا ضرورية لتوضيح المبادئ النظرية والعممية لتدريب اإلدارة المتكاممة لآلفات
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توصي الدراسة بالتركيز عمى الجوانب العممية لمتدريب واستخدام الطرق التدريبية ذات الطابع .  16
. العممي التي تكسب المشاركين الميارات العممية، دون إىمال الجوانب النظرية

. توصي الدراسة بأن ال يزيد طول المقاء التدريبي عن ساعتين خصوصا المقاءات النظرية. 17
. توصي الدراسة بأن يكون موعد المقاء التدريبي في فترة الظييرة. 18
. توصي الدراسة  بتقييم الخطة التدريبية والمحتوى التدريبي قبل تنفيذ التدريب. 19
توصي الدراسة باستخدام طرق تقييم التدريب التي تسمح بتقييم التدريب أثناء التنفيذ، إضافة إلى . 20

الطرق التي تقيس التغير في األداء العممي، حتى يتم البناء عمى نتائج التقييم وتحديد جوانب القصور 
.   التي يجب التركيز عمييا في المستقبل

يوصي الباحث بإجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة في مناطق أخرى ولمحاصيل مختمفة، مما . 21
يساىم في وضع أسس ومبادئ يمكن البناء عمييا عند وضع البرامج التدريبية 

.    لممزارعين
.  لآلفاتةيوصي الباحث بدراسة اتجاىات المزارعين نحو اإلدارة المتكامل. 22
توصي الدراسة بان يتم تعميم اإلدارة المتكاممة لآلفات في كميات الزراعة ضمن المقررات . 23

.  الدراسية
ال بد أن تتبنى الجيات الحكومية وغير الحكومية اإلدارة المتكاممة اآلفات، وتجعميا استراتيجيتيا . 24

. األولى في إدارة اآلفات
توصي الدراسة بأن تقوم وزارة الزراعة ببناء برامج إرشادية وتدريبية لممزارعين في باإلدارة . 25

. المتكاممة لآلفات  لكل محصول
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  عناصر برنامج تدريبي مقترحة لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات في محافظة 5.5
جنين 

 
:  االحتياجات التدريبية1.5.5

 
بينت نتائج الدراسة أن االحتياجات التدريبية لمزارعي الدفيئات في اإلدارة المتكاممة لآلفات كانت 

من أفراد العينة ضمن ىذه الفئة، وعند تحديد الفجوة المعرفية % 50متوسطة، حيث وقع حوالي  
لممزارعين في اإلدارة المتكاممة لآلفات والفجوة في الممارسات التي يجب أن تمارس كانت جوانب 
: القصور التي يحتاج المزارعين أن يركز تدريب اإلدارة المتكاممة لآلفات عمييا تتمثل في ما يمي

 
. حاجة المزارع إلتقان ومعرفة طرق تعقيم الدفيئة ومعداتيا في بداية الموسم الزراعي. 1
. حاجة المزارع إلتقان ومعرفة استخدام الدورة الزراعية. 2
حاجة المزارع إلتقان ومعرفة استخدام المصائد المونية وألوانيا وكثافة استخداميا وأماكن وضعيا، . 3

.  كذلك استخدام النباتات الجاذبة، بيدف الكشف المبكر عن اآلفة الحشرية
تقان قراءة ومراقبة المصائد والنباتات الجاذبة. 4 . حاجة المزارع لمعرفة وا 
تقان عممية المراقبة واالستكشاف ورصد األطوار المختمفة لآلفة والكشف . 5 حاجة المزارع لمعرفة وا 

. عمى المحصول
تقان تشخيص اآلفة وتحديد أنواعيا بشكل دقيق. 6 . حاجة المزارع لمعرفة وا 
. حاجة المزارع لمعرفة وفيم بيولوجية اآلفة ودورة حياتيا. 7
تقان تحديد الحد الحرج لآلفات. 8 . حاجة المزارع لمعرفة وا 
تقان استخدام األعداء الطبيعية بالطريقة و الوقت المناسب. 9 . حاجة المزارع لمعرفة وا 

