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مستوى تطبیق التوصیات العلمیة الحدیثة في كیفیة المحافظة على البیئة لدى الموظفین الزراعیین 

  في محافظة صالح الدین
  

  2الطالبعليأحمد عواد طالب          1علي أحمد غضیب
  جامعة تكریت/كلیة الزراعة 1
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعات والغابات2

  

  الخالصة

ى مســـتوى تطبیـــق المــــوظفین الـــزراعیین للتوصـــیات العلمیـــة الحدیثـــة فـــي كیفیــــة لتعـــرف علـــأســـتهدف البحـــث ا

والتعـرف علـى مسـتوى تطبـیقهم فـي كـل مجـال مـن مجـاالت , المحافظة على البیئة في محافظة صالح الـدین بشـكل عـام

یـرات مسـتوى التطبیـق والمتغوالتعرف على العالقة االرتباطیة بین , البحث، وترتیب مجاالت البحث وفقا لمستوى التطبیق

  .المستقلة التي شملها البحث

األول یتعلــق :نولغــرض الحصــول علــى البیانــات الخاصــة بالبحــث اعتمــدت اســتمارة اســتبیان مؤلفــة مــن جــزئیی

فقـرة 30والجزء والثاني أشـتمل علـى أربعـة مجـاالت بواقـع,بالمعلومات الخاصة بالجوانب الشخصیة واالتصالیة للمبحوثین

وبعــد التأكــد مــن الصــدق . مســتوى تطبیــق المبحــوثین للتوصــیات العلمیــة الحدیثــة فــي كیفیــة المحافظــة علــى البیئــةلقیــاس 

  .الظاهري وصدق المحتوى لالستمارة  تم قیاس الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

ن  والبـالغ فة الموظفین الزراعیین الموزعین على الشـعب الزراعیـة التابعـة لمحافظـة صـالح الـدیشمل البحث كا

بسـیطةأخـذت عینـة عشـوائیةموظف موزعین على الشعب الزراعیـة التابعـة لمحافظـة صـالح الـدین، حیـث160عددهم 

  .موظفا80وبواقع % 50منهم بنسبة 

كان مسـتوى منهم% 12,5وان , ثین كان مستوى تطبیقهم متوسطمن المبحو % 68,75وقد أظهرت النتائج أن

أي أن ( ن مجمـوع المبحـوثینمـ% 18,75كانـت ذو مسـتوى تطبـیقهم مـنخفض فبلغـت نسـبتهم أما الـذین، تطبیقهم عالي 

مسـتوى تطبیــق المبحــوثین للتوصـیات العلمیــة الحدیثــة فـي كیفیــة المحافظــة علـى البیئــة فــي محافظـة صــالح الــدین بشــكل 

الحدیثة في كیفیـة المحافظـة كما أظهرت نتائج البحث أن مستوى تطبیق المبحوثین للتوصیات العلمیة ). عام هو متوسط

التلـوث النـاتج عـن تربیـة , عـن اسـتخدام المبیـداتالتلـوث النـاتج(على البیئة في  مجاالت البحث كان وفق الترتیـب األتـي

كمــا أظهــرت , وعلــى التــوالي) التلــوث النــاتج عــن تلــوث الهــواء,التلــوث النــاتج عــن تلــوث میــاه الشــرب, , أنــواع الحیوانــات

لهـا عالقــة ارتبــاط ) مصـادر المعلومــات البیئیــة, عـدد ســنوات الخدمــة, ,الشــهادة العلمیــة, العمـر(متغیــراتالنتـائج أیضــا أن

ویوصــي الباحـــث , وأن متغیــر مكــان العمــل لــیس لـــه عالقــة ارتبــاط معنویــة بمســتوى التطبیــق, معنویــة بمســتوى التطبیــق

وأن تقـوم الجهـات البیئیـة , علـى البیئـة بشـكل عـامبضرورة العمل على زیادة وتعزیز معلومات الزراع في كیفیة المحافظة

جــراء وإ ,)مجــال التلــوث النــاتج عــن تلــوث الهــواء(المختصــة بزیــادة معلومــات وخبــرات المــوظفین الــزراعیین خصوصــا فــي

مسـتوى تطبیـق المـوظفین الـزراعیین للتوصـیات العلمیـة الحدیثـة فـي دراسات مماثلة لهذا البحث تهدف إلى التعـرف علـى 

  .المحافظة على البیئة في مناطق أخرى من القطركیفیة 
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Abstract
The research aimed to identify the level of application of agricultural personnel to 

the recommendations of modern scientific in how to preserve the environment in 
Salahuddin province. in general, and identify the level of their application in each of the 
areas of research, and arrange the fields of research according to the application level, and 
to identify the correlation between the level of the application and the independent 
variables examined.

For the purpose of obtaining data for research adopted questionnaire composed of 
two parts: first, the information on the aspects of personal and communication of the 
respondents, and part II consisted of four areas by 30 paragraph to measure the level of 
application of the respondents to the recommendations of modern scientific in how to 
preserve the environment. After making sure of the honesty and sincerity of the virtual 
content of the form was measured mid-term stability and compartmentalized method.

