مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 41العدد ( ) 2141 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينوى في مجاالت الوعي البيئي



عامل فاضل خميل العباسي و أميرة يونس حسين الشيخ عمي الطائي

كمية الزراعة والغابات-جامعة الموصل-العراق aamel_al3abassi@yahoo.com

الكممات المفتاحية :
االحتياجات المعرفية
 ،الموظفين الزراعيين
 ،الوعي البيئي .
لممراسمة :
عامل فاضل العباسي
كمية الزراعة والغابات
 ،جامعة الموصل ،
العراق .

الخالصة

يهدددا البحددث إلددد تحديددد االحتياجددات المعرفيددة لممددوظفين الددزراعيين فددي محافظددة نينددو فددي مجدداالت الددوعي البيئددي

وتحديد العالقة االرتباطية بدين درجدة هدذال االحتياجدات وبعدت المتغيدرات .شدمل البحدث جميدن المدوظفين الدزراعيين العداممين

فدي مديريدة ز ارعدة نيندو والبداله عددددهم 747موظفدا زراعيدا وتدم اختيدار عيندة عشدوائية بسديطة بحجدم  838موظفدا وتدم جمددن
البيانات بواسدطة اسدتمارة اسدتبيان تضدمن الجدزل انول منهدا بياندات شخصدية ووظيفيدة بينمدا تضدمن الجدزل ال داني  63فقدرة

لقياس االحتياجات المعرفية وتم تحقيق الصدق الظاهري وصدق المحتو كما تم حساب ال بات بطريقة الفا كرونبداخ وبمده

معامل ال بدات 67976وبعدد تصدنيا البياندات تدم اسدتخدام معامدل ارتبداط بيرسدون ومعامدل ارتبداط الرتدب لسدبيرمان واالختبدار
متعدد المراحل لتحميل البيانات .أوضحت النتائج وجود حاجة معرفية كبيرة لمموظفين الزراعيين في مجدال الدوعي البيئدي كمدا

وجد عالقة ارتباط معنوية بين االحتياجات المعرفية ومصادر الحصول عمد المعمومات واالتجاال نحو العمل في مجال البيئة
والرغبة بالتجديد بينما التوجد عالقة ارتباط معنوية من مستو التعميم وعدد سنوات الخدمدة والتخصدا االكداديمي والعندوان

الددوظيفي والمشدداركة فددي التدددريب كمددا سدداهمت ال ددة متغي درات فددي تفسددير التبدداين فددي االحتياجددات المعرفيددة بمقدددار%8576

وهي متغيرات الرغبة بالتجديد ومصادر الحصول عمد المعمومات البيئية واالتجاال نحو العمل في مجال البيئة.

Knowledge Needs of Agricultural Agents In Ninevah Governorate In The Field of Environmental
Awareness
Aamel F.AL-Abbassi and Amera Y.AL-Sheekh Ali. AL-Taii
Gollege of Agri.and Forestry-Mosul University-Iraq

ABSTRAST
The research aimed at determining the knowledge needs of agricultural agents in
Ninevah governorate in the fields of environmental awareness and determining the
relationship with some variables. The research population included 247 agricultural agents,
a random sample of 138 was selected, the data were collected through questionnaire
consisted of two parts. The first part included personal and vocathonal information while
the second part consist of 63 items to measure the environmental awareness ,a face and
content validity were accounted and alpha-cronbach was used to obtain the reliability of the
items .After collecting data the following statistical methods were used to analyze the data
:persons correlation ,spearman-rank correlation, and step-wise regression .the results
revealed that there were high need for environmental awareness ,and there were significant
relationship with sources of information ,attitude towards environmental work ,and desire
for newnees ,while there were no relationship with level of education, years of employment
,specialization ,job title ,participation in training . Three variables contributed in explaining
the variance in knowledge needs with 15.6% which are :desire for newness ,sources of
information ,and attitude towards environmental work.
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المقدمة

تعدد قضدايا البيئددة وصديانتها وحمايتهددا والمحافظدة عميهددا مدن مختمددا أندواع التمددوث واحددة مددن أهدم قضددايا العصدر وبعدددا أهدم مددن

أبعداد التحددديات التددي تواجههددا جميدن دول العددالم عمددد اخددتالا درجدة تقدددمها ،وعمددد الددرغم مدن انهميددة البالغددة ولالعتبددارات االقتصددادية

واالجتماعية فإنها لم تعد عذ ار لتجاهل المحافظة عمد البيئدة فمدن تعقدد المجتمعدات وتقددمها بددأت تت ازيدد مصدادر التمدوث سدوال الفيزيائيدة
أو الكي ميائية الالزمة لمسدباق المحمدوم فدي مجدال الز ارعدة والصدناعة وعاندت مكوندات البيئدة مدن السدموم والغدازات والمركبدات السدامة مدن
النفايدات الضددارة والضوضددال ممددا ا ددر سددمبيا عمددد نوعيددة الغددذال وأصديب اإلنسددان بالعديددد مددن اإلمدرات التددي لددم تكددن معروفددة أو شددائعة
حتد وقت قريب(الحيدري واخرون .)7688،فضال عن مشدكالت بيئدة أخدر منهدا مسدتو االنبعداث السدنوي لغداز داني وكسديد الكداربون
واستنفاذ طبقة انوزون واستخدام انسمدة الكيمائية باإلضافة إلد استخدام المبيدات الحشدرية التدي تسدبب  375-576ماليدين حالدة تسدمم