تقان استخدام الحد االقتصادي .10 . حاجة المزارع لمعرفة وا 
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تقان استخدام واختيار المبيدات، بعد عمميات المراقبة وتقدير الكم العددي . 11 حاجة المزارع لمعرفة وا 
لآلفة ، بعد الوصول إلى الحد االقتصادي، اختيار المبيد األقل سمية واألثر المتبقي القميل والمسجمة 

. والمسموح بيا ، والرش الموضعي
تقان استخدام السجبلت، سواء كانت لفحص االشتال عند الزراعة، أو . 12 حاجة المزارع لمعرفة وا 

لمراقبة النبات بعد الزراعة، أو مراقبة الحشرات عمى المصائد المونية أو سجبلت إضافة المبيدات 
. والخرائط التوضيحية

 
: كما أن ىناك حاجة ألن تتوفر التسييبلت التدريبية التالية

. LCDأجيزة عرض  برجكتور او . 1
. قرطاسية. 2
. مواد تدريبية مطبوعة. 3
. عينات آلفات ونباتات مصابة بيا. 4
. عينات لحشرات نافعة. 5
. صور توضيحية آلفات وحشرات نافعة و أضرار ناتجة عن آفات. 6
. مبلبس واقية عند إضافة المبيدات. 7
 

: يجب أن يتصف المتدربين الذين سيشاركون في ىذا البرنامج بما يمي
 
. أن يكون المزارع يمارس الزراعة داخل الدفيئات. 1
. أن يكون المشاركون يزرعون نفس الصنف . 2
. أن يكون المزارع من المزارعين القياديين المتميزين في اإلنتاج الزراعي. 3
. أن يكون قد أنيى المرحمة األساسية من التعميم. 4
رشادية سابقة. 5 .  يفضل من لديو خبرة في المشاركة في برامج تدريبية وا 
 

:  أىداف البرنامج التدريبي2.5.5
 

: األىداف العامة
. تحسين الوضع االقتصادي لممزارعين . 1
. الحفاظ عمى البيئة . 2
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الحفاظ عمى الصحة واالستجابة لمتطمبات األسواق العالمية من حيث متبقيات الكيماويات في . 3
. الثمار

: األىداف الخاصة
. إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق تقنيات تعقيم الدفيئة. 1
. إكساب مزاري الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق بتقنيات منع حدوث اإلصابة باآلفة. 2
. إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق بتقنيات المراقبة والتفتيش والعد. 3
. إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق بتحديد اآلفات بشكل دقيق. 4
. إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق بتقييم الخطر من اآلفة. 5
. إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق بتحديد الحد االقتصادي والحرج لآلفة. 6
إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق بفيم دورة حياة اآلفة وسموكيا والطور . 7

. الضار في دورة حياتيا
إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق بالكائنات النافعة التي تستخدم في عممية . 8

. المكافحة
. إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق بإضافة المبيدات واختيارىا. 9

. إكساب مزارعي الدفيئات المعارف والميارات التي تتعمق باستخدام السجبلت. 10
 

:  المحتوى التدريبي3.5.5
 

بعد تحديد احتياجات مزارعي الدفيئات التدريبية في اإلدارة المتكاممة لآلفات وتحديد أىداف التدريب ال 
بد من وضع وتحديد المحتوى الفني لمبرنامج التدريبي الذي يتبلءم مع االحتياجات التدريبية ليم 

: لذا ال بد أن يضم المحتوى التدريبي المواضيع التالية.ويحقق األىداف التي وضعت لمتدريب
 .أىمية اإلدارة المتكاممة لآلفات لممزارع والمستيمك والبيئة والصحة .1

. تعقيم الدفيئة ومعداتيا وتربتيا في بداية الموسم الزراعي .2
. الدورة الزراعية .3
. المصائد المونية والنباتات الجاذبة .4
.  المختمفة لآلفةاألطواراالستكشاف والمراقبة و رصد  .5
. تشخيص اآلفة وتحديد أنواعيا .6
. معرفة وفيم بيولوجية اآلفة ودورة حياتيا .7
. معرفة تحديد الحد الحرج لآلفة  .8
. كيفية استخدام األعداء الطبيعية .9
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. المبيدات الكيماوية، اختيارىا، إضافتيا، موعد إضافتيا .10
. السجبلت بأنواعيا .11