The research included the agricultural officials to search all the distributors on the 
agricultural people in the province of Salaheddin,'s 160 employees in agricultural people in 
the province of Salah al-Din, where the sample was taken a simple random sample of them 
by 50% and by 80 employees.

The results showed that 68.75% of respondents had an average level of their 
application, and 12,5% of them had a high level of their application, while those who were 
with the level of their application, reaching a low proportion of 18.75% of the total 
respondents (ie, the level of implementation of the recommendations of scientific subjects 
modern how to maintain the environment in the Salah ad Din province generally is the 
average). The results showed that the level of the application of the respondents to the 
recommendations of modern scientific in how to preserve the environment in the areas of 
research was in accordance with the following order (pollution resulting from the use of 
pesticides, pollution resulting from the breeding species of animals, pollution caused by 
contaminated drinking water, pollution caused by air pollution ) and, respectively, as 
results also showed that the variables (age, academic degree, years of service, sources of
environmental information) have a correlation significantly the level of the application, and 
place of work variable has no correlation moral level of the application, the researcher 
recommends the need to work to increase and promotion of information farmers how to 
maintain the environment in general, and to those environmental competent to increase 
information and experience of agricultural personnel, especially in (the area of pollution 
caused by air pollution), and conduct similar studies of this research aims to identify the 
level of the application of agricultural officials of the recommendations of modern 
scientific in how preservation of the environment in other parts of the country.
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  المقدمة

یعــد التلــوث أحــد نتــائج وٕافــرازات التطــور الحضــاري والصــناعي والزراعــي واســتغالل اإلنســان للمصــادر البیئیــة 

وهــو عبــارة عــن التغیــر الكمــي والنــوعي فــي الصــناعات الكیمیاویــة أو الفیزیائیــة أو الحیویــة للعناصــر البیئیــة , المختلفــة 

بـات التـي تلحـق األذى باإلنسـان أو الكائنـات الحیـة األخـرى أو تسـبب خلـال كنتیجة للملوثات التي تمثل المواد أو المیكرو 

  ).1(في التوازن الطبیعي بین الكائنات التي تعیش ضمن وسط بیئي واحد

لقد جلبت التطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة معهـا مخـاطر شـدیدة التـأثیر والوقـع علـى البیئـة وكـان لهـذا التطـور 

فــنحن نعــیش أالن حقبــة مــن الــزمن نحتــاج فیهــا إلــى , ان وأســالیب تفكیــره وتخطیطــه للمســتقبل أثــر كبیــر فــي حیــاة اإلنســ

فلقـد كـان التـوازن البیئـي قائمـا , االهتمام المتزاید بالبیئة أكثر من أي وقت مضى بسبب احتیاجات ومعطیات هذا العصر

مشكلة التلوث بالمقدار الحالي ومع نهایة القرن ولم یكن هناك وجود ل, بین اإلنسان والبیئة حتى بدایة القرن التاسع عشر

التاســع عشــر ظهــر التلــوث وأزداد حجمــه باتســاع نشــاط اإلنســان وخصوصــا حــول تجمعــات المــدن الكبیــرة إذ تلقــى األف 

األطنــان مــن الغــازات غیــر صــالحة للتــنفس ولعــل الزیــادة فــي مفســدات البیئــة تأخــذ باألتســاع كلمــا حــاول اإلنســان زیــادة 

راحة والرفاهیة فاتجـه نحـو التصـنیع وزادت الـورش الصـناعیة وكمیـات األسـمدة والمبیـدات والمخصـبات الزراعیـة وسائل ال

التي تزید من حجم ونوع المخلفات التي تعد أحد مصادر التلوث والخطر على صحة اإلنسان لتتسبب في التلوث البیئـي 

  ).2(وما یتبعه من مخاطر

حـالي حیـزا هامـا بـین العلـوم األساسـیة والتطبیقیـة واإلنسـانیة ولعـل مـن أهـم مـا تحتـل العلـوم البیئیـة فـي الوقـت ال

دعا اإلنسان إلى النظر إلى العلوم البیئیة بهذه الجدیة هي التفاعالت المختلفة بین أنشـطة التنمیـة والبیئـة والتـي تجـاوزت 

هـذه المسـتجدات كمشـاكل عالمیـة ال تسـتطیع فأصـبح اإلنسـان ینظـر إلـى , الحدود المحلیة إلى الحدود اإلقلیمیة والعالمیـة

  ).3(الدول إال مجتمعة أن تضع األطر والحلول المناسبة لها

ومنــذ أواســط القــرن العشــرین أدركــت البشــریة أهمیــة المحافظــة علــى البیئــة والمخــاطر التــي قــد تحــیط بهــا جــراء 

صـل االهتمـام بالبیئـة علـى أشـده لیكـون المسـئول وفي السـنین األخیـرة و , إهمال عدد من الدول غیر القلیل بمراقبة البیئة 

األول والهـــدف األساســـي لكـــل دولـــة واهتمـــت الشـــعوب بموضـــوع البیئـــة وتشـــكلت منظمـــات دولیـــة وشـــعبیة لـــدعم وزیـــادة 