حادة سنويا عمد نطاق العالم ،وكذلك ظاهرة التصحر حيث يفقد العالم حوالي 77مميون هكتار سنويا من ان ارضدي الصدالحة لمز ارعدة ،
باإلضددافة إلددد ظدداهرة تمددوث الهدوال نتيجددة تددك ير مصددانن تكريددر البتددرول واالسددمنت والطددابوق والصددناعات الكيمياويددة فضددال عددن مشددكمة
المموحة التي تنتشر في التربة وترسبها عمد سطح التربة وحاله تموث أننهار نتيجة رمي النفايات قرب ضدفافها(البدراني )7664،و تعدد
المياال من أخطر مصادر التمدوث عمدد البيئدة لتندوع وسدائل التعامدل معهدا مدن رمدي المخمفدات البشدرية والتكنولوجيدة أو مدن خدالل إعدادة

اسددتخدام الميدداال العاليددة المحتددو مددن المعددادن الناتجددة عددن العمميددات الصددناعية المختمفددة( (WHO،8993هددذا فضددال عددن تمددوث البيئددة
بالدددخان الكدداربوني المتصدداعد بسددبب احت دراق 65مميددون برميددل مددن الددنفط واإلمطددار الحمضددية والتددكين واإلشددعاعات وعمميددات المكافحددة
مؤدية بذلك إلد ا كر سمبية عمد الكائنات الحية فقد عممت هذال الممو ات بوصدفها عوامدل مهيئدة لحددوث إصدابات بداإلمرات ( البددراني
 ) 7664 ،وأضحت جمين تمك المشاكل تم ل واقعا مؤلما مالزما لمحياة في العصدر الحدديث وخاصدة مدن تفريدد نمدوذج الحدا دة المعدولم
والتقنيددات المتطددورة لقدددرة البشددر عمددد اإلضدرار بالبيئددة بددوتيرة لددم يسددبق لهددا م يل(.ألغامدددي )7667،كددل ذلددك يعددود فددي المقددام انول إلددد

نقا الوعي البيئي بين اإلفراد والجماعات والمجتمعات وتزايد السموكيات غير المواتية لمبيئة (الحيدري واخرون .)7688،وبسبب تعاظم
خطر تمك المشكمة من جهة وتقما نسبة الموارد في انراضي واضعاا قدرتها عمد تجديد ذاتها من جهة أخر لدذا فدان هنالدك حاجدة
ممحددة إلددد وجددود كددادر ز ارعددي يمتمددك معددارا بيئيددة مالئمددة فددي مجدداالت الددوعي البيئددي  ،إضددافة إلددد إن ضددعا الددوعي البيئددي لمددزراع

يتطمب أيضا كادر زراعي يمتمك بعت المعمومات والمعارا البيئة تمكنه من إيصالها إلدد الفالحدين والمدزارعين .ومدن هندا تبدرز أهميدة
تزويد الموظفين الدزراعيين بالمعدارا البيئيدة ،ويسدتمزم ذلدك حصدر احتياجداتهم المعرفيدة فدي مجداالت الدوعي البيئدي لكدي يتسدند لمجهدات
المعنية بالتدريب وضن برامج تدريبية متوافقدة مدن احتياجداتهم المعرفيدة ،فضدال عدن ضدرورة التعدرا عمدد مدد احتياجداتهم المعرفيدة فدي
مجاالت الوعي البيئي وهذا مادفن الباح ان لمقيام بهذال الدراسة التي تستهدا أساسا تقدير االحتياجات المعرفية لمموظفين الدزراعيين فدي
محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي  .ويحاول البحث اإلجابة عمد االسئمة التالية:

. 8ماهي االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي.
.7هل ترتبط هذال االحتياجات بخصائصهم الشخصية والوظيفية.

وقددد أجريددت د ارسددات تناولددت الددوعي البيئددي منهددا د ارسددة البيطددار واحمددد ( )7665حددول مقارنددة لمددوعي البيئددي لمعدداممين فددي اإلرشدداد
الز ارعددي العددام والخدداا فددي انردن التددي أوضددحت نتائجهددا إن درجددة الددوعي البيئددي عاليددة فددي محددور الددوعي بكض درار النشدداطات غيددر