 
 
 
 

:  الطرق التدريبية4.5.5
 

 لتمبية احتياجات المزارعين من خبلل تحقيق أىداف البرنامج التدريبي ولنقل المحتوى التدريبي 
لممزارعين المشاركين في التدريب، ال بد من استخدام مجموعة متنوعة من الطرق التدريبية، وبناء عمى 
نتائج الدراسة فان المزارعين يفضمون الطرق التدريبية ذات الطابع العممي،  لذا يمكن استخدم الطرق 

: التدريبية التالية
. الجولة الحقمية. 1
. اخذ دفيئة كحالة دراسية وتطبيق مواضيع التدريب فييا. 2
. المحاضرة. 3
. مجموعات النقاش. 4
. االستماع لممشاركين وتشجيعيم عمى عرض مشاكميم وتبادل الخبرات فيما بينيم. 5
 

:  تنفيذ التدريب5.5.5
 

من المزارعين لدييم رغبة مستقبمية في المشاركة في برامج تدريبية  % 100وقد بينت نتائج الدراسة أن 
تتعمق باإلدارة المتكاممة لآلفات في المستقبل، وان المصدر المفضل لممزارعين لمحصول عمى 

معمومات اإلدارة المتكاممة لآلفات ىو التدريب، تبله المرشدين، لذا يجب بناء برنامج تدريبي يمبي 
. احتياجات المزارعين وتأىيل المرشدين ليكونوا مصدرا ميما لممعمومات

 

عند البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي في اإلدارة المتكاممة لآلفات، يجب أن يتم اإلعبلن عن البرنامج 
التدريبي في الموقع المستيدف، واختيار متدربين متجانسين من حيث المحصول المزروع والمتجانسين 
من حيث العمر والتعميم، واختيار المزارعين القياديين والمتميزين في اإلنتاج الزراعي، وان يكونوا قد 

.  مشاركا في كل برنامج20شاركوا في برامج تدريبية سابقة ، ويجب ال أن يزبد عدد المشاركين عن 
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 يفضل المزارعين فصل الصيف لتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة كما أشارت نتائج الدراسة، ووقت 
الظيير لعقد المقاءات التدريبية، وان ال يزيد طول المقاء التدريبي عن ساعتين، وال بد من الجمع بين 

الجانب العممي والنظري أثناء تنفيذ التدريب، واستخدام الطرق التدريبية التي تجمع بين الجانبين، 
كالمحاضرة والجولة الحقمية ومجموعات النقاش و والحالة الدراسية وتوضيح الطرق الصحيحة بأمثمة 

.  في الحقل
 ساعة تدريبية ، وبما أن 60حتى يتم تغطية جوانب البرنامج التدريبي بكل كامل ومفصل فانو يمزم 

 لقاء بين 30الوقت المفضل لطول المقاء التدريبي لدى المزارعين ىو ساعتين، ىذا يعني انو يمزم 
نظري وعممي لتغطية الموضوع، وىذا ال يمكن ضغطو في أسبوعين، وىي الفترة ال يحبذ المزارعين أن 
تزيد فترة التدريب عنيا، لذلك يفضل تنفيذ ىذا البرنامج طيمة الموسم الزراعي من خبلل لقاء  تدريبي 

. كل أسبوع
 

:  تقييم البرنامج التدريبي6.5.5
 

بناء عمى نتائج الدراسة التي بينت أن تقييم التدريب الذي شارك بو المزارعين يتم بطريقة واحدة وىي 
تعبئة نموذج تقييم في نياية الدورة، وىذه الطريقة وحدىا ال تحقق الغرض من التقييم، لذا يجب 