بموضــوع البیئــة حتــى تنبــأ عــدد مــن البــاحثین بــان یكــون القــرن الحــادي والعشــرین حقــا هــو قــرن البیئــة االهتمــام ماالهتمــا

إلى درجة أننا نجد كثیر من هذه الدول ال تتخذ أبسط االحتیاطات والحـذر الواجـب أخـذه حتـى أصـبح األمـر الواجب حقا

وأن تلـوث الهــواء والمیــاه قـد أدى إلــى كثیــر مـن اإلمــراض اضــطرت البلـدان النامیــة إلــى , یشـكل خطــورة مـن عــدة نــواحي 

األخرى فـي حـین انـه لـو أنفـق جـزء مـن هـذه األمـوال علـى إنفاق مالیین من الدوالرات لشراء األدویة والمستلزمات الطبیة

تحسین البیئة والقضاء على مصادر التلوث كاألوساخ والمزابل المكشوفة ومكافحة الحشرات ومراقبة األنهر فأن المستوى 

  ).4(الصحي للناس سیتحسن حتما

مـن مصـادر طبیعیـة لـذلك نجـد لقد أصبحت حیاة اإلنسان وحضارته تعتمد اعتمادا كلیا على بیئته ومـا تحتویـه

أن اهتمام اإلنسان بالمحافظة على البیئـة یرجـع إلـى عصـور قدیمـة حیـث نجـد شـواهد ودالئـل علـى ذلـك فـي الحضـارتین 

وتنمیـة الـوعي البیئـي لـدى أفـراد المجتمـع هـي عملیـة تسـتهدف خلـق إدراك واسـع للعالقـة ).5.         (المصریة والبابلیة

في المشاركة في حمایة البیئة الطبیعیة وتحسینها وتجنب اإلخالل بها هوتنمیة شعور الفرد بمسؤولیت, بین البیئة واإلنسان

  ).6(وذلك بتبني سلوك مالئم یمارس بصفة دائمة على المستوى الفردي والجماعي

وأن الحـــدیث عـــن تنمیـــة الـــوعي البیئـــي حـــدیث ذو شـــجون والســـیما إن البیئـــة تمثـــل أهمیـــة كبیـــرة لإلنســـان فهـــي 

وهـي المحـیط الـذي یتفاعـل , المحیط الذي یعیش فیه ویحصـل منـه علـى مقومـات حیاتـه مـن طعـام وشـراب وهـواء وكسـاء

وعلــى الــرغم مــن أن البیئــة بمــا فیهــا مــن مــوارد , معــه ویمــارس فیــه عالقاتــه المختلفــة مــع غیــرة مــن الكائنــات والمكونــات
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وٕامــداده باحتیاجاتــه الالزمــة الســتمرار حیاتــه , لــب اإلنســانمتنوعــة كانــت فــي حالــة تــوازن طبیعــي یمكنهــا مــن الوفــاء بمطا

وحیاة الكائنات الحیة األخرى إال أن تصرفات اإلنسان غیر المسـؤولة مـع مـایحیط مـن كائنـات ومكونـات وعناصـر البیئـة 

واضـح فـي قد اخل كثیرا بتوازن النظام البیئي وترتـب علـى ذلـك حصـول العدیـد مـن المشـكالت البیئیـة التـي كـان لهـا اثـر 

  ).7(ةتدهور البیئ

وأن مشــكلة تلــوث البیئــة تتفــاقم وتــزداد مــع ازدیــاد عــدد الســكان وتضــخم المــدن وانتشــار الصــناعة إذ أن النــاس 

یحــدثون التلــوث كلمــا زاد عــددهم واتســقت مصــانعهم ومــدنهم مــع عــدم اتخــاذ اإلجــراءات الكفیلــة بوقایــة الهــواء والمــاء مــن 

  ).8(صالحة لمعیشتهممما یجعل البیئة غیر , التلوث

ومـع ازدیـاد الكتلـة البشـریة المتسـارع , فاإلنسان وعلى مر العصور وخالل سعیه المتواصل إلـى النمـو والتطـور

بــات مــن أكبــر المســتغلین للمصــادر البیئیــة حتــى أصــبحت هــذه المــوارد متراجعــة ومســتنزفة وملوثــة و مهــددة بــذلك نوعیــة 

تقـاریر الدولیـة تحمـل فـي طیاتهـا أرقامـا مذهلـة عـن وفـاة أربعـة مالیـین مـن الرضـع فال, حیاة اإلنسان علـى الكـرة األرضـیة

واألطفال یومیا بسبب أمـراض اإلسـهال وهـذا عائـد إلـى تلـوث المیـاه والطعـام وأرقـام أخـرى عـن مالیـین مـن النـاس والـذین 

عــدا ,للمخــاطر الكیمیاویــةیعــانون مــن إمــراض نفســیة نتیجــة لتلــوث الهــواء ومئــات أخــرى مــن المالیــین الــذین یتعرضــون

وعــن تقــاریر ,ملیونــا مــن البشــر الــذین یعیشـون فــي فقــر شــدید ویعــانون ســوء التغذیــة630األرقـام غیــر الثابتــة مثــل حــوالي 

