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 asejaiqjsae.2022.258522  10.21608/ معرف الوثيقة الرقمى:
 .جامعة المنصورة –لية الزراعة ك –قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي1

 .مركز البحوث الزراعية -اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية معهد بحوث2
 2022 سبتمبر 08 ى، الموافقة على النشر ف2022 أغسطس 09 استالم البحث فى

 الملخص العربى

استتهدف ذت ا البحتل التعترف علتي التدور ا رشتادع الزراعتتي 
وتتتإ راتتراا ذتت ا  فتتي التوعيتتة بقتتوانين وتشتتريعاا حمايتتة البيئتتة 

قتريتين بمرزتز الستنبنوين بمحافظتة الدقهليتة علتي عينتة البحل ب
عشتتتتوائية بستتتتيمة متتتتن المتتتتزارعين التتتت ين لتتتتديهإ حيتتتتاز  زراعيتتتتة 

مزارع ختن   التتتر  متن ستبتمبر حتتي  150وحيوانية معًا قوامها 
وتتإ استتخداإ  إ  باستتخداإ ا ستتبيان الشخ،تي   2021ديسمبر 

بي  ومعامتتت  ارتبتتتتام  المئويتتتة  والمتوستتتتم الحستتتاة التزتتتراراا والنستتتب
وتتتتلخص مذتتإ النتتتائ  فيمتتا ستتبيرمان  زتتتدواا للتحليتت  ا ح،تتائي  

 يلي:

( متتتن التتتزراع المبحتتتوثين ستتتمعوا عتتتن قتتتوانين حمايتتتة 87.3%) -1
البيئتة  وزتان التليتزيتون متن مزثتتر الم،تادر التتي يعتمتدوا عليهتتا 

 (.%77.3لمعرفة تلك القوانين بوزن نسبي بلغ )
للتتتزراع لمستتتتوع المعرفتتتي والتمبيقتتتي لبلتتتغ المتوستتتم العتتتاإ  -2

البيئيتتة بالماتتاالا الخمستتة والتشتتريعاا المبحتتوثين بتتالقوانين 
     ( مقتتتتتتتتتتدرًا 35.3و) ( مقتتتتتتتتتتدرًا  اتيتتتتتتتتتتا 38.9المدروستتتتتتتتتتة )

 .(64.6موضوعيًا  ومتوسم دراة احتياج ررشادع )

بلتتغ المتوستتم العتتاإ لمستتتوع قيتتاإ الاهتتاز ا رشتتادع بالتوعيتتة  -3
البيئيتتة للتتزراع المبحتتوثين بالماتتاالا الخمستتة بقتتوانين الحمايتتة 

 (.60.6( ومستوع متابعة )64.9المدروسة )
من المتوسم العاإ لمعد  استخداإ ماهز  ا رشاد الزراعي للمتر   -4

 (.58.8(  ومعد  استتاد  بلغ )57.7ا رشادية التوعوية )
القتوانين  ااا المتوسم العاإ لمستوع توااد مشتزنا تمبيت  -5

آلثتتتار المستتتتقبلية ا  ومستتتتوع (72.9) يعاا البيئيتتتةر شتتتوالت
 (.76.2)المترتبة من تمبي  القوانين البيئية 

واتتود عنقتتة معنويتتة بتتين التتدور التوعتتوع ليرشتتاد الزراعتتي  -6
بالقوانين البيئيتة وبتين المستتوياا المعرفيتة والتمبيقيتة مقتدر  

لول تلموضوعيًا للزراع المبحوثين بمااالا حماية البيئة من ا
 (.0.01ماا  ا نتاج النباتي عند )بالمبيداا  و 

واتتتتتود عنقتتتتتة معنويتتتتتة بتتتتتين زتتتتت  متتتتتن الزيتتتتتاراا الحقليتتتتتة  -7
يستتتتخدمها الاهتتتاز ا رشتتتادع  واالاتماعتتتاا ا رشتتتادية التتتتي

الزراعتتتتي فتتتتي التوعيتتتتة بتتتتالقوانين البيئيتتتتة وبتتتتين المستتتتتوياا 
المعرفيتتتة والتمبيقيتتتتة مقتتتتدر  موضتتتوعيًا بالماتتتتاالا الخمستتتتة 

 (.0.01عند) دروسةملا
قتتتوانين  -التوعيتتتة  -الزلمتتتاا االفتتاحيتتتة: التتتدور ا رشتتتادع

  .البيئة

 المقدمة واالستعراض المراعي
شهدت العقود الثالثة الماضية نموا ملحوظا ومتزايدا نحو 
االهتمام العالمي بقضايا البيئة، واحتلت مفاهيم حماية البيئة 

صلة مكانة واضحة محليا وامتواالتزان البيئي والتنمية البيئية ال
وعالميا، ويعد الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها بهدف 
تلبية احتياجات األجيال القادمة، أهم وأبرز القضايا التي 
تشغل المجتمع العلمي في الوقت الحاضر، حيث ترتبط حياة 
اإلنسان ارتباطا وثيقا بالبيئة التي يعيش فيها ويعتمد عليها 

 ،حادي عشر لإلرشاد الزراعي والتنمية الريفيةالر )المؤتم
حيث تتعرض البيئة لعدد كبير من  (.3، ص2022

نهاك وذلك الندفاع  همال وتلويث وا  المشكالت ما بين هدر وا 
اإلنسان دون تعقل إلى استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية، 
مما عرض البيئة لعدد من المخاطر التي أثرت على اإلنسان 

تيجة لذلك أصبح التلوث ظاهرة عامة يشعر بها ون، نفسه



 2022سبتمبر  -يوليو( 3العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى        

 

1018 

، ص 2022 ،الجميع بكل من القرى والمدن )سرحان وآخرون
127.) 

ويظهر أثر سوء االستخدام والتعامل غير الرشيد مع 
الموارد البيئية في أعلى صوره في الريف المصري بسبب ما 
يعاني منه الريف من مشكالت اقتصادية واجتماعية متعددة 

آثارها على سلوك األفراد السليمة تجاه البيئة وهناك  ستعكان
أسباب تدفع الريفيين لإلتيان بمثل هذه السلوكيات السلبية 

الممارسات، تجاه البيئة مثل االعتقاد الخاطئ في صحة تلك 
وعدم المعرفة الصحيحة باألمور والتقليد، عالوة على 

جعل من ت تياإلمكانيات والظروف البيئية غير المالئمة وال
، 2000 ،الصعب عليهم القيام بالممارسات الصحيحة )شفيق

 (.11ص 
وتترابط وتتداخل مكونات النظام البيئي الريفي وتتنوع 
البيئات الريفية من بين )المنزلية، المزرعية، الطبيعية، 
االجتماعية( كنظام مفتوح، وبتخلف عناصر البيئة 

سبب ذلك في يتو  االجتماعية، يتآكل رأس المال االجتماعي
تردي عناصر البيئة الطبيعية التي تقود حتما إلفساد المحيط 
الحيوي، ويؤثر ذلك بالضرورة على تدهور عناصر البيئة 

 (.11، ص 2018 ،الزراعية )زهران
حيث ويزداد التلوث البيئي  نتيجة لقلة الوعي البيئي مع 

 كنغياب تطبيق التشريعات القانونية لحماية البيئة، لذا يم
لقول بأن التلوث البيئي هو آفة العصر لما ينتج عنه من ا

والمياه والتربة الزراعية وغيرها مما  تأثيرات ضارة على الهواء
يؤثر على صحة اإلنسان والحيوان ويزيد من انتشار 

، 2018 ,)مدبولى، ودبوساألمراض التي ظهرت حديثا 
 (.32ص

ت الشكويتم حماية البيئة من خالل وسائل متعددة، فم
البيئة تتسم بالتشابك والتعقيد، كما تقع مسئولية حمايتها على 
أجهزة متعددة مثل الجهاز التشريعي واألجهزة الحكومية 
التنفيذية والرقابية والمنشآت الصناعية واإلنتاجية وغيرها، 
والقطاعات والوزارات المختلفة والجمعيات األهلية والمجتمع 

ة البيئة تربية وتثقيف وتعليم ايحمالمدني واألفراد، كما تقتضي 
وتدريب وتغيير سلوك ومواقف األفراد وفئات متنوعة من 

 وانين والتشريعات إحدى وسائل تحقيقالجمهور. وتعتبر الق
هدف حماية البيئة، وال يمكن إنكار دور القوانين والتشريعات 

 (، 1، ص 2010 ،)مرسي في صيانة البيئة والمحافظة عليها
Bauer  and  Bushe, 2003, pp. 3-7) ) 

( القانون بأنه "مجموعة 3: ص 1951ويعرف مرقص)
القواعد الملزمة التي تنظم عالقات األشخاص في المجتمع 
تنظيما عادال يكفل حريات األفراد وتحقيق الخير العام" أما 
التشريع فهو "قيام السلطة التشريعية بوضع قواعد ملزمة 

إلجراءات المقررة لذلك". ل قالتنظيم العالقات في المجتمع طب
وتعتبر جمهورية مصر العربية من أوائل الدول العربية 
واإلفريقية التي أولت الموضوعات البيئية عناية خاصة، حيث 
واجه المشرع المصري في العديد من التشريعات مشكالت 
ذات أبعاد بيئية مختلفة وتجلت هذه المواجهة في إصدار 

ل على صيانة البيئة، ولقد قامت عمت العديد من القوانين التي
مصر بالتوقيع على العديد من االتفاقيات البيئية 
والبروتوكوالت التابعة لها من أجل الحفاظ على البيئة وحماية 
صحة اإلنسان والحفاظ على الموارد البيئية المختلفة، في 
إطار دراسة لواقع المشكالت البيئية في مصر، حيث تستهدف 

أن يكون البعد  2030جية للبيئة بحلول عام تيراالرؤية االست
البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية واالقتصادية، 
بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها 
واالستغالل األمثل لها واالستثمار فيها وبما يضمن حقوق 
األجيال القادمة فيها )وزارة الزراعة واستصالح 

 (.18-16، ص ص 2009ى،اضر األ
( أن القوانين 337، ص 2001ويرى السلسيلي وآخرون )

وحدها ال تستطيع أن تحقق الغرض المرجو منها في هذا 
دراك يصل إلى ضمير  المجال إن لم تستند إلى وعي عام وا 
اإلنسان ويتحول إلى قيم اجتماعية إيجابية وضوابط للسلوك 

قق القوانين التي تحي يؤدي إلى الحفاظ على البيئة، ولك
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تستهدف حماية البيئة الغرض الذي صدرت من اجله فإنها 
تحتاج إلى مساندة الرأي العام وتنمية الوعي العام وتعميق 
ال كانت مخيبة  الفهم للعالقات القائمة بين اإلنسان وبيئته وا 
لآلمال وظلت مجرد نصوص عديمة الجدوى، والواقع أن 

مع بأسره وليست فئة معينة جتلمحماية البيئة هي مسئولية ا
فإذا كانت القوانين والتشريعات قد وضعت الحدود والقواعد 
المنظمة للتعامل مع البيئة فإن تنفيذ تلك القوانين وعدم 
التهاون بشأنها ال يقل أهميته عن سن هذه القوانين، فحماية 
البيئة تعتبر موضوعا إنسانيا أخالقيا من الدرجة األولى يشكل 

 يا بالنسبة للجميع حكاما ومحكومين.ومق واجبا
ويواجه العمل اإلرشادي الزراعي في المرحلة الراهنة 
تحديات كثيرة تتمثل في ضرورة تفاعله مع قضايا المجتمع 
المحلي وأهمها في الوقت الحاضر حماية البيئة من التلوث 
نظرا ألهميتها وارتباطها بحياة المزارع واألسرة الريفية كما أن 

من أسباب التلوث البيئي ترتبط بسلوكيات المزارعين ر ثيالك
(، حيث أن اإلرشاد 25، ص 2001 ,وأسرهم )شرشر

الزراعي يهدف إلى تعليم أهل الريف كيفية استغالل جهودهم 
الذاتية لالرتقاء والنهوض بمستوى معيشتهم وذلك عن طريق 
استغالل المصادر الطبيعية واستخدام أفضل الطرق الزراعية 

ارة المنزلية وبذلك يساهم في نشر الوعي البيئي داإلو 
 (.73، ص2013واالستخدام الرشيد لموارد البيئة )قشطة،
ي بحكم وطبيعة عمله ويستطيع جهاز اإلرشاد الزراع

وتواجده في الريف المصري أن يكون له دور رائد في مجال 
الحفاظ على البيئة الريفية وعالج المشاكل البيئية المتفشية 

اقهما، وذلك من خالل قيامه بخلق اتجاهات إيجابية تفل قب
حداث تغييرات معرفية سلوكية مرغوبة لجمهور  مواتية للبيئة وا 
 ,الريفيين في مجال الحفاظ على البيئة )سعفان وعبد الرحمن

(. حيث يقع عليه العبء األكبر في توعية 522، ص 2010
تبني  لىإ الزراع وأسرهم بمشكالت البيئة الريفية، ودفعهم

السلوك المناسب نحوها، وتوعيتهم بالقواعد الصحيحة 
والغذائية السليمة والمحافظة على جمال الطبيعة وتنمية دور 

المؤسسات المختلفة في القرى ونشر الوعي البيئي وذلك عن 
 ,Pennings and Leuthold)طريق القائمين على إدارتها 

2000,pp.908-909). 
أن الوعي البيئي هو  (26، ص 2001ويشير شرشر )

إدراك الفرد لدوره في مواجهة البيئة وفهم للعالقات والمشكالت 
البيئية المحيطة وأسبابها وآثارها وكيفية التعامل معها وحمايتها 

 من التلوث.
 ,ويتمثل أبعاد الوعي البيئي وفقا لما جاء في دراسة )سليم

 ادبع( في المعرفة واالتجاه والسلوك وهذه األ4، ص 1994
تتابع زمني، وأن تقليل األضرار البيئية  الثالثة تتكون في

والمحافظة عليها في صورة قادرة على اإلنتاج تعتمد بدرجة 
كبيرة على ترشيد سلوكيات اإلنسان في عالقاته بالبيئة حيث 
ترجع معظم المشكالت البيئية إلى سوء األنماط السلوكية في 

إلى االفتقار للمعارف ا رهالتعامل مع البيئة والتي تعزي بدو 
واالتجاهات البيئية بما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع 
والفائدة والتأكيد على أهمية الوعي البيئي في مجال الحفاظ 

 على البيئة وحمايتها.
ويعتبر اإلرشاد الزراعي أحد أجهزة وزارة الزراعة 
واستصالح األراضي والتي يقع على عاتقها عبء توعية 

سرة الريفية بالقوانين والتشريعات الزراعية الخاصة االو  الزراع
بحماية البيئة الريفية وأنه من المنظمات التعليمية غير 
الرسمية واسعة االنتشار والتي يمكن أن تلعب دور هام في 
عملية دفع الريفيين للتعامل األمن مع بيئتهم والمحافظة على 

ارف المتعلقة معالالموارد البيئية، وتزويد األسر الريفية ب
بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة من التلوث 

Ndaeyo et al., 2001,pp.78-79) .) 

 المشزلة البحثية
اهتمت الشريعة االسالمية بشككل كبيكر بالشكأن البيئكي، فقكد 
ارسككت الضكككوابط والقواعكككد التكككي تككنظم عالقكككة اإلنسكككان بالبيئكككة، 

ة، وتتجلككي هككذه الحمايككة يئككلبكمككا وضككعت نظامككًا عامككًا لحمايككة ا
الشككككرعية للبيئككككة مككككن خككككالل تككككدبر العديككككد مككككن ا يككككات القرآنيككككة 
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واألحاديككث النبويككة الشككريفة والتككي دعككت إلككي االهتمككام بالبيئككة. 
وتحككرص كككل دولككة علككي سككن التشككريعات التككي تضككمن الحفككاظ 
علككككي البيئككككة إال أن آليككككة التنفيككككذ تبقككككي هككككي الضككككمان الفعلككككي 

ي أرض الواقككع، فالتشككريعات علككي علككت لوضككع تلككك التشككريعا
اخكككتالف مسكككتوياتها وتعكككدد الموضكككوعات التكككي تنظمهكككا إال أن 

 (.2015،الحفاظ علي البيئة )حسونةهدفها واحد اال وهو 

وعلككي الككرغم مككن الجهككود التككي تقككوم بهككا الدولككة مككن نشكككر 
الكككككوعي بأهميكككككة المحافظكككككة علكككككي البيئكككككة بشككككككل عكككككام والبيئكككككة 

( يككككري أن 2010،)أبككككو حديككككدن أ الزراعيككككة بشكككككل خككككاص إال
التكككأثير اإلنسكككاني علكككي أشككككال اسكككتغالل األراضكككي مثكككل زيكككادة 
اسككتخدام كككل مككن المبيككدات الزراعيككة واألسككمدة الكيماويككة عككن 
المعدالت الموصي بها، واسكتخدام الكبعض مكنهم مبيكدات غيكر 
موصككككي بهككككا مككككن قبككككل وزارة الزراعككككة والحصككككول عليهككككا مككككن 

صكابة المسكتهلك لكو ت مصادر غيكر شكرعية أدي إلكى ث البيئكة وا 
النهككككائي بالعديككككد مككككن األمككككراض التككككي تشكككككل خطورتهككككا علككككي 
الصككحة اإلنسككانية، كمككا لككوحظ خككالل الخمككس سككنوات السككابقة 
حككدوث تعككدي علككي األراضككي الزراعيككة بككالرغم مككا تضككمنه مككن 
قككككككككوانين وتشككككككككريعات قانونيككككككككة تجككككككككرم هككككككككذا التعككككككككدي )فضككككككككل 

( توصككل 2018، ون(، وفككي دراسككة )خطككاب وآخككر 2015،اهلل
أن الككزراع المبحككوثين ذوي اتجاهككات سككلبية نحككو المشككروع إلككى 

القكومي لتطككوير الككري الحقلككي مكع أن التشككريع القككانوني يضككمن 
تعككككويض الككككزراع فككككي حالككككة حككككدوث أضككككرار بالمزروعكككككات أو 

 األرض الزراعية.
وانطالقككا ممككا سككبق  يتنككاول البحككث الحككالي التعككرف علككي 

وعيككة بقككوانين وتشككريعات  حمايككة لتا دور اإلرشككاد الزراعككي فككي
البيئة من وجهكة نظكر الكزراع وتكوعيتهم بالمعكارف والممارسكات 
التككككي تعكككككس المفككككاهيم المتعلقككككة بالتشككككريعات البيئيككككة ومسككككتوي 

 متابعتهم لهم.
 
 
 

 مذداف البحل
استهدف البحتل الحتالي ب،تتة مساستية التعترف علتي التدور 

يتتة البيئتتة متتن ا رشتتادع الزراعتتي فتتي التوعيتتة بقتتوانين حما
 :خن  تحقي  األذداف الترعية التالية

علكككككككككي مصكككككككككادر سكككككككككماع الكككككككككزراع المبحكككككككككوثين  التعكككككككككرف  أواًل:
 بالتشريعات والقوانين البيئية. 