استخدام طرق التقييم األخرى التي تسمح بتقييم البرنامج قبل البدء بالتنفيذ، أي تقييم المحتوى والخطة 
واألىداف التدريبية، كذلك التقييم أثناء التنفيذ من خبلل تعبئة نموذج كل لقاء تدريبي وسماع آراء 

 لمعالجة جوانب القصور قبل أن تستفحل، إضافة إلى تقييم نياية التدريب مالمشاركين واقتراحاتو
إليجاد فعالية البرنامج التدريبي بعد أن يكتمل تنفيذه، كما يجب أن يتم تقييم اثر التدريب عمى 

. المشاركين والذي يقيس التغيرات في سموك المشاركين في حياتيم العممية
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 استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير

 في

 التنمية الريفية المستدامة

 
:............ تاريخ تعبئة االستمارة

 
 
 

 2005القدس  
القسم األول 

: ................... الموقع .1
 :..................المحصول المزروع في البيت الببلستيكي .2

 .سنة:...........عمر المزارع  .3

 :التحصيل العممي .4

.             جامعي. ج.        ثانوي. ث.       أساسي. ممم         ت. ب.         أمي.                      أ
 .سنة...................الخبرة الزراعية في مجال البيوت الببلستيكية .5

 .دونم.....................مساحة البيوت الببلستيكية .6

 :التفرغ لمعمل الزراعي .   .7

.                                   غير متفرغ نيائيا. ت.  وقت جزئي في العمل الزراعي. ب.    وقت كامل في العمل الزراعي.      أ 
.  مصدر معمومات المزارع عن اإلدارة المتكاممة لآلفات. 8

الترتيب إطبلقا نادرا أحيانا غالبا دائما   مصدر المعمومات  
      .  مرشدي وزارة الزراعة. 1
      . مرشدي المؤسسات غير الحكومية. 2
      .  من المزارعين اآلخرين. 3
      . من الكتب والنشرات اإلرشادية. 4
المقاء التدريبي، التطبيق )من الدورات التدريبية . 5

 . (العممي ، الرجوع لممادة التدريبية
      

      . من الراديو والتمفزيون. 6
      . زيارة المختصين اإلرشادية لممزرعة. 7
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      . الندوات والمؤتمرات المتخصصة. 8
رتب مصادر المعمومات السابقة حسب األفضمية لديك؟ . 9

القسم الثاني 
  التدريب 

. ال.2نعم    . 1 ىل شاركت في دورات تدريبية أو ورش عمل أو برامج إرشادية من قبل؟ . 1 
ال . 2نعم         . 1ىل شاركت في دورات تدريبية لممكافحة المتكاممة لآلفات؟        .  2 
. دورة______ عدد الدورات التي شاركت بيا .  3 
. ساعة_______ مدة كل لقاء.  . لقاء________ عدد المقاءات النظرية في كل دورة. 4 
. ساعة______مدة كل لقاء .    لقاء_______ عدد المقاءات العممية في كل دورة .  5 
 
 
 
 
  :لماذا تم اختيارك لممشاركة في البرامج التدريبية في المكافحة المتكاممة. 6 

إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما المعايير 
     . كان التدريب لمزارعي البيوت الببلستيكية وأنا منيم. 1
     . كان التدريب موجو لسن معين من المزارعين وأنا ضمنيا . 2
     . كان التدريب يتطمب حد أدنى من التعميم والمعرفة توفرت لدي . 3
     . كان التدريب يتطمب خبرة تدريبية سابقة أو مشاركة في برامج إرشادية . 4
كان التدريب يراعي في االختيار المزارعين المتميزين في اإلنتاج الزراعي . 5

. والقادة 
     

لم يكن ىناك أي معايير  لممشاركة ألنو ال يوجد إقبال من المزارعين عمى . 6
. التدريب في ىذا الموضوع

     

:  الجية الذي نظمت الدورة التدريبية التي شاركت بيا. 7
..... غير ذلك حدد. 4. مؤسسات دولية. 2. مؤسسات غير حكومية. 2. دائرة الزراعة في المحافظة.1