وعــن معانــاة , أخــرى تفیــد بــان العدیــد مــن الــدول النامیــة تســدد دیونهــا الخارجیــة عــن طریــق إزالــة الغابــات وبیــع األخشــاب

ام سكان العالم من الضغط الناجم عن التدهور السریع في موارد وخیرات األرض والتناقص المتسارع القاعدة البیئیة إلطع

  ).3(ألعداد الكائنات الحیة وانقراض مئات األنواع یومیا عما یخفض من القاعدة الجینیة لألنواع 

حــار واألنهــار والبحیــرات ومــن أبــرز مشــكالت البیئــة وأكثرهــا تعقیــدا وأصــعبها حــال مشــكلة تلــوث التربــة ومیــاه الب

وعــن اســتعمال المــواد الكیمیاویــة مثــل مبیــدات اآلفــات ,وینــتج هــذا التلــوث مــن نفایــات ومخلفــات المصــانع, والمیــاه الجوفیــة

وتـزداد مشـكلة هـذا , واألسمدة الصناعیة في الزراعـة كمـا ینـتج عـن نفایـات ومخلفـات المنـازل والمبـاني والمنشـات األخـرى

حیــث یــؤدي الــتخلص مــن هــذه المــواد إلــى تلــوث التربــة ,ج المــواد الكیمیاویــة واســتخدامها فــي الصــناعةالتلــوث بزیــادة إنتــا

والمـــاء  ویـــزداد حجـــم مشـــكلة التلـــوث مـــن الصـــناعة حینمـــا یكـــون هنـــاك إهمـــال أو عـــدم إهمـــال بـــالتخلص مـــن مخلفـــات 

أبــرز الحلــول لمشــكلة تلــوث البیئــة فــي أن).3(المصــانع الكیمیائیــة بالوســائل التــي تحــافظ علــى التربــة والمــاء مــن التلــوث

فــي المئــه مــن عوامــل 50الــوطن العربــي هــي وضــع اســتراتیجیات تنمــي الــوعي البیئــي لــدى الســكان حیــث یشــكل ذلــك 

  ).9(الحفاظ على بیئة نظیفة

البحـث وتـم ونتیجة لكل ما تم ذكره عن موضوع التلوث البیئي وأثـرة علـى اإلنسـان والطبیعـة فقـد أراد الباحثـان أجـراء هـذا 

مـا هـو مسـتوى تطبیـق المــوظفین (ولإلجابـة علـى التسـاؤالت اآلتیـة , اختیـار محافظـة صـالح الـدین منطقـة ألجـراء البحـث

ومــا هــو , الــزراعیین للتوصــیات العلمیــة الحدیثــة فــي كیفیــة المحافظــة علــى البیئــة فــي محافظــة صــالح الــدین بشــكل عــام

ومــا هــي العالقــة , وترتیــب مجــاالت البحــث وفقــا لمســتوى التطبیــقمســتوى تطبــیقهم فــي كــل مجــال مــن مجــاالت البحــث،

  ).االرتباطیة بین مستوى التطبیق والمتغیرات المستقلة التي شملها البحث

  

  المواد وطرائق العمل

تــم اختیــار محافظــة صــالح الــدین منطقــة ألجــراء البحــث وذلــك لوجــود العدیــد مــن الشــعب الزراعیــة وأعــداد مــن 

فـة المـوظفین الـزراعیین المـوزعین علـى الشـعب شـمل البحـث كاعاملین في القطـاع الزراعـي فیهـا ، ن الالموظفین الزراعیی

14(موظــف مــوزعین علــى الشــعب الزراعیــة التابعــة للمحافظــة والبــالغ عــددها160والبــالغ عــددهم , الزراعیــة للمحافظــة

.موظفـا80وبواقـع % 50مـنهم بنسـبةةبسـیطأخذت عینة عشـوائیة، حیث)مدیریة زراعة صالح الدین*(شعبة زراعیة
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األول یتعلق بالمعلومات الخاصة بالجوانب الشخصیة :نجزئییأعدت استمارة استبیان مؤلفة منوللحصول على البیانات

وتــم )مصــادر المعلومــات البیئیــة, عــدد ســنوات الخدمــة,مكــان العمـل,الشــهادة العلمیــة, العمــر( واالتصـالیة للمبحــوثین وهــي

قــیم اوأعطیــت لهــ,)دكتــوراه, ماجســتیر,مهنــدس زراعــي,دبلــوم عــالي زراعــة:اآلتیــةحســب المؤشــرات ادة العلمیــةقیــاس الشــه

أطبــــق (أمــــا مصــــادر المعلومــــات البیئیــــة فقــــد تــــم قیاســــها حســــب المؤشــــرات اآلتیــــة. التــــواليعلــــى4و3و2و1رقمیــــة 

والجـزء والثـاني أشـتمل علـى ,.علـى التـوالي1و2و3و4وأعطیت لـه القـیم الرقمیـة)ال أطبق, أطبق نادرا,أطبق أحیانا,دائما