علككي المسككتوي المعرفككي والتطبيقككي مقككدرًا  ذاتيككا التعككرف  ثانيككًا:
وموضككككككوعيًا واالحتياجككككككات اإلرشككككككادية للككككككزراع المبحككككككوثين 

 المدروسة.  ةالبيئية بالمجاالت الخمسبالقوانين والتشريعات 
التعرف علي الدور اإلرشادي الزراعي بالتوعية بكالقوانين  ثالثًا:

 والتشريعات البيئة بالمجاالت الخمسة المدروسة.
تحديككد العالقككة بككين الككدور اإلرشككادي بالتوعيككة بككالقوانين  رابعككًا:

والتشكككريعات البيئيكككة وبكككين المسكككتويات المعرفيكككة والتطبيقيكككة 
مقككككدرة ذاتيككككًا وموضككككوعيًا للككككزراع المبحككككوثين بتلككككك القككككوانين 

 .بالمجاالت الخمسة المدروسة
التعكككرف علكككي مشككككالت تطبيكككق القكككوانين والتشكككريعات  خامسكككًا:

 البيئية وا ثار المترتبة من تطبيقها.
سادسكككًا: اقتكككراح خطكككة لتطككككوير دور اإلرشكككاد الزراعكككي بمجككككال 

 حماية البيئة. التوعية بقوانين

يقة البحثيةالمر   

 التعريتاا ا ارائية -1
ويقصكد بهكا فكي  المستوع المعرفي والتمبيقتي مقتدرًا  اتيتا: -م

البحكككث مجموعكككة المعكككارف والممارسكككات التكككي يقكككدرها هكككذا 
الككككككزراع المبحككككككوثين وفقككككككًا  رائهككككككم وتصككككككوراتهم الشخصككككككية 
 بالقوانين والتشريعات البيئية بالمجاالت الخمسة المدروسة.

يقصد بهكا  لمعرفي والتمبيقي مقدرًا موضوعيًا:المستوع ا -ب
فككي هككذا البحكككث تقيككيم الباحككث لمسكككتوى معككارف وتطبيقكككات 
الككزراع المبحككوثين بككالقوانين والتشككريعات البيئيككة بالمجككاالت 
الخمسة المدروسة ومكدى مكا تعلكق بهكم مكن قصكور بالنسكبة 
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لمعارفهم وتطبيقاتهم في ضكوء االسكئلة المعرفيكة والتطبيقيكة 
 تم إجرائها مع الزراع المبحوثين.التي 

بمركز السنبالوين  هذا البحثتم اجراء الماا  الاغرافي:  -2
ألنككككه  أكبككككر مراكككككز محافظككككة الدقهليككككة مككككن حيككككث الرقعككككة 

اختيككار قريتككان مككن داخككل الزراعيككة والحيككازة الحيوانيككة، وتككم 
شككبرا سككندي وكفككر غنككام حيككث تتككوافر فيهمككا المركككز وهمككا 

ن حيث أنهما  أكبر القكري التكي يتكوافر الشروط المطلوبة م
   بها زراع لديهم حيازة زراعية وحيوانية معًا.

تككم اختيككار عينككة عشككوائية بسككيطة  مككن الماتتا  البشتترع:  -3
الزراع المالكين للحيازة الزراعية والحيوانية معًا، بلغ قوامها 

تقربيكككككا  مكككككن إجمكككككالي عكككككدد  %10( مكككككزارع بنسكككككبة 150)

 بالقريتين  محل البحث.مزارع  1556 الزراع البالغ عددهم
( بعككككككككككض الخصككككككككككائص الشخصككككككككككية 1ويوضككككككككككح جككككككككككدول)

واالقتصككككادية للككككزراع المبحككككوثين، حيككككث أوضككككحت النتككككائج أن 
 40( مككن الككزراع المبحككوثين يقعككون فككي الفئككة العمريككة )58%)

( مككككنهم يعملككككون بالعمككككل %96.0سككككنة(، وأن ) 60ألقككككل مككككن 
( حكككائزين %56.7( يقكككرؤن ويكتبكككون، و)%35.3الزراعكككي، و)

( مككككالكين للحيككككازة %40.7و %65.3لألراضككككي الزراعيككككة، و)
 حيوانية جاموس وأبقار. 

 . توزيع الزراع المبحوثين وفقًا للخ،ائص الشخ،ية واالقت،ادية1ادو  
 % التزرار 150االستاابة ن= المتغيراا المدروسة

 السن -

 20.7 31 سنة40ألقل من 20

 58.0 87 سنة60ألقل من 40

 21.3 32 سنة فأكثر 60

 المهنة -

 24.6 37 موظف حكومي

 96.0 144 مزارع

 8.0 12 أعمال حرة

 الحالة التعليمية -

 13.3 20 أمي

 35.4 53 يقرأ ويكتب

 29.3 44 تعليم متوسط

 14.0 21 فوق متوسط

 8.0 12 جامعي

 نوع الحيازة الزراعية -
 56.7 85 ملك

 46.7 70 ايجار

 لحيازة الحيوانية والداجنةنوع ا -

 40.7 61 بقر

 65.3 98 جاموس

 12.7 19 ماعز

 15.3 23 أغنام

 51.3 77 دجاج بلدي وأبيض

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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استغرق جمع البيانات الميدانية المطلوبة  الماا  الزمني: -4

ة حككوالي أربعككة أشككهر بككدأت مككن شككهر سككبتمبر حتككي نهايكك
 م.2021ديسمبر 

اقتصكككر البحكككث علكككي دراسكككة القككككوانين ماتتتاالا البحتتتل:  -5
والتشكككريعات البيئيكككة بخمكككس مجكككاالت بيئيكككة وزراعيكككة وهكككم 
مجكككال اإلنتكككاج الحيكككواني والحمايكككة مكككن انتشكككار األمكككراض 
المعديككككككة، ومجككككككال المحافظككككككة علككككككي البيئككككككة مككككككن التلككككككوث 

تطكوير بالمبيدات، ومجال اإلنتاج النباتي، والمجال المائي 
الككري الحقلككي، ومجككال المحافظككة علككي األراضككي الزراعيككة 

 من االستنزاف.
اعتمككد البحككث فككي جمككع  م،تتادر ومدواا امتتع البيانتتاا: -6

البيانككات علككى مصككدرين للحصككول علككى البيانككات الالزمككة 
أولهمككا المصككادر الثانويككة والمتمثلككة لتحقيكق أهككداف البحككث 

راعكككككي بكككككوزارة فكككككى ككككككل مكككككن اإلدارة المركزيكككككة لإلرشكككككاد الز 
دارة اإلرشكككككككككاد الزراعكككككككككي بمديريكككككككككة الزراعكككككككككة   الزراعكككككككككة، وا 
بالدقهلية، للحصكول علكى البيانكات المتعلقكة بتحديكد منطقكة 
البحكككككككث واختيكككككككار العينكككككككة والحصكككككككول علكككككككى المعلومكككككككات 
والتشككككريعات الخاصككككة بقككككوانين البيئككككة، والمصككككادر األوليككككة 
 والمتمثلكككة فكككي اسكككتمارة االسكككتبيان تكككم تصكككميمها للحصكككول

وقكككككد  علكككككي المعلومكككككات الالزمكككككة مكككككن الكككككزراع المبحكككككوثين،
 األجككككككككزاء التاليككككككككة:  اشككككككككتملت اسككككككككتمارة االسككككككككتبيان علككككككككى

الخصكككائص الشخصكككية واالقتصكككادية  للكككزراع المبحكككوثين، 
ومصككككككادر السككككككماع عككككككن التشككككككريعات والقككككككوانين الخاصككككككة 

وانين الحمايككة بحمايككة البيئككة، ودور اإلرشككاد فككي التوعيككة بقكك
وي المعرفكككي والتطبيقكككي للكككزراع المبحكككوثين البيئيكككة، والمسكككت

بككككككككالقوانين والتشككككككككريعات البيئيككككككككة بالمجككككككككاالت المدروسككككككككة، 
ومشككككالت عكككدم تطبيكككق القكككوانين البيئيكككة، واالثكككار المترتبكككة 

 من تطبيق القوانين البيئية.

تم إجراء اختبار مبكدئيًا ألداة  االختبار المبدئي لنستمار : -7
( مككككزارع ممككككا 15مككككن )جمككككع البيانككككات علككككي عينككككة مكونككككه 

لديهم الصفات المطلوبة، وقد نتج عن هذا االختبار تعديل 
صككياغة بعككض األسكككئلة وحككذف واضككافة اسكككئلة أخككري بمكككا 
يتماشككككى مككككع نتككككائج االختبكككككار المبككككدئي، وبنككككاء عليهككككا تكككككم 
صكككياغة االسكككتمارة فكككي صكككورتها النهائيكككة بمكككا يكككتالءم مكككع 

 تحقيق االهداف البحثية.
االتسكككككاق الككككداخلي تكككككم للتحقككككق مككككن  :البحتتتتتلثبتتتتاا ادا   -8

اسككتخدام معامككل الفككا كككرو نبككا ، حيككث بلككغ معامككل الثبككات 
 .( مما يدل علي صالحية األداة للتطبيق الميداني0.82)

تكككم معالجكككة بعكككض اسكككتجابات  المعالاتتتة الزميتتتة للبيانتتتاا: -9
المبحكككوثين بمكككا يكككالءم وتحليلهكككا إحصكككائيا واسكككتخالص النتكككائج 

 علي النحو التالي:

إ قياس مستوع اعتماد الزراع المبحتوثين علتي م،تادر ت -م
والبككالغ عككددهم  الستتماع عتتن التشتتريعاا والقتتوانين البيئيتتة

مكككككككككككككككن خكككككككككككككككالل إعطكككككككككككككككاء المبحكككككككككككككككوث  ( مصكككككككككككككككادر،6)
( لالستجابات) دائما، أحيانكا، نكادرًا( علكي 1،2،3الدرجات)
 .الترتيب

لقيتتاس مستتتوع قيتتاإ ماهتتز  ا رشتتاد الزراعتتي بالتوعيتتة  -ب
( قتتتتانون 14البيئيتتتتة والبتتتتالغ عتتتتددذإ ) بقتتتتوانين حمايتتتتة

، تككككم اعطككككاء المبحككككوث بالماتتتتاالا الخمستتتتة المدروستتتتة
( لالسككككتجابات)دائما، أحيانككككا، نككككادرًا، 1،2،3،4الككككدرجات )

اليقكككوم( علكككي الترتيكككب، ولقيكككاس مسكككتوي المتابعكككة مكككن قبكككل 
أجهككزة اإلرشككاد الزراعككي لتنفيككذ وفهككم المبحككوثين للقككوانين تككم 

( لالسككككككككتجابات 1،2،3،4ت )اعطككككككككاء المبحككككككككوث الككككككككدرجا
 )دائما، أحيانا، نادرًا، اليتابع( علي الترتيب.

لقيتتاس معتتد  استتتخداإ ماهتتز  ا رشتتاد الزراعتتي للمتتر   -ج
والبكالغ  ا رشادية لتوعية الزراع المبحوثين بقوانين البيئتة

( طككككككككرق، تككككككككم إعطككككككككاء المبحككككككككوث الككككككككدرجات  6عككككككككددها )
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لكككككي ( لالسكككككتجابات)عالي، متوسكككككط، ضكككككعيف( ع1،2،3)
الترتيككب، كمككا تككم قيككاس معككدل اسككتفادة المبحككوثين مككن تلككك 

( لالسكتجابات 1،2،3الطرق بإعطكاء المبحكوث الكدرجات )
 )عالي، متوسط، ضعيف( علي الترتيب.

لقيتتاس مستتتوع توااتتد المشتتزنا المدروستتة التتتي تعيتت   -د
والبكالغ  من تمبي  القتوانين البيئيتة بالماتاالا المدروستة

م اعطكككككاء المبحكككككوث الكككككدرجات ( مشككككككالت، تككككك6عكككككددها )
( لالسككككتجابات )عككككالي، متوسككككط، ضككككعيف، ال 1،2،3،4)

 يوجد( علي الترتيب.
لقيتتاس مستتتوع اآلثارالمستتتقبلية المترتبتتة متتن تمبيتت   -ذتتت

(، تككم إعطككاء المبحككوث 6والبككالغ عككددها ) القتتوانين البيئيتتة
( لالسكككككككككككتجابات)عالي، متوسكككككككككككط، 1،2،3،4الكككككككككككدرجات )

 رتيب.ضعيف، ال يتحقق( علي الت
وتم حساب الوزن النسبي للبنود السابقة  من خالل المعادلة 

 ا تية
 الوزن المقابل لكل فئة× عدد المبحوثين في كل فئة    

 100× ك     ككككككككككككككككككككككك
 أكبر وزن× إجمالي عدد المبحوثين        

للتزراع المبحتوثين لقياس المستتوع المعرفتي والتمبيقتي   -و
تكككم إعطكككاء  المدروستتتة: ةيتتتًا بالماتتتاالا الخمستتتمقتتتدرًا  ات

( عككن االسككتجابة يعككرف، والقيمككة الرقميككة 2القيمككة الرقيمككة )
( لالسككتجابة ال يعككرف، وبالنسككبة للمسككتوي التطبيقككي تككم 1)

( لالسكككككتجابة يطبكككككق، والقيمكككككة 2إعطكككككاء القيمكككككة الرقميكككككة )
 ( لالستجابة ال يطبق.1الرقمية )

بيقتي  للتزراع المبحتوثين المستتوع المعرفتي والتم لقياس -ز
تككككم  المدروستتتتة: ةمقتتتتدرًا موضتتتتوعيًا بالماتتتتاالا الخمستتتت

إعطكككاء درجكككة واحكككدة  لككككل معرفكككة  أو ممارسكككة صكككحيحة 
بكككل مجككال مككن المجككاالت المدروسككة، وصككفر درجككة عككن 

تكي تكم كل معرفة خاطئة، ونظرًا الختالف عدد العبكارات ال
درجكة استخدامها بكل بند، تم تحويل درجكة ككل عبكارة إلكي 

مككن مائككة، وتكككم حسككاب المتوسككط الحسكككابي لهككا مككن خكككالل 
جمككع الدرجككة الخككام التككي حصككل عليهككا المبحككوث وقسككمتها 
علكي الدرجككة القصكوى لكككل عبكارة، ولحسككاب متوسكط درجككة 
اإلحتيككككاج اإلرشككككادي بالمجككككاالت المدروسككككة، تككككم اسككككتخدام 
المكمكل المئككوي مككن خككالل طككرح قككيم المتوسككطات الحسككابية 

، وبالتككككالي فكككككإن الترتيكككككب 100طبيقكككككات مكككككن للمعككككارف والت
األول يعطكككككككي للمعرفكككككككة والتطبيكككككككق ذات درجكككككككة اإلحتيكككككككاج 

 األعلى.
 التروض النظرية: -10

توجكككد عالقكككة ذات داللكككة إحصكككائية التتتترض النظتتترع األو : -م
بين الدور التوعوي لإلرشاد الزراعكي بكالقوانين البيئيكة وبكين 

تيككككًا وموضكككككوعيًا المسككككتويات المعرفيككككة والتطبيقيككككة مقككككدرة ذا
للككككككزراع المبحكككككككوثين بتلككككككك القكككككككوانين بالمجككككككاالت الخمسكككككككة 

 .المدروسة
توجد عالقة ذات داللكة إحصكائية الترض النظرع الثاني:  -ب

بكككين الطكككرق اإلرشكككادية التكككي يسكككتخدمها الجهكككاز اإلرشكككادي 
الزراعككككي فككككي التوعيككككة بككككالقوانين البيئيككككة وبككككين المسككككتويات 

تيككككككككًا وموضككككككككوعيًا للككككككككزراع المعرفيكككككككة والتطبيقيككككككككة مقككككككككدرة ذا
 المبحوثين بتلك القوانين بالمجاالت الخمسة المدروسة.

تككككككم اسككككككتخدام التكككككككرارات مدواا التحليتتتتتت  ا ح،تتتتتتائي:  -11
والنسكككككبة المئويكككككة، والمتوسكككككط الحسكككككابي، ومعامكككككل ارتبكككككاط 

 واستخالص النتائج. سبيرمان كأدوات للتحليل اإلحصائي
 النتائ  ومناقشتها

ع المبحوثين  بالتشريعاا والقوانين الخا،ة مواًل: سماع الزرا
 بحماية البيئة م،ادر سماعهإ عنها.

سماع التزراع المبحتوثين بالتشتريعاا والقتوانين الخا،تة  -م
 بحماية البيئة

( مكككككككن الكككككككزراع %87.3( أن )2توضكككككككح نتكككككككائج جكككككككدول )
المبحكككككوثين سكككككمعوا عكككككن التشكككككريعات وقكككككوانين حمايكككككة البيئكككككة، 

 يسمعوا عن تلك القوانين.( منهم لم %12.7وحوالي )
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 المقترحة للدراسةالعم   خمة -12 

 

 المقترحة لدراسة الدور ا رشادع للتوعية بقوانين الحماية البيئيةالعم   خمة .1شز  

 ا نتاج النباتي

 الدور ا رشادع الزراعي للتوعية بقوانين حماية البيئة

المجاالت المدروسة
ا نتاج الحيواني  

انتشار األمراض 
 المعدية

حماية البيئة من 
 التلول بالمبيداا

 لمائي ا

" تموير الرع 
 "قليالح

حماية األراضي 
 من االستنزاف

القوانين المدروسة
 

 قوانين(5)

حظتتتتتتتر استتتتتتتتتعا   -
القستتتتتتتتتتتتتتتو  متتتتتتتتتتتتتتتع 

 الحيواناا
تنظتتتتتتتتتتيإ تتتتتتتتتتتداو  -

 و،ناعة األعنف
ررستتتتا  الحيوانتتتتاا -

الم،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابة 
 للمستشتياا.

التح،ين ا ابارع -
لتتتتتتتتتبعض الحتتتتتتتتتاالا 

 المرضية.
منع  بت  العاتو   -

قبتتتت  الستتتتن المحتتتتدد 
نال األبقار  .وا 

 ين(قوان3)

حظر تداو  -
المبيداا غير 
 المسالة 

حظر -
استخداإ 

بيداا الم
 الضار .

حظر -
استخداإ 
المبيداا 
 .المسرمنة

 قوانين( 4)

زراعة  -
التقاوع 

المنتقاه من 
الحا،نا 
 الزراعية.

قانون -
الحياز  
 الزراعية.

تنظيإ ا نتاج -
 الزراعي.