الزراعيدة عمددد البيئدة الزراعيددة وأدندد درجددة لمدوعي البيئددي كاندت فددي محدور الددوعي بتهديدد الز ارعددة لمبيئدة ،كمددا وجددت عالقددة معنويدة بددين
درجة الوعي البيئي وبعت العوامل حيث وجد ان الفئة العمرية الشابة وانقل خبرة في اإلرشاد والمتفرغة لمعمل الميدداني والمشداركين فدي
دورات تدريبية والتي تتابن قضايا البيئة أك ر وعيا من بقية المرشدين.كما وجد يحيدد واخدرون( )7666فدي د ارسدتهم لالحتياجدات المعرفيدة
لممرشدين الزراعيين في مجال حصاد مياال انمطار بالساحل الشمالي الشرقي فدي محافظدة مرسدد مطروح/مصدر وجدود عالقدة إحصدائية
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بين درجة االحتياجات المعرفية اإلجمالية لممرشدين الزراعيين المبحو ين فيمدا يتعمدق بالمحداور المدروسدة لحصداد ميداال انمطدار بالسداحل
الشدمالي الشددرقي فددي محافظددة مرسدد مطروح/مصددر وبددين كددل مدن المتغيدرات االتيددة :السددن  ،عددد الدددورات التدريبيددة ،المؤهددل الد ارسددي ،

مكان االقامة وذلك عند مستو  0.01كما وجد عالقة عند مستو  6765من عدد سدنوات العمدل فدي اإلرشداد الز ارعدي ،والخبدرة فدي مجدال
حصاد مياال انمطار  ،وعدد مصادر المعمومات الخاصة بمجال حصاد مياال انمطار ،والنشكة ،بينما التوجد عالقة إحصدائية بدين درجدة
االحتياجدات المعرفيدة لممبحددو ين وعددد طددرق االتصدال بمدزارعين منطقدة البحدث وحددالتهم الزوجيدة .كمددا وجدد مدددكور واخدرون ()7669فددي
د ارسددتهم لالحتياجددات التدريبيددة المعرفيددة لممرشدددين الددزراعيين فددي بعددت تقنيددات الز ارعددة العضددوية فددي محافظددة كفددر الشدديخ ان ح دوالي

%73مددن المبحددو ين لددديهم احتيدداج تدددريبي معرفددي مددنخفت وان  %57متوسددط و %76مددنهم مرتفددن كمددا بينددت نتددائج معامددل االرتبدداط
المتعدددد ان المتغي درات المسددتقمة مجتمعددة وهي(سددن المبحددوث  ،والمصددادر المعرفيددة المرجعيددة  ،والتدددريب اإلرشددادي فددي مجددال الز ارعددة
العضوية  ،والرضا الوظيفي  ،ودافعية االنجاز  ،واالتصال االجتماعي  ،والمعارا البيئيدة  ،واالتجداال نحدو الز ارعدة العضدوية ) مسدئولة
عددن تفسددير ان %37مددن التبدداين فددي االحتياجددات التدريبيددة المعرفيددة وان أك ددر المتغي درات المسددتقمة إسددهاما فددي تفسددير التبدداين هددو دافعيددة

االنجاز حيث فسر  %75من التباين يميه متغير المصادر المعرفية الذي فسرال %5من التباين الكمي.
وتتحدد أهداا البحث الحالي بما يكتي-:
أوالا -:تحديد االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي .وسيتم تحقيق هذا الهدا
من خالل انهداا الفرعية التالية:

 .8تحديد مستو االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي بشكل عام.
 .7تحديد درجة االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينو في كل مجال من مجاالت الوعي البيئي.
اني د ا -:تحديددد العالقددة االرتباطيددة بددين درجددة االحتياجددات المعرفيددة لممددوظفين الددزراعيين فددي مجدداالت الددوعي البيئددي وكددل متغيددر مددن
المتغي درات المسددتقمة أنتيدده ( -:المسددتو التعميمددي  ،عدددد سددنوات الخدمددة  ،التخصددا انكدداديمي  ،العن دوان الددوظيفي  ،مصددادر

الحصول عمد المعمومات البيئية  ،المشاركة فدي دورات تدريبيدة فدي مجدال الدوعي البيئدي  ،االتجداال نحدو العمدل فدي مجدال البيئيدة ،
الرغبة بالتحديد).

ال ا-:تحديد العالقة االرتباطية بين درجه االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي بشكل
عام وجممة المتغيرات المستقمة التي شممها البحث

المواد وطرائق البحث

شمل البحث جمين الموظفين الزراعيين العاممين في مديرية زراعة نينو والشعب الزراعية التابعة لها والباله عددهم 747

اعيا وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بحجم  848موظفا يم مون  %57من مجتمن البحث وتم جمن البيانات بوساطة استمارة
موظف ا زر ا
استبيان تضمن جزئين شمل انول منها بيانات شخصية ووظيفية عن الموظفين الزراعيين إذ تم تحديد المستو التعميمي بإعدادية
الزراعة  ،دبموم الزراعة  ،بكالوريوس الزراعة  ،شهادة عميا بالزراعة  ،وتم تحديد عدد سنوات خدمة الموظا لحين جمن البيانات ،أما

التخصا انكاديمي فقد تم تصنيا المبحو ين إلد الث فئات المتخصصين في اإلنتاج النباتي ،المتخصصين في اإلنتاج الحيواني

،والمتخصصين باالقتصاد واإلرشاد ،كما تم تحديد العناوين الوظيفية لمموظفين الزراعيين كما يمي مراقب زراعي ،مرشد زراعي ،
مهندس زراعي ،مهندس زراعي أول ،رئيس مهندسين زراعيين  ،وتم قياس متغير مصادر الحصول عمد المعمومات البيئية من خالل
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احد