مجـال التلـوث النـاتج (فقرة لقیاس مستوى تطبیق المبحوثین في كیفیة المحافظة على البیئة وهي 30أربعة مجاالت بواقع

مجال , مجال التلوث الناتج عن تلوث میاه الشرب,مجال التلوث الناتج عن تربیة أنواع الحیوانات, عن استخدام المبیدات

حیث تم قیاس مستوى التطبیق من خالل وضع البـدائل التالیـة , لقیاس مستوى التطبیق , )التلوث الناتج عن تلوث الهواء

ــــــا,أطبــــــق غالبــــــا,أطبــــــق دائمــــــا(لكــــــل فقــــــرة وهــــــي حیــــــث أعطیــــــت لهــــــا الــــــدرجات )ال أطبــــــق, أطبــــــق نــــــادرا,أطبــــــق أحیان

باإلرشاد الزراعـيشكلها األولي عرضت على المتخصصین وبعد أكمال االستمارة ب, وعلى التوالي) 1و2و3و4و5(التالیة

كمــــا تــــم قیــــاس صــــدق المحتــــوى لفقــــرات المقیــــاس وذلــــك بعرضــــها علــــى ،مقیاساللفقــــراتصــــدق الظــــاهريالللتأكــــد مــــن 

أهدافلتصبح مالئمة لتحقیق فقراتتعدیل صیاغة بعض الوبناءا على مالحظاتهم تم, المتخصصین في موضوع البیئة

كمـا اسـتخدمت ,مستوى التطبیـق للمبحـوثین هـي باسـتخدام طریقـة المـدىتالتي قسمت من خاللها فئاةطریقأما ال.بحثال

علـى فقـد أجـري اختبـار أولـي لالسـتمارة وبعـد ذلـك. العمـر ومصـادر المعلومـات البیئیـة:تقسیم متغیرات  ينفس الطریقة ف

جمعـت بیانـات العینـة االسـتطالعیة إذث الرئیسـیة،عینـة البحـمـن خـارجبحوثـام30من المبحـوثین والبـالغ عـددهمةعین

حیث ،فقـرات المقیـاس فقـد اسـتخدمت طریقـة التجزئـة النصـفیةصـالحیةو ثبـاتوألجـل تحدیـد .2010-نفي شهر حزیرا

وبعــد .للمقیــاسوالــذي یــدل علــى الثبــات العــالي ) 0.91( ومعامــل الصــالحیة) 0.83(مقیــاس للالكلــيبلــغ معامــل الثبــات

لهــاتــم تحلیوبعــد تفریــغ وتبویــب البیانــات .  2010-الســتمارة بشــكلها النهــائي جمعــت بیانــات البحــث خــالل أباكتمــال ا

  )ٍ.ومعامل ارتباط سبیرمان براون,ارتباط بیرسنٍ و والمتوسط الحسابيئویة النسب الم(باستخدام 

  

  النتائج والمناقشة

  .في كیفیة المحافظة على البیئة في محافظة صالح الدین بشكل عاممستوى تطبیق األسالیب العلمیة الحدیثةى التعرف عل: أوالً 

أعلى قیمة رقمیة حصل علیها المبحوثین والمعبرة عن مستوى تطبیقهم للتوصیات العلمیة أنأظهرت النتائج 

في كیفیة وتم توزیع المبحوثین وفقا لمستوى تطبیقهم للتوصیات العلمیة الحدیثة. 28وأقل قیمة رقمیة , 140الحدیثة هي

  .)1(هو موضح في الجدولوكما,المحافظة على البیئة

  

  .بشكل عاملبیئةلمستوى تطبیقهم للتوصیات العلمیة الحدیثة في كیفیة المحافظة علىتوزیع المبحوثین وفقاً .1جدول

  )%(النسبة المئویة   العدد  )الفئات(نوعیة 

  18,75  15  )65-28(منخفضة 

  68,75  55)103-66(متوسطة 

  12,5  10  )141-104(عالیة 

  %100  80  المجموع

  )29.22(المتوسط الحسابي                           
  

كـان مسـتوى تطبـیقهم للتوصـیات العلمیـة الحدیثـة مـن المبحـوثین%68,75نسـبة یتبین من الجـدول السـابق أن 

بینمـا بلغـت ، % 18,75نخفض فبلغـت نسـبتهمكان مستوى تطبیقهم مأما الذین ،في كیفیة المحافظة على البیئة متوسط
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مســتوى تطبیــق وهــذا یعنــي أن. بحــثالــذین شــملهم المــن مجمــوع المبحــوثین%12,5مســتوى التطبیــق العــالي نســبة ذوو

الموظفین الزراعیین للتوصیات العلمیة الحدیثة في كیفیة المحافظة على البیئة في محافظة صالح الدین بشكل عـام هـو 

  .متوسط

  :التعرف على مستوى تطبیقهم في كل مجال من مجاالت البحث:انیثا

  

  :مجال التلوث الناتج عن استخدام المبیدات:المجال األول

أعلـى قیمـة رقمیـة نظریـة والمعبـرة عـن مسـتوى تطبـیقهم للتوصـیات العلمیـة الحدیثـة فـي هـذا أنأظهرت النتـائج 