تنظيإ الدور  -
 . الزراعية

قانون ) 
 واحد(

تحسين 
انه و،ي

الرع 
الحقلي 
علي 
مستوع 
 المراوع

)قانون 
 واحد(

حظر 
اريف ت

األراضي 
الزراعية 
بتع شز  
من 
 .األشزا 

 المستوياا المعرفية والتمبيقية مقدر   اتيًا وموضوعياً 

 واالحتياااا ا رشادية بالمااالا المدروسة
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. توزيتتتتتتع التتتتتتزراع المبحتتتتتتوثين وفقتتتتتتًا لستتتتتتماعهإ 2اتتتتتتدو 

 بالتشريعاا وقوانين حماية البيئة

المتغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراا 
 المدروسة

 االستاابة
عدد 

 150ن=
% 

سككككككككككككككماع الككككككككككككككزراع 
 بالتشريعات 

وقكككككككككككوانين حمايكككككككككككة 
 البيئة من عدمه

 87.3 131 نعم

 ال
19 12.7 

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

م،ادر ستماع التزراع المبحتوثين بالتشتريعاا والقتوانين  -ب
 الخا،ة بحماية البيئة

ر التككي يعتمككد عليهككا ( إلككي المصككاد3تشككير نتككائج جككدول )
الكككزراع المبحكككوثين لمعرفكككة قكككوانين حمايكككة البيئكككة ويتضكككح مكككن 
الجدول أن التليفزيكون، واإلخصكائي اإلرشكادي احتلكوا التكرتيبين 

(  علكككي %76.3و %77.3األول والثكككاني بكككوزن نسكككبي بلكككغ )
فككككى الترتيككككب، بينمككككا جككككاء كككككل مككككن القككككادة المحليككككون، والنككككت 

( %44.8و %48.0ي بلكككككغ )التكككككرتيبين ا خيكككككرين بكككككوزن نسكككككب
 علي الترتيب، واحتلت باقي المصادر ترتيبات وسطية.

بصككفة عامككة جككاء المتوسككط العككام لمسككتوي اعتمككاد الكككزراع 
المبحككككوثين علككككي المصككككادر المدروسككككة لمعرفككككة قككككوانين حمايككككة 

ممككككككا يشككككككير إلككككككى الككككككدور الككككككذي تلعبككككككه تلككككككك  (،60.1البيئككككككة )
فكككككع وعكككككيهم المصكككككادر فكككككي التكككككأثير علكككككي معكككككارف الكككككزراع ور 

بكككككالقوانين البيئيكككككة وخاصكككككة التليفزيكككككون األمكككككر الكككككذي يسكككككتدعي 
تكثيكككككف الكككككدور اإلعالمكككككي لرفكككككع وعكككككي الكككككزراع بتلكككككك القكككككوانين 

 ومعرفة المزيد عنها.
ثانيًا: المستوياا المعرفية والتمبيقية مقدر   اتيتا وموضتوعيًا 
واالحتيااتتتتتاا االرشتتتتتادية بتتتتتالقوانين البيئيتتتتتة بالماتتتتتاالا 

 سةالمدرو  ةالخمس

( إلكككي المسكككتوي المعرفكككي والتطبيقكككي 4تشكككير نتكككائج جكككدول)
مقكككككككدرة ذاتيكككككككا وموضكككككككوعيًا واالحتياجكككككككات اإلرشكككككككادية للكككككككزراع 
المبحكككككوثين بكككككالقوانين البيئيكككككة بالمجكككككاالت الخمسكككككة المدروسكككككة 

 ويتضح من الجدول االتي:
بالنستتتتتبة للمستتتتتتوع المعرفتتتتتي والتمبيقتتتتتي مقتتتتتدرًا  اتيتتتتتا  -م

تصككككدر مجككككالي حمايككككة  بالماتتتتاالا الخمستتتتة المدروستتتتة:
األراضي الزراعية من االستنزاف، والمجال المائي "تطكوير 
الككككري الحقلككككي" التككككرتيبين األول والثككككاني بمتوسككككطات بلغككككت 

( علكككي الترتيكككب، بينمكككا جكككاء مجكككال حمايكككة 59.0و 71.7)
البيئكة مكن التلكوث بالمبيككدات فكي الترتيكب الخكامس واألخيككر 

جكككاالت ترتيبكككات (، واحتلكككت بكككاقي الم37.4بمتوسكككط بلكككغ )
 .وسطية

 . توزيع الم،ادر المدروسة وفقًا لمستوع اعتماد  الزراع المبحوثين لمعرفة التشريعاا وقوانين حماية البيئة3ادو  

 الم،ادر المدروسة

الوزن  131مستوع االعتماد علي الم،ادر المدروسة ن=
 النسبي

 نادراً  محيانا دائما الترتيب

 % عدد % عدد % عدد

 3 64.6 31.2 41 43.5 57 25.1 33 األهل والجيران. -

 5 48.0 67.9 89 19.9 26 12.2 16 القادة المحليون. -

 4 49.9 66.4 87 17.5 23 16.0 21 الطبيب البيطري. -

 2 76.3 22.1 29 26.7 35 51.1 67 اإلخصائي االرشادي. -

 6 44.8 73.2 96 19.0 25 7.7 10 شبكة المعلومات الدولية )النت(. -

 1 77.3 19.8 26 28.2 37 51.9 68 التليفزيون. -

 60.1 المتوسط العام

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

 



 2022سبتمبر  -يوليو( 3العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى        

 

1026 

بالنستتبة للمستتتوع المعرفتتي والتمبيقتتي مقتتدرًا موضتتوعيًا  -ب
احتل مجالي حمايكة البيئكة  بالمااالا الخمسة المدروسة:

تككاج الحيككواني والحمايككة مككن التلككوث بالمبيككدات، ومجككال اإلن
مكككككن انتشكككككار األمكككككراض المعديكككككة التكككككرتيبين األول والثكككككاني 

( علي الترتيكب، 37.3و 41.0بمتوسطات حسابية بلغت )
بينما جاء مجال حمايكة األراضكي الزراعيكة مكن االسكتنزاف 
فككككككي الترتيككككككب الخككككككامس واألخيككككككر بمتوسككككككط حسككككككابي بلككككككغ 

 (، واحتلت باقي المجاالت ترتيبات وسطية.28.9)

بالنستتتتتتبة لنحتيتتتتتتتاج ا رشتتتتتتتادع  بتتتتتتتالقوانين البيئيتتتتتتتة  -ج
احتكككل ككككل مكككن مجكككالي بالماتتتاالا الخمستتتة المدروستتتة: 

حماية األراضي الزراعية مكن االسكتنزاف، والمجكال المكائي 
"تطكككوير الكككري الحقلكككي" التكككرتيبين األول والثكككاني  بمتوسكككط 

( علككككي الترتيككككب، 65.3و 71.04احتيككككاج ارشككككادي بلككككغ )
ل حمايككككة البيئككككة مككككن التلككككوث بالمبيككككدات بينمككككا احتككككل مجككككا

الترتيكككب الخكككامس واألخيكككر بمتوسكككط إحتيكككاج إرشكككادي بلكككغ 
 (، واحتلت باقي المجاالت ترتيبات وسطية.59.0)

( أن المتوسكككط 4بصكككفة عامكككة يتضكككح مكككن نتكككائج جكككدول )
العككام للمسككتوي المعرفككي والتطبيقككي للككزراع المبحككوثين بككالقوانين 

( مقكدرًا ذاتيكًا، 50.6لمدروسكة بلكغ )البيئية بالمجاالت الخمسة ا
( مقكككدرًا موضكككوعيًا، ومتوسكككط درجكككة احتيكككاج إرشكككادي 35.3و)

(، ممكككا يشككير إلكككى وجككود قصكككور معرفككي وتطبيقكككي 64.6بلككغ )
شككديد بككالقوانين البيئيككة بالمجككاالت الخمسككة المدروسككة، واحتيككاج 
ارشادي عالي بتلك المجاالت، االمر الذي يستلزم معه تكثيكف 

رشكككادي واإلعالمكككي وجميكككع الجهكككات التكككي يمككككن أن الكككدور اإل
يكككككككون لهككككككا عالقككككككة ودور توعككككككوي بتلككككككك المجككككككاالت لتعريككككككف 
المسككتهدفين بككالقوانين والتشككريعات البيئككة والممارسككات التطبيقيككة 
التككي تخككدم علككي تلككك القككوانين مككن أجككل المحافظككة علككي البيئككة 

لرقعكة وتنمية القطاعات الحيوانيكة والنباتيكة ومنكع التعكدي علكي ا
الزراعيككككة وغيرهكككككا مككككن أجكككككل الحفككككاظ علكككككي المككككوارد الطبيعيكككككة 

 لألجيال القادمة.

. المستوياا المعرفية والتمبيقية بالقوانين البيئية بالمااالا الخمسة المدروسة للزراع المبحوثين مقدر   اتيًا 2شز  
 وموضوعيًا واالحتياااا ا رشادية بها
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 بيقية مقدر   اتيا وموضوعيًا واالحتياااا االرشادية بالقوانين البيئية بالمااالا الخمس المدروسةفقا للمستوياا المعرفية والتم. توزيع الزراع المبحوثين و 4 ادو 

القوانين 
والتشريعاا 

البيئية بالمااالا 
 المدروسة

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة
المستوع 
المعرفي 

والتمبيقي  
انين بالقو 

البيئية 
 مقدر   اتياً 

 تيبتر ال

 المستوياا المعرفية والتمبيقية بالقوانين البيئية
 بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

دراة االحتياج 
 ا رشادع

 الترتيب

 يعرف%
ال 

 يعرف%
 يمب %

ال 
 يمب %

 البنود المدروسة

المتوسم 
 الترتيب الحسابي

 150ن=           ة من انتشار االمراض المعديةماا  ا نتاج الحيواني والحماي م:

( قانون الزراعكة 1)
لسككككككككككككنة  53رقككككككككككككم 
والقكككككككككككوانين  1966

المعدلكككككة لكككككه قككككككرار 
لسككككككككككككنة  27رقككككككككككككم 
بتحديكككككككككككككككككككد  1967

الحككككككككككككاالت التككككككككككككي 
يسرى عليهكا حظكر 
اسككككككتعمال القسككككككوة. 
والذي يكنص علكي: 
تعتبككر القسككوة علككى 
الحيوانكككككككككككات فكككككككككككي 

- الحككككاالت االتيككككة
إجهككككككككككاد الحيككككككككككوان 

زائكككدة عكككن بحمولكككة 
حبس  -حد طاقته 

قييككككككد الحيككككككوان أو ت
واالهمكككككككككككككال فكككككككككككككي 

 يته.تغذ

52.7 47.3 40.7 59.3 46.7 2 

إصككككككككككابة الحيككككككككككوان بسككككككككككبب -
 الشغل الزائد أو قلة التغذية.

64.7 1 35.3 4 

اجكككككككككككراءات التعامكككككككككككل مكككككككككككع -
الحيككككككوان المصككككككاب بسككككككبب 
 الشغل الزائد أو قلة التغذية.

48.08 2 52.0 3 

اقبككة مككن عدمككه مككن قبككل المع-
بسككبب الشككغل الزائككد القككانون 
 غذية.أو قلة الت

11.3 3 88.7 2 

أنككواع العقوبككات التككي يعاقككب -
بهكككككككا القكككككككانون حكككككككال تعكككككككب 
الحيوان بسكبب الشكغل الزائكد 

 او قلة التغذية.

5.7 4 94.3 1 

 1 72.93 5 27.06 المتوسط الحسابي
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 ا وموضوعيًا واالحتياااا االرشادية بالقوانين البيئية بالمااالا الخمس المدروسةمعرفية والتمبيقية مقدر   اتيالمبحوثين وفقا للمستوياا ال . توزيع الزراع4تابع ادو  

القوانين 
والتشريعاا 
البيئية 
بالمااالا 
 المدروسة

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة
المستوع 
المعرفي 

والتمبيقي  
بالقوانين 
البيئية 

 ر   اتياً مقد

 الترتيب

 التمبيقية بالقوانين البيئيةالمعرفية و المستوياا 
 بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

دراة االحتياج 
 ا رشادع

 الترتيب

 يعرف%
ال 

 يعرف%
 يمب %

ال 
 يمب %

 البنود المدروسة

المتوسم 
 الترتيب الحسابي

 150ن=           راض المعديةماا  ا نتاج الحيواني والحماية من انتشار االم م:

رار وزاري ( قكككككككككك2) 
لسكككككنة  1498رقكككككم 

بشككككككككككككككككككككككككان  1996
تنظككككككككيم األعككككككككالف 
وصناعتها وتداولها 

 والرقابة عليها

41.3 58.7 37.3 62.7 39.3 4 

أمككككككككككاكن الحصككككككككككول علككككككككككي -
 األعالف.

27.7 4 72.3 3 

نكككوع األعكككالف التكككي يتغكككذي -
 عليها الحيوانات.

61.3 2 38.7 5 

اسكككتخدام مكككواد لتزويكككد اللكككبن -
 اللحم. أو

43.3 3 56.7 4 

أنواع المواد المستخدمة -
 لزيادة اللبن أو اللحم.

24.0 6 76.0 1 

القائم بوصف المواد -
المصنعة لزيادة اللبن أو 

 اللحم.
25.3 5 74.7 2 

درجة آمان المواد -
المستخدمة لزيادة اللبن أو 

 ة الحيوان.اللحم علي صح
62.0 1 38.0 6 

 4 59.46 2 40.54 المتوسط الحسابي

( إرسكككككككككككككككككككككككككككككككككال 3)
الحيوانات المصابة 
بككأمراض معديككة أو 
المشككككككككككككككككتبه فككككككككككككككككي 
إصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككابتها 
لمستشكككفيات العكككزل 
وفقًا لقوانين المقررة 
مككككن قبككككل مصككككلحة 

 الطب البيطري.

29.3 70.7 19.3 80.7 24.3 5 

عككككككزل الحيوانككككككات المصككككككابة -
 عن السليمة.

82.0 1 18.0 2 

لحيوانكككككككككات عكككككككككزل ا أمكككككككككاكن-
 المريضة.

3.0 2 57.0 1 

 2 70.67 4 29.33 المتوسط الحسابي
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 المدروسة مااالا الخمس. توزيع الزراع المبحوثين وفقا للمستوياا المعرفية والتمبيقية مقدر   اتيا وموضوعيًا واالحتياااا االرشادية بالقوانين البيئية بال4تابع ادو  

ا القوانين والتشريعا
ا البيئية بالمااال
 المدروسة

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة
المستوع 
المعرفي 

والتمبيقي  
بالقوانين 
البيئية 
مقدر  
  اتياً 

 الترتيب

 المستوياا المعرفية والتمبيقية بالقوانين البيئية
 بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

دراة 
االحتياج 
 ا رشادع

 الترتيب
 يعرف%

ال 
 يعرف%

  %يمب
ال 

 يمب %
 البنود المدروسة

المتوسم 
 الحسابي

 الترتيب

 150ن=           ماا  ا نتاج الحيواني والحماية من انتشار االمراض المعدية م:

يككككككككككون التحصككككككككككين ( 4)
اجباريكككككا وبالمجكككككان ضكككككد 
االمككككراض االتيككككة: الجلككككد 
العقكككككدي، حمكككككى الكككككوادي 
 المتصككككككككككدع، الطككككككككككاعون
 البقري، الحمى القالعية،

الضكأن، طكاعون ي  جدر 
 الخيل

60.0 40.0 51.3 48.7 55.6 1 

تحصكين الماشكية ضككد -
 األمراض.

82.0 1 18.0 6 

أمكككككككككككككككاكن تحصكككككككككككككككين -
 الحيوانات.

41.3 3 58.7 4 

األمكككككككراض التكككككككي تكككككككم -
تحصكككككككككككين الحيوانكككككككككككات 

 ضدها.
25.3 6 74.7 1 

ا ثكككككككككككككار االيجابيكككككككككككككة -
 يم علي الحيوان.للتطع

71.3 2 28.7 5 

تحصكككككككين الحيوانكككككككات -
 ضد األمراض مجانًا.

30.0 4 70.0 3 

األمكككككككراض التكككككككي تكككككككم -
تحصككينها علككي حسككابك 

 الخاص.
29.3 5 70.7 2 

 3 63.90 3 36.06 المتوسط الحسابي
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 ة بالقوانين البيئية بالمااالا الخمس المدروسةوضوعيًا واالحتياااا االرشاديية والتمبيقية مقدر   اتيا وم. توزيع الزراع المبحوثين وفقا للمستوياا المعرف4تابع ادو  

القوانين والتشريعاا 
البيئية بالمااالا 

 المدروسة

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة
المستوع 
المعرفي 

والتمبيقي  
بالقوانين 
البيئية 
 مقدر   اتياً 

 الترتيب

 بيئيةرفية والتمبيقية بالقوانين الالمستوياا المع
 بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

دراة االحتياج 
 ا رشادع

 الترتيب
 يعرف%

ال 
 يعرف%

 يمب %
ال 

 يمب %
 البنود المدروسة

المتوسم 
 الترتيب الحسابي

 150ن=           ماا  ا نتاج الحيواني والحماية من انتشار االمراض المعدية م:
من قانون 109مادة (5)

ة الحيوانية ال تنمية الثرو 
البقكر  يجوز ذبح عجكول

الذكور قبكل بلوغهكا سكن 
السكككككككنتين مكككككككالم يصكككككككل 
وزنهككككا الككككي الحككككد الككككذي 
يقككرره وزيكككر الزراعكككة وال 
يجوز ذبح إناث االبقكار 
والجككككككككككاموس واألغنككككككككككام 
غيككككككر المسككككككتوردة قبكككككككل 
تبكككككديل جميكككككع قواطعهكككككا 
كمكككككككككا ال يجكككككككككوز ذبكككككككككح  
اإلنكككككككككككككككككاث العشكككككككككككككككككار. 