 ال نعم ال نعم ال نعم 
 
ال . 2نعم          . 1ىل تسممت مادة مطبوعة عن موضوع التدريب؟     . 8
ىل ترجع إليو عند الحاجة أو عندما تواجيك مشكمة؟  .  9

. إطبلقا. 5.             نادرا. 4.           أحيانا. 3.           غالبا. 2.            دائما. 1  
سبب مشاركتك في التدريب . 10

إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما  
     . لدي اتجاه نحو  اإلدارة المتكاممة لآلفات. 1
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     . لدي حاجة في استخدام اإلدارة المتكاممة لآلفات وتقميل استخدام المبيدات. 2
     .  لدي مشكمة في إدارة اآلفات وابحث عن حل ليا.3
     . االستفادة من الحوافز المادية المرافقة لمتدريب.4
      .الرغبة في زيادة الربح ونجاح العمل الزراعي. 5
 
 
 
 
 
 
 
 

: اتسم المدربون المذين قدموا التدريب في موضوع المكافحة المتكاممة  بما يمي. 11
إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما الصفة 

     . اإللمام الكامل بموضوع التدريب.1
     .  استخدموا مجموعة متنوعة من طرق التدريب والتعميم. 2
     . كانت لدييم خبرة واضحة في التعامل مع الجماعات. 3
براز ردود أفعاليم .4 القدرة عمى االستماع لممتدربين وتشجيعيم عمى الحديث وا 

 .وآرائيم

     

     . كانوا قادرين عمى ربط وتكامل الجانب النظري مع العممي. 5
     . مواجية األسئمة المفاجئة بمينية. 6
     . استخدموا األلفاظ والكممات المألوفة لدى المتدربين. 7
     . كان صوتيم مسموعا وحديثيم واضحا. 8

. ال. 2نعم                . 1ىل شاركت في تقييم البرنامج التدريبي الذي التحقت بو؟        . 12
كيف شاركت بالتقييم . 13
ال نعم  
  قمت بتعبئة نموذج تقييم كل لقاء تدريبي .1
  قمت بتعبئة نموذج في نياية الدورة . 2
  . تعبئة نموذج قبل بداية الدورة ونموذج آخر في نيايتيا. 3
  . قامت الجية المنظمة بتقييم أدائي في الحقل في نياية الدورة. 4
زارني شخصا بعد مرور اشير وسألني عن ممارسات استخدميا كانت                              . 5

. نتيجة التدريب
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: الطرق والوسائل التدريبية التي استخدمت في التدريب. 14
إطالنادرا أحيانا غالبا دائما الطرق التدريبية 

قا 
الترتيب 

      . اإللقاء من قبل المحاضر في قاعة مغمقة. 1
      . توضيح الطريقة الصحيحة بمثال في الحقل. 2
إعطاء مواضيع لمقراءة لمناقشتيا ومناقشتيا في ما . 3
. بعد

      

تمارين ترسخ مفاىيم واتجاىات وسموك  )التمارين. 4
. (معين 

      

اخذ حقل معين كحالة دراسية وتطبيق جوانب التدريب .5
. فيو

      

      . الزيارة والجولة الحقمية . 6
      . المبلحظة والتفاعل مع المشكمة. 7

. رتب طرق التدريب السابقة حسب األفضمية. 15
: ىل توفرت التسييبلت التالية. 16

إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما التسييالت والمعدات  
        LSDأجيزة عرض برجكتور  أو .1
     . قرطاسية . 2
     . عدسات تكبير. 3
     . عينات آفات أو نباتات مصابة باآلفات.4
صور توضيحية لآلفات أو الضرر الناتج عنيا أو حشرات .5

. نافعة
     

     . عينات لحشرات نافعة .6
     . مبلبس واقية تستخدم عند إضافة المبيدات . 7

 
.  عمييا حسب األولويةبرتب مبادئ اإلدارة المتكاممة لآلفات التالية التي ترغب بالتدري. 17