  .)2(ن إلى فئات وفقا لهذا المجال كما هو موضح في الجدولوتم توزیع المبحوثی. 7وأقل قیمة رقمیة , 35المجال هي

  :لمجال التلوث الناتج عن استخدام المبیداتتوزیع المبحوثین وفقاً .2جدول                

  )%(النسبة المئویة  العدد  )الفئات(

  13,75  11  )16- 7(منخفضة  

  71,25  57)26-17(متوسطة

  15  12    )36-27(عالیة    

  %100  80  موعالمج

     27.16طالمتوس                  

  

, %71,75یتبین من الجدول السابق إن أعلى نسبة للمبحوثین كانت في الفئة المتوسطة حیث بلغت نسبتها

وهذا یدل على أن مستوى تطبیق , %15العالیة فشكلت نسبة ةأما الفئ,%13,75بینما بلغت نسبة ذوي الفئة المنخفضة 

  .لتوصیات العلمیة الحدیثة في كیفیة استخدام المبیدات هو متوسطالمبحوثین ل

  

  :مجال التلوث الناتج عن تربیة أنواع الحیوانات:المجال الثاني

أعلـى قیمـة رقمیـة نظریـة والمعبـرة عـن مسـتوى تطبـیقهم للتوصـیات العلمیـة الحدیثـة فـي هـذا أنأظهرت النتـائج 

  .)3(یع المبحوثین إلى فئات وفقا لهذا المجال كما هو موضح في الجدولوتم توز . 7وأقل قیمة رقمیة , 35المجال هي

  

  .الناتج عن تربیة أنواع الحیواناتلمجال التلوث توزیع المبحوثین وفقاً .3جدول                 

  )%(النسبة المئویة   العدد  )الفئات(

  17,5  14  )16- 7(منخفضة  

  63,75  51)26-17(متوسطة

  18,75  15    )36-27(عالیة    

  %100  80  المجموع

  23.53المتوسط                  
  

, %63,75حیــث بلغــت نســبتها,یتبــین مــن الجــدول الســابق إن أعلــى نســبة للمبحــوثین كانــت فــي الفئــة المتوســطة

وى وهــذا یــدل علــى أن مســت, %18,75أمــا الفئــة العالیــة فشــكلت نســبة , %17,5بینمــا بلغــت نســبة ذوي الفئــة المنخفضــة 

  .تطبیق المبحوثین للتوصیات العلمیة الحدیثة في كیفیة تربیة الحیوانات هو متوسط
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  :مجال التلوث الناتج عن تلوث میاه الشرب:المجال الثالث

أعلـى قیمـة رقمیـة نظریـة والمعبـرة عـن مسـتوى تطبـیقهم للتوصـیات العلمیـة الحدیثـة فـي هـذا أنأظهرت النتـائج 

  .)4(وتم توزیع المبحوثین إلى فئات وفقا لهذا المجال كما هو موضح في الجدول. 8یة وأقل قیمة رقم, 40المجال هي

  

  :لمجال التلوث الناتج عن تلوث میاه الشرب توزیع المبحوثین وفقاً .4جدول                 

  )%(النسبة المئویة   العدد  )الفئات(

  25  20  )18-8(منخفضة 

  56,25  45)29-19(متوسطة   

  18,75  15  )40- 30(عالیة      

  %100  80  المجموع

     17.44المتوسط الحسابي                      

  

, %56,25حیـث بلغـت نسـبتها , یتبین من الجدول السابق إن أعلى نسبة للمبحوثین كانـت فـي الفئـة المتوسـطة

وهــذا یــدل علــى أن مســتوى , %18,75أمــا الفئــة العالیــة فشــكلت نســبة , %25بینمــا بلغــت نســبة ذوي الفئــة المنخفضــة 

  .تطبیق المبحوثین للتوصیات العلمیة الحدیثة في استخدام میاه الشرب هو متوسط

  

  .مجال التلوث الناتج عن تلوث الهواء:المجال الرابع

  

  .ال التلوث الناتج عن تلوث الهواءلمجتوزیع المبحوثین وفقاً .5جدول                  

  )%(المئویة النسبة   العدد  )الفئات(

  27,5  22  )14-6(منخفضة

  53,75  43)23-15(متوسط

  18,75  15  )32-24(عالیة 

  %100  80  المجموع

  14.11المتوسط الحسابي                                

  

, %53,75یتبین من الجدول السـابق إن أعلـى نسـبة للمبحـوثین كانـت فـي الفئـة المتوسـطة حیـث بلغـت نسـبتها 

وهــذا یــدل علــى أن مســتوى , %18,75أمــا الفئــة العالیــة فشــكلت نســبة , %27,5نســبة ذوي الفئــة المنخفضــة بینمــا بلغــت

  .تطبیق المبحوثین للتوصیات العلمیة الحدیثة في تلوث الهواء هو متوسط

  

  

  :ترتیب مجاالت البحث وفقا لمستوى التطبیق:ثالثا

  