تثني مكككككككككن ذلكككككككككك ويسككككككككك
قضكككي الحيوانككات التككي ت
لكككككي عالضكككككرورة بكككككذحها 

أن يكككون الككذبح بموافقككة 
الجهكككككككككككككككككككة اإلداريكككككككككككككككككككة 

 المختصة 

54.0 46.0 36.7 63.3 45.3 3 

 5 23.33 2 76.67 القائم بذبح الحيوان.-
 1 87.33 6 12.67 أماكن ذبح الحيوان.-
عدم ذبح ذكور البقر قبل -

 بلوغها عامين.
74.67 3 25.33 4 

قار إناث األبعدم ذبح -
والجاموس واألغنام قبل 
تقطيع القواطع وعشار 

 اإلناث

79.33 1 20.67 6 

الحاالت المسموح فيها -
ذبح اإلناث العشار أو ذبح 

 األبقار...الخ 
31.3 5 68.7 2 

فوائد عدم ذبح إناث -
األبقار والجاموس واألغنام 

قواطع وعشار قبل تقطيع ال
 اإلناث

32.53 4 67.47 3 

 المتوسط الحسابي

42.6 

1 

57.3 5 

المتوسط المعرفي 
لمجال والتطبيقي  

اإلنتاج الحيواني مقدرة 
 ذاتياً 

 الرابع 42.2 62.94 37.06 52.54 47.46
للمعارف المتوسط الحسابي 

بمجال اإلنتاج والتطبيقات 
 الحيواني مقدرة موضوعيا

 الثاني 37.3
متوسط 
االحتياج 
 اإلرشادي

 الرابع 62.7
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 مااالا الخمس المدروسة. توزيع الزراع المبحوثين وفقا للمستوياا المعرفية والتمبيقية مقدر   اتيا وموضوعيًا واالحتياااا االرشادية بالقوانين البيئية بال4تابع ادو  

القوانين والتشريعاا 
البيئية بالمااالا 

 المدروسة

 مستوع التمبي  ةمستوع المعرف
المستوع 

رفي المع
ي  والتمبيق

بالقوانين 
البيئية 
 مقدر   اتياً 

 الترتيب

 المستوياا المعرفية والتمبيقية بالقوانين البيئية
دراة  بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

االحتياج 
 ا رشادع

 الترتيب
 يعرف%

ال 
 يعرف%

 يمب %
ال 

 يمب %
 البنود المدروسة

المتوسم 
 الترتيب سابيالح

 150التلول بالمبيداا     ن=ة البيئة من ب: ماا  حماي

( يحظر إنتاج أو استيراد 6)
أو تكككككداول مبيكككككدات ا فكككككات 
الزراعيكككككة إال بعكككككد تسكككككجيلها 
بككوزارة الزراعككة طبقككا للقواعككد 
واإلجككككككككككراءات المنصككككككككككوص 

 عليها

50.7 49.3 42.7 57.3 46.7 1 

االحتياطات الواجب مراعاتها -
 اء المبيدات.عند شر 

44.5 
4 55.5 3 

 2 59.5 5 40.5 أماكن شراء المبيدات.-
عككككككدم شككككككراء المبيككككككدات مككككككن -

 محالت غير مرخصة.
61.4 

2 38.6 5 

فعاليككككككككككككة المبيككككككككككككدات غيككككككككككككر -
المرخصكككككككككككككة فكككككككككككككي تحسكككككككككككككين 

 المزروعات.
57.3 

3 
42.7 4 

آمككككككككككككككان المبيككككككككككككككدات غيككككككككككككككر -
 المرخصة من عدمه.

65.4 
1 34.7 6 

غيكككككككككككر  مشكككككككككككاكل المبيكككككككككككدات-
 المرخصة.

35.4 
6 64.6 1 

 3 54.7 1 45.3 المتوسط الحسابي

يلغي تسجيل المبيد أو  (7)
يقصكككككككر اسكككككككتخدامه علككككككككي 
مجككككككككككككاالت معينككككككككككككة فككككككككككككي 

 الحاالت ا تية:
حكككككدوث أضكككككرار غيكككككر  -1

 متوقعة من استخدامه.
حظككككر اسككككتخدامه مككككن  -2

 المنظمات الدولية والبيئة.
زيادة خطورتكه أو آثكاره  -3

يكككككككككة علكككككككككي الصكككككككككحة المتبق
 العامة والبيئة.

42.7 57.3 31.3 68.7 37.0 2 
أنككككواع المبيككككدات المسككككتخدمة -

 لرش المزروعات.
52.2 

2 47.8 5 

      

اسككتخدام المبيككدات الموصككي -
 بها من قبل وزارة الزراعة.

42.7 
4 57.3 3 

أسكككككماء المبيككككككدات التكككككي تككككككم -
 حظرها

12.7 
5 87.3 2 

داول بعكككككض أسكككككباب منكككككع تككككك-
 بيدات في السوق.الم

44.7 
3 55.3 4 

إمكانيككككككة اسكككككككتخدام مبيكككككككدات -
 محظورة.

68.0 
1 32.0 6 

أوقككككككات اسككككككتخدام المبيككككككدات -
 المحظورة.

12.0 
6 88.0 1 

 2 57.7 2 42.3 المتوسط الحسابي
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 واالحتياااا االرشادية بالقوانين البيئية بالمااالا الخمس المدروسةبيقية مقدر   اتيا وموضوعيًا فقا للمستوياا المعرفية والتم. توزيع الزراع المبحوثين و 4تابع ادو  

القوانين والتشريعاا 
البيئية بالمااالا 

 المدروسة

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة
المستوع 
المعرفي 

والتمبيقي  
بالقوانين 

البيئية مقدر  
  اتياً 

 ترتيبال

 ئيةتمبيقية بالقوانين البيالمستوياا المعرفية وال
 بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

دراة االحتياج 
 ا رشادع

 الترتيب
 يعرف%

ال 
 يعرف%

 يمب %
ال 

 يمب %
 البنود المدروسة

المتوسم 
 الترتيب الحسابي

 150ب: ماا  حماية البيئة من التلول بالمبيداا     ن=
عنكككككد تقيكككككيم  ( يراعكككككي8)

ة التكككككككككككأثيرات المسكككككككككككرطن
لمبيككككككككككككككككككدات ا فككككككككككككككككككات 

سكككككككككككككجيلها الزراعيكككككككككككككة لت
وتجريبهككككككككككككككا وتككككككككككككككداولها 
واسككككككتخدامها وتجهيزهككككككا 
سواء كانت مواد خام أو 
مستحضكككرات تجاريكككة أو 
فككي أي صككورة اتبككاع مككا 
يككككككككرد بتقككككككككادير متابعكككككككككة 
تسككككككككككككككككجيل المبيككككككككككككككككدات 
الصككككككككادرة عككككككككن وكالككككككككة 
 حمايكة البيئكة األمريكيكة

EPA   فكي ظكل قكانون
يكككككككة جكككككككودة الغكككككككذاء حما

تحكككككككككككككككدة بالواليكككككككككككككككات الم
 1996األمريكية عام 

30.0 70.0 27.3 72.7 28.6 3 

االسككككككككككككككككتخدامات ا منككككككككككككككككة -
 للمبيدات

33.8 
6 66.2 3 

 8 30.0 1 70.0 استخدام الرش الوقائي.-
 6 53.3 3 46.7 عدد مرات الرش الوقائي.-
نوعيككككككة الميككككككاه المسككككككتخدمة -

يكككككككككككككككككل رش لتحضكككككككككككككككككير محال
 المزروعات.

45.3 
4 

54.7 5 

أضككككرار اسككككتخدام المبيككككدات -
 النحاسية أثناء فترة التزهير.

13.3 
8 86.7 1 

رش مبيكككدات النحكككاس أثنكككاء -
 التزهير.

55.0 
2 45.0 7 

درجككككككات الحككككككرارة المناسككككككبة -
 التي يتم فيها رش المبيدات.

42.7 
5 57.3 4 

رش أكثكككر طريقكككة تحضكككير و -
مبيكككد مككن نكككوع مككن السكككماد أو 

 من أنواع مختلفة.
22.3 

7 
77.7 2 

 1 62.7 3 37.3 المتوسط الحسابي

المتوسط المعرفي 
 والتطبيقي لمجال
حماية البيئة من 

التلوث بالمبيدات  
 مقدرا ذاتيًا   

 الخامس 37.4 66.2 33.8 58.9 41.1

المتوسط الحسابي للمعارف 
ل حماية مجاوالتطبيقات ب

مبيدات البيئة من التلوث بال
 مقدرا موضوعيًا   

 األول 41.0
متوسط 
االحتياج 
 اإلرشادي

 الخامس 59.0
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 مدروسةاالا الخمس التوزيع الزراع المبحوثين وفقا للمستوياا المعرفية والتمبيقية مقدر   اتيا وموضوعيًا واالحتياااا ا رشادية بالقوانين البيئية بالما .4تابع ادو   

القوانين والتشريعاا 
لبيئية بالمااالا ا

 روسةالمد

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة 
المستوع 
المعرفي 
والتمبيقي 
بالقوانين 

البيئية مقدر  
  اتياً 

 الترتيب

 المستوياا المعرفية والتمبيقية بالقوانين البيئية
دراة  بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

االحتياج 
 ا رشادع

 رتيبالت
 يعرف%

ال 
 يعرف%

 يمب %
ال 

 يمب %
 البنود المدروسة

المتوسم 
 الترتيب الحسابي

 150ن=                      ج: ماا  ا نتاج النباتي

القككككككككككانون رقككككككككككم  (9)
 1946لسككككككككنه  123

بتعمكككككككككككككككيم زراعككككككككككككككككة 
التقكككاوي المنتقكككاه مكككن 
 الحاصالت الزراعية

52.0 48.0 42.0 58.0 47.0 1 

وفرة التي يتم أخذ المحاصيل المت-
 .تقاوي منها

34.8 
3 65.2 3 

التقاوي الذي يتم استيرادها من -
 الخارج.

30.3 
4 69.7 2 

 4 60.0 2 40.0 أماكن شراء التقاوي.-
إنتاج أصناف جديدة لتقليل -

 االستيراد.
18.7 

5 81.3 1 

 5 57.1 1 42.9 فوائد إنتاج تقاوي جديدة.-
 2 64.2 3 35.8 المتوسط الحسابي

القكككككككككانون رقكككككككككم  (10
 1962لسكككككككككككككككنه  84

بشككككككككككككككككأن الحيككككككككككككككككازة 
 الزراعية

48.0 52.0 45.3 54.7 46.6 2 

 3 34.7 2 65.3 ملكية بطاقة حيازية.-
 2 48.0 3 52.0 توقيت تجديد البطاقة الحيازية.-
رصد مخالفة بشأن الحيازة -

 الزراعية.
83.3 

1 16.7 4 

الفات بشأن أسباب تحرير مخ-
 ازة الزراعية.الحي

6.7 
4 93.3 1 

 4 57.2 1 42.8 المتوسط الحسابي

القكككككككانون رقكككككككم ( 11)
 1963لسككككككككنه  166

بشككأن تنظككيم اإلنتككاج 
 الزراعي

33.3 66.7 34.0 66.0 33.6 4 

وجود نظام معلومات لتحديد -
 احتياجات السوق.

23.3 
2 76.7 2 

ي توفر أسماء األنظمة المتبعة الت-
 احتياجات السوق.

1.3 
3 98.7 1 

األنظمة المتبعة لتنظيم االنتاج -
 الزراعي

46.7 
1 53.3 3 

 1 81.8 4 18.2 المتوسط الحسابي
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 الخمس المدروسةبالقوانين البيئية بالمااالا وعيًا واالحتياااا ا رشادية توزيع الزراع المبحوثين وفقا للمستوياا المعرفية والتمبيقية مقدر   اتيا وموض .4تابع ادو  

القوانين والتشريعاا 
البيئية بالمااالا 

 المدروسة

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة 
المستوع 
المعرفي 
والتمبيقي 
بالقوانين 
البيئية 
 مقدر   اتياً 

 الترتيب

المستوياا المعرفية والتمبيقية بالقوانين 
 موضوعياً  بالمااالا المدروسة مقدر  ئيةالبي

دراة االحتياج 
 ا رشادع

 الترتيب
 يعرف%

ال 
 يعرف%

 يمب %
ال 

 يمب %
 البنود المدروسة

المتوسم 
 الترتيب الحسابي

 150ن=                      ج: ماا  ا نتاج النباتي

 11القككككككككانون رقككككككككم  (12)
بتنظككككككككككككيم  1964لسككككككككككككنه 

 الدورة الزراعية
54.7 45.3 33.3 66.7 44.0 3 

بع للزراعة م المتالنظا-
 حاليًا.

45.0 
1 55.0 5 

المفاضلة بين الزراعة -
 الحرة والدورة الزراعية.

33.3 
5 66.7 2 

دفع غرامة بخصوص -
 تنظيم الدورة الزراعية.

34.7 
4 65.3 3 

أنواع الغرامة التي -
تفرضها الدولة بشأن 

الدورة مخالفة نظام 
 الزراعة 

26.0 

3 

74.0 1 

 4 62.0 2 38.0 فوائد الدورة الزراعية.-
 3 63.8 2 36.2 المتوسط الحسابي

المتوسط المعرفي 
لمجال اإلنتاج والتطبيقي 

 النباتي مقدرا ذاتيًا   
 الثالث 42.8 61.35 38.65 53.0 47.0

المتوسط الحسابي 
للمعارف والتطبيقات 

نتاج النباتي مجال اإلب
 مقدرا موضوعيا 

 الثالث 34.9
متوسط 
االحتياج 
 اإلرشادي

 الثالث 65.1
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 االا الخمس المدروسةتوزيع الزراع المبحوثين وفقا للمستوياا المعرفية والتمبيقية مقدر   اتيا وموضوعيًا واالحتياااا ا رشادية بالقوانين البيئية بالما .4تابع ادو  

لتشريعاا البيئية بالمااالا القوانين وا
 لمدروسةا

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة 
المستوع 
المعرفي 
والتمبيقي 
بالقوانين 
البيئية 
 مقدر   اتياً 

 الترتيب

 المستوياا المعرفية والتمبيقية بالقوانين البيئية
 بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

دراة االحتياج 
 ا رشادع

 الترتيب

ال  يعرف%
 رف%يع

 يمب %
ال 

 يمب %
 ةالمدروسالبنود 

المتوسم 
 الترتيب الحسابي

 150(  ن=الماا   المائي )تموير الرع الحقليد: 
بتعكككككديل  2019لسكككككنه  14( القكككككانون رقكككككم 13)

 1976لسكككككنة  38بعكككككض أحككككككام القكككككانون رقكككككم 
بمراعكككككككاة اختصاصكككككككات وزارة المكككككككوارد المائيكككككككة 

لسككككككنة  12المنصككككككوص عليهككككككا بالقككككككانون رقككككككم 
ي الحقلككي فكي شككأن  تحسككين وصككيانة الككر 1984

لحقليككككككككة باألراضككككككككي علككككككككي مسككككككككتوي المككككككككراوي ا
 الزراعية وهي:

إنشاء وزارة الري شبكة من المصكارف الحقليكة -
المكشكككككوفة بجميككككككع  درجتهكككككا ممككككككا يكككككؤدي الككككككي 
تحسكككككين وصكككككيانة وتطكككككوير الكككككري الحقلكككككي فكككككي 

يلتكككزم حكككائزو األراضكككي -األراضكككي الزراعيكككة.، 
العكككاملين بكككالوزارة  مكككن تنفيكككذ الزراعيكككة بتمككككين  

لزراعكة  بكاألرض هذه العمليات ايا كانت حالكة ا
علكككككككي ان يعكككككككوض الكككككككزراع عمكككككككا يتلكككككككف مكككككككن 
مزروعككككات بسكككككبب هكككككذه االعمكككككال وفقكككككا للقيمكككككة 

يلتككككزم حككككائزو -السككككوقية لهككككا فككككي ذلككككك الوقككككت، 
األراضكككي الزراعيكككة بتطهيكككر المصكككارف الحقليكككة 

لكي المكشوفة وصيانة مشكاريع تطكوير الكري الحق
يكككككتم تحصكككككيل - بأراضكككككيهم والمحافظكككككة عليهكككككا،

الحقلككككي  لكككككل فككككدان مكككككن  تكلفككككة تطككككوير الككككري
الزراع دفعة واحدة أو علكي أقسكاط سكنوية بكدون 

يعاقكككب -فوائكككد لمكككدة ال تجكككاوز عشكككر سكككنوات . 
مككن يخككالف أحكككام القككانون بغرامككة ال تقككل عككن 
الكككككف جنيكككككة وال تزيكككككد علكككككي عشكككككرة ا ف جنيكككككة 

 للفدان او كسر منه.

60.7 39.3 57.3 42.7 59.0 

 يالثان

انشككككككككككككككككككككاء شككككككككككككككككككككبكة  -
للمعكككككارف الحقليكككككة مكككككن 

 عدمه.

52.67 3 47.33 4 

نوعيككة المشككاكل التككي  -
يمككككككككككككككككككن أن يسكككككككككككككككككببها 
مشككككككروع تطككككككوير الككككككري 

 الحقلي.

16.22 6 83.77 1 

حككككدوث مشككككاكل مككككن  -
انشككككككككككككككككاء المصككككككككككككككككارف 

 الحقلية.

72.67 2 27.33 5 

 االلتكككككككككككككككزام بتطهيكككككككككككككككر-
المصكككككككككككارف وصكككككككككككيانه 

الككككككري  مشككككككاريع تطككككككوير
 الحقلي.

50.0 4 50.0 3 

تسكككككككككككككجيل محاضكككككككككككككر -
مخالفككككككككككككككككككككككة بسككككككككككككككككككككككبب 

 المشروع.

81.33 1 18.67 6 

فوائكككد مشكككروع تطككككوير -
الكككككككككري الحقلكككككككككي علكككككككككي 

 الزراعة.

19.0 5 81.0 2 

المتوسككككط المعرفككككي والتطبيقككككي  لمجككككال تطككككوير 
 59.0 42.7 57.3 39.3 60.7 مقدرة ذاتيًا   الري الحقلي  

لحسابي المتوسط ا
معارف والتطبيقات  لل

 مقدرة موضوعيًا 

 الرابع 34.6
متوسط 
 االحتياج 

 الثاني 65.3
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 لخمس المدروسةاالا اتوزيع الزراع المبحوثين وفقا للمستوياا المعرفية والتمبيقية مقدر   اتيا وموضوعيًا واالحتياااا ا رشادية بالقوانين البيئية بالما .4تابع ادو  

ريعاا البيئية القوانين والتش
 بالمااالا المدروسة

 مستوع التمبي  مستوع المعرفة 
المستوع 
المعرفي 
والتمبيقي 
بالقوانين 
البيئية 
 مقدر   اتياً 

 الترتيب

المستوياا المعرفية والتمبيقية بالقوانين البيئية 
 بالمااالا المدروسة مقدر  موضوعياً 

دراة االحتياج 
 ادعا رش

 الترتيب

ال  يعرف%
 يعرف%

 يمب %
ال 

 يمب %
 البنود المدروسة

المتوسم 
 الترتيب الحسابي

 150ن=البناا عليها(   –التبوير –ماا  حماية األراضي الزراعية من االستنزاف )التاريف  -ذت
لسكككككككنه  59( القكككككككانون رقكككككككم 14)

بشكككككككأن حظكككككككر تجريكككككككف  1973
األرض الزراعيككككككة وتككككككم  تعديلككككككه  

 1983لسككنة  116ن رقككم بالقكانو 
ن عكككككككدم المسكككككككاس تحكككككككت عنكككككككوا

ة والحفكككاظ علكككي بالرقعكككة الزراعيككك
خصكككوبتها ، وقكككد حظكككر القكككانون 

المالكككككككك  1985لسكككككككنة   2رقكككككككم 
والمسكككككتأجر تكككككرك األرض غيكككككر 
منزرعككككة لمككككدة سككككنة مككككن تككككاريخ 
أخككر زراعككة رغككم تككوافر مقومككات 
صكككككككككالحيتها للزراعكككككككككة )تبكككككككككوير 

 .االرض(
لسككككككككككنة  116حككككككككككدد القككككككككككانون -

حظككككر  152ي مادتككككه فكككك 1983
اني أو منشآت علكي إقامة أية مب
عيككككككككككككككة أو اتخككككككككككككككاذ األرض الزرا

اجككراءات بشككان تقسككيم األراضككي 
 إلقامة مباني عليها.