.  التعقيم  ---  
. تقنيات منع حدوث اإلصابة باآلفة من خبلل الممارسات الزراعية والفيزيائية والميكانيكية  ---  
. تقنيات المراقبة والتفتيش والعد  ---  
. تحديد اآلفات بشكل دقيق  ---  
. تقييم الخطر من اآلفة  ---  
. تحديد الحد االقتصادي والحرج لآلفات  ---  
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. فيم دورة حياة اآلفة وسموكيا والطور الضار في دورة حياتيا  ---  
.  التي تستخدم في المكافحة ودورة حياتيا وعممية إطبلقياتالمعرفة بالكائنا  ---  
. اختيار المبيدات الكيماوية واستخدام المبيدات الخفيفة  ---  
ضافة الكيماويات   ---   استخدام السجبلت الخاصة بعممية المكافحة المتكاممة مثل سجبلت العد والمراقبة وا 

.           وغيرىا
 

. الذي يأخذ صورة المحاضرة نظري فقط. 1:         أسموب التدريب المفضل لك ىو. 18
.  الذي يأخذ جانب عممي فقط في الحقل. 2                                              
. أسموب التدريب المناسب أن يكون نظريا وعمميا معا. 3                                              

 (قبل العاشرة صباحا )الفترة الصباحية .  1ما ىو الوقت من اليوم المفضل لك لتمقي التدريب      . 19
 ( بعد الظير2- 10 )وقت الظييرة . 2                                                          
 (6 – 3)فترة العصر   . 3                                                          
. في الميل. 4                                                          

................... ما ىو الوقت المناسب من السنة لمحصول عمى تدريب في اإلدارة المتكاممة لآلفات . 20
: .................  ما ىي الفترة الزمنية المناسبة لمقاء التدريبي . 21
:   أطول مدة لمتدريب ممكنة لديك. 22

 (24-12)من أسبوع  إلى أسبوعين .2  ( ساعة12اقل من )اقل من أسبوع .1                 
.  طيمة الموسم الزراعي من خبلل لقاءات أسبوعية. 4.            من أسبوعين إلى شير. 3                 

 
ىل لديك الرغبة في المشاركة في دورات تدريبية تتعمق بموضوع المكافحة المتكاممة في المستقبل؟ . 23

ال . 2نعم                            . 1     
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 المستوى المعرفي وتطبيق المزارعين لممكافحة المتكاممة لآلفات وتحديد االحتياجات التدريبية والمحتوى الفني التدريبي  - 

 
ىل تعرف عن ممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت البالستيكية التالية  

ىل كانت 
معرفتك بيا 

نتيجة لمتدريب 

ىل تستخدم الممارسات 
المذكورة في زراعتك 

ىل كان االستخدام 
والتطبيق نتيجة 

. لمتدريب

ضع إشارة إمام 
الممارسة التي ال 

تتقنيا وبحاجة إلى 
تدريب فييا  ال نعم إطالقا أحيانا دائما ال نعم  ال نعم   

التخمص من بقايا المحصول السابق قبل شيرين من الزراعة كنوع من منع مسببات .1
. األمراض لممحصول الحالي

  
 

        

           (15/8 -15/6)تعقيم تربة البيت الببلستيكي بالتعقيم الشمسي خبلل الصيف .2
تعقيم أسطح البيت الببلستيكي ومعداتو ونظام الري وخيوط التعميق بمطير مناسب . 3

.  أو استبداليا إن أمكن.  في بداية الموسم الزراعي
          

          . تجييز الدفيئة بمدخل مزدوج. 4
صبلحو . 5 اإلغبلق المحكم لمدفيئة باستخدام الشبك لمنع دخول الحشرات وتفقده وا 

. باستمرار
          

          . استخدام األسمدة العضوية المختمرة في التسميد األساسي والراسي.6
          . استخدام تاريخ الزراعة الموصى بو . 7
          . زراعة األصناف المقاومة لآلفات  .  8
          . شراء االشتال من مصدر موثوق خالية من اإلصابة من أي آفة. .9

التسميد الجيد والزراعة عمى مسافات مناسبة وتحسين التيوية في األيام الغائمة .10
. يحسن من ظروف الزراعة

          

          . استخدام الدورة الزراعية. 11
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ىل تعرف عن ممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت البالستيكية التالية  