عشر مصد ار وكانت بدائل االستجابة دائما  ،أحيانا  ،ال خصصت لها القيم 1,2,3عمد التوالي  ،كما تم تصنيا الموظفين

الزراعيين حسب مشاركتهم في دورات تدريبية في مجال الوعي البيئي إلد متدربين ،وغير متدربين أما متغير االتجاال نحو العمل في
مجال البيئة فقد تم قياسه من خالل عشرة فقرات خمسة منها ايجابية وخمسة سمبية تم تحديدها باالستعانة بدراسة الجرجري()7665

ودراسة الحرباوي( )7669بعد تعديل الفقرات وتحويرها بما يناسب موضوع البحث الحالي وكانت بدائل االستجابة أوافق  ،محايد  ،ال
أوافق وخصصت لها القيم 1,2,3لمفقرات االيجابية وعكسها لمفقرات السمبية  ،وكذلك بالنسبة لمتغير الرغبة بالتجديد إذ تم قياسه من

خالل عشرة فقرات ستة منها ايجابية وأربعة منها سمبية وكانت بدائل االستجابة أوافق  ،محايد  ،ال أوافق وخصصت لها القيم

1,2,3لمفقرات االيجابية وعكسها لمفقرات السمبية  .أما قياس العامل التابن هو االحتياجات المعرفية في مجاالت الوعي البيئي فقد تم
تحديد  98فقرة تتوزع عمد خمسة مجاالت من مجاالت البيئة وهي المال  ،الهوال  ،التربة ،الكائنات الحية ،الغذال  ،وذلك من خالل
الرجوع إلد انبحاث والدراسات السابقة والمراجن العممية الخاصة بالبيئة وقد تم عرت هذال الفقرات عمد متخصصين في مجال البيئة
لتحديد صالحية الفقرات وانهمية النسبية لكل مجال من مجاالت البيئة ،كما عرضت الفقرات عمد متخصصين في اإلرشاد الزراعي

لتحديد أهمية كل مستو من مستويات بموم المعرفية والتي تحددت في الث مستويات وهي المعرفة والفهم والتطبيق  ،ونتيجة لذلك تم
تعديل صياغة بعت الفقرات وحذا البعت انخر بمه عدد فقرات المقياس بصيغته النهائية  63فقرة موزعة عمد المجاالت الخمسة
ومستويات بموم المعرفية كما موضح في جدول المواصفات التالية-:
جدول رقم( )1جدول المواصفات
األهداف السموكية
وحدات المحتوى

معرفة(تذكر)

فهم

تطبيق

األهمية النسبية لوحدات
المحتوى

عدد الفقرات

-1الماء

6

4

6

%75

86

-2الهواء

4

4

5

%78

83

-3التربة

4

3

4

%87

88

-4الكائنات الحية

5

4

5

%77

84

-5الغذاء

3

3

3

%85

9

األهمية النسبية لألهداف السموكية

%34

%79

%37

%866

عدد الفقرات

77

88

73

63

وقد وضعت أمام كل فقرة خمسة بدائل لمد الحاجة المعرفية وهي حاجة كبيرة جدا  ،كبيرة  ،متوسطة  ،قميمة  ،قميمة جدا .خصصت
لها القيم 1,2,3,4,5عمد التوالي ،يم ل مجموع الدرجات لجمين الفقرات الحاجة المعرفية لممبحوث في مجال الوعي البيئي  ،وتم تحقيق
صدق المقياس من خالل عرضه عمد عدد من االختصاصيين في مجال البيئة واإلرشاد الزراعي لتحقيق الصدق الظاهري كما تم

تحقيق صدق المحتو من خالل إعداد جدول المواصفات  .وتم حساب بات المقياس بطريقة الفا كرونباخ وبمه معامل ال بات
.6.976وتم جمن البيانات لمفترة من تشرين انول لغاية كانون انول لعام ( )7688وبعد جمن البيانات تم تفريغها وتصنيفها وقد أهممت
الث استمارات استبيان لعدم اكتمال المعمومات المطموبة وبهذا بمه العدد النهائي لعينة البحث838مبحو ا .ولتحميل البيانات استخدمت
الطرق اإلحصائية اآلتية المتوسط الحسابي ،النسبة المئوية  ،معامل ارتباط بيرسون  ،معامل ارتباط الرتب لسبيرمان  ،وتحميل االنحدار

متعدد المراحل.
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النتائج والمناقشة

سيتم استعرات نتائج البحث وفقا لتسمسل أهدافه :

أوالا -:تحديد االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي .وتم تحقيق هذا الهدا من خالل
انهداا الفرعية التالية.