72.7 27.3 70.7 29.3 71.7 

 األول

تسكككككككككككككككجيل المخالفكككككككككككككككات -
الزراعيكككككككة بشكككككككأن الحيكككككككازة 

 الزراعية  للمزارعين
67.3 1 32.7 5 

أسككككككككككككككككككككباب تسككككككككككككككككككككجيل -
 عيةالمخالفات الزرا

11.1 5 88.9 1 

يككككككككة العقوبككككككككة علككككككككي وعن-
 المخالفات الزراعية

17.1 4 82.9 2 

فوائككككككككد تطبيككككككككق قككككككككانون -
حمايكككككككة األراضكككككككي علكككككككي 

 المزارع
38.6 3 61.4 3 

فوائككككككككد تطبيككككككككق قككككككككانون -
حمايكككككككة األراضكككككككي علكككككككي  

 الدولة
42.0 2 58.0 4 

 المتوسط المعرفي والتطبيقي 
اضي الزراعية لمجال حماية االر 

 ذاتيًا    درةمق من االستنزاف
72.7 27.3 70.7 29.3 71.7 

المتوسط الحسابي 
مقدرة للمعارف والتطبيقات 

 موضوعياً 
 الخامس 28،9

متوسط 
 االحتياج 

 األول 71.1

 64.6 35.3 50.6 المتوسط العام

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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ي فتتتتتتتي التوعيتتتتتتتة بقتتتتتتتوانين ثالثتتتتتتتا: دور ا رشتتتتتتتاد الزراعتتتتتتت
  ومذتتتتتتإ البيئيتتتتتتة ومستتتتتتتوع متتتتتتتابعتهإ لهتتتتتتإ الحمايتتتتتتة

المتتتتتر  ا رشتتتتتادية التتتتتتي يستتتتتتخدمها لتوعيتتتتتة التتتتتزراع 
 المبحوثين واستتادتهإ منها

بقتوانين مستوع قياإ الاهتاز ا رشتادع الزراعتي  بالتوعيتة -م
 للزراع المبحوثين ومتابعتهإ لهإ الحماية البيئية

سكككتوي قيكككام الجهكككاز اإلرشكككادي ( م5توضكككح نتكككائج جكككدول )
ايكككة البيئيكككة للكككزراع المبحكككوثين زراعكككي  بالتوعيكككة بقكككوانين الحمال

 ومتابعتهم لهم ويتضح من الجدول االتي 

بالنسبة لمستوع قياإ الاهاز ا رشتادع الزراعتي بالتوعيتة  -
بقتتتتتوانين الحمايتتتتتة البيئيتتتتتة متتتتتن واهتتتتتة نظتتتتتر التتتتتزراع 

 المبحوثين:
الزراعيكككة مكككن االسكككتنزاف، احتكككل مجكككالي حمايكككة األراضكككي 

التككرتيبين األول والثككاني لمككائي" تطككوير الكري الحقلككي "ال االمجكو 
( علكككي الترتيكككب مكككن حيكككث 67.3و 69.1بمتوسكككطات بلغكككت )

قيككككككام الجهككككككاز اإلرشككككككادي بالتوعيككككككة بككككككالقوانين المتعلقككككككة بتلككككككك 
المجكككالين، فكككي حكككين جكككاء مجكككال اإلنتكككاج النبكككاتي فكككي الترتيكككب 

بيئككة مجككال حمايككة ال( بينمككا احتككل 65.3الثالككث بمتوسككط بلككغ )
الحيكواني والحمايكة مكن اإلنتكاج ومجكال  ،ث بالمبيككداتمن التلكو 

 التككرتيبين األخيككرين الرابككع والخككامس انتشككار األمككراض المعديككة
 ( علي الترتيب.60.4و60.5بمتوسطات)

بالنسبة لمتابعة الاهاز ا رشادع الزراعي لتعريتف التزراع  -
بقتتتتتوانين الحمايتتتتتة البيئيتتتتتة متتتتتن واهتتتتتة نظتتتتتر التتتتتزراع 

 :المبحوثين
جككككاء مجككككالي حمايككككة األراضككككي الزراعيككككة مككككن االسككككتنزاف، 

التككرتيبين األول والثككاني بمتوسككطات تطككوير الككري الحقلككي فككي و 
هككاز ( علككي الترتيككب مككن حيككث قيككام الج62.5و 66.0بلغككت )

اإلرشكككادي بمتابعكككة الكككزراع المبحكككوثين لمعرفكككة وتطبيكككق قكككوانين 
 الحماية البيئية من وجهة نظر الزراع

المبحككوثين، فككي حككين جككاء مجككال اإلنتككاج النبككاتي فككي الترتيككب 
مجككال حمايككة البيئككة ( بينمككا احتككل 60.5الثالككث بمتوسككط  بلككغ )
مككن  الحيككواني والحمايككةاإلنتككاج ومجككال  ،مككن التلككوث بالمبيكككدات

 التككرتيبين األخيككرين الرابككع والخككامس انتشككار األمككراض المعديككة
 ( علي الترتيب. 55.3و 56.9بمتوسطات)

( أن المتوسكط العكام 5بصفة عامة يتضح من نتائج جدول)
لمسككككتوي قيككككام الجهككككاز اإلرشككككادي الزراعككككي  بالتوعيككككة بقككككوانين 
ة الحماية البيئية للزراع المبحوثين بالمجاالت الخمسة المدروسك

(، ممككا يعكككس الككدور 60.2( ومسككتوي متابعككة بلككغ )64.5بلككغ )
اإليجابي للجهاز اإلرشكادي فكي القيكام بالكدور المنكوط بكه وربمكا 
يككككون هكككذا راجكككع إلكككى اهتمكككام الدولكككة وتشكككديدها بشكككأن تعريكككف 
الكككزراع بكككالقوانين البيئيكككة خاصكككة فكككي الفتكككرة األخيكككرة نظكككرًا لمكككا 

ألراضككي الزراعيككة سككجلته مككن تجككاوزات عككدة مككن تعككدي علككي ا
والسككعي واالهتمككام بتطككوير وتنفيككذ مشككروع تطككوير الككري الحقلككي 

 ...الخ. 
مذإ المر  ا رشادية التي اعتمدا عليها ماهز   -ب

ا رشاد الزراعي للتوعية بقوانين حماية البيئة ودراة 
 االستتاد  منها

( إلى الطرق اإلرشادية التي 6تشير نتائج جدول)
اإلرشاد الزراعي للتوعية بقوانين حماية اعتمدت عليها أجهزة 

البيئة من وجهة نظر الزراع المبحوثين من حيث معدل 
 االستخدام ودرجة استفادتهم منها 

: أوضحت النتائج أن كل من من حيل معد  االستخداإ -
االجتماعات، والزيارات الحقلية، والنشرات احتلت  

      %69.7الترتيبات الثالثة األولي بوزن نسبي بلغ )
( علي الترتيب، بينما جاء كل من  %56.0و %68.0و

البرامج واألفالم المسجلة، ووسائل التواصل االجتماعي 
 %54.4في الترتيبات األخيرة بأوزان نسبية بلعت )

 ( علي الترتيب.%47.7و %50.8و
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 يف الزراع المبحوثين بها ومستوع المتابعة لتنتي  تلك القوانين التي تقوإ بها ماهز  ا رشاد الزراعي لتعر  البيئية. توزيع مااالا التوعية 5ادو  

 البيئيةمااالا التوعية 
الوزن  150مستوع قياإ الاهاز ا رشادع بالتوعية ن=

 النسبي
 الترتيب

الوزن  150مستوع المتابعة ن=
 النسبي

 اليقوإ% نادرًا% محيانا% دائما% اليقوإ% نادرًا% محيانا% دائما% الترتيب

 ماا  ا نتاج الحيواني والحماية من انتشار األمراض المعدية -1
حظراسككككتعمال القسككككوة  -

 مع الحيوانات.
18.6 28.7 17.3 35.4 57.6 4 14.6 26.7 14.7 44.0 53.0 4 

تنظككككككيم ذبككككككح عجككككككول  -
االبقككككككار الككككككذكور وذبككككككح 
إنككاث االبقككار والجككاموس 
واألغنكككككككككككككككككككككككام غيكككككككككككككككككككككككر 

 المستوردة.

22.6 33.3 14.7 29.4 62.3 2 14.0 31.3 16.0 38.7 55.1 3 

تنظككككككككككككككككيم صككككككككككككككككناعة  -
األعككككككككككككككالف وتككككككككككككككداولها 

 والرقابة عليها.
 م4 53.0 39.4 20،0 30.0 10.6 5 56.6 34.0 21.3 28.7 16.0

عكككككككككككككزل الحيوانكككككككككككككات  -
المصككككككككككككككابة بككككككككككككككأمراض 

 معدية.
 2 55.6 39.4 15.3 28.7 16.6 م2 62.3 28.7 14.7 35.3 21.3

التحصكككككين اإلجبكككككاري  -
ان ضكككككد بعكككككض وبالمجككككك

األمكككككككككككككككراض الوبائيكككككككككككككككة 
 للحيوانات.

30.7 21.3 18.7 29.3 63.3 1 26.0 26.0 10.0 38.0 60.0 1 

 الخامس 55،3 الخامس 60،4 المتوسط
 ماا  حماية البيئة من التلول بالمبيداا -2

اسكككككككككككتخدام المبيكككككككككككدات -
المسككككككككككككككككجلة بككككككككككككككككوازرة 

 الزراعة.

16.7 35.3 16،0 32،0 59.1 3 16.7 32،0 10.7 40.6 56.1 2 

استخدام لمبيكدات غيكر -
المسرطنة وا منة علي 

 المزروعات.

21.3 26.6 20،7 31،4 59.5 2 16،0 27،3 20.7 36.0 55.8 3 

حظكككككككككككككر استخككككككككككككككككدام  -
المبيكككككككدات التكككككككي لهككككككككا 
تأثيكككككككككر ضكككككككار علككككككككككى 

 مكونات البيئة.

27.3 28.0 13.3 31.4 62.8 1 22.6 28.0 12.0 37.4 59.0 1 

 الرابع 56.9 رابعال 60.5 المتوسط
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 التي تقوإ بها ماهز  ا رشاد الزراعي لتعريف الزراع المبحوثين بها ومستوع المتابعة لتنتي  تلك القوانين  البيئية. توزيع مااالا التوعية 5تابع ادو  

 البيئيةمااالا التوعية 
الوزن  150مستوع قياإ الاهاز ا رشادع بالتوعية ن=

 النسبي
 الترتيب

الوزن  150لمتابعة ن=مستوع ا
 النسبي

 الترتيب

  اليقوإ% نادرًا% محيانا% دائما% اليقوإ% نادرًا% محيانا% دائما%

 ماا  ا نتاج النباتي -3
زراعكة التقكاوي المنتقككاة  -

مكككككككككككككككككن الحاصكككككككككككككككككالت 
 الزراعية.

38.0 24.7 11.3 26.0 68.6 1 20.0 34.7 14.7 30.6 61.0 2 

 1 63.3 31.4 11.3 30.0 27.3 3 64.8 30.0 11.3 28.0 30.7 الحيازة الزراعية. -
 3 60.5 35.4 10.6 30.7 23.3 2 65.1 29.4 10.0 31.3 29.3 تنظيم الدورة الزراعية. -
تنظككككككككككككككككككيم اإلنتككككككككككككككككككاج  -

 الزراعي.
22.0 36.7 12.7 28.6 63.0 4 17.3 31.3 15.4 36.0 57.5 4 

 الثالث 60.5 الثالث 65.3 المتوسط
    ائي "تموير الرع الحقلتي"الماا  الم -4

تطككككككوير الككككككري الحقلككككككي -
وحمايكككة المكككوارد المائيكككة 
وتطهيككككككككككر المصككككككككككارف 

 وصيانتها.

34.0 29.3 8.7 28.0 67.3 

 الثاني

24.7 32.7 10.6 32.0 62.5 

 الثاني

  62،5 67.3 المتوسط
 (البناا عليها–التبوير –ماا  حماية االراضي الزراعية من االستنزاف )التاريف  -5

حماية األراضي  -
الزراعية من االستنزاف 

 –التبوير –)التجريف 
 البناء عليها(.

46.0 15.3 8.0 30.7 69،1 

 األول

38.0 20.7 8.7 32.6 66.0 

 األول

  66.0 69.1 المتوسط
 60.2 64.5 المتوسط العام

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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ادية وفقتتًا لمعتتد  استتتخدامها متتن قبتت  ماهتتز  ا رشتتاد الزراعتتي للتوعيتتة بقتتوانين حمايتتة البيئتتة متتن واهتتة نظتتر التتزراع المبحتتوثين ودراتتة . توزيتتع األنشتتمة ا رشتت6اتتدو  
 استتادتهإ منها

 المر  ا رشادية 
الوزن  150معد  االستخداإ ن=

 النسبي
 الترتيب

الوزن  150معد  االستتاد  ن=
 النسبي

 %ض إ% ع% ض% إ% ع% الترتيب

 1 70.6 30.6 26.7 42.7 2 68.0 29.4 37.3 33.3 زيارات حقلية.
 2 68.8 32.0 29.3 38.7 1 69.7 30.0 30.7 39.3 .اجتماعات ارشادية

 3 57.5 50.0 27.3 22.7 3 56.0 53.4 25.3 21.3 .نشرات ارشادية
 4 54.6 54.6 26.7 18.7 4 54.4 53.4 30.0 16.6 برامج ارشادية.

 5 53.5 59.4 20.6 20.0 5 50.8 64.7 18.0 17.3 .مائية مسجلة الفيديوأفالم سين
 6 48.2 66.0 23.3 10.7 6 47.7 66.0 24.7 9.3 وسائل التواصل االجتماعي.-

 58.8 57.7 المتوسط العام

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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أظهرت النتائج أن كل من  من حيل معد  االستتاد :  -
واالجتماعات اإلرشادية، والنشرات  زيارات الحقلية،ال

اإلرشادية احتلت الترتيبات الثالثة األولي بوزن نسبي بلغ 
بينما ( علي الترتيب، %57.5و %68.8و 70.6%)

البرامج اإلرشادية واألفالم المسجلة، ووسائل  جاء كل من
التواصل االجتماعي في الترتيبات األخيرة بأوزان نسبية 

 ( علي الترتيب.%48.2و %53.5و %54.6ت )غبل

( أن المتوسط العام 6بصفة عامة يظهرمن نتائج جدول )
لمعككككدل اسككككتخدام أجهككككزة اإلرشككككاد الزراعككككي للطككككرق اإلرشككككادية 

(، األمكر الكذي 58.8(، ومعدل استفادة )57.7التوعوية بلغ  )
يستدعي إلى أهمية تكثيف وتنويع استخدام  الجهاز اإلرشادي 

ن ككككان معكككدل االسكككتفادة يفكككوق لألنشكككطة اإلر  شكككادية خاصكككة وا 
 معدل االستخدام.

رابعتتتتًا: العنقتتتتة بتتتتين دور ا رشتتتتاد الزراعتتتتي فتتتتي التوعيتتتتة 
بتتالقوانين والتشتتريعاا البيئيتتة وبتتين المستتتوياا المعرفيتتة 
والتمبيقية بالقوانين البيئية مقدر   اتيًا وموضوعيًا للزراع 

 المبحوثين بالمااالا الخمسة المدروسة

العنقتتة بتتين التتدور التوعتتوع ليرشتتاد الزراعتتي بتتالقوانين -م
بتتالقوانين  التمبيقيتتةالمستتتوياا المعرفيتتة و البيئيتتة وبتتين 

مقتتتتتدر   اتيتتتتتًا وموضتتتتتوعيًا للتتتتتزراع المبحتتتتتوثين البيئيتتتتتة 
 بالمااالا الخمسة المدروسة

الختبتتتار ،تتتحة التتتترض النظتتترع األو  تتتتإ ،تتتياغة التتتترض 
ذات داللككة إحصككائية بككين ال توجككد عالقككة ا ح،تتائي التتتالي:"

الككككككدور التوعككككككوي لإلرشككككككاد الزراعككككككي بككككككالقوانين البيئيككككككة وبككككككين 
المسككتويات المعرفيككة والتطبيقيككة مقككدرة ذاتيككًا وموضككوعيًا للككزراع 
المبحوثين بتلك القوانين بالمجاالت الخمسة المدروسة. وللتأكد 
من صحة هذا الفرض تكم اسكتخدام معامكل االرتبكاط  سكبيرمان  

 :( االتي7عالقة وأتضح من نتائج جدول )لتحديد ال

بالنستتبة للعنقتتة بتتين التتدور التوعتتوع ليرشتتاد الزراعتتي  -1
بقتتتوانين والتشتتتريعاا البيئتتتة وبتتتين المستتتتوياا المعرفيتتتة 
والتمبيقيتتتة بتتتالقوانين والتشتتتريعاا البيئيتتتة مقتتتدر   اتيتتتتًا 

وجككود  للتتزراع المبحتتوثين بالماتتاالا الخمستتة المدروستتة:
ين الكككككدور التوعكككككوي لإلرشكككككاد الزراعكككككي عالقكككككة معنويكككككة بككككك

بككككالقوانين والتشككككريعات البيئيككككة وبككككين المسككككتويات المعرفيككككة 
اإلنتكككككاج والتطبيقيكككككة بقكككككوانين وتشكككككريعات البيئكككككة بمجكككككاالت 
وحماية    الحيواني والحماية من انتشار األمراض المعدية،

مجككال اإلنتككاج النبككاتي عنككد البيئككة مككن التلككوث بالمبيككدات، و 
الكككدور التوعككككوي حكككين ال توجككككد عالقكككة بككككين (، فكككي 0.01)

لإلرشككككاد الزراعكككككي وبككككين المسكككككتويات المعرفيككككة والتطبيقيكككككة 
وحمايككة ، تطككوير الككري الحقلككي للككزراع المبحككوثين بمجككالي 

 –التبكككوير –األراضكككي الزراعيكككة مكككن االسكككتنزاف )التجريكككف
البناء عليهكا(، وبنكاء عليكه تكم قبكول الفكرض النظكري البكديل 

اإلنتكككككاج صكككككائي بالنسكككككبة لمجكككككاالت ورفكككككض الفكككككرض اإلح
الحيككواني والحمايككة مككن انتشككار األمككراض المعديككة، وحمايككة 

مجككال اإلنتككاج النبككككاتي، فككي البيئككة مككن التلككوث بالمبيككدات، و 
حككككين لككككم نككككتمكن مككككن رفككككض الفككككرض اإلحصككككائي بالنسككككبة 

مجككككال حمايككككة األراضككككي ، و لمجككككالي تطككككوير الككككري الحقلككككي
البنككككككاء  –التبككككككوير –الزراعيككككككة مككككككن االسككككككتنزاف )التجريككككككف

 عليها(.
بالنستتبة للعنقتتة بتتين التتدور التوعتتوع ليرشتتاد الزراعتتي  -2

بقتتتوانين والتشتتتريعاا البيئتتتة وبتتتين المستتتتوياا المعرفيتتتة 
والتمبيقية بالقوانين والتشريعاا البيئيتة مقتدر  موضتوعيًا 

وجككود  للتتزراع المبحتتوثين بالماتتاالا الخمستتة المدروستتة:
التوعكككككوي لإلرشكككككاد الزراعكككككي عالقكككككة معنويكككككة بكككككين الكككككدور 

بككككالقوانين والتشككككريعات البيئيككككة وبككككين المسككككتويات المعرفيككككة 
لتطبيقية بقوانين وتشريعات البيئكة بمجكاالت حمايكة البيئكة او

مجككككككال اإلنتككككككاج النبككككككاتي عنككككككد مككككككن التلككككككوث بالمبيككككككدات، و 
(0.01) ، 
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اد الزراعي بالقوانين والتشريعاا البيئة وبين المستوياا بين الدور التوعوع ليرش نتائ  العنقة االرتبامية )سبيرمان( .7ادو  
 بالقوانين والتشريعاا البيئية مقدر   اتيًا وموضوعيًا للزراع المبحوثين بالمااالا الخمسة المدروسة التمبيقيةالمعرفية و 

المستوياا المعرفية و التمبيقية بقوانين 
 وتشريعاا البيئة بالمااالا المدروسة مقدر   اتياً 

الدور 
ا رشادع 
التوعوع 
بالمااالا 
 المدروسة

المستتتتتتتوياا المعرفيتتتتتتة و التمبيقيتتتتتتة بقتتتتتتوانين 
وتشتتريعاا البيئتتة بالماتتاالا المدروستتة مقتتدر  

 موضوعياً 

الدور 
ا رشادع 
التوعوع 
بالمااالا 
 المدروسة

مجككككال اإلنتككككاج الحيككككواني والحمايككككة مككككن انتشككككار -1
 األمراض المعدية.