ىل كانت 
معرفتك بيا 

نتيجة لمتدريب 

ىل تستخدم الممارسات 
المذكورة في زراعتك 

ىل كان االستخدام 
والتطبيق نتيجة 

. لمتدريب

ضع إشارة إمام 
الممارسة التي ال 

تتقنيا وبحاجة إلى 
تدريب فييا 

 ال نعم إطالقا أحيانا دائما ال نعم  ال نعم   
          . الحفاظ عمى البيت الببلستيكي خالي من اإلعشاب بإزالتيا يدويا.12
           (م10-3)الحفاظ عمى المنطقة المحيطة بالبيت الببلستيكي خالية من اإلعشاب . 13
عند التعامل مع النباتات بالقطف أو التقزيم أو التقميم أو التنزيل يجب تجنب فترات . 14

. الندى و بعد الري 
          

خراج النباتات المكسورة والمريضة والتخمص . 15 تفتيش البيت الببلستيكي بانتظام وا 
. منيا خارج البيت

          

          . استخدام نحل البامبوس لتمقيح أزىار البندورة اوالفمفل. 16
          . والتقميم الجانبي في الخيار  (التقزيم في البندورة )إزالة النموات الجانبية  . 17
زالة ساق العنقود السفمي بعد  . 18 إزالة األوراق السفمية إلى مستوى العنقود السفمي، وا 

. قطفو في البندورة لتحسين حركة اليواء
          

عند تنزيل نباتات البندورة الحرص عمى أن تكون سيقان النبات بعيد عن مصدر .19
.  وثمار مبلمسة لسح التربةأوراقالري وان ال تكون 

          

          . استخدام المصائد المونية لمكشف المبكر عن اإلصابة الحشرية . 20
          .  استخدام النباتات الجاذبة كمؤشر عمى وجود اآلفات.21
          . ينجذب معظم أنواع الحشرات إلى المون األصفر من المصائد. 22
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ىل تعرف عن ممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت البالستيكية التالية  

ىل كانت 
معرفتك بيا 

نتيجة لمتدريب 

ىل تستخدم الممارسات 
المذكورة في زراعتك 

ىل كان االستخدام 
والتطبيق نتيجة 

. لمتدريب

ضع إشارة إمام 
الممارسة التي ال 

تتقنيا وبحاجة إلى 
تدريب فييا 

 ال نعم إطالقا أحيانا دائما ال نعم  ال نعم   
          .  تنجذب أنواع الثربس إلى المون األزرق من المصائد23
          .   نبات 100/ م مربع او مصيدة 50استخدام لوحة واحدة لكل . 24
          .  سم وترفع مع نمو النبات10توضع الموحات أعمى النبات ب .25
          .  يجب قراءة ومراقبة المصائد المونية  أسبوعيا وتسجيل أعداد الحشرات الموجودة.26
االستكشاف والمراقبة المستمرة ورصد األطوار المختمفة لآلفة لتحديد الحمقة . 27

. األضعف لعممية المكافحة
          

يتم الكشف عمى المحصول أسبوعيا عن طريق انظر بتمعن لمدة ال تقل عن . 28
. نصف دقيقة لكل نبات 

          

          . صف/نباتات3تتم المراقبة والكشف بتفتيش النبات بمعدل .  29
يكون فحص النبات من قاعدة النبات إلى األعمى  ومن األوراق القديمة إلى . 30

. الحديثة ثم إلى األزىار والبراعم
          

يمزم لعممية المراقبة واالستكشاف والعد عدسات و نماذج وسجبلت وعدسات . 31
... وشريط تحديد 

          

          .  تشخيص اآلفات وتحديده أنواعيا بشكل دقيق. 32
 

ضع إشارة إمام ىل كان االستخدام ىل تستخدم الممارسات ىل كانت  
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معرفتك بيا ىل تعرف عن ممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت البالستيكية التالية  
نتيجة لمتدريب 