 78تحديد مستو االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي بشكل عام.
لتحديد مستو االحتياجات المعرفية تم تصنيا هذال االحتياجات إلد الث مستويات وفقا لممد

النظري لممقياس والذي يتراوح بين

 385-63درجة كما موضح في جدول()7
جدول ( ) 2مستوى االحتياجات المعرفية في مجاالت الوعي البيئي بشكل عام
مستوى الحاجة المعرفية

عدد المبحوثين

النسبة المئوية

المتوسط الحسابي

( )146-63قميمة

3

122.333

2.174

( )232-147متوسطة

46

204.000

33.333

( )315-231كبيرة

89

263.865

64.493

المجموع

%866

838

X=240.83
Sd=40.136
بمغ د ددت اق د ددل درج د ددة لالحتياج د ددات المعرفي د ددة وف د ددق الم د ددد الفعم د ددي  95واعم د ددد درج د ددة 385بمتوس د ددط حس د ددابي ق د دددرال 746783وانحد د دراا
معيدداري 467836درجددة  .ويتبددين مددن جدددول()7ان  %77874مددن المبحددو ين ذوو حاجددة معرفيددة قميمددة وان نسددبة %337333ذوو حاجددة
معرفيددة متوسددطة ونسددبة  %647493ذوو حاجددة معرفيددة كبي درة  .وتؤكددد هددذال النتيجددة الددنقا المعرفددي الكبيددر لممددوظفين الددزراعيين فددي

محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي

انيددا :تحديددد درجددة االحتياجددات المعرفيددة لممددوظفين الددزراعيين فددي محافظددة نينددو فددي كددل مجددال مددن مجدداالت الددوعي البيئددي  .يوضددح
جدول()3ترتيب مجاالت الوعي البيئي وفقا لدرجة االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين.
جدول( )3ترتيب مجاالت الوعي البيئي وفقا لالحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين.
مجاالت الوعي البيئي

متوسط الحاجة لممعرفة

المدى النظري لممجال

الوزن المئوي

الرتبة

الغذاء

357636

45-9

77.857

1

الكائنات الحية

547787

76-84

777457

2

التربة

477678

55-88

76.468

3

الهواء

497333

65-83

757896

4

الماء

667774

86-86

757786

5

يتبين من الجدول ()3إن المجال الذي احتل المرتبة انولد لمحاجة المعرفية هو مجال الغذال بوزن مئوي 77.857يميه مجال الكائنات
الحية بوزن مئوي  77.457يميه مجال التربة بوزن مئوي 76.468يميه مجال الهوال بوزن مئوي 75.896يميه مجال المال بوزن
يوم بعد يوم بصورة مفزعة حيث نالت مشكمة الغذال اهتمام ا متزايدا من
مئوي . 75.786و يعود سبب ذلك إلد أن تموث الغذال يزداد ا
جمين دول العالم  ،وبرزت بوضوح أهميتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وأصبحت سالمة انغذية من التموث أهم مايشغل
العاممين بالصحة العامة حيث تعد الممو ات البيئية والممو ات انخر لألغذية خط ار حقيقي ا يهدد البيئة وسالمة وصحة اإلنسان.
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انيا-:تحديد العالقة االرتباطية بين درجة االحتياجات المعرفية لمموظفين الزراعيين في محافظة نينو في مجاالت الوعي البيئي وكل

متغير من المتغيرات المستقمة-:

- 8المستو التعميمي -:عند تصنيا المبحو ين وفقا لمستو التعميم تبين ان  %24.638منهم خريجي إعدادية الزراعة ونسبة
 %16.667حاصمين عمد شهادة دبموم فني زراعة و نسبة  %52.174حاصمين عمد شهادة بكالوريوس زراعة و ان نسبة%67578
حاصمين عمد شهادة عميا في الزراعة كما موضح في جدول ( )4الذي يبين ان أعمد نسبة من المبحو ين حاصمين عمد شهادة

البكالوريوس في الزراعة .وإليجاد العالقة االرتباطية بين درجة االحتياجات المعرفية والمستو التعميمي تم استخدام ارتباط الرتب
لسبيرمان والذي بمغت قيمته  0.97وهي قيمة غير معنوية أي انه التوجد عالقة ارتباط بين المتغيرين وقد يكون سبب ذلك ان
المبحو ين حاصمين عمد شهادات في تخصا الزراعة وليس في تخصا العموم البيئية ،وبالرغم من ذلك يتبين وجود حاجة معرفية
واضحة لمموظفين الزراعيين من حممة الشهادات العميا وذلك إلدراكهم نهمية العموم البيئية وارتباطها بعممهم الزراعي  .والتتفق هذال

النتيجة من ماوجدال يحيد واخرون (.)2006

-7عدد سنوات الخدمة-:تم تصنيا المبحو ين وفق المد

الفعمي إلد الث فئات وبمغت نسبة المبحو ين في الفئة انولد ذوي

الخدمة القميمة %31.159ونسبة المبحو ين ذوي الخدمة المتوسطة  %26.087ونسبة المبحو ين ذوي الخدمة الطويمة
%42.754وإليجاد الع القة االرتباطية بين درجة االحتياجات المعرفية وعدد سنوات الخدمة تم استخدام ارتباط بيرسون والذي بمغت
قيمته  -0.023وهي قيمة غير معنوية أي انه التوجد عالقة ارتباط بين المتغيرين وقد يكون سبب ذلك ان عدد سنوات خدمة المبحو ين
هي في مجال الزراعة وليس في مجال البيئة  .والتتفق هذال النتيجة من ماوجدال يحيد واخرون (.)2006