الحيككواني والحمايككة مككن انتشككار  مجككال اإلنتككاج-1 **0.210
 األمراض المعدية.

0.045 

 ** 0.342 مجال حماية البيئة من التلوث بالمبيدات.-2 **0.313 مجال حماية البيئة من التلوث بالمبيدات.-2

 **0.379 .مجال اإلنتاج النباتي-3 **0.363 .مجال اإلنتاج النباتي-3

 0.078 . ل تطوير الري الحقليمجا-4 0.184 . مجال تطوير الري الحقلي-4

مجككال حمايككة األراضككي الزراعيككة مككن االسككتنزاف -5
 البناء عليها(.–التبوير –)التجريف 

مجكككككككككال حمايكككككككككة األراضكككككككككي الزراعيكككككككككة مكككككككككن -5 0.157
 البناء عليها(.–التبوير –االستنزاف )التجريف 

0.128 

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان 
 
التوعكككوي لإلرشكككاد الزراعكككي د عالقكككة بكككين فكككي حكككين ال توجككك   

وبككككين المسككككتويات المعرفيككككة والتطبيقيككككة للككككزراع المبحككككوثين 
بمجككالي اإلنتككاج الحيككواني والحمايككة مككن انتشككار األمككراض 

وحمايكة األراضكي الزراعيكة ، تطوير الكري الحقلككيالمعدية، 
البنككاء عليهككا(، وبنككاء  –التبككوير –مككن االسككتنزاف )التجريككف

ل الفككككرض النظككككري البككككديل ورفككككض الفككككرض عليككككه تككككم قبككككو 
حمايكككة البيئكككة مكككن التلكككوث  اإلحصكككائي بالنسكككبة لمجكككاالت 

مجال اإلنتاج النباتي، في حين لم نكتمكن مكن بالمبيدات، و 
اإلنتككككككاج  رفككككككض الفككككككرض اإلحصككككككائي بالنسككككككبة لمجككككككاالت

تطكوير الحيواني والحمايكة مكن انتشكار األمكراض المعديكة،  
ألراضكككككي الزراعيكككككة مكككككن مجكككككال حمايكككككة ا، و الكككككري الحقلكككككي

االسكككككتنزاف، وربمكككككا يككككككون راجكككككع ذلكككككك إلكككككى حداثكككككة تلكككككك 
المجككككالين األمككككر الككككذي يسككككتلزم اهتمككككام مسككككئولي اإلرشككككاد 
الزراعكككي بهكككذان المجكككالين لمكككا لهمكككا مكككن أهميكككة كبيكككرة فكككي 

 .المحافظة علي القطاع الزراعي البيئي
 
 
 
 

العنقتتة بتتين المتتر  ا رشتتادية التتتي يستتتخدمها الاهتتاز -ب
شتتادع الزراعتتي فتتي التوعيتتة بتتالقوانين البيئيتتة وبتتين ر ا  

المستتتوياا المعرفيتتة والتمبيقيتتة مقتتدر   اتيتتًا وموضتتوعيًا 
للتتتتزراع المبحتتتتوثين بتلتتتتك القتتتتوانين بالماتتتتاالا الخمستتتتة 

 المدروسة

الختبتتار ،تتحة التتترض النظتترع الثتتاني تتتإ ،تتياغة التتترض 
 ا ح،ائي التالي:

الطكرق اإلرشكادية  نال توجد عالقكة ذات داللكة احصكائية بكي
التككككككي يسككككككتخدمها الجهككككككاز اإلرشككككككادي الزراعككككككي فككككككي التوعيككككككة 
بكككالقوانين البيئيكككة وبكككين المسكككتويات المعرفيكككة والتطبيقيكككة مقككككدرة 
ذاتيكككًا وموضكككوعيًا للكككزراع المبحكككوثين بتلكككك القكككوانين بالمجكككاالت 
الخمسة المدروسة، وللتأكد من صحة هذا الفرض تكم اسكتخدام 

ان لتحديكككد العالقكككة واتضكككح مكككن نتكككائج ممعامكككل االرتبكككاط سكككبير 
 :( االتي8جدول )
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بتين المتر  ا رشتادية المستتخدمة بالتوعيتة بتالقوانين البيئيتة وبتين المستتوياا المعرفيتة و التمبيقيتة مقتدر   اتيتًا وموضتوعيًا  نتائ  العنقة االرتباميتة )ستبيرمان(. 8ادو  
 خمسة المدروسةلللزراع المبحوثين بتلك القوانين بالمااالا ا

 المر  ا رشادية

المستوياا المعرفية والتمبيقية بقوانين البيئة بالمااالا المدروسة 
 مقدر   اتياً 

الي
ام
ا 

 

المستوياا المعرفية والتمبيقية بقوانين البيئة بالمااالا المدروسة 
 مقدر  موضوعياً 

الي
ام
ا 

 

الماا  
 الحيواني

ماا  
 المبيداا

الماا  
 النباتي

الرع  ماا 
 الحقلي

ماا  
حماية 
األراضي 
 الزراعية

الماا  
 الحيواني

ماا  
 المبيداا

الماا  
 النباتي

ماا  الرع 
 الحقلي

ماا  
حماية 
األراضي 
 الزراعية

 **0.316 0.147 **0.280 *0.163 **0.266 0.136 *0.174 0.015 0.018 0.147 0.122 0.080 زيارات حقليكة.

 **0.325 0.143 **0.324 0.150 **0.321 0.116 0.123 0.031 **0.324 0.082 0.064 0.003 .اجتماعات ارشادية

 0.002 0.059 0.024 0.042 0.061 0.002 0.015 0.215 0.024 0.054 0.009 0.037 .نشرات إرشادية

 0.069 0.055 0.034 0.009 0.075 0.076 0.045 *0.185 0.034 0.055 0.060 0.068 برامج إرشاديكة.

 0.003 0.053 0.080 0.039 0.044 0.038 0.145 0.144 0.080 0.110 0.138 0.191 .سينمائية مسجلة الفيديو أفالم

 0.071 0.045 0.042 0.061 0.138 0.033 *0.200 0.095 0.053 0.130 *0.189 **0.216 وسائل التواصل االجتماعي. -

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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بتتين المتتر  ا رشتتادية التتتي يستتتخدمها بالنستتبة للعنقتتة  -1
الاهتتاز ا رشتتادع الزراعتتي فتتي التوعيتتة بتتالقوانين البيئيتتة 

مقتتدر   اتيتتًا للتتزراع  التمبيقيتتةالمستتتوياا المعرفيتتة و وبتتين 
 :المبحتتوثين بتلتتك القتتوانين بالماتتاالا الخمستتة المدروستتة

وسككائل و وجككود عالقككة معنويككة بككين كككل مككن الزيككارات الحقليككة 
التكككككي يسكككككتخدمها الجهكككككاز اإلرشكككككادي التواصكككككل االجتمكككككاعي 

المسكككككتويات الزراعكككككي فكككككي التوعيكككككة بكككككالقوانين البيئيكككككة وبكككككين 
 بالمجككككككككككاالت الخمسككككككككككة المدروسكككككككككككة التطبيقيككككككككككةالمعرفيككككككككككة و 

وبنكككاء عليكككه تكككم قبكككول الفكككرض النظكككري البكككديل (، 0.05عنكككد)
لطريقتكي الزيكارات الحقليكة  ورفض الفرض اإلحصائي بالنسبة

وسائل التواصل االجتماعي، في حين لكم نكتمكن مكن رفضكه و 
بالنسككبة لبككاقي الطككرق اإلرشككادية األخككرى لعككدم وجككود عالقككة 

 بينهما.
بتتين المتتر  ا رشتتادية التتتي يستتتخدمها بالنستتبة للعنقتتة  -2

الاهاز ا رشادع الزراعي في التوعية بقتوانين والتشتريعاا 
يتتتتتة مقتتتتتدر  قالبيئتتتتتة وبتتتتتين المستتتتتتوياا المعرفيتتتتتة والتمبي

موضتتتوعيًا للتتتتزراع المبحتتتتوثين بتلتتتتك القتتتتوانين بالماتتتتاالا 
وجككككود عالقككككة معنويككككة بككككين كككككل مككككن  :الخمستتتتة المدروستتتتة

التكككي يسكككتخدمها الزيكككارات الحقليكككة واالجتماعكككات اإلرشكككادية  
 الجهاز اإلرشادي الزراعي

فكككي التوعيكككة بكككالقوانين والتشكككريعات البيئيكككة وبكككين المسكككتويات     
 يقيككككككككككة بالمجككككككككككاالت الخمسككككككككككة المدروسكككككككككككةبالمعرفيككككككككككة والتط

وبنكككاء عليكككه تكككم قبكككول الفكككرض النظكككري البكككديل   (0.01عنكككد)
لطريقتكي الزيكارات الحقليكة  ورفض الفرض اإلحصائي بالنسبة

واالجتماعككككات اإلرشككككادية، فككككي حككككين لككككم نككككتمكن مككككن رفضككككه 
بالنسككبة لبككاقي الطككرق اإلرشككادية األخككرى لعككدم وجككود عالقككة 

س فعاليكككككككة الزيكككككككارات الحقليكككككككة ككككككككبينهمكككككككا، األمكككككككر الكككككككذي يع
واالجتماعات اإلرشادية ومواقع التواصل االجتماعي فكي رفكع 

 المستويات المعرفية والتطبيقية بالقوانين البيئية.
 
 
  

خامستتًا: مشتتزنا تمبيتت  القتتوانين البيئتتة واآلثتتار المترتبتتة متتن 
 تمبي  تلك القوانين 

 م: مشزنا تمبي  القوانين البيئية
( إلككككككى مشكككككككالت تطبيككككككق القككككككوانين 9دول)تشككككككير نتككككككائج جكككككك

والتشككريعات البيئيككة، حيككث احتككل كككل مككن جهككل كثيككر مككن الككزراع 
المبحكوثين بككالقوانين الزراعيكة والبيئيككة، وعكدم معككرفتهم بهكا، تهككاون 

الترتيكككب األول والثكككاني  السكككلطات فكككي تنفيكككذ القكككوانين بحكككزم وشكككدة
جككاء ( علككي الترتيككب، بينمككا %74.1و %78.1بككوزن نسككبي بلككغ )

عكدم التنسكيق بكين الجهكات المسكئولة عكن تطبيكق القكوانين كل مكن 
والجهكككككات المسكككككئولة عكككككن نشكككككر المعرفكككككة بتلكككككك القكككككوانين، وعكككككدم 
االهتمككام بنشككر الككوعي بككين الككزراع بأهميككة تفعيككل القككوانين وطككرق 

 %71.3)بكككككوزن نسكككككبي بلكككككغ تطبيقهكككككا فكككككي التكككككرتيبين األخيكككككرين 
مشكككالت ترتيبككات ي ال( علككي الترتيككب بينمككا احتلككت بككاق%70.1و

 وسطية.

 بصفة عامة جاء المتوسكط العكام لمسكتوي تواجكد مشككالت تطبيكق
األمككر الككذي يسككتدعي وضككع  (72.9) القككوانين والتشككريعات البيئككة

هككذه المشكككالت نصككب اهتمككام المختصككين لدراسككتها والعمككل علككي 
ايجكككاد حلكككول لهكككا والعمكككل علكككي توعيكككة الكككزراع بهكككا وااللتكككزام بسكككن 

 ب: اآلثار المترتبة من تمبي  القوانين البيئيةذها.تنفيالقوانين و 

( مسككتوي التحقيككق  لآلثككار 10توضككح النتككائج الككواردة بجككدول)
المترتبكككة مكككن تطبيكككق القكككوانين البيئيكككة، حيكككث جكككاء ككككل مكككن زيكككادة 

بكككوزن  اإلنتاجيكككة الزراعيكككة والحيوانيكككة، وحمايكككة البيئكككة مكككن التلكككوث
ينمككا احتككل كككل ب، ب( علككي الترتيكك%78.0و %84.5نسككبي بلككغ )

المحافظككككة علكككي حقككككوق ، و منككككع انتشكككار ظككككاهرة التصكككحر مكككن 
 %71.7بكككوزن نسكككبي بلكككغ ) التكككرتببين األخيكككرين األجيكككال القادمكككة

( علككككي الترتيككككب، بينمككككا احتلككككت بككككاقي البنككككود ترتيبككككات %70.7و
  وسطية.

لآلثكككار بصكككفة عامكككة جكككاء المتوسكككط العكككام لمسكككتوي التحقيكككق 
(، ممككككا يشككككير إلككككى 76.2) لبيئيككككةين االمترتبككككة مككككن تطبيككككق القككككوان

أهميكككة توعيكككة المسكككتهدفين بتلكككك القكككوانين وتطبيقهكككا لمكككا لهكككا مكككن 
مكككككردودات ايجابيكككككة علكككككي األجيكككككال القادمكككككة سكككككواء علكككككي القطكككككاع 

 الزراعي أو البيئي ...الخ.
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الخمة المقترحة لتمتوير دور ا رشتاد الزراعتي بماتا  سادسًا: 
 التوعية بقوانين حماية البيئة.

ي نتائج البحث الميداني تكم وضكع خطكة لتطكوير دور ء علبنا
اإلرشاد الزراعي بمجكال التوعيكة بقكوانين حمايكة البيئكة بالمجكاالت 
الخمسككة المدروسكككة مرتبككة تنازليكككًا مكككن المجككاالت األكثكككر احتياجكككًا 
إلككككي األقككككل احتياجككككًا وفقككككا للتقككككديرات الذاتيككككة والموضككككوعية وهككككي 

 بالترتيب 
 –عيككة مككن االسككتنزاف )التجريككفلزراااألراضككي مجككال حمايككة  -

 .البناء عليها( –التبوير
 .مجال تطوير الري الحقلي -

 .مجال اإلنتاج النباتي -

الحيكككككواني والحمايكككككة مكككككن انتشكككككار األمكككككراض اإلنتكككككاج مجكككككال  -
 .المعدية

 .مجال حماية البيئة من التلوث بالمبيدات -

 وشملا الخمة علي البنود التالية

 دية.رشااألهداف اإل - الهدف العام. -

نصكككككككوص القكككككككوانين والتشكككككككريعات  -
 البيئية

المشكككككككككاركون فكككككككككي تنفيكككككككككذ  -
 الخطة.

المعكككارف والممارسككككات التطبيقيككككة  -
 بالمجاالت المدروسة.

 الطرق اإلرشادية. -

األثكار المسكتقبلية اإليجابيككة - طرق التقييم والمتابعة. -
المتوقعككة فككي حككال االلتككزام 

 بتطبيق القوانين

 وثين وفقًا لمستوع توااد مشزنا  تمبي  القوانين البيئيةلمبح. توزيع الزراع ا9ادو  

 المشزنا المدروسة

الوزن  150مستوع التوااد ن=
 النسبي

 ض% إ% ع % الترتيب
ال 

 يواد%

 3 72.1 5.3 23.3 48.7 22.6 غياب الدور اإلرشادي. -

 4 72.0 9.3 15.3 53.4 22.0 صعوبة تطبيق بعض القوانين. -

 1 78.1 8.0 13.3 36.7 42.0 الزراع بالقوانين الزراعية والبيئية وعدم معرفتهم بها.من  جهل كثير-

 2 74.1 7.3 18.0 45.3 29.4 تهاون السلطات في تنفيذ القوانين بحزم وشدة.   -

 6 70.1 8.0 24.7 46.0 21.3 عدم االهتمام بنشر الوعي بين الزراع بأهمية تفعيل القوانين وطرق تطبيقها. -

عككدم التنسككيق بككين الجهككات المسككئولة عككن تطبيككق القككوانين والجهككات المسككئولة عككن  -
 نشر المعرفة بتلك القوانين.

26.0 41.3 24.7 8.0 71.3 5 

 72.9 المتوسط العام

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان 

 مترتبة من تمبي  القوانين البيئيةة ال. توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمستوع تحقي  اآلثار المستقبلي10ادو 

 اآلثار المدروسة
الوزن  150مستوع تحقي  المستقبلي ن=

 النسبي
 ال يتحق % ض% إ% ع % الترتيب

 1 84.5 4.7 7.3 33.3                      54.7 زيادة اإلنتاجية الزراعية والحيوانية. -
 2 78.0 9.3 12.0 36.0 42.7 حماية البيئة من التلوث. -
 4 75.0 9.3 17.3 37.4 36.0 تقليل اإلصابة من األمراض وخاصة السرطانية. -
 3 77.3 6.7 16.7 37.3 39.3 المحافظة علي الرقعة الزراعية من التناقص. -
 5 71.7 7.3 26.0 39.3 27.4 منع انتشار ظاهرة التصحر. -

 6 70.7 10.7 26.6 32.0 30.7 المحافظة علي حقوق األجيال القادمة.
 76.2 المتوسط العام

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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 الخمة المقترحة لتموير دور ا رشاد الزراعي بماا  التوعية بقوانين حماية البيئة
مااالا 
التوعية

 
الهدف 
 العاإ

 األذداف ا رشادية
ن،وص القوانين والتشريعاا 

 البيئية

المشارزون
 

ا المعارف والممارسا
تمبيقية بالمااالا ال

 المدروسة

 مر  التقييإ والمتابعة المر  ا رشادية

األثار المستقبلية ا ياابية 
المتوقعة في حا  االلتزاإ 

 بتمبي  القوانين 

ضي الزراعية من االستنزاف )التجريف 
مجال حماية االرا

–
التبوير 

–
البناء عليها(

 

تعريف الزراع  بالقوانين والتشريعات البيئية
الم 

تعلقة بمجال 
ضي الزراعية من االستنزاف

حماية االرا
 

تعريكككككف الكككككزراع بمخكككككاطر -
البنككككككككككككاء علككككككككككككي األراضككككككككككككي 

 الزراعية والتعدي عليها.