  .قجاالت البحث وفقا لمستوى التطبیترتیب م.6جدول    

  الترتیب  الوزن المئوي  المتوسط الحسابي  المجال

  1  80  27.16  التلوث الناتج عن استخدام المبیدات
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  2  80  23.53التلوث الناتج عن تربیة أنواع الحیوانات

  3  17,44  17.44  التلوث الناتج عن تلوث میاه الشرب

  4    14.11  التلوث الناتج عن تلوث الهواء

  

بمتوســط قـد أحتـل المرتبـة األولـى) التلـوث النـاتج عـن اسـتخدام المبیــدات(إن مجـال یتبـین مـن الجـدول السـابق 

وقـــد یرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى أن المبحـــوثین یمتلكـــون المعلومـــات والخبـــرة ویطبقـــون ,وفقـــا لمســـتوى التطبیـــق77.83

  . التعلیمات الصحیحة في كیفیة المحافظة على الهواء من التلوث

  

  .لة التي شملها البحثالمستقببعض المتغیراتمستوى التطبیقةعالقالتعرف على: اً رابع

توزیع      تمو , سنه40مقدارهسنة وبمتوسط 25سنة واقل عمر 55لقد ظهر إن أعلى عمر للمبحوثین :العمر-1

  .)7(كما موضح في الجدول المبحوثین وفقا للفئات العمریة 

  .بمستوى التطبیقهر وعالقتتوزیع المبحوثین وفقا لفئات العم. 7جدول   

  معامل االرتباط البسیط   )%(النسبة المئویة   العدد  الفئات

  *0.732    18,75  15  سنه) 25-34(

  56,25  45  سنه) 35-44(

  25  20  سنه) 45-54(

  %100  80  المجموع

  40المتوسط الحسابي       

  

لفئـة اأمـا ،%56,25نسبتهمحیث بلغت ,سنه) 44-35(ارتفاع نسبة الفئة العمریةیتبین من الجدول السابق

مـــن % 18,75نســـبة ,ســـنه)34-25(، بینمـــا شـــكل أفـــراد الفئـــة العمریـــة%25فبلغـــت نســـبتهم ,ســـنه) 54-45(العمریـــة 

حیـث العمـر،و مسـتوى التطبیـقبـینموجبـةوجود عالقة ارتباط معنویـةوقد تبین. البحثمجموع المبحوثین الذین شملهم

وهـــي معنویـــة عنـــد مســـتوى 0.198القیمـــة الجدولیـــة أكبـــر مـــن هـــيو *).r)0.732االرتبـــاط البســـیطعامـــلبلغـــت قیمـــة م

وهـذا یعنــي أنـه كلمــا كـان المبحـوث كبیــر السـن كلمــا كـان تطبیقـه للتوصــیات العلمیـة الحدیثــة فـي كیفیــة . 0.05احتمـال 

السن یمتلكون الخبـرة والمعلومـات الكافیـة وقد یرجع سبب ذلك إلى أن الموظفین كبار ,المحافظة على البیئة بشكل أفضل

  .في مجال المحافظة على البیئة نتیجة الخبرة التي تم اكتسابها خالل سنوات الخدمة الوظیفیة

  

  

  

  

  ).8(كما هو موضح في الجدولالشهادة العلمیةلفئات توزیع المبحوثین وفقاً تم:الشهادة العلمیة.2

  

  .وعالقته بمستوى التطبیقالشهادة العلمیةقا لفئات توزیع المبحوثین وف. 8جدول      

  معامل االرتباط ألرتبي لسبیرمان  )%(النسبة المئویة   العدد  الفئات

    36,25  29  دبلوم عالي

  48,75  39  مهندس زراعي  *0.432
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  8,75  7  ماجستیر في العلوم الزراعیة

  6,25  5  دكتوراه في العلوم الزراعیة

  %100  80  المجموع

       

مهندس (المبحوثین من حملة شهادة البكالوریوس في العلوم الزراعیةارتفاع نسبةیتبین من الجدول السابق

في حین بلغت ,%36,25أما الحاصلین على شهادة الدبلوم العالي فشكلوا نسبة، %48,5حیث شكلوا نسبة) زراعي

وجود عالقة ارتباط ، وقد تبینشهادة الدكتوراه لحملة،%6,25و،%8,75نسبة الحاصلین على شهادة الماجستیر 

أكبر هيو * ).0.432(عامل االرتباط ألرتبي لسبیرمان بلغت قیمة محیثمستوى التطبیق والشهادة العلمیة بینمعنویة

هذا یعني أن المبحوثین الذین یمتلكون شهادات ,0.05وهي معنویة عند مستوى احتمال , 0.198القیمة الجدولیة من 

الیة فأن مستوى تطبیقهم للتوصیات العلمیة الحدیثة في كیفیة المحافظة على البیئة أفضل من ألمبحوثین الذین ع

وقد یرجع سبب ذلك إلى أن المعلومات المتعلقة في كیفیة المحافظة على البیئة یتم , یمتلكون مستویات تعلیمیة أقل

  . اكتسابها من خالل الدراسة

  