-3التخصا االكاديمي -:عند تصنيا المبحو ين وفقا لمتخصا االكاديمي تبين ان %76.812متخصصين في اإلنتاج النباتي
ونسبة %10.145متخصصين في االقتصاد واإلرشاد ونسبة  %13.043متخصصين في اإلنتاج الحيواني .كما موضح في جدول ()4
مما يوضح ان أعمد نسبة متخصصين في قسم اإلنتاج النباتي .وإليجاد العالقة االرتباطية بين درجة االحتياجات المعرفية والتخصا

االكاديمي تم استخدام ارتباط الرتب لسبيرمان والذي بمغت قيمته  0.034وهي قيمة غير معنوية أي انه التوجد عالقة ارتباط بين
المتغيرين وقد يكون سبب ذلك ان المبحو ين متخصصين في الزراعة وليسوا متخصصين في العموم البيئية  .وال تتفق هذال النتيجة من

ماوجدال البيطار والريماوي (.)2006
-4العنوان الوظيفي-:عند تصنيا المبحو ين وفقا لعناوينهم الوظيفية تبين ان  %9.421منهم مراقب زراعي ونسبة  %31.159مرشد
زراعي ونسبة %17.391مهندس زراعي ونسبة  %10.870مهندس زراعي أول ونسبة %31.159رئيس مهندسين زراعيين كما موضح

في جدول (. )4وإليجاد العالقة االرتباطية بين االحتياجات المعرفية و العنوان الوظيفي تم استخدام ارتباط الرتب لسبيرمان والذي بمغت

قيمته 0.008وهي قيمة غير معنوية أي انه التوجد عالقة ارتباط بين المتغيرين وقد يعز سبب ذلك إلد عدم سعيهم بصورة جادة
الكتساب المعارا البيئية او عدم اتاحة الفرصة لهم لالشتراك بدورات تدريبية في موضوعات البيئة.
-5مصادر الحصول عمد المعمومات البيئية -:تم تصنيا المبحو ين وفقا لمصادر الحصول عمد المعمومات البيئية استنادا إلد المد

النظري إلد الث فئات وبمغت نسبة المبحو ين في الفئة انولد  %21.739ونسبة المبحو ين في الفئة ال انية%63.044ونسبة
المبحو ين في الفئة ال ال ة . %15.217كما موضح في جدول (. )4وإليجاد العالقة االرتباطية بين االحتياجات المعرفية و مصادر
الحصول عمد المعمومات البيئية تم استخدام ارتباط بيرسون والذي بمغت قيمته  0.177وهي قيمة معنوية عند مستو  %0.05وقد

تعز هذال النتيجة إلد انه زاد تعرت الموظفين الزراعيين إلد مصادر معمومات أك ر عن البيئة كمما شعروا بمزيد من الحاجة إلد
المعارا البيئية لالستزادة من هذال المعارا  .وتتفق هذال النتيجة من ماوجدال يحيد واخرون (.)2006
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-6المشاركة في دورات تدريبية في مجال الوعي البيئي-:عند تصنيا المبحو ين وفق المشاركة في دورات التدريب تبين ان نسبة
%92غير مشارك ونسبة %8مشارك كما موضح في جدول ( )4الذي يوضح ان أعمد نسبة من المبحو ين كانوا غير مشاركين في
دورات تدريبية في مجال الوعي البيئي وإليجاد العالقة االرتباطية بين درجة االحتياجات المعرفية والمشاركة في دورات تدريبية في مجال
الوعي البيئي تم استخدام ارتباط الرتب لسبيرمان والذي بمغت قيمته  0.068وهي قيمة غير معنوية أي انه التوجد عالقة ارتباط بين
المتغيرين ويتضح من المتوسط الحسابي لدرجة الحاجة المعرفية ان حاجة المشاركين في دورات تدريبية في مجال البيئة هي اكبر من

حاجة الغير متدربين  .وتتفق هذال النتيجة من ماوجدال يحيد واخرون (.)2006

جدول ( ) 4توزيع المبحوثين وفقا لممتغيرات المستقمة وعالقتها االرتباطية بدرجة االحتياجات المعرفية
الفئات
المستوى التعميمي

:إعدادية زراعة
دبموم فني زراعي
بكالوريوس
شهادة عميا

عدد سنوات الخدمة)12-1( :

قميمة

( )24-13متوسطة
( )36-25طويمة

التخصص األكاديمي :إنتاج نباتي

اقتصاد وارشاد
أنتاج حيواني

العنوان الوظيفي  :مراقب زراعي
مرشد زراعي
مهندس زراعي
مهندس زراعي أول
رئيس مهندسين زراعيين

مصادر الحصول عمى المعمومات )17-11( :قميمة
( )24-18متوسطة
( )31-25كبيرة

المشاركة في دورات الوعي البيئي  :غير مشارك
مشارك
االتجاه نحو العمل في مجال البيئة  )16-12( :سمبي
( )23-17محايد
( )32-24ايجابي
الرغبة بالتجديد  )16-12( :ضعيفة
( )23-17متوسطة
( )32-24قوية