 1973لسككككنه  59القككككانون رقككككم 
بشككككككان حظككككككر تجريككككككف األرض 
الزراعيككة وتككم  تعديلككه  بالقككانون 

تحكككككت  1983لسككككنة  116رقككككم 
عنكككككوان عكككككدم المسكككككاس بالرقعكككككة 

 علككككككككككككككي الزراعيككككككككككككككة والحفككككككككككككككاظ
خصكككوبتها، وقكككد حظكككر القكككانون 

المالككككككك  1985لسككككككنة   2رقككككككم 
والمسككككتأجر تكككككرك االرض غيكككككر 
منزرعككككة لمككككدة سككككنة مككككن تككككاريخ 
آخر زراعة رغكم تكوافر مقومكات 
صككككككككككككككككالحيتها للزراعككككككككككككككككة)تبوير 

 .االرض(
لسككككككككككنة  116حككككككككككدد القككككككككككانون -

حظكككر  152فكككي مادتكككه  1983
إقامككككككة أيككككككة مبككككككاني أو منشككككككآت 
ذ علي االرض الزراعية او إتخكا

راءات بشأن تقسكيم األراضكي اج
 إلقامة مباني عليها.

الجهاز اإلرشادي بكافة 
 مستوياته

 
 
 
 

تعريف الزراع بصور -
التعدي علي األراضي 

الزراعية )كتجريف الطبقة 
السطحية ،وتبوير جزء 

منها لبيعها، إقامة مباني 
سكنية او حظيرة مواشي 

 ...الخ
 الزيارات الحقلية -
 
 
 
 
 
 
 
 

 االجتماعات
 رشاديةاإل
 
 
 
 
 
 
 
 

وسائل التواصل 
 االجتماعي

مككن خككالل المالحظككة  -
الشخصككككككككككية واللقككككككككككاءات 
الفرديككككككككككككككككة والجماعيككككككككككككككككة 
والتأكككد مككن تنفيككذ الككزراع 
للممارسككككككككككككككككات البيئيككككككككككككككككة 
الرشككككككككككككيدة وبالتفاصككككككككككككيل 

 التي تم طرحها.  

زيادة اإلنتاجية الزراعية -
 والحيوانية.

تعريف الزراع بنوعية -
ليها نص عالعقوبات التي ي

القانون والتي تبدأ من 
غرامة مالية أو السجن بعد 

ازالة المخالفة في حال 
التعدي بالبناء علي 

 . االرض الزراعية

المحافظة علي الرقعة -
 الزراعية من التناقص.

تعريككككككككف الككككككككزراع بأهميككككككككة -
المحافظككككككككككة علككككككككككي الرقعككككككككككة 
الزراعيككككككككككة مككككككككككن التجريككككككككككف 

 والتبوير والبناء عليه.

 
 
 
 

 بيئةو الأخصائي

تعريف الزراع بالفوائد -
التي تعود عليه من 

المحافظة علي الرقعة 
الزراعية من زيادة اإلنتاج 

الزراعي والتنويع في 
المحافظة علي حقوق - الزراعات 

 األجيال القادمة
منع انتشار ظاهرة -

 التصحر

تعريف الزراع بالفوائد  -
التي تعود علي الدولة من 

ة لرقعالمحافظة علي ا
الزراعية كالحد من الفقر 

والجوع وتوفير فرص عمل 
للشباب وزيادة 
 االستثمارات.
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 تابع الخمة المقترحة لتموير دور ا رشاد الزراعي بماا  التوعية بقوانين حماية البيئة
مااالا 
التوعية

 
الهدف 
 العاإ

 ئيةالبين،وص القوانين والتشريعاا  األذداف ا رشادية

المشارزون
 

المعارف والممارساا 
التمبيقية بالمااالا 

 المدروسة

 مر  التقييإ والمتابعة المر  ا رشادية

األثار المستقبلية ا ياابية 
المتوقعة في حا  االلتزاإ 

 بتمبي  القوانين 

المجال المائي " تطوير الري الحقلي"
 

تعريف الزراع  بالقوانين والتشريعات البيئية الم
تعلق

ة بمجال 
تطوير الري الحقلي

 
تعريككككككككف الككككككككزراع بأهميككككككككة -

إنشككككككككاء شككككككككبكة المصكككككككككارف 
الحقليككككة المكشككككوفة لتحسككككين 
وصككككككككككيانه وتطككككككككككوير الككككككككككري 

 الحقلي. 

بتعككديل  2019لسككنه  14القككانون رقككم 
لسكككنة  38بعكككض احككككام القكككانون رقكككم 

بمراعككككككككاة اختصاصككككككككات وزارة  1976
المككككككوارد المائيككككككة المنصككككككوص عليهككككككا 

فككككككي 1984نة لسكككككك 12بالقككككككانون رقككككككم 
شكككان  تحسكككين وصكككيانة الكككري الحقلكككي 
علكككككككككككي مسكككككككككككتوي المكككككككككككراوي الحقليكككككككككككة 

 باألراضي الزراعية وهي:
انشكككككككككككاء وزارة الكككككككككككري شكككككككككككبكة مكككككككككككن -

المصكككارف الحقليكككة المكشكككوفة بجميكككع  
درجتهكككككككا ممككككككككا يككككككككؤدي الككككككككي تحسككككككككين 
وصككككيانة وتطككككوير الككككري الحقلككككي فككككي 

يلتككككزم حككككائزو -االراضككككي الزراعيككككة.، 
ن  العكككاملين تمكككياالراضككي الزراعيككة ب

بككالوزارة  مككن تنفيكككذ هككذه العمليككات ايكككا 
كانكككت حالكككة الزراعكككة  بكككاألرض علكككي 
ان يعكككككوض الكككككزراع عمكككككا يتلكككككف مكككككن 
مزروعكككات بسكككبب هكككذه االعمكككال وفقكككا 
-للقيمة السوقية لها في ذلك الوقكت، 

يلتككككككككزم حكككككككككائزو االراضككككككككي الزراعيكككككككككة 
بتطهيككر المصككارف الحقليككة المكشككوفة 

لحقلككي ري اوصكيانة مشكاريع تطككوير الك
يكككككتم -بأراضكككككيهم والمحافظكككككة عليهكككككا، 

تحصكككيل تكلفكككة تطكككوير الكككري الحقلكككي  
لكككل فككدان مككن الككزراع دفعككة واحككدة او 
علككي أقسكككاط سكككنوية بكككدون فوائكككد لمكككدة 

يعاقككككب -ال تجككككاوز عشككككر سككككنوات .، 
مككن يخككالف أحكككام القككانون بغرامكككة ال 
تقككككل عككككن الككككف جنيككككة وال تزيككككد علكككككي 
 عشككككككرة ا ف جنيككككككة للفككككككدان او كسككككككر

 .منه

 الجهاز اإلرشادي
 بكافة  

 مستوياته

تعريككككككف الككككككزراع بنوعيككككككة  -
المشكككككاكل  التكككككي يمككككككن أن 
يسببها مشروع تطوير الكري 
الحقلككككككككككككككككككي مككككككككككككككككككن تلككككككككككككككككككف 
لككككككزام الدولككككككة  المزروعككككككات وا 
بتعويضككها وضككرورة تطهيككر 

 المصارف المكشوفة.
 

  

 

تعريككككككككف الككككككككزراع بأهميككككككككة -
تطهيككككر المصككككارف الحقليككككة 
ع المكشكككوفة وصكككيانة مشكككاري

 ري الحقلي. ال

أخصكككككككككككككائيو 
 الماء

تعريف الزراع بفوائد  -
تطوير الري الحقلي علي 
الزراعة كزيادة إنتاجية 
المحاصيل المختلفة. 
وتوفير كميات المياه 

المستخدمة في الري وتقليل 
نسبة الملوثات ومتبقيات 

 األسمدة بالمياه.

 حماية البيئة من التلوث .-
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 ور ا رشاد الزراعي بماا  التوعية بقوانين حماية البيئة.ير دتابع الخمة المقترحة لتمو 
 مااالا

 التوعية 

الهدف 
العاإ

 

األذداف 
 ا رشادية

ن،وص القوانين والتشريعاا 
 البيئية

 المعارف والممارساا التمبيقية المشارزون
المر  
 ا رشادية

 مر  التقييإ والمتابعة

األثار المستقبلية ا ياابية 
اللتزاإ ا  االمتوقعة في ح

 بتمبي  القوانين 

مجال اإلنتاج النباتي 
 

تعريف الزراع  بالقوانين والتشريعات البيئية المتعلقة بمجال اإلنتاج النباتي
 

تعريككككف الككككزراع -
بأهميككككككككككة تنظككككككككككيم 

 .الزراعة

 1963لسكككككككنه  166القككككككانون رقكككككككم 
الجهاز  بشان تنظيم اإلنتاج الزراعي

اإلرشادي بكافة 
 مستوياته

بأسكككككماء األنظمكككككة التكككككي تكككككوفر راع تعريكككككف الكككككز -
 احتياجات السوق كالفيركون والرادكون.

الزيارات  -
 الحقلية

مككككككككككككككككككن خككككككككككككككككككالل  
المالحظككككككككككككككككككككككككككككككككككة 
الشخصككككككككككككككككككككككككككككككككككية 
واللقكاءات الفرديكة 
والجماعيكككككككككككككككككككككككككككككككككة 
والتأكككد مككن تنفيككذ 
الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزراع 
للممارسكككككككككككككككككككككككككككككات 
البيئيككككككككة الرشككككككككيدة 
وبالتفاصككيل التككي 

 تم طرحها.  

زيادة االنتاجية الزراعية -
 والحيوانية.

تعريف الزراع باألنظمة المتبعة لتنظكيم اإلنتكاج -
 الزراعي كاتباع الدورات الزراعية.

تعريككككككككف الككككككككزراع 
بأهميككككككككة اختيككككككككار 
التقككاوي الصككالحة 

 للزراعة.

 1946لسكككككككنه  123القككككككانون رقكككككككم 
بتعمككيم زراعككة التقككاوي المنتقككاه مككن 

 الحاصالت الزراعية.

يككككدة توعيككككة  الككككزراع بأهميككككة إنتككككاج أصككككناف جد-
لتقليل االسكتيراد كتقليكل االسكعار وتكلفكة اإلنتكاج، 
وزيككادة ربككح المككزارع، وانخفككاض األسككعار بالنسككبة 

 للمستهلك.

أسككككككككككككاتذة بكليككككككككككككة 
الزراعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة  
متخصصككككككككككككككككككككككون 
بمجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال 

 المحاصيل  

تعريككف الككزراع  بالمحاصككيل المتككوفرة التككي يككتم -
أخككذ تقكككاوي منهكككا كككاألرز والقمكككح والكككذرة والبصكككل 

 لشعير والبرسيم البلدي.ا واوالفاصولي

تعريككككككف الككككككزراع باألمككككككاكن المشككككككروعة لشككككككراء -
 التقاوي كمحالت األسمدة والمبيدات المرخصة ،

 والجمعيات الزراعية، ومديرية الزراعة.

تعريككككف الككككزراع -
بأهميككككككككككة تنظككككككككككيم 
 الدورة الزراعية.

 1964لسنه  11القانون رقم 
 بتنظيم الدورة الزراعية

الككزراع بالعقوبككات  التككي تفرضككها الدولككة عيككة تو -
بشأن مخالفكة نظكام الكدورة الزراعيكة تبكدأ مكن دفكع 

 مبلغ مالي تصل الي إجراء محاضر قانونية.

االجتماعات 
 اإلرشادية

 

التوضككيح للككزراع بفعاليككة الزراعككة بنظككام الككدورة -
  الزراعية مقارنة بالزراعة الحرة.

ئككككد الككككدورة الزراعيككككة كتنظككككيم بفواتوعيككككة الككككزراع -
اسككككتعمال األسككككمدة بشكككككل يضككككمن إنتككككاج أفضككككل 
وبتكاليف أقل، والمساعدة علي  الحد من انتشار 
المحافظة علي الرقعة  الحشائش، وتنظيم الري وتحسين خصوبة التربة.

تعريككككككككف الككككككككزراع  الزراعية من التناقص.
بكككاألمور المتعلقكككة 
بالحيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككازة 

 الزراعية.

 1962لسنه  84رقم القانون 
 بشان الحيازة الزراعية.

توضكككيح األسكككباب األساسكككية لتحريكككر مخالفكككات -
لمكالكي بطاقككة الحيككازة الزراعيكة والتككي مككن أهمهككا 

 عدم التجديد او عدم مطابقة بياناتها بالواقع.

وسائل التواصل 
 االجتماعي

 تعريف الزراع بمواعيد تجديد البطاقة الزراعية-
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 المقترحة لتموير دور ا رشاد الزراعي بماا  التوعية بقوانين حماية البيئة لخمةتابع ا
مااالا 
التوعية

الهدف العاإ 
 

 ن،وص القوانين والتشريعاا البيئية األذداف ا رشادية

المشارزون
 

 المعارف والممارساا التمبيقية
 المر  
 ا رشادية

متتتتتتر  التقيتتتتتتيإ 
 والمتابعة

اآلثار المستقبلية 
المتوقعة بية ا ياا

في حا  االلتزاإ 
 بتمبي  القوانين 

مجال االنتاج الحيواني
 

تعريف مربي الماشية بالقوانين والتشريعات البيئية المتعلقة بمجال اإلنتاج الحيواني
 

توعيكككككككككة مربكككككككككي الماشكككككككككية -
بضكككككرورة العنايكككككة بكككككالحيوان 

 جسديًا ونفسياً 

 1966لسكككككككككنة  53قككككككككانون الزراعكككككككككة رقكككككككككم 
لسككككنة  27قككككرار رقككككم لككككه  والقككككوانين المعدلككككة

بتحديكد الحككاالت التككي يسككرى عليهككا  1967
حظر استعمال القسوة. والكذي يكنص علكي: 
تعتبكر القسككوة علككى الحيوانككات فككي الحككاالت 

اجهككاد الحيككوان، بحمولككة زائككدة عككن - االتيككة
حكككككككبس او تقييكككككككد الحيكككككككوان  -حكككككككد طاقتكككككككه 

 واالهمال في تغذيته.

الجهاز اإلرشادي بكافة 
مستوياته

 

ربككي الماشككية بالعقوبككات القانونيككة فككي حالككة تعككب يككة متوع-
الحيوان بسبب الشغل الزائد او قلة التغذية والتي تتدرج من 

 دفع غرامة مالية لتصل الي مصادرة الحيوان.

الزيارات  -
 الحقلية

مكككككككككككككككككن خكككككككككككككككككالل  
المالحظكككككككككككككككككككككككككككككككككة 
الشخصكككككككككككككككككككككككككككككككككية 
واللقاءات الفردية 
والجماعيككككككككككككككككككككككككككككككككة 
والتأكككد مككن تنفيككذ 
الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككزراع 
للممارسككككككككككككككككككككككككككككات 

الرشكككككككيدة ئيكككككككة البي
وبالتفاصككيل التككي 

 تم طرحها.  

زيادة اإلنتاجية -
 والحيوانية الزراعية

تعريكككف مربككككي الماشكككية بككككإجراءات التعامكككل مككككع الحيككككوان -
المصاب بسكبب الشكغل الزائكد او قلكة التغذيكة  والتكي تتمثكل 
عطكككاء  فكككي استشكككارة الطبيكككب البيطكككري لتشكككخيص الحالكككة وا 

 النصائح المطلوبة.

مربككككككككككي الماشككككككككككية  عريككككككككككفت
بطككككككككككككككرق التعامكككككككككككككككل مكككككككككككككككع 
الحيوانكككككككككككككككككككات المصككككككككككككككككككككابة 
بككككككككأمراض معديككككككككة وكيفيككككككككة 

 عزلها.

إرسكال الحيوانكات المصكابة بكأمراض معديكة 
أو المشتبه في إصكابتها لمستشكفيات العكزل 
وفقكككككًا لقكككككوانين المقكككككررة مكككككن قبكككككل مصكككككلحة 

 الطب البيطري.

أطباء بيطرين 
 

نككككات حيواالتأكيككككد علككككي مربككككي الماشككككية بضككككرورة عككككزل ال-
المصككابة إمكككا بمستشكككفيات العككزل إن وجكككدت أو تخصكككيص 
أمككاكن بعيككدة عككن أمككاكن الحيوانككات المصككابة حتككي يشككفي 

 الحيوان تماما.

تعريكككككككف مربكككككككي الماشكككككككية -
باألمراض الواجب تحصكين 

 .الحيوانات ضدها

يككككككون التحصكككككين اجباريكككككا وبالمجكككككان ضكككككد 
االمكككككراض االتيكككككة: الجلكككككد العقكككككدي، حمكككككى 

ع، الطاعون البقري، الحمى متصدالوادي ال
 القالعية،جدري  الضأن، طاعون الخيل

األمككككككككراض التككككككككي يجككككككككب تحصككككككككين الحيوانككككككككات ضككككككككدها -
وبالمجكككان واألمكككراض التكككي يكككتم تحصكككينها وعالجهكككا علكككي 
حسكككككابه الخكككككاص كاإللتهكككككاب الرئكككككوي والضكككككرع والبروسكككككيال 

 والتأكيد علي أهمية التحصين .

 
االجتماعات 

 ةاإلرشادي
 

األماكن المصرح بها لتحصين الماشية فيها وهي مديريكة -
الطككككب البيطككككري والجمعيككككات الزراعيككككة والمراكككككز البيطريككككة 

 المتخصصة.

المحافظة علي  -
 حقوق األجيال القادمة

 
تعريكككككككف مربكككككككي الماشكككككككية  -

بككككأنواع االعككككالف الصككككحية 
وطكككككككرق اعكككككككدادها لتسكككككككمين 
 حيوانات اللحم أو األلبان.

بشان  1996لسنة  1498ي رقم وزار رار ق
تنظيم االعالف وصناعتها وتداولها 

 والرقابة عليها

التعريككككف بكككككاألعالف المسككككتخدمة فكككككي التغذيككككة كالبرسكككككيم -
 األخضر والدريس والردة والكسب.

تعلكككككككيم مربكككككككي الماشكككككككية إعكككككككداد مكككككككواد االعكككككككالف التكككككككي  -
اء يسكككككككتخدمها لزيكككككككادة اللحكككككككم او اللكككككككبن وباستشكككككككارة األطبككككككك

لبيطككككككرين المتخصصكككككككين والتكككككككي امكككككككا أن تككككككككون طبيعيكككككككة ا
كالحلبككة...الخ أو مصكككنعة وتوصكككف حسككب حالكككة الحيكككوان 

 ووزنه ...الخ
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تعريككف مربككي الماشككية بأمككاكن الحصككول علككي االعككالف -
سكككواء تجكككار جملكككة او تجزئكككة أويصكككنعها بنفسكككه مكككن خكككالل 

 وصفات الستشارين.