  ).9( یبیة كما هو موضح في الجدول ع المبحوثین وفقا للدورات التدر تم توزی  :مكان العمل.3

  

  .توزیع المبحوثین وفقا لمكان العمل وعالقته بمستوى التطبیق. 9جدول          

  معامل االرتباط ألرتبي لسبیرمان  %النسبة المئویة  العدد  الفئات

  43,75  35  قضاء

  56,25  45  ناحیة  0.123

  %100  80  المجموع

  

بلغـت ثیتبین من الجدول السابق أن أعلى نسـبة للمبحـوثین هـي فـي فئـة الـذین یعملـون فـي مركـز القضـاء حیـ

بـینوجـود عالقـة ارتبـاط معنویـةعـدم وقـد تبـین%. 56,25أمـا فئـة الـذین یعملـون فـي الناحیـة فشـكلوا نسـبة ,, 43,75%

القیمــة أقــل مــن هــيو *)-0.230(تبــي لســبیرمان عامــل االرتبــاط ألر حیــث بلغــت قیمــة م،ومكــان العمــلمســتوى التطبیــق

نفـــس المعلومـــات والمعـــارف فیمـــا یتعلـــق بكیفیـــة وقـــد یرجـــع ســـبب ذلـــك إلـــى أن المبحـــوثین یمتلكـــون . 0.198الجدولیـــة

  .المحافظة على البیئة باختالف مكان عملهم

  

  :عدد سنوات الخدمة-4

توزیـع المبحـوثین تم و , سنه13مقدارهمتوسط سنة وب5سنة واقل عمر 25لقد ظهر إن أعلى عمر للمبحوثین 

  .)10(كما موضح في الجدول لعدد سنوات الخدمةوفقا 

  .توزیع المبحوثین وفقا لعدد سنوات الخدمة وعالقته بمستوى التطبیق. 10جدول         

  معامل االرتباط البسیط  )%(النسبة المئویة   العدد  الفئات

  25  20  )12- 5(منخفضة  

0.478**  
  43,75  35  )20-13(وسطة مت

  31,25  25  )28-21(عالیة 

  %100  70  المجموع
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حیــث بلغــت قیمــة ،وعــدد ســنوات الخدمــةمســتوى التطبیــقبــینموجبــةوجــود عالقــة ارتبــاط معنویــةتبــینوقــد

. 0.05وهي معنویة عند مسـتوى احتمـال , 0.198القیمة الجدولیة أكبر من هيو *).r)0.467عامل االرتباط البسیطم

وهذا یعني أنه كلما زادت عددت سنوات خدمة المبحوث كلما كان تطبیقه للتوصیات العلمیة الحدیثة في كیفیة المحافظة 

وقد یرجع سبب ذلك إلى أن المعلومات والخبرة التي تتكـون لـدى المبحـوث فـي مجـال المحافظـة ,على البیئة بشكل أفضل

  . خدمة الوظیفیةعلى البیئة یتم اكتسابها من خالل سنوات ال

  

  .مصادر المعلومات البیئیة.5

، وأقـل 35نمصادر المعلومات الزراعیة والتي حصل علیهـا لمبحـوثیمعبرة عنلقد ظهر إن أعلى قیمة رقمیة

كمـا موضـح فـي , لمصـادر المعلومـات الزراعیـةتوزیع المبحوثین وفقـا لفئـات تمو . 14.45وبمتوسط مقداره7قیمة رقمیة 

  .)11(الجدول 

  

  .توزیع المبحوثین وفقا لفئات مصادر المعلومات البیئیة وعالقته بمستوى التطبیق.11جدول      

  معامل االرتباط البسیط  )%(النسبة المئویة   العدد  الفئات

  16,25  13  )16- 7(منخفضة  

0.624*  
  60  48  )26-17(متوسطة 

  23,75  19  )36-27(عالیة 

  %100  80  المجموع

       14.45توسط الحسابي الم        

  

الفئــة، أمــا نســبة ذوي%60بلغــت إذ)26-17(المتوســطةالفئــةارتفــاع نســبة ذويمــن الجــدول الســابقبــینیت

وجــود وقــد تبــین%.23,75) 36-27(الفئــة العالیــةشــكلت نســبة ذوي فــي حــین، %16,25فبلغــت )  16-7(المنخفضــة

rعامـل االرتبـاط البسـیطحیث بلغت قیمة م،ومصادر المعلومات البیئیةمستوى التطبیقبینموجبةعالقة ارتباط معنویة

وهـذا یعنـي أنـه كلمـا زادت . 0.05وهي معنویة عند مسـتوى احتمـال , 0.198القیمة الجدولیة أكبر من هيو *)0.624(

ة علـى البیئـة بشـكل مصادر المعلومات البیئیة للمبحوثین كلما كان تطبیقه للتوصیات العلمیة الحدیثة فـي كیفیـة المحافظـ

وقـد یعـود سـبب ذلـك إلـى المعلومـات الكثیـرة التـي سـوف یحصـل علیهـا المبحـوث مـن مصـادر المعلومـات البیئیـة , أفضل

  .المتعلقة بكیفیة المحافظة على البیئة
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