عدد

المتوسط

النسبة

قيمة معامل ارتباط بيرسون

المبحوثين

الحسابي

المئوية

أو معامل الرتب لسبيرمان

34
73
77
9
43
36
59

7357679
7467565
7397936
7557333
7477737
7367694
7477735

747638
867667
577874
67578
387859
767687
477754

866
84
88

7467889
7487566
7387688

767887
867845
837643

83
43
74
85
43
36
87
78

7487973
7467488
7487375
7367666
7447693
7377666
7397885
7577785

97478
387859
877398
867876
387859
787739
637644
857787

877
88

7467857
7487636

97
8

صفر
75
63
صفر
64
74

______
7377933
7567738
______
7767865
7547684

صفر
547348
457657
صفر
467377
537673

* معنوي عند مستوى 2925

قيمة سبيرمان المحسوبة
2997
غير معنوية
قيمة بيرسون المحسوبة
 -29223غير معنوية

قيمة سبيرمان المحسوبة
 29234غير معنوي

قيمة سبيرمان المحسوبة
 29228غير معنوية
قيمة بيرسون المحسوبة
* 29177معنوية
قيمة سبيرمان المحسوبة
 29268غير معنوية
قيمة بيرسون المحسوبة
** 29324معنوية
قيمة بيرسون المحسوبة
** 29346معنوية

** معنوي عند مستوى 2921

-7االتجاال نحو العمل البيئي-:تم تصنيا المبحو ين وفقا التجاهاتهم نحو العمل البيئي استنادا إلد المد النظري إلد الث فئات ولم
يصنا أي من المبحو ين في الفئة انولد ذات االتجاال السمبي نحو العمل البيئي في حين توزع المبحو ين عمد الفئتين ال انية وال ال ة
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و بمغت نسبة المبحو ين في الفئة ال انية ذات االتجاال المحايد  %54.348ونسبة المبحو ين في الفئة ذات االتجاال االيجابي

 .%45.652وإليجاد العالقة االرتباطية بين درجة االحتياجات المعرفية و االتجاال نحو العمل البيئي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون
والذي بمغت قيمته 0.304وهي قيمة معنوية عند مستو  0.01أي انه توجد عالقة ارتباط بين المتغيرين وقد يعز ذلك إلد انه كمما
زادت ايجابية االتجاال نحو العمل في مجال البيئة كمما اندفن الفرد لمحصول عمد مزيد من المعمومات حول البيئة وتتككد هذال النتيجة
عند مقارنة المتوسط الحسابي لممبحو ين حيث يتضح ارتفاع الحاجة المعرفية لممبحو ين ذوي االتجاال االيجابي نحو الوعي البيئي.

-8الرغبة بالتجديد-:تم تصنيا المبحو ين وفق المد

النظري إلد الث فئات اذ لم يصنا أي من المبحو ين في الفئة انولد ذات

الرغبة الضعيفة بالتجديد في حين توزع المبحو ين عمد الفيئتين ال انية وال ال ة و بمغت نسبة المبحو ين ذوي الرغبة المتوسطة
بالتجديد %46.377ونسبة المبحو ين ذوي الرغبة القوية بالتجديد.%53.623كما موضح في جدول( .)4وإليجاد العالقة االرتباطية بين
درجة االحتياجات المعرفية و الرغبة بالتجديد تم استخدام ارتباط بيرسون والذي بمغت قيمته  0.346وهي قيمة معنوية عند مستو

 0.01أي انه توجد عالقة ارتباط بين المتغيرين وقد تعز هذال النتيجة إلد ان المبحو ين ذوي الرغبة بالتجديد يحرصون عمد متابعة
المستجدات العممية ذات الصمة بكعمالهم ومنها المعمومات البيئية لتطوير أعمالهم كما يتبين عند مقارنة المتوسط الحسابي لمحاجة
المعرفية لذوي الرغبة القوية بالتجديد وهو أعمد بك ير من الحاجة المعرفية لذوي الرغبة الضعيفة بالتجديد.
ال ا-:تحديد العالقة بين االحتياجات المعرفية وجممة العوامل المستقمة لتحقيق هذا الهدا استخدم تحميل االنحدار متعدد المراحل
لتفسير مقدار التباين في االحتياجات المعرفية بواسطة جممة العوامل المستقمة في ظل وجودها وعدم عزل تك يراتها المتبادلة وترتيبها

عمد وفق مقدار إسهاماتها في تفسير التباين في االحتياجات المعرفية  ،كما موضح في جدول()5

جدول رقم (:) 5نتائج تحميل االنحدار متعدد المراحل لمعالقة بين االحتياجات المعرفية وجممة المتغيرات المستقمة .
العوامل المستقمة
-1الرغبة بالتجديد
-2االتجاه نحو العمل في
مجال البيئة