تعريككككف الككككزراع بخطككككورة  -
جككككول الككككذكور قبككككل الع ذبككككح

السكككن المسكككموح بكككه وككككذلك 
إنككككككككككككككككككككككككككككككككككاث األبقكككككككككككككككككككككككككككككككككككار 
والجاموس...الخ قبل تبكديل 
 القواطع واألناث العشار .

قككانون تنميككة الثككروة الحيوانيككة ال يجككوز ذبككح 
عجككككككول البقككككككر الككككككذكور قبككككككل بلوغهككككككا سككككككن 
السككنتين مككالم يصككل وزنهككا الككي الحككد الككذي 
يقكككرره وزيكككر الزراعكككة وال يجكككوز ذبكككح انككككاث 

الجاموس واالغنام غيكر المسكتوردة ار و االبق
قبككككل تبككككديل جميككككع قواطعهككككا كمككككا ال يجككككوز 
ذبكككح  االنكككاث العشكككار. ويسكككتثني مكككن ذلكككك 
الحيوانككككات التككككي تقضكككككي الضككككرورة بكككككذحها 

لككككككككي ان يكككككككككون الككككككككذبح بموافقككككككككة الجهككككككككة ع
 االدارية المختصة

صون 
ص
أساتذة بكلية الزراعة  متخ

بالمجال الحيواني  
 

ية بأهميككككككة ذبككككككح الحيوانككككككات لماشككككككالتنبيككككككه علككككككي مربككككككي ا-
 بالمجزر بعد الكشف عليها.

وسائل 
التواصل 
 االجتماعي

تعريفهم بتجريم ذبح إناث العشكار وذككور البقكر قبكل بلكو  -
نكككككاث االبقكككككار والجكككككاموس واألغنكككككام قبكككككل تبكككككديل  عكككككامين وا 
القواطع،  والحاالت المسموح فيها ذبكح إنكاث العشكار وهكي 

 انزالق وكسر الحيوان.او  حاالت المرض الشديد

شككككرح فوائككككد عككككدم ذبككككح اإلنككككاث كالمحافظككككة علككككي الثككككروة -
الحيوانيككككككككة وتككككككككوفير أمهككككككككات للمسككككككككتقبل وعجككككككككول للتربيككككككككة 

 والتسمين، انخفاض األسعار.
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 تابع الخمة المقترحة لتموير دور ا رشاد الزراعي بماا  التوعية بقوانين حماية البيئة.
مااالا
 

الت
وعية

الهدف  
العاإ

 

األذداف 
 ا رشادية

 ن،وص القوانين والتشريعاا البيئية

المشارز
ون

 

 المعارف والممارساا التمبيقية
المر  
 ا رشادية

مر  التقييإ 
 والمتابعة

األثار المستقبلية ا ياابية 
المتوقعة في حا  االلتزاإ 

 بتمبي  القوانين 

مجال حماية البيئة من التلوث بالمبيدا
 ت

تع
ريف الزراع  بالقوانين والتشريعات البيئية المتعلقة بمجال 

حماية البيئة من التلوث بالمبيدات.
 

تعريف الزراع باالستخدامات ا منة للمبيدات
 

يراعكككككي عنكككككد تقيكككككيم التكككككأثيرات المسكككككرطنة 
لمبيككككككككدات ا فككككككككات الزراعيككككككككة لتسككككككككجيلها 
وتجريبهككا وتككداولها واسككتخدامها وتجهيزهككا 

او مستحضككككرات  خككككام سككككواء كانككككت مككككواد
تجاريكككة أو فككككي أي صكككورة اتبككككاع مكككا يككككرد 
بتقادير متابعة تسكجيل المبيكدات الصكادرة 

 EPA عن وكالة حماية البيئة األمريكيكة

فكككككي ظكككككل قكككككانون حمايكككككة جكككككودة الغكككككذاء  
 1996بالواليات المتحدة األمريكية عام 

الجهاز اإلرشادي بكافة مستوياته
 

فتككرة التزهيكر لمككا لهكا مككن  ثنكاءعكدم اسككتخدام المبيكدات النحاسككية أ-
 تأثير سلبي علي حبوب اللقاح.

الزيارات  -
 الحقلية

 

مكككككككككككككككككككن خكككككككككككككككككككالل 
المالحظكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة 
الشخصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككية 
واللقكككاءات الفرديكككة 
والجماعيكة والتأكككد 
مككككن تنفيككككذ الككككزراع 
للممارسات البيئية 
الرشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيدة 
وبالتفاصككككيل التككككي 

 تم طرحها.  

 حماية البيئة من التلوث-

ت التكككي يفتكككرض مراعاتهكككا عنكككد اسكككتخدام راءاتعلكككيم الكككزراع االجككك-
اكثر من نوع سماد أو مبيكد مكع بعضكهم واالنكواع التكي تخكتلط مكع 
بعضككها ...الككخ، ونوعيككات الميككاه المسككتخدمة فككي تحضككير محاليككل 

 الرش علي أن تكون من مياه الترع الجارية أو مياه الحنفية.

 

لملصكككككككق ات ااالسكككككككتخدامات االمنكككككككة للمبيكككككككدات كقكككككككراءة معلومككككككك-
،وارتككككككداء المالبككككككس الوقائيككككككة أثنككككككاء الككككككرش ،وااللتككككككزام بالجرعككككككات 
الموصي بها، وتجنب الرش أثناء الطقس الحار وأن يتم الرش في 
الحكككرارة المتوسكككطة ، وعكككدم إلقكككاء بقايكككا الخلكككيط با بكككار ، وغسكككيل 
العبكككوات الفارغكككة ووضكككع مكككاء الغسكككل بالكككة الكككرش، وثقكككب العبكككوات 

المعدنيككة بعككد غسككلها ووضككعها بمكككان  علككي البالسككتيكية والضككغط
 آمن، ونقل المبيدات بعيدًا عن الركاب والمواد الغذائية.

 مرات. 3إلي 2أهمية الرش الوقائي وعدد مراته التي تصل الي -

تعريف الزراع بالمبيدات 
المحظورة وخطورتها علي 

صحة والبيئة
ال

 

 يلغككي تسككجيل المبيككد أو يقصككر اسككتخدامه
 مجاالت معينة في الحاالت ا تية: علي
حكككككدوث أضكككككرار غيكككككر متوقعكككككة مكككككن  -1

 استخدامه.
حظكككككككر اسكككككككتخدامه مكككككككن المنظمكككككككات  -2

 الدولية والبيئية.
زيادة خطورتكه أو آثكاره المتبقيكة علكي  -3

 الصحة العامة والبيئة.

صون بالمبيدات   
ص
أساتذة بكلية الزراعة  متخ

 
ن السككوق وأسككباب حظرهككا هككا مككتعككريفهم بالمبيككدات التككي تككم الغائ-

لحكككدوث اضكككرار منهكككا أو لزيكككادة خطورتهكككا علكككي الصكككحة، والتنبيكككه 
بعكككككدم اسكككككتخدامها تحكككككت أي ظكككككرف، وأهميكككككة اسكككككتخدام المبيكككككدات 

 الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

 
االجتماعات 

 اإلرشادية
 

تقليل االصابة من األمراض -
 وخاصة السرطانية.

سكككتخدمة لكككرش المزروعكككات  كمبيككككدات الم سكككرد أنكككواع المبيكككدات-
 الحشائش والفطرية والمستخدمة لمكافحة الحشرات...الخ.

ضوابط 
تعريف الزراع ب

استخدام المبيدات 
 

يحظر إنتاج أو استيراد أو تداول مبيكدات 
ا فكككات الزراعيكككة إال بعكككد تسكككجيلها بكككوزارة 
الزراعككككككككككة طبقككككككككككا للقواعككككككككككد واإلجككككككككككراءات 

 المنصوص عليها

ف بمشكككاكل اسكككتخدام المبيكككدات غيكككر المرخصكككة مكككن أنهكككا تعريكككال-
غيككر آمنككه علككي الصككحة وغيككر فعالككة فككي عككالج األمككراض اضككافة 

وسائل  الي عدم مطابقتها لمواصفات الجودة
التواصل 
 االجتماعي

أمكككاكن شكككراء المبيكككدات امكككا أن تككككون مكككن محكككالت مرخصكككة او -
 زراعة.ة الالجمعية الزراعية أو أي جهة تابعة لوازر 

االحتياطككككات الواجككككب مراعاتهككككا  عنككككد شككككراء المبيككككدات وهككككي ان -
تكككككون مسككككجلة مككككن قبككككل وزارة الزراعككككة، وتككككاريخ الصككككالحية غيككككر 

 منتهي، وشرائها من أماكن موثوق فيها. 

 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية 
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 االستنتاااا الرئيسية

مزتتن التو،تت  ئ  مفتي ضتتوا متتا تو،تت   رليتتة البحتتل متتن نتتتا
 لعدد من االستنتاااا تتمث  في اآلتي:

مككن تصككدر التليفزيككون مكانككة البحككث  نظككرًا لمككا أظهرتككه نتككائج  -
عاليككة العتمككاد الككزراع عليككه فككي معرفككة  القككوانين والتشككريعات 

تكثيككككف الككككدور اإلعالمككككي بأهميككككة البحككككث البيئيككككة، يوصككككي 
فكككككة خاصكككككة التليفزيكككككون ووسكككككائل التواصكككككل االجتمكككككاعي بكا

شككككاله  لرفكككع وعكككي الكككزراع بتلكككك القكككوانين ومعرفكككة المزيكككد أ
 عنها.

عالقكككة  فكككي ضكككوء مكككا أوضكككحته النتكككائج البحثيكككة مكككن وجكككود -
معنويككككككة بككككككين كككككككل مككككككن الزيككككككارات الحقليككككككة واالجتماعككككككات 

التكككي يسكككتخدمها اإلرشكككادية ومواقكككع التواصكككل االجتمكككاعي  
الجهكككككككككاز اإلرشكككككككككادي الزراعكككككككككي فكككككككككي التوعيكككككككككة بكككككككككالقوانين 

ت البيئيكككة وبكككين المسكككتويات المعرفيكككة والتطبيقيكككة ريعاوالتشككك
بأهميكككككة البحكككككث يوصكككككي   بالمجكككككاالت الخمسكككككة المدروسكككككة

التركيككز علككي تلككك الطككرق بككل العمككل علككي تطويرهككا بصككفة 
مستمرة حتي يتم االستفادة من نتائجها  بكأكبر قكدر ممككن، 
ومراعككاة تطككوير الطكككرق األخككرى حتككي يتكككوفر مبككدأ التنويكككع 

 دي الزراعي.رشافي العمل اإل
بضككككرورة االعتمككككاد علككككى الطريقككككة الذاتيككككة البحككككث يوصككككى  -

التطبيقيكككة والموضكككوعية فكككي تحديكككد االحتياجكككات المعرفيكككة و 
اإلرشككككادية للككككزراع المبحككككوثين بككككالقوانين البيئيككككة والتشككككريعية 
بالمجككاالت الخمسككة المدروسككة، بحيككث يعتمككد علككى التقككدير  

يعتمككد علككى ، و  الموضككوعي فككي تحديككد مجككاالت االحتيككاج
التقدير الذاتي فكي تحديكد أولويكات المعرفكة والتطبيكق  لتلكك 
المجاالت، وعلكى هكذا األسكاس يعككس التقكدير الموضكوعي 
مسككككتوى االحتيككككاج، بينمككككا يعكككككس التقككككدير الككككذاتي رغبككككات 

 وتفضيالت المستهدفين.
وضع الخطة المقترحكة قيكد اهتمكام اإلدارة المركزيكة لإلرشكاد  -

ل التكي يمككن عكن طريقهكا تحسكين دور السكبالزراعي كأحد 

الجهكككككككككاز اإلرشكككككككككادي الزراعكككككككككي فكككككككككي التوعيكككككككككة بكككككككككالقوانين 
 والتشريعات البيئية والزراعية.

 عالمراا
(: التغيرات المناخيكة وأثرهكا علكي قطكاع 2010ابو حديد، أيمن فريد)

الزراعككككة فككككي مصككككر وكيفيككككة مواجهتهككككا، اإلدارة العامككككة للثقافككككة 
 (.9قم)الزراعية، نشرة فنية ر 

رشككككاد، سككككعيد عبككككاس محمككككد  عبككككد  السلسككككيلي، محمككككد أبككككو الفتككككوح 
               الجكككككككككواد، سكككككككككامي أحمكككككككككد، علكككككككككي، صكككككككككالح عبكككككككككاس حسكككككككككين

(: دور المرشكككدين الكككزراعيين فكككي توعيكككة األسكككر الريفيكككة 2001)
بالتشريعات الخاصة بحماية البيئكة الريفيكة مكن التلكوث بمحافظكة 

يات اإلرشكاد الزراعكي فكي وتحكدالقليوبية، المؤتمر الخامس آفاق 
مجال البيئة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مركز البحوث 

 . 2001ابريل  25 – 24الزراعية من 
(: 2022المككؤتمر الحككادي عشككر لإلرشككاد الزراعككي والتنميككة الريفيككة )

دعكم السكعة المعرفيكة البيئككة وبنكاء اسكتراتيجية لمواجهكة المخككاطر 
وسكككط الكككدلتا، كليكككة الزراعكككة، جامعكككة  فظكككاتالبيئيكككة الريفيكككة بمحا

 .2022فبراير 2، يناير و26 المنصورة
(: دور اإلرشاد الزراعي في نشر 1999أنور، حمدي السيد )

( اإلدارة العامة للثقافة 45المفاهيم البيئية، الصحفية الزراعية، مجلد)
 الزراعية، وزارة الزراعة. 

ضكرار التلككوث عككن أ(: مسكئولية الدولكة 2015حسكونة، علكي محمككد )
 البيئي، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، القاهرة.

خطاب، مجكدي عبكد الوهكاب  الصكاوي، الصكاوي محمكد أنكور  زيكد، 
أحمكككككككككد وجكككككككككدي اسكككككككككماعيل  زيكككككككككد، محمكككككككككد عبكككككككككاس محمكككككككككد 

(: اتجاهككككات الككككزراع المرتبطككككة بالمشككككروع القككككومي 2018بككككدوي)
عكامر فكي شكأة لتطوير نظم الري الحقلكي بقريتكي ككوم البرككة ومن

مركككز كفككر الككدوار بمحافظككة البحيككرة، مجلككة األسكككندرية للتبككادل 
 (.3(، العدد)39العلمي، مجلد )

(: المخاطر البيئية الريفية بين دوافع 2018زهران، يحيي علي )
وموانع تبني البدائل ا منة، المؤتمر العاشر لإلرشاد الزراعي 

 28 – 27ة نصور والتنمية الريفية، كلية الزراعة، جامعة الم
 . 2018نوفمبر 
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سرحان، أحمد مصطفي  حمزة، أحمد مصطفي  ومحمد، علي 
دراسة حالة لفاعلية المنظومة اإلرشادية  (:2022محمد )

الزراعية في مواجهة المخاطر البيئية الريفية، المؤتمر الحادي 
عشر لإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، كلية الزراعة، جامعة 

 .2022فبراير  2ير وينا 26المنصورة، 
سعفان، إبراهيم أبو خليل أمين  وعبدالرحمن، نيفين محمود أحمد 

(: دراسة أولويات الوعي البيئي الريفي للمرآة الريفية 2010)
بإحدي قري محافظة الدقهلية في مجال صحة األسرة، مجلة 

جامعة المنصورة  –االقتصاد والعلوم االجتماعية، كلية الزراعة 
 (.6د )(،عد1مجلد )

(: التربية البيئة ونشر الوعي البيئي، من 1994سليم، محمد صابر)
خالل وسائل اإلعالم، مركز الدراسات والبحوث البيئية، جامعة 

 القاهرة، برنامج األمم المتحدة للبيئة.

(: تفعيل دور العمل 2001شرشر، عبدالحميد أمين علي )
س آفاق لخاماإلرشادي في حاالت حماية البيئة، المؤتمر ا

وتحديات اإلرشاد الزراعي في مجال البيئة، وزارة الزراعة 
 25 –24واستصالح األراضي، مركز البحوث الزراعية من 

  2001ابريل 
(: برنامج مقترح لإلرشاد البيئي بريف 2000شفيق، محمد محمد)

محافظة الدقهلية، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة 
 المنصورة.  

(: التعككدي علكككي األراضكككي 2015علككي صكككالح ) صكككالحفضككل اهلل، 
الزراعيككة ونهككر النيككل وأثارهمككا علككي االقتصككاد المصككري، دراسككة 

 (.2(، عدد)46اقتصادية، مجلة جامعة أسيوط، مجلد)

 اإلرشاد الزراعي رؤية جديدة، (:2013قشطة، عبد الحليم عباس)
 القاهرة. جرين الين للطباعة والنشروالتوزيع،

المسئولية  (:2018  ودبوس، مصطفي السيد )محمدمدبولي، باسم 
المدنية عن األضرار البيئية، مؤتمر كلية الحقوق، جامعة 

 طنطا.

(: اسكككككتراتجية التنميكككككة 2009وزارة الزراعكككككة واستصكككككالح األراضكككككى)
، وزارة الزراعكة واستصكالح األراضكى، 2030الزراعية المستدامة
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ABSTRACT 

The Role of Agricultural Extension in Raising Awareness of Environmental 

Protection Laws in Dakahlia Governorate 

Amira M.A.Ramadan and Mohamed Ahmed Abou EI-Naga 
This research aimed to identify the agricultural 

extension role in raising awareness of environmental 

protection laws, it was conducted in two villages in 

Dakahlia Governorate on a simple random sample of 

farmers who have both agricultural and animal 

possessions consisting of 150 farmers during the period 

from September to December 2021, using a 

questionnaire Personal. Frequencies, percentages, 

arithmetic mean, and Spearman's correlation coefficient 

were used for statistical analysis. The most important 

results were summarized as follows: 

- 87.3% of the farmers had heard of the environmental 

protection laws. The television was one of the most 

reliable sources to know those laws 77.3%. 

- Behavioral level of the farmers with the 

environmental laws in the five studied areas reached 

(38.9) with subjective estimators, 35.3 with 

objective estimators, and the extension need was 

64.6. 

-The general average of the level extension system 

raising awareness of environmental protection laws 

for the farmers surveyed in the five fields studied 

was 64.9 and the level of follow-up was  60.6. 

- The general average rate of agricultural extension 

devices' use of educational extension methods was 

57.7, and the utilization rate was 58.8. 

- The general average of the level of existence of 

problems of applying environmental laws was 72,9, 

and the level of future investigation of the 

application of environmental laws was 76,2. 

- There is a significant relationship between the role of 

agricultural extension with environmental laws and 

the subjective, objectived behavioral levels in the 

pesticide pollution, and the plant production field 

0,01. 

Keywords: extension role- awareness- 

environmental laws 

 