والتطبيق نتيجة المذكورة في زراعتك 
. لمتدريب

الممارسة التي ال 
تتقنيا وبحاجة إلى 

تدريب فييا 
 ال نعم إطالقا أحيانا دائما ال نعم  ال نعم   

          . معرفة وفيم بيولوجية اآلفة ودورة حياتيا. 33
تشوه % 20نبتة أو نسبة اإلصابة مثل / حشرة . معرفة تحديد الحد الحرج لآلفات.34

.  في األوراق
          

استخدام األعداء الطبيعية بالطريقة والوقت المناسب لمكافحة اآلفات الحشرية .35
.  والعناكب والحمم  واإلمراض

          

استخدام المبيدات بعد عممية مراقبة واستكشاف طويل يتم خبلليا تقدير الكم . 36
. العددي لآلفات

          

          . يجب تحديد اآلفة المراد مكافحتيا عند استخدام المبيدات.   37
المجوء الستخدام الكيماويات لمسيطرة عمى اآلفة عند وصوليا لمحد االقتصادي .  38

 ( ورقات حديثة10/ عذارى او حوريات 5الذبابة البيضاء ). الحرج
          

           (قسم من الدفيئة أو أجزاء من النبات )استخدام الرش الموضعي . 39
يجب حساب تكمفة استخدام المبيدات مقارنة مع الخسارة الناتجة في المحصول  . 40

. (الحد االقتصادي). نتيجة لعدم رشو
          

          . اختيار المبيد األفضل بناء عمى التشخيص السميم لآلفة. 41
          . اختيار المبيدات غير الضارة لمكائنات النافعة واألقل سمية واألثر المتبقي القميل. 42

 
ضع إشارة إمام ىل كان االستخدام ىل تستخدم الممارسات ىل كانت  
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معرفتك بيا ىل تعرف عن ممارسات المكافحة المتكاممة لآلفات في البيوت البالستيكية التالية  
نتيجة لمتدريب 

والتطبيق نتيجة المذكورة في زراعتك 
. لمتدريب

الممارسة التي ال 
تتقنيا وبحاجة إلى 

تدريب فييا 
 ال نعم إطالقا أحيانا دائما ال نعم  ال نعم   

          . استخدام المبيدات المسجمة و المسموح بيا فقط. 43
          . استخدام السجبلت لمدفيئة  بشكل عام. 44
          . استخدام سجبلت فحص االشتال عند استبلميا وقبل زراعتيا. 45
          . استخدام سجبلت االستكشاف والمراقبة لمنباتات بعد الزراعة. 46
          . استخدام سجبلت مراقبة اآلفات عمى المصائد المونية. 47
          . استخدام الخرائط التوضيحية لمنباتات والمصائد والنباتات الجاذبة. 48
          . استخدام سجبلت إضافة المبيدات. 49
استخدام سجبلت لجميع العمميات الزراعية التي تمت لخدمة المحصول ودرجات .50

. الحرارة
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 جدول قيم معامل الصالحية واالرتباط 2ممحق 
 

معامل المقياس 
الصبلحية 

Reliability 

Coefficient  

االرتباط 
Correlation  

الداللة 
اإلحصائية 
االرتباط 

مصادر معمومات المزارعين عن اإلدارة المتكاممة . 1
. لآلفات

0.60 0.48  

  0.69 0.59. معايير اختيار المتدربين في الدورات التدريبية .2
  0.75 0.79. أسباب مشاركة المزارعين في البرامج التدريبية. 3
  0.57 0.88سمات المدربين المينية . 4
عند مستوى  0.89 0.71الطرق التدريبية المستخدمة في التدريب . 5

0.05 
عند مستوى  0.99 0.84. المعدات والتسييبلت التدريبية المتوفرة. 6

0.01 
عند مستوى  0.81 0.858 (إطبلقا.....مقياس دائما)جميع ما سبق 

0.05 
  0.54 0.85. اتجاه المزارعين نحو اإلدارة المتكاممة لآلفات. 7
استخدام وتطبيق المزارعين لمممارسات اإلدارة . 8

. المتكاممة لآلفات
عند مستوى  0.92 0.91

0.01 
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