-3مصادر الحصول عمى
المعمومات البيئية

معامل

معامل

التغيير في

معامل االنحدار

االرتباط

التحديدR²

معامل التحديد

الجزئي

0.344

0.119

0.119

3.31494

**18.52

0.368

0.136

0.017

2.14978

**10.71

0.394

0.1560

0.019

9.26947

*8.26

+3.314

+2.149

قيمةF

Y=94.482+9.269

يتبين من التحميل أن ال ة متغيرات ساهمت في تفسير التباين في االحتياجات المعرفية بمقدار  ،%15.6وان متغير الرغبة بالتجديد قد
أسهم في المرحمة انولد من النموذج فدي تفسدير % 11.9مدن التبداين يميده متغيدر مصدادر الحصدول عمدد المعمومدات البيئيدة الدذي أسدهم
بتفسير  %1.9دم متغيدر االتجداال نحدو العمدل فدي مجدال البيئدة بنسدبة ،%1.7أمدا بقيدة المتغيدرات المسدتقمة فقدد اسدتبعدت إحصدائيا نتيجدة
لضددعا أو عدددم تك يرهددا فددي االحتياجددات المعرفيددة لممددوظفين الددزراعيين  ،وقددد يعددود سددبب ذلددك إلددد وجددود متغي درات أخددر لددم تشددممها

الدراسة.

وفي ضول النتائج السابقة نستنتج ماياتي-:
 -8وجود حاجة معرفية كبيرة لمموظفين الزراعيين في مجاالت الوعي البيئي إلدراكهم أهمية هذال المعارا في تطوير أعمالهم الزراعية .
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 -7كمما ازداد سعي الموظفين الزراعيين لمحصول عمد المعمومات البيئية وازدادت اتجاهاتهم ايجابية نحو العمل البيئي وازدادت رغبدتهم
بالتجديد كمما كانوا أك ر حرصا عمد الحصول عمد المزيد من المعمومات البيئية

 -3إن متغير الرغبة بالتجديد هو العامل انك ر تك ي ار في االحتياجات المعرفية بالرغم من وجود متغيرات أخر قد تؤ ر في االحتياجات
المعرفية.
وعميه يوصي الباح ان بما يكتي-:

-8قيام مركز نينو لإلرشاد والتدريب الزراعي بإعداد دورات تدريبية مك فة لجمين الموظفين الزراعيين العاممين في محافظة نينو في
مجاالت الوعي البيئي بغت النظر عن مستوياتهم التعميمية وعناوينهم الوظيفية ومدة خدمتهم.
-7تفعيل اإلعالم الزراعي من برامج إذاعية وتمفازيه زراعية وغيرها لمتككيد عمد أهمية الوعي البيئي ومد ارتباطه بالعمل الزراعي.
المصادر

البدددراني  ،عمددي محمددد احمددد( .)7664الددوعي البيئددي لددد طمبددة قسددم عمددوم الحيدداة فددي كميددة التربيددة وعالقتدده بددبعت المتغيدرات  ،رسددالة
ماجستير -كمية التربية  -جامعة الموصل.

البيطددار  ،سددهد سددعيد واحمددد شددكري الريمدداوي(.)7665د ارسددة مقارنددة لمددوعي البيئددي لمعدداممين فددي اإلرشدداد الز ارعددي العددام و الخدداا فددي
انردن  ،دراسات  ،العموم الزراعية،المجمد،37العدد،8ا.868-94

الجرجددري  ،دحددام نددايا عددزو قددادر(.)7665أرال العدداممين اإلرشدداديين بمشدداكل العمددل اإلرشددادي الز ارعددي فددي الع دراق مددن حيددث الحجددم
وانهمية-أطروحة دكتوراال -كمية الزراعة والغابات -جامعة الموصل.
الحرباوي  ،طارق محمد صالح عبداهلل(.)7669واقن استخدام الطرائق اإلرشادية من قبل العاممين فدي اإلرشداد الز ارعدي بمحافظدة نيندو
وعالقتها ببعت المتغيرات-رسالة ماجستير-كمية الزراعة والغابات -جامعة الموصل.

الحيدري  ،عبد الرحيم عبد الدرحيم ومصدطفد كامدل محمدد السديد وسدوزان إبدراهيم الشدربتمي(.)7688د ارسدة بعدت المتغيدرات االجتماعيدة
واالقتصادية المو رة في الفجوات المعرفية واالتجاهية والممارسدية البيئيدة لربدات انسدر الريفيدة فدي احدد القدر المصدرية-جامعدة
اإلسكندرية(سابا باشا)-قسم التنمية الريفية.
الغامدي ،عبداهلل بن جمعان( .)7667الدتنمية المسدتدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة-جامعة
الممك سعود المممكة العربية السعودية -قسم العموم السياسية -الريات.

مدكور ،طه ورجال شمبي وعادل إبراهيم وشريهان خضر( .)7669االحتياجات التدريبية المعرفية لممرشدين الزراعيين في بعت تقنيات
الزراعة العضوية في محافظة كفر الشيخ-جامعة كفر الشيخ-كمية الزراعة-قسم االقتصاد الزراعي.
يحيد  ،مجدي عمي و زينات هاشم الشريا والسيد حامد سالم( .)7666االحتياجات المعرفية لممرشدين الزراعيين في مجال حصاد
مياال انمطار بالساحل الشمالي الشرقي-جامعة عين شمس -كمية الزراعة-مركز بحوث الصحرال.

)WHO ، )1993).Guidelines for Drinking-water quality-World Health Organization( WHO )- volume(1number(2)-Geneva.
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